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 یو یر زد میا ا هع ردو هر اف و خم دم ۱

 فا

 نق د



 4 نوردنا

 تی 8 دف ته 32 د حج ي د هلو

 فناطا مداقو تس رهف 3%

 فلاو نيت امو نیرشعو عیس لاسرد هنوردنا فث اطا میاقو لوا ۲
 هداناوخو یدنفا لیع ات ورد یحاصم ناودع ناس>حاو

 ف رام فراع

 نویامه هند رحزا غا دن واحو ۹ نیما یکسا لار بست عارح 1

 1 هرد كوب تنطاس شش رد نورد نایدنج یزاب دی رج ع وقو

 الگ ماقع یدنفاهدازیرد بصنو یوتف ءاز هداز ینهلاصفنا ۸ |
 زور دج ت دم رد دهان ا تاوعا ضع تاکو ٩

 وک نا رادکما ضعءب عا رجو وصک وک یوس) تنطاس شس ع وقو ٩

 زورف زور نارد |
 نانح یوسد ناک دارهشمرع 19

 ناغارچ یارمسلحاس یارسرد هی مد باکر عوقو ۱۱ |
 هصاخ هناخژا هددعتمو هدیدع تاوغا دندش ارح ۱۱ |

 زدلب یصش تنطلس شش و یدفا ی مماجم قاعالسع وفو ۱
 لویاتس یارسدساط+تدیارسزا اغالماکو اعادیج دیدش ییا

 ناءعش *رغق یسهلکسا راکنخ تنطلاسشش عوقو
 ن وامه یارسزا نوردنا نارادکما ضب عارچ ۱

 دناطاس لح اس تع تنطاس شذ ع وفو
 هس توافشيب هب رعلتف روهطو هع*هلودتنطاسشش ع وڌو

 , رود رم مول رد
 ٹا دع تزعرص# تنطاس شد ع وقو ۷

 انا دیعس ندش دامو لوبناتس یارسرد بجاوم جارخا ۱۸ |

 رود رم مول ق

 یینچسصقرد هفولا یار باکر عوقو ۲۱ |
 مایصمالاب ناعا لها فرمشنو ناشن ترفغمناضمر ندمآ ۲6 |

 : ماسنفا ضيف مایقو

 یدنفا یدشر زییاجش بصنو اشاپ ماقمناق لزع ۲۲ |
 هصاخ هناخزا اغا هللا شرق ییساس ن دش عا ارچ ۲۴ |

 یهاشداب ترضح روصحردررهم سرد ع ووو ۳ ۱



 لوتناتسیارسرد نداعس *دقرخ ت راز ع وو

oدید> یارس رد لیعس لڪ ےسا مھ مسر یارحا  

 ریسح ۂراناناب اغا رادقوج ن دش عارح ۴۸

 لرفس هناخزا هداز انا شم ندش عارح ٩
 : ومالا یارمس یال یارسزا نوباهه لد ع وقو ۳۹

 هد رالد هطوا تاوعانا ط:اصق >حرد دطوا صاخ "هدرمعوقو ۳۰

 روب زءموبیاغا مماقهداعسلارادیاغا لرعونوبامهلقن باک رعوقو ۱
 كب عاد رتب تنطاس شذ ع وقو ۲
 هصاخ هناخزا یدنفادیهسالال ساب واغافسوب دورا دندش عارح ۳

 وا تدسا:ءهطوا صاخ ع وفوویدنفا لضاف نذومرسندشعارح ۳۳

 شیاح بص و اعا دع دشتلا هک یادم لرع ۳۹

 RET هوهذ رس

 ارالد یارسرد اتتعم سا همسر برو یا د.ع ل فک ۳و

 یموش هماحو ال ال یعارش ۲ ۳۲ عارح ۰۰!

 ارالد یارسزا كب نیدلا رمخ

 ندش عارجوفلاو نيسامو نیرمشعو نام لاسعیافو ۰
 فرش زغاب یاب هطوا ی ا

 نیا موبق یالآ بترو نیم نیمرح ح اتفم ن دما 0

 اغاناعلصا دمو یدنفا یلعیب هعفاو یساغارمکشی دندش عارج < 4۳
 هصاخ هناخ تاوغا زا اما ده فراع ن دش یاب ام ۳

 هصاخ دن اخلهیل رفسو رالک وهن رح ناطداض تیرورسم ۳

 نوامه نوردناب هطاع یارس ن ان اغا یامدق صءد نابتا ٤

 یدنفا دعا دبع هدارهش تدالو رورس زوهط ۶
 راق و ردنکسا زاب رهش روضح رد راق بعل ع وقو ۰
 ناقون و رمما كب نسح یساغا دنیلد ن دش عارح 1
 لیا مضف نادیهرد قام وط بعل عوقو ۷
 فی رشدلو "هلی نوا هرو ض حر د یوبندلوه یا ندناخ ۷
 | هصاخ د:احز زا اعا هللارونو یدنفا کاش یر هشدار مند غارچ 1۹

 | نوا ههر شایرد نوردناتاوغایزابقاموط عوقو ٩
ny, mse : 



1 49 
 هبهاماباشا د یراع یھ :ام ن دش عارح ه۰ |

 دصاخ هناخ یدنفادجایماک یح زا ساب نفر 0۰

 شاطکشب یارالد یارب ن وامه لقن عوقو ۰۱ |
 * رهاق صع ناشالاو اوب ناتفقو مث ل اسرا 9؟ |

 هنشهب زور رد را هلود سه! شش وباکر ع وڏو ۲ |

 هبجوتو اغا میهاربا یکنفترس ن دش يعدبام 0۲۱
 كب دج دهم وا نضام

 نوبامه نبر وصک وکرصق *رعکب داد دنزرف ذخا ۵۳ |
o 0 تّصعو متخاب اعا رک اش یرهکب ن دش عارح  

 یلینچ رصف نادیمرد نوبامه همع جارخا 6: |

o£ |هيقو ید يدا نہی دن داش عارچ  

 ها ا زا

 )3 بس وب یولوم جش ندمآ 60 ۱

 ينا جارعم بش رد نویامه |
 يغب رش لبدنف كيربت یارب وصک وکر صقرد باکر ع وقو ۱ ۱ ٥٩٠
Aهص اخ هن اخ لمس دنح تاوعا دندش ماکب  

 .. هناحش وط تعم زا روزه ر رود دن درک ذخا ۷ |

 نینلاباهش ِتیلوتا انا نسحنیت>-یراب رهشرادباکر ندش عارچ ۷.
 هات هبنرعرد شنب لح لیوحتو هناطاسب تنطاس لش عوقو ۰۸|

 ٠ تافتاروهظو یلینج نادیمرد ق اموط عوقو | 0٩
 ناعع رکنا ناولهد ساب قحت

 هه بش رد فذ رش ناضمر تو 1 |

 ناسلا ماخا تامازا یدنفا للماك لوا ماما لاصفا 7: |

 ت داعس هق رحم تل ود ناکرا ترایز 13

 اند ما تیروممزا انا دیس لب يبهوهق ندمآ | ٩۰
 . زدو "ها یار لویءالسا یارسد هاها فدرش

 ۱ ٍ دیدخ یارمهرد دیعس دبع مسا یه سر یار جا | ٩۱

  یدنفاژنهاحوایادجا کو اهایراع دندی را رهش كنهس ۲ |

 ۱ هرابانب اغا دوفسم یس اغا دنباد ندش عارچ | ٩6



 تم
 , لوبمالسا یارب نویامه لقن عوقو ۳

 یربهقلقرمصقردلّزمم كيربتیارب باکر عوقو ۳
 ا ےھارا یرارهش تریصح رب رد سسر داد ندش عارح 1٤

 ی زاع را رهش نربضح روضحرد یزابفوط عوفو 4"

 ارالدیارسرد هدیاجم سا رهیارحاو یعضا دبع ندمآ 0

 یاب مگشب و اغا میهاربا صاقر شو اح شا ن دش عارچ
 ۱ ارالد یارس زا یدنفا نسح

 ناس>او فلاو نینامو نی رمشعو مسن ل اس مدافو
 نوردنا تاوعا دم هر

 .دیدج لاس دیعسنو كيربتیارب نوبابه باکر عوقو ۱
 هصاخ رالبک تاوغا زا اغا نیدلا ءالع ندش یعنبام ۱

1yراثآ تنعرازاب زور رور رد هطواصاخ درم عوقو  

 نوبابه یودراتوعدب یرا ره شرادحمس لاسرا ۷

 نوردنا ناب ولکدک اب یاب یوشهماجو یشاب یک دندش عارچ ۷
 یدنوا یسدق هئ رج هجاوخح تب ولوم ن سجا 1۸

TAت داعسردب نویابه یودرا ندما  

 اتا تاوعازا غا نسح طظداح ندش هدارهش یالال ۸

 هصاخ هناخز ااغادشریدنحو اغادعسا ینه-وف دندش عارح ٩

 اغا نطص هبصاو یدنفا اص هداعسا باب یاغالرع ۹
 نوامه روصح رد یوشدلوع مظد دیاوځ 1۹

 هنالك نادیمرد تاوغا ؛یزابق اموط ع وفو ٩
 هصاخ هن اخ زا ایا دحج دیس ندش عارح ۰

 لرفس هناخزا اغادجا یلادابول یراب رهش رادقوجندشعارح ۰

 شاطکشبیارمسب ل وبهالسا یاربزا نوبامه لقت ع وفو ۱
 دعا ها ود سهقب ب اکر ع وقو ۱
 هناخ دغاک نعم نولخ زرطب هن اهاش لابقاو ليم ۲
 "هوش رخ تاوغازا اغا لس برعو كب صاع رادقوج دندش جارج ۲

 تولخ تبسانهردر اسواغا فراع یک دن دش یرابرهش كنهرس ۳
 دبراهب صهب تنطاس شش عوقو ۴
 انارع ییغوا جالحو كب زب زع یجرالبک دن دش غارچ ۵

۱ 
۱ 
۱ 



9 
 دناخ دغاک تعستولخزا هناهاش ت دوع ۷: |

 یدنفا حار یرادمطس “ین اتفق تافو ۷۵ |

eلنج نادیترد نولامه هرص جارحا  

 هبصاحب هنامنزا اغا نیس )عرض ناله عارح ۷۰ |

 هضاخ هناحزا كب یطصمی راد لست مدح رداد ندش عا رح ۷ ۱

 | لینحیصق ن اديم رد قارزم هبعلم عوقو ۷ ۱
 زاون هدئب هاش دان ر روص زاب هدر زاناح 3 دما ۸ ۱

 هنااکضوح ردنیسحرساد قرعو هناخ SSS سلب ع وڏو ۹

A\ ۱یناوا هد طااب * هرس تنطاس شد عوقو  

 افا هللادبع یعارچ اشاپ و اغا شال کدپ دندش بحاصم ۸۲ |
LL 

 ا ی د نار لاله توت
 هدام لارا د یاغا ةط داو هصاخرالبکت اوغا لی یخ د رص م قالا ۸۳ |

AF 02 5 تاود ناکرا تراب ز  a 

 دیدج یارسر د هدناعم ےس دنا یار جاو دس دع ندمآ ۳ ۱

 رو م یارسرد اغا لنس قہتع یار یاغا تاقو ۸

 دما هناعزا داس ندش عار ۱
 نوردناناناغا نا ربع صعدقجردهطواصاخ “درء عوقو مد ۱

 لویمالسا یارمسب نویامهلمن عروو ۱۱

 لرم كم زیار دنا کر مقر د باکر میسر یارحا 1

 المد یارسرد نیما دیع دا ۸
 نوردنا تاوعا هیمرحګ ناسحا روهظو فلاونیتامو نیل لاس علاقو ۱

 ییهیامصفرد باکر مسارم یارجاو
NVنواه یامهزا اغا نیهاش یسایرکگشپ نادش عارچ  

 عار و E بسرد یاده ترسهد> مش ب تاج ۷ ۱

 نورقم صرف نول ام یار هداز یجب وص

AA ۱ نوبامه یارس دنا 2 هجاوج تافو  

 نابر و هی رغ ا ا ۹



  Aهناخیادعک ند عارچ سفری 

  ۰یرد داع. او اشاب دشروخ زا نوبامه رههدادزنسا

 ی وتف هاحز یدنفا هداز ۱

  ۱یمطعترادض ماقهددنیارب ہنا اکر هفرد نوبامه باکر عوقو

  ۹هصاخرالبک تاوعا زا ك ےلس 2 غارح

  5۳كبىلع ى يدبت شا بصز واغا هللا دمع یئ یجتاتس لزع

  ۴نویامه هنب رخ نادنج رهاشمزا اغا دجایماج تافو
 ٩ قوتسم "هیهاما اغا ندلا ءالع یی اه نة عارح

  ۹۹مل ناطا تباتک تفدم افارا-ةوح یادت عارح

  0اغادبعسیکنزی ناهج رادقوج یناث رانا ناسحا

 ٥ نورق«ضص نولامهیا سرد قارادقوح عوقو

  6لرفس *هداخرا طاح ىج هلود ن دش خارح

  1شاطکسب یارمهلحاسب نویامهلقن عوفو
  1ناغارح یارسرد نوامه باکر عوقو
 ٩ هبصاخ "دناح تا وعارا یتا دعسا تافو

  ۷ذج ناد.هرد نویامه رص یالاجارخا

  ۹۸اغا نیما یدادغب یاد یوش هماح ندش عارح

 ٩ وصکوکرصش تنطاس شد ع وقو
 ٩ دیش هس بشرد ناشدنرفغم نادر توس

  ۰یلاص زور رد تداعس *هفرخ تراز عوقو
  ۰هصاخ *هناخزا ایا یطصءظفاح «دازشودوف ندش عا رچ

  ۰دید یارسرد هدیاعم مساره یارجاو دیعس دیع ندما
  ۱۰۰دصاح هداخز اغا قداصنوزواواغا نط صم هرو دندش عارچ

 یاغنالزرعو اشاب تزرعرمصهب تنطلسشد عوفو
 رول ره مولف هداعسلاراد

  ۴اغا هللا دعس هنیحهآ یادم14 هرانان ناسحا

  ۲یدنفا كب نسح "راد زا ی دنفا دشار هحاوخ ن دما
  ۱۰۳ضءب نفرو كب د یکنفیرمس عارجو نوابه لن عوقو

 * دصاح "ها اڪ ناھا ناري



 لرم كبرت یارب نویامه تاکر عوفو ۱

 یدنفا قداصیدرکاش خا دندش خارج ۱.۰ |
 لرفس هناتزا اغا یطصم لنس

 ارالد یارسسردیعادنع كبرت ۱ ٩

 هرم رور روهظو فلاو نیامو نیثلویدحا لاس میافو ۱۰۹ |
 نویامش نوردنا تاوعاب

 و. وط یارسیان تراظثب یدنفامراص هنا رمطرظان بصد 1

 اغا نط ص هدوبرا شیاح بصاو كب ی ات یجاتسب لرع 8

 كلرشع» ناد مرد ۹ بأ ع وقو ۱۰۷ ۱

 هناک ولمرونلا ضا افروص>ردیون ید ندناوخ ۰۷

BEهصاخ هناح زا اغا داه رو ندشعارح  

 ماش اک هاشداب ر تروح هباسرد دحاو طس ب>اوم جارخا ۱۹

Fتڪ ناوح هدا هش ترضح ثم دح یعابا بالر ۱۰۸  

 هصاخ رالکب ی دنفا ےہ مسر مالغ ندمآ 4

  شاطکعد ی اشکلد یارشب ن ود امه لقن عوقو ۱۰۹

 كن روضه سصقت باكر ع وئو ۱۰-۹ ۲

 ا دصاخ "هناخزا اغار کی یروت اب ندش خارج ۱۷۰ |
 "لینخ نادم رد هرم یالا خار حا ۱

 " نودایه نۇردا هداز لالدو هداژ رکتلج ندس عارخ = ۱ ۱

 نویاهه روضحرد نوردنا تاوعا یزاب دی رج ع ووو ۱
 قلثوا تنامان هصاخ *هناخزا یدنفا نام راطذام ندش عارچ ۱۱۲ [
 نوبامه نوردنا نان دنع هناهاش!ناسحا روهظ ۱۱۳ |
 نقل رابتعاب فی رش ناضمر توبت ۱۱۳ |
 ۱ ثدافس قرح تلود ناکرا تراز ۱۱۴ 8

 یدنفا رکلادبع ینابناهج بانج لوا ماما تافو ۱
 دن دج یارس رد دوس دع نا د رەب 1 ۱1٤

 دصأخ هاش زا اعادچا طظواحو غا عر لر لش عارح ۱۱۵ |

 شاطکشب یارسرد قیرح عوقو ۱۱۴ |
 ناغ ارج یا ارس رد هب زە ب اکر ع وقو ۱۱۷۱



 جنت سس س تو هتک

 وڏو ۱۷

هداد,ع ندا 11۷
رد هدر اعم مسا رھ یارح و ی

 ارالد یا ب 

 لوہهالسا یار. نوباره لقب ع وذو ۱۷

 هصاخ اح “د ما او یدنفا رکب هر ما درس ماکب ۱۱۳۸

 كيربن یارب باکر عوقووفلاو نیتأءو نیشلثو نیش لاس عیاقو ۸

 دیدح لاس
 شيا بصنواغاناغع هصاخر الکی ادنفکن دش غ ارج ۹

 ك ناعع فصاو

 یاب رهش بحاصم ناونب اغا ناد شواح ندش عارح ۰

 نونامهیارمهرد اغا رادقوج ندرک تافو ۰

 هناکو لمرونلا صافرو ط>رد یوبت دل وم ےن ندن اوخ ۰

 ماجا هاش بناج زا مادنا هوک لبف ندمآ ۱
 ناوتان رفح رةحم قح رد ناوارف فیطان روهظ ۱

۲ 
 كر ھارا هراهب ص رک هرابت ات ناسحا

E 

 اغاد چ یصیط یت اہن اھج ینا رادقوج ندش غارح ۴

 نوي امه روضحرد نوردنا تاوعا یزابفاموط ع وقو ۲
 | انکد نآیاجم اش جانهاشدابلقن عوقوو وف وطیارس یانی ماتا ٤

 اغا نسح ظفاح هد ارهش یالال ندش عارح ۵

 هنالک نادیمرد نابدنج ناما یارب یوق عضو ۱۴۵

 اغادچا یجوبلاق یرادےلس ترف یرالک ندش عارج ۱۹۹

 شاطکشب یاشکاد یارسب نویامه لق ع وقو ۷

 ےب هاودرم ورد نولامه لعن. یارب باکر ع وفو ۱۳۷

 لنج نادمرد ٰنولامھ "دره حارخا ۱۷

 نونامه مرح نا غا نادنج رهام زا ایا تیعش تاو ۷

 ی دنفا نیما هنیهک یادنهک *زاتفف ندهالال ۸

 . ناهج" هد ارهشد
 ۱ هبناطلس یارهص) تنطلس ذب ع وقو ۸

 نوبامه دن رخ ت اوعا زا کب مراص رادوج ندش عارچ ۹



 شواح ساب e یارسرد ات هقرح ۷ ۳ ۱

 دی دج یارسرد هدیاعم ےسا یارجاو لب نت ےل ہک ات ۱۳۳۰ ۱

 هناح وطمماچرد تدالویأعدعوقو ۱۳ ۱

 شاطکش و ناطاس هدلاو ترمه تلحر ۱۲ |

 بان ءاشداپ ترضح لاو هدب زعت یار بکر عوقو ۱۳۳ |
 یدنفا تع4!شیاج بصاویدنفا دوم سمی ٹا ےکح لزرع ۱۳۳ ||
 , یزادنارتنفبیزاغ هاشداپ لابقاو ليم ۱۳۶ |
 ارالدیارسردیعا دیههدیاعءعوقو ۱۳۶ ا

 یقوتسم هیهاماب افا نیما قاسراص ندش عارچ ۱۳۶

 فلاو نيام و نیئلئو ثالث لاس عیافو ۱۳۰ |
 دیدج لاس ك ربت یار باکر عوقو ۱۳۰ |

jارالد یارسرد ارقف ربعف یارب اروشاعحط ۱۳۵  

 لویالسا یارسب نواه لع عوقو ۳7۹ ۱

 وتب وط یارسرد لازم كیربت یارب باکر و ۱۳۷ ۱
 دهم یالا برو نايل س ناطاس تدالو عوقو ۱۳۷ |

 ن اھح هاش هدا اهس ترسم

 اغا رعد,سلا یرادجان رادفوح رس تافو م
 ا رادقو> شب ا بصا و یدنفاكب لع راریلس ل رع ۹ ۴

 یرادحط»ترضحفرمهنذقرطب نویامه طخروهظ ۱ |
 لاصناو یمظعترادصزا اشاپفّور لاصفنا ۱:۲ |
 قرک ت 6و ماقعاشاب سد ورد ۱

 1 انا سابلا شیاجش بصاو اقا هللا دعس هنیعک ادا لرع ۱۰|

 أ

 اودس در ِ امنا 2 زر ۱:۳ ۱

 نوامه نوردنا نب رخیاشاب نوک مد ر هاش داب فد رفت ۰

 اوهل دیار اما یک نافل هدلاو ترصضح نور ۱۳ ۱



 ا دروس ا ۳ ۳0 نق خا ۱:۶

 اشایدجا یاب شداجحم بصاو اشاب ورخ نادومف لیدبت 0

 ماشیرادزداب كبید.عهدا زاشاب سارح ندشعا رح ۲

 غا لع ی اک سواح شاب قحرد اطعو وععروهط ۱:1 ۱

 اعاسابلا ها ارت یادت رو ندشینانءهق 1

 یرفس لاح زااعالیعاعاولو روچ ندشعارچ > ۷

 نولابه فن ۲ نختاوغازااقا اس رادقوج تأافو ۷

 وس وط یارس نادم رد ں رولا مه " هرمه جار >> ۷

 سا طکش:یاشکاد یا رسا نویامھ لفن ع ووو ۸

 هے۶: هلودرصقرد لّرم مسر باکر ع وقو ۱۸

 اما فسوا نالسرفاح سا ا عار < ۸

 ۱ هب اطلس *هعلق یرادزداب

 ر داب رصعب تنطاس شد ع وقف و ۹
 یراصا بولا ۶ راد هرات هاش دچا سواح ندش عارح ۱8۰

 ل | زاب للى ناضیعفلا رهان نات مر ندمآا ۰

 ناطاس هدماح تر > ,تدالو ع و وڌو ۰
 دحا مودی داف هقرخ ترا ز ۰

 هدنزاسو هدناوخ نامزالم صعب دیدش یراب رهش تكنهس ۰

 دی دج یاریسرد « دیاعم مس ره یا رجاو دیس ده ندمآ ۱

 اشاب نزع سعهب تدطلس شش عوقو ۱

 قوا نادیرد هص.9 تفایض ع وقو ۲

 یرفس ناخ زا اغا ف.ظد یلطاش ندشب عارچ ۴

orلقت راو اغا رخ ا هر عیفرت  Eدا  

 وص کو ک روصقي روب تنطلس شذ ع وقو ۴

 هن رخ شبا بصنو اغا ےھارا یراب رهشرا دلت لزع ۶

 ایا سالا یس ادم
 غ! سایلادیدجر رسا نویامه زی روهط ۱55

 حال رادیلس هرخاف كف هرادزا قیاس زاد ةمدخ لب دېت ۵



 هر ۵ ڪج د ا كہ س 7 ات ۳ ۱5۹

 اشار دم رصعب تنطاس شش ع وڏو ۷
oy |ارالد یارسرد یا دع هدیاعم ت  

 فلاو ناو ناتو ع ؛رالاس عل قو ۱6۸ ۱

 ف سد تاوغاب هدر روهطو ۱

 كيبسصق رد دیدجلاس باکر ع وقو ۸ ۱

 | لالا مسریارجایاربارالدیا سسلاغا مهار قیاسرادحسندمآ ۱۵۹ |
 ۱ وعل وط 9 نونامه لق ع وڏو ۹

E ۱۹۰ | ۱لعبا رصع مرا صهب  

 قوتسمهیهاما اغادج ظفاحیبابلخ ندشع ارج ۰ ۱

 نوی امه "دنب رخ زا كب دوم یشاب ےک ندش عارج ۱۱ |

 نوبامه روضح رد نوردنا تاوغا ؟یزابقام وط ع وقو ۱0۱ |

 ناهح هاش ءو داسا ن ااا نار ضعإ ہر عدرا ۱1 ۱

 ۱ نوب اه روضح رد یو داوم ندياوخ ۴ ۱

 | ماشیرادزد*یمانمانب اغادج اققا رتهصاخرالزکر کشد سندشحارچ ۱۳ |

 رییسح "هرادناناب كب لعیلرفس یادفک ندش غارح ۳
 دید یرادزد هصاخ “نارا ایا رهاط ىج دا ندشعارح ۱۹۶ |

۱ 
۱ 

 دصاح ؟هناح تاوعازا ك.دچا هراز ناخ رانا تاو 1٤

 اش اب لا یبا 2 ارد نادوہو لد لرب ۱۹

 نوک سم 2 د ر هاشداپ ترمعح روضح نوع« "ین اھو ندما ۵۰۵

 یرا رهش ی 2 ندش نالسرفاح | ۱۹٦۹

 األ رش اما هللادعس باس * هک یاد تعزرع

  Eفد رش ماش ترواعک اغآ رهوح لک ربا لگو هل رخ ی اس ۱

 ۱ وە وط یارس نادیمرد ن ولامه رے جا را

 اما نایلس ساب هج ووو كب اص رادقوح ا عارح ۱۷

 ki اطک شد یارسلح اس نول امه لفن ع وڌو 11۷

 وصکوک یوجدرص4 نامه باکر عوقو ۷
 لو ا راع 9 ندش خارج > ۸



 كب یناک دیاب هرهاقرمصم یلاوب ن اتعقو ےل ل اسرا ۰

 نویامهروضح رد فی طاریسفت سرد ادب و فب یشناضهر ةرغ توب ۰

 ارالد قیارسرد ت داعس دو رح ت رابز ۱۷۰

 ۱ هصاح زازا )غا شو رد ۷ ساب نادش عارح ۱۷۰

 | اغ ارکاش یل: وکی ضافو یدنفا ظفاح لادلادو اغا رک اشددش عارج ۱۷

 تد زورس»و دج | نالها تدالو ع وقو ۱۷۹

  نویامه تدالو تسانعنوردنا تاوغا ضب
 سکر > شراع بصاو یدنفاهداز یکم مانالا يقم لرع ۷

 ی دنیا لیلخ

 ارالد یارسرد انتعم هدیاعع مسا ره یارحاو عطا دہع ن دما ۷

 ارالد یارسزا كب لماکیناکرس عاع ندش غارچ ۷
 هن اخ دعاک سے تنطاس شنب عوقو ۹
 هرهافرصم تب رومأم زا كب یناکیصیبام ندمآ ۰

 فلاو نیتنام و نیثلئو سج ل اس میافو 6

 دیدج لاس كيربت یارب باکر ع وقو
 هصوصخ “دهام یدنخا ت.یناک یتا ندش عارج ۷

 دصاخ *هب اخزا اما دجاییاح ندش عارح ۱۷

 | ی را رهشت>اصناونع هوالعد اغا لیعاعا یاره مندش عا رح

 ودب وط یارسب نوبامه لعت ع ودور ۵
 تان اعاش داب لقد یا ۳ اکر ع ووو ۱۷

 اما هلنادبع قیساناس اتسل سس هدهعب یروخآریم یصنم هج ول ۷

 اغا طصم هداز ییحهاط یسافا دیاد ندش غارچ ۷

 اما رک اش یراب رهش كنه رم ب ین دوغ رم دنسم هجو ۷

 اغا نطصم هداز ییاج یی زا شاب ندش عارج ۷

 نواه روض > رد فدرشدلوم ندناوخ ۷

 هصاخ هناخزا یدنفا مهدا تاتهم ندشعارح ۸

 شناقفرو كب تعفر ن دث كنهرس مزالم ۸

 ۱ ماش ی راد زدا MET اعا ن ل عارج ۸

 یا ان تا گر هو تم حد حجم

4 
#۷ 
0 



 ساب iF و اشا شد ورد مظعارب زو لر ۱۸؟

 دصاخ هناخزا اغا دج یر ن دش عارح ۱۸۳

 دیهاما اغا فسوب یاب یج هوهق ن دش عارچ ۱۸۳ |ا

 ی دنا تڪ! هصاخ ءابطارمس) یلوطانا یاب ناسحا ۳

 وبقب وط یارس نادیمرد نویامه "هرص جارخا ۶

 هر راهب رصع مرا عهد تنطاس شش ع وقو ۶

 شساطکشب یاشکلد یارس) نوبامه لقد ع و ۰

 هل ہلوطرصقرد بان ام هاشداب كد رم: یارب تاکر عوقو ۱۳۸6

 فا رش می یدنفا ا وب امه ةن رخ "هحاوج نور 1

 رډغ ناطاس هدارهش تد الو ترسم عوق و ۷
 2 ےک ق ےک ےک ےک یس ی م قق ۔ ےہ چ لوح ت چک تا ےس رس ےس حس یس سس س

 ا هل س ےس ت ا س جم ی س ھا ست تس هل تر دیس ہم =

 هطلع یارسب تنطاس شد ع وقو ۸

 نواه نوردناب یدنفا ٌطصم و لس عار < ۱۸۹ |

 یهاشنهش ب یادم یهاشداپ ناسحا ر وهظ ۰

 الل ینا تاھا نار ۰
 یهاشداپ ترضح روض>رد یهل | ندناوخ ۰

 ۳۹ هزلا د.ع لوا روخاربم ن دش ارد نادوہو ۱۹۱ |

 دزد زور رد ت داعس هقرخ ترابژ ۱۹۲ )

 دی دحیارسردءدیاعم مس اصهیارجاو دیعسدیص ندمآ 11

 ههانوک رفد تناما كب ی یشاب یکنفت ندشعارج ۲ ۱

 وصکوک یر د صف تنطاس شش عوقو ۱۹۴ | ۱

 ذیذل ءام تراظنب اا دیج یلهطوا صاخ ندش عارچ ۱۹۶ |
 غا ییطصمیدب زا رم یاب رادهن رج تافو ۶ ۱

 هناطلس تع+ هجا تنطاس شش ع وڏ و ۰۵
 اعا ےھارا یراب رهش رب ربرس ردادندشنیباوب یدک ٩

 ارالد یارسردهدناعم مدار یارحاو یعها دیع ندءا ۷

 ناونع تفاط) ناباغا ناب وک هل ضصعبیدنفابدسد زا ریعا راهطا ۷

 فرم ثبذ لاسنآ تاعوفو ناب و فلاو نیسامو نی:لنوتس لاسمدافو ۷

 . نامزو نیمزر اغ | ی طصم لكنهرس ن دش عارح ۸

 هصاخ + هنا روصو 2 و هاب رح مه ارعا ياف ن لقد ۱۹۸



 اّشاب : ىلع ناصعر اهل ۱۹

 دصاخ رالک تاوعازا اغا هللادج رادقو > ندش عارح > ٩

 اغا بهاری ایشان یجتاتسب شبا بصنو نا لیلخ لوا روخ ارم «لّرع ۰

 كىر رع دلعمو ا دعس هدازاغا رضخدندشیراب رهشكاهرس ۰

 اغا بیجت یوبنطو یدنفا یعیناکو
 1 مڭ رت مس زیارحاو ۳1 وطیا رمان نوا مھ لقد عوقو ۲

 روب رم یارسرد
 نوبامه روصحرد یوم دلوم مظن ندناوخ ۰

 كب لکا ادم زاخشا ىدا رابظ ندنزک اب ا
 فارم رش ج >زا نوامه دن رخ "هحاوخ 9 )۰

 ییسج "هرابن انا غا رادق وج ¿ ندش عارح

 یروشس ناونعب نوردنازا اغنسح وطف جا ا ۲
 وللدم ه رب نع اغا یک ریروبنط بحاص ین ۳۰

 لاحتفو باا یدنفا مالسالا وم طظءار زو لاصنا ۰

 نو رد نانا نت و یرادقوح ی یا یو ۲۰

 یدنفالیلخ قیاسمالسالا ےس لاڪ را ماید هدرسز ۰

 اغا یردق کصخبصا واغا ی ل بغراغ یا یج انس لرع ۰

 چ ترادص ماعع اشا لع لرد ن دما ۷

 ۱ یدنفاندباعلا نا ز ترض تماما هج ونو یدنف | نیما لوا ماما تافو ۳۰

 |  اشاپ لاص ماتم اف شبا بصنو اشاپ یلع یلردنب لرع ۲
 یدنفا نیما نویامه هنیرخ یادخک ندشغارچ ۴

 یدنفا نیما یب رق شیاگبصدو
 وبش وط یا ارسرد ن وامه رص جارخا ۳۰

 ناخ وراص غاصس» ی دنفا هداز یرد ین ۰
 ماسک ماشرد دنا £ هحاوخ تروا ۱

 هزالک نادیمرد قاش بعل ع وقو ۱

 شاطکشب یارمماحاس یارمسب نوبامهل ةد ع وفو ۱
 ده! لوط رم هب نوباههباکرع وفو ۱

 وای: شاب دهم شارط بارس 08



 نایعش رخ اوا ف نیطعس 9 جارحا |

1 
۲ ۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
ENدیددج یارمهرد مسا نیاز حو  

۱ 

 وصک وکرصقرد نویابهباکر عوقوو ۶
 گر ام عج ا لف ناصمر توش ۳۱

 تا فر 2 ت ياد ناکرا تراز ۳۱۹3

 ۱ دات مدارا اأ یط صم قج هجا ندو عارح 90

 "رهو رعخ تصخرناسحاو اشاپ تبرع
 ارالد ی ۱

 یدنفادیشر هحاوخ هن رخ یا مادخرس تافو ۲۱۷ |

 ارالد یارسرد هدداو,» د سامع یار >و یعادب 2 ندما ۳۱۸ |

 فا مهار :ا قیاس اب را : اد ناسحا | ۲۱٩

 فلاو نیتئامو 2 ۱ ۳۹ ٠

 ناغارح یارسرد دیدج لاس تاکر ع وقو ۹ ۱

 یهاشنهش زک نابت اکب یدنقا یطصم ندش قالا ۲۲۰ |
 ج رے ناد مرد نوردنا تاوغا یزابقاموط عوقو 6۹۳ ¢{

 نویامهروضخردیویئداوم د ندناوخ ۱

 وهب وط یارسسا لو اسصهلل ع وقو ۲۲۱ ۲

 ناک رصع مرارمص2؛باکر ع وتو ۳ ۱

Tfنوعبز رک یدتفاق ۱ دص ی: .ةل ن  

 نا تا 0 اتد كاف ماش هاطارس ینو لر ۲
 ةا ریوصد ساک بصاو اشاپ لا دبعایردنادومق لیدبت ۲۲۳ ] 1

 یدفا یداه ی راب رهش تحاصم تافو ۴ ۱

Eندشعارج  CEEاغا لع طاح سش  

 یاب هطوا صاخ شاع تصاو هداعسلا باب یاغآلرع ۲۲۶ ۱

 هنس کد زورق زوررد دجخناطلسهدارهش تدالو ع ووو ۳۳۹

Ee ۳۷بولمجیاج شان 0  



(vj 
 ۳ ورعب وط یارمهرد.ن ویامه هرم ص یالا جارخا ۷

 نویاسههروض>رد نوردنا تاوعا ؛یزابفاموط ع وفو ۸

 سا طکشب یارسب نوبامهلد عوقو ۸
 ناغارجیامسرد نوبامهتاکرع وقو ٨۸

 ا ا لفن اغا هلادعس یتا ی ناکرمس ت ت رورسم ۹

 ماش "یرادزدا یدنفا رع یرص ندش عارح > 9

 اشاب دمع تر رصعب تنطاس شذ ,عوقو )۳۰

 هتشهس بّشرد فی رس ناضمر توی ۱
 اغا هلاددس شباجت بصنو افاد دیس یشابیبهوههقندش غارچ ۳۱
 تداعس هقرخث تلود ناکرا تراز ۱

 نویامه نوردنا زا اغا فراع ماماو اغادج رب رب ون ۲

 دناساع زا اغا لیعاعسالب روقیراد ےس” یناتفق ندشخارچ ۴
 لرفس هناخزا اغا نسح یعارح لاب ن دش عارح ۴

 دیدح یا مسرد هدناعء مسا رھ یارحاو دعسد.ع ندما ۳

 نوب امه هن رحم كب رب هداز اشاب یدشر ندمآ ۶

 هک یادنهک یناخدتفدگیدنفا و طصتیرورسم فا

 هصاخ رالک زا اغاد یرمصء ندش عارح ۶
 یدنفا نیما قیاس کک یادغک ند رک تافو ۵

 یلرفس هزاخ هجاوخ تب ولوم ناسحا ۵
 اغا هاربا نیباوب یادفک تافو ٩

 بصاو اغا نیسحیهمالع هداعسلابایاغالرع ۷

 ۱ اغا دجحا كجوکی ئاب رادهنب رخ شیاجت
 نوبامه هن رخ تاوعا زا كب تزرعهحاوخ طاطح تاوو ۳۳۷

 !اغادج اهدازهتسوا شی اه بصاویدنفا خاص یکتفنرسندشعارچ ۸

  اغاناععلب رواس شنا یصدویدنفاش# شاب ىجا !لررع ۳۳۸

 ارالد یایسرد هدیاعع مسا ص یارجاو یعادبع ندما ۹

 هصاخرالدکی اث مادخرستب زوهأمزا قنافرءاشحارخا ۹
 لرفس هلا زا ا ےھدا شواحو ٠ نسور د ادفوج ندرکرارف ۳۳۹

 فااو نّتامو نيدو ناع لارو مٍافو )۹.

 فر



 تا
  FENك لر ۱

ەد 0 نا 1 ا
 لر ر
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 |  ۲۶۱هراخ عسوم سابا ساسلاو هداس ےسوم لیدبت
  ۱ ۱ ۱هروم رکدسعرمس فرطا را تعهد رخ لوصو
  > ۲۶۱اغ ھار, و قداس را دسر هنابااعا رادق وج ندش عارچ

 نبش ماه نادا اخ قر افر نا
  ۲4۳ | ۱سالطا مسوم ساب ۱ سا لاو ۰ زاخمسوم ج ارخآ

  Eها نج مورا یا. شا صع) رک یا ادهل ند رک تخورف

  Çoیدنفاهداز یعسب ماسال خو شاد اص م طعا ر زولزع

 |  ۲:6هنوف کوک `: یدو اا یکاشن تلود رظان قد

 ٥ یدنفاتع#ق داس ءاطا سو یدقا قددصبه قالطاووفع ۱

EA رار هش راد س لزع ۲۵ | 
 اغا ىلع ید ر ا یٹار ر

 |  E ۲۸۷ۍرا رهش راد طس ترض ق رطد

  ۷نویامه روضحردیوبند)وم,ظن ندناوخ
 |]  ۲۶۸یدنفا دیس یلایخ یراب رهش بحاصم نن
  ۸ ۱لومالسا| یار نورقم تنج* نولامهلعن عوقو

  ۸ ۱ويف وط ی ارسرد نوبامهباکر عوقو
 | ۲۹:ینوتسرابنااب اغایرون قاناقرق یشابریکشد ندش خارح
  ۹ ۱دشلُ هطوا نا ربع قحرد هطوا صاخهدرمعوقو
 |  ۲۹۹نونامه یارس مان م اظ دیدح رارےلس ا

  6۰ ۱هرصت یردنفا الم تزرع یل د  iوب 1

  (۳۱۱ ۱وا "هراهنانناسح اوامنا ساب ۳ اوراس تافورخندمآ

 غا ندلا روت ر الیک یارعک

 |  ۲۰۳نویامه نوردنا لقب هطلغ ییارس تاوغاضءب تب رورسم
  > ۳ ۱نیس "و "هرامنانان اه - نسحلفح مس ندش عارح ۲

  eیراب رهش رادیلس ترصح یرالبکو ییاخدلندبت

 |  ۲یدنفا یدباعلا نیز ینابناهج مامان قاشو هورفناسحا
 |  5 rotدیه انوک ی رادزتفد افا م 1 1 ین ندش عار

 |  e4انا مس قیاس وه انان لیا



 6و
 ناوارف ناسا روهظو و هش یرایرھش ضب رشت ۵

 ناونع تفاطا ناباغا ضع قحرد

Çoاغا ےھاربا كروت یساغادنمادندش ع ارح  

 ین رو هظو بها رصق هاگشدب رد قاعوط با ۶ وقفو ۰

 هناخ هت هناخم اغا هللادعس سواح شاب
oنفت عاع مان ناونعب یدنفا ناعلسو كیرشار تیورس#  

 یددفا كب ن س روش ےل سب نویابه سور ناسحا ۵

 قوتس» "هرامناذاب اغا هللا دعس سواح سا ن دش ع ارج ۳0۱

 هطوا صاخحناباغا ضعب قس تیرو رە ع وقو ۵

 قیساراریشس واج ی واشاد هللادبع مظعا رزو لرع ۰

 كب ىلع
 ی دنفا ریلناوبا فارتشالا تق تافو ۵
 اغا ےھاربا لوا روخارمع ترازو ناسا ۹
 وه وطیارس ناد.هرد نوبامه هرمص جب ارخا ۰

 یلرفس *دناخرد زج قب رح ع وقو ۰

 شاطکشبیارسب نوبامهلعع وقوو هو دربخ ر وهط 7

 یدنفادیمادبعهدارهش ترمضح ت دالو نالعا ٩
 نونامهلقدزور رد

 یدنفا هداز یزد قالطاو وفع روهظ 5
 زنی دندش شواحو لوماتس یارسزا دجانج بالج 71

 لومأم بابرا و كبزب ر
 یمطعا ردص قرطب اه اهاش تاششتلاسرا 1

 اغا راد ےل سے طساوب

 فب رشسردآ دب و نینثا “هلل ناضمر توب ۲
 ن ولامه روض خرد

 و و اش دور تاود ناکرا تراب رد 7

 یراب رهش راد توعدبیدنفا نهب تباجا 7
 "نون امهنوردناتبا هل نوته رع یدنفا قاد .ءندش نيد ۷

 لر لاج یارمسرد دبع موسر عر یارجا ۸



 ا سس سست

 هدازیکم یاس یدنواهداز قدص لاصنا ۷ ]

 یرای رهش رادطس صف یرادحان فا رسا ۱ ۱

 یهاشدایترمض> تباک تءدخ یدنفا نطصم فرشت ۲۷۶ |

 یدنفا دیعم یلابخ یراپرهش بحاصم قالطاووفع ۲۷۴ |
VT |فااو نام و نثلئو حسد لاس علاقو  

 هعج موب انا یسبعظفاح هداعسلاراد یافنا لرع ۲۷۶ |

 اغآیسرع طذاح قیاس هداعساارادیافا دطوضصم تافلع تحو رو ۳۷۳۹ ۱

 دصوص ةبیهاماب كب لع یسکسا جوک ندش عارچ ۷۷ |
 ی راب رهش راروپس یالنمم یرادحا ترضح تع رع ۲۷۸ |

 یهاشلاع هاش داب ر روض > رد يوب دوم م لکا نداو + 0

 ۱: اغادمم ثاکک یحبدبنو ات انشا یهطوا صاح هرابناناسحا ۳ ۱

 ررک:ناونعب اغا کز یروینطو یدنفادیعسیلابخ تب رورم مم ۲ ۱

 "یرادلس بانج كلنغع یهاشداب ترضحتع ره ۸ |
 سصعلا « ردا:رمص«یاو یرطزا هفاروز نادمآ سا

 شاطکش یاشکالد یارسزا ن وامه لات ع وڏو ۲۸۰ |

 و وط یارمهرد نوبامه باکر ع وقو ۸0 |
 ارالدیامسزا انار نیک یماجرس ندش عارح.۲۸۱ |

 اد هل د.ع قداس ردص تاهو رخ دورو ۷

E. ¥ 

 شيا یصاو اغا ق داصلرفش یاد ندشعازرد ۹
 اغا نیما الال ساب

 اما نیما یساغادنناد هدهب یرا ره شرا دیاکر تلاکویار > 09

 ی دنف ا تعهب * دهعب ابطا تس ا ر بص هیحود ۰

 ماش یرادرفدب اغا ق داص یربد ریبن دش عارح ۱

 ارالدیارسرد هد مجد یا رج او یا دع نادما ۷

 نردلا باهش تیلوناباغا نجرادبعیراب رهشراداکر ندشعارح ۴

 درصاخ"هناخ تاوغازا يدنفابيط ن دش عارح ۹

 ls ماهمنآ ی دنفا

 ی راب رهش بحاصم



(} 
 نویامه دن رَ یرادمسن رطح مود ندشعا رج ۸

 اغا ن اعع یییرولس هصاخ نانساتسا رس لرع ۸

 یمطع ترادص زا اشاد یلعرارطس لاصفنا ٩

 اشا نیس> اغآ E PES ثاادا هيج ول ۰

 نویامه "هنیرخزا كب نام نامش ن دش غارح ۰
 هصاخ رالبک ناباغازا اغارکاش ی وط ندش غار ۱

 رکن وک تابقوذ عورشو ن وردنا نا یزاقاموطع وو ۰۱

 قاررء * علادب عیانصای ماش سل ۹

 یراب رهش رارحبس د نو هر اد همدخ ددع ۳۹

 ههچزورفزوررد ناطاس هبطع ترض> تدالوع و وڌو ٩

 كب دجا هح رف هند یدک" ی رالبک تند عارح < ۹

 ۱ اغا سرو یدنفا فد شدن دش یرایر هش یراتسدعاع ۹
 ناروتو ناریارکسعرس بنات یدنقارکب رادقوج شابیعت:املاسرا ٩
 اغادیشریرادحسترمضح یناخدلیدبن ۹

 وش وطیارمءنادهردنویامه رص جار خا ٩
 اف: زا یدنفا الم تزع قالطاو وقع ۰
 مالسا اشم نیلورعم زا یدنفا العیهذ تافو ۰
 یرفس "هناخزا یدنفا ظفاح ی راتسدرس عام ن دش عارچ )۳۰

 دییهر سابل سابلاو هتاتش هسالا جارخا ۰
 شاطکش یاریسلحاسیامسد نونامه لقد ع وئو ۳۰

 بانهااع هاشداب لقنو لزم سر باکر عوقو ۰

 لوبناتسا یارسرد نیطسف بجاوم جارخا ۴
 اغارا ر ےل س تسد یمطعاردصفر طب هاهاش ناف رشد لاسرا ۰

 ناریارکسعرسس تیعع تبرومأم زا یرادجات رادقوجرس تدوع ۰
 انا نامه رق سد ام بصنواغادش جالا یی ورم ناب تاسو رس تافو ۳

 نویامهدن نخزا یدنفادم رادقوجندشعار» ۰
 هنشراهج برد فٍ رش نا ضهر توس ۰

 ٿ داس "دف رحم تاود ناکرا ت رابز ۳

 یهاشدا ترضح روضح رد یهل | ندناوخ ۰



{ro 

 ار ۱

ET ۳۸ ۱نواه ا او ارایش كل هد  

 ۱ اشادنایاس

 یدنفاتعهب یهاشداد بیبطرمسب لیبامور تزادص هیجوت ۴۰۹ |

 ۱ نابهح هاش دا ره یالال ند عارج ۳.۹ 0

 ۱ زدی رصد هدیه مارس یار نیستم 2 ۲

 1 ا :هجرداها 1 ۱

 ساخ ناخ a اغاىرون ىللوپ ندش خار < ۳۱۶ |

 شام ب وغا تام ضءبت ۱

 ی رد ددح لاس یار نوبابه تاکر جواد ۳۹ 1

 كب او هد ع یرادخل س ناخد تفل هح و ۳۹ ۱

 شاپ خیس شیاحم بسا اب ۷ مظعا رب زو لر ۳۲۵ |

 ۰ یوم یادنکد و ما دناهاش | ۳۹ ۱

 ١  ۳-۹بس :نابسوه و طی کیا 9 هصحو ناسا  ai:ازالد ۱

  ۳۱۷ارالدیا | سیب زااغا لیعیعا رج اغارادقوخ یش عارچ

 ۱ سالطا سال مسوع A هبص مدو» لیدس ۳۹ ۱

 " تب . ناسا هللع:ناظاس ناک ترضصح لاحرا ۳۱ ۱

 ترمز ر ترم روص>رد قو دلو» مط ندناوخ )+

 ۱۱ و ۳ و یاب شاطکشد یارسزا نوبابهلقنع وقو ۳ ۱

 1۹ . وسو وط یاریس رد نوبامهلمن باکر عسر یاز جا عوقو ۳۰ ۱

 e ج تەد ا ف اوغا صع) ثد ورسم ۲۲۶ |

 2 بن تر چاه سو مو ی

3 

 na ra : .نوکسممب ۱ ر هاشىداب را رهش ۱

 "ٍ از aL اطوفدندشعارح ^

 سا. هاچ مشرفاختن شب یاب نالسرقاچ |



{e} 
E کب ہنی ککی ادع ی رالیکو یجاتفف دندش ون ۳۵ 

  rolنولامه *هن ر هفاروز تله عضو

 نورديا ناب ولکدک تناعزاب کب ههاد.ءیناتفقندش عارچ ۱

 زهتس> یوس! نارادقوح یلمدق ندش ین | ١

 نولامهنوردن !ناکنهمسز اغادج ارسک؟ تافو ۹ ۱

 هصاخ هناخزا یدنفانسح الهش ندش غا رج ۹

 هراح هنسح تماهازا نارادق وجیامدت قالطاو ومع ۷۲

 یرادجات *هداراباغارادقوجندش لیکو ویران رهشرادمطسیبازءان ۷ |
 وون وطیارسنادیمرد نونامه "هرص حارخا ۳۳۷ ۱

 هصاخ هاخزا كبدوح ندش عا رج ۸۲

 یر دس ؟هناخزااغا رکبیرادمتس"ترنضح نالسرفاح ندش عارج ۳۴۸ |

 ی راب رهش تروح نا رادووح هراهاشن “طع روهط ۳۸

 هصاخ "هناخز اعادج ای اعم«ندش عارج ۳۹ ۱

 یارس رد نطق بجا محارخا ۱

 غار | روس تسدب یصافرطب تا رشد لاسرا ۰

 وب وط یارسرد تحاوم باکرعوقو ۳۳۰ ۱

 هدشراه> برد فل رشناضهر توت ۳۳۰۱

 ۱ نانح عاب ؟دضور ناهح هاش هدارهش مرع ۱

 تیلوتاب فا رادباکر عارجو تداعس*هقرخ ترابز ع وفو ۱
 انا ی طصم نوزوا شباجت بصدو اغادوخالالساب لیدبت ۳۱

 اعا لیع اما هنب رخ مادخرس ندش عا رح ۳

 اع نفاق نوردناتاوغا ؟ربادب نوبامه فب رسد ۶

 دیدح یارسرد دیعدبع تو گل ریو دع دبع ندا ۶۱

 نوي امه یارس رد هطوا صاخ ؟دررم ع وقو ۱

 یرفس هلخزا كب ھارا یلیطتندشعارچ. ۱

 شاطکش+یارالد یارهب نویامهل ثب ع وڏو ۰

 نافارجیار-رد نوبامهل باکر عوقو ۵
 یل رەس ؟هلاخزا كب ت عفر یاب یبناکرم!ندش عارج
 اکتشا یار اوھداارالد یارسسز اغا ین طصیناکنتفر



(2 
s ۷انا یهار شیاص بصاواعاناععهر و ناتا تد رم لر  

 هد ۴ یر ند مزالمو بنچ ناد مرد قاموطیما عوقو ۳۳ ۱

 زوز موق |
 احدی زباب عانزوراب اغا رادقوح ندشعارح ۳۴۳۸

 ارالد یارسردیشهادبع كير ۳۳۹ |
 اعا نیسح یجتبام روزه ری رس ندش عا ر> ۹

 لینج نادیمردتاوعا یزابقاموطع وذو ۲۶۰ |

 لوتاتسا یارب شاطکشب یا رسا كب یرون ین ۰ ۱
 ۱ : رها یرطزا ه.هرگروهطو فلاو نشامویعد بت ی ۳۶۱

Gefوفات هاش تاوغازا ك ف 0 نر ۰ »۰ ۳  

 هصاح هدا زا كد قطصم وع نش عارج ۳۱

 هنابناع زا ليدجا زارو رادیاکر ندش عارح ۲ ۱

 E ۳9و تسد نصا فرط هلاهاش تا رشت لاسرا ۲

 نولا ۵۶ شوو مانب نوردنا نادنج یار ن میس ا عضو ۳

 و یرادزتفدب اعا دع یکزا ندش عا رح ۳ ۱
 اعا هللادہع الا شیاح بصدواغارکب هداعساارادیاغ تاقو ۳۰ ۱

 اشا, دج تزرع ناربهریع ترازویالاو "هنر ناسحا ۳۵: | ۰

4o ۱فد رشلیدنق بشرد فرطا دوم ما ندا وخ  

 هصا> رالیک تاوغازا كب یرورادووج ندشعارج ۳۹۵ |

 وب وطیارسرد باکر ساره یارجاونوبامهلقن عوقو ۳۶0 |
 یلرفس "هناخزا یدنفارع رادقوج ندشعارچ ۳:۵ |

 شرا یصدویدنقا هدا ریکم مالسال مش لزع ۳:۹

 7 یدنفا ر ھاط هداٴر یّاق

 نوناههروص>رد تایقود درو تاوعا ا قاموط ع وقو ۳۰۷ |

 یارمسا نور: نازهم دن رر دعس صا 3 عارج ۳:۸ ۱

 نورعمص,ف نوپامه ۱

 . لاعرد ص بوص؛ تاب مشت لاسراو لاس مود ق بجومحارخا ۸

 كب میلسیروبنطیئابیوش هماج ندشعارچ ۳:۸ |



 یار رس هراس همدخ نا تم ۱
 هبهامات كب ؛دج- | یعبب امندشخارح ۳:3

 وه وط یارس نادیءرد نوبامه هربص زی از

 یکنهرس هوکشرب هورک را یکنح دیلت یار ۵

roهناح هتي ؟هاح هشوک رد اعارادقوح 1  

 زباقنءطیار >| یار نويامه* هن رک دیچ یاب جن ۳۵

 ۱ نوردنانااخانراطباض و سه شب ق>رد هطوا صاخ "دز «عوقو 4

 ۱ هیهاماناعا رهاط شک کو نوا دندش عارح ۵

 ۱ )لتا یآدو ندارالد یارش رااعالنعاعسا كنهرس هدار لالد نفر ۶

 كفا تاود ربقس یارب ناشیلاع ناوید بقا ۳5۷

 دەم ناک اچ 4 عوقوو هب رصد عم هاح لیکت ۳۵۸

 امت اب شر ونطسف زا جارحا ۳۹

 یس هلْذّرف یادحرد ناور هوک تشک ناسا ۲۳
 هصاخ اخ ناناغا نار زا اغادجا دیس ندش غارج

 نوب اه یاس رد تداعس "هقرخ ترا ز

 هه اغ اانا یاب نالسرقاج ندش ارح ا
 ال مود ف ارالد یار رد هدیاعم ع ووو

 ساطکشب یارمساحاس یارب نویامه لقن ع وقو
 بانج اع هاش اپ لرم كيربت یارب باکر مسریارجا
 ناثلا ةيلع اطلس هل داع ترض> تدالو عوقو

 یدنفا قراع هدا ر رع یس | مالسالا حج ت ناوو ۶

 یروآ كنج كنفلمیلعتب ی رصکب دهعن 4

 نان اهج بانج نب رخ ین بناک ندش عارج ۵
 ا كب یناک تیرورمس اغا رادملس ترضح سالا 1
 | لا موژ ترادصترومآ«ماتحتردیدنفا ن نی ۳2۷
 ۱ نانا ناشتو مان مور عودو نا د ؟هعقو روهظ ۳21۷
 ۱ اسرق دورف یاول تصنو دجا ن اطلس زا ت داعس ر اس تدوع ۱

 ارال د یارسرد اه ینامم و هداعساا باب هاکشیبب
 ۷1 داغه اس ه> اسد الک و مایخ برو

($ 



 ع ۲۴ ۱

VEا مراکهاشدای هناسردیوتفرادب ىس وف ام نیفابما 
 یوت>

 اا ناعع رانا: شداج بساو اغا ےھارا نادات رس لرع ٍ ٤

yo |برحنف معن لبصعل رعو قرشهاشداب اد  

 یارب یرکسهرس باب بایماک ہاشداپ فی رشت ۳۷۹ |
EEN 

 یاب هطوابیبحو رکب باصق لتقو یت ۷۷ |
 | ماسنا لئاضف مالعا یاع قحردهاه اعهاشداپتیرضح ماعناروهظ ۷۸|
 ارالد یارس رد هدنایم مساس یارحاو یا د.ع ن دما ۹ ۱

 دات نآ وغلو هصاح رالک ماد رس ندش عارح ۳۷۹

 : ۱ هر وک ذم ةطوا زا هر وب رم ۱

 | فرشید لاس باکرغ وقووفلاو نیتئامو نیب راو نیننآلاس عدافو ۸۰ ۱
 نراه یارس ناار زا همظتنم رکشل دنر ۳۸۰ |
 || نایشاکب یاههیک:یارب لب مور بناجت كب یلعروخاریم تیرومُآم ۳۸۰ |
 0 بصن و اقا هللا دسیا یوهف ندش ع ارج ۲۸۴ |

 ایا فظن یرارھس یالال ا

 اولا روصنم هاش *هنب رخ ادنالارغف یاوتحا ترمصتیاول عضو ۳۸۳ |
 هرخافتالف هرادب هراس نابعشامضوو همام یارس نا شا مذر ۳۸: |
 هصاخ "هناختاوفاحرحم زا اعاد یکذل تاعو ۳۸۰ |

 ریسحعهرابنان اب انا رادفوج ترضحندشغارح ۸۲ [
۱ 
 هعج موی ی هراحسابل سابلاو هد اس سوم حارخا ۳۸۹ | ۱
 ش ردپ تم امزاب اغآ لع لنا ع ندش عارح ۳۸۷ |

FAYتوگسم حاد هاشداب "هدارا ا نوردنا نااغا ناعم تک:  

 ماعا ىا ر طاع یا رس تاوقا ص: كلا ۳۸۸ ۱

 1 م اطا ارب ماظن ملعت ۱

 ۵ اک ولم رولا ٥ ال روص> رد یو داوم معد ندناوخ ۳۸۹ 1

 لرفسو اس ناباغا اہم زا دی رح بعل عفر ۳۸۹ ۱

 هصاخ "هناخزا كيد هداز اشاپ ماسح ندشعارح ۳۹۰ |
 ۱ . نویامه سورا یدنفازب ره نوردنا ناناغا ماما لعم ندش غارچ ۹۱



 ! شاطکشب E نواه لق روهط ۳۹

 وبعب وط یارس رد باکر مسر یارجاو
 ۱ ' نوبامه نوردنا* هطاغ یارسزا قلغارح ررکت ۲
 ۱ | قوس "رابننب اغا نع صمت ختا وج دار هش رب ر: رس ندش خارج ۲۳

 یرابرهش راریبس ناب الالد دعلو ل دشت ۲۳
 وش وط یارس نادم رد نویامه " هرص جار <| ۴۳
 | ا شاپ ترع یلوطاا لحاوس فا =ک ینادومق یالاو ہاج شاک ۲۳

 ۱ نوردازا اها نیما یساکیب جارخا ۶
 یس "هرادئا ا یدنفا دجا توالح یزا سد شب ات عارج مود

 | نوردنآ ناناغا ناله قرب اغا یدبعو انا قطصم اعم فرشت ۷
 عزن تلاح رد اغا دیعس نامش ندش عارح ۸

 ارالد یاس تا وعا ءدق ماعد یاشاع یا ریاشاب و رت نا ۳۹۸

 هصاخ "هناخزا یدنفا نسح یروف ندش 2 رح ۹

 هبنش راهجشرد ناذن ترفغم ناضمر توس ۰
 | و رح نآ رمتباکب اف اد نوزو ایراد نالسرقاجرممندش غارح ۰
 0 هدشراهج مود ق تداعس "هفرخ تراز ع وقو ۱۰. |

 ۱ اجا عدو لعد ناطراض ددحوارالدیارمسرد یورمسح ملعارش ۰۱
 ارالدیارمس رد نویامه "هدیاعء ع ووو |

 یورم راد هن ر یار مرم هنر ناسحا ۴
 , نادوب و رهاط هصاع + هن اسر ؛هنورطا و

 ا تاوغ زا اغآ ییع بوطروط تب ؛ وارس تافو ۲
 اشاد و رمسخترمضح هده)یرالاسهس یالاو هاج هیخون ۲

 ۱ روب رءلحاسردباکر ےسر یار >اوناغارح یارمس! نود ابهلععو و ۳
 دصاخح" هناخزا یدنا ٩ a راص نق عارح 4۴۳

 هعج مود ق یف هراح مسو م ه ساہاسابلا 1. ۶

t4نوردنا هدنناوخو هدنزاسنامز الم یکن هرس یار < !عوفو  
 نویامه ه رخ ؟هجاوخزا یدنفا دجا هدا ز یعکعا تافو 4

 لرغس "هناخزا راسو نس> رود وج ندش عارچ ۶٩
 یولس یال دف رد اغآ نمما دج یشابکیب تافو 4.0



2 
Eدوم 1 یاس ۳ مند  

 را راک ترا نوا

 ارالد یاریسردهدیاعءیسا اب >او یا دیعندمآ £۰۸ | 77 0

 1 | ررظتنمر اع تا رگ اغا روالدو جا قطصم یربص دن لس عارح ۰۸

 | باکر یارجاو فلاو نينًأمو نیهبراو ثالث ل اس عیاقو 4.۹ |
 1 : یرمغلاو لا دی دب تنی دی دح لاس ۱

 دارا یبهدیصق شدا بصنو یدنفاقراع لوا مامالرع 6 ۱

 هناهاشفناسرد ها تک صف یاس دی دو ریل 4۰ |

 نورا هه "دن رخ نااغا زا تک یروذ ید:> ندش عارح ۶۱۱ |

 یدنفا دعس شام بصنو یدنفا اش یعیبام ندش عا رح |

 ۲ نود ُیهاماب نوردنآ ز ترع یقللوفو دجم یس نتفر ۱۱۴ |
 ع وقوو هصاخ "هناخزا افا لیعاما را تخا ندش غارچ ۶۱0 |

 1 وا قلع ارح تدس اینک هطوا صاخ ۱

 ۱ اشاب دواد یارعص رد یالارمم یالا رس علت لوا عوفو 4۱: |

 اونحا مراکءهاشدای ميلعتیاشامتیا رب ااراد ےس كاي: ارزو بلح ۰۱۰ [

 نوردنا ناناغا صعب ق>رد قارادفوجرورس روهظعوقو 4۱7 |
 هراح مسوم یابلاو هد اس سابا مسموم لی دېت 4۱۷ |

 یف وتس ؟رابناناب اغا نايلسهصاخ رالک یاد هک ندش غارح ۸۱۷ |

 . یدنفا مهاربا هجاوخ هنیزخ مادخرس قلغارچ ناسحا ۶۱۸ |
 هعج مولف 3 سالی ]سابلاو هراح ےسوم لیبدیت | ۶۱٩

 یرابرهش رادمس تالیف هرتسلس نا راوس.ندمآ ٩

 ب ی دع یارک ا ام

 م E رک ا عبا ر ی ا رو | 1۱٩

 ۱ و وط یارب شاطکشب یارسزا نونامه لقت ع وفو ۰
 يذل ءام تراس: اما لع تع! ن دش عارح ۱

 یلوط انا نایهابس یس م ایکس هسراب اغا ىلع رفع ندش عارچ ۱

 / ۱ ا هللا دبع برعو یدنوا نیس ید ق هلعار < نادا 0

 0 یدنکا ی ادع رو تیمط) تب ۳ ناسا 1

8 
۱ 1 

8 
Si 

1 

 ینوّتسم را نانا أ سد ظواح رادقوح یمکیا ندّش عارح ۳

 الار "هدناموش راق و نو درک راب رهش ندرکارجا ۳
 توردا نابراوس اا رد

 2 سم , بس هرس رسم سوز

 رپ برو تس 7 تسر سس سوم تست سس یس ۔ ت

raa و و ی و و ی A a 



 اغآ رادقوح دهمب هیسج *هرابنان هبحوت 6

 یدنفا لیلخ هنیش؟ باک هدهعب یرکسع تباتک هبجوت ۵
 دحا "هللق ناضبفلا رهاب ناضمر توش

 هعلق نایهابس ناونعب انا ظداح یعلب دن تیرورسسم ۲

 ل وبن اس یارس رد ثداحس ؛هقرخ ترابژ 8
 راطفا تقو رد یدنفا فرام قباس لوا ماما تافو ۳

 ی: مور نابهابس یا بک ناونعب كب تعص تب روس ۷

 دیدج یارس رد دیع مساره یارجاو دیعس دبع نادمآ ۲
 یدتفادیعس یعببام ۰ دهم یرادق وحربم نصت هجو ۹

 اغا دیعس یراب رهش رادباکر ٌهنابناغ زا قلغارج روهظ ۹
 نوردنا نااغا ناعم ناک داسزا ا ناولس طاط> یاط> ۰

 یراب رهشرادمطس نالسرقاجناونع» نارادقو> یم ترور سم ۰
 یوتف هاحز ید هداز یصاف لاصاع ووو ۱

 دیعحر سالطاساسل سابلاو هاش مسو« لیدن ۱
 ساطکشب یارمسپ وهب وط یارسزا نوباسه لن عوقو ۴١

 ینالارمم یالا ةسرب كب لدنزارحا ۱

 ین وس لها فونصزا د تیک ع نم ۲

 ری طدنم یتا رعاضر لعد ع یمزالم یراوس تب رور مم ۲

 اشاب لیلخ یورسخ راد هني رع ترازو یاو "هنر ناس>ا ۴
 نوبامه یارس نا راو نوردنا ناکدای دن دش قالا ۳

artاشاپ نیسح هبرط رک سعرا راقو نودرک راب رهش ندرک عیسا  

 ا دج ایج وبلاقو یدنفا دجارادقوج دندش عارچ ٥

 هن راو "دعاق هظفاعک ارد ناد وق نتفر ۵
 روهط ونایهاسس نایشاکس ییالا رم ناونع باّقلا هو الع ۵

 ناشدلاعیاشاب طفاحم تیعع ن اشیا تیرومأم
 ارالد یارس رد هدیاع مسار یارجاو یعْضا دیع ندمآ 1
 یدنفاد ج یشک رچ نواه یودرا یا بصلا ۷

 . یارحاو فلاو نیئأامو نیعدراو عبرا لاس عیاقو ۷
 ناغارچ یارسرد باکر



o | 

 نوبامه بکوع اشاپ لیعرارحتس قسا ر دص ندما 0 ۱
 هناختوراب هفاک ی اش اس هن اه اش تبغر

 ف وا اار يا نسحو نا س ا رر

 نوبامه یودراب ی رطعا رد ص تع رع

 یدنفا دجا یصولخ "هدهعب یباقحءاق هبحوت

 )ا یط صمیراسد یراب رهشرادقوح هراءناا صیص

 ۱ نورعع رھ وامه کو عل ك وکه عا رهاشدابت رمضح تک كس

 یار تال:ه> یالعم یالشع؛ یهالا لط ترضح تکرح

 | ءادنالا ر یاول تهدح یدنفا رکاش جش ندش نیبعن
 نا راوس ناباغانانذوم هدهعب یتذومرمس تااکو تم دخ U وفن

 نواه :بکوع رد قامالس عسر تروص تشزو بز بانر

 اوت تیر صد یا اول راوجرد فت رس دب حوا ادب

 یراصتالانونا ینا ترض > مماجرد فد رش دلو مت ارد

 هصاخ هناخزا اغا ردح یدنح ندش عارح

 روهطو اشا, دواد یاره رد یراوس ےلعت ع وقو

 اشاب نیسح هوطرکسءرمس فرطزا تداوحریخرورس
 اغا فیظت یشاب یہ هوهق ندش عارح

 ی دنفا رکب شپاجم بصذو

 ۲ هساخ هناخزا یدنفا کاش یرا هش ندو رک نادش عارح

 ۱ ماوعو صاوخ ماشنحا باسا ریغتو لب دېت
 اشاد ترع شا بصدو ا دن میلس ےظعا ردص ل رع

 0  هناسرت سدر نایاب یادوبق یالاو هاج هیجوت
 ساویس تالاب یدنفاالم 1 رعاش ندش ن

 نور دنآنابراوس طب روط طض یار نونا ھی“ وع ییماغاریکشد شت اج

 .ریسج تیلوتب اغا نیما نو ار ری ندش ارج

 نسوا تلاناب اغا یسوم ییباوب یادفگ تیروم م
 ریظنهرکاسع بنارع كب دجا یهابس تب رورمسم روهظ
 اعا درج یانروخارمم ش لاڪ بصاو اوست زوم لرع

 يا الا گریدچا هراز یسودر ندشقاخا



> ۳ 
 یناقاخ عالق هطغفاعک شاپ لبعقیساردص تب رومأم 40

 نویامه بکوم ردیدنقا رک اش دیحوترکذن رک اذ "هوالع 6

 یراصتابوباییآ تک وب ناظ)یایسا نا رم رداملاحرا 13

toلوتاتسا یارسرد نوبابه هرصحاوخا  

 یھاکراک ڈو یهام دص یاشاعب یهاشداب تمعر 40

 مع ترادصزااشاپ ترعلرع 0

 اشا دجشد,شر شبا بصاو
 ۱ هبا طاس ءيا ۳ رادزداب اغآترعی راب رې لنهر سر سندش عا رج 0

 ۱ ا 1۳۹ سواح هداز رکنل ك ینذومرس ا هحوت 40

 یدنفا تعه) ابطا رس هناهاش ناسحا زوهط 0

 اشاب دجا ارد نادوعد تارزو ناسحا 0
 هبنش بشرد ناشثترفغ« ناضمر نوبت 08
 نوامه یارس هم دح کا هسللا صربص 0

 لوبناتس یارسرد تداعسهفرخ تراز عوقو 0

 ۱ نوبامه یودرا زا اغا یردق لیدت شا ندمآ 0
 ۱ یراصذا بوبا یا عهاجردردق هولصیادایارب یراب رهش فد رشا 0 |

 نوامه تک ومرد هدیاعم مینا مھ مسر یارجا عوو +0

 | یراکشودصروطزرطای رادحلس الو یهاشدات رطح تعر ۹

 ارالد یارس زا اغا نیما یراتسد رس ندش عارچ 0

 رف هدنخرف ردنلفرصع اوتحاترصن یاوا لف 1

 ها سرع زاغوب ع الف یاشاعءانملاعهاشداپ فب زشت ۱
 لوباتسا,یارسیوسد نوامھ بکوم زا یساغا رکشد عقد 21

 نوي امه یاعنود فر طزا هایس رګ رد هیسور هتفرف رفت" ۳
 هرد لوب یارهکرد هد اعم مر یارحا ۳

 یرکسع كالس زا كب نیس> یالا مم جارخا ۴
 هداز رابج نیباوب یادضفگ یننو لزع ۳
 فلاو نامو نیمبراو سڃ لاس ون لاس عداقو ناب 4

 هرد لوس رد لکنا تاود ربنکر فس یارب ناشالاع ناوژد بارت +4

 یاب ی ج وطو نایناتسب رسا یار رمم هر ناسحا 8
۰ 



 و بم کر وال ها

 مع رکلا دبع یدنج نوپامه ٌهنیرخ یکسا ندش خارچ 4۶ [
 و ی رادزداب ۱

 نوبامه بکوم رد اغادشار یهلیا ندش هرانان لثان 426 |
 نونا مھ یارس زا | هب هامات یدتوا قطصم نزا ندش عار > ۵ 1

 بیا زن لس رد روخآ صاخ زوخآ مادهنا | 1۸٩

 هاج هناخزا ك: مر Sla.s هدازاعا هللادم عرار ےس عارح دو ۱

 | هناورمسمج یارلع من ڪا هیسورا مفس ندوخر ۷ ۱

 ۱ 2لت سور یال تا ۷ |
 ید فا نع دج | نویامههنن رخ هطوا کسا تافو 27۷ |

 هناه اش یادک اخ نوبامه ئو درازا كب رةشع ندمآ 17۸ |

 یدنفا قل ادبع هصاخ بیبطب همرکم هکم هبا ناسحا ۸ |
 "ها هر ا س حط تمه! سدر نا دس عبس وڏ ۹ !

 یار فالج ی السد هبا رظ لحاسزا نوا مه تکرح | 471٩

 فا رس غایسراوج رد دنحوت ہلکا : یدتوار ک اش ك ماود ۷°

 هصاخەن اخزااغا ىلع ظف اح شد ورد ندش عارج ۷° |

 هنردا هب ولا تالاب دوم هبسور یالدتسا 4۷۱ |

 هنردا ینا یدنفا فکاع ی دمآ لاسرا ۷۱ |

 یار یالشق نادیم ردهدابپ و یراوس ےیل عتب دارا روهظ ۷۲ |
 هطاصم صوصح یدنفارادرفدوكي رداقلا دع ند ص > م ۶۱۷۲ |

 نوبامه A یراصدا بورا ییا تع“ مخاشم توءد ۲ ۱

 لوبناتس قوس رد هنوخ هنوع هبقب نصب یازرسیارج بنر ۳
 هش تشرد فد رش دل وم لب دن د ایا ۳ ۱

 هبسور تاودا حالصو س "هزا وا نالعا ۶ ۱

 یماریالشفرداضقزا ییطصماباب یراوس تافو ۶۷۶ |
 نویامه بلوغ لروح زا شاپ طواحص ت دوع ۰۶

 اما سابا تالفج رد هرملکنا بکر یفسب اغا رادمطس تفایض ۲۷۰ |
 نون امهیکوع هناسا هبلع قرط حیاشم ندمآ ۵

 نام ها را اما یرود ناتو ندش عارح 1۷۵ |

 یان ا فقط زا لا هاو لوا مافات ناب ناسحا 4۷۰ |



 ترا

RE v1 |یراب رهشرادحلس مانکن مالغب الا رم ناو  

 یراح یغ: رح تع“ رد یراوس تاوعا میلعت ع ودو 1 ۱

 شاپ شالعر زو هیردا ت تلاا ا هیحول 1 ۱

 هبلعتاودیالک ود دوخ نکرد هریلکنا رک رفس ا بانر ۷۷ |

 رابتیلاعراب رهش روح راثا تنجم ر ادکسا تع ے اشمندمآ ۷۷ لا
 دوخ هناخرد كب ی ماظن ماقما تافو | ٩۷۷

4VA j}تع“ را 4 ۳ لا. |  EEهناخوراب را وح  

 روهطو نولامه ب وعاشاب ¿ نیس ندما ۸

 ها ا رو ق> رد تالا

 نویامه بکومرد هناهاش یارک اع ورو لازبج ندوسخر ۸
 هيلا راشم تاود ۶ دو رورد هژیلکنا رم بکر فس توعد ررکن 1۳۹1 ۱

 ۱ لوساتس یارس رد نویامه * رص جار حا ۹

 یار یالف عم اجم هرصت بیل دنع بیطخبلج ۰
 اشا د لیل خر زو ریدکر قب ینادوف ړل لح هاخ يجول ۰

 راکسو دص قب رطب مک "مک , هناهاش تیعر ۸۱
 نویامه هن رخ یادنهک یا اغا نط صم یگ رف ندش یعببام ۲

ATهد ار هش تدالو مخ رورس زوهط  

 نونامه تکوع یدنفا زپ زعلا دیع ۰

 دیک زا بص كب نسحو كب نوع دندش ئن ۴

 ههنشراه> بشرد ناشنرففم ن اص ەر نوش +

 نا رویا مھ یکوع یدتفا غياب یاتففو كی لبج باخ ۶

 یرالبک ناونعب هنب رخ یادت * هراذب كب دو لولح ۶

 _ هلشراه> زوررد ت داس ۰ هقرح تراز ۳۷

 هصاخ هناخزا یدنفانیا سواح ندش عارچ ۸ |

 نوبامه یک وهردهدیاع» مس ریارجاع ووو ۸

 الال شب شی ام بصنو یدنفا بحر رالبک یادّهک تافو ۸
 نوی ابهیکوع اشابددیشرردقلا لیلحردص ندمآا ۸
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 € ےحراا نجحر هلل اسب #

 رفع غاریجش و نیر ناهج باج هک دب دعب یاو دج |
 "مظع دصو 9# نیلسراا ر ترڪ > ناتساد کالو ناتس اب دهد ال نایت 0

 هد. ول هرالالا واوابا را رظنرواحریعص# هردصت زو دو ادهاویاما 1

 ندنکیدزک هوا لوم هلبا نفرب و لوخشهلبایشرب سک ره هکر داکد ناه و
 لخاد هدب اب ناخ دوش ناطاسناکعنج نامزیچد ناوت نو رمذحو رف

Eردو درب رشناضهر یس نس قلا ق رق نجس هنس یدب یرگب و ارالد  

 تردق ةاس قر هلوا ارماک هل تزعل بح وتسم تم دخنوبامه هني نخ
 ن ا نالوعوقو ا هراسوینا وارق من من داوا لا هد هر اھ اش هاو

 وو نرمع دا هک هل ساد اماو لما ك ماعا سوء ارو 0 دوو را یاب یا

۰ 
 ید قاشسشاو تاه حوت صضع؛نالک هناوا ارحا هکشآ رس هلا هل مس و

 1 قو فدا اتم زوفط نواندیخ دانا تس هکعاح رد هد هر ص ول

 ن ادوسم ییا ی د شلقاشنا كت روا شهو الما دن دک ٽن هشوردنا ۱

 ندناکمترلیش هلومو «لغلوا نحال یک كاد عد نموهم كن هروک ذم
 | ایست ولدرد دوج وم هدینشان تارقف هدنجگا هلص وصخ و د ودعم
 ءمزا هرزوا یلوصا هدهسٍآ هدر هج هرد ىح هلوا ق وش هن اب زات یرلقب وتا
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 هدزا بیم CT ؛ عار >ندنونام ه نو ردنآ نرخ > مدد وا بارد

 # یهاشتکوڈشیا رد هکر # یهل | تريان ء نوعان االاعنکب اور

 © ناناترهم هامروحو#*نآو نسخ هاشرو ٹک یهاشداب تخت یارآرب رسوا

 ناطابسلا نا ناطاتاا# نا ساو لدع را رسا ن ايلا لال سد ا

 ناونعلاز ال هک نام د تریضح یزافل ناطلسلا ۶ ناطلساایا
 سولج هلا تداعسیرلنرضحعدنفا نارودلایاهنونامزلارخ آی لا متاود |
 قر هنلوا تشن هپ هبموع شیاسا هدلاغشا تنی لاس یراةدروس نونامهآ
 ظواح ندد 3 سانرمحادیعوشا» قد ص ین د لاق نور كز هد رفآدرف

 تل دعم نامزید هره ین ندٌیاباقو تة الرا یک یر الود 9 سالار >
 یهانم هلدا یرلیهاشداب بار تر هو یهاتتعان من ره" هدنرازاونع

 روصقو ناب ندنغبدلوا هدناکءا رح یرخشد هد دلوا یر كنت دلوا

 هدازآ نادحالطصا شیالا هنوردنا ف:طاومثا ۷ روثک مرج یازعاو

 نالوا هدا مسل وند هروک ذم تذمقر هلوا هداس ندتحاصف شااس زو

 یدنلوا مادقا تمامآ هنارج قو م اجها ر عا سرش ےن ات كاد ود

 ی عو ماض باسو ماع ت تم هد ىلو ههر ی ۶# یننخادخ نازح نابها

 ی هعفد رود ر اب ES ی ؛ رلت > ر ۶ دزوا ول اهم ولت کوش نالوا مدا

 ا هلوص> لروووم سس رمخروما مب ےھت, دن زر وح یی رودوره هدرازوتاهه ۱

 جد یخیان زی واتسدونشا او رکصتدنوب#نومانا دا رمسده كمروک یکیدلکأ

 هساار ولوا ردع» یلومربا هد رل ألا لط ترطضحرا ضقرطظد هس انا

 نیمآ هد ناوا ره دنا ام 3 ت سازه د د نحب ٰناطاس هک ع رھ ۴

 نر رش عو عبس لاسرد هینو ردنا فداطایافولوا زف

 02 ورد ی < اص ء ناونع ناسح او فلاو نام و

 4 فر ت ی راع هدنن اوخو ی دنفا لیع اعا

 سلور د ن الوا اشور یر « دید هلته حول وانشا هم اقم هلس ه د اب ز

 هد سوم كناغا یراع هدنناوخ نداونس یاوهباب را هلبا یدنفا لیعععا

 كنفسوم قلاراوب ندنغ دلوا ردات یرظن كنب رادصورهاظ یراتراهم
 هلم هنرف ماعء ضع هند دنلوب داددزا یراءهتسم رانا جوا ج, اور جار

 یاعتو هتسا ن الوا لاع>ا یا روس نور امه عمط هدیدنس و ل اهتنا

 رس هلا یص ودر یز راب هل : یار وراکو شهنو
 ام -- سه سحصو نو سس یو <
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 هنسب هزاغآو راکشآ یر هتفهن رورمن روآ قوش بام هلبا یناونع |
 ر یرلنالان لد یانو قاعت هيس هد ارا هنلوا زاک زاس یر هوا |

 باز "دورف هدیبطعا ردص ترمط> روضح هرزوا لوصا لوفع

 یداریدتاقوفن هتیرلن ارقا هلیس اسکا
 اغا نیما یکسا دن دش غارچ #
 هک نواسههنب زخ زا افا دیو اجو

 غادشنآ زورفلءشموریندنامز واو ارج هب هنن رخ هدن راز حوا زوکیا

 ۱ رم هک ا صز لخاد هلا جج وکر شب BEd نما یکسا نالوا

 | لبلع اناذ هدهسنا شلوا رشم هلیس هدارر کسا یلفاصب یکیا نوا یحی |

 <E ی۶ج هژوا حا زما حام هاشداب حج الص حاتحم هسا لصنو ج ارم 1

 ها "E تاذلوا كحدبا جا رسا اغا سا دب واح ندنناهلعر كنسادضک ۱

TS ERIE ۱لردبا حاعزا ۳ ا یابر نوا كمر و جاور هنلغا  

 هل .س هګودو لوص ء اغا نیما یکسا هنس هخلاغ ارلاواع نالوا تسدرد

 یدلوا لو هنننارد ییدلوالدان هب یادواح ناب غا دب واج
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 نادشج یزاب درج عوقو #
 هک هرد هلو تنطاس شذ رد نوردلا ۱

 ت اذ امرکو افطا یر لترضح ردفا مظعم هاشنهشو مظعا هاش داب ۱
 ۱ | یم هنررزاپیرکا هلدا 1 نالوا O 1 ید ۱

 0 ناب هدرورب و ی )0 و

 ا نات وک هر دان ناہح ا صم لرکو ناونع تفاطا ناب اغا نالوا یرلتمعت

 ۱ توطس زاد هيا دارا معو ارارک هه هربس» رب ره قر هلوا نارمسرعسمزاع

 ید فدو. شا ندنغب دلواترمس» بجوم هر هل یراکداک هلوا تداهمو ۱

 ف ۳ ها . ز رط ی اب تطاس هوس مھ یاج موسوم ۳ سا هرد وب ۱

 ظن ۵ لدرا رھ کک هاد لڪلواو ممد یرافیدر ما ررم
 ۱ - ی د دلوا م

 یی جوا كن رخ الایداجیس هنس ی دب :یمرکب ییع) هر ول رم a ۳۹ نیفاوا

 راوس ندژشاآ طکشد یارس هد ه در زور زور ندا یداصت هننوک
 تست تست
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 رپ لس هدرا 3 اک وام دوو مر ؟ دزنو لالحالار هان لادنص هعقرو ۱ 1

 راح ر ةر قااغا رادقوحو یدنفا كي لبع ولت ولت دیراب را رها

 یاج ترم نیهرو لامقاز رک نیکم كنيس رادناکرو اغ يلع ظداحإ اا

 ن دنر هن اه اش رت ر رسهطو نار ود دوصق» تعس قر هلو ا لالسعتسا ۳
 مساق یساغا هداعسلارادواتاود ن دنوننکوش نوک انرک یانرقو نوردناراک]-

 صصع# هثب راب دن ڪڪ مهرساب نادر دو ناناغا راس و راغا ل هطو

 هلن | رلهب اق ھے ۳ دیو سعد و رحوا یلعب هرللا ۵ یلئاب اب هک

 لو 2 تدزرب ها رد یراکد: ک ج اوات ه یزد دنوا le تنا ىا 1

 یرزو' هلی وا قرهلوا تەرس دد هراد و نیع یس هعشمش كل رلاادنرص ۲ 1
 هدرا روا | هدنرلق دروس ل وفد £ هد دارن اب 2 لحا رس 8 لوصو هلڪو

 نالت AE هر هاهاش مو ورا ت:م ع مودو ند ولامه ی یا ود نھ م ناما ۷ ۱
۱ 
۱ 

 نالواایهم هدنشاب هلک اهدلاح یکیدتا یازر ینامز و نیمز ینام داش بوطا |,

 نالوا نابوب ه دو هناکولم فا ٩ تاکرو راوس دم ار دن کک هخ لإ:

 نا ۳ ناڪڪ دن واسو نایکصحو ناکسو ق الوصو نارا دو و 1

 تنسو هنسح ت داع هدنبقع لنب رافد)واراعشدب راء شق رش هتک وڈ

 دبع یرلینات ماماو مایق ةنسادا لرهظ ةواص نامه هرزوا یر هنسخس

 ناباضا هدر 1 یخی دلوا ماتخ* لب سر هو رقم هولص هل ,ا!دتقا هپ یدنفا ع رک

 هدعاکنه یرلد داوا نوذأم هنف رش قهروط هد رانو ا هه روض > ينور

 ونی رالوا او متر سر ٴیروا مزرو انغتسا بسا *یزا.دب ر < 2

 یرلمولعه كب ۱ وح کارو ناد: د یی داوا شل وا اریمق رم " هاش 5

 ,Ê رشک او روهط هنادیم درنع: ؟یدنح ددع نا 5

 یکبار یر دوم وطس دوبآ تولوارویع هاشروظ:هیراباتش هو وار

 هرکصن دک دا دوجو ناب لهجو و یر رهو دوعص هام" ی وب هراس

 دع یلافق تا ندراغا سراج نالوا یزور و مشیو لوزن ندروهآ ب
 هليا ناه ج هاش ناسحا سهلج و لوصو هوبا مھر وضح ندنسهفراك اب

 بساراوسرارکت و ادا یسوب نیءز تمدخ هدنرافدلوا لو ص> نلاطءلا

 هد هسازابداوا اغ هرهح هدناجیرانالایدتک بواو اھا یت بهش

 كنو رل الا یح هلو ایفاذک و فال فی زو فاص«فص تارا : رابرت
 سا ےک ل تیس ےہ ےس ےیل تیک ےس تس 7 م ی س ۸. <
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 | عا نالوا لوهعیارفنریح هلهجووت براوا هنت كني رپ و هیماب یعسآ
Or 

 ۱ یصاو ج دی ص لزابدنح نالوا مولعم ییا دوا یلح م هرایسم

 ت رشا هغ احر هاخ ری هو CN PRE قحلوا نامز ناقاح ۱

  وا وا ناباغ مط حاط ل دا رل شات ی ٩۱ ن ایدز ۳ اےس ن یییدنلوا ۱ /

 8 هه سما تقر بودی هالا ییا داوا بو: ید دج رھ هل داوا ج هن

 زردعادی رج هلی وشءراذکندنکوا كني رب رب هن زرط كلود یروق هرک جاقرب |
 [وناوا رکذتیعد هدناتساد ر لکد هدناعرت ماس راوطا یراکدشناراهطا

 یعاضا هلباروفو بعاو رورغ بجر هلی وب هدا لاح هت بویلوا ندراکفا
 ندنیالا هيءاب نالوا هد ر ظذ هرکصت دنراکدرتسوک نالوح ل یراقوبلو

 یندلشاب هکلوزوج یراغاب كني راد كنب رادعگاقروقو هکآوزوس دب رج
 هد: واھ هاو یچبشا كنيالآ هيم اب نهد یهش د اب رطعا ره ط٥ یک

 لر الک و اغا دجا یاح و انا دع یکذل ن درلء :تنحر وهشم یکسا

 دذا نیسح یعاتکو كيدجاناخرانات یلیلرفسواغادشانرغاسو اغار: ج
 غا ره وج یالوص و اغا مرح ن ءزواو اغا ریشب رکید ن دن رااغا م رح و

 اب رج نف را, دنجروآ مان یک اغا سالا یل بارس یکساو اغا ناجم قالوصو
 ۱ حصد دی رک یراق دن 1 و مور هنیالا هنط ل ر هس وک رازه هدیزاب
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 هنب رعا یتناج هدرلبح دزد هد هاا دد و بد رد دو شم یکددنرید یک مو !

 1 اه طا «درلبراهم هلك راح هلرا ناکوح ی رد رج ناللک ب رز زوابولآ

 دنرما هّهْشب ن دنراکدنر وکرافابا كاح راتاتر ا وک ہد یو عت یعص>و |

 ۳۷ درهاتسم ۴1 کیت نالسرارب كناهءا ناد.««یی ور با لرلب لر. دلج

 4 هنس ندراغامزب هرکصخ داغار و رس یبهءزاه ندالایما و اغآ تیعشالال

 وام د.عو اعانس> وطقو اعا رکاش یرعکب نر و تذل هپ هنءانو تو أ

 اغارکاش ی وطو اغ' هلل ادرع هلودو اغالبع رفع ندکولس نسا وام

 هرایج هاب هدراردنچ نیکسک نیکزید بحاص یکیدنفا خاص نالسراو |
 ۱ د) وا لاعسحردو هتماد هکلب و 3 ع ییکسن هکر لددزوکس وب شاار

 وا بع ۵ ؟یدا>حرب ندو ۳ EY و تیشال ال هلو ند: ولو

 دا ز اعدا قس وب هدهسا ردیا نبع ض اعا هرلیج هیماب هدرادپ رج راس
 ند: کردا ترمس هب هذطت یراج هيما نویهریدجازوک هپ هسک ندنغو دلوا

 i : نادمعو راغلنارارکتب رارک: لرەريد کد تا یراروسح بوياق تذل ەد هیماب

  ۱ہک یادنر
 ےس م سن ت کت س ب



{VY Ê 
 3 ۳9 هی

5 . ۰ 

 د چ ترا وا راد مک . كنخ او یا

 یوعد هل. و نعمل او لص اا تداهب یدنود هر ك 5

 طب - و را = 2 0

 | روضنم کی دیا دما ان ن دن ا م> یعع : دیدش دی ربا
 ناب لب. لا روزو 3 و دہص هم سس "دارا ةا ها وا دب رو ءا

 | ید داوا یراوج ها رطزوک دم له وا رود ند هکر عء ناد: رود

 أ نال وا راه: زا سارا یرلذوک زا هدر روا هلته لوا ب واوا روە

 ۱ میظنت هل رکشو هویم تسازم هع“ وه ن دنرلذ رط یتارفس هاڪ

 | هلب رلتطاسو یرلناچرت هرکصت دن رک دا دوت هک دیار قفس یاک

  یریشا ندنرافبسشت هرلد رط وب كثيرات رطح ها اع هاشدار ولا

 وجی یا كيران وب ایه یار دانا كن لک دنا

 "دو الع یرلک دلا هیاک> ید نکن دلروک هد راد ر ید و ۱

 ۱ a نیرف یر هناتسود یاا ده نیغلوا ناویک ناعسآ ناقاخ ت تلا
 | هرلاروا یررپ كارا :ےبا راحو رادشا 4 هک زان ثاماعم ردیا اعا یغیدل)

 ید كنماعط ماشخا نکیرلسکر ظنم هب هلاکولم تافنلا یرودنکو ]

 | زاس یماتنا ماءط لواتتو رادصا یرانام_فو رما هتیراع>ا هدعقوا

۱ 
1 

 لاک دنناوخو یسالاب كلاکهدنزاس "رمز نانه بول وب ابا یا
 | ناهفصاو ج وا زر هما هل ا یعایر شتن راک و یعام و هتسب یس
 د>وارس هرزوا قاواههدقم هن رللوا ناماو هاو ناغفو دا رف بیا

 ۱ اغا ىلع یک یل ه رخ نالوا نارود رود راد وريو ناکو زاس هدب
 شدب و زاغا رعد ارزو ےب ندماره ماعم نالوا مانا "دید *ددإ

 ند) هدنناوخ روه س ق ةعلوازا بد ههآ یاو درز درب لد

 نالوا ادح داد هنناد یجدلوا اغا رک اش سواح هدرورب هدب ول هر هاب رخ

 | هک مزوک 8 ندهافشاع هنفکو كنها هامایب تاک هلا ادا ید واد یا

 | هراب 9 مدیلی ایک یدیان ھم | هکر کح 3 م يلب ییارم 2 یدناوب |

 # م دی یار جوآ رول ی یه ۱3 مه ملب :اکب هر مک ید

 | یسومو ات زوس یر هنس كديعهاس هدک دنا لد هنس هلج یس هع

 | هرزوا نینزان نمزو جمر هدهد یداوا لا:>رو یرلهاعم ارل
 هک رادنناوخ مع یماداورمت یسادص ردق ییرکب یک یغیددناوا

 ن دننبسال د نیکنر ك زارت یر ماظن هددها: رھا و
 أ ص ا ا ےل ا س ےس ےس ۳ چپ دوتا ےس سل س



GS O 
 ناف گور روم 7 9۶ نوسلم ردالسم زالواكعا ن : هام دشذنام ۳ 1

 ا ر هدبنا # یرالد ید رميا. نادسلرپ هاش ا نوساین

 ورالابناک دیزاس نآ یراک د ریک هنس هتسدلک ه:سو 3۶ نونسلیت ردایصداب

 || اړم ید زاوا سوخ ناک دنناوخق لا زا ورد غد هلبازادناهواو زاسره
 راک درو تار هکو لم اجو كنهآ هغلانروا اردا زایزایتا هلبا زات

  EEکیم تسم رس فوند باب راو ن اریحو هلاو ولف ب ناصخا

 خوشا اعقاو ورابدلوا و ح ده لوغشم ادک و یاب نیک ناصع

 لصو هل صف ی راف هاب هد قوا رب ین | لصاو هسا لصن
 ؟ راهب

 ۶ هع,ط ۴ دنا دلوآ رداب ئر ] ید هد دعد را نی و 0 ر

 مد دلوا ماع بوم وار اطتنا ad اک A ا برقن ما انسخ و راک بنا یک هلک 3

 ای هس 1 وو هدیآ 1

 ادو E هلادنص قر هلوا ترم رهظم لب رارلس و یساعا

REراش ن کا هل تح ارنا بوط ندا  

 "Db لج EE لد د تملا نیب نایه توان د روج ت ڪصوش و

 ارل وا لو سد هنار ود رواد تارادو تبلوط ماود ی امد قلح نورداو

N N TT A 

 _«العماقع ىد نوا هداز یرد بصاویوتفهاحز ہرا زیناعسلاصفنا 0

 لب م اقلواو و ر دقم هاد تشم E هد ۷ تاعقد ورن دنناخ ملسرود

 ات میز ی تالاب هک ۱ وا رقوم اررکم هلا ماربحا

 قداصد .دنخویهس ل یراتعشسم رک هددعقدوب ثانی ارم وح یدنارع

 ا یل ٤ وهذ ی ك دوج و تخک نالوا 9 هتهجواو

 EL د لنرات 2 a ا هداز یزد لود یوا ا

 هرغ رخ الایداجکو شاو مارعایدنفا لضاف یا نذؤم ندتن طاس

 .oN e٣ هوس یرافدلوا م اکب ارت هلنات س هد ادر چرا نالوا

 را ہک تساور ۳ ناعر ؟ هک هد رهل.دب (ِتب) قحلو 1 یرامازنحا

 دد اقیلات نامهو راک ذن هلا لاح ناسا یییدافع#تسامناج شاد ا هد زم

 اس رقداو | راذنتنا باب زا روظ نم یراش مشت هنیارس شا طک شد 9 ۱

 وک ليج كر هب یروبهدنکوا یر ۳ نالوا زوم اعر

 نرم اشا رک اضوانود ماقعافنالوا ش الج هحدق ادافتضا ۱

 دن

0 
۰ 
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 ۱ ۳۳ OE هدوا a ۳ لت | داعفا ھت

 | ن هک سزاون ون عا ناو لد ادھر ہک
 اضس یاوتف هورذ هلند اغا قطصمیش اب هطوا صاخ هرکصن درافد)
 | ام دعب توناواافنا هناکولم تاق شدد هن راترمضح اشاپ ماقاقو اس

 | ارجا هلع تلود تانوسر هفاکو ارساو قوس هنر هص وص ل
 ۱ یدلوا الما علاقو هد تد الا جا یید]روس

 چ زور دج تادمرد هلص اح هناح تاوعا صعد تاوو 3

 تالوپناتس *دنکس دش كب هکلهم و هلکشم تاع هد رک ا
 (ردقلا ن e نمر قا وان ردک هراشن رل د ول هد هسا اه د ھاو | یس هد ب

 ا طوا صاخ :pk ءا لاب تاوعاندنادا اعا منفرد

 ِ قحلوا نو 1 رکبدیلاح نو ڪڪ یکی داک ی ول هتم دی راد

 | ترفغمرظتم هدر لع لواو لاسرا هنس هاخ هتسخ هطواصاخلاطا
 تر

 هآیالتسم هدع هشنوک و یکم هدرا ۵تن نوکنوا ما اعیدشلوالاءملا

 | لجا یا مرا: (خرصم ) لاتر و لاح ناسا تبق E تولوا تا
 اأ كفب رش بحروشا قر هلوا نان وک لأم لآ عاج ہے وب لک ہل

 ا ییندلوا دولخا راد هج وتم االق دوجو لوا ینوک ت نک

 نب تقاسهتم توب و ی دلا دودو شذآ رپ ی :ورد ییادحا یزوسرکحر

 قطصهرودو اعادچ  هداز قالوف هرف یار ش قدس ندنرااغا هطوا

 اعاده یب روکن دیک هب هطوا صاخ قر هربدلا تسسانهرپ ندیارفس هدب

e 

 یب رلکدلبا تایی ت اح هغ دعد لر تویم هلوا اهر ن داود ءا 1

 ندزانو ع سن هنعفدو نحاع ناهج هند داوا قا باا ی

 هط وا صاخ نالوا لهم ن درا هدهع هلت :هح یییدلواز اجى هک

 ۱ یاب د یکنقن هل. 1 ك یناک یراتسدیس ن درا )ل طوا صاخ اله رلگ

 ۱ a نیکلاب ناک لا یرشلنانو نیعب راددعلخ اد اغا ےھا ربا ید ر

 ۱ هک ز ورف زور نارد ویکی نارادکما ضمب ۱ ۱ خارجو وصکو کی وسب تنطلسشاب ع وقو ۱

۱ 
۱ 

1 

 | هیوصک و ڪک رمق ینوکیب هت ریا رازاب یعج وارن وا ی

 | بتجوم ناک مو ثابیهو د عاونا نک هن ورع ن ۳ توو بون

 )( ات
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 روت ادرف ادارفا وبا راقهلوا ی تم ا

 خر دری سرا یردلوک هل. اه ده ندفرطره كحرک نالو ادا هفعروا

 اع یافت تو وا اب دا هعازادیا گز ۵ د زار ه رک ص دقدلوا ۷

 اهاشحا بواوا تسد تسد نیکو ناک ندنلاو تسکش ین شذ راغانالوا
 درامروب ترها هب ر ا تهوع عط راد هر بدر هایاد رار هش بد ر و

gg aang mI TET ET Ges 

 اطا هدر a ی هدنفرو هرس نالوا ضرع ندرابلاب را وج لاخلا ق

aد سه صعا .نن کیا ه دکعا ماعا رل ل هطوا صاخ هلا  

 راطاس نالوا قح Sl هکماکح ارت مف دو قا هفلعارح ۱

 یرالوا عارح هلا رالولم ندیا روهظ ناچ هن رللاح ندرلاغا دب |

 رکصذ دقدلروب ناسعسا یراکدتا ناذیئسا یعدت لاخر د نوا
 ٤ وا هل هل وا نالعا هدنوح هد ۴ حوا ییددلرو- ناسحاو ۳ حو هدن اوا :

 یرالیک نا لوب رادقوح ی الا ندهو ¢
 E رفس هل سا دعس ق دسق

 ا ساو انا دح یشارنه» یراک دید نلاغف تا روھ وک رفا یخکیا

 و زا هلا زن هرابنان یلاعو لوصوم هرالواحم اغار دس ییالسررقاح |

 احا هوالع دلو ۱ هسداراو یراما ۳7 ۵2> ه رحسط ادعام 0

 1 اس هاو ا هدږجوا ECE 1و د یرث اعذا مع" .E دیس ۳ هر دو

 ۱ 1 كر اغا دیعض قدسف 7 و 7 7 ۲ 2 اونع اشاب

 ت ہا هدنرال صرع ید دلوا یرام ارپ هفشب نادکع هم رواق یل هناتسک
 ود هلنهح ولو تایف ودر و یلبقب یراب وو ندن رلفدلوا شکیا | ۱

 » ادراک دکنالوا لح" ندن رهدهع دعا واتافتااره طم هدن دزو ول بلا ۱ ۱

 لع دیعع برع نانا و را دقوح یوا هدیلرفس هلا قاراذقوح یعلیا ۱

 رطاخ هدر هطوا یلرتس هن هن زور لس رقاحاغا ی سا بودا درعیالار

 وداق هلا یهجوت كناغا سابو نااشاغادجا هداز هتسوا ندرا رادقوج

 اراءشاو تاسا ید 9 وروما ق وایشاب هم وام ینبدلوا نارقا

 ار ند را اغا شواج نالوا یروهش» كن وردنا یارعشو یر وبحب
 وح هت دوس یتلیوسر و هل. ابرو ر لوادو هلاحا هنس هدهد كندا
 ون دونو هتسپاش ىلع یناچ نذیایذا ہد هنیرخ ماد هلشواچ ی اهن هوا

 یورو meee یورو سو سو e دی تیم
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 شع نشات هدر ناک یک دانید هت سب او هیوبام۸ فطا اا شواح ساب ۱

 2 AFP HA دنا دنص بو: ك اح شذ :بواعت یر رخ

 داوا یک بط اعد یی.دلراو هشاطکس یا ہد یرزو | ماشخ ارل هش |

Eمع  DEیون  E 
 ر ری آ کس ی دیو دورو هدوجو ھن اس هدوناسلاس اتات كاب یلص"

 (دیزبا) هدارهش هل. ایدنق !(دا رعناطاس)نالوادوسهنادهترت شوغاردآ
 رامربا هتفایشرورپ یرللاث»ییوط لاهن هدیکهدنز عاب كننارضخیدنفا |

 تار دم قلوا لر یب لخت هدزنازح یرل ءفاعو رع بوبم هلوا نا سو |

 دودسم دارم باب ینوک ىجا نوا ادرفلا بجر رهش هلغلوا ند هیهآ ||
 اع قلخ هشدلوا دومفع ید دیزاب تعص دما هرکص) دنوکحوا وا

 ی داوامتامسأب سابل سال

 + ناغارح یارمسلح اس یارسرد هرعت باکر ع وقو
 رع كرم دنفا ولتکوش نالوا دالب کاله ظفاح ظفاح دا ہڈلا بر بانج
 یاصتععر تا نوسروس دان زرب ی یتاود ماود ماودو eê هی رش

 یرعسلا عد رسر٤ هدنکا وکو ا هدازهش یکبار دق بر رده

 وشا ندنکیدلیار ات هن راترمضح راعش تعفش رار هش ی دیدم هلو ارادیاب

 بونلراعصا اکر هنسبلا ناغارج یتوک ی درب ارازاب یر کب كا اوب بج ۱
 هرانرو تاکر هدکلرپ باسدنایوةنو بام یوتف بانج هلبا باقلا فصار ز
 اس رس هلبا لیست ف هر اک ولم م أ و تچ م 35 ۰ دیسکنا و بات

 هل ازا یراسکدارا.غو زاغا همست نسل. انامزو نیهزرهرکصن دنراقدلو

 ی دلوا زاو هدنب هاشداپ ت ط وطحم بحوم یراهدلو رازرس زاردو لوط

 5 دصاخ هناخ زاهددعتمو ه در دع تاوعا لی ملت عارچ

 العا یمادصو اغا هب هنیرخ هد اځ (دیجادہص تریش ناکعن> نام"

 قطصم یاوم نالوا اغو وشد دس یولس هناکنهرس هوکشرپ هورک هلو
 بوت آر دق هنس یکنارب و اقترا هنیدنسقاشواحشاب هدیعلس رو د رخ اوا اغ
 یلقن هب هطوا صاخ هدسون ال وش سولح بولوا افترا "هلبسو یسغوط
 هد هسا شعا قوق هنلاماو نارقا هدارواو قلعت هنس دارا نوچ

 عاش ی ةبداوالهأتم ل. صوصخو و عن دبااطم لوصح ین داوا هد
 تی بسیج اچ تست و =



ir 

 ۱ هل ردرا نوا ییاح يجو فح و هدانز یسود را ۳ عا رج ندنعود] وا

 و دق نرم یتلعار چ هما هرامناترر نالوا لولګ هدرلن و ۲ وب

 4 تاب هدر وره نو که دن نو اوا رر ا او
r van anora 

 ۲ قطصمرود یسبر و زارفا فاقد دعا راد رامتان هعطد کنانالوالولحم

 | هلبا ىلع دیس هداز یاب یجاولح شعلا هپ هط وا صاخ هبسانلاب هدیناخ |
 ناف ی رب و هماغا قطصم اشاب هک نزن شان ی وش هماح كنيل رفس 0

 1 تاهابم ؛هیامرس یلعارج ق رەلوا ليز هبیلاوم تاذیکیا لوا نیفعلوا ||

 5 لم oe ۵ وا ۱9و رب هک اب اوو را تو دیا

 ۱ n ۵ توی نوا هنیراک دک هطوا بت ۱

 | جا دم E و وی دنا 8 هک ندا مت
 ۱ کال روس 4. و د ولو لخاد 3 < .دک E ید. >> نالوا 93 ۳

 سا ی یدل وا لژاشم سآ ر ی راک دلا لخادمو ح را دس

 ست N وب اس ف

 ۱ ¥ رداد مصوب تنطاس شش و ی دا یی عما ق امالس ع وقو#

 قلمالس ۰ .A هد رس وا اس یادت وا یک نوک دج یکشدرد یرد» ا دا ۱

 ۱ هدرک را مهر وک دم مر تولوا نس ظ ر هیدن رم لع نالشدیشوک نیدایو ۱

 1 د و هدو ې عم رسه# یالا هدعاو أد دا عماج وجه مج

 : هدن وامه ر روم نوردآ ٿ اوعا علو ۱ ن د د "هدید دوه سم ید: لوا

 نانا وله دخل وا یک تور رود تار یراک دارید لک رو نوذأء هفمرود ۱

 ۱ رس و روهط هراس ؟هدارا ۶ . یرل!شروک هدنونامه روص> كارواروز ۱

 ران رح وا تود ر ورىس بس هناک ولم دنس اا دزد عبط هل ساشا کو

 هساا ا ى رد د نانا یرلودم هلو روت هکعا ر زورز یر رب

 ف.طاد "دل. و یییدار ور لاسرا ناسحا ەليسەداب ز ر ندهراهاش فرط 1

 | هدنرلجاو رومآههسفازادنا كفن رااغا نالوا یغاع یکنفت هرکصندقدلوا

 روهشم اغارکاش یرسکی هلبا اغا میهارا اح هدهنب نخ ند رلندیا درفت
 ین ر ولر هدر ٤ سدا ر وم هفعر وا یاس امهمایوم ندنهددل وا ۱

 یسهرذ هد اطا یب هعدد ول یاشنییادرف هدشطارک ادا ق>س ال

 نک .اردار و قق یعادرو هدنطا کالا ر کاش یرعکب گلو تب اعر ارھاظ

 3۳3 شمس هو تل کت "لو مولع م یی داواتعر >مدع یسهریدرفرفسو

 ا رم هو ن دس مج تجسس ےک ہن رس ن و م ھم ہم ی و م سرر ےس ووم ہن د دھچکا م او ین ےس ا س. ضم

 9 تورح



۱۳ 
 تمعانعرب ید ناکدن تای لاان هن رأل وم RF یا ص۰ هناک وام توره ا

 ۰ ققو او ,دولص ۵ یز درلو داوا 7 رام هاشدا ماعا رھه طظ هلبا !

٠ 
۱ 
 هشناطک شد یاس تولوا نودناب یک یییدنلف زا هل. تعاجو لولا |

 یدلوا لوع نساجم لوصا قاوم ۰ یرالوصو

 دک لورن اتسیاربس! شاطک ثب یا رس زا اغا ل ماکو انا دج دندش ق

 زسا وب وا هبن ره صعب كناغا لاک هل اغادیجیدنج ندزاغا یل هنب رخ |
Eهبالاب ملاع نوګا یس هیرت  

 9 دشاطکشب یارسییو ؟رازاب یی ا یرکب كاناح هام هل رلعارپ رقت |

 اعود یرالاشما ها هلم ءاعم ول و و هلا الحاو ۳ بارس لوا

REA RE. 

 ب6 ناسعش هع فیس هاکساراکنخ تاطاس شذ ع وقو

 فص ولا ادن از هدانز دراکو راهتشا ه دنراوج زوم ورم د هوا |

 كف رش ناو وبس | ههاکهرمسم مان ی دن هک سا راکت نالو را تعا ۱

 هد هەم توو تب واوا ی دن تاطاس هد بنش زور نالوا ياا

 لوصو هرو زم ل۶ هلبا رلش اق یلیج وڏ یرلت ضح ٠ کر اب کالو هاش دا,

 هزکصذ دق دلر وب لوزن ف رشد هق ا طن ار قاتوا ناناوا بصاو
 ةولص هلبا تماما كني رلترمضح مامه ماماو ماسیق هتسادا ارهظ ة وا
 یشروک ناولهب نالوا دا تعم یراروض > قحاوا ما تخ "هدیسر هضورة

 دان رو هلا ا ناسارلنابلوا د دلتم هلا یربسو دآدتما تا حاق

 یعصخ هلبا هبیج هعینصرپ یراسنلوا تسد كپاچ ضعإ نکا هدک#
 یرلششح نالوا نتمم ؛دلاحیغیدلا ناش یزارب هسا لصاو ناشی

 لصاح نوردرورس هد هرلناو لصاو هنن را دی هلی د یدنفارکب یچبهطنا

 یر رهو نامر 9 یراغآ كنه هراغا نالوا یعاء یکن رک صن دو دلو

 هلا كب ملی رالبک هدنرللا خا تواوت نام رد هيدر + نرو

 ی رف رپ در ی نسا هد راشطا کالا اغا میهاربا نح که د هنیزر

 هدرهرهو دب رد ماد فره ه اخ زدن کسا هاش ۳0 ن رفآو نیس
 لدكنب را هن اهاش تاع“ یراعم تاذ تاذلاب ن دلجایراقدلوا دس

 :نراسهم یرلن واه ملاط یاعت ٥ دم و لام هخازازوا لنفت یرالغ
n a a a > a o o 



 کلر
 ۱ هد دقا سهوط> زویسب كم دح درایو رب هعفد تردهلغلوا لاہقا کوک

 | نوکلان ام لک دیک یو قلب ات ناش هات نا لو

 ۱ لها لاعسح یراکدابا ٭ لالطوا اارلای E ۷۶ لاخوا مهو

 | ل و ندد دلوا هزادناي تارسمو هرات تابح هناک دش هلج یسلوا لاح

 ۱ ۱ | كنس هلج هليا هلیسو وب و راهظا تسغر هزاوا شوخ زاس هدزارب هتیرزوا
 ۱ | یا لاو دن افج لر نامه نیغلوا راکشآ E هنس ه رهح

 :ایرلقدلشاب هناغف دان رف یک هنامز جا رم هناکو رونطو
 ۰ ۱ "هدن راس هناخرس هر

 ۱ | لاجدو اغا یز یروبنط نالوا او 2 لج ل جسم هم زالف هاش زاط
 | راج هلغلوا 2 ماقم یدنفا ظفاح بحاصم هداز یحروک ند هدننلاوخ

 | هفاکو انغتسا هزان یب زانهش هد و یک د زس وک زاوج هعسعا ندزاح ېب
 اف وافتا لراهدنناوخ هلج هلغلوا یک ینعملاو لصالا ینیدشالوط اک

 دب (هعطق) ندرابضف نالو ازاسر ع هدزارط همرمز زا لآ یاشار
 ۱ || یرادا دئاب یادصهدنر اک درک هتسدتعا 0 ءافث و دان رف یک ۱

 | قر هلوا دوع و ربع دود یرلیناصفصا ناهن همغن و دوعص هاا
 ۱ E هلغلوا د وئدو لر بیس هنیعم اس هک اح یا دوقوا
 نا اش هنا حار لت دیا ےسقت عا وا روصنم هاشر وطنم هلا قاعرش

 و رایت رابرهش هدل ام یک فن روک ناس نایلاونالا و

 یدل وا راک ذاو دار وا راده لح ید دیک هلیا ققوو راکدو دا یتدوع

 + نوبامه یارسزا نور دنا نار ادکما صعب عارح #

 | هنبراطب رو طرضقجاو رقمها یاشار ریکشب لرالبکو ربند هنسجاقر
 | هدلاحیتیدلوا اغارب فیفح اغادج-ا فیع نالوارهتشء هلغملوا ر دتفم
 کد رک هالکش رابتخا لر هکچ نب رهف كنيل رالیکو راح ود هنارکر اب
 | هله اوخ رخ ضعب تیاهت بول وا ر اوتسا ر اود دس هپ هطوا صاخ

 ى اوره ره ول و ر هولحهدردق ا ینلعارچ هل دوا نیعمەرەرا ع:

 لبا یکدلک ن ات هنس هناخ بودیکن اس كار هب وس ناوج هنر: لوا هلو ارد قم
 ناناش اغا لاسیدنج هدار اغا ق داص بحاصم هغلیشاب مکشر هدنناب تا

 ۱ ۲ !دلوا ناب>ا ناوح ممسیایعت یام هل مراد هلا نلهح هاش ت« نابو

 یرلکدید زسلد لا 4 چ لدج ناطاس اب ل ازش ار سا هدبلرُت هو سس هدرلاوک

 ر ی راک دید دو نیما نانو هحوج ن ا

 ام ےب او ما نخ اض ع اا ا ها اس



 ها سهبلا یی وم ند راک د ردتنافد رعد هن نامه یاک اخ ییرایدنپ

 ناونع "ه والع ییاقلا تاب راب رهش بجباصم ون ایج یاغ ات

 | نانا ر و سس تاس هادو هار وک وز و ناب " ر دیش هک اح یلدا

 اطاس هن هکلرسلدشا ادا RTE را هدهع بول
 کل هجوج سا 9 لتا راد قعصم ی رالک ندا لد 4 ك

 یدلو | لت اف هد وح یط صم شور د ن دیا هان وک یی رع هدر الب

 ۱ ِع  اطاس لحاس تسب طاس شد عوقو # ست دس ۲۹ E PP OE ¥ د /

 ! یش تنطاس هب «هناطاس یوک یس هترارازا یس! كفب رش نابعش وب

 تھ” تواواراوس هت طاب لادرص نءز یور « اش داب نیفب هب هلی وا هدر

 ندنشآب هلک ساو لاعجتسا هني رللابعتسا هد قلخ نوردنا هدنرللوصو هروب

 هعاوا لاغما ف قوشر یرلک دارد ل راغا هرص کیا ردو هولا ق ۱

 ۱ هل رله اتکا م اکم هاکد ےن یرلنلوا هرزوا ا هنن را هب اک ولم ت

 ماماورادتاهنسادا لره طة ولص نامه ہر ک صن دنر دارا عسب رامن |

 نااغا ه دنم اتح را٤ تواوا راعتا فرش لنا ی” هلج هلا ادوا 1

 لزڪصم صع! ه دیه اس واو راو اسس هالا یأمح اھو نک

 هذا رک | یرلء هرو را اه طا هما د نج هر دنرواط دن رز رب یرابحاس

 رات ۱ وله قر هتحااح روز هلر اه رعن ةد انس تاباحراج دخل وا راهش بل

 | هرکی دکن بونا وا نانا هر | دم زر رف رح هد رلنواو نامرف نساك

 | كع ا داع هدااخ ى5 دعا روصخزب وک هد ربع یر ره نوا" :

 دنا وک رار هال وا ناسا یر ل اق هرارب تاهلو ناباغ یدلوارو ِ

 هنقح ی دنفا رکب یح هطناچ یغی دارو ناسحاناصن الب یرل ه:

 لا هب سد یو یسد صع تودنا اما هب ںلاعےما یرلغاء 4

 يسا راجا زاب دینی كص دا لفو لب ول دهن دم هرق یسبم
 ی۶ج هوا ۵ لع بیم ید ن دنورط هاا هاش و ماح رسا ندو ر

 ی شو كند هر یززاس قد 4 AS هول ی و

 ل ا ل لسا



(1k 
 تاش یراهمرووا دن سه درپ نس هدر نس هتسب# یی داصوا ندارادم هرابغا

 لع ما تحاص ءا اغا ىلع یناک روهشم هدنرلا ادعام ندنعد دلوا انب ۱

 (ییخدسه ی ا داوا ناکرر و نامزو 3 شا هد هک ناک ی د] اج ا

E ۰ ۱ا فراع "1 وا سواح نالاح روننط لئاعاکوب و ناب و  

 نانو ه دنر ناب تل اف | ولو نارقا نر ااف ید غا Cê تحاصمو ۱

 در هید مسارب ریس وک هسلآ راو مشڪي تحاصم ندر ی نزب اب العا ۱

 یب: رود یک یکیدخب 2 ناهدر تکا یااع نالانو یاب یتیدالح |

LL =| ۱يد ن دنا اقدام كلو ۳  

 ناکب هنس ه دنن )۴ نادر دق هاش هلفاوا ناباغ هنا را کو دیا

1 

e REELS! 

 ماع لصف هرکصادقد روب نادنخور ورسس بو و وران اسا ناکی ۱
 تو: له را نسب هو ز 1 هرم . افطا نیکی دعک قفو توغ هدنآ ییددلوا أ

 یداوا زارعا بیس مس رللوق هلک یرلقداوا زادنا هراس اا یلرس

 روهظو هعخا هلود تنلعاس شش عوقو #

 ۱ دڳ رود رم موډ رد هشیب تواقش ج هب رع لت
 (6رلکدید میهارا یہ رع یلشاطک ثب ندنس هلرقم راب ندح رخآو لوا |

 فدا صا هننوک یک نوا كه رش ناش ره هعود وب رحافو قساف

 هدتشفا ساب 6دی نالومعوقو ەرە هود نوا یم هر ار ازا ندا

 رانو شاک هنیرب شذ بولا یز تم حافر هنس هبرع ندشاطکشب هلا
 لدن رخ كرد کچ هلا قلخنوحا كمکچها روا یس هبرع هسا سهررهرپ

 لا ما مانشدو بس همادنا شدا 1 یاغا رب مان یدندا دم ی وط ندر غا

 ۳۰ ط رونلوا مهو م الک رونلوا رص ی٤د یو د ف شواص هفرطوش ۱

 فا یساغا یا رس یزوس موقز رهز هد ول مود رع یاغا ندنعد داوا

 ۳ را نازل او هدراروای د ما ند: هل ووم یچب هب رع هدير رف هلا |

 فد ر> هر هبیج هب رعنامه نواب یساعسا كرااغا كح دا هداوا اردا ل

 ۰ :ددلوا یراکتمدخ راکنخ كناغاوش نیسهرعا ابحو قوخ ند هسک نس

 < راکزخ نیسدلکد یلشاطش)نس یکدعا ق رو هدندنس هصوصخ تفابق ۱

 هلا تراسح هن نیس شاب وسراز وسا نیسم رلبب یراکتم دخ لرکو

 بدژهریغو بدا زس هییرتفبرح هدنراکدتبا باوعتسا وید هل دلی وس
 ج سس سس

 هک هلغاو



Xv} 

 | زکهلج نامه یاشن شب یکی هدلوق منا مای یساغاراکنخ ن هلو
 ٠“ ویدمراةبتتواهنناج |

 ۳رک هراد حارب 7 < یخ ام ی روس «) ۳ رک هرکس
Î 

  1ار هد نالف هر یاو راغا هلرا یکیدکج ی ا ٤ كياجراچ ىج هب رع |

 ۱ مک 1 سا هني زو ۳هنشاب تاقولو هلس هداس بوشوا

 ۱ طرف ۵ طا دوبا 2۳3 ارالاس 3 جدیر راغاریکشب 9

 ۱ | نکیاریا وصف 7 وج هدنو> رور دا زوبع هاش داب هدر کدتاناس ۱

 ] رس هح رد هنسروک هدننروص روسح هوب روەع بلکر ارور a هغاجو

 ۳۳ ا تک هدناوشنامه تواوا ردم یرلکرام نولورتًتمیرانوپامهی ۱

 | بوربتکی فو رح رایکصح هلبا یراقدلو !نادرک ور ندران دیااجر قب و+#و
 | راد ا افتسا ی ارحواربج ندد قبرا تو ب تا

 ! دوهسمیعد دلوا ندرا رش ارو ره لو عمار ز یداوا ام د د تب اجا

 | سوخ رس صوخرس و یتداع كکودیسانا موب لک هقشب ن دنغپ دلو
 | فیس لداع هاش هلتهجوب هژذلوا یحابق یکسا تاکهوا یتر هیاص بوک,

 | ۰ د هدا یداوا ل داعم هنس هلج یراق دصا هب العا شرع ےل رلعط اق

 | تدوع هبارسرهدنفا ندنغب دخار تذل ه در رب لکد هدن شنب تفیکوپ
 | یل هه>-فدرح قو هراج نکلیدلواثداوحولردوارذو ثعانهنسهزوم

 ۱ دیش وب نالک هت رب شش یکی فیداوا ردهیمدیدنک هنشون شو هلغلوا

 | بویلیا ظف> ندب مر یدلوا بیس هنساو ارده یرلفوذ هدنرلیجریم
 نیلس رل | دیس هم رحم نیم | هیلبا نیما ن دن مس ناطش ی هلج

 4 اشاب دمع تزرع رم تئطلس شش ع وقف و

 هدنب رقیم هب رق دوبنرایوک هنشصهب یعتا نوا تكفی منابع رهشوشا
 | هدنم هصوصخم تفو هل داوا یشن تنطلس هنکشوک اشاپدجم تزع عفو
 هل صو ص>ورورس دوالع ه)اعیرلف رشد كنب راترمضحرابتحت را رهش
 | یعیدنلواادا یزامن هلی وابولواروضحو تاوخ *هبامرمس هت لاغا نوردنآ
 | یرلشکچ تفح تفچ هلتهجواو بولطم یشروک ناوله, الوا هلی

 هللا ن اولهد ظفاحویلغوا هجاوخ هلیاییغوا هتخوسو یل هجګرب و دهی



 است لات E ةماش خاو ردت ہر 2 ۰ 3 هک |

 و 7 د هزاوا ه | هو تب 1 یعیداوا هدارا قفاوم یرثلاق هرارب ندنعل دوا |

 تراغادغا زا ریا كفن ۵ کما را دود هت رار كردلررب و یر شش | :

 ,BS ۵ بوذیا ترشا ہم دغم روداوط یرکتهت یرثعاءع یک هدنع اسواو |ا ۱

 : مالک * دک“ یدک ہیک و بوروا یی کو مادقاو یسهغمروا ییعیدنا |

 | ی سەد طا ینج یک وا ارم ک اروصقو رع: دش كراك زور رو, ۶هاش هه وا |

 اد E ید هعود حاقرپ ۱ او مهرب ساز یرلهدرف

ES و Oia. r NOT ree maa 

 اار ایفا ۳۹۳ شیر :ا رخ ومو دج اناخرانات لب | رعس و

 8 ا هاش تارا ردک اداع اول شم هل وا ره طه یسدق اب امو رعط هو وب

 تشناسمهب هله داب ز ندنوب هپ هدنفو هقشب وافتکا تالنوکو لبا قحردقو |
 | ا ردو لی وعم یناکم هدعب بودیا افصو رورس "هبامرهافطا یی راغج هرو
 ۱ هماعط ند: داوا كع د لب غ ونر یراق رشا هکشو ؟ ریضرب رظاد هتفرط

 | هدزاس نامه هلب یوم ام تذل هقشب ه دم هل تا تفر هدروا
 | تحاصندر هدنناوخ لاین نیغاوا تراتش ثعاب ههلخ ییددنلر اھا

 هاش ا ما لیدی رها دسداراو تایم هناج #ِ ناب رو كس ند نسر طز

e n e ginal. n AEی ات  n eو ون +  saسن  

 لوب اتس یارسرد بجاوم حارخا وہ

 + روا زه مول ق اغا دیعس ند ژب ی بامو

oN وا شا اور تیل ھ يسا هرزوا هجو ehe homer Al 

 س ا سا س ا ا

 اغا دم دیس ولتد اعس یف دا اشک ےن رح ندزاعا یتا هدوداوا یلر د

 كن ملس یرالرکو اغا یلع یلدیرک, یسارر و اغار ۶ دیس رادقوح شان و

 ۱ بودنارایتخا یاو اراها تضر ماقمو رادتا هوس#:یدبعالهش یرا رهش

 | صیف مون # مکناک رعرصح كاله ورا ناکیا (لرغ) ن دراز غرو چ ث٠

 ۱ یتدوصاو تای اب یار قجاندنا رغ ار رد هدنب رب كنس

 | هلی نامز و ی شواچ الا مسقنوی
  *لبنو یکی دانید صف رابرت اینم رنو بایذشت باتهلم ادا
 ۱ هوش یییدلوا فو نود اه تد وع ه رگصن لو دلوا تا طب بآاطخ
 ۱ یداوا هز بلس هر هلچ ییدلونود د شاد با یار هاا رطاخ یافصو ۱

۱ 

 | تحاوم طسق یکی نالک هلی ری و قرهلاق ن وک جاقر دفن رس ناصمر هنر!

۱ 



 ۱ اشاد قط صم یک هدنراوح هعصو راّذک هنیاربس لومهالسا دو ۱

 || رایتخایقورارماتعاسحاقرب هداروا بولواراکش یرراتعارظا هک و

 | كب ىلع رادحطس ن دنهدلوب رارق هلهجو وب یراب را رهش نزر یر
 | لوبمالسا نوجا یرلمکا:نی کد هوب تباه یسدامهفولایدب
 1 ین وحغب ال یام دق نوکش و د یزاللبو نو د علاط شلاق دنا ۱

 ۱ فوذ ه دنرلاو فیلکت هنا هی رظ نب رله روس فیطات هلا اھل ر

 | ع رک هاشداب نیکعیا فبرعت هناما لا وید ردراو راهسیک قج 4, راب

 ۱ راشواج نوا یراهلوابلج كياجراجو لاقتن هییرادحلس ما رع لاصن

 | تاکهدرالبک لواند لج هجلک هروشنوئرپ روضح یسهلجبورویلاس
 | لوءأم ینیداوا یکل وزمم اسنانو لولعم یک حولفمالوا نیما قاسز

 | یتیدلوا روح هکعسک ینیدیلقت كلخ كر هیلب قكل نالوا هدنناسآ ن

 | نامه هلبا یکی دلت د وقوا بوتکمر ندنفیدا واروهشم « دن هډ

at 

 هاکن هفارطا نکیاروقوا اورب ب وراق دغاک ق اظ مرا ندنش و

 | ةنکیدید هاک قاموقوا شنعاب یتیراب وکم كنب رل ما هرا هد رپهرا ۱

 | مدنفا دهلوا هاتشا سدس هقاشراص ی راک دتا ظح هاتناام هاش دا
 | هلوناتسا نوا نۇق هز هنارس ندیلوطانا تولسا هزره توا
 أ شل زاب هليا هظخافم باقلاو هظیلغ ظافلا ندن راتالو هرلک روت ن د

 | یسعد ردد لقا «لرانلکدنکیآ رونقوانونکمو ید رک لد
 هفاس یب ق اس راص اع تم" یو هلل وا ناناب یب ق وذ رب ناناش هدب

 .لاسحت یسعوا ریربارب هلبا شواج نروتک ینوتلاو لاسرا نوتلا نیفج
 | ید هرکصندقدلوا لاسقالا دل هاشداب روظنم یسهعْملاح ن
 | یلرمک ان اغاد ج یلرکب رع هدنارااغا قا افاد یلکد راندراقوذ یلکن

 1 ما هب ودنک ییدمریایلمع هراهزاب ییدرب و ههلماعح هلصوصحو م دار

 بولتتبص یناج تیاغ هجلوا فقاو ر انا هنباک هنباسح نوکره هلکمر
 بوردنود هنک هد وک نا وچ ییودنک یربب صرح ندنغلراتخا ل؟

 | روذعم هني هسنیا بس ر دقنو روب قلخ هنسیابص بوکوس دسک
 | یدض كەوق رح دنراک دن روتک نوا نوسیارمس رمدنفا یراق
 توراو هاب کوج رهلوا ت راشا هدجا نج* دما هسل د راغا نالو

| 

۱ 
 م



 / قرص هربخ هیت و دا یوق ET :س يق O ۳ ككا ۱

 ۱ هداسد نوس راب هر هدنوک رنو ن وسردرا قیر یلاءد قح نیس ر دبا ۱ ۱

 ۱ ن درب ی رح لکشنوا حدد هل رشا یا راو رهجرپ هل داسا یرحره ۱

 ۱ رض اح ماد اطر دیا یناعد روسی سک هک نیسربلب كعيد مهم هژب وس مج اه

 ۱ تبصو مخرب نیش لب رپ نالوا هد هلماهموش ن کا هد روق> 2
 ۱ هعبد مسن هررب , هدک دید ۳ 1 وا ٩۱ GA هل ندئس هقرا ه رکص ن

 ۱ لقحوب هرب قۇنوك ك پەن کد كسک هباروا هسا ردنک هبهر لب ۳

 | یزوکی یا یتراو مهسا كجەرپ و هبهلءاعم ےب میرا هلماعم نب رطاق
 0 نح هک دلب وس 5 هلک هنرغا واد هک قح هل وا ر و ڪڪ نوک ره !

 "| یلکدرا هراجب هنسهد غجاباب یلتفایق یکسوپ یکسا مب همجوک هلبا نیکع |

 سکر ھ هنسعا را راسکناوید نیس شه روتک هراس یئ تولوا هجراب هجراپ 1

 تقفش بآتکوش هنسهلعا هراکشآ كزهراعبوا هکدلوک یل رک یلزک
 هج ردنوک نوتلا ك ر هد زر هتسا اع د ب وب یبا زمدنفا باصن
 تویغابطراتاج هنسعد 4 لاح لک لع هل دا + لا ایف یلک درا |

 څا هداز ندن وب قحا وا هد اعا هنیرب هلا فیطات ند هنا هاش فرط |

 اغا نط صم تنطلس هدیلرفس هلبااغادج یفوص یقادرت هدهنب رخ ندنرافا |
 رونق هديل رقس هن هقسا ن د راک داب راستخا كي ناد کا ی راک دیذ

 قر هلوا راب هرادکما یراکدید ابا یلو هدرالبکح رازکرب نالیذید ظفاح |
 ۱ لو انک رد رد رفن ترد ¡ وشاو ر وهط هدارا هث , زلروسروا قاموط

 ۱ ی رالاح ق < نادل یف ندنرارپ لکد قعروا قامو ط یک رایدنج تاش

 ها ل ا قفف ر دقن رهو رومأم هقمانیوا رو علا نکیا قوپ
 یرلفاموط ییدرو كراشواح ن دنرلفدلوا روبیک هععا نوسلوا یدل عت ۱

 هاب یلو ید ظفاحروبنق و قیفر هتطاس قوص ادتا ب ولآ هیرللا |
 ثنیفوص بوریدلاق هلی وش غاموط یتیدلا هنلارو نق هدقداوا یب رطربهر |

۱ 

 روک رقس هرب بوریشاش یفوص هجروا هروص نکا رد مروا هنسهقرا |
 هن نعم  دقمروا هنر وص هل علا لع نیسغج هراقبح يم یعزوکروبنف

 زا زمر دنوک « رس بوق اط كلج ه١ مان ود تیکد یزب رودنق صافانا |

 هد یی روینق یدوس هلن وس رهت كل دنا یحاضصفو» بودا م داش لقا

 ناسحا هقوص ناهح هاش ندنکیدلوک اند هک دید ع رارق هد برک

 ٭ ردوک



 و
 ییدشآ غرب هدز وب قوصو مهد هلی دعو قاغارجادعامندنکیدردوک

 یتیدلوا ما هدّسلا هق میس میس 9 مات یرف یسهدام هذولا هد سه

 مایقندنکشوک اشاپ نط صم یراهناهاش تاذ حلوا مازحا عع هدیسر
 هداروا ںولوا تیاهمو تکوش ژادناهیاس هنسهطوا ضرعنامهو تکرحو
 جوغرس یب واهو عب رمهورف نیمهلیاسالا یسکوک ناناوارببعت هجمابق

 ضرع هناوید ناک را نلیزید هنجراخ كنهداعسلاباب ب ونقاط یعصرع
 ندزغا رب نوبابه نوردناناکنهرس هدنیح یراقدرو ران | تعع#) رادید
 هدنآواو هتسوب هقوبغ نساعد ۶# اشي كب هاکنلود نوساواككرابمتالزمم #

 هدعاقلاطا ق هلغل و ا هتسراو ندف رعت هتسج رب تباممندیا مسج هلبا یهیبط

 یراٌرمضح اشاپدجا رکاش ولتلود ریبدنهتس>ر زو هرزوا هیئستافب مشت
 ادحاو ید ینکجاقرب راسو یدنفا رادرفدو نیم نب ردص ابقاهتمو
 هرکصتدنرلهقوت ردقییاحشا نولوادهاحمهاشنهش روضحلخاد دحاودعر

 هنکش وک اغا رادحلس جد یرلنوامه تاذواعا تصخ ر ةترلتد وع
 دی زاب هدازهش نالوا راذک رطاخ هبسانلاب قلاراوا هدنراقدلوا ارب فرش

 ولتدامس هداز یسکب نالوا یمالال هدهطوا ص اخ و ریندننادقف كنيدنفا
 یاکوکو نارو یرطاخ ن الایلا بوبعا لب یرانو فسأن كاغادیعس
 یهاش تقفش یاضتم بوی وف ناشد ناشیذ ناطاس هنفیدلاق ناشی رب
 ف رش كلبحبام یهیلا راشم یال ال یهاشداپ تج رم یاضتقا و

 یدلوا یهانتما تم" رب یرلقد روب یهابم هلبا یسالاو

 4 لبنچ رصق رد هفولا یار باکر ع وقو #

 مدتسم مسا صو عدقمسر قلوا باکر هرکصندک دلر و هقولا ورن د هنوا
 یرهح بحاوم نوک یصچوا كنکیدلرپ ویسهفولا نیطفوشا هلغلوا

 ادایبهمزال تمدخ بودیک هپ لاعبا یدنفا كب راد هس هلبا یروکر ودو

 هرکصندک دتا اجر یتدوع بوریدتا تئارق هدنرب ناوید ینویامه طخو

 بودیک هلیالادنص ىجا تسب یلشاب هجتاقو تیار ره ظم هرزوا یسهدعاق
 هنکش وکی لبنچ هج نوک یکیا بول وا كچ د, تنطاس میظع یسلک
 ی وتف ب انج یرزوا هلب واو بارشا هبانجل اعر زو یمیدناراعا ب اکر

 ی ا کاخو ثفثلم هلبا یهاشداپ تاسفغتلا ب ودیا باش هباکر هلیا بام
 یدلوا ت دم دا تاود ناش ی رلفدروس ت دوع لر هروس رازوا هبرضح



E ® PDA N n IY PR TE API rath ai Kaman 

 و ا مدح ہک

 روا جد و گر كب ia ارت 4 در ا قطاصم ۱

 ERN EFE اتو 9۳ دا

 ¥ ماسنفا ضيف مایقو م اص مابا ناعأ

 | ةدهاشم بالنا عاونا هدا كف رش ناض مر یس هنس ید قوت وتشا |

 ا ی ینحلوا یوکرازاب دحابسح ارز یدلوا ياا ص یوبالعو عيد ییایص

 ۱ (ع) یسافر طو ید یناہغوط نانوط 1+4 وا نوح رکا ےکح قحاو رام ۱

 | میرصن یی رالأم # شعوطهنراو شمروک هن هرجما رهش ی رهش لاله |
 ۱ ن وتود کش زن اله رل بک اغا دج قوص ققابرت هدنارس لر دنا

 | هضابب هانشا هدوسم یلاعت هد هد هسواراش غا حر هتبشره یبووهقو
 | ندنهیدلواراد ك تقو هد روکذ ممودطف رایدلواهاک | ییسهلج هنش دفبج
 ۱ هدنسیل-ناغار : یورک ی ہنر ا رازاب ورخ اته درو ۳ روض>

REE0 بو روم رب رفت سرد یدنقا ی قطصم یباح ی و اوا ئ رب هجا و  
 تسدعفرهدتعاسو ید رار درلاراشم E هد امد هدنماتخ 1

 میلسا هند رلورط ا دج ل. وات نابع سارا رح هڪ

 1 ی دلوا ممد يطع رهش یسک وذوا رلس رد و ی نوک رگ بو

 ی انتا د راز هک ھار دچار اش ول ود یافت ی ویاھھ باکر
 | یدنفا یدشر ند هیلع تا ود لاچار ورک رارق یلارع ربدق بررب دقت
 | روشک را رهش ربنءربعط ی واربفوت هلبا قااشاپ ماقمتاف كن راترضح
 | ندهناهاشیرط ینوک ی رپ نوا كفیرشناضهر ندنغد دلواریکیاج هدریک

 | تلاکو هدو میس یدنقا كن : نی طصمیاک ولتداعس یراتسدرس دنوعد

 ۱ هنلام تسال وا رپ رفن ىكىدرۆت هد da :کشوک لج هل !یکیدتب ارشد ترا دص

 ۱ .a )ما لام ؟تسا یف ەمزال تامر هسا لصاو لاڪګ عسا یررادقوح راکنخ

 ۱ ولنلود مان مالالا مس هدقداوا لاصطا م رک هاشداد مولعم ی رلفداوا

 هر ولا ضااف روصح هلا ی راد رطح یدنفا 0۳ هللا لع هداز یرد

 | یاب هطوا صاح ه دن راقد وا .تفتلم هرزوا یرال ومآءو تعزع هار ور



{r} 
 ۱ ۳ بلاراسم ۳ اض هور صوص# هرم عمو ا. کا هال شود

 اتو حدم هتسااشیرطکدردک هب رات د مص> ۱
 ۱ تاز دص وص لح قحلوا

 ی دنلوا اع د ندق رطره هتي رل ةو ومو ارمساو قوس

 4 ۳ fe 2 زا ۹ هللا صبق یلیسس ك 5 )4 ع ارح

 ا هللا ضو لس ن درک 4 دط وا صاخ درالک هد یاس رود رحاوا 1

 ارقا هلتهج و و راح نس هدار ینلاعار کشد هشوک ل د هط وا صاخ ۱

 لولح ں دعا 1 وا هدنلما هر عطد هدرلرا ید 41 وا رم هدنسارا ۱

 یعاسا نوا ی روک ساتن تلاط ةا ول فد ر٣٣ سدو نالوا

Paneer 

 ا ندا اتو ساد دنب رخ ه دانو ڪڪ میلس ناطاسیفلاغا ریکشپ |

 یدایاناشمیفرت كيديعس هتک ندنفلماتفق اغا رارس هل. دک

 د یهاش داب ترمضحروحح رد رر۶۰سرد ع وڏو 7

 سر درب ۳ مع نم هار طح رلر دنفا ررعم ددع رگ ٥ے هکر ایم هنسو ۱

 عج د ی یوا سرد لس .شنه اف رب هد هسا لکشم کشف ١ لیکس ۱

 كرش ناضهروبشا هلفنلوا لبس یسعاه۵ح ا.ه قر هلوا لب ز «راررقم |

 تانک رو رم دن جات سس نو رح) E راوج ینوکه بنش یک: انوا ۱ ۱

 يا رش ۶ س | روع هدر وح را: ڪک ناک (هدناصلاز کا هلع

 حاطا یواو ی” = اوخ هناك الرو نوعا فط نو رمسةنر منو ۱

 "هداراو هبلار اسم یدنوا هل روس یف.اکز هرات روح ی دنفا وطصم

 ی تا هدیز تک هیت میز ۳ ناهه لر هدرا رورس راهطا هر یاس

n eتاج  e Aچ دە بک سر 2  

 قیقولقا رط یر ره ی به روّصح لخاد هلبا رلددنفا نالوا

 سردو دود دهن . رزوا رلمار >1 ن 1 رسد هلن | قو طا دنس هدعاو هاك قیفر

 هدک دتا دوحو انا لر rer ۴و صاع هراندب تابآ نالوایما

 فنصم هدئناب د ررع» ندرلب ,دنفا یظنم هاوحو لاو وسو ۹ هدنسرد

 ۱ ن داداعع لضافا و یدسنفا نیما هجناوخ ناد ناسا رهاشمو یدنقا
 ی دنفایع قاجم هرق ن دنبلکو ی دفا یسدف یس هجاوخ دنب رخ
 ییاعءق داف هداز یس٥ی ونرطو یدنفا دیعس ندا میو 4 :شراهجو



 فطر
 | یدنفا د یوه-یهانوک ناک هعالعو یدنفانجرلا دع یناز فن *ییات

 | ندیمق دم یقه هرکصت دندنفارع هحاوخلرهشفا ناد_نلودفو
 ۱ یتا ندااعیافر طو یرلت رطح ید. وا مح رادع انالوم علسو ملح

 ۱ ر ید 3 اهلل ادع جالا E سار یالعو یدنفا هداز

 ۱ هتفد یرات اکر هاوح كن اروح یدشادععا هدار ماما ندهتس> رب
۱ 

 ی دوا قصو ن دوت صوت هلدا وا هن رح کرج كني رلبا وو لاوسو
 چ, ۰ جس اح چ ےس تیک ےک - تنہا ہم رک ی کا کسا

 ردأق هاوج ر رقم ه دکد لبا دار :ا لاوس س قح هلوا ضراسم هررعم

 نکی دنروک بزن هکمرب و با وح و برط ذ٠ دنلا ول اا ایی هدا

 ا ن داط> و هیاقو ندریت یررعم ن دن رلو دزوب سره د هاک الد هاش داب

 هلاو> هراضح> یی اوج و ام وس و لاح | هفتم یرب رهن د هلا ییما هاج

 : هدیدنفا یل رفنک نالو هدنس ههحاوم كن دنفا فص مات هدنرلقدروب

 | هدجاسم ه دنزلا مهند لر هن روک ضراعم هر: هم یک درو و صد رعد کک

 | ن دنشداوا جالا د دح ی دفا یفنص قحا وا دتشم هشقانمو دتع

 م ا سم را باط> تشردو باتع تش د هب نلرو گ

 | نایب ن د تةلخ ییبدلوا یرلتیلباق هقب رفت یرایشقیقد هل: وب ریمل
 | باوج هنلاوص لر هد دشا تقو هعاضا هلقاب ر دنامه ند واو

 ۱ ندیاک نکسذما هسرد بواب هرازوسب یدتفا یل رقنک نعتسا كرو

 | لناش كنیدنفا فنصم هجبد ہلوا باح هلا باوج ندبا نیرو باوج
 دعسا هداز ماما ناوي هدا تلا كيل رقنک ندنرادرك اشیدرهشو

 هسا یدرب و باوج ضعا ندنفرط لاو نا هسا ہنس هجاوخ یدنفا ۱

 هدیکیدتنا ام“ قاط *زبوآ یم انو اشا هدنرزوا یرالاوس بولد لکدیرب |

 | اعفاو هسدا رایدید انن مان الا هلا ي یوعد لصف ابلع نالوا دوج وم

 | نایب تب و ذعو ناسل تق الط هلیص وصخ و ارآ هزب رج للرفنک
 نوا ندزکسات هدانعر شک اشک و شا ادعام نكد دزنسوک العاندالعا

 [ هد اکساو م زا ن راو ربو علت هدرلک: نف رط ندنگید روس ردوهر

 ماتخ ی دنلوا ترشابف هیاع دو تز اا هسهاک هکر كیا رلتذلوا مکب ص

 انک اخ ٥ کیان دک دار و هغو لرکم و ها ها و هرارر قم هدمالک]

 1 ۳۳ ا ید هلج ن هروس رز و هواه

 هلخلوا هدیه هدام ىرللخ نجلا بولو |نونم یک زی هلا باک وش 3

 سس e f aa a n > o a دا ورا n a na! a سر ام نم ازاد اپ یر یر ام و در

1 

۱ 

۱ 
۱ 



 | یدید> لوص"نالوا ندنناعر فن رکو یدیعسدیع ناشاوایرش هلا

 هدع اف ینو کک یجب نو | كف رس ناضمر ید هده- ا هد ّ

 لوا هرک ضا دزامن هل واو توعد هلو باس یار اع نالوا هدو ربا ۱

«۴ 
 و سس ووسوموم یو سوگ یر سوز ےس و سرم بس یورو سی تحت سسحب : ےک

 ۱ ضرع رشک: اک اویل ه. ےہ ۳۳ ؟هدارا هنر لاق هراطف ا هدر ارس

 ید ارا قوه ر هرلج اعر هج کىدارو ممابسمم هند رلاعا

 لوبا سیا هل رد N N ۵9 ر < تراز عوقو و

۱ 
| 
1 
۱ 
۱ 

2 

 یسهبنروالک و و ارزو هشرابز فیرم Ê ارح هرز وا دم 3 تاود ةع دق

 رلیدل وا تیاعرو تعرح

۱ 
 | ربقوت رهظم هلبا ترابز یمالسلاو ةیعلا لطفا هسبلع مانا دیس بوت

۱ 

 هنوذاسبه نوردنآ ریە ر رک هدف رط ید س یدد یج گام دا ۱

 یل ولح فرش هود وا ندجعلدلوا شلوا زر e دالا میدلکح

1 

 | تاتاال وا م رع a وا
 تقو برف انادراب رهش هد هفرع م وڍ نالوا هزور ز ور فز ور تا
 || هدعب بولوابزتشز دوهشمی راقدشا ا هنکشوک یا تبرق هرم صغ

 || س ال سال هدنس هطوا تنسو تع زع هنس هطوا فیرش ةقرد
 تیدن ها ایک هدن جا كف رش هفرح ی رصع هولص قرهلوا ینطلس

 هطوا صرع هرکصت دّتسو ض رو یادا هلعاج هدتناحا ىا واو

 قح هسناود هد هناک ولم تبعمو تاعر هعدو ن وناق یاد ټک

 جا كمداهسلاباب هلبا رانا فق هفوطسوا ید رااغا یلهطوا صاخ |

 س =

pune ندنکیداک هلوا تکوش ناش دیازت ی رلکدلزید هیوشراق وشراق هنفرط 
 یراکفهدص شر وق هنحراخ كنسهط وا ضرع نمز یور ےل

 | هدنبرف ترسم نیح ی رافدلوا نیکو رع نیشنفرش اکر هنت هفرع

 ۱ كيلع )ناویدلنهرس نیلوا ند هیدق "هدعاقی نکاح -علبط

 | هرشط هد رلهربص ی رکدلبانآ یا قاط ۶ هدر ن (هللانوع

 ۱ یدیهسدبع هلا ینامداش سوک برص رد هود نوا شا ی رربه»

 ۱ | ض رع رارکت لاسقالا دل هاش داب هلا ی را کس دابا ندا هلاع

 حس )0(



 عاما لوح ۳۳ ها 2 نوار لالا تکوش دارت ۳ هوا ۱

 لسەر صو لوحد هول ام ظ روصح هرزوا یز هدعاق نفیس هقر ا لتیدتفا | 3

 هاح الەم ۵ ثداب هعلوا لوصح یا طم بیس یزهموقوا هروس رصا رر

 بو دیا مار نی رشت هنکشوک اھا رادحلسو مایق ن دنس هطوا ضرع 6
 یراکدلزید هنوبامه ر و طح هليا یرل ف هيمن یرااغا كەطوا حوا هدەرمےواأ ۱

 أ e ود یک دلک هدیآ ٤ دقت لانا را ریس هد واو تی لکش رب ۱

 ندن۶» داوا بس رع سر دی نکا رولاح هاځ ر هم ٤ل رادق وح شاب ۽

 ۲ رلناذیور وا تبون حاقر و نیکنرانوکرب یرادروا قاموط هدارااب كرلاغادتد زا

 بولو ا نرو 9آ نيس ر یرافدلانوت ا زار یکنر 1 رو تروگ درك

 راریلتس E یانجاو هرابلء .>نالوا راکرد یوم هموع هدعد

 زاغا هوا سایقیب ساد رکش شعاب یکیدلیپ رس هزاغا هللا ساشردق
 نالوا هدنفرط هعص ید تنعب یر رول لو تدوع هر تصخرا

 ےدتنو لجل ہرا طف ا هداروا تولوا ت تکوش زادناهیا ات کشک امن : یطص

 رک لیکر 1 ریل تدسانه انه هدیراتگ و واس یراماعط سد سنا نالو

 SKA و هل لا فص ز « رک صندماعط هلة وا ی مع ساح |

 نیما اخ لزەاخ رمهمو لم اش هناهجح یم د۶ تعز لرل هلو ته هدنژ رو رمل

 تحازساو مارآ رادقهر قو ف وا لصاح یتاحور یاعص

 هاک | لد هاشداب ترد > ہرکصن O ی لب لج وشر د ه>اصو

2 rge e Se yr mh eri an DHI ei ae" رو 

 تشزو بز سالتمو تاظاس سابل سال ه دنس هطوا تنس قور“ |
 یا یراادا هلتعاج- یعصهولصو فد رشة رشهقرح نداروابولوا |

 هداعسلا راد وااو لود ا ا كنس هطوأ ی ۾ ۵9 رح هدعب نیغلوا فیطات

 | عدق نوناق لهطواصاخ قرق تباهنو افا رادقوجو اغارادحطسو ی
 ادخ صوره ظمانوت ر یربرهرارحبا یتکارءدیاعم هداع صیقیالو 29

 عضو مع هاش هنتح مارب ناب روید هنکوایسویف اغاقآ هرکصن-نرلذدلاوا |
 ۱ مرحو دادید هلا قرش هداه مالک و وال هلج مدیرافد روس ماو تنوع مدق

 ۱ هغ رشم ماج دجخا نا طا هل, ا ناشو تک و ش صوص دماریب هدءببواوا

  یژهلاهاش ت دوع هتن ب ول بزا مارببو نالاش ۾ هروک اف رم |
 یا . نیل وا ناو فدرعت * نته یی داوا ناونعرب صوص#هو هنوکوا ۱

 و عده تعراسم هە داوم یراغا نوردیا ا وع یرالوصو یوم 2



3 
 یادا قرهلوا تنیزو بز قریفتسه یسدلاها هال "هطوا هلبر

 SER یکشوک یا هاشداب تربضح ه رکصذ دتءد تع

 یرب یر بود هرلکد ی زرم ژاعا روش نوعا ت٫اعر هء دو نوناقو

 تیقکرب ۵تا اس هکعروک یرلودر دال وط هد روفر اهم روصح هخ ورا

 احاو رورمسمرلذاوا نورم «راناغدلا وب و ارجا راعر یکوب «داروا هلغلوا

 عاونا یزودنوک و دحک بولی هنیارسب ش اطکشب هرکصت دن راةدلوا

 تصر هت دوع « دنا بو دیا نو: هد دسکنا یراکدو دتا رس

 نونلا قر ج كب هرلناوا یوم هب اش تیکت هدراس و نبع و تکرجح ندنررپ

 یقارسهح اھا راشم بواوا تره ناش د ۰ رد یراک ےک هن رار لر هر و

 هنساشاع و رمسو عوقو هدنادیم هنماغ یا راوی وا انوک هعب هدفرط

 ما س شب هرکصت دی دنیا نیغلوب ع وش ی راک دن و 9

 هروُنآ وتر روض > ی دنفا ثلاح دیعس یمادخک تلود بواوا مال

 بس هل اقا یسهلوا ت اللا هليسابلا لر وك روع” ىلكب لوبو بلج

 | مرح و داشلد مدآ و ماع هلا مس ی رلیش یا رکو هلعل وا

 4, تداعس یرلدرضح نم دفا ول ؟وش بولوا مر هوز زع یاب مو

 كمروک ی رارکن هرکصن دن رلقدروپ تدوع هشاطکش» یارسو تکرح
 یدلوامرتلم هرم حو زيف ابا یرارون و ماو مها هب هل یساعد

acmو تمد« 7 ۰  

  ETEهدنکشوک هک او نادر وب و ی و |

 تنطاس ےطع هروک ذه سەد ققو هر و |! نکعیا رودص هدارا هن ]وا ۱

 یرد م السالا ج ہ دنرافدلوا تکوش ز رادنا هیاس هباروا و تع نع هلا ۱

 اش ر یدشر ماقما هللا ی دنقا هداز  aب واک هوايه فقر وا |

 عو عاونا ه دنراکدروس را زوب هب ی هلا لط ترض ی اوت

 هبر هکر دون ی ىیراودلوا تم تعا س یار و ل ۱ هب هک ران شزاون ۱

 نوذأم هجورخ ندرورسلا بحوتسه روض> هدعب بولوالصاو هرتاوت |
 1 یاب هراد كراعا هداعسلا اراد یر یکون وا اد رج صوص# ۰ هرلمارمب و

 ۱ اغار ارس و احر هنولاهه ی اک اخ هل. هط ساو |غارادحلس یسلروس

 | هجندیا ابا بارشا یغیدلرویب ناسحا نذا هلبا مقوتو میظعن یخد

 | یر. دلاس ییاقتلوا هد هم یرعوط دن ها

 مارهڊ هاش داب ماعد اره ظءیرابدنحرب زو ەدە هلود یجدنوک یما درفو

۱ 



 ډک جد راہ ار دقوج ندع غا 1

 تفالخ كن روا تش رز سلاح و فطالاب صخ لس ناطاس | ۱

 نالوا صص# هنس هطوا نوباه هن رخ یس هنس ج وا یرلفدلوا مود

 هطوا صاخ هدنروم هنس حاقر و مانك لیص کک ردن یل هطناح ۱

rEهنس هنس ید ییرکد ند هروک ذم رات اغاىلع اتواح نالو اماکب  

 قاشو و ناشو تره بسک هددطوا ناسا دلو و هدهطوا صاخهعاک

 تولا نادبء هداز ید هرکصا دف داوا ا رادقوج ه رزوا تناغا ناعع ۱

 لومأم ندودنک قارادمطس هدزلرع كناغا نیما رادمطس هدشاس لاس قا ۱
 یساغآ دنماد نانا وب هد هنر یغاشا ید هلباالاو فرش لواو فلت نکا ۱

 نیغلوا و صا ) موا دمروربطلاباغا ر اجا چ یی

 ر دص هنو به یودرا یهملار شد » یاغا نودنآ مابق هتاف اکم کالو مانال ادعب

 هلناونع مرو کنا انفو له ها اپ دج ارطان نالوا مرکارادرسو مظعا

 قرهلوا فنا ضاک همز لیز لخاد هلا زا تماوب و ینامداش رورسراّرس
 ییدروسزوبهبیمر ارا درس یا اخهدینهو تم رع هار ور هروک ذمیودرا

 یتاونعلالیلح طح یا داوا لماح هدنو ط ن روک اقر ب و وا تل ەدنوح |

 هنب ےلسنلادعب یب ین افاخ * ورف هلبایناب ناهج فیس نالب روم هوالعو ||
 ا هد وع بو دنا میت ی ی نکا رادرس ترصح نو دم نماد | ۱

 اول هذاك بوئلوا لی هحو درا هنسهدایا هلبارهق ولو مظءدو سا

 دو (NESE هه یانکأخ و تدوع ازز ءم ۵ نکی دقدنل وا 441

 هلا یلاحم لاعحا قلوا انشا هیادعا لاوحاولاح اعون ادعام ندنفب دلوا
 لاوس راد هنلاوحاودراو باج هرو واهم روض حر هدنوک شب جوا |

 ینلغاواو لما هیاغا راد لس ییلغارح نیفاوا باس یرومش هلباباوجو
 هیلاراشم یاعناهلیا هس> *هرابنات نشود لولحم ر وللخ هذوفن
 نائلوپ رادباکر هدننابتلا هلة اق روت سم ويلا هتسب سرمو رور قتورد

 یساغا ۹ بدو لعم هلا قااغا رادو وج (>e كب نیسح یو سخا

 یان تولوا لک هلا قلراداکر یدنفا ر کاش هج اوخ

 بیس ایا ناو داشک یی اوبا باب ید كنیدنفاكب نسح
 شپ یاب تلاو نیتیفلاغارنخاناكت انا نس> نیتچ یماغاریکشپ هجا
 دشمروک ا ور یغلاغا رکن لصا كنیدنفا لع یب هعفاو یماغاریکشپ

 6 یکچ هنود

1 
۲ 



1$( 
 نالوا لعد هدیغاشا ندنون بور وک ني هيلا نيع هد دنګ هلج یکح هر ود

 نالو قچاو تب رفت عا دوهسم یاب یشراصقیاس هنهااعا کشد هشوک

 یعارح ناط)س هان ن د رلد هطوا صاخ مزالم هلا یکیدکهطوا صاخ

 ی دناوا بسطد یوا كب ىلع

 دم ی رس ۹# هداز غا سا ند عارچ 7

 أ

۰ 

 نیکع نیکم ه دن دنس ی غل یش اب ی وش هماج كايلزفس ورین د هنس کیا

 نیم و دح زا دنا حبر اخ یترمغ ه دنطب رو طع ض كايارفس تاوغاو

 دلو زو توکر ندنس هح تماڪ كن اغآ نیما دج هداز اغا شع نالوا

 تاسیفرش هلیفرش هطوا صاخ هلا وا یرادملسمولع» یرادتقا مدع
 هاش داپ مم“ هدیسر یعیدلاق بوکنم بویم هلوا بایماک 4لدناماو لامآو

 یزاساب .عااط ناف مرضرالا تبع درا: وک و ید اوا باتکلاو
 قاج وا نیا وا زارتها سسس یغلغارخ هلا هرابنا شاش رب و زاسمارآ

 لو كاا جسار شواح یش ایرنهم ن دراغا نالوا یقرط تلآ هدناوب

eaمزال كعا لر یک مد كنهرس لر دتسم یکی دلک هذا شاب یوش  

 هللا یاسا یوش هماح اضرلاو ع وطلا ی دو كن 7 نهو ۱ ءارد یدک

 ارجا هیاغا لیعاعا ن زان روز ندرلشو اج ید قلیشابرنهمو اض را
 یدنلوا اهنا ید دنل وا ا

 د لوبه السا یا رسب شاطکشب ییارسزا نویامه لقنع وقو# ۱

 هنن وک یال یمرکی لنلابعشا فرش لاوشیس هسنس ی دی رګ وبشا 0
 هدزاوه هد هسذا یسادتا تالوا لی رشد نوک ی دریا دج نداق ۳۷

 لقن هلبا فو هنیارس لوبغالسا هلذلوا ادنوه تدورب زن او ادیپ ثبوطر
 جواو روهظیرمخ هجهود ن د هلوزون اوه نابه تولد روک اه ؛ یا وا

 ده اوا رورغ ها شن هش روظنم کیدنش شود ینرطره هدنما نوک ترد

 ی واو لاتما هل سا ق دص لا ام )اا تبسلا هللا ءاراب)

 ها د اپ هرکصذ دق دنل وا لاسرا هروب رم یارمس لاشا و لاجا فاك
 یراک رک هلو هالسا هدنعاس فرش هلبا تنطاسلادنص لايوالا داخ

 یاعد رح ناڪ دا عیج هل هل وا لامآ لوص> بلس هلا ۷

 نینس هن هح هلی ون دن وب بو دبا نایسلا میدب ناب ز درو یب راهناه اش



 تر
 ۱ ءرل اود ۸و ک هل رف دفا فا ۳۹ وس ب حج تب ھدو تابا هرش

 ۱ نما هاا ف اح و ا ور ی اعرص تو یاما رو رس e رو

 دک ناله واتاوعاناطداص قحردهطوا صاخ هدرم 2 وڌو

 | یراترهش یر هطوا یلرفسو رالیکو هدب نخ هدنوردنا نورد وریند هوا
 | راکرد ییبداوا هطوا صاخ یرذام كب هطوا حوا نالوا روهشم هلا
 ای ارا ر ےس یردا رواو دلع 3 دنفددلوا را و رک: یراتداو ردو كياو

 ۱ A ییهطوا صاخ قروي و هلا انرق راسو اعا راد کرو اعارادق و> و

 | یلاع یرلبا ونع ناش نام زو ناره ن دف داوا راک یچب داوا لاب

 صاصتخا فرش هل ر عملا بحوم تەدخ تدافع هفرح هلرصوصخو |

 یرلن ان وب هد رک رم 2 شا Pi وا هد را هطوا یعاشا یاب قلی

 | نیس نر رق قل وا نایب ال انجا یخ د یکی هلک هلی روپ ناب اش هدنفح |
 ۱ هک رواوا روطعس ل سیا, ز دل ه> و وس روک دم لو صا هللوم ام قلوا 8

 ۱ مقاطرهد هدنح وا ك ارفسو رال. ڪو هن رح نالن درا هطوا یع شا

 ۱ طول رمد یاو صا هبروصر تاتو ره تواو ارلث روم أد لقتسهو زاهد رط

 ۱ دطوا صاخ نیغلوا طو صم ی اخذ هرزوا ییددلوا یرلمولعم ك كر هلجو

 ۱ لو قاحوا هد هظوا یعاشا a2 داوا یر اط ناص ھن هراغا نالوا هد

 ۱ یاب ریکشب هساا هدر یک یش ا ےک هد هاب رح ند رلاکسا ن دیا ليم

 ی زاب سا هده رح ندرلناوا مدس هدرلت روم أم اتعم ہد نس هطوا

 س او یب مش هدر ال. کو یدال وق ساو ییاتعفو یی ه ط) احو

 خوادوخا یافت یراکدد نع وڏ ساباذگه هد:ارتسو یسص عالق 9

 | قلرادق وح ییا و قاشواح سا ندراد سم نرل وا یلوس هب ه ت

 ۱ رفاج كرا صوب سابو یان راب زخات ساب و یا 2 نازان

 | كت کتب راقدلاهها دىلا هدیمامارب ی نالوا باص دن دعا میهن انحا هر

ee۱ یاوقاحواهدناقوا رکا هن اا ردعترهرز وسو و  

 1 ۳ شاوا ب جرکد 7 سا اس یانکسوتاکرح :EO کد ه>زود

 ح ۱ وارد یاو هدعافلا ندراعا نالوا نورد یککو یزوسو نوزو»



 یمدنوا ا ت اج ا ا . دوو د ول 13 نرخ ام ا ندروط

 ری كنراف درو نو هلفن  .اعرمل و ن“ ۳ لوصا یرلن رطح |

 ۱ یرابل ءهطواصاخ نانا و یعولو فرش هراز ید سع ۵3 رح ةد نضر

 لپ را دیس نفی اق مزالم هدهطوا صاخ ام رکو افطا هدننسارا فیطات |

 هدا ورک رس ه یر هناهاش یاضترا نی یاسضر هدرلنواو لاوس هب یدنفا |

 هطوا صاخ یر هدنب جاقرب ندز هطوا یغاشآ ل ردیا لاقتنا هنغت دلو |
 ملت نا یا + حمد رون روک ن ۱/۳ توو نس ام قعلوا لاجا هلن هد ره ۱

 1 یوم دعا ندا رو ی دا هب ٥ ىو باتو ۱

 ۱ ته مر ندافرط بس نالوا یشابیوش هماج اء!رمعهبلرفسو |
 لبا هلت ودول ۵ رد رثاعا نالوا هدنرانوداهو ماکب هلا لفن هر هطوا صاخ ۱

 یجوک یشیلو مارق هکیربت هني رب یرپ مانا زار هلتسانم یرللوا مارح بت |
 ۱ یدلوا مالک و مالس تاس ولا هل و هراء! وا

 | ‰ رو ەم وبىناغا مساقهداعسلارادیاغنا لز ءو نو بام ھل ةن اکر ع و قو م

 یسلاع نیا تاکر ۳ نوا هل هرزوا e بد دم ۱

 رے را انا ی ۲ 1/2 تفوو روهطیرم ۳۹ ۳ ی ما ۱

 | ننالراعسا باکر بی رف اند رب رهش بیرو هبهلیوا بودیا رو رع هروک ذم ||
 اغا ساق یساغا زاها راد ولتلود ندنرهاک ولم ردترب رهطو تع رع هل

 0 ف رەد تول وا تک وس هاله ید 9 EC باکر كىر ید

 1 یک واعو رود ۴ هرات یار ۷ - عا هللاد.۶ ی ناب یجاتسب نکیا زنا ۱

 یک د ردنا هن هن اا ندتشاز هر تولوا رو. کبد یزوس Ca دهقان ۱

 ندرلاغا س اقم الأ لا راشمیاغا EY ۱ یداوا رو صه هاش روظ"م

 ندهاتسا نوا دص تاود 1 )وا, ۳ ۱ ڪا یس اعدربخ ماو يلع تو: وا |

 مارا ENT ارال دیارمسس طش ارناف ندنکشوک هن نا هلغلوا

 ناونع كالم رانا جش ندنس هقراو ینازرا هینس * دام هنحارتساو

 یف ورد یافصو دازا ندا: رع لا نعل روس ن ناعدامعس * هدر یاشالاو

 یسهلچ بويعو ا دادرمسا یسابشا یب داوا كلام هعشب ندنفیدارادا درد
 تاور ۴ مابا یورو باسو دا.ع شیااس ادار ه.هدافم یتسلو شم هوا



 ج نبش

2 
 ا ي ا FO اهاهداعباارادهدّور طیر هد و اد اعم مراکم ها ها

 1 نی نالوا دوصههو :i یدوء ص هالا هلته وا و دو عود هودنک

 هروسا ضصیفروط> اغا منع والود یراب رهشراد ھن نحاوتح | تفادص

 روک ر وع*یلکب ترد ه.>و د هرس ارم یسول توادض سودو توعد

 هداعسلا رادو چ ورح ندیول!ه۵ روض قعلوا تشز قرعتسم هل س الا

 | لرمدندا ولاهم ولت کوش هن قاغا راد هت رخ نالوا لصم ن دنرلبلاع

 | یرلتقایلتماق هدنرلناو ناسحا هیاغا یسعانذاح لکو هنیزخ ن دنزالال ۱
 | هدهدص دم قلاکو هاب روح ۵ رک صز دک دا اس اك درسا کا ۰ خام علح ۱

 رم رهوج رک محخ و ناباش رهوج لعرب ۱ ن درلب>ا ص د مرګ خرج

 مای .A دا ها ره ط ه هواص ۵ دعا بواو انا 3 ید رع) "ی نسم جلد شارپ |

 ك بم ی ] دص و رفم ه واص هلا e داما كن دنوا 1۳۳ یر 3 ماماو

 تقادصاق ماقعاق هل مایل اع مال سالا مش ترض > هدهاکنهیمیدلوا مات

 راده سهلا یرلک دنا ندنرتاو دورو هلو دمے هلن ایراتراد هدد ما را |

 دودعم ی و یرلهرک هر را هنلوف یرلاغ رک بو یا هطواصاخواغا

 ۱ ۵ د اه راد ند ار وا توتاوا ارحا یسالاو مسر نول اھ ب اکر ردو

eee e n, a و رم n cea en 

 ۱ هرکصا دم ۶ دنرب دفع رادقمر و تعرع هکش وک ید دلوا كنس اغا

 رل داوا تاودماودیامد لوعُمو تدوع فان رالګ

 كب ىلع رب تنطاس شاپ عوقو#
 نا دی ز الا هنعیطر یراصنا توا نا ترہضح رادع رفغ» راوج

 | یی متی شنب تنطاس هلپ دع لحل ئام هز هربسم یکه یراهڊ و هلخ دغاک
 كفرطر ھو قفاطل او ۵ هد هرز تی زور نالوای رس له ۳ لاوشو

 | هلازاغا هلج هدتفو نالب روس نییعت نیکعا مت هناهاش تع رع یتوارط

 ۱ هلا دو تو ب 0 ا اش 4ر 4ن ۵ اش ناخن توش ناشو تععر هاب وک ك ىلع

 هن ز ۳ هل وانامه هدفد)وا تو نگ بجو هلج یرلءو دد قرس

 | هلا یرلتهاما كني ران رمض> ی دنفا یلیءاک نالوا یرلماما لوس و م اق

 | هلبساشامت ه درارب نالوا یشذب تئطلسمکا كج دیاماسنایمهارحا لوا
 هداس ۵ دعلاراو 3 كنف أ ارخ ومو یدروآ ناول نا اوا اة ہص تشک

 رھا 7



{rkنت  
 یتاعم”و دتسد یلکنهآ یک یلصف i اهدو جا نو ار هر هلا هرعژ ۱

 | قر هناوا موع قوذ قوش باج و موه و موع عفد هلبا يادا
 اما هلا چ دوع هنا رسس لوع السا تب رو دماتجا هر صن دن دنکیا ْ

 ۱ یدنلوا ببطت نابلام ۱
 ۱ سابو اغافسوب دورا دیدش عارچ 3%

 هک هصاخ OIF دیعس الال

 | طوترا ندیک هپ هطوا صاخ ند هننرخ هسا هدیاخ قطص رود ۱

 | صاخ ندای زا شاب هدیهاشداب ا وش س ولج هلبا اغا فسو |

 | یب۰ درز نالوا اغ هرهچ هلبناونع یتاالال ساب مویلاو اراک هلیا هطوا
 | هدنرافح ن د هاهاش فرط هلهلوا هد بسر هلاک یرلنس كنیدنوا دیعس |

 نابسج هتی رللاح هدرلنوکو و لوذیمو می ردب هناهاش ناسحاو فطا |
 | بواوا لوصوم ۱«: اراشم هر هرانان نالوا لولحت هعطق یکیا قر هلوا |

 ناناب ی تارم یم بجوم یرللوا عارح هلبار و رس هج ر د لامک |
 | صاخ مزالم هلبا یراکدک هطوا صاخ نالوا له ن دز هد-هع و |

 | ہیک ندرالیک هلبا اغا دمع ظفاح یایلح هک ند هن رخ ندرلبل هطوا |
 شب راکنخ نالوا لعت هلا یصوصخ بواوا نادنخو رورمس» انا لاس
 | یکتفت یب اس یسالال كنيدنفا دارم هدارهش یس انتم دنسم ینلالال
 | كه راشم یافا هلا هفتم مع تعد ولو هجون هاا میهار ۸ ماب

 ىیدلوا هوش د یکىدلبا ددعت يدا |

 ۱ یدنفا لاف ن نذوم رس ند عارچ چ

 ی وا تس ا٤ ه-طوا صاخ ع وقو و

 ۳ سهم هست هه

 ۱ سس یرکب نکنا ن د رلشواج هدنناوخ هدیارفس ورن دناځ ملس 3

 لاص> یدنفا لضاف نالا هی هطوا صاخ هلا قایشاب نذوم یس هنس |
 5 يکساویمکع یدک تارو یفوصوم ا د د قالخاو هد.چ

 ۱ نالوا ر اتور ایدق هل درج نس ننادح هد هلا n هلبا یبطا |

 ۱ راشو دع ندنانسحم ینلةلوا هدنهیلع ۳ راغا ههراا رام راعا

 | هنخلعارچ ن دنس هلابناغو ماظعا *دامرب ییرح هدمانا وب نم هنیرلکدشا |
 (دناوخ لک هرطاخ یابخ مه هنیدنسم یایشاب ن ذو هری مادقا |



 | هد راتذومو ندرلشواچ العایسهس ندهباا یوم بولوالصاو هیالاب هبنر |

 | هب هسوگ انف هنوبا هل یسهس یلشاب لشاب ېک ص وج نکیاراو اغا ردقوب |
 وام یفسوءهویمظع (لا هنبراقالصت یاب نذّوم یسقا هجوت
 | هدورطیر توناغالما هدیرج تا هدا ماسعم یتبدلوا اتو د یرل:ءاو

 | رعاش 2 صاخ م زالم هلبا یدک هطوا ضاخ نالوا لح لا
 ۱ یییدلوا لخاد هرلد قو زا ٹک .عیدنها 2۰ وطنم تاب هاش كت دنفا سا ر ۱

 ا دوم یدو>و كمزالم هد هصاخ *هیاخ هن هلغلوا دادهتسا داددزا

 ندب رخ نامه نیغاروب ناصعسا یسعلا ید كنیشک ررب ناذیئسالا |

 | یدا ند هناه.ش یا. کاخ هلغلوادودح یک دودعم زوج یدوجومو |

 ۱ نیدلا ر ون رادقرچ یسبشاب ریکشد :لرالبک هلبا اعا نجرا دبع یاب مک

۱ 

۱ 
Eهتطوا صاخ كن اغا میهاربا ل روت یاب ی وش هماج ن دیلرفس  | 

 یدنلواعیسوت یرلتهسو هرباذو عیفرت یرردق هل را هدزم
ğاما دجخ دلا فر هک یآدنمک لدع  

۱ ۱ ۱ 4 ِ 1 ۳ 0 

 فلت ف هن رد لاوما ر دو هپ کاکا ها یذ یس هنس یدی ی رک:

 ید ۰ لتاوا یک هدارهش ۴ هر هاش سو ا ۳ لمس ۵ داز هوس ندا

 هد هسا روح e هدروما هل:ه> وا و زو رعم هغر داوا یسعایا
a RDI A LE stn 

 ل رع هکر دتفو قوح كپ ندنکیدنیا ر ودی ورک ییهدخ هلا تروصوب ۱

 تیاهن بواوا میفرو رپ رح "هلیسو یی دارا میعتسم جدن ر و مع یل یدو
 ندای رنالوافورع+ هلا هح و دم راوطاو یوصوم هل | هب واطم یاصوا

 ندنلوبق هد هسیا العا ندنفیدنارا اغا هللا دعس ولتداعس ساب یج هوهق

 هلهجو وب یسهیطق هت رخ یسومانو لاسرا هب هنپ زخاهيۀرت هپ یاب هطوا
 بصانمو م دآ رب یک اباوا اغا هللا دعس هیلا. ر اشم نکل و یدنلوا لاکا
 نابیس هدندنع رابدا و لابقا ندنفیدلوا مدعلاک محتوا هپ وبلد باع و

۳1 

 و ی سرا دا ۷ هد اس اما رو سورس

 ی ما و یخ ےس ا رسم

 ۳۹ بت

TE ۱۱ یک نابي ن اش "هلوعم هدن درب راهتشاو رائعا رکو را وتس  

 4 دلو



۳9 
 ارا هعفد ج اقرب ن > هادا ین هدهاش دابو ه اک !ناهح هند دل وا ۱

 j ۹ وأ هنود اھ ه٠ حو ل اش 2 هنشودراوشد راک ل وا قر هنلوا

 بارا ىج هيمان 3 هدناقر هلا كلو باکدرا بانر اامدعد هسا یذلوا ۱ 0

 هس هدعاوو باتش هل .ةتسا ندأعک و با راک ےن اهلا ینیدلوا ۱ ۱

OTبو جی ید ی اد  

 لنحأت یه لیعت دز و لو 71 هست رخ ی وا اک 1

 "هوق دمددواعا قطصم یو هرعنا و داد هطوا را هد را ه رسصیر لک دعا ۱

 یا ردیا عیب هب هلج # ییالکل وام وللا مالک # نالوایسهظفاح |
 هلل و ندنل رو تداصایداصدهدتسارهرو تع رعهب هنی رخ هبلاراشءیاعا

 قیرهم بوحا ی اف ء9 ی و زعم هس و لوص و هر هس رح لصا دکل

 تناما هدش وقوارحا ۱ یراسر لوا هلغلوالوصا قمراپ وق یدنک ندنرزوا |
 یو اهدا اب یییدلوا ۳ ی" مع ار یک لش :e تورا .> یره نالوا 1

 یکیدتک بولکج ندار واو عادورب یک ءا هزاغا نامه هدا ارا ید ۱

 زورهیاقو دیدگی هن رخ دیک دیدحیانا یصلوا عادصتحوم هناعلعت

 ا ا یددنود هنر عا نداروا تودیا دی کس لس هلا یدنک یراق

 هت را رهو ده نود رط نس هقسا نداغاسابلا یمیاتغ ندنس همدخ كاس :

 ی L0 0 ا باھ = 2 بدر ا

 و کب ید یھ 0۳9 حاقر ا: ٹا ج هوه ا هاش 7

 ¥ ا نالوا لم” ندنسه ده "ی ا اا هللادعسو ناسحا هباعا لء 9 تب

 ل. ڪک هر هست ط وا صاخ ن دنکلیح رک ل ر لک هک دک

 @ نا ۳ : ىن یاط)ا هر هلج ینیدلوا 4. س ۵ رمه و ناباش اعا ن دلا رول

E3 :دم ارالد یارس ردانتعم سا صح عسر برو یعادرع ندما  

 ینوک یعنوا تنهای یعضا دیع نانلوا فرمت هليا یهجوت هنس رھب
 هنساحرقلوا رسم رةش ول قلا هلک نس اکحا هارن طعفو ررف۰ییبدلوا

 باب زا هدید دوهشم ی راک دلایا رادشا هنسادا ل رم مع هولص هدن داوس ا

 یس هطوا ضر» هلا همانر ۳ ص شالو ۰ هماح سراسز هدم ب واوا راظتنا ۱



> | 
۳۳۳/00020022 

۱ 
۱ 

۱ 

 عماوح مار ۶ "هرعا دعا نا وقوا نا سا میظع ناتو فا رشد ر هنسور کا / س

۱ 

 عسا رھ یکسا یساب رس هراب لیچ «رکصن دقدل ریدنانب وا یاموطهراغا |

 سوی نرقف ید هدام ل وا ندنفیدلوا ۱

 یسادص كەت اخر هم نانیلاح هدنکوا ین 8 هلو ندنف دارو ما رکا

 هتکو لاسرا ر هبطع هیاغا ترع نزان رور ند راش واج نالوا هدیارفس ۱

۱ 
۱ 

 ی هباهاش تاذ یسک و تدوع هن رار هد رل:لوا هدر وص>و تک ره ۱

 بلس نەز پر دف نیس هحاص هاا لاح هن بودی 0 ب دکب ۱

 ر س( اک دک کی یخ کیک و م صم / ہوس د سکس. س ی سک 7 چ سیم رم جو امم

EE 

 ۱ هبدق رع یه یراکفبص و رو هدنحراخ كنس وقو راوازم هد را

 و لءط هدنسارا كنومف هنروا 4. را دالا تاب نامه ریل وا راثن هوش |

 ى راععا دادزا باس هر ۵3 رع زورق زور یعاعسا رادقهر و دا هم قعلاح عو | ۱

 ۱ كنس هط وا ض رد رارکت یرلت ضح رم دوا لاع تم یو قحل وا |

 ۹ نالوا تع” هنر اا Bh f یک ی راقد روس فط یا طع نطالس

 ا | كراغا هنادیم نالوا هدنسدهجاومو نیبزآ هلبا ناقاخمودق یناقوفرمصق |
 | هکنهآ ناخ ھم نامه هدوداوا ن ردم اماغ یراکدارید هلا یراق هیقت

 ۱ ۱ هدر هرص یٌعد ار عل تعس لوھ یبھد یادصو رايا

OLR ۱ساب دن رم بس | نالک هنلوا ع دقن یرلنوک هفرع  | 

 ۱ یراذک ن دپ راب ,هشروضح یرادانب وا یرادقم یرادتقاو را اوسرادفوج | ۱
 | هدعب و ےسررپ هل هشارپ یسع وا قانا لا ی لوا یرادشسراذعفارادم ۱

 1۳ هد هوم مالسعا را د هاش داب ترصح ه روذلوا لوعُملع ت

 : تا میم هب و رع با: اس تات دا دک ز وب مار هنکشو ڪڪ شان قفط صم

 | ایارمم هن ادیم نال وا هدنک و ا روکذم روصتیپ مصق ندنکیدرتسوک |

 7 ندزدنوک یدک یراموم تخم یرافدقاب كرااغا یلرالیکو ادیب رانادمعس |

 ۱ هدیرا رود ولرپ روص> نامه نیکمر و اص هواه عبط یسرتسوک العا ۱

 | هچهداز هنسصعرو مان یراشسع مارب هزاکنحرسو ن ایحاصء نالوا |

 ۱ هليا نا عرق یسشاب ر چ ۰ بط ند:دحهلوا یساود وارد لد.ءث و ب رو ۱

 ۱ تاج هلا راغابحاصءیجدزار هدودلوا لامال ام هلن رورسدوقن یرللامآ

 | هنولامشمرح تاج: ٿم * لو قلو | ثثتلم یرل رک ی دع یدتقا دیعسو |

e 

 ١ ا تنا سالا را اتوا س: 9 ا ۱ ۹ ۱



۳۷ 
 : شالا 3 ووا ساو ھا ڈر یرلح وغرمم سالاییوت ته یراذ دواط

 ۱ رم شللاط هت رلنام دود ناسو کشم لم هنس فعن« نادنعل دوا

Eنداروا هدعد تواوا لک ر دای هتسکش اف چد هدو ص ولو فا رعل  | 

 : یر دا هلر اهرم تعاج یعصهو 5 لوثر ع ییاضهر چ هلو سر ۰ هو ر>

 | بجاو ماقموا تنوک انوک نوردنا رابک هرکصندنوا بو روک لوبق لسو
 ولتاود هدنکوا )رپ هلجوراک رد یراک داک هدیا هدام ۵ دم ارج الا

 ۲ هیس دن با لس راد راغ > هیلارا ته یا اهلج نازاورو م۶ءیییداواتبسک

 روطسم هدنلګ یکیدیک ل روکر وع“ یلک, ترد ولبق هرسارس-هدنس هقراو

 | هداعلاراد ىس هیدیع هسا كند اغا هداعسلا باب هقشب ندوب نیفلوا

 ")رلن وا جد یسهز وج كنشاب ه-طوا ص اخ هکلبو هش هنعاغا
 | کید کک هم هقرا قحا تولوا ها تع اعون هش رز هس

 d شرب رسوو اوج "_ یرو ع” لدح رس ولو رشا ر

 : ناد زاها ۳ ینددلوا مس هدرلما ار یسوک راو اش نده ةبطد لآ ح

 | نان hb ین ۳۳۳ , هنشاب كناغاراد هنیزخ
 ۱ زر ةرلنوا هلا ییسول كلروکروعس کر د لو ولق هي هقوج هنس هو ر ۱ قحاو

 ۱ 0 رادورح ا یاد ه دو رط یر بواوا ىب یییداوا ی ردع

 ف وکسوا ھت د رلش اب ی CE r هردبع هسلا کب دک هد رلءاریب

 هت د راهو را 5 TTY ۹ WAE E یراقدوااط یار توک

 : یقیص ول ۵. مم نک كب هرب و ش س۶ علیا لبا وا ی راک در

 أ یک توآ وا لیصح یصاح ۳۹ ردا هبت ص یداو ل: ےھت حس

 ۱ یراودقاط هر زو" او رتعم یرشار < لسانا یررلفدت شوق هی زاب

 ۱ رر هدژفد نالوا هد زا ساب يک ودیا لب” كب دواره وح .

 ! هر ك هطوا ناب np ندا زاب ڪفر هرکصنذ دران وب ب بواو

 هد هدرا فا ه ثرالب بواوا ناف هفت
 یرافدناسشوق یاب

 یهضبق مشب یسییکو رهخ یلسالا یسیدگ هنرزواو مولعم هجا
 ەدىم هدرلنوا هل دا وا ي ڪڪ موهو» هر رت ینبدقاصط ق ٤

 _ ثار =| صم یعلم ندن راهور اوا را هداروا هل.ا هیون ی ههر



  شسوطنوق روج یبا هدنب هقرا بویکص یراقواف لاشان ی دام ]ا
 | یرلبحاصم هلوا یداو العا دوه شم یراک دلیا هدناتعم زة
 | دوخا صاخو یسبصکب هفصو یشاب یعکبزوقو اغا کصح بقا
 | مهلا یومو لخاد هيه دیادعم یبادنه رایج هاب ییفازو کک
 | یعروط مت , زفقرا بو: ڪڪ »الکی رويس هدنکنر یی وت هود اه تددرلشاب

 ۱ | ییدلوا لماش هدیرافداوا یلهرمشط یراک دیک رامالوط نده-قو> |

 | یراهالک كنسیکسا روا صاخ هلیس ادراج هتلان لغاز هدنرفجا هدلاح
 رد لی دلو ایرو س ۳ ؟ رها یهالک تاب اوخوا هد

 كنهالکو ناشرب هر ودنک یکیدیک ناتعوی نش هفرا هما ندنعد]وا

 | كنسکسا روخ | صاخ بواو !ناشن هنغاجو اید دقاط فاز هنفرطیکیا. ||
 | هلوقمیسک هزکب هنمهقشد ندناواه نمرو یر ضابب یهالکیجریک ||
 | جوک هلا هءولعم تفایق نس هقرا لس هلج ن دنفو دلوا هدنمحیسال ۱

ETا هرزوآی 7 هع دو سفر تعراسم هر هدب هم هل هجواوا  

 تایم ی رب هاشداب , دا وب تیاهت هدهلاراسم ید: دا تاخر نالواهداروا

 ۱ میکخ هلبالواماما هدفجاروا بولوا تذیز شفر هنس هطوا ضرع
 1 نا هری یدیسعغدق هدهلک قد رظو مع ینا هدناعم ید وایان

 | هبرعو قرش رابت یاع ر اب رهش هللا یرلق دقیچرلتوا بوناوا عدقن وا
 |. فاطلارهظء هدناواو | + فرش ۰ هات مارمب نالوا راکشای رد هع تعش

] ۳ e A a r cg 2 a e cE a NEA ma Ci en aa 

 اار جا واه داعم ےسر یارشالا بیفن ت رمح ید فاطد ال ام

 ۱ ۳ غ انما نالوا.ن دنناهکا اتوم یصانعراشو العو ارزو هدعب و

  دجا عماج نامه هرکصندنراک دتبا الج لک هنویعا!نعتفش یلاع هاشداپ
 | نانع فذطع هنطاسیآرس هن های رلودل وید .ع هولصو ناور هراد>

  ینبرق هلی جوف ردققرق هدسنب رق كنسوبق ت داس هقرحات بوروب
 | هداعسااراد هدیسفانامو لب رج رجا لئاب كرد جدیناطلس در وم دی

 هباخ ر هو نالعا هراعا یرلتبعر هنکش وک تعب ۳ دا لکو یتساعا

 | قالوا نفیس هلج تواوا نااتش هب هدیاء«لهطوا جوا رهالشاب رلشاب

 ۰ رکصو هدرا ۵ سام مسر یادا هلا اراکروک فاز یلکب تردراغا

 هد اف ها بودی eed ی را رفسو رالیگو ھن رح ۳



4% 
 ار ا د چ رانکلب یرلک دک هنب رپ هیقت وانا وک هلطوصخو ]|
 | هک دال و قرالهح دم یراناتغییاتخیرلک دیک هنب را هفراهداس نیفلوا |
 | همی ل ررادقوح هد فا قباف هز نات وا اس یرلفاش وو سواح |

 e یرلناستعف سفن اجیلکنا یرلک دکو نب زد ةع ی ز میسر ]|
 نرم نوک ۷ ی زلف شوو یز دل ا ی هتفا در که ال همش ندنهددل وا |
 ۱ یی دلو نون»«یجدیراهام عصر .هرارزھخر ھ وگیراف دف اط هنن رزواو ۱

 ۱ دوم -مهلجیراک دتیا هدیاعم هلیازاهازو هبه یل همرسص هک هدیرلشاب هدلاح ۱

 هسا نوعا یرلب هام بو دیا دوس ی راو دنگیراتفابقو تتبهو |

 | هن ررر | نانعو یر ؟ناول ۳ ی” هلج و نايل د هم دوم یغیدلوادع* ر 1

 يدرج ) باش هک ا س ا ) یرلو دناشو۶یعاشوو نوناق یلههرمص ۱

 فاز شش هل همرمص هناد یا یراق دقاطهراهیفترکدنراشاب ندنهبدلووا |
 یییدلوا ناز هند داوا هلی وب یفایقیساعا سوغوق هدنفوعیج ناشیر

 || هدنماتخ بوناوا نایب هل ذس: مارب نوا قعالوا ناين "هڪ هاطخ ادا

 ریو ه د ار وا 9۰ دع او 3 دعا نم ی راغ زیست هنشش یکشوک یا

 یرمس«دااح ید دلو اهداف یب یرا همر د زکب وند ةَ .رلت اراک: كل روهشم

 یسادیکمدقا م رو مرلا یما رب مش هراح ها وا « دعاف یرمند هوا

 قر هلوا شخر نو درکراوس شک جان هاشنهش یرزواهلب وا نیلا ملء
 ىست هیعا فز یروک ذم مس رو فی رشل یر ویزه رەق

 یب ژراکش هر ا یراکدروت 5 اراتش شاب رداحو یاش ادعام نده.طات

 | ندراقدا وا لوعُملاع تعطاعر ه ظعقر لا , رادیو دیاو e هدرل:واو لوف

 یرزوا ماشخا ماشف>ا ردنکسارا رهشو مات یراعهر یکشوک یاب هرکص

 مارب نالوا هنکشوک هنالک ینوک یس هربا بورویب مایق هندوع هیارسس وراقوب
 شزاون بواک اشاب یدشرماع اق هلا یدنفاهداز یردمالسالا جش ەنباکر

 توزدنا هليا یراق دج ندیاکرو نونم*ین هلج یراق داوا ره ظم هب هک زا
 هداعساا راد ندنراق داوا نو دام بس یدیرج یرافدانب وا لنراغا
 | مرکراب رهشو" تدوع هل٫ نکرد یرلکدتعا هدنس هرباد 9

 | یرمسیکسا ینوکیم متربا یاد تو روم ثم رعوراقوب ي د تاسع
 | هلیص وصخ و داشلدور و رسم لو السا اھا یراتش رشد هنا

 ۱ هلی 5 اشیا اوره رب رنج دیو نو تو ه د اروا



 ی ِ 32

 نچ رک چر

TER ۳دنفاتااحدرعس یسا دن رب ز رو هدز رص گر ۳۹ 
 | ی

 فرات هل سالا روک روع” یک: لو 0 د رنو اهر وصح ی رل ار مط

 یارسیکساو قرع هناسحا یار د یی را اغا مرح ه دروس اس شلاق
 ناراد ربت ن ال ورک هروب قرغتسم هناح ر لک یباغا لنس یساغا |

 قایطو قوذر شم ال ر وک یرافدر دشروا قام وط ید هقیتع یارمس |
 بولوا قوش زا هنس هلج یراف دباق هزاپ لید شاع یساد رق اط |

 یو ناجی ار am CE لصيف ه درا نح و هل

 هر هلتهح واوالاو یالار ارس هی اش گو ریس یز هن اه اش تادوع ندنفرط |

rp a sih < Î cena f 

 ی داوا 3 دو. تان یفددنلوا اجر یزوعع ن د رلناوا قج هب وقوا |

CEEدد اج و الال ی:  

 % ازالد یا رمهزا كب ندا رخ ی وش
 هدر فس هللا اغا قط ص مشا ورد نالوا ی هاب رم a a ت

 یزرخند( ىلع اد نمر خ اب 4 ہلا د ) تاک یدلاریخ نالوا e ا یوشدماح |

 هد ر ریسک 3 ره یراذح دا صيد 7 0 یی داوا

1 

 EE ۳1 نان هاب تالوا تسدرد ن ا ا

 ۱ یاک ۳ لوبعلا هد ساک ۵ دو د اوب فاك یرالوف YY یفصذو ۱

1 
 یکی یی دلواناباش اا نط صم طظذاحەداز سود وندن ارق هل هشت ات

 ۱ ندنرهد یروصذو زازعا انا زی رعزارفرمس هد رالیک هد هلی تاب رم ,
 یدلوا # زابلد لفطرب یلکوک #* قرش "زاغآ موا دم

 فلاو نيت امو نیرمشعو نا لاش عياقو #* 7
 366 فرشوزءاب شاب هطوا صاخ ندش غارچو

 لاس نالوا یسهیرعش تعیبطول وحد لا شا ترممملاس زکسیزک 1 شا 9
 ج ترسم بجا ا د ےس ا ہا م ب س ل س ج

 س ےس

 هد ها ا اط اط یی ۹ ۵ وا 3ا ها راغهو الما یا 2 یا وامس

۱ 

 | هدیارس یا هلا بور وب فد رشد هل س هدا ز ی رلصوص# ردقو

 1 قاط هدر یراک دتا E ار لیح ریس نالوا ه لتسأر

 هاا ت یوش ےداح ندرا ۷ نالوا لەم ندیرا هدهعو ناور نی ۱



 ی
 | صان ندرلاغآقا هدرلن وک یزد الولح 4 یر وهوا وک ار ود ی رات ۱

 كاغارادحلسو ےظنن لا ر عرب ہلباڑنو ظن دغا وطص ۶ ءا طوا |

ES ۱نا واو لت 3 هی هراء:ان العا رب كح دی عدناره هد ھر مدع  

 هطوا صاح نالوا لحم ندنعهده ع تواوالصاو نخ )ام لح نت هدیرمد

 | ىساغا ووو باتا اغا نح یل هم الع یس ال ال یس اغا وہ3 هفابشا

 ۱ یدابا باوخو روضح كرت اغا دج یلریکب رع كج وک ہد وجا ییلالال
 هک نیننا موبق یالآ درنو نینزمحم نیمرح حاتع« ندمآ #

 ارمحا هکعا افحویذا هه الاتد حا2و ال تسا هایلع دعک وريد هنس ح اقرب

 يکیدذیا وتراس> ییدعا هددسدقم عطا راكنيمل یاهو نرد ین اح ندا

 هانملاع هاشداپ نالوا هللا دا.ع ظفاحو هنا دالب ظداح ذو دلاق تعانش
 ۹ یک یدوند دوجو كن رف خزود نیم هدن 1 ۳1 کتب یر

 ۳ هدضرا ی ور نوکی نوک و لاو هرم هلا هر ان ب۶ ن وا | كح ندااع 1

 ےب ےس تی جهرم صور او ریش ا ہو تس ھم کج سم دا ا

 یتداشک روشک ی اشاپ و وهام ییراترمضح اشاپ لء دج نالوا یاعرد |

 هدرلبا لب تودیارود ندرااروایرو :مروهعم رهعاروص هدرودعملذ

 كنیم نيمرح یکیدتا مو رسا رز رد ینجاقاپ ندرا هدرکر مس

 هکب لیعاع-ا یلغوا كجوک هبا اغا فیطالادبع یساعآ زتحما یتبرارنحما
 هاشداپ هدف دوار ثبت هرعصت؟ وش رپ ریبهناپ یکیدابا رییس تود رد ايس
 كم رع نابه ن دوو داوا نادنخو داش هب هل لج تاح وتف ول نادر دو

 ه>الفو زوف حاتفءو میظ یظع یالار ینوک ی س هنرا رازاب یعتلا نوا
 ۱ اع یر یراصتا بوبا ب ووا عدعن هر هراس ماهم ےظعد هله جوو

 ببهد هلیا یجرمس تسار هر ر دق هویامه بابو بی رتالاو یالا ندی رابلا
 هداس ندیارسو مزاع هب هیالآ دا ه.سر هسلا ناعع لا ناکرا هذاك نیفعلوا

 جاء لوا هجي وش بولوا مزاعتم اغا ربنع ىساغا *داسلارد واتاود |
 ۱ یس ےس قیدقاتلاحدم قنات تور ند الص اوكا یاصم ۱

 ۱ نیا هطاحا یفارطاواش و ریس د لاها یت یکیدرونک بویافاجوق هدنجا

 1 یراک دلبا العا سرع هد سر یرقوتورمکت یرلبح هتل یارس یکعا ۱

 ۱ هسدالاحه:بوآ وا امدءام كشرس ه)اسا بدس هناسنو لاحر نارود هدرالوب |

 | یکی دنلک یرغ وط هواه با ندناوپ ناوبد هل س هداح یمو 3 هنردا |

 |لاجتسا هنلابقتسا بشم لاقالا دخ هاشدا ؛ ترضح لبا یک دنروک |

ek, » 
۲ 5 

 س

 سم



 | هتلادنع نم دیوم ۳ هل هد. رد را + ند وق هنروا وا

 هدزهما كن ریش « 4٩ رخ تاهت بو ]وا كعد لال دتساو لاد هن رل دلوا ۱

 یت ارض > اشاباببنالوا یقه ةرفاسمو اشاپ ماقعاق رکو اشک لکشم
 ردنکسا هشداپ سزاون لا مايقدبتاودلاجرو ماظع رودص هل اب هلبا |
 | هنشذب یارسیکسا الفتسمینوک ی اصیمادرف هرژصندرلق داوآ ماشحا |

 ۱ هراس 1 » یدّسر مو A یدنوا هراز گرد مال می هداروا بول. دب ۱

 ۱ یس هدر د ER ۳ )تک اک روک روک“ ی کر لول هر اپ ابو

 هناجو € یهر> و هر ا ا هژرانات ناروتک هوا

 راع“ روب و اسکا هلیاا تناغا نیس> یشابهطو صاخرلکروک شو طاوق روع
 صاقر شواج شاب هلیا یدنذا یلع یخهءقاو یاغاریکشز هدنسارجا |
 هناعا فی طا ی دانا یا هلا هداز اشاب هدد بودا ینو ارب اغا مه را |

 دف

 نالسا یراکدلم ق 47 شم یفر 4ا ت اونعوب کال دعو نادا عوار کب

 دن صرھو تو ص لد هرارا دآ ما راو دی ه دو تع یار هلت رو

 كوب بولوا تدوع هتنطلس یارس هرکص:دقدل روب تجھ او 1 ۱
 یل ها راس 1 ر کو یلاص باب یلاوتلا لف ههکجوا نوکحوا هنرزوا

 یداو !یدأب هنسعا صور هدق رط ره کلو نصاقرو یداشوقوش رهط د

 ۰ 4 عانا سار. .ویدنوا عیب هعفاویساعا رک دندشعار +

 كاهن اھو ەس دوم یضصارا لاها هدهاهاش هبا وئرد هباس ییاعت هدر ۱

 رو طح هرارانا نالک ندرمصم هلرس هد رف تی ادال وا صالخ ندر
 یعووو اطحو وهساضفزا هدر هاو هو رد؟ هدروذو اھم 1

 یی دعوا وی ۔اغارک تل سده دنن دو س اد هساا لصاو رب ةف یاسا# ابا

 ره ظء هرهذخاوم اعا نایلسارم ىس ال ال یتاندطوا صاح هلا یدفالع

 هرکصت درلو دناوا ین هر رب رعسنالوا رقههره:س»«فرظندرب یسک: بواو

0 

a ikارج اوت  otچیز  ie ser aa itn eat ane Lyخام ی  An ILL, alema lrیو  ER pA hr HO PYAARهل سد  IRM 1Yی سس |  casaسر  ERÊ tnاس شب  Et oven ES OE a ER. phanسر  

 جنا یدلوا یک ریخ هیادم ی رلقداوا غارج ند هقرا ین وکی ساد رف |
 ا هراد نال وا ی ناب هط وا صاح رو رح هدرص وصح نعاح سابلا |

 یکی ه.لاراشهیاعا هد هسدا یک دازفرح یاب اب فش روصو كنيروصوو

 :هثب ری ننیدنکو لو ۶ مھ لج یرا ادعای رازيراز نادر هو لا اوس لوا بصذ

 راد قب N لکن كره,دا 8 ددو هلو رطیر کیو ۱ ا لۇ یدال

 رامزان یععك را ھ ندیم ۵ اعم كيو و را ج یرا کو راورص یيدليا

 4 زیدارا



ir} 
 | لیمکت یل رح هلا دنا! ول و ل ماکوا یت | یحاص لر هلند ر اکیا ییدداوا

 | یناسا حورحو ناز دب چهعقاو !هفاوو شا اصن هند یرلک دتا
  ۱ندنذکو نو نوردنا *یاها هند دلو ا هد وب ههلوا ناپ ف ودع: نالوا

 ندنس هدهع هرک صد دقدلوا نورفم هنهک یتیدلوا نوزع هک هفت

 هددسدا شاک لو كناغا زعدیس رادقوح سا هنغا اغا رکشد نالوا لهم |
 نک 1 برګ یک هلودلادء ۶٥ هدز نی امو 2 92 اب دات هماارا نهی ا !

 “ارت قلوب قاجوا و رهاظ کج هع دکلام یخ اعا هک کا
 نیفلوا رط اح ی افص هرلبا هط وا صاخ یب دلوار داص هد ارا ۳ َ

 هشوکو یل اغادعسا قسا ینافق ندنرااغآ کشی هش وک دنعاغا کشد ]

 اا مهار الال سا ند رلیل هطوا صاخ كسا هنبرلو) اعا رم ك 24 و

 یدک ه-طوا ص اخ هئاد حوا حلوا ڪس كب مهارپ صض م هلا |

 كروت هلبا اغا نح را د.ع ند داتا هاب ا ا ز المو لول هد هرصر |

 اعا نیما ص وح نکلا a هظوا ص اخ هلا قلیشاب نذومو غا میهاریا ِ

 ی ہلوا لوڅ هني رلءلاط توو یرلفدلو لوصوم

 دم دما ناخ تاوغازا اغا دم فراع ندش یجدیام $

 اا دچ یوا را هر صان ر دو و
 لتس اے هکه ت اح وتفورپ رفت هب الاب ل اع یی دلوا ارس هکلیکاب ام |

 ین داوا میست هنوامه نیب ام قر هنل وا مشت هب ود نڪ ڭاڪنبام |

 یدل وا رطب وچار دای شاخص لب ذ :

 ۱ هصاح ناخ لق لرعسو رالکو هاب رح ناطداص تد رور ەھ « ۱

 لعنص ره یرلحا رها تب یه € ره هل ره دزوا راوش تووش رار هش

 هونغ یا دلج یره ا ڪا مراکم هاکنو فور a رو رمس»

 ند داما 0. دانا تله رم نه رح هلا یهاش داب ملاط تو ماعحااو

 هر هطوا ص ۳۹ یاس کر شیب ۱ ی د هلو هطوا ۱ ارش هنغد دا وا نا

 داهرف یس شاب ب مک ت ا a رح هن رژوا كراو ر ودص هس هدارا هناا 1

 لر ال ڪڪ و اغا ن ی طفاح سوق سا هبا داف سا ورد

 تيلرفسو انا شب ورد رد یس چاق سابو يانا س زواوف ی هب 1 ر سا



GE 

1 9 r 
 ۱ ا قداص یسی۳ل وق ساو ا ی ط صم E یدشاب یوشس دهاح

 هان رج هوار هطااحو ی دنا کد کت هطراح هنارععال و ساو تیره

 رز یکح ینتدنلوا تیغرت ی دفا بعار یی اما تادا

 هغلٍےعاآ و ساو یدنوا لند = OEE قد رارادووح هددنکاح ریکشد

 ءا كل ردو ید ی دنا اص ەك: کا و ی دنا ربع ی

 | سابو اغار ۶ اش یلغوا لوف ن دنرااسع ی <3 راص هد هنفایشاب ی وش
 ۱ هنس هلج ینیدنلوا نسب اغا لعام ا یعکیا هند وق |

 ۱ یداوا نم ڪڪ £ تاس

 یارسناب اغا ی ا ت ناسا و

 د نوب به نور دنا واک

 جو ا ا گن رلن سطح لا * هجر هلع تدص لو دب زیان

 هلا ریثعم زهر یسار رهو دوجود اغاز وترد حوا اعاد هدننارس هطاع

 ند: دد ہا وا دوصم ی رلهیطات ه دعلارا ند رک دلک هدا د وحو تاتا

 دوا هبا (دوڅ ناخ ترضح) رهقعت دود و فطااب هء فدو هش
 هطاغ ارکشن هنغدلوا ریدب ماتخ یس هدام دو د نم ياهو نوا

 ینو رسم كنیشک ح اقرب RG ل ر اغا نال وا هد ارس

 دن اعا هطاع هلغأ وا مالک م ابا یرلنلا هن و ردناو ما ماه هی

 شاپ هلصوب بجورب بودبا مایق هنیذافا اغا هچتدرک مالس هلیا هلص وپ |
 ی اغا ىلع ذنهاح شیوردهلب اغا ىلع بوطروط لهرهج بوط ندهطوا
 ند هط وا كحوک و ف اغاد.هسیع) ولو اغا لع یج اف ندهطواهنرواو

 هفص اغا رادلس بو ریبا یب اغا قطصم تعفر هلبا اغا یرکش رپرب
 جد اغا رادوتسهدن | ی راک دلکو مارعا هر وی اره یار امملسد هنأ

 ین لهطوا ك جوکو هرالیک یب یلهطوا هتر واو هب هن زخ ېي یل هطواشاب
 اا یدا وا ماطع نیطالس نناوو ماد قفاوم ىكىداىا ق وس هب ل رەس

 تادالورورس روهظ #
 ¥ یدنفا دیاد .ع هدارهش

 کری 



 1 $ ٤٥

 ندکانبات هاب بلصیفوک دبانب لی یرکی كنمر ىس هنس ر کسی رک ۱
 ان طاس یرل یاس ےسا هد وا دام شوغا ؟هراوهکرددازت یلاع “داره درب

 | ندنرلفدلوب راهتش هبا یان مانوب و راذتنا هقافآ یچیداروب هست ږی ادع
 | نده ضراو هب وا٥ تاما یب نک نینزان لوا نیظفاطا رخ ترضح نامه ۱

 | كنهدازاورمس هدر هش هکنوح نیما هیابا ندنب رقه هلیارع لوطو نیما ]
 ۱ هبا هط او رب یر رهو معاف ے راز سوا > هنهور تع مودو نگ

 ۱ یخ رات كکب ناعع فصاو هدنراحا هد هدا رلیدتا عدن ارق مزب ےدتت |

 ماع هلب' یکی-ک یخی رات كنیدنفا محءار یلهطوا صا خو مچ س هنس هلجج |
 مظدول فصاو # ی دلوا قن ديو هلع وب هلغلوا ح رم یغیداوا ۱
 عسا ٩ لاک هاش كن هدا رهش ٩۴ لاذ: 2م رات ی دشود رب # لاعهوخ ۱

 یر ات كنابز شنآ زجصار و ناسیع یمن خیر ان # دلا دع ی دوق |
 ںاص ۴ یدلواناشدرپ قروا لحاد داوا ٠ د ھو أ ناس هد د رم ص ول ۱

 ن طاس هوا دج هرهد ی لک هل زوم ٭ هن ندبناخدومخترمّضح كلا:

 یدب و نوک یدب ۷ دی ول و حا ضبا ٥ رمز ول یرلح راد ° لج

 یداوا حارشنا بایسامظعا یکیدنلکا هک

 4 راقو ردنکسا ران رهشس رو صح رد راق ب عووو #

 قا ورا د ند را هطواو لام الام هلماراق نامزو مز هدرلنو ڪڪ و |

 بج وتس روصح ندا دفعوا 1 a هدرا هطوا یغدداوا لا صا

 ننس و روط> ه رطاح یر Aa ان وا ی وط راق ب اوعا هدرورساا .

 سک زوز 5 نکیدناکآ هلا یربس یر ول هرک صعد ید هدرل هرات ۱

 | كلر شع ینوک یلاط ییجتیکس ءارما رفص ھەق دونشا ن دنکودیا
 ۱ باج هدارا اب یل هطوا حوا هزاد.ه نالوا هدنس هه > أوم یوا هه نیبام

 ی وط راق ءار دبا راقو كر هلا یراکدلک هو مه ر وضح و راضحا و

 أ هدر هطوا ه3دنات وا 1 وط راف ورندیکشا هدنراکدتا رادتا فما وا

 | هلبا یر هجر وق و كرابکسا یلقاع نزوط نزک هلسیسابور كل هک
 | ندنعد داوا هدنیکحتداع قم هرات هرأق بوروتک هوا م ھرو ص > ی: 3 ق

 | 1 ی دنوا نس> صو یعسج رکشد لرال." و یک ىد هداز اشاب

 كنبارفس و ییافا نیما قاس یب قاسراصو یہ یدنفا ناس<ع رازعنام و
۳۹ ¬ 



 گر
 | یاغادج ۳ ه-1وطو ییاغارکاش یلغوا لو یی وش هءاح اب

 | هراق تع اس یرلک د ر ونک ایا یرلقو اق تال هک ب ورپ دنب هاب درنررپ
 راد ال یکسا زا ماطر نالا ییراف ارطا « دق دار وس تراشا هن رلءرواب ۱

 | ندنرافدردلاقبو روشود هلءا تایقوذرب نب ر ره بودیا ز اغا هکلروک راق |
 هارااگسشا ندتم هد درص ی , رلد E ندير و ند هوا هرکص |

 | زەرا: هجنالراووپ بوشود یک یا وطراق یرافو ام كال ه هک کہ دنا اب

 1 ۱ هاا ب د ج- سه ناھ ا دلا 9 دنرمح ناعدرب تیک هک لاد

 | تاکی یدبع هجم دیا ناعذا یدنذا دیعرب بح اصم ب راق درویب نانا

ETS 

 ۱ هراق ربارب یسک هلته وأو ع اروا هر @ھ ۳ 2 یکید هرمد ندفوع وص

 ۱ هک دن آراق یر دب زاغا هر « هرلن وا ب وا غالبا ت ےل صم ےن رد 8

 | بوط نالک هن رزوانیک د هب مګر د را هبالاب (لاعیداد یب داب رف كب یدبع
N a RY PIRR LL O E OPIN DE MO DN RPE! 

 را رهش ه دق داواراکشآ کج « دا راد هنخر یی د وج و "هعلغر ایکن

 بور و تج ص هش رالالمر لاح هدرلنوا یراتر طح را عش تّفغش

 ندا هموع ندٻ وط هرکصز درلودر وب راوا زس هناسحا هللا فی طاتوارد

 راما نوک نوا شب هلبارل هک فع ید ناونع تفاطا ناناغاو رادصا

 را- ٤ح | هم زاب ره رک اح روحا درع یل دزوا ر ادم هشراءا توو

a. ی e e اب رخ ` 

 < ۰ یەک وم وک :
 یدلواراکزور راذکرب "ادص رب جد هرو وب و اط] نادر یک و

 ناو و باب كم نسح یمن دند ندش غا رچ
 | ماکب هلی لفن ەد هطوا صاخندنغل شات رک شد كر الیک هداخےلس رود طتاوا

 كب نح نالوا مازحا نیرف هلبا ینلالال ساب راکنخ یسهنس ترد یرک: و
 : قرطترد هر ا ذیاس وروره هل ارو ره دزیهردو یاییرگیدنفا

 ریکپ هد هبا سو دوعص باره "دار ر نیلوا هدر یا ی رک: ب وارو

 | هلءا یفلاع تخاهدهنآ لاس هرکصن دکدنیادوجو ت تارا هلبس هتریفلاغا

 یدآ [لزوک ٤ار هیعدا ه دبر ید سوکر دق یا رکس ید: و داشک یجلاط

 نیر رق هل ءا یه اد: تاد نف دیع)ا ن س تراها بواوا دا ° دورطره

 ۱ جاوا ین ابن اهج"رابن لات هل یر  ییرکب و یامداشراشرس

 ۱ نی یساغا را 5 ۰ ۳ اب تاآ 4ِ A داد نالوا لهم ندنس هدهع

 راکش ياز لاوان اوشا هاعاریکسذ هنشااعارمن او لان ا ۰ ن=*

 ۱ یفلاخا ریکشب هشوک نالوا لحم«نعهاوا لصاو انا دوعسم هد مسن نا

 ا یتیم بی

 س 2 ت ی ی. سوپ ی وب و یورو توس



۷۳ 
 ۱ حس حوت سس سس بج

 ۱ هطوا ر چ الق هروح و تب اڪ گر اعاد لعر ط ن الود یلک ل وا

 . ه داور ردنا نور د ینیدلوا تبا داغر رڇ ضد اود د سا ورد داھر۽ هلا یدک (

: 1 

 ۱ یدناوا تیاور

 ۱ # لیهرارصق نادیمرد قاعوط بعل عفو

 / ۳ هدر ز ۱ هرار 2 ام رلاعا هل توتار |صا قاموط هد ھا

 اذمه اصهاشداپ رر ظ :ءیراکدپ وارارب هدروفوعیاه هروض> و باتش هروب زم ۳
 4 3 هو. یراناعذالا ی و نایعرف ےس هان وا قاموط قلوا

 | حافر ب ولوا رورس بدس ۾ هج یر« دارا نالوا هد زکه وب و رودص
 واس فید هع“ ر رک رلناولچ هرات دک را رو توو هاکز وب ۳ < اش

 ه رکص E لا ارتا ۰ دیر لک دما ترا هرو ا ام دا هدرانوا و

 قرودنوب وب و ینا دروق و یزاراج سوکوک هرکص یجد و هطبف شب
 ترعو یعس هع | ن د هدنوک یعصح هللا رل ه وا ر و ز یک

 قر هنآ ناب رطلزوکر لل تیذغ یصرف هلرایدما هیلغ هرکبدکب و
 نا ولو تب ر فرص ی*ڈ رم گسحا ۰ د را EAN تر للم ل د هک. چی

 سک ره هن رل ڪڪ دم هديا تلذم لاخ نا_طاغ یعصح هلا

 ی هل ح و یا درا فرش تص > هدب راق هراز كند رنک اهیگروتک تربح

 مدار قم ا روا تواوا ینا راک لب د لحاد هللا یناباھج نان

 هد رل وح یرلک دود هاب را هطوا بول وار س ؟ رهو م!یندوع رانا

 ی دلو ا مع ف طا

 ې فد رشد ولوم "هليا نوبام هروضح رد یون مظن ندناوخ %

 زای رش هیارند كنیراترضح نیدنفا (لسو هیلع هه یلص ملاع رق
 هر ۵م وح ص تما تەر =< هب هک راع ل یراق درویپ مور تو" مود ن ۳

 مع ۵ ہد ترعغم ےس لوا ۽ 1( تن ا فو ل دنر دلوا نمد هطا ر

 9 ER ید مر لی سس ب ورور ۱ یک ۸:5 ها هل. | ی د صد مظء

 ی هج هدالعم ماتم نانا وا صیصت بلب انک و یفد ریش هدد

 اوس یلک 2ج هدرونا شاافروضح هدانا یرلد دروب ف

 9 وا و راپا هطوا ن
 هو دی ۳۳0

 صا < نالوا ت تریو یوا د رک هه لح اخ هلبا را ۱



 ی
 وغ اشا ناروط ناوبد هع لا هلال هفت یل ددرص اپاریس ن دنس هقرا
 بجاو نامرفو یها هدعاس واو ودام هدوعق كرب ىل لر رال هءط وا |

 ساب نذّوم نامه هجلوا نوزوم خد یرالاتما هناهج هاش ناع ذالا |
 ره ان هام تور اه ح هر یسرک یظء و ك دنا ذنع و ایا نما

 برام یطعو E OTO یی. ظءاوو نورم ھر هڪ ع و

 باز یلکی لوب بويا هجمدیا اعد هدیسرکو ادا یاب روم أد تورتسوک

EEرکصادق وار ا سا هر یکدلک ارور ەە هد هاهاش هیاعو  

 رادعو راک رد یی دلوا یجبدولو ساب ی فا یس را تأ ج دولوم

 ریه ك دنکیدعاراکنا شوک ید داوا رم هد کل. دلوم یاو

 دو دوع وم هرکدام و دوعص ۵ E ی ا ا یو٥ ی

 یسءوتوا رم د هباربد و تب ارد اوا دخ لروهشم ر ۽ ا یا تووا

 را وعو کر از 7 "هورف تد اکوا | هنا ن ل دو: دآوا ت اعر تاس

 روشی طخ کپ ر کد 1 e هل. "ی ۱ دا واط عا ةداز ٣ى و ۱

 هدر هلا ت وا مد مدو راکو یە ۵۶۰ وووا گه وا تودر ید د ا

 لوز ن دہسرک دلو ۱ ره دیا ماع هسا ناح هن ر تولا سر ف عام

 هدو دلو ا لوعلاع نوط أع رھ ظ »م هل دا ب ر دورو ن تا و

 یس هسەد هسا زآ ی زاغآ هغموفوا یار یہا یشاب رک اذ یی دنب

 ی رج مش یب 1 نریلسریزمو ترا ار و لر بیطح یار دن

 (رون یلعرون)یروهشم یادص كهللا یو٥ ۳و 2 :واو رو- ع هم ودوا

 زو-أم دداعا یس هلج ۳ 4ہ هل هر وا رو: ۳۹ ها داب م وادم ی ۳ ۱ دلوا

 دواوم ٥ رک صد دو داروب ز و رمس# هلا هرو و “طع TR ام ت واوا :

 هد دع,چ بونیا رایچ د واومراغا نالوا ذو ٥ نیبامو هد سر هتباغ یس هدام |
 خیرا اما راک: یک یراک د لیا ہد شک ی رالا ندرل بها !یرلقدرقوا

 !لش اپ هد هډ بواوا زات لوق بهس یراهموقواهرزوا دب وکو زاغآ هفب رمش
 یدنذا ع رکلادبعماما كح و کس و مای هبا دا ین اسع هولص مالعاراد ۱

 هاشیحا ردنگا ما هلا یغددلو امام هو ردههولص قر هلو امانا یاد تقم ۱

 ناخ دج عماج هلبا الاو یالآ ی وک یسادرف بو دیا مارخ هنر انزمحم مرح
 لق دزلو |هیا زاومیرلب اعر ۵ د هد واوم نایوقوا هدارواو a اھم یراش تو

 سس سس ی

 ناوئ & ٠



 سمی حححت حس حجت

 | هدعد ب ER E اسد ا د یراف دااو لباقم ھه ءو یاو

 | هلشرهو لاد هټکوشو ناش دب زم یرانوبامهتدوع هليا تارادو هدد
 یدناوا لالدتسایراقدلواقفوم

 رک اش جش یرابرهش رادباکو دندش عارچ ل
 ۱ 46 هصاخ دناخ زا اغا هللاروو ی دنفا

 | هدزو رغاندرلتیاوت یلتما ج نالک لب رو تبانعو ناسحا هتطاسیانرق
 | عیفرت یدنفارکاش حش رادیاکر ناشی ورد ب هلباهروک ذم تیلوتناک
 اونو ماکب و عارح ما مع هود هد باخ دوم دباو ۱ مه ور منم تودیا ناش

 | نا نسح نیتچیساغا دنبلد هغلرادب اکر هجدیا مارخ هنس هناخ ارو مسمو
 ۱ انا م بولت زوس ناماش اقا دعسا یاضا رضا هننلاعا دنیلدو نابت

 ۱ [ رخ هل هاو ا ریکشد لصاو قیااندوخن ساقا رکشه قداس ید راص

 یفلاعارکس+د ۱ هشوک نالوا ل ها وا ناف انا يهارپا یسال ال ما
 ۱ مور یوم د ان ناسءطو وارحا یدنوا نیس قدس قآ

fعصر ن درلل هطوا یا رام یحدیغ)الال سا وال «یکیدشاز  | 

 یهیدلروب ناسا ندزآ ولهدنب هاش داب یرطو زاب زاوآ سوح - وڈ لوا

 | رو لک دک هطوا صاخ نالققی>اهدتامنات هدق داوا زارط هف ص

 یدلواناماس تور انا ياس

 نوردا ت 5 اوا یزامفاءوط عوقو #

 ۱ € نوي اھ رەق س ساب رد

 ۱ نرهدنفا باه وج هلیبسح اوه شیاشک ینوکی لاص یصسب لر الا عیر

 | تانسا هروک هننیاناف الو تیعر هی رمز د یکشوک هنالك یراترضح

 | بج وسهر وضح كزاغا یر ز وا هل وا بوناوا تربغ ه->ارمشنا
 هد | یرلکدلکپ نص نمو نیت رامدآ ن ویا ېا هنر رورمحل

 ال هنسح هکس یر بک بیج هحهاوا نیسحن نب رف قاموط یرافدانب و
 ۲ ردق هنکشوک هقاهسا ند:کوا یکشوک هنالک هدهد تولوا نیز هل

 هدنعاس وا یرلقاط یدنجو یرودص هینس *دارا هنیرامآآ یدی رج لزب
 | هدمسدارلیدشاروصضحو باوخ لر تعاس یکبار لر هبا روصق زی وفا

 | بیس كل هلسمج یدبرج كناعا نس > وطق ند رابدنج نالواهد هنیزر#"

۵ ٍ ۱ ۱ 
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 ۱ 4 هد 0 یددع دی ۳ چ .لارا ته طب و 1 ۱

 س م

 یتیرالا ند دب رج رلیدزج هبا ان هرااروا ید رج كل هسیک و هدیسر 1

 ۱ انا نءاوا دوم ا ترصح دوه س٥ یراکدم هک كيلا و ۱

 ۱ 9 سا ام را هن ززو !یلیوب وناس>اکآ را بسا سگ ودر هه لا راس ۱

 ۱ )دسر ااعدا نامز هرو درفت  هدنابدزج نایموم نام ا - نس>و طةههاوا )

 یدلیا دهد ہک یا هل دن

 ۱ ی هتیهاماب غا اھ فراع یھ: !ام نده عا 4

 | لم هبا یال ھام لوا یآ ج وا اغا دم فراع ندنرمضح ناب رقم |
 هل _:ه> یل دم هلوا قووع ۳ قفاوم هر بهراه اش ج ۳, ۳و ها یدلوا

 ۱ عارح < هلا یتفرعم اغارادجل و ز | توت شاع+ و وتم ن دقت سا

 ۱ اا هد .سر یک دنک نابی .a ها لد. را هراعب دعلوانالعا یی دع,> ۱

 ۱ ید هدوران مد o رطاح راست هسآ نكتة زا هدفذاوا ا دا !

۳۳ 

 ٣ لعم نده دمو تواوا لاوحا ت شف رادم یسلروج رو: :لوا ما رسا ۱

 رک رو رم به هلا هل سوو 9 نا اعا نس* a هنک دکه طواصاخ نالوا ۱

 ۱ ی دلوا ناناپ ییودعت *
 داخ هناخش یدنفا دجا یماک یج زا سابنتفر ل ۱

> 

 ۱ یدنفادج ایباک نالوا ماکب هبا ق ول زاب سا هدرناناهخ انج سولج ۱

 ۱ ۵۵ س قلاح ی 3 هل رح هلغلوا مع می رو هدنتبر ومامو مم هدیروما

 دزب مدح هاقداس كها موم یدنوا هدن 2و ییلساو رود یهداز ۱

 | یاسا نماو هدنماع ملساو ملسلو نا ل رق هد هناهاش ش دقو مرک 7

 ۱ iy نو رپ ن دنیمح ین دلر و نییزت هلبا هصاخ هناخ تعلخ |
 1 .هدنن ودام ه هک دنر وک نورق» دف رسا ی لا E *دناخ ادم 8 نوع ۱

 ۱ یینکیاو تاب اک هلا قاحعزاب سا یدنفانیمایس رق یک زاب يهي نالو

 | قلیج زا یص>واو اعنا یدزذا هدا باتهم یعیزا ر ییهجوا هایت زاب

 ۱ یر ورم هئامر ۲ كدنفا قطصم هداز یاج یک زاب یجتدرد هد هلا ۱

 رکدژیدنفا یرکش ند رازا روفوا هلغلیجم زا ا د باها |

 2 ردصت هب رژوا دل ی زا هه ت



{¥ 
 چ شاطک ثا یارالدیارمسد نوی ا.ه لق ع وفو

EAN TS sS. 
 ۳م

 ارس شاطکشب ینوک یس هنرا رازاب یهچوا یعرکب تالوالایدا ج وشا
 ا هړکا شب هساا لصاو ع ویش ینج هلو عووو نو ایه لس

 و هنرخ كح دیا ع ورش هناجر جوک هقالع باعا نايل وا
 | كر هيد دن ىدا هدجوک كنس اعا شوعوق نایلوا سا اعآ ادت

 هلا ی ڈش ترس هح و بار > یرالاح تسلا ۳۳ رح نروک ی کیدروکسوب شنآ

 1 .A ۳1 ندراه؛لص# لواوراس ¥ أ ها دک یر رات هو تاک یرر <

 هل ارازونس هلو تمون راک نالوا هديا مس هد هساار لکح هدیار رد ر دو هراهد J اربرحآ

 .A ےس ند :دلوا لق توف 99 مک و هدانوک 9

 ساب 1 عسا هیاغا سا بلا ىب اتفق یادنعک دن رخ نالوا زمکو
esسان ا ااا هده دشنا نت 1 سابتفالا فا  

 هدزم ا مزب هنی زس هز نکیاروتید سانشرطاخر رتا لویق ساق هی هسک
 هنآ یسمریو سا .باوج وید نیسکح هدیک هکراو هن هدجوک نيج هلاق

 نایبببسیکج هبا لوف الج ناو الج یخدرب هکیدرونکساپ رک س اب رپ هز ءا
 اعا دج رادق وج نالوا مالال لصا رم ی دلوا سالا ساسا دل رت

 یر و دهد ر هکمروتک هج وک یب رام كلا نوحا صولخ ه٫ ىجا دو

 لصا شعادع ددر : هبامرم دیوار :E اتفق ودد رد, و قوحو>

 زادنا هداس هشاطک شد یارس لاسععلا دو هاشداب هد روک دم مود هسذآ

 قدالرا یا ههالاهرل الف هدرلنلوا هد هناک وام ت .<ءبولو الالحاو تک وش
 هر شملکح وص یاس لو هالا 9 یگ ته فز راد بواہک 3 رەد

 نالوا ی زاب شاب يک, نکا رنک نوزع همیدنک یدنکریقف هدنآ کیدنود

 ۱ لالال س قو > وح یاو كم روک ىر ةف ەدنسارار کرد یدنفانیما یسررو

 یزا هنر زنفد جوک ی سن «ژروأبوس نوحناکا هاو هاواه یدهرونک جوک

 یدااقیزا یدک یغ وج نرلفجوحنالوا كشادفر انس هاو یا مدیآررو

 ییدلب وسواد قو!هرا> >> هرکصادنونامااکس مدی>اش اوا ردق اکسس قزاب

 که سنج ااکب رس هل ۱ هدرا و ¬An وذ ندەر ف شا یل ٥اف < العاب رگ

 0 ؟ نامزوا هلبا مکیدنک ندنناب ود نیسجآ ندارا اک رک لفوز
2 ۰ ۰ ۱ " ۱ © 

 | هلی جوک یسییک قر هشبلاح یرو هلو ٠ر5 دن شب زا ه 1وا رامرات
 ۱ لاس لار 5< ۵ مددک یدک و لاص-ا یت ھن رط كەتك حوا

 مس

 ےس ےس ت ےک کس یم ےس س 2 همصهصج

۱ 

۱ 
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 باقل لاء ءںاک یکیدردنوک مهر ےب ہلبا كیدجحا هجریف یسیعلاوف |
 هتل وا ہیک ه رک صن دک دان دنلاو لبلد هنغا دا وا باتا : دنا

 یداوا لبس یاب ادیق ٌهتسراو یکج هدیا تالدنفا ۱

 هنتءدخو تاغتاا هنناذ كني رلترمضح اشاپ ىلع دم ولتلود یسیلاو رصء |
 | ناسحا جی ملدب طخو ناتفقو E ناد نا ا نو تافاکم 7

۱ 

 2 نا یار

 4 امیر گپ ا زور رد ب دلود رصقب شد و باکر عوقو

 TARA ون هذا یعالا ی رکن كلوالا یداج |

 هناهشدا یالا هل اهاش تاذ یرزوا هلبوا بول راعصا شدب هلا باکر |
 مانع اف ۳ از نالک ه ب اک ر و فیت هروکذم رەق هلا |

 د اف یسارجا هدنرارب شد هرکصندمیطلت یت ارض اشاپ ی دشر

 ی قوم هب یرز وا ما شخاو اشا ورس یرلیش یداع مر نالوا |
 یداوا یک اشب اضدک یرلتدوع ها ظک حد ۱

 اا مه ارا یکن رس ند یعادام $

 +٭ ىل دمع ةا دهمد وا بصنم هيج وتو ۱

 تمزومأم كناغا دتیعس ولت داعم هداز يڪ: یاب ی هوهق ندانرق ۱

 شان ید: ام ه دننام یش ان نادنسلر د و ڪڪ ۵ رے هلا دص وص

 ا رهاطو دوم ی د وجو كنس هدف بولاق ید هد هللا رادق وج |

 [ هداهدح نبح هده رادو دعم ندیععدبام هدانا هننادهس ی نا هر ۱

 یعلوا ی امید لرد لاعتادرب لع سم هز اروا هدف لاو خو ۱

 یهطوا صاخ الاحن دنکیدنروک ی دوعومار طا لب ص ءتو ط

 ميهاربا یئلب یکنفت یراب رهش ررپ رمسزنخآ د.عسرداد هدنس ارا ك راغا | ۱
 شاپ كوهبلا ر اشم یاغاو صوان یرا داو رابع كنسادعاغ نداغا

 ۱۰ ذتم هنفه كن وب اه لن نامه نیکءروک یا ۲ صلاخ رز یساپزکو: |

 }د



r} 
 هل اون ل اھو باج ۱ ردلس نالب رود فیر الرد

 ةطوا نفاخ قلش اب یت نالوا هب وچ ین وا کا یک
 نانخا هب ی دذا كل د هداز اشاب هللاد,ع یلکناج ه دنا راز

 هد: نارغمکس صعب ن دا ناعذاو سح یهجوت قحردقوو

 ی رل ڪڪ دتا ويد قج هلوا هب ون جال وا هلبوش ج هلوا یعژام

 نالوا لاغ>ا هدینأیس ام یکب ہرا ب بولوا نابزو ر رمع بیس نابزه
 باس هکم رودنوس نکیا ی هطوا صاخقالراپ ندکج رکو رود نداا ټا

 : ی دلواروشو رر یرلۆدلوا

 نویامه دن رم وصکوک یک: دال هز رف ذخنا 4 .
E E رشد هدوصک وک هناها د تاذ ینوک یعنوا نت ا 

 هد ر هرم یرافدر رو فی طات هل. ا یراناوا رو ناسحا قایناتس نانو

 ی دنا قطصم ی داد دزرف كهك نالوا یسک كل روا زرع رس
 ع اونا هد ن: ه٣ ني حو ناع ندنااح هیصان ید د)واناباش هبارالدیا مس

 ىلا هنوبامه "دن رخ ندنفیدلوا ناناع هدرظن لوا یکیدلبا ناما ضف

 هدروک ذم موی روپ ز«مودنتو رودص فاد یز یرانامرفورحا نوعا |
 هن هو ی داود ر وزمه هلا یغلاغا نور دنا ٥ یدلوا رو طع

 $ هک یضعو مدخاب اغارک اش یرھکب ندش غارچ

 یغپ دلو ژان هد هناهاش یارک اش یر یک :ندرلب دنج هبشاهدنوپابهنوردنآ
 . هلبایرهق تسد برم ییهورک هر یکیدتب بوک بوبلوارکشذف «رانب#ت
 دااح یفیدل راذو ر "ما هد ی راسا لقاح ادعام ندنکیذروک بو رو

 ه-هفدوب هلوج نازا بولوا رب رحم ببسیفی درق یب راربک هس زالوا چه
 هج وا ییاغا لع یناک روهشم ینا كنهرس ن درایکسانالوا ه د هثب رخ
 ر ال ال یکسا هنول دل و ارت یرشآیسهروک ی رز سا هنشاب ورپ دکن

 لامهس> وب د ر دل ۱>:۱قلوا هن یکلزسیت امر وب نبر و لافت
 تم یو كح دبا سکه هن ون اسه نیبام ی اما لندن ام كر دب

 نامه هلسغاوا سم ی رلک دنا یکی دعا ندنزوب كن هسک هسک لام
 ندنرلف دنا هلوبم السا یک اط ن دش اطکشب نیش یرک اش یرهگ
 یا اب رب خاد ۰ راه شارا یرا کک دنا غارج نادنس هناا هرکس
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 . یدلو عارف مط بس هزار د داوا غاریاندیارس هلباتروصوب و عاد |
 ۹6 یلبچرصقنادیمرد نوام#ه "همه جارجخا

 نیا د وهم هلک اب یا رطنما و دودسم لوب ورد هنس نکس ید

 هد هن اهاش هناس هل ته> یعیدلوا د وان یاهو دوب دی دوجو هعفد و |

 هرژوا قاوآ لصاو هدو صم ¿ ۵ 8 ناسم حا و لکا بورد تدنما ۱

۱ 

 ۱ شا طکشب نوکیکیاوا فب رش “جر اد هنس هدعاو ا کسا

 وا و نامرو ها یار 4 نواه PEE یلعیح عفاو هدننارس ۱

 | ءرمص هحهاود نینعلوا ن العا ن ایبلا عیدب طخ هلاوید بای را « دنیمز |
 ارو م هاز یرل:مهح یدفا لوس یااس رادفد نالوا صا ی

 ' واتلود بولک هیاروا نوک هش راه ج ندیا فداصت هننوک یمکیا نوا
 هر هرودوە رود هلا یتراذظن كنیراتر ےح اعا ریزع ىساغا هداعساا راد

 لو ن دم .تع یارسنارادرب و 2 ۳۹۹ هنن رل رطح یدنفا ن .هآ ه مو

 ید A £ ؟ دوتسه یک لب یناونع یاب ۵ عرب كحو کو ی تار دوس

 | هلفلوا كعد ىظءتو ع رکن هنر ن نیر > ینیداروب نی نیعاو بص
 یژرومأم« در وشنوتر روص>و هب وساو لب در یروما الو

 یدلوا هیصونو فب ردن ناب يکيدپ وا راپ
 4 هصاخ "هناحزا هم لعویدنفآ نیس از عارح 2

 ا
e.د 3 : ِ  
 ب واب ړدشالود هلیارع ک و هرم ص هدنوامش روصحو ےطع

۱ 

۱ 
۱ 

 شدن یو كدا ep نالوا قینع هد هطوا صاخ یا رطاا بس جو م س ت

 ییدعاقلغارح نکیا شم یناسءطیس جاو ساک هنفلاغا رکشد
 Rep ر تا هدولوا تارا هرانروتک هنن رطاخو ناررح ی اف

 ےس را و رو و تن جی ج ےل س اھ تم م تی د تی ی

 | لّوسم ندنآیشره هدنزرپ مسر بویاوا سابق هراهدار هقشب یفا افا
 اھ و ی دف كي راد هلغلوا لومأم اعاد یسلرو یرافوب و غاساو

 | هکاریدکت هدنعوفو تاري ص ةنو بانتج اند جا ینو مارا هنشن ناوجریپ
 | هنلاح نامه ن دنفب داوا باوج هر هرد قم لاوس یکج هدیا ب اع ند عح
 ] ناذینسا ن دیهالا لط ترضح یارک اخیسلروم نا حا ۍ شرب نابسچ
 ۱ مع یاب مان هه ف ىلع ن دراب هطوا صاخیکسا هنب ر ار هلا تیوب و

  Feی 6

 ۱ | نادا یرنقلفار 24 در هل سوکت هر بک ڊا نیسحیحدلوا |

 چ هدد داوام



 نازرا هنن ه دعاسم هتسارحا Ae صفت راخامم ق 9 هرو و دوا ا

 هاب را ها او اعارارلس بقا ی دلواریکآد کر اربد رام رب |

 1 ریکشد هّنوک نالوا لم ¿ن ل دس ه دی دنفا ےن لس هدکد تارق 1

 روص>و ناباش این ی دنوا ك ل مع فصاو نالوا بصذ الال ساب دصااها :

 | هتنالتمرح هلبا یساسکا شدن هقوچ سفن اج ییا هد را دس ترمض> |
 | یطصم ظفاح یراکدکه طواصاخ نالوب ناصنقر هنلوا ناتا هنلح
 | یدلوا ناشیرپ قاروا لخاد یک داروک نایسح هنفح اغا شد ورد هلبا اغا

 یدنفا فسوب یءلوم فا 2

 + ینا جارە بشرد نوبامهروضعح
 اا ر ورم ج ارس ارد رس ههکی ع دب یعرکن كس ترعغم ی>ر ۱

 ند نیبا دياز فرش قوا نیمزت هلبا لردانق نیلسم تارانهیبه هنعوقو
 ی داصد ےس ةي مچ هر وک دد هکر ارم هرز ) هعو دوشا هل ا وا نیس

 یراملا هنع یصر یراصا بوبا نالوا ۰ د اما هح ی داوا ماحالا

 1 هحاو# ماها ساب ولتهاعو مانا یادم هدب رش مداح كس رلت رم و

 | هدنکشوکینچیزامنمانخا بونلوا بلج یراتر > ی دفا هللادیع

 ۱ هر ک صن دقدنلف هلبا یمارماكنيرات مض>یدنقا ےرکلاد ع یابناهج یناتماما :

 ۱ دام “ا ۳3 : یحرک نالسوُو هو ي هناک وام 4هحاوم یرل ار مط > هلایمو» ظعاو"

 ۱ دکاوا رود و و تی ظعور Cer باجیاو

 ن زالوا ا ناتار < نیس ارحا یرلوم نانآ نی

 | ناک هدءد هلجیدفا فسوپ جاطاولنزا+ر یببخز توپ 9
 ىشا ندومهدو داوارظ تم هنامرفو محاو رضاحهرو ضط > هدارااب لبا ابو

 "لرهرب دنیا نیفلتی اکراو باداو نیبمن یتماقم لهبلاراشم جش اغا نیما
 فی مش نهادن نیت یہ صوص لع جاوا شرف سو
 رات رم دقو نزپ ان نالوا هدب رطع قحاوب تب اهن تباعر تءهرحو تارق

 راب ولوم ه هلاح یرلفداوا زانم یک ی بان بطقو زانآ هن رود دلو ن اظاس

 کل ایراد بو هنماعم كو مارق هنارود توزوا هر ۳1

  eeی  Aی  4 7 O e Ê rی =



 برق اراک روت e نا یگ نت نت 7 او اود ر ڈا ا 1

 (مطن) ی دفا ج هدشدب ۳ كلب دا اص هل. ۱ | مس :د5یداعو ارتنا | ۱

 8 یون«شردق ناهر د ول سف 9 یون ۰۰ ل اه> نو دب رو نا ٩

 0 تاکرراد لو مق تینا ٩۶ را ت اف ناف و ٤ وک هج زر ی

 ییهادهل ام هاشداب یادالاب رج او ى اي دادمب و بارسا یلعشا تشاشب زام

 لر هکج مدرهدهد ت تری تابرالا بر تاج هاگرد 7 A شادو

 یار كردت ی“ یواوم ها ىدا یی 2 رەي طء

 نیطالس ۵ ذك حاورا صوصخاب و و ی رس
 یدلوا "هتسلاشیراه رشا هب رل هز مر > هدهد وادهاولاسرا 4 ن ۳

 4 فد رش لیدنق كيريت یارب و صک وکر صقرد تاکر عوفو $

 تاکر هدنشا مو نالوا یس ڭا هام ھو ص کوک ند هروه شم ةف

 لو + دنس هوم توو توددیآ تاهاب« تاوغعا هلج هند دنا را متا نواه

 یراکشوک نالوا لوم أم یسهروب لوزن رد شهفرش لمدنفا تنی ت |
 بجومی هناکولم تیظوظحیرلفدلوا لوذشم هلکعود رلیاءهطوا صاخ |
 ندمک قوجو عوقو یرافیدر تکوش فب رشته د رهرص ینیداوا |

 ترادصتااک و ماّقم هلراالم هللا دع هداز یردولاود یوتفردصت>حاص

 | نامه هدقداو ع وش یراکدط كياشاب یدشر ماععاق وانلود ی ۱

 [ ردقتعاسر و اند هدیندوههیرلکدروس رازوب هب هناکول باتو باکر
 ناد عا یراتدوع هدعب تواوا اندا و العا مولعم یراق داوا تفت

 هباکر همدخ ید هدورظ یکنا نکیازردیک تووب> ندب واهه روصو

 | هلهجواوا بولوا ناش لو رب یراکدکلردپا ناسخ انوتاا فکر فک |
 هنامرفو هاو رسضاحهرو ص> رانا قد هلو | ںاصز ناناب * هدر باکر مر

 سو راهطا هما زاذیا مت ند هب اهاش قرشا قرط هدنراهدلوا ر طم

 ا ریه هاش هش هرگصخدو داوا یر تصد هر ن اوا هلیا هل سو و سکر وا

 نابرقم ندنس هقرا بودیارزو ربز ینا-شذ هدشطا یعجوا ره سوب روو |
  رابدتا تخادنا كنفت تب ون حافر تردق ی ذ تاوغا رک و ترضح

 ك لاک کی اشایولعو یدنفا دوم نامش هد هن رخ ندرلعا هد هسا |
 ۱ ندیلرفس و انا شا د یفارطم ن ند رالک و كم هداز راد مو

 ٭ یاش



 ناز
 سس تاج ویسی ےس ےس ۴ هه صسسس a سس

 یکفن هرضطو اغا نطصم ی دنج یع ارج یوسس و اغا فیذ» یج اش
 | یوبس یوب ی دنفا فتاه بحاصمو اغا نسج یییر وک یسبشاب
 رانعفا لام هدنسارا یلاثماو نارقاو را تعا لنان هلا تسکش یی وصکوک
 لافتا رزعایسا هدیزاسو هدنناوخو لاوا دم أعط لواث هرکصتدرلفداوا

۱ 

۱ 

 | هدیاب م اقم لیعاءعسا شب ورد ن د رابحاصء لداءم هب یتاراق هدنسارا
 زا یس هراب كه هعرب ( هعطق ) ندر هتسب روهنع بودیا مسرت میسر
 ۱ هطط ره # هلم مس و راو کر - رواوکود شا # هدءهرک> رد راو

1 

3 
 ۱ یندا یشاحو هد.سر هفویع یر 6 مد تنها لوصا هدر لکدریک ۱۳

 ۱ ندماعط لرل تس و مرک تسد le تعد لو نبا هدک با هدیش> یاب را

 قر هدنشاب هلکسار ادقوح شواجو راندنایررمخ شلاق ك دیا هد.نک

 2 هدءهردق شمراو وب هراحر دن هرب دو # ه دم را هدیدر ون وروط نالا:

 یارالدیارسسا کار هب وامه هکلق یراتر طحرا اعراب رهش ںواواراطغتاو

 ا٣ رلب دروم ترم دیرم ناب اش ك رواه مو تدوع هشاطت
 | ٩6 هصاخ اخ لقن دنح تاوغا دندش ماکب

 | هدهنشراهج زورفزورندیا یدا عد هننوک یھجوا كنطءلاناب ونشا

 | سکرج ندرلیکساییفاحم هلب اغارکب دس یسبشاب ےک كنس هطوا هنب رخ

 زا ند زالال ییقاحم نالواهد هصاخ رالکو ی یدنفا كي یدبع «دازاشاب

 یباعاقداص ندب رادح-ترضح نالسرفاحو ییاغا نیءادم قارطع
 || ن درلاغا یکسا و ییاغا رکاش یلغوا لوق یسثاب یوش هماج كنيارفسو
 | لئانو ماکب و داش هلی رل هدزم هطوا صاخ اغا نطصم هرق هد تاو

 یدلوا ما تاوغا تارمسم بس یراکدلبا مارح ل

 46 4 وطتء“زاروز هر رب وددندرکذ خا9

 | مع تعنص نیما هليا نیسح ندنرلغارج رب رب یکم « د هنا وط تمس
 | نوردنا هلذوا نیک باعا مولعمیرلفدلوا ر ورته ر رب نیکسک هدیشارط
 یر ر رب ر اکنخ ن الوا هدیلرفس و رودص هذس هدارا هتيراخلا ھه وامه

 یدلواروطس كالس فاع يب ز یرلفداوا نالا هنن دادع

 نیتج یراب رهش رادباکرندش ع ارچ *
 بک نیدلا باهش ثیلون اباغا نح

)+( 
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 یر ار > اغا نح نتج ولف و طعیراب رهش رادیاکریرادح انرادکما |
 نول راکماک هاشداپمولعم ی وا راوازسهب هناهاش تقفش خۇ ره |
 یاطاو قا-طعاو زر ر هوهس هز اهاش تفط اع ر اذا راح زرت هدنفح |

 یاغا 2 یتاوت نیدلا تاتهش نالوا ل واع نیغاوا رکا ا حب وم هناهاشداب

 صض ابر ییاعار> دن هدو راو ناار هو دص ناب ۳ همای هبلا د

 وس تس تسس

 3 اسرا ارور ەە ھوس هر اد 3 دلا یتددلوا ی ؟ نادو هزات an 7 دور ۱

 رضا هنفلاغا دنلد قحهاوا لاا اغا دعا یا داد لبا قازادناکرو [
 دنه)اع ارم ۹۹ ایا میهار ربا یساعا رم کشد û ا ۵و ی 0 منا

 ییلاغارم 6 1 اش كب مهار / ضرم ن دنر اغا کشد رک |

 a کت حا ی دنفا دنعب یجاج فک ن دهلی زاب سا هلبا یناوزد ۱

 Sd دنذلبڪعالوو شاب كار رەس هلرا یک بک هط وا صاخ نالوب نا ےن ۱

 یدلوانادنحو رو رەھ هلا رول ر» اونع و ناداش ا ق داص ۱

 ٩ هنا هیتر مرد شذب ل2 لب وو هبا طاس تنطاس شن ع وقو
 هد اوه یتوک هبنشحت ندا ق داصت هنوک یھ جوا نوا كفي رش نابعش |

gage 

 PA هر 8 اطلس اڑی ءاسعا هند دلوا توّوص ه دان ردو ت دوح

 هدحوا تعاس بو دبا ع و رش ه فعل رمضاح قلخ نوردناو عوقو یشن |
 یرغوط هرو ره تعس اما ادتنااکا ار هرالادنص نوتلمالسنونامه رادسد |

 تعزره یییدناثوب رالس زال راو ریل راو هنب زاذح ییوکدوناتراو تعرع
 در: روو ردعم كالدکردق هد هناطاس لح اس یرو رک: د هيا تد داوا یک

 | ندنعیداواراحر دا >و هک رج > قح هی رات 2 قا بولو ارم قع داب قابآ ۱

 ها لاحت بولو ایٰلس هر هلج لأم (هدب ترارهههش )نی تجرناراب) ۱

 هااع یاتناهج باتفاو ناشر: دانحرد س جس هرکصا دعاس یکیاو |

 نکب دا هدک < | نابهرد نماد هغع رو شاب وینءواس ۲ ره هر و ناج زا |

A EN 8۳ ۹ سند ادم  Eلی 9 ۷ مور ناد ها  

 Eu تجر ی EN E اڪ 4 3 ۱

 ۱ رول به همصدجدیراهباهاش ت تاعس و (.e) Û هدنعوقو تاصاوم" 2 |

 صا هنسملتا لنت ه f _:1ةىزاع هل وا تولوا تدبر اا

 دارا مهارا نحو كبد ولت رع یاب , یکفتو رودصیران و
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 رور سبک هل ءامروا یی اما غادر یل هک ەديارەسو ید قا خاص هلوکوأعا

 -لصفهعوک هدنماتخ بوارارورغو توت بمس تی رانج یانبایرذکدلبا
 هدنناوخ نیغلوا نامرد هنالهالنییددنوقوا هراکشا تغمنراکو ناعرف
 هداصو رهوار حات E د | ارس ھن ہدرو رم نا ی وتس هرو ص > هدزاسو

 یرلکد رعد شرد اردو هاك * در ه هو دوب یرلهاووءانالوا ها هاش

 5 رلتدنا میشود اف هنر رلتسع رایسعم یل وا انتو حدع هتساش
 ما شخ اول یک یسهلج نی ۰۶ نو ا بولو ۱ لتا A :ءرأل وهام زان یا

 یدنلوا ل.صق هدلاجا تروصیییداراو دشا شف یرزوا

 روهطو لج نادم رد قاموط عوقو #

 4 ناعع رکيا ناولہب سای تاغتلا

 یرلت رضح هاعج ءاشداب ینوک یر ی رک, كفررم نابعش
 هرکصن دفطات یکبرادفسو فیرشت هنکشوک یلنیج ام رکو اطا

 نال وا صوصح هنوردب و باج هن رت ولاه روصح ی راعا هلج
 تروشود تاس هان لا یسکات وا نونوا ی راک دید یقام وط ندرلن وب وا

 قر هش وروا تب و ج اق ررلق اط تسد هربح ن ال ڪک ن دن رثلا
 هرکصذ دنرلق دلا نادیم هلا هن اهد وب یک نوا شب و ناباش هل اس
 هلع ےک ونامرد یرلل وا ناما هلءا ناولې رمکدا ناروا مان ناناوا مپ

 ی رلتاعذا دز شوک ند رق یفح هلو انا >| یانرد یرغتسم هسا ردا

 نا ول 7 نامش یکوید یراکدید ییعوا فی > وس ندن رلحما هدودلوا

 یدتا نآ وتو با 0 هسه یسو بویووا نادم رکنا ناهدردزا ۱

 یور هک دغا هدعاسو كن یدنکهدااحینیدلوا رکیایمان كل ریکیاهدهسیا
 نالوا د وجود ندنغد داوا تخ لع ی۶ل دل وا كح دہن یک ۱ هدّضرا

 ساب هلکتا هل: ودول و ف رهه ورقم نت ردقو توق دریکیا راناولوپ
 یم هلجو اداو العا م ولع» یندداوا فاع تیاور هنغ> هیه هوا

 رظن فرص ندنلیولفم «لریکیا امدعب نیکعیا ادب فوفو لاح وب
 رلبععاب نوتز نالوا له٥ ندننیدلوا رترب هدهناهاش دزنیبحو ردذو
 هل ضد ندنوب و تارب هنیرزوا كریکیا هلرط رش تایحدرق غلام
 یراق لا هب یل رفسو لیتو U ۳ ۳ تام دالوا ددع حوا

۰ 17 GTC ASA mn RIE 
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 ل ها ر ر م له تو فا نر مد نا û 2 : ۳ ھم و

anan 

 تب اث یس هک هاش هب فب رش ناضمر یس هنس زکس یه رکی وہشا
 هنسح باد یترکح یاد رف هلفوا ن العا هناا لها یفیدل وآ |[

 ی: دعاقو ادتنا هراسردهدرونلا صتافر ونع> هرزوا هنس ےب رو
 یمهجاوخ هاهتک تن واسه یارس هلبا یغیدناوا ادارهظتولصهرزوا
 ااف راح ہدنس رد یرات رطح یدنفا یطصم حاشصا یولو

 لصفم هبدع رک تنا نالوایشابسرد بودک هتنوبامهنیبام ها تقلا هلا
 مزال لء ی رل طاع و یدص 1 هباوح و لاوس هرک صن دک درب و راهم حورو

 جوک م دتعاس یکبار هلغاوا یدوم دبه دحام یرازوس كردندیدعتءلعقو

 هنیمز یوره فیل یابک اخهدنل."نوناوا ترمشا هام دو تراش ا هنماعا هلا
 قردلوا مارمحاو رع لئان ادرف ادرفو مای ندنشاب هلدر هرزوا كءهروسزول

 یدلوا مالعا یالع ترک تعا ی راکدلنا ماها مامز ف طع دن: رر

 هج نیلا ماما تمامازا یدنفا زماک لواماما لا صفا

 یدنفا مک ولتحاعس ندماطعرو دص نالوا یماما راکنخ دیدم تدم

 مدع هماعاهدهسجخ تاقواو یراط یرب فعض هدرانوک و هن رلترضح

 ماما لوس یدنفا یرکلادع ماماحوک هلغلوا یرادجات مولع« یرادتقا

 كنیدنقا نیما فواح یوسور یاما كنیدنفا هداز حاصو نیمو بصن

 ناطاستربضح ۴# تش اع ردراو هک تالدوحم و هلسع وب 9# لاح نا
 تان ماما یخداوا ندنغو داوا ناب وک نآره ین # ی راباماما ها رود

 نیسردم تكلس لخاد هلرساطعا نوراسهسورو نیبماک هلیسالاو فرش
 خوار قح هنلوا اداو ید صم هن رمشع كف ر ناص مر رهش ینیدلوا

 یدلوا فراص مو دارا منی الا عارف د هلا یرا تع اناث ؛ییاوت لم+ا- دو

 ه تداسعس هف رد تاود ناکرا تراز #۴

 ناکرانوجا یترابز تاداعسهقرخ ینوک ی یش: نوا تنهروکذم کر ابمهام
 هر واو مزاع هو امهیارس هد ت:طا نایعاد صاوخ و هيلع تاود

 رایدلوا م زالم هت راز هد رونلاض اف ر وض> یکاپ بوت لوا هرکصاد

 4 اد ما تو رومآمزا اغادیعس یشاب یبهوهق ندا #۴

pa»ندسافاخ فرش افراط هنر مطح اشاب یک دج والود یسالاو  
a i a o o oسم مر اس  
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 نانلو وايل هدهعلوح اغادیعع ولتداعس یعببام نارونک ناتتفقو ق |

 تدوع هرارقک وشراب ردمرکمو ززەه بودیا اقیاواداهدنعنالروحم یدو أم |

 ترضح یاشهامای رک اخهدنروره نوک حوا یرکپ زوب ندنوک یکیدت وا

 || هدنفحو لوبقم یهدخهلالاحلوابولو تعسد كمرو-رزوب هبیهالالط |
 | دعطاةمر رایوطشورغ كيش رکی قر هلوالوذ-ههناهاش تاهحوت رانآ ,

 | هدیدنسم قلیشاب یو هرزوا قوا تافاعم هتجز یکی کچو ناسا

 ۱ یدل وا ناباش دک۔عد د ناسحالا لعناسحا یییدنلوا ناسا یناها

 چ ردق هلا یارب ل ویعالسا یارسب ها هاش فورسز ۳

 قلوا ردو “ا یس دھک یجتدب ی رک: ٌكقددرت روم ید اس ناصر ۱

 | ینب ریدیطالسنییاو ابحا ین هروک ذم هکرابم لباد هنا اغ لا عا |
 توو هارد لو.ءالسا ندشاطکشد مالرسا اش دا هل رس هد رمح تنابحا

 ۱ نیاغا هلن اده سول تد اع س سارک تو اصعو فا رشد بد ردە 4د

 | 9 هلاراش«یاغاهدقدارون فلک یسعادز هب راطذا هلا لما فيطا:

 ج ک اضو ظا هعونتمهمعطا وتم ۳۹ ۴ *# هالو ناک هک اء امودءءلا

 ٠ یسیا میدن هدنکشوک نالوا هد هغص کكناغا رادفس هب هناهاش یاسایوک
 | نالف هدنیارس لوبءالسا نیغلوا مدنارقب هاشایهش تیطوظح بجوع
 0 بابطاو ما تعا یزاعدرخ لر هلرر و هاها نا تا ھند ره- اهل زاعا

 | یهعنعشهرزوا برج بوتر نیئاشعلانیب هر صندقدناوا ما ملا یرارطاخ

 ۱ ىزا ردة كر هل کجە دهاک ۲ لد هاشداب هاک تدب رارادو رمما كرو را هل هم

 هدندوع نيح بولوا نرخ یرافب رمش هنفب رم عاج دف وص انا نوجا
 یب ه طاح ما یاشص شعرک a9 عا هد: روه س عماج رو نورد

 ۱ قرهناوا ام ورخ بالا ندفرطرهو اطعاراهفدص هر دب یدنفایعار

 | یور هلص وص خو الاو یالآرب ارس هم اشا یراراذک هش طکش# ارح
 ید دلوا شعاایضر یا جد و ضرا هلا باتل اع باده ع اونا امنوا ر ارد

 | یدلوا ائزسمندنااثما اود هک هد ردق وو انو حدم هدنوربو نوردنا

 دیدح یارمهرد دوس لع مسا رھ ےسر یارجا +

 یسهب را هعج یسادرف نبعلوا ماشح هدرسر ههاوا نوک زوتوا مارص ماا



X(T} 
 یهو لف A اس E ر ۹ نایعاد و هل ت یا ود نک را کج ینوک

 ۱ 9 یسالاومسر نواه هداعم .O ۳9 تو ۰ رکصذ دادا

iدرو ماما ب یدیعس د۔عءہولصو قد ۳ هرزوا  

 | بواوا فیطلت "هلسویرلفدرویبادا هلتماما كني رایرضح یدنفا ع رکنا
 كحدیاتعب یتاوغا دثالث هطو هد الواوتدوعهنب رلارال د یارس هن |
 ۱ مدار نالوا صوص هرلءاربب ید هدلعواو تسعر هنذش یکشوک لا |

 | ینوک یس ادرف ب والبر وب تع زع هننراناطاس یار هلا افیا ییاتعم

 | دا تهم هدراعارب ندنس هقراو نواه باکر ادتنا هدنک نوک چب هلوط
 ۱ نوصماصو ونآ ب دعا هدر دود ۱ هل تاهنو نوک وک كوا

 | هیکجوا نوکحوا نو ربو نوردنا یلاها قر هناوا اشا غو رمس اپارس
 | بانج r ا یرلق دلوا نو ر د یاهص رم« نو رھا ند دح

 ۱ ی دا وا ت وج هک تیام

 | € یدنفاظفاحواغا دجازسککواغا فراع دندش یرا رهش كنهرس

 رم لا اسم سد سرخ توس حک یدرا وو ج

¢ 

 | هدنناذ كراناوالاپم هب قسوم ندز اغا نالوا هدنو رقم ضبف نور دنا |

 | اعمولع+یسالتنا هنر ندزاس:رطزاس كنسمکوالعا یسادص كنس |
 ۱ رللوا یس وه هل هلو اندم ظن ماود هب ا ج ا هد داوا الا

 ۱۳ وب لاراو سم یراعدلوا لا ا درا باقر نام ارش
 | ؟دبارفس نالوا مزالم هزاغاسواچو موا دم هنعشم ناک هنیسو ربندتقو
 | رتفد لب ذر اغا دجارسکمک نالوا روهشم هلیا شم زوتطو اغا فراع
 | یراکدتیاادب هلاک تراهم ه دیفسوم یدنفا ظفاح نزانروژ ررح ه درن هم
 رهشویشا ندنکی دنلب مدقم هلرس هطساو اغا ےھاربا صاؤر سواح شا

 | رورمس» هلبا قالا هراشواچ ین وکه-_ءنشراهج یحتلا ینرکی كلاوش
 | یراک دیک کلب ش واچ بور اقبج یر هیقت یل هم ص ندنرلش ابو

 ۱ یداوا رورسرپ كج هديا را فا یرمشا هدنرلنب

 4 هرابناناب اغا دوع-دیماغآ دننلد ندش ع ارج

 ۱ تحاص هلی ید:  یفلاغآدنباد موبلاو مدس زوال ثب ای کر ةرارص مدة

Tom ۱كبغا رک زالوا مد خو  E۱ ماع تب ہن لو هلذاوا مدآربر اب  



 کام
 ۲! ن دزل و امو رشا هبودنک یرافدرورب مرحو دا تاد هلی هراء دان ارب کات ءا ۱

 ۱ لابقا ریسا رب لوا هد هساا كع د رمقوتو مپ قوا او هدانز

 هن یرا دوطس مع هلبا لاح نالی a>< رم هديا لامار سک الر هلساضریدنک |

 هدتو دام ب ووا لاسر | هنس هناخ هليا هک زانن "هلماعء دکد سا لاصوا
 | لالجا رک هد اهناب دنا دا د اغا ےھارا نالوا یس اغا خا

 نیفلوا لاجما هللا یا اع رمحا جد كب مهار ضم یاغاریکشد و

 | دشوکو تب رفت اغا دمع ییغوط ندنزاغا مکشد هشوک هنلاغاریکشد لصا
 | نالوا لععو تب رطدیدنفا كل دی ءا د یکنفن هلیس هداب یفلاغ ارك |

 | هدنو> ی دنفا هجا کیک :r ا ساهدک دک هطوا صاح

 ی دلو بی طق هیاعرس ۱

 4 لوبم السا یارب نوب امه لعل ع وقو $
 ندیا یداصت هت وک ی دب یرکب كنس هدعملاید یس هدس کس یر.
 تابثو ماود ه دزاوه هد هسبا یتوک یعتلا نالوا نرش: نوک مشت

 هن عاوا لع هت واه یار سلو مالا ن دشاطکشب یار ندنغیدلوا

 هدراتحم تقو نا نوارابتخا هد هکر ام هروکذمموب و قلعت هیئس "دارا
 هروب رم یارس هلباتنطاس لادنص كن رل مط حراعش تقفش را رهش

 | یتامزو تقو نورب و نوردنا ناکدنب ع وج هلکعا قىران واته ل ةت
 ۱ رابدلوا نونعو رو رم هباغلاقوو هنغی دناوا لدن هليا

 ەچ یرب هفلقرمصرد لرم كيرمتیارب ب اکر ع وقو
 مسر نوک تسیمچ وا كني رو دروب نواه لقت نوکسم حلر هاشداب

 ۱ مش ترضح مارح اد ۳ مام نوعا یس ارا هدر 21 كراکر نالوا

 | واتم عثوللودرمب دن نوطال رب زو هل ,E مالسالا

 ۱ هلو 1 وا قر هل وا یلاعم تیعم دوجو»یلاع تا لاحر یتأرم > اشاب ر یدشر

 یاب هطوا صاخو ید ذا ك لع رادلس هلام کیو مو دورو

 ۱ ۱۷ کدریکه نلغب رر كنپ راب ربط ج وتو ونص ں> صاغ لانج

 یزاغاړب رک شد هنیراهتلوفیجد كن راترمضح اشاب ماقعاقو دودهمان فرم

 | روضح هلهج و وب بواوا (دوسبال دوسلا) مش> دو هشم یراک درک
 هلع باود "هدعاق اعارمنع یا اهداع-!ارادولتلود هدیرلب رفت هروف وعاه»

 دبس

pise 

 س سہ بسس
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 لوخد هربصع مرارمه نورد قر هلرا مارح عارخ شاب هرزوام ابو دبا |ا
 هدنراو داوا لو 9 یاس ه هره> هب ر یه الا لط ترم ض> یا. کع اتوا

 رک نوک یانرف 99 رک  eنو - ام غار رفیع > بول وارا

  | ۱و نو زر وا ند دح اھ ۔اارا ش۰ هدنوبا 4 ھےاکر ردو تعاسر امو

 ناداهج تاج تصخر هنیراتدوع ° رک صن دنرلف داوا نوع هل اراک وام

 هن را هصو صاغ لح هلبا یراق دلوا ینایماکل ئاب هرزوا یرالو مامو ینازرا
 لباق هدنپ هفلق رادةمرب جد ری دفا تنع تم یلو بو دبا تع نع

 عر هر در ارا بح اصع ص ەد نالوا تاط همم تباطح  FÊهح و یی او ت

 نیب ام تالرمشع یتقو ی دنکیا هلو ترسم نرد یس هلج هرزوا
 یکردلبا راذک هروک ذم مو هرز واررلاونمو رارق یرلذب رشت زن وباره

 0 ی دلوا راذکر هصدر

 انا جا یراب رهش ترضحربر رس رداد ندمعارح 3%

 ا یلع ولت د اس یراد اھح رب را ریس ن دن رمض> ناب رعمصخا ۱

 جارما هلا یشادرو Ê اعا ےھارا یا :اهیراردار كن رل روح

 عا رح هلا هر امناتر یتا سج نالوا ا هل ذج وا جا ر عسا کج هم هدیآ ۱

 هوالع یاون«یایشاب ىج وقف هنس هد هع بولوا عاری ندنویامه نیپامو |
 نالو نابص#ت هع وا هلازا راسکنا راغ نال وا هدنرلتدب هليا یا درو ۱

 درس ن در کص هب هطوا ص ۳ ند_هلیشاب ےہ کیک دک N صاخ ۱

 یدلوا ناداش هد هیاهاش تياسو ناسا هانارگن ۱

0 ۳۳1 

 جت

 ¢ یزاغ را رهش ترمضح روضح رد یزابقاموط عوقو %

iقاموط ندرلنوب وا لا زا نیم اش ااا و ناد  

 زادیا قاموط یہ ۵ هت ر راودروج بارشا : راح هلوا بایقوذ هلمسک ات اک . وا ۱

 شعاوااحر هل رادقوح نکیارروشوروا تاب ت تاح ل ا را تاوعانالوا ۱

 تراشا هدع کر یرالو ۱ ها بک هد راجو ت نود ریحعخ هزاغا ( ۱



 انا لس EE نوک تردنیناوق ےسرو نیب ارق مد هدام( ادد ۱

 ۱ هب ودنک ینعاق هڪ وب ولو هجا ندير ندهبوا هلبا قلیهلاحو اا ندترعلا ۱

 + ارال د جیغ سس یو ا ت

 ن دنفیدلوا هفرع قود هنشراهح یعزومط كنه قلا ةا یدو

1% 
 a | دلو و ی 6 وا رع ل هن اڪ وط نالوا راددوح ¿ د كاب رح هدنندوع

 ۱ یسهلوک ك ه دازاعسی ادو . رحق هداسو ا ب حابص هداژ ی

 | ندیل رفسواغادج نوزواو انا هللادج یدنحواغاردیح ندرالبکواغا اس |
 | كتاغا رادمطسو یدنفانیس>یردارب یدنفا بیراو اغانایلس شاب هجوق ۱
 ۱ ةللایناونع تالهزالمو قال اهر رادقوچ اغازوفط اعج اغا هللادج یمرعتوت ۱

 | ماقم یسب رب ره بولواقافآ روهشم یرافج هلوا ناب وپ هدنوپامهباکر |
 هرلامالوط ییلکنا ی .E ی 7 ل ودو لب دن ندا قو بلاق ورک

 نوک یسادرفو ار | >ا وام ه یلاثما هک دو تاموسر نالوا صوص# هنوکوآ

ee ae ۸ meee a 0 e e e Ge n n an meتنم  

 اغا ھارا صاق ر س واج شاب دن دش خارج ٭

 | رظن هنآ اشماو نایهاک هل لر قلش واح س ا ور د A یا سد

 ابا ندننامز دی ادبع ناطاس اغا هاربا صاقر نالوا نارقا دوس
 ۱ تبجوتس# تعدطوا ن کیا شلک یلوپ و صاخ هک ر دوو یخ بواوا

۱ 

 ۱ هدنناب تا هنکندتبا اج ر نسا هد هر وک ذه دنسم لر دیا انغ هی اعم

 | وید ردیئایحدیق قاشواح ساید رح هعودو و لا ا راشواچ نالوا
 ۱ ۲ وک هدنسوز را قاغارچو روتف هنسهتسد ندیرلکدتس | لاعثتسا ناره |

 | ةمبابجاضبییا ورلنوک ون تراهن یدشعا رودعمیرص هکماغاروص ۱

 | راسو سو ایک هعرج كيديذم ب>حاصهرب بلع هلا نسح هناکنح

 ۱ هلکعا س وهس و تسم یصق ر یی ص اقر یکی دلبا س ومارف یز وسو

 هروک ذع “را نانو بلاط یرورمض هننباتک هپزج نالوا لح ندنسهدهع | ۱
GE.و ا رھ س امتی قا ا بانيو  | 

 ی



 فنر
 ع وڈو هلساس ع ون هدناکهرس یب رطو رورمسم اغا ىلع یک نانو
 لرالبک ادعامندنوب بواوارو طس كالس شک تش ز هده توردا ف

 کلہ < رک سد هددازوا ن ٰٺوزوا ید كنید دفا نسح هص ق ۳ یمدشاب ا بم

 ۲ س .A مه هلا هر هط وا صاخ هکر ر دقن هلو دن ول و ۳ و دناقت

 رک شم دو تدانعهه لا یوم ۶ یدنفا ت ماعز نشود رک هاو موذج

 یدنلوا تداعراغا نیهاش ندراغا ىلە: رواح > هلا یم

e 

 ا دیم کر د > ا س e برم یوسسوح تیوب:

 نیتآدو نی مشعو عست لاس عیاقو #
 f نودناتاوعا هیمرخ ناسح اوفلاو

 روتخ> نورد ا تاوعا هل سهن هب دیعسو كرت یدیدبتنعم دیدجلاس |
 ۵.۵ رک نداهاش قرشلارهاب فرط هلتهج وب و نوا ههروط هدو اره :

 ی دلوا نولابه نور دنا فنا طا
OEE TETدڳ دیدح لاس دیعسدو كي  

 یدرعساو كرل دد دد ترسم دو دح لاسهرزوا ا موسر سارح

 ںونال راعصا تاکر هک شوک لیا ینوک نیا یش كما را مرحم نوعا

 لیکو هلا یرل رطح المهللادمع هدازیرد و اود یو" ر تو ۱

 هرو ذمو یراتضح اشاپ یدشر ما عاق ولتماخف یم طع نرادص

 تربضح یاک اخولوخد هرونلا ضاافروص> هرزوا یسهدعاقهدیرالوصو

 قحاقح هدرافدلوا لوعشااع تعطاع ره ظم درهروسر زوب هي یهالالط
 ربغیرافداوا لومأم لئان هلهحو رهو لوذبم هناکولم تالا هدنریلاغ
 تعاسرهرکصندق درون تصخر هنرلتدوع تبقنءالاو هش ناو لوهح
 یرزوا یدنکیاو تباور ندرلندیک هباکر یرلکدنلکا هل رلبحاصم ردق

 یداوا تباعر هنواق یرافد روس فد رشت هبارس وراق وب
 وچ هما رالبک ناوغا زا اغا یدلاءالع ندش یعدبام

 میهاراول:رع یدادرف كناغا ىلع ى اب رپ ر ندمالغارا دهاشدایماتب ناب رعم |

 ندروض> و باو> یرفالصد ی: امیل هلوا خارج ندیوبامه نیبام اغا
 روه + مولعم یرلفدلوا روعشسلا یال ذمو ید رو اوا ی دام مک بوک ورود |
 ا ا یما

 4 کدی #۶



XW} 
 هدنمان اغا ندلاءالع لرالیک هدنسادرف كنوک ینیداوا ییاکرمرحم هکیدنا
 سابنالوا هدنرزوا لالا قو ساب]ا یسدسدبلا تالیضدبام هساماهنهک یاغارب

 یدلوا یاب داحا دوهش» ینندلوا وک یاب رکو

 4 راث اتنی رازاپ زورمف زور رد هطوا صاخ هدم عوفو
 تلآ كناغ دوج یسبشاب ےک كنس هطوا هنی رخ ی نوکر از یجرب نوا كرحم

 ریکشت ندرالکواغا لعرب نانلوبهد دار یرلکدتبا رمد ین العوا اهدا

 یوش هءاح ندبل رفسو عا دج.۱ یاح نالوا یودام ا نیهاش یاب

 م 6 هلآ یزآەدرە هطوا صاخ اغا دچا ظداح هداز یمن ی ه دره یسأب

 ډک ن واهه یودرا توعدب یراب ره ڈرادحلس لارا

 نالوا مرکارادرمس هدن رالاسه س ماعمو عا ر دص هدنوامه یودرا

 دارفلب و قرطرب یس هلثاغ هیسور هدنآوب یرلترط>اشاپ دیشروخ ولتلود

 ی امرف هط.۶ یکیدلبا ص الخ ن د ادعا "یدانا جد ی داهل اراد

 قرط هلفلوا فرش داندزا هر و دن ڪڪ هم قح هلوا فاسو فاخ

 كر للع راد ےل سیون یتاهجوو یواح یتا قی رشت ند هئاهاش فرا
 ید رادما رادمنس نامه و لاسرا نو امه طخ هطر هد یدنفا

 هام نوعا لا تما هنف سم تبدح # سمطا و تبسلا هللا كران #

 تع” بوروس رزوب هی هاش یاکاخ ه دسرجخ موب ییا مرکب كمر
 یدنو كب نیسح نانلو اغآردقوح ردو هلک بودیکو ناور هدوصم

 یدلوا نارقا و لاثما دوسحم هل تااکو اراد لس

 هک نور دنا ن ا واكد ڪا یاب

 مح ف اشو نالوا یاب یو هماح ۳ را رقس هلا ا دو یا ےک

 قاتشسو هاا هص 5 رده اما دوج ندا نوژوم ربع یرلتءاف دذ اغا

 هر هط وا ص اح فر ۵. هز) وب ی هزروا ل دنش دزوا ن وزوا 3 دووا

 مب ۰ دنرلو دناوا فِ وشد ہھعخ نوعا یرلاوا تلاط هاما یوم و

 ۱ هنسانعم ٭ د وڅ نوران هن # دوبعم ههر و # دو هرا کب /ِ

 س ےس س س ےک ج ا sS یم ےس مص س



RAF 
  4ندنعا دلو! قدص ام هننومص+ (یجا ل ,وطلک )د ملح ق 3 انس ول

 قوا زارعا هلا قاعارح ۵ د.سکیا ن اد هراس یقرطو زا یر هرا دن ات

 هبا ییایشا ی وس هماح كامل رقس و دعاصد ك دچا را رول هایش اب

 یدانادعات ندءلقو املا داغادم نواح چی هلوط

 # یدنفایمدق هني رخ هجاوص تی ولوم ناسحا ۹6
 رەزا یرانرمضح ی دنفا یس دق ولنلیصف یس هجاوخ ن وامه هن نخ

 یدنفا e ندر) دن هطاع هلءاوا ماکب هایت واوم

 نوحما یا هحاوخ هطاع و ب ابماک هلا ین هحاوخ دن ید را قسم

 یینداروس ناتا یرلب صح یدنفا درجا هداز یعکعا ندالعیاهرط

 4 تداعسردب نوبابشیودرا نما ¥

 دعد ندرغدد) وب حالفو زود ع فک هلا حالصو لص ا کو

 مطعار دص هل:هج یی داق یو هدر هرمّشط كن وبابه یودرا نیز

 ی دنوا ك e هلا ن وا مھ اع نی وعد هنر( رح

 عطد هلا 3 سم رم یدبا ۳ ندلویمالسا هدننسشکیا یر كمر

 هر هرردا سهنلا راد یو ۳ و ر۶ حو كردن لدم یطو لزانم

 هدر طظ نوک حاقرب تواوا لتا هداروا هر ییرکا را درس E لصاو

 تدش هد ا کس دز از یندوع هوا و ایا و و ۰ یتیرومأم ۳ دو اک

 الحا هوا نکا اما یکم نوک ج اقرب بولو عداه هندوع تعرس اب

 ی: رح ید نوا مه 5 هد همه كنغردا وب لوصو هدا« سرد

 لوخد هوبهلس بای آ ا گم ینوک اب رولوز زن هتب اس

 ها توی ف یهالالط یا هکاخو 3 ۱ PR یزشاد فر

 یدلوا مورو رب رج ؛یدایراودلوا تفطاص ر طن ره ظ٥

 ان اح ندش هدارهش یالال $
 هک هصاخ هناخ تاوغازا اغا نسح

 هدازهش نالوا دوب تسه "راد لخادو دوجو سابا سبال هدعباس لاس
 اظفاح ند هصاخ هناخ ن ان افا نازی هنب راترمطح ی دنفا دیم لا دیه
 س سست تسسستسع

 نس> ٩6



 کلر
 دهها 3 ا ی ال ال یسارجا ه دوو رتو نبا و تبصا ال اما نس> ۱

 یدلوا نب ڪڪ تاس

 اجا دعسا یممء وق ن دش عارح ۱

 دصاخ هناح زا اغا د.سر یدنح و

 یجشوفنانلا هب هطواصاخ ند هصاخ رالیک یس هنسجوا ییرکب
 | ندیک ندنف)یثاب یوش هماج كيلرقس و یس هنس یدب ییرکب اغادعسا

 ۱ هط وا صاخ نالوا هدر هدهع هدنراودا وا شدم هرزوا ی رلب ولطم

 | هاغا نيمادم قارطم ندرایل هطوا صاخ مزالم یرب كنب راک دک

 | یدل واسه راز ضح یدنوا كل یدمع هدازّساب سک رح ی

 4 غا قطصم بصاو یدنفا خاص هداه اتات یاغا لرع##

 ۱ روصدزپ و هدنر وماو روهشع هلا یلالفع یدنوا حاص یساعاوت

 ي" ناب دو لرع رلن همدکج نکدآروهج روعاردء م ولعم یکیدع

 | رود ندروعش یسکره یرلقدلوا باب رطل رع تق ام كردار وفو

 | یاب هطوا صاخاقباس ینوک یلاص یعنوا كلوالا عیب ر وہشا هلفلوا ی

 هنس ه راد عا رادےلسو لا سرا مدا هانوعد تاغا قطصع یو. ره

 | روعس یلکی تردولبق هرس ارس بولب روک هن ویامه روض> هليا یکیدا
 ی دلوا لالا مقاو لاوحا لأء هجن ینبداروس لاجتا هلیساسلا كرو

 نواه روط>ردیوبدواوم مظنندناوخ #۴
 هک

 یس ههک هنئجل ندیافداصت هنسهعک یعکیا نوا كاوالا میر ره

 ۱ ع اج رلاغا یعم دولوم نال وا داتعم و داها ییدنقف فرش دوآ

 بو دبا داشلدور ورسم یراغا یسغوق وا نیئا شعلا نیب هدنفب ر

 یسادردو تدوع هنرن وب امه مرح ہدنماتح دواوم یر هز اه[ ق

 هب ین اخ دجا ی العم مءاج هلباالاو یال | قالوا قافآ ر وه ثم فر

 یدل وا توت ناش نالعا ناو تعفر بس یرلعائسا رارکتو تع :

 هزاعلک نادنمرد تاوعا ؛یزا.فاموط عوقو

 قوس و ق و دو هدا کک نورد ی اص ہدءاا ت كعسھ مابا

 ا س جا س ےل ےس ےس س ل ےس س



 در
 ام هلادتعا راوه اعز ٥ دمت هءشا ن دنعلد) وا هدارز نوکب نوک

 اع نا ظاس ن دنک ودیا هدکهرتسوک لاو ا هبارعص ریس سک رو

 وا عیبر اا طو قلوا تسهشواشک سف

 یکم وزع شخعفرش هپ هنالک نیشناد رمص نیشب هجو رب ین وکی س هنری
 دن اواو نام رق و ما یتیرلملک كناونع تفا طا نا اغا هب ارو | بولوا
 ووا ناهج هاشرر ظنم یرلکدلزب د هرورسلا بجو تسهروصح یمهلج

 ز ا.هنالوا اتکی هدنفلوا ت: ون نوا شبواعایراعشوروا قاموط ادتبا

 وام وط را احا نالوا بترم هرکصن درک دنیا ارجازدعاوق ع اونا

 لذ راکدتارلانعربارب هرارپ نکی رارولا نوتلایسی رب رهو اطعا هزاغا نشوروا
 اب زا باسه راغا یدنح تفیکوب و دیک ۳ یسلت |یدب نح لز ندیدعد

 راشد رول نه مز هلغلوادیرح هبعلمتنات م بجو تسمهکلبودیدج قوش

 012 ا وا ےس رب رهو روما هفعا یرادیرح ندناکم نانلوا
 ]ءم یرلبقا اهو لقتسم اغا نسح و ط هدیراا هد هدا راب داوا روع

 رامز ناقاخ ناسحا هتسیاشو نیس ن رق هسباو وطق هدااح ی دلوا
 روو هلهج و و و رو دص تدوع تصخر هب هلج ه دع! تولوا نيمزو

 یدلوار وطس تال فا ایک لیذ لخاد یکی دلبار و ره

 # هصاخ ؛هناخزا اغا دج دیس ندش خارج

 اغا د دی ندیک هب هطواصاخندنوبامه "دنب رخ یس هنسیدب یمرکب

 یراک دلبا عارچزاجاراجا ېب هتسد رسرسوب و رع2*قاعارچ هدنورد
 اطوا صاخن الو لګ ٣ ندزس هدهع برقان ر و یزهرق بیق یل ۷

 لیس هرصوناناشاغا رک اش لغوالوق ندرلباهطوا صاخ مزالم هنکدک

 ی داوا ناب اب د> رس ۵ درسر یم دلج

 ٩ یلرفس هناضزا اغ ادجا یل هدابول یراب رهش رادقوج ندش خارج

 دقارادفوحو یبدق هدنلوب قاجوا كناغا دجال هدا وا ندنرانام هحوق
 اج هند یب و شع یسهسدالصنوراکشآ ید دلوایمدّعم ندندنک
 درکچر مهردیکیاو رادقوج هد هناکولم باترذ باکر مویلا نکیارابتخا
 اشار و لومأم ندندنک یفارادفوج شاپ یتبم هنخیدلوارادکما كج هدید

 هستی

 هک ززو #۴
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 هندلراتخا كب یگ هبهطوا صاخ قااراوب هدلاح ید داو! لوغش مهل اراز وس

 هنو ره ی ارّعسا TS ؟ح يم تونلا ههطوا صاخ هدنس ولو قداصد

 تاون یکه دنس هطا سد رق نزرسقعاوا لاوس هک و هل بد فاح

 تراعح مھ یعب دل روب عا ی زا هتخاریسا و تد اع هاا یوع یاغآ

 یدلوا تباع ر مهو

  شاطکشب یارمس لوبمالسا یارمسزا نوبامهلقن ع وقو
 یا شد هدلاذخآا ترسم لاسرهب یرا:رضح رادتفا ردنگساراب رهش

 هد هن ېت دنسوب نکیارزمروب مارآو ففوت هدنیارسلوبماالساهدان ز ندیآ
 یداجز وهط ی رک: نامز ناقاخ ندنکیدشاادب تب وطراوهادخ تلخ

 ییزومط كسبامیتوک هنشراهچ ندیاف داصتهنوکی عانآ كدب رخ ال
 ن دنبارس لوبمالنا هدستعاس فرشا ناسلوازاتخا هگندبا قوک
 یرلق دلوالا فا رادناهباس لالحالاو هک وشلاب هشاطکشت یارسلحاب

 ینیداروس ینابناهجمسر نالعاقرهلا ی امداش بوط ندفرطرههدن
 رواد ناسر ضف بانج نامه یداوا هزادنای تارو هزات تاب>
 هارلنورفم تنم نودا هلن وش! كارت مضح نارمهاکهاشداب نارو.
 ارل باهذو بابا هرثک نیس هن هت بول با نوردحارشن اینو رف ید

 یافص عاونا قرغتسمو رورس یان رد قرغیلاع هماع هلرس هدهاش
 نیلسراا دیس ها نیما هیلیا روض ح

 _ هاب هاودمص2 باكر عوفو
 یاکر ج وک هنکشوک هاب هلود وکی دب كرخ الا ی داج رهش ورد

 هننشناد رصق هل, راغا نوردنا نیمز یور هفیلخ نیقب هب هلب وا بولا
 لاج ردص هدعبو ادارهظ ةولص ادتبا هدنرافداوا نيک شرم
 یدنفا هداز یرد مالسالا ج هل, رلترمض> اشاب دیشروخ ولتاود ردق

 تافلا یاو رادمو اشا نصوص> لزهر كرت تولک یرلیرض

 لیصح تصخر هدوء هرک صن دنراق داوا اح او رورممسم ها نارود ه
 تعاس یکیارپ نیفلوالیصفت نابب جاتحیراک دنکب واک ربارب یان ت

 نا ولهب نالوا داهم هدیررب لس هصاوا لبمکت یرل-تر تاکر هد

 لاماپ یرکیدکی هورکم هورک لواو لاسبقا هناهاش تاذ هنیرمس كنشر
arama gag 

 سس

۱ 
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 | ی دنفا بغار یب هطناح كدب لاذبا كلرلناوت ات نیک د کا
 نح ىل ەن وح قرەنلو اینا یس هدازادیآ كنفت هدعا و اطءا رد.طع أ

 | یروصقو تربغ هتسکش ین یسد كي دجا لیبلرفسو اص هلوک لر الیکو
 هلج كندفلئاوغو فرطرب كنفت لغاشم ههکچ تعشم تس د یھت

 تان زا ی داش ی د اب یرللوصو هنس ارالد یا دخاطشد قر هل وا

 هم اح دعاك تع” تولخ زرطب هناهاشلابفاو ليم

 هب هن اح دعاک نالوا حم هنعوج تهاکهرمسم هدراثآ هتسحعراهد سوء |

 لاصطا عر ۳ اشنهس و لاععلا دوم ها س داب هدلاتعضا تارمم لاسوب ۱

 ات راد ھەر مس ھ .دنا كف رطلواورمت دیآحاقرب و ی یرلو> هروب E وا

 ید رر ا هع ج ن ۳ دنا ۳ دا ھے هن وک ی اک نوا تالاح هام هلهلوا مەن 0

 ت هب زرط تواح هراک ت سڪ یاواو تع نع هرو دم تعسییوک أ

 بجوتسم و ترسم بج وم هناوغا نالوا تیعم بدعتسیرلق دروب |
 در هیاک وام دوسلاع دوم! دوجو یراترمع> اعد رگ ر ی داوا ترڪ

 هسلاطم ولريخو یرف هرطاخ یاعص هسه توانا عاد هد:هک یا هل

 نیما هیلبا نرام

 66 دن رخ تاوغازا اغا لس برعو كب صاع رادقوچ ندش ج

 ام رادقو>ح ید روح انار , ےھارا مراص ندرلاعا : نالوا هد دن زر "<

 ن دنرانالسرفاح كنیدنفا كب ىعراد ج غا میلس برع یدنج هلیا كي
 رنو نفیررد9هدنرظ)ا نهار اشمرا ریل یھ نار والا ب هژر .رلاوا ۱

 یرلح ازتما هل.افارطاو ننسلوب یان نشر > هجا رس نمم ه-هنداوا ۱

 4 8 دغاک مرع هزرط تولخ هیاهاش بل ار هدرلت 7 ئادار ارم ەى وعد وا

 :ارادرطس هلتهج وب و نیسشنارهک همیوش هداشکادیاضذلوا بودیا
 هطوا یغاشا ادعام ن دنفدلوا نیماکهد هناک ولم تیعع نیب رقمراسو

 د مھز سرد شوغآ رد هد هب راه4 زرادفوح واک دک یی رک KF درااغا ۱
 ۲ داپ ۳ لی اعم یس رک | هل رلنلوا قہ he ا 9و و



 ه دتعاسلوا هل: رانا بلط ینلغارچ ن دنر کلنوکسو ک هکلفو ببس

 هرکصدنراقداوا ع ارا ندنو امه یار ءو خارج هلبارالول غ ناوب تسدرد
 هلا اغا ىلع یعارح عا رادقوح هد هر رڪ ك درارا دو وح یکسا هی را رب

 ن ارقا هدیسکباو ماکب هلءا یفانالسرفاح كناغا رادمس انا دا دیس
 ی دلوا ما ص لات هدنشارا

 ٩ تولخ تسانمردرناسو اغافر ام یک دندشیران رهشتانهرس $

 یقورعم هلکعد فراعی ن درلن الاح زوبنط 2 نیک اکهدرالم هی

 رود تولوا اغار ناک ۷ :ههصب ۳۹۱ می ا یزاغ رش

 ۱ هد مسو ن دنغادلوا مزالم هراشواحو موادم 1 و ورن داخ ملس

 ۱ یزاس یژاسان علاط كن ہرا: ن و ءا ملطءهماع دن کیذتا ادب AF ترا

 نورد عاد ی دا يکیدلنا م دقن هیو دن 3 or بوبلوای یک

 نواه مع *دیسر مرد اوا نو میل هنخل دم هلو سواح رد ا

 | كموحرم یدنفا ل.1خیشاب ندومقیسا هدماحا ت دەم ماناو هلة وا
 ۱ تدصو رب وم یرلادص كنيدنفا اصهدنناوخ هلا یدندا نیماهدر لکیردارب

 ۹ الو اتم كناخا یر نت رش اقا نجع ارت ات هک رهی هیت
 ه دیرانب ی اب یه هغر داوا نالم لو تا تفاصا یفاضا هه> ولا نس

 هنسل وا 2 3 در یچ وا ند:غبدنا وب هجح و ن م ص وص> و ۳

 ۱ 4: راھ د رم صن تدطاس شد ع ووو $

 هنن وک ی ر کس هارخ الا ید اج یرلد رفح ها. Ae مراکم هاش داب

 یاب تنطانس هبصش Sd راه! هد هسا ز ورف زور ن دیا ف داصد

 | هوم“ اما نالو هد: ارس ساطع یرا ترس ەرە كن ر کدلبا

 كرونابهر اسد هدنوو نالوا تب :سع ق ر هلوارورمس«یسهلج ق !واهدیسر

 ۲ نورد ر و سس هب ر ره, و لصاو ۵ هب رد کار هرالادنص ¿ل ل د ےن هورا

 | لغاب هتفچ رشیدب یواترمضج هانیلاع هاشداپ دەرس ینیداوا لصاح
| 

 | ن البزید هنی راک زک دو دوهطی رو پ ۷ ۷ هی ها داش ارا هداس

 ۱ قرذتسم هلا یزآ هناکولم تاعالا یورا هدنآیرلو دشا هر ر هلکسایرااغا

 ۱ رود رو هلیارا یر هت هتیهآهدسعد بو رور ی ار د
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 كع دیا اد, ت وارط فرط ره هلا یرلء وز تاء مو دوو اره مش ۱

 ی دنکناو ارحا الماک جد هدئد ول رلیش نالوا هدرز و ورد هوا

 هرکصندق دنلواافصو قوذ عاونا هد هناهاش ةباوابه ةباس ردق هننامز
 یر زاس ند هدرب سد رابح اصه و راشواح بوزارا ء٥ا لص ققو ماعط

 رعاشیل E ه داتنا یشددلوا كند هت رر را هراد هکسؤو

 یروبنطیزالم ی سواح ن درااغایسەطوا لرفس یردار كندنفا 2

 نالوا ی تو ناتھ كلکر راو دست لک شم ترا "هداز كن دنفا تزرع 0

 Es ,اسرد هدش ك فاطاا قرغتسم همش نون 5ا اع ) مظن) ۱

 دیدند 5 2 دیأب هدراکن هتسا a ا سو اح یل هی رخ

 عانا او e ی ها قا و ایراب ره شمع“ * دب .سریراکفا |
 هر ,ایزارارل E هجا یاو كر هر وک زاورب الا زار ید

 هدیسر نی رفاو نیس "هلماعم هدنماتخ هژدلوازاخارع تم“ ل صاو |

 نادر هدناو < نالوا ۽ یقسوع كاع ثرلا لج هدر تاب ۳ مش ها

۱ 

 ییسهتسد هل. ۱ اید: :وا ترع هه > اص ه د اوامر دح رس

 (EE Dg u نابا ی ناسحا هاغارک اششواجچ ناب |

 هب دو ع هر ۵ ےن تادو ماهروط> ماکنه اک دالا ه3ش ندر ا

 تکوش زادنا فرش هی هناخ دعاک لاسقالاو لو دلا نداروا بودنامابق
  راوس هرا هح روا ر شور درد ر درد تاوعا هدن رلق دلوا لالحا |

 هجوپ هسروا هلبارالادنصیبشاب هجناق ن >ک ن د هام یس رک او |
 ی دلواراهدارادم یرلک دک شالید

 * اعارع لعواجالحو كن رب زرعی رالکدن كس عارح $

 هللا كيزپ ع ولت رع یسج رالبک كن اغا هللا دعس یس ادنهآ هنب رخ ۱
 ع و“ ی یرلد دلوا 0 دنلما قلعار ۳ كن اعارع هداز مالح ل دزرادفوج ۱

 ناسحا هکب زب رع یتهارادزد د رکن الوا لول ناو ا هال او هاش داب
 ن e نا اش یرافد روب تو J sonl ۳ ف جک جو

 در yy وعام ید وا ای سا د و ة كن دا خار ز ج ها ِ ۱

 چ هراخ دنغاک تست لا هناهاش تدوع #۴

 4 را رهش $
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 هدهزاخ ۶5 یی رادقهر كرا جو رادتوا ی دایر

 م.ط قحلوار اکیا ۳ ید یراک هکر جه دخ د تف

 یک د ع ر a a اعتسا طا هثب ر هن اک ولم دت او دا

 مرک را ره رسا 8 BN درد كنار رح ندهبعو

 یا سد هلا وطنم تف لو اھ ھو د 4 کرا و ند هزاح دع 5

 یدلوا ترم یگ ثعا یرلم ودو فرش ها ط کشو

 4 یدنفا حار یرادمتس ین :ذق تافو

 ترد جوا بوشآ هواه هنزح ن دتنارس هطاغ هدیناناهج سول د
 ن دلاک باب را نالوا لالجا نراقم هلبا یفایجشاتففاغا رادوتس هرکص ەن
 ی هدو لود ,سافناو ماجا“ دا )یر ۶ لاو اب سرو كن دنفاحمآ

 : دی یر تدلاا ینیداوآ م ااف ۰ نکیارزک هداف ی ارم

 ن در 8 9 ت د هطاء دب ید: سه نالو 1 لید غا وا مانا بث ارك رک

 هليساوا هقرا هنیرب رپ ؛ارایا هطاغ و دنسء هپ ییع ظف اح شد ور
 ی دا وا اق: هد وو

 LL ییذچ نادب» رد نونامه هرس جارخا

 هدننادم نر رو ینوک دبنبراهج یک :!نوآ كاهش رش بج

 هاشدار ,هدرو ره اه مش هلع A یولس هداروا وال قااس و مط:

 رادو هدنرارونل ضخافر وصح ادتاو ارور هروب زمر امرف مرک

 تودیآ اس کا روکروع » ول ه رسا رسم اغا ربع ی اغآ هدامصیاارا- ۰

 لها ن اکشاذک حاورا هلا یمارق فی رش رشع رر اطخو ها هد!

 ۰ دامسلاراد ی یراکدتنا اد ھا هب هبضام نیطالس : یاو و احا ینا

 ندکدردزک هءود د جافر ه. 1 يک هود 6 رو ٠ Bie یداغا

 س٩ا ورد هداز راوسهش نالوا ۳92 بصا ییا هرس ص یرلتناما 9

 تس اش ی ر)کد:کص ب و وا رپ هبا راشاب هوس و ےل کب

 یدلوا م رکنو ےظەد

 هک هصاح هناخزا اغآنیسح ل هغص ندش غارح $

8 
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 ىل دف ص ندک هب ه_طوا صاخ ندقارادقوح یعبا هدیولأمه سواح

 .صاخ لر 5و هد هثب رخ وریئد هنس قرف و مدآ تیکی اغا نیسح

 ۰ دان دح و راهتشا یفیدالرا بتا هدراردش بواوا مدتس هد هطوا
 وش اتل وت ےےھےسج نالوا لواح ی ۳ هدد وا راکش 1 یمیدلوا رادکما

 ردولو ما تب اعر تولد و تانعو یا 12 ا دلار .> عود

 , Eصاح نالوا لەم ندنس هدهع و لاسرا هرم با هلا ِ

 یداوالالحاو لاحا اغآ : طع صم هرف هلا یدک

 هک یلقو ج هاک هربسع تنطاس شش نتفاب عوقو
 بجر همارالد یاج رب مان ییقوتج ن دنرارپرمس رول بب اص هد: ز اغوب

 را رهش نیفلوایش تنطاس ینوک نيٿا درد یرکی كفي رش
 "هداهناب هاشکاد ی اجلا و تغر هش رشت هد هصوص تقو ر اک اک

 قاتوا یزاغا نوای نوردا اهییطد هنس هدعاق هدیرلدد] وا تدعم ع

 رگ تار ءیدا یرکدارد هلبا ناکرا و ت ادآ هنهاکدب قاطن نودرک

 هتک در هد اک احانروز هژ هلا هرم دات ما تکوش ون اش

 نیذلوا ناحور یافص هلو یربس كن ی هروک ناولو قااراواو یتازرا
 یب هلعزاح هنپ ولغم و بلاغ بونلوا تقو راما هلبا رانا تعاس يکيا رب

 ید قاءآ ناشن هدنماتخ و ناسحا یراذ اوع هدي ی دنفا بغار
 اب هس دلا راکنهن هاش یرلفاء یکنفت نامه نیغلروس نامرق

 ه دود)وا نارود ءش مولعم یرلفداوا تزاجاو نذآ بقزعمو نایاتش هنشاب

 یراودشآترغ هعمرق یولد قوس نالیکید نا او تراشا هاما
 ناساومابییاشی ناشنهدشطایعجوا نامز نطالسناطاس هدراهرص

 یراکدتیاناشوه ب ناعذاععس هدیسر ییظمایهالاناشواج هلجهداواو

 كج هروش ود هن رع جد نب رلداع یتفنو با هس ییایماکح هاش داب

 م درال. AF دیرلذا< يه هد هساا یدتا تافرتسا هنن رب رپ هلا رلزوس

 هئاد كنس هقشد ن کم ی الفع ه دیار دس هلی غار دیح یدنح

 كمآ ی لج ندوءمروا ۳ اب بورا ت داصا هلامآ هاکحامآ یابقا

 دب رف هاشر وظنم یرلذدلوا دہر ن دستت ل رلاب هس هلا س اوو

 تصحنر هش راءاراو سات رادةمر ك هلج قوا دیحو هاشنهشو

 یسک كل هل رارکت نمرتسوک ررتسوک تعرس هتیرامارحا سکرهو

 د بوآ +



 نامه ب واوا توس ه ها نارا لصد كيا> راحو بواطء

 ندناههصام ارالد ماقم نا لع ینا ىل و رعم افصو رهرس ارتش کک وا

 ىكردرىموك ر او هزا اس نان زا هلا یزاربا هدردنتسد تایم و زاغآ ریست

 یدسنفآ خاص یلرالبک ندر هدنناوخ یل اب هل وا زاتما ولت

 : ینهآ هرس هدرپ ید هدرب و مسونو راد ییددوف وا نیکد هدا ب

 كرار شدات کود نازۇ ظا ) ردشکلوا مقر هل وب بم

 هزع مغبدموب زوکح # ردوعا كرارط ةرط منیدلغا ناف # ردوګا
 لر هند # ردنوګا راکھ ل اح مکی دابا ۰] # ردنوحما لراوګوخ

 یرارکح لنیعهاس هل هلو ا یلامهس> هلج ل كالد یی لرع ا

 ند زل ەت نسا هماعم نکیا هدفلوا یک نوردنا لاح یرلنوردو نوخ

 Ce هلج دھاوا 2 1 یس هسا * زوأو انونح نروک كاز يبا *

 هشاطکشر یارالد یارس یرزوا ماشخاو ما هندوع لر هلب ريو ماعفا

 یدلو | مارحو قوش ثعاب یر الوصو

 یرارےلس E رد اد ندش عارح #۴

 ب هصاخ هناخ زا كب قط صم

 قطصهولترع ندرلیا هطوا صاخ یردارب كنيدنفا كيرادعلس ولتاود
 قالراب رب ہلا ییافضلا یرارثا یک رظن كهبلا را ث٠ راد ےل یدنفا كب

٥ E۱ تعفش ر داد نوک نوت و نورد عاد هرو دنک یندد» هل وا دات  

 ریبدنی یهآ | ردق هلغلوا نوردنا یلاها مولعءیک,دنروک نوزحهنب ریسک

 ینادنلوا رییس هنس هناخ ب اوار شدن هلا ق ا! رحندن کج e هدیاربیغت

 ند.ارفس یاالال اغا رارلس نالوا ل۶ ن دس دهع ر رعلا یدل

 نهژوا هک ؟ ند رالک ی دک هطوا ص صاخ و بدن هب اغا نط عم هد

 یداوا مو و "هوالع هباغا ق هداص

 رج یخ نادم رد ام دا
 باص تقفش باک وش یوک ههبش راھج یموا كفنرش نابعش
 ین ناک ه دنن ورد یسارالد یارس سا ظکشب یراتر طح "مدن
 قارررم نوا فیاطات ینابوج هک رعد ناید:جو ید ۳ هن کشو ڪڪ

 تون راص رالاثراچ هنب راشا ی هلج هدنرافد روس فیاکت سر ههانبو

 ماسناهنرانوومو هكا رایج هقوج نبذ یچسک قزد ا
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 ۱ تهشاو بسا هرکصذدیراک دتا ادب تفاف یس وسر قرەقاط یر هسک

 | ی راک دنیا راطظتنا رادید ض رع هنام رذو ماو راوس هراب رمشم نالیک
 ۱ رلیدنح اعاد یا هدد: رخ هلا ردبح هلوک نالوا هدرالیک هدراهرمص

 هدا اب ندناقداو یک ات: قوی ین 9 ا لواو انکی دنا

 ۱ ak 7 2 ۳ ب ا ران مرح

 | ل اا رجا قرع تدا مطور لوصاو ,تراذا دنیءاتیها أ
 ۱ تبورد)اق ت ن دنرلشاب یالآ تیعش ر وهم لبا یک ذل روبدم ادا هللا |

ES 2۰ ۱ لب راشانآ یراکدلک هب وشرف وراق هدر هنروا كنا دنه  

 ] ناربح ىلا lr ار هلک للخ الصا هنیراتیکا
 ۱ هدورلرا E رک ! خ ردچ دن رزوا كا بوقوصهر ینوجوا كقاررمو

 | لذ ها هنچثا كلاعرح یفبربربهلیا لاح وب «رکصندنوب بول وا نامذا
 ۱ دوزرپ داتسا روقو ندر یر هدیسیکدا هد هاا رلردعا روص هد رودعء

 | هل راضر نسح هلتهج ینبداوا یل اقحا هیلغ هرکیدکی ندراقداوا
 | ه.علعردبا ق ی هله وب یاد مھل هیجد ی ژرباسو قا رف ندر رب

 | هک رب ديتا عامجا هول د , علانص ردةلوا هدنر لک دا قسط هناوصا یار رە

 ۱ یرلکدتاذاضتاذک ی رسندنرااراكلرارب رب ودوه هرم یلاثما
 | دو دعم ندوراعم یرلکد روح هعلح رهر و نامر رارکت رارکت هدەراد

 | نامز نیطالس ,ناطاس ناسح | ناباش ناعذا لیلا سراف ناد :ج نیغلوا
 | تفو را ما هلبا رس هلب وب هد هنا هاش باو امه هیاسو نانا هدنا دیم یراقدلوا

 یدلوا ناشار قاروا ليز لحاد یتیدنلوا

 هک زاوتهدنب هاشداب روضح زاب هدنر زابناج ندمآ #۴

 || «داب وروا زاب روزرب نداسن* رگ هلبازابهدنرپ یلایندراس ندنس دعت هيا لود

 | یساوهو ب بآ توان طا ك ر دیا زا هتفا تسک هل ییصح دعلم عاون
 | نالوا ادیوهوررهاان ینا ر ے]اع اا یاب و امرف تو ذع
 ۱ ت 3 ۱ ارحا نر رزبه بولک هپ فیس تنطاس رفهو .a اما هوالطلاراد

 ۱ روصح فر ۳ اس ور هناک ولم "و دعا بسم هر رلعا اع دتا تصح ر

 ۱ تالاح هاب هدقدنلواایا یی ج هلنروب تیغر هنساشاغوریسیحد هدروفو اهم

 | | هح اس لواو ناب ا هسا ر یکوک ایج وجدنا هدد نش زوربف زور ا !نوا



۷۹9۳ 
AT Aوورپهدن هاشداب هدروک ذه مول نیهلروس نامرفوما هتسعاث وا  

 روصح ناھ تولوت یرس فرط ره قحاوا رسکایص هدرون ذم رم ها

 ییز لاح هلبا موسر بادا موسع نآ یرلکدازید نااغا هنیرانوب ۵
 نالا هليا ند ردت هرکصدک دتا لم یزهلءاعم قج هنلواظحو لی
 قلا هت رزو اكتب رر ه] لا یدک یز هاد: ص ر دق شننوا هعفن ےھلک

 هکا دتا نیفلو اا غور یک دږ د تبا جارما یک شماله ہل ارا “۶ عو

 هت رزوا قرهصد هد سد رم ردو هه, | در راک هد نددیلار: ۳

 یه روط ی راقو یرلفانا یعاشا ساب بول ۱ هدنرب هدد ی كح ههر

 نالوایمادفرا هدانزندنوا هدهسنایدلوا لوچ هننراه؛نالوا هح هس دزه

 یتاط یکچ هدحاص یحو زاغآ هغ٤ا رل بش برغا ید هناو و زارو

 ند زلب دزح هدر ه رم وه یراکدید زا رحم رل:دیا ر هنکدد ربدزرک بويا

 هنهایس فازود.ک هنلکاک ك هلاق وق بولی ر کرایا نیلاق هزا هقلخ زوج

 تأرج هفمعااقشساوب شاوپ ندرب ینیداوا هب عا ءزو یعهلوا بینا
 روسجیدنجو روب رم بسا هجا دیا تکر ج هرب کوب ردقدوط > یکنارپ و
 یيکیدلیس؟ ندر ردق ع ارذيکبا هل س دعوت هروخ اییراع یکی دریک تاو

 رل.شهداعقراح یجدهناقود ههددندکدتنا رودندک اردا هدر اد یرلی>رمس

 كناغرف بودیانایدساییلج ناغزف لوس ر ندنر ع نامهو ناذیتسا هفعا
 ی رهلک تکسم هدرخ بو ریدشراف هللا یرلنوش روق یک دتب را هدنحا

 باد ل ورعم یرلشبا برغا ندنو و لوقع بارا یارغن ريج یس
 هراف قراړد شوو تا رلبدنح نون هر هنافوقهده ىد الودع م یعلوا لويةدر

 یااطع هلتهج واو ناربح ناهدرب تشکنا یلاعرارکتب یراکدگبوصا
 ی دلوا نا معاك هاشداب م رک نابب *هلبسو ی رلقدلوا ناباش هب ه اهاش

 قرغو هاخدغاکب تنطاس شنب عوقوو#
 4 ها اک ض ود ر درد میخ

 یشنب تنطلس هبهاخ دغاکی نوک یسهر راژاب یزو مط كمظعلا نا:
 تاوخاو لاق هتعرع ًاربلاصنا مرک هاش داپ هلبایالآ نالوا بز رم هل غلوآ
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 هولص هرزوا یر اک وام داتعم قوا :لاء لار ترمطح هدرک رسدم

 قلوا افصوقوذ لوغشهروک هشیلباق تل هدعب و ادتا هنسادا ره

 باتا بو, هلوا افت ا ۲۱ هلا یرس ناواهد ناه هلغلوا ندانتعم من اره

 i ا مندکحر ۶ ایما قوراهبح ییقود تکی دبعیحا ص»ندقا رح ۱

 هضوح هلا هک فد رظر زولب ج اردو ی اک هب ودنک رلیش ق > ةنفوط

 هدنرع تدمو الت راه طاادصو هدفدناوا فد رعد وک بو 5 |

 .یموازوک هد هدناح ییدلب | ادر یشابو یینعواود مددرک هوصت

 ۲ کیدد هساروس نامرف نوع روک هدنرزوآ یمجلیشب ونارکنهفارطا لبا
 هکلزو هدنحا لو م هک هدنورط تسوا ۱ رانا الغح تویلوا ناناشهلومق

 هوا ساد ر دعتتف سا دنیس> نالوا هد هنر > هددعایدارو رارق

 بس ییارب ندراتهرعم یتیبدیا كنب زاماج كيرف نالک لوا نوک یکیارب
Cg۱ یفددردلاقرلتراشا یردمب و احر هر ؛ام یتا  

 | لیصفترب رلذلس ما ممەدنراقدر وج اعا هراب رمه یکىدروک ارا ب کوک هاشداپ
 0 ك ادارا لیصص هنسار ون هایم هرات و هقاقآ
 اهردژا ه هروس هیوروس بولی ر اص م ی و .متوراو هات تاکی یدمع هلا

 | هل: عزى هلواناوارف شنچرب هدنارودهتبیآ روک هو نالوا سر
 یۂلدلوا ی رد ضو ن کرا نارگن هراز و نان هدنحرل وا هد باره روّطح

 هنزاوم > هلوح ون ردو ریهعیح بولاد 0 رک یکیارب ڊو هناعم كب یدىع

 | یربشا وید قجاغوب یکوص یب زسادوزاغا هناغفو داد رف نامه كدپا
 زوج نالوا هدا لنعشر اهردرا یعانارب دل راد هد هزم ص کند ا زانت

 | تويم هراتروق نغاجل هدا شعشلاح ر دقو شم هتسارا كن هراغزبا

 | یسارفباكنا ہے دق ہج بوطاب كب یدبعهدفرط یرب شلاقهددندكيوص

 دای راغا ندنعددلوا رادربخه-< ندا يا رسهماد توا شود ۸ دات

 یرلفدمهلا تونازواندضوح را: کو ناوارف یس هصالنهسا یک یدبع

 بوراةیج یااشنذنلب یدنفا اص هلوک هدرالبک هکلوا نارمل خ هسکره
 ندنخیدلاف لفع هدکبیدع هدهس)ایدتیالهع ینغاهکب ید.ع یک بیا

 قح هلوا قرعرلت وه اوات اعاش داپ هد هرم یکچ هر وناج نام بوی «هوط

 | تد ,انع والا هبمکلهم "ین ودنک هری هجیدیشیا اغار ؟اش سواج ی زکیدید

FT رل 



 نیت نه
 ے2 حح

 | | هایح تاس یکیدروت ہک هضوحراک ی 1 یتیدنوط یک ید.ع هلا 3

 یجرد مرار نیتیداوا نسادهتسو ان جناب هدیان یی ب و ۱ اس

 نسادناما هن رزوآ كنو شوا قرغتسم هدعافش ضوحو قرع هتچ

 ۱ هنا بوک هضوحرانک هلءایراززبا, هناهسر هواراو ردةنویدیداوالکب
 ۱ تاب يح هغلاد ولد زا زول ر دوص ىت اطو ترا ح مدع هک مر

 ۱ نزیاپرب نالا 1 هنیزوکی نوم تقاع قوا وا سرب یک ت .ایق یرلکدء هرو

 هدمراع.> تورانروق ندراعزبا یییدشالوط یعابالرساد بوتا یودن

 | دادرم هییالودرع 2 نامهشلوا قوح یا عج یناج هدهسدایدلولهر

 یرشا كرهید یدلوافات وید نو ناک اب زسلد رمد اولتک س نوس

 | هنیرپ لمسل» ی دیا هلوا نکع بواوا راتمراغا هلج هنب راک دا قس
 ۱ هدهان! امهاشداپ روضح هكرا فم 3۶ رغدال رد # یدیاررر و یا

 دمدآ لب اسو یساغا ر رقو اغا را دحل سو رلبا ءطوا صاخواغنا زوج

 | هدرلبا هوطخ شب هلا یرعش> و مدخ لج رلردبام ملکااذفان لبا

 ال هدنعا كنوبابهرصق توبهلوا ردتةمو رداق هخمراو هند لنهراهرد

 | «دند رلبخریس نالوا هدنرب ششوش تولک هنت راذک كضوح تاذلا و

 1 ۳ ؟رارلش مروسدعو رلنابسح | هت وب هدارواودقجهلادهب وص یفوب مدا

 ۱ ردعاصهکلبوحارخا ناب رب ییسهشال ل زساد تنا ھن بوبءهلاد ها

 شا هسباوب لاحبواو !جاعزا هدوهب یرلفهدصا یععاشا هد aح اغا رب و

 | هدارا نویهسملوا ن .فد هم سنانم هترزوا كنوب شک ندرزار
 ۱ ,ینیداروب صر.صع ار نددصاخح حر هنس هد)ا و ل رادو رود

 تعفشو جر ك زمدنقا یا بواوار وهظهک ان یاضف تبالس بد

 هحرداوا هد هروک ذم مول نادنفل دم هنلوا ساتو تا یجح

 | یناحور ما ویو رود ند روعش “راد یقلخ ن وردنا یرلفداو ار وّهم

 ی دلوا رو صور ر دع ةد رک رم ید داوا س و داب شد هلبا سان

 ۱  ینایل هطااب هريس تنطاسشذپ عوقو ۾
 | هبنشحم: یمکیآنوا كف رش نابعش هنب رر رس روهشم هلکءد یناول

 ۱ پا Rr ین تئطاس یو

 | هتلنسکا مرکو میظعد نکیارک ند.نادم لنج نامه راتسدو هد

 | کژانرمض> هاج دننکتنا هاش دزو تعاسر انیمح * بوبلوا ها ۱

 تصص

 دط



 را
 ن دنرل؛درود ییطات نب رظ نم هبا: یرلهور تن رم مود ید رسم ید | 1

 تودیا اوج -وا هر گم وا 2 رکلادبع ماماو ادا هنسعاژا رهط هواض هر ۰ كث ۱

 یر رهو ارجا راش نالوا تداع ه دنرارپ شش هدنماتخ هضورعم هولص ۱

 یادا هرزوا یر هک ولم € اردو لولح ینا رمصع قره لوا اشا انوکو

 ندرایلب زاوج تنبت زاغ نیفاوا لوصوا قفاوم یرلاوا لوفشم هتواص |
 هدنرلدما و ر E د رله _ثنهش ه کد ر هعوتم عطا نا: اوا عد

 نیفلوا رایک و رافص ت افتلا بنو یفیداروی لابقا هرلناوا ندناهتفم |
 هدنک وا كرونامه قاروا راهدنزاسو هدنناوخ بونااعصا زاس دنا لا دا |

 هدنءاقم لان-رفیدنفا اض شواچ یلرالبک ندنرلحاو ظنت ار زاس |
 ی رات عاع“و ن اس هقراو لقا ت قق اثرا ر لو٤٥ یک دانا مست ۱

 ماع روض > هدد ب واوا مظعد هنس ه دعاق یرلکدلنا م ا۴ ت ویقوا ۱

 ی رزا ت دوع قهاوا م اکب و رورسم ه داتطاس هب اس سکص ره و |

 با یساراو هتیارس شاتطکشب یارس نامهو برقت فی لش نادا |
 یدلبا یر رطاخ یاّفص هی هلج

 اشاب و اغاسااا یک دی دندش تحاصم و

E4 نهان  

 1 هللا د۔ع یعار > اش اب هلبا اسا ا ن ا كنیرااغا مرح |

 شعا ادب ترهش هللا ی ڪڪ زو طرف هدّنس یسنج یانا اغادیعسو |

 ك: .> اص مو بانا ند هناك وام ترض ح هر صم ه)ا دو رقندنرافداوا ۱

 یمج >وا یمرکب كفب رش نابعش رهش ن وع رللوا باما هلآ یناونع |
 اغاربنع ی دما ۵ داءهبلا راد وللود مها یوم تاوعا ی زو ڪڪ تدس

 واھ ی ۱ یا اضو تب رفت هروشنونرپ روض> هلرس هطساو كن راترمضح ۱

 یسازا اب هب هور دنا فذاطا ی راذ د روی, بی رطد لر هر وس رازو

 یدناوا تب وصد

 £ هس شرد فا مش ناصهر لاله توت 4

 « هک یس هترا همج فد رش ناضعر یس هنس زوقط رکی وبشا

 27 قفوع نلرو »أه هل-.ھج ول 9 یھ یغیدلوا تاب ع رمعلا دع

 تما عیجو EE ا یرلسردر و طح داتسمر و تذس یهادرف

 4 د ءو سع#



 هک رم

 ی ڈا م كنیرا هح هل وا ڌارا ندم را هلا ترف#م هدر ۳ زد هدوج

 یدلوا داهز هرم کاب دایعرورس لس 0

 رالیک تاوعالیذ اعادمیلرمصم قالا ج

 ۱ هک ه دالا راد یاغا هطساو هصاخ

 یکیدروک ندهلق یر تر طح شاپ یلاو نس هفناط نم هلو کک ہد رے

 ناوهقافرب مان اغا د یلرمصم ندیا رارف هلبا بب رغاد,ب» رفترب هدرلنوک
 رد سد A +: 1ا یو دیا 9 دم وت ییصع مرح يسهر ا + ماج بقا

 . هني ریجان یومو رابخا ندفرطره هپ یدنفا بیج ولتداعس یسادخهک وم
llsدیلج هل و. السا هه ال لات هما ران ؛یدنوا الو رازی ا 0  

 Pas تمالسو عاصندن :کردلکیدوعوءلحاو رادتفایاراب ی یرسب

 رالک هدنولامه نوردنا موقر یاغا هنن رزوا كوب بواوا راذغفا راد
 یدلواموفزرهز یفیدنلوا نالا هنلیذ یتاوغا یس هطوا

 4 رد فشن "دو رحم تاود ناکرا ترابژ چ

 ت داعس هفرخ نالوا داتعم یتراز توک یش ن وا كف رمش ناض»

 یدلوا تک نراقمیرلفد او تاغ یی قرشره ظمتاود ناکرا هلج

 ما یه یارجاو دعس دیع ندمآ و
 دید> یارسر 3 هرر اھ

 لوبمالسا ندش اطکشب مالس هاش دابینوک هفرعنالوا هزور زوریفزور تا

 فی طلتیزرومأم هلباارجا یرلعهر قج هلوا هد هفرعو فی سن هنیارم
 دنب رز تحت نالب روق هنهاکشدب هداعسلا با. یتوک مارمب هرکصن دنراقدرو
 كن  دیاعمرح دا یه كردہا ماب هرالعو ارزو « دال ەم ماعم لواو ازفا یر

 هبیناخ دجعماج هدنعب ماتخ بولوا ا ٤ور یزاهاکولم هدعاسم هنساغ
 یرلفدردلق یدنفا  رکلا دبع ماما وب یدیهس دیع ةواصو تء زا
 یرشو تدوع هنارال د یارمس اد الا دعب نیکمروک تب اجا لوف باب

 یکشوک یا قهاواتفطاع ضيف ره ۰ جد یراغا نوردنا هلبا هدیاع

 تداع جد هدلشواو لالحاو تکوش زادناهاس لایفالاو ةلودلاب هنش

 شا طکیرب هدعب توروس لاک ا اةیبطذ هنس ه دعاق یی دق مسر نالو

 تک 90



 ار
۱ 

  هحارتشنا عاونا نالیکچ یراظتنانک د هنیدورو ماریب و راذک هنیارسس |
 وع یک ر اک هب وت هانکراک زو ر رابغ نالوا هدیو ردا نورد هلا تدر ھم !

 روب زم یارسرد اغا لدشیِتع یارس یاغتافو

 . قوفت هدر رههنسهقشب ندن-اهاهداعسااراد هرزوایراماظن كنب راافا م رح ۱

 نواف کو دیا یفلاغایارسیکسا یاهو تاغ كنم رابتر نالو ار اکر دیمدقتو |
 لبیک ةد دنس لوا یتد ىزەدو دەم سانا كنىد راو لیس 32 هدیو ردنا |

 یسا نالوا یزومًاكروب :مدنس هعفدوبشانیفلوالیصع حاتح یغدلوا |

 "دار یسهعومحم تشهو تسکش یرع لیدنو كناغالنسیساضایارتس |

 اغا ییع لری ارج نا سناوب یال ورق شابه دیار مس یکی یحی او اتسم هلا توم |
 یارس ي.یتداعاناعع لنو ط یالغ شابا و ارس هولا غا یار یکسا
 روض> د ەنسكىاكرەلب روك اور ەسە دەاقىلوب قاجوا لمل غو شاب |
 ارجا رل هلم اعم هرزوایز هع دق ؟دعاقو اسکا هرخاف علخ هدنوی امه |

 هرکص ذ دنرافدنلوا اردا هی رابتروم اء لح قر هلو اج اورو رم ها یارو چب |
 یسیکسا كز هج انر وا هلج ن دنرااغا مرح شق: هجتاتروا هدنرانوداه |

 كنیرل اغا مرح یهو د اش هلبا ینا ونع یلریصح> اغا رهوج قالوص |

 ا

 داشاد هلبس ه دار هګاتروا ځد اغا نایفسیاب هری دناسوم نالوا یسک سانا

 یدلوا دادحاو اا داب رف بدسیب داوا ۲ یرههن هلباهب ر نسل ول ۱

 4 ۷ 4 “ناخ تاوعا زا ك لدروس ل درب عارح

 نادک هب هطوا ص اخ ن دنهایجم اتم اغا رادحس یس هنس یدب یمرکی
 ماّنحا نرق هلبا یاال ال اغا رادمنس یل ہ دیک هپ هطوا صاخ كب دیعس

 ن دد داوا ماد او م وی بلس یییدا وا توف ن رو رط ره و ۱

 هت سه كح هم هدا لمح هلو فیعض ید وجو اناد هوس
 قلا یبرقا> نالوا لصم هعفدوو لما یغاغارج هلغا وا فیح |

 ی وو تاع هر ودنک هروک دم هرات نک روک لع ها دسم

 اوا ت٫اعر هوالع یناونع قایشا
 ےک یی ج یس تیس س یس دس



 بم
 یغاالالاغا راد سونامماک انادجما یباح هتک ندرالبک با یدک هطوا

 یدلوا نارقالا یثافاغا هاربا روت هل

êی رد هطوا صاخ " هدرم ع عوف و  

 دم نور دنا ن ا عا نا ری صع!

 اشا هی داوا ماکب هلبا قیلغارچرلبل هط وا صاخ هد هناه اش ةا
 ی راک دلڪڪ هلوا ما م للان هليا لفن هب هطواصاخ یجدارل با هطوا

 ىس هنس ز وةط ی رک: ندد ۰ دمال 1 ی مانا وشا هلغل وا م انا م واعت

 5 كنهن ر> ن د هراهاش ی رشلا رهاب یرط هدنعا یس«دعه)ایز

 ناجع را طنا ندرالکو م اغا لیلخ رادفوحو یکب ۲۹ زابرو ی
 ی اقا رها ط ه داز یه سه ن دیا رغسو ین اغا دک ی رو ی 7105

 ه]. ها هبلاع هدر لواو رم شا هلا یر هد ه هطوا صاخ ییاغا دجا یاب

 ی 9 نالوا: کک زا ساب هدد ر ۳۹ هدقدلوا رها د یراق داروم فو

 نکا راکشآ یغبدا وا یکسان دیشب ورک د ی دق كن نب

 ةد هسا س عا رظن ف رص ندنل و قاجوا هلءا سان قایحمزا س

 ۳ هءفد و و افتاب ۱۱ مع هز دل اف ورک بلا هب هط وا ا

 ا كب ندکلیدتوا ساب هدلاح ی راک دعا ر و رسه هل.ا هطوا صاب

 راهتشا یدید ۳ دا رابتخا ی ءا ناب : ےک كر ها لوبف هنب هول

 کا بودیا تدا ص ا "ی دزوا ترضح ناب رقم نیا

 ندرل:دنک اا ندنراک دتا ماکب هل اءطوا صاح هدب 1 صنف

 یج زا ییا هدننا ثلا هلفلوا راتقفا رادم یرلک دنا رابشعا یک
 هلد | تای زاب :ییمکباو و ردصت هعایک زاب سا یدنقا ے هدا بات هم ناذ

 هد لب زا ی” >واو رهشل یدنوا قطصم نیا زاب ی”

 هغلیګ زا یحدرد نیکعاررکت یسکیارکنز ید فا یرکش نانلود مد

 'ريوج یار ینلیجتاتعف هدهسنا شلك بون كن اغآسابلا یاس

 یاب تلا حد بوئاوب یدنفارکب یههلوق شاپ ین تلآ هدکنا بویعهن
 لعوب كب یک یعاع ی : کرسی تل یدو یدنفا یعار ج هط

 یاب زا ییدرد e ل رت نیر دن راتالوب هدنرومآم اتعم هل

 هوداص یسادرف لی زاد ساب نانلوب ی زا ی شرک یراک دعا ل

 یساا نادم هدنژو مو تد هدنفح ra ندرب یغ؟شب بو



 هک

 0 ۱۴ ینو گلو هلو هوا

 € لوبءالسا یاری نواه لعن ع وقو $

 راوه قر هلاق نو ڪڪ شب نوا هعماق زور یمن هنس زومطیمرکب ویشا

 هنکیدتیادیب شیاشک اعون اوه ردنوک جاقرب یلاعت هدمح نکیا ظومم

 له هر ول ر» یارس هل تعاس شا نانلوارابتخا یتوک یساربا هوج |

 یدلوااننواع دموادمواعصو قود ی رو ی هل ج ید دارو نواه

 1 ۹ لازم كي قارب هناتلک رم صقرد تاکر میسر یارجا # |

 نوا لرم كرات ۾ دیرلعوفو نوال هرزوآ عدتسم ۳۳ عدق ےسر ۱

 ینوک نیا یبهجوایمرکی كن هدعغلا یذرهشوبشا ن دنکیدلک هلوا باکر
 هلبااشاپ دیهروخ مظعا ر دصو ارجا ب اکر مسر ه دنکشوک هلال 0

 ن دنرلو داوا الاو هش تافتلا لا یار طح یدنوا هداز ی رد مالسالا مع

  یکیدلنتسا هروکذ هرمصق جد یراغا شوغق نالق هدیارس ورافو هرکص |
 هل ها لبعو جا ارخ ایت رل هيمن ن درلشاب ناه قوا یرلناعذا مع“ دس ر

 .یرافالساطیمببام هقشب ن دنفردلوا جاتح هل صفن یرالاح ےارلنانالرضاح |
 نفوذ كنس رک | یرلک دتک هلد رلسبلت هسلا ىلةلكتو عبات هماخماهوا |

 یس روک ناول هدنراوصو هرونل عمال روض هسیا لاح هن بواوا حام |
 ناطاغ هدناذم اخ ییربرب ناولهپ تفچ نوا شب یداع ےسرو نایرف |

 "هوالعیمددنلوا نيس هد ر هقشب ن دناسحا هسا ید ا هبلع یمدقنقو

 یشالک یکی ڈیدیک ك سکر هو رودص ن ذا هد هرااغا هدعب نیغلواناونع |
 یدلواروما باعګارو تو بس یغید وا لہ۶ هم اکا

 الەم ی ارس رد یعحعادبع "هدیاعم ¥ ۱

 هاش ن دیا ف داصت هننوکیاوا كت هش شا دعا یذرهش وبشا
 ترد نوک ت ردو ارجا ییاجگاهر ز وا یس هدعاق هوا یع ا دبع نوک

 ی داوا الما هفیهک تس یغب دناواافصو قود بسکایلاوتم هک

 4 هبهرحش ناس>اروهطو فلو نیتأمو نيثل# ل اس عیاقو

 + لا سهفرد باور نی ارم یارجاو نوردنا تاوع ا

 هک وا

/ 

 هم ےس صحت



anویو ی در و و ی و و سو سوسیس یاس سورس سس  

 3 ۳ ؛اطء ید داوا یوکه نشد لاو هند اس ات ی“ هنس ز وتواومش

 ِ قو ۳ ها یاب هه رک هاوعا عج هد هک رام "هروکذ م مو هلهلو "لاو

 داش یس هلج یک دار و ناک ناکب هدنارود رواد روحو ا نوت

 لی سس هر ربا دوج هرکصن دو داوا ناتس عسى عا داو نادنح

 شان د شروح ےءاردص هړ دعم نووو سرا س یاکر مرگ هنکشوا

 زا ون ره هیرلترمضحی دزوا هداز یرد مالسال | ج 4 .|یرلدرمع

 ی دلوا شیاسآبج ومو شد اشک غاب یرلف داوا

 ډک نواه یار سزا اعانیهاشیئاب کشد نادش عارج چ

 دناخ کل اغا نیهاش نالوا یشاب رک تد هب هصاخرالک وریثد هن ی کیا

 شوعفرخاو لواهدهسد !هراکشا یفج هل ون راتعاو راکردیابل 4 دص

 هزر لوس هراب ندنفب دلو رها و رهاظیکب دا 2 و زا صا هل. یغلاع

 لاک هدرلنرکوت هلکعارا تخ ا یعلوا هداصر تاب و راهطا تعر م دع

 یاع او و هءطد رب ناک لولح هدو دلو اراعش ی ران ره شمولعم

 ۵ دل رهیییدنلوا تاعر هل س هدر م قلعارچو تانع دهها یو

 ی دلواناناب ف هل "ما وب هرالیک تاوعایراظذ له ءلایموءیاعاو نانا

 عارجو فب رش دوم بشرد یاده ترض > جش اج ل
 نورهم ضيف نوب اسه یارسب هداز ی وب وص

 : یرلف د)وا هللا لهار ظن ره ظم ورلد هنواهناعع "هرهاط هل البسیل اه ه دم

 كنب رل هیرمخ یاعدو یاس هنماج كبءاالاجر امناد هلغمالوا هابتشنایاج

 تج ص جار» واع الاح وال ثم یراکداک هدیایعاسهراهطا هلب ایت اجارات

 ۱ لنماعکا الع قرطو بااع هک ولس ۵ دب كسا لولم یالسا یچا رم

 یرلب رح ر٤ دنواهاک الد هاش داب ولتما رکو لنک وشنالوابلاط ه.راه> و

 رازات نالوا 2E ا ق داصا هنس هه یعکبانوا تالوالا عج ر رهو

 هک ه دنس هر ا دراغآ هليا ییسانمیپ,دنق فردرت رغم فد رش داوم یس هک
 تارق هرزوا یس هعدو *دعافو فد رم هه,طا دیعءو فز رش روم
 ف طی نواه نوردنا ناکدت هلباع اعسایت دا هسا تدالو هبة: ناو
 ی و یر چچ و و ر چ



 هرز هاخ س فا رس رد د داوم هوا ت وروج فلا ؟ر یلکوک تفنص روو

 د و زر رع 2 یاده تربضح نلصاو 7 a نيؤراعلا بو

 نیدلاباهش و مش و دار نیش تسول را ih كن رلتریضح ید« وا

 روصح هلا یرلبذوص نالوا دوجوم هل ۵۱ ا ا ر صح ی دزوا

 هدزسارا فدرش دیح ولو ارڪا دل رلقب رط نيا هدیرل هک وام رونا | صاف

 ندنعیدنلوا 3 یدنفااص هداز یو وص نایقوایهآ | هلا ارصالعا

 قطن هللءایاو فب رش قطن ینبدوقوا لصوص > و ر ًاهیسهسهدنناذد>
 روطس کلهر ادلخا داکرمت رود رم قطن نیکع ارث أت هسلو ا هیک هل. ]وا
 نوعی را وا 2 یس هر ادر یلکو د ا كو ترصح # ی دآ وا

 #3 الاغ ین ارم مشو ایز تع رک یعهاورب برهم ا یدآوا

 ت م رل اکد نن ناج قطد ## یاری و لدوب ترا عالصا "رعمتسا

 هراکشآ هناقشاع یراکدید هلاوبا هلا لاح ناسا یسیکو هآدم ةداراالب
 یار یعوج وجوشها كر دیا رمععلا ینامراهظا رکو ریغص هاو اهارهاش
 مودو لاتا لا والاروع هاش دان تر> خب راک د.درل ,دیال | هنوذ به

 یرا؛دروم لاسرا هرس هطوا لرعس بو 1 هراربس یوسر هد: ہسڈ ) موسوم

 نالوا موق زب عهرکصت دقداوا یکلاحدجو تاس هنولاسمه بورد عناه

 ماعنا هلصف ندتنارواو ما رکاهداز تایل اما هنر اد رطح ه.لا راه و 2

 اذ # ماها هیاذلا قوفام هی رطاخ بییطت هلیساسکا راکروک د دعتمو

 الدم یرلفناس ن وک یمادرف هه: روب مارعا هنب رالګ ان ون یس لج

 2 ىاخىزاەناھاش فد رش هل بات: طاس فرود . رمسعم هاح ناجا نایلون

 ن راد تعالس باس یرلعاعسا ورک ید هداسز ۳ الو !تولوا ت ترمس

 ؟تش اش "هل سو یرلت دوع هنبراوتحا تک وش یاآرالد یارس و

 ( و نام ههدخ

eنواه ی ارم“ نا اک 4 ه>جاوح تافو  

 دهز هک نفت یلی>و 3 هن هحاوخ نوباب ھ یا ارس ورد ۳ فقرو

 را یسهجاوخ هنااک نالوا رو هم یتطاپو رهاظ هلبایوقتو
 ایمرک,تالوالاعسر رهشوشا یرلترصض> یدنفاق طرصم حالا

 تب تابان ی # یتجرا * یاد شوک كم u سام يدا ڪپ ۳



 تل
 سس س

 هبا اک نالوا ل هلبرلاوا تجر یارد قرفتسم هدنرافر اعتماد
 | دس نداحنص یو هنشراهح یسجاوخ یسهطوا یلرغس یناهحاو

 نا ارسهطاعخدیٌجاهحاو < ىس ەطو | یرفسو هجون هنیرلتر طح یدنت

 بس هنن رارمضح ی دزوا هل دنع حجاحلا یو ۰ هک قو هج او

 ¥ ۶ رو ندالعزتاسا رهاشم هد افرا یاس ول اردو طاع تواوا هز

 | ی دنا وا ه وقت ه دنتدب هبلط يکي دلبا هفر یک زا یدنفا نط

 هک ناب رهک هناخریغ "دشناط تئاسا

 لععلانالاح قدصم یی رلفدل وا یاخ ندتاساکاد یسهفاظ یر

 ا یاهض نا رکرستسمیدنفا د قداص هنلود نالوا یساغا ی رع

 | رازاپ یه رخ > الامیر رهشو,شا یرنا تقرربخ یرذکدلب اتدا 4

 "ههومذم ددناط قو | یهامااعاشداب ر ترض > عع” هدیسر ینوکی سه

 | هت رراومهابراو ااو اضوانالوهدلوا عقاو مدرههلر وب هلر فن كنهروهش

 ۳ هددسدالک د لم أ جاست ینیداوا جراخ ندزشب قوط لمحوربس

 | یسوص>یرهبرو تدأب كنس هلج ده و هدم # نوه رمهت9 وب رها

 ةيلصا ینلاغا كنس ادنمک لوق ناسوب هدننودامو قیلعت هتنامزو تق
 یدنل وا ق يد ینیدنلوا ق ول دد

 4 یلرفسهناخ یادنفک ن دش خارج $

 :اغادچ اولنداصس یعارچەدلاو نالوا یفادخخک یل رد سورن د هدس شا تر

 ل وفم یر اوشهوراوطاو a هدب وامه یارس كني رارضح

 ۱ .هداز ید هد هناهاش "راو "هیاس نددنفد داوا رادتقا.د لب راب رهد

 ه.اا راشم یاغا نکیآ راکشآ رھا هدیدنع لر هلج یسعارابتعا سلا

 | هلبا تاعاطو تادابع یی رادیاپات رع "هیت بواوا هدزاکرب راکذا لوا

 هعفدون هلفلوارا کو راسفص مولعم یکیدلبا دهحو لجو لذ ګرو

 ۱ اع هاکرد بلط مع نمو راوارس هرب ندر هجس> "هراس نالوا لول

 ۱ | لم ندنسهدهع نیغلوا رام: راسم بحوم هیدنک ییلیشایومق

 | «.دننطاس یارس الاح ت وجا یس هلبلج هاح یا ادفک یلرفس نالوا

 ولو اجا دم لع وط واد اس نال وا یس اغا ر ڪڪ شد د ملا

 هورفع اهم ن Lh و روح هل س هبطماو ی دنفا یم یلع . راد

(ır) 
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 قرەليروج تەر هنلاح حالص ند هناهاش یرشا قرطو توعد

 غا نیسح یشاب هط وا ضاخ هرکصندقدلوا تفل ها قوف ام ۱
 یندداروب سالا هدروشنوئرپ روض > هرخاف ملخ نانلبقیه] هلبا ین

 لا هرس ہنر یساخا ضرء هدارالد یارسو ترهشو ناشد ره ا

 هد روک ذم م ول یس ر>ا هلهح وأو | نیفلوا ترم 2 ا ث یرلفدلوا

 ۴ هس لر هبیروس یاتفف نالوا 9 تور نا لاها روظنم

 اوکرخ افت بیس هدننیب یراغا یس هطوا یلرفس یکیدک هنیرپ یسادنهک
 هطوا صاخو تعب هرزوا ی د هدعاق ی ہ هلج هدلاح ینیدلوا نوڪڪ |

 رکشد نالوا لح هد هع یکید رادو تعاطا هرزوا ند رعت كنیشاب
 یسالال ساب راکنخ الاع افرظهعمح هزاریشو ارعشهحوا مس ید هن ها

 ید یاونع قلالالسابو اس یدنفا كراعع فصاو ولدا هس نالوا

 ارجا هنیراترمضح افا شور د دک ن داعم وق س اب لرالیک

 یکسا نا ناو یلکی لوب شاب هدعب بواوا از الب هک ردوب ق> ییدلروم |
 ند هنامز ناعس هتکن قراعم یاب رد سوجرب مزاق ندرلبل هطوا صاخ

 راسو زا رحا یس هدار یغلاغارکشد هشوک یف راع دمع یراکدید نی نونو

 نالو ناصعن وال یل داو ازار ءان رَ هدیهاشداب ترضح تنطاس

 هباغآ لع ر زاورپ الاب ہک ندنوامه هن رخ د یدک طوا صاخ

 یدلوا زایتما هیامرس هیام
 ۱ اشاب ديشروخ زا نا وياه رهم دادزتسا

 1 + یوتف هاحز یدقفا هدازیرد ؛یداهشساو

 !یونف ر دص بحاص هلبا یراترضح اشا دیشروخ ولوو یظعار دص
 یرالاص فنا ندنرلمافم كنب رات مضح یدنفاالم هللا دع ةداز یرد ولتلود

 وشا هلهاروب اضعا یرلعا اوزناو تلرعلوبق ؛دنوک رب یبیکیاواضتفا

 . رادرنفد الاح وک تنس ی کس نوا كب ر ۳۹ € نب یسهنسزوتوا

 / وا: اود ند هي لع تلود یاقدصا نالوا لحم 4 هلیلح ءاح لوا ق

 هلس هدا ز ترا دص ردصو ی قبلا هلاکو رهم یراترمضح یدنفا كب فور

 يلع ولتفوطع یراب رهش رادعلس ناه ن دنکیدنروک قس و قحا
 ل اعم ماظع رو دصو لاسرا هابوعد ند طا یرشا فرط یدنوا كل |

 یدیف > یدنفا مع اح لپععسا هداز ىلج فارشالا بیقن اقباس ندما ا

 + واتحاع* #
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 وراح ناباغا نازم هد هن وعد كنب زہر طح یدنفاالم یهد و | ال

 لالا نیءلرو- لاس! یدنفا ك د واترع یاب یکم عن ند هات

 یرب رهبورتسوک ل عتسا تروص هیارالد یارس لابقا لاو یکبا ل
 یراک مک یژرادقوحراک:خدنی رالاهقتسا نکیاررک ندنسوق هجوم

 یاس هدتفو ناناوا صج e ب واوا ا ۱نوا هدد دوه

 ERIE واتلود هروقوم تیاهعر وُناوترپ روصح و لصاو هولا«

 هوبا مه رهم یدنفا كب فور ولتلود لواب لواو لخاد هليا لال د" یساغ
 تاقب سش هفاک نالوا صوص هراقنط لیکو لالا ق ب واوا ل
 "هورف هت جود هرم دارمس هننرلش وب تاد ص س ودو ارحا هللا یا هبث

 یزراتعا ور دق قر هل ر وب اسکا و سالا رورساا بجوتسە رو
 دال :زوس توعد هتجهشسم م ارحإ دنلب ماعم وال یچیدن او الابو دل

 سا.اااضم یاو ف هورف جد هنراترضح>یدنقا الم هد هلا راش

 الما و نیس هلبا ت الک رهاوح یشوکنم تمهنم شوکو اڪ ا

 فا سس ر یکیدلردنوک هنیرا هصوصخ لحم هلهجولوا بولب روب
 یدنلق اشدا تروا

 هالك سصرد نواه و عوفو و

 دک یک رطع ترادص م اقم د دح یارب

 قفور د“ س هيرا ر ازاب ندا قداصا دننوک یحهرکب رج الامير رهش

 هاز.داب یرزوا هلب وا ب وهبج یربخ نوبابه ب اکر هنکشوک هنا تلک
 هواصو تء زع هروب ره سه هلا رااعا یعشاب یرلت ضح مدنوا ها:1

 راح بورود تد هیادا هدنآ یرالوخد هولا بشر ص3 نورد یی هّصو رفع

 رب زو «درل هرص ینیدناوا اضیاو ادا هدکلزپ هلبارایا هطوا صاخ نالوا
 ی دتوا الم ئه: د م اللسالا مس هلا یراترض> اشا یور ولتاود مظعا

 كم . یدنفا كی لعرادمسهرزوالوعت نساحم لوصا بلک هباکر یراترمض >

 لات ساک رک هنعوتلوق هلا اغانیسح یشاب هطوا صاخو لابةتساندنشاط

 كني رلرضح اشک لک ثم ییفم یخ دیدنفا دیعس بجاج ی سافا ریکشپ بودیا
 اشامت یراک درونکر دذ هرپ نیب هنوب ابه روضح كر هریک هنپ راق ووفق
 قر هلو ااوسدب ج داغ ارمنع یساغا داع لارا دولنل رد نکباردیک هبوب اههرسص و

 سس جم و سس ی و د ج

 س یم ر کس

o asan 

 هداعنلاراد هدنراق داوااسر ی هب یه الا لطترمضح یاش نها یاک اخ

 )هه سس
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 رااغا یل هطواصاخ هل و اغارادباکرو اغارادقوحو اغارارتسو ساغا |

 1 | رسد قجاوازس هريس یرافدقج یراش دهلباادا سوپ نیمز تعدخ

 ۱ یعهدعاقو تصعحر هن راتدوع هرکص) دیراقدلوا RS هدر وقوعاهم :

 | تنطاس عظعرب یراق دقج ند وياه ر وضح ادرف ادرف هر زوا
 | رادققر ەدنسەراد كنساغاهداعساارادولتاود كر هر و نوتلاهاکرهمدخو |

 | لاجر هرکصن دکدلرو تبرشو هوهق نالوا ےس هدارواو تحاتساو مارا
 | بولوا تدا تلود ناک تهبآ ناش ی راک لبا تدوع هلبایاع باب |

 ح مالا یعلکا چ در ادعم ر  درصع مرار ع تک ىل وه دع

 هز وک ذم روصییرمصق هدکنبزاغآ شوغق ناسیاوا یبشب هللا یلعو |
 .نالف هدو راقوپ ههلبروپب مات مادقا هنسحاک هست اکرالا غیسو نادیم

 | یدنج هک ا كن وامه رصد بواک قارا شوو یر اغا شوق |

 یس هعروا قاموط ندنلاو نااش هرس یرلقدشر وا اغ وط یراقاط |

 یخدزاناولهپ هدنایمکقاموظ تولوا ناب ی و دهبینورد رورس كل راک |
 یراناراو هسنقوذ ردق تعاس یکیا رب هد ران واو نوذا هكا شر وک
| 

 أ

۱ 

 لما ی دوا بع ار ۳ هطژاج م که یغیدا وا م اع دود بودا نو

 نذا « زاغا هدن آیغیدناوا ماما رلع"ا رم كفت قاف واو ماعنا یرذناوع |

 یدلوا یک مارک ایرودص

 € داخ رالیک تاوغازا كب لس ندش غ ارچ ##

 نال وا یکسا ندنس کا هدنلوپ قاجواو کفن غاع هدهصاخ رالیک
 نلیددک نر هی هط وا صاخو م ولعم یغیدل وا اما ن رطاخ ك ملس

۱ 
۱ 

 دنلاحو تبغر مدع «راروا موقيم رم نک: ای ڪک موسقم قزر هدنفح
 هکر درلنوک یلبخ هلبا كلب تیانع نیع یغلغ ارچ هلی یس رب بسا:
 نماد نوعا یسلوا ریذباوص> هدنوک رتو دقن لاخر ع هلولحم ره |

 نالوا لولحم هعفدوشا ندنکی داک هدیا میثاتو لیبقت یابرقم نونعم |
 هناخ ارورسمو انونعو رشت هیو دنک یغلغارج هلیا تماعز رب هج: وش
 هپ هن وردنا عیاقو فث اطاو فاع لیذ یه دنلوآ ریپسد هنس

 ی دنل وا ربط ستو ریرحت

 9 لرع



 تر
 اغا هللادع یشاب یع اتسب لزع # ۱

 + كب ىلع یی يدب شیاجگبصنو ۱

 یناتسب و ربن دهاکرایالعم هاج اف هاش داب ترضح سون وش سوا
 هدندنروم ام روت لب و کر > هنافداص كاا هلن اد. روهشم ن دیا یاش

 كلل ج یراتفکو راتفرو راوطاو لوبق ناناش هدهناهاش دفو مرک دزب قنا

 یدنسم یهرطاخ لب وا هنس کس یدب قر هلوا لودشمو بوغ رم هدیدن

 یتوطس و تاوصو تدشو ت دحو رکفافا یراهنشا هزاوا هد هظف

 قفف وم هسا لاح هن یدیشعارمساهدنرهق ه-:یشاواو لزارا هلزع

 ه> العیوادنرببدن هلی ره یار ا کر دلوک زار ن کد هرزواررحم لا

 باس کاقعلوا جا زنما مراکم راکم هاشدا عع” "هد.سر ینیدلوا جا

 زوس راد هنااصهناو مالا ت حار ساو تحار نیک د هد دیات تگ ب

  نسح یسدن ک هدلاح یراک دم ه دیا م عفا ر هک Eh وس تم

 یرکیكرخ الا عیب ر وبشاءانب هنکیدتنا امدتسا یازعو افعتسا هلیایس

 اضما یلیوحو لیدبت ینوک هبنشراهج ندا فداصت هننوک یون
 دلکعا اضتقا یسلوا اود لوفشم «دنس هناخ هليا تاندبعت قوتس

 ددج ییالا ها یکلیکصح لیدبتشابو درفت ه دنایکصح نایموریندقو
 لی هلبا لیلح بصنم قابش ی ىج اتسب یدنفا كب يلع ولت رع ن
 لامجالاقد رط) ییدلنا لیکن, دیبا سه هوا داو یک

 یدلوا لیصت

 4 نوابه هن رج نا دنح رهاشم زا اغا دچا اح تاقو 3

 اح یکسا یلدا ندزااغا یدد> نالوا ٥ےس هطوا نوبل سه

 یس هنس زوتوا وشا بورب و لسک هنسک دنز رج "هنا لجاماج كناغاد
 لارا هب بمب ۴ اد نو طم ۳ وک دینشراهج یجنرب نوا كنلوالا ید

 لاععتسا هر ا ےب هکنک هال نبدا لاعسح نوکحاق رب « د را هتس
 O EE ge او لالما ینیدلوا كلام كح مس

 هدهد ث نرا و یرلت رم طح ىدا لیلختشک رح یسادنفک بز

 هلته ج وب و ناسحانذا هنساباب یشرب نوعا یناج نس هل ب ويعا ل
 ناذینسا یسعاوا هوالع یمولاب رب هنلاصتا كنیرلایدنف یس هو وا هغ
 لس سم سس تست سس سس سس سس سس جگر سا تست تب سس سس سس
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 لام نیغ وا ناسا ی وا ناز ورد ر د اچ دارد رب د 4. راه دن 8و |

 رعک Jt 5-4 ء9 روم كياو ۱۷۳ ز هاغالیعا_عما قاطوف یا یعونیوقوم

 ۱ مان هزژواررحلاو: هه بوم لوا ےطن هدر د اتو ھی ولار e ۵ ردزوو
 ی داوا ی 3 داز ردام در یتیداوا داش ی ودر ح ورو دا د ییسمأت

 4 یوئسه ءھام اعا ندلاءالع یخدنام ندشعارح ¥

 تواواردتم تالیصتبام ةعفد ردوا بس> نکنا اغا یاب هدهضاخ رالک

 هوامشنیام ه>هدار د زند هن سرب و ماکب هبا هرو کز هنر ۵ لر سارا كلج

 هیهام ینو ک هینشراهح یی درد نوا لر = الا تیز اما ندلاءالعندبا ما مود

 یالار عاد هیودن کو ینیدلوا عاريا ندیرقنو فربشو عارحت هل. صمد

 مزالم هلبا کدک هطوا صاخ نالوا لهم ندنسهد مع هلتهج و بولواغ اد
 روهط یبهدزر رک هاا دیجا طظداح هداز ی یهدّرم درا اهطوا صاخ

 تاب 7۰ هدیرمح : یرافدلوآ رود ب ندروص»> تاوخ A . ی راد الرضت یهدنامو

 یدلوا روعشو لعع

 و ےل ناطلس تباتک تمد غا را دقو ندش عارح و

 ۱ مستاو فتطالا صاخ لس ناطاسزوا ندک ولت هدیدنسٍو ءلولم رهاشم

 اغا رادفوح ندرل غا صرعو لوح تاک قبرش فاقوا كی رلتریضح

 قرهلواتباعر هتمدوو تمرح ھت دنه تولوا لوصوم كينیسح نانلوب

 او کوب و تلس هنسو الع قلناکحاوخی هیأب یکلیح < هب ساع مرح

 یئرارهش راداکر نالوا هدننودام نیک روک سنا زلغا ی لای: طار

 ۱ .نانلوب یساغا دادو زار =| یسهبر قلاغا ARE اعادعسا

 زارع هلا ید نسم قارادناکر ید اغاج ها ربا ولتیانع یرادناهح رادکما

 یهجو یابد هرک ول تیره ض نانلوت یساعا را بولو ۱

 تەد تداعسادو نیک یو هر روما هلا

 ا ا ا س ھل ا م کی مام ام سم م یس ا ی ی است ر تو زر و حس تاج ا س ناو ا ا ۴

 یدنفا كب فصاو دات اوت یساغا رکشد هلغلوا دنن رک هتبرد ردفا بوتس |

 كنور و نور دناو ش ومارف ینوز ومو نوعصم هل س هلاغ ینلاغا رضا 0
 را ساب قبس ا د ینلاعا رک شد بو دیا شوک نه هنشوک ی:رزوس رهن هبرو !
 و فورح هلناوداو تاودو بسانم هنس هعطق كنب دنقا تحاح |

 | ساب رها و هطوا صاخ ندراهدار نالو اهدنا تاآ ؛ تآ جد نيم وا بسا ۱
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 ترضحروض>و تراعرهوردنانواق نوعا ینااغا رمکشد هشوک اغایلع
 نیکم رتسوک تع راتسف ةتساسک ا شش اهق وخ یللادنص یا هدب راد

 صاخ ندعلبحزاب شاب هد ةن هنکدک هطواصاخ نالوالصم هدناهنا

 ولو دکحو لحاد یرلد مضح یدندا نیما یسنربق یرلقدلا هر دط و

 یداوا لصاح هدرللاع قح ینا ونع

 4 اا دعس یکنژینابناهج رادقوج یناث هرامنات ناسا

 هد هباکول» بان رت باکر هللا قا رادقوج یعگیا:وریندتخم رات یدب یمرک

 هر ود:ک یکج هب 9 صاخ سان ند: سلوا برع یدو یا

 هل | ي» نالوا ق ع موهفم لضا ۰ اغا دعس کنز نالوا یسالت باب

 یتلعار < اھت دعو دون دداا ایا یکیدربو كر کیک

 هل« روس اطعا هراءنات تسانم ند ها ھے فرط هد اواو احر یمودن

 یوش هماج اغا نیما نوزوا هدبارغس نالوا هدننودام بولوا ابحاو غار

 تب یغیدلوا اراک هلا یا رادقوج یحکیآ یر هلق مدارب هتسلوا یش
 یدلوا ال ما هد دک

 ٩ نوردم ضد نولامشیارم مزد ۳ قارادقوح ع وفو $

RE.قارادفوح یدلعشار كب رات نالبکح ی وزرا  

 هدهروک دم ق رط ییمدن :عووو ینلعار .>رادقفو ج کیا أ همددوب غلي

 شوهفزارباددش نیءلوب عوبش ینددلافزا ینایز الم واز عوقوهلسا
 اغا نسخ وطق لهن رخ یرب ندهلجو زارحا یتناونع قارادقوح ینا

 ند رالبک و ی دزوا نیس یردارب یدو ك دښار هداز نال

 )ا ب>ر نالکحندهطاغواعا لی لرصعو كل. نیما هراز يرو

 كب مهارا لداطو كي دجا تاو اغا ےلس یالفكاعا سایر دیارھد
 رلب دلوا زام هلءا فرشو و زابثنا او «ژزادقوج

 6 ىلرقس ازا طظواح يبهلود ند غ ارج

 یچ هاودنالوا لف باق ڭا نو شما تطور هس لوا هنس يکيا

 نکیا ردتعمهناوعا اره ر طارو ط.صو ردأم هادس ره از ا دج نوا



Fkمت 3  

 هل داوا نورد! جازم فلاح یراوطاو روطو نوناق ریاذم یکلسهو ب رشم

 روش رای یغیدباقو را هراب یعبدلاقر هری دن ول هي هد طار دق هر دع#

 ع اطاو مدعن» تالطب ار هاب هطوایلرفس ندنخادلواندرلشروابدو 9

 ر دنةددلو ایس هاست دوو كطفاحی هلودیسلوا یک م دهم داقناو

 ر دن راک دم هدیآمضه یرلیشیغیدنوب كنیح هلود راطباض لوس هلغلوا ۱

 واو نواح طظداح هلا ه رابثاب نود رد و ت در د هدرلن وکوت ۱

 دا ی راک دد لدادغر ییاح هلی اقلیشاب یوش دعاحو عا رو ونح |

 یدال عاصییشدا اعانیما

 هک شاطک شد یارمسلتاسب نویا هلق ع وقو #۴

 هانا هاش داب یتوک ی روقط لئب الا ی د اج یس (EY زوئوا وشا

 اک یارس ن دن ارس لومالسا هدرات توو یراترمضح زعدنفا

 لاهاشیاسا ی دا و نورد یاش کحتعاب یرلق دروبنوبامهلمن ۱

 فرم هلبس هربش ڪڪ لاثما هج لوم بانج هلغاوانوریب و نوردنآ |
 نیمآ هیلبا فرش بسکف رطره هدنز هیاسو
 + ناغارچ یارمسرد نوبامه باکر ع وذو

 بولوا باکر هدنسلاب ن اغارج ینوک منش یدرد كلوا هلة

 ید وأ المیهد واتحاع” مالسالا حشو اشا فور واتلود مظعاردص

 مزال بوروس ر زو هن وامه یاکاخ هد هروک دم یارسلح اس یار طح

 یراهدتاارجانیاکریسر هرزوا هبلع تاو د تاقى رمد ٴهدعأقو ادا یک هد

 1 یداواالما مک تان

 لک هصاخ هئاخ تاوعازا یدنفادعسا تافو #۶

 ؛ هطوا صاخ ن دنغابشاب ےک كت هنیزرخ هدنرال!اوایس هنسی دب یمرکب
 الوا ن دنسودام تامالع كقدو لس ورندا قلاش یدنفادعسانانلا

 ۱ > الا ی دا هام نکا اود بادن ردن لوغشعو الم ههر و تاع

 ا لصاو یرلا تور رخ یکی دلمااش رادلاصتراینوک هءهجیعزوفط نوا |
 | ت> وم هرات و نورد نزح تنس هرلنلس ین نعلوا یرکا تاوعا ۱

 صاخ نالوا لحم ن دنس هدهع هلهحو وب بولوا نوک نوک تالافم
 ی را یو و و 1 © os > و gem a ا ا ت

im تم و OG < aa ere رس CC NE 1 ° r r ee e a E ORO A mame aa 1 



 راو کد كب دج ا زانروب ن درلیل هطوا صاخ مزالم هنکر,دک .ط
 ۱ هلا وەک اقوم یدلیارداب هنهد را وا لرامزاللم هلا هو

 تلودلاحر « گو دق دتبح ۳۳ باور اخ نر كلب ها ۳

 یرهم ردار كن دنفا ین یبا عمو : نالوا رق هدنسارآ هب

 | یافوتمنکیآ یس زاب شاب كوبا به هنیرخ هد راتشب نوا بو
 قاقعسالاب هی یهاشنهش رک نابتاکو دورو هیارالد یارمیخد مماایم
 ۱ یی درد ہرن رات حب وا یمرگ» نیکعا دوجو تابا ههاخ یر هلوا قاب

 | هددسا شلوا لات هیالما وثم یلاشءاولخ اد هرطق هلیناونع یا
 تاوغارتفد وربن دنګ راز کس نابسفطو یکسا هد_ناوب قاجوا هجتار

 بواک وب هغلیشاب ميکهد تلا یرکب نیغلوا والب یترهش هد هز
 ن د هنسر بودا در 3 زا "د)ءاعنو ذی فک ند هتک قد رط یرورم

 1 ارحایعدقمسر هلدلوایمارمیب و فو راحود هل اطیب لعاشم هدا

 ی دلو ا راهتشآ ب ۱ راویمددشار وا 4.1( رسک ره نوعا

 € لینج نادر نوبامه *رصیالآجارخا
 تسول یالآ نودامه *هرص نالوا ندهن مستعد و هسح ند

 یراترمضح بیرف اناد هاش د اپ و بیر هدننادیم یل ج ید هد هاو
 ِ اوا بسس یرلف رمت هروب زه روصءب رصد بدر 4 هل

 كیابطخو هما ع وج هرکصندرافدروب ببیطت یناکرارطاخ هلهحوا
 E ن دیاشلا مظع نرو توالحو عاعسا ودر شر مغ یرلف دوق

 8 مت رانویا 4 هروّض> نساغا هداعسل راد ولتلودقلاراوا بودیا عام ایرا

 یراکدربدتیا سابلایروعس ولد هرسارس نالوا تداعی وک هر صو توع
 !رسا هروب رم نادیمیهیلازانشیانا لهجو تولواتموخ ها
 ۱ هرص هلءارل هجار 5 یوصی کیر ٫ لول یعاغا مرح ردققرف ندنس هقز

 یالارب یرلک دک ن دنوبابهروض> قر هتوط ربارب هلبایرلشاب یت رله
 هلتهح و و میم e هب هب دېش تنطلسو هلع تلود یییداوا ل

 | هودو مینو بدرت : یکوجما لبا قور ەم ىزلزومأم نورامه رص خاص

 | فسوب نیمارهشقیسا نالوا شل زویب بصن ینبما هرض هجشالو
 هتسیاش یرلک دنکبو دیامثلتو لپبقتیررب نیس واو ملیت هب ید

 یداو ةرو ر رپ ر
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 راحود هلی قایشاب یوش هماج هب رزوا كطفاح قج هل ود 2 ددم یا حافر

 یسانب ن دلع ئاغا نیما ی دادغب یدعاَّن ی دنج نالوا مس ةغدغد

 ندنن» دلوا یغوصیساراهلنا رکو قردصاب هیمتخت "روح یزنکاوقوزوب
 یعاوا عاری ۴ند هنا لو ر دناو عار > ن دنس E هلا هیهام زادقمرب

 لصاو اب وک هلبا قارادقوج یعکیا a ڈ ندراغانالواهدناب تآآ
 32 نسانوزوآ نالوا ء دامان اباس | ظنت هنر نکمو مارو |

 هایشان یوش دماج قد رطآا ی سح ا > هلواهص و كب ب یایهکبا

 او هان هب ال فک ندقلرادقوچ ی قوا قب کیدلک لو |
 لاو | كءد هب شل ال و لبث ال ارذعذ . هتف السا یک دژبا ردو یا حوا

۱ 

۱ 

 و تام و تم تگ اوج ار و اد سس و یو سوم تی

 عاد یعار 2 ىمي ا هد هد رخ ناو را دقوج یهچ وا

 ی٠ تواو هردو جن مد و هر 0 dd يو یداو سه دما تولواالال ی انا دم هلا اک

 ۲۰ کدو ليكو ه زمال ال هج دناوب ه دشا طکشب جوک |
 سا ام هدر و ی ر هنساضر ید داوا اغا سابلا یس اتو |ا

 هک داک یجلاتفف هک دنک حب وک هنس یکيارب هلکعهود نی هلفع یسل وا

 رقف هاش هنی راک دنیا ادب قوقو انربو رب هیغیدلوا زالال ىح
 ج“ رفص هدمسا مدیا روصق زب وج هدنربضو یچسهلاصههسا نساضر | ۰ :

 فوت م وب لکو تصخر مدع هر بعامننیداوا ر و یماصتقا
 لرله راس یک.درنسو کک تدوادم هندح قجدلوا ببس هیشخو
 هال وڌ ساب لر دیا تدارس هدر ییداو 1 هس و ه3 راء مر رر رب

 نږد داوا نعت كع والا هال مالم رپ هللا ینواسهكنیدنقا رکب هجاوخ
 داف هن ارقا بو وا قبال هغارادووح یمکبا قیاس یالال هدنس هتعه

 نوسا وا لر ا یوا اک اتش هش هې و كير س ڪک ره هدق دلو |

 هور کک لکو باح هم £ ندم“ رف نکیا باس نر یاد

 خر نا روز تودبا بارفتسا هک دشا ناجا ندکنک ه۵ درغاج
 ِ رطا الهج نالوا رهالال کو ناوعتسا ع ون رپ یدروت کتی هکر

 اب ہدلاح یییدلوا یک مدالوا ےب ول بودا ناچ یب دو هداز اغا لر

 ۱ جوا كېدو هدک دتا تاوعسا ويد را نو دنیا اک دعا + 4

 ۱ یصت ندم د د) وا کا ! هدهلا ی ع هد هم یکی هد ال وب
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 1 2 هل ج زس لر هرد هل رهذتسا هر ڪڪ بت بوورو5 ندد وٽ

 e ر ه رو ندنکیدالهک یمن هند دید کس یک یس ۷

 3 سا هند دل وا مد | رادنید اباد و لالعسا "هلو یيدلنا تان

 بودوقوآ ہد وزا دیرش 3: ارةماو دی دح جام ه_ه.هطا قرون

 هدافتساو هداف ا سدس ینیدارب هس اوه ف ۳ هراز قد هدمر دز

 هر رو مازنلا یکعاز كب د وج مال ال يک دع“ هلج نازا ردشا

 سم مس سس
۹ 

> mee meee 

 ا £ ِ 3
 ناس یغددلوا ماقتا باعا مطعا هزم 1اف لهاح یکیدعا رص

 ˆ ردشلوا ما ارس مانا تشذک رس

 هک وصک و ک رصف تنطاس شب عوقو

 ناناغا هلغمل وا یشذب تنطلس هیوصک وک ینوک حسب كفب رش نابع
 |. کصار او OF ها نوک نوک م هرخاو " ادم 1 ن نورد

 ی راک دک ود یب یطنها فر هشد ران رال ادنصو ن اور هر وک ذ٥ لو

 نالوا مع 2۶ یر هدف دلش اب هیوصکو ک هج دوا بولوا ناوارف شدنج

 ظنت هلبتف رعم كب دمع یاب یکن نا وب یعاغا کشو شبرا:
 دنا ہلکا مظعن مام ا تسد اقر هب هناهاژ مودو هلع

 يدنترصن میس 5 ملقاتنه ناقاح هدلاح ییدلوا ع رکن دیره یراق ,

 شا نعمت :طاس هنک وا لروص قب مور یر ندور طوشراف هل

 بوج ندلادنص هبا هناکولم هلءاصم قعلوارورسقوش شايف هل
 تردا۔م هتسادا ل رهط هولص تعانس یرافزلو هداه ناب هرول قرم

 شش رد هماشخا تیاهن بولوا ت رشابم هحارشنا باسا هدنماتخ

 تدوع ندد هدف داو تاغ رابش نا لوارس هل يس هرم« ورن دلواهدنزر

 ی دلوا ترسح رادید راداذ ناب رادم یکیدنروک یک تج ۳3 زاعوا

 هک هدشهع بشرد نادش رففع ناضهر تو #

 نحت نوبت یس هک یلاص كن ینیرمش ناضعر یس هنس ز وتوا وب
 هوکرب فرطره اکا قوفنهرابڈرهیکیداو و مالعا هتنالعا هلتهجوب
 یار هلبا ادب كنراسرد نوپه روضح نوک یسادرف بواوب فرم
 یڑکا درهدیاوحم یوو یف رصو ل وغشم هباوجو لاوس یر هجاود

 یدلوا یک لوو عوضوم یراکدشآ ثح ندق طم
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 6 اص زوررد تداعس هقرخ ترازع وقو #۷

 | صه سم س ت ۳۳۹

 تاک رو ریس N بابرا ینوک یلاص یصسب نوا كر هزور مانا

 + رل داوا تاه ام ۳ ح

 4 هصاخهناخزا اغا نط صم طظاح هداز شودوق ندشخارپچ ر

 ۱ بو او اغارب مم اغا قطصم طظداح هداز شودوف ندرلاها یلهطواصاخ

 | ا مواعء کود نارا هدلعارح هسا ل ص ذو ناباغ قەد هع: تونا

 هدناواو اهنا هیالاب مع یفلغارچ ندب ارس فرط هلغا وا نا ااغ و:

 یک دک قرف اغا لیلخ ناوقنوف هنک ند هنیرخ هلبا یکدک هطوا صاخ
 یدلوا الماو تس ی۶ل دژوا لخاد هرلبادط وا صاخ

 3 دیدح یاریس رد هدیاعء سا مھ یارجاو لوس e ی

 | هاکراب كلذ هاش داپ هلغلوا دیدب هدمنش راه بش دیعس دیع لاله ورشا

 كناع رفن و ار ومو ای الک و هلو رس ه دیاد كثب راد رض>

 یدلیارومعم یادک و یاب یعارجا هلیسهرمص

 3 ډک هصاخ ها اخزا اقا قداس نوز واو اغا نط صم هرق دندشعارح 

 | نوزواهفک ندرالکو انا امصم هرق هّنک ندیلرفس ندرلیل هطواصاخ
 | یانقا هدنوردنا هد هسا راشلوا !مهاک هلبا لالال اغا رادمس اغا قداص

 احر یعلارچ هسا ن دن رلک داب ید دلوا لمع ی رآ دوجو هد وجو

 لولح هدرلنوکوب نیک روک ام ی رل هغلاطء وب ن دنفرط اغا راد سو

 قاروبناسحا ند هاها فر طو زارفا یس هء طق یک ا ندر هرابناتنالوا

 واتووطء یرا رهشر رب رم ندانرف صحا هل یتسانمیرافداوا زارعا هلا

 لصاو قبرطلابسحو ر ناو هطوا صاخ ید یراتر > اغا ىلع
 هدننودام غوا كت هر وک هندن رقم نلزمم یغلاعا رکشد هشوک یرلفداوا

 ۱ ندنغیدلوا كند هللا یسانمكنسیسارجا هیاغآ نط صم هدازیعاطنالوا
 | را تام هنک ندرالب کو لولح هددرم درر یدک طوا صاخ هعطق حوا
 هداز یک مع هک ندنس هط وا یلرفسو اغا دم یرعو ی دنفا نام۶

 لوصوء هراکدک ینارمهح با رهاط
 ۱ یدلوا

 هک ع وذو



 انناپ ترعرصب تنطاس شن ع وقو $

 نالواهدنف رطیمهب رو دوبانرا هد هند جن زوق كةر لاوش 0

 تقوو ر وهظ یربسحن كنفح هل وا یاب تنطاس هنکشوک اتاپ تا
 تنش هل اوس باس ھا یرارو سم هرول زه لع ك وردنا تاوعا هد هلم

 تغه هاشنهش ورب و رګ «اشداب هه ر دق تعاشر تولوا رورم
 ی راب روت یرعوط ه-ةنروب یطنقا هلیا یرالادنص تطاس یخدروش

 یاد دخ > نالوا یرامودد ن £ رظانم هد تان هاکسا ق هلوار

 تاع” تداهم تاد و لا-عتسا یلاع تو بودا تاتش و ع

 سک ۳9 هب هرول رع هک یا هبا لامقا و ت ڪڪ وش لاک یر هناهاش

 یدک هر هر ب وف.ج < ندا و لادنص ۵ دال یرلقدلوا لالحا و رع

 اعا رینع یو هایم الوا معتم لزع مد یرلفدروس م دو

 یاعا او روم ء ك لعاب نا ابا لا | ب كن ر لتر وح

 هززوا كغ هنهشاو تسا بوج ن دلادنص یررازرضح لارا
 هنهایس تع نوعا مخ هرق وب اغا هراعب هحصلوا روبح هکلیوس نکب
 باتفآ هدب اواو بوکر هنب هلادنصینددةیحزونه بونود ورکر هيدا
 تع زع هپ هن اعل اب نالوا ت داع نامه بودا بورغ یک سع* یلاسق
 تدعسه نع رافد سهیل هروک ذعرصق جد تعنم نو دب رف هاشدان

 یرا رهش راد هش رح الاخ ny یا یالال لال ایف هدرافدا

 راد بوروتک هن . ار وفوغک وڈ ر وضح یی رلیرضح اغا یسع ظواب

 یروع" یکروک SE SEKAI لب دک هن را le بدی

 والثم یرافدرو ترم لزهر لصاو یی ر دقهلبا اسکا و ساسب
 اغا رکب نداحص نالوا یعالاغ ود شانالس ید نوعا ینلاغآ راد هب ر

 هناد هلب وا هکلب و تمرکم دیره ینیداروب تەلخ س اسلا هتیراترض
 لا بشن و تاهبجوت وب باولوا یک تمارس هزیهاغواپ تبا
 یلطاسیناو حارمشنا طاشنو داتعم اعاد یماشاتو مس هدنزارب شش هدنام
 ناما یب ناک نامه نيفلوا دار قسوم ههزاوآ عاما نابلوا دادعت ل

 هوا زادنا هلواو هفرط ره زاس هبا زاس یاد صو زاغآ هناففو دا

 نالی روب ناکا یس غو قوا هلبا یناذیئسا كن غال ناک شواج ن



 هک ۱.۲
 حسسمحسحب

 ۳ دنفکشون هتفهن هنفک من یب قسوم دام و ماج یتاماقم یاسا |

 | تنهبوغ سم مننی راک درب کک قرلوا قافنا اسکی یس هل هنس هزاغآ
 | 3 راک زاس هب راد یوهاهر ترطء لزوکرب ماك تار 9 رد وب هکی جا طء

۳ 

 ۱ دیدے: راک یراق دبا ود *ر اک ہوھ کو راهو ۱ هکعدا راا وب 3# |

 ا کتلخو یتعتفو قد لتا رل« دنناو < هدی را ره روح یراکدا

 وب بواوا یوق ندناس یغیدنلوا گر ور ادات لوا هدا رولک /

 [ ۵ دنر هما مح یر هناح موما ی ر همر المو هن اځ رور شاب هل ه> و 1

 | فرش باس یرله رم تورا رک e هند ازم هار طاح یافصو مایق هیدوع ۱

 ید وا ما ربحا تایرا مارخ

 هک اا هللا دعس د هک یادیهکب هراءنات تای

 هدوتس تادر ر ھر و یہود ها ایج یرل رطح ا هلا لوس

 ۳ لو نهج هدد هدنلما اوزا و 2 اا ل دنغیدلوا راوطا |

 اف J ۵. "وا مارلتسا ی دنا ھن ۱ هدنفافم و ماکصسا دست رارهتسا هدیارس و ويد

 || لثان هلی هرا نان رپ طوبطم یکی س هعطاقم یععان طوب يه هاب اتک |  Aی رو ھو ی ورواد ت4 ر ج بک و سس <

 رل داوا ی۶ الام

1 

| 
۱ 

۱ 
١ 
 هم یدنفا كب یس> ؟ربادزا یدنفا دشار i ندمآ #۶ ۱

 ردیادار هو یهددب یخدلوا دس یه ا هل | دعس یسادنهک دن رخ 0

 هل:ه> و ب واوا یھشداب ترضح ر و۰ ی دلوا ریذ,اوص> هساا

 هنربخ هلراغا ایادو لہ یغیدلوا ملم یشرب نوعا یسن یدن کک

 | نالوا تنه هنو اھ یا ب ورد هروا هلذلوا 1 م ولعم ی هددشااح

 | یواضح ره بن فن وی هنر یا هد هو كنر ه>اوخ دطوا ۱

 آب واوا لصاح هدیافرب ههوعندنرهع ؟ بودووافد رجس "یراس هدنر 9 1

 ۱ وار ذاوس نالوا م ار هلو ی ارش وتا رح مارالاب هدنح رال ۳ ی رد

 ۱ ی اش تذل سکره و هد ساوا لزوڪڪ ك طاف تسرهوو

 ۱ | یرزوا ماش خا یر هنلوا تفو راسما هلبارلبش هم شب هدزار بودیا هدیشح

۱ 
۱ 
1 
۱ 

1 

1 

 ۱ | ریش نالوا لولحم 4 ۳۹ ی شاد هدا لا تا نانز کت فن . دعود ول |

 ۱ r هلو لوصو هما ره لوص>و 3 تم تاو "هلاو

1 ۱a انک ھل ,صوص> و هاب ,زدنوکو ۰ هک ی یھ! ۳ رک قوج ی E 

 4 نالوا %



 او دیأ لما دا روح هوا صال ل ذاا چ ح ا ل رح نال

 8 باص ق لوب 9 1 ۱ یعلو ی

 للا قصو لوا لواب لوا ند نغج هلوا اغا هن وردنا هسوکوا هد هوا اروا

 راز روخواهدعا و ول کرد دنس یکمارب کن گر درس و ڪڪ لو ءس هال

 IRS هل وب هدعاف وب هد هسا شل دیشبا ین دردناراهسک

 | كنب رز هصااخ تدننکیارولشید ی دناوا قیا هد هلا كعا ف داصت الف
 | هدنسهراد كن دنفاكب ییس>وتفوطع قبسا سار یرلوایمواخ هر
 ند ه۶اسیتییدلوا یلاما 8 هدسراو و نوذأم هد رع قر هژواراک

 ر دیام اروا ه 4 وڌو اماودلا

 رنا هه هدودزلا رخ ی ك یعدداوا دووم رد J تادر ب نوع

 شکاراواغار ن دنراغا نورد ا هد نکتلود رادو لاسر! هرک دب ههرااراد

 | ر ددنساضتفا هبنس هد ارا نگمروس لاحم دا هل اس اا ورت ۳

 یارسنسو ناح ی یدنفا دشار هيا را ثم رمع ریحلب : سوک لاعسو یش

 | تود وقوا كيل رخ یک: دردنو کک هوردنا ار هيد ا

 5 داو ۱ تاس هتد ز را

 كب د یکنشرس عار حو نویامهلقن ع وغو

 هک همان دن :اح ناب )عا نار” ضي نورو

 |. ینوک هنشرا هج ن دیا ف داصت هنس هع هلا ی ذ یمن هنس زوتواوبش

 | شا برفتیمضا دبع هلتهج لوا بواوا ینوکی جو انوا تالوان رش
 | تعاس قرا هد هروب ز۰ موب بوناوا لما نویا مه لمن لو !ندماریب هل ساو
 تنی نوباهه فی رشن هنس ارالذ یار لوم السا ندشاطکیب هل
 | شوق نالوا لولحم هد هبت رع یهکباو نون ینوربب و 4 وفو تو

 2 شاب یک فت یساخار کشد نیس ن لاس اتاعا فلوت و
 نوح هدتاغ جرد یه ارا تە رم ءیرا هرو ناسحا یلطالب هب ید

 ترسم # شا: عج قوب هک مارح هدنب ه رک (ٿ») هتک دت

 هرکصتدک دتبا نوع یر هد مزاب قالب 3 هرب رب یا دو هلرا نافر

 رب یلقشارب یک كب دو رک دت هدنرلنیبام ینا مزال هد هطوا صا
 هطواصاخ كن هک زوهط كردنارکشترلرکیلام نمکی دک ن دیارم

 نیما یاحیسبشاب میک كب هنیزخ ن دنفیدناوارکفت رورمسم هلیس هد
 یک ؟ یعاسع ی کرو اا سالا ست یاد هد رد لا



(UF 
 یناغا یطصم ندنارقالاردانو نآرقلا ظفاحیسبج کشد كرالکو يکي
 یب ی دننهازب رعیعم او ساب و ییقدبفا سیحر ظفاح فاما عماجو

 ا ا شاو نانا نیما و توا یاب یوش هناا ن دن لرفسو
 رھاط یب ها6 ینالسرفاح شاب كاازادحمل و ییاغادجا «داز هتسوا
 غا , یکنفت لو رمشم هلا یر هدم هطوا صاخ اغا
 یترورابا ندنوب بولوارقویدنفا كب یح ناسنلا هبهطوا ص اخ یک
 اخر و راحود هدهطوا صاح ینلاغا کم شش ن د هنوردنآ "هیتر

 هح وٿ هامافر اع نوبق نالوا نورمب نورد ما رازارا تفرک و نوردعاد

 بوناواهوفن هنع> اغادیعس ی :امینابیسهوهد ید ینا اع 'ریکشو هشوکو
 ن درل با هطوا صاخ مزالم هنکیدک هطوا صاخ نالققچآهدنباهنا ۱

 یسیلج رو نالبزید هنسوشراقیکیماف لاهدمو لا اغادج ایلام |
 هدرا هظوا یلرغسو زالیکو هنن رخ هقشد ن دیو تواوا لئاز قلاراوب

 نوڪ اوا دا رب هلیس هرص دادهتسا باب را هراکدک لغاب نوال

 بابا : هراخا بسنرادفوحیقالعوا نما ی .a1 میاد ڪڪ ۵

 ۱ هزار شو بب وصد هپ یدنفا نیما یب زر ھت د تاک یادش هن رو
 یکسا ید یاب شاب رک شد كرالیک بوناوا بیذهت هدستقو رخ آیرع

 رد رد هل واور دعم ر دقلا بس هب اغا دج.ا كح کن درا با رعد

 لهم هچرالیک بوید ( رد وشلک ) سکره هنککلط» اض كايقات متر

 كنيارفسو بیطغ ی دنفا بیطیعلوق یا با یاب لوف شاپ نالوا.
 بذ ءم ظفاحلاد لاد ن دنرلق اع یخ راص هلا یفلیشاب یوش هم اج

 رادےلس ن درنءانالسرفاحقح هناوا ارجا یبا ا هج رادقوح بواوا
 فسوب شکناک نا ناو نالسرقاحییمکاهدیارفسیغانالسرفاح شا اغا
 یک یس هو ڪک كياغا ساب هدونفانالسرفاج اغا سابو ناس> ا هیاا

 هب ی هشیزخ یغلقاب یب اکرس بولی رونا کسا هباغا میاسندز رادقوج
 لییلرفس و یرالبک ن دنراک دروکقوج ضارغا ب ابرا هد هبا صاخ
 نم دخرهردد و شفالب بل ص هدزکا كرنا رد,لک دیر هدن كهاشداب

 هع دف نون اف كر هب د ر د. هبا عطاق صن یسلوا ص صح هب یل هند رخ

 لاها دبابو یجداغا هللا دهس نوص یسا دک هنب خو لاطب اق برض

 لاحا هللا یفلقاب یت اکرس كب لماک باک ن د همزاب « دیار 3 هنکشر

 ‰زخو



 ا
 | یا یرذک دید #ردرب ل ماکو صان هروک هی الوم صرف یس هبنک هند زد

 رلردلیا لاهس> هراو دن حک

 هک لزم كيربت یارب نوباهه باکر عوقو #

Aْه دا و ع وو هیاهاخ لفن هدءم ۵ ع روڪ د : a:ر تاکرءات “ 
 ق

 ار ب فور مظعا ردص هد راز نداومآ:و ار حا هر رک جک

 ۱ م راکم هاش داب تاهل الا ییارمضح یدنوا الم ی مهد مالالا ج ۴

 یدلوا الءا ههیعحص تس یرافدلوا یوتحا

 ۱ یدنفا قداص یدرک عتاد عارچ

 ۱ 6 یلرفس هن اخ زا اغا قطصم یلرنسو

 | هب یلرفس هلیصوصو ن وزذا ندح نوک انوک تب رومأمهدیوپا,ه نور:
 | مو مو: ١١ ہدلاح یغندلوا نود ندنس رکا یلدرک اش رضا نالوا صوص

 اع لداعمهنلگ هده "ءطراو لضافو ااع یدنفا ق داصرالوا یروم

 | هب هطوا صاخو ءا تعرج هنیردق هلذا وا یک لةم هرادنسهلج یفیدل
 حرصم هدازم ناق رف الهج ضب نکیا معلم یسملا نیزمسکک یل
 ةوب لک دتیا هل هه ربدلا یب را رادفرط یدک نوا )ءا E نال

 هبودنکی یب دمهلوا رشبم هلبا هطوا صاخ رفد وب و یک ادیدنفا قدا
 | هبلا راشمرا دحل س كديا رب رقن هی یدنفا كب ىلع راد لس نکیدتیاریت
 بیرشد یدیرور سەد د چ هلا بد روو ب: ر طد هلبا ب :رفلد "ړم هام رص

 یت اک هیف وصاباز 5 5 رنک نکن ها لاح هن ی د.شل

 | نکیشلوبرارق كا ریو هرایلهطوا صاخو راه تا یتافو كنيدنفا د:
 | یدنفا قداصو لماع هلی هرابع # اف و دهع اذا ع رکلا # اغا راده
 ۱ | كنهف مثلا اىد لر هيد ردلباء هب یلهطواصاخ قرق لضاف ی

 ۱ كنيدنفا كيرادحس ىس ريدا غ ع ارچ دا هوک د 0

 | یان بدص یسریدتآ ناسحا جد الس ردم یقع ردو لباد هتلاس

 | هددعنم دیعاوم رهظم ندیلرفس تاوغا هسنب والغم ینودلوا لج رک

 | لوا سواچ سابه دقلش واج هدد نط صم یلرنس یراک دید یل هناس#
 | هلذذوا ناق رعب رب شعرغا لافصو جاص هدنګا يسوم |عویندیسودن
 | حس و تم یس دح رسو راج رغ ع نادنا المرپ لاح هدکنز

(1:) 



 رط رع ین غا رح هب هاش ت E دم رف حس ره |

 ی هپ ی رادملس ب وص یلوبق ن دیه اشنهش فرا ف رطو اماو ِ

 س هراہااب كنافاناعع رهاوح ندنس ول اع ۱ 3 هراءناننالوا لولح هاو | ۱

 بد روب رق وت هللا یموالع كاب اصمو رپ رحتهنم ان كن هدد
 دا وا ریش ۵ رع رانه ربد

 ¥ E هد رد یاد ع لر رۆ

 1:۰ یا ما هلعا اوا ی ما لبع لک ؟رازاپ ی وا كن هش رشلا ةا ید |

 نوک تردو ارحا ۰ دز اره ی ارس هديا م | سم ۱
 ل اعرف هک ترد

 سنا اشاع هلی

eهو اره دوو دات ®  

 ز اونع سلاو تسلا هللاثراب # مرح م وب نالوا اروا

 ردو داش قیملجج قداصت هکر اتم موب لواو سم یمیداوا مرکم هلا |
 1 هنن واسه نبام رش یراغا یخ د.مدنفا وک و ش هلکتنا |
 دارا باق هزورس یر۴ مو ىیرلۇدروب ناسا هەر هل رلابلعدی و ۱

 یدنفا مراص هل اخگربض رظا بصن #۴ ۱

 4 وت وط ی ارس یاب تراتظنب
 [الطا ییارسویق وط هعق وم نالواهدتدبویق روخا هلیا یکشوک یاب
 جد ینیدلوا هک زا مقوم هلب وا هدضرایورو یقافآ روهشم یراک دلبا

 راجا نرهراه اش فرط هلفلواق ۲ اشنا حار : تاب تاعتلا بس |

 ا E ندا f ید یس هب رام عبطو قلعت دینس هدارا :

 ۳ قطصم دول ارا ییا رصنو کب يلع یا یا تسب لز ع ۳

 راکم بادكا نال وا نیکم ه دندنسم یل شات یماتسب نيش هپ هنس یکیا

 رە قاقوح هطارو ط.ض هلءمالوا رادغع یک السا یدندا كن لع

 ۶! وا راکشآ ینددلوا كید راهظا نقاینشا هنلاصفنا ىسمااراکفا |
 ارا نانا و انا یکصح و بدیو لرع نوک یر وار هردو



۱ ۱۷ 1 

 یدنلرا لوس یخی وا لی ا قطصء

 4۲ لال رشم نادیمرد قاموط یا ع وڏو *

 یوبامه نیبام تالریشع“ نارودرواد یو یی ا تالوالا عب ر رهش و
 زاغآ هروک ذم یعا زابهش زار هدلحوا بو روس نامرف قاموط هدنن |
 ۱ كراح هلغلوازاوت ه دن هاشدای لوبه یراق دلو ازاءفاموط هرز وا یسهدع

 یش روک راناولهد هرکصندنرلک دتازارحا یهناهاش ناسحا رلن الات

 بوس هبا > یرلکدتیا بولغم قرهنانددنوک یب راربر هدرلزواو بول
 بوسام هند ریدنک الماک یراذاوع هل دبیدنفا بغاریب ه طز > هک

 یدلیابوعگیامآباعکا یی دارو نذا هزاغا «دنلییکتو
 و رک و روح و سس حس ست یاس رو کا ف ےہ کھ و یک و یم م ہہ چ د س سس اس س اس

 فدرشدهب یاف اع كنم رلترمط> نهدنفا تاحعلا لکا هءاع تانثاکد

 ییکبانوا كاوالاعبر بدس تردغم بس نالوبعوقو یرا-ب در شش

 هداروا رلیدزوا د)ومو فد رسد ۵ روت رم عماح رز ا یر رت

 ناطلس والثم یراتناس ینوک یعادرف بولوا فیطات هل سو یزهموق
 یدال و ۱ ید رعد ناب ی عتسه یک دناک ب واب ل هدچ.ا

 هک هصاخ ناخ زا اغاداهرف ندشغارج

 نصاخ ندنغلشاب ےک كيهنی رخ هدنمآشرح یس هنس نکس ییرگب ز ویک

 داهرد نالوا دانا ور و اطا و داش دوداشا ره اط هل.ب هد زە هغ

 فصن وللا تمدخ# ىراک ذاوراکفاو كولسرىسىداتء ەل داهذ شا و
 زدنوکو هک ییغیکو و شهاوخ راهظا هفلعارح قلاراوب نکیا 9 كوا
 مزالعیگ یغد داوا ع ارجو لصاح یدا ص ندنکی دنا شاا هيو دن
 یدلوا لخاد هنک دک هطواصاخ نیما یجاح ندرلبا هطواصاخ

 4 دعاحما رک هاشداپ "هیاسرد دحاو ط3 بجاوعجارخا 8

 ندنفج هلوا جارخا بجاوم طسقر ینوک ىلا ص یر نوا كالوالایدا

 زارو ارس ەاشداب نیکد ههلوا باتکو باس ددواا خاصم هر روک مم

 بلح ینوردنا تاوغا هیاشکاد یا وا بواوازادنا هیاس هننکشوک ف



 ارو یاو هیابحآ هعطقیرااعدا هزاواهدنرلنوا هلذلواندنلریق ((بلطا ادب

 روه د هلبا ی هم رود هدرلجما هدلاح یغبداوا ینانم هکنهآو لوصایرلعرت ۱

 ترا هم رب ود هد هډ ارلش موو! نادم هكا هش رار رب ههفد و ناول رکا
1 

 رد اق هب هماغ هلیسح قل ر اتخا کیا هرا عبو رهاظیس هبلغ «ریکیا |
۱ 
۱ 
۱ ۱ 

| 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
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 لا ريد ناوجربب لوا بوتلوادع ردا وب لوق م هدن دنع هلج ی۶د دم هلوا

 نایب رب ناس> ال ا يلع ناحا نالوا هنامز نامرهق نالش د ی هر ود |

 دهد ال داوم هدر هر صید د)ونوط نايس یی ولو تا هلهجو وب ب واوا

 :دیشک ا زان ما ناتار اخ نوجاهناهاشتادوهدیس همانا هفولا
 لالحازادنا هیاس هنس هطوا ض رع لابق الاو ٌهلودلاب ن داروا بوئلوا
 اب ورم خر زو برد نادو ق هلبااشا فور ولتلودمظعا رپ زو هدرلفدلوا

 نم رم ن ر دصو ناوارف فطا ره ظء لر هروس را و هال "هتع

NEEاب یی فرش اح جد ی دا راد ر فدو  
 تاود ت اهب رشد و ادا یس وپ نیمز تم دخیس هلج هرک ص دنراق داوا

 یداوااتنو اعدت راش یراکدتک هرب یراکداک هرزوا هلع

 ق دیو
 جاو ناتج ییرایرضح ءمدنفا ءاکتسد تالو هاشداپ ولساهمولتکوش |
 دکوم ییعیدلوا سەرو دوحو اطعو فطا ره ظع ندوب ره دوجولا |

 رۆ دارو داشو رورسنیرق هد لبا دادم تناتم دالوا هصن ثاناو روک ذ |
 با دبع ناطلس ولتباجت نالوایرلت ناوح *دارهشر کا ارکشق |
 لاو هب هعدرا ددع ی رلتداصس نس هلا هما | تبانع كرمدنفا یدنفا |
 < ) هرخاف كف راد هدنرایتطاس ناب كن ل رنک تقفشر د هلفاوا |
 دارهش لوا هنس یکنا ن دزد دنل وا لما ىس ر وج بدر یس همدخ ||

 رح كلاغانس> ظفاح یلهطواصاخ نالوا لع هلبایناونع لاال
 *:هطواح دف ةو ا یکايعابا یدنوا كاوا د دع دز هل بس ھن ر ا

 |لوا بایراو لها هر وک ذم تم دخو رک د وړېندنوک شب ج وا یرللوا |

 ومع نالوا هد هن رخ ینوک یشدبیرکی تالوالایداجوبشا یردلوا رکفت |
 وارادفوج یعکیاو راوارس هنناونعقارادفوج شاباغا لاس ندررادقوج ||



a ..—تنم ی سا ی سو جا سس ےک س  

 زاوس هر هرس < هام ik نادر وا دقوتح نالوا هد آر 4 س هلا ر

 یدنواو رو ط سەھنە یدنوا ځا ص هلو ک هدرالرک الرعب رش تو

 یدذوا ورا ےس هل عامل اس ندراقجوح نالواهدیا رفس هلا کلی ا

 4 هصاخ ر الکی یدنفا متر مالغ ندمآ ج

 نالو یو لبا یی واوم جر ند فلشا یه هوهو هد. دا مس 8

 مس e n E e a er ید e ee تور

 | هلوباتسا هويور هناپ هد ها قد رط یس هر اعر كن دنعا ےسر یی

 | مالعرب مان نیسح ل وغشم هل ا ر اا هراد هه ون و لوصو

 | مالغ هلغلوا لومأم ل وصح ببس یکیدتا قوس هیارس یما قم یتبس
 | هنصولخ كنسالوم ییدداوا هدنناوخ لوبم هاوو ر ال کک لوس

 ۹ ۱ ی داوا ل و

 هک لنازکش»یاشکاد یارسب نوبامهلّم عوقو ۴

 ۱ ۱ هناسو نو زفا و دنا ره نوک: نوک 1 اساه> ماط ٌهوق لات هدم

 ۱ شدااشک یجدرااوه واڼثم ی جد داوا نوزوم و ل دتعء یره « دز هباو

 | یارس سا طب ناه و اعور توعص هاب رد جاوما و ار

 [ هنن رخ ه٤“ ود ر وو هر وما و رود ص هنس هدارا هنس هعتود كنسارا

 | یعومج « د ماکنه تادعس» م اا وا ماع یدیشلوار ومأم یسادنه

 | نوباممرح هرزوا یس هدعاقو روهظ یربخ جوک هلغلوا مان "دی
 ۹4 رخ الایدا ج یسهنرا كن ر اکدتا دوره هروب رعیارس نورد مدت

 | هدراتم تۆو نالوا رات خا ينو همش یک >وا لاسو یسبلا یر

 لا رورس یر مضح نره دنا م دا یب اا باسو اع تم,

 قرش فاس و تکرخن ۳ رس لوبمالسا هلمالابقاو تاود ل

 ۱ یداوا ترسس» قوشو قوذ ثعاب هیادکو یاب یراتکوش

 ۱ 6# كبر وصي رمصقب باكر عوقو #
 | هنزرط یبش تطاس هن کش وک كب هدا موب نالوا یس تالاح

 تعاسرب ام كنغودلراو هروب زم لح هد ههم تقو بورا مصاب

 رسک هیاس هر مرا رمصق هلبا ر وا تخم ربو رحم رداد هدنروره
 یعاما كنيدتفا نیما یرلبتات ماما و ماف هنعادا لره هولص یک

 ما_همو اشاب فور ولاود تنطاس لکو هدفداوا مات هضورفم سما
 نا ات



 یبح هر نامش ات یرلیرضح یدنوا زلع نهد واتلود ی وتو ها ۱

۱ 
۱ 

#3 N} 
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 مس هوم سو ست 5 ج

 ا قر هلوا تولا تالا نورفا ندنرالومأم تولوا اشرف
 هن رانامر وو هاو رماح ەد رزرو طح قانو ردناهدک دت یساسالاو سر ۱

 هتخوس تعاس یکیارپ هلیوشو نامرف یش هروک ناولهد هلی رالوا ر ظن |

 ۱ ر و نوک: ۳ يٰعوا هت وس یلعوا هجاوح محل وا نام 59 ك ابع

 هرچ نالوا ناح مے هر هلج ن 9 اولهد طذاحو لعواهحاو > و غوا

 یراکدلیا ناوتو بات یب یی راکدتک قر هنآ ناپ رط هنیریرب هلیا ناولهپ

 یز دناوع نالوا بره كج دا نو زو راز ناولهب ذتفاح یتلغوا

 تعر هعازادنا كنت هرکص ندنرا ڪڪ دتا مینو لوبعت یرزر قر لوا

 یکن هرلت اشنناللیک دهان ردو راهطا یر هک و لم
 / ىرل نوشروُیرلفاع

 ۰ دنرلجما هد هوا رل دتا س وه هغهرد ی اد سکره نیفتلوا رابزا ۱

getlineصوت اچ 1  jورم  n rهو ترم سم  

۹ ap رو rt eo 

 سرد یس هعسد ن ددنفا دهس یلاسخ هلا یدنفآ فراه تحاصم

 6 الآ زاس هدزارپ هدب تولوا سرد« کک یو ودیا

 دعب عبط * ه داز تكنیدنفا كي ددعس ه داز اغا طخ ندزاغآ و تبسات

 ۳ قرش # یقحلوا بیغر قغلوا هزاغآ هتفک نالوا ی دنا

 یزمآ ناھ > و یداش 9 ن نوتفم هند طلا ٤ هل وا رهن مهاش +

 هکنها و ل وصا یییدوقوا یسو دن ن شک نوھ ص دان ول امه

 هرات واح یهبلا ومر م هلغاوا نویامه ؟دیدنسب یمانازمو لأعو نورقم

 تان وام بجوم هکلب و نورد ب اا قطان یداب یرلکدتیا مزالم
 رهاط ن دنکرح "هف اک تدوع هاش هدر هرمص یییداوا نوردنا "یلاها |

 یدلوارطاخ یافص ثعا یرانولامه تدوعیک یییدن ایدز کاو

 هک هصاخ *هناخزا اغا رکبیروتناب ندش غارج #

 0 رکی روان نالواا صاک هلباهطوا صاح ندعلیشاب ےک یس هنس زر کس یم رگب |

 بواب روک اج یکیدنیا اجر ینلقارج هلفلوارادکما ر ایتخا و نسا اغا |
 لع نادنس هدهع و ناسحا هو دنک قلشارازاب نالوا ل واح |

 ہل اد کدید اغا طصم طف اح كسک ره یک دک هطوا ص اخ نالوا |

 ی.دلوا ناجز رح دو



AUF 
 ٤ + لنجنادیهرد هرصیالا جارح هر 3۹ ۱

 یلتعسو ن درب ر i لع ن السد یا ديع یل بت ه دن ارس سا 3

 ۲ یجیا نوا كفب مش بجر هلذلوا مقاو یو

 هللا لوسر “هبل هل ۱ لیل لظ ° ر ور ۵ وک یس هبریآ هع

 ! ن ديا ی داصد دو

 رت رر هدنرارونلا ضنافر وطحو فی من هلبا ت داعس یرایرض

 | فیطلت هلبا عاتسانیطالدمماوج هما هرعا ندیا تُ ارق هروسرصن
 یساغا هدا-سااراد ولتلود نالوا نیر نی مر حر ظا هدنة كب راقدرو

 1 نالوتداعو توعد هنرانوناسه رو ص > یب را رطح اغا یسدع ظا
 ورن د نعاس یکبآ رپ و مارعا هب ادیم ه دعب بوروب تباعر هلا اکا یت

 « درلنوا رک محاقر ییولامه *سصهقان یکید ر د رک كناغا روخار

 مار هدنمانخ بولی م انالا دیس ترضح مارخا بس یکمرپ دز

 هنس هم راع دی تاغ دمحم ییغوا ناریود عاد نالوا يما همه ماش

 "تراث یراکد ٥ک بودیا مثلت ینیمز اخ هدکلو هلبا رایشابقاسوحلم

 یدلوا مقرا و رب رګ

 4 نوبابه نوردناب هداز لاللدو هداز مکالچ دندش غارچ ل
 لناحر نااوا دع ارعا للعم ها لاو ناو ییاراف زا هدیفسوع |

 ۳ دن رلب دوم در ؟ اهن یهو اتم اب هدد لیعاعسا شد ورد ا هدنناو

 ترشدو را١ یزادص كلاغا لع ما هداز لاللد هلبااغادج!هداز رکنا
 كح هدر هی هتتسا ۱2 او كرد هرخآ اہ ھر ا ن ل .دنعبدلوای کر هدیرل.هدن

 ینوام هاب زح ا قیفرا ےن یوو كال هد از لالد هدااح یدل

 هدنس هطوا لرفس هل باید يما قاچ اوږ هبو دنکهداز رکنلچ و كت
 یداوا SE مدو تا “ لوصا لوس

 ۱ . # نوباهروط> رد نوردنا تاوغا یزاب هدب رج ع وقو #

 یز دنسااع دنلب عبط كنيرلت مضح روج هاشنشهشو رویغ اش

 یال راد هلدسح اوا روه شم ینیداوا روبحم هرمسس "یزاب دب رج,
 مرح نصل كل رحم یدستج هاد نایسکس بدرص هدنژ هک وام "رج

 هابس هسااب وادب رح نامز هب هللا ن دنساعا 2. زصاو نکا

 هلماک ترا هم ندنکندنروک یک دهد ؟هفاسف هدنرابالآ هيما و هدهآ دیر
 بس سس سس ی سست



 2 )ههفدوت نهج ید لم 51 تفءس هر ره d ۳9 ۰ دذ یکن و

 بد 4 هج رضا ك هاش سا "هدوسع ها ت اعر ناو )۱ ھ د | ز ضا نو
 ج م تب

 رر لاح یراغا مرح دوها اف قو یورصعم دا تان رم نرود تی

 ۶ وب او ی

 1۱ مع ی اقا مر و دارا بویر ینوک ی لاص یھ جو !یمرکب كجا یرت
 او رطرا دار د ےس ی یرلفج هلوارا راوتسا دیس هندبال ا هبه را اویرایتعنا

 کشوک ی لنچ لاعتم*" لو قهلوارابخاو ضرع هرارةت کوچ یادکاخ
 وا ایا رس راوس نا وجهك رءء ناد نح مد مدو مو

ES IE TEY r لیتو E سیو جای ea r 

 E , هرزوا یس دعاقو دورو هنصما نادب قرهلوا
 اوسرا رک: هلا زا رحایراناسحانالوا ابهم هرکهندنرلقدت ادوبل بو دیک

 داب : روم یرلع> هلوا زاس بانر هل ه> و و و زا زها یهشاو زاب بسا ۱

 ودص یراهاهاخ* هر ارا هنو صح یرلابا اد هدیرجح وجا | زا وب هدب

 :رلاغا ځا بودیا روهظ یک طوا وب رق یرلیدنجیرلاغامرح هدا لواو
 وش بلس ثعاب ی رهلج هب ره جار لره ك كد یروف هتیرزوا ۱

 ساو ٭ یتریع كنيربرب رکچ سنج مه # ی دی راغا جا هدقدلوا
 ادب رااّصعا مظعا كرلب دنح یرااغا مر>و مالا نیلا هرکیدکب ۱

 الغوا جا یاو ناعذارپ نایکنز هدنرک درتسوکماعقاو موعههنب ررزوا ۱
 سا داسد هرج ریس یررافلدا رار ؟ترار ۳ 1 یراهطا تدح رەد | ۱

  هلاعهیک راکج هدیا اغرغ هک دا برقن هنب رار رب و الا ینوک اوک

۱ 

 جے

 لرد ےعا ااغوغ ا یگ یماتخ هلا ت تاوهسراغاروص و د2 داوا ادب

 رانا هنس اع دا ن دور طظ هدرا هربه یراڪڪ اب قخوبد ۱

 ۶ دروتک تربح خد هرویط و سوحوو تشه د هع" دو تس ودر دیرح
 رذرط هدة ال وشراق یب ردن بویلوا نا زو ررط هراهسیک هی هد هسا

 از٥ یاضتمو دادتما روب زم بعلر دو تعاسر كرهەر و روتف هنتیه
 اش داب ر تاشو ؟هلچ یفح هلوت دادتشا دادعتسا هتعوسح> ترص م

 ود قج هلا هدنرااغا ے۱ یفاقآ زوو تراشاهنماء هلعلوا داتهم جا ره

 `١ یدلوا نراشب هنس همت نادنساغار فر هةبطل نا ذوا ۱

 4 نلتوا تناما هصاض دنا زای د: :واناععر ان ندشعار > ۱

 هبا هصاخ اج سم هل ۵ 2 سند س زوطی رب / نکیایس کسا جوک دراليڪص ۱
 ې ت اسس“

 س ا ز رویم

 ۲ 4ک, $



۳۶ 
 :  a ۳سس 2 :

 سم < مد ع وڏو سس هل وا مانا و هدفا قلقارت

 E لول هد رنو ی دید | وا قوت هل. ها زوس ول و رشد و
 ۱ جوب هرو ؟دم تناماو روهطیج هر رم هنفددلوا عارح ۳۹ هل ایام قط

 ي دب روز س۵ هل ه> وول ب ولوا رو رس دان دزا " ی داب یس هوالع یا

 TY هدر یکیدت نت واو زاغآ هسسلنرت راقب طا یرلبا, اح ست

 9 و فطع هنس هاخ هيلا یوم ی دتفا نیغلوا ی ؟زا زارب یرلکدن

 .یحر ندرلمزالم هلبا یک.دک هطوا صاد دس نالوا ل اعم ن دیس ه ده

 ی دلوا نالا راشم یدنفا

 هک نواه نوردنا ن ا دنګ هناهاش ناسح اروهط

 ناکهکلع امو فعلا ) كني رلتمضح اشاب ىلع دج واتلو دیسنلاو رع

(o,۱ ۳۳۳ هلج كني رلب دنج نویامه نوردنا هل وا لا لاصسح یل ام  

 | لاح عاب یغیداوا هدنلما كعا ادهاو لاسرا بهشاو بسا سرر
 "۳7 و بن ۹ هرس :e ب ر نیک اح

 ی دا٫ | ن

 4 نيداٿ رابتعاب فبرش ناض مر تو
 طوبضءیةیداوا ل 4 ھه .دمرا چھ > ناسعغخرهش "رع یسدنسرپ زونوا و

 | ناضمر لاله بزنم یس هک هبنشهب را هسیک قوچ هلغلوا نا یا ل
 لاج ضرع هل هروک ذم بش هد هاا راسلوا ناڪ لاصو فرم

 ۱ M7 رھىسما لیدنف یس دهد جو ی داب خب .را قان ل رد

 شو اتا هم را سرد روص> نوک یسادرد بونب روک ي ڪڪ یداب

 | بیس هنیعجسه یرلقدلوا لوغشم هلیا هيلع "هثحایرایدنفا ررقم نوا
 یداوا یومسو دهز

 نوای هو رحم ثلود ن اکرا تراب ز ۾

 یا تداع یترابز فا رس "هورح یو کی شب نوا كس رم

 | یس هنر دج هلفلوا ت تراب ز عام یقیداصد هب هعج هد ا هنس

 لات تراز کاپ بو ۱ لواو و العو الکو نوجا یسلوا ارجا تو

)10( 



 : یر ر ؟لادبع E.1 E لوا ماها 1 5

 1 ات رار طح ناخ یطصم ناطاس ناکعنج ناهج هاش ر ڪا رداد |
1 

 سو ماکب هلیا تان ماما ندقایشاب نم هدننرلتطاس زور نخ تدق |
 نمدنفا عركلا د.د ماها نالوا ما رص یاصقا لئاب هله جووپ ندارالد |

 اّضهروشا .یم هاکنهدات مانا ماج یییدلوا ماتتا * هدیسز یراد اپان رع

 از نیطالس ن اطلس سر هعهاس ین وک یعترب یمرک كن اشن صيف ۱

 ے2 راش هه اھا هڪ ةراوا قر هل وا نا رک ابداع یرلم ہاداب ٹچ قوا

 راز یسیرق انا یرا نا مارک نیسردم راء ٠ ناب روک نالاش و ۱

 لس ماما "ینان نیکد هروکذم موب و قالماما كجوک ی دفا فراع |

 دننعص یرللوا نیبماک هلبا قلماما لوس یدنفا نیما ظفاح ی و هسور |
 روم ه ر.,طعا ردص ترضح ر وضح هدیسکیا و لاسرا هپ لام بان

 ءافوتم یداوا لا3ا هج وت "همدقم ی رافدلوا لاجمل ا نب رق هلبا راکروک |
 دنس هطوا یلرغسو انا هوردا هددبهش ناخملس د هش نامز هبلا زاشم |

 رصاخ قر هلوا یماب ن ذوم هدا رات یمرگب كحدیا ادب ادصو تص |

 رسک هةل ماما راکنخ ه دنفرظ هنس کیا رو ق الاه رانا یل هطوا |
 راض ەر یس هنس رپ زوتوا ن دنس هنس کیا یم رکن ندنکندتا قاعها ۱

 ردم نالوا تراسع ا هنس ز وعطو ماما اسلا م اما ردو دهد رمس ۱

 ابا قلماما ل ۳۳ یس هنس یکاو قلماما كجوک یس هس ید تانا

 جس هباب ههرکم 9۳ قحا هد هیعصر “هيا قد رط ن هکر مانا دنر نڪ |

 و بوش بوو هلا تعانق هست ترع قحر دقو و زارحا 0

 ۱ ا ھر نام صهاتءذ * ا جو ههل ج ا کلاغ ا هلساو حدم ر دو ۱

 ۱ حس هيلع یلاعت هلفا هجر یدبا



3: 

 نو و دار دام لرو هته اکشن هداع سلا بار ۳ نوا

 ندنتفو ره" ینوک تدس كرام نالوا دید ترمس» دوس دیع مون هل

 تودو اعا دی زه هتک وشو ناش دياز هداهم عدولوا تاود ناکرا هر

 مسارمهدعب هلفلوا تح دم تراش یراکدتا تمدخیادا هلهجو

 قوذ اوهدا هک حوا نوک حواو ارجا العا ندا ڈا یخدء راس مو

 یداوا انواعد بس یییدنلوا افصو

 هصاخ + اوا نا دچ ا ظفاحو اغا لعرب دندش خارج و

 ندیارفع هلیا غم رپ ناسا هب هطواصاخ ند هنی رخ هدزکسیم
 ۱ دوعوعقلقار > هدیرلفح اغا دچا طداح هداز یسان E هد ره ندم ڪ

 زە را تان وددءود ول ندنعددآ اوادودح هله> ووی عود ۶ے هدک ناسک

 هلا ET صاخ نالوا هدن زا هده ع و زارعا نا را

 یرلف دل وا زارفارس اغا دجا هداز هتسوا هلا اغآ نیما نو

 یدلوا زارط هع یک

 46 لاطکشب یارسرد یب رح عوقو #*

 | هل صوص>و نیما ندزاضف .غنروک رونیروک ی هلج نیظفاط ارم ب
 تواطم یععاود نک یکم هدنفاع نیص> نصح هر یور ۳

 ۱ یه ییرگب ثالاوش وشا ۱ هدااح یغیدلوا ۵ سم ید نیدحوم دوص

 س 1۳ صد ندنا فک نا هد هراد داف یجندرد ی هن رک ی

 ۱ یاذطا كردیا رود ند روّصع>و باوخ ین هلج 2 شک 4

 تدارس هنن اک هاح ماچ نالوا هدالاصدا هد هس !شکلوآ روفوءیعس ۹

 ناطاسر ال هنر رونه نالوا تح ا ساده م شوعارد هدیاکهاحنو

 سنج هنغیدلوا ناروس شنا نامه رف اسم لبا یس هبط نالا ۶
 یرلاغا عامو لاب ارخومو یراغامرحابما لعف ر يلوا علطم ناب

 تعاسر ردا باولا بابر دو اتش هنکوش یاس رح ندوبف ج

 یداوا باسنحالاو هش روطنم یرلکدتبا باس یس هشآ نیکسا
 نالوا هه صتاناسکویلوا هدناکما تعتیراتیقفوم هنسافطا هد ه

 ا وک هباض نات سش را هراد نالوا هدراوج ېدو ناکمالهدنآ و ناک

 تعرس هنکشوک نيچ ت0 افناو لاوما ناھ قهاوا نازورف
unو و س و ا ت و و سو  



(ITF ۱ 
 ادعام ندایشا اهبنارک اغا زویشب جوا هدنعاسواو لاعتس؛یلاصباو لق 0
 یرلود اط دنبشنلد سے و نصح ن ص ید یاش ورفم نالوا لی لج |

 ناطلس ن نیس ۰ ع ولط ن یی اوا ا اصطا ٤ رک ها شنه دوهم |

 تشهد ربح یل داوا شاوا نیس | 1 هودنا نرا ةمو نئاو هانی رق لراسلد ۱

 ر ص وصخ وب كچ دا نینآ ه درخ بد روم "هعهاس شددح ی ربا ۱

 لی وأت لداو یس ۰ داها هلا رەد نس> رب هر هناهاش حچ انکاخ كصوصخم ۱ ۱

 رهش روضح قر هلوا رامسیمو لب یس هلجج راچات ندنفج هيم هلوا |
 يسع ظفاح یب اغا دام ہناارا د ندرلفدلوا قرعو قرغ قرختسم 4 راب

 لد.: کوب ترک ی رلد ,دنکح ىدا كب ىلع راد هلا اغا ۱

 ي هلکسا هرک ییارب وید ردقوب تیلست هفشد ندنوب و تبن هفغ هبا رد |

 یاض72۰ بواوا تففش كيرحت بجوم یراکدسوک تعرس یرغوط |
 هدیز ورع هدر وظهک اب یا هنوک وب هناهاش جا ما تجھ حازرم ۱

 هر :د.ها ات تاردءییس هلج هلا طسد ییکودیا رود ندئدناهح روصو رو |

 یراهروب لاطبا1ق برمص هی را هینسلاعا كماقم ارت مادخ كردیا لج |
 یرودص دن وب ن درب ج تاکولس نساحم ولم ف LS ا

 ر و طم كلس فراغك روطسیییداوا راکزور ناسد ون عباقو طوبصء |
 تادعم ناکرامتهوتج يع ناک ندعم نانمرداق بانج نامهردشمالوا |
 هدندص یارسیب ادوجول ا مزال دوجو نامزو ناره كن راتر صح رهدنفآ |
 بلق العمو كرابم هلمساشفا راتالاب و نیک ر العا ندنکلوابویابا ماد,

 و هولج وشا ںویلبا افصو رو رس مم نرایهاشنهشو یهاش ۱

 :انتعا هفحهلوا ادب وهو رهاط یهانتمایهآ م ۱ مث نالوا روتسم ه دت ۱

TOP ۱یراودت تا هی آ وتا لر هیعرو روت الصا هی را لو  

 نیکسد و یر هون ر>ره هلص وص>و هلاک دنت ات | اناج هب انا

 ءظعا ردصرب-طظن نوطالف رب زو ندیا تفس یت ەدخ هلرس هدابز هینک |
 یلینح تولد رو رات الا قوح كب هنن راترمضح اشاب ر یور وا شود ۱

 را | ارح الح هر هنو دم ه د :عاس وا ییابش | ناسوالثن هنکش وک |
 ۳2 ر راکح دنا دار وا نیک دو دیاراذگ راه دنهکو رسا 7 هند |

 رد زؤ سد ترد نالوا هد هنالد "هظوا ینوک هماشراه>ی دادرف هلیاربشدت | ۱

 دب اره یران اید داو لاا هع وسی تژرف رای هر اما



wv} 

 یدلوا لاد دنب رات سه

 ¢ ناغارچ یار ر د هپ رعت ب اکر ۳ وف و 3#

 | یدنفا مالسالا جش هلءا ےظعا ریز و یفوک ہبنشحجپ ی دی یرگ"الاو

 | مس« كەروس رازوب هنوب امهیادک اخبولک هب هبارعت ه دنسب ناغار
 یداوا ردقم قلر و رهظع هنافتلا هلتسانم تب دوبع تم دخ یاد

 ٩ زیدلب رمصذب تنطلس شذ ع وقول
 | تنذعاس هنکشوکریدلبیتوکیم هنربارازاب یعتلانوا كن هدعقلایذ و

 | جافر بولو اتنی نی هداهناپ بار رصف تازبمالاو ناطاس هلةلوا ى
 ارخومو اشاغو ریس یش هروک ناول هد هدنرارورسلا ی جو: -هروض > تع

 | یرلغاء یکن هدقداروب اعا یر هناهاش تصخر هدعلوا ت>ادنا ت

 ۱ یاہو ا "هاد كنه سعد ندنن دش ن زارپ و زیدلب ق او ترعب سد ٽ س

 | قر هلوا لیذ هراغا هدهسیا ی دلوا تیلس “لیس و یکیدعا تباصا ه
 | ینفن كناغا نسح یسثاب یکن هرمشط ندرلنلوا نوذأم هنتخادنا ٍ
 | نالوا ناصن هد هروک ذمنفولاعفنا بس هنب راس یسما غا |

 هدهد بولوا لات ورزو ع ون رپ هد رل فح یرلهدلوا یف زعم هنب رلتام
 | ترداىم هیدوع هدنبقع هضوردم هولصیاداو ترشام» هنن زاغ ید

 یدنلوا تراشا هل وب ینندنلوا

 ¢ ارالد یارسرد هدرا ەم م* سه یارحاو یحادیع ندما ۶

 | اغو ر « دناشاک تآ رم ینوک هبنشدم» یا دع یس هنسو زوت وا
 یدنلوا ارجا اط قاط یتاغتو تاعرفن هک ترد نوڪ د

 ۱ + لوبعالسا یاب نوبابه لفن عوقو $

 هاشدان هژ.دس> قد رح كنيارس ساطکخد ہدف رس لاوش رهش ر

 ەل هلا لقن هن سراب ناعا رح با الا بس> ی ران طح هاک

 ءاز دا هلل اجر ندنفیدلوا روهش# هلتعسو یک هراس لاح روب زم ل

 | هلباتعاس فرشا ینوک یجنرکسیرکب كما یذ ونشا بورویپ
 س

 ےس



9 

 ءض و هدسااع یا ا قوغدا تک نیو اق ند رک دم یاس |

 ېدلوا ت ته ناشو تم“ نا دادزا هدنوج هلچ یرلود رود بمب مدق ۱

 4 هصاخ ۰ هناخ دز ءا راسو یدنقا رگ دنب رخ ما دخ رس ماد $

 دوشم صو نوردنا هرزوا یخددلوا رب رع و ردح كلک شفت وردد هوا !

 ماکب هلا هطوا صاح یر دوصعمو تولطم دو دعمان تاوعا دوجحوم

 هد هطوا صاخ ی امت ج هلعد ند م كص وصخ وو ف وطء» هل وا ۱

 یتددلاف تن یال مزالء هدرا وک و هلهلوا ف وطعم دفمالاع م زالم ۱

 ان ار ناو نا ےسا یرلذفت ناذ.دسال ان د هر ونآه یانکاخ

 ناسا دعاع:» ندا رادقو> ی هات ا ےک ES رح ندناونع توالما |

 نانلوا ما دضفسا هدیمادخ رە دزیمو یداوا م ۵ دا بایت چد یک زابساب هلا

 انا فسوب هاوکو كب رک اش یٰلب وک یضاق ندرالیکو یدنفا رکب ن دالع |
 اغا نطصم ج هجان یشاب یوشهماج ن دیل رفسو اغا دیعس یللب هجیاو |
 ندر رادفوج یکساو ی دنفا ظفاح لاد لاد ندرلعاع یع؛راصو |ا

 هرزوا یراداعو ای>ا ورورمس» هلب راد رم هطوا صاخ یدنفا كب نس> ۱
 بد درعو بغ یجدءد را ەطو ا یعاشا ه )عالی ادت اعصو رو ی ۱

 هم زاب یک اھا : زاس اب هددنک ین رط هلرصوص>و بانر راهلتلس ۱

 ٠ < زا ی >وا هره. زاب یصایاو تره ؛ یدنوا یطصم هداز اج ۱

 قداص ناناوب ىج درد قابجم زا یج وا نوداوا بش یدنفا یرکش |

 طفاحدم: هه ندرلیح زا نوح ایل زا یجدردو نح قڪ هب یدنفا ۱

 رس هدعاق لوب قاجوا داوا مام مق اطوب بولبر وک قسم دی |
 ۳۹۹ د مک ك بدو هداز اغآ یو یس قاحوا ند راک سا لقا |

 ووا اجر افآ لیعاعسا همالس طرش یععالوف یکی غل یتللوق شابو |
 ر ءان هنلصوو 5 زر لر ها كابدنفا كس هد هل هتلوفیمایا |

 ۱ 3 < نالوا مولع تاک رها وح غ و و مورقلوعت عوض نالا هواه ۱

 ۱ !بعلوق ی ےک هلیا یدیماقاواقوشهنابزات هنن رار > یدنفادیشر |

 یدلوا ماشنا یسقوا س رد هل تتسانم تاعروو مادا هد نما لح ۱

 فلاو نیت مو نیالتو نينا لاس مدافو

 هک دیدح لاس كيربت یارب باک ر غوفوو

 < لوصا
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 | اکر دیدج لاس هل انوبامهلقن هرزوا هیلت تاود لوم“ نسا لو
 ى ے>وا 9 رعو رود ص دبس "هدارا هنو ار حا هن کشو کحص ها

 ۱ باس یراق درو ف مسن : رویغهاشداپ هروب زەرصق یقوک یسهریا
 | اشاب فور والود مظعا ر دص هرکضند هلب وا ب ولوآ روما ءایاوا رو
 ۱ دیار قدما هذ ولتحاع* یونف ر دص ماقم هلبا یرلترم

 | كن رلفدلوا تل هباغل قوفام هدنرلفداوا اسرهرهچ نواه یاک اخ
 | یراپاهذو بانآ ا ة طق هیهعدق هدعاقو تصخر هتراتدوف هد

 یدلوا تدم دا تل ود تک وش ناش دیار

 انا نامععدصاخرالبک ی ادضلک ر غارح)

 كب ناع فصاو شیاجت بضاو

 ۱ راررطس ندزفلا دّوها رال ڪڪ هدنف رش نا ص مر یعهنس جوا

 | اغا نا ع نالوا یس ادعا ر الب ک هرز وا كلاغا نیما ن
 ۱ هد هسا مرام ا ا هلءل وا م 4 اع یاغار نو

 ۱ یدا و ی روج عار < ند: :دداو منع هتد و ھے %

 أ راک در وادح یوکح ید رد ی رک كمرحم اعد gi هل

 ۱ و هرس ها وا راضفا رادم ءتفالساو ف الخا ییلغارچ هلءا یت

 لگا ا مطذو بصاس رود هد هصاخ هناخ نوا نا

 نورد یدنفا ك نامعفصاو یس اغا ما یدنج را «لمصعیا

 رال يڪ هل فلوا مهم هلتهج رهو زر اح ی را هنر رکا هد
 هدنوبامهروطح هلبتلالد كنب دنفا كي رادمتس هدنننیمارج | یغلاد
 یک نوع ۶ نھ“ یتوزوم تماق هلبا هاهاش تافتلاو تعلخي

 لامآ ب ابراهاک هسوپ ینونعمنعادو لاسرا هی هصاخ رالیک کلوپ ل
 هدناخ قط صم رودیچااغارمحما نالوا لع ندر هدهع هدنرلنوا ب

 ینددلا دے ڪو ناسحا هب یدنفاد.عس تحاج هتک ن دقلب زا

 ناشنرطاخ هءفدور نکا ناسشلا ۳ بک یه سس هه طد ور د

 ۰ دکنا ولل؛ءیمددلوا ن ارقا نیرت داف یخدلوا هلغلوا ناشیذ نا
 هباغآ فراع رء نوف ندنزاغارمکشب دشوک یغلاع اریکشب نالواهدنس «

 دیعس نیعهکس ن درلبل هطوا صاخرا خا لار ک2 هشوکو

 صاخ نالقنچآ هدنیاهن تءاغ بواوا تبرششاب زا یکی دنک

 م : کین ام سس توماس تی



 تر |
 ( 2۳ ها تب ۳ یعاتغف نداد 17 ۳5 ا 37 ۱

 یدلوا ناش ید" ر : هنودراوا هدنرزوا یی ات کالفو ۱

 چی راب رهش تحاصم ناونعپ انانا عن شواجندش ارج |
 ره سه هدنسارا ناکنهرس عا نام یرونط هدرالک ن دیراشوا> ساه

 ردنکیدبا لمایشرپ هّعشب ندقلغارج نکنارجم۶*هل,انارود هش تاغتلاو
 6دلواناباش هاب یشندلروب ناد حا كال .>اصم هلیاهراء:انز نابس> هنلاح |

 4 نوبامهیارسرد اغارادقوح ندرک تافو
 1 هطوا صاخ ن زند تو س ES ر ه دست ادب مس رود ۱

 دنس هواك كب بهر بتر هد و صاخ وریذد هروک ذمرودو دنهرهب |
 5 .تلوادنلد و الا س مرور هر یلاغارادقوچاغادعسانالواد دِلایذ

Efeد بولم راصي لب هنعاز و 2 لجادن  E3 رم و  

 انج تاجردعطقینوک یلاص نالوا یسک اا تافو ها2 رالوا ۱
 “اک دعتس و یر اب ر مس رادیاکر « دننات تلا الکی اتالع

e Eرس هللح هاعقااعا رادقوح یرانرمض> اغا هارو  

 4 انا دا یمااط كب مهار صبر یاد اد فلز ادیاکرودعاص ۱

 صب یعودعاصت» هدنسلوا اغا دمش یی وطی ره ندقجا |
 *روما ی دلوا كم دیا دع امتمهدن دنسهاودلا مس ءادوب یوه وم |

 رح هرر دی دن هر ردن دنس هر ۴ لر هبعا روصقو نع هر هسی و روو

 ر داوا یلسنمويد * ردن درد ماج "هوشلراچ رس دردوب ۷ ر دندرو هک

 الا ید هنخلادفک رفس هدعب بونلوا لالدتسا هتتیاردو لاد هند |
 دواو باهنا یدنفا كب لع یعار > ناطاس هاش ند دفا هاخناب ا

 الوا له عن دس هدهع بودبا او روضح كرت هلبا ما قا را ریس

 ۹ دک (غارهاط ی هغاڳ ند را ءا هطواصاخ مزالم هنکدک هطواصاخ

 ۱ یدلو ع وڌو هلسلص یخ هلدس اتم و و ع وش

 6 کولمرونا نام روضح رد یوب هلو من ندناوخ 9
 اداصد دنس هک یا ؛ا نوا ك.باوالا می ر یس هنس یکیا زوئوا ودشا |
 ۳ رس لواو دافنا دانعهرب یك طرق ف رش د واو ی ۴ هک ریز دهن نادیا

 1۳ نوح هوا داناو نو ید ی Ea توانو 3 اا ه۵ءدس ترففم ۱
 حس ITT TT د ب ےس یس - تست = سس

lil 
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 یرلفب رمذت هنعءاج «ازاغا برغلا ةولصدعب یرلترمضح هاک الد ءا |
 ده ی دفع هراهاش فد رشد لھجر ]وا بولوا براقاو بناحا قرش ب 4

  Eھهج رد حار
 *ورصوو تر :ارف یروهشعر و زر ءےظد رلیدتفا ناوخ

 نالوا باص ی د ین وک رازاپ ی اد رو نبا ول تاهن ی دن هل جد ۱

 یراق مد هنفب رم عماجیرامضح ناش دج اناعا جالا ویلا 1

 یرلعایسا هددع دو دوم لواور  eyتد وع قعلوا یک ۱

 یدلوارونءیرارالدیارمهلیر به ٹن مش تکو ش هعشهشوررع«یرهن

 6# ماجا هاش بناجزا مادنا هوک لف ندا ل

 هدنلما تعا ليسو مدمن لم هوک لتفر ههان.اع هاشداب هاگرذ هار

 ۱ هدرخالاعب رلوا وشا هوا م اا لورم یھ وپ لو-فو ما م مسا قل

 ا صا یسلرونک هروفو ءا ۰ روضطح قعو لوصو هتلود رد لوصو»

 نواه نبام تالرمشع- لانا او نان ۱ روم أم ندناروت ناراو نا

 هدرا سر اغا هل هدلحوا توتأو اناا هناکرالامیسو نا دیمریکهدنس هو

 ن او < دلا r هلو 9 ا ا وراس اوه دان هدههاهاش ۵

 ۱ لصوص ادءام ,Ê کددتا ادبی بت ر رھ هدع روک ف 8

 ۱ ندعارد کیاهدلوصو ه ددعاص نیلا نداب وص هدزڪا كنت از رپ

 رکن بج وتس یهاکن هلباترمح كم هني راشو دیر ک دید یش دل یف

 تشک یراقوب و یغ اشا ردق تعاسر هجلب وش بولوا یهآ تردقو

 | مظعا هن رشو لکا هرکصندفدل وا یرا رهش ر وظنم یراذ ڪک

 | ت واق ز وتوا یمرکب نالبنوق هنکوا هلبا یموش موطروخ نالوا
 ۱ یتوک انو ك تاو رەس نالک هلبا زهفوکو اَلا هثب نغا ندر یزوب

 ريغ ن اليف رب ناوتان فیعض ك نابا ی ناوبح نابلبا انفا هلیا
 | هرفح رغال هلب وب كليف هّمیفحا یف و رضس هنس ههش ءب كن

 | نال ه دعم هلبا موق من الاف هل د1 وار ظن لح یساوارب

 | سواج شاب راما صااخ رز راهشدب ندرابرهش ف رط ه را رم ج



۱ 

Eاد ص رام ور هتسرفص ربصات رب ربف> ردقو چ باز  

 وردنا ناطر اض نکنا ب ڪو رخص موم یا دل وا رکن رهش |

 هوا لک د ن استا نایاش مغیداوا نآرفاا طفاح هلءا یعات مادقا |
 را "هلا ندیا هو هرات دک ی کیف نوا لر> “لا عبر روا

 رات رطح زم دنواناخدو# ناطاسی زنا لآ نیطالس لول .مطعا
 اح ی 7 یدتفا لوس تجاج ییاغا نما هدنراهرمشت ۵ قد ریه هفرح

 زعام وو وا فن رس شعب هلا یییدن وا ادا اع هولصو راّطحاو

 < زءهیارف تاج یاخوا هلبا سا فوخ رازه رقد كجمدیا راطخا |
 وع كياح راجو تئارق تیا یکياربهدنماتخ هرو کصذم هولصو |
 ؟روس تراشا ود وقوا د تنی تم لو هدلاح مکیدشا ترشابم |

 ولوا تاهام هو رف "هوالع هدب رط رب ةدروقوا ید تان 1 جاقرب

 اهکیدنا تدوع هرءهطوا قرلوا تفلمو تەدخ یادا ل: :اتروصو |

 زا روق ها: ھو روهطنو" )ا نو فا ندداتعء

 !:ذوم هد ارګ نو ع یهادرف بواوار وهم یراق داوا ظ وظح |

 او که وبه نبامو ه دارا ی اضم یہ وصخ رم هس جا ماود ۱

 2 ۶ یساغا ربا هدودنل وا هداوا هیاخا نیما یا ند ور ههعا الد وم ۱

 ۱ ۳ نیبام "رمدنفآ ولتک وش سو هان یر هداراو سا بودروڈک ۱

 ال ال هد ها ی دلوا هدر بس هرم ها رحاع یرط یرلف درو ىدا

 اسو ه دنناوخ هلل وب و م دار راتورامدف اغا دوهم رادو وج نان)وب |

 از و هتناب الا هقش ما ظح نب ندرلت رومأم ىج هلوامدنهس هدنجگا |

 دروک ندور خرچ ید هدوس ف دوعهو اب قاحور هر یکی دید

 یدلوا م دمه مد و جد

 | | نک 0 لک اما راداکر و ۷ 2 و ص ی اشا داد ۱

 ۱ روک ه.>و هيدا ال رجایکح > یر ات یزد لنعماو هيج ون هر 2آ

 ۱ u e کادیریعص كرا,هرمل درممر هوا ۱

 رغ هدنطو بیراو بیدار هلو و بب رو ههامرا ك یعوقو روک دم
 عردب بيور هتنددن بیس یرلو داوا لاق بت رف اناد هاش داب هند دلوا

 ام "اب یاس جلب ا اراش هرو وا و یادم یکصح هاو ۱
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 ۱ رامز: نووی اغا رکشد و دبرعطق هلی ییلاعادٌباد یرلترضح ید
 | یساعارم کشد ن دا ت ثلا نیکم ریدتبا د,طخ دع نوحایتلاغا را
 : نمر ول و ناشخا یع ااغا کشد 7 یدنفارازه هداز ی

 ۱ یا یاب یبوهق ناو دم هدر یان یک 4 نا

 1 کا هشوک كن دج طظفاع یاس ہل لا یدنفا نا

 ۱ هک دک كب رک اش یب ا Eê بیست هتک ندقلیشاب مک یر
 ۱ یدلوا ناداش هرد , رګ یراکدک

 انا دج یمن ینان اهج ینا رادق وچ ندش غارچ ۶

 | ندنس هدهع دام انداهرف نالوا عارچ ند هطوا صاخ هدقناس

 ۱ یحی نانلوب رادووح یعکبایکایج ګا زور یارم - هطاغ نالوا

 ۱ نام رد اعا رع ضر ان ساب هنساروب ناسحاهاعا دو ع

 | ردقنندنش ودنکو مولعم هبیمکیا ینج هلو انہ ەت هدنمح یفلغارچ»
 ۱ ینیدلوایکموهوم عفد یسک ج n ارسنامھ هد هتساا تم

 ۱ ی راس نالواهدن ثلاو رشت قلغار <4 , یهکیا نیکی یوم »یا

 | رادقوج ساو را تعا هدنفح ییبدلل وا 22 هلا لیکی ادع

 | یداوا راضفا زادم یسک روب هدا وص هدیمت کیا یک یيدیروب ی

 47 نو اه روح ردن وردنا تاوغا "یزابق ام وط ع وقو ؛

 | بوناراعهایناموط هکشوک یلیجتا ینوک هبنشراهج ید کالوالای
 | ی رلءادبوا امید هنس هدعافو قد وشت هنف لوا ین اونعتفاطا ن

 ۱ ماطر رهو تدالح راھ لنا تب ون سد ترد هدفدنلوا یف ولعت هنر

 ۱ تشه د بج وء یراق دشروا ر دق تعاس رب كلر دیا تس هثب

 | كوب وا ولو رهظم هپ هن اهاش ناس حا ید رب زه دنا ن

 یکیا راغا هلهجواوا بوني ر و ک ربتعم یسغنانیوا بوط ندنس
 ۱ قوا فرصت هدص فص هسک ردقزوس ردو فیلکت یسا وا «

 ارال وا هدفرطاواهسبا  زمهنوط یی وطو هتخادنا راد وط هنوشرق و
 سس سس سس سس سس ۰۰
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 رش ن دف رط نبر و ڪڪ ىل اغ نیفل وا هتسب اش هفی زن ي وط 9
 | ام هک هدلوص هل وص یالآ هک هدغاص قر هلب رغاح ینام دوخا

 | دتس هل وهم قول وج قج وحراش واح هلأ وا نادنس ه دع ۳ كم ۱

 :الع رطاخ روصف ر دد نڪا ز رارا هک ر قیج هب وووا قرشا

  ۱]دیا رودص یرهداراو صا واد كدوقوا هس الأ ف قرشو روطح

 _:س هدعاق تدالا قوف مالا هدم وا یدلوا بیس هیعالت یرلعد |
 یز مد ول ¥ یکیدلیاقشم هدعاره ماقم كراغا کاش شراچثیاعر

 2و درعاج لرهید نوسلوا هسر واوا هن نسیق مش ۴ نوساوا عاد عاد ۱

 از هن اه اش ناسحا مفلدلوا لان دحربغ نمو نیسح نی رق ن ان اش |
 دو درو ندا م و٧“ NE ڪا رونشود نیمز هس درک ۱

 هراهباکنویدوفوا هلا 6 e كکيداب و یوو ز هدک شوک ی ۱

 اه تباهو لاح ۷۳ یی هان لع شواچ شنالاچنا |
 ءاکاخ كدا ل کا E لس یانر و ید درد لاح 77 قش

 ثم ی اس و هسا هتم رواد 2 هداراو احز ی رم وعع ند وباه 3

 هظ ن احا رارکتب بولی روب ارس هلوبق یراکدتا اجرتسا یررم هکرآ ۱
 وه هفلشو اح قجوج اغآ یلعیشاب رب رب روهشم برقم نری و قوتلاو |
 : احا ن رفاعدیرلک دنیاوبد نوسروآوا رادودوحیلوما ءاشناهس قوت ۱

 دو طاح هرز ا كن هنس یرلق رباوا راد ےس ہر هنس اا بواوا |

 وراغا یس هطوا هنب رخو یابلا هزع رومان تناف یب یرادقوج تعلخ |

۱ 
 1 a ا عوف ۲ رل ا : یا جم ۱

 یداواسابلا رادقوح رمعسا a دان

 و اما 9 يه E 1 وب ون 1 ۱

 و مط راگراذک هداروا ,رتتوکنواشب كلرات اهتسع>راهب لوا
 1 ون ورارو هنس هود هلبا یار اا ن دنفب دلو ا یر اب رهش رام

 ۱ ا .درو* ی ر دلو رپ وصحة هداه دو وه حافر , تاشو سشحداوح ۱
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 ۱ یکم 4 لیا وږه وط ندالعم یارس یتوک سچ ندیاقداص
 اون افرط یارعشو ىدا هزو-صعانرورم هن یرلت وامه لەت هاندتس

 رعاش ند ءس ردمرا ہک ین داوا یدوم ۳" : دقت را > دم یواحی ۰ ھه ا

 ا # یاو: ع.هتسحر تاب ن ا اش هعهزاب هلا ف نوا كتب دنف المتر

 شهرولیجآ نذر و ینو نیس يندشب شم تاک هد و3 توط

 ۱ اد متن ع هفاک ییا کح مالک یکیدب د ۴# اص باوا ها

 ۱ یدنلوا لال كتسا ها دا وار العایک یفومو

 هک اغا نس > ظفاحهدا ره تی الال ندش غارچ

 | دنناونع یفاالال كرل رطح یدنفا دی ادعو لتا تع ناو ج داره:

 ا ب سہ یاغار راحود هماهوا هب سه ضب اغا نس > ظوفاح نالت روج نانا

 ۱ دلواحم فک نوا كالاح هام نیکعا اجر یغلع ار هلفلوا راوطال

 نالوا ل و لوععم هدب دع ال و یغلعارج ۰ رزوا یباررمو لوصو

 ویا ل درلبل هط وا ص اح مر a هلک . گسح ه-ط وا س اخ

 یداوالوم املا اعادیع یاب

 0 هزا لک نادمر د نا لرد ناھا یار یشوو عصو

 مدادب 5 عداض رل لر. نالوا هد هاها نوھ ضف نوا مھ را

 ید ةدرلسم راد ےن ۴ هرفنو راکرد یر همت ترا ھم هدیزا د ر

 نوعا قلوا داد ره یزدادعتسا اعاد ندا دم هناوا راکنا یرلتامواب

 ادب .م و لاس را ن ۳ 4 الک نا 1 شعودرب 3 اف الا كل هم اش

 ۵ ون ١ یرلةدروا هر ن دنززوا رام د و رس نکچرمس هک الفا ۵ د « ز و ؟ز

 بس اسم یشلا هنوکوا یب رم بسا ن البوق هلی یشوف هسیا ر اش
 ارا دزج هعقدلوا دعاسم راوه ورندنوک نوا شب نیغلوا ل اح تا
 نالبئوق هلا باتس> هنس ا یورسو دورو هن ڄا نادم یس 4:

 یسیضعب ؛لدوبایرلفدروا بوروس تآ هلا نیکزید نیکسک یون و:ک
 یکد واب هلا سالی دو. كمك دوعصنیس هنفدص) دوھم یور

 دوو تب اععا یر ہدلاح ۲ بدو ۱ ۳ دات وذ ی هن "۳۹
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 | أ هدرتس ول یک ییدلوا ر ۳ د:هروا یی درا ةناوا لکو ردا یر

 هوتروا هلو لص تورید وا هرس ے2 عح 1 یدوهعم دوا ۵ ءلایموء یاعا

  ۱نیس ناراز ه یییدشا هنفرط ر وا كن اعروا ب ودیا ادب سوف عاونا |

  ۱ز روس صا شرع ) مع )نوعا یدو: 4د دونلو | رس هدا و 9 |

 هلا یفاط انف سا سا لر هلن وجوتمریج ھوا ر مس
۱ 

 | برو اور یب ناددنج یامرف هطرغ هکاشح یکیدلروک اور هیاغا نسح

 هبسا شغود ر دیا شو رغ كيبشب هلی وب هساوا تقو هت لکد ی دم |
  ۱تاوح و تقاط و بات رانك نوا شب و باس یس ه دارا كنس رکا ۱

1 
 عوقو یو کام یجدرد كلا یرت بجر یرلکدم هدیا ی |< تح ارو

  ۳ ۱یدلو عوش دزد یلدا یساعسا ارل, ۳ ج هلچ هب

 ترصح (یجرال.کح ندد عارح و

 هک انا دجا یعثویلاق یرا دهس

 | نالوا « دره دخ یالرجر ال کح لكبدنفا كب ولتلو د یرأب رهش رادرلس

 | هبلاراش رادمطس هللوا اغا یلشاب لشاب اتسهغلغارحاضا دجا یجتویلاق
  ۱"ها عمان یم هد طقر ندرلتماعز نالوا لولحم بودا تھ یرلتر طح

 [| ن ااش ہرا ل هطوا صاخ هلیس هن اما كناغا راد سو ناسحاو هقدص نات |
 | نالوا لع نیفلوا یکن اکلاب نیکلا فرش یغیدلوا خارج هلا هرابنان |

  #۴چ ساطکشب یاشکاد یارسب نونامهلقن عوقو
 ورم بلا شیافک اره یگ | بویلواابتخ لتدش هد یت تو |
 ۱ لاس هوس ندنعو دلوا رو. هرورس یار کک رس هراه اش عبط هل:هح وب و ۱

  هناهاش تن رم دنلب تمه ییارس سا طکشب نالوا قرح اضق زا هدباس
 تأر نیعال # یساسز مسرو اہحاو انب ادد العا ندنکلوا هل هایاا

 ر هراد هو نقوف هدفرطره ب واوا ههر ندنا بق *تعع* نذآ الو
 .دامعلا تاذ مر ارص یاشکلاد یاحر 3 یوژوم نوتس اب بارم و داما

 ] كف سش بحرونشا هللوا دابع دالب دمام راهخا بحوم یکدرنسوک

 | یارمهلحاس یارمم و تم اقا رکنا كف ندوبش وط نوک یا |
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gagي بس سس سس سس  

 بز یاصو ج ۳3 ییا داروب ت لەوە ن 1 د اهناب هشاطکت

 | تفه یااخ باذج نامه ی وا تیم او هش ترضح ترا
 ۱ ظوهو لوصء نی وا ذاکر هناکولمدواا جادو, هددوجونأء

 ۱ نیما هلا ظوظحو نون یرلنوباش بلق ندن اکدنب هلجو

 ٩ دب هلوط رصقرد نوباحهلعن یارب باکر عوقو

 | یربخ شنب هپ هغ! هل وط یت وک یس هڼرپا رازاپ جوا كفي رمش بد
 | مولسعم ییج هلی ر وږ ارجا هداروا د ییاکر ن وبا مھ لقنو روه

 | الم یهذ مالسالا شو اشاپ فور مظعا رز و« درو رد تعا

 | هدروذوم تبا-همروص> و دورو هباشکلد یاطوا یتا ید
 ۰ م“ نواه ب اکر ب ولوا دو دعم ۲ سزاون لتا هلا دوعق تصا

 ۱ رام هدود]وا اعور اان هن رابدوع هدعا وارحا هد هرصوا قس

 أ هاب راشد تنطاتس دو رط یر و ٽر د اه هر دوع ینارضح امہ

 ۱ ردو هر نوا تعاس بوالوا ترشا رر رر هن اه نالوا ض وس

 هک اطکشدیارسنالوا هدراوح هرکصندیواو افصو قوذلوغشهانرب

 ۱ یداوا اه. قوشر یعددلراو

 4 ی. نادمرد نوبامه هرصجارخا

 | دا دوم هر« نو ڪڪ هبنشر اهج یکی نوا كفیرش ب
 ناو ےس نالوا یقیما ه رم صو میت هدننادبم یکشوک یلبنچ یک یر:

 اسا ی دل وا لذ و ماعد رلتاما هل تور ەھ یا هدأ ہلا راد ۳

 یدناوا مقر هجحرصت

 ره شم زا اغا بەش ت افو #۴
 ۹ ن وبامه مرح ناب اغا ناب دنچ

 يل تب س اا ل و

 هنادرب هدنعا یراا مرح ا یھ یدنح نالوا زو( تم هدنوکسم ۱

 نکا شمال و ها هب کوا هسءا ن دنغد دلوا هناکب هد وح هلص وس

 یرلکدیدنس> رول وچ ل درل,دنح رالس نالوا هد یارفس هناکنح یت

 زس ريخ هش بوراپ ود تا نیکژید نیکسآهدندب رح مار نککد ت
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 اویو شاخ هدروخیسب رب كنبزب دیک یکی دش و د هرب هرات: هج اچ
 ا یرش روشرپ روپ وچ تبقاع بولوا شارف ربسا یآینلا شب هنب رزوا
  ۱رچر هد هبظعم ناش نالوا هنالث روهشمظعا وسشاو لات را هوحآ

 ءافوتم ی دلوا لالما بیس هن رلشاداوډ وق هلج یکیدلوا لاقتنا هقح
 جد دلوادنعب !یدنجر وريد نوک درج نا طاس داب والا ودقورس هاا یوم

 اتس نع هللا روات یدنلواناہ الاججا یلاح هچ رتو نامثسم ند هم دم :

 ا ناهج هدارهشب یدنفا نیماهنهک یادفک *یناتفق ندشالال

 صاح 1 مدنا دا دع ن 3) ولت ا ناه ح هاش "هداره

 اقا هنب رپ ی هلوا عارچ اغا نسح ظفاح نالوایسالال ن درل_یاهطوا

 کک

 || لاوس هدیودابش 2 نوا هرو ڪڪ ذم دلم هعو دو ی دیشهالوا

 صاخ هدن راو دا باوا هددنعص هداموب را. طو تاختا باوجو

 | ےن رخ الاح ن د رلب 5 اشا بوجع لوا ناعصتسا ھے ؟ ندرلب) هطوا

 نانا یدنفا نیما رایتخا یی اتفق كن اغا هللا دهس یس ادنهک
 با تلالال ید فأ هبا یوم هی داوا هلدعا وا تاوصتبا ندق رطرهو

 ابشااتیل ولاقم موادم هدیرمد ناوا هل س هد ز٥ هطواصاخو با اک 0

 شات شع و لفن هتیارسساطکشب ن دنارمس لو السا هرک صن دقدلوا

  ۱هام هاو هدا اح ب دلوا لع فاا ی ۹ وا ماده سا هر صز دک رک

 کو كب ها دع ی زایی درو ٽراو ی ق داص ی زاب یم> وا

 یداوا ثا باک

  #۴دک هبناطاس یارک تنطاس شش عوقو

 ےن کس كف رش نابعشهر ح رفم ناللبش د هبناطاس هدنګازاغوب

 زا روا رس ۳ 1 ناش لواو زار>ا م دعیاونع نا ال ال هطوا صاح

 نالک ندفارطاو نون نوربب و نوردنا هنغیدلوا شد ینوک یسهیرا رازاپ |
 هاشداب ترض ح هده تقو قحعلوا نوڪ ٣و ولع یر ریس هلا یعرس

 وص ]ادعر تولوا مزالم هار دک رسو مزاع هرهر ول زه هرس هاکرار الەم

 >ادنا كف رادقمرت و لوغشم هل.ا یرمس كراش نالوا لوصا یخاوع |
 ادرلیلب راوج یرزوایدنکیا هجو ا لوزبم یراهناهاش ناسحا هرلدلوا
 رزم رهدنزاسو e ات ازوسو زاسو اب دن rk ترا وا ا

 و س ا ا ا ا ا ی اس

 ۱ ئادا 9



IF 

 سه لوصو هیارسر ار, لازا ماشخا بوناوا مایدهندوعماکنهیرا
 یدلوارر م رکشتو رکشو

 یسک < م ر س
 س س

 ¢4 نودابه ھل رح تاوعازا ك مراص رادووج ن فاش غارحو

 یلحوقخودودعمن دال هع مراصیردارب تک مع اعندنزارادفحر

 باب ندنرلو داوا دونشوخ راک وب هدهساا دوعوم هی و دنک ¥( دخ

 تولوا بلاط هعاعا رح هلا بلاط م لر هراب هدنراکدرتسوک دو درسي

 یتغیدل اق یلما هجنارسو حرت یتیلغارج هلرب اک رک نالوا ی

 هک یلاص *4).ایف ناشنت ر فخم ناضهر تو 2

 لهاهفاک هل وا ناب یس دک یلاصناضهر رهش یسهنسیا زوئوا
 یرلسرد نوا هرو صح نوک مادر بولو ناد > و دات ن اجو لدزا

 رید ارا نیقنرلزا,لکد یی اوج ول اّوسندی !نوکتهدرلسردردق هيه ا هتغهو

 دڳ هصاخ هناخزا اغا رهاط هداز ییشک ندارن عارچ»#»

 1 رادقوحهدا رینگ رع نانا! هبهطواصاخ ندیلرفس یس هنسز وه طی

 هد هسا شلوا رو مه .Ad هطواصاخ كردن روک روبعم ارهاط ا ر

 , دا وا اد وهو رها ارخوم یزاکدء«هدبآ ادپ عالطا راهتسک هلاک

 .قعثاو نان>ا هب ود نک قلغارج هليا یرب ل را هراننان نالوا تس
 ناسا هرو دم یر و ی رار لنیرلحرو هدرانوک ییدتا مالا

 .ب واک یک *٭ ناسألا حرحام ماتلبالو ۴# هب ودن ؟ یراک دید ر

 هل وڪ ن دراءر الم نک دک هط وا صاخ نال وا لید ن دنس ۵

 یدلوا یناهاک "هرر لخاد هد باهاش "باسو ییاررا هناغآ ف«

 نویابه یارسرد تداعس هفرخ ترا ر

 + نوکحانوک بیس شواح شاب ینو

 تراب ر ینوکی حش: نوا كم یشناصهر هر روا عد سس روطو عدو ل

 دا شادو داش هلشراب ر فقرشتاود داش هلتسانهواو داتعم ٿ دادس ے3

 شلوا م راعم هو رط رام وط اور ی رەد مال هب نداهز یداها

 زا رادتفا دب را رهش نکبا رزک یرسرس هلا اح مايص هدرلاروا نوف

(۱۷ 



WwW SITS 1 لد درب ی داو AEs 

 د لس و د ف هکو لم جارم  eهراه اش عبط ی هد را

 >هدیا ربزوریز هداروا وید رد دمه فردیس در یماذفاص ندر یاکوریفم

 |  EE Eگ ا . dûه  llدوس لوا

LL 2م اکا هدر از ترعت د یقورا طقا هد دیکربخ 1 

 ادص تنهدازیعهاط یماغاریکشد راطفالادعب بودی بدأت رادنید م

 : دوو نازو شنان اطا برف 3 هلن ا هل سووا و رابه: ساد ل اع ور

 ڈواح ساب یروفوم روءا ق ۳ !شواح ساب هەرە داوا رش | ی

  ۱وط هد هارو ! وطو سراب م ماش 4 اعا هل عیب سواح ی عکدا نالوا یرو#: ھ

 ] اغا ردو هتفووا اح دیارارق هدهدرب نف یناماكدن 6 ندک هنلوب

  ۱یدلوا شیارب تب وب
 دک لی د 2 رد هدرا#م ہا ےہ یارحاو ات لع ندمآ 3

 وک یسادرف كوتا لاج ضرع هدهءنشراه> بس لاوش ره لاله ۱

 داواافجوروجرو ع# * واف ص قو ذرو هججو او نوکحوا قرهلوااقدا ۱

 هې نود اههنوردنا نی رخ یاشاغب نوکسم مب رهاشداپ فد رشت

 حوتف یتار طح نامزلارخآیلا مهالود لازال نا علا كولم وربندهبوا |

 رنو اهههنب رخ هلدا عانغ ل اوما نا لوا مانتغا هدرارفسو ره ظمهب هلللح

 ولج ک رففرش نیح یار ره ندنکیدنکهلوا رول رو باز ق رو م

 او راوا وارتس هیاشاع اعطا یرو ی هاب رح ILE دف £۶

 كو ت لە یرلبضح رادتفا ار جن را رهشالاح هد هسذا راها نراقم

 ع ل دورس ول یوردنا * ا رح یرلفدلوا ناش ندەدىدع لعاضشم

 اين یدبا مولعم هزاره ینبدم ورح هلو ندهوق یر هی ربخ تو

 اونما E ue E RL اس بواد ىرایراب 4

 وب جزو ناب 2 1 رو a فا لعاثمو لئاوخ

 1 ۱۳ یر i لھ "هدر ۰ ۳3 1 سد ا

 RRL ی ی ی

 هروب ل
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 هراکشآ هنن رار > اغاهللا دعس واتداهس یسا دک هنب نخالاح یی رافج«

 هلب وا هدنحا كنسهطوا فو مث هقرخ لواب لوا هدکرابم "روب زهموب |
 ادعامندراب رقمنالوایراهلاکولم تیعم ڪڪ تسمه دهر واب رو ادا |
 رادطسو انا یسع ظفاح یساغاهداع-)ارادوللود ندانرقصاوخو ں |

 یرابرهشرادهنب رخواغا نط ص میس اغاو 5و ید فا كب یلعولتانعیزرا |
 _ضانوافاد# یلغطنالوارادباکرواغا یهاربا نانلوب اغا رادقوجو اغا

 كب ىلع یس دک یلرغسو كبف صا دو البکو اغا نیسح یاب ه '
 ات لیا هر زدق هنسو ء3 كه : رح قر هلو ان زاب رل ۱ هدنرهناکولم بارک ب

 رهاوج نوردو لوصو هب هنبزخ باب لر هب هنیچ ی رلیاتخو هف وط
 .ندنفیدلوا لوصا ریافم كمریک یرلبریغ ندی بام ترد جا هتنوح
 هد هش وکو ت>ارهدنرزوا رلدتلش شءهودهدنحراخ كهن رخ یراغاض

 كي رادمطسهنناب ۳ تلآ هوا تح ارس انی ڈنر دص ی باعا هد اع سا ازادول

 یک هنساعا داعسااراد هر زوا یسهدعاقیارس یرلفرط تلایخدو ید

 تبرشو هوهقندنفرط یس اد ۳3 ر اه دون هلج و تصخ ر؛دوع# 3

 یایشا نالوا هدنعا كن هنب نخ ز وکیدب لداع هاش هدر هرصکر,دآ

 ناععلا كولم طوفح هدزوک هک ادا هلنصوصخو اشاک اشن اب ید

 تسا راذح زر هرب یرلق داواتحارمسالنرواسلاج ره دنفا یزرب وم

 انو امد "هلبسو یکی درو کیک تعم ل اع مربمه هلیا یس هل ج اب وکی س
 هلا ترب نبع هد یسواک: 2 ناروط « دزوک یک هرکصت دق د

 يدنا تش ز ید ز هم ,وضنعف ید "یایشا ضءب یک كن او تم .عر ۰ ۰

 ندهشداو رسا نالوا هدروکر ۵ لص الا ب اوا تم ٣اے: ی ھل

 كنب رلکدتارمس یاباال ام زاس > و یلاش ییاضریصالودعیالادب

 یب رافاضرع نالوا یر هناکولم تاغتلا ر ظنه دراشدد بب رق هنء

 هد روک ره ه دزانوا بواوا بط "هلیسو یراکد ریدتیاباجو را
 ت دوع هرکصن دنراک دنارمس ر دف نکبدروک یز روک یرلیش شا

 ه٤ش ن دنرلف دلوا قفوم هنب رورسم كن هلجو قة یرانو
 یکی راق درو تقاسم هدناسح او ماعن | نجت او ت غر هنب مساكنی راف)
 یکی دنیا تقیس ه را راس تبانع ی راک دتا هنقلخ نورد لا ه دصوصد

 هک « دنرزوا یزوبف كنیرا هطوا یرفسو رالکو هنب رخ و روذغنمهدراخت

 ~ ٠١ mee تا د ي e ےک م ےس ےس ے ا یم ص ی ا س ا یاس ی

4< 

 ~~ nv ەە تو < س م ج

 ی ee e eee ا ا ا ا تست س ا
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Eاشداب نکا رو طبم 6  eیونس ہرا: درب وا صاح لاا  

 . یثلزو هراغا قاردق یرلدالغب سورغزوئوا هرلبلهطوایعاشاو سورغزوب
 هراع دیک د تما ید یرلناسح الا لعناس> اهرزواه> و ىس امه دهرا يج هطاا ۱

 فصاو نوساز هن رزوا یدو, كن هطواره «دراذاوز دن اوعوب و بیس |
 یداق هنزمک ناکدش رور ا رە نيک روک بسا یس راتکكکب ناعع ۱

 هنو امه هنب رخ رل رات یکی دلیوس هقشب ن دن زات ۴ ناخ دوم اطء |

 یرلفدزا هشاط رب ارب هلبا یس هدیصقو رهوج هلشسانم هناهاش فیر |

۱ 

 ررح هب هنوردناعباقو فاذا الاجا ینیداوا رب زا ٭ روا ف شقناک |
 ٠ ردشلوا# رخ ویالرطا ٭ ةدعاقتباعر ییددازاب هللا عو

 ا ناطلسهدلاو ترضح نفر #
 ۱ هک اوهلیدبیارب اغا ناعع یمکرک

 كن رلترنطح ناطاس هدلاو ولتاود ناشلا ةيلع تنطاس یایلع دهم |
 اوه ل دنا و لام دو ارعا ورئدمارا زارب یرلحا ما تج یھ حازم

 لابفا دنکشوکح غاب هک هد هلم اح کر انا نامع یک رک هلبا یدیما |
 لود توام دما و لومأم یک تسک هدلحم لدتعم هلب وا بول روم ۱

 رلر دلوا ل وُغُشم هراعد ربخ ادک و یاب نوعا قلوا

 4 هنا وط عماجرد تدالو یامد ع وقو #۷

 دم لوا یر هن اهاش تاذ بولوا هنفب مش عماج اشاپ ىلع لک عقاو |

 یرلتج هلوا لوغشم هلیسادا كن ههج ةواص لوصول | دعب هب اع |
 ه-.ط> و فر رەت نساعد تدالو هی ی دنفا نیما لوا م اما هدرا هرص |

 تیبطت بیس هد اع همام یرلکدلبا اع د لزوڪ رب « دنناتخ |
 ز دهن فا شف ۱

 ¥ شاطک دد یارسرد ناطظلس هدلاو نرضع تلحر %

 نابب هدالاب یرلترمطح نالا دلع نا طاس هدلاو وهم نان ر تز دام |



 هک ۱۳۳

 جیاع زیا ه دوهب یرلکدو دا لقت هنعار کرک ن دشاطکشد ردنا رب ۱
 كنا و یداب هبار ططا دان زیخد یراق داف هدرلفرطوا نوک شب حوابو
ِ 

 | تناهن بولوا یداتمتجزیرلکدروتکهشاطثب یارس رارکت هنیرز
 كاب لاح و ثاحر هرافن تع ن داف یارس ۵ دااوش رهش رخاوا و

 ران هه و ص یدلوا تزرعلا بر ترمع> ترف ر ظ٥ هدکانر

 ننی روکم ول صعب هلغلوا هلام هنافدص لذب و هلان هتانسحو تاریخ |

 یداوا سو اعد باس یرلکدتا فرە

 هب رد یار باکر عوقو #
 هک ناز اع هاشداب ترضح "دلاو

 باکر هناي ناغارج ینوک یش هنریا رازاپ یی.درد كب هدعءلا ید و

 یدنوا م ییهذ مالسالا جد و شان یور واتلود مطعا رب زو بو

 تلود رع و ل ووزع یاسر هرهح هروذوء اهم ر وضح یارس

 بیس یراقداو ر زوس قج هلوا لاد هنیدیازت كنیرا هناها ت کو
 یدلوا لوس 0

 یدنوا دوعس# یاب مک لزرع %

 4 ی دنوا تع#: : سااګ ` تبصاو 5

 هلیاا ود ربا دنر دن هداب طا ت تساب ر دنسم ورن د نا اھ ج باج س

 ۵ دیس ودنک و زن دقوح لندنفا د وع سم ن دباو ھه راک نالوا امر

 للأم # ضد وهو سانلا یوادپ بب ط٭ هلتهجو و اةساسا راب
 م دسع و قوطعم هتفو و یل زرع ن امز هد هسا ی داوا ام دا هد

 یسادرف كنباکر هب رعد هلغلوافوقوم هنلاصفنا یعلوا تڪ ندنتفا

 راد واتلود ۶ 4 E E تو: ولتابضف ل دنراول هب هب اب ر لوبه

 نیک مروتک هشاطکشب یارش بودیک یہ هطلاب ندنفرط یساغا هدا
 ۵ کیس هه > او٥ ااا 0 داسبلاراد روع” ورور هرزوا ی 0.

 هر دقوح ی کر , لو ید هداروا توتلوا | یسا هب أع بابە دعا و ۱

 ین لو ن را4 تون E kf ی لر هلب یدک ید رو
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 یس هداعا هن طاس یارس یک یکیدلبا لیفت ی قضا نماد و نالعا |

 یداوا یک ناحالا لع ناسحا

 4 یزادناربت نه یزاغ هاشداپ لابقاو لم
 ۱ تسهددادحا یرادررض> هاکآ اد هاشداب هداه یر نالوا ند هنس تنس /

 .ماود Ey قوا نوا كرکوا یس هدعاقو سوه راهطا یکیرداعم ۱

 ظفاح ییزویکس نالوا یصشل ر )و شم روک دمنا ديم یغیدل وا سعلعقل روس

 2 ه دن امرد ناوسا ته یل اخ یا ٭ یک یک دشا سک یراک دید ۱

 لالدتسا ندلاحهن رقی رک دا سا رانا ولهد هنگ ردت شوا ید اعد س ردات رو

 لا۔ےےھسا رایلدوارد a هلتروو ندکل هزارک كه اار اشم 2 وا
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 ر نوا كنه دعا یذوشا هب هاهاش فرشا فرط هرکصن دنراکدتیا
 هل:هج واو رابخا نکو دبا بس انم یسلروس فیرشت ین وک یسنربا رازاب ۱

 تورو رار هشت رشت الدب هلبا یرل تطاس ی اترو رادتفا ردنک س اها |

 اا دنک هلح ناٹکناک ی رالوصو فرش هنس یکن یادیمقوا هد هروب رم مول ۱

 طنفاح هلو ایناراپ وقزوط "هیامرسهرلیجزویکنالک ورا, او یناحور یافص ||
 هابک ادشا هلبا ی رظ فب رتو داتسوا هپ هناهاش تاذ هدروض> یدنفا |
 راقت م ندنسداوا هلج یییدلوا داعم كلوک ود هر وطه دع بولو ا داشک ۱

 هنس هدعاو # مهک وام ند عسانا ۴ ید ترضح ناب رقم هد دلوا |
 یدنلواتناوریراقدروا لا هناکرمت هدتعاسو اهدرانواو ت.اعر ۱

 ¢ ارالد د یع ادیع هدیاعم ع وڌو

 هداهم الو الکو هلغاوا یعطادیع ینوک هبشراهج یعنوا كن هجعا یذ |
 نب ١ رکو نیب ارفعذ هرکصن دن امن مارب و ارجا هدیارس ینو امه |
 هبهناکولم "دهحاوم هلبا ج وغرس یپسام ا هدب رلقوافیفیدنلوااعداوادا نب رد |

 ناسا هدانا رق تم دخ رابح هتلاب یعازو اشاع امام یزرادقوح نالب ره

 ید) وا اشنا هک تاب یراکدلنا دوحو ۱
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 ٠ ا قوتسم ھام اب اغآ نیما قاسراص ندش غارچ#*
eee 

 نیما د قاسراص نیعلا قیاطء ندراکسا ییفامب ھل سا هط وا رالک

 .نوحما قود هر صع) ندنعدلوا كس هدیاد هل طو ندنوو زوز اباد

 46 رو ض>



 ي هک
 هاب هوای ف ف اس رایص یک ۲ ورک ک دیلقت هدن وبه وطا

 ےس هدعاو یو قاح وا هد ۵سنآ هب اه رس هر و دن کک كلکتلب کا

 هک لذا وا لیلع هرات و و رک دن یک.دلک یو هنفایشاب کشد رال

 كب فصاو یار البک ق ره وا رکنا زی شاخ

 در العا رب رسد هب اب هل م ین دطساو اغا رادو ظا هرڪ ص ذده ندو

 3 4 بم مرزم بر ی هر یو سو

NEYی دب  

EET 

 چ فلا او ت لاس عباقو و 2

 1م رش یوو #٭ م مو مدي ت ضد مکموص مونا ی سه جواز زولوا وه ۱

۱ 

 هنشراهج مرح موب نالوالاسیأرو یعطادیعو فیرشناضهرهزز
 م٣ الا 2 اع ت ت ی نکا رو داشاد یهلجق دا ص۰ اهن و

 ت رو نا عومح و دن را هب اک ولم هه رص ماهلا هڪ رگ. لر

 ۳۳ت یک را اوا یرلفدروس ےہ معم هلا حا هیر یر الوقناو:

 یدلاوا م ریلم هد اع دز یدو اا

 ۹6 در دح لاس كم, : یار تاکر عودو $

 اردو مظعاربص ا وا د.هسزو تم ید بن

 رم CFE RA ماتم ل

 ° م رح تاس یر 5 دود ب وا 0 ۱ ادا ندلد نورد روا

oی دل وا ماشسدحا ر د:  

 4 ارالد یارس رد ارد رەق یار اروشام حط

 : دن ىلع هللا تاولص ی حوت ترسع> هرزوا رد :عم ریس لوق لاوقا ج“

 یرلقدروم مرح مدو مضودت :مالسلح اسهدوک رام درو ه شە مود هيلع
e EEN.هلبا مج «ررب یت اکر بلا صاف تان وبح  
 وارد نوا هل سو زرا قاوا ۵ ۲

 ها را باس تنس ول و روهشم ی راک دریدتا 2 ط ماءط را ن دے

 ید هد طاس یار هذه هلاطا وال ثم ی رافداوا رو. همو> ص ت
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 واخ نو ردنا هلءا یعطاروش امیرکسهنس ر هب و تداع تیاعر هلوصاوب
 اع ةمام هد هنوتم هنیبوپ هد هيا تیفیکرپ مولعم ی راف دلوا تهل ثان

 ےس حنا یا ةف بونلو احط هدان ز ندنس اضتقاو ناتا یراناغ رق اروشع

 ورط هتسهلتس بویاو هطاعو لوم السا نامه نیغل روب نامرف قلوا

 د رعو اردو ینوک بس یجتر نواكمرح هامقر داوانالعار رخ یف رط

 ادم لینح ن دنسومف یارس كر هید ۴ اریص!ناکواو 3۶ لاک رذلا

 لس ران اغ رق اروشع نس زرم كيب زو زس ز وکص یلزرکو ل وخد
 "ب را رشم نالوا فراعتم كنههرق ص ٌهقناط هدنراق داون لوصو هاند

 اط ن دنراکج هيم ه دیا ربص هذ هر وداوط یی راباق هلتب و یساضتقم
 | رڪ و انا نط صم د وینرا یاب ی اتد نالوا روم هنراطب رو
 ےہ ز ارفاک٭دوب مالسا رکشاورمشیپ ادکر کا( من )رل ہک انشا هلاماس

 تناماهبرکت ییکشوک یلنچ هلبا شاپ رد یی رلانعم # نیجردانو ور عقوت |

 هب رس ندفازوا بوناوا هلاوح هن رادوس هسا هله جوه یرلنکرحر وصقو

 صوص# دیر ودنک یسهلئس كتعهره هدهرص یراکدید ردتغالس دان

 ی راد هداعد ماتحو ترمهام» هباعد هلا هر ریس هد رح ظافلا نالوا

 تام یراکدتبا هلبا یلما قمردلوط ل وا ینب رافانج ربا ردیا تراشا
 سکر ھو توکس یر و رض ن اطباض ن دنغد د لوا تلازر رزکب هثتشرپ
 لداس عو دعا توکم هدر یرافدلوا یللو نوسنانوا ندنکیدتا

 لدانرد هاشداب ناسحا ره ذم یرلو س٣ صع) هدیرلحاو لذا هب صذ

 / و لمابتع ساز یراقدلوا

 «6لوبءالسا یارمسد نویامه لن حوقو
 لو دع ندلادتعازاوه و ریئدبل یا لولح ل وانا هدرکر اس.« هنس وشا

 ندنهذ لومأمو دیما هبلکلاب كجدیا لوخد هداوا ن رشت هلیصوصو
 ناکلا فرش) یلوبءاللسایارمس نیمزیور "هفیلخ نیزدءب نیکعالوهذ

 نودابه لدن نوک ی رب ی رکب كمر هل س هپ ريخ تان كیا (نیکلاب

 م و بورویپ رمزا زبخ هنیرلفرط یر اغا ضرع رسم ید رلهج هرویپ
 هدننوبابهیارس لوبالسا هلیاتعاس قرشا هدندورو هدوعوم هروک ذغ

 هک ناک



N 
 وط

Eبسیرادروب لقت هسا سا وم هجا 
 در م مع ت

Beیدل وا روما یابلو  

 4 وط يارس ب رد لّرمم رو یارب ا حس ود و 2

 E ردو 0 بول کص ها یر ا ااا

 ۱ ماه ض لاب هللآ ت تا ناتا رم را مت اسد اب ترش

 عج نالس ناطاس تدالو ع رف و ل
 ۳ ناه> هاش “هد ار هش ترمه د م

 ننس نوک یب ها رزاپ یل وآ یر 6, كم رگ هام و

 ۱ هلدلوا )1۳ یار یون هشتم لاف "هداز ۾ ڈرا ندب هاشدا: ارش

 | توجمایراد ور تد ی مودقو ریست ن اولس ن اطلس یرلیغاسزم

 | ت ادیت هو هیون رو رلسار و 0

 ۱ لاتما بول و ندلاسفا "رز یرلناب هم رداع كن ناو < هدا

 قاروس ارحا ید هداهنااراشم ی < زن ف ترااقت رم نالوا عفاو ۵ دن

 ۱ ی اره .هن رخ نامه نیفلوا ندنساصتعم هناک و لهدا 2۰ ادا

 هرم ضح هدأ: نهشو فالج لوا هب راهدلاو هلت رعءاعا هلن اد

 ۱ تعصع مرح هلبا یالآ نوک یی دب كن ونامه تدالوو مط كيشبن
 ۱ ۵2زب هعدق *ب رعاو ید دود وشا هلعأا معنی وا می تا هو رطم

 ۱ هات رس "هفرحو تر الار یلفلک تباقب هدنوابه نوردنا اب

PEEبز ز یراغا هال موا ردو 9  

 | نضرعو یو نلەظوا هک لا هاجو وقت مه ۳

 | لر هبیرون هدالآ هلا هیعهر “هالا ید رادهما رادیس هد تالو یر

 ۱ دهم ه رکص تندر لکدا راذک او صو ىلع اص ند تنا هن رواكنا.

 یک ۰ دنس > رد س“ ندنفدد) وا و هل :ا ره وح بارم نو

 ناع هفرطره یتهعشعُر كحوعرس قاط هد 5 رط سو ناش

 هب یدنفا كېدو ینسېشاب مک كن هنیزخ نارونکی کیشب هقشب ندنکیب

(۱۸) 

۱ 

۱ 

۳۳ 



 تزاسو هیاعا دیش یک و لغوایکشرو هبات دیسک جوو

 ماالعایخد هباعا یا واس یان رهن نوا یا نا ۱

 .E ناش و تواوا نامه نار ورسرورس باس یراق دصا

 باهم ببهم هلع لوا لوا نابان یکی دآرک ند هناههوق هلبا ناشن |
 اوا نه مرج تلو د تم دخ رظاتم هلا یناشو تبطع ه دنیکش [

Eند اروا 3 ۳ ]سیا کیسا ۱ یسادفا در اکا هدا هلأ  

 نمرات نامه میظع)هدراب | یسمرو ؟ لب . اغامرح هوباره

Eجد هدارواو فارسا هر ىرلۇدرود كراغا ندا  

 دسر یصوصح رابعا ص اخر اب دو رز راثبا هلا یرلتس وپ ر تند

 انحاو هرابل.ج = روم یرلد FE هرکصندقدلوا ف, ۱۳ eR اغ

 ریصع نبط الع لرکو نات ناوح ناکد رهش ن د هفرا بو رس |

 ءزاغا شاب ندنرافرط ناوسنع الز یار رح یوتاب هلطاب و ن اشن
 ا ن د هچ اف یس ای س انجا نالی, سم هطوف هطوف هل ز هطساو |
 رو دص هب اه اش تصخ ر هب هلج نعل وا ناوت و بات یب یرلاغا |

 ل هناهاش ناسا نالوا هد وا هددها سم هل 0 دهاٹنهش هب اسو

 داواروصدرپ دع درک مزج نج هه هوا انا هد قورت یرکشزیادا ۱

 ردوو قوج كب تب قوشو طرف نالو.هوقو یو وبا قا |

 الوا ه دنورب و نوردبا بم دنکو دیا ترممرب شماءعا تفس ىل افا |

 دما هر هنس ا راش: دن منا را یصعالو دوال افارطو | مش

 رام نادنغ؛دنلوا 8 ره هلجج ییب رات كنيدنا وترپ ن دنسا فلج | ۱

 داوا مطع ل ۳ لر باس یربه د DE به و مەد لسو یر, رف | ۱

 دل ق هکر م لوا # بتسالا دو نا طاس هدارهش اذبح ( هشام ٠) ۱ ح

Êین رات ها ق ر یارب هواوآ مدار وس 4# عولط ارا ناهح رڇ + لوح.  

 عولط اسا 1 یس ید)9 و نا ايس وا فای نوکب نو کص کس

 3 اعارع فءتلا یرادحات رادقوج رس ثافو 1

 ۱ ارات املس د اتوا دانو و دادم ن هناه اش تکو ر۴ قح تای
۱ :۶ 

 1 رک ب اکر هرندنرلن وا, ھ سواد, ناوسروت دااو ر وم ارا م ول

 ^~“ ماوخ و ۳ نالو نام ls قاراد- کک سا هرز جا
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 خلا دعا یس ہیک یعجوا یک رحنا رفص اغا رگ دیس ندا

  2رەدنۆا  aتاکریجدوا نکیاردیک هب رلاو اه و تو ۱

  4هنافلمت یک دانا حور ۴ اس ز هاعف ز تک رد ہک هوطخ یت ° سیا هدير ۱

 تباصقعا یسر و ناح کر كنام تہ لو و فسا یر ۱

 هدهیقوصانا یمادرفو لارا « هز ۵ ج لاخاق نیفلوا یقرشر هاش ۱

 یفیدناوالاصرا هغ هر ر كنب راترص> ناخدیج نا طا بون1.و ی

 بارم ا ق سوکع وا * لابوا یهو نوک انام لک * لاء قد
 بصنم ار | دقوج شاب نالوا لصم ۰ دلاح یفیدلوا « لال
 كن هنیزخ ن ذرا اغا یل هطوا ص اح هل ہا )ا بالعام یس هلب
 یدنفا کی ولت دا هس لماکو لضاف و لفاع و ملام یب وف شاب اق

 یماوا هرم لاذ برو كل داععب لصاف ر هل واو ناب اش هن رار

 ی دلوا ناهو ۳ وو

 یدنفا كب ىلع راد حلس لزرع نت

 انا رادفوج یاب بصن و
 ر اکاک هل را TEE اس دنتف و رندن امر ىع هنس یت ۱۱ ی

 1 هداز اش اب دچا یزاغ نالوا رابت یلاعراب رهش لوبعم هلا رابتعا
 ۱ ه> ون هوجول لک مو رکردینیدلو رارغا وکرهنقح كنیدنفا ك

 دنیهلوس ید هد دهعاا ب رقو دا ره یزد رص. نکبا راکشا هاو

 ریخارفصرخ  ونشا هلغلواداه:بم ندید ادعتسا دما ی رورىسە

 | دنارادمطهحدقا ندزٌملوا غالبا هپ ودنک رع ماب ینوک هبنشراهجن
 | كرم دنفا هلص وصخو یهاشداپرادکما نالوا لاکر نابتشا یو
 | وب هطوا صاخ قر هلوایهابم هلبا یکلیعا ناو ریندنماا یک هداز

 ۱ دههخ یترلیضح افا مه اربا ولت انع نالوا یهانتم ه_:هارادف
 ۱ ناک هلی رب دک هرارارممس های راتف ال ش و دو توع د هول امه روش

 ترضک* ن رق هليس الا ؛دروک روم ترصیلکپ لو وا هپ هق
 ۱ لصاج ی دوضقمو داره كن « دید مرک هد لوا هله> و و تولز

 | صف لرەروس را زوب هي هناهاش یاش ۰ا یابکاخ هل, ارو رمز هجر
 OY Wr TF فل> نحاوا لاا قاوا لخ اد هب یراد

 ل

 5 س تب چک



 ۱ سس
 ۸اد هدنسازا تان E ک راف داوا تافاکم زهظ+ ها تازومر ضسو |
 نامه ۰ کا دک دا ناسا : یس (ےوا + قح الو ن ااا یکقآ

 ۳ د رات اهلعر ید: کهلبالب دست یر دک نالوا هدیرا رس ۶ ۰ رخاو کالف واد

 ۴ناط,شاا رد عملا # هد هسیا ی دعا ناضرد نماد ی ولرم |

 ےس رنک | تولوا ناناع هرس ه دعای هنشارحا غلا نعمت

 اخو روهظ زاربخ ن دنویامه نیبام هرزوا قوا ناکامییع ناکیاقیا |
 وچ وط كفسوب شکن اک نالس رق اج ساب هلبا ظفاح شب قرد یجاتغق |
 :رالبکق جا هسوا لاح هن بواواروتف بیس هد دج راد ید دامادلی# |
 ییاغا دوه لوصع یار هس ناناوب یجتنوت هلب اغا یلع تےھب یلرالکنانلوب |

 یالیحرال رک ینا ص یی یاغارپ ماب نط صه یعاب ندرالیکو باب رفظ هلیدرت | ٍ

 نیاغا دح ییارفس نالوا یس عال وق و رن دقلرا دب اکر و بان هشن هلی |

 ناهیجوو e e یتردفوب تو دبا بایماک هک یحتوت ۱

 یجد كر اغا نالسرتاج یکسا كج دیا لیک هد هرص و یناض رشتو |
 یادت الل وف ه دات الس رغاحو رهن دزنآرادیاکر و مایف هنم اظتنا مطب ۱

 ند: ااه هد هسا ېد مادوا هکعا نالسرفاح شا افا A یوخ |

 هدا السر داخ ی ۳ با یب یب وح یرورض و ,مارع یسا ۳۵ ۱

 هک اه درد یا نوزوا لرال.کح هک ھوا بويا م | رسا ۱

 ست اج رک یه اعا هللا دج ی د:> ندرر اړو وج لرالک | ۱

 ۴ هفلت الس رق اح یصلاو یی ی دفا نیسح یل هشرخ یر د ار
 هرکصندکدتبا ماکت رش هليا مانوا و ماکب یکب ےھار :!ییئاط ند_یلرفس

 رییغاو لیدم دیکلاب ی دی رلدلوا ل هفناس زا دےلس ن دراللهطوا صاخ

 یمکیاو رب رحت لب یدنفادجا یماکیمیرا شاب قیسا هنفاالال ساب ادتیاو
 بودیاریرقت هپ ی دفا نیما یس رق هک ن دمابحمراب شاب هنب هنغاالال
 هتسوا هل. ااالالیم دردو من هیاغا نیما د قارطمیفلالالیم> وا
 رییدن اغا سالا ہک ن دارو اتفق هغلالال شاو قوت اغا دجا هدار
 ؟ددع ر اساودیراهخب وما هیجواود ند: دن داوار دن قفا و«ییبدنلوا

 تیبا هن رااوا الالكئاغا سایلا هلبا اغا دجحا هدار ھت سوا بواوا ریخت
 رها طیب دا دان زد كرلنود و اضما اضر مدع لر هلیدیدالال ندنویاسه |
 تا طو هل ف ا یدنه وا ن نسح > نراك باغ ا 3

 ا س ا ی و و دم ج ر ی رخ ہن نیس و تیس ہا ت ۸ م ےس اب تینا
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 عاونا هدنفح اغا سالا یماتفق القع نیب رهاظضعب نکیا یک اط
 یرط ام دعب لر هدا جارتسا ابف غو ص رعو جارضا م

 مول ەھ ندع ی دوو تمام تەد حر دم داوب ن ن دین

 CE ردیسرک مودعه ر !) هط وا صاخ نتی روک قالراپ هلب ود یرم

 | نالکهنب رارطاخ هلیسالب دسحو ناب ره یرافالخو قال یراک د شاب
 هرلدداوح وا موق ص یاغا هډ وا نازو ررعص هثن راد E سر

 | ع ور ی ودکهدصوص>خوتو بوک «راحی هدن دنلهصا تولوا م

Aیروعش هلب داعتعام داوا توکم ندکح رک هلن فر  
 ۱ .رارفهدنفوقح هلا ضو رابتحا یک ع ارا ۔وراد لر:نامه تواو ابو

 تم الس یرله اوخ رمخ نالوا یرارسا مر ضد رو رد و رارد ۾

 | بدلا كب تفاض اذا) نوجارطاخ تلو راط> اعد داوا هد
 | هلباربزایل أه (ح رفاف هترکف اذانی رسی نیب مسعف حرن مای

 ۱ لاو هر ۵۰ ۳ | رد یر شن قح هلود ع ودوو لازا at بس ۱

 ا را می نالوا اھم ند را٧ اع هدهع كرادمانراد ےل ه رااح یراکدر

 | رادیاکرو قیاا اغا د یلغ وط یراب رهش رادباکر هنس هلیلج هاج ن
 دل داد بولوا قس۶ ید: :وا دره بجاجیماغا دنماد هدد

 هداز ی“ اط یساغا رک شد نول اعا زیعاواغا فر اعرع ن و یساغا

 | اغا دیعس نیخکس ن دنرل اغا رکو هش وک هنغا اغا رتکشب وااغا یا
 بوذک ناب یدنف رح «اررعاغ ی کر یو شاپ هنفلاغا یکتا دشت وکو

 دهس نام هلا ند هیصاخ ۹ نایزال هل ک دک م طوا صا نالو

 یدلوآنامداش هصاح داخ نالعهل.ایعوقو هل - لس و و نارهاک اب

 ._  یرادمسترضح فرشید فر طب نویامه طخروه
 | نالوا رادولس هءفروب تبع كفي رشطخ نال: ردنوک هرارادشسهدن
 | كدیصن موب هرزوا یس هع دد هرعاف جد هنراترضح اغا مه ابا

 | اغاریشب كحبوک ندنرابحاصم یراغا مرح نیژاشعلانیب سگ ی
 پویلبا لارةتسا ن دنس و3 ی >و | یرادرضح اقا راد سو لاسر

 | نااغا نارد هل اب و رلبل هطوا صاح امو عو یزاغا ضرع

 ساب كنوپ امه "نی رخ هدلحوا بوناو اناپنا هنکواكنکشوک اغار
 تازو اره یاپبلا عا د ط> ی دذا ق طصم هد از ی اج ی
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 هوا یلرفس كجمدبا تعاشا ق رحم ف رح ینااتمالا بحاو لاو

 رم دخ یادا هاکعا اعد اکرم: یدنفا یاما هطوا صاخ ندزاعا |

 داش یراکدب وا كيا یراعا ضرءارار ؟: هدامد مانحو لیکن تب اعر 6

 ی دلوا لیتو لرم

 لاصت او یہ ع نراد مزا اشا,یورلاصهنا $

 دک 9 ری اشاب شب ورد

 انا E ES هیر جک بس یو زی

 ا رلت مضحاشاب سد ورد یسیلاو هسور نانلوا توعدهنرادص هل هطسا و |
 السالا جش هد رابمماقم هلب واورسدعیسلا نوبامه هه دقت رس هق رخ ۱

 ا هو اسکاو ساناا اضرب یاوتف "ورف ادد ید هنراترمطح یدنقا |
 ءدناوا الماوتب یرلفدناوا ارمسا هیلاع باب قر هنلوا ارجاو اقوا هءداع |

 اغا سابلا شباگبصنو افا لادم هنیعک یادفگلرع |
 ولت دامس ندارق یاندق نالوا یادش هنب رج و رمد دنګ رات یدب یر ۱
 رداد هنهاش تاذ هلغل وا يدتسم مدنرب فتسهو برج اغا هزلا دعس ۱

 وب ۰ دافور لزرع ها اوت سا هک دشود یترصو ظوطحم ۱

 کما شالت راحود هدنلا رلیک>و سارق رسا هکر دنشب دنا یکیا هددساا |

 روا تیفاع نراقمو تح نب رف هد رلنوکوب بولوا یراب یراب تیانع |
 ۲ هدندهناح هدد و احر یور یاسر هره> هر وبا ,ه ناک اخ ناه

 رسب و ینازراهینس "هدعاسم هچ یمهنتیهفودوت نیک اع دتا یلوا ااعد ¢

 رالا یجب اتفف ی رلکدیدرایدبا هل یمالال اغا رادمس ل وا نوک نوا |
 لاج داتعم جا مھدا رع یملوا یتا ساک هلبا ینلادهک هنیرخ كااغا
 بوت هوعد ندنف د رط اغا میها ربا ew .لالاق هلدلوا یابااه>

 07 ترخ یشرو روهط اقا .عطبضم یمنجرالک با امان
 هلوا روما باا روذظن» یرلکدلکاروممدیهدزم یکاببام یسب رب و
 لد او دصاف یر هلطاب لب واقا كن المت یالفع نال وا هدنه.لع هدناوا
 ؛رلزوس یراک دتیاو ناشب رب هفرطرب یر ره ب واوا دساک یز هیوق

 ۳ 4 یزودنک

۰ 



۳ 

 ییعاالام تو ی هد هدمگ و دس ینا ره ناهد قرهیوق ناش یراو-

  هن وبه نیبامرارب لب رادمطس هبلا راشم یاغا هداح ینیدلوا د
 ۱ رزرو هب یه ثاهش ت رصح یاش ءا یاکاخ هدار وا تو درگ

 ۱ یاهو نال | توان هل تو ره اعانیسح یتانهطوا صاخ هرکص) دک د

 | ساباا هنتفابل شود لر هلند یناثفق شمل كن اقا نالا ی
 یب رطب سان سانجا ندیاسح یغیدلوا سال رورسسدال هلهحو

 | .هلبع امخا رلخ رار ھو یکسال وید ردصانش رد سابلا هجودصا

 ! هسالوا رکعت را زوس هک لواهکلب ورظن لح یرلک دتیا ساپ رک یاپ

 ۱ ۳ رح هلن یکی 0۴ هرخاو ملح هساا لاح هره رد رزم هلعه هل ها

 هن رح ندا رو ۱ بت ودیا تعود ق هن رخ هدنعاسواو ن عرس ےس

 هه اینم و دسر ر فاخو یخ و هاهم هرزوآ رک ھ ىب یهاب

 را یاغا قعاوا لیک هرج تاب زا او ل.فعت ہک باوا باب ٤

 4 هر ءا یکیدک هطوا صاخ نالوا هدر هد هو باتش هوامش ن یې او

 ز و بات هوآ یاس وا ناقآ لكندنفا مهدا تاته م کد یک

 # نارغلان 3نا ® ا ۷۳ رلنلوا فول هما س
 را و ۱ 5 نر املا نم مو ء۹

 هک اغا نط صم دوبایراهصاخ نانا ید رس لزرع 3 ۱

 ۱ كنانا لیلخ لرد شاب بولوم لم یی ارتساو مایار هلفلو م

 ! یدلبا لب و نسەرهجىسوک قراص ینواق هنیرباطازب و لیت هلا

 اوتف هاحز ىدا الم یهذ لرع

 4 وا یا یدنفا هداز کم بصاو

 / زی هدد ناطاس تم” وربندنوک جاق رب دیه | "بغ هبنخ مکح یان
 یرلکدتا هع زانم هلو اط یر هکب نوا مومدء م مومرب مولع " ۲

 مالس مش هل هوا موع تحاربلص بجوئسم هکآب و موم مو
 نالک هتنهذ كنب رااح یدقا الم یت مز باوج رم طأاح نانا 1

 روه-۰ کیدید روسرانهمز هسرازوا یلبتف كمومو ویالراب یوم

 رخ الا عیب رهام لإ یک وا روش ورش تیک همی اف بواوا/

 ۱ و
DR ea eمسن تی سس ی  



 از ی .aS ER صعفنا ندماقدوا لات موا وفم

 دن طاسی رط ندنغ> هلوا شیره نوسم هرات رسّهع> یدنواالم داع ۱

 وهشم هد رلبچ راطنفو روم ی دنفا رکب یعتبام رادقوح شاب هثتوعد
 ےھت سا تساراۋس لاا ىف قعاوا رورسم هک: دا اب دن نوراو هغانوق

 اعور ةر وفوع اهم روض > هلبا روقو روتسد هدنرالوصو هیارالد یارسو
 هد یاوتف هورف نالوااهم لتر ی اب هطوا صاخ هدا لوا بودیا

 مارجا هدنجما كنس هطوا فب رش هفرخواسکا او سابلا هنلاهبژس شود
 ۱ ۱ یدلو اافوع E وکس باس

 ەك ىناکش 1۳۹ : تصاو غادي هب . یهلب امندن عار <

 ۳: ارخومو ماکب هلبا هطوا صاخ ندب رخ هد را شب یمرکی
 دنخم ران یدی یهرکب ًاادیعس هداز یعب نالوا مارمحا نیرق هلبای دن را E ا هداز علت نالا مارا نیرق.هلبا ال ال
 وابثاب یهود ۰ درو ص یا حفر و زاح ییسالاو فرش کالی ام
 واود هدنوب امه نیبام ورد هروک دم جرات یدشلوا: ریه هلبسهوالع

 تمادهضو نو ءاوط نس ەد هدا عد ءااک و قوای عدم ه.داراوی سا ۱

 ۳ ءارج = كه,لاراشیاغا EH رکیدنروک نوعرول نوک ره 4 دبی مح

 ر امه نکل ږوک ل اع هنا اب ر یعهاش نالوا ل ولو لما انام جد

 ۱ و _صز دفدلوا نالاب هلهجواواو نالعا یوا : هرزوا ی هد عاق

 تا كب نط ضم یناک یٹاب یے راص كلبصبام هلنا قلیشاب یبوهق
 ره ۱ یتیدل وا یهاشداب برەد هک ردفا تاذر 4. واو ناس>ا

 لا یعگراص هد هفایشاب یعفراص نالوا لک بونلوا ناسا
 ,راعاع یدخراص هلتهح و و ناناش یدنفا دجا والحت ندنناربهم

 ۱ یدلوا ناباعو رهاط ی رکدتا ددان

 هیدن ادیعس بجاجیراب رهش راد اکر ندش خارج ..

 وب كنيدتفا دیعع بجاج نالوا لم هلبایم اعارادناکر لوایا یکبار
 ةدوب ن دنکج هریو لالخ هنس هنر یفلهصبق هست رم لاک و لا
 ارادناکر بولوا لواء یفلغارخ هلبا ةلد ستع» تب و د نالوا لولح

 نانا لب ینا دباو نابینا 7 فراج زر 2 نوبت ی دل تابلو



 4¥, $ نی
 2 تست تم حس

 صاخیجد یہ اغاریکشپ و نایماک لبا ی NES اغا دیعس نیک

 E جا هب یدن :دا ك , طص ءیناکی و ؛ یی دوهق نادرات | ساف دکل وب ۵ ۹

 وب و زاجربغییجج كنع اعاریکشب هلا كلام هد هوا اضتفای
 کشد هرزوایسا بلح اغا دج ظداح یجایلح ناناوپ ههثناب تا هل

 یکساو طقاس ندناوب هطواصاخ یدسنفا ك. یناک ق علو از اح یف
 یعااعا مکعب هشوک اغا نجزادبع هلبا اغا نیدلارون ندراباهطو اس

 نالفقجا ۵ دتا ۳ بولوا طرا ص ° دزد سش لو هک هان را °

 | قح هجا ند هصاخ هناخ ن ایزالم هل.ایراکب د ڪک هطواص
 هد هطواصاخ هو رور نه ید نا طنداحلاد لاد دارا ابا قطع

 ۱ لاح لاجا هجرت ی دلبا روم هیاعد یرابل هطوا یعاشا یخی دلا مز
 ا تص> نامز طس اوا كني Se بج اج دملا رام ی دنوا بخ

 ینیدلزا هرآ رسو احر یرب هع اا ق زاب هی دن رخ هد اخ دلا

 ایر یزاب دق ابی فن هرزو به فورس |
 هو بج اج ىغا دار هنس دعطقی ےس هو ظا بحاح قوب

 وا نواو یال یهاتتهش زک ن 9 رو
 یظفل بجاح هنس زوفط هر هرگستا دق داوا قبال دا, ہک زاد ساب هدزک

 كندو ه دز رات یکیا ی رک و کم N هد هروک لم دنس» هلا:

  هنسر نوا تواوآ نیکع بنت یک هطوا صاح قر داقا هند هس

 ردو هغااغاراداکر لر هدا هر عطف ٠ :دارواو تم دخ هندابعس " و

 ۱ مر ن دنعدلوا ص ود یوب هد هرات هد هسا یدلوا نسف وو

 نوڪس »ال وا ترک هب یدا روا نوزو' یان ن دل دص ہق ك٠ :

 نیمرح هلذلو | بن اک سس ۱۶ لصا نع و بس ام ینلعا

 ی دا وا بص ام ةرمشدهو بنا مه ۵۰ دم یس هاب یکلیح هس (

 4 اشابدجحا ییلبا ما شدا بصن واشاپ ورخ نا دوبق لید ت

 هدر وب رم یاسعو و هروزاوهسر روفوم روما ورد هنس ید

 ورسخ ولتلود ا رد نادوق ندامزا راکیارزو نالوا روکشم یترمغوی
 ندارزو یامدفو لب وح هنتااا نوزب رط یصنم ید كنیراترضح |

 ی دنلوا لیت هلبا یناد وف بصنم یراتمضح اشاپ دجا یللبا
 هی سس سس سس تست

(۱۹ 



۳ 4 

 + ماش "یرادزداب کپ یدبع هداز شاپ سکرچ ندش غارح ##

 رده نخ هلساعلا طب رلد رطح اشا یدشر ماقعاق یس هنس رک س یک.

 دور دنا نورد ی دنفا ك یدىع هداز شاپ نا رجچ نانا هبەطوا صاخ

 وو ھره رهسک رورپ ل مهی صع) ندنءدداوا مرک رمهرپ مرگمو زرعم

 ص او لس هر هءذس ده وب شک والومأم هدو قرەلوا هدنه اع كها

 رش رداد هالك یرادن سم قح هلوا تفطاع ضرف دنمهص> هدفطوا

 ندور دا نوت نوت هم ندنرطکدع»ا تعاق هرات افحوت تراه یدیا

 ماش ندرهراءان دار و 4 یلدطوا صاخ هد:وو رو حاعزا هلا حارخا

 یادم هلو حالع هغو و ید هدلومالسا لر هړدتا هجون ی رادزد

 لابا هفدرش ماش لالا ر دکح.م هول وا بواوا جرم قارا باس
 رادقوج هک ندیلرفس هلبا یکی هک هطوا صاخ نالوا لصم ندزسهدهعو
 یدنلوا لامکتا یلام الام نامآ لماو لاک ا یناصقن كنیدنفا كب نسح

 چاغ لع 3 شراح ساب یحرد اطعو وعر وهط#

 اوضفم م دقم ندزامقیج فی رش ناضمر یل م دقا یآ نکس یدب
 ینا سواچ ساب نالوا روب#* ندنج یعرظنو رود ندهاکرد تم دخ
 وع یکیداک ناق ندذزوک یکیاو ناو های التم هداوززا هشوک اغا ىلع

 ام لوم صعد ب> وم ی سه تایر هد زود ن رسند د) وا لب روم

 اما كنب ج اغا مه ارا راد س اا یب یل و رونی تدثرت
 ععص و وفع و هد اکح هه ا ایل اع هاش غد دقج ۰ راک و ڪڪ

 زا یکیدلک نددغد داوا نامرد هثیدرد هلناونع ال. اص مو نامرف ىلج

 نب ولر دع (مظن ) هلدا نامز و نیمز هدوا و ناسا یسلاح ن 6

 ۰ هنرس كل هاج بور «نامزر ناما هبه یک ناک ییددلا>نب رح یک رج

 ور دن وک نوا سا رەسم یا داروب رود ءم یروصف عج کا نازوس

 اعو ص یک ینپدلاچ نا طعد و ه.> ول قایشابیح اعوص نالوا لواح

 ی داوا هیت یسالاچ

 + اغا سایلا هدر یادنهکی اغا یروت ندش یناتفق

 یا



i} 
 یبرقن بترو دوعص هلا بقا ۳ هلدایفلا ده هنب رخ لوا یا جوا یک
 قد ا ساب نالوا د وس> و دد دوه شم ی هر را وا هدانز ن د الس

 یاغا رپ انش ام E یرو ناناوب یاو ده دنماکنه انا
 یعانغق یکسا تواوا قس هراتعاو قحا .al اتفق هلغلوا امزا او

 ناک اک ن دنفیدناوت یی زا یی جوا ه دن رط ی ز ان ی دفا قداس

 ۱ یدنلوا اعا یساوا الە ۱ لوس

 ۹ یلرفس هناخزا اغا لیععما واورو> ندش خارج $
 ال لوح اما لمعاعما وا اووروج نالوا ی منا , یوش هداح ۵ ےب هطوا یرع

 تروص هد A ء مد ولوروح یاو مادناو زار حا گان ۳ لوا هژیتدس |

 هش ی روط٥ داأرح یییدلوا ز ا ہھش اباذ هد هاا سم رسو زاۆد

 ۴ اره هراکشا دا هب :دیذو رع نوا قو ذ هاب ل: کس

 ییبد)وادعاسمعل اط هر شن یکولو عام هنس ا اهر هطوا صاخ یدل

 ند  ساخ چرخ ا لا چه یر بایت ناول 9

 یسل هطوا هد ن هج ی ِ ما و ارس تیر هج نر

 یداوا ارهتسا عاولا ناب یغح هیعاص

 + نوبامه "هنر رخ تاوغازا اغا لاس رادقوح تافو 3

 قارادقوج شا هزم دنفا ی دنا دا دع هدارهش ل وا هنس یک

 ندیا د دعت یسنورد لاامآ هعکدتک و درفت هدنارفا ناسیم هلناون
 لا هتک دز تلا لیح للعز وه کان شجر ضعب كناغا ملا
 هد, ۳ | رو س هخارا دقوح سان نالوا لد كدا لما نداد لر هب

 تعیبط یفغج دیعوط لغ هدواو لګ اغا لع یع ؟ نانو

 یدریو لک عونرب هب هب سغب
 4 و وط یارس ناد.هرد نواه ص جارخا#

 نوڪ رازاب یمکیا نوا كنفب رش بجر یس دو ح واز وطوا وب



 هک ۱

 یدلوا جاهتالایود حاج و 09 باس

 هک شا طکشدیاشکلد یارم ےب نویامھ لن ع وڏو

 ند هیمور روهه روهشو فوک ی  هبریا رازاب یر یرگب كفش بد |

 : توطیرات هرم > مظعم هاشساهشو مظعا هاشداب یتوک یحنو ۱ كناس

 نفزاس فرش هنسارالدی ارت ایکشن دتساونح ات تکوشیارسوبق
 یدلوا موک موج عود تبلسیراقدروب موزلترصعمودق

 4ا دل وط رصورد لزم ےسر باکرعوقو چ

 اکر جوک د ۲ هلوط ینوک هب :یدرد كوپ ه ل ۱ :کڈوک ہل ہلوط ینوک ہنس: ی درد كزویامه لقت |
 ر وصوب رە ن ۳ ها یرزو ا هلبوا و نالعا « رااخا ید :ارایعا ۱

 :یرل ها طم ل..کعص و هرکص ندرامع تورو نانا 9 رند یروکذم | ۱

 یدنفاالع مصاعواتاوداسک لک« "ی ه«صوصطاو شاپ سد وردوااود ۱

 هدیاکرردق تعا ر تولوا اسر ٠ هر 4چ رد ر رویا مه یاکاخ یارضح

 تصدعحر هر ر رلبدوع ۵ رکصندنرلقدأو 3 تویهو ی طا قرعتسمو علم

 راناولهد ق ااراواو تو طم زا یو هری یزاغا نوردا مت هاب روج :

 یدنوایءار Rw هطز ا هدودلوأ بول میگو و بلاع مت كر درب هروک ۱

 ۵> لوا هد هر ص ییدتا ف ول سم یزروعش را هز اهاش E 4. لب ۱

 یان یرلعاع یکن نامز زارب و نامرف ق “د 1 اد هرل اسد شملکد

 فر یسد ن ey ا کز ور ۵ د دالا رلیدتنا نا هر ہد نماد هعمزوا ۱

 من ن النا كم ق اوا توبلوا ن 6 و كش لع ییدعیا تیاضا ۱

 یدلوا ل درگ و هروش

 فوت نالس رقاچساب ندش عارچ 3
 2 4 SIR 9-۸ ی راد زد اغا

 نانو نالس رو اج سا ورذدنامر لنردنوا كم ىلع ق 0 اس ارتش ۱

 ۲ هد را درمص> اغا میهاراولت ود یراب ره شرا د ےلسالاحاغنا تنسو ش هکر 1 ۱

 3 رادرطسیبداو شا هر 1 ۹ قانالصرقاچساب ابص )او ع وطااب |

 ۳ وا وب و دا رم ید ءو رب لک روکيکراود درب +

"RFT 
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 داعنسا “هل س و یغلعارج هليا یتلرادزد یس علق قانچ نالوا ل و

 كنس و دنک هفلتالس رواچ سان نالوا له ند: هده ع ب

 ث راو قع ییاغآ دشار یی وخ یه رخ نالوایرادکما ورن دتهاراد

 ینا یییدلوا تعاب یصرح كن دنک هنر دم هلوالئان هنلمارد هپ ید

 یدلوا اب دکلد لکد

 هک زی دلي مصقب تاطاس شذ ع وڌ و

 هب هنس ر یراترضح تیعنع نود رف هاشنهش و تارمه ن ودرک ما:

 یسایساضتق«یرابن امرهق توقو لوفشم هلیقشم ناکورعت هکر.
 ه دن را دن کک یشکناک رارسا هفاک نیخذوا لوم أم یرلتقاسم هراشا

 ندد دآوار اد یک یا قوا یراکوا ك ر هج هلاه> وا ور

 هدرذکهر سک ره رەد راھ نعال رم هروک هلا فا تصش )ِ

 ردام دادعتتسا "هدر لر دی رد تاوعا نیغلوا رطغذ لع یرلک»

 یکوک زادنا دنک هزیدلرصع مرارصق هلبس وزر اقوا دنیای

 ن دور داوا ا ارا ةنام ب یزدوءص هد: یاخواو لا

 دن رافج هیلر |ندّقح ای یادصناشک هلج ناشک/اکهدننبح یراغب
 ن دنرابع ابا ل اجرو یدنفا ظفاح یب زوکس هدرا ګا بودیا نا

 رهایهدنف وب لر ت4! روش لسو ا ےھار ,ا ج رات ساو الم هر

 ی زاو د هن رب شب لا ران یراا وا ہد شارا راکت اک ی

 ینا راب وف زوط زرط صوص # هنب راب د ك بۆل وا داص هدارا

 یر دام ڈک هلیا رباب ترس ك و اشاع ورس یراغا قوا بوکج یاب

 ب اوا ار ارس ےک یک دار دا م اوا AY دل را هق> اب ی

 دن رج نالوا ۶ ی نوو زارفارمش هدیورب نیر ندب

 لبرفو كب تزع هد از سامو اغا نسح وطقو اغا دج یک
 نج یدنچ ی: | رفسو اا دش ان دو اغاردیح لر اکو ا

 لیا هناه اش تصحخر د یدعسو اغا نط صم یت ارچ ییسیسو
 هد هزاغا راسو زاتما هل سو ی راق دصا یبا بوت آ یوا هرک ر

 هلا رس لزاش نالدکج یسوزرا هد ازرار شدن ةه دعا بوا وازاب وزا س دس

 یرلنورا یھ تد وع هرکصادقدناوا ادا ی راک ی دنکحداو ۴

 ڪڪ حس ست تب
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 4 یراصنا بولا راد هن رثاب هاشدجچا سواح ندئ غارج ۱

 رادرهزدنوکو هجکو هان وک هلبا کل هدنناوخ یرع ورندننس رفص ۱

 اچ لییارفنالو"هاک آ هدرلنوکوب هنعیداوا هانک ینیدلاح هرادهکسق
 دلوا عاصو ماب هءافام كرادو ود ساو لوا مةلدنوطول هاش دچل

 وا ماا هدنراذک یرهلوا یراد هبرت یرابلا هنع یضر یراصدا بوبا |
 وا نالوا لومأم هدنفح كبر یب كنهرس كنروا هاش نیا ماح رسا

LUTE Aیا هننادراو  
 ارج > هل طر ن ق دکل و اهوالع هرادخ هنارح هدینعانف كنىد ر کو

 ونا یر اصن را نی یاضر

 ٩ رازاب *هللیف ناضیفلا رهاب ناضمر ندمآ $ ۱

 :دناوا ناس ی دهک رازاب ند یل مس ناضهر یس هن :س ج وا زولوا وشا

 د ےھکو ۷ ههاص مالسا لح ی وک یسادرف هلعل وا نالا مولمم | ۱

 ھح او نواه یارس و la ن وک نکس فو بنت ن دما ق هد وار ۱

۱ 

 طاع رڇهظد هلا حا ضر او نا ین هن ارق فدا طاو لوغشم هلا هلع ةد ام

 4 ناطاس داخ ترد تد وع ودو#

 اب مخدر نداععلا » 9 رهاط هل ارم یو یعجوا كه رس ناضمر

 ایم ءاتن مسا هلغلوا روس ڪڪ نعه هاش دان ر یا رسم رح عادوا

 le هع“ ر تافل هل 1 ك اف ید رس ناڪ هرو دید نالعاس هدهاح

 3 هیدن کنی رات ریضخ اغا ها را را دےلس قحا تونم هل وا هب وس) ۱

 مهم نوک واو ه.صر و اها رام نا طاس لر هل مس هراب ۱

 ید :اواهیصوت فرطفرطیس 1 توطیرا زدنوک بونیلاح ۱

 وا تدابز یب یه 48 نوت نوا كس رسد ناصعءر

 رو ع وئو هر اها فن رمل ر هنارمس لو: ھ ټا شاک یا هب

 اط اع رهظم هلا تراب ز یکاپ بوٹ لوا اع و ال کو نالوا لخاد :

 1 یدلوب ع وبش یرافدلوا
 ۱ هک هدنزاسو دنا وخ نامزالم ض هب دندش یرابر هش ك نهر سس

 ا
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 3 دو ر ولوا ی رکد مزالدو سو اح ف دا باولا زود اد هدن)ود

 شسواج نديك هنررپ راتل وا عارح ورب دقو زار نکا مزال ی

 | اغآ هللا دفس س وا سا یکی دا لرب ی دارفاو د دع ندن 1
 | دنس ارجا هر ز وا یساضتفا هدهبلا راشم ادم و هدافا هیاغار
 | یرنهم ردار كااغآ کاش س واح هده نرخ هلکعا هدارا ل

 [ نزيانو اغا طصم رکید ندن رام ز الم هدسنناوخ هلبا اغا ینطص
 | هدیارفتو یدنفا نیسح هلوک هدرالیکو اغالیعاعاهدازلالادو ك

 | قاشواج اغا رکس امج اغا مهدا یناکواغادج هدازریکنل>و یدنف

 : ہرا دنک ی راک ر ڪک نکس هنر هیت یل همر صو م اکب 4
 ی دل وا مارنحا بیس

 + دی دح یارس رد هداعء مسا سح یا رحا و دوس دع نت

 كرد انارذک هل. | تاعاطو تاداسبع عاونا ناضیلارهاناضص,

 هب واه "هدیاس* ده اکشدب ۵ د ENE با وک ماربو ۵ لمس

 رب دا ٥ لی یبصانمو بأ ھ ت والح تذل رلندک

 4 اشاب ترعرصقب تنطلس شف عوقو #
 تنطلس هنکشوک اشا:ترعینوکیسهنرا رازاب یعزوفطنوا كلاو

 یلشابهجناق یرلت رطح را تخل راب ره هدنسه-یعم تقو هلو
 نوردنا راسک ندنر هاکولم رک رب رهظ تولوا راوس هسنلادنص ت

 ی راک دنک هرز وا ل وع نسا لوصا ن واط تاوغاو نر

 هر وهشم ر وک ذ«یصق لوص ولا دمد نیل وا نورد ی افص

 ل مال هداعلا ۷ لصاسطاو ارجا ررپ رررابش یداع مسز هاو
 هنرمدط ه رکضذدق د ل وا ان دباو ادا یر دع او #6 ]9
 هنر وا بویک رلن اتغ هداس ص اب یک ی زاغا یرجگا نورا
 یجراتساو الم هرق كرکو طظفاح یبزویکس هدنو پامه روضح یا
 ود یدک هدابز ندرک كد قو راو یصا قوا یرلفدنآ كاع

 نوتلا نوزفا ندنرال ومأم هيلا ىع وم ندنفپدلوا قوج رلذدبا
 هندوع ربا ردیا هدافتسا یس زارب راشکد اک نالوا ندراغاو هدارا
 ی دنا وا ماعا مامز بف طع ژن اطکشد یارسو ماسیف

e e r la سم a هم رس NEY a an ها ی یو رج - 

 بس ےب
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 هک قوا ناد مرد هض.ف تفایص عوقو #
 i ل هه

 ۴ رد هنامز دی رف هدی زادناربت نف# رد هناکی هدنزیه ره هک هشداب لوا
REل اس یر لرم طح رم دزوأ وا هب ا داب نالوا ره طم  

 ل صاو لےے ت هرزو ىلع اب یراق دو لوفشعهلبا قسم ورتدهأس

 ا قو رارق هفلا هضم دن ادم یوا هلبا كعرکوا لیمکت + نعورفو

 راوت ین دلوا رومآم اغا ناغع یکرک نالوا ین ما طم نوا یفایض
 هل دلو هبهد یفایض تامزاو ۱ ءا هنا اار اش یامنا تولوا راهنشا بان

  هدععلا ید وشاو رپ رتن هلبس هط ساو اغا راررلس تطاس یادلعء هک |

 رهن یی روب یاس هلا تدطاس هنادیم ورکو نوا

 سفر لا یالآ ملخع هر ول رم ن اد.« ه د هر وک دم موب ا

 ندنرنود امه م و دف تطاس ناک دن نالو ! عج هدار واو تنعم و رع

 اغا بح فرط فرط تفاض نال هروب هدارا كدا ترتسم تاسلک |

 ؛ورعطا لرکم هد هم ك دلرو 3 هاد اذن ماش توفوا تراش
 ود الک هنن اد.ه قوا نقد را عو ی لو هد هعوتم

 ge هدعد تواوآ هزیسر هت یرلک دلی | هدرنح یس رک ی اورالا

 هروضح یدسنفا طفاح یزویکنن یش یادیمق وا نالقهندنک نادیم

 . ردنکسا هاش داب ترمض> لوبقمیکیدرب و دضرق هرزوایس هدعافو توعد

 ۱ ردق "دضبق مزالمو ناک ور موادم هلا ن دنس هقرا نيل وا تيه

 اغ نس وطقو اعا دج یکدا له زح نادرا ا شکناک نالوانادرب

 لرالکواغا ¿ نیما لب ر سشکداکو لب یروب نشاکو كبترعهدازشلمو

 ید ییلرفسو اغا رهاط قدر اارد,بح یدنحو اغا دشاب رغاص

 Eto د ران و و اغا دع یو یدنفا نیسح یدنحو اغا نطصم |
 هنر زغ هنن ن درلاوا هدکبا قشم هلا 5 !قلوا انشنآهرمهیوعد الب

 نو یدنفارارط یا وی دنفا لیلخ ی دنحو اغارةشع یدنح

 مپ ندنرلبح اصم یراغا مرحو اغا ههادبع برعو كب اطع ندنراغاع
 هوهدو یدنفار کب یجابامر دق وچ سا واغا سال او اا هللادنع يعارح

 ماد هک دی رخو اغا لعیشاب رب رب اترو رسو ی دوا كب نط صى 1

 اد هض ق هدرخ بابر اددعتردیئر در ا هناهاش تاد لصاط اوانا سای

 دا ر اعم ناد هو ففاو A رش س 2 3 ۳ ی" هلج قر هو لوا د دیم مته دم



 فر

 | تفابض با یراق داو فراع هنوصآ تغآ یفوا ءوط> زول زو

 | هب اسو توعد هزورسلا بجوتسهروض> افا ناسعع یکیرک یرو

 | هنیلب ه دکنآ بواوا تیاعر بجوم هد نفح تف ابض ينيدلب هد هناف
 | اط یتتف اط تن هلج یني دلق اط قاع موش ىل شورف كب
 | درانلا هضبق یکی و توعد هلبا یالآ هشاطکثب یارس نداروا بو

 | ءرلن ابنوا شک ای رک دش هنعبق هی نوجا كعا رس
 ۱ یدلوا تیفیک و كج هدیا یا مع

 ۱ 4 یلرفس ٌناخزا اغا فیظن یاش ندش غارچ#)

 | فیظن یاش یلیلرفس نالوا غاعشامدنجبا كناوغا نالو یاب یک
 ۱ هداز ندنغوح اراعا یسهیجراخ روماو هداک یماط هداطعاو دخا

 | هلبسهوالع قاروشسو لیصح یقلغار > هلا یشرب بسانم هنلاح هلخ
 1 یدلو ابصع نام "ییفتسم یسرادا تروص

 € هصاخ "دناخ لقنرتاسو اغا دج یکذا هدر عبور $

 لإ كاغادم یک ذل ندرایکسا یلقاجع# نالوا هدهنب رخ هدنازتفا -عس ناو
 | ندهناهاشفرشا فرط واهن یاب مع ندنفرطاغا رادمطس یس بر عب

 | ینوک ی اص یصابا نوا كب هدمقلا یذو شا هل دارو اعا هینس *دعاسم ی
 | هلبا لوب هدنفرطتسواو روهظ یسهدررم هطوا صاخ ههبایمو»یا

 یسیکسا چک هلرکو روعشیب یک كب دوج هداز انا لو شلوا م
 | هب یرا ترضح رطاخ یرلعبا روما یدعدوب روسج ی ا

 | هر درالی کسو الث یکیدنبا رور سم یب یکدل ندهن رخ بوین: اروط

 | صاخ یکیذجا هداز ناخرابات ندیلرفسو ییاغادجدیس رادقوچ یھ

 ۱ ردق ههاوا مطا صاخ جدر ورو ۶ هرا کد ا یرایک هتوا ینیدنریدلا هیهط

 ِ لحن درز وا اعاد در سا رک هحذ- قد وأ روع« هل و همس شرلهر ك

 یہالال كيدنفا فی رش بناک هدرالک هنب هغل رادقوج یعکیا نال
 لخاد ینیدلوا نارفالاق 1۳ هدهداواهه اش ناناشاغا یطصع نور

 یداوا ناشب رپ قاروا

 4 وصکوکر وصب رمق تال شش ع وڏو
 ینوک هشت ندا یداصت هننوکی یش! نوا كب «دةلایذر ھش وي

(۰ 



 نر دوم :EEA یر ا 4 | ۱

 ,حایصم دام نام pS هرع) 9 ا e E ا

۳ Hh ی Tj 7 

 ا 6 دلا یساد یک هب رح شاك بصداو 4

 او هنقد رمش عءاج تالرکت قلهالص ین وک ههج ىلا نو اخ هام ۱

 ۱ شا یساههند م ا یاس هلبا فب رش عماج حنا بواوا ۱

 1 راش خیداوا ر : ترور هک هنآ ل: :هحو و ترابعند هوطخ |

 ههاربا ن اناوب تو رادملس تب کک یا_ص20 ه د هسیا لک د تلف |

 وک ذم عءاج كر هيء دیا هعا اطم هطزوک یت را اروب یراترض اغا |
 ا بهشا بسا یراقدلوا راوس نکیار دیا تع زع هن اه اچ تاذ
 دام ترس كيوباعه حوغرس كحجذیا مانحا راهظا هداز ندلومأم
 لوبو بج وم یراب ی اعر Eek RL رسا
 بجو یا ند لرادکما رادغلس یس رضاح ت آ شکرسزیساعم

 زا تنا رارےلس و لاکر ىرالاعقناە دنندوع قلمالع ناسه تولوا

 رح ینوک یسادرا 9۰ رکص ندنراف دروب لاسرا هل رب قر هیعلوا تب اه 1

 1 ر لود یراک دردرک هدن.صا نیح هرراد لس هاغاساسیلا ی نا دیه ۱

 "در و اسکاو نسا لا « دنرلنویامه ر وضح ae تروم

 و | یکم هدنیام بودیا الابود ار تحور دق هلبا یرا ریل

 رب اغارادمتس لر هری دریک داب راقوتارق ینی رابحاصم قراغا مر |
 ی الا ص ها هدن عا لا زوعطو لالمون رح هل رلطاص فلس یر درد وک

 هبیلاب زس هراح هرابحب هد هدا شاوا یک لاسع و دالوا رطاخ راک
 :Ee قج هلوا یس دفن نچ رب رر یدنکدیدج at هک دک

 پا اک س یی حح ب سه کر

 ۳ وا صاخ تعا کر i رفح روصحو تک زر ی 4 ور |

EE.4و و ام بولت دو ی هل و رعم كاا  



 For: E ر ا 2

 | لاقا قوج هكا هجو كندا هنب رخ هلرما_هضنا تل
 نآرفلا طنءاح خلال ال هدارهش نالوا لحح ندنس هدهع هدکنا ْن

 - هلتاونعقلالالو ارجا هیاغآ نطصم ظفاح ىل هطوا صاخ ندن"رقال
 | ر ر یلخ ك.بهاشداب * خب درح ۰ زی ص ن دقدزروس ابحاو رو

 ا ساسا قجا و مولعء IR هعدق "۰ دعا ییلسلو رود"

 / وفم هلا هچطع "هلااغ وا یا یکیا رب هل.ساوا راد لس یرایر
 دبتسراو نیفرط ندفلکت لوا تالیدعس ندنفیدلوا مودعم فو >

 قجنا یدلوا هتسباو هب هداراو مما یسلقاب هنباجا هدنتفو هدوس
 2 ۳۹۳ یرو> نالوا هتسوا راد ےن رح هدنوز امه مزح قیاس را

 قلروس روذعم یروصف هفاک ند نغددلوا 0 ەس ۵ لوا لا ۹

 كیا زوعطو ن وکنرس 1 هرات یروهط ۵. و سکع نکدا

 ولعم یکج ه یا نوکیف نڪ هوا ! وا یی ک* رو اک

 ی |یراکل هدارهشونورمم e انو

 تادزاو راس و تانیعت قوتسم یرا دعس را دکما نالوا شملوایرا
 ی دا ی ب 4 صد و نورد تیلسد نکما اسب ی راقدروب نون

 یدلوا نوردنآ "یلاها "یداش

 هک اغا یابلا دیدج راد س نود امه طخ روهظ #

 | دنراتریضح اغا سالا ولتلود نالوا راک اک لبا یرادعلس یان,
 فرطیس ہک یجچوا EOIN A ینداردوک هنیرافالس

 روهطنوپامه طخ هل دب اغا هللاد.ع بحاصیعار حاشا ند 4

 بلج باس یسعوفوا هدنس ههجاوم یرااغا ضرع هرزوا ی ید
 ی دلوا ر وصح باو

 زا قداس رادحم هم دخ لی دبت

 1 قحال را رول رخاف فالف واد

 ةتفردلوا ردقم لزع ر دملا تسح هد هل ياف تدم كن اغا مهار را

 ۰ _ 4 لا ورد یک اتفق قعا ةدرلعاو اتقا ىر یاس

 قفاو» ء یرار “ساو زارف هدب رار ےلس "راد "رک نه یراد اظ اغ
 e یی
 o PEE e ی. ۲ . , م د١ ےہ رص ففف

۰ 

dr. 
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 هیصوصخو راکش ی € ج هه هلا م رات - یسبقا پولوااضر

 ر دقبج هش ن دقلن زاصرقاچساب نر زن ۳ دشار ۲

FR كنا دک ړا رامرات یعج هیارق بولاقو رادغعاد یب هره 

 هد هيز  ERا | قلنالسرفاچ ساب اغا یی «یارج رادقوچ

  7غار رییس هکلبکچواو اغارربح نوا مت هنانالسرفاج
 حشا وا نایدس طاط > کلی دردواغ' نط ص ءیراسإ نالواا رفا /

  oامن اغا دھغ مهم ن درالیک هغاعتلاو اغانایلسشاب هجوق
 ادم ید: وقالال ساب نا هدرالبک هنکایجرالیک هرکصذدنراف دناو

 االوایسبحت ین د د اللو هدنفلادعک ه رخ نوګا «الیصتوتو وب
9 

 رد لماءط !صاخ هدسه دو سم هو ا روت احا اعالیعاعا لی رق

 مو انا دا ه داز هتسوا هغالالال ناب « میظنت هغلالال هرزوا یا
 دو !مهدآ باتهم دنعل ال + یهجو ۳ ۱ یک یاب ین دز

 مذ كس دنفا كب ن ےہ ندا۔ع هکا رشا وانا دجال وثم هکلبګ دردو

 لح ۹۹ نیما نالوا هنیشکیادنهگ هن ر بولوا میلتهن ةت 2
 غمض نالوا یچب رالک و و اغا یرو یی داو یا. درر غ ید

  9اهجووب هیاغا راد لس نالوا ناس هدفاادختک هنیزخو اقبا
 وصال یس هلبتفو هنکلیهتوب طعف بودیا اهنا قکیدلبا ت

 ک رهییکی دلماافتکا هليا تاهیجوت نج ردقوبو باخت ای تک

 $ دوخ هرج رداغادعس نيكس یماخا خاتو 6 ۰۰
 لره ش ناش یلهرک هیارسو نیبج جارعهدنسارا لراغا یلهطوا صاخ
 ر لھ هد هساا سه د هدان ز اغا دەس یساغارتشنا نالوا نی مکس

 بلا طاسندنکرح ی هلا لغاش تراک وطب اض دو یماضتفم

 :دهدننابتلآ هلکع |شومارف نیس ذلو شون قوم ت برش هدم هرو

 اطکشب هلناونع ییااغا رتخما اغا دهم ظفاح یجا باح نالوا یسافا ۶
 مارا یاب شا ندارد او دم یا رمن ن دبا رمن

 | زرایلهطوا | صاح یکسا هنس هدار خااعا ریک هد هشرکب واوا مر اه یدنا

 ےس

£$ 



(ov }۱  
 | نامزالم هنکدک هطوا صاخ نالق یجآهدنباهنولصاواغا ھارا هارو |

 سار یییدا وا لثات ی دنفا رکب یم رادو وح سا ند هصاخ ناب

 یدل وا لاسم ۱

 3 شاپ دم مصب تاطلس شاب ع وقو $ ۱
  هنفیرش عماج هییلس قلمالس ین وک یس هعج كلبا کلہ دعقلایذ رھ
 | هنکش وکاشاپ د لبا تدطعاس ه رکصدقدنلف یزاغ هەجو سرا
 هاشداب هده صوص#تقو ندنغج هلوا شیاشک باس هی هلج یسلوا شف

 | هدنرلوصو هنسهلکسا هیس الوا بولوا لالحا هعفروز راوس لابقالاداحم
 | یلاطارب لاو ناکی و قالوص نال وا یراموز) ترسم مو دق نچ وطن
 | روکذمعهاج عقرلوا زاب وپ هدنرل ناکو ام باترق باک ر نایک صح هدابز ندزو
 | هعج ناناوا ادا قرهنلوا ادتقا هبیدنفا نیما ماما لو و لوصو هروهشب
 ۱ ها یالآ لہکعو قر دغر عماج هوا لوصو» هلو .ک رح یزاد

 | نوردنا تاوغا هدنرلفدلوا تکوش*دعشمش شةر هنکشوک اشاپد#

 | ههجاومو ادا یسوپ نيز تم دخ بوراو هروفوعاهم روضح نوپاما
 ۱ تفکر اش "هتساش ی راقدلوا طعن مام هتسا تسد هد هناک وا

 | هرکندکن ناناولهپاناوتنالواناناش هاش امن وریسیرانوک شن هدف دلو ااه ناهد
 | نارذک تفو هلبا هوکشرپ هورک لوا ر دق تعاس یک اان هګ بو وقوا نادب

 | نالئوق ید رانا بوروا لا هناک هصضق ناشکن اک ندنسهفرا رانوب
 | الم هر یچکب یس اغا جیا هدنرلجما كجیدیا ناون بات لب هغلا بوشر
 | هدنسارا رایج زوب زوُمط بولوا ناهج هاش "ورک نیسم ینیدلا ییاو
 | دعخاوا ناشو مانیحاص كبتزعهداز شام ندراعا نالوا هدهنیرخ ی

 | لبقو مامشسا یعالع تدوع ماكنه ینیدناف صع ةولصو ماتروش
 | یارسابکار هتیرلادنص تنطلس ماشنح | ردنکسا هاشنهش ماشخ)

 ۱ یداوا ما عوصا وخ دوهشم یراک گه شاط؟شب
 46 ارال د یار رد یعصا دعهدبا»»ع وو

 یارس یفوک یس هنريا هعجج یعصا دبع مساره یسهنس ج وا زونوا وب
 | نیع ننوبابه ترا غ العو ارزو و الکوو ارجا والثم یرلقناس هدلوننا

 | .  یدلوا الداههفرخص تل یرلکبلبا الج لک هنوپملا



۸ 2 

 8 4(یا دعا شد 2ص و اغا لع نالس می ۱

 ۰ نون هلا یناونع یواش رقا> 0 ان راکماک

 نمررب هسا لڏو ناوسل هس راک دتا ارپ > و» هن در ا عیار حا رادقوج

 بدر 8 هاهب ES سکا ناس ۳ کج

WOT a 9-۷ | 
 بح ود هرهر ام یکیدلب ۱ انسا طط > ادا ماب ماع ند رادقوح ۱

 مهرد ناسا رپ یرو رد رودعم ۾ 48 اڪ هاش هد هسا ی باوا افح وروح

 | ۶ یعالکلا لول كولم ا مالک # زرو 2 العا یخ د ییا ز نوكا قمالوا
 ید)وا مهو ع عهد ذس یرافدلوا مهم Ke مه رھ هنس را هب

ISS Es تی anna 

 فلاو نیّلامو نيثلثو عب را لاس عباقو

 فرشید تاوغاب هر ر وهظو

 | روک ذم موبو لوخ د نوکه بنش کب یعارطا مرح یبنهنعترد زوتوا وبشا |
 أ ییج هب د رود ناس حا ۵ مه رس ۱ ارگ هنعا دنا و فقره رس .م ]

 ۱ ۳ هناس هنکشوک لنج یرهناهآش تاد هلءلوا لوتقودر باب باب زا یسم ۱

 | باس ید ییفیطات كنیرا هدن اغا راے لس هليا هلیسو وب و لالحاو تک ۱

 ۱ ناسحا هر ن کن ناک , هراوعا ع و ۱ رکصا دقاد لق لا.ها دیار 1

 هنوعا یرلک دنلکا كردار س ونو وا قاموط هلدا وثب وا بوط هدزارو

 یدلوا ناغاش نور باعزت ۱

 د كہ ص9 رد دیدج لاس باور ع ووو ¢

 ات ہرغلاہقالا ابا هرزو' قلروس ارحا ۰. کوک و یاکر مر

 دکافو لالحاو e زادنا هباس هنکشوک لب نوک سه رازا یعشب
 هرکصت د دل وا ی وا لام الام كن تعم لا تو

 | الم مصاع ۳ اه مک لکشم ی هر دل را و اشا ,س ورد مذطعا ردص ۱

 ۱ | ادایاف هدنحرف لاس كرو ارحا یناکریسر هزالعف یاخوا ی رلدربوج م

 | ص وصخ هت رلنوک سد ب ولوا اضر قواوم ی رلثدوع هرکصتداشاو |

 | ردق هر نوا تعا كما و رو( ظروف ی هدر ئر ر راع“ر نالوا ۱

 اوت



 4 دو

 ۱ ماشخارس تیک مک هاشنهش كجد رورع تقو هلبا رورسو قوذ ع)
 یار اکر طاس لادنص نامه بواد سا لکوک یتدوعرباوب هل
 ۱ ور ترسم ع ولر ی رلوصو نیت افلا لس و تدوع هش اطل

 یارسسناغا مهاریا قیاس رادحطس ن رہا وب

 4 لالل_هتسا سر یارجا یار ارالد

 نساح لوصا ولو ۰ دعاو لالححسا مسر هل آ قلح نور دنا ميج نادت

 [ ند هنهاش فرشا فرط ا هنفیذلواهدناق هدنفح هلجت یسآ رجا كاز
 | ینوک هباش کب ن الوا یس هتفه ڭمرح هام لدل ر وس تصخ ر هتتوب

 | هلیتفرعم ی دنفا قط صم ی زا ساو هنیاعم یدورو هن ویا هه نور

 | یار ںاحتا نیز دەر ںوزاوا هنزاوم یف ورص ٥ ند هصاخ ۳

 ملس هسنعلخ یراتاما جد لكنناضح نیعجا مهلع هللا ناوم

 ۱ روضح هدکار فاسو فلخ ناه كج دیا دقت نب رتف:هلاهج ۾
 هلرا یسالت اراک روک روع” نالوا دات هه امرک و افطاو تع ع هبرم
 ] ىلاصقتا هدتوو ۳ كهيلا را ق واس هر ET دقد وا ثر هر قم يجه ی

 یمطع ا هرود: ک یکدم هرو ڪڪ نوک هدندمق ارا ریس واود ن

 دو اد شوک رزوس صد انش هردص ند هاها فرط ءان هنفید
 | تصحر هخعالوطینوپامه راد هوا اعا ینددلر ویب اشهدنرزوا هناه
 توم وا لاعتسا ندهطوا ره :a ۱ ینیدعی> ندوبابه نامو لاص

 نک EF ۳ راو ا رب > هةتا ییفلزویراغامرح نیا اشولا

 تخت هرز دهم شک «دنک وا بو رک یرااغا ریکشپ هنعوتل

 فد -اعرولردره هدهطوار ه نیکلزسوک مع ظا .مظع ار هلکید یرلم

 ۱ تب. دون شو راهظا ند هلح ی یاغا هدف داو تباهد هدیروس

 9 ی دل وا ت تاک لد رس ٥ یہسر یکیدنک ه تنیس, اا نونع ه دعبو

 4 و: بوط یار نویابهلتن عوقو

 ینوک هبنش ی: یوکس یالوا قرن یرگ یس هس تزد زوتواو

 هدرلاوه ن دننکب دنا لولح هد نات نب رشت هدنجگا روب ز۰ ؛امو لو

 4. وندنوب نیک السا تد ورب ینلاتروا لصوص غو ادب تب و
 عروس

 ا



dv} ِ 
 »حس َسض>ضضشدشحشفضةظة2ح حس ست

 رفور نامه هلخذوا دسنم ًالک توفص هدارد و دتشم تلقت هدلحاوس |

 ا ار هد هبا نوکسم عبر هاشداب دارص نویامه لتن «دسانم |

 مه كراغا لوا نوکص ر وند رونی روک ens روم

 وسما ؟ باز هداب ندارواو بیوصتیسنک هلزلناردق هنسورق یوکهرق |
 1 هد یلوو انور تنوکس هدابرد یلاعت هدمحت نوکیسادرف بوئوا بیست |
 ۳ رورمس هل امیراکدعک هنا تا اتالم رم دنفا لاع |

 4۶ لبا رصع مرارصش باکر ع وقو $

 ۱ ھا ندراکش وک ن الوا تام ره ى ؟ باب ارد هد هت ا طاس یقلادح
 اود هد هروک ذم موب بولت زاعصا ب اکر نوک یب كەر هکشوک ۱

 ازیکم ولتح امس باسدنا یوقتو بأم یوتفو اشاب شد ورد مظعا ردص |
 رضح یاکاخ ه د هرو زمرصق رهن دعب یت ارضح الم معاق

 اونموب ی اکرو با دآ مسرو بایهر هلم ٥ كيرم لر هروس رازون هپ یهال الط

 یداو "بغل وش بانج تیظوظح# یزارجا هرزوا 0

 ۰ یفوتسم یهاماب اغا دم ظفاح یجایلح ندش خا رج ۱

 یس هب هرام | ۳ رک ورن دنأامز كن رات رفح ناخ قطصم ناطاس یکسا

 نور ناو یارم ه دطاع دارا ادب ن دیارس یکسا ادشا و راذک هدرلنارس

 ردرلیل هطوا صاخ ن الوب راهتثا اوت اون یکب داکب هنسرزوتوا یتوبامه |
 ارس اب ور کید کا لام هاج یایلح اعا دج طنواح یاد ۱

  ییایلح ن دنعد دلوار اہک رو رافص روظنمیمیدلوا راداب ردو هنذلا نانا :

 دكا تم رح رس هجردراناوا رارملس ةصاخو تداور یلخ یارس چ |
 یر ادن اهج رادےلس یس هناه وتم لاعفاو لاوقا ایج ابل هدرا يسال
 دویلوا یلقتم ر ڪس ارا یجانلح دسانآ املا ردو ترطضم ۱

 رو اجر یفاعارح = ل دس ها2 ا ج یرو رام مطع ۱

 1 چ ابلح هنکن دلر و ا ینلع ارچ - هلا سورع كہ ةهام ندهصاخ |

 EE اد توا زغم هور دنا راک ایزو اوب و ردک |
 اقا رم أڈو رطم بوغا را شک نس هذ هتد ذو دانع هژوسرهی ؟یکلوا ۱

 سباراو هدر دقو راذک و نکی زا دوك نوت نوفا تراز یه الها

Aرف یآقلا لر هيد را دهسا مرولوا رادف وج ج ساب ی دولکخد ندراشپ  



 تم
 تو ها یرلو و ی هنلوصا كەم قوا ۰ هوط> زو ز

 ۳3 : اسو توعد هرورسلا تح وتسه روض > ا ن :اشع کرک یر

 ۱ هيل ه دکنا | تولوا تداعر بج وه هدو تف اص يتيدا هد ها

 یقاط قتق اط نر هلج یب داف اظ یا رهو ر ین شور كی

 ۷ هلرلنلا هصف ک و توعد هل یالآ شا طک سد یارس نداروا بز

 هرلن ابل وا شکن اک ی رلک دشا هضبق هلب رارب رب نوجا كتا رس
 ا یدلوا تیف کک و كج ہدیا قایع

 | چ یلرفس هناخزا اغا ف.ظن یاش ندش عارج

 تت یلباش اش یلیلرفس نالوا عاعسابهدنجنا کناوغا نالوا یتا ی

 ۱ هاب ز ز ندنغوج زاعا یسهبجراخ روماو دایی هداطعاو دخ

 | هلبسهوالع قاروشطسو لیصحیتلغار > هلىا یشرب بسانم هنلاح ھل
 یدلوا لیصع ناب "یتفسم یسرادا تروص

 ¢ هصاح "دنا ان ماین اعا ده یک دا هر عير +$

 | تنافادح نک ذل ندرلیکسا لقا: نالوا هدهنیزخ هدنارتقا دهس ناو
 | ندهناهاشفرشا یر طو اهنا هالا ل اع ندنفرطاغا راد ےلس یا در

 | نوک اس ییکیانوا تم یذو شا هذرو اچ نسدعاس
 ۲ هلبا لوب هدنفرطتسواو روهظ یسهد رم هطوا صاخ هه اا ییوغی
 | یسیکسا جوک رکو رومیب یک كب دوج هداز اغا لو شلوا یاب م
 | هب یرادمتس ترضح رطاخ یراق روما یمدةنوب روس یک اغا د

 هری درال : کو)ل*«یکیدتیا رورسم یی یک ذل ندهن رخ بوک رول

 نصاخ یکی دا هداز ناخ رابات ندنلرعسو یاعادجدیس رادقوح ۳

 ۱ ردق هاو اهطوا صاخیخدرب وروسخهراسکذایراک هت هرو ین دنریدلا هیمل

 ۱ لع ۶ ندرزوا اعاده درسهرکصت ذه داوا روذعم هتسب و هتسکشراهرا

 | یس كندنفا فی رش ت لاک هد رالیک هثب هفا هغآ رادقوح یعکیا نال

 | لخاد یتیدلوا نارفالاق 1۳ هددناوابه "هیاسو ناداشاا نط صد نو

 یداوا ناشی رپ قاروا

 ۹6 وصکوکر وصقی مصق تاطاس شف عوقو $
 | نوک هدب ندا یقداصد هننوکی یش! نوا «  هدأ ی ذر هش و

ekسس  

)۰( 

 ھم ا <



 طر دس a میرن هرم توو تولوا ین 3 1 وگو ۱

 | هنفرط اب رد تعاس یکیا رو سوم هاهاش فد رم دین هرو رم رس ۱

 ۱ وار و فكك هب ارت یرگا هلا ت ولب کا هدکشوک نالوا 1

 اص م ا ۷ هعاها اس هرع) 9 اغور اعصو رورحس ییحهداروآ

 خام هلوا اوتحا تکوش «اشذهش قوش دیرم یرلقدابرلیش فح
 1 7 ال eG یران وڏا ېه ثٿ د وع د ناطر ا یو وا ۱

 اغ مهار ییا ییهش واد لس لزرع هل
 هم ام سا ہلا سادن می ر رای صو

 ۱ ید و یو هر هدج ىجا نوا یالاع هام

 ]شب یمامھ تا لشاطکسب یا رس هللا ید رش عاج یا بواوا
 اشن یبدلوا رز او نادد e هک EE ھول و ترا عند هوط >

 حارا ناناو تقو راس نیک ی هد هسا لک د تلفع

 وک ذم كلر همة دیا هليل اطم هزوک ی اوو ران مح اغا

 رح بها بسا یرلقداوا رار نکیادر دیا تک نع هن اه اش ثاذ |

 دامس رس كنونام# حب ورس كم ذیا ما حنانه طا ٠ دانز ندلومام ۱ ۱

 د ول و ایت یراب ی امر ارج یو مسن نادرا ردوا ۱

 چوم یی نع كرادما را راد لس یسع صا ت 2A ۲ شکر سنس | ۱

 ادارا و لاک رب یرالاعقنا « دننوع قلمالع ناسه برلوا | 1

 رخ شوک ې با در 9۰ رکص ندنراةدروب لاسرا هنب رپ قر هبعاو ار تام | ۱

 کی لون یرلک دردک هدن.صن ني هرارار لس هانا ساپلا یسادنهک

 قاس مر و ابکاو سالا دنرانوپامه ر وصح کروکر وک” ترص

 لوا یکی یبا ہدنیام بودیا لابود «ارا نشیح ور دق هلیا یرادصاس |
 اغا راد لس لر هرب دری ڪس هدب راقوتاوق یب رابحاصم یراغا مرح ا

 لا ص هل هدنما لیآزوعطو لالمونز> هن راخلاص فلسیرلکدردنوک |
 لا نیس هراح ہرا: هد هدا شاوا یک لانیع و دالوا رطاخ رک |

 اهن ج هلوا یسا یر ر ر هلن رب a رارےلس هو درک

 اب یتیم مو مت تم ten رز و سر

 م

 حج

e 

 دامه نيد امرار a بولا ۳ : راد رم > ید فأ نیما دندو یسالال

 Eo واس گر 4 0 gre Ft تک زر e هاب وب 0
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 ۳ ۳ < سو هدزولناس رنو ل اسزا هر ولامه* دن رکا

 لاقا فوج هوا یو ۳ اک هل ڪک هل ہما صدا تاب

 نآرقلا ظداج یال ال هدارهش نالوا لدم ندنس هدهع هدکنا نيد
 هلا و. قلالالو ار رح اغا نط صم ظفاح ی هطوا صاخ ندا الا

 فاسو یلح كبهام داب * خب رخ هرکص ل دودلرو ۳ رور

 ا ساعا قجا و مولعم ی ۱ 2 5 دءدق ' عاف ییلتس ورود هم

EESل وهم هلبا هوضع هل ا وارق  
 دبتسراو نفرط ندعلکت لوا للبدعم ندن هد دلوا مودعم قو ق هح

 قعمایدلوا a ا و هد هرا او سآ ی لا ها هدنسوو هدوسآ

 1 دوو یرو» نالوا هتسوا راد ھت رح هد و امه مزح قداس راد:

 قذروب روذعء یروصق اک ند_تیدلوا هد ال ةر لوا 4. | ی

 كيآ زرقطو نروکنرس یب هراصب یروهظ هبضق سکع نکنا لر
 مولعم کج هديا نوکیف نڪ هسا وا ىه کاما

 ورن داوای راکل هدار ھشو نورم ۵. یا انوا

 تادراو راس و تانیعد : یقوتسءیرادعلس ارکما نالواشلوا یرایع

 9 دا یس هل صد و ن لورد تلف * نکما ۱.هم ی رلفدروب نو

 یدلوا نوردنا اما ؟یداش

 هک اغا سابأا ددح راد لسا نود امه طح روهط

 هتراترمضح اغا سا بلا ولو د نالوا راک اک ھلن یرادعلس یاس اد
 فرطیس هک را تكنصن موب وال ثم یکن دلرد لوک ه نیرافالس
 روهظنودامه طخ هل دب اغا هنل !د.ع بحاصمیغعارحاشاب ند هان

 بلج تاس یسعوقوا هد ههجاوم یراغا ضرع هرزویس هد هدع
 ی دلوا رز وصح باو

 زا قداس رار هم دخ لر دب *

 4 E را دینس رخ اف تالف زاد

 دن دلوا ردقم للزع ر دملا تسح هد هل. 1 تادم كن انا مهارپا رادب

 ظفاح شد ورد یعاتفف منا هدرا عا و اضتقا ۳۳ یابی
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 | امو مخو راکشآ یراقج هبم هلوا بم هدنراتهدخ یسبقاب تولوااضد |
 یقوخ نالوا (مدقالاف مادتالا) هلبا یانالسرقاچشاب م دم نوکحافرب

  ۱دعيج هلن ن دعلن صرف اچ سا ن رل ا داوعرب دحاو لصتم دشار

 با یدنسم كنا هجا رامرات یتفج هلارق بونارقو رادغاد یب هراس

 با قلنالسرفاچ شاب ان ی عیغارچ اغارادفوج نالوا زمالال هد هنیرخ
 | فر ی ردیف ن دنهداوا طقاس ندرظن یرلکصاو طعنا هنراتودام

  ۱هافارارطس هکلبعجواو اغاردیح رال: ڪ هفلنالسرفاح یمکبا و

 | کلمه و اغا نایاس طاطخ ہکلبج درد واغ' یطصء«یراسٍ نالوااب رقا

 | من اغا دمع یلرمصم ن درالبک هفلصتلاو اننایلسشاب هجوق ندیلرفس
 | ادهسیسیعگوقالال شاب تاک هدرالبک هنکلجرالبک هرکصندنراف دناوا
 | .نالواینکتون ینو دااللوف هدنفلادمک هن رخ نوا فالتو نو ازمماعا
 : ن درلبا هطر صاخ هد ده هلرلنود تولت رو اما اعالیعاعما لب رق

 | یمکباو اغا دچا هداز هوا هلال ال اب ه ےن هغلالال هرزوا یباما

 یدنفا مهدا باهم هنذل الال یھج واو یدعاكی ی یاب یکنقت هندلالا

 [ يصن كني دنفا كب نسحندالع هکلیعشب وانت ا دج !ىلاقثم هکلیعگ دردو

 | یرلترمضح یدنفا نیما نالوا هنیتکیادنهک مثب رب بولوا میت چت
 | فض نالوا یب رالبکو یی اغا یرون یني دلو ییاتفق «دنر اغا جد
 هلهجوول هاغا راد_یلس نالوا ۷+ هدنعلاذک دن رحو اسا قیطن

 ین نالوا یسبمج هلبتقو هنکایص ون طقف بودیا اهنا یکیدلبا تکرح
 سکرهینکب دابا امتکا هلاتاهبحوت قح ردق وو باخت ایی یهنفادجا

  7یداباباوصتما 4

 $ يدوخ هرڃ رداعادهم نیک یساغا راتاو

 كن لیسه هد هسذا نسه هج هدانز اعادیعس یساغارتخن نالوا نکس ۱

 ریکشو هدننابتلآ هلکا شومارف یی "تذلوسوننومتبرمشهدنسهر |
 س اطکشب هلتاونع یجااغارنخا اغا دمع ظفاح ىجا باح نالوا یساغا |

 جماررعاشیماغاریک تب شذب هنیفلاغاریکشپ ومزاعهونباتسیارسندنیارمم
 ندرلبل هطوا صاخ یکسا هنس هدار یعلاغا ریکش, هشوکب ولوا مزال» یدتفا |

 درو

<-- 
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 نامزالم هکدک هطوا صاخ نالف قجآهدنباهنولصاو 5 مدارا كوو
 ۱ سر ید وا لا یدنفا رکن یم رادق وح شان ند هصاخ ئان

 یدل وا لئاسم

 ٩6 ثاپ دج مصب تنطلس شنب عوقو $
 هن ص عماح رییلس قلمالص ۳ وک یس هوج كلنا ك هدعلایذ

 هتکش وکاشاپ دم هلبا تطاس ه رکصندقدنلف یزاغ هعججو ص راء
 هاش داب هدد صوص#تقو ندنف> هوا ساک باس هبهلج یسلوا :

 | ۰دنزوصو هنسهلکسا هیعلس الوا بواوا لالجا هعقروز راوس لابقالادات
 | یلاطارب لاو ناکپ و یالوص نال وا یراهوز ترسم مو دق ن منت
 | روکذممماج یرهلوانا وپ هدرا هناکو لم بانرق باکر نایک صح هدانز ندزر
 | همج نالوا ارا قرهناوا ادتوا هیدن ا نیا ماما لوبو لوصو هروهش

 | ملا یالآ لیکخو تکرحندفو رش د عاج هوا لوصوم هر ربح یز
 ۱ نوردبا ت تاوعا هدیرلقدل وا تک وش دیش شهر ش ھت هنکشوک اشاپد#

 | هه>اومو ادا یسوپ نیز تم دخ بوراو هرونوعاهم رو ّع> نواب
 | تبفک ر ا *هتسلاش ی راقدلوآ مظع مام "هتسا تسد هد هناک و

 | هرکی دکی ناناولهپاناوتنالوا ناناش هباش اغوریسیرلنوک شدبهدقدلوااهباه
 | نارذک تفو هبا هوکشرپ هورک لوا ردقتعاسیکاذیمح بو, وفوا ناد
 ۱ نالوق ید رازا بوروآ لا ۵: ک هض.ق ناشکن اڳ ندنیهورا هژرلن و

 ۱ الم هرق یعک: یس اغا جی هدب راجا كععدبا ناوت بات ل ذب هغملا ی وش

 | هدنسارا رابج زوب زوفط بولوا ناهج هاش ورک نیصق ینپدلا یبا
 | هحاوا ناشو مانیحاص ك تزعهداز سلم ندراغ نالوا هد هنیزخ ی
 لبفو مامشسا یعالع ت دوع ماکنه ینیدالفمهع ةولصو ماعروض

 | یارس اار هی رالادنص تنطاس ماشتحا ردنکسا هاشهش ما ٹح

 ۱ یدلوا ماهعو صا و دوهشم , «راکدک هشاطکشا

 گارد یارس رد یضا دیدم قو
 | یارس ینوک یس هتریا هعجج یعصا دبع مسامع یسهنس ج وا زونوا و

 | نیع ینوبامه تع رابغ اهو ارزو و الکوو ارجا والثم یراعباس هاو

 یدلوا الما فص تدث یراکدابا الج لک هنویدلا



  rاعام شب ب2 یصنواخا نم نالس رواد سای لید ۱

 م ا یاس ۰ نسا 2 !رضح ا ساب لا ولت ود ۳ ارس |

iهنن رطدشاا زوم انا یلعیار  Eیمزرب هوا  

 ینیداوانابوج ۳ ۵ و کا 9 4 یال بمب ناقزو

 :یلرطاخ هد هنن نخ هلا درب هد کم دا اغعتسا هل ساضر
 بجو هرهر ام: دانا اسا اح اعا دوتا ٣ ماع ندزآ راذفوج ۱

  مهرد ناسا رب یرون ره زودعه مم# اڪ هاش هد هوا ی + اوا یوم وروح ۱

 »ی الکلا لول وللا مالک زیر هزوکالعا جد یا یلعزب نوما قمااوا
 مهو ع عهد ذس یرلقدلوا مهام Ke م رع ۰ فاس هزاب را

 ید)وا

 فااو نیامو نیدانو ۳ را لاس عداقو

 < فرشید تاوعاب هم رح روهظو

 ا ؟دروک ذعموبو لوح د ینو ک هش کب , یمارط امر ین اس تر دوو ر ا
 رج هل روس ناجا هور | کشت هزغو دنا ناف ی رم a ها

 زادنا هباس Ey لنج یزهاهاش ثاذ هلغلوا لویفودر ب تاب زا سم |

  بدس جد ی ف طدن كنيرا هذ اغا را رےلس هبا هلیسووت و لالحاو تک ۱

 ناتسحا همر ن کر ناک هزا اوعا ع وه « رکصت دق دق لاا كرار ۱

 هلوغا یرلک دننلکا لا دو | قاموط لا وثب وا بوط هدزارو ۱
 E3 . یدلوا ناماس تور هداه رس

 ¥ ك رتمق رد دیدج لاس باکر عوقو ۶ 7
 كمرعںآ ہال هدنگاشداب هرزواقلروس ارجا هدننکشوک كب ییاکر مرح

 داقو ل لالجاو تکوش زا دنا یاس نت بول لنت 22 هیرپارازاب یعشب ۱

 هرکصن د هوا قصل وا لام الام كب تمس لحاوس هلبا لادن نشاب |
 الم مصاع والود اشک لک شم َیْفم کو شا س ورد مظعا ر دص |

 ادا یلاق هدنحرو لاس یا نواز | جا یاکر مسر هدالو» یانۋا یرا ربط :

 | ص وصخ ا شنب ب واوا اضر قفاوم یراتذوع هرکصن دافباو |
 | د دق هر نوا تعاس اب لیا و روهظروذف ۵ هدئدرا یربر,راع-ر نالوا م

eس س مس  e Ha n n / e O meeی -  eیوم سم سس  



 منع دم 15 سس كد روض و ۳1 7 وذ ع

 یدل 3 ترسع ع ونرب ی e نی 1۳ نیو تدوع دش اطک

 + لال_هسا ےسر یارجا یارب ارالد
 سس e وب کپ از ا تا

 نسا لوصاوو « دعاو لالصخسا مسز هلا یلح نور ذنا عیچ لاصق

 ند هیاعاش فرش اف رط ءا E ۳93 ه زوج هلج یسا رحا كل

 نوک نشت ن الوای ۱ كر هام هلهلروب تصخ ر هر

  هلبتفرعم ی دنفا قط صم ی زا ساو هناعم یدورو هویامه نور
 نادر ناحجا نیز دع توذاوا هنزاوم یف و رص م ند هصاخ ج

 مل ت ۳ ,رلتاما جد کیش نیهجا م هلع « هللا نآو

 . روضح هدکلر فاسو فلخ نامه كدیام دن یب رقد هلاهج
 . هلبا یسیلت راک روک روع” نالوا دات امرکو افطلو تیز ترن
 نل اتصفنا هدنفو من كهللا را ث٠ قداس هرکصن دقدل وا ترمه
 یمظع ملا هیودنک یکدم هرو ک نوک هدنت دم قارادح و اتو د یب

 ه> ولو e شو ؟رازوع مرا اعس هرد ص ند هاها فرط ءانب هنود

 : تضر هنعمال وطینوامش هرا راد هنو ام! دلروپ اقا هدنرزوا ها

 ون وا لاقتسا ندهطوا ر ھ هللا زددعج - ندنوپابه تیبامو لاضد

 نکیا رز هپ 3 راو او لب هزار نی ولا

 ا و سک هره وا بو ر ڪڪ ۍږاغا ریکشپ هبنغوت
 ۱ RY افرول ردره هد هظوار ۸ نوکر وک مب ور معطف ر هلیکید یار

 تب. دون شوج راهظا ند هل ح هبال آیه ۳ هدقداونتاه) 4 .

 ی دلوا تو دح رس "* دسر یکیدنک هے: هلاخ نون « دءبو

 # وبق توط ا ا س

 ي ی :fr هد بنات نیک رسند هدا رول ر“ ۳4 لو

 4 ونک السا تادور جم صوص حو ادر تب

۳ 
3 
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 وور نايه هلغاوا و الك توفص هدارد و دّنسم لعن ت د ها اوس

 ا ارج هد ها نوکس 2 هاشداب دارص ن وبامه لّن ه دیسان

Eید هم  Eاد هر و هل زافا لوا  

 ےک ها دارا هداس ندارواو بم ؛ وصد یسک کرار ردق هتسوق یوگهرق

 من یلوو انور تنوکس هدابرد امت هدمح نوکیسادرف بوتاوا بست |
 وا صورورس لای زکرمک نا رسو ية بوط هل تمالسرم دفا مل اع |

 < صبا رصء مزارصقت تاک ع وقو $

 ۱ حب ۱ ندراکش وک ن الوا تاب « ره ی ؟ باب اترد هد هد اطاس قنادح

 لود هد هروک ن٥ موب تونل راصا باکر ین وک یه كمر و هکشوک ۱

 ار یکم ولن اعم باسا یوقنو ب بام یوتفو اشاپ شی ورد مظعاردص |
 اح یاکاخ هد هر وب مرصق رهظل دعا یت ارضح الم حمام

 اونم یباکرو بادآ مسرو بایهر هرم «كي متر هروس رازوب هب وه)) الط :

 یدلوا بأّمک وش بانج تیظوظ# یزارجا هرزوا
 *6 ینوتسم "دیهاماب اغا دج ظفاح یبابلح ندش غارج و |
 يس هی ارکرع وربن دننامز كنیرلت رمح ناخ نط صم ن اطلس یکسا |
 رو ر دناو یاس هطاغ هلی اذب ن دیارمس یکسا اذتاو راک هدرلن ارس [
 ردرلبل هطوا صاخ نالو راهتسا ۳ او یک داعب هنسرزونوا یوبامھ

 ارس اب ور یکید روک هلبا یلاع ہاج یایلح انا د ظفاح یبا |
 |یبایلح ندنخب دلوار انکرو راهصروظن ینیدلوارادیاپ رد هندلانا رخ |
 وک ۶ا تمرح زس هچردرلداوا راریلس ةصاخو ثباطرقلخیاوس ج |
 اد اهج رارراس ىس هاه وتم لاعفاو لاوفا ترجیح هدر مندا
 بو یلقنم هک لبا یایلح هسلنا تاقتلا رد و برطضم |
 رخواجر قفلعارح > لا لا تنیس ها اب انا راد یزو ره مع

 مایلح هنکی دار وکاج ینلع ارچ هلبا سورع كيب هیهام ندهصاخ
 صندق دقیجوراثید بولوا ربغم هور دنا رابک هنب رزوا كيوب و ردک |
 اقا حآشو رطع بوبا دادک نس هبط هتتساو دانع هزوسرهیکیکلوا ۱

 هباراو هدر دقو راذکو ی یرهبرتنوک نوتبنویما تراز ی ھال !لنها |
 دفیآ تلا كار هيد رادیشساب : مرولوا رادق وج شاپ ابرواکخد ند راشد |

CTT EI 

 هک یور#
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 ۲ دیس مس تو سست ور سس سس سس سس

 ۱ ٭* راصبالا واوا ا اوربتعاو # راذک رطاخ یددزنسوک هلامز ین تم ۲

 ۱ لصاح تاباق هنر غم هدر ءو لص او ram سذ دور

 | داش هليا تبحر تحور س ڪر ھ هد راک دتل !|قاخ نو ر دنایکید

 ۴# هدنراک دتا دا ۳ دام دوغ مو نبع رل: ۳ , یسا لح كنيجابل

 ۱ یا هنوز ه لا مر یح# هم لب نع یهجسال سش

 | فا نالوا لول اب هترزوا كنو ردشلوا داهم ند:

 ! نوتس ی ژنو ےظن و لک یدن وا حار یساعا ی لبا ی

 | ندرلشا رمکش هشوک ید ینلاغار کشد ب اوا لکم ۱ یاد

 ۱ ندوم هل ۱ 8 ینلاعا رکشو هشوکو 0 هنسااص * هدهع كناغآندلا

 ۱ | نالفق = هدنناهنات ہےل وا لبیک رم یمأف كاا نیما صوج ی

 | یدنفا دجا ت والح ندرلل هطوا نجات مزالم هلبا یدک هطوا س

 | یدل وا تواطا سج وم دعداق و فداك ین دلیا بس ڪص نوا

 | _ _ @نوبامه نیزخزا كبدوجیشاب یک ت دش خارچ #
 | قاجوا نالوارضان هنس الشق کلتف> دنوا یمدشاب ےک كنامه ھن

 ۱ صاخ یساضتفا كني ر اوشمو جازم كکب دوم هداز ان یوم
 ۱ هداعح ّ د س د لر دعا راهطا هراعاو را یت ها و دلوا راکس وه هب هر دل

 ۱ ید هد هن رخ نیراعا ۳ هدننودام هد نکباراظا تشا د

 | صاخ كب دجا ناخ ران ه دیلرفسو اغادےدیسرادقوج یھکیا هدرال
 | ر اکشآ یتفدلوا راکفا هش دناو ,!اراجود یسو دنکو راکماک ها هل

 / یدنفا كبو برءت یسلوا هطوا صاخ هنپ ه درانوک و تناهنیدیش»
 نیکعابدآت ها هلاق ین هطواصاخ ن دنفدلوا هج رونق رسرواب

 ۱ لول هلا لارا تی اعادجا ناقیج ع ارح هلءاتیلوت هکهدسدرف هک

 | ترابع ند هظفاح یب رلسوهانتداعروب و تبانع هپ دنفا كي تاو نا

 | یحاص ناسا تة الط نالوا یکسا یلقاعب یکسا نا هدنت اب تلآ هک

 ES صاخ هدنرو ره نوکحاقرب و دوعاص ہنی دسیا مچ کت هد

 یداو | دع اسه یعلاط هد ا

 4 نوبامهروضح رد نور دنا تاوغا یزابقاموطغوذو
 کشک شا صمد مو! هد هدص یرلترض> رادو ةا دک ارا

۹ 
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 یا E و E .شراه> ندا یداصد هننوک یحسب كرار حرص 9. سا |

 ندا دروس ف: لحال هل .س هراه د قهر دانن وا قاموط OA تاوغاو ۳

 ندر هديا ۹ شعب یک و رودص یر هراس ؛هدارا هن عاج یچااح هرکص ۱

 يدا دم دننام#3 ی دنقا حاصهداز یولوص هلا اغالعاعساهدازلاللد ۱

 صااکر راک رو ضص؛هاکعمسلوا روت هرهدتكلاجیدرب و ۴ر وهط ۱

0 

 س ° درلوح یرلو دودوا روصو لب یر .هرش یک یسنقرش * روتف ۱

 یدلوا روع ةا (A ve سج وسمو ر ورس قوش شهاوح ۱ 1

 4 نابهج هاش هیاسب ناي اغا نا ریتم ضعب هیتر عیفرت ۱

 ب لا هر هطوا صاخ كنرشک حاقرپ ندبل فسو رالک و هد لوح هدرلنوک و, ۱

 دمضندنویامهنیمان نوا ا
 ۱ زا ما ارحا یاحاهداغاوارمسا هل ص وب هیاغا را

 و اغادبج ىس ش اب ڪک هنب رح هرزوا ید دزا وا Le دف هل صیپ |

 سا راد سو یک یطصالفع ندیلرفسو ییدنفا ماسص ییهبرمشو

 >| هلبسهدزءهطو اصاخ اغا دو وص یساگنو كندنفا كب يع

 نییعد اغا لبع | مسا قاطوق یاب یی: ونقباس هل بشاب مک ب ودنا 1

 ےک ند اص هدیج قالخا هدنسارا لرااغا یلرالک هد هکلیحمب رمشو
 الو هماح كنسهطوا نلرفس هج وآ نیسح یکی دابا نیم 4 اتا ےھدا |

 لا تس او ماس لس ر ا نرو ناذا ل ۱ سس ی ی ۳
۲ 

E 6انعالوق كس رح هل ےس ه درب نادا یک د عار  

 ی 2 یک سا كر ر وک ۳ نکس ِ

 ه_.نسراه> ۳ نوا كوالا عبد یش هود مس تزد زونوا وشا

 رااغا لافالا دلع هاش هلو اداقیا لیدنق فرشداومداتهرب یش هک
 « داعا صیف یاتطوا تواوا لالجا هما شاف ها رش عاج
 رس یدیا تداعس هلعاسا ییدالو ه منمو باج یرابدتفا جداوم

 ها یالاو یالآ (سص وص هدواو» نوک ی ماد و هرکی ندراکدتا |

 یرلعایسا را او هد هع دو دیدم لوا و تع رع هب یاح دچا عماج | ۱

 باهذ و بااو تم 4 دود قحعلو ١ تزعلا تر تانج "هدرک رسیده

 4 اکو



{r} 

  eیدلواترسم نعنیع هرلیحرمس یر هاکولم ٠

 < ماش یرادزد یان مانباغادجاقابرت ۱
 ۱ نامرو نمزوارد جدو عارح > ند هناا هل | ینا رادزد ماش ےک

 یک كب | كب ۍذنع هداذ اشاب ښکر چ نالوا عاریا ندیوبامه نوردنا

 | "هدتسار هر لر هرم هدنآ لام هل هند رسو مرڪ كاکلقف هل وا كرب

 ۴ اےک نارعه اےک نم ملاصو هرورپ زان ٭ لاح نالو ادب جازم فا
 | سافنا هدنا یکدتیا ماعٌتسا توملا کال یتخیدراو هماشعنج ماش كر
 م اش تكلم لاو ةعماس هدیسر یم الآ ماب یفیدلوا م ات یس ٥ دو

“ 

 نویفاورندذوچ ك هاکعا اعدتسا نر رکید هل:ه>واو اھا هنود قک

 1 فہکدجا یارب یاب رگ شد نکح تمسح هنخارادزد كن راصح

 | مسا یفارادزد ماش ماشخا و و الج هوفا هليا ناهن هئشنو نا
 یسادرف هلغلوا الجنا بیس یسک هریک بام بوکج غاب ن وفا
 قاعارح هلکنا بولن روکے لمة هروک ذم ؟یکاب ر روب نما قارادزد ن

 یغیدلوا ناور هماش بوک طوباق لا هني وب هصب نامهو ناس

 | ناداش نا_یلض نادان هلءا تالیحرمکشب و ناناش هک وکر دق هماش ن ن

 یبلوآنادتخ راکساک ET YF هند دلوا

 ل رفس یادم ندش عارچ «

 دم هی راب اا . كي لع

 یفادعک یرقس ندلامآ ناوک ندا لما هح هداب زی غلراد لس هدنا

 ماد كياتعنع * ۳ لوا فر هلوا هفت رو هثن زوس ةا یهود كن

 | راهطا هرایغاراب ره یی رارساو راظتنا اهذو لل هنشالوا مار ها

 ردد هل. ا دەز كما لاح اسر هب اب زارب هدفدلوب راهش | یکید

 و4 ةارادولسه د هدا راب دشا س وه هلفلوا سر تسد, هک,

 جد ندنتع» كت سادمک یلرتس زوس هلبواو ددخت هعفد کیا هد هن

 هزا. ڪڪ یدنفا لب دهاوا در بجوم هنسا رکا لراذهادم یکیدم

 | وبدر د ل اّتحا یسعا ل اقئسا اعا سابلا رادمنس و لاقتنا هسنغرد

 | نالوا لولحم بودبا لامع مدفن ینوک یا رخ الا میروب



 ل .دقدلوا غار ند ل دلور لا نورد RE E E يس تیلو

 صاخ ن دنفلبصعلا وذ شا ك ءارفس هلتقو نفلادک لل رف س نالوا |
 قاف هننارقا هلبقوس لر دق یاس و قبال اغا ق داص ن دیک هب هطوا | ۴

 درا هطواصاخ م رالم هلک ذک هطوا صاخ نالوا و لر هدهعنغلوا |[ ۱

 » غادم یک ذا نالوا رومعم کس هود زا بناوجو روه شم یکلیدنج >- ۱

 ید ؛ اطا ید ر وص ییددلوار و. مکس ۵ :رطاخ تییطت هدا ز ن دنکلواو

 یداوا روطسم هب جواد ۱

 ۱ انارهاط یب هناك ندش خارج ۱
 ۱ 1 هلف یدی یرادزدب هصاخ اخرا ۱

 رفاح ساب هددنارادمطس لئاوا كنیدنفا كب ییعواتلود قیسا یرادجش |
 ۳ روک ذم خیرانونا یهاک هلا هطوا صاخ هدنخ رانزوتوابولوایتالس |

 EE ج اعاد اغار هاط ى ەجماک نالوا نارك: هناوا و فقاطاا

grbازم اودا ل رع ی دفا لر ر نالوا یوم  

 ۹ نالوا لولحم هد رات وکو هلهلوایم أم ۰ ددب یییداقیصیک بارم ت ۱

 صاخ هک هدنس نهو رک هوا هدناساک تار یعلعارح ههلرادزد |

 یدلواربتعم انا دم دیس هک ندکالبهکیا هلرا کیدک هطوا

a ۱4 هصاخ هناخ نا وعازا كب دجا هداز ناخ راتاتتافو #  

 هب هطوا ص اخ هلبا اغا دبع یذل هطوا ن درع كناخا میه ارارادمطس |
 یتماف فاا ندهقرگیاج ۰ رکصیآ حفر كيدجا هداز ناخرانات نالا" |

 ی دلوا مالآ هنیاسناو باسبحا یکیدتب یس هدعو دنیا كنوک حاقرب و مال [
 كنس ه دیجقالخاو یلاعیسلو بس> یلاحرد كهبلا یو یاقوت |

 نكر دي ڪڪ هب هطواصاخ نکیایامآكن هلچ یا عرف یا |

 یدلبا شوءارفیججماج ت ذلو سونیومتبرم

 هک اتاب دجحا یلبا جا اب رد نادوبقلیدت

 اشاپ دجا یللبا جا ندارزو یام دق نالوا اشاپ نادو,ق « دباس لاس ۱

 هد ا٤سا تروص هلته > ییدلوا ۷ ام ولعء هجا رد لس رلت رح |

 هنتاابا | وان ل مقلوا لوسم هج هاه “رو لو# هندیارد یکېدنروک
 اش هداهم ارد بص نخلوا لو, هم دد رام دز یفرداو لوصوء ۱

 باس



۰ 
 | ص ودو توعد ند:ااعباب لر هل روک او aa اغآ نسح یاب باس

 | هسنیبارف ځذ هدن |یلوصو هیهزاذهسرت ارکشت هنفرداوتمالسسر لح

 نوکسم ع ر هاشداپ ترصح روص# نوءامداهو ندمآ

 ح امزایباهتالا یود حاج هلیادس ييف تب قارط ورثد هرفو نب

 راتفرک هليا نیل سرلا رف ترضح توبن توق ن رفخزود نیعا"ییاهو ن
 اودرد ندنفرطرمه مری زرد هد. ییدلوا نیکو رهف

 ه سنا یارسیکسا هلص ایسار ج بیئرت هرکص ن دنلوصوو رییس
 یارس ینوکح یعکبا كالوالا یداج هعفد وشا ی دیشعاوا رم

 رورفم هدک دادی هیاروا هلبا یالآ میظع ب واوا یڈنب تنطاس هروک

 نر

 هة دل روط رد تعاسمن ردو لا ذم هرروفوع اههرورض> روه

 هدیهاشداب ترضحروصضح هرکص ندنراقداوارورمسع ندلدحوم4

 1 ماش مالسالا حشو اشار سا ورد ولتاو د مظعار دص ناروط ا

 | نەز تەد اش اب نسح ار د نادوبقوالم مع اع ولتلو د هد از

 | نیمل ه دانثا یرذک دتاام"یفاط هدیسر یانو اعدو ادا هرک ج اقر
 یک یی داوا اعا ساروا یرلنود وبه درارب رع هلا یر هم نهم كن

 | نیا یب اهو یخد اغاو نامرف یسروکیشبا وا هباغا لیلخ یشاب ی
 کشک یالآ یاب رع عش نالواهدنناب و ناطاغ هتاذم اخ هدنناد,هی

 هدنسوشراچ ناجرعیرادیم یراکدیدیراد هني رخ بو دیانابرق *
 هوا دە داوج هرکصا دیو و نعاط ند رک یاس هرا نوح رم

 رع یارعشو یراب رهثرا دیکرالاح هدنلام تباکحینکجهدیات
 هاش روض> و فوم هګ ران یف افوارب هه اداب افا فراع یرازهدا

 ن دنکب د سوک یه هن اغنلایب و دنک ین دوو بوپ وارب هد
 یاهو هتک( یداوارو طس هرو طس تال هدع) روا رم ع

 هاش داب مازحا عبط هدیدنسب مان ران وبشا ٩ هل ,ا|ناځخ دوه فس ید

 ماک:ههد هب وماعنانوتنلا كبب ههبلاراشهرادبا کر هل ذوا ماشاحار
 یداوا مارک | هب هلج یرلءارآ هدارواردق هرم صع

 یو هد سوسیس ی ۰ تیم

 سس تم ۸ تم سوم ریس سس نس



 و

 س نمک كبدشار رادووح هداز ناطلس ندزاغانالوا هدرویابش هن رح

 ےس هلرتقو كني رایرض> ید فا رکب یعب ام نالوا رادقوچ شاب
 رج الصلع یک قلس یدنفارکب طعفو لما یتخلنالسرعا> ندنفب دلوا

 3 روما تاخر ۳ e یاغا ےل نالسرفاح یکسا وود ك دک دم هل

 ثم هد تاجره یکیدید رد لک رع كعا بصنیکبدشاروید رر و للخ ||
 بولوب یی رهو فرط كب دشار ٠ درنو کوب هسدا لاح هن یدیایک

 دو هیالاب ماعءاشعا هنککل هداز ناطلسو اجر هفرطره یمانالسرغاچ
 ۴ دالا لی نسومانو لص یروک دم د:- منیکع ارجاع دصد

1 
> 

 ¥ ی نم می اغآ هللا داعس قلاس ےک یادیهک تع زرع 3 :

 وب ههللا تس هد هي ا لاسو اغعتسا ندا ادمک هنیرخ هنس نک
 زاع هباوصاب بوصاوا اغا هلل ادعس وات د اعس ندیا اع دنسا یکمروس
 رخ الا ی داج هلءلوا مزالقمراو هنود امه نیر هوا ند زاملاقو
 هزاغا هللا دعسو راذعفا هزاک دن یکیدروسزوپ هد هناهاش یاک اخ دنا

 دم e تکی وار نم ما سم توس aa» و در r سوی N 2 یداوب راهتشایراذتعاهلبایسو زرا كم هروک هنجادرم

Oدم سو سوم  

 16 فر رش ماش ترواعم افا رهوج لع ربا لکو هنیرخ یاعدتسا #

 رهوخ اغا رهوح یک رکا لک و هت رخ الاح ۷ رل .> اصم یراغا مزح

 اعم بسانء ندالام کرک ماش هلغلوا اتد لر هناجر قلاق لب اناعا

 رخ نالوا هدنرزوا تولوا نیس یترواحم هددس دغم "یضاراو نیت
 معنا ورت دنکل هداز هش ل رم دنفا واتمارکو لتک وش هلبا یکیالکو

 مهشت یییدناوا رمشدت ریش كاج وک ندنرابحاصم ی زااغا م رح نالوا
 يسلوازب رگ یر وشم كر ولذم اکو هدیژ ورا تجوتسم روص>و

 ریق هل رش تال اص م نالو قحا هل طف تدنوب ب ولوا قوت یرشا

 ی دیو ی روس اپ وب س

 و ےس پا س اج می توپ اس وب صحیح

 دانا یزنشد اغادشریشخ شالوا بنر هدنسهراد كندنقا قد دص |

 یدلو | مواشهیفر هینس هج ود نانلواهوفنو مج ار هفت

 | ¥ و3 بوط یارس نادم رد نویامه هرمص جارحا 3

5 

 وب زمنادیم زرومأم هد هروک ذم موي لکيا نین ینج هفیعخ نوا
 س ۲ ےس حرص ی ی

 ا ۲

 “ا
 = e ےس ےس ےک ل م مرز و سس یس سس ےس سست ےس



 ک

 9 هاا لا 9 ر>و ع
 رانا و ۱ هدته د> ی ر لک هدرا

۱ 

 اا یس: ع ليو اے یساعا هراعتاارآ 5 ولما ہاود ٥ زوا تولوا مت باس ۳-2

 | روضح کروک روع” یک د ترد ولد ہ9 هرم ارس نالوا مدر یرلترم

 تودک هنآ دم یراددردشالود یس هود ۵ رص هرکسحادک دگه درو لاس

al۱ هرض یرلتامآ هدعد و ماعا هل سەر تتص یرلتەدخ نالوا ضوص ۶  

 | هبذبمک بوذیا ےل: هکب یطصم یسادهکویف هداز راج ناار
 یدلوا مارک او ت رع a یکیدلبا ما-رعا

 ۱ دم اما نایلس ساب هج ود و حاص رادقوج دش عارح دل

 ۱ |عارازےلس هد. رقس هلاك خاص رادقوج هداز یسادفگ لاو ەدە

 : هت رلتس وا یاعا ئ رک لک رکچ ان لس شاب هج وه ندرانالس ر

 | هبهناخ راچب حالعال هذکعا یشاع ند رانو سک ره یشان نادنرافدنا

 0 ك ځا ص ەدە وا ید لوا اس ندنرارومأم الار اد تیفکوو ج

 | نالک هنشاب كشاب هجوق طعف و جارخا ندیارس هليا قار ونس ۾

 یسکش بمس یراک در دبا عضو هیهناخراوت ویدرد طقس یخد ایھد ۀ
 یذلوا جارتما تجسم جام

 | س س س

 كف رشنابعش ندهس رع و ھ ڈو ا وا كب وام ندبمور رو
 هاه اش بیاد وچ تان هلرا تغاسل فرا نوک یر

 اشور یابد هدید یرافد روس نویامه لون هدارالد یارس ساط

 یدلبا انشا هماعم ی هلکی و 1م

 < وصک وک یو درصد نودامه تاکرعوقو %0

 هلر وا بو ارام تا باکر هیوصکوک نوک, یس هربا رازاب یر نوا كروبذ

 می ظعارب زو دلل واو ترغر هب رشت هناهاشتاذ هلبا یتاط تطاس ی

 یرلت رض یدنفا هداز یکم مالالا ج هل را اشاپ شد ورد وا

 توهم تع اس یارب بواول تصحر ب کک هروس زود هواه یاب

 | بؤااوا ت وعد هروض> هدر اغاقلازاواو تدوع هد رار ةرگصتدق

 4ا هاه درب فنص رهو ارحا هلبس هربص راش نالوا هد عاق هدنرارپ

 ناشک هلج ناس ۴ هدرادعءر ی وا رب" وک هاش ناسا
  amےس س ھے ےک <

E PE e aهسسسسسیو عزا لا  



 هک درو

 وک هلابفا تصش ٭ یرادءتسمو راد هن ر رپ یناصمانادیم هل, اناکو رت
 راز شام هدهنن رخ ندنراقدلوا راد هصح ندا # رره لهار ولآ 1

 ۵ ییحلآ اوه اررکمو نیس رب رقیسهبلغ هرابعکیب كنیدنفا كب ترع
 | سالا رادرطسو شرارس یمامط ماشخا هدرهمص ینیداوا نیک
 )اغا یلدطوا صاح هدنالوا نیهلوا شزاون مع لان هل فرش تالریکنشاح

 لب ا هدارالد زوس رهدیزاسو هدنناخ و لوفسم ۳۳۹ نکګ هلیس هص

 زد رداطد" هر کض رل.دن ود # راب دید لس 7 < %۴

 ا یراقدلوا لوبقم هلبا قهرغاچ بولاچ ینس هت: ٭ رایدید لک
 اع دیا هدیشحرانانلوب هدتم دخ یتذل كنس هلضفو ه دیسر هماجا مادط
 قراء ادقا هتعاجج و مایق مانئحا ر نک سا هاش هنس ادا رہے٥ ه ولص

 هج تود یمرکب ایهم هدانرد بل هدعد تواوا مان الا درس تنس تیامر
 رکنریرا هاکولم تدوع نیب هناذا ابک ار هنلادنص تنطلس یلوجوق لا

 یدلوا یزر یآر یرلزوبامه تکرح هلهجوو و

 ٠ چ رالوپ تلون اب كب ناڪع فصاو ندش غ ارچ
 داغ لا راوت یتداهش هدا رغوروهشعیس هرم هد هب رق یراکږد رالو
 رتا قلغارچو لولحهدرانوکوب ییلوناشاپ نایلس هد ار هش: نالو ارو طس۰
 لوصوم هرول ز٥ تاون لياعع تفَصاو باد راکت دراغا ضرع

 فایل تعاقو نیبعذ اغا نیدلا ر ویس اغا زرکشد هنغل ادیمک رالیک تولوا

 حرا دص نانلود ° دننودام هنفلاغاریکشب هل وان / هدیولامهروّص>

 وولوا ناماس تورت لنان نایلس زولوق هلبا ینااغاربک ےب هشوکو ناداشاعا
 وفا كنولخ ی ارس یک دک هطوا ص اخ نالوب ناصقعت هدت اهنات

 یداوا م الک همتا یسم هکدک « دءایا وبو مام هل اغا دیج يکي دید
 ر دان یرمذغن « دراهشا كهبلا را مرم كب ص او لاح ل اجا هج رز

 ییدلب وس ب سانه هنج ازم ه كيارالد یارس هللوا رهاط ندب رانا یغبدلوا

 ظو طع یابرای ۲ هدنفر وب ظوفحم همدم ٩ ره یرالرء ۶و ف رش

 اا5 یک جر طر شوڏ یرادیا راتآ ددع دنج نوا ینیداوا

 کز وب توقابیرت نیکنربآاد وک 3/ر دک و شودیوص هلا لع) دید کامل 4

 روک هر كج هنیدر دقو رمد د یاراو# یراب هاماودقوذ مهدایوعد

 )دوم خوشی مدنعبطلهای e ف. 2 ۵ کب کار ار | تنا



 ل ر
{Iu} 

 #ردگرود a تدسا هغ الاب ل دیا: ۴ آب هب هد هد ها وا یورک د

 ر دک ونک یکسا هب هسا PE ¥ هدناد 9۰ و تلاوت نود

۱ 4 
 : هلب و رولک هلي ون تالفو یداش ۴ 37 AR هب و دنگ

  ندنفرط هبا را ٹ مریم نیماطم نیکنردصهن یک هتفک ینیدباكرهید ®

 هبیدنفا فذاه بحاصءادعام ندنش دلو نیمزیورهاشداپ هاکرد

 ینیدشفاط اڑنواہطد ہر دک لاح له ا فد رطو فٍ) رع یک كالا

 ۱ فقع كب هناد حافرب نالوا رطاخ رد هلءاوا لاد هنغد داوا لاک * هدر هد

 / یرلنوب مههنرپ رف هک !فصو قصاوو رب رع هعداقو فثاط)ینار اره

 | یلرک هنادیکیا 8 اکبنوکرهنجوکن سرس ا فناه(هثشن1)ردشتما
 ۱ ۳ یک فصاو شل وس شما تیرشیرکشرپ اک شوا لاوخش

 ! یزو نیلا رب یاباال # اکسس شل وا لان ی دس زمکد هدلاعت بول ي

 ۱ کس شل وا لا ب رر یلریسک هچراب دح راب # نبی ید شم 2

 | ی دعش یر اتسا شیکسا ٭ البر شلاق هدوا هسیش ن دکتر ر

 | یرا # یک ر كجابهیجارلوط قالبچ یربدلاب * اکسشلوا لا
 ۱ هلا قفو كنید قا فاه لرهبید # اک شلوا لاحهن ملت سگا

 ۱ طاطخ هد هنبزخ يڪ یرزوس ردبا ا٤ا یکی دتا ۹

 | دتسداش ههازات یر هموظنم ینیدفاط هدهکب تزرع هحاوخ را

 ۱ نیص هدروص 3 ا ردشمل زاب ندنوا هدنسرداب رس

 ۱ یدح ن# م “راب همراولا هذان ی اکس مد سوک م “راق هرازیلد
 | یکیدید # م شراب همراواا هلذا نیاکس مدسوک # م“ را هلسک ره,

 ۱ لس رود رخاوا ندامز دیج ناطاس ۰ نکن دا رل بش ندرو# یرابد

 | اشاپ نایلس راررطس هر: را کش نولو انا شرع هلبا سالفاردقهب

 | یس هنس ییا رک : بواوا انیمه ۵ رکصن دنک دتا یاتفف هبو دنگ

 | تفالح راحو یهاش ی يروا سااج نا ی طص.ناطلس ناک

 ۱ ره ظءقرەلا هب هطواصاخ یه راشم رم هدیرافد)وا یهاشسنهش

 | رابتعا هداز ید یتا بارغو داصقو راو هداروا جديا یهاتم

 | ن دنفب دل و راهذشا هدیوربو ن وردنا لر هل دید ین ور دنا فس
 ۱ ۱ یملا ده رالبکن گر ایمان تخم هشتاق هطوا صا یس ها
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 اور 1 هل. ۱ اتم نگر نره )7 هدایژ بدە هم بز دوزآرح دا یس ا تم ت صنم ۱

 | رورمسه هل ممل ول زروک ذم هدالا د یس ےس ترد زوتوازویکنا كس وبش !بواوآ

 ] ففو هر هباهاش یاعد ی ییتفو دش لب بدن و هرز و سد ۱

 ح 1 َّم ی دا وا روههس» ییدلبا

 چ ك انا ه رها رعد و وك ن وو ۹ 3 ۱ ۹

 ااش تف اع ر ذرات صفد اا E ین رس 2 اود كلا ا ۱

 5 ۳ وه بر ال کس هو عدس هو B22 یاهو هدد قد ید ها ماعصا | 1

 اوا لحود ی هنس ناه>وت دارو تخ 7 . ین هک ولد تیظو ظح |

 )و HH ا ییا ن داف را

 ئ hê e 3 وا ی 5:ا اهشوزون ام دانا 1

 ۶ یداوار طم دنا افا مداجو

 سرد اد اصل رم ت ناصر "هر توس #

 + ن ول ۵ زوص>ح ر و تر طاری دن

armors سس 

 ر د نا تع مز .E - هبرا ده ےء چ یس هنس ترد زوتواویشا ۱
 i یرلکح هدا کا ید نردخوم دص ءصخ ون و را وتم یییدناوا ف اما ۱

 ۱3۳5 2 وب دوس نو هم یی ند دوا ر د اتم ۱

 | یرادیقف وم هنع ایسا A ع ا ا اف اهر نوح ر گن و ادا ۱

 4 یداو ۱ ادا باس 1 1

 هک ارالد یارمهرد اد دفرخ تراز ¢

 ولنکوش هل سورا یاب ز فب رش ةفرخ ینوک یعشب نوا كا هزور هام ||
 یدلوا بف.طاد لی ره یرلمر دا ترأب ر هنود ناکرا

 96 هصاخ "هناخزا اغآشب هرد الا ساب ندشغارچ

 رابعا ما هم ال سا هراکن تو راهش هد و ا هند یو نیس

 ها تورس 3 + دوو طظ مو: lel ل مسی رکز



۱۷۱ 

 ۱ یار EE تاک فماو هدر ین ها

 ¥ e. REE ورد بیس اهل هنر رب واحر 4

 هنضدلوا ارحا هرخآ ر وکذم یصنم هد هسبا اعآ ی دارح نیز ی

 رط كنوک حاقرو ناب هت را رح اغا س
 1 یی ارم نالوا لولح ۹

 یک ناجر طاخ نایلح مفد بس یغلعارج هلیس هر اہل ا ق
 رامات 4. دره# اود هن درد كس ۱ د سلورد اما ی

 ۱ یالال ینیداروب ناسحا ن د هباهاش فر ط و احر ندالاب ماعیروکد

 صاخ یلالال ساب نالوا لح * بولوا ينال تایح بس ههیلار اش
 ۱ هطوا صاخ نا دم هوس رک نسح ن دا اع هد هط

 ۱ دچا دس یرفاوح ن درک هب هطوا صاخ ن دیوناس# "هلن رخ یدک

 یدل رول ز ورر قرع اعا

 یارح و سا ےہ۔ہ مس دہکت ندا $

 4 دید یارس رد دبع مسا سھ

 | هنبارسملوتءالسا قوک فرع یرلترضح ها لوسر ةع خت هل ! لیلظلا
 ١ هللا ارجا لوس نساحخ لوص .3F ez axê ت ودیا هار مزر

 یرزو tk هرکصندنراف دروس لوم أم لا ینوردنا ناک دپ و لوغش
 ۵ دنکرشن وک اغا , قطصم یماعط نالوا نشعر ماھ ن در غار

eه دنر رونلا ضد م روضح ردق هند تعاس هک ها حدس اننه  

 | تەد یل و تباهن بولی رو م اعنا هرلبح بسا دبا مار

 ه دفرطرپ سکر هو تیاذع نذا هاکدنب هل و ان تحارتسا هد هروک ذمسص
 | همز تخت ناب روق هدنسوبف ) انا قآ هوا حایص بودی تحا

 | لها رباس و ااو ارزو قاض لاللجا وتر لالج هاج تکوش رس
 ۱ هجا ناظاس یدرع هولص ا رخ یو ارجا یتعهر نوبابه هدیاعم یصان

 | اضرقفاودیجد یی ككرااغا هدنببفع تدوع هبارسو ادا هدنفپ یش حا

 | ءاز مانا یکوب و تدام تع زرع هنشذب یکشوک یاب هرکصندرانوا نیفلو

یو فرش فرا را ¢ ن دنر بعر هری ب یلکنروا نیو كا
 ۱ دی 

 ی



vc} 

 | هک ر دوب قح یکیدتلکا نوک .ترد جوا و تاود تب زو بیل |
 یداوا تہ ہر تما 5

 اد لاد و اتفرکاش د دشغ ارح 
 33 هک اغارکاشیلب وک یضاقویدنفا طظفاح ۱ ۱

 ۳ هیون هم أج كن هطوا یل رفس یس هنس نکس یزک |

 E 2 ا لوق تن یرقان راش لقوا لوق نالا هب هصاخ |

 17 هعجیم هنریا اغارکا د كیعااغصا هدانا و اجر هد امر هدنرپ قلءالس |
 رکاش اغا رارےلس نیفلوا اکتشا باس یکیدلب وس مس یلشزوس |

 سورع زویسب و اهنا یفاعارح ET EET هلا یلما اضرا قس کاش | ۱
 Es تسدرد E دە ا ارس هس هناخ هل صو ؟ ههام

 هل كي رکاش یی وک, ینعاف ن ند هصاخ ياخ تاوعا هنن هرالولګ همطقا

 ل وام لا هدیسکنا هد هراهاش "هیاس و لوصوم یدنفا طنداح لاد لاد

 اص ییتارش و اغا فب رش رلکدک نالوا له ن دنز هدهع هلبرالوا
 ارجا هرلنوبو ریرن هنقح كب قطصم الفقع هک ندیلرفس و یدنفا |

 یدنلوارب رحت ییددنلوا

 تب رورو دچا ناطاس تدالو ع وقو $

 هک نویامهتدالو تمانع نو ردنا تاوغا ضعب ۱
 یادص ندنفرطنویاس مرح نوک ی اصیجتزوفط كت هدعَلا یذرهش |

 لاقتاهنغیداوا تدالو راغی وا یاس آ اط هدیسر یتامداش سوک
 یراناب رة نالوا ب: وید لا >اریغقعلاح هناخه«نوجما یشهقش» و |
 ادا رلتم دخ ل وا ادا نیفلوا ل الا عقاو یرلکدلبا لا_جتسا هحمذ |

 لدطوا لوا ها رولپسک لوا ن اب ر «دنکوا كن هطوا یینق اتات و |
 نرالبک هعفدوب هلفلوا یکاستعم مسام كا اع دا وید دسک لدوازب |
 ند ڪڪ ر> كني لاغامرح ۰ رک صندق داوا اھو باس یکیدسکل وا

 ما ییا دار وس ەر یراما س رهن ی دلوا هرا رهش ۱

 نون ام نام هلبا هب اهاش داپ مازحا مارخ هاهاش تاد نکبا سس

 سکره ن دنوا رطا تاکشوک یی .< هاب رل هناکولم مدعو رهاط ن دنف راظ
 ۰ دنا هدایفع لو زا فرش هروص هی رسهف لوص i بولو زاغ |

 ~~ ها ےک ےک ا مر ی ا

 صا ٠
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 ! نالن زیدهدنادیم هرکص بوپ رس نونلا دنیا کشو ؟ هرایلهطوا صاح
 ١ رایعاا صااخرز راهب رازه هطایرلتهوب مرک تسد لر اب های
 | ارا دمة رر کر تا راذفا بيج عضورلیصا راعشمجنا ت اوغاو زا

 قو یټ ےک ن د هراب هج وب ولط هلبا ز هط.فو زانا سم ی

 ۱ هګدرا یر رب زاس ۳3 اوت وال وق ادشا هرکصن دق دیافز ای کر

 ۱ دا رم ین هر :طواصاخ كی هسع ؟ جاقرب ندزایا یکسا ن کیا ۹ ره

 ۱ هطوا صاخ تعاس ینیدنلواتدوع ندنادبقوهاوا زاون هد *

 | هداز یییارس یسیکسا جوک كن هنیرخ نیش, هج وربو روهط یزد
 بول وا رو رم انا نا اس ییونیس ن د راک ا یلقا عب و اغا نس
 ناندرب ند ررا دقوحو یداوا ن ایل الفقع یساب ریکشم هدیدراالیک هد

 | كب نیس> ههجیسسشاب یوش هماج كنيا رفسو اغا یطصم یل:
 | روطسع هننکلس رلل هطواصاخ كبد رادقوح یلدادغب ندرلیکس

 | هدارهشی کی رلوداواروش هادالاتحاو یاعد ن دادو ناجیس هلج

 0 ندا روج ۱ ناطالس هدر را ماس ر هدنفاهملاراس.

 | یر. رهو رادتبا هک راولو میظتن امزار هو ارعش ش هاوار وچ:
 یدآ ارهشیوربآ هدنرلجما هده ازاد دیار اجا هعدقت هلباهطساو

 | ید وا الما هل عع وب یکیدتبا اشنا 2 ران العا ند 4ج یدقار

 : ۴# هراخ در دز ف طا ون هراک تاب مدزا رات ¥ ¿اك نوکر دالصونر

 أ حنس هقشب ن دع ص حرا و شا # هنا ھهج ی داک دجا ناطاس

 | جرات العا ندنوب هدخم رانرب قجاو باس + دعب رلخ رات نإ
 یدلوا اعنا باس یراکج هيلا وس

 | هک یدنفا لی سکر ج شی او بصاو یدنفا هداز یکم مانالا نهم لزع

 | مارمحالا لجالیب راترمضح ی دنفالسیلخ سکر چ مالعمارھب هاب
 | كن هدعهلا یذ یس هنس ترد زوتواوبشا بو روہ ماریهیککت|مالسالا

 لب قیاقیلغب ومارعا یکب یی یاب یوا ندیارمسینوکی جت
 هوا بولوا مارکا ع ون رب یسمروتک هني ارس ش اطکشب بولا ندن
 | لخاد هلبایرلرض> اشاب شد ور دولناو د ن انوا بلج هکشوکیل
 ییاضس یاوتف ورف ناالرمضاح هدنراف داواماشاحا ردنکسا هاشرو

 ارجا هیلع تلود تافب من "فاك «دنرپااع قحو اسکا نر



 درو دن لالخ اسو اخ یا فو ااا هو

 ی دلو اما و تف : ی رلف أو

 ۳ ارالد یاس ه رد انتم ب ۳2 مساع یار > ۱۰ یی ادیع ندمآ وه

 اروک ذم م وب و فداصت هر هعج عصر ت دزو ا

 > وه یسک تولیدیک هن زامن هعجج ارخومو هد زاغ ماریبادتبا هد هکرابم
 لا مزو تفو یم! محرپ رھیا اوز د ا ۰ دن هه هد هی

 ادا حو دم یرافباو ادا یّزرسکعا ث تارا هتکس هی« د امر جو

 هن زاع ماریب هرکصن دقدنلوا هدیاعم ه دنسومفزاغ"قابواواالعاو 1

 ۱ ادار نالوا ن اع ةنو ناباش هکمروکح یرلباعذو بانآ هل. !یالآ ۱
 یدلو ۱ نا اپ دحرس ؟هدیرر هلس هرمص یس هفاک

 چ ارالدیارس !كي لماک ی اکرس ع ۽ ندش عارج ۾
 ۳۳ هر لرغعو یرالبک هدنفورو صاخب یل هت رخ ورت د هدف نواف |

 ل درلاعا نالو ۱ ه دیار وس یه هنا اا اض «دكنواغ 3 ی اکرچت ناو

 ندیلرفس هنص وص> یسارحا هب یدنفا كب لماک ییک,كناغا ناغع یک رک |

 م دا5 نف كريعساورم ربو لاصحا هدارا اغا یاب رو نالوباعو وشن ۱
 راکت هوا رد هر لوا هنس کنار بوی هوا لالدتسا بدل وا بولو ینراهم 1

 رک ارا نيم * ؛ارلتخا دم هد هد! شا وزرا مقد هدأت ىلاثماو نارفاو ۲

 لو كهللا ورم ی روهظ مدع راح ر اح لر دزسق کلوب ید ۰

 ۲ 7 را ما و رکن اوح هفلعا رج و دو ] ب واوا یروصح و تاوخ فار

 کل وا رکید ثح ییاعارچ هلبارا راتوط شورغ كب نوا هلیتمه |
 ك ب راض > ان سابلارا رس هنفلعاع ۳3 رس نا الوال | مشی ن دین هدیه ز

 ااغ هتم دخ جالب ییا نه دعس یر یکی س :>رالگ ۱

 ید ها یقصتسایادیعس دعت فا ا د رسد

 4 اځ ںداک ےب ټی طاس ست عوفو %

 ناخ دغاک یتوک یسهنربا رازاب نال وا ین وک یعزوفط نوا كنهعا یذ |

 زردلب ردنا هرلنا العا راغا کا | بولوا ی يدب تن طاتهرزوا كلدیک ار 1

 هاش هدنرلفدلوا دولآ راکم هاشداب م ر مد تبقر» هدارواو دوعص هنکشوک

 کوکر دیو نایا نیدنسیلا ناغ ارج لب مایه كل مادخیارآ هرکوک
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 CEE و 9 هدریدله اهلا اک رم یکناقادعس نارق یراق

 مود ی ھک م هوک و ناور

 ۳ رولت WITE ES ™ بوناوا 3 هتنات رانا هلغح و لو

 نقلوا لب هقنو !لوشمهدیهآ ۱ درب , یرلادا هتعأ جو لو سم هم.

 ی جوت سهرو ص > و روهطظرلث صو رل دد هر هضو ره ۰

 | اح هددت یدتباز ص .وو تعاسیارب هلشهروک ناواهد ۰ :درور

 هاست غا صد لرم هم > اموع لوت اسا لا ها نا دم هدردع

 ارخومو زت هلا رلیش یرلکدشا ریس قوجزا بولوا لوذم مرگ
 | ینحهلوا شفلاق هدر ارم ییددنلوا هومن یردفرت هلیارانااح ء کد

 یدذوا عفاو یرلنو اه تد ږغ ند هرو د هما هرلنوا هدنر یش کر

  ءرداقرصد ټن رومات ډا ك یناکی بنام ندماع

 ید ورص» هلا نا هی میدبطح کو زا دو دوش ندهناها فرش

 ولتف وطع ی ۹ ۳ نالبر دذ وک هننرلترضح اشاپ یلع د ول

 لصاو هرصعا! هردانمصم قردلوا قیفر هقیفوت ضخ یدنفا كب
 طح ییددلوا لءاح قحعاوا لخاد هرظالا عدع رب زو هرخ اف تلف
 رام اود نعادو مل 1 هلا معد 1 هرداز 7 و ۵ رحاف * هورفو ی

 مر 2۳ HUA n E u fم  OLN Lee 1991 Dl PDNمایا E iha OO ن وک نوا سد و ل: ےک تص>ر هن دوع هرکصدکدتا مثنوی
=. 

 ]. ی دل وا ل اصن نا اتش یعتسه یعزرع * ار ور ههناعاس رقم هەر

 4 فلاو نینأمو نیئالثو س لاس عداوو و

 تنیهرازابنالوا نوک ییکبا نواالولیا یمرحم یس هنس شب زونوآ

 دن , يك هیوردنارابک سکره نوعا لاس كلربتو ىف داصت
 تن“ لو نالوا یجالع درد رهو ییبارس كن هلج نکنا راردیاب

 هن رللوف تاوعاو فد رن هکش کیچ هحزس رمخ نهدنفا مع ِ

 ۱ رل د روس فیطلن "هلبس و یکمرب و هيم رګ

 دید لاس كبرت یارب تاکر ع وق ۴
 و رزم دهی دید ت: دبشج لاس هرزوا یاعع فیومی دنا تلود *

 ولاد مطنعار زو رد8 هپ ی ېدنکنا ند هوا ب واوا تاکر هناا نا
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 داکر ی رانرمضح یدنفا لیاخ یعباج مالسالا مش هلبا اشاپ شب ورد
 يزال دنا دو هلا یرل هنس ناهج ولو ره طء هرو رب هل هاشداب تافتلا ۱

 ۹ دنس هرباد أ هداعنلاراد هداندوع تاکربواوارپ ۳ رک الْدالا الو ۱

 راش امر هل رس هدانز ه دنفررط اغا هلته حوا و د ی ارتا تحار

 یدلوا تزرع هاجبابرا مواعم یا ړاوا تاود

 ۳ هصوص هیهاماب یدنفا كب ییاکیعدبام ندد غ ارج #

 هخلیشاب یج هوه ی صنءقلیشابيعقراص نالواهدنس هدهع لوا هن س کد ارا

 E دنفا كب اک نوا لرکم هیتارادو هب دید هرس هوالع تاژ.دباعو لدم | ۱
 هدرصم هنعل ۱ داوا لاح ندد وش یزاها هیت دک هلینس> بار هولعو اع تاک ۱

 هداب ANE یکیاو مالا یارکا هلیس « دا ز بولوا فقاو یاو ۱

 هلوسالسا نداروا هد هسبا شدوا ماعو صاخ عوعسم یکی رتا ماعا |

 بس هر ارعغا یکدشا یر دنلف شخ هداروا هنس هلج تنی ۱

 هرکص) رکداک نداروا بواوا بضع e هنحرول ناو ۱

 یرکب و ریکلد ی ودننک یکی لس وک تاغنلایور ردق نوک شب یهرکب ۱
 یتلغارح ۹ هلص صد ه.هانشورغ زور كن ندشس زا 3 رک یا

 قاط هز وا ینادالاب>اویاعد كبەراعب ھا وار تاب ندنفرطاغارارملس | |

 ولو انغ یا ضتقم کی داب یظعتعن هدنفح یخد یناصیصختویواع- |
 . یکرشف یکی دتنک بولیکج هد ةئاخ لر ههر ورم هر اکا ه هلا لا

 یبدلوارود ندر ظن كېرە دوم هلیونو نورذ عاد هنیرل: افلمد

 قلشا ج وهد ویسی ج هدهع نیفل وانوردنا لاها تاور

 یک دغا لوم ام كن هسیک و نان اشاغا فسوب هلوک هتک ندرالرک هنیصنم
 2 هلعل وا ی سم ای ی ۱ دلو! نایس> کا یخ ین یکتا

 9 هک هصاخ "هناخزا اما دجا ندش غارت
 لشاب یلشاباغآ دجایباح نالوا یمالال یاب هطوا صاخ هد هطوا صاخ
 لاصبا هنس هناخ هلدا رانا تسانم بولد زوک قزال ناغارج هل ةو اغار
 ؛اس ن د هبصاخ ناخ ن امزالم یکدک هطوا صاخ هک هدنس * دوو

 یدلوالا و رزو ار بیس هب یدنفا رم اصیعا مش



۱۷۷ 

 اغآ لیع امسا یشایرمه» ندش ع ارج $
 4 ی را رهش تحاصع ناوذع “والود

 ی ی ۷ سس س س

 | طواضوریند هنس جاقر مسنقاط هناخ نهم نالوا ہم ہد: ہطوا یلرغ

 شواج یاب رب ھم نالوا طةاسیرا_تءا هت رھ ضب لیا نامزد ادت

 هد هسیا لکد ا هتسیاش یکنهمس كنهاو اف یسانروژ كناغا لی
 ندیز وب هک ن ددلوا مدآ رب ماسو ملح و ,اعیاباب ی .ودنگکحا

 داروا هنیذج یان !یسانو حدم و راکذت هدر ره یک دهر وک ترض

 قدالقلغارح هلتهجواو یحال قارات خا یلاراوب قنا یدیشلوا راک
 هودص نأ *هلر ام اب باک ر رح ناري م نالوا ل واح ن دنکب دار

 هنس اخ رول وا ناونع ةوالع ىح اصم بس قلو ن اسد

 ترهش د زم هباغا ترعسواجنالاحان رو ر یک ناکقلیشاب رھ مو ن
 یدلوا ناشر رطاختیاعر هبامرس هناشنی ناشکهک نارتهمو نا

 3 وت وط یارب نوبامه لقن عوقو $
 ۱ مدو عضو اعاي ور ندشاطکشب ین وک یی نکس كم رک و

 ۱ ی دل وا مدا عو سشلاسا دس یرلفدروس ۰ دو» تنع*

 د بانحهلاع هاش داپ لقن یار باکر عوقو #

 ۱ | ری زو بولوا ناک ر جوک هدنیارس ویوط یت وک یعجوا كنويامه ,
 ۱ | یدنفا لبلخ مالسالا جش هلبااشاپشیورد مظعا ردص ولتلود مش یک

 ا كمروس رازوب هب یهالالظ ترض> یاک اخ هرکصاد هلوا یرلترمز

 ۱ , ی داوا رر ی راد وع هن هدنروه تعاس کیا رو رس۰

a o cae en mm n E o ea e ae o ae an 

 هدهعب یروخاریم بصنم هج وت ۽
 هک اغا هللا دمع سا ناب اک تا رم

 اید ج ول TF أ لاسو لاصقتا ندعلشا یاس هر رات زو

 | وب ۵_هود وا اغا هللا دع ندیا لاصدا هد ینلاغا راد سە

 هنکر دتنا لاص سا ی اصن م رک ڪص هاشداب هجو هلا ص ذم قاروخ

 یسهمد> روا صاخ هنغ> هلو ا دوب ید هدتفو نیو لاهتناسا

Krداد دا لالدت نیا  
 س

۳5۲۲۳ 

)۳( 
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 > اغا نط ص٥ هداز یعاط ی ها بل د ندش عار 4

 دار وا وزارفارم بها لش هر هطوا صاخ ندرالک هد: هو ۱ یوم

  ۱ل ۱ یو  ELزط صم ا هرات ۳۹ هدازیع"اط ندي زا ارحا یی دنس یا

  8ارهب د اتسا ره هلدلو ا ا42 هدکل روصم و اک ۵ دوراعم ناد

 رات یراکدید ۴# تە” ن داال و تأر نیعال # هرلبش یخ جو داند

 کر ندنلیم و ۳ هره تا ترهشس نالوا هد هحرد ول هد هر ۷

  4دا یس ا و دن بودا فاض طل هد . رزوکحص

3 
 یعص نالوا هد 9 درد ول هو .وک هقشد ندنعیدلاد ترش

  Eدر و و زر اکشنآ یکیدریدار ظا قرص ن ك دلما" 4

 لس هب اصا هس هح ط هک ترضح ناب ر# و قكلو أ ر اف و نودرک راب رهشس

  Eهدد هل ۲
 تاور نشود لواح 92 تودنا نیمه هل بسه :هلعارح

 اد ہروداوا ن فن یلکوک ن الوا لب د هل نی ار م الطو ر

 ا یرشو رح اد: مواو دعاصی روا 7 ار یساغا ا نذل اغا

 مکش» و لان اغا نجرل دبع یساغا کشد هنغلاغا منا بواوا دناع
 ی داوا لاو لی اا ےھارا ارو یساغا کشد هشوک هد اا

 ارا صاع نالق یاو ت اهات ی دا دج تاک هلبا
 رکی دکج یی داوب تابح هر اب ا دوج یوص ن ند رلبل هطوا صاخ مزالم

 یدلوا یک تاقاک هاج زا

 * اعارکاش یراب رهش كنه رسد ین ذو هرس کنم هجوت ۱

 ص سجا

 هب چخ تاقوا و رد هبودنک ی رھ قاب زا نذوم وریند ےس کس

 رصاخ غا نیما صو> نالوا رس هم قلوا ل ۴ هرارود هس ات :e a لا

GUE۱ وم هل وتدنوب و ه دسر هنس هدار یا اعا رم کشد يا  

 د ثک هنشوک 4] .س ه درپ نادا ینج هيوا عجج هژءا را هنر لوا قایش

 8 هد ا ٠ درج ت ۳ هدااوخ نوعساو و هدا ز یسالد هنن رزوآ ۱

 ۳4 PTE ٧د ام هر £: قعا ب واوا ثعا هارو دعو هاا

 نکی درو-- El هد را E تویهلوت ہرا a راکدغا

 فف ج ےہ واوا ھا ااا ان ا تد اھ

 4 رل هب ار
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 ماما هاو وہ ر دقت : عماج و تراشا E نانو ه دنن رل 24

 هب رح یراکدر و سالن كر هدر د 4 یراکدید روقوا کیا
 تربح هدید دوشم ینیدلوا تفتلم نکیاراةبج ن د زاغ بولوا ت
 بواوب تیاغر هعیطا وب هی اک یلوپ هنفلاغا رمکش, شب تراه ی
 هعج ندیا فداصت هتننوک ید نوا هلا یسلرمخ ربا رفص

 یس هد رم هطواصاخ هاعارک اش سواج «دودآمه دهن رخ ینوک یس ۱

 زهد" روب یلکوک كناغا رکاش و روهظ یس هدر م قابشاب نذوم رار
 صاخ هعشد ندنکیدر و روتو هل روما كندا یکیدتا رورس ۳۳

 یف اغا رمکشد شاب و بلس یروعش یک یکیدروک هدتف ابق یه
 بس هرک نوا هدنوک هتغددلوا رود ندروص> هدنوو شد نوعس هرذ

 یدلوا بلجالو باسالییدلیا
 ۹6 انا نط صم هدازیاج ی زا شاب ندش ارج

 اا اغ كن دنفا نط صم « دازیماج یسیج زا سان كوراھ هب

 یرلنیب هسیا لصن و قووص زارب یتفلا مرک بام رک ها هنپکک د
 یکیدلنید لهأت» دحدقاو عبات هنمهو یدنقا شاب ن دسنفیدلوا قز

 یرا رهذرا دوس بلاطهفلعار جام دد ندنکیدنروک یکم ن اموت

 اف هنعهخیب نایک ج باص ام عون هد رار دخ اعا سا لا وات

 79 اکو ؛ رش عماج ناطاس نالوالولم هدرانوکوب نیکهس
 هنر و جاور هز روما جد یس هوالع قاناکجاوخو جاب >ا ندنوبا

 تابدنفا یهکباوا ارج اهنب راترمضحیدزف|یرکشیز ا یکی ا تاه دفا
 یی درده دیک لیدنفا هج "وا بوناوا اهدا هبیدنفا قداصی سای زابیعد

 دیعس طظواح ی زان ا عشب هکاردنفا یعدرد و ارس كب هللا دبع ی

 یسکرت 3 هفلیجز اب یھب ۵ دلاح یءردلوا اس از یر ی د

 هاشدان مالع نالوا ی وک هجو نم كمال دو م الفا هکلد و یساو 0

 نت د فی رش 2 لوم نداوخ ۳
 ف د اصن هنس هک یصکبا نوا كاوالا میر رهش هک رابیم هسوب
 و امت ست



 یعج داود نالوا سرو دانا لیدنو ید رمش دا .یسدککی اص ندي

 © ا س تا

 ر ۳

 سو هه ےک در ےک ا ا سو ا

 هک. ${

 4لولوا دار" 36 هاش داب :ay مراکم دا معیساوا هد: | مس وقت وط

 ترمصح تم .عم راہ ۱ هط وا صاخ ند ۵ رادو راق و هرکسدآ لات ی

 | ىاقاخیابکاخو لوحد هر ب یافوفسص ناک هدان رد نت ل ۱ یرا ریس

 ۱ ارت روصح ناو داوم ناوخا نامه هدیرلف اوا لوثم :SCN اس هرهج>

 | دک رانا یبل دنع ناه د هلا دوعص هد ؛ یس رک نارات ا

 ۱ یواوا ا ناکا دار رد بسیزهموقواآ دز ھ در دا ی رل دس رد رثومو

 کراغا ضرواغا راد دلت > دسر راع رو ماع دلوع هله جو وب
 ها رسور افوب لر دیا میلنو لیبفت یید مز نیم ز هلبا م رکدو یظعت
 تعع نود ریش مءاج دج ا نا طاس هل.ا یالا 1 نوک یسادرفو تدوع

 هلن هلیسو وب و باس رحلت 3 هلا هليا عاغسا رار ك ھے اروا بول د روت

 رل یاو انان :ھلاع ر ره ی ترمهح ناسا تدش راهطا

 3 هصاح هناخزا ۳ هد باهم نذش عارح

 لس هدنلحم ی هد هطوا صاخ ندای زا شاب لوا هنس سد ترد

 قيلباق هرثا ایک رظنراردق اباد دره كن ,دنفا مهدا اتھم نالوا |

 هرات د رمص> ایا سابلار رد زارش | ضعءب ندیا س > ینا دوا راکش 1

 قوح هد ۰4۰ لع كهبلا یوم ۶. دزوا ۱
 ۳ مهداو را دتا ۹9 : وسرزوس

 ۳ نوک ییبدلوا ب ون هالمدخ ف رش هور راکجدا نالند |

 ییددپارادنبد رار لس و کردند راک د رور مولع ی کب دادی فک ندنارکسع |
 ىه: یوم یدنفا تم هک 4, را هل ص ول رب لاجا هل وش بودا راس کنا هدنا

 مس هلرموب ندالا ع هدتعاسواو ناس هبا ناما یا کاخ | ۱

 ۱ ن دیار بس هم E ۵. :هام سو ع ز ړو: .>وا رداکد نانا هره هطوا صاخ | ۱

 E هدا یە ٩ یقیهح و راف | رادم « هرلب مهم یر راعشا ولد راهی

 ن ا رالم هک ک دطوا صاخ نالوا لم ندنس هدهع بودنا راعه | ۱

 یکردکح یک یک دک ېک کو لان اعا ۰ نس>هدازلا ره یدو اخل خا

 یدل وا لد از را زا

 € شن اع ورو ك ءور EUS ھر مزال

 اذل هدناقوا رکا ی رانرم یضح هل الو رهن اد و ۳ ماد اکآ لد ها هاشداب

CFکشو  
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 یسهلج ندنعندلوا ی.طات باس هناو عا یرلدروم فاز ھن کشر

 4 رعروص> هل هاه درب نوکر هو ران : زور هدد هننرامآ وت تنم مد

 نوا كالوالا عیر رهش وبشا ن دنراکدلب راعفا رادم هیامرمس یتا ن
 | عوفویرلف رمغن هروب زمر ھو اصوص# ینوک ی سهتری هعجج نالوا یس:

 | ناناغاقحصاوب ع ویشیم؛دلروم بول طء لر اغا هنب را روشنوترپ ر وضد
 قاموطنیشمتب ون ح ار نیش ٫ هحورب«دیراقدلوا نانا هددعفدوا نادر

 | یاس ههامل اعهاش یراقدشوروا ردقیکیدلکندنرااا هدک دانند نیشور

 | ننکح۶ء ثعا یسارب و نوا « دانز هرلناث وروا یل هطبارو نی
 ۱ نامرۋەد هشت هه یرلبماب وآبوطندب وطن, وط 1 راع اه کصزدقد

 | یرلهشا هدراهسا نانا هدا و نایدنج نابمغص هحووا هلا هدن راح

 | هعفاط هنخادا یرلکدتا نایمرد نماد نوجا قع هب وشراقوشراق ندا
 أ تاهب ولو! ناورهفرطلوص راغا که دعاص هل. همءاد قعالوا ناب

 | ی: رب رب فرطیکیا هسا لصنو اد>رب ییفوم كيوط نالا ندی
 | ییسسالصا هدعلارا ادعاندنفرد)وا از: لص و بیس یراک دههدیا از چ

 | ظفاح بحاصم هلتسانمونوهدعاف مع هیوشراققرارغاح فرش |
 | ءدافا یییدلوا یشاد مالغا كکب تعفریدنج لە رخ هداز اغا ها

 | یتدیدنکو قی وشن هکاهدنناوخ ف رطره یربلدرم هلتهحوب نیغ
 ناكا ا ناه تخ دنا نیدصت ینغیدلوا یم رط یلهرطاخم تا
 یسهتسد تاکی فصاو یسەنفک هدتعاسواو باتش هغم رغاح یرلبق

 نیسرورب هرز 3 بانحملاع هشیناکمرک یا ۶# كناغا هللادعس واچ,
 تاوح هژهردقم لاوس یموقوا هدکاسوب ۳ یس فرم * باتفآ,

 هاٌّدان ات تسو نیس نرو یسم وقوا " ی ترد ب

 هد هرص وب و رودص هدارا هنتی رفت ن دکلیدنج ےن وا نیک رادن
 | هع: ید یک یکی دتا روطخ هرطاخیسهرامع ٭ هلصا یلاعجرب یش

 | بیجث كجوك یسدمع كاغا فراع یک یروبنط ندراقسوم راک«
 | هکشنرکوا ناچ هدرالب ڪڪ نامزو نآره هقشب ندنوب و یرو نط ت
 ۱ حدم هد هناهاش روض> ناک كن دنفا ىلع یرو> یروهشع دراناش

 | مزالم هراشواچ ندرب یبوا هلا كيد انس زانوپ هدنشارا یلاشماو

 یدلوا راتهفا ببس هتب رل هتسواو راهتثا یراق داوا

 سس ۰

 سس سا . سس
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 ه ماش یرادزداب اغا دم اغآ ن دش غارچ

 ]لوله هعفدو ینلرادز دما ثب نالوا لوا هر ؟ وأ کیا وريدل یکنارد 3

 || لوصوم هغلغارج لومأءفالخ اغادهتاغا ندز رادقوچ نالوا هد هن رخو
 | نرک هدرکد قآ لصانع هبلا یوم یاف تاد اما لاح هجرت یدلوا

 1 شاپ نیس كح وک ارد نادوف تواوا ن دن رهقناط ی

 تفو یفیدلوا تک رع یاشکناب داب هنیرافرط هطاام هد زات ترد نوا

 1 ۲ Ec ؟ا قوس ده هصاع ر هلعلوا ندررمسا یکیدتا لب دلع |

 ۱ ۳ علوم و السان دندن کد اناع]ناعاروتهدن هس د حج هد فساد ۱

 ] یافسلا راد تالالپ یلد ناناوب یساعا ه داعساا راد هدرلن_ رک یکیدلی دد |

 | تع كج دپا رأت یکریسکآ هدنفح ریسا نالوا رخسار زرد یریبدن
 ینیدلوا لداز ۳ 1 هلا ناءا هلة ص ہو لصاح ماۋ رب هنلکاات :ندرهک

 ۲ | هنوردت او اهو هدندهع هدقدلوا لصاو منع كن رل:رمصضح هیلاراشیاغا
 | لادهنادد یکیدریدتارادقوح هراکنخ ه دن سم رس اروم بودا ۳

 |[ لال دتسا ینیداوا لاعارب قح هلب وف هنناربم هد مداورشح مول و

 | ندنوک ینیداوا موسوم هلیعما اغا دجش اغا موق رع یاغا هرکصندةدناو
 ۱ هاع لمص یر هلا یدصد ند نی رد نيک د هب هاب روڊ عارچ

 مزون... ] mag, vp AINE 7, e arma Ear £ چاه جم 6

 | نەب رع هراب ,ءبوبع !فلتیدوصٌةم هلدسح قلوایوقو یسا "بو قرص |

 4 راکدلک هديا هرکاذم نکی ڈلوا فرش بجومیکیدنرکوا فر ہک قرح

 زارددص# اب... بودا فسا هه دلواف طرب ر رلوحوج |

 رافوحوچ ندنفیدلوا زا نمک | یب ریرقت هلیسح قلوادنکل هدنناسلو |
 ]| هلغلواروصفورعبسیرافدمزو روذعمهدرانواورویحهکلوکهدنروصح |
 | كش لج هبف ام عم یکی دنا قاغارح هلبا سابو ك رت یکتا هرک اذم |
 | ] بوشوشوا هتشاب كراقجوچ نوک یغیدلوا خارچ هلبا نامز رورم بوباوا |
 ۱ نڪ یرالاحو كيوردناو نوکود رب ا وک یرلقدش 2ام رز السا ۱

 ۱ یدلوا نوک انوک فاطا

 ۳ اشاپ ىلع شيا بصنو اشاپ شب ورد مظعا ریزو لزع

 ۳ هیردا رازاب یج رک نواكالوالا 4 ر رهشیم هنس سد زونواو هرم

mleنم رهعو عوقو یلاصفنا یر كناشاب س ؛ورف  

 لا

۱ 



۱ : 
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 | توعد هرونلا ضئاف روضح هلتلالدتكناغا ساناارل3 و دیرابر شراب
 لاس دار دزا "یداب ییدلروب تلاکو تعلخ سالا هد. ناک هر

 ی دلوا تر ادص

 ھچ هص اح "هناخ زا اغا د یر ند ع ارح 3

 إ هلدلوااغارب لرارداغا د یر2 یدع هن یدنج ندزاغ ایل هطو ا صا

 ۱ رک عونرب هد نوح یر لح هتي رادب رح نیدام هرگکح ضع! ر ورګ هاش.

 | ندنسب رکا یتورثو تاودو نورفیردف هدنسارا یلاثماندن؟,درتسوکر
 | بل ط هدایز هغلغ ارچ ندنفیدلوا م دا رب هعیس# دلاح یخی دلوانو:
 ارحا ییلغارچ هلی هرامنات بسانع و اهن! ن دتفرط اعارادمنس یب دل
 ۱ یدک هطوا صاخ نالوا هدنس ه دهعو ارساهنس هاخ نامه نوایر

 | یدلواابحاي نیسح هتحدعک ندیلرفس ندرلبا هظواصاخ مزالم ۾

“TIT 

 هیهامااغا فو یایبهوهق ندش ارح
 | مردهس» ه دن دنسیلیاب یہ هوهق هلیناونع تالرصدبام مدقایآ ان
 ۱ بویم هدیآ جارتما ه دنامه هسیا لصدو جازم رت اغ۱ فسوب هلوک نال

 ۱ هع دنک 3 4سدا ژرعا عارح یو ر احا هت راهطا هدرا ها« ص

 ۱ # هذي ن دنرلک دا زاتخا يکعد رایحلا كالو هنکن دید مد هلوقهرا

 هیو دنک هد بل ام # راجن ما كنم سرفا # راءغلا یا اذا یر یر

 نالوا هدنف رط اغا رادحطس كول دیا رار ما هخاغ ارچ هنب هدق داوا راپ

 بونا وا تیمش ییلعارح هاکناو بوتر شورغل هبهامند دصاخ جر

 دس هنگ ندقارادقوج یکتا هغیلیشاب یبهوهق نالوا لکه ندنس هدم

 ینتفغ شمل ب كن هسوگ تاب دع یناونع تاتو نایسج اغا د
 هطوا صاح نالوا لوا بواوانانع ی طع بس لاما ناکا ودل

 طعسو وس یت رهش ه دیار ن درلبا هطوا ض اخ مزالم هنک د
 تعا ۴ و قویعربس باس ناجا نایلس نالوا یونح هد تکا ۳

 ےہ “ہک دا 27 دا کا ای ر تھ

 یداوای ونذ ترُهفم

 تروح یاساپیک یارک اخ هلا اہطا تساب ر اررکء هدنح رات 19
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 تفطاع ضیفرظنرهظم هلتهجواو تبابط تمدخ یاج راب 4 یهالاللت
 زونوا ویشا یرل.رضح یدنوا تعهدرکا ر داد ول تح اع“ رد ماعم نالوا

 يس هلیلج هب اپیوطانایو نشب یوا كيف رش بجر یس هنس شب

 یدلوارةح رکاچو رةحادبع راف ارادم یب داروی رقوم

 ا لاسرا لاس رهد هنسبا اها نع نیمز> ناف فرط ||

 تو ی اں ت بر دست سسس بک تی7 دا

 وبشا هلذل وا نونأق قاسغیچ ینوکی کیا نوا كفي مش بحر نویامه
 | هداعسلا ر اد هرص روفومرومآ هدالولح هروکذم مول جڏ هد هني هنس
 | ندا فداصن هتنوک یعکیا نوا كذب رش بجرو یظنت هلبتفرعم یساخا
 | مرود نءدنفا ولتکوش بونلوا میت یس هف اک هدنن ادیم وبقب وط یتوکتبس
 | یساغا هد اهلا راد هد سم یرلق داوا تکوش فرش سلاچ هکش وک
 نود ە كز اكه ب ویک یکروک نالوا داتعم یرایرمصح اغا یسع طظداح

 | هداز ناقرع نالوا شل رو صا نیما هربص هرک صندق د رد شالود

 | بوب وایرارب كس س هلچو ےل رپ کا و ترا مت ك قاب مامز ەي یدوا

 یدلوا میظعاو رووت هال یرلک دنک

 هیر اهب رصع مرار تنطاس شذب ع وغو
 ] هد رح یان هسا اش راذعتشهدرا را" 5: لکو هد يسر رانا هت ڪح راهد لوا

 ۱ یک یسادغ كنساسااحور یسافص لوس هر اھا هدع*وموب ندنعد داوا

 | نوعا كماعا هابتو فلت ید ر لصف هاکر اب نایلس هاشنهش هلغلو

 یر نوا كناسبنندیا فداصن هنو ڪک یب دینوا كف رش بجر وبش
 || توروستع رع هنب زرطیشنب تنط)سو تبغر هروکذم لح ینوک هنشحب
 ۱ ةطورذم سما هلا تعاجوا دا هند زاع هل وا ه دیا یرلو دشانب هب هبراه)

 | فرش یکشوک یی ماج نالوا هدابرد بل یر هناهاش تاذ قعاوب اهتا

  روصضح واعس قاط دریز ادص( هللان وع كيلع) ےل فال ی راهه توش

 | صوصهراشنم هرکصندنراکدننانک ربارب هزارپ هدراغا نالب زرد هنوبامه

 ۱ اهتنایرف یس هجر دق هرب نوا ند تو هل واوارجا هګدرایررر ایش نالوا

 یرزوا ماشخاو ادا هدیوامهمصق نورد ځد یزاه یدک ۱ هد داوا

 یو ان وح دهل سو یرلاوصو هلوماتسایارمس



£ 
 سس بس سس سست تحریم

 ډک شاطکشب یاشکلد یارسب نوبامه لقن عوقو9ل

 ماعوسدوس هلباکرب یمهاش اپ ترمضح ةوق عاط مع او ی لآ ضب ص
 ندنغف داوا لە یک ت اع یرح ع شنحوع ومو مرگ یابرد قرع-

 ادب تفاطا ill اوه شی ؟نالواافصو رورس تای مظعا ار

 !رمسلحاس لع لپم باس یسلوا ادیانو دیدبان اه ويف اموب ار د مطد
 ن واسه لفن هتسارالد یارس ساطکش! ارآ بکوک هاش:هش نیغل

 یاد هنب رخ هلبایرامروم اههدرلنوکوب هیارف صاوخ نی راقجەر
 روصقم روا رم یارس هلبتف رعم كا رلترضح یدتفا نیما ولتف ول

 نقلا نیعیفیداوا نر ته! هباشمو هیمش یف رط رهو نیبزو س
 ندهروهتم روهشو روهط یربخ حج 5 قوا نەز یور هاشداب ی مو

 هلا تغ اس فرش ا یتوک یسهنربا هع یک کم نوا كياشر صب نا

 یهیدلرون لالجاو نع *داهناپ هروپ ره یارمسلحاس ن دنیارسومهر

 یدل وا روربش ببس هل
 4 دل هلوطرمصفرد بانعلاع هاشداپ كيربت یار باکر ع وقو #

 ییاکر حب وک هلعل وا یمد جانا ههل هل وط ینوک ی ھوا ترول مه

 دیس میم عضو ییععترادص ماقعمواعم ی وار
 دنرات وک تطاس ی رلترضح ندا واتناسهم ولتکوش قع وا ی

 یرهبنس تئسو دورو هروب رس صف هلبا مشو ےڈخو مدخ نالوا بر
 نا دنانسج یرلتبل وغشم هنسادا هلا تعاج ل رهط ہ ولص هر

 یرلت رم حح اشاب لع متحاردب 9 مظعاردص هدنماتحراع تواوادو.

 رضاح هنرمضح روضح ی را ریضح یدنفا لبلخ مالسالا مش

 تتم هرزوا یرال وهام یرارر ره ندیرافدلوا رظانم هبهاک ولم تاق:

 هولا« روضح ندنسهرص یرلادوع هنب رارب هی هدنروه تعاس

 یاضر ی راکدا زید ی زذ وط هرادس ایارس نوردنا ناناغا نالوا نو

 رادصاهدارا هزرص وصح یس همر وک ناول ه_یهاوا نو رعم در هناک

 كس کا تناسب بولک راد هنئادبم رجب هلوط یء> جاقرب هد

 یود ہک یییداوا تواعم ۵ مهح ر نو تواس م كاج راح قاط

 یی هظداح ن ددد داوا بوالعء ییسع ۲ وت كا هد بلا رزنسوک بود



 هک ۱۸7

 هز لرلزود ودنا ب وس هر هراس > یر ۱ داورو نا و2, ی نوا ءار

 ناو [سهدر> ۵ بد روم تاسوسح لاج یسانلکا هبار اش نیکنرخد

 ناد هردان ناباغا نالوا یعاع یعنو نالعا یرلن امر هفتا :نانتسپ نامش

 ِ ہذا راد دنا ۷ ولو بان ل د هب سد نم و هللا زا هب اهتس لم رد |

 ۱ ۱ دما ا درص ۶# اا مهر 3 ER اف هاب رل ۱
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 لاخاو نارقاو ناشی ر یناش ی ناشن هدشطا کارا هحل ام # هننازوس ۱

 دفا نبی یاب یکهنولل*میکیدتبا ناسی ورد "ه)هاعم روح رسهراچ
 > هنن رلعارحا رلغاع و ما ی ۹ كنه هلا ناش هدزک وا |

 ۱ داد وا تاد م راکم هاش داپ داره ا هدرلشکناک هدنی اکدتا

 ا دائم فراعم دانسوا یدنفا فاع یسزویکس هش یاد
 مرادتفا دض.و راذک ندرردم ریکهز یریدنربت كر لوا هدانزند هلجج ||

 9 مف شرا ییاخ ماهس دعا ره لبه قرهلوب راه تا هدلاعهص رع

 ۳ لج بواواراد یکدهلح ی رل دادمتسا شامزا رل ناتا ۷ دنسدفراو

 ملو أ موم یک یرس شکناک هما رس ردوا و مورخ ندعلا اوه

 ۔ےھ! ن درابه 24 و هتسو هقویع یسادصو تبص كنيدفا ظفاحا دردم

 Es ا ۳ یرالب تنافامیهار ؛ا یراتسا ام رقو ك

 4 داتعم جا ره دارح یسلوا داشک یرلتخل و داش ی رلذک وک هدنرانوب |ا
 ۱ ۳ ۵ , راشو ڪڪ رازوس ر A MEENA ضع هلا هناهد ر دننرا زرب ره

 هارو یار وا تربع ۳3 هراهاش ناک تا ناالد درب و هل ۹ هدا ز رو

 هس یرزوا ماشخا هلپا لاسقا لاک و مایق هت د وع هرکصندکد ریدنبا

 و بس ثعان هب هلج یل دارو ماها مامز یی ذط هشاطک تب

oےک یدنفا رع ن واه نخ هجاوخ اؤر  

 ,6ثقا ندنیلماع یال نالوا یسهجاوخ كنسهطوا نویامه "هنیزخ
 ۱ بیات فاوط ی ھا ۲ !فاطاا ام ی بت یدنفا رع هحاوخ

 ا زوتواوبشا نادنغب داوا ررقم نع ف هدهکرابم هنس و هلتهج ولو

 دو هن ويانه ی هدنر آ كس ث رفعه بحر یسهنس

 13 عااعو * راذکر طاخ یستک بولی فوط ییغوط هباو صاب بوصاواو
 1 ین ن دال یاف رظ ییاکو یاهجاوخ هلغلوا # خانمالا ال



 ب ر ریه ینیدنلف قق 71 وح :E ران :مضحیدنفاد

 یدنلو ارشد ندبه اتب ا

 < دم ناطلس هدارهش ت دالو ترسم ع وقو ¥

 رازاب زورمفزور ن دبا ف داصت هننوک یعشب كس رش نامعش رهش و

 | «دارهشر كن رترمضح نیمزیور "هفیلخ نیشهشب تعاس هدرانآ ت
 | هيمن دڅ ناطاس یرلیءاسےسا یان مانو روهظ قرف روآ بات یرلات
 | رورسرمشنرویغهاش هلة وا روطس تالس فدا تنیزو بی ز بدا
 ۱ مایف ن دوامه نیبام نوختا فارشد یکشوک لیینچ نامه هلم هم

 | ننصقیالاب هدنرافدلوا مازنجا مارخ شخهفرش هروکذم روصقس رسم
 | رابارا نوعا ناک دنت نالوا ناسکهن هنونلا ى و

 سک رھ هسا رولت زوس هفرط هن ی را هک: زاهشو 81 هرابعلا صاف

 | هصلوا ماع نوتلا ینولط صانط جاق رب هلب وش بودیا زارد هقرظوا
 نوکنرم-یراقراص ءارلنانوتلا دلا وا بولاق یک نود نودرک
 سالا والود یرادناهج را دیس هدنرلهرسص هلوا نوکی هدرب یراق
 | با یزابن كچ رم یسابقیب ساسنجا نالوا برم یجد یراترمضح

 ' یسه اجا لبج ارج "هراپ نلک ندەنيزخەلب ی لیبهن نیوز ٤

 تصخر هنس لاح رل هناخز ه«ن رهزاهاش ی زسا یرطهدک دیا لوح یرا

 نالعا یعوقو ت دالو هلا ینام داش بوط نالبت ن دننسهقراو نا

 یرکدتباهلبا ك: مد كنهآ لوصاو روه ظ هنا دیم یقاط لوف هرکصندقدا
 مهار ا یشاہاوق داو هز وه سم« دیرلجا هد هلا مر و زوتفهعبط راهدجر

 هدرازوس نالک هنب رانا رھ ناهدو ناما هدیش ره ھل راک هلرخراک

 ی هدنرلشا تبس) هلی رانا لک « هااح ینبدل وا ناباپ هدبسر یم

 نیءاوا یناج یادغ كنبرب رهرزوس للسابنچو یاش دس لج تد

 ندتغد دلوا سیعم هزوسر ج pa ےہ یراکدشلب وس زدق تعاسیک

 سرفن ندرانو سد شک نالوا سالج هنقاطاوقو سیا هبشاسب
 دام ممدزهاتختواوااب Ap اومدی درد شدن هم

 ىدا نفح هلج راب اکرورل شد ر ذو هب و شب ند را و و نوذأم هن

 ۱ یدلوانوج هح ی ق ۳ تروح ںانح رکنا بمس ییج ها وا نور ی

 ع س س ےس ت <
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 ۱ < هطاغ فا ب٥ :طاس شان ع وقو ¥

 قج هلا اعدو مر ق د رورسم كعنصر ۵ هل. .دیسانم ن ولامه تدالو

 ۱8 رسید ند: د دلوا مرا هراه اوخربخ كهروت- ڪڪ و رطاخیرلبش دوم ||

 | نغلوا لاطادوم هاشداب ترضح لاماولماق ا ی ی: رام او ل راغا نالوا |

 | وک ذم یارمس ینوک یینکیا كفیدرت رفغم فی رش ا رهشوبشا |
 اقتسا بسا را وس ار 52 هاتماس هد تقو توآوا یس اس

 ۰ قالوص هدنرلزولاههس د و ساب و روهطو زور ندیابق العم بان قرلوا | ۱

 دی هلوط قرهلوا رورسو قوش روا صفررلیکصو رادفوجو كو ۱
 0 یارسیدهر ۳ هدو صدمت ۳۱ هل رسه داج ییغوا كب ورورمندننادیم |

 رسم لوصو هروب نم یارسردذ هګدیاروط > هرطاخ یژربع#هطاغ ۱
 ۱ هروضحراغا نالوا هدنبارههطاع هدقداوا ردق«لوخ دهروصتس یصقو ۱

FP 

 ن دنراقدلوا روذعم هدنکرادن یسهسیبلا مسوم یسهلسجو رومأم هکملک
 | هر تار د قعلوا رونلا صاف روضح لخاد هل: اناتعفیرک ن اولا هد رک | ۱

 ۱ اکرم رد هنب رزوا اوقمو هانک ه سلوا لش هننرنکلن سواجت هالک ی :رلکدیک

 1 هاشداب نیفمالو اها,ذشا یاج یراکدید هالکش هنعسا نوا ییدلیکح هقوح

 | فلت فراصهزسیاسح یرلکدتاوفقاو هنن رالاحرفف كراو هاک ١ لد
 | بولطم یراب ولف فبلأت كلیدعش هسا لاح هن بولوا فراع هتفیدلوا
 | باوا یهاوغد كند هدرخ نیب رقم فو رەت سب رب و هنواو یهاشداب
 | لروشنونرپ روض> یاموط یرلقدش روا هدنرانب هرزوا یسهدعاقنابه
 ۱ 3 هدرسر یسلپاب رلئوب وا اقوطد دنهاسظد و نام رفو صا ی راع روا

 | ى راقشههخعسروا هدنتع هدعاف یک یرااغانوردنا هددساا یدناق ناعدا

 ۱ یراق دروا هب ر رتا تاجرا رح طال ماخ طراق ماطر : ندنعدلوا

 لهناهاش تج سه كعا رس ی ریش قح هرڪا ناح هر ود و ینانمهنو رص

 | ادمان رادحلس قلوت تیانوتیوا قاموطو تراشاهنماغ هلغلوا ینالخ |

 للریعف رهراب و رلنوتاا كج هپ سس هددسنا شمر و رارق دنسلب رم نوتلا |
 لر روا هیوساا ىلع ندا تولوا زب و2 وىد رادراب نب راشاب یب رلتسوا

 اوا هدنراوج هطاغ هرکصندقدلوا نزک نیزریآر تباغ یکیدلرو |
 رب كرف ه مهرو او ید هر û> ندر ۳ رط یا رەس هراس” لود |

 RO لجو بج 9۰ یهناکو ام تط e 5 دنا مد 1
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۱۸۱ 

 یرهیدده هلبدب اغا لبلخ یاب یاس ندنفب داوا بجوتسم یغدطل
 | ولك دکی رکب یردفوکش نالکو اطعا ناسحا قوج كب هرلنروت +

 | هطلغ هرکصخدرلنوب بولیروییارسا هنیرلیارس نا طاس هليا ررادقوح
 | 4: هج اکو هطواو باج هنکوا نب رب یرلکدیدیکشوکر اکنخ یرلیه# اج

 | ادعام ندنک,دابلس یرالفع یرلقدرغاچ بولاج یرابقرمش ناشو]

 ! یر وبنط نالوا یدحوم یسناحور یافص ل رابق رش نانقوا هدارا لو

 | د ڪال و داهدی مز یکیهدیا دابرب یتحاوراو داش یتحور كشو
 | تایطاخنالک هرطاخ هصطا و تایقوذ ارهاظ زد دنلوا دادعت هدهدکیهر
 | بولوا دن هصح ن دنارود رواد ناسحا هدرانوا هدنلم۶ لصف نیغ

 | یلادا واو لاصبا هتاوغا شوک یرربخ شقلاق هدنساتئا ت درع هل

 | ناب یراغا نوردنا هسک د دع یا ندنرایکسا كل رانا ارس هلن
 | یرصوصخرطاخ بییطت هلفغوا لابسایشک لا هیهثلت هطواو لاخد

 | یارس هلیا لابقا لاکو لاکرب یران وياه تک رح هدع» ب ونلوا لاک
 | یدلوا لالحو هاح هعشعش دی رم ی را هلاکو لم ت د وع هشاط کش

 + نواه نوردناب یدنفا یطصم طاطخ ندش غار > #۶

 | هن رنلود هراد كنيدنفا كي ىلع ولتلود هدازاشاپدج !یزاغ قیسارادم
 | طاطخ ندیادوحو لد هفراعم ریه هلبایرلتسالا و تبهو دوروهسانل

 ۲ الا ندهلج یالان یانو العا لعایمادایدواد یادص كنپ دنا نطق

 | یچیدزابو بانان للاثماهد طخ نسح ادعام ن دنفیدلوا ارآ قافتا ینیداو

 ۱ بیس هنضبف دیار یرادرمضح هلا راشعرم» نکیاباک مولس یک هک
 ادخدا دعتسا هدارواو ریست هنیارس هطاغ لوا هب لوا هليسهعااط قو

 رادیلس هدقرنلوا رب رفت یسّعلا هنویامه نوردنا هساوا ریهشت یدآ
 هدنیارمس هطاع لاکلها هل, و و لاسرارربخ ندنوب امهنیبام هیاغآساب

 لال ایف یرلت ضح اغا رادطس هصاوا لاس وید ر دیمع> یاور قا
 اصإا هنوپامهنیبامهدنآ یکیدلکندارواو لا سا ی رادفوچومق هبل»
 هدنما-فم نارشع معع یجداواو لابقا رنعاعسا كن ینا ادا هدک دت

  یراهم هد همها رهو راهظا ینااک بو دیا لالهنحا تعار یی میس
 ۱ رکلوف وب ل د لها ضعب نانلود هد ودامه روضح هدک دردتا رار

 لیاد زس ههش یفیدمهلاچ ید یلبلاج لکد یان بطة یکی ان یدل
 س



 قوس ی هر هفتن ر و ط ۳ ۲

 هیاغا ادرس یهردارویب عارج هرالبک كرەل ریو ناس>حا قوچر بوتوا
 یداوا هدارا لا ان یساوامزالم هراغوا>و هدافا

 + یهاشنهش جک یادضاب یهاشداپ ناسحا روهظ 9

 قرشلئ انهدعد و نیبام تمدخ فرشع نیدیع] نیب یسهنس حوا زوتوآ

 | كني رلترمضح یدنفا نیما ن دال یسادنهک هن رخ ب ووا ن رادود
 ٤ ما له ۰ ار تیک یک هدر ویو زواحم ین نیا اح رت یس د دع

 هککرا شش یشیا هلی وب و هدعاق كعلوا هرلالوابرقمهد هسدا لکد ر اجال ةع
 لها هلهأت هلتهج وب و مولعم هنلها ۹ روک هل افهدیراف نحازاو

 ا یرشا كپ ندمآوت تعصعمرح نکیا موهوم یتیدلوا بوآوا
 ر تحا هلا زاهح لم کم | اهبناهح هنراحر ایداو العا حود# اشسو

 ادام ندنعب دنلفادهاو یا هره یادنمآ ن الواهرزوا اوزا

 ماعناو ناسحاخد قاوف العار ینافوذ اهم هلا یاش وردم هد اع تاب

 یدلوا ماعو صاح بواطء یبا ناو حاودزا هل را ایر هب وطخو ۱

 هک سج هلا نا ناضیقلا رهاب ناضهو توي
 ح ۱ ی انا ب هد هبنشجمد بش ناصیقا رهاب ناضمر یسهنسشب زولوآ

 ۱۳لاو ی یاریس نوک ئ باد و تواوا ناعا لها ناغدا تب "هدیسر

5 
 ile هدنسر د یرازرضح یدو ادعس ندالص ی یوهنشراه> ۳

 ف۵خاب .م«لیحاد هب يها شدا ترس روصح هل. 1 ماریحالا یود مار 8

 0 ءامولوصومهتناغ هب واو هلا اصن دقاو نیما ا تاب همت

 لوغشمهیاعد هملا راسهر رعم هدر هرسص یخ داوا لو هزا# تفیفح لو

 زو هب یهللالط ترضح یاک اح ی د هلچب ادرو ادرو هدعد ب واوا

 1۳ یا لص ی لع یسع وفوا رلسرد .رزوا لوښو و نودا اک

 بوناراعصا یھ ۱ هرکصندقدنلف حیوارت یسهجک یجعاو كميرشناض.ر
 ٤ راکدلزد رنا كنو ہد غو هد عا رک اش ساندو: یراند ومی: ذا

 اط هباغار کاش ندکشوک عرودنا رود هس وعاوا رور هدنب ها سدان رو طم

eae aan DDےک ی و وب س یخ مس  n e 



> ۱ 9 
 | ست سس __ ےس تا ڪڪ

 رامرو E2 وڌو ا یسهل | 3 م هد رس زور ااړخ ها اتم یتس 4

 بات لذ عم ردوا کان : قطا لوا هل: هدر رن جد هراایوم ن ذو هرس

 لردبا 1 و ردو اد روو و ن و ١ زا هدنامزو نسمر تودپآ ناوب

 هحرود نالو هک ود یررا رقوهاکس ا كعدا ییک ۳ صندق

 ناسا نا ووا هد زاد هدزا رد وا ه یرلکدردت اکد ی رایهل | روه+

 ییدنوفوآ دعراو A f ۱ 4 وهالآ ها ۷ یقردق هر ى نوخس

 یدلوا سیم ۳۷" د رلملأ ناشحا ییاطحا سوح ناندومو باس "هاف طد

 < غا هلل !د.ع لوا روحاریم ندشابرد نادوف

۳ 

 ماط ماظ بودا LT لج هغموقوا زاردو لوط یهل ار ندرابهل

 ل دارکاو داغ را نالوا طول ص هم دخ ه راع هناسرت وربند هل

 بوااغ وچ قارس وفغیوا هج هناسر هلا :هج یغیدل وا ط وېش

 | قرلوا سادقرا هلزارا یسهلج هل نهج وب و شاداپ هشاب وارب یرب ر
 هش را رزوا ااو | شب یمرکی یک و سکصرم یک

 هاشدان هدزاح یکدشود ساس هب رآ و رعرح هزون هدا ز ید ینیدم هلبر

ATEیرلباک هلوقم و  ODSا وک ندنرلکدلوژْوا دن  

 3۳۹ E كه رش ناضەرەلا ءا كمردلس ین راکلتب

 رک زا داتا سالسا نسلاسس> گذقنو هابط نالا هدم” هام

 E E م اکنه و هک را ملا هلی وب ه د هسدا رسلاص و سد ر

 لالا یف نیکلک مزال همان دن هني رل هبب رت نیم هکیارتسناعر یراکد

 هجو هیاغا هللا دبع لوا روخاریم ند هینس تنطلس ن اکدنب یاقدب
 2. اسر قر هل روس لاعا هلا یناودع یا اشا نادو 3و ل ر هاه

 مو "درکر سو مارآ ی تارقن و تارشح ا وب لاسرا هی هی

 ایقشاو لزارا هرکصندنوب بواوا مارح وب وا هنب رز وک كمون
 لقسم اشاب نادومو ه دنس هنر كنس هه و لیحصم هساواهد

 هد لو باک تال دع” كم اش اب نس> یلنیکا سا یب فاس هل

 بب وص یم لکا ه دلو ۱ کد دن ر وهط بصنع و باسات قد .|

 لیت اغا لیلخ یشاب یجاستسب هلا نلرو خاربم نالوا لع ب واب رو
 4: ق اشا ۳ جد اغا ا ىج ناسا وب اغا یکصح

TOT a AAS cahنسل  



 ۱ ٩ هیاشحل زور رد تداعس هقرخ تراب ز چ

 فارس "دفر> ینوک ۰ تم نوا كم رش ناڪ مر هرزوا یدو "و دعاق

 لوا و ید رسد هنارس لوپاتسا ره دنفا ولت کوش ل وا تراز

 وا فیطلت بنس یرلکدردتنا ترا ز یتداعس هقرخ هد ةطا یاج

 یار =| و كع لع ل ۳۳ دل

 ۳ رخ یارس رد هدیاعم حسا سه

 ء+تمعل یو ینوک هفرع یس كفن رش ناضەر وشا

 ( 8 هم تف وش زادنا هراس دنا مس لوالسا ندارم

 ۱ ناکرا هداک یوا an شک هع بمون دد ہص ره تعتنالب روو هدنک وا

 | بولوا تطاعر طا رهطم هلا ارج یسالاو سر نوپا ̂ هدیاعم تاود
 ۱ نالوا تحاو لار لواو تک رع هدچا ناطلس هلا ۷۱و یالآ نداروا

 : تدوع هرارال د یارس هدنها تح و تا ها دا هلا رب ز وعط ی زاغ مارب

 | یدلوا تمیصع جازم قفاوم یسازاب هنمامت

 | كب یبحب یشاب یکنفت ن دش غ ارچ #
 3 ده ان کج رفد AF ا

 | نالا هب هطوا صاخ هلما قایشاب یکنفت ندنخاغاع یناکرس هدنخ رات زوتوا

 ۱ لود ندهد دلوا فا رط ربم رب فیطا r هحرد یدنقا كب یح :

 || هر ورلیا جد یزاسان علاط نکیا یهاوطد كن هلج یهاشداپ هحوت

 1 ةر مطق هما سو لع هفلعار> نامه بور وروت هنعرط یک ربا

 | وش یادتناولوصوم ھه: "در اما رود هيهات وک نالوا لولح نیکعیا لما |

( 

 حا قاناکحاوخ هدنناعارح ندنعد دلوا لودسم هلرا Re el و یساغو

 دولوا لوح هر دف یسارب و یارو لس س رک ۰ 1 یسلروب
 : الص ن الا هب هطوا صاخ ن دکلیمب رش هغایشاب یکفت نالوا له۶
 8 ھن یک یییدلوار ۳۹9 ۵ د هم j تازو رھاط ت حج الص ب دیوا

 1 ١ رو ره نق هذلوا رطاخرد يج هل وا رداق کا هد دعاعا

 9 هدب رار س



 یدک هطوا صاخ نالود ناصع و هجون ةد ۵ دسهع هدی راد

 ید]و ا ددر ساس هد یدنفا ¿ن نا !یلس الّوع يدر دا زا

 دیک < وصک وک یول درصم تیبا نوت

 ۱ ین تطاس ك وصک وک وک هنت رک نوا كفرى لا

 فا رش هرا هکاد یا یرزوا هل وا ا نار :اکم تاذ بور

 هرکصندقداروب ین ناونع الوم 9 اک دث هلآ هلمأعم قلا هک زا

 ۱ هلا رلقود بد = رب تسانم دید ود ن ڪو فر ر ورع ندرهط ت ۰

 ۱ یدنکنا هرزوآ لاو لوا ب j ب رتا تارا ت تش شاد رطاخ يکيدل

 ۱ سکره «درلمارحا تدم ر و تصخر هتحارسا كر اغا قصاوا ی
 : توعد ید لح هودامه ر وصح زارکت هد صع توو هج دیا تک

 نرخ راد هزع> هل رو تنعر هرلماوط نالکند راک و لاحر قلارا ۱

 | ناکنه رس و ناحاصم نانه ن دنفح هلا تدساتم ها اس هلخ

 زاغآ هکنهآ را زاس نکیا روناشاب هب هسیفن *هعطا هدناواو نایتآ نیر
 اغا یطصم شواح یشادرف كن انا رکاش یاب ن زوم هلا ناو هوس

 ید اغا لیعا سا هداز لالد نزن اشواج ه دن اوخ بولوا زادرپه
 | ناک یس هدر كنسادص نیذلوا ه دنناوح ز اتع هدنسارا ل ا ماو نا

 EE هال وا بی ان یساون "دن و رب یی

 ااو لوس ےک  لابنب یم غ یف انس ی
 ایت ۵ لر وع ی ی E قس دن e هلهش وا 0 دتفاب

 ] ندلد جز هاب ون هرغ یا ( مظن) ندر دتفک شلباد ی دن تسل هدفها

 هدید نوخ یا # لوا عناب ح رش "خس هنیس دل اچ یا ٭ لوا
 ھا لوا ماجرت بواک هر روا مدرزیور 5 ۷ یعدرد ۱ هر م هیکد

 هرلن دبا O اع و محض هب ذا هک هدم امط یرلفدوقوا لبا تنها ی

 لا :ه> هاو ی و لب سر ید لو منم هلاک اش ناس

 | یدزوا مایشخا بولپنب هنب رالادنص تنطاس یک یرلفد هیج ندزوض
 : ی رلتبامر « هرالوصا هلب وب و نون# یاسوج یرالوصو هاب

(o 



 اا صاخ ندش غار 1۳1

 1 ی مس تی

 ۱ هک وت شب ۳ 1 ی ا

 ددلوا یرطانوص لر هکود ی وص زود اغا دیچ ندرل, هطوا صاخ |

  صاخ نالوا هدنښ هدهع هدکنا بواوا لوص صوم ءام هدعاقلوصا قفاوم |

 یدک اغا یطصم س ؛ وک ناندرت ندرلل هطوا صاخ م .زالم هک که طو ۱

  pTداواتمک رب للم السو یلع ,> ند دشراق هراغرو 0

 ا کار ارادو ر تافوق ۱۳۱۳۵

 ناریم یاب راد هنب رخ ندنراکوہب لر اغاقا نر هلکب ی اک وش باب هدورج
 رع اظ وک ه تن ۳ ردص یی کد كن هدعقلا ید وشا اغا ی طصم ید |

 | ۵ر هلسلسر هدراغا ینا هلکعا توسان یانق ملاع لرو توهالیارسب رط
 غایش ایراد هپ رخ اغا دجا كج وک ناناوب یاب چیرالیکو اضتقا

 ] یرغوط تسود ی داغا نایلسیرکای رضا یساغایارسهدنناب تلاوالتعا |
 يارس اغا ناد یاد یک ی ارش هحدیا السا هغلیشاب یہ رالیک |
 ها نا نجراا درو یی وناقندر ا یدزوا هد هنخا اغایارسو رلتا هنغل اغا ۱

 3 لاح لاجا "هجرت یدلوایب ] رلبر هنسنجیاشا ینا دلو اتم
 زانو: دادن اوا ید یارانه رخ (اغا یطصم یدب ۱

 هتعا هپ یدب ثارهغ اغا مالسا یرارحتس كیلس ناطعاس هک دن روک
 )طاق ب وروتک هپ یراب رهش ر وضح هے واراد ےلس هد: رات نواو

 ا8 داوا راهتشا هنامرس هدنفح یکید ردد سابلا ناتو هاما ارس

 ۱ وب «داروا پونی رشت ی ءم>و مدخو رییغت یزرطروط یدب ثاربم
 ولم هد هنکشوک راکنخ ود نیردنلکاقب هناا زود ش ل جوا

 ۳۳و هویاههرمف ااو نونج هدرابا ی هم زس هراد لبح دیلع

 = لص یس ردنا وا هجگراو هلو وا لوقو یسودلاح ینلاچ

 تعیفح هد ٩ ریو اما مالسا | رار لس نالوا ی هی نکا ر دی د

 ۱ 2 دوا نب دصت هدنس - دهباوم كن دارم و و |



 لطف ۱
 ود الاح هن زب نیعلوا كعد لب زرا یسمردتلکب وف هن یک اغا ف قااب

 ثار و لک ےن هلا یخیلاعا هطلع ییاغا یطصم یروکنا ناسناوب یس

 حالص * هرع : هدنسایسنامار لول تواوا لبرج رحالئان هد هنن رد كلن

 دهاز و دباع كي هلبا تقو رورو ر وهظ ٠ دارا هنیوفع هجلوا ر
 قر هلوار وتسم یبع هد اس هبر قايشا راد هنب رخو ر وهسه یب

 یدلوا ر وطسم هقناظاو فاو یکی دیر وک ی ڪروم تر خاو

 ةنامیش ۰ نع هللا زواج

 3 هتناطاس تعس *هحاسب تطاس شش ع وقو ې

 هنسار هک هی اطلس نالوا یناطاس لراهاک هربسم عقاو « دنیا زر |
 تکرح ندشاطکشد « دنروص کیا تعاس رااغا هلفلوا یشن تذط

 بحوم یرالوصو تعالس هروب ره "هریسه ها راقباق لب یلشاب دن

 | هلا رذو رک لاکر و رګ هاشداب هدرو رح تقو راده بواوا ت

 بوظ یرراصح یوطاناو یبا مور نالوا هدتسار هرو زوهظ وربند ه

 روج هپ اعد یلاع یرلکدتارورس و یداشو قوش ر اهطا هلبنخ
 یرالوصوهبه اطلس ربا راذک یزادنا ادعا راص>رارهنداروا تو

 ب ودرج ن دلاد:ص هلبا تساهم و تک وش ۷ اک و رانا * دد دوه

 نوڪسادا لره هواص نامه هدیرلو دروس رار هش راواطذ ا ر قا

 اها هلا تعاج هضص ورذم هولص [شایوادتفا 4: ی دزوا نیما لوا

 ناویدناکنهرمس نآ یرلفداوا اش هعشعش هنب ران کوش یاج قح
 تفاطا ن اناغا نامز یرلکدتا ناعسا * دیسر ن: رااعد هللا نوع ك

 نامه هدنراقداوا ن امرف ها رظتم هد ر وضح ب و وا یر نا
 هورک لوا تعاس یا ریو اعا هناهاش تصخر هنس همسر وک ناو

 راغا قاع هغلزادنا كنفن هرکصتدقدزلوا ایفا ظح هلا رس یهو

 ك اطع یلهنیرخو یدنفا حاص هلوک یجب رش یدنفا ندنرلاو ر
 نسخیسیشاب کنش سشطو یدنقادیعس ب>اصمو ك لماک ییکیاشاد 9

 زارفارس هليا تسکش یی ولد یوسو زاربایراتراهم هد ها ناسش

 هدکدلتسوک زاوج هنتحاتساو مارآ كن هلج ه دندءب كنیرلق
 هرکصتدنحار ردقتعاسرب ايم 4 اتدوع هکنر اکثر یاهو>س

 یرلکدلزرد لج مدقلاونم ؛ بولبتسا هرورمساا بجو ی هرو



0 ٤ 3 

 دی اط لا لو ےک ندزلب اب زا راوح دصل وا مدنآرفس هاش روطظنء

 قبل رب رلشوا > ورل حا صم ل ی وا و نانسی ودح هل رو لاسفا 1

 واوا با حالاتس> یراهزوت ۹ رازاس لردیا بارضا هلن ۱ تارضم

 ۰۰ سا

 ٣ ماعط درا دوار ظنه هب « داراو ریطاح هروشذ ولر ر وضح ۳ ۱

 ِ مرلبن ۴# مدنلوپ هلی ران لوا هر ر 3۴ ندرابق ش یدامردق هوا |

 نزا هلا یدنفا خاص ه داز یول وص نسور مس # مدار روا ندرکحا |

 كو! وراکزور ا کک كن تعفر مزالمو ی دنا قطصم

 ۱ هلکل رابب :# مزایتوب تبلار هک # مان همیا مدنشیا ندنس هقرا |

 ا 1 ی | ہیک هود ساگر دا مزال همن هر کصذ دع مزار 0

 ندر هن-دو صخر هدنناوخ هد دبا هزاغآ ین رالاشما ید بوآوا |

 لی وس م دبا "رکج 1۱ ج 9 ندندن دلوا صضخ هرلهزالم یس هعشد 7
 هاو هنب رابقرش# نی یس مدرلسب ی تماس دا رم رد [

 هدر هدشاوخو م اعطا م ٤ط نالوا « دعلروس ل اقا قر هلب ا ۱

 ناو ناسحا کا ر وھظ « دمارکا مام كجفدبا ما غا یرایقرش |
 هدناوا نیل وا مای تنسا یرلتمالع شلاق هرئصت دک دنیا کن س هلج ۱

 ر اکر ةمدخ و باهذ ندیانهلاع هاشداب روتعح ب ابرو كنچ نوع |
 لامالا راع هاشدام هدعب ب ودنا باش هنهاکتاب ؛ نویامه قاطوا ۱

 ا راد ولنلود بقاع: من راقداوا لالقتسا لادنص هے3 روز راوس ۱

 اھ راتسدو ب>ا ھم ید هراد یا و اما راد هتن د رخ و ی دا 6 ۱

 اسب زرادفوج ولک دک یمرکیو یز اغا هطوا صاخ نالوا لماح | ۱
 ِ مظر ) ندنکیدنروک باگ هامذا شح یرافدلوا یکا ر هنن رللا دنص | ۱

 ز واوا ناوح هنهک #رکد ناهح یلابخ هکرواوا نامز شمک # |
 | یدلوا بسانم هدماقمو ناب نام ٭ رک ناوج كراج

 سس رداد ن دش نیباوب یادم #

 د اما مهار یراب ره رب رد

 سو اع ەر ا 5 ر ندا >> باب 2 هات وش س نلولج ۱

 ۲ نوعا یا میهاربا یمادرُ اغآ لی رک یا رد ر نالوا معلول ۱

 زا قداوم ی ه وا دف هناس لا ف نک و ۳

 ِ یببنلوا هدافا شب دارو

 و ندرمآ ۲



۱ ۱ 
 یارحا و ییعاا دسع ان ۳ «

 ¥ ارالد یارس رد هدیاعم دا ره

 | دبع ین و ک رازاب یعتوا كنس هفب مشلا ها ی ذ هکر ام هنس
 نالواایهم هدننارس لومهالسا امرف مرک هاش نوا رجا نعام

 ماظع یالع و ماف یالکو ماکنه یرلقدلوا ارب فرش هیالعم
 را رهش تن راغ هرزوا ماف دیا تاود تاق رشت مارک تاوذرا

 ناتطاس هرکصتدنرلفدلو اما لب لان هما لشن یراهتخاردنک

 واوا تی ره طم هلا ادا یدبع ۰ ولصو تع رع هه سس عناح د

 ګد ناب روق حوق ردو یر کد تاو تدوع هن طاس یارش

 نالو تسز هدنن رق کش ۳ دادغد هدعا و تمههل.ایرا ایاعدن را

 نابل نوزدنآ تاوغا نتشلوا تست هب.هاج یراق

2 

 | ن ورم « داشوا هنسالاو فرش نویامه " دیاعم هلا نوک انوک ةر

 ارجا یت الما عم نالوا مسر هجاروا و تبغر هنشنب یکشوک یاب قګ
 | یا یارب "هیعب و تدوع هشاطکشب ق ر هرو تیاعر هفالسالوصا

 یدلواتهگ رزم ؟هدنسر یرلودر وب تو لد دعاعا هرزوا

 صعب یدنفا بیسن زارمغا ر اهظا #۴
 + ناونع تفاطا ناناغا ن ان وک هل ذ

 ۱ فا هاش رط رب باا بص۶۶ یون رخ ن دن |یکعا هدرا بس

 ۱ تاب هب هدست فیبر بارا صعب هدنضرعم صیرعت هغد

 هدراک دنا فیاکد یغلوب زوس فوق رب هیدنفا رابط باکو ل دّرسسر

 تند ارگ ههادملاب یتیم ەن دم دق ندر طاخ باسحا هبلارابم "ید

 لاقتروپ هن بعت زعهرب و هپ هسې # بیست رلیا شون هدمدرب نع هرم
 ترطض# باسا ب دذ وه هنس هد زردبا سست یکعد # بیس هنر

 راکف!نامزدعب بولوا بنتحم ندتغلا لر هید لگد بکتع ی

 هدا لار اد هلیساع دااوانامزا رخآ یدهم قلارارب و راجود هبهد

 یدلوا زاصبالاولوابآب را هدنمح یفیدل اصرار ةا یوداز عضو

 فااو نیت امونیالئو تسلاس میافو
 ٭ فرشید لاس نآ تاعوفو ناب و
 و سو سو س چ



 مرگ مرکم مو نالوا لاف ه دنخرف لاس

 دما ا رشک هاشداپ ترضح هلغلوا لتس و قفح یغیداوا ینوک رازاب
 بلاطم لت لث ان هلیا اوز و دناوعناسح ا|یرلندیا دنا صفو ےب راوت عدقن

 | جا هدنکش وک ییبنح یناکر مرح ینوکیسادرف كنب راکدتنا دصاسقمو

 ما فم العم مالسالا میش هلبا یررضح اشاپ ییع ردقلا لیاج ردصو
 | ترضح بانج بات ره ںاکر یراترضح یدنوا لیلخ ج اغا |

 كيربت ذی كب تنع# دن دتح لاس لر هروس را زود هاج ج هاش راب

 نا ی داب یراکدلیا دی دت هجو نم ییدوبعتارب و دیعسآ و
 .E یدلوا دی وسلو ضلت

 ۹6 ناهزو نینزباغا نط صم كنهرس ندش خارج #۴

 هرایشفح شتتفو دقنو قرص هیشنالک هنافع ییاعع رهوح هد هنارخ
 یغلعا رح هدنشاب ےک دخل وا افارب كتاد ییطصم لنهس ندا فقو |

 نع بولا كنکدرب هذيلا ادتبا هرزوا قلوا همدقم هلامآ لوصح و كتسا
 |یرب تف>یرب كانا بودیک كد هرلبحهدبام كرب یروب كنا كل دصق
 لر هیمرم و كر هد نکیا كحرک نالب ییدلنا لاح طا وید یدلوا ك

 بودا كش زوز صعب هنکىدید كالواكّتشم هدلا و بوئاص نالب ناما

 یل هفوارب لر هدد كح هکح تجز قوح 4 دلو ول شا وش هودا هاو

 نیرفآ كکرا و یسید ن دشا یی راکد ری دتا عارچ بورد دکح کا

 رس ن وکجاقرب هد هت الث ؛هطوا یرلک دید كپ وک نلغوا كي وک
 یدلوالع دقوذرب كنها

 هنن رح تاوعا یامدق وب لفن

 1 هنص ان زا ی رقس وژالکو

 ۵ امز الم رل هظواأ صاح نالوا صص2 ا اک فارس ورح

 نونه ملا هب هطواصاخ یب یشک حاق رب ن د رآ هطوا یت اشا دف دلازا
 یاکاخ یر ترض > اهارارربس یغیدلاق مزالم هدرلن کوب هلغلوا نوردنا

 القا نانلوا ناسحسایرالةن نا ذیتسالایدا هب یهللا لط ترضح
 5 اغا لیعاعسا ق ا لوق یسباب میک ك نوبه هنبرخ ن دناونع تفاطا
 ۱ رظن لع یساوا هل وا هدرفس ول یک یمنی دارو رظا فرص روس نک

n a E enمرر سپ کہ ج  

 نولو ا )۳5



۹ 
 سس سی ا

 هلا كب بهار هداز حش یسکسا جوک ندرلیکسانالواهدنودام نیغ
 كرازضح اغا سائلا #0 و یی اغا میهاربا یننح ندنرلقاع یا

 قداص یریہ ریپ یسیشاب ریکشپ هل رالبکو ییاغا دعسا یت الس رقاچ ل
 ۰ هال وو ساب درالکو یییدنفانیماشواچ ندرلیکسایلفاکب و یا

 3 دراص یسدشاب یوش هماح كنس هظوا یلرفس و ی یدنفاد

 صاخ یب نایلسالقعو یکب دو یدنج ندرایکسا لقا عبو یب ید
 نالس تاسیس هلداقانالسرفاح شاب و رو رسم هلبا یر هد رم 1

Nینلیععللوق شاب رالیکورورس یافص یابهص زیرا اغا  
 تسانا هنافاکممزب لوارضاح# انا دج ا یلرکن الو ی هشااوف کیا.
 د دعاص اغا دجا ماج ماج هنیدنسه ف شا ریکشد نولوا# زو

 لود كا دنوا لبلخ یم اما عم اح هنغلیشاب یوش ھ۵ اح كنس هل

 یدلوا دهازو داع د نشو کدلک

 4 اشا لع لد هبت نایصع راهطا هل

 ید هبت یسلاو هنا نالوا راح یترازو یالاو ؟دبتر زواج ند هنس ی
 عح هدقلارا ءانب هنغب دنلوا اکتشا ندنرلفرط انارو ااعر اعاد اشاپ

Eافصا هد هدا هدّعاوا ارسا بولسا نصا بوتکم صع  

 نالوا هدسنه> قوحو زا نیلا دتشم یسیدعت دشا ندنکلوا بوب

 تخیاپ و رارف ندنرلوایآحاقرب نکیشلوا نظ ءوس لدم نظنم
 هت رز زوا ی وشاب ك درابشاب یاو پف ن دیا رابتحا ین اکسا هد ۵

 ل: اد هننایغط هفحندقحآ یرابسچ هرات حا ضو یک یسردنآ نوش

 ینج هيه هلوا نک لت واورم غی دمعي >ندتعاطا "هرباد هلد وبندر

 0 یدولآ تتصعم دوحو ناز دعب ندنعددلوا لیثک باب را مو

 نامر د ی نامرف هدنفحو رودص هعطاق هدارا هنسالوا كح ند

 هرلکج هديا رارقو راوج هجو نم هرلبلاوطو نامه لب دبا روهط هله جد
 یرلیرمضح اش اب نايل سری شور رب زویسللاو هنس وی نالوا راوساراوب د

 هداتموکح هز وحو رومأم هنیرز وا هليا یرکسع یتااا و ناخ یر
 یدلوا نه ي ناوعا هنغد ا د ا ا



 س ا هه لج ید ا ن E نالوا لو هم ۵ وق را کا ۱

 | عدس لر ہس یدوحو هد سا لکد اغار یکسا ك هدنوداج» | 0

 یاد یهو هد هد هطوا صاخ هل. | یصوصخو اصدتسا یتاعارح |

 2 eh هدنا ندنغب دلوا یسالال هل .تفواغا دم, هند 0

Nمزد نم ه:اد دی ارحا چا یاو روا ی اب یب  

 ۲ کو الو ان یتس ی دال ور ۳۳ ر ان ۱

 ا هزلا کچ لا ر اس رب هل ان نااسلوا رمشعت ه لوس فاذا ۱

 | هلب وب یرلیکسا ندودنکحو رک ولج هد ردق تآرح یغلغارج |
 زبقلوا یس هنس ی اغا هللا ذج هلا ذ اعم یراقدم هلوا غ ارج هلا

 .یدلوا رظ لع یيدلبا رکمرکت ۱

 بص و اغا لیلخروخاربم لرع »۴

 افا ےھاربا یشاب یجیاتسب شيا
 ا لیلح یا یجاتس قناس نالوا لوا روخا بم لوا یا شب ج وا

 د هاکولم درا هلغلوا ر وهم یغیدلوا روع هتهاغس ارورفم هنیدنسم ||

 کچ نانا و .یشاب ییئاسنسب الاح هلا قاروخا ریم ورک رارق یل زع |
 زیعراق نانلوب تو عن نا اسب ب4 ز اما مهار ۱

1 
A 4 اغای ha یدنلوارمهدی داد لوا ل ۳  

E jكردیعس هداز اغارضخ دندش یراب رهش  

 انا بیجت یرونطو یدنفا لع یناکو كب ر رعدلقمو

 رس یسادص كکب دس هداز اغارضخ لاک هد رالیک ندارعش یافرظ |
 سود لع ی و مزالم هرلشواح هدارا ا ندعیدلوا ست 13 یساداو

 ؛ هلم اک تراهم هدنام اقم ورید ن تیک را وا موآ دم

 وک نوا شا ندنعندلوا انداو العا حودم هد دتساو انش هلو وا و

 زا نط صم شواج نالوا غارچ هلبا یم] ادنشک رلیجنا جف هدنفرظ
 ءا هلرا مانوا ید كن رب نع داتمو زارحا ی یکنهرس ناونع هن ر

 و اغا ببجم یرونظو یدنفا لیعیناک هدرالک هعشب ن دغی دل وا
 داو ا زاس هنا ىراقجالچ لب وج ا سم هی یکنهرس رورس

 مم تم س س یم ےس سا س س ی س ص © ا noone aS DD س ص س سس تیم ص اک سسس س س

 و



 ويد بوط یارمسب نویامه لقت عوف و ۶
 هک رود رم یارسرد لرم كبرت مسریارحاو

 ندنوب و ر اکشا یعغیداوا ل ءاز قود تالحاوس ورندناواح ینا نر

 یرلترمطح را رات رهش هلفلوا رابتعا معا كعد راداوه زاروا هرک
 نالوا یس هتفه كلوالاعیبر رهش وبشا بو زوبب رابنخا یلقت هب وقت
 تنی مود نو رویم هروب رءیارس هلبا تعاس یرشآ نوا هښش
 رورس "ههاعرس "دیام هلوبناتس لاها بوط نالسا ندفرطره هب را

 لیاجردصوارجا هدوبق بوط باکر نالوا معسر هرکص نوک یکیا ب
 العم مالسالا حش ولتح اع” ولتلود هلیا یرلیرمضح اشاد لع ولتلود ر.

 تاعتلاںوروس رازول نوا مھ یا کاخ ی رات :معح یدنو لیلخ حالا

 EN حاب دروس تطحر هن دوع و یهایو رم هر ا یهاتش

 po و و

 یدلوایهلا فاتطاا لصف یرکدتک |

 هدنول امهروصضح هززوا كاع Ca ےک یک نوا تالوالا عمر ر

 ناطلس هدب وک یس ہرا رازاب یس ادرف یک یب دنوقوا فدرشد

 یسارجا جلب وب هل هج وب و مولعم هرانلوا قوفو هناض رشت یک
 ی دل وا م وطنم مظا یاس بس

 هک كب لک ارادینعم راعشاب یدنفارایط ن درک نیب ر ##

 ۱ ی وسو» مودع كم وخ ر یدنفا.ق داص لنآ ند هلع تاود ي

 راو یرادبا راعشا كنردنفا كب لک | ولت رع ن دن اغا نویامه ت
 4 ارا هک ره هرزوا ی واراد نەم نوعص۶ یل داوز هاو ید:

 هراح ۶# دنک,« ف الت تربح ار راتفک "دسر # نوح ا قوذ هدغ

 هنتففح ین راکدنبا هیاک> یی ًام# تشذک نیس زا رک او رعشتسدش و
 یدنفا كي اجو تربح تروم هقلخ کهدهرب و روتف هنعط هب هلا (
 هرلتد د قدم 4 وب تن هد رک هشفش :هشا "هتفک رەد دروس لی

 هر و. ول ماطر توس هلوار داق هکعد ۱۴ رعاسلا ن طا یف یل

 قلوا دنوک ییایطاخ تاسا و تح و تاب ودر هار نج

gg - 

{o : 



e ۳ 

 قاض EES راسها اا رس شوک # ر ۱ ا ره هد وه رادار هرزوا

 ی ارس هنشر یدیس ناف ساب شکي د# فر

 یک هک هل ریس ۶ يا 1 مر قکاو ر ظن 6 ی. هما داو"ر ما N اط تاک |

 ی

24 ۶ 
 ۲ ۱ ر رد سلوار ر ہا اش یمعاسات 5. اه دید یدو ارد

 ءاح یداوا E د یر یدلول لا نیکف ےک هضرا و

 ] هسدناظل فيا ص ن مصس+الوا فلت يدند # فز ی اض |
 1۶ ندطتس یران ] هدهسدایاع یەک كهللا یو مریم دغ شب ندنغیدناوا

 ا دیار هد لد هتفشآ لکا لک ارم لوا لس یار ندنویدل وا |
 د 0 هوالع یدرقال زار و ب اننا یریذماد ردت وا مشق ندا |

 اروم تکا رن ربع "رم هموظنم تاب وت نالوا بیس هنساوا تا کش |
 رشد نوا نو | مولعم یییداوا نود ن دنزادبا راتعشا

 روزو مارش به كقد رد زو ٭ لد هتفشا لکا هدننم یدو: تعط ||

 ہوا 9 نس فییرت م هعیآ دارم هلی وس هسیا قوذ لب
 ۲ !هدلاعهس دیا مس یظفل لهجو # لیس یدعت ینفیدزاب هسرعش
 لرامشا هک داک هر طاخ *لیفو لاق اعطقیدزالوا نوعا رکابلع تاذ

 ]۳ هجو هلوا كسکا یدنفا كل لکا ماج # اکس کوک راوک
 صفم عا سو + كسا رسا علب وس ال اکا ر 4 روش

 هل | یکدروآ ی ییعدالام ناب هداداون تباه 6 ناد E لک ۱

 ولد مرود ٥ مسل وس هنو رو هوعه یزس هدنب قارا یا بول زون

 ۱ اوک هل: رهو نا وج هل دن یسعیا وع كب اچ راج هت و روهد هجراب ر
 لادسا وا نکس تاس

 ٩ فب رش ےحزا ن ویامه نیر خ هجاوخ ندمآ

 ساوا هد هر نوعا ئ هر رح یاعدو مزاع ههالاتد هدعناس ا

 یدلوالوصا قف اوم یعیداو ۱ لوس

 3 ریسح "هرامناناب اغا رادو وحج ندرت عارح = 2

 < ور 0۵ ر ر تی یو مب طلس ی انیق صا وح |
rna ke eres amره ی ^  Baی  rn ea a are narی و ور از رپ و و  



 تر
 یکم a ۳ قلاع رادووح نیم هر ۲ تردو لولحم هی هدرانوا

 الاح هما ق ار رادعوح و لوصوع هرول زم "هرابب ان عا دمع لعوط نا

 لطف نارونتشهرهاشم نالوایراهتشا هلکعد زی: نویق یرادیاکر كل
 فراع نالوا # تسم رارمها فقاو سوخرس هاکا قراع # ن دنا

 9۳ ااو یباشوا ا ید هقلرادباکر ب ولوا لوقم
 A EN و ون ااش ی دنفا جار یساضا درلد نالوا یداتعم ح

 انا میهاربا لرون یساغا رکشد هتخااجا راو اغا نجرلادمع یساعارب

 ل وص وم اغا نیما یا ن دوم قباس یماغا کشد شف هنفلاعا رک

 لئ نا نما دی قارطم لکی وب شاپ با قاتار 6
 ند رل هطوا صاخ مژالم ۵ د AG هطوا صاخ نالق قحاو لو

 یدلوا لومعم یک. دّک اعارک اشیئاب ن ذوم

 یلرا دزدماش لوا هنس ترد م
 لما ؟هتشر م طو ند ودنا هلا

 ۰ یرلکدردتا

 ل 7 افلم ن 4 یس هک وری كموح كي ی دعه داز اشاب ھر

 نیش حراس عار ن اش وا
 هدکلر لمح هراکب ندنعد دلواقی 5 1 طم هن وردنا نونا هدهساأ لکد فال

 هل. ۱ ار وی یزتوف کن اب ی راک دک « د_ءا زادفوحو ۳

 ف سا یلقاحمت فال هس ۳ یرطب و حاعذا قح ربع یرلکدتا جار

 ینیدلوا یوعد رب شلاق هترخایراکدلیا حاتح هان لش هج راش

 یدلوا جایتخا دیق ناب ەھ زا

 ٭ والدم "درب رح اغا کز یروبنط ب>اصء ق ےک

 کش ۱| ندور ط یز مرح ابا ۱۳ ا کز یروبنط یراب رهش بحاس

 لر هکح یسوفرود ار د هدتمایق هدشدفو اله هنطویالح یال: ۳

 یدلوا 3 یا كو ی هطا وال دم

 ٭ لاح تقو باخاب یدنفا مالال اشو مظعارب زولاصنا $
 میجن < ا “ر هاا اه اھ ۵ مالا تام هرزو |یییداو انا 1( اع مول

 راسم هر دو دهد کی هلع ت تاود EEE رول ھت ۵ ۱ اوتاف

 ره جو اا۳ :میلاعت ۸4 طاب رهسروس ر f راتط نیک | قوس هدر ط

۱ 



 1 اع عالطا یس) کا هنکندتا 4 4 ماس هر نابغطوتعو ناست !

ar n aستم رب  aK TTرد  os mame nt Oê mma Ab 1 aرس  marزا  Kas a am a E fa raa pr ere 22 TE ıa mn Aتا  GR, e aAرس  e7 رس ی ی  age a aسی  

 2 صعب قلارا و ن سو ها ر رو هد رهربتعم خراوت رک و

 ندنعاطا راد تلم نار ]ری هلدا یراکرکر كي رحم e دیو ۱
 ۰ ۰ درک ن ایه قوا ن ۳ ناکرا ا o | تار =< هعا فح

 قالوا اشا هلفارطا دوخابو اغخا هيلكلا لاللا رمه لاح و نيک
 ۰ وا ماوبا هداروش ئ هلند ردار = و نیل قش ین کتب رله رط

 1 دا یکی دتا کت : تاوخو لاوس قوح ا كوو. رکن ف |

 ۳۹ لو لک شم هم رک و اشا ع مظعار ز رو رک تاعا لمس 1

 رودو رږزو الوا eba هد زر یآرو و ردام هوا ر زوس افش

 ۱۳ فا نیک مشق اتم روم ام نا لو اکو نود ندا
 تاب هنو بار لا تاب هت ینیدلو یف وس رس هبحاص هحاص راصحهرف

 0 باهولاد.ع انالوم هداز یعس» ندرودص جافا هلفلوا یک ر وعلا
 اجا توالح یراتسدرس هننوعد ندنطاس فرطو ۳۹1 تشم

 یلربمزا قیاس سا هرا ندن رل شاب یو العم هاکردو تاش یدتفا

 1 هطوا صاخ هت وعد هدکنا او قدال هر هل وم تلاک و ۳۳ وم ا حاص

 ءرد هل-هاواقفاوم هیهدارا یسک كناغا د دیس یشاب یب وهق
 ر ه دو ر ط تعا را یر هلهح و وا ب وضو

 ہار دلح صا ید نوبامه رهم قع ]وا ریز و یر مالسالا ےش

 هرصع )و درد هللا لعو رییست هنن راث ریضح اشاب لعیلردنناناو ا قرص

 یدنلوا بدن یسلک

 ¥ نوردنآ نا( اغا ضصعب قع یرادووجناونع ناسحا م

 اارادقوج نال وا یسام یا هد هناک ولم تان و ب اکر و ریثدهیوا

 ۳ ناشارب هعلراد دوج هددالث "هطوا یسان ندن,د!اقزا یرلءزالم

 ازجا هدلاح یفیدناوا بیست ندهنابهاش فرطو بدترت هسوک زار
 ۳ EE د هلاما باا Eqn طوتم دیا زر 1

 ےس اف تس لوا ق والا هژرادفو جت اسس 7 کس نوا هعفدون تاهن

 اهج بانج تنامر هنانالوم زذنیسار دی ؟ردقواو ینازرا هینس
 ۷۶ ق دننیدلوا یناونا ر فف "هدر د لا ۵. د ةر وب قاب او ۱



 تجاجیناب تااو اغا لع رهتعیدنج ندرااغآ نالوا هد هن زخ یسک

 نکا و اغا نیما لب رق ینا تلا دو اغا ى نک كنب قادن
 اغا یر دق ظذاحو ی دنفا رع ظفاحو اغا رک اش یع؛ ونو ی دنوآ دا

 یج وطواع ا نیما ل رونو كن هی هداز یلکدارو اغار کب ی 1 ملاق ندرالب

 ناوج#ب ن دل رفس و اغا فیظذ ی دنجو اغاوها طی شکار
 ل رسدو اغا ی دع ۹۹ كب لبعاعسا یدنحو اما قطصم ۹

 ه دءجو اورماک ها !قارادقوج اغا دجالروتو یدنا خاص یش
 دیک تا یرافدلوا او رپ ی هد هبلک ںودیک ہرلقب رط راشو ه 0

 یداوا الما

 ٩6 یدنفا لیلخ قیاس مالسالا ز حش لاحترا مایپ هدیسر 3

 راصح هرق لاصةنالابندیمالسالا جش مازحا دزلبماقع هدماکنهب مانا

 دنسافنم لح یدنفا لیاخ سکرح ن اوا لاتتسا یلاسرا هم(

 بواک یشرب یب ۲ لوز شا ربا لاو هعانو نانلق یھت لوصواا د

 هاب یناج دقنو رانفرک هنول تام میفکش پدیا كوگنوا ی
 "هجرت # یداو راهتشا ییداواصالخ ندنطو یالح یالبدنب تن

 ف رش هدر شعب زوبکحس ۴ هبلا راشم یانال وم یاهوتم لاح لاج

 نا طاس ناکعنج نالوا نارود ناسی ود علاقو ط وبصم یرلس ول

 ولت هعیرلهمرک م هک رک نالک هبا ت ادتا كتى ران د رمح ناخ نطس

 ۳ رچ فن هیاد ن ال هرات مضح ناشلا هيلع ناذاس هللا ة
 هرارسس یک تذح هفقشسه هر ب واوا ای یعوا كج وک نالو ۳

 لب ہص وصخو نار دک ییتقو هلبا نافقو N مو یک شا

 كنغب دلوا ناب رکو نالان ان وک هع شد Fe کیا زر زما ینا سلاف ناطا

 لخاد رده ره دسک ار > *یلاوح هد رک اناب هدام ناغاخرانلب یس

 یراهعاکن منو , اتاط یزژدومس هدهسدالکد یی علا آ تموک> هرو

 3 طظ فد رەد ك هد اوج هاد ندنکب داک دیآ رس ی | وکسم م

 | بدن ناو را نونصا یرادزوشک نوا وتو بک روح هرز

 هوا مر> بولوا یفج ر ها

 ۱ RRS ا یار د بس یناسب راد ۹۵ 3

 | 3 2 بر رپ ن 2 نالکهدوج 0 اوکو هآ ای 9 ء ل

 9۳۳ س تتست تسمدتم س gaa ےس ےک

 کا



 و
 هدناخ نط صم نامز تیاهن توتلوا فی ردت هنس هدلاو یرللوا هدکلر |

 دیملواناهن ندزوک ناخ نط صم نکبا ےعنو زان "درورب ی ک ےلس هدارهش
 باخ دج رودر دق هنس شا نواو لاسرا هب هن رخ ا نادم رح

 لاح تیلست هدنوردنآ نورد هد گیدشود عار ا ن ریلس ناطاس هدارهش

 ید تو جان فرش علاش ناذعاس یس هنس حجو ا رو ڪان هگرا

 لب A زوسرهو لر یییلح هلا نی > هعود هدیرلفدلوا

 "یدنفا لیلخ هرکص هنس حوا نوا بواوالیصتو ناب نفسم ینییداوا
 وک « رییلس دااتسواجر یغامقیح ن دارالد یارمس هلا ی ولوع هطاغ
 قي يلب ؛ وب و لئات هروکذم تد ولوم ی د هنس اا نوا بویم هیات نوا

 رفوم هر دن هند, ههر 0 ا SE | لخاد هیدیلک

 "ناب ه دن دوع نیغلوا رسم تكمروس زو ههالا تا ه دنګ ا هرو رم ماعو

 لوبح هلبا یکارکسهیضاق یلوطانا نرد مک قو جو لوصوم هلوبناتسهعیقر |
 قم رومأم هرلهبلاع سلاو رب ر هن مات یسهیاپ یل امور هدنرد ییرکب بولوا
 یب لبا مور ردقلا ل لج ر دص لعفلاب هدزکسیمرک, نیفلوا ربقوت هوالع

 یش هنس ۳ ز و وا هلل وا ا یر رج. هن یس ا ترد ز واو رفاه

 ماعم ینو ۳3 7 0 لاصفتا ندیلب :ا مور هدنسهر < یس هدعلا ید

 شر رک ورا ها تعاب :هنهاحنوردایاص1ا جد هب یال سال اےس م ارح انار

 یرا نجا هتک رح تام راخم ه دیرلتت سم ت دم نالوا ترابع تک

 ندناقم هدنروهط - دین نرد نکیشمالوا ر ادنقا رس را رهش ع وس

 روصخ نانلوا وزع هب و دنک نوهسلواروع۶ ن داقنال لاءقاو رود

 نادنس هق راو روهُشم یک و نسدبحاص هیحاص راص> هرق هلدس>

 یعاخ هجاحیر هلبلخ یراکدروتکیرغوط هب هسورپ اروم أم هنساغنءلح
 وا یھب راسم یا الو ه کیدتا دانادا ه>ره هدراروا داد یب دال

E.هار هد  DEیکتا ناحدعتلد نآ قلا ہد  

 اځ نوفدم« دنسهحاس ی ین رس a اش ا دحا ۱ دک ناک هدراص> ہرذ

 هناوفجتر هيلع نا هچریدلو هآکن یورک خرج عاضوا حورحو هارس

 ۱ 4 انا یردق یکصح بصنو افا ی ع لییغراغ یشاب ین اتسب لارع و
 ۳ ر ی یلیغراغتالوا ی ےساب ی اتد 9 رر م HEE و ۱

 [ وب تبم ی یک تنور سس ده نام
4 - ¥ 
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KEN نیش 

 لو وا نوا كەر ويا هراب هڏا د ز دا ق نیلصد د هلال رع یہص ی

 یک زی سا و مکرارف هدّنطلس درب یرع هدکنندنک ۹ ۳

 یدلوا قوت کصح یردق ناو اعا یکصح هلبا
 9 ی طع ترا د ص ماقع اشاب ٰلع لرد ندا ۶

 ر طارش رزو یسااو ردلچ نانلوا توعد هنرادص ردص لوا نوک

 هل زم هللا ی ےک نوآ شد ندننا رص یسزراد یرلترمضح اشاب ىلع ر

 نط را وجب وا رابخا نلدوضو « دن 5 زا هلبا راغلدا راک -تو راز

 ان وکو ب و لاسرا هنلابقتسا یرلترمضح اغا سابلا رادیطس ن دی راب ره

 نامه ه رکصادق دنلوا لاتسا هن رطاخ راسفتسا هلا دناک ولم سزا

 ايهم ه دنس هلکسا م رح بورتسوک تعریس هزادکسا هلت هداح لات
 ه دارواو ه ذها ثم ىغا هن ؟ش وک یا کار هنلادنیص یجان

 دنش ر دو هن کشک انا رادیلس هلبا یزرادقوح راکنخ نرک

 یرلتر وح یدنفا هداز یی ا مالسالا حس هدعب تول رو هذعا

 ماقم هل: واو ريم تاقالم هی هناهاش تاذ هدنسهطوا هفب رمش "هقرخ «

 یاب هطوا صاخ هاو اردقم ق 1 وا لئان هن وياه رهه ه د هکر

 یرورسلا بجوتسم روم“ هورف واهر سارس ن الراح هلبدپ اغانیس

 ۳ ےش ہجلب روہ مجلس هلالقتسا دپ تاود مامزو ميرکتهلباس
 تولو n لسا یک | ٤ روکروم» ولف هضاب هده رار طح ید

 ۳ 1 هرزوا یع وفوو ربیسنو قوس هد ڪڪ ]رب هب یلاع باب هدنما

 یدنلوا ربط دو

 هجوو ی دنفا نیما لوا ماما تافو #
 < یدنفا ن د باعا ن ز ترض تماما

 عرکلا دبع هدنخ ران زوتواو ماکب هلبا اماما ك وک هدنشراترکسیم
 یاد یدنوا نیما ی و هسور نالوا ماما لوح هرب كە وحر ید

 هلل وب تناهن یسادص ه درنمو بارو تباجا نز كيا هب یھ

 یاما ی دنفارشاع ولتخ امس یماتساقاته اقف ماسق ی ر ڪک ا
 تالاب ماما A ر هر ال صاو هدهع گل رب رس > یدنوا ندباعلاپ

EES ی 1 



 E لوڪ یسالاو فرش

 ٩ اشاپ اص ماقماق شیاگبصنو اشاپ ىلع لرد لرع#۴
 و  ریقوت هلیا ترادص ر دص لوا نوک زوفط ریدق برریدقن نیک
 فی ون قاود اک ةلیسامدا كلا تکرخ اشد ام فک اشاب لع یلردش

 زدعل ن دنفحهلوا فسزن ناباث س رلشفا یخیدن وط هل ایدوخ یآرو

 دبنو لرع نیزرسکملکچیم انوا طنا ىساقب هد قل طم تلاکو ماقم
 دب ير ڪڊ كيلا یرت بجر وبشا هلغلوا الکو "درک زی وجت
 ارا دول تلو د هدلحلوآ بونارام تا اکر هت رب هفلاق نوک یسهنریا هعج
 دم : نودامهرهم هس دطساو كن راترضح اغا یسع طظواح ی تاعا

 هعفدوا توتاواداعباودرط هنسهطا نس رق ندداب رف یب رپ زحو دادزتسا

 لربهزا ندا دادعتسا بس ڪک هنرادص هدنفلماتعاف ر دق نوک قرف
 یرلن مضح یدنفا مالسالا ج هپ یاح تاتو داعصا هردص اشاب خاص

 ی دل وا دانعم مر اکم هاشداپ ترضح روظ» یرلک دنک هبا

 .. نیما نویامه دن رخ یادنفک ندش خارج
 4 یدتفا نیما یسرق شام بصدو یدنفا

 هدیکبازوتوا بواوا یجناتعقهیاغا هللادعس یسادنصک هنبرخ هدنحراتزوتوا
 الاح سهنس حوا زواوا تولا ههطوا صاخ هلآ ییاونع یتلالال هدارهش

 ن دنفلادهک هب هخ كرات رض اغاسابلا ولتلود یرادناهح رادرطس
 لب زخ ةعفد هن راز زوا « دنرلق دا وا ماکب هلا یرادمتس یاس هنر |

 ترضح بره هلیفرش كلام و یهاسمو رفع هلبا ینلادنهک
 یهناهاش یاضر اعاد یرلت رضح یدنقا نیما ندالع نالوا یهاشداب

 را رهش مولعم یراکفا راکو راکرد یکی دغا توف هتیفد ه دلاص سا
 ة2 طاس دز قریلروس تاغتلا هننس طاطعا ن دغي دلوا راعش تعغش |

 8 رح ARNE ہس نرد جوا EE صضر# م ددلاک :عراذمف

 ۱ ۱ هک و رک كەن اس ماهم ه دمأناوب هد هاا ی دنلوا هرادا درب . و

 E امدعر هلل وا ها الطد» ناباش قز ل دو) راتخا كه ۱

 E ۳ لوا ماش ءا یداعدربخو ما "زا حارسا هدندحو هشوکو یت ےس
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 ۱۳ ی ات
 ناتغَق هن راغا ییارس هطعاغ ین وک همج یسادرف كفیرش بجر وبشا
 هرکصتدتمدخ یادا بو دیک هرو رم یارس ه دز كمروتک ىە

 هننویامه نیبام ییارس ویق بوط ب وک هنکشوک یاب ندب همصعتق
 ذنذاح یسل هفص تاعا راد ےس هد هسص یکی دایکچ تا ہرزوا تک
 قمال وا ریفت یول ور مند یتغیدل روی عارچ هیهاماب ب وهيچ هنګو
 هلتهجوا بودیا رٹ ات هنی هدهسیاشلوا ممعت نسح قووم هلیسهخ>
 رەظ هر ورد "یلیاسد هله> و وذو رطد ف رە ندع رڪ هن وامه نا

 کنن روهظكنفلخو ت دوعهنرب یتنادنفک هیدر رخ هدارس وراق و قره و

 یری راسا ق 2 2 یلهطوا صاخ نکا ردیا تیک قلعت

 رولا صاف روّصح ق 2 اہل تماقو ن نم هل اھ نژاد هن رد رح E نیم

 هبدنب رخ ايفر هباغا نیسح یشاب هطوا صاخ بولیرویب نیب رت هدهاکول
 فلسوفلخ نامه كحدبالاع ور هنن راباکاخ یه نخهدناواو لاسر
 یسومش كنه رخ كر هبا فلت یتالماعم قحهلوا فرش بجوم هنر
 ی در ر نیفرط و میظعد هنعلح هلا ملسا رهم هزاحوا بواب راو هنک و

 هر ون امهنیدام قحالو تع رع هارپور دنفایوق قیاس تل دیا مو لټ

 نالوا لے ن دن رلبلاع هدهع ب ول تاودو تور هامرس يکشک

 هح ول هکب ےیهاربا هد ارش ن دراباهطوا صاخ مزال یک لک هطواصام

 یدنلوا هوفت یکیدلبا هزت هلبا هلیسو ود هلایمومریعو

 + ودب وط یارسرد ن ویابه هرم خجارخا

 تا ند دلع تل و د *هلحا مظاعا قناما هرمص یس هنس یا زونوا ویت

 ات لوح كنراتیضح یدنفا فسوب ولن داس ل وا قش را
 هنن وک ی کبآ نوا تفرش نجر هر زوا نوا شل وا شف لا
 هرم بونلوا بلج هنبارس وش وط ینوک یس هوا هم ندبا ف داص
 هل روم كنب رلت رمضح اغا یسبع ظفاح ىس انا « داعسلا راد ن وياما

 یراک دتنک بوب وا یرارب هلا ماعا یرایش نالوا ندنن اع رتو مجلس هی.
 یدنلواعقر هزاز ےہ وردنا مااقو یداطا

 46 ناخ ورام غ اعخس! یدنفا هداز یرد ین #
 ۱ مالسالا ع“ نالوا را یس * ماقم یر داد>او ابآزوامم نادهنس رب
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  E rرسا ۲۳

 | نره .یطعد کن لہر ضط > ید: وا الم هلن دیع هداز یرد واتاود نسا 0
  ۱ئ ما 0

 ۳9 تم وە تک کوا لر نا رو نت صد EAR رحم مهح ناف هدرا ۱

 ۳ فن درب رقم فرش و ! تولوا اد ۰ نطو یالد ر تمس یگلد داوا

 7 هاها اش را را ةع هد أ دو بآ ی اصضتعم ق ۹ک یک و نو

 9ک ماش ۳ € اسر د هرا هتک هود تروا اوس ¥

 ر الص یونس راه ی هد هجاوخ یسهناهتک تن وب ھھھ یارس

 ۱ : ا هراما س۶ءو لما قل ر دارت وردو وح ی راد رطح یدوا ر و رد

 و عا ندا 3 س یدعاعت نام د ل٤ لصد ودها ایش |

GERINو ده مس و  TOURSهول 2 روس رد رس حس  

Tn۲ دور  ANS 3 ۷1 رنگ هل دلوا 8 هل باب E E لردا SS 
1 ۸ ۱ 

 ا رها ی هحاوح هن رخ یغ ا هحاوح ٣ a 5 نالوا نی

 ئ کا ید شب و ۳ هند رخو ترانه هند را رطح ی ددا رک

` 

 س

 Ei ار4 طاع تواو وا تداعر ( تالش هن رلدریضح | یدنهادجا

 f دآ هحاوخ اک 1 نادرلت ۳3 كم رلد رس ڪچن یدنفا هداز یحس)

 ۳ ۱ یدشلوا فراتا یهیحون هب یدنفا ۱ ۱

 ۱ ا ۱ دم دزاقک نان راد قام وط بعل ع وقو 9

 | 4 هحواو لار اوه شا اشک ینوک یس هربا رازاب یر نوا كه رش نابعش

 بوروب لالجو ءاج كيرح هلبالاب ور لابقا هنکشوک هنا اک هزاهاشتاذ

 وب رل“ روا قو هدنرا رو شنوئرپ روضح و بلج ینوردا تاوعا ا

 دنا ِتباوت بودا باس ید د زوعش كرل جاموط یر رو اتا ورش

 یدنفا نیسح یدنح نالوا زا ییارفاو یا هدیزاب قاموطن هو زارورس

 < راذ دٌیروا هل ی ورپ الاب یش اموط زاتم نوا شب زانروف ی ؟یدننک
 اعدا ران وب نکیا یافت نیا روا مر يابا کییقاوا قاموط
 لبو ف e یازفا تەد یرلک دش رک قالوق هک هرگن دکن

 هانع هنسهو تراشا هیات ن دنفحهلوا قارغتسا ناوصا یافت ربح

 راف دو رانا هد ص ول و لوص وم هب رال وم ام سم هلجح نیول روس

 ]میخ د كلا وج هکر عم نادنج هدعب تواوا لوڅ هن ) هیلهاج تربع

 =| تسا شنود / هب «دیا تاس یس#و نام ر 9 یراغآ ی درد

 سس سس سس ی چ و ج

era روب 
۲ 1 
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 ر لز هناخما نادیع ی وچ ء دشدلوا نالعآ رر |
 هدنسارا كران دیا ناوتو بات ل.ذب هغغا ندرپ یرلکدتیا ناشنو نا

NR لیعاعسا هلوک لرالبک ن دیرلعارح لئیدنفا كب لع قبسا راددا 

 دا وا لصاحب یکم ے۳ دواتاه و لصاو هدوصعم لر ۰ یدیدح دی ر

۱ 
 هداموب یروب زد مالع هد هسا یدشبا نیک یهبضعب و نیکع یسیرم

۱ 

 | هدنیهزوو لاسعحایساوا حارمشنا داب د زا ببس ی رالادج هلبا یزز
 ۱ هڪل وا لاصعسا تصحر ن دزارص دا ع رک هاشداپ تب سه>ح یا ا

 بارو لاد هیولق طرد هعیعطاق یرازوس كفبرج فی رظ يکيا ل

 لب دا ثب “رم اتوا ۱ نالوا دوعوم نیکم زتسوک نکرد تحاص نکسک ی

 لاصسطا قير طب كي ی دبع لبا یدنفا دیعس لایخ ن د رايح ا

 9-9 ها تواوا ی ۳ لایخر م دروکی زا ی رادرواجم هر زوا بیو

 هنکب درد ف هر ا دس یک و هکر ۳ هک نو ۳

 زوب# هو صدانو فول 3 فعاصمو تسااثمو تس # لس یا فک

 یدلو | فح ید ی اک هر طاخ یلدد ۷۶ وحاو

 € شادنکشب یارسلحاش یاب ن وبابه ل2 خوفو
 اے م مرکب كس رس نابمشو ید د نوا كاسا ندهب .مور روهشمروه
 ینج هلی روس ن وباب لن هشاطکش» یارمسلحاس کوک یس ةبربا را
 رشد اغ ات ناو طا ا یرشا هدروک ذعموب  قه

 یا رس ۳01 لامآ بابرارطاخ ش NEA تعانق طا یرلف

ewیدزوا لامالام روح 4 جا ورص یاهم  ” 

 < غب لوظ ر صفت نوبامه باکر عوقو 8 |
 یخددلنال راوعا باکر هنکشوک ه۶! لوط ینوک ی درد ی رکب كلاح

 ن دساسنیفسا م راکم هاش داپ ترض ح لاث هنزبآ لاج سان رکا هلتها

 یرلهو رل تزی٣ مو دذ رظتم هدټسارەر هلرسهزرا سایه صیف سایت
 هلب وا هلن وش«دنراو ص شد تع اس ماع نی دلو | سانشرد9۰ا نه ڈٹ م واع ۸ کو

 ۱ ندا ناعم ن دنرازم۶4* نیبحو روه ظ ند راننطاس یارش
TEST =صحبت  



 7 EBA روا ولر

 هلا عوض>حو عوسحو لوم هنولصیادا هدنرللوصو هرو ص ەد سے

 هداعدماتخ بولوا لزمأءى سلوا لویقم هدیهلا دنع یر ادتقا دمامهماما ||
 یلرانآ تع! رادیدضرع ندالعم یا واوار فرش هبا ژ یالا

 یر رظنلا مدع رب زو هد زءرص یب داوا ادع لد هلاخ | تاغ دید |
e, 

 U ىدا باھ ولا درع ولت مار ڪڪ سم ید عم و اا اص ولتلود

 هوس ترس سا بیو نخ تست
 کلب وو كمروس راز زول 4 انج ج هاشداب بان ر# باکر یرلنموح

 بواوا ره ظم هرورهدنن هاشنهش ترضح تاهجود رم رترب ندرلدالسا زا

 بس ز هله> وو! یرلداهذ تاناو رو دص هلاک وام تصحر هن ردد وعهد عز

 ندنرهدعوهدبزو لابقا هن رس ناول مپ نامههدخلوا رو طس تالس راع
 لأم هدوهس یاعدارب هحاوا مم یسلوا لاماپ هدنیمز عطس یتفج جاق
 ندنغ داوا لایعهرمس یرایش هلو یسد رکا كنيحربس نبا کارت هدهسوا

 رس ینابطاع نامطااد ناولو خاط رب ر دف تعاس یکلار زس هراج

 مری و یی را دناوع ید:۶ا بغار یج هطاح ناظم ف رطو رو,

 زد و د یوبس شکل هنساذح كيوي امهرصق هدقدلوا ماع بواوا زوم
 تباصا هناشن ینوشروف هنامز نازادنا كنف نالوا *یهتم کچا هتسکش

 ما ساب یل هنی نخ ه دنراا ن دنغج هل وا هن اهب هن اسحا یرام رپ دتا

 سک كب اطع هداز رادهسک هلبا كب دار هداز ناطاس یالس رقاح

 يراتمالع شلاق هللا یراقداوا رظا نسحره نم هلنهجواو رفط هپ یتسا

 ارس قر هلوأ راوس هم شا بسا تیسی ا هاشداب تبع ر دو رهاظ

 لر و ی e e e ی و در اپ ی رو و رس سرا ورا سم رس رام ^ ریو بس a حر سوم سرش را تساوی

 یدلوا رطاخیاعص تبحو«یراندوع دن رلارالد

 ۲46 دا زن لام هدارهش ساب هعشعش ارت تارسم غ وقو
 ظعم هان شو مظعا هاش دار ر مدآ یئ ؛ عون شیاسا باسو اع حور

 هدف ا یدنوا د. ادع ناطاس ا تل 4 هدا ر هش رم دنوا

 ؟)رهکب ارد یسەدھا شم یرلتو م 4 9 ن وب یرکس یرالاسو نس
 روا شارت نیز دعب ن دن داوا شم“ ود دن وهم تووش نورد

 رعدنفا واتکوشیشارت ی ادشاو رایتخا هد تعاس فرا نی

 عا هدر بودا رادتا هلع اما لبع ی یاد اعشاب نائلوب ی یان ر ار

 ۱9 هشهللا روزه رب رد رس ند هاها فا ل اروک بان ده ترس ید

 هک رام
 A و ی دو ھے ج جت خواد دز و روس ےک
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 ۱ هنی رلرمضح ارد و تم یساپ دع) سار كن رلت مضح هملاراد

 | ندنعیدنلوا راهظارکشت یظعندنناح قلطملکو هصوصخوب و راب
 ندنارسم هدنقوعیجیلاها هلج هل تقاضا هرلناو یلاع باب لاحر اعسادع

 نا اذ ی اغا یلاصطرع ی راک دنیا میظنت هدننعص ی ام كني رلمالوا ل

 عدعت باس ی ر هد اعا هب یهللا لظ یانک اخ هلبا عیظعت عاونا و ما
 وب ۲ 4 یشارت م او دلا ىلع كمارخون هدا رهش ۰ رگص.ص دو دن

 | هنوردنا اعر هرااغا ربرپ ندنغاجوا رایلهفص هحدقا هرزوا علوا ماد
 باک ر دب رد رد E3 مان عاد درود هدبل رفسرپ رو رز هتسداش یرلد

 ~~ ق

 8 ی راک دتا ی رب رب هدا نهش نکیایشو ر وش هع وڳ ہیک

 بابرا نوجا قلوا یشابرب رب لصا نیدمک ق وچ ب ودیا یر ر
 رلیدبد قارطرشع” هشاب لک یمر وشارپ هلتسانموب و قافتا هلبا ق
 | هدل وب وب ب وادا رح ن دقارطبط ظاقلا هل وا قجا فی رح هد.

 یل رت لیصفتااب ه دنعیاق و ها ل اس یکیدمریورس بورپور
 را دب ر: رب ویشا رظا ف سم ن د۶ ل وا تل. نوش ندنفج هل

 ےک

 ربتعم سوگ ق وج جد هقشب ندنرب بولوا رب رپ رس هزهدنفا هدار
 سادق را هقب رظربع فیرح و شاداپ هشارت رو رس "هرغ هلیسا
 | ضرعكنب دنفآ وترپ یدمآ ندافرظ یارعش یدمارس لرمصع یراقد
 ۱ یهازا هلحخود مو ظءیطان نوحاكناو مولعم ند هدیداب هديصقکبد

 هاش لوا ناخ دوج ترضح (هتسل) یدلوا ندنلسق موز م

 جوان # شاق نب رز هنباب نوکره دیش روخردیا شرف # كتعفرنود
 كشر # شاب هک اخ هلرظن نسحوت رپ زابنروف# رق هدنروضح هک ت فال
 | خرچ رم یب رهقْغین هسروک# برط ضم دراطع ندنفطا كلك
 | و ہن دنوک ینیدغوط# یسهدارهشیک ینویام۵ تخم بکوک # شالتر
 | * بور ورف هناهج مشچ هرق لواسارتون ٭ شاپ هسعا هن اهچ ید
 ریپ بوروک كت ناوج لوا # شا یدقاندنزوک هلّمسم طرق كا

 | دج # شادیاپ هدب دمرسرع ها رهش را هلوا # ناهج هاش نفپ دا
 شارت یداوادبج ناطاس وع وم ریتم ینرادرهوح رات مدیدوآ رپ«

 تب سسس یون سک ا سک ہک کا ست سلا ےک هس کس ےک ایل تیپ بس سس

 ۹« نابەش رخ اوایف نیط ف بجاوم جارخا $

 س ۰ ي ۰ ۷ ِ و ۰ ی
 ۱ سا ره هعاد رب روجم فا سه ن |صهر هد هد رکا یو ص ورډ ھد

 سس
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ne 

  زکر ام ه ام ید as9 EE اوم نط ہ9 ن "لک اب : رود بشر

 است هود ا فرد هل لا هرق ۳ یلاصو ے طش قر هاف هتعھرد

 3 هو الخ ییا نل نەز یور هادا ۵ د روک لی موا ندنعح هوا ۱

 ملح هلج و لوصو هنبارمس لو.« السار یر را
 ۰ ۰ اس

Eیاطوا بروج ور ۳0 ۳1 و اد  +R۳ رادقم رب ۳  

 Dl شوق نالق 5 دنا رس لوم السا هر 2 لدا اساو ماراو |

 3 یرلفم فا هلا هناهد روا ی و راژرف ره و توام رلد ودایه روع>

 ۳ 1 و .A د وا ضرع ۵ لب ء ! بولو اولد باوصا اح ۱

 روسوت

 اب رو هدب رال وخ د هلا هګ ناول د تاوتا دیاروا و لولح یتامزآ

 1 هب اد ها توروظ «od هاشداب هاکشدب هلا 24 همه ءا تنا 4

 راک ردہصەد "۳ ءا رلنرمک همش ورص 2 داسو اشا تفطاع ر لر رهط د

 وا یاماو نما 9 IT ناف ات

j ۱کس ے3 رد نوبامش باکر عوق ود و  a + 

 اک دن عف وب. بیاکرب ندا بای ساز هود چوو د تاعا |
 ۱5 كشت تاش ویشا هفلوا ایذه سا امد د وا

 :اوعا تایعاک هاشدان هد ماه مع تفو زكا اول ج زوقط

 امسا یرالاعطآ صرف لالظ یاد نیرز یاو ا ںودہا نا ھک تا ینوردنا
 ا بانا یوقتو تام یوتف ترڪ هللا ت انکلاع رز و كت دیا
 زوب هنول ههیا ہک اخ هدارواو باتش هروص قب رصق یدنفا باهولا دبع

 انصر هن دوع هرکنص ن دنرلقدلوا تا طاس تا طخ نهم لر هروس

 اوعا قحلوا داش و محشر وام نت رک وا یس هعدق "هدعاق و

 ازوا نوژوا ادتبا هدنرلقدلوا نوذآع هکازبد هدنواسهروض- نوردنا
 ناو نوم یسکره نون وا ی راذ دبات هن ررر هدشروک كراناولهد
 ۱ رد نون ب ار وج فال اسم وک هتک نوک یک رک ت دشورا
 للا ها زاوآ دنلب زاس عافسا رادقمر هرکصن دیدنکیآ بواوا نورم

 وبا مه تدوع یرزوا ماشخاو رام: ر اسم ی هلج ينيدناوا تو
 یدلواراکو راغص یاعد رخ نالصسا بیس

baدا ماع ج ل: ناضمر توب  

۳۳ meer 
r 

 ۶ تا ٩ ۲ ا

 ےس اچ س م م س ون ون و دوو سوی e جن
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 ا ےک دمج فو هلن ضیا رها ی | ڪمر یس هنس 2 زونوا ۱

 یرلکدتبا فلاکت دنی رپ ر قلحولد نیس هرالبدنف نیعب هب وسدب و ید

 a. Sal ۱ ونمنمود نی ړم ترهغمتعا یس دلصدو ن اح وهرورس

 نوک ی دن | ادرو نیغلوا نبيا نع a هل وا نیلسم هاصع سون

 اد ا رلسرد ر وص> 6 )رب رگ فرش ناد یل دلروج ٽدوعءع ندو

 ترصح فاطاارهظمرا,دنفا لع دا ه> واواو یهاشهاب بولط«ی

 یردلوا یهلایهاتماتمل هدنرلعحیرلفدلوا یهالا لط

 ۱ ی ترداحف دف 2 تلود ناکرا تراز م

 ۱ ندنگیدتنا ی داص) هب هک را.« ء عج ینوک یعسب نوا كف رش ل زا

 قازرا هنس هدعایسم هنسلوا یو یعتلا نوا | تراز ید وا

 هلبا تراب ز یکاپ بول لوا نابعادو ناک دن نالوا تاقی رشد راد ل

 هک 9 2۳ زااغا ی طص قح هاب تدش عارج < $

 ص ل رس ء امسالا اف نطصق وس هکا نادرلل هطوا صضاخ واک دک

 هد یانکی تورا za ۳ تواوا تارا وس ساو دکل ا #

 یکج ۵م هديا رجا يدمج ن دنغد داوا قاداطم رج لج یعسا و ۱

 هزب رج هن هسرود هدنګا كیا هطوا صاخ قرف لب قرقو راکش
 ییاتعسا هجا ءان هنفیداوا راکرد هدنع هلج کج هيه هديا
 لول ت ۰ لو شاب ن اش هوود وب و تنا هل اید هدب ن ورد

 تک ید لو ید داوا نت تب یک E هنسلر و اڪ و ۵ ی

 بواب روب تساعر هللا راک گاز در تراس یروکذ تی هج

 ندهصاخ اخ نامزالم ین یکیدک هطواصاخ نالوا لهه ندنس

Eیدلوا قسم هلا یسمالوا یکسا نشین  

 ۹ دیدح یا مسرد مسا یه یارحاو دیعس دیعندمآ %

 مارب ر بولوا ما ع ۰ دنوک زونوا مایصو مود کراس. ۰ اس

 هاشدا قیعلوا ماہ سیف شک هس ینزوک ر نا ا مارآ
 2 ف هیدږع مسا ص دداک هدنسارالد یاربس لو,هالس | دو

 € ا و مالا یندوع هشاطک ثب یاشکاد یارس سن ۵ لوا ۲ مات
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E wiوا او ناباش ییلدنلوا ماود هزار اکر و 77 | لاو  

 1 ی دأوأ م اا ما ظذ

TS OE را 
 ال دی رستاوعا ره و گر ضخت صدر

 اقا نوک و سبر ارازاب يا یاو ی کسنوا كفب رشلاوش

 لب راب رهش ب ولوا یس تنطاس هنکش وک اشاب ترع کاک هدننروب

 لوا راو هراس یرلتک وش ۰ هوو هروک د دم رصد كن رلترمضح رادنوا

 دص یرلنامرذو رها هنب را هذاط رهح ام وع ید كاب راغا شوق

 رس باس هاش هلج- یر هدارا ن دیا ر وهط هدناموب ور وطس یارب

 زویسد حوا عدا و دنا هدانا كب ر هيس "هدارا نامه قر هلرا

 ۳ اه هنساشاک و رمس هدلاح کدر و اض هدرطر ھ یراکدلر د

 نس 9 را و راذک كياچ راتب یک ی شن I کیا یتهروک ناو اد یرلفداوا

 -وا تاب را "و داد رارو قعاوا رادتا درراتش راه ظا را_عال ا ىلع اعر

 ھ هزان رکو یت ا ن دن ام اقم لها لئ و هزاغآ هزوس وزاس هلغلوا

 ) .>!یرلقداشاب هزار لراکنها هلیا هزاوآولرد بورد وا هزاس هسا راو
 | ی رالومأم یع وج نیفلوا هزادنا یب لیسو هزارح | یب هناهاش

 ؟دپ وا رب سکره هلا یکدلسک سس یک هدیفااجو سزسد هن دوصقم

 یدلواسوهو یوزرا عافترا بس

 96 هصاخ رالبک ؟هجاوخت تب واوم ناسحا ۴
 ۱ ارض یدبوا د یو رھ انوک ىسەجاوخ رالک ندالع لر

 ناسحا ی ولوم ید رد س دو ند هراهان یرسا یرط جد

Eن احزرح در اه> هحاوخ ن اشسا ۶ نامر ندیا ر وهط  

 ا تراز ی روھ شم رودص و تیاعر هقب رط ےسر هلبا هن اهب ون
 هعالع ن درا هحاوح ینارس هطاع دف هحاوح رالک ه درلنوک

 ۱۶و نبیعد یرل:رسع>یدنفا مح راد,ع اب الوم مس و e |> هنامزدب رو

 رفح یدنفا نیس> یونف ندنیاماع یالعهلبا جا هجاوخ ییارس 0
 ی دنلوا نیبزت فال تماف

 شش سس سس ساک

 وفات 
۱ 



iv 
 ن “٠ ل

 (٠ ىدا دیش 3 هجاوخ هب ٠ رخ نا مادحرش تافو ۸

 : نالب روب ما . RPO هدنزعم م ادخرس ندشناوغا س دطوا نواهه ب

 رسا ریسا 7ê نوا شن یراب تلعب تمکح یدنفآ در هجا
 ۱ یتددل وا 3 ےتلاراد مزع « د ها ید اواو بولوآ ی

 یرارو دان روو 1 باس هنس هبلط كن ثا, هط وا یرادک اربر تب

 دنس همدخ هاخ اولح ( هلا یوم یافوتم لاح لاجا هچر) ی
 حاس ندنیلص “رع هدنشراتر ناسعط كناد مان اغا نسح ی

 لص یلاحع ن دنلها كی دیا دوبنو دوب رم و یقرفو دورو هدو
 | شر باجالا تسخ هرکصددک دعا لیک ن اقرا ی
 کلم یقیداوا تال امو باسا هب یدنفا كي ر یس ن وتا

 باطخ لباقو ب اھا یتغا اغا جا انداع هلبا ےک یدادادخ دادم
 نی زسکتیا ریخت الصا 7 تیعع هد رطح و رعد ی هیمربدلس فک

 تدوگ « دکار ن نا :ونابه یودرا هدا ضنا ندتساب ر بودن تم

 تمکحیاضتقم نکیاتربغ دن رک هدهبلا راشم هرادردق هن راتزوت
 لها ناناوب یسادنعک هی رخ «دح رات لوا لز تیشع یاضتفاو
 هداتس نونفو رداق هم ردزا تودوقوا یرااغا اعاد اما هللا دعس ی

 هنن اب راهذو لیل نویسم هلا دوجولاردان دوجو رر رهاظ یترا
 کلوب راهتشا یبا وا یلاخ ند راهظا ن: راکفاوب .هراوز نالک

 ها رخ ن دیر هحاوخ - ی داع ےسر تنوع ضيف نودامه یار

 ی افوتم یراتریضح ی دفا دجا واتلیصو هد 1 ےک یس هجا

 هبهنیوهک یادهک هلغلوا یس همان تامولعم هدنافرعء اعراب 1
 نردنا رمخ ات الب ہ دهبلا راشم یادم و ه دافا ینا ھبنارک رهوب
 هب یدنفا كب یسح ناه ب و دا هدارا لب ص2 نوعا یسعلا هلود

 ؛دج اوخ فقونالب قاوا ربعستراردرم مولعم رک دت ل امور رگ «

 رد قد اؤد یس ۳1 هب هند رخ هله واوا و رییس هنوردنا یهبلا ی
 ربا ۷ نر هلوا موم هو نون : هر هلاح وا مو> سه "ه_>اوح هلق

 لزا ها ارس هرکص ن دنشا قرقو لدا هل. هرابع # هللا هراز :

 روش هدنرورح هام جافرب بولوا لاق مس هرا وید شدراو هد ۱

 کا هراناوا بااط دسزد و ریطسا قد ایا م ۷ یاب مادخ رس



 وا 11 هدقدنلوا ربشان خج ریون باس 9 یدیا
 ۱ لات هریغف ناوخ دا لفط اندام واااو وع ندقوج وڪ و

 | ل صف باتک (تب ) رانید ییعمیلکنر لیخ یسعذ ردیبک ن اها

 هد ۹8 یر شب عن ص تشکنارس ینکرت هک # تسون یئ اک رح بآ ارت
 |14: وا بودیا مادفا هةموقوا یب رعو یسرافیسب را كزااغاو ماود هتسرد |
 یربس ظذ د دنوباسبه ۰ هنننحو ر« هدوردناردق هنس ید زرګ لاوتم ر |

 ةا فیدصت یسصعب لرلو ی هلثما ندا :هندلوا ر هو رهوحر قول |
 کت

 ار مالشاب هب ےن هام هللا یتاعمو یط: ۳ یس! ۱ رک !رانروک فرص قوح زاو ۱

Cl |وا هل دوش شاوب ت تب هد 0 تو و ۷ ۳  

Nن دنغیداوا لانحالا ج دع قوا ۳: ید ا  
 سعءالصا هژ هسک نلب روک کک هدي دنسد لاعف او هل چ لاصح هلڪو

 یعفسم یب ارم هدو عیجو ی یلقو یه" یعبط هلا تاع تویلوا

 بجری>ور ییاعد ق نةمالوا تداهآ هندهصوو تداغ درد یل م daلوا

 هدرا وشد راکر هو -مژاس مه داتسوا لصاحملا ن وسايا تنج یماقمو

 هب رالاع را A ار 3 دیشاشرع زوک هلهحو ت ندنعددل او آرم رها و وم |

 هی رایرمضح اس ن ا طاس زواب ناکینج ملقا تفه كلام كالا نا

 ه> و و ی هد هنا اح عو كهللا ی و» هحاوخ ہت ص یکن دلب وس |

 دره ی دیار سوت ۷9رکلاص یدیشلوایس هیاس ## ید. کارا سدا

 ربثک یب هب هیاس یدنادود# لط ی كت

 قرح a دردم زا اگر دسلرو ڪڪ ه,> و یرد د رګ اکر لوا > ود ل: اه |

 هک ارالد یارسهرد ه دنا حنا سه یا جاو یاد عندما نوع

 مارب وقفحمیغیدلوا هفرع ینوکیجنزوفط كن هقب رمشلا دعا یذویشا
 هروب زمموب نداد داوا قدصم هدراهالعا یفغج هلو یس هربا ه«جینوک

 ۳ ناکدنبو. تنادع نبع یرلهب صاف د هلو ناسا یارسهد هکر اسم

 ھا درع نییآ نوک یسادرد ب سف واوا تق رک شصت یرلد,طات نشاط

 ' دی و« دب هلرامم هردرص ندود لوا ادا یزامماربب و تعراسم هدارحا

 گود زد + اس هنکش ؟.تعس هدنمانخ بوروس ترسسایم هن رار شد

 ان اوا تفیزو بز قلی بیس ا بیام ی ايوا 3 تیابهمو
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 هلا نوک ان وک هسلا نو ردنا تاو  Eهزسالاو یر نونابش و لی

 نیناوق ید ه دلوا و تععر هشت یکشوک 2 ا ° هلو 1 بواوا نورب

 - قوا تحع هدسریرا اک وا لع ام هتسا رحا هل س همه لر فک

 ۱ یزارحا اعط هند ط1 یارب دیه و رو مه رب کت یا هد تک

 یدلوارورسو قوش تعاب
 دانا ميهاربا باس را.رریلس رادکمان هزاران ناسحا

 نالوا غارح هایئباوت نیدلا تاسهش ن دما رادیاکر یس هنس نکس یمرا
 یصارا و تافو هدع.بو تاد قل رط هد هکر اسم "هرس ول غا نسج نت

 تاون نالوا لح ندنس هدهع هلفلوا 1 تل ساد هد: هس دن

 ای ا 7 با 9 اا صاح

 یدنفا شع شم او ! یصاو عا یردق یاد ی گاتیب لز *%

 التیم 7۳۵ 4 عبط یکص> یر دو نالوا یاد IE وربندیآ نکس ی

 نانلوب اغا یصح هلا یجمع بولر ۱ السا هرو هد هل لف تدم هلته حو

 یدلواردعم لا ۳ رطلیمکت یر هدعاقو رقوءیدنفا شع

 4 فلاو نسا موني الو ممسلاس مباقو 3

 یش هرا ھه «ج ینوک یس ارتا كنمارخا يج ی

 ابدی اقام دکتشوک لبتج ام نیل لو « د روک دم مول 4

 را: دروس ےہ و هل ۷

 9 ناغارچ یارسرد دیدج لاس باکر ع وقفو #
 نوا + باكر هلا ی” هلسو دعس و كير ید تنه در درج لاس اقا

 لآ دن ویپ دبا تلود لوم” نسا لرصا ا روی ارچا یسالاو مع
 ناغا رج ینوک ی مچ جوا كمر یس هنس یدب زونوا وشا نیغلوا ندا

 حس هلا اشاب ۳ اص ولت اود مطا رب رو هداروا ب ونارام صا ب اکر س

 یا. اخ یناربضح ی دنا !ت اهولا درع ولتارک ماش ال السا

 رر ند هلج یر رابعا ر دق ورسو سد كمروس راز ول هرس

 هلن رلتدوع هر Kh ندیرلدروب تانافم تالا ره طم هدااح ره 3

 4 وو رو دص فر زینت ه درا لا ق>ا قح یراب ارهذ و باا د



TSS E Serra par mar ne maa 
 ےس ےس یس س جھ صر اش ق ےس ت ےک ا

 ٍ کم

 توس e _ ےہ و |

 6 یهاشنهش رکن ابتاکب یدنفا نط صم ندشقاطا

ELرس  Esکوکو صکوک كس را ر صح راع تفهشر اب د رپ  

 O O نوا رے هدراف ی ااا

 رلفدروس عارح هن وبابه "هنب رخ یوسو مو د۶ مان ی دفا یرون |
 اھت هدمگ یدیشخلوا لر هفلاطل عیاقو لیذو لیصفت الكت هدننع
 ابصضا تا رب و روبج هءزاب تب ویدوا ورد هرود زه حب ران ر وک ذم مود

 ؛دزاب هلبس و زاب ی د: کک دکوم یهبداوا ر وهشم یکی دعا تقو

 اک اخ یرلترضخ> اغا س ابا ولتاود ی راب رهش رادمتس ینا اط رع
 هیھاشنهشر× هتک قا وا میهن ندرز] روح رع یاح ل امو دقن هر هناه اش

 ۱ ۰ 14 دارا هاب ر یف وشو هدارا قفاوم یاطا ۱

 ۱ لنج سو ناك رد نوردا تاوعا "یزامقام وط 2 وکو %

 3 ؟یلنج نوکسم € ی اش دار نوک ی دی ییرکب ريخ ارو ص ونشا

 هس هناهب ین ویا قاموطو نون# نورد یتوردناناک دذ هلیا فدرشن
 روصح وام یا دلوانوظء یرلح هروس نانا نوتا هر اک قوس

 ںا ھم هاشداب هر یدنفا ید اه ےحاص مسا ن درل دخ اصم نالو اه دن ود امه

 ژروید یداوا ر ابتخا كم ییسیدنوا فداه بو روج باطخ هجو

 هدراقد روب مردیا ن طنب اک د لشا ن ۰ سر دو یکتا نیم راتوا هدهنیاآ ۱

 ۳ ءا یع "اه یدنوا ۳ اخ ندرلنح اصم ناروط هدنناب تل الا

 ۱ هاب ناسفط تاو قعا قوا یررە كنشاب م دنا هما یدص

 1 دز دعا دلن وف ۵4 هم هود بور وټک ۲۷ گر اچ راح رم رک ررەک |

 ۱ :داک تسار لو یزوس یی داب قم 0 ik نکا داو 1 س رطصم

 ادغ هدمایط یک یکاوا طقف ماکدجا ی هرایح دنیساو هیکح
 RES مد e وا ماود هدع سو لکاو

 س زاب ه.>ر رپ دوخاب ر ۶ ھه تاب ا بالر ئ هل رد یک نود یر 4 راو

 :احراچ هكر شا رکیعاد ی E 4 یا مدح ینک ینگیدید مسردپان

 اب یی هدر کش ر روس ن اتم نوک دلا و پهلان هنج ر رب |

 نِ اوا روشار هوا هل. ۱ ی اعم شب یا د ہٹ اس۳ ریش ھ هیک کب 2 9 وا

 و سس سس ۳ ت 2002



 دم ۲۱

 ۳۹ ر دت روض ه.>ر نانوقوا الع ه دنا كه اھ بواب روب نامرذ

 هلءا یاطنامرد # نوکرب هریقف تولک هراعب ۶# ردشلزا هلحم ود هغي

 تارش تهذلابح Ee قوا نامرد ۵ددرد هت ڪر مدق ا #راژ ف

 شواج بوبواربیدنفا فاه هجتویقوا كبیدبع یان شازاوید ۴# را

 ندرایحدنسانرد :رگ دنفارمهاشداب نامرد هع درد بهر کنڈ دک دتا یا

 کل و دیس هله نول وا یرلج وک یرلشدا لرلت وب مکا تلط نام

 زدم ولعم اتش یرلکدتیا وژرایافتلاراد هلاك یدعردون>نوت ن

 كم هب ی دنفا فناه نادردق هاش داد ه ذک دنا رز یزوس كر.

 نامرف هدي دجت هليا نامز و نیمز هنهکوب یتلکوک هناربوو ناسحا ن
 ییاربر ام لاع راب رهش دا وا نه | رهاط راز یداه هن راق در

 نبام هناتعا اب هردو تو دنا راهشودعراک تو راما هل ارلثول ردقتع

 لوس بودیکهئب را هطوا ید ناونع تفاظا ناباغاوتع رع هنوذا

 راب دا وآ تن ۶۰ بم هل لو تلود رعماود یاعد

 دڳ نود امه روص> رد یوم داوم مےظن ن دناوخ ۴

 ی: د و ید و ناز وا داها هاتف ا یس هنر: ا هعج

 ید سل هکشوک لح ما جا دنا Fe اخ ال ادعا هل دس

 یعاعسا نامه بوزو ی: هلا بلح هرو ۳ ره ینورد ا تاو

 نام اما هدنمانح و تار 9 هرزوا بم ل بارا ت دالو هفتم نالوا ف وا

 نیطالسایسو هناعالها ها یباود كی دباتوالت ف رس نخ یارو
 ۱ >ا هلهح و وا 3 5 رک ۴ اوراو ادهاو یقاعا ناک ناک هناعع

 ی د ناب وک هردان ناناغاو نامارخ هنب رلمآوت تعصع مرح هرک صڈ دنراقد
 ه دچا ناخ مماح ها ال ۳ یالآ نوک یدادرف تواوا نایاّدش هو ۵

 یغیدلوا ررگم ی راعایسا ید ۰ دار دعم ل واو رت یراق ر

 یدلبا رونم ینورب و نوردنا هک رد وب ق>

 # و وط یار ن هابهلش ع وقو ¥

 هاش داب دارم نوباسه لوت ل رنو وح فوڪ كرا دن تن لس ۵ در

# 



 هرس وثب وط ندد ارس س ایکٹر ن از ۳ ف وک هش ن ل دی

 ` یدلوا ناناش هرگ شل یرلد 27 وب لش

 چ هزالک صع مرارصم باکر حوقو #۴
 ۱ ر باکر ۰ دب رلع وقو هاها رزف نورعم ت۶ ناولام 2 لعن وردد هوا

 ز هلل وا ند هیاع تاود *دعد "و دعا تاک روب ارجا یسالاو

 ا لک ن د راکش وک نالا وا هد هرس اطلس قدادح ینوک ی >وا لروامه

 روک دم لح لابقال ادلخم هاشنهش یرزوا هلی وا بوتلراعصا اکر هنکشوک
 لاذتشا هنس ادا ار هط ءولص هدنآ یرلقب مشنو لالحا تکوش زادنا هیاس
 هدهرسمع یراق دابق هللا ه رش ک تعاج ول لاما هیر هتراتدنک

 یارص> یدنفا هداز یعس) م التالا م جو اشاب حاص ولتلود م ظعا رزو

 بو دیا تیقر مچ یاب ود زل یامش تب 2 رابغ « داد دکلد یا وا

 هرکصندتعاس یکیا ربو نون# هلبا یهاشداپ تافنلا نو فا ندنرللومأم |
 یدلوا نوردنا اھا روظم یرلفدلوا نوذ ام هنتدوع

 4 ن وعیز رء ی دنا یا دص به ی و

 السا ریطع رط>ر اغ ی دنوا قد دہص بش ۵ دوور صيف یل رط

 هل وا الم هیالحاو ق یال: ۵ دن را تل والا عمر هلته وب 9

 لوصوم یدنوا رمطا ودا لو رع نادلو.هالسا هتان نالوا ۵ لس هدهع

 یدلوا لوم لذا هلی ۷2 لروک روم ولفه هقوح هدب.طعار رو روصحو

 رکسعیضاف هصاخ ی" .طارس ناو لز ع

 ¥ نا ڪڪ ور ھل ی دزوا تھ!

 یراربض> یدنفا تع4: نالوا یشاب میهح اررکم ورېندنخ رات رکسنوآ

 رک و طاق هد یر ى ِرْط هلا یماءصنا ی هائدار راظدا ن نیا

 دل وا رک تقادص * 6 لل را ره طم E تاما هلن ی

 || ر ومام هبالاو ساحو لج هلا یکارکسع یضاق لوطانا لوا یا

 ۳ ضارغالاب لاعع صد فی دلو | 1 یرهشو ناش ا ۱

 اگ هدنا وزع هب و دن کو سرت رل هم دقم یهرطاخ هدنفح كر هيم هکچ
 رول هدبا باھر ا ود ناک را ءاشعا هنلفع ن د: رافدم هلود راو كفا

 ت س س _
 ۳ ا سو خم و

 و بد



 رخالاعبر وبدأ بواوابب رغاو یا برس یرلکدلبا ضرع هالا ل

 بصق هلبا یندیعآ راشواج ددعتم ینوک رازاپ ن دیا فداصت هننوک یع
 قطاد. ع ندنرسردم نالوا تب ,ط هع تعیا رصد ۵ دلم دو الحا و ین 5

 ےظء ر دک هنت لحد فاك یر دابا ارمسا ۵ لب ارب چد ن ی

 ره ظمەدنام را برق ی رانو اسس یخددارعوا هتلاحرب هد وب قحر

 یاعت رع ر نامه رد لوا ےلس عبط اسف ثعا یرلع> هل وا ملا ب

 ندنرمش كرارارشا نالوا اةدصا نیهمو نیهم هپهلج یرانرضح س
 نال وا لصد هلبنبسانم لالملا رقه لاح وب هکنوح نیمآ هیلبا نیما

 لطم هداز یلکر دنب یب هک یارسس ن مارک سر ذمهبطا

 ن دماظع رو دص ید هنکلرکسعیضاق یلوطاناو قکسم یدنفا د

 ی دا وا قبلا یرات ریضح یدنفا دیشر دجا ولتحا ی" هداز قح

 دڳ هداز یوص) شیابصدو ساب ها د.ع ازد نادو.و لیدبت»

 ن داده دهد د ج اقرب ی رلت طح شاپ هللا دع ولت ود ارد ناد

 هد هسا هدکفنا امدتسا ییلوا لوغشمهل ساعد كزەذنفا ولتگ وشنو اغ
 نجلا بویلوا هلا هاش یاضر هنسااق هدشوب یعاضخقم هناهاش ه

 یراقاعسیح اص راص هروو هیهاروک هاب را لاع فاسو تدانعو نا

Aید هواش الح اوس 0 دّنطاب را وجو تداعر لوس یم روج:  

 ی دل وا توادص "هر ص ولخ یییدنلف ی رتو ا هده ع لوح

 < یدنفا فتاه یرا رهش بحاصم تافو #

 كالیحاصم هدننامااب نامز كنب رلترمضح ناخد اد ٤نا طاس ناک
 ناباپ لح ریس هدیسریس هلا الد اص م شابمویلاو نا ۳۳ هنن قلا ی

 یک فو هنسح و رندق وچ یفلاه هدروخاس رب, فراء عماج ن

 تلل والا یداجو ثباجا هرم تذاع بواوا هتسإ یک تو

 قوا تح م فاطاا لئانو تجر یارد لصاو یوک یعچوا
 سو نمود هدرا < یعداج شارطکشد هلبس هداح ناغارح ی

 یاغو وسد یادتا كل هبلایموم یافوء یدنلوا نر هدتساز هر یر

 بد ڏهن ءال ولس هتعنص تالدلحم ار وه و توس ن دقابج ا٠



 سس سس جسم س

 قش هد چ لاصخ ل چ نا ظاس ۵ دو وا تره کد دارا قالخا ۱

 ندنرلفداوا داد راززوک هرل>وا یکىدلشد ا راز EN 2 سا ۱

Be ۱۱ ا دنوا ركشا رییعت ۱ ی روظو زرط هکلد 9 كلو هل. ا لالیحاص  

 Se ز نا ۳و ۳ ترد نک د همانا وب ك دروک دم م راد یدبا

 با مه طب داشسوا رد رورد ۳ < ۳ سارا زلب > اص مو رهظم كافل 0

 هعساو ۰ هچحر هنلع هلآ هچسر

 ۱ یدنفایغار ی هطن ا>ندش خارج #۴
 ۱ ډک اغا لع ظداح سیا تصلو

 انا کس د هن حالا لو یا ن دی زولوا ن دن مرګ یس هرس رکن ی ۳ ۱

 بغا ر هیذفصاخ "هناخ ی دنفابغار نالوا نیکم هدندنسم قلیحهطناج |
 در دع ییایح هطناج دیدم ت دم ن دنع دلوا بلاط هبا رح عطق و |
 ر دس هقن اس ق وقح دس , راد ریضح اغا سالا راش دعددوب یددش دعا وا 0

 ,Fa عارج را اعداوید م اکا هنس هوسا و اکتشا ندنلاح هلع 0

 رس هرامنان كناغادیعس قرد ن دناتافو هدفی رش ےب > هتسوپ و اعدتسا

 رادمان رادرلسندنکی درد دند رد ارع منا مه رم ۰ 1 دانا تخا |

 چ دین رزقا یاد یرصهنسرو-هناهاش ةا ناخبا |

 اب ودنک یفدددراقیح هلع ن دهود ىئ جفلعا ح لر هردتا را تعا "هوالع |

 o ۳29 هطناح نال وا لود لو ا ر فا دا دزا تم |

 قم تفف و بیس یاغا لع زظنفاح شد ورد ناب لود یسد دات 0

 جد SL ب ون بو درا بد وصد : ییاغا لم ع ایسا لن د رو یسبعت وا

 ایسا یمارخ هد رخ یاغ ار مان اغا رهاط ماس ر ندن رایج زاب هنیزرخ 0

 یدلوا ماحدزا بارا مادهنا بیس یکیدلبا هل, ولو

 4 یشابهطوا صاخ شیاجم بصنو هداعسلا باب یاغآ لزع #
 ه انا نط صم یورةنا نانو یب افا هداعسلا بأت هریندهنس یدپ ب

 ٩ام ولعم یکیدمرب و 4 هناندن وت هلر همر و روتف ةن روما هلغلوا اتش

 زا یرھکب یربرب یک ہر دنسک نالوا صاخ هنبراغا وبق قحو دا
 ۱ فا ناک اک نی ۳۳ ا سالب االصا هش راک دتا ۱ دو ز ات

 ۳ را ةا ود کک ا اهعتسا ناب اد ید و 1 نج تالصاح و



 کارم
 دایدزا *یداب هاغا نیس یلهتالع یشابهطوا صاخ نالوا هدرابا قا

 یدناریعگل یب وفرش نوعا ییلافاوی:یدتاقرب هکلب و اطخوو
 | کوک زز دعاس کتب ورشا نار هر طاش ا ال
 یف داصد جک ۰ یرگل كنس هرخالا یداج یهنس ینیزونوا ۲

 توعد هیوامه روض > ی یا هطوا صاخ نوک یادتا كرام ¿ن

 ' یزورمساا تحوتسم روع ولت هرسارس ی راکداک هږدیک هن رااغا و
 هنفودو نام داش بس ه دنقح ی راک دتبا ترسیم لا هد | سا

 ا هطلغ نوعا قلیشاب هطوا صاخ هصلوا ینارماک هجو نم قرهیم
 نانو سابلا هدن وامه روض هاا لب كحوک ناسوب یعاعا یا

 اغا د یل رک رع كحوک ناناوب یسالال یماغنا ومق هدهنغااعا هط
 ی راکدید 9 دی رک ل د رلاخا قاآ ید هد دنعآ ال ال یساغا ومقو نام

 هراغا قا یی رکب یراق هجوق نالفورک یکیدلروک ناناش نالعوارب ی

 یغیدلوانایمرد زوس عاونا هدنسارا كنب رل وناقو ناغفو دان رف

 تودیا لاععتسا نیف رط هتاقالمو لاعتسا قحال قیاس فانا

 هلصو دعو (ثن لیاقع) هدنسارا و لاعا ینهنو كيمت ۱
 # رد رارقا هتل یکرب هقشاع الال طا # رد راکنا تااح وب

 ك هلم خ رحوا E ؟ودت # للود هغارلا هنبدع و 0۳

 ا نکیسا وا ر دنانو یادراو كنلاعا واو اعا ی 0 ۷ ر د را

 هلی اراعشاو تاسا هک دیک هنس هزاح بودااعد هنروهطكالرع لرد

 یشرب كنيل هی العرهسپک ج ار:یرهتسءضعب ندنراغا نو زدنا نم
 هرلشاط لنارمح لها نازیدباب راوی نوا قود ن دنراک دلس نکی

 هدغاک غرب اردنا عارفا هلا هوسا ی رلح رات ندوص یرافدری-

 قدلوا رورمسم هدأ ز ن د رس هدر هک دل وا یعاغا وو م دنوا بو

 دنکوا ب وید ف داوب رفط هد هر رات وش هنارچاع ند زم رور ل

 ثداوح هدیارسیکیدید مهر وءراج سو !هبدلکد نوبقوا هدنرافدق
 هنس زا لیګ وب كنس هناد يکنارب ګلاب ره یرلک دری و واد خم

 ۷ هلتءافتسا هدننم دخ رد انس هل وب فرش ( مظن ) یدلوا ث

 هن اس طعوصوا هلیصوصخ 9 ییاونع كمادخهساوا ردف هرس



erp 

 اک ید ر د کی روس کرک i $é 0 ما قلوا لو ۳ و

 ١ لیا گننس % ندلوا كفالسا نک ءدا ل E ی لات Ce نتاناهج |

 ناب ره زسا یک كنود 1 هر د بوت رک ام یدحا نون ا ۱

 نکا لبا عا قحر دق و هد هساا قو يتااپو لحب نافاس

 یدلوا یعدم ترا دا سردشت

 دن زورف زور رد در ناط رس هدا۰ ارس تالو ۳ وڏو ¢

 اطلا اعاد اعد هدیک كن راتمضح هزلا ل وسر هل دا لیلظلط ۱

 فد 9 E ب وا ی ظا فک هل لج ران ره طعم هديه | ۱

 مد. سا ۳ E نو هش ی 5 زی ی رکن كرخالا یداج |

 1 هنعغل دلوا اعصو رورسیارس دانا یر هداراورس هدارهشرد ۱

 ۱ : د وط هر ر ون وط كا تن 5 دنسلا ی اتا هاځ زاهم نادهردان نااغا

 ناهج ها هاش هدد رافدلوا ناو EE برم هدنارود رواد روصحو ناور

 هءاق ییولا یراک دپ رس هلد رن سش تسد لراہم هدزکا كکشوک ءرود

 ]وزو م نوتا نو رفا ندد حو ت رغ هغ! | ییصت ساره بو دما نایمرد نماد

 نب رد هر ,اساذشردق رادستسد هر ۵ 2 دنر اک دتا نره بدج عضو ۱

 رودصیرلن اعرفورماهنن ر 1 لک كنمگاطلوهد ؛هرمص یراق داق ید یسانجا

 دىراما بودا روهط هرا د.م ی دیجروج , ۹ اطر کش هر والاخ اینو ۱

 وشی ف هاچ را ۵ یییداب هلأ ان روز اف كندوهب مهالم روھ شم

 و وف و ساره هنافوذ عاونا هلا یناع رفت ر دو تعاس ۳ كع دنا

 دما اح نی ءبا ادو ناح ناه> اکے م ی راک دان وس و ادیب
۵ ۱ 

 ده یدو نوک یدب هرکصادفد راو یراقو و نوذأم هب رهطوا

 کد تبا ظنت كناغاب وارعش ادعامندنرافدلوا نونو رورسم هیازوسو |

 0 هلچ و مدت هب یهاعمح هاشداب باج قاق ولا یابکاخ یراګ رات

 یدل وا س رسد ٥ دن راجثا بول وا مدنارقب ها ٹن هش ناسحا ناباش || ٠
 و اکا یزلہماسا نوا وا نیخروع طو.َصءم رات دلو کا رد

 اش هدهنب رح ند هقیلس بحاص یارعش ر دشاوا 2 رصد ہرا ود

 ۳ بل ( ی راک دلب وس كفن رط یک ی دوا ا



 فنر
 دتلع قلا و.ثا ی دسم اع عبط كنیدنفا ینا اص ینا هرک دت ن د

 | مازلا هلا هتس ت اه > یداھن دب داسح قیعق وم ری طنت ی دانی م

 ر دادا تابا هسهک زاكی نتراهم یک كل وب «دهنالث هنسااو تاک

 ارا بز یدک تو یاس یدایف اروا ترصت دم نا طاس

 رونادب # ناعزاا ربان لیلح ناطلس باص نمی تا *# دو ناخ زوف
 3 دماروت ماند ناطاس تنطاس در عز # دوما قرش نم ادهاح

 ۶ دوج نأخ مودع هداز رو ز مل اعد #

 < 2 فاس اشاد یلع لن نر عید 2 ب

 توشود ی ۱ یهاشداب ر توطرس هشت

 تشاعو رب یاح 4 رک قر هيه هل وا ن € یا كح هدا ن

 ر یاو یینآ مور نام» قحلوا رم رينو حب : یارس یبهد رنک ل

 1 هل وہ3 رح یناوسا ن دند رط ی راد مهح اشا د دشروخ ولت لود

 | قوق واه باب یع وطع» زن هلبس هطاداو زروپ اتو دوا
 یدلوا لوصا قفاوم

 هک هصاخ یابطارسو نیءاماب هبا ناسحا وک

 تم لوب رب هنف> هلج یروهط كرولامه ت دالو هدنازتقا نس نا

 3 تز هح با ینبدلوا فارطر جد یس همان یاد هب قلار

 ۱ مرک دز زا هر عید رت كصاطا صاخ نابعاد ضع) ن دن

 یراث ولوم كينالسو رمزا هد ینا و لوا ماما هله جووب و م زلم ەدەناھائ
 هداز یلکد دن یشاب ےکح هد هرسص ول نیک روک ما یھ وتا

 هلا هناهدودو ناسحا ا ولوم رانو ره ڪڪ د هد هب یدنف |

 یدلوا نانا یس ربا

 6 وف وط یارسرد نواب رص یالآ جارخا #
 و3 بوط ینوکی منا نوا كن مش بجر یس همس ید: زودوا

 م ظع هنيه نيم رح هناهاش تاذ و میان یس ه دام ٥ رص هد
 دد رم یراد دقاط E هنن را ریقا ت داعسرس هل٫ا یدصو ٤

 ه دن رات ولامه روص> ف ساعا ه داع اا راد نامه نا وا رک و رم

3 
~— 

 ۳ ترس



AF 
 || هرص دعب و زورم هلیسابلا كر وکر وم“ یاکر تر د ولبق هرسارس

 | | هرکصن دن دک د ږد زارب هدرانوا تورو رونا همر دال ود یس هود |

 ولدا مس یش ابشواچ یب اس نالب روت بص یم هرمص ند هيلع تاو د لاجر
 ۱ و درب یرارب یس هلججو ماست یراتناما هنبرلت مضح یدنفا هللا ربخ |
 ۳1 اطاو فاع یرلفدراق چ یو لامه رص تو دنا مثسو لتقل |

 یدنلوا مقرتو رب ر ۳ ب د هور دنا عاقو

 چ نویامه روض >رد نوردنآت ۱ وعا یزافاموطعوقو 3$

 < د د قاندان ناناغا ناد ر دو هاش دار
2 

 اموط Ce هدن رلکدتیا فط ی د رله" ب وا قاموط هدنادم ۵ وش وطو

 ادعس شوا>ح شا و ا ك و یرلودثروا تب و جاقرب رلناش وروا ۱

 " را دنازا جراح یرو رسد ا هاش لاتحداا نلیردنوک هل داغا

 ۱ تفح تفح و ناما ناد ھ م رع ناد اولهد دم درا ۹ ران وب قم وا | ۱

 رواد ر طاخ یافص بح وتس ی رافدل وا ناودو بات ی لر هش هروک

 نا لع ظذاح شب ور د یب هاچ یکبیرادٹاو د نالوا برم بولوانارود |
 ۱1 راک ناولهو ها وا Le هند رالا را راسو اا هن راور طظ ل د |

 ۱ تدمرب تني ی هد نواوا ادارب صو صع نرل دنک یرلاسن#

 ,هدرلبحاصعم راسو تہدک هللا ی دنوا دعسو هللا كب یدیع تحاصم |

 | هبهظوا یراکدکود هرب وطو تکرح ن دنزرب زالوا رولوا تفتلم هحراپرب |

 ۱ زلیدلنا ثد وع هنن را هطوا هدرااغآ یک یراقدروب تع رع ۰

 ۱ 8 ۱ € شاک یارمس نوبابه لش ع وقر %

 زدینور ینوک هبنشجمد یمدب نوا كذب رش نامش یس هنس یدب زوتوا |
 وةبج یربخ ج وک ی توکوا هجدنا لولح هلدتعمماداو لوخد یی آ ناس
 تع را رهش هلناتعاسفرشا نانلوا را ت خا هرکحص) دنوک یا

 ودق و راذک هشاطکشد ی ارسل حاس ن ن دنا ارس و, وط ی رلت مضح

 هشم ینبداوا یک العا تنج برد لحاوس هليا یرلف و زل نمایم
 E یدلوا رابک و راغص “هدد

 ۱ ¥ ناغارج > یارسرد نودابه 4 ع ودو 0

 ۱ ارج نوک ید هنر !رازا نال وا ین وک یجب رب یرگد كفب رش ن
ea ۱ 



 اص ولتلود مظعا ر دص اقیطت هنسهدءاقو عوقو ییاکر جوک هذن
 ه دوك زان لحاسین ارض > یدنفاهداز یعسب واتلود مالالا شهلا

 یدلوب ع ویش ی راک دابا ارجا یاکر سر

 ډک هصاحت ةناخلقنب اغا هلادعس ی اب یناکرتس تنرورسم هل

 ین اکرس هنب رزوا تلکب لماک یییرفس نالوا عارح ن دنفلعاع ینا

 قاجوا قو رطلابسح اغا هللادعس یلرالک ندیابسک رحت هلبا ی
 | ىلەطلاغم هلی وا تهبلا یم وء یاغآ هسا وب لاح ب ول وا يتعهد

 | هیاغا یلعیشاب ربرب ناسنلوب یعجبامشاب ن دننکجهریو روتف هنب روعش
 ۱ یلادا مقاو نایه كيسا نامرد هند رد ن دنا هله> و رهو ناب

 ۱ هداأ هوب و لیصحت هدارا هتسلوارورسم هلا هطوا صاخ زاب وسرا

 ۱ اغا راد ےل هنس هدررم هطوا صاخ هوا لبست رخ هاغا را
 | روع یلاح ناسا هکعد نشوررهدیدو رومأم اغا نشور ندنرانالسار
 كاغا ق داص یسادنمک یرفس یعلغاع یت اکر س نالوا له ب
 یناک سس جدر هذيلا كا هنن نخ و ارحا هح كب تعور یب

 یدنلوا اما یکج هه رک یغلعاع

 ماش یرادزداب ی دنفا رع یریص ن دش عارح $

۱ 

۱ ۱ 

 | رارفو رص ی هلسوژرا دنسم یدنفا رع یرمص ندزاغا نالوا هدر

 2 دبا هاک | یتاذوب یس ر, هک ا نکیا رارا لارب یجهنوط راهدو

 | باسم هلج یکردکچ هح هلشابهقوا هدیچل سروذ بودیا ینیدصن یک
 ۱ تآتهم اهفس هند داوا باتا هد وهج لر هیفهدیا هدهاشم یس ەر

 رغت تیاهن یدیشلوا بالا یظفل ى رص هنعسا هقشب ن دنگ

 د ولس هنفوب لولم رب ره و ل و رم تالشکناک هلا نارود بلقثو ن
 هزاکانداع هدننا اوج نجوچ یرمص هراهب هحماوا ك وکشم یکج

 | ویدردیکوب هزادنارب هزات هزان عافنراوب نامآ نوجهاینیدلوا داشک ی
 | بوروالا هلاکو رت ملاعنارهبحاص هدرلنوک يک,دتبا هزاغآ هزابن یر,

 یریص هدنسارا راشعا هد هرادکناک یکساو رادتبا هقسم راهن و

 هرولابه روض ح ی رشا نوک هلغاوا راهنشا ببس تالدکناک هیدن
 تا

7 
0 



 ۱ و
 نوا یک کیدلوکو وا بی ؟یاب کود: ]| و هرک ضءب تواوا را ج ررک

 1 | هداز هناکولم تامولعم ۳0 هر دلوا ۵ لر ا تک ورد ڊڪ رات نوا هی نامزو

 ۱ ن دناتسک یا دلوا لب اید ندکاشکن اکو دوع وم تاماکم ه درویح قلو |

 1 1 و ل ولح كاب 2 راد زد ماش سس د وعم ملاط ب 9 اوا دو ۳

 یتداوا لوصوم هرود زم لولحم هلبس هوالعقلیشاب ی وی یدنفا رع
 3 ی دلوا لوح هنعلاط تو

 e اشار دع an تطاس ید عو ا

  8 : eیرح ی  iwسه ن ا ۳ ن وامه سدو 1

 خو زن وط هنس هلکسا لج یلهطوا حج - وا نک: ی دقرا تو دنا ۲

 وراه ظا كل رلباتش  eها یسهدعاق ۰ رالادنص لشاب هاف نقلب
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دصاب مده هی« رذو ل وصو ها رول یبعنقا قرولوا راوس
 یرلق

 ترغ هیطن یفرط ره كن ویامه رصق رلباهطوا صاخ هرکصن هوخد
 تر دعم لدب هدصد #* یولساا فصت لولملا تمدخ # هاها هبوب و

 اا یارس نیم ز یو ر هفیلخ نين هر هلن وا د رکصتدن راک دتا

 رق باکر « ديراب د رفت ر هر هلکسا نا مه تولوا کر < هعفروز راوس

 اس وصخو نا صحو ناک 9 قال وص نالوا ص ص۶ هنر هک ولم

 یدانق لات راق ه دنرلن ونایه تاکر نارادقوح نال وا ن دل راغا نوردنا

 و ولوا ناغع لآ تاود ناشو تکوش دیازت یراقدلوا ناب ه ق ر هلیحآ
 را یک ی راکدرک هننوردو دوعص هررک ذءروصت ر سصق هلهحواوا

 نولص ماتخ نيڪ وا د وڪ “و ع وکر ناک را لب دود ناب یراع ورش

 شد ٽم“ نالوا ارد فرط سکھ یتراظنو ارد فرش هیالعمسصق

 چ

 زاه> یرلذوشو قوذ ردق تعاس واهداروا ۳9 بواوا ارګ و هو

 مصح هرا ےک اک نادم سصهعلأ دهد هک دیا عرض و رورس یادهصزر رہ

 ہرلنار وا هدرا« هلب ود و دره هدنسارا رلدحز و زوفط, ندرااغا تب

 دنا هسا یاغارد مان رو ی هرم هس نالوا یک شبا دهد هکمک

 9# هرز الق ورکو Ea هاف هب و دن یعیدلا ماک هبا قا ا

 رار هلبا ناذاورادعا هتدوع یرزوا ما شخا هلغلوا كعد راسکناوراع
 ی داوا راطثا هلازا عدد یعلدل راو هش اطکبست



 € نش هس بشر د بنر ناضعر توت

 نوا كسيام ن د هيعور روهش یل رش ناضمر یسهنس یدب زولوا
 ناتس و ن اع یسماشخا یس هت ربا رازاپ ن دبا ف داصد هنن وک ,

 ی رلعح هژ وا نارفع رب هم و جت تما ها ف رسد كف رش نا

 یدنلوا ناسا یسارحا والثم یرلقناسو ناذینسا

 ذس یشاب یب هوهق ن دش غارچ #
 هک انا هللا دعس شباك بصدو ادع

ra TT N J a a  S. 

 توت أ هر هظ وا ص اخ ن دءلر ادة وج ییکیا ه دنخرات جواز

 اغا دمج د.س نال وا راکاک هلا قایشا یب هوھق هرڪڪ ص هنس

E O6 یساحرو یعیه یرطاخ  

 5 ۵ له ۵ و ربا د هنسیا رپ هسا |لاح هز ید ياب ٠ هدنلڪګ یخ

 رالک هدفناس لا * نکا دو هع زا یناوج هلتیسڏ هنا رقاو رو رو

 نر اشعار دو[ ی

 فان 5 دمک قوح تودیک هعلدوترا ه دیا € دنردبا ییئار +

 هنیک دنا زوجت یتسقکهیارواهدیشاب یبهووهفو فله تیاور هدنفا
 هرب یلهرطاحم هل ول و ضد رعتهیشاب ییبهوهف هنیان ۵ هدلاح یکندتیا +

 "لرهریدتنا مهد منعسا كنرشاب یهو هف یلوهح "رانو د شا
 یبهوهق نالوا لی نبل وا ھاو ۴ وسناب بدسیراکدریدثاع

 ن ا بت ِ هلرا دعس |j هد 4 e ندنعلعاع یپاکرس هد

 ی ا ناصمن رح 0

 + تدافس * هق رد او ناکرا تراز $

 دعا ینوک یلاص یش نوا كف رمش نا
 "دو رخ هرزوا هلو تلود هو

 ترا ر هدابولامه یارس لوسالسا مالساا و هولصاا ۵.1ع ادا جاب

 ڪپ ي ي حب تو



 یدلنا اب ۳ e رو میم ی 9 لدن وا

 هک نوب ایه نوردنا رز | ا6ا فرام ماماو اما د رر یل #

 | فاصاا یب مه و فاص مه اغا یلع یشابرب رب یعلبام شاب انرف یور بآ
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 + رعب یدص هاو ف دطوا روس یتیدلوی اس و وا ندنش دلو ۱

 | یدلبار >ا اعادینیداوا لعزال یموص> هل ارب رب راکنخ وو

 سونم ل دشو 0 رڌ ےکخ
 یرا ثنا یک كیول اول

 ۱ 7 رم یاشار طظ رس

 ils اد, ناطاسولتب اجت ٽڪ ناوح هدارهشەنس نک ندنب دشا

 وا یسانرپ رپ هسع ی روانا اطا ن ولات ا

 ۱۳ راو یر رب ر اکنخ ر دق شب نوا شلوا هسیب ر ه دنوردنآ هدکدلک |

 | راسخ نیمز راص> هر نیش بویلوا یضار هنفرشن هلفرشوا كنیرب
 | راکنخ یردیر درب رب رب یرلکدیددم كروت شلزاب هنغاجوا هفص زونه
 اار « دارهش ندمک قوحو غارح هنس هطوا رفع ار هنیژرب رب

 » راروا كارتاوب نکیشلوا عاد یالاب رب عاد هپ هلج یسهردشا یسشاب |
 ابا لما قلوا یاری ر د لصاو ش ومارف نا اح یکشا لر ییا لار دا

 | ندرلفاجوا و ارمسا را رخ هنهبلع روزه ریرب رس ب واوا شوه:
 قلا + ی“ لوا اهنآیم جا دا اج هداس9 ك رک لباب 6ا ۵اس ران ا

 هل مس رور هكدا عا نسا: م 2# ایل ۱ هر هل آره ی سحا ن م رم

 ۳ ارا هبا یی دلرب | ندا سو رداص هدارا هنیفنرخأت ال ا 3

 ۱ را هدرد یه ۵ دزادوس رسد هداروا بو اوا فا راک صح دمادعا

 عید: وق شاب هک اله اخ هرزوا كماثبا نسی درفال سارط ردق هنمايقو
 ایعا هر یر تاناورصء) هرکصن دوب بواوا سادقرا هر و دن ساط

 اذ یراکدذ فراع ماما هلک ندنیارس هظلع ند راغ نالوا هد هنیرخ
 0 د ردنوکو ا هدد وسد یرو ره رودعم هل وا اا شاک لکو هزره

 ۹ اءا ید امنا ماما ود رد ڪڪ رک قلوا يح لم هکلب هد را ۰ یک دب ۱

 اؤ هسا رو لند !دلوا ما ی ۴ هدو لعد سانا ن هکر ۱ راس هرو ا

 BP ر بوب روکاضتقا ی EA ۳ | لس ر هیکصحو ا ۳ کا

IAرب راغارب ر 2ی بنل هس  ERرا هد نزا 7  

 "۰ یدلوا اطعاو دار ر : املا ىلع

 ۴۳ص



 یرارممس ی اتفق ن دش ع ارچ #

 چ هاب اغ زا اغا لیعامسا لتر وق

 TEE العب ون مدقم 3 راے > اغا سا لاول تاو د یرا رهشرا

 ی د) وا لع هل ناونع ایه اتفق لو ای! حافر اغا لبء متا لب روو مدت

 هر دوواح ییاغا رادمتسو رداو هیارحا ن اروک ده کک و

 هكا جارحا کا ید لب او باحال كر ندنعب کم هل وا ل

 | ع ارح هژ.ا "یمر قوح وزا ن دنکندلنا "ت اد باسن اعرا

 هل وا یک هباج ید ۵ کب نا لول هلن ده A او و ی او

 هلا 2 رهاط یرول رە یک اد هلا ۶ یس رب رولوا سورغ كم ل ۳

 ندراغا و ا ۾ اغا یا و بول وا ع ام ەنعقد نام دح اطا 9 ع

 یک لو

 تم ا و تب ار یدنفا ےھار ۱ هحارح ۰ یسعاج تب هاڪ

 he 2 كب هسا یئاب یون و د

 ۳" E تاوص 0

 ٭ یرفس *هاخزا اغآنسحینارچلدلب ندش غ ارج #

 یعارچ لبلب ن دیرلواع یشراص ن الوا اغا ه دیارتس هرن ددرس ەر

 یرزود یک لک و دا درم نوکب نوک یناعف و دان رو یک لب كاا ن

 قګلوا داق حار هاش دات چ یکیدلب ۱ راسا ینا هل

 »یر بوم م 29 ییرک د os چهار ار سەت

 راتسد یک یل هطوا صاخ یرلذوک هو چ هدکدلک تب ول بولوا ی

 یفابق تره 9 ااش هر و د: کک یکدنک هه الس هک درا تك ول

 یدیاناشد وب هنعلفاع یھ راض

 ر ا حآ
 یداصد هب هہاشراه > و ماو د دهایص نوکزوئوا یس ۵س ید زولوا و

 یادرف ب واوا ماك: اع OR هلا یرورس مارب ۵ ۵9 رع و ف

۸ 
 ارجا هدنهاک ار هداه اا باب یسالاو مهر نولامه هدب اهم ینوک

3 ` 



eR 

 . یدلوا هد 2 ییدنوا اھا LT ETE لع تلود نا و5 ودو

 ¢ نونامه 3 زر كب رمکم هداز اشاب یدشر ندا

 E سا ی لاش ا تا اسا

 یا رد لصاو هلا لاح لوا بواوارو طس منسم امان تردد هرو هدنف رط

 كهيلا راسمر زو قعکلوارویغ هاشداب ع وع“ ییددلوا رودع بر تجر ا

 بر ش ٍس ۳1 هک هنشاب د زوهط روزه نل دالوا فو وم دمر = اک

 یدن ا ا ےک ولن داعس یسادڪکو 3 یوزلم ك بد ۳ مود تر موسوم هل يسا

 لدس یز عدا ود هر شنآكپ اه داروا و عارچ هبهنب رخ هل سهطساو

 یدلوب غاسم قر هفرط ق هام # نوسلواغ ارا

 ا قط صم تد ر و رس همه دل

 دیه یار ےک داد اس رڪ

 وما ربق ل ال وا را یس لح هاج ینلادضهک هنیرخ زواصمیب هد که ۱

 تم دخ هلبا تاو یللوا یسادنشک هنر هی راترمضح یدنفا نیما |
 يمبهطااچنالوا غار ۷ ERS ول ید .تهال وا تک هر

 قحو بسا: ھ۵ هر ید او نط صم ن ند هک ها دزوا عار

 ی داوا بص E باا E هه هدنرلہل

 م دصاخر الء؟ زا اغا دع لر صمم ندشعارح $

 هدرا وک ییا لاس اح هنن رهذ هره أف رصم یلاو كنس هذن اط ن هلوک

 انس هط وا رالبک هلیثدسانم نه تفطاع رطد رهام

 رقا> قآرادّووح هدیآ ارس ورد هر ید ی ]ا اعآ رع لر صم نال زات

ip Eع جارە حاجز اد هد را هدو وا مارا 5 ر کف [ 

 وأ سابلا راد مس ندننردلوا لیلذ جاتح یغیدلوا البم هردص قیضو |
 اوالعیخد یتناوذع قارودحمس هنس هرا نانو تمه هنفلغارچ یراترمضح
 درال, ہک هنو قمدخ یانالس رفاح نالوا لخمندنس هدهع دوم روس تو سه

 دلو دهد ۵ وا !شاتلکب نسحهدازیلکدا رند راغار ادقوج نالوا



ro ¥گن  

 ڍڳ یدنفا نیما قباس هنیحهک یادنهک ندرک تافو

 هد الوا عا را ند رتا ارت رظاو عا رج ندنغلاریخک ه رح هدعآرب

 نام ارح هناوضر هصو ر هدزسهرع دقعلاید و.شا یدۆا نما ناف

 | یرکش یج زاب شاب ن دنوپابه یارس هلفلوا نالغو یروح"نیش)
 یروماوهید: یتوید بوناوا رب رعت یسهکر و ربه# یسهناخ هلتفرعءی

 هلناونع كاليج هن اضهتک هرکص هنس نوا شب و لوحد هن وياه هني
 لوغس» هل:مدّتوا ا دو ےس کیا نوا تولوا لوع“ ا تفطاع رپ

 نکیالکد لاوه اف یکج درک ید ےس هدار رلکشا یا هدب ریب نا

 هدنحرات زوتواو راتعا اکوب اغا هللا دعس ولت داس ندنرلط اص ی

 ۰ دیکیا زودواو راس و تور لات هلبا ایج اتعف هنب رزوا كاغا سا

 زونوا بولوا راسم بدس یخ دنریدلا هي هطوا صاخ هلبا یخاالال هداز

 ۰ هل. لح هاج یاد هنن رخحاغا سالا هن رزوا 4 هللادقس ۵ لب

 رقوم لبا یرادممس "یماس بر هدنروره یارکس و رهظع هب رفت ف
 | مه الماک هنس حواو رمشدن هربعص نشورریب لوا یفلادهک هنب رخ هت

 | کودبا ریدهن قفاوم یسعلوا رقوت هلا كلاب ام ھو یفلادنهک هل

 | ةدیسر یلاسبقا لس یس هنس یلاز وئوا لصالا یدیشعاوا رب رڪ هد

 [ لبا هیهاع وتسهل وب تراهن هدر کموبینونع نو ن
 1 یدلوآلوصو» هو تجر هرکصیا تا نواو لوغسه هاد هد

 ب ولوا ر دعبل اع تاذرب تربس بوخ و تلصخ لاب هبلا راش» م وح

 وُعع هروصقو مرج بادكاو ی٥ا ماعناو ناس>ح او مارک او تزرع هسا

 دعس او ةر هباع هللا هجر یدیا لع لضفا قرود هلماع ليا

 < یلرفس هدزاخ "هجا وجم ٽن ولو« ناجا

 : جاطایورتناک یس هحاوخ یس هطوا یلرفس ندالّصف لصفا یالع

 | تیانع و ناسا یتیواوم فب رش س دف هن راترمضح یدافا هللا
 | ید هنیراترمضح یدنفا نیسح یوق ندن) ه>اوخ یار هط
 | برج كنیورفن اک هلا راشم بونلوا تباعر هلرذل هج اوخ ىلا
 | ه طاغ نالوا لصم ید هب ی دنفا دم یک ندنناد رکاش بت

 و دا را اب ین وك ىجا نوا كن هفب ملا ةدععلا یذ ورشا یا هج



 ی دنا وا دیو ي: لا ی ود هل:هحواو دیحوت |

 < تیدو ت روه توعد زا ۳ 2 ربا نباو ی اک کا دز ۱

 ۳ 0۳۳۳70۳ داد كارت رمّهح اأ یلع ی های رب رب ولت اود ار 9 سس

 ینیماوا امن راد ماع هدنکا هدوولآ ید وب ا ا ھار ای ربا ا جو9

 اا ند ہک هنس هزانح ن وا ی رطاخ كن و kt هنوردنا یرمخ

 نو نوش مالا حا وا الاح هبلا یموم یافوتم یدنوا نوای تاون قو

 زود ب واوا ی ادرو كناغا ی ی نادر رب نالوا راهتشا ریکشافا ا

 والدا ۵ در سادرف ج وا ند دب رک نالوا یا نفتو ۹ لس

 سال صن بواو مزالم هبلاع هاکرد تمدخ هلبا هطساورپ یرب رهو مزام
 رب وا هک دیا ردوم ییسازاب هیس دطوا یرعس یروربه ر ر ره ردو 19

 قراصافا یهارا نالوا یراک> وک كبو سرنسد هوردنا جد یرلشادرو

 فرهخو ادب تراهم هدکلرب رب اغآ یه هدانا کدتیا سوه هغمراص

 ترد یرک دهلوا ال اب میس در ی ؟ابیحا یشاب ره یشارط

 أ ببار هرکصیآیکناو رسم قلیشاب رب رب ها لع هدنمرګ یس هنس

 3 بکوک نیکد هنوکو ندنوک یی داوا هللا ءاشام ىلا بواوا رفوم هد هل ورم
 ۵ بارم یکتا هلعاوا لاما هت لر هلج یسدرفال تەجر و یلاع یلاہقا

 او لسقن هی هصاخ "نا ها قلیش اب یکفت یوفرم یافت هرکص
 هد هلکنا تفاع تولوا لمع یا ارفنرمح یک دردنیا یی: ام هم جد

 روطسم هدنلخ یییدلوا یجارخا تدس ندنواسه نیبام یبا زما مدع

 ٽاب هنو بارلا تدب هن E a اشا یجوہق لارا رب و |

 ل اے ام ا ار ه دن ران شب زوئوا | زوم بواوا یکدو لا

 واود قسا ردص ندا فرطرب یس مارا ین اد هت هد "ویتآلاسورقوت

 اد مع بونلوا رم, سد : ها نا فق لق مش راز عده اب درو
 ل ج درصاتم مطعا كن رلت مصح هما رام ر زو ی وصو هر دنا

 ح 4 وبمالسا هرکصا دکحد» .۱۰ داعا هللا تداعر ۰ دأب ز ن داو اا لوا

 یکشرکرب داب کک فراع یداماد لنیدنقا تب | r لنکیدربک

 رخ هن ر دارب کد: EE E ٩ اک كبف اض یکدشا ه دیراوح

 ) دم م وح یدوا ز دک هسکره یکیدتنا تافو ردق هجاک یشادرق و
 3م یاغار راب وس یرارش aad رخو رورب قوفح ه# رل ا

 زوال



{o} | 
 ( هناس نع هللا زواج )

š ۱افانیس> ی دسالع هداعساا بان یاغا لرع  

 ۱ ٭ اش ادج اك جوک ی سا راد هن رخ شيا یصدو

 لو ی رور سە هلا یتلاغا ومق لوا یآ حاقرب
 ۱ غا نیسح یل ەالع نالوا

 رحل یوسف ره نوحا قاوا یمافا وق هدنءاکنه ییایشا هطوا صاخ

 ۰ رلش د ی رت یالصاح كنغلاغا و ~9 ۵ رکص ز دو دلوا وب هرداسکو

 E 0۶ را کش ناب رک كم هس ر دیا دن یی يک زب #

 ۱ 3 مورعاک صبر طا e مود سه هوما ق هد لصا یدبا ردیازب و

 هرصندقداوا ی ھن او تورد هل وا نو هرژوا ف واط م ہی وهدد

 ندنعد دلوا ناسا ۾ 5 كس , هنغددلوا ی هرم وا و ید راو ز رول كخرحوا

۳ ۳ 
 لمس ر لک تفخ هن )عع ردا E قو صد رع ەش ەق

 تالار اوا دشت لا تقیقح زمدنفا ولتکوش هدقدلوا تهص میس
 یساغا وو تو دیک هنیارس لوبهالسا هدرلنواو روم ۳ م ید ا وج اهاا

 ۱ ۵ هاب كناغا ر ی تورسوک ی ودنک ت ےل ص ءم ه دور] وا رو £ هکهروک

 | کب مر و کوا هدرا ربا و ر و اکب لآ ن رہعلس یا اغا وہق یک یکیدلک |

 ¥ عا أو ۱ عا طم اعا رار ےس هنکندتا؛ر دی رد ااو یسعدرت وا

 | یغ هاعارح 2 تك و هد اش لوا و ۰ داها 4 هر اهاش یانکاخ

 ۱ ریس هدنارود زوج ر وص> 3 هطسأو اغا رار ےس و نا اش دنخلاجا

 لب د د لخاد ی هر دا اوا ناوارُ د یا-طاا رهظ هلسا املا درو ڪڪ روع”

 یدلوا ناشد رپ قاروا

 هک نورامه "دنن رخ تاوغا زا كب نرع هحاوخ طاطخ تافو#ل

 كف رطت تا تب مک هد او قاجوا ندنراغا یس هظوا نونامه "هنب زد
Eيلف“ هب شاکهن هدار یراکد ہا رممعدییالعوا رب کش نالوا فرط  

 | ءاد FPF الدا هربندیا یتا ك ت نع هحاوخ ط اط ندرلیکسا

 تجر یا ردقرعسعو 7 نداسد راد تا توبهلو ا اهر نداو کاب

 ن اک ر الا دبشم ناوید ناکج اوج ہا یو رم ی افونم یدلوا
 دوو 4ر رم نابسد هناد ن دنیلص هکن م رخ كنب دنوا لا

 سم مححسم بس ام خم ج یخ ل تو صوت تب سس ت س ھه س حس

۳ 



 جم و و دوو دو .هدروارب سو نا رد اولیا تات A CEA هزا بوآ و د "ه در ۳ رب
 تفالخ مهید ببر حر بز هراس در 2 زا رها هدرانوک ید داوا

 ماکبو عارح هب خان رح هدزوفط زویگنایموق عرب ےلس ناطاسترضح

 مارح ی رلعا م اعها 3 دعاس ریا هور اعم لص ۵ دمارالد یاذوا 9

 نس> و نالا راسم ه دنسارا یاتما و نارقا قوا ماهذا ینا دلروپ

 یکن اروا هب یدنفا ۵ دار یرادند هتک دا ا ول قیلعت هلیصوصحو هدطح

 [۳رادینعم بش 4چ و اع سه ی دب هب روش تعیبط هتعشل ل دنعادلوا

 رررح ی” ا ۰ ۳ و کس یار اکر لولو م ۷ ی عو "هلی سد

 زا 9 ا J ی دنلو اھ ی رل قرش وشا نوا لر رونو

 ر راو 3 دک ۱ نسلک هه % ۹ ان طلرزب مزوسو راو 3 1 اج قسع

 ۴ قعر دعا هرابعا × ةع اطا م زوسر راو # مل ا tt لوب

 زکس ر هدناوخا ن اهد رهو نانز درو هدیفتک غ ره یرازوس نیکنر نیک

 زدناس و فا رە ییعنسم یودنا ناو

 هک اغادچسا هداز.هتسوا شدا تصاو

 هداز یعک سم نالوا غارچ هلبا قلبشاب ناکرزاب م دقم.هتنس شب ترد
 بلاط ی دفا اظ یشاب يکنفت هنس ,i تافو هام اغا رهاط
 یدنفا هذآ لات 4 ب واوا لاس یت روش یم ر اا نا توععردو

 هللا قايشا یکفتو روع هباطعاو ذخا هلبا 1 ن اکرزاب هبلا یوم
 لر ت ولوا رور سه اجا دج | هداز تشو ن دررلتل هظوا صاخ یرطاخ ۱

 هب یدنفا نیما سواح .E وف ا NE نامزالم یدک هوا صاحب نالوا

 ۷ ی دنفا ش# یشا اا اطا لرع ۶

 ۳ )ا ناعع لب ا تصاو

 سکره ن ذاکر ڭا: وا س ۷ الوا ی اب یجتانسد !و ربندیآ ح اقرب

 | #0 هل و یع اب و 09 لاجو اچ هرات کو ۵۵ ےس دونشسح

 ۷6 رو
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 2م .> یا هطوا ن اد رغاش+ بید حاتح ام طه یار ر ۹ بع راد

 هلطاب یار ون یس اب یجاتسب هلفلوا یرامش ت دسف» راک

 عطف هلبا واقاجوا وید ع هلوا تالا هراس زساوپ هبوب ن و هاشم,
 لترولس ن الو اغا یکصح توتلوا لرع تفولا تسح نکا تا

 یدنلواداعق اهدنس هاخ یطاصفلسو داعصا هد: لوا اغا ناک

 1 ارالد یاسرد ہدیاعم ےسا رهیارحاو یا دع ندمآ +

 | هفرع هلته جواو اهدا ینیدلوا ا یا درع هد هکرابم 2

 بوروبب فی رشا زمدا اولکوش هنیارس لویمالسا ندیش !طکشپ
 ارحا ی هدیاع» مسارح ینوک مارب و اما یی « دعاوره هرزوآ یفناس ل

 ايا نوک ترد هلیسهرمص جد نس هراس تاعرغت هرکص نن راق د

 یداواالما هم عك تد یغیدلواافصو رو رمس باس هد نوح هاچ یرلقد

 ت؛رومأمزا قاف رعاش جارخا ۴

 + هصاخر ال. ڪک یا مادخرس
 رع اش هد رالیک نیا هشیدنا یس هقسب و هد یراعشاو روش هن

 ساب  رالیک « دلاح یفیدلوا یفانمزارب ارظن هنیاور كنو كلوش (

 ندتقو زار یدیشلوا قئاف یکی عسا هننارفاو قبال هنولبععالوق ی
 یاسا هد_:مدخ .ror نام ك هتک هج اره ول هر

 رربخ هنر لرضح اغا سابلا ولتلود یراب رهش راد وید ر داكد
 ار هیع ه دا بحاصت هرزوا قبال لاف ید هيلا رام یاغآ و ب

 کک هرکص ا دک دشا مارعا هرا هنس ه دننروص قو مادخا ۵

 هد رالبکو نین دنفلععللوف یععللوف ساب یدیعس دعتسم یسدجر
 یدنلوا نیس یک دلبایجرالبک يکب یرون ندرااغآیم

 ٩ رفس "هناخز اعا ےھدا سواحو نور رادقوجندركرار3

 ند لرادفوج هدیلرفس یشادرق لنانا فرا ین 39 اءا راد
 كناغا مهدا واچ ندز هدنناوخ هلا اغا نشور ی راد ن الس
 یرافدلوا «دکلرب نوک نوت هنیالصنو هدا ز تب هقالع«
 هزرعفلا هوکدت-کو عبات هماخماهوا لنوب ندنفیداوا «دنخاوا هداف و

 ۱ ندرتعءهزمفد ی ها حوا عيا شیرلکدانارارف وندرلع> هلوا عام ۱



 ۱ | نشود قا تا 2 2 لغ یر ید دیا قم یتیقحو ترا ۱

 | دا س واج ن یک تواران ش یلکوک هلیسلوا ی داد رو سم اتو

۴ 
۳ 
۳ 

 داوا ى سج e, e ج اروا مھ مەن سهراب و مهرد ناسا رپ

 ۳ یدلوای 0 مهم هحاس هکع د # ن وهلم كوالا 7 ۳۹

 د فاو ند ا ناع ا اس عیاقو

 مر مرکم م وب نالوا لاس سار ه دنس هنيتم "هنس رکسزوتوا وبشا
 ادا نوک دمنشراه> ندیا فداصت هننوک یش: دست تاسوعا

 ۸ هلج والثم باس دیمرح نالوا بدم ند هناهاش فرط هوا سم

 ۱ یدنلوا اهنا لاھ رع ناالب زان ارکشتو اطعا

 6# هبراهب مصق رد دب دج لاس كي بت یارب بکر عوقو #۴ 3
 كنسالاو ۳ ر نون اهپاکر هد عطیدیعسدو رل دد تنع* دید لاس

 اوا هنکشوک هنر اهب بم هنلولح لر اهب هنهک راهب یسارحا

 اوا بط یتوردنا تاوعا یسلدیک هی زرط یشن تنطلسو بدست

 یرزوآ هل وا یرلزرمضح رار یل اع را رهش ی و ڪڪ یککیا كمرح
 هولص هدنآ لوا و لالغحا و تکوش زادنا هناشهرمصءلا ردانیصق لوا

 حشو 8 رو هزات نوروس لاغشا یتاوعا نوعا ی ادا رهط

 رزوا یرالومأءو لخاد هنبرانویاههر ونع> یتارضح یدنفا 4
 صوص هراشب ه دعب و تدوع هی رب هرکص ندنرافدلوا ثان هنافتلا
 کریس ناولهد ردو تعاس جوا یا ادا بول, روس تہعر هرلیش نالوا

 درس ن الباب یکی ہ دعب و روع تقو هلدا یخادنا كنقن كلرک و

 دتا همدا كندا ۳ قاف هم درارودص یرلنامروو رکا هنسکوقوا

 وصف و روّتْوالب یهدقرش ار ون هرهد تالا ج یدر و # ر وهط

 با رافا هللا راعشاو راهتشا هلبا هقالع هدیارفس هرکص ندفدنوفوا |
 ھن هدیدنسد راتګ یس هزاغآ هدراعتسم ماعم كدنفا ظفاح قاع شاب

قرش )هک یس هتفیش "هتک نالوا راق سوم باب زا ۱
 ۰ اج قیا ( 

 ها روم # یدشذد هزان لکوا « دمدیما را راک # یدشدب هزات لم

 دش دن هزاد لک وا ه دهدرما را راک # یدشان ه زاد لکو ڪڪ هئاتسم

 3 هدا ۴ اکبر دیعس هداز اغار ضخ هج درا بونقوا یسقرمش
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 ین
 كقد بس # هلایخ زیرو تنها ای یعا
 هدف رس 3 هلاها هر مر مرک < هل. | لکوک هلو اراد + هلاوت هواسع بودبا

 را ءلسس الفا بوب روج أو اپ ار لر ه دنشاوح یسکوفوا ۵

 قسلرب و ناسح او بحوم ییظوظح یرلددرعاج هک ربط ییس ۰

 زارحا ین اهج هاش ناسحا هلی لیسو رب یراررب ره نیفلوا بجو
 لولح یتقو كني زاغ یدنکیآ هرکصن دنراقدلوا زازعا هدنسارا یرلنآ
 | هنن و رادتنا هت دوع ه دنم اتخ بولوا لوس م ادک و یاب هتسادا هدنا

AEEیدلو ارام: راسم هر هلج یرالوصو  
 نے ت ت ت س - < س س کے ج

 دک هراخ موم سابا نابلاو هد اس ع دود لیدم دم

 ناسلو هتر یذ ه دنورب نوردنآ هک دتا ارجا ییءاکحا هعد را لو
 ةد دظوا یعاش او ۱ دعای الد هسالا بسام هدو تصاتم با:

 هد سا یک هداز سو ی ہن دشا ندرادقوح سواح ندرلاغآ ن

 ءلریطنارهصوشا نن Er اف یسب م ڪا «- با تیاعر هلو

 ممأج تالرکت مقاو ہدشا ظکشب یارس راوج قلمالسینوک هعج یتزر
 راول يکيدشک د خد یعومهداس هرکصندقدلوا عداش یچیدلوا هنغ

 یرالوق ی زا هکارک فوص ابا هطوا صاخو یراغا ضرع هدنعاس
 لیست ومیرلت اتفق هداسضاس لر رادقوجو لیدنت « راکروک اق یلدح

 هلکیک راب رک یلکار قحا یخد زا افار اس و لب ۶ هز هراس ن
 ۳ دلو | لیصتو ناس < قفسه یرلکدلنا لیک نراس ومات

 دک و رکسعرس ف رط زا ربا تع67 رح لوصو ا

 ندنفرط یراترمضح اشاپ دبش روخ ولتاو د یرکبب رفظ رکسعرس ۵
 نیب ین وک هنعج یب نوا كني رینا رفص یس هم زکس وتو و

 هدناأم كنار رعت نالو ده هب یهالا لظ ترضح یاکاخ نی
 هنط.ص كت غ نالشاد كن ول هم ن د ز اّصضق ن الوا فاضم 2

 لر هلب بک هد هتادنب رد هدب رقو بزفاو ناب هل فارطا یرافدلوا ب
 مل اط توف ینج هنلوآ طرض ناسا ید ها: رط نالوا 5

 یا ماما نالو یعا ول یر مهم همد قم نال زاب وب د ردنآشسم ندیوپ

 ی دتفا یراذدروس ن العا ایلع a1 ءاد یدو اندا علا یز
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 جے ےک ہو : محی ری ب تتوم جسد

 ۱ هر ید اماما كدا ¿ ك 3 :حو داش یرانذوم را دلمه لر 5و یه | رام ۱

 ى 8 هک ورک | راو ت ےن ۶ هدگمو دد اک ږرب بو دیا با طح ۱

 ۱ قوام نب سما ماما ماما یرلهزوب رد هدعآ وا بابافص مماق هلبا تینا |

 ۱ ناز و ی وا و لکا دا روم رک هب ام د هلا یلق صواخ و رورس» هراغ) | ۱

 1 ارا زا ایست ن نذوم e رک صد دوا ۴ 5 ا انوا كب ۵ رکیکب ۱ ر 4 د ا 1

 zs a ی 1 < وا ۱ | یا ا 1 ۱ = 1 ہل در ۱
 1 1 لا ون مان ظرف شا لوا لا ربه تیز تلانع رشف |

 | ترمس م ابب ناوتان زج اع دع نامه aa نيةحر هد هز

 ۱ 8: رھ دنوا | تجسم ن دعم و ن یلور وءشالب ب واوا یک نار تك 0 |

 ۱ ی al نو ا و زاب نازه ناهد « :رکصذدکدب وا یرارد Iron دن ط)

 ۱ ماعدا لرمدنوا | هکمدتا ا زاعآ هراس هدرسمز وس نوا م راشادزف س لوا

 ۱ مرجب ادصا قضا زر> امهدنرکش لر گد د شو دره ظم نامزره هتناسحاو |

 ۱ هلا نا ساو وعع یزکلوق یدنوا ت. ۰ شاد لوب ندر وصقو ۱

 ۱ مک راو یر رو چاد شد لوس ندز زرکلوف س وانا بذ هگاط

 ۱ a یکج هل ل »رم دنا كم ریدنی وس شسرارشالغاز دنوکو

 ۱ کج هدیاق ال طایرلنوان لا یرلنوتلا نس بواک تقر هنب رانوبامه باق

 ا ون 3 یرلرما ره ماما یک یرلقدروج لعو هلا رانا IK » ولد

 ردشسلوا بس 8# عنا ماود .A :ساعد یراق وسا هوعع ا هرد ۷ روت ظاا

EACLE GE VENG SEES a UN ST 1 

 "هرامنان اب اعا رادقوح لد عار 2

 < اغا ےھ اربا قیاس راد_ےلس

 وص كربلا رفص هننرزوا كنيدنفا كب ییهرادمتس ىس هنس جوا زوتوا |

 هدروسح یا زوفطو ماکب هلبا یرا ازوفس یاس بتر شوک یس هبنشراهح |

 هنس نګ ؟ انا مهار قباس رادرلس نالوا ماکنهدان لارع یالب یالئم

 ۱ لاح ت تعسو ه eS ل اب هپ هزاز یلاع ی ؟ قلو تدلا با ھش

 : سد و لاصعسا یلاصا د. ہج هاشداب یاضر ادا قحلوا له

 | دع رع هلا نیاس* حاد و تد چ نامه بودا لالیعسا هللا س ؟ ره

 دود قر هلوا فاطاارهذنم فارطالا و فاوطیابلع هبعک ها ۱

 انا ینافو ندنفرطا ریما هجندیا لاحتراهدزسدعشج هیدهو لانتما ها
 ۱ س هلا قانا رادفوج ابا هدو اولا ها ینب-اوا لول ی ۳ هرا.نرو



۱ 
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 | اغا قراع عب نويد ند ارعش ی ام دق نالوا یهاذم و یصاصم بذنعو |

 | یادنتسا هد هج هرشط هلسوالع قلیشاب یبوبقو لوصوم هر ور لولحم
 | ةر تنر یس الا دنسه ینا اغا رادقوج نالوا لس نواوا لو

 | مصا نالوا قیتع هپ هلج قیرطاا بسح هلغلوا یسالاب كن هینوردنآ
 | ی دنفا حمار ولتف وطء ی رابرهش رادب اکر ند اف محعفاو الص

۳ 
 ل ۸ س س

 | اغا نجرلا دبع یساغا دنا د هغارادناکرو ق>ا ه دسم لوا یرا رم >

 هنغااغارتخا و اخا مه ۳ | كرون ییسانا ما يف ا ا لد تراوا قیس

 | زولوقی احا کش هند ن ناب هنعلاعا | ریکشسد و ۱ اإ نما صوح یساغا رک شد

 ناصنو به كي دجا زارو هنخل یا کشد دشوک و ناناش اعاناعلس

 | كناعا نس> وط ند هصاح هناخ ن امزالم یدک هطوا صاخ نالو |

 یدلواناسحا هبیدافا خاص یشادرو

 4 ناسا اع ناطاس هند ترش

 زا ةيلعواتع صع ندر رشه لب راتریضح تلا ناخ میس نا طعاس ناکعنج

 | یرلجا رم تورصجا رم وریندیآ حاقر ك نير لرمه > نا طاس هج دخ ناشلا |
 اهیلا راشم ناطاس یزهطاعم كرليكج جالع ی جا ةاطرب و جارمان |

 ندنغد دلوا ج اتهاس یرلقدلوا فح س ھن و« تب :فاعردیااعزا د رل رض ح

 ر ظن و ناو یارس تب ی و ی یس ن وا لرمطا روص وشا

 ینا ماهھج عع” "هد.سر یاس كس رلودلوا یک نامش ترمصح فانا

 هبرت ناک هدبل هلال كنیرا رهه تشهمر دپ ق ر هلت وطه رز وا ساب ین
 یدلوالاخاعهاو لاوح انا لاج ال اق د رطد یغبدنل وا لاصا هن راقب رمش

 ۷ سالطا وک سال ساسلاو هراخ 2 جارخا «

 ات داع را وه تولوا فرح دص فیص م اکحا ی « دیا ل واح لولا

 ردص وشا داوا ب زط صم ۳ ل د راک 2 نت دشو یلقن» هراتش

 ها رورع هد یا ن درو رم" لم مو یر ۳ و ید ! د طا لاک

 هد خدا رثشعا ر فر اعر های هنا ۱ سغناحو ۵ زاخ مر تارا ن رک د

 یاب ۵ اه ررص ی رواد ید و لح امارس رک ر٢ دا اهویوافول
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 1 قداصد هننوک یکبار € , لرخلار دصو,شا ن نام 2۵ ن دنکودبا راجربغ ۱

 ۱ ۱ ۱ ولءفدووص نالک ھل ب روج ساب !j ہد الطا مسوم یوک دوج ا ہھ ندا

 هاشداب بان رد ب اکرو مو موسر بان زا هللا ی الال ی

 و هژ یس ن و سالطا یلکا نارادفوح ب يرو ه دا 13

 یداوا مولعم یرلودلوا

 7 هنیزبک ف اشا ت دنرما ی رک تد رک تخورف *

 زمسهوززويلموز) یلاعتهدمحص كس هنب رخ نو صرف نوامه نوردنا

 اوج ولوج كع راده هنیزخ هلغلوا یصصالو ددال اشا
 هدیار یابشانابالا داقو ê دعاو تداعر ۳۹ وصا سو میلسا ۵ درع وذو

 یم ےس تب ا ر یب ی یب ی سر نالوا یسادْفک هن رخ الاح ندنکبدنروک یک هافالب ناوبح بب دمت

 قفوم هد رب رشت یصوصخو یرلبرمهخ یدتوا نما یس رق ولتفوطء

 ردهدوهبب رر رح یرلیش یک ق ابطو هساک شلوا شاخهدرخو ریت نسح |
OT؟هداراهنساصتا كنا هلخلوا رکتاهجهاد  

ENیاس ادا نیفلوا رظا ور هلا راشمیادنفک دلنهحواو  

 ناظطلتس هګدخ هف وتم ارح وم هل ام تكموح مه یدنفا نیما ق ون

 یناودرخ روک موزا د تخورق هدنسارا یس هبا هن ییا شا تندمو> رھ |

 ط ول یم هنر تمدخ ل راغا یل هط وا صاخ ه دن وامه ن ور دنا نورد

 دیدم تدم هدننادیم لنج كرهربدتا قال ال د هرلبج هطااب یلقلز نالوا ۱

E 3# ۱كعیم» دعف دل وا دەل و فد ۸ رق ع "لصاویکیدر دنا ۴  

 نوردنا ت اوعا هنعل د) او نورفا نددحنأ زو ر رس مو نود ن

 ناز ن دنرلق د) وا لهاح یا زیکا نعد داوا هن یس كح هديا ۳

 ۱ بنک «دنرلحا را. یر و هنلک یلک لر هيا راکو راکشآ ی راک هدا

 | داکفا را چود ییهلج ینیدغلوا تخورف یشرب نوها هقشب ن د هسفن

 || هلفشعنون># هدادوسرازاب شوف ادص ىدا صن اک ( مظن) ندنکیدتیا ۱

 | ايا یعهد فو ق حو رهظمرلالادارم هبلأم الم نازو دوس ید ازل:

 هلب رله اصل اد. ک یلئامولعم ضعي نکنا رقم كفیاررمع ن دبشیییدبا

 یعیدل ر وہ ه دعاتسم هس ارا كحر ول و ە دهاشم یکردغا ناز ی رااهد

 یدلوا هدیارم لوصا لی باس

{Je} 

۳ ۲5۳ u OT. oO 
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 ۱ مالسالا مش هژبرلز مضح اشاب خاصلرمزا نالوا هدنرادص ورمندبآیم را

 دل ربا روص وشاو ام دا ی رال رع كت رلت رصح ی دا ه داز 3

 دک یدنواهداز یعسب

| 

 | ظفاحم الاحو ابر د نادوبق اةباس نوک رازاپ ن دیا لولح هلیا یسبآرل
 | تحاعس مار و دص هلبا اشاب هللا دبع ولتلود نال وا اساسا لحا
 فرط هنیرلت مضح ی دنفا دیش ر دجا هداز ق دص ولنا ود ن دما

 هدا زی دصو هل تلالدكناغا راد سان اب هل ادیعو ارسارل ت وءد ند نط

 بلج هشاطکس» یارمساحاس هلتطاسو اغا رک اتش یشان نذدّوم یدن

 هل اغاساب یرارا دف وحر اکنخ قحلوا اداو العا هدیددوه تم یرافدنل

 ۱ راررلس هن راعتلوقو داعصا هروک دم رو لر هب یرو « دزراباکر ربا

 ادحاو ه رکصند داعفا هرب رب بسانم ب ورک یشابهط وا صاخ هلبا |

 رهم هر ایراةدلوادماحا شک هاشداپ ترضحروضح لخ اددحاودن

 یوتف "ورفو اطعاو ناسحا هن راترضح اشا, هللا دیعدیب ادب نوا

 هنیلاعبات هدخلرب بولنر وانا او ساسلا هنن راترمضح یدو اهدازق دن

 یداوا الما هد تس یراقدناوا اریسا

 + هینوف تکلمع یدنفا تلاح یحناشن تاود رظان ی
AY Emی  e ion EEL EEE Npسس  

 كئیرنفا تلاح یی اشن تلود رطاذ نالوا هدحو مکن سفن ورندنف و لب

 ینویامهرهماشاپ هللا دعو یکتا جومیهاشداپ بضغ یاردیخدهدنف
 كو دا ی هب هن وق هلو رعد را رسامه ز رب وح ماطر 5 دتعاس ید

 ی دابا ریس رز ور هر امو دید یس هر |[ حارو 1

 + یدنفا ته! یداسءاطارسو یدنفا نیدص برف قالطاوو ق

 بببط هلبا یدنفا قب دص بیقن ناناوا بی رفت هلبا ین بیرق هند
 یقرلوا یسهرغ هی تج صو باص یرافالطاو وفع كن دنفا ٽڪ

 یدلوا تبیقر رهد باس یغی دنا وا هلك ی رالببس

 اغا سالا یر اب رهش رادحس لزع # ,
 + اغا لع یلدب رکی شاب ربرب ساکت بصذو ۱
 انا ساپلا ولتلود نالوا رادحمس ن دنفلادنهآ هنب رخ یس هنس ج وا زول
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 رەزا را دشا هرادا هب رح نکع ینویامه نوردنا روفوهروما یرلزرضح

 دنتفلخ كنيرات سضح هيلا ر اشم ٠ داسعلا ق وفام تاب وعح ٠ راز

 ر هدام ره ی راک دم ه دیا « دافا قح ی هبصتعم ح تصم هلاه> و و

 عا اررکم سای وس سدرس هنا ھاش تاذ ن دنغیدلوا یک هداعا و

 او هش مولعم ی 2 دمهلوا ادب ۵ رغرب هدا نادنرچ هد ۳ اعاو

 ام هننرزوا یشرب هرکصندن وب و هلاحا هنتعبط قمل ص۶ هدعب قوا |
 ز دقدهنسش 4 تونلبق هلاوح هفاصدا ییاهذو ۳ در مسز قرهیعاوا

 ؛د ر دنسم هلیواو را دیاپ هدیراد لس قله a لاوتغا

 رود هسک كم يکيارپ هرا کیو نکیاراشغعا راخدا راهن رخ یرلفالسا
aیرات رمط> راعش تفت رارهش ن دنع دو راهتشا  

 ولدقج هلو ا ترض منيع هد وح یس ھن هلن ون دنو'و تج ره ۳

ETتابع یش رب هفسا ن ددان رعد ل هدنع ووو ی رالاصترا  

 نارق ی رک تفت تواوا غا رح ن دعلاغا رادووح اکود نکا رب وا

 هح هل وب وناسحا جدقنیاوت نانوطهسکزوب كاغافراع زين وڏ نالوا
 ینانس یک یانرقرس یناونع قارات هم وا ناسا یل رو
 كل و الا عمر رههش ویشا ب واوا یاش ولع دی رم كاغا لع یشابرب رب

 ترص و ۵ هر هوو> نال وا ص وص کہ ه را را | رییس ۷ وک رازاب ییزوفط

 رانا .هنو السا یک دل و درد هنر 8 راد ےس هسا ا كل روک روع»

 تشهد > ود هوا ح نوردنا ی رب راوطا نالوا صاخ هود: قحاو ۱

 ۳ من لو یرم یرلمالک سارو تافالم ها لس هد ها ران مشب

 هچازم یرلعد را بدروپ عارج هلبا قیاون نیدلا باهش بویعنا ل رع
 تاوج هلا با ب اةن یراترضح اغا سالا نیل وا تاشا# |

 7 # احر نیسان نر هینس هحوت ).ا لاح ناسا بویمهلود باوص
 | رادلس هن دیک هسا حاس كردیا اعا یب رانعم # اک نارها رم
  یتسب کا لر دکدا دد ققوح كرلنلوا هدتهدخ هرزوا یرال ۳3 دید

 9 هیاعا ۵ سدح قایشاب ید رب نالوا ه دیس ۵ ده ۵ رکصتدک دتا ا

 رتعم والم یلاثما ه د دیسصنهریغ نآ ن ددر داوا رفوم هد هلبا تالرص*ابو

 ارات رومأم نالوا هدی راد هر خاف هراد هثب رزوا کلون هدءب بولوا
 قاغا ییاع صم ی راسا نالس رو ح یک و اما یسن رکا ید
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 یسیصسا 9 اغار وال 5 یس دردو یاعا ناي طاطخ یسرههج

 ۱ هلا حارحا اما رهاط ما زب وج نا وب یی" ۳ زا

 ن د را رادفوج نالوا هد هنبزخ هنبرپ كرلنوب كجدیا ارسا هلو
 ییاغا یس کب كنادلوا هنیو یناغا نیما دع یعارچ كنیدنواید

 رفاح سان اغا یدمع ع ن دیلرفسو اغا رکب ی وراق ندرال

 كقناس رادحملس و ليد هنب دعبام كلاغا ر دیح یکی دابا اما هدقلت
 لیم هکلیع وت یکب نسح یراليک هداز یلک دار ندنرانالس ر

 یلرالیک نان وب یج رالہکو ینبظد فیعض یجناتفف یکسا ب ورب
 اموع ی راالال نانلوب یسالال اغا را دحل هدهطوا صاخو یکب ی

 یدای املا هنربحیسک ره یراکدلبا رجا هج هلب وب یتاه جوت یک ادتاو

 < ىرا رهش رادحل“ ترضح فرذطب نورامه طخروهظ $

 دن بدیم هد وک تكل رار س هد هناهاش نوحه ضف نوي امه یا
 ندهناهافرط ےسهھک یک هح وا كني دد و لا ورن د هنو | ندنغو-

 هلنهح و او داتعم یر اة .طات 113 رش طخیواحیب رافد)وا لغتسمهد

 اغا ىلع ولتاو د ڪتب ام شاب نال وا رادیلس ن دقلشارب رب هعف

ODتی  

 و | داععارت و ندرافالسایررابت ءاو ردق لب راب

 نر یحجوا ندد اه ڻي اٹل | نب ا

 ا زا زا MNES ۱لاعفرطنورهباه اهم نوابه ط> هل

 ت ارد اره > هدب س چ حا ود هل ج ا هایرکش یر ساب هد:

 رونو یی رفس فانا هط وا صاخ هوا تو | وا ل وصا ق

 قوج کپ نوجا یسلوا لوبقو زاب هزابنایب هاک راب ی زا تسد ذن
 تم دخ رااغا یلهطوا صاخو یرلاغاضرع هرکصندک دنا زابنوعرم

 یدلوا زار ءا شه زار ط هة یر لو داو ازات هل ا فرش لو او زاغآ هسودن

 هک نویامه روض> رد یوبن مظن داو ۰ ن دناو و

 هینشهب ندیا ف داصت هنسهعک یهکیا نوا تال والا مب ر رهش و
 ندنویامه یارک اخ اغا رادطس ندنغودنا یلیدنف فد رش دلوم یس
 دود امه نیبام هناغعااب ناذالادعد هلبا راباهطوا صاخ هلج ناذیئس



 2 ونرپ دای CT و کم مظن رایدنقا ناوخ ذلو

  یلوازا وآ شوخ > لاب كشر تبلس یییدنودوا قرهلوا زار ط ها

 / اواو ت والن فا رس ی ا رک اش یتات ن ذو مو یرلم اما ر اک

 | يادرو هرکصذ دنراک .دلنا تب :اعر د3وعح قح ہلا ادها ہن طاس حاورا

 ر بد رو شک هعشعش هیناخدجا عم هاح هلباالاو یالآ ین وک هب ار

 ۱ هناهاشداب باهذو بانا هلهجو وب و تنعل عو نرب هعلح یرلقدلوا

 یدلوات تحت ناش دیار

 ¥ ید فا 3. چب لات یرا ره تحاصم ق #

 ,E تک سوخ یدنفادیعس یلایخ هدنسارا ل رلیحاصم یعلع

 0 بو گنا توادع ی ER ن دنعدد] وا BÊ هک دلک هر ود امه

 طرح یسهردنلکا هدانز ن ناد۰ نم دنوا یراّکو لاحرو احا هیارفاو كفا

 هنساو االجاو ہر ی دا را: یرلک دتیاادیپ فیجارا وددیلکد
 یدلوآ انداو العا عوع “۶ یغب دلوا بس

 .# لوبءالسا یاس! نورقم تنوع نویامهلفن ع وفو #۴
 زاهد دنهک راهب دیش هلا زا ھاو س لوا دو راک هل ایا فیص ماا

 زودهد د سکره هنودامه لمن ماب نیز دعب هلغلوا ه دعلوا زامرات ید
 گللوالا م ر قم وا زا تّ را رهش تور ر یغیداوا راظتا

 روک مریخ هکیدیا نوک ی جش! الوان ا فا ی نوا

 هثساروتحا تکو ش یارس وه وط ن دشاظکش هد رو ؟ذم موی و روهط

 ید روطس فذاص فالس یفیداروبس رو مه

 ¥. وه وط یارس رد ۵ ویامه باک ر ع وقو #۷

 یرزوا هل وا بولوا تاکر ه دنارس ومش وط نوک یمدرد كنوبابه لقت
 س , مالسالا و ۳ هلا اان د هللاد,ع ولت لود , قاطم لکوو قدصار ز زو |

 حاد هر والا ضااف ر وصح یرلتریطح ی دنا «داز ین دص ولتمارک

 دمرب هدعب بواوا لئاسءسأر ی راسو امد نمم یلزمم كيربتو
 >راب ربو نصخر هن راتدوعهرکصت دنرافدلوا تفَتلم یلبخ هر ا تیک

 ارواو تک نراقم ی زاکدلبا تح ارا هدخاب كنساغا ه دات ااراد

 یدلوا نیلصم جارم قفاوم یرلتعحر هدکار ید

 3 هکر



 هک جو

 4 وتم هراب:انا اغایروایانا فرق یشابریکشد ن دش خارج

 ینا هغع“ راق هرافرف اغا یرون قانا قرق یسیشاب ریکشب ئل رالیک
 رشات لا ۳ ۰ دارم قلعارح بويعا هر هطوا :صاح ۰ ددسیا ی ذسص

 با اق انا قطصم قوش رادق وج نوعا قلیشاب رکشد ه دنا تنل

 یریکشب قردلاق ینکرب هنسلوا رادقوج یصکیاوربیغتو لیدبت ۍتقایف

 د هوا حوا نا رم یحرد هطوأ صاخ هی ع وذو چ

 ندنفیدعلا هسوآ هبهطوا صاخ ن د.آرفسو رالک و هن نح وریند هنس کیا

 كنيدنک یخد رادمان رادیطسو راهتشا یغتدملاف مزالم ه دهطوا صا

 هنسعا هب هط وا صاخ كنيشک ررب ند هثالث "هطوا نوکساوا رادروخ

 ن داردو یاغا قطصم رادووح یک ندر الیک هلا ا لدغ

 سونا هلد راهد رم هطو |صاخ ینیدنفا لملخ هجاوح یاب یوش هما

 رادفوج قالب شب یرکی رادکما یکسا نالوا یشاب ریکشپ هرالبکی ج
 كنب ر وص تو وا ص وکعم یراک دانا ص ون ام یناعا قطصم قو

 هباغآ فراع لغوا روبنط ن دزلشیآ لذا ینایشاب کو ناسا یھ

 یکسا یلقامب هدیفلیجتوش هماج كنیارةس بونلوا ناسا هیاغا یل

 یدلوا ناکام ىلع ناک یاشا یسیفایامو ناباش دکب نایلس الو ن درال

 4 نود امه یا ۳ ماظتا ماطظ لب دح راررس ع و رش «

 صضاعا ك وب امه نور كنا یرلترمهح انا ع ولتل ود دی دج راد

 مان نالوا رب دپ لاح هن سه نصع) هلا ناف روغ م هکلر و ب

 مات ماعما روطت طا ۵ دو ن وا یا وضا هداک و م ابق هنماط

 ت وویح هرا«سنداو يدا د راغا نالوا هد هد االد ؛طوا ادتا بو.

 هلی اه هام سورغمشبللا ند ذصاخ حرخ ررب رزب شیرلندبا له لجو ی
 هدتکر دخ هرو تا هیەاه اش ناش دعا نمو عار > یکراوف ن دارم

 نوکر پ ی اهراناو| یضنقم بودبا عاب ید نسی درفالر ای نوج را ءا
 یرام ا۶ا ناذیئسا رب رب هقشب ندراهتسخ نو ك ارانلوا هنس خو ناسچ ان
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 ۲ تجسم هدر یه <. رس ار یو ۲ روس ورم یوم یوم راد و و رس را لپ یاس سیا ور رس حس N E KC تاجر یه اعم سی Rina raba و تم 2 ورک ته تسمه ام

 ۲" | ی كن لج رائاوب لهاتم لثه وب بولوا نان ر ا

 | سراب را هنسخ هلا اغا ىلع هداز ناوله٫ رکا ق وا هد هن رخ «رزوا |

 ا یاری کال هد سزکسیمرکب یسیشاب رب کشد رال کو ا قطصمی ارضا

 ۱ وا رادقوح ه دودا هش تاکروریت درس رے مو رادکما هدارالد |

 و زا هداز نادو-فوطهشاقو اغا هداندرانذوم ںار و انا ی طصمقوش ۱

 ن دارم هطاعو كہ فطام هداز اخ شکو كب نسح ندرل,دنجیک |
 اقا ییطصم ی دن ه داز یاب ناوععب ن دیلرفسو هجاوخ رهاط هلک
 | ] هداز یکلامو یدتفا د رادقوحو كب ملح یدنجو اغا یرون یدنحو |
 م وا ی راک د للرفس 2 هنب رخ هج وف لصاخ او ی دنا للاص

 1 ع وتا >- نم ن د دوحولا ردان یاغا )و بیش فاراد دوحوم هد هطوا | 1

 ۰ Esl] ادارا ترا ع ن دب بیک رب نوا عومطا یھ ص نال کح

 | نه هلیتافغو ملام ندنلعوب یسادعام بولوا حورفو لوصا مده
 8 ئی رک لر درد مس د هر ی > لبا شو رع رشیللا ه.هافراتدیا

 ع ل 6د دتا 1k یدک و 32 3 یر اک دانا اه ب د راکما قالس |

 ۰ بتیسوعبیشا رد تسوق رانا نان را ین رز ا ۳ لارا لسد ی داع |

 | قارس ی زادنا هڪ رازه م رکصتدن راک دنا عیلسد و نط ی رنا وا |

 ۱ | هلی رپ یاو مارنا یکم رود یزلماعط قوزوب ناو ج هدي ,راکدن وادخ |

  ماظتنا ۰ درد ۱ یک دردتیآ لردت هرلیست سا ی رهرعس نیم نالییاب ۱

 ِ ۱ * د هناهاش یاضن را ن هع ی اصر اعاد هن رز وا ك وب ام دعب بولوا

 یاحدآ مواد. هد "تاتواو نالعا یرلقحهلوا العا ه دت -ووزا رلد انلود

 نالوا ی ۰ دقدنلوا نامدا دز شوک یزلل و ۱ نارود رواد أ

 لسو یناژرا هب یدنفآنسح الهش ن د رلکسا يلق اب ن هلشا کشم
 1 رادکما تا هنس نکس ف رکب شعبا قیرط لیمکت هدقن رط یکیا یک

 ۱ غار ندورجا هلبا نورعزوب هیهام یب قشر ذقوج نالوا |
 9 یدلبا یناززل ی یل ثالث هطوا ۱

 6 نادک 7 هبص من یدال مت رع یک

 ۳ کیا در د رفت هدر هناا رهاب هاشدار ر ترمص> رص > نسا رھ و |

 ةد ینراادغا ضب هب الم تارغ ولطف ارغش ناطاس ندامزا ره" |
 نوت وب د ردو ینوکو یشا زدرک و دک و وزعیرلیش لدی + رنو ۱

 ۳ تو رج ته هرس و سس یه هد دو و یک ۳۳۹۹ e جی

 ۱ ۳ ۰ 4 هناهاش



  Ee Tareا ا اک ثب رخ ن اشک ۱

 یدلوا ردکت هیتر اطاب

 اغا س قباس راد تاق وربح ن دمآ «

 ی وا "هر ۱ هانناسحاو :

 وشاانآ سابلا نانلوا لزع ندغا راد ینوک یجتژوفط كلوالا عب
 حرخ نالوا هدررادشسو توعد هنوردنا ینوکرازاب نالوا یناثلاعیر *ر
 | نال وا هدنس هنن ر < فا رس "ق رخ بو دیا تی و ر قباسح لی هلص

 لآ ك رکو مالسااو ةولصلا مهبلعو اب لع هللا تاولص ماطظع ءابد
 ۱ هیبجو زف یرالتباما نالوا ن ديرب اک ربت تایپ مازکب اکا

 ۱ هرکصا رک ا ۳ هم : هرزوا ی هداصءقا E ملت هنعلج

 | زوضحو تل وال ء قالسا ب ود ڪڪ هت : واھ نیبام نيالا

 ه د سا شا وا ترع۶* لنا هراس ر وم“ ت رص »دوتا ضأ

 ود نیسشمامعب هلا ی هلال هن ور دناو ره ظم رس ییشزوس ٠ هه ص

 ند روفوعباهم روض > بوډا ردک میظع هکر , دنروک ر بغ هن اکو ج

 یدأاع مسر ازش وج ایم اهن سهدعاق وامه "وزاد ها ص لود د

 | تر دق ههعشقش ن دنراقدلوا موو نو رح كيو تنامز هلال
 یکضوک لب بو دیا تناماهبیرکن ۵ هلچ هلبارلیشیب ر تراش اهلنهج یدل

 4 دالا ف فصاو ت دوع هنس ءا د ییددلوا س | هدننروب رادزفد ن دنور

 راجود وردنا ت تاوغا قو رعس ROY ترخآ تلجر أس

 فولا هشیانعو مرک نواوا یسمعع هلبتفو یکرمغو هګدا تربح راک

 یوس نکو و فوسح ترس هر ۱ ږک فورا حاج ناو قراات هناا

۱ 

 ۱ تا ینداقمو تجر ق >-و ز یرات رضح ی اڌ ی نامه ی دآ

 | یی زا ساب و باج هنوردناینافلح كهبلا راسشمیافونم نیمآ نسا
 1 وک :i هیواد ندا روهط بو )وا بک هل فر یدنفایرک

 ادف رايش قوچ یلدب نیم تاالادعب هد دح اج مصخ سضح راتیادو اف
 هدرلنوک ییددلوا اند دد دوهس»۰ ڊنر یسک هنب رح ی راکدت

 نالوا شاپروم ناسا هرزوا قل وا «رادارادم ههلا رام یافو

 | ید هرکوب هللرسلوا لوح هرک وا هدنحا كيا يكيا تیلو نیدلا بابه
 | ی ار لک ند راغا ص رع سک pt ید »دعو .ai هک را«

4 



or ¥ 
 تا

 .زولوف ی ها رکشب ید ی اادتها ۾ رالبک و ناسا ۾ ایا ندلارون
 ۱ | ناف ۳ دیارودرواد روّص> والثم قالسا ب ولو ۵ ناحزرح هیاغا نایلس

Bi 
۰ 

 ۳ ری هب ی دنوا دچا اک یک زا ساب ق ی رشا يل )غا ریکشد 9 ساسا

 کر : لود سا انلراش هب وک نالوا لصم ب واوا سا: ہا ر ورس

 وج یاد: ص يا ۵ لر e دهحاومو ناباش )ا لیلخ ی ادن ب ۱

 8 قجا ee ii نيل وا ناونع هو الع يکي دل رب دب ےس شش ۱

 یا یدک هط وا صا |
را هوا ص اخ م ز الم

 ۱ دوم یدنج ن د

 یدلوا نافاس تور , لباب

 دس نورد هطنع نو 4 تب رو رمد 2

EN TRY ۷: ayذح هلوا وام لو سس  

 ۳ a دمای اتو رادمات نت نامه ندنفیدلوا نوردیا اھا م ولعم ۱

 | لصالاق ۳ دیگ اتففو رای هننارس هطاف : بطن یعض یک دلا

 4: خجلا مانو راکشا یکج هکح ینرع كیاروا هلو ا ےڑک ندهطاع

 هړدەۈدرب . اج ی» هک يکا نوا بو دنارادتوا یاراب ی یر هغعربدلا ه دايز

 ردق درب د شارب هپ یل رفسو دالو هنيرح E یلک رد ردو باتا ۱

 1 بنی رخ ندهلجوب نج بواوا تیاو E فق 0 3 تجلی

 8 نجوم یر مي کد رک
۴ 

۱ ES ریسح رانا اغا نرسح E a 



 | هاشداپ شزاون لئان هلتهج واو دق یارجام هدن رانی لبا یراترض
 | ن دنغیدلوا ریسهنضیفو ریغءدموقی هکر د هنس ردقود بویمهلوا دارت
 | یتدلیکوهرکرب لکد قلو ا یاب نذوم لصا لفحرمس كلەنس شین
 هنيدر د ہرا: تناهت بولوا لباد هند ءهلوأ هلازا كرا رمعا یغ دم

 ] ورش ییبدباب ن دنغودل وا 9 هر رەس تعیط هل داتق:عا ی وا ه را

 | لاحت ههفد ینورد ناره هلبانامزو نیمزوب و لاعس> هنب دنک یر

 | * رایع اکسشمک یب * راسخر یرپ یامدنشیا * هلججناژا یدیشا
 ۱ كنوب و # راو خار نوس ر وط نوڪ وڊ #راهظا یلاح مدر

 ۳ مدجا هلکل رابب # مزانوب تبلا رك # مزانهمیا مدروناص # ن دلا
 ۱ نانلوا هزاغا هلا كنهآ كالس وب هدماوعهاوفا وند ۴# مزال هغ هرکصذدع“ م

 | هلیصلح تبات یرال زغ یلکنر ید و لاس هسک ره يرابقر
 ۱ لصال او ردشلوا لاحرما قعلا هلك هنمات اغ یغبدلوا لاح لها دیدم

 | روص یتفو ل رهبعرب وروتف ال صا هتفوذ ی دنکص ر دمااع تاذ

 یاغا کدلس ناح مەخ هيو دنک ورد هنس هوب نکا ه دک رد

 | رازه لفح رس كدبا ناش عیفرت هلبس هلبلج هاج یا رادحم ناش

 | یطن و مدعت ع راترب هنن را علما یابیکاخ هلبا ب اع و فر
 | هدازو تففش یرشاهدقدلبق حطظعت *هلیسو نی راع صو وقع هليا ر
 | هنس هب وسد هساا رسا یش یک هله دتع اس وش بو ديا تج

 سرت (مظن) نداضق لغحم لمح رس كح ديا تّعس یرلبل او دی

 | اهلفحم دنزاسنارک دنام ناهن یلاحاک * اهل دب دب رب هکد رادپم دا
 ۱ یغاشا هدک دید روشران هن هنن رللوف همش ندهلغارج ورک دم بوبد

 ۱ قوس ید كنکیدلرو هراءنا هدانزند هک نوا هدتفو ز * را ەل

 | شقلا یرلکدلک هرب و هنب زاغا ضرع جا هد هط وا صاخ نکیآ ل
 | هریح یب هلججیکی درب دتنا غ ارج هلبا یرب كرا هرابناراتوط هسک ل

 | ادعام ندنراکدتیا ا٠“ قاط ءب وا یس ان هل ظفل ۷ هللا راب و ١#
 | رگردن اذا # لب را راح و انشا سکرهییعلاط توق كناغا نم

 E E # در دکب ۳ نا هتک لاک تا رص ۷# دب و كب نام



E: 
 yg م سسبسسب ی سر سس سس پس سس هیس چسب

 E ۱ د س یو ه هدامود یراق 2

 هک یران ر هشرا درمل ترم طح رک و ادد لک # 1 ح

 ۳ ناو یب رالک دی راب رهش راررلپس ا یخ "راد

 تنی رانس تا ادح ناک نسح ر ادووح هداز یلکدار ن دبا أللي و 1 ۱

 RTS هل رب رب و

 زن جارخا سکت ا!دوخا ی ید ۲ راس هزاح هلءلوا كعد جامزا هرکسآ

 ناو لاسرا هرالبکیکب یب ۳ لحاف ندنعدلوا ,جارتما با را هدرک
 رک یعاون د بودیالاخدا دن راتاود راد اغا ناععهک ند ےک هے رز ۱

 همش شد ریتم اكلي وو قااهثیدادعیرینالسرفاچید ۱

 یدلوا قارطمطاظافلا لأم همه یک دلبا یاو
 بس FH دا ندباعلا 5 ر ز ینانناهح ماما ی قم و “تورد ا *% ۱

 19 ماما هلص وصح و هدابز ییاعر ها لبص تب راس نیلسلا ماما |

 اذ OE ندنءیدا وا هداعلا قوام لاج حالص كيده ن ديالا نیز زا

 ۳ زا همامه ماما ل زوک هح رب ند راک روک قاش سو صتح هني رآ هن اک ولم

 ۱ ولم جارم و راکیمز یدنوا ماما هدقدلروب م اروا ورد یک هدمروصحو

 ۱ Er صا داناورپ یب 0 نیفلوارارف دی 2 زویسپسیانم

 یک E هدوراشتد تراش رک هر 5

 ا هانا یسکب د بو ایب یک کسات هیفعو بابر هم دهم هخمرامب ی

 FR هلس» ران 1 دو بد دا" یانرف Toe A کب ا

اما مهار نح ن دش خارج ¥
 }1: هان وکیرادزف د 1 

 صوص هنوردنا جد :یفارادرتفد رھ و ک .نالوا نوط .pt تابا نقم

 vy هرابتا غا, ےھار :ا نح لاو صاج هلغلوا ندروراباب

 لوا ap هد تست  هطوا صا>. ید, دنک و

 !رمنهح یردنفا رکی یجتب ام دوس اس روب ناسجاو هیجوت
 0 یکایک دنک,هب هیهانوک بولوا جارج هليا قارا دزو دو. ورت

 ی دیبا: وزب نس هک و زم

 4 ماا دنس ت ةوهفرس "برا ات لت دلو



 : : i i at a سس سس
 دیعسیعتبام هداز یعکب نالوا غ ارچ ندقلبشاب یهوهق یش هنس جوازو
 هافر ندتکیدم هدیاادس بب وطر هد هسا شا وب هدد ام ردق سف قلا

 هن هجشک د كن هرابنان نالواهدنسهدهع هلته وب بولو ا ناف بواط م

 هللا هرادنات لاغر ن الوا ل ولح هد ران وک ود و ینازرا هب اه اش تص

 شات یکب یک ا یکسا نالوا هدنس هدهع هدکنا نیفعلق یت ارم اکر ار

 3 .ع وهد ان رج نونمولآ 0 ۷۴# هی دنفا لب ۰ نسح ندالع نالوا

 | يلب ول نيک روک نس کس ند الا ع یسلر و لز هد ۷ نوهن>

 ندرلبا هطوا صاخ یکس ایج د یاونعقاالالشابو ناسا هر قاض

 بیطم اغابیط هک ندسنفل,ععاوق شاب ك رالب ڪک ها یک
 ید وا بد ی هرزوا لاونم وب ید یرافرط تلاو

 ر وهظو رادار صعب یڑا رهش فذ رسد %

 ناو نع تفاطا ناناغآ ضعب ی حرد ناوارفناس>ا

 رادحلس ی رلتریضح "رم دنفآ تک توفش ها ٹنھشو رورپ « دب هان
 یکیا یزوسرب و راتصا یریشا وربندلوا هی رالوف اغا ییع ولتلود ی زرا
 یعسب ؛لرخالایداجوشا هلع یفیدلوب راهتشا:دراددره ید

 هب هرتادنالشد شوک اغا رادحسینوک هنشراهح ندیا یداص۵
 هتم كناوغا یرئا ترمسرب-خ یرلقدرویب فد رشت هناهاش «
 ردناهدیشک یب راهدرب زەر < د نالوا ییراظن هکرط لوا سکر ھو هد

 ىل هظوا حو | هدناواوهدارا یرادورو هروفو جا نهءرو صح تك اوغا

 هبهع دف نونافو نوبامهروضحلخاد ؛لردیا هداز نیرلباتش هننادییعاه

 كهبلا راشم راد“ ادعام ن دنرافداوا نوک انوک تابفتلا لات اب
 هلن اونع یغلاعا نوردنآ ندنرلاغا ییارس هطلغ لوا نوکچافرب لاس

 هب وسلا يلج د.طع سورغرشالا زوبهژ اعا هناديکا نوا نالوا ل

 . قاموط و. شا تواوا ناونعر هنأ را ونپ وا قاموط قلاراوا و ناس

 راد وطس ها نامزویعزرب لصاط او روریس# یشناعوط ٩اطر هدهلینس ها

 . روطنم یک دلبا ر وې هکهریدربو نوتا هزاانعا یرم دنفا وانک و گس

 یدلواروصنم هاش تاوعا

۱ : 



 گو

 + اغا هاربا روت یعاغا دریلد ند عارح 7

 ۱ صاخ ندنهلشابی وش هماج كنس هطوا نلرفس یس هنس ی دب ییرکب |
 | اباد كر هب هلکب ی هه هوادار را 0 هبا هطوا

 ۳ توت ناوا و. نا یا مهار ا روت نالوا م اريحا ی رو هلا یا ا

 اج و3 هد سدا 1 سد لی یدو م ارل اب هلا هرام اب نانا هیدن ۱

 ۱ ن اوال نواوا مالک ےل یکیدت کرد هز دیالولر هب نم آرلیش ی ۳ قلیشا 0

 ۱ . طوجنالوای دن هاب ههلبا یتا اغا زا موب اویا نذوماا ےس ب4 هارد )

 | یدن وا دجایاک یعاغارکش 1۵ :و) اار او عوبشی ت ر د رور هه اغ نما

 ا دج انا لماع یارطم ید اقا کشم اکی اتاركشد و
Eن ناو اغا هطوا سا یکسا هنس هدار ی اغا ۷  | 

 bar ی هوهق ندرلا هطوا صاخ مزالم e هطوا نآلق |

 ی دل وا ازهتسا هتس اش یروصق و ارس اغا هل ادعس

 8 روه طو ف وجا رصق هاکشدپ رد قاموط بعل 4 وقو#

 ١ هک اخ هس ےن ا اغا ا دعس سواح س ا ین

 ۱ قلوا قجآ اوج نوک تبس ی مر E رخالایداج وام

 ۱ Es اراغا نالوا ۳1 7 8 | یرزوا هلی وا بوليرو

 | ا یدنفا دج ا یاک یساغارتضا هرز وا نور دنا نوناقو نامرفو ما
 | و وررججو ناورهروک ذم لع بولا هتسهفرا یراغآردف زوبر د

 ۱ هج هە صور القس هر ؟صدد3 ی و 2 , وار رار هژ.س هل حب

 / اس اغا هّللادعس شواچ شاب لاطاف هملوا نازرا هنساغ انا هدناغتلا
  قیراماشب وایلتفد كرلاغا یخ اموطو نایهرد نم اد هلبس هداز هراشبا
 لش راغا یگاموط ندنعد دلوا ناباء ی هدیالعا هاو دانگ

 اهج ناهاش هارو ظ:ءیراکدارا ناوتو بات یی نیرلعصح اردا ناج

 دن دو داروس ناسحارأ هبطع هد تند هن رار رب ره بواوأ

 دوا كر هن هروک هت هتف و تكر هب ریس ناولهد هد هحراپ رب

 ۱ رب و ندا ندن وط هرا اغاو اطعا رل( حا + ی ج قعلو تا ۳

 ا ارادےلس دیک ر دو iie ا هدق رم ا < ا سا ا ا 1



| 

tovهک  

 ییکیدتاباحایسء وایت هرهتسخ كاا هللادعس سوار شان كاك هی ر

 3 و الہک سواج سا اعط ۵ س هدعاو ل د ار واو E ۵. مین ا رڪ

 سواء ح سا ۱ وک والحا هرا و هشت زره ینا رالبک ندنعد

 هدیارس ین دا ارس یدنک هباذا و رخ هر زوا تااطد هده

 ندررسی هلج عر شلو [ثعاهعلوام 6T 1 7 یخالو' !ماکب :وتداوت

 قلش واچ ساب هل:ه> وب نیمآ هيلا نیبماکهرزوا یه احد یسکر هوني
 یدوا تعسف هلاکو یالیدع كل اغا ترع نزانرور شاچ یع یکی مدد

 دڳ یکن غا مان ناونعب یدنفا نایلس و كب دشنار تب رور

 كاب رب رهو تت صرت رومأم صو صع هزوعنس» صيف نون امه نورد

 یک هرعا تفو ءعاتضا ید 5 هش لعل وا تر مقانم عاونا هد

 یورو .a لورم یوم جام اعاد لوس و فخر افق داوا ی4 ی

 ینفن ی دنفا ن یاس ه دیارفس هلبا كب دشار یسکرک رتهویم هد رالپ
 یدلوارو طم یراق دلوا رورمنم نوساوا هلا یاعاع

 یدازردام یاضتقم تاکی نیس> داسو هح اوخ هدرالبک YG دشر تالا

 هداوا هیالاب اع قیلب ا هل. ال هر ا لصاو هدانز ی داد 2سا هش را

 | یروق ر بس ام هنلاح هدنتفو كب اغا س الا راد لسا ندنفب دم هنلو

 قاروشیمس لر ها 0 بک ۳ لا رعو ع جد هلا را تلاط هکلو

 ن در رس تد اهن ی دیشلوا تینا اتش ین ینلعارچ هليا ی روه

ll o KREمر داو او داماد هکر اضر لع ندالع راک ها  

 رود ی دیا هوا یسلوا دا صر هلا السر ۰ ہکشاک دالوا ىج هلوا هل

 لر ڪو اب لوح هس ور كفارو نیس هد اسواو داب هدیدجر ادرس

 ناس وا طص سا یک دلا داس و د اش ه دنطاس دیاس ی دالو

 یداوا داق: تنم ند هه لوم

 # یونس هراهاباب ا هلل اده شوا خشات هتم
PY E OO II DPR e O 

Eنست هد دنع كننطاس یارو رف یی دلوا یار بصق ارهالت ۷  

 هرا هند هلغاوا ن وات اس یکدم ه دیا بسا ناف هدقو جا هنجو
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 | الجاو ف ین * دندو ن دن کی نوک تب وزو زوس نوا ین |
 | جر ند هطوا صاخ هدرلن کول یدشاوا الما هلا نزح وزع بلقو

 ۱ دوب رم ل ولحم شواچ شاب و ل ولحم یس هراس كب اغا فو یروتالا ۱

 | قلو ااغ هرهج هلهجووب ینلغارجواهر نداذا هلهجووب بولوا لوصوم |
 14 هاب انروژو لواطولیصا یراباسنجاغا ترف نزانرو ژ نالو لکو |
 ۱ ی دلوا لیلد هرل بعلاج ۱

۱ 

| 
 ا

i 

۱ 

۱ 
 هک دطواصاخ ناناغآ صعب قکس تب ؛رورمس» عوفو

 ]سان رادمان رادےلس یی وک هبنشصب نالوا ین هرغ كف رش بجر وبشا |
 | ناذیئسانده الا لطت رم >یاک اخ ن دوحا ی کلا راه ؟ زا رب هیهطوا | ۱

 | هر ن ایه داعک وا نان سا هلهخ واو !ند هد اهاش یرشا فرطو |

 |ینالس رفاح اغآ شاپ هلیا ی دا مش نااعششیشاب ےک هدنس هطوا
 | نانلوب ىجا غف هدنرلب رادیلس *هرخ اف هراد و یی دشار هداز ن اطاس

 | شاب هلا ی دنفا نسح الهش یمیجرکشب كرالیک و ییظن فیعضا
 1 هبا كب ناجلس القع یسیجم وش هماج تایلرفسو ییانا ردیحنالسرقاچ |

 | لصتو نون هلس هد "ره هطوا صاخ ناغایرو لوب ندرلدکسا لفاعب ۱

 "نهایت اتعقافا راریتسو لوغسم هلا رعش ند هنر هلن هةلباتفق نالوا ۱

 ۲ N سا تولوا نورم یدوا یہا نا ا هد تدور |
 ۱ نعد ر ی دنفا یس>ح یدسنح هداز ییا ک نانلوب نالسرفاح یک | ۱

 نالوا ین اتناسهخ ۳ * دا هش ه دعا یو ق اجوا هغلیشاب مکو | 0
 | نیطق اغا لق نکا نیس هلع یسلوا انا ىلع یعارچ اغا ۱۳
 ۱ تو هسود هدست ود گالی را ندنولامه باکححر ند: 2؛دلوا ۱

 ] ېک قارادقوج یعکیا و طقاس ن دنلوب قاجوا هلبا رت یفلبشاب میک |
  ه رخ ف واتشاب Xa بو دیآ طداص نکا هرارادقوح یب راق | هد كسم

 ۱ ۳ نو و هح ود قد رطلا بسح هي اغا یرون را اد | ۱

 نرسعلوا یاب مک : هوا اتفق E E حوا وربند ۵ ۱

 را, تب ونلوا هومن ر هدف رطره یءیدلوا باص كمك هب هطوا | |

 هلا یکیدلک هب هراہید و لت ہا یدنوا a یرس ند راک نکاح راکش

 لھ «بواوالصاح هد رود كه, |J یو« ید ۱ ی هرک ؟ كب هلزاب هبارم دن

ew car ر 
1 

1 

 رادفو» ساب ندررادقوج ناو هد هنر یا لس تا شاپ نالوا |

 رو



4$ 
 !لوا هدنسارا ینارفا و رومأم ی دفا رع ظفاح یننم كن دنفا رک
 | بارلا تس هر ندنکیدلت نت هد هشیا یدلوارورسسم هللا اعم دنس

 | يکسا هد فد هنغلبشاب یوش هماج تنيلرفس بولوا یکر و لاتر 4
 | هیارس و التعا اغا فک اع ن دن اغا ش وغق نالوا یکی * دک یار

 ۱ یداوا انحما بیسرلشبا هلب وب هرانلک ندنوک یتیدل زا
 اشاپ هلا دبع مظعا ریز و لزع لم
 كب لیعقیسارادمطس شيا ج بصذو

 | نالوا مظعا ر دص نوڪ ىس ي رکب كربنارفص یس هنسزکس زوزو
 | هجو ترادض هلغلوا رویغزیزو روقو روتسد یرلترمعح اش اب هللا دس

 یکیدعار وصد زر وج هدرودعم فرص لر هرب و روتف هنب روما یل هد

 | ندیا روهط مدقم نوک شب جوا هلیصوصخ بولوا روصنم هاش روظ
 | رودندنلوذ تحک یب و دنکیب روبح هدوجو تابنا هدنفب رح هاو
 | ینوکیساذرف و راسغتسا یرطاخ ادا هلکعا ر وعهم ن دنیفاع ديما
 | ینوک هبنشعب یب یمرکب كرخالا یداجج وبشا بولی رب و رارف هنر
 أ قطا و قبلا هی رارضح ی دنفا كب ىلع قیسا رادحلس نوبامه ره
 ۱ ولتلود ی راب رهش رارےلس ل داع داوا یه هب هل طء تااکو لمس

 | نجیب روس لالا هلباترادص در مو لاسرا هننوعد یرلّیرض> اغا ی
 لا سا هکمروس رول هيىهألا لط ترض>ح یاڈ لما یایکاخ نام

 | ساب بودپ لا بعتصا یرارادقوجراکنخ هل با یفیدشانب هنکشوک یاب

 ۱ هداز یدص ولتمارک ماتنب م السالا حش شکلوا باح هوا و ل وص

 | «دنراقداوا لوثم رع یاس هرهچ هپ هناهاش یابکاخ هلی ا یراترضح یدنق
 هرسارس نالوا ص وصخ هنرادص و لتا يدنفا كب ىلع هنویامهره

  مالسالارحش هدنبفع بولو ا لصاو هلاعلایلاع هبنر هلباساباا یروع ول:
 | ارسا هبيل اع باب «دکلرب یسکنا و اسکااضت ثورف هد هپ ی دف

 . یدنفارخ اوبا فارشالا ببقن تافو $
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ال سلا راد مزاع یفوک یچ دب كهدرترفغم فب رش بجروبشا و ماع |

 | م

 یدنفا قددص یرلداص فلس ندرولهیاب یوطانا تیاهت بص هلغل و |

 # هلصا یا 2 يس لڪ 3 ہدرصو صح ول 9 تدانع ةا رار طح

 || یداوا تغطاعو فا دی زمهدنرل حو ع" قح یمیداروب تباعر هنس هدع اق
Îڪڪ  

 هک اغا ےھاربا لواروخ ارمع ترازو ناسحا #

 نالوا لڪ هل. ۱ قاروخارم لو ندهلیشا ی اتا لوا ےس ترد جوا

 هد: ند ےدداوا منسم هدننصم و هدر اغا ھا را 5: <

 بص ده رف نیفلوا نورا و نورو نوک: , نوک هیثس سس رە

 یاب لوب و عفر یر دف هللا ترازو ی الاو همر ن دبا باه ج بانج

 ie توناوا E قس و راد قر هنلف ین اونع ؟همیعص

 قیلاو قحا كب ىلع یشاب ىجا تسب قسا هسغاروخاریم لوب نالوا
 و یو

 %4 وره وطیارسناد,هرد نویامه اه رمص حارخا

9o 

۵ aga. سر ar ی سل و nt n ی 7 دو O mr a ge ng سس e pager pom an peng رو تست “PORE 

 | نويامه * و مو نالوا داتعم ا لاسرا دیر ناهرح فتا ر4

 ۱ ی هننو ڪڪ ىکا نوا كن ۱ ریش بحر جد هدلافهد دنخ رف لاسود

 ۱ تا یبا هر و توناوا جارخا ê كانا د ' ردد وک توط لوک اص نيا

 ۱ ۳ طفاح یساغا هداعسااراد ولتلود هیاغا یلو یاب جو نانا
 ۱ هما ن نبوت رس نم رد لاح رو مل ی“ دداک هلو رعد بش رل ار مط ج

 | یزاراذک هرابا تز رادکسا ب ودنا مو لیفت قبر لاج یس هل

 یدنلوا مقرتو ر ر هفت اطا فذ اوج

 هک یلرفس 9 اشرد رخ یا رح ع وڌو *

 ۱ نداالد ۵ فلاح یغدداوا ی الا ۵ 4 لب یاد صو یسالعا راس هدارس

earn توس توت gtran an, 

 عو“ هدر را هفسا ل د 3 اتم نوح 4 دیاهاش تاذو ۽ عو. ی £ وعلاج

 | یراو در دلاح توا ندا ندطااضص هدار سا راغا هدقلارا را

 ن دنراکودبا رویت هفوذ وپ راذلوا لها لئرب هدنوک شب حواو روه شم
 باب را نالوا اھم دک کد راس شورا دوز ۵ ےل مس هظوا یرهیب هعدد ویشا

 ۱ نکا رار دیا ادو ناح تانسا دنص كندا ی هداز یخو وص اوه

 ار ڪڪ واع هم ۱ ی | شنا كف لها یورف كءعاحوا ۵ در اب
 1 | هس سس سست شن سن

 و #



{ru} 

 ارل روک یولع ك درارث أت هغاصص ندافخ *هذرب سد اضق “رار

 یک راوید یرازکب یر دابرف ود د كروتکو ص نا و راج ود هن
 ھے ےس 4 کد کو م اعها لع اسس رعد هرانیاطا یلهطواجوا هدک

 هعص ا رادرطس هد نی 0 مرجا تاس یرلم ادّقا کرو

 هک نیک هدساا ۲ هی و اوا لوصا قفاو نوت وفا 4

 | هرلناشلاح اعارارحلس هعاوا قةح ییدنوس نرسقهراص هرافاذ
 هل. ص وص> هوس ن درب رعد یراناه یک زاقو شکن تب رفآو نی

 | «داعلا قوف ام و ریدکت م دنيا كتنارفن یباغا قداص یاد ن
 ۵ یدنفادجایاک یساغا تن یکی بدلوا رق یرشا یسغآ ما

 هراګاب یول ند رازوس یکیدتشدا ه دنا قلخو رهظم هب هذخاوع

 یشیاو هیشت هسکره ین: راکرح هات هیوندنوب بواوآ
 یدلوا هیس الو لیا دود كردبا تا هز هک ینیدناص ۳

 | یورق كغاجوا هداسو راکشا ینیدلوا لصا یب هسیا لصا لص )
 ۱ هرطاخ ینلأم * راهنلا هو لبللا مالک # ىس !اشذآ هد هک هل

 ید ]وار اطا هنس اغا را یکدرو

 + سا طکش دیار سب نوا مه لفن ع وذو د مشو دربخ روه ط

 ییرکی كااسر صف نابسین نوک ی عشب ك قیر ناب یس هنسرکسزوتواو
 را رهش هللوا نابنسند هلماعمیاکح اوناس ندهمانزور یی دلو | ی

 ر دان له یییذلاقر دو هلو دوو ول هد هراس ¿ نیدس یرانر وح رادتفا رپ

 ند» هرکس رخ ؛ روص بیس كنب رلق دلاق هج هداب ز هدلاٌسا ترمس«لاس

 تحاصم سا ندن و امه نیبام هنربادک هن ۰ نخ تیاهن بولوا رب

 تارو: 1ا جان هلیصوصخو رب چ ینیربخ عود بولک اغا هللادبعح
 لب رقت لوا بيرق ىلج كنيدنفا نیدق ین ولتصع تاريخا ر
 نفعلوا رشا هیعح یغج هل وا رست تیک هوا ندویامه

 كواصتا ۴ یانصانالوا هدیرلتراظر تح كنم را رک هب رح لا

 بولوا باس یزروعش كل رلییک یشاب جالحو یشاب یزرتو یر
 باتش هشرف یشاطکشبیارم یرهفلق یی افروب یفوتس« نوکیسا

 هاشداب حج نسا مک” "هد.س ر یکب دش ود بارم هد ن

 ےس تص

 ی ی ی و و اس یو ی رس کیس یر. و ی O و maa ی ae ea o هاو نخ ین دشت سنین هج سا

 ۹ — ےن اتا س



 | ید هئا هاش تاد یو یگدرد كدعد دن ل او ماعا هل.عال |

 ۲ ن ۱ نوا ثلاح هام نیکم زس و ڪڪ لایحتسا تر وص در وامه لس

 | دز ثعاب ی رلودلوا لالحا ت وش زادناهیاس هلا شیب یارمس ینوکی اص

 / یدلوا لابقا بابرا رطاخ یافص

 هدارهش ترضح تدالو نالعا #
 هک نوب اممهلشن زور ردیدنفادیمادبع

۱ 
 نوک هعج یجندردنوا كفن رش نا عش رهش یصهنس نکس زونوا وش |

 ن اطلس ولتباجت تخم ناوج هدارهش تخنو جان قيال نکیآ هدر تعاس
 یر« ذولآ تک ازت دوها دو>و كن رات رطح زدنا یدنفا رار ع

 كني رزتسک تعفشردپ یرا تع#:ربخ یتیدلوا شاہ هضرع یور |
 تدالو نارمشذم لابطاق قصلوا یرا هلا هاش موز ب رم م م ولعم |
 داب تسم یتوریب و ن و ر بنا هلبا نوک انوک یادا شکلد یادن ن ویامه ۱

 نوک ییدتنا ن وکیامو ناکام یل دیم یود ربهد ناراسکغو نوکذک |
 فرش هنکشوک لنج هدنوبامهنییام هنا لب نوکسم عب ر ناقاخ |
 ريكو ریغصو ریقفو نغ نالوا للئتسم ه دن راغیلا تفآر لیلط لظو |

 یراکدپ رس نونلا قوچكي هرکص ندفیطانو ببیطت هلی رریفو تاسف |
 هدهاح لا سفن یرلکدمهدبا هدعاسم هدربرب رلناشنوتلاو هدها شم ||
 راثباو را ان هراپلبچ رامشب و دعب رادمانرا دملس ندنسهفرا بواوایک |

 تصحر هن روهط كراشروص3 هجدا راخدا ونا ر دق تمس ناز

 نالوا ل ذب ند هناسهاش ف رط ارکشن هنیرام ول تنیه مو دف فرش
 نونلارپ هدراتدالو یکه دراقباس هکردشواراثکا هت رهرب را صا اضرز

 ریفح رر یوو دنس هنعادیا هرا دز ول رسول راهسع سرب رح نام اف ۱



 ۱ هلو و بر )5 ا نو 9 نوا او ۳ نی
 ۱ ا هرزوا ع وقو مکیدلنا ماود ةنساعد یرا لوا رم هلبا رج لب
 تنم م لوم كنب رات سطح دا رد یلاع د | ره لص ااو ر دنع

 ند هم دقم یني دل وا دادعت لباق ځی راوت ن اوا د اشنا هنب رلع

 تغالب رات كنالم تزع ن دالع ارمشناطاس هدنراعا دهسا دام

 نڪ رات مديد ترعهلوا رود ند رظدد» * رد له الما * هتشوآ یسا

 یسهیمعنو یلیعاند هلج یخ را ج ا هدیدرو یدلوا

 لماح هنلب د بوتلوا دع خم. راود ۰ هح ول رس نیغلو | اعر جد یچبد

 ۱ اتش , لع رادملس ولت ود نالوا یمظع ترادص لئانو یربکت ن
 | انعف ر (مظن ) كنبدنفا تعفر ولترع ین اک هنیزخ كنپ رلت رض

 | ندناخ دو باص هدهع یدلک # نګ رات مدلب وس هدارم هسف

 ۱ یدنلوا  دا تاکساو اعدم تابثا هلیا یرلخم رات # دیاد ع

 ۹6 یدنفاءذاز یرد قالطاو وغعروهظ

 قلخ ن د.:ج عض ح یرادوحواا رداندوحو هدماحا ترس ماناوب

 ی دتا دلا دنع ناظاس واتا ٽڪ ناوج ؟هدارهش نال وا شفا

 یش هنس هر كني رلغو لت رسم و دق ن رج تانیرلت رمضح مد

 ۱ قسسا مالسالا ۳9 نالوا مالا اف هداف ورد هن یار فقر هل

 ی اے طلا ه دزو كن رلت ضخ یدنفا الم هنلادبع هداز یرد ولتا

 | هدب رابحوع"بوص یفافرف قالطا نوهسهلک هلوبالساو لوذم هک

 یدلوا لوص وم

ً 
1 

 سواجو لوئئاتس یارمهزا دجا نج بلج 7

 ۱ ۹6 لومأم بابزا راسو ك زب رع دلقم دن دش

 ۱ برج یکردلر و قرهلاقهتفهر هغ رش ناض ەر یجاومنیطسق ونده

 | هلفلوا بارم هبحاوم ابلاغ هیس> تادراو نانلوا ك رادن ه د رانوکو

 | ناش هاسه اش تاذ ینوک یلاص یجنرب یرکب لہظەلا نابش ره

 | 4هبرکسعفثاوظنیطسق باومو راذک هلوناتسیارش هل هناهاشد

 | راس ثعاب یرامو دو فرش هنکشوک اشاب قطصم نیکد ههل



 لصف قح هصد ر ندتسار لاخلا ف بغل رو بولطم ىلصف هموک ۱

 نالبذید یایرو ششراکو هتسد و یعاع ورش یرابقاب پو دیا میس |

 هلباونع قلشواح بر ب قیطصم نرینو یا تعفرو ور دهم |

 | هكا ارادمو ر وم أم هکم ر دن وک هج وک زساج ر یک رادق وحو سواح
۳ 

 ۱ برات ءطاع حان> ریز رو )ال 1م ۵ ۵ میس وا لا توکل اس ا 9۰ "نیا ۱

Eu 
 وب: ےک و نو را 194 7۰ تک حا

 | ةدشارمس لویالسا یرالوق انا رادیلس قارا وا ت ول وا راس نا “ هدید 1

  فیطات هلبا هايس و رب نبر رهو فی رعت هبساسنلاب یر اغا نالق |
 ۱ هبابفل دجا نج ن دنرلاغا یس هطوا یلرفس هدنرلجما هرکصذدکدریدشبا
 ۱ "9 نال ها 3: روهس ی فنا ہم دزد اروا ۵ دنعاریخا قل ه رسم و روک د لھ

 یکی لع تحاصعم نارود هلا نیک ۵ دنولاسه روصضح كچ رخ

 ۱ فو "ین ىس فد و لاح هه: و فرلکت یک رد اح 2 یک نح

 فریز ف ف هل دص فا ات نوذح ریه ب ا > قعلوا
۷ 

 زا وید ع همروک نزول كج ناماو زاغآ ه دا رف كب یدبع کول
 لاسحا ه دنماتخ را هه.طا هلا وا ژ زاوا هدب هاشداب مسلن تەس کا

 ی دنفا ی ط صم نرد هلا كب تعور 0 داناو ند رام ز ال و میت

 هد هت رع قح هنلوا ظح كي و هزاغ | هزز وا یلوصا یرایش ماتم
 ۱ هزادنا یب ر ورمس سس هیاغا تزع شواج شاب یییدا رغ اج بونا اح

 قلشواچ ت 5 2 و بابا ا Ak یو٥ نوا

 لوب اٿ ا دچا نحام لوا بور وج رومأف هاعد ساقا امو رور یم

 هناغا ف داص ی“ ادن رس ندنکیدم هلن رب و ی“ .A اا هش د ارد

 [ءا ییجهلوا روھ هد زود یعاضوا انوکود و ادهاو اكا رازوس ی

 ر دق در هل وب ن د ولو لوس هد ۵ داموب هلا راس یاوا محل وا

 ِ یموءدم ن هد ها لکد لومأم یلوا لونهم ا صولخ صرع

 ۱ رب زو یتبداوا مان نرف ید ی هدام دقولا هدرهرص ینیدلوا روی

 1 لوا م را سوسک ا لنس هب وس هنعالوق كلاغارادملس كنعالوف هرف ۰

 ۱ زادرا ا هس دطوا ضرع اسکار مارح س ۳ بس اهدنآوا ]ام هاش

 | 1۱ اود باسا اغا دجا كج وک یساغا وقفو لالجا ثکوش



۳ 
 | لخاد هتنورد تنسهطوا ضرع هلب وب هلب وش بو ذا تة نزدیک رر

 ۱ ه دقرلوا لا ن هب رظتم هش رل اه اشداب ها تک مراکم* 5

 وللود ےن ٣ اردن و معا ردص هرزوا ت دع دنا تلود تاع سخت هدع

 | ناوبد یساغا یر ےک ؛ و نیمرتحم نیردص ابقاهتمو اشاب يلع رادم
j eهک ولم هدعاسم 9 هدعب و ارجا تل ود موسر میسر  | 

 | یناونع نام" ه اشداب ناوبا اخ نیم ز ناوبد بابرا هکلب روس |

 | تبقنم نودیرف هاشداپ و ت دوع هلبا تروصوب رلنوا بولوب نادیم هس
 أ نی رق یرلقد روس تع ع هش اط شب یاشکاد یا رس یت

 یداوا نوک رح رس

 ف رطب هناهاش ت اش رشد لاسرا 2
 هک اغا رارحطس ؛هطساوب نیم ردص

 ۱ ف رط هنر مضح قلطم لبکو ینوک یعجوا كنفب دقبح هولا ایا

 لر وک روعس ولو هب ه3 وج یل: ل وت هليا یخ بجاوم ن دنتطا

 یسمرونک كناها فرش هدکدلرب و یجاوم نیطسفقجماو داتعم یاس

 راریلس یهینس تاضرمهنوشا یتوک یعچوا هلغل وا داععا داندزا هوز

 | د دص یوصو و رومأم هلاصدا یرلت رضح اغا ىلع ولتاود یرادناه
 ۱ هدانز ن دل ومأمو مازنلا نک کو ےظعد هم دیا رورریسع یر دعا ىلع

 ۱ ندن اما راکخ نالوا ه درا اع تبعم هڪل ن دنکیډجا مارکاو ت توب

 | نالسرفارخ سابو هبیدنفا یرذغت یجاتففو ماا نوزوا الل س

 رکو س ناڈو اجر یتدوع ماب اغا راد حلس هدنبمع كني رلکدردتبا 7

 ۱ یدلوا ما ویک با یک در و

 < نوب ابهروض>رد فب رش سرزد أ دو نينا ړل ان نا هر توب #

 یسهصک ی  هتربا رازاب لرش ناضعر ی دم ملر "زا گه ن )ونوا وش

 | نوک یسادرف هلغمالوا فو رعتلباق قارىش لبا قرش لواو فٍ رمش
 E iyj ن دان تإ لناشف ۰ور ٣٥ص: و نوب اھ رود



 ید روع ام اا ها شداپ ترضح یزاقدلوارویحم |

 ی ت داع قر تلود ناکرا ترایز #
 ۱ 2 ارزو تراب زا فی رش *هقرخ وک شب نرا کفی رش ناضمر
 1 : یدلوا ف را مه تراز ھ یتندنل وا تراز ول یاشماو ت وعد

 < یرا راهش رارس توعدب یدنفا تع#) تیاخا #۴
۱ ۱ 3 

 ۱ یساما هداعسلاراد ولتلود یتوک رازاب ګر ف رک 1 هرو ۴ ل رام ها

 | یبهطلا ر ندنفرط یرلترضح اعایسعطظفاح نارفالاردا نآرقلاطنفاح

 | ی دزوا تع: کد ضا یا مک > یا ۴# لأ لاف هتف وا
۱ 
 أ
maa 

 | كج ديا فی رعت ینیرلفب شن هلبا هبج شدب اند اع بوک هيع“ر "هسبلا
 هشاطکتب یارمس بوب هقباق هلبا تفایق نانلوا نا هبلاراشم یدنقا
 | نداروا بو دبا لوخد هنسراد كند اما هداعسااراد لراح راحو لوصو

 یدنفا دیادص هدارهش ولتاح هلتلالد كني راترضح هیلا راشم یاغا
 || هتراتمصح در رم دنفا نیدق ولتعص یرا هعفشم ۶ دلاو كل نم دنفا |

 | كرلجالع ن ديا ب اا كرذپا جارتسا نیراجا ما تفع حازم بوراو |
 ۱ کر ی راتحارتسا باسا ید كتعناوج ؟هدارهش رادعمر و بلت ر

 ت د ود هیهلکسا ن دارواو تناما هقح یسهلج هرکصادن راک دا

 نالوا یه, و ام كلورىب و نور دناو یهاوخ رخ كل هلج نکیاراردیا
 ۱ روهط اما هللادع یسال هفص شأن كناغآیع والود یهاشداب ر ادرس ۱

 ت4: یکیدلبا توعد هراطفا كناغا هلا هلماعم ج هناوا ظ ولو ۱

 | دردبا رکشت هداروا كجمدبا رورمس یاهرد یف رغ یب را: طح یدنفا |
 و3 یکساو تبحاص هلا راب هطوا صاخ هدننادیم ییینچ ردف هماشخا |
 |یدننیب كنافرظ یارعش قور اطفا بو دبا تفطالمهلیا یراشادلوپ |
 ۱ هرحاف الو راد هليا ی دنفا حار واتف وطع نالوا اعا رادق وح ۱

 ]| لایعتسا دنلانقتسا ن دنفرط اغا رادملس هدن راقدل رغوط هب یرادمط- |
 ] راطفالادعد یک ینیدل روس تاقتا تاق تاق تاقاللایدل بواب روج

 | نه هیو-داب هقیفط ایت و راطخا یییرلکح « دیک هن وامه نینام« دکار |



۷$ 

 هدانز هد اها قوفام ید رهطد هد اغلا لر هروس راز ون هب یهالا لا

 هدنرزوا لصالاق دهلب روب هدارا نوعا كل رب و یس هاپ یا مود

 یک اغارادحس هلا یصوصخو هنام هبو دنکه ناهاس هج وت نال
 ۱ نالسرفاحو تدوع « دکر نداروا بواوا هلامرمس هج هقشب هدناذ

 | اغا نیما رادقوج یغارچ كنیدنفا دیعس بجاج ن دی راد حلس ترض
 ررح یکید روتک نیکد هنس هلکسا یکش وک یلینچ كر هریک هت رلقنا
 | تایهر ندرظن ءوس باب رالا بر بانج نامهیداو ترشع بجوم هرب

 ۱ نیما هیلباتایماک هلبا  داسع لریخ هدیاهجو

 تم دع یدنفا قلا. ن دش نیبعن ۴

 96 ن وباسه ن وردنا تبایط تبون
 راعفا هلا تفاذحو راهتشا ها تبابط مدادجا ورندښاخ دجا رو

 رفط هلع یر وب م یدنوا ته: ر ڪار داد ندن راک دن

 | رص بواوا ر دف قاوم یسلوا یبک> نویابه یارس یمهنس نو

 یاب ےکح لعفلاب ه دنر وره هنس ی دد ی دازر دام دا دعتسا ىلا

 ی رک هد هلا شل وا ی داش بیس ۰ رع ادناځو ید اب هنسا ر

 | ملخو رادتبا هراومهان تاکرح موهمم فلاح مومذم موق هدنخ رات یک
 | یارمش هدرانوک یراکدتا رامراتیلاع لاوحا هلبا راسنجا هعلس نا

 | یدنفادجا هداز یعوط *# مورعلاکص ب رطا # لأهرهظم ندنرلیک
 هدبآ کا نوا یلاصتا لاصو نعئاو لاص عسا ینایشاب ےک مرح

 تینما ن دف رط ره « دلاقو لبق هماکنه لوا بواوا یک لاصا بب
 یارآ رب رس « دنرافداوا بول یناخ نطصم ناراذکراک و بول

 ناطاسولتباهم ولنکوش یار وہ دخ یارب هکیراو ینارم
 ےک> « دز وریف ژ و ر یرلفدلوا ینابناهج تخت سااج یناث ناخ د و4
 لندنفا ن اد یشاب يڪ یاس كندنقا تع#) یناونع قلبش

 تع: هنب هرکص هنس زوطو یناش دیزم كنيدنفا دوعسم ینلطا ربخ دا
 | ی یدنفا قلا دع ر دار كج وک « دقدلوا ینانغفف شمل + كني دن

 نکی اراشقیا اجر اموع امک> قاذح نوعهسعا یباح یارس یخ
 | کیدشا نییعت هیارس یکسا وب د ردراو نس تاادح یدنفا ر دار لو

 ۱ قلا روتوا نکا و ړکعبا ماود هپ اروا مک ی دیش! وا القع یار رم

1 



 ا
 أ يک یتبداو ۱ رو بمب را یانیلوا RE هز داح ه درک ران

 .e شساوا ن د رو دص رومم هر وما نابط»م ید ی دنوا ت4

 هلا وا هل اسکو رود ندربا یک رطن هد من لاس ولو روو زن

 نوح نالوا دانسا قل شاب دارم یظفل دن رزوآ قع واروع۰

 8 لع ص: نا تک + یدنقا دعس a هداز یک ردثب دازر دام

 اما كعحا عطف نضع كل نم ادناخ قر هیلهراب ا هک داوم

 ند دسح اصح و مارت اا یتراقح هنعج ی دفا قلا دبع هلیا ی دعا

 1 EG ج ظ یکیدابآ عفر قبتغ یارس تبابط نالوا هدنرزوا

  tS Eیشاربر ها ا ا سا سم ما الان م ده رب لعل 1

e r ۳ aran e appa توست سس O 

 یدع تحاصم هدا ی ر نا ڪمر a لاس قحلو ! ماکب اغا ىلع ۱

 ۱ مداج نال وار اوج لی ررید راذک هرات 1 بم ک٣ راد کسا ا ك

 ب وا وا راظدا ن ۶ باس هرلتاناو 3 ۵ لء دا ی ه را وئالا عمال

 ٣ هعءاح ت تهجح ks 2 وا د هدف رس د عءاج كردن وا قطادص هل یھ > لوا

 ىج ر دفواو دوعق و دنا كندنفا قطادبع اغا هلو ۱

 ند ززوس قح هل وا لاد هنق ذحو لاوس یرطاخ لاح اهطا ادعام
 | یرزوا ماشخلو لیدبن یتبهح هدکدتیا لافتا هنب رلکدقبا نویعت هیارس
 نکی ۷ ف یا 2 ا 3 ايوا هزآ رمد تولآ | هنددأاق

 یدعشو صحت هدارا نوعسلو ۱ ےکح هیارمس یکن ن و ڪڪ یسا در

 5 كنب دلتا ليت واډ ن وسا سعد د بورداوب هسا هد هر ره

 ص> هلا ییعیبطوش هدلاح ییددلو ۱ لیصهوناس ىق چ
 / ۳ هلو

 نشر E ف اطاا 11 درو ید وا یادم ت i فرط

 ٍ دا ماود هنس امد ٭ ف |[ ام ا ۷ ینددا رغ وا هدو روو

 اد ع ها لاح ھن ر دسلوا یا صذا لها یالنخایی قازنعا بیس

 ب واوا ۳ هشم دخ ه رزوا هح و یب ,ه> و ےک هنارس ق وع یدنوا

 ندا ا ےکحو نورد عاد OE ۱ هب یدنوا دهس در 0 دایر

 1 نک رج یرمشا کپ نیک یکدتیا هب یدزفا قطادع نیک د دح اوا ل زع |

 6داوا دورطء هدیدنکو و دوهشمیلر« ندم يآ ار یلاعزهدک هله ید

  aRو کس و سوسیس تراس سی اس ی سس سس ۱۹۳

۳ 

 دم در دج یارسرد رع مور يسر يار >ا

 سم رب سرم توس ی یوم سم تا اد سس تو وز و جم و و

 هک زوتوا #

 تورو ےک ج یس لاس اس ۶



3 ۱ 

 ل وی هن هل ینبداوت وط ناصهنالب ناضهر رهش یس هنس زکسز و و
 ناک را ی رڪ ہلکا لاج ض رع لاوش رهش لاله بولوا ناسحا
 | هبهدناعم فرش كر هروسرازوب هنر ح یابکاخ تطاس ناکدن و تاو
 ۱ رس همه قلد ° درا Th عماج ی کرس د.ع هولص ۸ ۷ 3 :

 نالوا رطن» an و E دوع هرآ رس هلی ای الا هارس هرات هایشداب قم

 ۱ هنکشوک یاب ۵ لوا تولوا تشاد "یداب یر هناک ولم ۳ نا

۱ 
۱ 

 | نالوا هدنسهرادارب ز كناغا قداصنالوا یسا ده یلرفسورمندهاس شا تر

 هش و راذک IT یارس ن داروا بو دیآ داش نح اورا ن را داتع

 سسس

 اغا قداصلرفسیادنهک ندشغارچ
 هک اغا نیما الال شا شدا تصن و

 یلاوحا ءوسا رکو یلاح ءوسو ثداوح هجارس ید دغوط سوح یرا

 ا رازرلس هنعلرح ارح ن كت هنا اغ هلع وا ثعاب نط وعس ند رط

 ۱ اغارادےلسںواوا راسه ل دان اعاني ما نوزوا یسالال شا راکنخ هنر ورار

 ۱ صاخو اسکا هرخاق ملخ هد ولاه ر وصح هل يس هط ساو یرات رود

 | هطوا هدقدار وب ارسا هنس هطوا یل رس اشفرت هیاغا دڅ یاب هطو
 هرکصد دارا یدعدق "هدعاقو شا یدو نماد تم دخ یتاوعا هروک د

 ی وص نادن ال ال افا راد هللا یجاالال ساب ر اکنخ نال وا هدن رزو
 هبا یک دک هطوا صاخ نالف قحا هدتناهنو ادب تب وطر اغا دوم
 "هام ریس هربا هطوا صاخ ینددارباف اغا نیسح یعابام نال وا یاب رب

 یداوا اعصو ر و رس

 ¢ اغآنیمایساغادباد هدهعب یراب رهش رادیاکر تلاکو یارجا

 وری دوو > اغا نجرلاد_.«وانفوطع یراب رهشرادباکر یرادحان رادکم

 ال هب ره صع! 0 دیرارب مر یییدعاواهلاجا a دسوک ر دو ۵ رل

 هدرا هدکیبا بدا a هداوا راناواهدننو دام ی.هکوا هل :ه> وا و ب۰

 ند هناهاش ف سا فرط هل وا روح هاهنا رو رضا اغا راد
 ےس س ا س



 دسا لصد و ها احا ا لاکو ه ان نیما مر و انا نخ

 یدنلوا هاو =< هنس هد هع

 1 یدقا تڪ GY اطا تساب ز بصنم هیحود 2

 ر دکع هلبا نو لزع ن دقلبشاب مکح ر دقلا بسح ه دقنادت لاس لئاوا
 هدنفح كندنفا تعهب رکسعیضات ولتح اع“ رةحادرف ریکا رداد نالوا |

 ر وهظو قرف شاب هعا یاس یک باتلاع با دن لاقت هدهگ
 کس زونوا و شا نیفلوا رورمس زی ربا هلا یهاشداپ مر کی ز دبما ساک و ۱

 ندناشد ناشک دیصقو عوقویالطاو وغع ه دنهایرمللا رفص یس هنس
 | یلدا مور هدنرورم یا حاقرب تولوپ ع ویش هداوالا عید یدورو هلواتسا

 ۱ ۳ ميسون یعسو راد ۰ دار ندنلاثماو عر یردو هلمس هیاب

 یه اشنهش یاساییکیادکاخ هلی هن اهب رب « دفب رش ن اضمر ادعام
 E ینجهلوا E ۳ و الا هدنلحم یا دروس رازود

 نر اعم قانشا ماکنه و مانح ن رق قرفا ماا تیاهد رب با وا

 | ینوک تیس یعچوا كي هغي رسلا ه دعهلا ید رهش وشا هلغلوا ماتخا |

 هل سالا روک روعم هدریطعا رب زو ترضح روضحو لاسرا هب یاع بأ
 وا | نڪ! رح یی دلروب لابسا هر وړامه یا ارس هت تواب رود لاحا ۱

 ا ¥ نا رج هو ال> ی یوس هد هانا ر و ر دج # كحرپا مری ی رحا ۱

 فاسو رب رحریقف ريخ ًاالب لأم # ناسحا بآ رولو نعد یارح هنب

 س تب سس

 ۷ 3 رج 1 ده رعد ی ناب ناضاخ E 3 هد هنو ی رازفسا 7

 مود ر ار زر دنا وا روڪ “ددر حا ضا ساس یس هتس>رب ع رصد

 | هلبا لاح وب و مولعم هب هلج یکیدلیوس را زوس موقز رهز هرم هلربق موق |
 یور كرد,ا نط مولعما یخددلوا یاب ےکح هن زرط یب هل ھا

 | یا تبصم ف ر صم 3 هسک هکاب و یا نابعل فو لک ه درص را

 ک مب واو لیهح یی ی دنفا تعه) هدر یی دلک تسار ن دنغد دز ص

 دنلاو درامل بودیا لیمکت ییودنکیکیدیدر داکد لها هفلیش اب میکح
 .ییدلنا لما هنااصفنا لی اح را حو لاقتنا هنلذ> .نکره هد هل.اق ت دم
 هباطخ ردام نون ن دنفن داوا لاصتا تعرس بیس هیدنفا تع:

 ی داوا مرام كعا ته ندننونح قوحراو مرا 3 د



۳۷۷ ۱ 

 هک ماش یرادرفدب اغا قداص یر رب ن دش غارچ چ

 نال وا صاخ همارالد یارس ماظتنا اب رب مادخ یعارادرفد ما کنج ما

 نلبب یت الصاح هلته> یفیدلوا ل ولع و ربندقوحو دو دعم ن دراک

 اغا ق داص یربب ریپ ن د راغا یل هطوا ص اخ هلهجواوا بولوا دو
 نامه هلفمالوا قحال ىلع كن ةسيك هنغیداوا بولوا قبال هغارادرتف
 نوصسمالوا داب ید یان كالرریپ رب و هدیشک ناسحا طخ هنلاح ر

 | هللا قلعارچ ر ورس ه دعب بول وا « دیس ر هنعع" یناونع قاناکجاو
 هطواصاخ نالوا لحم ن دنس هده ع هرکصتدک دنک ندن وامه نورد

 قاحلا اغا لیع امسا قت اج وق هقک ن دنغلبشاب ےک كن ہنی رخ هنکد
 یدنآ وا قافنا هلکنا تال ,دم“و

 اه اغا نیسح ناب رڪکب یاغاب ترازو ناسحا 9۴
 هاشداب یاضنرا نع یاضر اغآنیسح نالوایساعا ی رصکب ورندا حاق

 ن دیبطعا ر دص فرط یکیدلبا یل وط دب راھ ظا ہدلاص سا یهانلا

 تاف اکم هنس هاقداص تاکرح و تاغتلا هتناذ ن دالاب لاع هلذعاواض ر

 انا هدنرزوا ید ینلاغا یرصکیو ناسحا ترازو "بنر هلبا یدص
 یداوآ ناونع والع یفیدلروس

 هک یراب رهش رادحتس رص یرادجان فدرسشت # ۰

 تام ره حورو ملام تن: تم ىل و ولتم ا رک ولتک و
 كن ةفيرشلا : دعقلاید رهش وشا ىرأتر صح م دفا مدآ قب عو

 انا ىلع وانلو د ی رار دقبلاع رادیملس ین وک ر ازاپ یش: یمرک
 بییطل ریا لوبق فیصوت و فد ردت و فرش هسنکشوک كن رالو
 قاموط هدنزهناکولء هجاومو تبغر هکشوک لی > هرکص ندفیطا
 ینص نالکندنرالا یغاط ی اموط هدنرافدرویب تصخر هنسهانب و

 بجوم یراکدعبا روتف راهظا هد هعْروا هنادرمو روصف زب وجت «دارچ
 « دهب بولبرپ و نوتلا نوزفا ن دنرالومأم هعهلوا روغ هاش تراش
 رلیش فح زار رایا ب>حاصم رظتنم هنافا یوراو رماح هدروصض>

 انب هن رزوا كکب یدبع بحاص ی هزورف هبذو ميعا هدنرلنب یا
 هماخماهواو لاقتا كب یدبع هن رلکدتا مهد سس ۳ راک> هدیآ



 رم ورد توا داع یی داوا لاقو لبق دس د رد

 هک راجا لا مسح درچا ٰنج 15 رەس نالوا لای سج هریجشک

 قحاو | هک ۱ نا رح ۰ > نج هنغیدلوا .ol دن مچ مو س یزرگب تکی ید. ہک هدناوا و

 .لقار وزح دمشأب لر هد 3 هاسششا دعاح ابراح ی“ ها ع 4 ء | نرخ

 راچود ن کرا ك 5 دع هڪ ورڈ اکل, نوزوا یروبس ییواو

 ندءلرفس نج هدقدلوا نا طتذسا "یداب یناففو دان رد هلبا قوخواو قاره

 مرکلادرع هصدو یرابنخا یرلکد د ىت هناء” یراره ش تحاصم رخ

 ەس اطیحا یی رس ااطخ هزلتوا نودیادن هنندنک ی راک دان نالشد

 یراذدلاص لت بورک هنس هنا وز قوبج قاارارو قیقح ةعیقح یمداوا

 نیک ءا قبضا ئ و یک ید.عیسعد لدا یک لصد ج هن هلنا

 كد رزو و ندنراهالک یر ویسلع رملادیع هصقو كنج كر یدمع هراکب

 هع راح یت نح ن اما ندنکب د شود هشالن قر هل وا یدج ندنرلهاپس |

 لر دبع هجن روک زاورپ الا جد لح دعق دراولاب واوراحآ دعمرا وا واد

 هباج ی زمرک هب یسنوتنج كروتکی منو لنچ هرادهک اناما هراش واح
 ها تافصوب و تاړقوذ نوکر ید ا رد لر هب د نوس٤ اط ص نجكدیا

 نوي وا یرزوا یدنگیابولوا تاع“ مراکم هاشداپ تافلا بیس ی :رلبر وا

 رلب دلوا ماللغمارهد هاشماعدا رهظء اکعطمو مان م

 4 یه اش داب تروح ap ل یدنفا قطصم فرش $

 هدنعا یک نوامش رخ ندصاصتحالار هاب صاما صاخعارح

 ااا حالص ا ي یس pl ERÊ راو طالا برع

 هاشداپ مولعم یتیداواببدا هدنناد دحیدب فا r ف اک

 رسو روطخ هب یهاذنش یایلع رطاخ یتیرورسم هلغلوا بیرف اناد
 هوا اسمش نیبام قر هلوا رورس باسا * والع ییاونع یک

 0 و یک د ی ی ا

 4 ارالد ی ارسرد هد اعم ےسارم یارحاو یعصا درع دز یا *

 ىة یب دل وا ییوک ی ى هب را زازاب نیما دیع یسهنس نکس زونوا ویشا

 نوک یس درف تواب ۶ هتیارس لوشالسا ندشا ۹ ۱ ینوک هفرع لوا

 هدرز نا نر تخ نالن د: روق هنکوا هداعساا بان نوک سه عار + هاش داب

 فر



EF 

 ےہ ام باب و و ااعو ارزو ناناود هلآ ارقا ل ھ س ناوآوارم, ق 4

 ندزاغواند درد دو س یوا سعد دد ر ع احدج ل دو ۰ راک رد هم ره ےک ] و طب ۱ *ر ارواح«

 ممهار رند هارب هد وب برو بالا یر ايل د دی ید ببار ق ځد هدیارتسهرک +

 اداو الغا هدیزاهیاب ناعسا*هیاشوا منا هرزوا یمهد ء اقى الودعد ال مود

 یدلوا الما ۶وک تا یراکدا٫' ٤ صو قود نوک تردجتوا

 4 یدنفا Cs لایخ یرا رهش ب>اصم قالطاو وعع

 نده سوخ نابحاصء عالم هدر هرسلا بح وتس# روصح ورد 4

 هزنلحم یغعیدنلوا ن هپ هدا هلا ربیغتلا مس ردعت ی دنفا دیعس یل است

 رورس تعاب هپ هلج تیفک وب و رودلص یر هدارا هسنی راقالطا و و۶
 یداوا روطسم هشناطامیاقو لید یتیدلوا

 4 فلاو نيمو نیئالثو عة لاس میافو

 ن رشد ینوک كلبا كمرح هد نس نيته هنس زوقط زوتوا ز ویکما و

 موت هلسلوا ین وک رازاب ن دیا فداصت هنو ڪک یعجوا یمرکب كل

 رو رس نالوا لومأء یروهظو كرت هنیررب سکره یی ہک ر اہم "روک د
 هاد ردو ناتا ایفاعتم ورد فس یا نوا هلا یرلعا كم مد یرو->

 رار لس هد هنسول طعفو ناسحا ناکاک ۵ ههر نالک هل رو نایس>

 تب واوا ناهر هند درب رز ح دناوع یکیداردیوک هر هطوا ه.تفرع+ اب

 عوفو هرزوا یورف و لوصا هدنسبلا ناغارچ یباکر مرحت یتوک یسادر
 نی.هکد قم هلب ایر رطح اشاب لع راد س ولتلود ردّهلا لیلح ردص

 ل اس دیس و كرت یر رطح ی دزوآ ۰ داز یف دص ولتءارک واتاو

 یدلو عویش یرلکدابا هداروا یدیدج

 دبع یراب رهش راد اکر ن دش عارچ #*

 ¢ ندا باهش تیلون اب اغا نجرا

 ند را هرا نان نالک لپ رویب ناسحا هنپ را اغا ضرع ه دنوپامه نورد
 ریت ریت یک یب ولوم یلاوم بلوت نیدلا باهش یلت رهش هدابهشاا بل

 هح تجر یک شا ترد ندرانلوا فرم ے م هد هما كرآ حاقرو



  eyنژ دع  pe Eضارعءا یرا صرع ن ۲ ۱

 | بر *ا کن هوا رەس وب و : aا عضو  SÎتویه هتناوا ص ارعا ]

 | هما ہدی رای! ریس در دا لاس هب دلا یغیدلو ۵ كنار سد هل يحو وب

 | نالوا شالت بیس هود: ڪڪ یفغیدم 3 تام او شارف

 یاراد س نوچ یسارو ن اعا هاغا نجرادبع یرابرهش رادباکر |
 ندنخردلوا رب رح یلاحصرع هتب هد هساوارکاد ردغنرهو رب رفت ندنفرط

 افلا هرورس راد یرادباکر قر هیلروب می رد ند هناهاش فرط لاخلا ۱
 3 ر هل :ے' روک حاقرب ارح تب ہل روڊ انا هموغوم هسوسوو ۱

 هلا تلو ی دالعاح زدق رک د ناو هنس قوچر بولو اف

 | داو لکو هغلرادباکر نالوا ل ڪم ندنسهد هع نيغ وا رسم كمروسر#
 تواوا ل از ن دبرزوا تب راع ناو: ءو لت ا اغا نیما صوح یساما ا ۱

 رکشد والتعا هنفلاغا داد یدنفا دج ا یباک نانلو هدنودام جد كنوا

 ندنراغا رکشد ہشوکوارماک هلیا یغااغا زا غا نیما دم قارطعیساغنا
 هشوکن الوا ل توداأر | ییتیلسج هلبا یخ اغار سد لصا ك دچا رایروت

 ] نباح نالوا اعرهش هاکعد الفقع یاح هدهطوا صاخ ید هةل اا رک هند

 ] نکا هنک دک هطوا صاخ نالققجا دتیاهنانو ایحاو رورسمم اا نیما |
 یدلوا اب رو سبز یب یفیدلوا ارس اغا یطصم نوزوا هک ندقلرادقوج |

 4 هعج مولی اغایسع ظفاح هداعسااراد یاغا لزرع # ۱

 93 مرکه و زرعم هلی یا اغا هداعسلا راد هدنح رات زونوا زویکنا

 | تدنارفالا دات دراز لا فا نالوا منو زرطم هلسراطظا نیم نیمرح
Sb ۱هحون هدهساا كولس هدیدنسد لولم ی وا و  [ 

 ۲ یشایس تڪ یاغا ی ھاش داب 0 نالوایک یهاک هلبق ت

 ھيو ی راحه | ما مدع ES ا ا

 یفداص» هل ول تب# 9 کود لص اط او فلا حر >ا ] ایهدح |ند؛ 21 دم هلوا قدوم

 هداب ز دید رهدبآت سا هدعو دلت اولامهثسا هنس اغار رف انا را ر لس هلة وا

 ٠ هلاڪ ! وط قلمالس ینوک عج یعچوانوا كمرح هاموشا نیغلوت لالعتسا | ۱

 ۱ هاخا هام )راد ه دنس هرسه هناهاش ید ۱ رمو عفاو هذن ریس عاج

 / یاب د ییجاتس نالوا ر ومأم هغالر | یارع ماب ن .کیاردیک زود امه نیبام |

 و و لاقتا e ا اهر قوا اچ هاچ اعا ناعع لب رولس
 -س < aro مس س سس حسب سم و هد ج ۱



geیس دو تحت جسم تب ۳۳00 5 س حجم س س  

 یلادنصیدنک هنیارس یقاوف یغی داوا روم بودیا لاما هرها لام
 | تشاد صبح هب هلماعم كح هدیا ر وهط هلساوفا یسادعاو راذک ها

 هنفب سش عماج هناخم وط تن: تم" یو هدفرطیرب یدلواراظتناو بو
 | ادا هلا تمام كنیدنفافراع لوا ماما یب هعجهولص بورورب تعزع |
 ر اکنخ نکنا ر اقبح هپ هبطخ اعد ندیا تلالد هتفیدلوا نیه تد

 | كعد افص ع وئرپ هنیعماس امد افقم ن انلوا ءانب هنغب دلروس ءا هنم
 راده رحهدنناه نوا ینلاغاهداهسا راد هرکصادنزاع هو هدء برآ

 هواه لغ ع یراترضح اغا رکب نداتص نالوا رادروخ رب هدنب را
 یلکب ترذ واق هرس ارس نالک هلی رپ دیک هن رل اغا هداعساا زادو ب
 بجوخسع جز دارو اسک او سابلا هدییهاشداب تیرمضحروضح ةلروکرو

 هباغا هللادعح الف بحاصم ساب ید قلاغا راد هپ رخ بولواباقرورب

 هدنفح یکیدلر,دیک ناتفق یللت هدنوب اه روضحو ناتتحاو تبا
 لکو هن رخ قااغا راد هی رخ هععدقا هد هسلا یدلوا ناشو رغ دی
 یسلوا میت ی دعس هدلاح یشداوا شاروب مسن هريش كحوک

 | یفیدلواندنرالالورندنناوا یک هدار هشكرهدنفاولتک و شورت ات اغار
 | تجرم هنعدق رادکما هئي هن اه اش ت اذ نیفلوا یک ریفعت رس یل
 سورع كزوب هرمسما كحوک هدیآ یغیدلروم تدوع ن لد رمش عاج

 هکر دوب ق یغیداروس تمرح هنمدق نوجما یسزپ و هن جروب و تبا
 ندنرابحاص میزان مرختتابحاص اب نا واوا تور ممه
 قطو جج رف هس هلج شکناک هدیرلحما و جم هنمان اغا ھا روا شب

 یک الما د اک کال وزیعم ی اغا ہ د هرم یغِیداروب حرص هليا هیگ
 كلغ تحت طءضلا دعب اط: هناام ۷۶ هالول ناك هکلعام و دیعلا
 قنة یسالجا هفرش ماش « دبضغ تروص یسودنک بذلوا ط
 قش ند هک ه راه: هدکذزتا قلعت هدارا هنیاهذ باش نع ادرک

 | هسبلا ت اقرب یکریسا و ع وجر هنس هبلصا نیه انداع پوبم هلوب هرا
 ۱ ندشاونا واردره قلوب غویشیشدلواع ومد لاس |بدسیم )6 ۰

 بونلوا لاصبا هیودنک ه داحترب نیقب هب هنوف و لاسرا ثاقرسب
 | هدعباو ناتسحا هس, ڪک قرق یخد ن دنداربا هجفراو هفیرش"م

 یدلوا ناسآ یساوا لود هیاع د



 دک هصاخ نا تاوعا زا ید: 0 ریط ندشغارچ#

 قرح كنب رابرضح م درو ا لس و هلع ۳ هرز ا لص م 2 دلو فس

 | ند راغا ی هطوا صاخ مدس هدنن الا یخو دسم تمدخیراتداعس |

 || نوکب نوکو یراط فعض هد وجو ۹۳ هطو ۱ صاخ لب دن ةا .ط

E ۱0 یراب رهش ع ومس یکی دتا تفورا ها لبا تاع یناوسج  
 | یار و لد هل ءا رایت ربراتوطسورع تسرکس ندر هرابناب نالوا تسد رد
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 | هحاوخ هقک ندنفلب شابیوش هماج نیا رفس هنکدک هط وا صاغنالوا لده# ۱

 ند:س هد بواوا رور یھ هنغن داروس عارج ور ls رک لورو

 یدلوا ناناپ دح رس ديس ر ان ون هلته جوا و ناباش یدال اج

 یوتف هاجز یدنفا .داز قدصلاصفنا #
 هک لع ماعم نا یدزوا هراز يک لاصدا و

 ۱ دسر دچا هداز یدصولتمار ۱ مالل سالا ِِ ندا ر والا ردا نارود "هردان |

 | هت م اقم هل 1 وارهاط لسرباک ن اراک یرلدیضح ی دنقا

 : كنب رافالسا دفسا ندنعب دشلاچ هد رح هاچ ور 8 هدیآ فید رشد

 | هلبس هرص ییانصیالع نالواالّتبم هت غو تب رک لبا هناهبرب هدرانامز
 ۱ ۱ دا ْادو رور ہہم هرزوا هل یا رط "هدعاق درب رد د ره و دازا ن دور دو

 ۱ ۰ دّبفو زا یدولا لس او د دوجو و لو داتعم یورک خ ت کن 5 دا
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 1 ۳ یا ورد 2 ماسال اع ورود مه

 سو بیو

 ۱ ید الما * .aa يص ڭا ا )وا | منا هب یلاع با A فر 7 رود

 1۳ ااا دمو, یو مه : رام تخورف #

داعسااراد قداسنالوا لورم روم هې دوآ
 30 ام یا ه

 1 Nii ا 8 1 وا یو 4 ورد هدیویام# نور ا ی E ۷3 ال

 و{



 ۱ هب هکر یرل رسضح یدنفا نیما یسب مقولتفوطعیسادنهگ هنیرخ هلنهجو و

 | ك شاع ونره ردق نوک شب یرکب هدننادیم لنج هلهجواوا بولوا رظ ۱
 ۱ ها تک رازه بواوامالا هدقعراحود رلنلا دا یهو مادقا هنعب هدیارلا

 ۱ 9 هب هسک شب شع زویشب كىتا علام "هذاك ن اناوا لیصح

 | يسادعل هنیرخیم هلجو عدعن هج هفشب یزنفد كنب دوحوء دوقن هرکس

 | كلام هنس هبقر « دن دهب كلوا نیفلوا علت هب هل الج هی رخ هلبتفرح
 م د.شر مالع هراد یا دیس هشرد یسنجنا هدا كن راک ولع دبع ییدلو

 | هاو هاو سکر هو هاکن هلیا ترمس> راذروکیتغی داوا دی زب نع ع هدادوسراژا

 | رولوا هان کصهسبا زردی تخو رف نوح راک رارک رلنلا یرلةج وچو
 | دازا ه دنآ وا بولا ه دیتسکبا هد شبا رادند رادطس نب راکت

 | هب یلرفس یی ربو هب هنیزرخ یني رپ بودیا دیعحن ږآ اددع هد هتنسنکیا

 | كب دفا علاش نالا ب جرح ھوا دا رخ ما
 | ید اغادیشروخ نالی زاب هب یلرفسو ناءل ضيف عاونآ هدب نوبح

 | یدلوانا سه ندنلاح هیصانیج هلو اناتسلاب راشم هدنسارا نارقاو لاثم
 دو حصر ته

 # دص وص "دیهام اب بب لع یسیکسا ج وکن دش غارج #

 ور هیلوا يح دم كن هسکو ادب رازوس عو: ضع! هدنسارا رلاغایلرالپک

 | ق>رعغب ییاغا ردق نکس نوا بودیاازفاهورعودی زكب زانروب یساغاریکش
 | یییدلواع زفواذا بجواب هپ یلهطواحوا ییدریدتا ارج ءوسرهظن
 | لر هبل یفیدلوا سانلار ءاروشرب رویذمربم اغا رادحتس ولتاو د هدلاع

 ۱ 2 رالیک هلغلوا سارهو فو بیس ییا سابو یرعوط ین. زوسرا
 | باس> یل هرصوب كب يلع دنف رازهناناوب یسنکساج وک یی رطلا تبع

 هک یکلیکسا ح وک هننامز كنس اغا ریکشد زا روق ندهالا یک زن روپ
 یئرخا هد هسا شعالفب یلوب هپ هطوا صاخ ردقنره بودا با
 | ج دیا رصل ییکیدنسا قلغارچ هلا هیهام ینرجو چرت هنس اپ
 | هب هد اروب و بارع یرلک دشبا عارح هلبا لبلف ؛یشرادقم وا لالا ی
 بئ اچ یراکدعد نوسرولوا یضار هش ردق وب نوحم"یرکص ندک دا
 | داع ناحیراک دید ناب: یکسا نانلوب هدنناب نا هنب رزواكنود یدلو

 | ینج هیلیاص هدردق ناف یتبرفرب هلبا تبسن هکب لیغ و ناچ هف
 یدلوا ناتا ح ر ط اخ تم |



 هک از

 96 یراب رهش رادملس كالت یرادجات نرضح تع زع #۴

 لب اغا راد لس یرلنرمضح شخ ر ن ودرک ناقاخو شخ جات ناطاس
 ہاکید یکلنفچا شاپ نان ی هکر ک یرافدلوا كلام هدلح یراکدیداغنا زا
 زکعو دادزم نوکب نوک یر هن اه اش تیغر هرو٣٣ یاج روهشم
 0 | ناس هرلذلک بو 1 هد در اک وام تسعم ی راتو امه ت۶ رع a داوا

 | ین وک یس هئریا هعجج یجشب كوالا عبر وبشا هلغلوا دادعتسا فارس

 یلش لیدبت هلی و و نیت لوا نوکرب نج هلی رویب فی رشت هفرطاوا
 ضع! هلبا زاوا سوخ ناش واح زات زار هر هرس ن هلیدیک هنن زرط

 لوص>راتالف رس هراج ند کى دتا. نیعذ یکردت ک زامرب دزلب ناشکناک

 ۱ بابە یس ھه ملاح کوک هلا, نیهزرب نیس و بار / را هم دوم هدأ ره

 :علعن اور ی یزرسکعا ت تیاکش ندکلف « درب ح رز .ن د :دح هرعلوا

 ۱ اد , یاب قوا رد ییزال قر ه,هزافی> سس 2 و ںوھ هب یزادنارمن

 ا !ارچ ساس هدیل رقس اک ات 6 مشی دلوا سربسد هکر

 دزاط هلو أ هتسوآ هریعق هيد: دک وچ ؟ هڪل وا pre تاغا 2
 اھ

 ¢ رفحا رفوند ا فلاط» *هليسو یعا قسم ندنوا هدرب 91

 ید رد غطا هتسداش یدادادخ دادهتساو فو رود هیانرق یرفح

 | :هکلنفحو و رخ هلی ذ هلرادکناک سوهون هدير یراترضح اغا رادنتس

 ۱] یدزواماشخا هدک دنباربپسن هریصتکو شرب سس هلبس هلصوپ لراکج هدیک
 بار هلبا راندیک رهسلا لع ناوک یسادرف و رشد» هرزوا كمك هکلتفج
 1 .یرانودامه م دم رظتم هداروا تا واوا رم هنج قلعج هنکشوک ودلس

 یرلتر > سصیقو ردنکسا یا« تالامو روشک تفه راد رهش ریغیداوا
 لات تمالنت مالساو فی رتشن هژیدلب زا وچ ھا لر کرا تزد
 | ند :سار هر نامه هزکص ن دنرلق دروس ف.طعان ییاکدس هل را هناک ولم

 | کیا ندنراکدروس هلبا تعرسو ناور هناغازابا هلبسهداج یکلتفح دنوا
 ۰ کشوک رد ی دام زار وا لوصولادع) بو اوا نا کالم هدنو و طلت عا ۱

 ۱ منچطن» رل ریش لاک ند راكع رولا تبساسنم هکلتفج « دنرلفدروت ل وزا

 فر نوا مازک او تزرع لیفلکت كبو مات مادقا یرامذآ تالمنا راد س
 هد دن رح ندزاشکب ک شهالشانزوخ ره ی رو هرکصندُد دناوا ماعطا ماعط

 . قوفص هدبار مس وان لسب ءاسا هلوک «درالبکو اغا عرکلا دبع ی دنچ



NF 

سر یا هک مالع كناغارادمطسو یلدا صر هداز ید: دا رک: ی چم
 ۱ 5 لر 

 یاب رب زپ ند راغا یعامو یدنفادجت هداز یاد کک رل رھا هد رالی
 یسول نیءزتەدح هدرو سا وتر روصح یدنفا نط ص هی اکرسواغانیس

 عدلا لب اضر ین اوه بولبتاوقوا یکی هرک یدی هدیشوق یغاشاوا

 د جلو ااه دھق بجوم یراکدتبا عازب هدوهبب یاثماو نارقاو اًرمس هنبس
 یرلفدا قوا رشیدب روتفالب هدوشوقرهو روهظ هنادیم اشک اک یک
 هاو )ر ( رباکا هم رب رولک :رکص د (ع)بولوا روصنم ها شروط

 ؟رعاو هاشکناک ناسالو و ید صدف هداروا هلا ارالد یارارابکوک ها

 ی همرغاح قحا هلیا ادا دنلب یادصو تمه هداشک هلا یر هناع
 یخ 5 دوصعم لرم یرلتہه یاس د طاره بولوا تنم هنا

 د نسب ر ه نعلوا ل وصا قداوم ی رلتعباسم هرزوا دام ۵ رک گ دي

 2 هداه ای تی تب اڍ ىِ دلو 1 اد وه تراش هدهاایرواو | لب تشاش

 ک ۰ دنا ضوح هدعا بورو دایاد و داش لر هر و نوا هراشک اک

 بواوا لال جا تفطاعره ظم رابح اص ءو راشو > هدارواو لاسبفا هکشو

 بی ی روسط یو اغا یراع یک لرالکو كي زی رع دنعم و ن

 ی دنا اص هداز یطوب وص لیارفس و یدنفا یطص نزاو ام

 ی دنفا لهم“! شد ورد و ی دنوا ظ اح « داز یر وک ندرابج اھ

 E A1 هلا رازاس ها غا لع یناکو ك یدبعو اغا نعل یروبنط

 ردد دلا درز هنسوسک نيج :Hd :ازاو ادنلب و زاغآ اە بنو

 زایتما بامر نس هتسسب # رایدید لم سوه هاج نس هقناذ بولیکاب 4
 لیسد هناد کیا دوج وم هدنکا ارو حج ذم ضر هو هرسص راکت

 6 دن ر قوجلوا دوبل لط هدد د وهم رالادنص كجوک ی ابو

 كم ؟ یی راکروک ق او رداص هدارا هنبرا هءرک بونرب راب> اص م 4

 رب هد و هل یعارج Ê مداتسوا ن د را دکن اک رماح هد روض > نوو

 هراز یراترضح یدنفا رک ب انج اع هش رادقوج رس هلغاوا رامان
 مکبدکجرو کرک کا فوج مکیدکچ هبا لاح ناسا رعو د هک دپا باش

 ج ی تحت



 E ه ذعاق # بدالا ى قوف مالا ٭ هد ھذا مديد قوت |ا

 هک روک بوش , هلادنص یکیدب كراشوا> هدناوا هبا لما تعاطا هیمالاولوا

 وا ها دنصم رب یلاددص رل. اھم بودی ا ال. ک مهم هحواةدگ دد ٹا

 هوا ىدا قلواتسوا تلاندرب ییسکیابوریدناچ نکیا روک ٥ هر

 وا مدآ محمل م اغا لع یتاک نانلوب هدرب نل ا وط نمود هدناادنص تحاصم

 هبوصرار هوا وو طقاسراضقراس هلیسههود هض وح ندتکرح اندا

 < یب رح نامش یب رقترب بویدطب ارم یاهرابخا ص هراس هنر امل اد
 ینعید ردجا تګ هنبس هر ادا كکب یدبع یساللوق نمودو حارخا

 ناهح هاش ه رم۶) دلحخا اجود هسروا هدااحیی؛دلوا جاعزابمس دن هرات

 نامرف یسعا ب اتهم هدفرطرب رلشواچ هدفرطر برلیح اصم و نادنخ
 هنذو دلم رغاچرلیقرش قر هناح رازاس هد هدلادنص یکبا هج دوا بول روش
 ییقعت شب رب رب رلتف اطا وا رد بوایصاب هب هر هرکص ندق دنل وا ظح

 ه دکنب راس یسغلوا بیئرت هیغوپ لمک» هب انا یلص ین اک هلیص وصحت و
 ماتسحاندنفرط (اراد لس هدد بولوا كعد بیعرت نس هع" ود دضوح

 | ور یرالابقا هماط لوانت هناهاش تاذ و روهظ هلط هل ط یاد
 . هعفوم یدع"طقف بواوا رومأم هب هغمرغاچ بولاچ را هدنزاسو هدنناوخ
 ام رص یدنفا لیءعما شد و ر د هلرس وزرا قفوقوا رلیش ی اکنر سانم

 ۱ (مظن ) راقتسوم و ناالوت و رارذ هد قوا لصف ۳ هزکل دود

 نا تاک زسکا نکل# اکب ر دنشلک هد مدل وا ناکم شلآ هلی راب #
 كرو ن دنس هقرا بودوقوارغار آ ییس هتسد ۴ اکیر دن :تبک هد

 را رقتسا ه دهد یتسات توهیج نزد رطاخ یلوا عرصه ید ن دعاس

 یزاراغ # ذات هنماق كنس یر عا لد كنس یا ۴# هک هتفشا هتفک نالوت
 نکبارونقوارلنوب و نیکنس لبس ه.ابز یر هتفک # ها شنآ ردیازسکاخ
 لب یس رععح نیکرح یراکدید اغا فراع ی ریش رونط هد رالیک

 ج SS هاش دا سدح باس یا وک یرک یر كب ان رو هنس هک هئ روا

 کد هلغلوا فراغ ناكه عدار كفراع نرش را وا نیک

 ه دعاط یوشراف وش # اا طخ هپ یک ا ندنک,دلد یسوزوو

 بواب زوب یرکب كایک هدنرکدید رک: رغاج یتسیقرش # رام یزوقرپ
 یر a قارس قر هن وی كبي ۳ هد د م هوا نایر نیا سس



 کار
 یر دبب وئد ق داوا یغابوح هتسوروس نویف ه درا هدنناوخ راسو س

 بولوا ی ڪڪ ی نوع ارل نوا یر نە هقود یرلذدروا شساط هب ی

 ندراغا نالوا هدرالک دنب زالوا رولوا لی هلبا راتب وارد هدلصف
 لوقف هذن دنع هدنناوخ و لوبق "هدیسر یس ادص تک: دوعسم ج ر

 # نیسنابط ناج لصناکوب نیسناوجون قوب نيشا جه  ندنعپ د
 لاخ دا هراش واج لاځا ف بودک هقوذ سهو قوا هش وچ نساقر
 هرلناروط هدنوبامهروضطح و ما ماعط هرکص ندقدلوالابسا هرامزال

 هلبا وطنه نالوا ایهمو تبغر هت دوع یرزوا ماشخا بولو ماع ن
 | هرلنیم ههننیو بایماک هبا اهل اعهاش داپ باطخ ره ظهران ڈبدب قر هنلوا تع

 % یه انلاع هاش داب روض > رد یوب دا » مظد ندناوخ #

 هنشراه> ندیا N E E ہیک کیا نوا كلوالا عبد رهشوب

 صج هدر رق یش لوا و دانا دف یدرشدلوم ىشەك

 | هاشداب دا مهدنوبامه نیبامهاتلاب هرکصن دعاشخا تارة فب رش د
 هدر رب وص شب تعاس هنکشوک لا ینوک یسادرف تواوا داتعع مرا
 | یبیدلوا روما یلفاکت همش و ےڈخو م دخ یراتکرح ندارواو رو

 | ابد * دید دوه شم یرلفبسهد هنفبرش مم اج دجا ناظالس هد)
 | هثاطکشد یا د کلد یارس دنب بوپلکد رارکش یهللا لوسر لاب دلو

 یدلوا ابثناو ابلوا حاورا سوس یراکدف

 یل هطوا ص ام هرابثان ناسحا ل
 3 هک اعا دج كاکک یحمیدبتو اغا دعسا

 هدنناوا یغلاشاپ نادومق كنب رلنرضح اغا هها دبع ولناود قیاس رد
 هبا یعلیس ابوص هطاو اغا دم یزاد هنب رخ یکیدلبا صحت هسار

 قلیشابیوبق هد طاس هباس اا لیعم “| جرج ندمااعا یکصح یفرا»

 | قان هفلیساب بوق رلت ماعز نا لوب هدنژرزوا ندنراق داون فرم ۾
 | لولح رل روک ذم تماعز هلذلوا نلاخم كنونافیهیحو هلساش كنماع

 | ینالترفاحساب كنا ا سالا راد ےل ندراغا نیل هطوا صاخ هنسلا
 كلکک ند را دن هد دن رکید و لوصوم لر ه,:ایاعارجح اغا.

¥ 1 ۱ 



 ملت دن رد ندرلبا هط وا صاخ مزال کد ڪڪ هطوا صاخ نالوا

 ۱ لهطواصاخ راسو 3 وع یکیدک ید وا لر ل ۳ هک ن ا ا اب |

 یدلوایک عورمدم سا ی هارو ت اسد اعر A وص ۱

 ۳ ۱ یروبنطو یدنفا دعس یلابخ تب روریسم ##

۲۱ 

 8 ندنس رزم هد هو a ایا ۳« ET لر ۳3 ۱ 1 لوقن 3 انار

۱ 

۱ 
1 

۱ 

 o A EE واتجح هلاع ةماعوولتاهم ولتکوش ۱
 | :El ندراحاصم هدنزاس ۳ یدنفادیعس لابخ بحاصم نریدنلک | |
 | هادو بآ باذجتا یاضتقس انا کر بحاصم نالوا روهشمیروبنق |
 ۱ .دنیفکو هدا ز ن د هنسرپ و التا هنطو یالح یالب هلی دناه! زب هدقا ۱
 || ندنرالوصو هلومالساو رشد یراقالطاو وعع هعفدوت یدیا رلتلوا اله

 فاطالب ذ ذ یرلودلوا لوعلاع تفطاع تم هززوا ی رالوم أم هرگص

 ی دنلوا ربط نتو رب ردت هب هبیوردنا عداقو
۱ 

 هه یرا درس باج تلف یهاشداپ ترضح تع نع ۱

 . راهتشایرابتعا اناف انا هدرادتقا نامسآ راقو نودرک رابرهش رظن ۱

 كنءهفوم و بانان یربظن كنکلتفح اغا زا كرادن اهج رادمتس ن الوب |
 || یراترضح ردفا باصت تقفشو تآتک وش هلفلوا تاب ییانسح |
 نم كنهزس ج اق رب کا هليا یلما كا باسیماک نادری ۱
 هلا هلا هب رب ۍرلباهذ و بابا هرااروا هلا كاد شکناک شب جوا رکو |
 1 . دنرلفش تنطاس هد هدا هدقلوا شر دیار بیس هراعا یادم هدیک |

 ۱ دوصةمدکلب وام هلوصا ی ره هدف > تدم كناوغااموع هدادعام | ۱

 ۴ , یاب ذه ن ن نت ب ارا ن ن دنکندنروک دا م وهم كّلصا | ۱

 :قوراو زاب هزامئا یب هاکراب یزابت تشد هنهبلع كرادنید رارولس بويعا |

 لر ؛دنییآ ساوبشاوب بولوا زادنا فرح زازدو لوطهتسلوا هلو هلی وش ۱
 ۳ )رکدنساولب و هنشاب لب دبی ۳ د راشد تطاس هل اول ییشش نطالسآأ ۱

 درور لبا ميددو ران هوب قر هقارب لیفسو لبلد ی , راکدتسآبو روک

 طو رود ن درونلا ضاأف روضح فرش یراکد و ی راغا س رسا وا | ۱

 < وار ویع هاش راد Ses یراکدید ی د دنیا ر ray ن ر درورمم ۱

1 ۱ FEWT ۰ 
۹ Se < 1 aa ستون + 4 



 هک ره

 |قیدصت یرلندبا نط ءوس هد هاا ل کد هدراکفا وب انا زاد

 | هکمروک یکدتفج هلبا هل سور یب هلجج كر هیعبا قیم یراندبا نسب
 | قبفوت تمالع یراکدلبا لیصحتصخر ن دهناهاش فرطو ییز
 | ینوک هعج ندیا ف داصت هننوک یی رپ ییرکب كالوالا عج رویشا بو
 یکیدلک هیارس اغارادمطس ه دندوع بولواقلعالس هنفنرتشعماج يلق

 | ناب ذج هلیروب نواه فب رشت هکلتفح هنب نوک یک نیراب <
 ۱ هد هت | هتفه یصنو هتعه ول یھ 3 زاغا نالوا هد هطوا ج و

 | نماد هفغال رضاح رلناوا رشم الح* « دنراکدلبا نالعا یب راکج«ب

 | ر دیا هتشر رس شغیدلاق نادیم «د اوهر کج « دیک الج ومو نا
 | كحرک هن ینیدلوا هل | هقلخ هدانز ندهفک یرلکدلیا ناب دھو
 | نالوا م دس٠٥ در دنسم اتعم هدردطوا یغاشا هد هسا نالب هتم
 اغا رادفوح یناناهج ینا رادقوح زمال ال هدنوبامههن نخالاح ندر

 | اھا یعومو روهظ رارم> یخ دهیاغا لع فاح یہ م طناح هلبا اغا لع یتا
 | كلڈکد اک لوایآرب یخ دروصقرب ررح بولوا رورسوقوذ بان هش ی
 ۱ دن ون ندع دلوا ررح هریتعم رف د هن رغسول ه دمةسإا چ را

 رار هلیا رلکج هدیک رسا يلع ین وک یس هنریا هعج ن دنغج هل وار

 | بولیراو هنکشوکز یدلپ هلبارافلبا عاوناو راوس هرلنآ ن دنسوبق رلاغا
 | رادتقا رهءس رابرهش هدف دنلوار اظتنا هب هناک و لم ماو تنیم مد
 | عشخو مدخرازه ن دنفرط یسلاد ناغارح هرکصن دنعاسرب یراترمُ

 | تمس هلا نیک زید نیکسک ن اک دنب ر دقوب ن ذارو ب وقیچ هزیدلبپ

 | نیغملوانابا هام لوبقمرلوصوهدنفرظ كتعاسیکیا رب و ناباتشهدوسس
 | ی رال وصح كاتفج قلارا واو « دعاسم هنح اتساو مارا ر دف تعاب

 | بن نیشد هجورب و تع زرع هنو امه روض > هدعب ب وناوا هدها
 | هدز وشوف یرلقدناوب راشکناک اط مناط رکن دنیاثان هراناسحا نا

 | ةدوصقم لازم بورک ندریبدت ریکهز هارد بر رب دقت ریپ ترض >
 | یکر یف بواوا نارقالا قاف هدقلا اوهرلن ایلوا جام ییاوهو ن

 | ناشٍرپ یرطاخ ین ہلاق وریک ند هلج ناشکناک یه ناوتو با
 | هني ندناش و مان بحاص ناواهد نال وا هد وشوق مزب هد هسبا ش

 بونا وأ نام ر ۵ ۵ دنا لح ی٥ هلا نادیم ید فسا ن دکب ك

  eدص  pamس ےس >< ص ےس " ۳



 دیک ۸۵
 جو gpg ETE SU SET On geme race هو

 لا تصخرو تدوع ندلح نالبنآ قوا قر هناوا ییسلم هلبا یلست لوا |
 ۱ بو واررب « درااغا هل روب تراشا هحرساد جد هتاوعا نالوا از

| ERS سس O 

 ۱ ری زلک دتا تار هدرار نالوا سو ت د وع ن دوامه ر وصح

 | كج دنک وا كل لجو ماع ہفغشاط هلبط هلبط ماعط نالرمضاح |
 هدنءان ماعط بون روک یک مالکلاو لصاا ینيدنوق مارایب یرلنروفپ

 | شوک ض وح یراقداوا یلابقاورع سم رش رمدنفا تیلو
 / روض> یخدناونع تدواطا نانغا و نام 3 او را سیار ل راغا هنس الح

 | ھەج دنا ینلاج یرلکدلزرد هر نلیزتسوک یقرلوا ناباتش هروشدورپ

 | هراشواج كج هديا لصف ن دنرلشواج نیبام نالوا اهم هلغلوا ناشن
 |11: ار لصف دز نالا درک واچ نک هلا رانا زاس
 | هلیصوصخ و ارحا تامعا انوکرب یری رھ « دن رلقدلوا ق افا قاس ریش
 | كاله هل ىل لا هرت هدنسارا مرت قش ن دال وط دیراهظا هدقارع لصف
 :یانیادصو هتسویب ك دهقوبع كن مد كنهآ لوصا هلذلوا ادار ییقشارب

 | هتسباو هن ولابه فطا یاعسا اررکت هلیسل وا هتسج رب ن اکو روپنطو
 . رابز ایتدوعرامش تعش رارهش هلهحواو راط تفو هدلاحیتبداوا

 ۱ عیانص را ره ه دیسوت نیمز تمدح یادا راک مز تاوعا هلبا یرلقدروس

 ] همفد ناهحهاش هد هر ےیراکدلبا راجا ها: كردیا راهطا هعلدب |

 | شسنجزپ یرلةدلوا ناور هل وب هلبا وطنه یلرک راب ت رد اقیسطت هیالوا
 یدلواشوفوی و شذبا قوذ نا یفیداراو هشاطکشب یناذا وسناب ناو |

 96 رصعحلا ةردان رمص# لاو فرطزا ةفاروز ن دمآ #۴
 ۱ یا ه ده وسر ت4: مور ر ان دو دوحوم ی دوحو دن طح ذاوس

 ۱ یسهئادرب كمادبا درام ناو. مان هفاروز نالوا دوهعء ع+ هدهسااراو

 | اشاب لع دم ولتلود هرهاق رمه م تیالو "یلاو هلیا بیرغاد بيرق رپ
 1 ارح هبیهالا لط ترمضح یاشخعلما یادک اخ بورونک هلا یرلتر ج |

 1 لاثمالا دع ناویحرب لدل روک ل د ه رایدعت هد هسورح كالاعو لاسرا

 | بجاو یربس كناویح یکوب هکلب و لاعتسا هکمروک سکره ن دنفداوا

 ۳ وشا اک دلبا لابقتسا ند هاکسا را هریک همهن كل ر هد ردزیسلا

 یو یو دسر ی ی ور دسر ey n r ag 1 aan rr رسا 7 رس a ae تا سس سم جی + کوس دود ونوس ame Naan 5 بم

/ 

 1 هدرا ا نع رازاپ مول ندا ف داصا دنوک یعجوا ی رک ثالوالا عبد

 ۲ نام ردو سهااب ه دو داوا ران لام ه اش داب را تعا ع هلبسر ید ور و
 سوم اس a از را رس a a ms or تو یو سس سی سس تیپ



 ۱ اشاعو ریس هه جاب یراغ | نوردنا هدنراتتطاس یاس ھوا رویغ ماہ
 ۱ صظعا "هوالع یهولخ ضرع كهللا راسم اوو ےطعرسر یرلکدل

 قتفایف و تنیه كناویح نالوا تريح دبد دوهشم هلتبسانعوب بوآ
 | رهاط یتح هیلوا لاخ ندر هن ییدیهلا تر دقو توق هسزوک مکر

 | هود ونیوب وهزوکوااعودیشاب نکیا رونیروک هدنلکشرمکراب هلب وشو رهاب

 | هسا لک شنو نوکت راتبع وارد یرب ریت بواوا ماع لسم یراق دابق

 | روضح نیکعا نیت ی راکدتا دع نت دانم مراکم هاشداب ترمز

 | لر هد هزکب هورگودیز ی هفاروز رابحاصم كح ھ۶ دوجوم هدنرلنوپاب
 | ند ر اغا هلا یلاغحا تل هنفیک رک وشک هاش یراکدلبا رمز یزو

 ۱ تنسییک كرهسک نالوب راهتشا یراتفرو راوطا ن دباب راپ ك رک
 | هشیازوا رازوسنسمساسا هلبا ثك ند هب اثم هنفرقاب كنيوکو هنشوش
 | بل ی وزرا # هلو هسرناوب ینزو دل زوس هلرماد ق وش # ارق یالف
 | هدنعاسواو ناسا نذا هبهلج هلبا اعا نام ۶# ر ربی لات قوچ همدا

 ۱ یدلواناسیون عبافو هدی ر> طوض یی واتدوعهراهطوا تولوت وار

 4 شاطکشب ی اشکلد یارسزا نوبامه لفن ع وقو #۶

 | قع اق هجهداب ز هدنسارالد یاربس ساطکشب یسهنس ز وقط زونوا ویش

 ر ام رلاوه هلیلولح تكعافزور قجتاو مس هدربکروشک راب رهش رینمربع
 | یرایضعب ه د راه سیا رظنم هنعوقو كوبا لون سک ره ن دنفی دلو
 | یک قوحم قلخو دا نب زا همریدصاد هرکصزدعساق هلبا یی رط تاشا
 | دارم ل وضح رخ ات ثعاب یرط دتا دارا یزوسوب نوجا نغالس

 | هماراو فقوت ه دشاطکشب ارا ظا هاوه شداشک ید تادمرب ب وار

 ۱ ,راکشآ یک شوک ینج هبلوا دعاسم راوه هرز وا ما یم تباهنو رار

 هل امز هدوا # لدتا شرب و تاج هحوذ شک هطوب (مظن) جا

 | ر اکفا بابراراذک رطاخ هج رب تبب ی رلکدید # شعهوج هنب راکزو

 | وا پونلوا لایعتسا هنافام ارادنو لاقثتسا هلحاوس رس هرا ج بول



 ۱ زاوا لالجان اهن 17 اوت ا تکوش ارش ون و زط هد ع تقو

 كردن @ ل ۳۳۳ غد ع ( لامر هد تاوغا نالوا 0 دهناکو لم تعم ۱

 ۱ یدلوا لاقو لیف لاجا ناب قوشمو لامحامقاو قدصمیراذداو | $ لالا ۱

 / وه وط یارسرد نواه باكر ع وفو %

 اص رهظااد عر تولوا یاکر عو a فو ا روک ذم هام ۱

 ننارضح ی دنا « داز یکم مالسالا ج س هلا اشاب , لع راد لس رم
 اب ران ام تعطامرمن هدیرله> و لوثمو رع ب ا تصر هرونلا ضاق روضح

 ۱ الو مسر نونامه باکرهر EE ءاسرهدلاح یخیدلوالوذس هناهاش

 بد لحاد یرلفداوا ماھ لل ا هلهجووب هد. ۹۹ او مانح نیرو

 یدلوا ماّنحا مانا نفاناتما

 هک ارالد یارس زا اغا دج نیکشس یماجرس ندش خار $

 | كنبراترمضح یتا ناخ ملس یحاف سی ربق ینایاهج یانب "یاب لوا ۱
 || مان ماج ك وب یراذدرویب ماعها ساساو سا مضو هنیاربس لوپیالسا ۱

 روس ندنعددلا تیساتم ته>حرهزاو ٽع“ هب ی یلرفس هدف ۲ ماد یان

 و ربند هروکد ۲ مراتودلاحا ی هراذا هراغا نالوایژر ر راک هک 2و

 ۱ توردو ادب E عاونا هدنرلدب ندنغیدلوا ش و هل اوح هرلزوا یرومآ

 ایزو عوبطم ی یقرشد, فرطره ق رهلوایواعو نک نکس هرا رب رب فو رو

 هک اب رر اقوذ العا ند لج ن اک ماج یلماج یک دنا هلیصوصخو |
 ندنکندلنا تاعیئسا یدیفس رګ یم رب رهو تابان یر ظد هدنراذغن ۱

  ناحهناشکادیادوااوهبان اتالوا فول و ضول ادا هب !ناروزنهنار رپ ۱

 ۱ تانس>یکكنوب و دودعم ندرعیراکدرو" کهداروا اتش مانا توانا ارو

 حاج رومأم هنب زوفوم رومآ كمارالد ماج نالوا دودحم ريغ یان |
 ] یر فس ندنیارس هطاغ ه دعلاث ملس ر ود رخاوا اا دمع نیکشدب یا
 ۱ لردیا دوحو نانا یک« رطسوا نکس هلی رب رب علانصو دورو هن :س هطوا

 قالطا هداکوا یاونعیر رب راک نیک یوو قالا ههو کشر هورک |

 یا یس هنس یکیا زوئوا هب یکسا هپ یکسا ه دنياه تاغ ب ونلوا
 2 اح كارلا افتقا هن رسا كنراذالساو اشرا هثدنس قاب اب
 ۱ الا هذ هسا لوا ام رغ اا رک تم دخ رد دن



 ۱ نالوا قیقر هعیف وت سو قبتع هدنارب £ قا رط هدناب تلا قع

 هلبا ماج "یان مان اغا یطصم نارو روی یسیشاب رب رپ رهدنفا هدازر

 | نادنس هدهع بور و مان هیاغلا قوفام هنعورفو لوصا یجدلواو م
 | یشالت عبط هداز ن دیشارط رس نادهتسم هنکلرب رب راکنخ نالوا یل

 | الب شم هداز اتا شم نیا یک یشانکبای یشارط یکیدتیا اند
 ی دناوا نیست نیرق یغددل وا رب رب یل رطاخ هلبا ناربب تمه و نب

 ¥ اشاد هللادبع قیاسر دص تافو ربخ دورو و

 هتاوادم هددیمگنزا ٌهبصق لاصفاالاب ندامظع ترادص ماقم مدقمهارد
 | للع هدلعلواکناشاب هللادبع ریظنلا عدع رب زو ندیا لاص حسا تسع

 | هکر درلنوکق وجرب بودیاهداهنرسهنیلپ و رتسپ زسهرا چو هداما ىشەك

 | نالوا راوج هرادکسا لصالا هبلا راشهیافوتم یدناوا ناسا یس

 | ندنکیدمهدیا اطخو باوص ریغوقرف هدارواو او وشن ندنب وک لک
 ردقمقلزا هنغاحوا یکصح هدنح رات شب ناسفط هلا ناتسود تا

 ۱ لاد هراطو هز.یلس رود رجاوا ن دنفح لوا رسیده ىلا ضف هدارو

 | .دینابناهج بانج سون اک وش سولج قر هلو التان هبنایح اس هنفر هنف
 | .دطب رو طب یرازآمهراب نیک زاورپ ابو زارف رس هلبا یتابشاب یا
 | *درانوکواو رارف « د ر وب زم دنس» هنس یدب ندنغزداوازا یارقاو ی
 | یییدتو ل زن هسا وا شمالوا یلوتسم هی و دنک ضارهاو لاع ض
 | رو.ع هیاقءتسا رورمضلاب نک.الکد راس یلاع را رهش راز ر طاخ هدتفور

 | یادنهسا هلص ینلاغا رادحطس هايس هدنناهبجوت هی لاس هدقدار

 هلبا قا روخاربم ك و هر زوا یهاوطد « دبکیا زون واو یهاشدا: دار

 دیفس رګو نادوبق هباب رد هلا ع وط جوا هرکصهنسیکیا بولوا یاب
 | هناسرتو لیمکت ییذب رحم تامهم تالآ هدناوا یفیدلوا نایکهن ههابس

 یعجارم تناتم كلر دیا لیکتنو لب ذرت شاپ واو لدارا نند روک ۰ دته د
 ۲ ته



 لر باس ةه:ضصره یروهدو فطاو دا e ئاو تعاطا ؟هل.سو هرلش

 ۳ | نصنع هل .ساضر نس> یس هنس ت حلا زولوا ه کصتدقدلوا داشنعو یجد

 1 را افد لوغشم هلبا هظفاحم یب یلوطانا لحاوسو اضعتسا ندیناد وق

 رافیآ تردو مظعاردص هنی رزوا كن اشاپ اص یلربمزا یک ارز ۱ |
 ۱ دارت تزع یک دتا هدد ر هنا وط هددسلایداوا اه ام وذالم ۱

 ۱ 8 قدوم 9 ê ۳4 يا 0 وار ست ۱

 اجد SSNS ا اک هقح تلو هلتهخاو و لولح
 | لاحک ا هلذلوا قدنصیلاحوب یتدرانلوا ین سا ورحجو او داصهدتنا |

 میافو فا اطا یاحلاجا ندنعددلو ا یاص ی که دنا یلقو ف اصو اناا

 هیظ NE هلبا یدیفا ق اوال هد هد ردغمو تجرؤ ل.د هب هدورلنا

 هراس نع هللازواج یدلنآ لرم

 K3 2 * ك ر ك یرادحلس ترضح مو نی ندش عارح

 4 رصوصحو لس یکدلش دب د # كولتسلا یا كوالا تمد ورندا

 (عرس)را اوایهدرورپ نوردنا کا هلذلوا یک مع هاک لب رالدیارمس
 | شیپ رد نب رانعم # ر دکب ن د هل وا ناطاس هرهد قلوا لوق هدنوبق
 ۱ ولم ينب د راداتعم تک ازب دالوا ین وج هلا ےعدو زان دود لر دیآ ۱

 | یابوا هک اةحو قفاوم ریلی هجر هیراکدانا 2 ولع دبع 2

 بنت فرش عرش یلوع نساحم لوصح کا كماغا ص
eو رقیور با ااا ن درو ق  liس؛نوا اغا لغ راد ولناود  

 و رطو نع ید. ڪم س هل نلوأ رم ۵ دواش نام زواصم یی هدس

 Ey رو رس ەم هل روه ط نکدا ییعخسه ل دراعتبمر ءا یناعلعت و

  هدنراد هکلبو لاعا لضفا هدندنع كمر و هنوامهیارس یروکذ دلو

 هبلرفس یکبقیفون یو دع هک ادتبا هلیایدیما لایعو لها تمالس ببس

 ۷ اغا ناعع 915 رولس هضاخ ناتناتسا یس لزرع *

 | لع ا Cawe كاا نام نالوا ی 9 اب یا ور دو زار



nie 

 ۱ رو ږ ییفس كارم نکیا ر اکشا ینیدذوا یراک رارب هشناو راکرد ی

 | ر دباوصح لالح لپکلتفج یهدیرولسو لولح هبسانلا هتپ راپا
 لوی راش یک هطروع و تروغن ینیدیشاط هلباروط هنایماندنالب ك

 یخادلوایغالوهرقاشاپ و ىعالوقەرةاغاةدتقوز او لخ اد ەراطق كرەرب

 | بولوا ل٥ا: هغلیشا ییعلاسسب نمر ک ررک هنغالوق راک صح ی

 [ یساغا ی رک ترازوا. هلا لالقتسا لاک و لابقا ؟یمامت هدرانوک ی
 ا

 ۱ كنلب رولسەدەملا ن دنرللا رل لاناس ییهتسوا دج اروز یتسهتسوا كك

 ۱ یچااط هدکنا دخل ارهح رهو هل هجو وب و هده ار یمدح یخی

 ۳ و لهحمهدامتعیطهخرا یراتعا یکی السا بودا ه دعا

 ورش موسر ردلوناتس ا ناب (مظن) نکنا لفکنمیرلیماح 6 د ےس

 | کولم جارم ملا. # زاوا نیتزان هساوهدکزان یربلد كلرانک 8 ی
 | هقترحوشهاوایمأب یخ تس یمهق!ندن و هرهدیپ ندهلهاعمیقف
 رادتبا هنلرع نامه كجدبا هرهح هپ یر وهوا لر هند یدرمهلوا ر

 | یداواراوازرساغادجشیجاح یب ورس ناناوب اغآیکصح هغلب شان جاش

 ۱ 4 یی < نرادصزا اّشاب ع را دیس لاا 4+

 | هنس ی دبیرات مضح اش اب یلع راد ولنا و دربظن فصار
 | ندنغی داوا مدقم یتامولمم هک و لم جازم هلنهجواو مدس هدقل ادم

 | لاص حسا ینهناهاش یاضر نجا بورغبا باصصتسا یشربو باتعنایا
 | نیسح ريزو یساغا یرعب نوح یسارحو طفح كل واتس نک
 ۱ یکات لر وبه حاصم هد هکزان ماکنهوب یدبا سم ر و A هیات

 | ندنحارم نالوا طظ وضع ینج هلوا یجاسها بجوع كنس هع دق ل

 وبشا نيغلوا موهومربغ یتبداوا یرمخ « دنقح یلرع هلتهجوب و مول
 | اما هنعاط روفکن و ارجا یباجا یتوک تنس یج زکس ل رخ الا عب

 بااع ولتلود قرص راکدیوادخ ندارآ یصصا یاررو هرگصذدقد:

 | بولا ندا یکیدنلک او لاسرا اغا رار ےس هنوعد كن رر مح اش

 هلبارارادقو > ولکدک یدنفارکب رادقوج ساب كدا لاصرا هن کش وک
۱ 

 | «دنباکرو راوس هرلکدبنب زم نالیکج ندءمماعل طصا بو دیا لایق
1 

 | ددنکسا راب رهشروطظ::یلوضو هبویش وط ؛ارهبیروب یزرادقوج راکت
bı 

۷ 1 



N ORE ۱ا ماش مالس ال ے٣ نالوا شا رو بالج  

 | رزو هبهناورمسح ت رطح روضح هلیا یرانرض> یدنفا هداز یکم
 ۱ 3 هنیرلت رطح ن وط الف "ینا lA ه رک صدد رک دروس |

 سا e صاخ یروک روع واق هرسارس نالوا شون هترادصو |

 ات نوو مق هدس تاش د سما د قرەنوا. اتکا هتفال شود هل.داضادم |

 ۲ ن ۲ هد هدنهح یراترمضح باندا یوقنو 1/1 یونف بالج هدعو ۱

 | ی راک روک بسانم هترلماعم ه دیسکیاو ارجا هدناوا هلماک تباعر |

 اال وا اش اغ و ریس ی راک دت کک هب یل اغ باب هرکصندن راک دیک |

 ۱ هک هاب نیش ایا نھ راکدنوادخ تالا هبجوت * ۰. |
 اهم لماح هعقد وب اشاب بلاغ دم دیعس ولت ود ادعا بلا رز و

ONEN ETE۱۳تن  
 یا زاغوب هیاشاپ نیسح یساغا ا یبا راک دنواذخ نال وا لعد

 ۱ 4 ۱ ییلاعا یرهکی رم دو هیج و اچ هظداحم یب رلفرط ۱

 ۱ ی دل وا عف ۳ ۱

 4 نوابه * هم رخ زا كب نان ناعشش ن دش عارچ #* ۱

 ولتداعسنالو لو ام ههل ناونع مارا درف د نارب ,االاحو لوا یش رادود اناس ۱

 4 ]نام نامش ندنراغان وبا مه هاب هر ی تهکرداد ا

 ینیدنا هنوردنآ یسهنس زونوا توالیزا هی دن ر درج هدنح رات یا یر:

 ندننددلو ار دام REY قحوجر ا ھو كب هد هروک ذه راتو و

 گاو مه« لایت هیر و رګ تكندنفا بار Ez هطداح نال وا عارح = |

 نالوا یشادالال هرکصندندفدل وا یک ےدق مالک ظفاح هجایب هلبمادقا | ۱
 هاج ا داک رس 9 دقناس لاس یرلت د رصد ی دنفا او رشا

 رم لا ای قنڪلوا لالعا لبث لئاو لاسفا نیهر راځ هلبس هلبلح |
 ِ ورکر هد هلل ف لم تودبا تامر هیعناس قودح نالوا هل ۱ هلا ی ود ۱

 تسه یلاعو لاد هننورهیکد دتا عارح هلا هرابنات رولوا خاابهب هسک

۱ 
1 

۱ 

 ۳ ی دل وا لالدتسا هتعددا وا

 |. 4 دصاخ رالبک ناناغا زا اغار ۲ اش یییوط نادش غارچ 3

 a اغا رکاش ییب وط یرالبک ندبه نوردآ نایدنج ر هات ه |

fie} 
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 ۱ چله بون تآو ز ا [ندنغیدلوا ز ابهشرب زا ینارقاو یا هدغناشوف

 | دادزا یدا سا هنو رط نوب امه نیبامو داد« ی رامتعا نوکب نوک

 | یناونع قارادقوخهدنخراتیلازونوایحو لخاد هنا ره صز قر هل

 |۰ دودنکو ربندراتوک زارب ادخ تنکح نکیشلوا لا هنفطاو رظف 4
 | هلبالیف یزوکو یزون قرهیلواسارط هرزوا ت داعو اد تیلفسربا۶

 ۱ راشو دعرابداارهاظو راتعامدع هدب ر>و هنآ یک یکلوا ندنغردلوا ۱

 | یرطاخ كرابابحا یوا فوفوم هبیرهوک تاهرن یرطاخ یافس
 | یخدلوا ندنکیدنروک ناشیورد "لءاعهرافم یرادنب و حصنو ناڈو
 | یرب رهرلنروک یابارخ ( مظن ) هداوزنا "هشوک بواوا نادرکور ن دران
 | رلب وس كذل تی رو لکا دها ز هعخدک | تشهب * رب وس كلاح

 بس هرانلوا «دشاب و لالم ث روم یکیدمرو روتف هنف وذ هلام ( زل
 ندارالد یاربس لر هل, و دکحم یش رب زا دن رزوا كوب هد وا لاسعد

 آی الاب رب عاد هنایدزه نادنج ینیدلوا.عاریان دیوردیا نو رد و عار

 یدلوا عاد ۱ ۱

 ٩ نوکانوکت ابقوذ ع ورشو نوردنآ نااخا یزابقاموط عوقو##
 ۱ بول رایصا قاموط هتنادىم هنالك 3 وک همش راه> ىلا تالوالای دا

 | نیکعرع شخهفرمش هررک ذمسسصق نیمز یور هاشدار نقی هبل وا نام
 ۱ یرللوا ضاح ه دروصح جد نهر تفادص یرد ثاوعا هدیرلةدا

 | یزرپ یس هلجنا یرلکدتا ملا ناویا ذنلب ناکنهرسو ناعرفو ی
 | هرکصندرا.ظتا رادقمرب بولوا نارودرواد "دارا بفرتم لر هت
 | انشا هدروب نم يعاهدقداروب نازرا هینس تصخر ةنسماب وا قامو

 ۱ جاق ربو ناج یادف هنعشروا هلبارکیدکی نامه بوشیروک هناکی هناک
 | بحاصم ۰ د زاهر« یییدلوا ناوتو بات بلس ریس یراقدشزوآ تب

 هفاروز ندناویخ یشحو یکبدتیا شحوت كکب یدبع ی هپ وګ راب ر
 هدااعوپ و قلعن هدارا هنسلک هن وامه روضح عح كما دنا كراس

 | نالی ریعشک ربم كم دیا نقع یکی دنکربخ هنس هءدخ ر وخا صا
 | یکرد زامهرا زامرو د كل ناویحوب مهاشداب ناماو زاغآ هکمعزن كچر
 | قافنایاسکیرا,> اصح هعفعلوا زارعا عم“ هدیسر هد هسپا یدل او هرز



 ۱ ۳ سس هسازا یافت 3 ۳ رب كدا هوط>ره " 2 مد

 دیک ناب الصا كناوی> ؟هواروز صوصخایو مهدبانراسج
 >یش>و ی ۱
 ود اا هک جاق نداوص یدو“ هدأ ہا داراویرجا هح رک | ۱

 | | باک هرب هلب :انیکمن ح تقو یکیدید یدلوص مزکب هلب یسادرفال مدنفا |

 صرب نزول هیدنیسردپا راک نوه یدعت یک دعنا لوق فی رح |
 ۱ روز زید ريد ی دلوا الد هر نوا يکتسلا تا او كي ید بع هديا ۱

 هکب یدبع نجهدنیطواو رضاح هروضح هسا قوي ه د هرن راو هد هرن |
 ارظاخ ناشد رپ یرلد ریه یسکیدمریریدرگ ر انوط ن دن رالو ی نيب ن

 بای راقداق یکب ید.ع ی را همدخ روخا صاخ هسذآ لصد بو با ۱

 یس وب هدهسدا ناویح سناب ز ةقاروز جا بو اوا رب یرلک د رش ۱

 نسابرب نامه قر هش یکم ن الس را ندنغد دل وا ي كس نالمق ۱

 هڪ نڙ سو ڪڪ ب تباتش رج رس یرعوط دن شوک دیئاصما ۱

 او درب ن الب هدیاب وب و زا ة دا رو هلا زاوا دنلب كی ی دبع ۱

 مدن یدلوا کشد سا رام کالبا م دنفا هلا ل الح یتفح ترخا |

 نادرکور ندناو ید هفا روز هکلب و نادنخ ناھ ح ہیک دید مرول ەدىك ۱

 سیاسو عاوناس اس برعر ناثلوا نییعد هته ك .هقاروز هدقدلوا ۱

 كبیدبع هلبا یهلعلرل,>اصم هجنرونک هروض > بوو, وچ یناویح هلیا

 ادنسارا ماند زا و مانشدو ب بس هک یدءع هلآ یدح نع ربا ند هوا رور

 ن ملعب ھ ےٹسا كف ی دبع ہرا هک مالک طاخ هکعا ماع یاوسر 8

 ادب ه هفاروز ب ودنا ترا نح ن اب یا رار د اکو یس ەچ رع کن هع |

 زوب كيرعوبد قازوا لوا قازوا اک: ن بن ناما قاغروئ مر اقروف بب

 دا 2 ن دکب یدیع ويد هر سیاه انا داو یاهیجد نواس هز زعاب |

 3 تو دبا ظ.یوت دارا قل رط یلناج رت رابح ام هر اپ وف اربا

 ٩ ښیودر یییدباوب یر4: هنیرروا توب و واو یس هنیباا تاذ
 ۱ ی اجا هوش سو لر رویش ن د سنا 1



mana 

(e) 
. یدلوا روطسكلس فبات لیذ یکیدید ردشاوا روصق و دبع والعم ن دمرک کب دروکن دنزوپیغیدلواناویح كلام هفاروز كب یدب

ق
 

 ٩ یهاک هرزو قارریم میادب عیانصب یهاشنهش عبطلیا 3# 8
 | رث اس ل رکو یزادنا بن و یزاب دیرج نف یز اغم هاشنهش یزاغ ها
 | یر ارفرس نادیءرات هکب هدنسد رام و قیفح كتب راوریالاب ف را:

 | ر هديا كولس هنو یغتقو ناکیار هناب ناهج عم اسم *دیسر یراق دل
 | هدنارنفا دعس ناوا وشا الاح ن دهی دلوا ناتس اد هد رللد یراتش اب

 | ناشو ولع دیزم یرالاغتشاو لغش هعقدلوا نکعو نانان یر هناکولم ل
 | ندیادرفن هدنءنصو و تبغر راهظا تب و حاقر هبیزاءنانسمیانصنال
 | مویلا هلل وا ندت لص م ب اجا یسلوا تفتلم ترهش ناش ب [4

 | هب هلج هلتهجواو مدنهس هدیاکر تمدخ هل را لاکو یفلادنهآر لرجو
 | اشابنیسح ییسبلاو اپهناو كب نیما رص مو كب ىلع شاک نابروک مدپ

 | نسحوطق ندروهشهروشسوكب لاج هدازاشاپ یرونو كب فراعهد

 | ندزاغا لەطوایتاشاو اغاردبحو اغادمحم یذل ندرلب هطوا صاخو |

 | اغا رفشعیدنجو كب یرون لکو كب دج یدنج هدازاښاپماسح یل ەنب زت
 یدنفا خاص نالسراواغا دشان یدنج یرالبکو اغا هللادبع برعیدذچ
 طاصهداز یابیج وطویدنفا نیسح یدنج یلیلرغسواعغادبشر روح رم

 یس هلجج هلبا بسا بشانهقار ريم ینو کرا راب یزو هط یر ,تالوالا ی دام
 بکاوکو بکوک وربند هنوا  دنراقدلوا بی رف اناد « اشداپ * دارا بقز
 | نامز و نیم هلبا یراهکن نامرهفو نابس یررظن نار هلل ناه
 | یرافدلوا راوس بواوا نابع یکد نابات هام ناوت ردنکسا هاشنالوا نا ۱
 فیطا هدتباغ هجردو فب رشت هنادیم هل مادنابوخیرسص+مان هش
 ۱ را تعرس ن دن اد هرکص ن دفیطات ینا دنج هلبا ف ر ةسب

 ۱ ولتفوطعو اغ ارادحم سولت ودییدقاكنس هلح بودپآ روهط 4 رزوا زرط

 ید فا نیما یسیریف یس ادخفک هنی رخ و ی دنفارکب رادف وچ

 بحاصم شاب و اغاریشب كجوک لیکو هنیزخو یبدفا قطصم یباکرس
 سا١1 ب>اصمواا هللادبع بحاصیغارجاشاپ و اغا ھارا شکن

۱ 
۹ 

 م



 نود هاشنمشو شم جات اب 1 ۱ افتسابسا ۳5 ۰ هرکی دک ان

 یس هرادا كنالا وشراقوهتسل فص هدنزلالاو یالا كرل ارح شخر ۱

 رهش هنیرزوا كنوب تولوا هتسداو هپ اغا ردح هل.ا ذل یل هطوا صاخ |

 زنا یکم هلر نیک ود نیکس ؟ ندنراشاب یالا راکهز یکدل هلبارا تراب

 بس هدیکزچ نایروچ هجو وب قارربمو لوصو هدودح نابناوا
 ودر هدنرلندب هلهج ولو ا نیل وا لوصا قداوم یرلو دقوص هن امر |

 تمالس نیدرطو واچ ی هس هغهراقج ندیک- رحیر ۹ دکب زاعلویروتلوب ۱

 هزوالاونمو ید ا ند هقرا بولت در و رارق هررارب ند دعد راکو ۱

 ةسسدرب یر رهو الاو هشروظنم یراک دعا روص زوج هد زه یار حا |

 نادحا اک > هقشب هقشب یالا کیا هداه تا كچ دیا اضرا یصخ هلا

 ابا را ما ن وی را راذک یراطق انروط ندنرزوا e دجشالاو
 ردقلیف ندنساذح لک ر حو هتفیش هربتعم زه لوا یسهلج هدقداروس |

 تاصح نارو تاوص نامرهف هاشداب دریا هتل رف يا دال را

 یراکدتا یگ ربی هشاکمو و نورد س کره دنب رلیریضح ۱

 هراب دق ( مظن ژویدزابفس هل اوح قار .ربم یر ند هوشاکم بابراهداتا ۱

 ۷ اتم تاور ام رام ار یدوصم نهج #* ی لآ یخ یک درع ےک

 نامرف هما ناهج ناھا هاش هدنرلو دلوا فزع» یب ژ روص# “ار هر د |

 هد:ءاذح تنویامهمصق قر هدانیوا كرر ا تھا بھ شاوزا بسا بوزو |
 هناهاش ناسحا هرلتا هتب وا قارزیم هل دیاغا رارمتسقلاراواو لوزن هنیمر |
 يک «دتنطلس یاس و تدوع ارورسم ی هلند اروا بولوا لوذبم |[

r۳ وا تش رو بز ور هناطاو ضیاوص :یرلکدلبا  

  Þیراب رهش را روس ترصضح 5راد ۶ے دخ دد 4

 یاس ےسا ہبسائمل ا هدنتسردان رطسره كن هنوردنا عیاقو فلاطا وہشا |
 لکو لالا هدنرومآ كرادناهح راد س نالوا هدەعأ وا دا یر مان مان

 هدنوبایه "را دندنغب دلوایلاع او لقاسآمولعم یلادقا ن وکلا هب هي هلچ ||
 لاژتسهنشارود ندیورد یوردنآ * هه دخ 5 هک لکد یراغا ناث | وب

 :E ۵ 7 هو ê EE ته ل -نکرف وب ll ا
 ححسست

5 
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 رەلمامءوب هکاب و لوقع یافت ربخ یرلقدلوا هبتم هد هاش عا دب |
 یجوبلاق یلرالکندرانالس رف اح نامش نیفاوا لوصح دصافم ف |

 یروطو ررطو رتعم هدنعارا یلاثما هلبسع زوک انار سدومارهاظ اغا

 هدعندلوا رظد نسح رهظهرعکا قر هلو | نظزخا دعس رخ درب ا ۱

 هدنتروص انفتسا لر هیم هکح ی دج یس ناش وب یجوتو ا |

 لرلنالس رفاحو لاعفنا اغا هنسهلج هلنهجوب بولوا انق هدنفحیس |

 .كنيدنفا نیسحیدنج نالس رقاج سابو لاسرا هنیرهطوا ندرب ی
 « هژاىفا رادو لاا یی یدنفا نیس> زکد د یردا اشاب تب وا

 كن اغآ نیما دمع رادقوح ۴ هنب رخ نالسرف احیعلب با هرکص ندا

 ی ویلاقر کلا قباس نالسرفاح یعچواو یب اغآ دج نوزوایلرالیک
 یج د ردو ی یدنفا نیس> ی رد ارب یی دست ند هنب رح ةنپر

 ن دن ران السرق اج كن اغا سابلا راد ےس هب رب كن اغا یم” نالس ۱

  3رفاح كاا سالا هلی هلن رد كزانادچ | نالس رق رد اج اه یش ویانا

 هداز یلکداز نالس رقاج یصتلاو یاغا نایلس طاطخ یرالک ندا |

 س ییفتسه ر ۳ واو مادّچسا اغا اا یلیلرس وک , رب كکب ن
 أ

 ندقدلوا یک ماقتنا ذخا هرلناة چ ینیدلوا ماحرسا یب مادر ری ہال

 | یمایض كسعش هلءارواص هراکوک ینونوت یخ دکن ییسعش یهو هر
 | راداغا دیشر یرادمنس مانکن مالغ هلبا یماقم كناو بلقنم هلیل
 ی داوا بسم نهج یکبا هپ ی رادمس ت رضح رخ اف كف

 4 هعج زورف زور رد ناطاسهیطع ترضح تدالو ع وقو ۹
 ساده د سوسن ی

 | كابرا ىح هاکراب تالف هاشداب ینوک هءج یک دوا لرخالا ید

 یرزخا 0 ندنزاکاپ ی كرام ر نور

 ۱ ۱. رد سس ناباغا نام ذا مس "و كسر ینپ دار ویب هیعت نا

 ۱ رطتم هيد رلم هوزلترمس مودو كنب رلربضح هاج ام هاش داپ بولوا اتمر

 مدقا ند هوج ؛احملاع هاش نکیا را رطان هن رانا حال یلص نام

 فیطا:یهبااراشم یاغناو فی سن هنکشوک کد هفص كنافا راد

 نامرف هنو ا بلج هنب لرونلاز اف روض ج كاوا هرگص ن دقد

 ي راک دازب د هننکوا كروب همه ېلهطوا چوا هدلا واو رادنضا

1 

۱ 



ECS 

 ات یزابملا ضا 3۳ هل رسوب مر ؟تسدراکمز نیا E ادا

 ارادی دیرلکح هزودنود هدرادلاود ارادیررب هژنایرارادتفانخأت سکر ھو

 | راد» هب هلجتیکی دی رعس سانجاو هراب لیجیخدرادم ان رادحملسیعلوا
 | هددافساب تدالو کهعفدوت كذب رارضخرابت یا را رهشبواوارادتقا
 ۱ ۳ ۱ د_ءاق كاب رس نونلا ةف دع وط هدارهش نحو هدا ز ی راش ٹک
 | ناابیب ج وم یناسحا یابرد هدیاب وب نام ناقاخ نکیشلوا هدافایییدلوا

 ۱ ایرج هدانا یزاقد روب نو ی هلج نوفا ندلوم ام نوزتسوک یک

 هفد لب هل ساروا تشهد یادضوع اعسا ف هن اځ رم نانلاح نرخ

 و )ناور دنن رس "ب عماج ناظاتت نالوا ق و 7 هدعد بودیا عاذص

 ۲ روا بولت زوید نانع فطع هن ارن وه و ط هی هد ۱ ادا یهیعج

 5 و هخاص هلا اشا تو ریس نقاط لوف نالکو رادتبا هتم ن العا
 1 ار نوک یسادرف رد هرکص ندودلوا رابعفا * هام مس هب هلجیرلقوشو قوذ |

 ۱ زنزوهلب .ایخیدناق هل واو شرابس تاکر هننکشوک هب ال اعيد هيد 1

 ]ی دنفا هد ار یمولتاود مات مالش الا جش و اش اب بل اغ ولتلود ع ا ۱

 | LK وا سزراونلث ات تولک ون اق_اکر یارشح ۱

 ۱ یس اغا هد اعساا راد ولتلود هل تلال د اغا روس هدیاواو نوذأم ورح

 تن وا قن ندن رلد)وا نون هلکمروک ینوک نوک بغل نودنکهئس هراد |

 ۱ ۳9 زرعه یلاع بان هل ااجراشاپ یتدوعهدنماخو !شاع یدیدشدب رج

 1 هرایش ی ؟ حادمو لانخی نک تر 7 وب وط 4 اهاش تاد هل وا

 ۲ یرزوا هلن واو قلعت دارا هنشدیارمس کسا نوک هنربا یچد تروت تبقر ۱

 | هلیصو صخ و ارج هلبا یمام رلرش ناشاراب هب هروا هج دیا ققحیرلفب شن
 أ  رورسم فنص ره قر هل روس اتطعا ز هیطع هو رپ ھو

 ىدلوا الما ةع تان. یراق دلوا ااو

 4 كب دجا هح رق درک یادنک ج رالک ندش عارج >- #

 زا هرامنان تعانم هلاح ك دچا هڪ رق هد هب رح 4 اشاب ضوع |

 هيلا: یموم رد یدا ود عاسم هش رو سمیه « دنظاس هیاس و قارچ ۱

 ق نااار رش هدشوعوف رد هس ی هرکی بول زا ه هر هلن رح هدنح راد ۱

 یو دنک ینیدنوقوا هدنسم نصیب هنس جاق رب تولو رفط هنغلعا# یکفا

 ابا فا راد هدنف> یکیداکبودیک زساجر هراجوک هل سانمواو راک

 و یس تم ےس

۱ 



 ىس رو ىس هنعیلا زوئوا نکنا راعدرهش هلبا ته هلسب هب راتفرال

 | قصلوا رابتعا نیهرزناح هلبا ینلادهک هنب رخ یرلنرنضح یدنفا ن

 زوفطزونوا وشا بودبآ یهابم هلبتمدخ گیج رالبک ییهیلایموم
 یتییدلوا یسک هلتەوو تبه هنفلعارح هدندد رش یچر یس ه

 ةهضرا ءم تعط هد هسا یدرو,د تورم راهظا یریشا هدنعح نو:

UR E E ee. in nats: gemya e. سم ۰ 
 هد هطوا ج وا ن دنفیدلوا روسکم لق هرلشا قیدصت قبزوس و رو
 ذکعد ردن ال هست وس بو باسخ ی تاسحا نوت و باو هب د

 زهاب یکی دعا حی رد ییلتسود نالک ن دلا هی نکیازعا با هس
 | تیا ھن یدبا رهاظ ن دنلاح ره یتدلوا یحاص ه دیج لاصخ

 | یسبعتوتكنسادهک هنی رخ هکلیحرالیک نالوا لصف هلبسح یفلغا

 | هلذلوا لاق كاطع ندنرلغاع یکنفت كلي وت و للان اغا رهاط ماب
 | هچوکی س هکبت مظانف نالوا هدنارتس شاطکشب و لخاد هت راغ یت

 مزب یسادنعک هنب رخ ن دنفردلوا لما: ةیامرسرپ هرارعشاب ن دل
 | بودا تامر ویدردینذوهراکنخو تدرح هناشلا میظع نآرقرمغدوق

 | یدتح یرلکدید یرونلک ندرلتنابخ ی هم هدیا مه ییکردتبا تنا

 | هرعت یسادخخک هنیزخ هلیس اوغا کل اغا ی رون یاب میک کب یر
 لئان هةل ا هکپ «دشاطکشب الاح نکیا یکسا لف اب ن و تراس

 كج هریدنباناکساراو مگ هنا د جوا یکیاو تیاکش ندکلف واد م دم 4

 | م هدیا سلحم عفد هلی فی طالت زارب اغا ٥ دک دنیا تیاکح وید مدم هلو
 یغددلواندنوم*4ال یایدق كتسکك ر هروکساو شنا لک هد هسا شا

 هل ر! لن نکیدنک نابي هرلنذ كر هيل سا تا ندسالفا لاکو ناو طب
 راربضا هنسلر و هني دنک كن هکب افلطم هرکص ن دنا ذه وار

 زد هرابدوم همشب نذراتهطا کید 1 وک تفو هلبا قاهوامااد هدشوک

 ۰ رازوسوذ یسادنهک دن رخ ترا را رفا یفیدعاوا راع ودع ندم.

 | باوج فلا فج وید میری و اکوا رولا هدینپ رای یدمشو باسطف
 | نوساوا عاص كل هدن لب و یفرموهق مجر ه دنعاسوا لک هرادعب كح رپ
 جوک لعفلا هلبا لو هد هآ لاس هد هنسداسکاا ورک ندعاص ؛لر 4

 یدکی هلرسادوس ماشتنا ذخا دعحلععو مال قنا سف هزب هدهاوایس



 FE علوا رب e هرس هوسا بیروت دلعتم

 ۱ ماکب هلا قارادقوح هد هناهاش هناس هاو ترا نیم دا 4 7 هتسادرطاب

 1 كنپ راکدتک ھے ک هل رانا اس لدن: دلوا شل وا ما رض لصاو هشدحو ۱

 ۱" sara ق ولتکوش ئ ہن هنر | |

 کس جوکو لاعفناراسهطظا اوزپ یا ی ؟یدروک هدنل اكن راغى الود |
 ا مر 9 ملا فو یدب بن وید شرو دیک قام كيك

 ۳15 متسرو یدنفا فدرش و سد غ اع

ewهطوا  Caینلغام ی هوم ندرلت ملح نالوا صوص# هنر ۳۷ اھا  

 رانا نالوا هد هروک ذم هطوا هله> وا و مدح فرش لح ها هد ۱

A» |عر  Eنیسو هنس هل ت تم وب  

 هلا ۳ مس ر در ك اراد لد RN ا ۳

 ناراض ی راص راکنخ كش ۸۳ فارس ندرل اما بس هډ وامه م

 ۰ ۰. . یدنفا رکبرادقوج شاب یهیبام لاسرا #
 “ نار ونو نارا ته بنا

 هاعه> هاش هاولند هج ورا یرانر عح ا فور ۳ اود ي N ل

  یخاتلوا EER قدوم هجو زوفو حالصو ۳ لا ۱

 سرا هل [یدنه lf ییعببام رادقو> سا ندنرل,ها تنهش فرط هل س هينا

 یستالابو ینافاح هورقو ا اورم سخ فیس نالوا ا لاصباو
 رعط

 اکو مل هب ںک.برقم یناناه> وب دب حج و٥ هلی ا ق ای طاس

 ٭ ینامزاواو



 یاڪان هد هر ۳۳۹ ی اشیا برنا مت 4 ازا

 | یلاط هراب ردق زود ناسلواقیقرت هن وادا تیم لر هوم اوج وبا

 ۱ ی و راذک DEAD ک یس هنريا همج هلبا یک دی و یل هغ
 تم دخر رد هندوه نداروا نولواراوس ۰ دوصعم ا ةلس هر

 | ولتف وطء نددانرف ضاوخو صع ه یراب رهش راد تاک
 | هب هناک ولم بارق باکرو هاکواا تو یرلت مضح یدنفا یباکرم

 یدنلوا هل او هنس ده یسلک كللاصء راد

 چ اغا دش ر یرارس ترتضح, نیاخد لب دین چ

 هل تم دخ یکلیڪنوت لوا نوک نوا شب كناشیذ راده س ن اشباع یا
 فذ راد ورب دکحوک اضا دبشر نلیلرفس ندنرام انکان مالغ نالوا لوا

 یشوکب هقلخو س وه تد رب شا وب او ود هدب رادیطست ر یک
 یب زوس n و مولعد یک هدا روص هح 3 ن دنفد نا

 ۱ مان رورغ تاس همان مالعیمم لوا ما دصحسا م الا نک اد وا

 روح هدلب دہ بویئوط رود هم قب , روط رەب ین : زاروناشار اول نوار

 ی ۳1 ما كناغاو لفاغد هرهقیفد وب ىلخ یسراد هزلاح ییلدلو

 | طض ی هلوکو ضارعا ندرانوب اغا رادطس كج دبا لهاجت هننکود
 | یلرفس یب یعاوت لاوس الب بوغا ضاّتعا هر هک ار هب دمو
 | توزوا یسادتک یلرفس هلم دخ تاهنوتو لاسرا هل یتا هسا هطو
 1 شر مالع ١ بودنالاح دا هل وا راد یکب یی فاس شو و نی٣

 ۱ دکا هرزوا ڭغا تال شتو ۳ "با فک یلرفتسو دیسر ند ریتعهزفدکالود رم

 یدلوا دیعد دیما هتشر مطف بس یی دشا راهش دی دش و

 هک وش وط یارس نادیم رد نون امه هرم جارخا #

 | .رارق یسلزوب جیارخاوالثم یراقباس یخد هددکرابم هسوب نوبامه رن
 راد ولنلود هرس ر و وم روما هد روک دم موج هل وا جاهتیا بابرا “دا.

 ترض > رو طح هلته جؤاو ظنت هلیتفرعم كنپ راترمضح اغار کو هداعتسا
 مرح ترا طذ 4 رر ۱ تک 8 روع ولو هرس ار ی کا برد .od ,هاشدا

 | هدعاق یرلث سضح هلا یموم یاغا هد! بوناوا میت نه

 ای رلش اما ه کر ندو د د رب دشالود نفور ام e ةر "وار هرزوا یس هگو



 ۱ ,My ی“ 7 هی 9 ۳۳ هداز راس ا بها رو ۳

 ۱ یدنلوا

 ۱ 3 Riis زا یدنفا دلم تار قالطاو وومع ¥

 ۱ یارهش نیا ا ® le oz ا

 قرت و رب رګ هب هل وردنا ا یراکدت کا ۹

 هب یاصع و ی ولت اون دہرا ز نابت كنامرا رڪ” ۱

 هدلاحیکیدتیا  دکت ین: رطاح رس و یا هات e ع

 e اص. ۱

 أ تفط اع ووقع بج وستس موی و e دوسصق زبوجت ۰ ادا توش ۱

 ۱ هنسهلخ قر هناوا هیضرت یمادعاو هل یلیس هلغلوا یهاشداپ ۱
 0 یدو هاه دن شک سس رهن یک ۱

 ] ¥ مالسا حیاشءنیاورفمزا یدنفا الم خهذ تاقو #
 | یان مزالمو تلود یامد موادم هلبا لزرع نده شم یس هنسجوا زوتوا |
 ۱۵ ان روهش ی“ ھر زوةطزودوا وشا یدنوا الم هد نالوا تنطاش ۱

 | هه>ح تجر هاکعا ارد ن..لع ی العا ماعمو لر ییاه>. هاح «.دنکا ۱

  زویکس هبلا راشم یانالوم ی سم ی دلوا لث ان هنرغغم هدرم و لصاو ۱

 ید ادهش ی جان لئ او یواش كوا ےھید سااج هدنح رار س نیک

 نان وب هدیرلتن طاس نامز كن رل رح ناخ نط ص نا طاس ناکقت>نالوآ

 دف كن دنفا مع ام لع اسا ن لم اللا لس م لس الا م مش

 ۱ لام هنا رم ت د4 رهيل ی یب رظو نا هس هوراسآر ری

 ۳ هرکصن دقدلوا لص او هلو ناب هیر هاب یس هنسرکس ی رک: زورکیا قرلوا

 1 ندسامب هاح هد هل.1ذ تدم قاوا بور هنفوفامو ب: ةنهاداسهد هنالاس

 1 بولت زاب یفارشالا ب ھن ز نیلورعم هدا لع فدو یفالسا هنف الحا هلا لر ع

 | ن دعا ناشعیفرت هلبس هیاپ یلبا مورو ناشلا میر هلتس هیاز یلوطانا ارخو»
 ق رط هی دلوا نا رماک لبا یال سالا حش مانجا دن ؛مام«یسهنسزولوا

 نکیشلوا یدراتفا تسد لس یو هعار ه دلاح یتدلوا نارمح هک

 4 ره بیس مومذم موم هو ندب اروهظ ه دنورظ ین هند جوا زولوا

 راس مو يه ما یدلوا 0 ند همدم. یا داوا موق رم یانالوم

 ند هلطابو «رهاظ مواع نالوا یک موزل» مزالو یلاع خم بو ّ وبا

۳15 ِ 



 و
 ۱ ساب صوءب هل هلوا یاما یاص3ا مالک نوعع* ماودلا لعو ا نھ

 فان زا و رجب ر هلع هنأ دخ ر

 | ¥ لرفس هناخزا یدنفا طفاح یرانسدرمم غاع ندش خارج 9۶
۰ ۱ 

 | نالوپ راهتشا هل اراعشتکوش رابرهشرانسد تمدخ هدیلرف ناب ی لإ
 | فازدنک دنراتفرک رحاولوایدنفا ظفاح قام ساب ندنراذاع یاب
 | هلفلوا ناجرب لاثم هناورپ شلوا ن اشن هقشع شباراونو لیلو نراشپ
 | ۸زالوا هلبادیلعت هناها قشعو هل او *ندنکدلک ها هنارودتفارب نامزر
 لزغوقرش نوک انوکه جد اھم ٭ تر اهظا ن
 | قیفح قشعدلقمرثک !هلغلوا نوخرک>یافرظیارعش نوکی هدکلی وب
 بلد لا E ذنیمرمع لرع لرو وه راس یل هد عرب و هد ره لد نهی

 | لا صو روصت لر ه ديا لاسح هليا اشا تفس لأم كناو لاحت هنور
 هتسا هراعتسم م اقم رب یس هتفشا هتفکره بم هني راک دش | لا لایت

 کرت 1 رعد ید راک دابا هتسود هه آ یاون یس هتفهد "رعد 2

 "یاس یا (هثسنل )ر دشعاربطست انی یتسهتبسجرب تذب یکيا رب ورپ رد
 ۱ رو # یدشد هزات لکوا هدم ديما رارلک # یذش هزات لم "هثش ۾

 ۱ گی دشاب هزات لک وا هدمدیما راک # یدشدب هزات لکوک هن اسم ی د

 | هنئسوا نی اص هل واراب یک نبش ٭ هعفوط هلبا لک هک زان نوا بق
 | لکوا هد. دما رارلک *# هءوص ین هب ناما هدب روش لباب یا # هغو
 ۱ یا یسودعاسم لأم هنغددنوط ین رغو فرش یساقرش ۷ یدشنپ ۳
 | روهس»هیناعم كيرواوپ دخ هدینان “هبت هو رولیپهلوا دهاش هنساو ود يابس
 یکوب و سی دست ین رغ كن اطلس یارکنه اش ارش ناطاس یناخ میر
 سا بیس ییهلخت هلبا یا بق ان كردیا سیمخت یر هتفشا هتف
 ۱ #یاود رولوا هسیدرد كم هنتسوپ هک راب # ر دشلوا سیسأتو ساسا

 م داوا هب هرا بو رکاب ۶# یادک وب هلا ث رسد بشو زور یه دبا

 | پواکراب * یارک م درو يغ اج نکیا ناناچ ,لصاو # یادج نده
 ۶# یانشوریر هدید لزوب نوک یمهلبا # یاج هسایف ینا كش
 قبال و هتسیاش هزارفارمس جان # هلوف یه اش "هپ ررودنوق نکیاو دو
 ینا رسود رهاور هسلا هدد ۴ هلوپ هد ییابح كتاودو تنطاس #3 ها
 ۳۳۳ تع



e 
  ۱م ڌ د نکی جات = هاوو 3 هل ورب ارج فلعا دک اهسرواوا رواب 1 هل وب

 | ردق هعاعم ههریس قرفتم قرو راه كرلیش ید ار هد >۶یاشداب رولو ۱ ۱

 تناهد رد اوب زاشدنا هدرادره لر هزک هلا ندلا هکلب و راهتشا |

 | ناتواطس و یتیدلوادن مدص> ند هص3 رهودبلاید ندنفر ھ هنل !یموم

 هجر داو الت هدو ے عااد هت ثب ند: هددلوا د رخ تارا مول غ م ن د همدعم

 ۱ "ارز 9 pa E كموس طرأ و مو رحم لدنلاح

 1 | رکد ناوج كی یاجهکرواوا ناوج دنهک #ر کد نآ اهخ ناب هکرواوا
 1 هر هدروارب زی یس هدراب هل ءا مو و ت اش ا٤ مدع هرازوس یراودید |

 اى مھ صعب 2 اور لع ا ینیدلو | كءد تاق اک« ع ولر 0

 کم هلرءن> ینزدلوا یخ ض»*یعسالصا هدکدریدنبا جارا یتسهازو |
 فا ہرا ب كع 3۷ مرح واد ر روح هلوا ی س یسا رب هدع دن وز ۱

 | سلوا ترم هرل > هد نمرات e 4 تولوا یهاذ هنس ال وا گكنب د بل

 | یس كنددفا بغار ج هطد اح نالوا غارح هلن اس لاس هد هسا |

IS tT FPA OA ۱هلل ام ناونع یکی اکسس ئ د ا  

 راک روعشاب بق ۲[ نوح وا بام ال هو د هد هاو اه در راسو بايا

 لاقحا دعا نهو رو داش و حظ یز دءد بو ہکد ۴ روت ال صا اک |

 | دل اعص رع عدع نامه قر هناو ددح بصنم بق زام نوا دعب |

 || هنحرم لر ر هد مرا ءتحا شیوا لی هما هن افراع لها تو راساحا

 9 س حو عار > هلب' هرا هد تس ایم همد ول هلکعا راد )

 آن اعا ساب نالوا لم ن نادنس هدهع نیکءا عارف مطق نادر

 يخ هدندب ی رلغاع یقراصو اراک اغا نیما یشراص ین اب یجوال اط

 یراذع)کراذع ا ناراص قراص هد لرفس ا ارو مب

 | یدنوا مهر نالوا شا ران ییرهش هلغلوا مهاربا ی ساو سا وا

 | یداوا شکم وک ناس هل و یکیدرمک ی Er IFO ۶ ر اص

e4 هع“ سابل سابلاو ۷ ۶ اتش هاا حاحا  

 تد ا ا5 هد وب تدشو س داع تیاعر هع” وم ره هد وامه نوردنا

 هلص وصخ هوسا ندعو ذلو تیاور یب داوا ترا: ع لد ر اک و

 اوه س ۳۹4 ؟و اوزا رائدا ام من زور امویف ایوب هکضا دز دزورو ز ور

 توارط فرطر مو RS ادعا ل هنروآ ا۴ و هلغا واا هورااف ۱

 د سیب مال س اا ا مصل ا مام س ةت م فت م نمم رو ر ر هةم رم اا لاا

27 
۷ 
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 لرکوراهب لصف مودق نی ز دعب نیلا لالا مقاو یکیدلبآ بس |

 وه لاسعت هدمح لر هر دود هرازلک لک یی اهج راهدو لیل یوا |

 كاف اتش لا هلتسلوا هباشم هند تشه هکلب و هیش هما

 س الطا هکلب و و اج هی به  rkفاز هل ۳

 ی دنل وا للت ر هفد اطل

 ## د شاطکشب یارمساحاس یارمسب نوبامه لقن ع وقو

 ن امش رهشوبنا ات کر یهانتم ان تمئنو منو ۍهل ] فاطلاو ف |
 نوا تاناسدب وینوک هبنش کپ ندیآ ىف داصد فن وکی حرب نوا كني ٍ

 نانلوارا یتخا ی راترضح نم دنفا تل دعم یارا رب رم« نوک یت زو |
 هلجن و راذک هشاطکشد یا اغا دنيا وفن و ط هدتع ا

  ۱ن یک و ن ایرو و نو كرام او نم مدعم فرش

 یدلوا رات الآ عی دب ړق راک: شش

 چ بانل اع هاشداپ لقثو ل زم میسر باکر ع وقو

 | هدزوا م دتسم روطو دق مسر ینوک یعجوا كن و رقم تنپم نویامھ
 ۰ تاب ن 2 E من رابیطس > هل وا هدنکش ۲ یینچ یاکر 3

 مالسالا جوا بل اغ ولتاود ا ردص نیغعاوا رابخا هب
 یاموا ابن ںی سح ظداحو اشاب ورس>رب زو اب رد نادورفو ماعم ر

 تعاسو و رمسنم كمروس راژوب هر یوهللالظ ترضحیاکاخ هداشک

 درج لاونرپ هرکصدقدلروب ارجا یسالاو میسر باکر رد

 یدلوا ررفم یرات د وع #۸

 + لوم الشا یارس رد نبط تحاوء خارخا « ین

 ىس اد رف نبط ف تجاوم نالک هلبرب و یرژوا فب سش ن اض
 یدناوا سفت ایس طد كس هدعاقو جسد هه رس یونص هدانا



 تر
 ا ,بضعا ر دص ند هیاه. فرط وکی بنج 7 كنك 0 و هذولا ماد

 ۱ یلاسرا روک روم ی کر , لوب و رهوحم رهخ ی مو نوبامه لمح ن نو

 ۱ هدفی رش یلاسرا هلبا اغا راد س هد جاوم نیطسق جنا بولوا ننه

SCOT TT 

 ویا هطوأ صاخو اما رادناکرو اغا رادقوح هددخاو طسقو دوم

 ۱ 1 هد روا یالاب یکیدلک هلب ر هدنوک هلا یاد , نفسو نیمار نمک
 | اقا رادمطس هرزوا هروه شم هدعاق هروکذم تاغ رشت ههفدوبشا هل لوا

 | تاوط یطخ ینب داوا لماحو لاسرا هپ یلاع باب هلیدپ یراترمضح
 | ترمط> یاس A توالوا لاعتسا دلاءعتسا ندفرط ره هلا لالجا

 قو الا تحوتسم روع هک روا ندزا ]وا لای ور هب ی ھات اکو

 ۱" نماد هلبا کیدرب و هلا یف طحو هتل گر هو ر هه ا ۱

 | نی صاوخ عج بودیا سو" یب یا ریزو ترضح نوف ۱
 ۱ ا تاود تالو سدر يدر تیاهمو ید درد طخ فلم نوعصه ۱

 ۱ اسکره یادالا تحاویاعاد هدنم اتخو تا رق یراترنط > یدنفا ادرس

 | | كروک هم راترمطح اما را نیل ه رکتصت دک دلت ن تسد درصد رو هب و ل ۱

 ا ساب ن دزلتاکهقشبممو اد او نالا كو ثالوا متر ةدتس هطوا |
 ۱ نالوا نالسرفح سان کو ه ی دسدوا فر ظر یجاتفقو هپ اغا دو ۱

 ۱ هناا هللا د.ع یتسل هقص ساب و هب یدنفا نیسحب یردارپ اشاد بد را ۱

 ۱۳ رعد را یسیک دی ش ابو هی اغا ظذ اح هک شابو ۱

 دام موسر هل: الا ر هرخاف ملخ هب اغا ناعع رک یرادقوح ووو

 ۱ نالا ئا هک دف درا ارحا ڈاک دنر تراش کفن ما الماك
 ۱ ةشاطک شب ياد ثکلدیا رو :تندوع ندب الود باب هلءاباداو ب دا لاک

 ٠ یدلوا تورت بام بس ةزافا یعشنب نالا همالطروق یلوصو
۳ SSS ا ecer #تدوع 

 ۱ نان دف E E ار فرزاد ولت 93 قسار دربض الو ۱

 ۴ یاب رس یدفار Kı ا رادقوح سان نالوا رومأم هنااضدا ۱

 ه>رمدقآمدفز 1 ۳ دا یتدو* اها س ندرت ها ج وسم تم د ۱

 قو نمهدنمآ عا از رع# ن تام و ر ط رب دن نوطالف رد رو ےاکعا اهدتشا

 1 هالا a ورم ورا بواب روج. تیاعر 4 ینا و ناستو یزاس ماه



 د سس هه سس یس < ےس کک کک و درج و سو ا ٠ دم

 لر شورش ما نولوا تزرعاابر هدر ر لو صور :یب

 | لظ ترضح ی اشهلفا یادکاخ یتوک ین را هج ید ی
 | مرک دز اه ذو باا هلهحو ون و 1 رغ یاس رب هرهخ هب ی
 هلسالاو دم نارادقوح شالوالاک قعلوا لوبقن رقهدهاکولم

 ۱ یداوا لوم تلاع تفطاع ره ظء

 ج املا لب و مع نایت ال رمس تافو ۇق
 4 اغا ناععهرق شیاح بصاو اغا دھڅ

 ۱ و رس نالوا مدس هلب | TE قلاب ۳ خو مدعم هام 5

 أ س ر ؟ ره 41 وا مدارب 1 ی ے آم 1 3 تساعجو یصم لتاد عاد گج

 ۳ د نکو ا در شبشرب نک یه ندعوعو مو هدانا یندرک كن هر

 وارد وارد ی 1 امروآ ی هو روا ییا یاد مته وا ې هد هد

 ۱ هان شام ° ید مقر و لب وان

 ۱ هل هوا ت تردفم هر" هو نجر رطتمو تلعحر هن رخآ یر هلا نوک ی

 ۱ ر تھیم جبر ف ل انو غا یکصج + هاش ات یا اتا دور ل٣

 ی دلوا 2 ھن د تود

 ےس ل ا سس سس

 +٭ نوبا.ه دن رخ زا یدنفا دع رادقوج ندش غارج

 ورن دتفوقوحرپ یدنفاد څر ادق ویل هن ا وط ندنراغنا نویامه شا

 ییبطل یجورح رطاخ ها یه ثنهش تعفش مو بسأل ییاعار

 | یکیدلکهنوردنا بواب زاب هپ هنب رخ یسهنس نکس نوا موڈ رع یاغنا ید
 قاشع نیغاوا ب وشا لد بوبر * دك راوآ هد هسا مولعم هل

 ۱ | و ها 0 TN بو سم هب ا



 کل شاد ن Rg دک ۳3 لد اس هدر و تلاوت وه هصوصخ وا و ۱

 | ی داوا قوغص كپ یکی دش ود یز داپ وریند کواو قوروب ی: کیو ۱
 یرطاخ تاکب مراص رادقوج ن انا وب یسالال هدروک ذم می رات «دمسیا |
 رور مھ هژسا و: 2 قارادفوج دیس زوهط یرکب و رودعم یروصق نوچ |

 ۱ ضيف دعا ن هو راکشآ یی دک هنیر ی کی جد رب نحنا یدیشلوا |

 | رارف ینلغارح هلهج و نال وا طیب ۰ دالاب هلغمل وارادیدب ییا

 ]| قدلوا راسکتآ بیس الا یغیدنوطزوب هغلوارام رات یرادیاباب رع "همی و |
 9 = 8۵۵ هه ۰ 8 ھه 1

 ¥ هداشراهح یس رد فال رس ناصهر توج

 ۱۳۳۱ نابع لات ا ھا نامر یس هنسزومط ز والو ا |
 | هلبسهناحورتاذذلتو روهظهعشعش شاب هلعش هدنسههک یجدبیرکب |
 ىە ہھک ه,نشراهج ی ود كنان لیدنق بولوا یک روییع روا ی و كسابرا !

 ِ همایصو ماب هیولص كلرهید * دع ىلع لص « دوار دی نمآ اموع

 سموم يف بورود قدوم قید ن دحوم ق>ح تا هأب رلع» | ماود

 دونم قپنموم ب ولق هلبا اون كاشلا میظع نآرف قحهنلوا توالنو ۱
 روضح نوکیس ادرف هرکص:دفدلوا ر رکم راعد ینو رد هص وضح ولو |

 رمیتفا ول( ولتکوش هن احد لرلیدنفا ماع س رد هلا ادب هنن راسرد ۱

 __یدلوا رهظا س و شنک ناجا رااورهظء یراّیرضح |
 0 # ت داعس هر ری ت تاود ناکرا تراز تارا ۱

 ۳ قوگ دراج ندا فاداصن هننوک یش: نوا تناضیملار هاب ناضمز ۱
 ۱ هرکذ لب الع مظاعاو الک و جا هنت راب ز فی رش ؟دقرخ نالوا د اتم |

 لا ت دامس "دف رخ تراز فرش هرکصْدادا ی خزام هلن واو توعد

 ئڌلوا ت كە دیا ت تلود " ی ر تکوس ناش یرلوژاوا ن رڪ ره |

 ۳۳ سم سس ل سس

 ۱ + یهاشداپ ترضح روطحرد یهلا ندباو> و

 یغیدا وا هللا ءایلوا قطن روبح هللا دنع نم هاک ۲ لد «اشداپ ت رضح |
 1 عاسنسا ه دن رلبهاش داب هاک شاپ هلا هلبسو را هاک ره هل عهالوا هابلشا لح | ۱

 | یراکدلک هدیا یهاتمانتاضو فر هذقم هلرلبهاشنهش كانا كاپ باقی هلا |

 الاب و ریندپل نل وا ف رشت هلیا فب رش ن اضەر نیغلوا ینه! |

۱ 

 | هفرخ وشا هذ هسا یدنق وا یهلا هعفد جاقرب « دننویامه نيب ام |

 1 داس
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 |اغا رادحلس یراطفا هناهاش تاذ «رک.صادنند وع یف راز ن دام
 | یراقدلبق زامن ك زانا یل هطوا صاخ نب رش حیوان بو دیآ هدننکشوا
 ۱ هرز وا 1 را هطوا كل ر عا یرالک دفا خجیاسدو غ وارو ادآ هد

 ارب ف یش هلبا یناقاخ مودق یناق وف رصق رظان هنادبم نالوا شغاوا |

 | یخلدلوا یفتسمقاانزوا ند هعشوش ها ییاسانم تاتهم تیاهن تول

 ۱ ظ وطحم اتفلطم هاه اش عنطو ظ وجم ه دی اف هد ابض هدا ز هدل |

 قوهلوا یک العا ندزدنوک چک هلکتروتکر هلءشءاغا راریس ندنرلهح هل

 | روضحیغومج هدناواو نامرف یرللوا .ناوخ ینهلا ناخا شوخ نانو
 | هنسهلج«دنرلکدرب وچ .هقلخ هناکر الا عبسو نادیم بولو ناباتش هوپاما
 ۱ هداز یطووص ندرلشواح نالوا رهام هغم وقوا یهلاورهاط یا

 | ل ذ # قشع ن اطلس ینرهش م دوجو یدتتا اک ٭ یدنفا اب
 نس رسا كما یروفع یا # قشع ناویذ واوا رب یدلو روف هدنبارم
 | ك یک اب قطن * شع ناناج نوسابا جم هلبا ناج كن # هنن ان اجرک
 | # ندن بھلا بضم شلبا هدناوف ج وا اموع یرترئاس ت ویقوا رب

 | كنفاصو لدزنک فراعم # نر مب یس هنادرد كنفانصا .دوجو یرحم
 مع و # ر دنلوازج ام رل دهنح هدف ملک ےب @ ی م یس هاو
 | یا#3ندنس هو را بوتقوا اک هدیسدهلا # "1 ج یبهناوبد ید ته

 ۱ مات # راو لدو هناب ۱ داد یک ره * راو لدص دناج كل دلون

 ۱ ییعید ودوآ # راو كد شدن اب یرمع ند هاج #ءادألا ناکوج هدنک
 ۱ ِ "سگ ۹ ۲

 هدبنسه] ۱! ردي رک نام رد هدنا هکشود هدردرب لکوک یا 4 بداء

 | اغارکاش یاب نذوم ن دننا رحم ل رااغا نلدطوا. نضاخ ههنوقوا ان
 | راس,تخا یو راهظا ام اراکشآ دش دنهاوخ ناهتبزار هک آدرق"

 یهدیماج مر # یقرهشمرط هراهدرپ یک دشا كنسادرص هل هاکناج ءا
 | * یشب ئاق بودیفا تبح تنم ملا * یشک هع رچ تولوا كا

 | ۷ ی رف یب رع یندهببی>یل # یشعو خص نامههلاتس “هر مرور
 | تسار قیسهتفرش *دنف کک # یشوخو یداش هناع شودرد دول4

 | یاسلا هرس سد یااجالم هک اشحورث ات هنیعماس یسوقوا ن دن

 | ف رط قصلوا ریهشن هلهجووب یدنسنلام دنا ملن ون كنب رام
 | اغا زاد ےس رشد یتخیدلوا ظوظعحم یرانوبامه عبط ندهناهاش رم

 هم سس



 ِ ۳ منه 4. یاب ف دوران E E 9 هو كن را او

 | رمصق هناهاش مچ هد هرص ییددلوا مسن ۰ رلنایقوا یا | هلو رم

 ۱( اک زر ۳1 هنفرط نونامه نيب ام هلا رطاخ یا هصو ما ندربهع مرا

 ا یدلوا مافجاو مارخ قوش بیس هب هلج یزلکدلیا
 ۱ | #دد> یارتسرد هدیاهءمحسنا رخ یارحاو دیعس دبع نیما «

 |. تم ض رج هام دید ی د وک هیننکل لاو ث لاله یارغ رخ |

 | لاکشا * اوو بش یل ایکتساو لاک | ن دننکب دم ه دیا
 ۱ 0 مالک# شغوط 4 راو شمروک هب هرجا رهشب یدیع لاله ( یظن) هلعلوا

 ۱ نیغلوا ماربب هوجو دور هاب ب قر هلوا ماوع هاوذا 3 ییاذعرب

 | هیاونجا تک وش هاش داب ترضع یا علما ی اک اخ انماو العو ارزو

 اول لوا اطيز قود ۳ نراقم هل. ج وا نوک حوا لر هروس رازوب

 ۳ در لاغطا تاکء هاها ناسحا رو ۱
 ی o na ی و سر وار سو یو رس ست e یو بیپ یو یورو

۱ ۱ Ere میسر E a E 
 لس یرلتق اس هر هلج هد ی الا ت ی 1 اک  vlهن هعف دو نکن

 نرح هتم لمم 3 رکو ناخ دعا ن اند لاعطا * دواک « د مارب ما ۱

 | رهفو نغو قرع هنبرلن احا یادرد نام ۱ یظع نارق ن اقر

 دو قرغتسم هنب راناوارف فطا یربکوریفصو
  #۴جو اا رارمطس ترت یراب رهش تسغر

 ۱ )6آ یک ن واته نور غ اراک ۱

 | یاتفجاشابناعیکبرکیخیدلوا كلام مد هن اهاش "هناس كرا دناهجرا درس ۱
 ۱ E لاحر ندنغیدلۆا را تعا ناناشدقوفو زاد اوه هات )غ

 یک یفیدن لف راک د یرلکدروک هلا هلرسورب یر ره تولوا راذک تاقوا ۱

 EM رادقوح ن د زاغا ض رع و ۲ ینا نوا كم رش لاوش وسا

 ۱ قباس رم هبا یلاغا راداکرو ید:وا حمل رعاش ات یس عور هجر

 ۱ س (عاناياس یس ارغک رالک و ا نیما ص وج یاب ه نوه
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۱ 
۱ 
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 ۱ ۰ لنس لاک ولم < تھم EYO ۳1 ءاش هوا رق رمق ول دی ره ی ۱

 | ندرهطوا یغاشاو ۳۳۳۳ هدایت وا یا هکاتف> ی راکدید افاز
 | كنس هلج بودا تعر اسم هدتعاس یعاس جد و اغآ نالوا ۹

 عيا تقو رارا هلباق وذ عاونا ر دقهماشخ او سمسم یرللوصو هدد
 | ن دنفد دل وا ربارب هلا راندیک رەس وب رقحا دبع وشا نف دل وا ر د

 | هخەزاب ی کیدنشیا ه دن راک داک هیارس نیب هپ وسناب ور ذح ن دنابتس
 ر دش! وا رظذ قرص ناب هلیسو مغیدلود رف

 +$ یدنفاتعه) یهاشداب بط يشق یا مور ترادص هبح و #

 | یرارضح یدنفاتعب# یشاب میکح ولتحامرکارداد ندماظع رود
 ۱ یییدلو ارك سمی اقل ۳ س ھر ع یسهدعم) یدیسهنسزوهطزونواوب

 | لاصح كنی راترمضح هیلاراش ءیدلوا رفورک "دناهمنیز هجایپ راعحو رم

 | ندنفبداوا نون فصره ن دننکرح هنا>>و نوتفم ملاع هنسهدب
 ۱ ن ورب .RR دح خم راوتو دعاصو نان وا یظتت نرنرادص ل

 كکب فتارو كل نیدنقا يع و كندفا الم يّ ه دن رلحا هد هم

 ۱ ِ # باک رولک مزال هد هحاسد لوا 68 هلتهح رهو باتا یرلجحم

 | ردص هدررم لابقاا یداک # كند:فا ت زعر دشا وا بارشا ی دا
 | تع#+ تف رب ی لا مورر دص ز # كنیدنفا نبع ٭* نیعهب ك
 یراخ رات ٭ یا مورا هی یدو | تههبابطارمس ۳ تاکب ف ڈار ٭ د ءآ شا

 یدناوا م رمت لاو خجر هراس

  ناهج هاش ةدازهش یالال ندش غارج $

 | ل رم دنفا یدنفا دی ادیع نال وا ن اتن اوج ن اک دارهش دجا ر
 | لس م انا نایین ندنادردقنا اغا ندیاناشعیفر هلبناونع یا

 | یغیدلوا زعم هلبا ترا بجونیم تم دوا هنسیلا شب هلفلوال)
 | هاشارب یالال ن دنفد داو اف ول امو ف ولا هبا ینادابعو تاعاط « دل
 | شب هنیعبس دحرس نس هد هوا هدکمروک هافر هدیهاشنهث "هب

 | دطصءهرق جرج ن دهصاح؛هناح ن دینک, دنروک شع یا هل >

 | هرزوا قلوا ید هر.اج كهبا یموم یال یہا نالوا لولحم ك

 | ناک: نک جاورا ب ما رادب نفلمارج وخ دف ناو رخ و نایب او ةبح



 | لرفس الال 77 نالوا ۳3 ندادن ۵ دهع ET ناما لها

 |, دنسارا یل اقماو نارقاو لئان یدنفا لیلخ هجاوخ هتک ن دنس هطوا
 1 "ریکشب ارالیک یک دک.هطوا صاخ ناللف قعنآ نیفل وا لئام هرانعفا |

 | نام زالمو قخه یدنفا نسحالهش یار ناطاس هک ن دنفلشاب

 ۱ قا یدلوا قسم هدننارا هصاخ*هناخح ۱
"3 3 ¬ = 

 ۳ 5 ارالد یارسرد هذیاعم مایه یارجاو یعضادیع ندا 7

 وف هت رشا ایذ ر رهشوم دنا همسورزا ارجا اعاد ع عشار اره مر

 3 دد هلب وا هلعلوا هفرع ینوک ی اص ندا ف داصت ۳ یجزوقط

 ۱ .« داعسلا بای ر نو ڪڪ یسادرف بولیدیک ۳3 ب وزامه یارمش لوہمالسا

 کس ترد اع رفنو تاتو ارعسا الفاک ه دیاعم موسر * د:خاک شیپ

 .یدلوا الما ةفبعص ترث ینیدلوا اتفبا ایقاعتء هيك تردو

 4 راکدنواد ی 1 i ا 24 ارادو ك ی .عارح >

 و البکی سهنس زولوا هلا ٤ ییلوت راک دنوادخ یزاغ ناکهدمبورب درس وز

 ۱ | یکی ناف ناچ يوك یار ناب رو انا ناّمع نالو عار ندب ةا رک

 |, ااحيمجت تبلوت نالوا لع ندنښ هریا و قجل وا نایرفم عو“

 | فطام ابفطل 3 «رلیرضح ید اجار ر ولتفوطع ناذلوپپ اغار ادو وح

 ناکجاوخ فالس نلخاد هل هی یک هسا نیم ل نیمرحو ناسحا

 قاغا رادقوح نیغل وا تاون "«والع ه دیفح یییدلوا ناک رالا 4 مین

 اغا نتماولتفو طعم زاد از نو سساقناسیرا رهشزا پاک هنس هلرلج هاج

 هد |یباک یماضادنبلد هنیدنسم قاغا راد رو اخ یراترضحا

 ان !نیما جم قارط م یتماخا رتضنانالوا ءدننودام هثفلاغادنباد بوناوانابتا
 0 نام ۰ هوس هی هلج هلی یا انضما ك دچا زانروب یتناخآ یکشب وكرر

 کشت و لتاد ۹ یغلاخا زن لتصا نالوا هدیم هدهع هلیسلوا
 کس هلرس هذار یفلاخا ۳ هتوکو زازعا اغا لالخ یلادنص یاغا
 "زاس رظاعا دا لافقم ناتناوبیب رکن لول ساب ندزناغا یل هطوا صاح

 ل ةطوا صاخ مزالم ها تک هطواصاخ نالف قچآ هدنناهن پواوا
 تطا رھ یدلواو راس ا فا یس د یو ۹ قثاس ندا اه

 أ 1 ١ یداوا راول هدنب هاشدار ا تل و

  KSرک ۲
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 یراددطپانج تالتفح یراب ره ترم ه>تع زع $

 ډک ر وهشمر وب زم تالنفج ر د اغا راداکر فیطات و

 | لان ه دتطاس هءاس كثب رابتر صح اغا لع ولتلود یراب رهش راد

 رو یلع رون ینوربب و نوردو روم هنوک ندنوک یکاتفح اغا زابآ ید
 روصع هاش هاشدان هلفلوا ة دعلوا زورمسه نلکن دن دلوا تگ

 ۱ ترسم ماربب ماکحاوبشا ب ولوا ر وب هنبغر هثدلوا دنعاسع را
 | كند مشلا دا یذرهش عب ینوک یصچوا كني دلوآ ماتخ "هدیسرم

 | رادباکر هدرانوکوب و لابقا هتیغر اضیمطف هحاس بیت نوک یجندین

 یماک ول:فوطع نالوا ل الخا و رعوئرپ نراسقم هلبسلاع بصن« یف
 قفاوم یا تب زع » د هلاکولم تبعم سد یتیرایرضح ی دنفا د
 | شا لاو عسا تصخر كردیا ناب اغا رادو س یفیدلوا لاخلا م
 هل هجواوا و بینرت وطنه رب اصوصخ ن وچ ها راشم یدنؤا لت
 | ل وصو هروک ذم كلاقحع ندتسار هر هدزوکذع مو نیکعیابیغرت هتم

 هرکصندمارا و سفت رادقم رب بو دبا لوزن هب هراد نالیروک بس
 | رفس نیکو ره ظ» هتاسفتلا هلبس هسبضوت كنرترضح اما رادب
 || هجلوا رنشب»هداکا قلا عع وب لمکع یک یراغآ ضرع نانلوا تو

 | بونا كراقوا مناط خاظقراروط هل زم هدروشوخ یرلفدنلوب هل راشک
 | راشواج هدارواو تع زع هداراو يحااب هنشانضوح هلنیرافدصاب 2
 | تصخر لیص ك نوعا نلاح ییلصف تالسوب زا نهشراب>داصم
 | "درب هاکود هاکناج «آ هلانو هزاغا مچسعل هدنزاس و هدنناوش هدنا یرلکب
 | یسهلواولز هاد هکسفقصلوا هزادنا ب قوش بجوم هزانهشزاس بیو
 كمر و كنها هرکیدکی زاوآ شوخ زاس رهو كند هنیربنچ خرچ لا

 روضع هقسدلا نوا یرب ره ور وهظ راش ٹک هنس هاچ هدنلبیگ

 | نظام هزاغتلاو رماح هدروضح هج درا كرازوب بودپا رویم ندننوپ
 ۱ نئبروک فحا «دایز ید یفابق و بلاقو فح تب و یزوس ض
 هناهب وب طقف و نامرفو يحا یزا هفطالم هنیربرپ هنیزرط هفیطا كرا
 | رواد دارا مع یرلمالوانیسایهم هب هلماعم هناک وام جام فلا ۰

 ۱ هود نام ذاو س> نار هنکن نادلقم نانو هد.لاقو یتغب داوا نارو

 | لوا هنس نوا شب و دیلایذ هدرتعم رف مهره ندراغا نالوا هدهن



e /ا وا کرح ندر دلو رس وب نالکس ندارم  

 1 هتم کن .a 2 ردنوأ تا رز ناروظ هلا ۳ 0 دش اب

 ایسا رج pêg, A بوت ی هر 29 دا

 1 دعا دنس یر دوشا هد هسدا هدولا | هر اریکبدوم تعم>و هدوسآ ها ۱

 3 دنویفا هساوا توو 4َ بودیا هناعرم» ی ۳۹ زاتخأ و كرد اھ ی هل ام و

 ۶ >اور ی ناھ ند: کامل ie قناری هر روشفو

 ۱ هراچ هعد رد ¢: د رارد ناالک 2 8 دیک کحشا دا معاج سادرف ناما

 | مدام هلوبینلوب كن هغاب هنیرزوا هقرا نب هله نوسرولوب نس هني كسل وب
 ۱ رد دیا با ج نعسح هيد 4. دود ی ییالوفاک, نیس ر دا لصن نس مات

 جوی

 دزه هقرا اک ند ھر و باوج دهسا هد هنلا یدید مدي کے یھ

 ندن نوع> ه.دروا هتیدوبنم و ولد رک هپ هن هدیطار دک و وب

 ۱ الکدید الب وط هذشان یتلفع هعالوب اکب فی رح نیکر چ ناما بورشاش
 کی اکس ةمروپ نیدنک هدنس مدآ ہتعشح ندنغیدلوا دیق یب دعقم دفسا
 ۱ یاج هرک ضد هما ندنرلکدب د جوا قاراوپ حوا قح قتلوا هذ هر

 | زاروپ هلبوس "بواوب را زوس یلقشارب یک یکلموج همروواق یکدروا
 ندا ع بلش ن نکا روب ه- ۳ همرک اا ر ةو هدراقو مب رازوسوڊ

 | ەد م هدیآی کاله ییدنک مب هد رب كمدآ قب :راحر یکكنسرولک هن (

 فرح ریز سروپ زس را هن نامالاناما بولبفص واین ندکعنرک کتمشح

 ود راو نیةناب ی دم“ تیک ن دمنا همروط لدتا لی ذر نب نیس شعا

 ےک ا ا و س م ےہ ماچ ر ہک تب ی ہا

 هد رس هلاق هروصد یرضیا توبا تاقتلا جه دعا هتد ما رعاح

 هلکنس 1 هک >-ی نیلا ندا اد راوخ هلل ود هرکص ندن وب را و تال لهاح

 ار راثنواح كععطم نکیآ رید م هزاب بویقوا هد زار  هیلشاب هبتکم
 هد رلقد > الغاهرلبنع یکی همز اب هتی ر توناق قن راقو اف ندیرلثاب كل رلد وب

 ۸ ؟دید می هدیآ تاقا هدتشا ند کن داس کب هلک هنشاب نامزوا نعسح ۱

 وج ادلب وس فوج فد رج قلا ا ب اوا علام " یرافو هد هساا

 دص ربقق كرز هی اغا دعس اندک داب وسزوس هةساند هعد

 ۱ یبوب ن نت قح ردق وب م دا جل ندرپکی ه در اديه وش نیس ع
 اب رازب ی٣ ا كعد ¿ل نيس قاب «دفرادفوح در ۳۷ ینوصوبو ۱

 زر زنا

 س ی ج س سم ت اس | سا سسس ےس ےک یک وچ ک و ےس ےن ےس ےس دیس چم م



{iir} 

 « یه ه دیک هپ هطوا صاخ رارودنق زيب دلس مزار ز نیسکح هروشود

 نسرکا | زەەرىكەرلتەدخ هسا و رههلوارا دّوو ٠ رولوالود هد هز نسر ترولوا ۱

 ا ی واجود وب رک تاکیدتا ید رح لر هلو تعم> هل

 هعاص زاغول سود # ۰ نس یر لکن جاق اب رکخ ند :نهاددم ۱

 لعاح كم و ؟ق اتشىداب ا بو رفالع هءودوا هيد # نس

۱ 
۱ 

 | نیس رسا وس زوس ن وژوغ نیس: دز مس + لا 3

 | یر ا شالا د هرارو,نوو مر یئ تس هک سس بعقااما ملت ؛ نس ەلکر ےن هح

 ارش یاس: د # یک انب ك ابادربق اع # لبا یصو صخ مروقو العان-

 | هنس هب يه هاعا نود رهق هنسکد مروقوا لزوک ك یی # کارو

 | یتسودنکبو وق هر قجوچ یژروبنفوبكب یدبع بحاصء هدک
 | یکی کیداک هنا كرلنوب قر هلا .ط هکنک د کە دنلا ر هدا ضر هندن نب

 ۱ نوسا وأ ردوا هدعا دالشا هتکم زب یزس ک ۹۹ او مران الس

 یس هجاوخ تک« ی دنا دیعس یلایخ نکنارد مهروک یز کو

 .هن رانک كضوح قاراشی رغ اح ناسا یرلقحوح یارس بو

 | یدلع هنزاغادجا یلیغوا تو ندراغا س سوا>دبقم ۰ دنرلک

 ۱ كل ی دنوا هاو وب هندن : اخ عاج توراو هاب کب ید لر هن

 ۱ رب سد دوفوا هن ه دنباوح ك ىدا مک اکیر زر زیسمو

 هنیدنکروقوا هن دزاغنرا_ دع روک ییفیدلا تسدبا نل هلوا هچاوخ ن
 دریا ن وسعلات هفلفحوج دنا ر وق نامز یکیدید تن لا

 ۱ لسرتسا هنب ما هعیچ هن م هزوب ی ؟كدروا ل هریک هضوج عمادرف و

 مرم یھب * هی ا دمی دفا یا م هرم ڪ

 كج هریک هب وص هللا دام مروباوغوب ن كساک هد هرق هغ اب مب نسب

 ندنس م دةي نداروش لوا عفد ه داه مرواوغوب ن ون نوتب مسرو

 نءکدتیا ظح ر اضح هلج هلفلوا باوج یلکنر بساسنم هعقوم یا
 لر هب د ی دبنوا تم ثح لوا رد توا دا ید دعقم دهسا هک

 | ی دنارقیب ه اشداپ هاش هندی مسن ف الخ و فالو مل یزو

 هدبعب تورویب مع دوت هبفیطات یسارپ و مس و رر هج هءاب ز هراز وب

 |:سک ره بو دیا یتغانرف هدنا واو ایا ین دوع ءانب هنب رفت كماشد
 | رطاخ یاسص و تم زع هپ هراد یک هدورافوپ ن د رولا ضااف ر وغ
 Dinette دی ید ها

(۰ ۳ 
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 E قود  اہ ا 0 تدوع 7۳3 و 11 ۱

 3 ۱ یدلوا تنیب تملا یو

 ۹ ةصاخ هناخ ت ۳ زا اغ و وب ندش خارج -

 ۳ BS OO TEE کو

 یدل وا لوھ رع ید دلوا لوم والثم اثما هرم ۱

 3 ۱ هد )هرورسروهطو فلاونیتسامو نیعد رالاسمیاقو دز

 ۳ فاس ةه تاوعا ی ام دق ضعب هطوا صاخ

 مرکم موب نالوا قو ننارف لاس نت ارس ھنن یرقزویکنا كن
 م دآ ی عود چ اھا حانرس هلتهج وب و ماع سم یغیدلوا رازاب مرڪ ۱

 مرحو دادناد هلناسحا همرح یوئامشنوردنا تاوعا یرلنرضح حمدنفا |

 یناغا یرون یجنا-شفقیسشان ےک كنسهطوا دن رخ ۵ 2 ندنرلقدر ویب |

USیهطااحو یبیدنفاكعهاراهداز یدنفا دیشروخندرل,  

 :نالسیزس یسشاب رکو كنس هطوارالکو اغا لع ظ:اح شی ورد |
 كنب رلئرمضح اشاپ لع زادمسو بانا ناب .کساحوک ك رالیکو یبیدنفا ۱

 یس شانی وش هداخ كنس هطوال رم رغسو نانا لع تعب یسپجرال یک

 ,ینیدنفا نسح یروو ن د رانکسا لقاحو اغا م هدا یعاعق نکبل

 صاخ ییاغالیعامسان ندزااعارایتخا یسیعکللوق شاب a هطوا یلّرفسو |
 ایت ۱ بجوتسم تعدخ تداعس هق رو تایماک 4: س هدر هطوا ۱

 : ی.راو لها هد تاسو نالوا لم ندرم هدهع هلن رامزود تایصق ۱

 ناوصتسا ین هلج دکل وب لاو هد هناهاش هیاوانه هیاسو با تارازا |
 ساب ولع نوای قاب ین غلات ےک کنن قر هنلوا |

 ۱ هللا دع راد نوا :قلیح هط)اح و تن دا یدنفا ك لاک

 رد هفابشاب کتب بودیا باوخو روضح رت كب عرکلا دبع هداز |
 شوا هفلشات ی وش هما و اهنزا اعا نایعع ىج ها ندارادفوج



 دڳ 0 ۶ |

 | یرلتهدخ كج هنب روک هزوکو لوبق كب. ىلع ر وک یراکدید اهو.
 یدلوا لوبقم یکیدص لایم لایخ

 ۱ ۶ یلبنچرمصق رد دیدج لاس یارب نویامهباکرعوفو#

 | ینوک هبنشجب ندیا فداصت هننوک یعشب كمارنحالا مزال مارا
 ردّلا للحر دص هلی ید ما لعنت و كير یددح لاس هدنکشوک ِ

 | یاپک اخینارضح العمصاع واتءارک«دازیکممالسال عشواشاپ بااغولتلو
 هداب ز ندندامو ره ظم هناعتلا لر هروسرزون دی هناک ولم نورة مامه نوبام

 یدلوا رهظا یک ع یرلهلوا تفتام

 + كاطع هدهد یزا مس یناخد تعدح ه>و
or Sar REE EEA | 

 | لا ترا تغب كب یبح یعاس یلیارفس نالوا یون هیاغآ را دس هدب
 | باغایبساوا كني رب ندیلرفس هنی هدلاح یکیدم هدا اقا هسوک هلت
 | بویقیا تبغر هنور دنا نوناق هدناب وب یرانر ضخ اغا راد لس نکیآ لاقح
 لاوسیبسو تاغتلا هلباتهدخوب هکباطع یسصتوت كساد هن ر

 ۱ هک اش اب دم ےلس شدم بص واشاپ باغ ی ظعارب زو لرع

 هنتفو كير رابجاب روج رع صعب یتنارمْمحو تارفن كنغاجوا هلان
 ۱ لع یاب یب هبج یییدلوادونسخ كن هیلع تاود كردي  كي رمشهداسو
 ۱ ۱ هود هدلاجیهیدلوا.كيکر اصط یرلک دتا لي رم هگمردتنا لرع یا

 | یرلکدید اغا نط صم یشواچ ق اجوا نالوا هجا« ران رح ی
 | نیک یب هتف نیکو نیکرچ«داموب اناذ هد هسا را,دتا داعفا ی هاب

 وشا ن دنفیداوا نیکی ر دننکسا را رهش راربغا برس ی راک دم هد

 هزفسلس ن انلوا بلج هه «> هلبس هطساو ی دنقا دم یکص> یی ز
 ۱ یداوارورمس» هلبا هقلطم تااکو تمدخ شاپ دم یرسمماسرب زوی نالا
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 بد بایت اا اش ا ین لنعار ر دص هد ۲ ۳ ۹۷ نالت 3 وڏ

 ندکدردغا میلسن فا کل یونصو مسمن ی هب ص هو ولا نولڪسص

 هر روضح كهاح ردنکسا هاشدان نرصح هدنس هطوا 2 ا هرکص

 ا ددو یس انا یر کد و نیم زحمت نیر دص ن دنس هقراو لخاد |
 ینارجا هج: و و ماغ میسر هدعب تولوالان ههک زان سزاون ردق هپ یدن وا

 ۳ : . ی دلوا مازحا عط قفاوم

 ۱ شرف هن : اهاش تا شا لاسرا ۇچ

 66 یردس یاد دبابی مطعا ردص

 2 هننتراترضح قاطء لب ایک ھا وا تن یکی دارو بجاوم

 یار كن , رل ا ضرعیرهخ - ىج اوو یکروک رود ند هزاهاش فرشآ

 نوزوا ولتداعس یسادفک یره رفس وب هلذلوا ند « دعاف ىس هک هلا
 ی هعص ردقیلا قرف هد همان رورو يور آ هروک ذء تمدح ۳۵ نیما

 ۱ لیلج ر دص فرط قحلوا نیم یل وصو هب ياع باب هلا یک دیو

 ارش طخ ینیدلوآ لهاجو لا ھما هپ بسر "لا هدنتح ندردق
 شود ې هرخأف "هورف ه دنشاب ن اندر بودا لاسقتسا ندرب نالوا مدیر

 لوصا و ب ادآ هلبا دنن هدلیج ن ایم یرهوجر یخ واسکا هتف اا

 قم د ومع و ل ا رو 17 ۵ درب ناوید ین واه طح 0 رگیصدأر جا

 يا مار کا نالوا مشر ههلارام یادت ه دود بولوا ت تلودناکرا مول ەم

 یدلبا ماعها هنس هداعا هرز وا یماطغتا مادو ماا

 86 ارالد یار ناسوهون ز ناشکنایکب دضبق ناس>ا ۴

 ی هل كناد هردانناناغا نالوا هد هناکولم نوش ضيف نوپابه یاربس
 نع یاضر اٌماد ندنراقدلوا یس هدب رجرد *دنب نغنالوبق دازا كنم لو

 8 یعا سمو دح و یعاس و دخ هل اے سا یب ر هناهاش یا ضررا

 لوم لوما قوفام هناهاد لوما تفطاع رن هدیرلوح ندنراکدلک

 | كنپرلیرمضح یزافم ها ننه ش و یزاغ هاش وربند هنس نکس یدی هلغاوا
 ] هلی هلیسو رب یرب رهو سوه سکره هب یزادنا رم" نف یرلةدروسب رابتعا

 ۱ وربن دقت سو 5 ras Re ستسد *:ي ی



 ۱ هک ۲ ۷ ۱

 | با یا همهیدلوا یل اخ ن دکعنا هادم هما دم هلوا هاکآ هروک رس

 | هلا مهلدقبح هناورمس یس هنس ی دی زوتوا ن دنرلکج هبقنا هاسلشنا ها
 ۱ می دلواراکس وهندمیدناواراعشو دعهدندا دعتکدانایور ات ع لع اف هجم اب

 | یرادن هب یموزا قحلوا راک رد یکح هدیا هدعاسم راکز ور هز

 | بوک ها یالوف كپ دنن طاس یاس یابو قوا نالوا فوقومهفورسص «ل
 | زب كلف یب انا قطصءیغاع یجاراصروهشم یغارچ یلسبس هدبلر
 | تناولیصحت ینعورفولوصا لرهریدکچ ها>قوج هدندمزا هجدیاهن
 | لیدب هرک ضب هدر کیدتیا لیمکت ین ءازکبود هر وط هلی نب رظفب
 | ید هزب هليا رلشکن اک نالوا هدیشوف مزب هراهاک هربسم نایدیک هی زرطی
 | رازاب یجتزوفط نوا كنب نا رغص هکرابم *هنسوب و سسبمكلکب و.
 | هنفنداواردعم قلا هصقر ار ه.ماقفرهدنس هیکدینا ده قوا ینوک یس

 | راوب هقحاب زاب وقوا * یاب یشاق یا خرب هزابک ن سرد مب هلوا (م
 یا كردبا ل ا سح هعدنک یدنک ییسدااع لأم( ی اہک اخ هرمغ ۳

 | یدج هد هنیزخادتابولب روسزوب هروشنوترپ روضح هل, ارمافر د
 | یبلرفس  داز یدنفا رکب یل هعذچ ق وغوص هرکص اغا ع رکبلا ی.
 | هدرالبکه نر هرکصیبدو اغا لیعامسا یدنح هدرالیک ندنس هقرا كا

 هرکص یخد ی دنفا دم یدنح ه داژ یسادضکر بھٹ ا ن درااغا ن

 روصقرپ ررح هرکص ند هلجو اغا دیشر یس هلوک كاغارادمس ندا
 | ندنکیدارورسیافص بسک هلبا رویغ هاش ناسحاروعش یب زجاع
 | نج هل ونوف هنب زوشرف یج زویکیو یمگو یجزوپ ز وفط هس
 | نایت هوطخ زوب زوط بولب روط هلّعم و را بجاوه رک وا
 ۱ لداع داش ندبا تابا هدنروص> كن دنفا جش یری ترصد

 | اطعا ن دنویام ۵ بیج ی رلفراصء كرا هفوج كج هلی رب و «رالداع
 هد رفح یکی د شود یش ر هةشب ند اعد ريخ هلس هص> كر

 | روص ان رورسوب ب و وا یمطع تمنرب نوا ادا یرکسشل و
 | شانام ڪک رس فقاوو تدوع هش اط کٹ یارس یرزوا ماش>ا

 یداوا ترسم كوبب هجزپ رمیدلوا
 هک ارالد یارسزا اغا ىلع یغارجاغا رادفوج ندش عارج #
 | یناس>او فطا فول ام هشیمهكهان,!اعءاش دابندنوردناتاوغا یا



 و داش تافتلا س ت و هد هنس ی انا 4 ا |

 رهاظیاحر ةنفالسا تهح رھ زاو ادس ب لرد واردره هد تطاس "هراس |

 نادت لیگ ياشا ق > دل وا ما هدنوربو ن وردنا لعل وا ادیوه و
 شبی بیس دیا صبر ر د هر هسک و ضا ون دع> ن: :رومآ هرکص

 مدع ةرۈك د دنن هزات وک ت دلک هایش ےک لود قاجوا نيفل وا |
 تفراغم ندونامه :تاکر توفاو ینارادووج هلغدارا یدنک نو تفر |

 قسشابش اب مکن یسغل وا تنجب تمت یلو تیظ وظحم دی زم یسعد مهدبا |
 لب هنس هدهع كناغا ی ون اتفق قیاسنالوب ۱ هر ودام < یس هلم

 ید ءلوا لیصت هدن لخت یل و یک ساو ازادقوج یکی دید کو

 # دف هدول امه تس رو م رّیکسم هد رول دم دنسهوزجاد رو ۵ مود

 هدرانوکوب ندنفیدلوا مدعم ند هل اق طا هنس هدعاق ۶# مدقالاق مدفالا |
 قلروش سیلاب 9 شسحخرو حرصا دلعا رح هل اول سد د رب نالو [لولح |

 رادق وج یحج وا هدرالگ هفازادفو> شکیبا ن كأ وا e هل اونع

 یداوا نابات ن ناسحا رهظم سم و ناناش اغا نیس> طظفاح نانآو | ۱

 تص هدنح را نو اغيل ع ق اس یش 1 (ہیلایرم لاح لاچا هجر | ۱

 وا٠ هزر ا دو وج یس هنس س ںوا بو لا هواه ك رح ندنغاجوا |

 راکم لیصحت قد هنلوا ق ال طا یعار چ اغا رادقوج هد هن رح هنأت. و

 ي هنس تولخ شاپ لع را رییس ن ندنفیدلوا قافا روهشم ییالبا ق ةالخا ا

 و را وت ع کو نالسرقا> = هبودنک

 اود هتلودیوأعد هدا صبا كم. لارا یاشاب تولوا نابوپ ه رم دو |

 رس اک ۰ نکیاردیام اا راما تسد یی عن هدنس هطوا ردو یآ زوفطو ۱

 5 یر ا دن دیا اضتقا یلرع هد هروک ذم تدم كلاغا مهار |
 ٩ تمدح قلنالسرفاج ساب سالا لم لع اغا لبعو سالا هب یسا لا

ariیاب ندیم طرخأت ثلف تمام  <] 
 4 ىلع عا سابپلا رک رک یآ یکدا هدبااح یک دتا سالا ساو

 O ر رخ هلن E ی ولد ناب et ب



 ۱ تالوا ر رس نزد ابر رب رب ا ا ر تعا را ۴ اک

 | یسعاف دا صد کلر منا هتنامز راس یل ذوفن یک لعل

 مرک د ن نورب ننک "هزادنا ردق هنسیکیا هل هل وا رخ بج وتس هدنب

 | "هغي یشذکرس یک و ب و نور دنا "یلاها مولعم ینیدلوا تفت

eileزءالال هدیراحران ترد زوئواو ج وا زوئوا ندنُغب دلوا  

 |يالکشب بولوا ندرایکسا یلقا £ اغا نسح « داز یبا رس نا

 | یسلاق هدنیارس لویم السا ندنغب RRS كح ه دیک هنن

 اسا ہنی ارس شاطکشب هلعم كھبلا یوم یاغا یربقف هل

 ۱ قحهاوا |سهاک هلدس هد رم دطوا صاخ اغا نسح هدن ر ات تردز,

 یرهلما ره گر هبعد الال هرخرط نوعا یشرب و الال هر ٌهلاصا اغا

 | هد هس تاقوا ندنغیدلوا شبا هیب رتهلاکزان قجناو هب وسنو ل

 هلا نیما یب ودنکح ندیرش ن ررارشا ینیدقروقو نیما ه دن

 ۱ نولسر یا دین تو هاج نیما

 |, هنسو هد هسا ت داع تداضر هع" وم ترد ,هدنوبابه نوردنا ورین

 ۱ ,تاسفتلا ه راځ سوه سانش ردو هاش ندن ةد صاب شیق هعفد هد هل

 ریه و و سابلا ینیالطا مسوم سامل هرب ندرب رو هج

 ؟رح هنایکح هنوک ٩ نا چون هلذلوا سابق ساب

 ۳ یعجوایمرکب كري ار فصوبشا بواوانادنخو رورسیمیربشاندنران
 | ند شود كت هلج هیفیص "دسلا دو قالطا یعسوع هداسینوک

 | ترکی اخ باج نامه یبلوب جاور یکی فو یوم سالطاو ج
 | كعساعو مساوم هت هجن یتیراتربضح ناسقع لآ كولم ےظعا
 ۱ | یداشنو قو عبنم ن, رلگکانات لاب يلق كراسم هوا یددعو

 e نیما هيلدا یداع* نون ره ظءو

 € ناشلآ هلع ناطاس ناب ترضح لاحرا $

 ى ها ك رلت یهخ ناتسهخ ناهاشهاش ن دنا ت توصع نبط

 9 جازم چاحز ورن ددوج كني رلت ج ناطلس ناب و ول :ءهعناشاا۰
OTE SEER OKT۱۳۳ سس  

۱ 



 للفرد كاوالا عیب روش ندننکیدا ۳۳ یر ۷ تک از
 یر تفرربخیکیدلب ۱ تواهال یاب منو توسان یارمس در ینوک هع

 ۳۳ ناک زا اقا هئس هدعاق ق هل وا ی :رحشا و لاها هدر
 با ترضحراونالعمالعماج ۳ توتأول ۰ كفن ترفعم شع

 هلم هنر ن هال نالوا یقدم یرارعم تشه ردن ندارواو ادا ۵ دی ر راصدا

 یدلوا اما ۶ هد یک تا د یرلک درو" ک
 هر نر ۱ .

 48 یهاشداب ترضح روط>رد یوم دلوم مغل ندناوخ ظ

 ىلە رازاب ندا ید اضف هلل دهک یه)یانوا تالوالامیب ر رهشو,شا )

 ام یئاشملا نب هلته>واو داقبا هد سمرا .یلیدق فی رش دوم |
 Ll هراڪګ لا د یرو ۾ د مطن نالوا دانعم 7 ینارف هدیولآ*

 ناباهجناهج یزلفدروب ا هبا تلف صواخ ۹ ءا لاب هاشداب ۱

 مهاج ناخ دج ا ناطاس ید وست یحادرد تا وديا داشلد و داش ۱

 رکش و تب رس برش ىج د «داروا و ررکم رکس یییدنوقوآ « دنفد رش

 یدلوا رەنە HE AW ناکهدنو تلود ناب عاد

 € ون وط یارم شادمکشب ؛ یارس زا نویامهله عوق
 ناد: :]ق قداصالا عا قداضصن هنن وک ییز وةط یرگب تلوالا عیب ر

 :ولتکوش مط ەم هاشهش و ظعا « اشداب هد ۵ ,زشب رو رف زور نالوا

eنک ۳ هوس وطنشاطکشبیاشکادیار 1  
 ` یداوامدا نن عون "یداش یدابیرانوبامهلق هنساوتحا

 ¥ ول وطیارسرد نویامهلق باکر ےسر یار >اعوف و

 و ینوکی مشب لزوبامه لس هرژوایناعع لآ دیو ددا مسا مس

 لود منشاردب و م طظوعاردص تولوا ب تار E یارس وه

 / نيسح ا ا E لکش« وه لصوص حو اشا ل

 ۹۵ م یکاا ر 9 اس رپ ه هره> هر یهاسهش یاسایپک یاىکاخ اشأب ۱ ِ

 یدلوااشنا كنروآ + ذبح شه یراقدلوا ام ء هب هناك ول تافتلا |

 تەد نور دن تاوغا صوعد) تد رور ¥

 `¢ 3 ۲ ر هاشداب راب رهشرادووج ترڪ”

 هکی دنا یی دیزونوا كاف ی فو ؟ هبنشرابھج یا لا فكلوالا اه .۵ |

 کلا

 ج و وو د واک س سنسور روس سم ےس

TY ۰9 سس  

 سس



 دام
 ۱ ند راک زور "هردان ینیدلوا نوک رب فیض ن دص و راکزد توفص هل

 | وشوط هلوا ندرهظ تقو هتهحوا یدیا راکشا ییهدنلوا ر اشو
 | هز اغا یب دنلرامصا یق ام وط هنن اکر الا میس و ناد ن یمارالد یار

 | یر هبقاط یل هعرص نامه بولوا نانا هب نعد رورسرپ هکر هو ن الا

 یک یراکدیک یدرلقو اق یرلکدتیا ردت یشیا بل اق پ ورا هج ند

 | اوب هزرپ ل وصولا دغب بولوا نایاذش هپ هن اکولم رولا ضا افروض
 | لداع هکشوکره لداع هاش هدنراکدتا ارجا یناکراو باداو نت یس هل

 هاکن من ءراناش وروا ق اموطو رادید ضرعهراځا ندک نوک م رود نال
 هغعروا ییتمدص یربذاطیعق ام وط دعا وا رادیدب ی راهاتتکا مر

 رلناشوروا هدک دنروک یفاوو یفاکیراکدشکچ ردق تعاسو و یعاسودح
 ندا هراخا هدلاخ یراق دلوا دنم هضغ راد هماشورواو كن فک ندقایول
 | يک هدا زوطخ هرطاخ هني یکیدتک یک یکیداکسکر هو رودص هناا:

 شا انرقرتسو ت دوغ ن د روض > یزاترمضح اغا رادذطص هد را هرم
 یق اط القع هجت دنا تیعم یج د ی رات رمطح ی دنقآ رکب ر ادق ود

 ندهطوا یغاشا اغاشاب نکیآ را ردیازاغا هکموب وییعمو زاب كرلئاهد هقح

 ظفاح رادق وح ییا بءژاب هدغاکر یس هبنک كل راعا ددع زوَفط نو

 میهفتو هینن یتسارجا هجوم بر ونک هرلهطواو میلست هیاغا نیس
 بولت دیک هن وي اه روطح هل بس هن اهب قاموط هلععلا لع كاع د
 ۱ راتاوا ر وطسم یمسا ه دنا هلصوب و روهط یاکز ماکحا كنم دن

 | هده تا یذلوا زّوغش بلس تس ازا یراقداوا رورسسةلباقارادقوف
۱ ۱ ۱ 
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 | ىدن> ندهن زخو تارق ەدنس هه جاوم كن هلج نن اسا كرلاعا شمل ز

 عاج عد سارق > ادعو اغا عد هداز یبناک یک زکه طافو کب یرکت

 صاخا صاخ غارعو اغا عهدا یلهبذجو یایلا مضخ ظفاح فور
 یدنفا رک اش« داز یدفا ی رس و ی دنفا دس ندص اض الا رها

 | هونك تولا ن دنغاجوا رلیج هظلا یلغلر لنبرلیرمضح اغا رادیلس

 هفصو اغا نظصع ید درب د را هب هتي رخ هرکص ندکدا یبهوه

 شاد رپ دارای هبهثی رخ ارخوم بودنا یلدفص هنب دنک جد ندنغ اچو

9 



NS 2 |دوع  lLرادقوج ج د . E۱ وا  

 هلص وادتاو ت تنارف هدهداروای هرو لم هلص وب نوعس اوا یراه والعم

 ها ا ندن دنا ؛دوم رو هدا ر یاب یھشا ناناوت یک هدشان اإ

 | یرادکساو یب یدندا دج شکن اک هد ار یس ا ضهر ابك شا ندنس هقرا |

 نادهو کب لسلح یسک اغا لع تع#) و یب دجا فد رط 8

 یکی دبع یدنج 1 وا تاک بهار و شرم یسلوتم ییهاک رد

 یدسنح روهشم ندن رم E مالع تن رلت رمح اشاب , لعرادلس و
 تعرس ادرس هنس هطوا ی روس ۵ ند اروا بورفوا اعا لیعاسا ۱

 رادف و> یهد ارواو ترشارم هغەوقوا ف هل .ص وب ی ۳ راک دکرب هس او /

 الوب هدننود اه هلبا ادب ندیسعم رع اش ن 9 .کسا نا كراتاوا |
 كناغا راریطس و کب ؛ ی هدار یدنوا یکزابو ییاعافراع ی ا

 دج ازنداح نا رد لجو یاغا دیشر یس 4 وک یاد راعح ندکلیهوت

 اژ رادفوحو تعاشا هرودنک ین: رلکدامارورسسم هل ایارادفوج ین ىدا |

 هڪ دنا تراشا هنس هلج یسهرکح هتف اق نالوا ص وصح

 هور بواا ه دین کس نوا ند هطوا ح وا لوا و ر رح هرن رفد ۱

 یدتردب وأ یکن ۱ ك دوا رکب رادقوح ساب هدنک وا سوق ید سس 1

 یدنلوا ربط سا هعداقو فدا طا ید

 اغا لیعاسا ق اطوق دن دش ع ارج $

 ا هناخرا كیدشار هدا ر ناطل سو

 اغا لیعاعسا قاطوق یسشا ےک قیسا كن هی رخ ندرلاغا یلهطوا ص اخ

 یدنفا كبد څار ولترع هدار ناک فدا رقاسح اغا شا هلا

 تسدرد هل رلعا الا اءاد هب یهاشد اب یارو و اجر ییلعارچ | ۱

 زار وا درام ا یوم هرزوا هجو سا بر هرابثا ددطو یا نالوا ۱

 شفنزارط هی ی رافدل وا زا-رعا هدیسکنا هرس ه دارم قاغارچو وا

 3 لصم ن دنس هده ع كناغا لیعاعسا قابوق هعلوا زاالا عيدب
 یوشهماح كنسهطوالرتس ند هصاخ "هناخ نامزالم یدک هطواصاخ ۱

 ید ه داز ناطاس ی کا كي ناولس DE همك نادنفلش اب |

 یا د قلعت هب هسٍیک ینلغارح ؛نادنکی دمک کد نکس | 1
 یدلوا دومی ال :



 تستسسس د ا

 ٭ انا یسعس رعاش ندش یرادےلس نالس رقاح $ |

 تم دحو نیب قابل تماق هلا ی رادقوح تعلح م دوم نوک نوا

 رعاش ندن رااغا سهطوا یلرفسنانلوا نیس اردو تیار هلبایرا
 دتا e جیب قم O دانا جم

 ۱ رول رعر و لر ۳ نو نا

 ۱ رو ظ» ینبدلاحزاس س قر هءفوارلش یک ناتسا ادو 0 رع ع ود نوا ل

 ۱ یییدن اوا دعا ع عا هار مس ان شاولتفوطع انرقرمس؛دقدلو ار وص م

 بد رفاناد هاشداد ها وا روګ هح دم یرول ره رعاش نوعا رطاخ هد

 | تحاصو هنوکو بش | بودیا بدتر را هه. ط) هاا! شا هرزوا ب» رع بول

 ۱ ید زا رک هیدن 4 ههبک یرا دیا r $ 2 شع وا م هرزوا تال

 اح 3 اشور یاتضق د یسع د ر دل اح ےہ یسانع

 | هکدیا ارس هدهغلنالسرقاح هراقفلاوذ رادممس ادعا ن دنکدتبا اید
 ۱ هلا نام زو نءز وا و ۱ دو ر لاا ح وا هدرا یس هتفهآ هبام كەر

 یو هد رط رپ بش لوا رق هکنوح نوسابا داش وارد ره نيس هلج

 | هدننا كرادقوج شاب ییلسردان رطس جاقرب لر للرغنانقوا هلی قداص
 ۱ ردشلوا ریتعم دنس مکب دابا دع که قود ینهزاهناطل ارح مور

 د روب رم رعاش روهشم لز #
 قلا هلبار هد آ رب ہتھ لب لب یدیاراو 89 رعیسفام ر ها قاخن امزر ی دیا

 ر هعرنح زا هدف ھىس ؟ شمال اه# دیه ی س هریک هرخآ تروص ب

 , يحمد شعا هل: وب زوسهب همح ردق



 ۱ رواوا و E مر ككاف #رولوا یا یل غب ا کا 8
 رواوا ی ل اردو کیدنک هل دوو عحامق فسا یلمام مداعوط

 و :ردق جھ هغلا قوب ې هنهک "هماج

 العا مدل یهلج كرهبلبا ص نسح ۴ الصا مدر ۳1 مدلی دصقءوس

 | |دخ یرا یز یدتب اراچ ود هلاح لکسد اه هلءاد مت مرگ "دنا سیدلوا

 رک هدام یدا قو هدر ملو

 عرصه ادخیرا بودیا وقع رگ رک بش لا مری زایجآ

 « رک ریدقت هله ناتهب یسب رعوط مه دیا رع ردن هنب ییاطخو وه-زرواو#
 رج ردول ییالوم تیبا دلم

 لدا « دارا جد ندرهد طظ مس 9۴ دریا ه داتفا كلام را ره هل: ۰

 ادا ه دال هح هعسد رک هلع ۶ هادیاهدایلع هیئر ےل د | یر مرطاخب

 زین هدناهج یدیغوب هپ هسو

 هک زدتسخ چک: چکی ادخک ییرالدکو یجناتفقدندشین

 يسېچلاتفف لب رار صح یدنفانیما ی ها رمق ولت هوطع ی دنادتفک هنن رخ

 روهشم یساغا رتخا « دنراقح كناغا ر یسح نالیک هلا ا

 ب و دیازع هیاغا رادحس زان روق ی راک دید ك دچا زا ر وب زاغ و سش وي
 هشدش هستش هنارمس هل ی هت اهب جالع یسحاتعف یسادنحم  ه رخ

 یاس یا هنکیدید ر دشم وب ترهش کو درا ه دوم روت. ٩ رک

E ES Eمخ بودا داقتعا وید ر دبا دنتسا  
 راءتو دع مدارپ وک تسار یزاع زاب روو رابتعا فلک دحاو یدحاو
 هلا یجانغ 2 ل کتا صحشاو سسك  هرزوا یعیعح هلک

 نوا ت کش كراسومان هدکنسکیاو تسد كل رب دو ردق كنیجرالیک

 | هترانایط بور دق هدّشوغف یکرفن ای اس بالا ی بر نیش هج ورب ادا

 ندک درتسوت بری هداز يجد نسار > كیحرال کو بر كن ک د ییا قرد

 ی جوا هدا رط یک زا یکاتتفوالحایرزوا ما > ەز ەت نزد ه ریا

 ىزا زات روب لر نیا Kk هرا زا ق اغ. تراعح ۳۹ و ی دم زا

 : ندا رسهطاع ینلیجماتفف كجمدیاا رحا وی هند زحوایحا

 يش قیفر غیر د یب غیلب کدی اکو غم هب ی.دنوا غیب هک

 ىدلوا غل رفت , نایب ليسو بیا ضد و هب یی ۶ يرابم ٍ



a ناوبحمان هفاروز نال رنو هریصت) وشر رس ل ندرصم هدنقباس | 

 | رمه هدر ره ندنغیداوا هدرورپ یدوجو هدهراح *وضارا كمادنا ك
 مس هزیوا هدا وا ماوع و صاوخ م ولعح یعحهب ۳

 ۱ ماعها ن ۰

 ۱ ک هاو السا هد هسدا راب دا مات م ادوا ی ہد ۰ صاع لطصا ماد

 یا و تارطصم ز ار زلد وک نییک بوب هل وا او وشن نیعما

 قمالوا وح بلک یس هیلصا تره ه دق دل وا باقنم هبارت هرکسهدنا
 بولب ردلوط هلا هبنب یدلجو ریهطت E ایسپ را هلبسو

 9 نا دی تا باد ق ن ۷

êrل زد ەد نيلم 2 ۳ ۷ رد و  

 OR نی زریآر قفاوم یمادنعسا هدنیت زا تمد

 ۱ ید ازم یدنفا اراط زا رحب و دیعیالابیرب دیهدب

 أ ید یک دیدجق زر ددجموب یا یاب درد هک هد
 ]۳ ر یونب در یا

 ۱ قلمالس هد هکر ایم هعج ندبا یداصد هنوک یعسب نوا تالو الاید

 ۱ ندرب نیم هن وامه باب « دندوع ب ولوا عقاو هنفب مش عماج هیفوس

 ود هنس فص هدفرط یکایرب كک اردای لارا | نکبآ رولیود هب ها

 | یرادقوج هجو نی یروب هدفرط لوصویراع ما رکاسع نالوا ما
 | تئیه هلبالماوب و دایمیفغاب هنتلا كنهناهاش پهشآ بسا دل ۱

 ررادقوح زا كوارولوا داتعم مراکمهاشداب مولعمیکی دشا داب ربیع

 | تافغ هرلندیکهدنیعم ردقوب تم" یلو هد هسباربدتبا دابا بارخ ب
 | بولوا تم#آ لو, «ر رادقوج ۰ دنندوع ینامالس ي راهرو یعرو



۳۳ 
 رادقوج یک نیا هج ورد نیزسکرو مالسهرانل, ید هماللس اغارا ریس ۱

 ند رارادف وج سا هرکصددک دنا ی و هژ نر ی یاغا نیس> ظفاح

 یردارب یی و ییاغا هللا دبع ت ا دکار قول هز
 هاد تردو داد زسا یر هرادعو یحات كتدنفا س ك لن رفاح

 ْ یدلیا رطاخ ایا هلا ه رادتسخ قح رغب ی رادکما رادق وج

 یدلوا دادعتسأ دا دزا تاس ه را راد وح ک

 3 نوامه نوردنآ ناکنهرسزا اغا دچا رک تاه و و

 "هجو) یداناسومارف کتهاو لوصاو شون یوم تب رش هعفد اغادجا

 ۱ ناو: یس هنس ید ت کیو مز الم ۵ واح هد هل.او ت فلات تولوا عاسم

 1 ا هدام یف اروا هدودلوا مواده عاد رود ه تول هلا یکنهر س

 ههزوا رله هکج ندنغد دلو! رهت سف هلبتالهدید روما هدر محو فوم

 1 نان وا ی روعنم ی روما س واح هلص وصخ ت ول وا رظتم هنر هود

 رر دیا راک هس ررڊ کوسا کتیا فا رعد هو فریز ورا:

 هللا ناالمعو تره لخت هلبا نلشواح ر 3و هنس جوا نوا هند لاح هب ادا

 یګدرد بویلوا دعاس» هغاشواچ شا یرادیابان رع نک.ٹلوب ترهش

 هراس نع هللاز واڪ یدلیا كرد ییماعمو ا اک وسو زاس ہ دوش واج

 ۱ 4 هرات ناغرا یدنفا نس> ال هش E عارح رم

 | نالوا لو أء لقن هي هطوا صاخ لوا هنسییا ندنکلیحریکش» كرالبک
 بهذملکا هکلپ و برسم یاب ال اتداع نکیا هدرالبک یدنفا نسح الهش
 ورح اعاد تودبا لرد یروط هد هطوا صاخ هدلاح یکیدنروک تهذ

 م رلسو هالص مواد ق ر ۵. ار ه دتوورپ ۲ e نادنااو ماود هو د رمن

aRروب ع ۳0 ط  Nقو ا 5 نسح 2 یو  

 ۰ زسهزاذنا لر بام هی ماد عر ٌمانیرمصک

 "ناسا ۰:1۶ ن دهام صع ننطالس یدل وا ناعم نکبا زونأوا حد ۱

 . ندرعتافلعاو لر ص رک دنر للشریولا ءفرطره ندنور طنا هال اا ولاود ح

Kes: ۴ 



{en} ۱ 
۳ 

 لس ۷۴4 ءار ۳ هل الهام دار تس ام دوخاب ل اک ییناش كنیدنفان 8

 "وات ۶ یا قش - دقدلوا روصنم هاشروط ھه r نا رک ق

 "یدنفا یس هنادرب ن درل هرامنان نانل وب تسد رد نیغ وا ینابناھج عب

 نسح هکلوا نالعا یعیدلروس عارح ندیارسو ناسحا ههباا یا

 رع باعگا ءو دو ییهتسب رس رسوب و رورس راهظا رس هراچ یدن
 هطوا ص اخ نالوا لصم ن دنسهدهعو ناور هنسهاخ لر دبا روص

 | ا یدل وا نادنخ اا ردن> ن د هصاخ ناخ نازو

 یدلوا ناعاس تورس لسو

 هک هناخ هتسخ تمافازا نارادفوح یامدق قالطاو وقع #

 رارادقوح یکسا نیرو هدودام لا اغا نیس ح طظداح ینا رادقوت

 نوعا ی راک دم هلک ب و دیک هرزوا ترص هد هناک ولم بات رق باک

 لاغر ءوثعءان هبهنداح رب فیغخ هدنفلمالس دیقوصانا لوا هتفهیکنا

 ۱ یا ن انا ود د ه دلوص هوا ث داوح یکدشاراش رسلوب هارو نرب

 یدنفا یسح یردارب ییمیدتو هللادبع برعودشاریب وخو رادقوب
 a E ¥ وع ہرک صا کن یرکب شد نواو ریدک: هلبا ین ۵ ] 4ست

 هدرافود هنب هلفغلوا رشات ندب رادحتسیفرطیراتب رورسم هلءایرایرهب
 یدلوا رب رو طض *هنسداش یرلکدلک هن راهطوا نالوا

 + یرا د> ای دارا انا ارادقوح ندشلیکوویراد رهثرادرنسیییا» دهان

 هنس هل اح ه اح قلر ۱ ریس 3 فالاو دل و دل اب وریند هنس حوا ک

 ی راحا ریما ت لح حارع كاا یک ولتلود نالوا لالحا رع سره

 یرای رادمنس "رخ اه كف راد هلتهج وب و فرح اعون وربندنوکجاق
 ل رحال ا یداج ونشا هل !٤ وآ یک فرصنم رغ هدکیاعا لو یرجق 3

 دنن رلتحارتسا ندهباهاش یرط نوکه جنديا فداصن هننوکی شی نو

 یسانذومق ؛اسنانلوت اغا رادقو> یک ؛قارادمسوینازرا هینس دعای

 لکو همئس "هدارااب هدرو ف موا نیفعلق یفابل تماو لوح كاا ¿ له

 دارا دی رو ریو دن رش عاج ناطلس نالو ا قلد الس

 هنا رمو و نوک هبنسک ییکبانوا كفش بجر یسهنسقرقوبش
oی  



 ۳۳ رب و

 | لاغر نالوا شمل وا بصن نیما هرمصو میظس و بنز ن ویا هرم ۱
 | اغا رکب یساغا ه داعساا راد هب ی دنفا ك ىلع دوب را ولنداعس ندناود

 |یاغا بوالوا جاست هد هاک ولم رونلا شنافر وضح هلیدی نیر ات مضح
 | روک روم یلحب ترد ول. هرسارس نالوایسر هددنن رارضح هیآاراشم

 | یدالوا مرتو رب رح ها طافذاحک لیذ یمیدنلوا عرکنو حظ ەت ەليا
 ۱ ۶ هصاخ ةناخزا لیدوجم ندش عارح ۾

 ۱ نوجا قلغارح كي دوم یدنج هقک ندیلرفس نجر لافا یهطوا صاخ |
 | ملال هلکعا لاسرا ل ا رع هی یهاشنهش ی ادا یاکاخ
 ندنم هدهع تولد زوم نادیخاو هفدص ناب دام اقما ییلبح دگابزور

 ۱ انا را ریس ندهصاخ "هناح نامرالم هنک دک هطوا صاح نالوا لعم

 ی دل وا قاف هتارقا هلتهحوب و قبال فیطن فیعضقداس یسکاتفق ۱

 6 لرفسهناخزا اغارکبیرادتستربضح نالسرقاجندشغارچ ل
 | نایاش اغا رکب یلیلزغس ن دی رادمنس ن الس رقاحو یراب رهش رادفوج
 | چک لشاب ییشابو لاخدا هنیدادع رانالسرقاچ هدران هلغلوا تج يع
 ۱ زول نعتمدخ رو ره در بو رلاح هجر ندنعنداوا

 1 تویلوا ۳ ؟ یسوئن روک ی دن کو هداهد هیا روا ینا و> | لاحی هلو اروم هلا |

 ا ووا شاز ط کا توس زکات او هدابزند ثلا نش
 در تیغ ا لامشا هنغبدلواهدرب رب تمارکو لاوس ودد

 ۱ کم ردا عا رج هدکدد قوا لاح هنناکش ندکلفو لاعس>

 | هدرانوکوب بوروب تم هتسلک هدوجو ه دنام لا بیرقو تقیس ی رلبلاع
 ۱ لندن هدهع ندا وا رام راس یکم ریدتناعار > “هلا راه نالوا لولحم

 | رلتالسرقاچ نالب راقبجر دا بسجرفس نهکه لنالسر ةاج نالوا ل |
 | زادق وج یار > كنيدنفا تحاح نالوا رکم هر اطاق رط اخ ها را

 ی رد ک دلبا لوولح هنب هی یرا دیس ف رط و نینعد و

 3 یدلوا« نیس

 4 یراب رهش تررمه> نارادعوح و روهط #۶

 + E 3 ی داص) نوت ی رب یرکب ۳ د رس بجر ۱



K+ 

 لج نکیروب هدبانرش باک ر بوقآ رالبس یک روناشوب ندقاد راب ه ددر
 تاشحلام هاشداب روظنم یرلقداوا بارطضا تنآ قرف تاکر *همد

 مهلجو ل و ذىم هناهاش ناسحا هنسهلج لوصولادعب هیارمس حج
 | یسل زاب هنلبذ هیوردنا عيأقو فداطا زمیدلوا رورسم ل وم لا قون

 یدلوا لوعم نساح لوصا قفاوم

 # هصاخ "هناخزا اما دچا یلاقثم ندش عارح #۴

 | یراتخ نسم كنه یارس هلجچ هکلب و یرابتخ او نسا كرال هطوا ص
 بوب هتسا قلعارح كياغا دجایلاعثم ن دراغا کشی هشو کم نا

 | هدنژرپ عسر دارای هطوا صاخ هلب وب ندید لوا یراب رهشمولعم یکیده
 | لش وعص یسهرادا هلا 9 یی راتهدخ صوصح هنر و دن

 تورم لدذن هدنفحو تمه هنفلغارح ندنس هنابناغ هعفدوب ن دنفید

 | ريد هیت یسلبا رپ رعت یراندیا ریشدنو ریبغت یفول كهرب هلی ر
 سم ک هنشاب ناسکس ےل: ود هقیفطایق هدهسدا شلوا رعت كرايم

 راکشا یرلف دا وا یلسقح ههن رلک دقسا قلغارح ك رل اغا شورا
 | قمالوا ندالوا خارح هلغل وا را کزوز یرلبیصت هرکصتد هنسوب
 | هتفیدلاق نادیم هغعوط بول | هجاسیندو د دعتم لبلد: هنفهداوا یلر

 | یدنک یرلشورطم شوشغمنیکنز هلی وب قلخ نکیآ دهعتع تو
 | هدنتقورخا هکاب و دابا بارخ دامادرب هنیهاضهرکب سورعبویقارب هن
 ۱ ندنکیدتا 4 ط>الملاعثم یب رلکحهدیا دایرب ضرع ردنا ماعیاو

 "لرکو یتیامرو تمرحنالوا یدوهشم هلبا نیسانم یهدق هدنویامه یار
 شراق شزاف تعاسره جز یکج هکج هاذاعم هرکصن دقدقبچیراش

 هددسباوب ی راک دعا قلغارچ هلی راض ر نس> ندنکیدتا باس
 هاکلروکب بس یراقلعارچ هدنرارع رخ او بقع راو دنک یرلییصت
 ۹ هنغلاغا ریکشد هشوک نالوا لعم ندنسهدهع لكنيلافم هعقد و.

 هک یاریسرد نطق بجاوم جارخا ۴ ۰

 | هدملاع ناوید نوجا هبرکسعفونص ینوک یمکیا یرکب كم سنا
aaa r a aga 

۱ (i$ 
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 | لآ سانواو ادا ه دنشا 2 یاد ر 3 نبط و ایت اوم نالو ی ھا

 یدلوا الما او و ی بش د یراکدرک هص ره اما صع) و ارزو

 ا رادمتس تسدب نما فرط هاهاش تافد شق لاسرا

 || لارا هنن رایرضح مظعا ردص ینوکی عچوا لنکیدرو هفولا ورد هنوا ۱

 ۱ دضصا فرطو ارسا یاب دار انا راد مس یروکرود نالواداستعم
 ا اشو حدم "هتسیاش یس هداعا قر هناوا ارجا هبضتقم هلاعم

 ۱ ۷ ودب وط یارسرد بجاوم باکر ووو 3

 ا هقواا یوک ی هدرا رازاپ ی ق کس ی رک: لقب رش نانا

 لصاو مخ دننرات رطح و نوا یسلوا ه دنیارس وف بوط |

 هوبامه ر وضح هلبا یرلترضح یدندا مالسالا حش ه رکصاد هلبواو |

 مالغا راد هاشنهش شزاون رهظهر دق تعاس یکیارب بول وا لخاد

 ع وع” ی راقد) وا # مالکلا كولم كولا مالک # فرش ف رشٌمو |
 یدلوا ماوعو صاوخ ۱

 ۷ هملشراهجچ شرد فد یشناض/ر توت دل

 ةلفلوا تابا هد هبنشراهج بش یل رش ناطمر یسهنس قرف وشا

 روض> نوک یسدارف بودیا نییج عضو هرکه دحج“ نرد ندحومهفاک
 مولع عوج ع وب ندرلیدنفا هجاوخ نال وا بیم هنیرلسرد ن وامه ||

 یالقا رع حاحا ولتلیضف نالوا موسر یا موع عویتمو مورفو |
 یصداف روضح هابارلیدنفا نیس ردم نال وا صاح هدنسرد یراترنع>

 ورب و رلانعمح ورشو لصفم هاند تانا نالوا یا سردو لخاد هرونلا ۱

 ' یدلوالئاسم ھر یکیدهریدتا هوش س هرلضرمعم

 < نانج عاب ؛دطورب ناهج هاش هدارهش ح

 اوجوو نوزفاو دیارتم نوکب نوک یب هاهاش تکوشرع ق> بانج |
 زا راوب نوسرویب نوصم هدنسهناد ن وص ی هلاک ولم 1 دوها

 |اهنون لاةطاراكاو اليسا دو رطره سج كیچادخ تح

 طنهشوهاکلد هاشدابهدرهرمص ییددلوا ییداوالعا دوهشم یترمضم

 1 د ید را ی رک دا رفا ؛داھش Eas ا. ار
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 | رکا هلیصوصخو ن وک رکبد ییرابوب لک ی وز كنب رب ره بوربو
 قىرو بش تماق نوت نوت كندنفا دج ادنع ناطاس نالوا ناکدا

 حور هح رل همه و نو رکح یامهح ییدلنا 3 اب رطع هااح دو

 یدلوا نورب و نوردنا

 0 هک تونا اغا رادیاکر غارحو تداعس *هفرخ تراز ع وقو #۴

 | داتعم یداشک كقد رش ورخ ینوکی شد نوا كس یشناضمر وربند

 لظ apt و ا تطاس ناک زا ا
 تدوع هتسارالذ یارس وه وط یرلبرضح هللا لوسر هدف لو ا

 فصاو ج رع ن دنفلادهک رالیک ه دلاح یرلقدلوا ت دابع ل وخ
 | تاملاع تاجرد اردو تاساو رامشا لر كنيدنقا ك ناك قو
 "ندنسهدهع هدوداوا یرجا تاوعامعس لصاو یوا تفر ربخ ی

 یو هب یدنفا دج !یماک یرا رهش رادباکر یملوت ریالوب نالوا ی
 ههنا راشم ی دنفا وب رفت رسام « دن اوت هلبناونع ینا

 یساغا داد هلا ی دتس» نالوا لی رهل وا نارع 5 لامآ نالطد

 نودنآ زارا زانرود یساغارتحا یئ عهلاعادنمادو زازءااغا نماد یا

 رکشسد هش وک یجااغا رب کشد و هج وت هاعا لیلخ یطادنص ینلاغا ز

 ند رلبا هطوا اقوا نیغلوا هژر مس اعا نما یجاح ند

 ]| لیلد هنم دق یکیدلک هنس هدار ینناغا کشد هش وک اغا دیعس للپ «

 ندرلما هطو!صاخ مزالم هل ایکدک هطوا صاخنالود نا دا

 لاح "هجرت لاجا) یداوالیلق "یشینبدلتاق ناج هنناج كناغآ نا
 قلا زویکیا كب هلاراشم یدنفا (یدنفا دجا ییاک قیاس راد
 هن : رخ هد راروک دم 4 رات بولکور عا هلا ید دازا هپ هنب رخ ه دنت

 هنتعدخ لموحرم یدنواللخیماح ق: سا مالسالا ج ناناوب یساد

 هزتک ها قند زر تو دیا ل وخد هنس هراد هلا کال یھ ونو ل

 قالطا هنءان قاب زا ی مچ > وا هدنګ زات ت نواو قاخا فر فرح

 ۰ یجلبا PET فرمت ەلد اتمدڂو | ر دق هنس ید ق

 هدرکسییرکن هتشاوافاکت الب یا زا سا ہدحوا یرکب بواوايم

 | نغاواراتعابحوتسمو راثهفا بجوم هدنوح یه در هطوا صاخ" ۱



 هل رحو هيف رف ف و۰ 0 یعالطا ه هنن رح زوقو ه زوما رخ ومو مد

 لوا بولوا هعيش هن راد الحو فال كل رادند نوسرولوا هلا یس

 | را غتا راهنولیاوراحود هلاما قرلو اماهوا یالّس هلدا ماخ
 اضتفا یل دت كنغلادخکک هنب رخ هرک یکیا ه دج وا زوتوا نکیا هرزوا
 نیما رابتخا هرکصت دنا کس تولوا ارس ۳ سابلا را ریس ه دنسادتاو

  اضتقم هلق ناخ ه دکنسکناو اضما هدنلح یغیدنلوا بصذ یدثفا
 0 ياارع یسعام رو للخ هنلما لر هيد يل ۱ هل نکا شر وک ؟

 ۱ ولوو 2 ید IK را E زوتواو

 ۹ نا ۳ ۳ هحابام و ن فا 5 و یعج هل وا 1۳

 صاخو لد یک ندد ا دما لوا e دودا وا نابم هلا هنن رق صعب

 یساعا دنسلد تداهت نیکعیا ل و دسیا اعحاو ۱ کو یسا هد هطوا

 ۱ امد و راکوا قرص I لا دک هن رح هدودلوا رادیاکر هرکص یدو

 رادمان رادع ین لد اوا را 3ر ؟ رارکت نی رلا دوس مرولوا راد رسا ةلط+

 ۱ ky مسرو ر ااتخا ىلهاجتو لفاغد تع ن دنىكىدلېب

 | هدنسره رکلود اغا رادناکر ب ويم ر سوک راصتحا ی ربشا ه ددیصوت

 ۱ زکسروب راتعا 99 ردراکشآ یت “وأ رص هدرکنوب هابه روعاو راکردیفایل

 ۱ نکا مدآ م دسم هدف ۳ هدرد راد ها لر هید رکد

 .رجز یزوس هلى دا همعا لام هب ودڼک ینولاس# B8 بو: ,ههدیا قرو

 بد بیس هوس یانرف یرلمس موش و ENE 5 ا

 ۱ دوس منجهلوا را.دیلتسو رادباکر ر دقیآ نوا هرزوا لاو ہھوا تزلوا

 یدقاذم ب ار صعب ندنعیدلود راهتشا یکیدلبا راذک قتفو

 نوک هعج نالو بو درک ها یراههک ن معا كمرو قا هداب ز

 یدعبا توک هلیس هقسب ند رس زم دنفا ولت ک وش م دتا تقد
 ¥ یهناسهاش هحوت نالواهرس , هل د وس نوحا هنهآدم یعب یک

 ۳ طعم 8 : ؟د واتس ازت هر هاط مدم لوب یر ۳

 سم سن یسید مهلت د وس هام ر راور لل ۳۳ یاب ۳

 زالوا ید تفودوب هب هس ےہ > زوعیز یاب ب لاو کچ لوفر هروک
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 ۱ تاعلا هی بو روط ني كب هاب لزرمدتوا ولکوش ینوک ت راز تال

 | یس هو نیعربارب هللا تفتلم نوعا تابا نتهالب تاذوف هینارآ
 | هکفوا یرغوط اکوب بولیقیص هلاکوام دنسل ام دنتچب عبط هنیلپا ی

 ۱ یعرمصم )ن وسلب وس مران هدنشلک زار, لباب یا رود نس ) قر هد

 | یوربا یور ب وید رپ شلیوس هب رزوا هناما شاب وس لزوک هت
 | ۍدلوا بوسح هبا > یرلقدلوا ںوعګ یرلنار ةا هدنر کدر دٹکد تارات
 باو لاخو بارت یک یراوتم كسوردنا فصاو هدنماتختراب ز هد ه.

 | قلعارج ههبل راشم رادباکر « دقدنلوا بارشا قو ر اطفا ید
 | ناطاق بس یس هعشراق هتک هدا ز هلبا ما قارا دلسو ناتغف شمل

 ۱ یدلوا نالطب یوژراو

 ۱ ۶ اغآ ی امصمنوزوا شيا بصنو اغادوجتالال شالیدبت ¥

 یراامهندب كناغا دوج یلوص الال شاب هلبااغا نیما نوزوا یادم یلرب
 بار ططا بآ ق رغیدو یلوص یرلنارواس هب یروق یروقو بارک
 لرفس هکر دیک الال اب و یاصتسا یبادنهکب اناا رادیطس هی
 با طخ تشز رهظم یاقلا ید یالال وید ر دیا ب اقرتسا یسادج

 اهنا هیالاب ملاع یتکیدروک موز) هنلبدبب هرکصن دک دتبا بانع تشرب
 | دنفح ٌیطص» نوزوا نالا هب هطوا صاخ ندکلیهکبا یتلالال شا
 | هکیمرب و) اغا دوج هلو ااقلا هنعمسلناغا دو یلوص یکدربدتبا ار
 ن د هلسف نالوا صوصح هرالال ساب لر هد (دوڅ نوسبا هل دو

 هارلنلوا بس هنت اشی وا لونا هتشونخا هک اک
 یدلبا لّقع یکیا راس ڪڪ دا

 هک انا لبعاعسا هب رخ مادخرس ندش غارچ

 لیععا همالس طر نالوا یسنععللوق شاب ورپند هنس نوا كل نیر
 ۱ دسم هلتهجواو ماحرسا یتساتبا هدش رومامو یس اب هديب روم"
 | راخدا راد رزراع رعب هلفعاوا مارا هدیدم ت دم ه دیمادح

 هلو هرأدا هسیا راردیا غارچ هلیایسزاو هدانز یاخ عبط هد هسبا ل

 | قلفارچهلباهراپنانرب نابسج هنلاح هعفدوب ندنفپدلوا شعب هدافا
 ۱ مهاربا هجاوح ىج لوف یکیا هب یاد رس ماعم ب واوا ناس

 ےن a توت لا تس - 3
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 نا نیما یلغوا كب هسا یاب یجب ون ه_فاریعاوق یعکیاو عاق ی دفا
 یورسمالوا كناغایروت ین ید هنا یشاب ىج: ون بولوا موادم ماد
 لع ب وطروط ° هره ب وط یاب یی و ى انن نالوا یرودعم ام ناو

 یدلواقفاوم ی ا ون اررکمو قلا اغا

 اع توافد نوردا تاوعا ا نول اہھ تعا ریل ¢

 فرش ناّطمر یرلت رضح هل الا رص ادن وه 9 2 ام اش داب

 ۱ دادحا توشالوط ید زیابو اف هلا داف ع وک یجب ۴ ۱

 تدوع هنرلنولامه یارس هرکصا نر ر ی ردفا رم كرالداعم تسهد

 باب هللا یر دنن. یروپ هدنوتپات ر باکر هنزرط یرراکتهدخیلاومو
 ۱۳ DT کرافا قا بوتیا ننآ هدنکوا لن هدففساا
 یرحا ت ويم هدبا كرد یی هن اهاش دا رع هلیلاح مایص زا اغا قا ےس رس

 نزا هب ر راطقالادءب بولو ی رل وب اههمعیط هننرفدلوا عنام زر مک

 تكتسهطوایلرغس نالوا هر روال وب ندازوآ بودیا زاطحا اغار اد ےس

 ابد فن نوح راف یدک هدنسارا رلکردو فرش دز ڪڪ وا
 ا داروا تواوا ففیطلت هنس هلج یرلق دنریدلا ب رلکع كراغا نرش
 :لرتسیرلف رشد هنکوا لندن رخ هرکی دو هنکوا لتس هطوا رالیک
 .كنمطوا حن وا لصاا و قداذعم هیلع اعم ی رلکدتا هنن رل اغا یس.طوا-

 علا هدعب تواوا قف اوم ١ صالا سةن یراف,طات قو راطفا نفاخ

 3 یرلف دلوا لالحا و تکوش ز ادنا هی اس هنکشوک اارادرطس لاقالاو
 تم دمعطاهناکولم لالما :هل داوا: لالقتسا بایسا دی ات هیاغا رادتس

 8 دا وا رو: ڪک هاش ر وضح لاد هل ءارااغا رفت هوس ن دذش لک را ۱

 جام ویدا اعلا ىلع تاکم نط صم روک ام هد ۰ د رد و سواح |

 د وا لارو س ل: اگر یدم۶ ندرلم >اصمو نوری 4 ا وز دک ا رد نا

 ,i یرلک دنلکا ردق ها توو ل ,رال وا وا نوکد لی هدرلبش در ول

 زاناشحا هراتذووادا ol درس هرباد ا راد لس یوا ار نولو | رورس

۱ 
 قا مسرس هرکص ندنژ هناک ول« تدوع هب وه وط هدعد تر وہ ارم هی

 نالدرواولکا ی 3 رج هسا لک لک شارا هرات یکنک نام وا صا هراغا

 .یدلوا یک لکالا لحال لکشلا لیدبت یندل ردنوک نوتلا هد دع كنکد د

x ¥۶ 2 كد رح ئار شرد" 1 ۳ دهد و ك راد و لوس لب. 2  

 0 1 ویا
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 rE ی ۳ و

 و 4 1 الجل لک هنویمل و مارهب را ره

 یدلوا ماوعو صاوخ هدید :

 هّع نویامه یارسرد هطوا صاخ "هدزم عوقو

 رکشپ كرالیک هلبا كب لماکیسبشاب یک كنەتب رخ نوک ی كما
 E یدنوار هاط و 0 یاغان عع ی هطاایسد

 هدننودام « اک لس ری 3 ی یا یوش ےهاح ۰ :Et یاغا ¿ ل

 یر ره ۷ ge یک دا E ها ر یاب نر هرهم ۳۳

 ی هدد هد هم Eh ارال کور رەت د ك ۳ f ا

 یدلوا روو "هوالع ی ل: وا رب رع غا

 + یرفس دناخزا كى ےھارا لیطل ندشس عارح *

 یلغارچ كب میهاربا یلطت ندنرانالس رقاح كناغا ےھارا راریطس یف

 رادووح نالوا ۵ لمس هد ه۶ و رورسور وح ق 5 دا ولح هلا یی

 ی دانا هح ول هکر یرکش یدنح نمندلوا رادقوج ر دارد یدک

 ی داوا روطس كلس لخاد

 چ شا طکش»یارالد یارسب نوبا-هه لقن عوقو#

 نانلوارابتخا نوک یس هتريا هعمج یجثرب نوا كف رش لاوش رپ

 عسس

 وه وط ی را رطح طعم هاش و يظعا هاشداب ° د رات یو

 تکوشزادنا هیاس هشاطکشب یارسلحاس لابقالا و هلودلاب ن دار
 شیاسآ ثعابو لاما لوص> بس هن کد هلج یراقدلوا ل الج

 ۲ ی دلوا لاوحا تحازتاو

 ےک و سا % ناغارح یارسرد نوبامهلهت باكر عوقو

 ب ودراما تاکر هنسالا 3 اغار ی وک یلاص یکدرد كنوا- ۵ ف

 7 و هدانا وا و باتس هل دادب لحاس لوا | تاکر دول یرزوا 3

 باپماک ba e VAS اا سس :Ey i n ای
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 / هفرادوع هرکص ندنسار >ا تاکر مسر ردف تعاص یا ایم یاو ۱ ۱

 یراکدلکقر ۵ اماو ادا وتو نیز تءهدحو اأ یهاشنهش تصخر ۱

 داوا الما E ك

ls #هناخزا كب تعفریعام  

 ٠ صاخ ندنفلعاع یباکرس هدنشآ یل سس ناسیعش یس هنس یدب زونوا ۱

 ولئداعس نالوا نارماک لا قلیشا یب هوهق ارخوم تولا هی هطوا |

 دانیم. لد تعفر لار هس نالوا یع اج یناک سس هن رزوا كن اغا اا اس |

 ك رک هلءلوا ردان ینارفا هداشناو الماو رهاظ ینیدلوا لها هروکذم

 قرع هود ق هرب لر هند لی ۰ یکلوا هدعاحو لما یسلوا ی اکرم 1

 ندنزاغا ن وباسم هن رخ «د رانوک یراکدنبا قرغتسم هیوب یلیوب و |
 یدوعسم ملا [ اط ا دنسم كن رلرضخ ىدفا یطصم یناکح

 یزاروای رلب دذ » بک و کز هلک 2 نالوا دعا دعتسمو دعاسم زا

 یردیعب داو تسکش یرللاسسقا لانو رب نسب رکا بویم هلوا دعاص |
 یژروهش.حاصن قج هلوا ىست رورغء رم قحصاوا تسد هد روصتو لی 2 |

 * یهاکر ےس هآ مس هل مس هل سد هن هر 3*نولوا رویم هدم ا بویقوا

 قدام هلو درا یی دب نوا ثالاوش وبشا هرکصت دک ت دا رص زار لر هدد زا

NERرافوطد ارق هيلا یومریم هدنشن د رش عماج یوا  

 ی هنورب و نور دنا یداواو اجر نل غارچ هننرلرضح اغا ساب |
 ع هنر اترورمیم كرلسوو أم هلوقموب تودیا اھا هداعا رازیلس ولتلود

 ۳ ۳ یفاعارح اغا رادیلس هدتعاس وا هلسعدر دنور یاس

 هالقع كن هظوا حوا هدکدتمالهست هنس هلاخ هدنندوع قلمالشو
 ک٤ انرق هک دتبا صرع رلنوا و نیمخت هب ودنک غلف یناک رس
 2اا وارا نان سک ر دق نوک نیک نوای و دنا
 واع ندرصع یال یسیګاتفق كنسادنهك لرغس ن دژ ل رفس

 ۱۳ تملخ لوا ریضااطا> متفاع تما كنیدنفا نیما هداز ىدا

  یدلبا هتخوس ینوردنا نارادلما هیشو هتخود



«۷3 ۱ 

 ۱ ٩ ۳1 3 ا i ناک هد هاب ارح ندزااغا شوا کر ۳ نا

 ۱ ۰ دنا ناکوح ۳ ناکتفرئس ندنعب د وا الع یک مسی چ ۰ میسه

 ۱ تا یک زایی صور ابو دک اضع هاب . رالصف نسب ام و ا

 نوه زرط ہد ےدآ ید اد ناس تره :o نو

 ۱ 1 كن ناز هد هاا یا ا 11 روا 4 جات

 | هینکوا كن هرصن و تعاطا مدع هنسکسا كن هتیارخ بویم هتسا
 ٍ ریکشب ۳۳ دلم دا تا اک ةه اغا رکشو نابل رامصا قاط بو

 ۱ تر اة هطااض هر اکشا ےسع د عرب هساارربو یسارک شدد یس ا

 وند نوسنک ندنارسیدع# ها یکتا ی را زوسوپ اغا را روس هلا

 یدلواافص هنوردنا ناطداض یک داسندزفدا وهدا و اش نکما كنرا

 # اغا ےھارا شب اک بصنو اغا ناععهرق نابناتسب رس لرع #۶

 ن اعم رونالوا نکن نب قالا یون ق ۳ داش اب یجب انیس نیش هبآ یرک

 شب دا وا لزرع و نیکسک ی یس افلادزک دن كن اب

 | یوک ی چ زوغط نوا كن کت ندنفج هیلوا نیکسن یمط)
 یکصخ هفلبشات یاس بواوا هدارایسقک هنسهناخو هدانف هل رع هام
 | یسبشاب هطواربزو هغلاغا يکصخو قحا اغا میهاربا یرهشیکیناناوبای
 اغا نام ر ان ان یغالوق ه رد اشاپ هد هفلیشاب هط وا و نس انا نس

 ف اب رق رک: ب ا صو یالوق هرف اغا هنعلفالوو هرق اشا بوس روک ی:

 هلو ا نابع ندنس هناخوا اج وا = کج هدیا ناخ یادف هدلوب و

 | كل دیع الوو يتلف الو هرق اعا نالوا لب ندسس هده«عدک

 ۱ .درابکصخ ر ة اسو فیطات كب ف:طا ىلع وا یلغینند راک صد

 ٠ . یدن وا فلات هلا هل أها و

 یٰلبنچ نادیمرد قاموط بعل عوقو #
 ع رول ذم موف هدازاغآ یز ندشمزالمو

 ۱ ف داصد هننوک ىج هرکس یکی كن هفب مشلا ةدعقلا ىذ یرهش ويش

 کک وک یلنچ یرایرمضح رابتخ ران رهش ینوکیسه ربا هج نپ
 كنوب وط دنع فیطات درص3 ینادرد ناباغاو فد رسد لیا تداعت

 س



 دارا تواوا فا عا هدر رلقد روس ی. کر نکا ای - وا ار ندب وط

 اه رع اج ین قرش قح هلد رعاح نامز ا هر هوب وش راق أ ۱

 راع وا اغا کر یر ونط ندرلحاصم نان ود رضاح هد ر وصح

 کن داد هسودوا مود مز یی قرسو شد حدد خداو االعای دنا ل ض |

 11 | هرااروآ ندنعب دوا سدنک ی ھ دم كفن رح هددساار ل ۳ رهت "سا |

 واجر یتسلوا یزالم شواج تموق ره مودم هد دعام ماتخح توتا ۱

 9۶ وجوح نیکعیا اصلا هفرطره كر هبد رد هليا قعرغاح بولاحرَ زر |
 سوپ س ويد قج هلوا یس ابا هد هسا لک دیسادا هدنناوخ یسادص ۱

 ۱  یدلو | موادم هرل هبشاوخو مزالم هرلشواح نوعا نوسم وا

 # یناخ دی زا یه[ زور ااغا رادقوجح ندش غارج ۾

 رکص هنسحاقرپ و فرمشه هلبفرش تالیدبام یس هنس حوا یعرکد زویکدا

 ماود لاخر نالوا فرس حاط ءا !ءارچ دا کلیج ةگانزور ناخ دب زباب

 ورو یناقو رخ ندد د زا تان د دکا فا نما هناسرب قیسا ند ا

 ءراغا ضرع نوعا كليج هانزور نالوا لعم نادذتس ه دهعو

 را ییانکتس رود رم فذو قحا تودنا دوعص هکمرب و لاصضرع |

 اح هد هنکلیج هجانرورو رقم كب دیعس صوج جب ر ندقارادناکر |
 ءراراس ق ر هوا نط رظ ثم القع نیما ضوح نا ود اغا رادعوح ۱

 )ولع هل وا ردنغم سکره هقرف تی رلقج دیم هلوا رسانه هک" راب

 زاوا ه دتباتک تمدخو روط سم هنسمان مان كناغا نیما صوح روب زم |

 ۳ یاب یابج هسا نیمرح نالوا شلروب هیحوت کبد: ےس صوح

 رعد رودعم هفت ر لها ه:هنداوا رورتسم هلعلروس هيج ول هد هرانوب

 مراقج هلو ا روج هکعد صو> صوج توو یراکدروک هدرب ر ساک

 رادقوح نالوا لحم هلا رغ: فرمص ندنغیداوا روهشم هدندنع هلج

 اور, اغا نیما د قا رطم ی را رهش رادیاکر هنس هعیفر هنر قل اغا
 دند ةا داد تودآزآر =| زابروا ی دا دن و ییلرادناکحرو

 اح اا وبا هنغلاغا کشد و أغا بم | یبباح هتفلاخا راو غا لیلح | /

 اندنفا 9 رادقوح ف وجا ولاا ۳ شوو سنا تو

 اش هد ات بونی روک باسى وت هطواصاخهن اک اب هدب ۱3 ار و تا ۷

 ۱ اش ها مو لاننا لع تج!ندرام اندک هطوا صاخ نالفقجآ ۱



 ۱ داال ۳۳ ۱ سا صاغ = واکدک

 ١

 دچ ارالد یارسر د یاد .ء كرت

 ۱ نیا ین وک هننشرابهج یوا لر خا ی د رهش ند هرزهشم روھ

 هدرا ڪم هد هصوص# تفو بصان» تاکگاو بنام ب بای را هززوآ کی ر

 نیع حم یاع راب رهش تن رابغ هلبسوزرا ارحا سال او مسرنوباب
 ۱ ندک دتبا الحو لب .صم نلق ا هلج ىرالاثم هندي لاو الح لک هنو

 هدیناخ دچا نا طاس عماج یرابهاٹنهش تافصلا یب ورک ت اذ هرک
 أ "هرباد لخادو اسکلد چاو چ فانا هدهد تورو هول ص دع یا

 مسارمیارحاو یاسر یاا هدنب رعفرش نیحیراقداوا ارسسهر

 یدلوا اعد باج تسیرافدروس انتعء سر

 1 انا نیس> یبا روزرهر رب رس ندش عارچ +

 ندانرف هج تهجرهزاو او ی هدیولایه نيام ابلاوتم هنس ترد ن

eدنب رزوا كناغا ىلع ولتلود نالوا رقوم هلبا اراد ےس اروم  

 لذوفن ی ؟ لس اغا نیسح نالوار دةم تالیجاام با ق
 ۱ دض او ا 0 رغھ زار ن وا كود هد نعد دم ه

ap mera. ی , رلو دزا كنمطاب ثخ ویس ن نابفوا نوسفا اڪ ەد و عویس ی حل درب دشا 

 ۱ كهبلاراس «یاغاامدعب هلغلوا عوردو لوصا یا یکدریدزک هنر"

 ۱ || برد را رف ندیا تسد هراس اکا هلب وب وزاجرغ تنبما ن یا

 | خارج هلبا ساعم بسانم ناه ن دنفیدم هناوازب وج قوت ه دن
 | | ت درر E | تراس ۳4 ON نشا

OSتردد  EEا  : 

 "هل ومم اب داع یجدب را ا ور هلبا م اخ ماهواوب و مارح مارآ ور وند

 | ج ین جار ه9 حارا م 2 ماطر مان ها بت اوا مالحا خاک

 | تباهن نیکعروک حانحم هل .ص ھن ۳ یرلکدشا ه.سادوس جاسا ی

 ۱ ضصاخ مزالم هنکدک هط وا صاخ ن رلیجا هلرب رذخد فرص ن رئ

 | هلاوح هندوس یر هد رکش و ناباس ا مه دا یغاوت نکن درابل هل

he 4 ۰۱ . | یدلوا نان ئ دوس  
Oو  
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 مج



 | 33 یا ید ےن ی س لو راک aT هارو |
 ۱ | ون« دهیاس لوانایه نیغلوارادیدب یدو ی شو دهند ند هاهاش اپ

 || كن رب رهو هیصوتو فد رد ی اہ كنفلخ نواه "زاد ښیداو ؛اغو |

 أ هد رافحتو قد ی ٩ وسد نت تکی شر طا ترا هب وسد یا : رومآ هلد !نیمزرب ۱

 ۳ دنرلهدروس ت ولعت E ره

1 

 | نفس ۱۳ یر هدر دارو 0 ا فذ راک ۱

 | یراناشكراناشورو ورادنباهنعوروایقاطیش اموظ هوا فیر هنونأس ۱

 ۱۳۶ ادوط و ارسا راذوتاا ن د هناهاش قرط هدقدلوا اقا قاط هدیسر

 زوتلا هرااغا ام وع هلیساحر كناغا رادحلس ندنرل هقرا نیخلوا اسنغا رااضا |[
 ےن یراکدلنا رادتفا یارا فرص هغع اق یس لجو رارق هکلبرش |

 ةت رس کنش ۳ اولهد رادقمر ی رادفان رار ےس راکقا

 | لاقولیف + باسا لازا هلیساعداكراتا هدتعاسيکيارپ و لا قا هج ههل

 یزرر رهو لارا یرلش شک هلید كب عركلا دسع ی هظااح دکلوآ | ۱

 هدهرمصینیدلوا لاسعغلا دوم هاشداب لومعم یرلتب رورمسم لر هپ وا رار
 نا ماڪص ۹ رد یس هلجو یازرا هناهاش تصحر هننراتدوع كراغا ۱

 رک وه « دننادبع یلینخ ی ر هاهاشداپ تاع# م راکم ثاد ناو ۱

 7 ب رللوق اغا راروپس یگرامارا ه دزاروا ر دو ههاتسخا و مانق هنتخادنا ||

 ا هادا وارد رخ تعاشر استیفخت فولوا مارفا وت |

 8 لاما یب یراقدلوآ ره ظم ناقلا | ع اونا رلنکناک هلتسناسنم وا و

 تاوغا یراقدروب تدوع هننووامه نیبام هنالاب ر تيلو رو ا
a 

 یدلواتلودو تور بسهوردآ

 93 7۳ بقا یازسزا تایرو ین 9

 كب یرون یدزح یتسطسا م ۳ وک ڭا هل رخ
 روس و لهاح ورمندنکسا

 روصو زوج هدا یرلبش یخ هبغشار كر هیهزاو را وتو هنت هر تمه و

 اوا دو: هک هد هرب ر گرورص هک: رو ضد ۵ یزادهطسم طی دو

fg} 

۱ 

۱ 

۱ 
1 



 | د دنکلیکسا جوک یب هراحب وید ربا یساغوغ یم نالوا کما و

 | باعصا باس بدس یکیدلبا وت هنرا . لوبمالسا ندش طکتب و و

 ۱ شکن « از شلم ندرایکس | ىلق اجب ىس هل اغ تالبکسا بولوا و

 | هنس هر ادا لر هک :' ضب رەت هب هس ميڪ و ضب وف هکب تا

 ازش | ضد رقن هت داش قنقفوم

 حس

 فرطزا هیعرحم روهظو فلاو نیتهونیمیرا سس
 دم ن ویامه یاربسرد باکر ع وفوو نور دنا تاوغافرمشلارها

 هبنشراهجییحس!یمرکی ۳ رع روا یمهنسرب قرفزویکدا كيب
 روشک تعهرادحایو و را رهش س هزعل وا خیس و هد دلو ا ٤

 یرلفدروس داتعم هوردآ ت Fy باوا بأ ی رلترمز

 | یتوکه ننه یسادرف بوروب داش ییسهلج ها اطعا از اک ی هم

 ۱ تناما ل ءاح الاح نوحا ارجا هدنسالاب ناغارح ییاکر مرح نالوا م

 یتارضحیدنفا هداز یک مان مالسالا جش هل | اش ابد ےلس ولتلودن

 ۱ لاسو داروا هودنک ییهناهاشیاعدرمخكردیاادایسوب ¿ نمز ته

 ۱ ل را الحم بل ك راس نالوا تاک ت تم هلف مس تالاعشا تر

 يا ؟ تا اش یرلکدلدا دادع» كراداد ادخ دادعتسا هلا دادم ی ينس

 یداوا داتعم تقادص ناک دن

 4 هصاخ دنا تاوغازا كدجا هدازیئانزرهمن دشیعابام

 ۳ الا هدهط وا صاخ ن دنا تلا كکب لس ه ديل رقس « دقناس لا

 | ناقبچ ن دقلبشابرب رب لوا یآ یکبارپ كکب دجحا هداژ یاب نز ٠
 ۱ اد دید دو هم یغید لوا بص یګابام هند رپ كناغا نیسح ى

 یدلوا یصحالو دیعد ال دوس> دوسکو

 ډک دصاخ ؟دزاشزا كب یطصم الوع ندش ارج

 ۱ ولکدآ ار ومو لحسم دن هب هطوا ضاخ ن دیلرفس لوا هنس ۳۳

 یدوجول" رداندوجو ثاکب نطصءالفع نالوا لک «یناصقن هلی
 | هلبا یش رب لیلقو ربثک هلغلوا وام یفیدلوا «دنرب یصوب و یوب و
 ۱ نوک یجدب نوا كمرحم وشا ب ول وا لببس "هبلخ "هلبسو یغلف

 ۱ هلا یدک هطوا صاخ نالوا « دن + عارج = ند وردنا لبا تب

Rha EAL nf. HRCA 



 ا بس سس سس سس

 ۲ غامد تبط را ر یدنوا نس> ی روو ید وا اهوا صاخ م زالم

 یدلوا عاد هرا.عا

 2 4 هناساعزا لردجا زانروب رادناکر ن دّس عارح 3

 ورانا مو تار تاهدهرکحصتد اعا را ریس كراغا یلهطوا صاخ

 یک یھ تسد یسهنوا ندارواو یه هل اغا رادناکزو هعلاعا رادقوح

 8 ءازارحا یرءدارواهق داوا عاصناهاکب ینودامهیارس ها وا |

 یاراداکر لر هیلکب یپدطوا صاخ یخدب راکدب د كيزانروب هلتهجود و
 نادنفد) وا لوس لارا هلداعم قام تنا سلا هد ا یدلوا ات

 تهدخو عارفا هرخآ یلاق عبط یفیدلوا عارح ن دیارس زیسرابنا

 اوهشم ی ودیا ن د رارشا روب نم ر مار ز ی دلا عاریا ن دنرمضح
 اتعا هدرا رهشرظنو رادروخرب هدیراشب رطرل بب کک وب ردتره هلغلوا |

 انعاموح نا طش اۓےورأ یر او هره رول ۵ رک ضعب هددسلا رام ءهلو

 دوب داش ند: ةد د]وا قوبسم هدیعوفو 2 دلو ا را ریس ول بشار

 ۳1 قوج ولد ردنا هدیح ر قاخ سهح یلعح هسبا رولک مدل ق وأ

 روط> ه رطاخ هل اکر اعدد ید ]ا یلامت هد يک رله یددا ردنا هسوسو

 زورحو ند طاس یارسمرح عرح قز هل وا حرج انعم نادبا |
 كتسب رمکاو نونع یتوردلو یلاها یغلعارچ ندنسهاماغ هما هبهامنود

 رول تکاد ۴ ر وا وا رادروخرب :E اض ٭ ییایم اا عددب ناب ز ۱

 ]ات واشاد دەى ۳ نالوا لی هجا و | نوتفمدن ]|258 رولوارا دریا

 ها نا ينا ناوارو د مد ۳ ۴ هد داوا ھ٠ ۳ راسو ناب ا ا 2 1

 صحلاوبا اغا ریک بدو مت 4ا افاد اد انا نیما جاح یساعارنشا

 دجا هدازهتسوا یاب ینفن یک هوا تک هل ی ااا بحر طظداح

 یغاعا ریگشد هشوک نالوا لت نونلوا ماعدا قلیشابیکنغد هکب لماک یک

 نالق قحاو ماکنب رس ی نوا دچنا ن و اچ یراتسدرس لس هدار

 زایتخا هک ن دنفلبعلاوق شاب لنیلرمزم هلبا یک دک هطوا صاخ
 ۱+ : ی دلوا ماکب اغا لایا

 4 اغارا دقو تسب وص ا فرط هناهاشتاقب زشت لا سرا

 هام $



 دمو مر
 کس سس سس سس سس ویسس سس, سی

 هننسهفناط لوق هدنرب ناویدهفولا طور: ینوک یر یر کیا مرم

 هضرع هلا یوالد لل اشاد میس ظعا ردص « دهقولا ماتحو |

 هرکصندنسارج | ا تعم مسا یه هرزوا یسهدعاف بوناوا اشا یک

 سر هدنرور نوگجواو نانعف طع هن را هصوص ۶ لع نآولد ,

 نیمادج قارطم نالوااغارادفوح یی رچي جاوم هلبایکروکرود

 ناسللابطر لج لبان اح اوب و ناسا یسمرونک هپ صاف
 یداوآ ناتاعو وا مد اعو نام نانا یرتودلوا

 چ نویامه شوق مان نوردنا نایدنجیاربن رم بسا عضو

 E نودرک هاشنهشو شخ جات هاشداب هلیدصق تافتلا هرلاغا

 نیکمر وک نسعسم ییسغوق نرم بسار هنادي لبنح ی راتر

 روک ذم نادم ردق هصلاق نوکحوا هنءانخ هلا یسلرمخل رار ةص

 لا_ےس> یراغا جا هلبا یرااغا مح مرحو لامالام هلباروهشم ن
 هنساذح كننلیتح ریصقو ر اوس «رادنسلاع دنمر د زا بسا ۾

 بوروا دوبل نکردیک نیکزبد نیکسک یاكسکوب ییوبهرانیکیا ن

 فر یس هلج هراوشد راکوب ردق هتغهر و راعث:؛ یعس یریشاهغ
 تقاط نسر تیاهد بولوا را تلاع رابرهش روظنم یرلکدتبارا
 هل وک ی رالیک نکیار ولید قج دیم هلوار دعم هنسدرب یه ريشا ي

 د وتدوب د ول یتیدروآ هلو دص ب ويعد هب وزا ت وقرب و اغا لیعا

 دو ص ٤ء قف وب ندنساذح كم اودوعص هنا ا هلا قاع وا هنسهتفچ,

 یرلیقاب رعل وا ۰ دوس دال دوسلا 9 دوه شم ید دشا ندنرز وابو

 ساو روح هیاعد لر هد # لو عاص نس مه شداپ هنلوب نوسلوای

 یداوا روریسع یسهءهسب ن دنرااغا م رح هنعیدلا ل روه شم یدنج ی

 `  هیفوص "یرادرفد اما دج یکذل ن دش غارح ##

 یراهتشا هدکلردنچ كن اغا دج یکذل ند هصاخ هناخ ناناغا نار

 یراتعا دی رم هدنن و دنک ییبداوا ی رانعقا بس يو ردنا ناب

 صاخ قر هم وا عنام هسوک هبلاطم یغیدلوا بلاط م دره ندنفپ
 رخز هب ودننک فرش لواو تهدخ هنداعس ؟هقرخ ردد هنسزکس هده

 هیفوص هد رلثوک وب هكدا شلوب ترهش هدف رط ره یکیدلب تر
۳ ۱ 

۱ 



 یک مو و

 هاش هناسبواوالوصومیاعسالا هروک دهدنس هو لوا یفارادرمفد

 سو رک ه ولج هدردت تاره یلغار لرد لاخ هنس وب اد ید

 وآ لصم ن دنس هدهع بولوا یکر رکم رکس تب روزت دان طاس
 اشاش "دناسو رورمسم اغا ناغع یشا رب و هلءا یکدک هطوا صاخ

 ۱ یدلوا رو ف رط ترد

 ا هلا دمع كلا شد اصیصنو اغارکب هداعسلارادیاغنآ تافو

 والا لزمرسلبصاو هلدا ىغلاغا هش رشا هداعبلاراد لوا هنس کیا

 نا هداسهرع والا حر یحهنسرپ قرقوشا كناغارکب ندها یالص

E7و 9 ماع قم 8 د و  eم رازاد یھ وا م اجر هدس ز ۱ ےس جس دو  

 دلوا ناهجناهاش هاش عع هدسر یفیدلوانامارخ هباوضر هضور

 ملس ناکینج یه ترعع»شعّدو ا رها بجر هر زوم هنحو تقر حور

 اسم تنچه>اس یراق رش هب و كني رترض> ناخ دیطادع ||
 سااراد هاا هنا د: كالل یراب رهش رادهتیرخ هرگضندفدنلوا ارسا ۱

 رخو مارک أ هلیسابلا كروكر وع“ ول ق هرسارس یلک ترد نوحایغلاغا ||

 9 یکلیکو هنیرخو داشک یلاقا تصش كناغا مهار شکناک

 هک اشار دج ٽزع نارمرغع ت رازو یالاو "هنت رناسحا ۴ 3

 ]۲ بولوا تدنبابرقا برقا كلاش, نسح یلهدنراد ندارزویامدق
 مش لث اٹ هدزوفکن ارومأم هنس طا تراوطانا لحاوس یناریمرم

 ا نلیند هب سد بتا رق تباھ كلاش اب دم تزرع نالوایناماک
 | یادف هددناکولم روفوم نمایم روغاو ناباس ققابلهرازو یالاو
 ا هح رق كرابم هعفدوب هلغلوا ناشسم ن دنلاح "هیصان یکجهدیا
 أ زف روشنم هلم انا یاابا هیهاتوک ندا اهج بانج هك رص
 ۴ ثولوا تهطاعو فطا رهظء نو رقم هلهحو ود و تدانع دنناد

 سا ترو ویشا هدنریلاع قحو ناھا یساش هد هوا روما

 .. یداوا نایس> الا لبع ۱
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 هک تد رش لدو شرد فیطا 2 غا ندناونن#

 ال ىداق مار ڭا 7 بت و

 را اشعلادعد قه وا رامسافاد طراد لس مد ۳ "هد.سر ی

EE 4دنن وامه نبام هنا اب ق رها  aهر ها هاش یادکاخ  

 یس دعا رونه روک دم ظا هلل . رفتاحا ن يڪ لوا ست ولوا اسر هر

 یسادرف نیعلوا ت تدافع TES 1و یظعو تنارق

 نوردو تک رع هدچ.ا نا طاس م هاح هژراالاو یالآ ید نو 5 ه,نسرا

 | هرکصددنراشا هنا رود تداعو تعاط داخ شرف نوم 5

 اص فاصواوژاغا غموقوا هنب یک یراةدوقوا هدنوبامهیارس رایج

 فط هنب رانا ظاس یارتس نام ز ناقاخ هدندع: كنفیدا وا زاسب
 | دا دزا یدات یزلقدروب ناعع لاا ص یارحا هنو کوب و ن

 e ka : هدي ا 9: AEN نر هداس

 نادیارمس هلتهح واو روح ثارعم ن دفرطر 1لا كب یزو نلرالک ن

 هد هود ون وام ی۶؛رداوب ترهش هلا یعدح یال.> رالک ۵ه> الو ۳

 : یدلوا تک ر رس ةدنسر یفداوا تن ور تحاص هل | كل دب ث

 ‰۹ وشوط یارمسرد باکر ےسا سهیارج اونو هل ةن چ وقو ل

 || یراترضح رادتقا رھس راب رهش وک یمتلا لرخالا میر راهش و
 یرلفدروب» نویاسمه لفن هارت ءب وط هدرا تقو نانلوا زا

 هناعسآ قاط یسادالا بجاو یاعد كلج هنبرزوا تن وبو لاعب مو
 هل مظعاردصو ارحا یاکر جوک هدوءهب وط هرکصد دنوکچوا بولوا

 یرلکدلبا ابا یف رمشنو دیعستو كيربت تمدخ یدفا مالسالا
 یدلوا انغتسا هنارم مسوانغ "هلسو4اکر رر

 ٭ لرفس هناخزا یدنفازرع: راذفوح ندش عارح#
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 هک ٩

 ا راد ید كندنفا رع رادو وح هدب ہا رفس ن دفردنا ت را یامدد

 1 ج یراعا ضرع رابه ۰ هوا (e یدقن هار وا ردد م هرلد رسو

DE:لور رب هدتدورب و را ۳ یسهاعار 1 2 لا أ ىع  FAراف هلا  

 خرح امدعد بولواراسس 6 و ن برج بس e هدران وک وز ا ۱

 | یو سوی من د مس ۳ 0 2 ۹۹۳ 2 ل را

اد يدوجحو ام هل .سهد رم قلعا ر>و راعا یراعب ك5 هلا
 2 هراه اش ی

 ۳ وا لو EEE هدچع تب واوار اکو راغص م وا ی دو زا وا فو و ۱

 ها "هناسو ل٥ ۲ اغا فام یعگراص ن اا 9 دو را دووح

e 
1 

 ۱ | راجنر اول e a هت ۳ تا ۱

۱ 
 یدلوا لخاد هزرادقوح ولکدک قرد

 ی دنفا « داز یکم جالسلا ل زع و

 6 یدن وار هاطهد ازیضا شدا سے ذو

 فاد تحفل یون تود یرشم هعف د یا وریندذح رابحوازوئوا

 ۳ و ارهاط لب رلترضح 4 دوا الم دا وانا ود ۵ دار یکم نال وا ۱

HEهلفعاوا اذا یزرع | رو ۷ 2 نکیا شعالوا ۳ تلاحرب ا  

 هداز یس ولنحایم لوط اار دقالاو ر و دص ل اسلوا ممع قید ۱

 اخو لا سرا اعا ناعع یشاب رد رب 2 وعد کاٹ رلترضح یدنفا رهاط

 ایقتسا ن دنفرط و قروي نونلوا لاععتسا دنب راه سنت ن دنرابحوع
 A ارس وعن وط لر هب ی رو) هام کر ی زرا دوخ راک نالوا رومآم ۱

 ن 1 وا تلح هحدقا ه دقدلوا AE رک هاشداپ عوعسم یلوصو

 4 یهاشداپ ترشح روصح هی ااشاب لس ولتاود يأ )ر دم نالوا

 مامر کصذ درلودلو | نااش اياه :بنکما نآ ی رلکدروس رود ۱

 هیتفرعم ادع " یا هطوا ,صاخ اھ هردیاوتق ا اس هنس

 ارجا را هل ماعم نالوا ن او رونو 8 کو ھن د را رطح ید: ها هداز یعاق

 نالوا لم ب ولب رویب | هاو قوس هند رل هص وصح لګ قر هلبروج

 كر هاط ه داز اشاب یف سا لف هع“ ر یا ع هلا یل وطا دا ترادص

 ی داوا روم یسهناربو"هناخو رورمسم یسهناوید لد كنيدنفا
n a)3 سم و  

 ٭ عوقو
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هک نواه روضحرد تاقود برو تاوعا یزاب قاموطع وقو

 

 بونا راعصا قاموط هتنادبم وی وط یتوک رازا یی درد لاباوالا یدا
 نامرفو ما رظتم هدرورسلا بج وتس م روضحو ناباتش هلع لوا را

 | حاقر قر هلوا ق اتنا ق اسکن قاموط با را هدنرلق دلوا نارودرو

 | جاست ی دج ا كن رااح و قاط ی مصح نو اط یرلودشر وا تب

 هدم درو راد هد رلنواو هدیسر "با وسر یعل هکاو ۱ قاط

 هددعاب ى ی ر ۳۳ لرادلعم نالوا قافا روهشم هدننوب ا لوق هدعا بود

 اره 0 او دجا نج ه دیارفسو دهسا رونق هد هتي رخ الاحو دلا

 ۱ یک یلدا وا دنس هرکی دک كي قطصهروکو كيز رع شواح یه

 نایت هاچ یرکش لصواو دجاوح عهارا قاش و طاص حادمهدررل

 ۱ اغا نیما نا > هکر وتو ميهارا هز ندیارفس هدنود "ارازوب بولوا د:

 دهعشو اتکناپ توخ دود دوه دلعمو اغا دچا سواح لقوا رکنلح

 یحاصم نانا و هدنماعم یسایلو 5 کب ملح قالم ینحاو یتمرا دب

 بو دبا ق واحلا لو قاخحل ا هلوق هلی ی لنبدنفا دم

 >٠ ولو یک ی دالفت ه دور اعم ناديه هک اھ ید ربر
 ی ی

 دا زس هکلب و ید و یو كوخ وا ل لوقو ا 5 رک ضد دنر دتا یاد

  eیک صم 3 و اک هد تاک دز رع سواح نالوا ۱

  aین  3 eyعا م ین ل ھايا رواج  Eدغا داوا

 رق هارن ها ید زض هر زنا بوقوط ۳ عفو كجديا مت

 یغیدصا هنب «دوسبا شا یی ر وکر رروک شا یدشو شسوسم رز دونر
 الروک اک: نس یکاروکنان رب رع ناما دکب زرع هلذلوا شاکر ولج ی
 یسءد ناسک >آ كر هدهلبآ ى 5 تکیدتسا یر ۱ ناتار دیا ب بو

 یاطصعو نایت ِ رع ا 9 الکی نر رع هاکغرو ال

 نیس رھ لوا باو > و کسی dl :ازوک تر ۵ هرب نس هد تباط> تشرد ۳

 | مرظفن هنم 2۶ ۵ a فا اا روا ر ؟روک ین راکدتا باق راسا ۵

 اردو سس دی سس

 ر



 انریضح مظعاردص, هډنماتخو اطعا هبه رکسعیونص بجا اوه طور 1

 € ۱ اب رهشرادباکر یرهوحم رخ بجاوم نالوا دام هم هدنرورهنوک حج واو ۲

 رطح NE EE فول فور ا عماح نا وب الس روا حو ۱

 هد هطوا صاخ ندرللکدک نالک هلبا هيلا راشم یاغا تیعم هدندمب

«٩ 
 تی سس سس سس سس

 رس

 تقوو اد هل وکر کر ھ هک دید ردراو
 | یرامدا عاوبا ردو هرسوع

 ۱ 9 مامنا ن ن دا هنعومک یرزوا ماتسحا تواک یک ادعه>ور ۱

 1 یدلوا یک مارکا هراا ۱9۹۰

 ناهم دزرف دو2 بہم صعب ن ل جارچ ۷

 # نورقم ضبف نویامه یارسب نوریب
۱ 

 "هدعاق وب و قبال هنویابه یارس یسالعا تابش ره ورند هوا
 | راو لوا اغا تررع نزانرءژ شواچ شاب هلفلوا قحال ىلع كنەلج
 وز یغیدلاچ هوسا ن دنع دلوا ر هد رهمر ا o pil ن درا مھم

 هحواو رنا وم ینیدلوب ۰ دیو کم مد ر لکد هدنوربو نور دنا

 شوا شاب حب نیعلوا رارب هلدا هلج هدف 47 a و هدانروژ ,یسددنک

 ین هلوصا قرود ۰ دکتر هلا رلناو قلاج انروز هدنرارب مسر قحلوا
 زاد روژ رم ییبخ هدوا ظفاح لیبل رفس نالوا یشاب رنهم هنیرپ هلبسل وا

 (مشط هعفدوب قرهللوا رب رد یغیدلوا جات دکن ندگنزار 0

 ما یدنفا ناععو یدنفا او ی دنوا لیلح ندا دالوا تا ۳

 یال شوا چ هلبای :راکدلک هنارتسو ردد ىا را هنس ەطوا ىل رة رودس روک

 یدلوارشبم شواچ شاپ هني راق دازا هل, وبهتعمزفدورس بسه دهن یجوا قل وا

 زا[ شبلامناوید نالی روب ببتر ینوک یلاص یو یرکب كنیلوالایداچ

 ا "قول ا روقومروما هرکنصبدادایسوب ن نر تودح هدنس هطواص رع

 لیج بولب ردنوک هب نصا فرط هلبا یر هر صح اغا لاح ولتفوطع

 دد دنلوااطع | نال ہک بسا شکتودواسکا كل We رو: یلک.لوب هدندوع

 اغاد ےک ندەهطاع ی .نععللو ٩ و هلا ید:وا ناما یرس نان او ىس

 ریل اوا سابق سا ءبیرک ثنو کش ناب یغیدناوا سابلا رهرخ اف علج هس اإلا
 را ۲ ۱۱۵۱۵۱۱۰6۵ (۲ زیر

 كب ملس یروبنط یاب ئوش هداج ندش عارچ #

 4 رەس
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 الال سا ین لس و كنس هطوا یل

 هنتفو قب رفت یی امهنب كناغا نیما نوزوا یادم , لرتسوا |
 یلطد ن دهلالال یوهلایم وم یالال هلکعبا قسطن هنجا اره يد |

 هبهطوا صاخ تفاع نيغل وا قصل بلس «دنفج ودنک ید |

 یرورص هديا یلدصد ف هداموب یرلقدلا ندا ٿ لا نایت ک ۱

 بناع یرالوب هو ءا عارح هل.اهیهام نودكيو یلاظ دلع ۱

 یروبنطو رورممم اغا نیما عام شا ر |
  9روظنم یتبدامغیص هرونط بس اک یارطضا بارضم |

 ی.دلوا روهشمو ۱

 4 یراب رهش رادیتس ترضح بم دخ نارد دج

 ۱ ن دیا تقبس یرک ذ كنبراقل رمیجاز ۰ هیساتلاب ه هدلش ضد مدقا نا

 ۱ یرارقیب عجو رارطضا راچود یرادّهم نوک نوا: یرادناهجراد
 ۱ لوغشم هلا دط اهم هدرا ایپ ی نا یا 4۰

 | كمراد نازی موال یکیدنیا لومأم یب اعد ریخ كنياسناو باس
 ۱ | ین باا لولم هن , راکدمهدبا رطاخرد یکی رطاخ را هتم:

 ۱ یکوب و هداه هبات روا ییامطع ۶ هدعع وا منال ارکش مد یکیدتبا

 یراطاو توهم هربادنآ رم كحدیاهدافا هدایز عم ینارکب نا

 ۱ یساغا هداعسلا راد ولتلاود نالوا سلحاب سصاح « دنرلکدتبا ت

 | مفسیرانهذ هلب وب بوک: اافصا هدهسدایدننا اجر نب راوفع اه

 ۱ نالوا هدهطواصاخ كرهبد رنک RC یر

 | یدادفب بانو اغا نطصم یب وک نابدرنیرق لهاالوا ندینیالام ن
 'ادح ن دنراتل ود ته دو ادو ی ی دنفا اص یخبراص لاتو ك

 | ن دراباطوا یغاشا هدمب بولوا ادصوټپ مرن بیسهراف رچ ېر
 | یاغاناعع یسجرالبکو ی یدنفا فیظن یلهنزرخ یسبج
 | نیسح ی ردارب شاپ پیرا ن الس رفاچ سابو یکب اطه یسبجم
 ۱ ۰ رک صا د کود .اجاعزا هلا تھ ود یس ەلچجو جارحاید ف(

 | لوبق یس راب هلن الا مب مس میدنوب اوکو ماف هبهرئاد دیدجما
 | نایب و یکب مهاربا هداز مش ن درا هطوا صاح کس كدا ما

 | باها و یاا نیماد ۶ هدازییکحو یا ید انس دم > یروفو



 تر
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 الو ج لو ساب تار د رح هدنعع ناععتسایرانود هلا مانودو

 14 ہیر الب ۲ کام USE هدا اتفق ییاغانیماهدار S هسا

OE TN ۷هک ۱ ات .هنویب ر ۳  

 گصادکد !تیطت هل !قلنالسرق ح شاب ی اعاد چ یلر ال ہک نالسرقاح
 اغآیدع لاع ز دزرادقوجنالوآندی ارد س هلا یلنالسرفاحنالوا لحم

 گدا لاصدا هرکس وا یاهو تاه جوو لاخدا هل اس وا راد

 6 دهن نح ذل هعلوو 3 ییکیا لک مد ر ج هدا رد ا نالوا ی كانو

 1 با جوکو ب FY غا دعس ناعم هانا ندنراعا سوق تللدس شب

 ی دل ون تبصانم كح هک نان هو

 د هیهاماب كب دج ا یعتتبام ن دش غارج ۴
 ی بام ید مک قوچوماکب هلءاهطوا صاخ ن دیلرفس هدناس لاس ||

 تد اباد یدنفا كدجا هدار یاب نزرهم نالا ماک هژ.عالاو فرش

 ۳ هنکندار ۱ یساح هعا | مد 2 E زوصح هلنهحوب و

 رح ن دارس هل- اتسحا ةيهاف شورف ك ن اہھ نولیعیص هناهاش

 هد تساسنم هنن رپ كن وب هرکصندیراق دروب تار ندنوبامه نیبامو
 سا یسرب ت وګا ید رب رهو دادعت هدروضح یرلیماسا كناسک

 دن راد رص ماهلا هح رو نامه بویتبادامعا داتعم مرک ها 4
 انا یی یدنفا رکاتش هداز یذتفا یرس باک هنسهطوا هند

 3 بنس هرایکسا یفیدنلوا ب اهعتسا هدلاح ینیدلوا ی ۳ و
 در اسو یهام» ید: 7 رک اش هایمان مانود یها ار دو هدهتنلایدلوا

 یدلوا یهات E هدلون وب یرارع

 < ور وط یا هن ناد مرد نوبامه ؟ رم هو عج ارخا

 ها ر ارا ن دبا یدا صا آ هننوک یه کیا نوا كبس ترغعمتچروشآ

 ءا زا دو مطسو ا e د وفن وط هرس رودوم رو۶ وک

 ل وا علسا 4 ا یا ۵ رس و هلت رعم ا ها لہع نوزوا یساعا

 س :هدرونلا ص۵ افروّصح وام یرلذ السا یرلت رم ه> .a ر ل یاغا

 ردشالود یب هود ه دعا بواوا ۸ نو مط ءآ ره ظء 4 ررب | 1 روک

 اندوع گردرا لس ہ23 ا یژرب ا نمد هدمت و ادات مدح هل 1

 4 الر
9 
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 ها یکنهرس هوک زا ی

 ناطاس نالوا و اھ > ناهاش» اس هدار "هرات سو ناخع لا ۸ الرس*

 رلهحوح لورم هدنکا كن ربع اا كجوک كل -مدنفا یدوا لب

 | زهره ندراکدبادههتم هکمردناک تګ ناوج هداز هش یزرر رهب

 ۱ لیصعتوناب هتسراو یرلکح هدیا لیصع رادسدناسوه هو لټ

 یکچو نیسحن نی رقیراق دانی وا یراو صاقر ؛ارلثو نوکر ندنن
 ضب هلکعد نیش هلقع ییج هل وا نیکنر جد هلا وا ةلس

 | یصجوا نوا تالاحهامقرلوا مضنمالماک یناعورفو مضەرلنوب رلیش
 روهظ هننا دمو قب و طرایکنج هلق اط لوق نانلوا لعنت هلو ا یتوک هینن
 هنن راکدعیا یکی ناعع یلغوا كناغایکز بحاصم یشاب یکنح هرات

 ه دهني رخ یناونع قلیشاب یکنح ب ولواروض حب ىدوەرىغ تدا

 < “ےل ش لکن نام یناد تلاو یناش و زع دی زہ كکب فک اع ی

 احد نیا تک كن هداز لر هدرال ہک ییاتلایخدو ییاغط"

 | بولوا یناتفف شملصب ك دیشروخ یلغوا كنيلهفص «دننود كل
 سابلو روی یسهعد را تناوج د دنس داد دننع صاقر ددع تر

 زب رع شواح یغالط یناساوف ندنرهفرا قحلوا روظ:» یرلس

 دوتا دعع» و ىلع یناععو كب یطصع ر وک یراک هلیحراک سرد

 كب ملح قالام و مهار هن زو هجاوخ میهاربا وخاص حادم و تعش> ر
 دوهحدلعد دهدتمو دوددب دوها داعمو اغا N نما

 تابا هدندنع كنیدتفا دیعسبحاسحء دوا اےس رب یاکیهجوق هدب

 هغلشاب نز هراد ی د اغا کز بحاصمو لخاد هل وق هلب تی
 یکه دنونب وا لوق لصا هاك امد رس هلنارمش> و تارغعیجبوا
 هدعب و رار هرار هلا یرلفدشالهب هروض > اق هرابدوهب ن ز

 شواچشاب هلفلوا ازسهیاس "هتسب لوصا قذاوم یراهمروآلاطاپ
 "هدرب ی ا هآ ءرہغلو كند هر هراد ینان روزا ق اغا ترع نرا

 کرب ره بولک سا هرلیج هنج روج كم دیا كنهآ هراعتسمر
 نی دفا دیعس بحاصم یشاباوقو لوصو هتبحت نادیم هلبا دب تب
 ند هیجروج یکیدبن ناکب ییطص هبا كب زر زع ه دنس هه
 هدنرمسغ روص2او حل ا عم یروصق بون روک لوصا ریاغم یس +

“ 
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 راحذعسا دەم هد رتا هدلاح ینیداوا روذعم یراکدع:اروصقزب وج ۴

 قر هلوا دنده نحر هد دلوا دنع هبحروح نیفلوا دنمدرد رب ىج رام

 ییخیدلاف لا ق > و دادلو ییزوماو للاخ ق < رددلاق لود هل وش ۱

 هدیاس> را نیک  kaفا هدارهشیسکاه هر هدارا الب نامه ندر 0

 تراشا ھنن هنب ق ر هنلوا نظ یشرب شلبا نوعا ق وذ ندنقفرط

 ناب . قلا ۵ ن :دنکیدلبا تاب : ڪمال ر دق هتماق هسا | دععم دععأو ۱

 هفاصنا یرلشوارج یسگد 2 سام نآ هک عا نه ن ندزرم نيد « هرلبد ددد

 نقرب ه دنر طکدترود وا رب هلبا یرلقدتوط ندنراع:او نامه بورونک

 یرافدالرماحو ماع هد هنیجروج دحملوا رورمسهروبنق بولی ردنوک نوت
 یراکدرب وكنر نو نفا ندلومآهلب وش بودبا مادقا یس هلج همانا ینو یوا

 نط صم روک تکی زرع هدننکم ن نی>و نوردنا نصداصخ دصاخ |

 اب یذلوا نوراف كام لباقم ییاوجو لاوس ضد

 ¥ هات الاخ وشو رد اغارادقوخ تافو 1

 ا دج قارطم نالوا للعم هلیدنسم قلاتا راذقوج ك وایآ لا شب

ei زاری هعفد و تلع :یقیدنارف « دیارس E رفص كناعا 

 کارسلخاد لباب ۱م ج ا ا هدغد بودیا تکرح ةدنتلاکو
 .یکیذلما هد هیاغا 443 نیک یکیدتیاهنفلخ ی نه رماد قصلوا ارالد

 رتنکم هل ر وهلاو>اوب و ردک یزنشآ هلاحوب بولک نیکرخ بهرام نيک
 ىقىدلوایرازو هآ نانا راتفرک و یراع؛ّرتسد رتسآ هرکص نوکجوا دعوا |

 الا كاك وک ك رلفش اعر اولا ۶# ه دف دلوا راد هلس میس + ه دسر 0

 مک ندنفرطو مای هنب رظاخ زا سفتس اطاق هخندافماگهرکصند هن |
 ماتا بحوم ٠د هدا ي دا ماه نما ناوک هلا ل اسرا قذاح
 هدرفاسم لح نو لاکا نلاسزا هرآ اک یدورن توس هژوا

 قورعم ثراو كح ا لارا هب اب راد ین وکی ر کس بولوا ناه ۱

 اتم سعد بوو طم هر یرمم ناف ن دنعردل وا یش هقورعم و 1

 ارادفوج ۰ ام نازک دلو انهو اعده دنس هریقم و اتسا هپ هب ذیچ یه |

 داتهدا خا لبلخ ىزا راهش زادت کر هل اغا ٠ نیما یباح یماغا دادو ۱

 دراز فاح ییساعن اما توزتسوک هداب ز یزابنیور نوای ارادباکر ا

 اه تساا سس ا رک سک نیککج ن : نل لر ه.د بغ ه یا ا دنماد 0

WEE 



£ 3 ۱ 

 | هل نم رعا *# بلطاا دع یا لوصح ٭# هنغا اغار اشا دپ

 ۱ ندا رب کشد هشوک نالوا حب ۱ باس هکعد باط

 ۱ لعم كدا ربع یالابرب دع هلرا یل اغا رک لماذمب :

 [ 4 هرنص كاغا دجا دیس یلکی لوپ ساب یت ایا ےک کک ول
 نددنضاح ةداخ رای رام 33 1 و ی و جا هدتاهنوقب

 | رادفوحیفوتم لاع لاجا هجرت یداوا pact یشابیک
 ۱ بولت زان هنس هطوا رالبک هدح وا زوکیاه هبلاراسهزوهشعمو> یم دم

 لدعج ارخوم و بوصت یرشآ هدننکبدلک هنارس هرکص هنس نوا "ین

۳-۹ 

 1 ادا هدیرزوا یدا لزوک هد هذآ شاوا بوعگ ندییی>خ ور وب

 | ت وح ۱ یهدلوا كالام قحا تودیا اسف>ا ق ۳ کس هوالع ب اکا هداس

 ۱ راش ر یک تعنو هد ص3 6 دولارا و لضاو 2 ناطلس ع“ ی تا

 لبا ۵4 N ج ندنغر دلوا لحاد هوامش روص> نوجما قموقو

 ۱ یر < قرهلوا لصاعهدن2 :ه> تد ی دفاع : کدو ۰ تالیدنح لبا هلو وئ

 7 مس نکیالوغمم هلبا ت تلودیأعدو کا هدلو,ق رالب ؟ردق هنسهنسر

 ۱ هلک منع رار قرفورسدم هليس هد“ رم هطوا صاخ هدنفرط هروکحذم

 ۱ ید شو هراس هدناوا ییلاعارادقوح و رسم كعا ی یا رط لب 4

 ۱ رج كراربع رادمشس ب وم هوا رب ست هرزوا دارم هد هساا ا ررهء

 ۱ ماش ال و ۴# مايتلا اهل ناشسیلا ت احارح * نالک مالا عن ور هلا

 هد هرو زر ه دم تولواخور ۾ قحارو باوخ هل ۱ 3۶ نا الا حرجا

 هما ل. وط هیلاراشم محرم یدلبا مامایی هسوردنا بتر بدارمو ماغیرک

 ههساو هجر هبلع هللا هچر یدیاونین یامارب همانا فو رظ

 ب رک دبج یلابخ ندش ارج ل
 %4 دیا عطق یارچا یارب نوپابه

 لوق هلدسح نوک انوک مااطمیاعتقا و نود مااط یاضتقم ه درلّروک و

 "بر "هدیسر یتيدلوتجاور هدنوردنانورد نوکب نوک نوب وانالتدون وا
 | لجو قخرلدلوایخ دم ۰ دکا دلقمو یا هد دیلقت قر هلوا نونف نونا
 | نیکسکد یج یلابخ هدنس ارا یراها ییاربس هطالغ ن دن ةد دناوا یر
 هتسوت هنالاب یه رظفا رخ یخ رعد دراما هلک نده طاش وید رددلفم

 ییدلک هوردنا نامه بودیا هتسیاش هپ هنپ رخ یک نونکمرد یزوسرهو

 Xio 1 ي د
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 | یکیدشبا تافالم هه ورکم هورکو ناور هنویاه روض > هلبخ اط لوق نوک |
 | ناکو لابحو مهو راح ود یرلذرع*یسع) نابده ناهد ل س دص5 نع نا |

 کرج نيک#و نیس یبلکد داعم 8 لہ چ ناما هدنماع نووا تو ذنآ ۱

 | نیصح اد درع یوکس # هرلشد دا ب دک یز نوحه بوډا ۱

 زو ضع! هدر ور نوکجاقرب هلا اعا لا ۷# رل_هص نوا یادش

 یکی دتیا قشم لایح ه>راپ رب لامتسخا قد رطب هر اغا ید دلوا زوک
 | تیلست بیس هرانلوا دلقع یسغا رارقا نک دب یشرب هقشب وراتهطا
 وق وط یس هل هنشراه> نالوا یرخا یآ هد هسی دلوا راپ لد
 | ةد کب دروکبونلوب هد اروا هبسانلبربقف یل ابخ ی دناتیوا هدنیارمس |
 || «دنرا هدار شب تعاس هلبا نت قلوا فوقو هنغب دعلوا بوتلوا نیسحت

 . | نیفلوا شمامرمکو قب وا هن زوک كاکی زب رع سواج هدغدوعهیارس یراقو |
 ] یهز 3۴ هد روو ك اوس ول د 2 رل E اخ تولک هاب علا ع

 شد تعاس ردلاق>ا یر هّمکب ءار هید 6 لاحت لابخ یهز لطابروصت
 ۱ را لدالدو لباد یلهع ی راکح هد بوک اق ۹ رلب دنا ریس ردق |[

 1 هس ول یک لو رک تکی كد دخت وا ملي هد هسا یدتا جز بت شا ۱
۱ 

 نوک ی اد رو یک دنر اک دتا قوعرددرد یر داوم 9 اوعد 7 كد ر رع

 نیبامرب ارب هلدا درج نانلا يکي بولکربخ ررکم هنقاط لوق رصلا لع

 دما عطق هكا باخ دعب نم دیج یت نایروک یسب وج ند ادتا |
 | را رع گردنا داربارازوس تسانع دماعم و داشک اع "هدرب تای تودیا

 ۱ نیک داوم یو یگ دف هدا ندنک٫ دتا دار ۳۹ قطصم و >

 | سالت بس کک دلنا ښ اخ هدرخ ی دانو و ین ولو ی دکن اطاوف

 یوو ر رع بوک تربع یعیمط تروح نایرعم رها وا ۳ ادو را ۱

1 
 ۱ 7 رع و باش یر دلم یکسا یدلربو لصد ساک كردیا باط>

e۱ ۱ ضعءب قح رد هطوا ص اخ هدرم ع وق و  

 + ن وردنا ناب اغا ناطد |ض قعسم

 1 انج یسشاب ےک كن هب رخ ینوک هع ج نالوا یس ەر كفار نایعس

EE er DETROIT 
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 یرکش یج زا شابو هکب مرکلا دبع یہ هطذاح و هکب د هد ازا د

 بوراقبح ندکلایعتوت هدنس ارا ییلجامان ننانا رادنس و یدتت
 فرد . انا نیدلا رون ی ہی ریکشد ار الکو هکباطع ید ر دنوک هش 1

 | كنار ارعسو هب ا هدا یه رش ۵ -اغار ۹ نىل ندرایکسا لقا:

 ا نالس رقاح ساب ی باسو هد اغا نیمایسا یحواط یسشا ی وش ۳۳

 رهو بقواعد یرا ay رم هطوا صاخ هد یدوا نیسح ی ردار اشا سو

 | رانانلوب هدننودام رلنوب هرکص ندنرلفداوا بحاصت هلبا دیمارپ
 موا دم هنی لننییم یاب د ےک كب رهه هد از راد اکر هلته جوب و ما ا

 صا یدنقا 1۴ حادمندر دلم ید هنکلیح کشت كرالبک بواو
 ه دعب بواوا ۶ مطصب نا موق لكل # ل وق قفاوم هدیصاخر
 ۱ مانو و ناسا ن |ع وع” ندرارادق وح هزل ار د یوش هم اح كسا ا

 مس

 | ندر 5 دک نالوا صایخ ه. 9 یوا نارصع لکھ هجوم

 قد ال یدنفا فی ر ء اش ق یسبحناتفق اغاز اررطس هفایج هن

 ۱ اغا دعس یا و یعکیا روس ن الک هنل وا ارحا هب ی

 ۱ ین كن نیک هتک ها زا شاب بولوا قلاف هتنارقا هلهلواقح

 ۱ | هداجزا یعکداو لان یدنفا قداص نالوا علیا هرکس دوز[ س
 ۱ .تاتک هد همای زا یعج وا و لصاو یدنفا د دعس ظداح یمفزا یه>

 تواوا لاق یدتفا رابط ی زا ی درد یدناب و الا الاح كب الا یلاع

 سام ی دنفا قداص یر اص ی زا یعشب هد بایت زاب یار

 نالوا هج رادق وج بولوا بسا یقوفام باک نالوا هد ود ام

 | شکن 6 هدرال کو كب ی هدیلرفس ند رارادقو> مزالم هد هراک دا

 هدنفح كنس هلج و ل وص و٥ ھل س ہرے یدزوا دوم رو و یدنفا رک

 ی دلوا 3 و ده هر اها تج صو یفذطل

 هه رهام اغارهاط ی شکناکو اغادوهجالال ساب و ءا رحل

 یوص ندا زاتما تسک" 4. ۱ یا الال سا راکنخو ز 7 اع هد هصاخ هناح

 لوط اغا نیما نوزوآ ىس ی تک اعا هع ان یروف اغا دو

 زاوج زا كلرکو  نیقح ن دنفرط اغار ادل س هنخازادنا فرح زارد
 تیعج تراهن یدیشا وا زاغ وب سود یالال لاصش اسسیکدازسو

 | ضب هتشداوا ناشاو مان یب یطاسدنا باسا و ن اشب رب ی زا
 سس هوره ح سس

0 
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Wy! ۴1 ا ارج )8 ینب اک ماد هد هدتمدخ هقش» و تج نع  

 | شورع كب ههاع ندوصاح حرج تال لوس ندنراکدتبا تبه هب سل و 1

 ییز هنس هناخ هلبا تد رورمسم اعونو رشد ٣ ج هلا صیص 2
 1 صاخ نالوا لب ندنس ه دره بول وا 1 ر دل الظاو فاع لء: هد

 اب هدنب هکلب هرکص ندنوبو لدن اغا نام یبهطلاب هنکدک هطوا
 ۱۳ ین دایعسب همان ول ی ین راقب هدف ر>وا هس اد وس مرو اوا باص

 |داا رها ( شکتاک ناک هدرالیک ندراتیفک ¿ نیش اک وڊ بولوا لئاسم

 ۱ لما یب شکن کور ذك ندربغلا عدس رب دق بر رب دعت رکهز يرمب دن رب
 | رس هب ودنک ېا ارح دصف نع هلبس هءل تم 0 وا هزام گه دب :سارا

 | نایعا هد هسایدتیاردک ا د ؛ارلوا عارچ > هد اتوا كدا

 6 عا ارج هدجاب مک هکر شو تاتش E نامه هرس a تاد كم ریو رس

 8 رادضو یحاق نالوا ندنّعاط رادقوح گر هيد م دلوا بانا هاشداپ

 ۱ ۳ قو اوم یک دټک ا ند ازوا و مت هرادقوح ی +

 را اا نالوا لولح ن ن داس هدهع هک وا 3 دون ےھا 2 دو

 اب امو رور بسم لیدچا یرادکسا ندززاهقوح م زال هد رالیک

 یذلوا روطسم یی دلوا رورس روس تاتسا رظتنم

 لیع امسا كنه رس هداز لالد ی $

 هک التا یادوسب | رالد یا اس زا ناب

 ۱۱ "یرانراب كش , دنفا لیعاعسا ی س a هذن او یر e نح اصم

 3 هدد اعا لیعاعما شواچ هد از لالډ ندیهسوم ع دس اسا ره اشم |

1 ۲ 

 ادص و تص وأ رد ره هدر وار نوردبا ور دن راب زودوا هلمس اود

 ام مو اهخوش رس # اضقزا نکیارلبا صفر # ندن ا دا
 ۲ ان كب مش اه ند نوج سواي یا یش لا
 4 # یر 5 یک وم هکر هدس وش را هل سالب التا دم ادنا ماسه رب

 )یماکد تافشع لار # ۷ مغز دالغاد مک هرو ۷ مود الع اج یکوص

 و لاسهةنا ۵ داب وسر بش هابزرط مشد الغا رهکره

 9 قش ال وب قش ۳۹ 4 راک دنا لاقو لو 5 ندا یرماد ۱

 گری الب هنشاب هکارتسو الال هح و نامش هلا ب رفاد سا رهنرب ؛ بو دا

 ۵ یاهو د تدر مودلاىلعو ماا هکر دا, ت ت هلا هسک رب ر ۵ لقا
en aeس کس پچ و و  > 



> 
 | ت اهن نیغلوا م الک + هک 3 کد ربتآ یم زالم سواح ا

 | هرن : لاحدبها یر ؟ ربم قرەلوارىكلد هروا طوا رب رش حاط رب ص

heeكن اغارک اش یعقراص ند را رادقوچ ر اکء اما هلبا  | 

 | ل دن لبع امسا ہل وا راسکناو رسک تب اغ یرلکدت رد رب و ها
 | یکی یدنبالیدبت هرارفیرارقویدلکد نوحما ےب قمرودهدیارمس» سنا

 ۱ یارمس نوا یس هرطاخ یج وچ ر بوبعبالب واور بع
 | معو كح ندناوغا رتعمرتفد یعمجو ےسا هل راعد یدتا ك 1

 | یراک دتا دامها ی داتسرف داتسا رب نالوا یک كص بحاص هدیقس

 ۱ كزوح هلوا قور ص ند روب ره قووم قوشعم ندنعددلوا تن

 | وندرلب دتا اه ندم روم: ین کما كمالالو اتعا هنفنداوا قوبسم لب

 ۱ لد كسور روص ندنچر EE ) رانروک نکی دسااکب دصقزا

 | لد لهارب e اک رت دیک ۴ هنر

 | دوب زم ریه ارپ ز ع ردیانظ رولو ا باج هسریو باوج ن دنف رط لیعاسء
 | قسم قراص « دن داغا رکاش 1 یکدتاقشمق رس نداغا لمعاعهااد

 بویقوا هئب رزوا لرمادربم یروک ذم تس نرو کین دلوارو حش هک

 ن دیارس اوه دا انا لیعاعسا لصا سا راشعد رولوا ر وج أم هسلف

 هب ربح "هعقو نکنا رزمس رلغا هنیدنک یدنکر لبا جاقرب هرکصتدک دنک

 | ندنو و رطتاود نوعا توعد هلا یدافس عامی رع لها هدب روه

 یرلفدمهرغاح سارس هذژرب رع هراکشآ ی سا رب رل, دانم نالوا نجس

 ادب ید ه دتا كرا روز ات اور ۳ اما لیعاعسا هد رورفا تشهد ژو

 | لها یسهرعاحردق یکیدشدب یسادصو تابا کل هدار لال د ىىدل

 | هماع ابلک هب همدم كهان1اع هاشدا نادنغدلوا تا باس هضرب

 هل هلو !تلات باس هب 9م تان كحهدیآ روهظام دوا و ثعان سس

 ۱ یناونع تا. ران ب رهشب>اصعو صیصخت هبهامقوتسم هب ودنک هعقوا

 یدناوا صع یعردلوا قداص قشاع ردا هحون ید

 هک كل تاود ریفس یار ناشبلاع ناوید بیترت #

 | دورو هتلود رد بقاعتم قب ر رب یسارفس هاڪ لود هدلاف حرف لاسو

 | ط ورش ف اوم یرلعٍا د وجو تالا بوریک هضرع «دنرناوید هفولا
 | ینوک یلاصیک ادا تا فیرش نابمش رهش وش | ن دن دلوا دو

"e 



0 ۳ 
 یو هست ی سسسسسسسسسسسبد۰

 بی هلا یسدا ددع نرگس یسیلبا كن هدناشالاع ناود ل ال روق ۱

 دےنس هطواضرع ,یسانادهو دهان و ےٹلنو لس ی هاورسخ یابلع ۱

 ۱ 4 دزوا حشا یاجر نآ هد هرکصا دودا عدنارعس ۵ اشىداب عدت

 .] اهظاطاسنایور ند هناهاش فرشا فرط دهنوقوا یس همان هلتفرعم |
 واده هد هره یرلقدروس راتیهتسا ل ۳۳ ص وح لارف 3 1 ۷ ۳۹ 3

 ۱ وس هطوا شرع هل. را دب یر بج و یارس یل هذ ی ی

 امل انیرفاسم ریهس یرل_يهاشدا کن مزوراذک نیکو هرڪا

 دلو نونع ی ب هل هلتهحواو نا هن دوع دعوجج ته كح دیا

e :رک یا اره ه دنیصع یرلب د وع ةد وفن وط نوک ج 5 ها  

 لّ هزرحم لح هداز ید ند اروا ۵ لع تولوا نول اره * دب رح او -

 رام و تن روطق هوونا یزم داش رالح هون زود هے ا ی

 شا هډ هدا رلب كم ۵ دیا لمع ن دن راک داب اط ون هدامر ناسانش سوم

 ملا دود هد دن زیکرافدو عودت ۳ ۳ 9 ره یدنفا قداص یکنا |

 یدلیاعدقت هزوبابه یاکاخو ظنت یس هلصوب

 هک درعم نآ قلعالس ع ووو و هیتر صن ماچ لس دو
 ___ سس سس سس سس بس

EERراج هب ره نالوا ق رګ ه دنوی رح دنا وط  | 

 ۱۳۰ یل ر عم ءاح ك نسال

 معاحرب ل هراس یکبا هدفرطوا هکلب 9 دا رح یعبسول هل س EN تا ۱

 باس N د روس هع هن سض اکربت ا هدو دنلوا داسدا العا

 < نوا وا یک دبصر د ر ثعاب هد ۵ ر 4 هکلت و هب وساو لد دعا

 ك هرزوا یلاع تولطمن دوج هنلوا دادم ن دنا

 ۱ ترد هدنگا كن هنس حوا یر هناردن کسا تی هراس ر ارعم مط نایت

 ین داوا روهُش» عماج رب رون لع رون یو رب و نوردو رو« قرط
 طلا نا ىش یس هنس رب قرقویشا هحل وار وی صنم هاش روظنم |

 د دج عماطواقامالس هد هکر ابم "هعج ندیافداصت هتنوک یمرب یمرکب

 : رافو نودرک هاش اپ ترضح ه دنس هنیعم تق و بولواهدب دب فرش
 مچ «دنشاب ةلکساو راذک هب هن اع وط تعم هلبا یرلل ادنص تزطان
 یرلقدزویب رابا تھ! ر ادد ضرع هناک هدنب نالوا راظتناو بقرت تشاد
 هر ر هنامر و نر و هاو و ۳۹ اه > یاماداش بوط هدنب و نیت



{ro 
 یرلمارخ شکلد شخر بولوا انغتسا بساراوسالاوهش هدلاح یک |

 لفح نورد و لوصو هر ر لر هب ه.رج یرلبات > يلا یل

 مدو 2 2نا یم ادنض ناک هدند منال ۱ رش هدرالوخد هو

 درام دوم  FSهوا توأو | ف ذب ره هدرا وح

 هر كنب را هدب دهرک "هدنب ره هرزوا ق 1 وا ی مه ا كس زاع

 زا یدنفا نیمایسب ربق نوک رک دراه اش یاباطع هروآ هنس

 هاشدابتغطاع رهظماغانیدلا لالح یعامای ره ادتاو بسر هم

 رهوح رخ هننیچ نايم هللا ك اغاراریلس هما وا یب رف
 ییلماما ر اکنخ نیدمک قوحو بیطخ هل رمصن عماج هرکصندقد
 یهفوجیراص :یدنفا ببسد یطصم هداز یب هدیصق نالوا ب

 دب هبطخ قر هلوا بییطن باسا مظعا یسیلن كروکروع- یلکی
 بن سد هرودزک یکح هدیاهحوت تماما هدنامرلا بروو تاست

 دريل ماقم رس هراح ندنغل داوا هاک !فراع لوا م اما هند

 مادنز كع وا ر هددد رش عماج رارب هلیس هم دخ نیبام نرونکریخوما

 ادتبا هپ هسعج هولص هلهجووب و ادتفا هلبکو لیصا ارجالا دعب هلا
 ه دابیز عماج یاب تم دخ هرکصندقدنلوا ادا ضورفم نها بو

 | یناکحاوخ راب هبیدنفا بیسح ند ها ناکرا نانلوا هدهاشم
 ساعا راح هدقدلرویپ اضرا هلهجو وب و اتکا كروک تاج

 هدا هطنالرپ ید هن.راترمع> ی دنفا دعسا یرظان ا رم ن
 یناوید دنلب ناکرا تقاط قاط قاعب نالبقاط قر هلوا عصرعو ن

 هد هنرترضح یدنفا قداص یرطاب هناخ وط هد هرم کد دلبا ن

 دروک یشابیب هب رع هاا نامه یس یک وطو ناسحا هکود ل

 ندنراغا باکر والثم یراةدلوا ناوارف مهد لان قد هل نوط نابس ن

 هر اغا یسوم یسنانو هکب ىلع لوا روخاربم و هب افا ےیهاربایا یان
 دفضو 4: ی هان ی کز زوو هباغا یکص خو e ر

 رهععوب او هسا دک رایج ه طااب و هتسکسا روخا صاخو هنو
 هل فاضا هرلنواو هد رقم صاوخ هل.صوصخو هوردنا رانک یک یکیدا

 هنس هلج رانا و ی>اص دم هد )هطوا یعاشا و هد هطوا ص

 كس نددشاب هلکسا هدقدلوانامز ناقاخ ناشحاو ناتس ده * کیدلر

۱ 1 
۳ 0 



 ے رج سس

A ۳1ا = ىل لی 5 دو  TE۳ ندنساط لس و لام  

 ه را ا هطوا صاخ هدارا اب لاش ی اضر ش لوا شرف ر دق هب وا 4۵

 ۱ دو ِف هلچخ دما وا كعد لاد هد ییهاشداب م رک یانرد یدلنید

 فطا یر ره تواوا N E راب ةزاہنا یف هاکراب

3 

۱ 
 ۱ جا نس هرود ه3-درود را اند كراثآ رخ را رهش و راو دما ن دی راب

 | لب یب یتاورو فاظورب هلبوب اک رول ی ن دنرلکهتی راکذاو داروا

 1 لف و نک نیطالس کا نک د هرب روش هنس ادا اعر د عمرا

 . | جودعو نیشپ لولم طوب#ء هلهحو ره بولوا لمت ريع یرلقدروپ
 1 | فحاسم هجا ےل ار و ی هناتب . جم رط نه: ر داوآ نیسم دحاس و دادم ۱

 ۱ تهجرهزا نیغاوا افصم یک اسراپ بلقیوزوم نوتسرهو الع یسانعر ۱

 ی :رقناباش یبشنادمسرو نکئر یشباشکو شیلا ۱
 ۱ مون

 ۱ | ۳ 5 د نالوا« دزو ره ههنا ن كنعد دلوا نا ی ,E داتقا ره ۱

 ۱ ۱ اذا ههتوش لعاشمو راز هکلف ی ور ید یساشحایض لیدعت |

 1 لقب رس رشک یک راس نیترانم بوت زؤک نیش هدشروخصرگ

 1 ۱ اطار دشلواسسم قلوا ش شوپ ی دن یهاکآ هالک و ررقم یتیدلوا

 1 روظ:هو لویعم ه دندنع تایزا و روضة هل المس یارحا روکذم عماج

 یدلوا ولهم هي دیوردنا فة أطا فزاع مباقو ل.دیمبدلوا

 لاسراو نیطتق جاوم جارخا ج
 ¢ ی اعردص ب هاڪ ٿ اش رشد

 ۱ والس یرلّباس هعفد وب بجاوم نالوا بجاو رغ یسادا وریندتقو یلیبخ
  ییرکیكفب رش نامش ندنکیدلروک بسانم یسلرب و ندر یطسق یکیا
 ۳ واوا ناش نا لاد نام لآ | ناورا ام هد درد

  Cole ER REEقم یردق ۱
  ۱یدانالاسفاو رع ولر ن رو ۳

 ۱ 1 تم و یاذحرد ناب هو يک ا



 سس و ۳

 8 ارس ناو ۳ کد ها اس ۳ هود 2 كوبا

 زوررمص> یلاجر هناسر هلتهجوب و اع بولط ءى عط لوا ند راه
 یراق در افیچ هنکوآ س 0 ا )مدنی تل : كرديأ ىلاي

 لمادباهوک * .da وسر ما ب 5 اور ه RTD :دردزآ ح ےک نالوا یاهاروذغ

 کت در ی ارا كد دجا قاچ نالوا ینادوق هل رس هبا: : هن ور

 ندنساذح لنس هل رک بوربدلاق ین یک هلآ رنه م ربع مه رب رام دکل

 عاونا و ق رغ هتلاعح یاب رد ینادان نادومق یسعروتوا هفیص نکیار

 هداوا یروف وهروءاو هبل یسهلوج زس هراح كدا قرغتسم هتلا:
 ناور هب هناسرت ناور هوک هلا لاشا رج لاعا ندنعح هيم هتاوا هو

 ۱ ییندنلوا ین 0 هتف هلغاوا قجا دمارس قام وخ ندا تفسیرکذ

 یدلوا تار 92 نار = ھ ناب

 3 هصاح + هناح ناباغا نا ریز 7۱ اعادخا دس ندشعارج دل

 كندنفا کاش نالوا شالوا عار ن دعلنشاب نوه « دب 5 -

 وب هلل وا تار ف هتم یدوخود دوجوو ب ا ن دوا هت

 لعق ندنس هدهغ و قعحم یاقو نوک یجدرد كلا رفع ناف

 یس هدار یا انا زیک شذ ةشوک هد هطوا ص اځ ین هزاسان هلا نال
 قلشاب هش وک نغلوا قق و هلص عا دچا دنت ندزاغا شعازار

 .بواوا ین اع ذا نب رق كن اغا فب رش ن درایا هطوا ص اخ کسا یاو

 ْندرلبا هط وا صاخ م زالم هلا یک هطوا صاف نالفیک قخ

 هو رد ضابقنا و اراک اغا نیما دم « داز یدنفا ره اط می
 ۱ ی دلوا اود اوت هژباس وب ۰ ۱

 + نویامهیارسرد تداعس هقرخ تراز
5 

 تزمضح "ق رخ, هدشید رترففم قدس ناضهر رهش فصن فمات

 تلا هاش تعافش نایاش تلودناکرا ھل راز نیا و نينوكلا دي
 راد یزلتمضح اا , لس ولناود مظعا ریو« هنوط نخ بولت

 مالس هراغا شلزدهعالس هدننکوا شا شرم هلبا قد رعذلرادناهج

 :ترد ردو هه یناوعا یاد هله جوا و بيسان یکم رۆ نو" ل هک

ا طا یک بس نو وب
لوا :تیعرت ES ب

 ۸ ید



 % «a ھاماب 1 انا شان السر ةاح نادشب خار <%

 ا5 لات وانفوطع یهاشنهش مادتسم عدنو یھاشداپ برخ ترقم
 | ںرقم یدنفا رع ظفاح یل ہن زخ ینا س رغاح كنبرلترضح یدنقا رک
 | ه چارس و لوذبم یمه هدنفح هلغاوا یسبم هلبتقو تكهلاراشسا

 ۱ یوم اغ گری چ یييدلبا ارحا یکدیدنفا دز هرص قح هل راق

 | ناضر ویشا بولوا لوسم هللا تکرح ل وهام قالخ ندنفیدلوا |
 فیرشن هغامالس یت وک ةعجج ن دیا فداصت هنوک یهرکب كی رمش
 هلن نا دنف> هيه عح هشا ا س ا ه درا هر ص يج هلل روس نواه

 | نرو ییراتحاس بورغأح هدشاط كن ی ی دنفا

 | یرعید 0 رکصتدکد تا داب دج وا داب رب یک یوق داعو دادعت وشراق ۱

 | نالوا هدیلرقس هتغلتالس رعاخ اغا ساو دانا و درط ن در وضح |

 بص یاغا ی دع ام قالات ی ہک لاغا رارےلس ندررادفوح || -

 هوا تاکر و یر رمع رج ودا دا شاد و داش هلا |

 ۱ دنیکمدنروک دوپ هقالع و دي ہ3 رعالم هروک دم تمدخو درمان هکع رو |

 8 دنک دیو ك همهر کد3 دی ک دوحم دن کھر ھ #3 دز کیدلک دن هش

 تو ص هر ره قوچ زا و تان Em دنا ریش ه دندوع قلعالس در هرد

 ت دخ بس ه راک وب یک دنیا ر ارصا وید ردستاو داکب هسیا زارو ۱
 نیغلوا تكن هدنفح ینلغارح هلدا ییبعت هیهام شورغ لیلا ندنغیدلوا |

 | هرهشون نالوایمأر طقسم كنس اب بویم هروط یخد هدلوبمالسا هرات |
 | تجر هلب و أن هلیا یربمعت مکجب هدبا جر "هلصو تمه باکر كي رحردق

 .بوذحم هل نهج وب لص الا یدلوا ترضح برقم مولعم يکي دکح
 ] مزالم هد هني رخ هنکدکرادقوح نالوا لصم ندنس هدهع كي وز رز
 | رهظا یکیدک اغا لع دج هداز یناک شاب کرک هطاغ ند زرادقوج

 ۱ زادکما هدنیارفس هد هنن السرفاح )غا راد ےس ن وا لھ ق ۳ 3 ۱

 یر اوا ببس ییلدن ہوا نصا اعا دچا یکوبلات ندرارادعوح رابتحا ۱

 ی دلبا رهطم هنباوت مج

 4 Ul مو ف ارالد یارسرد هدیاعم ع ودو ٍ

rینوک نیا زور زورف ر  Eهد.سر  ERE٩ ند یک نا  
 و مورخ مر میم



r} 

 هل لاو یالآ هلی ترسم دیعرب ره توئلوا هدینکر اب وط نوعا ا

 اس س هدیعب و بیرفیرلف رشد هعفدوب هدیدحعماج نی هم هلدږک هدیدم ت

 | هرکصذ دنراف رشت هتنطلس یارس و ت دوع ن دفیرش عماج قح

 ٭ اطکشب یارسلحاسیارسینویا مه لقن عوقو #*
 یداوا ماتخ هد بسر یسارجا هرزوا یس هدعاق و ما ماریب مانا م اک

a.ناتس ول عاو رارو ه داد یرورس "رک *ا زا لا علدب راهب لص ه د  

 | رابتخ زاب رهش هلغلوا راظتنا تاعکا هدد دوهشم یداشک كناتس
 | یزکس نوا تالاوشوبشاو لایم هل>اس تع“ یراهناھاش عبط كنيرلتر مغ

 یداوا 3 الحا ت کا ی ۳ RE یرلو درو لافا هد هوا فو

 ۱ مطعا ر دصو ارحا یاکر ۳ وک هدنسلاب ناغارح ینوکی جر کب اللا

 TE TR یدنفارهاط ه داز یضاف مالسالا حش لبا اشاپ م
 ١ ینلوا الما و تار هل ون یرلندوع هر لام با هرکص ندفدلوا ۷و ۱

 ۱ هک ناسا بلعناطاس هلداع ترسع> تدالوع وقو
 هللا لوسر "هذیلخ هلا لیلظ لظ ین وک یک: ا یمرکب تلل اح
 | هد اتر خد رب ن در هناکولم ليسن لسن و لیصا لصا كنب راّترمش

 هلداع یر دیماس مسا نیکمررو روډ بز هدوج و یارس نکک رم

 | لمدعت یلاما تن هلجج هلذلوا هیمعنالب یرلتدال و خم رانو هیعست نا-ط
 ینامآو نیمز ینابناهج ب وط هک ج واو نوکر حوا بوناوا هپ وس
 نینط:طسق رهش نیا لبثم ین اهج قلخ ین ام داش سوکو نین
 | كنسیضعب ككرورس ر ون نالوا مص یسارجا هد راتدالو یاس كم
 یرفقناس یلخ یارس هرزوا عدق بدتر قجثاو بہ سنن یر دصدعفب
 هدندالوود نوردنآلاعتب لافطا هد هسیا را,دنلوا نطو فیطلت و

 یدلوا نوکسو ربص نوعه نوک, یرافدلوانوزح وی دیداکلابخ
€ 



 ۸6 تا قناد هام و رع هد مالسالا جَ س تاقو

 ۳ سلم كن رو ناخ یطصم ناطاسناکینح ناهج هاش رکا رداد

 ۱ | برقنالوا مالعا یالع امو ذالمو مالسالا مش مانا حاقر هدنراتنطاس

 عوبُشس ینیداوبعوفو یلاحرا هدلاح هام رخاوا وشا لنیدنفا فرا هداز

 | اواو مامو ادها تچر وک هنحوتور جور ندو رط ره e وا

 .نعاریک ۳ روتغمو موح ص یدنلوا رسا هلبا اتو اعد

 یم هنس للازویکب ب ندنبلص كنیدنفا هللا ءاطع م السالا جش راک

 قرمشمهلبا تالسردم كیادوسوناب ز قرف كردک و دورو هدوحو هحاس

 | بنام عطق هدنقو ریت ب ودیا فرش بسک د یازت هلا تب ولوم ارخومو
 ۲ E یلوطانا هدنک رات نوازوبکیا 2 ردیا هبلاح لح ارم یطو

 | رو رم *دنببولواررکم زادص ی امور ردق راک دم ران یکن ا ی رک:

 ۱ یراندم طععفوریسم هد هرلد ود یوتیالاو هاح نالوا اعلام هن م

 اخ نط صم نالوا تو جان تحاص هح هداب بوم ہوا دهم اا

 رده نوک حوا ین ات هدننامز لرمدنوا هل سهرو هم ةمولعم ت کا كو

 | فک كل 2 نشانل دا هنوک, تان وک تناهنورفو تیز هد لوا
 هد عا ص ۵ دیر نامل حاس بولد ر دعب یش لک هنشداوا ررعم ی رادب

 | لیا طخ ینیلعت هدیریپناوا بواوا ااا شیاسآ شاابراچو تیفام
 ۱ يرافدروم رسد هر هره طعم هضور اکرتو نیاز ید رس یدک ٥ر هنس ره

 E هیلع هللا هجر یدیشل وا ریهشت

 € یروآ كنج كنفن ملمت ی رڪکب هنناط دهم ۲

 هدنا دح رسو یصعال و دعوال یرک ادن کلم كالس كن هبلع تلو د یلاعت هد حک
 ]اد رکشل رفظع و رکسع فط وم « دلاح یییدلوا یف وتسمیرلطفاح
 1 اود هاوح رخ لح كاا " هدوګوا هلغل وا یک ا٥ رسیدن یندمهدنا

 راوشد راک هنامز ر یادشا نخ ۽ ۳ ۳ دن كلاودلا ریس ءادود و رادغعاد

 راځزاب ره ی هک ز ان تلود لر هل توغو تص رفا دعا یی راک دل بارام ودع
 هنس هراچ نیز دعب هلرلعیا راجا هرب وارد واردو راچود هراسخو
 ۳ مان ۳۳ کا و شدم هن یص) ا دا



 اقیچ هل
 | وبشا قرهنلوا قیلعت هر دق هلءاعم نجهل وا هسیا را رتسوکتفلا
 ۱ ردقلا لیلح ردصو عوقو تروُشمرب هرزواموع هدیهاتباوتف باتینوک تب

 | هفمردباق یوق د دانص نکودیا عورشم وبا میلمد نوحمالثلا هلبا

 ٠ دنروص قییضترانابلواو قیدصت ر لنا وا ىف اصنا هدکدتبا ع ور

 | كيرح نفومازاو تاکسا نس هل ج هل. درسهلد ا مالعا یالع ندنرلکدنر

 .قب راک دیدرد مالسا تام تمذ"هضو رو قلو مات مادقا هلبصحت عونر
 :هدنسوقاغا هلبایلما كماغیا لوکن ندنرزوسولوبق هرکی یکو اعوط یی

 |: دوم ر وما رب دم ر وب زم دنس نیکمن روک لوصا قفاوم یسلزاب د

 . رییس» هب هناورسخ یالع هبنع هلمجول وا و ريغ هلبا یرا رې هزل:
 ۱ ولتلود منا ردب و ملتعا ردص هننادیمتآ ین وک نیا هرکصن دقدن

 | یرلترم> یدنفا رهاطهدازیصاق مافمالعم مالالا حشو اشاپ 2

 | هل اشاپ نیسح روقو روی روتسد یل وطاناو یلبا م ور لحاوس ظفاع
 ۱ تیعم مایقدبا تلود لاجرو مایسنا یلاعم ماظء رودصو اثایدم تار

 ۱ دوصعم لوصولادعز بول وا مار هتک رع هلا ىکا ر دص ترص

 | اغانیدلالالج ولتفوطع یساغا یرھکبالاح هحهلوا لوصح نر لس
 ۱ لوا ندهلج بودنیادنس هنلودتوق یکنعد میلعدو دن ەچ نايم ین رع

 ۱ هدنسدمجاوم كن اغا دواد عم ن انوا بلح ندر ص مو ت سام هقم

 | نیبمنیدیفمو نیسح نی رق یرویغ یاغاروفو ردص هجتزتسوک ترا
 | نیکرو نکر هد رهرص یکیدتنا نیمأت یک ب اعا هلبا رازوس نیةیاک
 ۱ تربع ءےھین یرلک دن ود هب لاع باب هلا یالآو تد وع «دکلرب فلا

 یدلوا تلعو ند

 ٩۶ ینابناهج بانج "هنی رخ "ینات بناک ندش عارچ #
 هدهبنک قد رط نالوا صوصخهنسهطوا نوحه ضيف نوپامهادنب ز
 اشا نف كنیدنفا دیعس ظفاح ناب وب یناہناھج *هننارخ "ییأات بن

 ۱ هند رب رح هرک نر رطس یا هام ص ا:داو رهاط یت راهم م لع هدا«

 | هنا رخ ال اح قحا وا راد یک راس لامه دنندب هبتک یکب دلشدر داقر
 ی زاب هلینق و ی رلت رضح ی دفا نیما یسیربق واتف وطع یما ده

 ندنییدلوا شساوب تر هش هاراتروصوبیسائو وشدو تنش ندنفپو
 تست اس ا ا ي تج



 هک
 ی

 | هدنلغ یی هب هطوا صاخ نکا یت زاب شاب هدنخت رات 2 2
 2 e نت كن منك ۲ هلتهجوب اک و وا

 ن OR نام .هب ER یا اکا هیساخ ار د یس زاب زاغ ءوووا كنا زا

 8 ندیهاشنهش فرش أ فرط هد نابع و قرهلوا یرد

 ,زیلس رود ندرالب 1 و نامر ینلعارح هلا هرام هات رپ ناسح

 ۱ نالف هلولحم امواج قیقرق یسعکاوق ال ال شا ن شلوا عارچ

 یک ص هل س هدر قلعا حو نا سخا ۵ + لأ ۹ و٥ باک ی رایی زام

 هکعدد # نایسنلان ۳ شک یه ۷ الا e یتیدوروق کن رکود نددموروق

 تاط> هزءفر ا رای تجخا كنه رنرهک یادنهک هدقدلوا ن باش

 هاشدای ب ولطم یسماش وا باوج و لاوس نوا راب زا رکفدد و

 نوردنا هتک یور بآ ناناوب یدنفا یعجوا هرکصتدک دید ر دانا
 ییکیا یدنفا رابط ولت رع ن وامه 0 رخ رهاوح ف راعم كلام و

 ف داص ی راص ییز یجندرد هددکابصجواو تساا هکادتفآ .

 یدلوا ترا ِ

 ۱ نرامم هل سا وذع قلیشاب یجیهومق ندملشاب یعخراص یسهبس حوازوئوا

 كيیناک ولتداعس نالوا زا رعا نبرد هلسالاو فرش تال ی ا:امو زانو رع
 روع د دانم برق هددعلا لا 1 و روم« هرس هم هده لاس یدنوا

 قول أم ا تواڪ “ر و لوا یراد مع>ح هبلا راشم ربع هد سل یداوا

 كد دیدم بول وا ف وقو یسبلاورصم هنفیداوا ف وص وم هلتکازنو
 Se ہل ب اف د كر هرد ی كندنفا ك با یو دح یکددهرب و هرومآر

 NY هر 4 لام درکن ناکدا زا ردا رد (تس) دساا شعرا و

 ار و ج رخ هداروا هن ییخیدلا هكل ام لات رغرد بآ هن قاع

 جرات ندنکیدعا ح صو ج ره یر گر تقوا لر هم هر و هن هد

Xfدود د۶ وا ۳تا ورن دهن رس “کسو اورا هدنس هب اځ ورد هرو  

 كۆ سنى |صوص#یجد یراترزض اغا و الا هب ایا رالی قلاراو

 قاوارادمیتاک فربصع هنفراص» ند هیاهاش فرشا فرط هودا اعر

 هلا "دمرو یغتسم ند اج یک دتا رودص ۰ دارا هنه جو هل س ههنا

 وال +



WF 

 یداوا نغ یلکوک یک تلود لاجز هلبس هوالع

 یدنفاقیدص قارشالانیقت تافو## ` ۱

 دک للامور ترادض وا ماتحرد ۱

 یدنفا قب دص بیقن نالوا زرطم یسالابدنلب تماق هلا یک رکسهیض

 یدادتشا دون دو ادب جا ره فارحار اع ون هرکصتدقداوا یا مو

 ۱ ییدتا تنعم تدم ليم توم هلوا نو رعم هتداصو تک هسا شب

 هدقدلو | ماجا "هدیسر یرع "دهد سو ما ید ی هدو دعم سافا نو

 دیج لیلخ اعلا سسر ندرا رکسعیضاق یترادص یا مور نالوا لع
 رس: هن ی دوا ك فراغ هداز ام

 هءودول ید و Aم اتا لاهو
 هد

 نالوا مالسالا مش هدشب زویکنا هلا راشم یانالوم یافوتم یدلواررک

 هک رس هدنسارا یلاجر هيلع قد رط هلغلوا یدیفخ كن دنفا قیف

 یر ایم ندنکن دتا روصع: قلخ هلغا وا روبع یشنو روکو روھ

 یقوبقداصادعام ندیدنفا قیدصو یوکشو ثب ند ودنک الکو نان
 ره ظم مانالا نم ههرب دعب ی دیشلوا الجاو ین ببس یراخا یوعدوب

 ده اس # ل وصولا دا هلومالسا ب ولوا مالعارادرا رهش تفطا

 نس> بودا 3 ود کو دبا لوصا قفاوم # ناسالا طظعح ف ناسا )

 لیلا مور یس هنس قرف كردیا مالک حادقا "ورادا هروک هتفوو مارا یاب

 هلبا یکارکسع,ضاق نزا رع هدنم اتخ هروب رم "هنسو م اکب هلترادلم

 یروطو زرطو بیهم یل اعم لکش كم وقر موح یم ی داوا مات ربا
 هع یاودهچ ردلع ها هجر یدبآ یف.طا صعدو ی رط در بید

 + ناشدا ناشدو مان عفر عفدو نا ركب "دعقو روهظ

 یولا هایصو یاصع یش ورن دتفو قو> یس ەغاخربغ هیراط یرعل

 ۲ هن راط و مرج دیو ارحا هبال تمرح ندفرطره « دنرلفح وی:

 یرلکلم*ا نارفکود از یرارورغوتوخ كرلنوپ هخدناوا اعااطعو وفع

e eSی سس >>  



  Fمر ۱

 نرصاو زوف ان وکرب ن دنر زول و تم دخ رب هعاود و ند هلبا ییارارب
 یتددلوا تباسط ج“ یددلروک  Nي ر د و تراشاج هرو هب

 هسلوادیعد هني را هب رت قر هنلوا رکعذ لزوکرپ روب هلک مزال ندن تاف اکم
 رکنر كي للو ی رازالوا هیضار هيض ام ناشاکی ناکتش ذک حاورا
 رطاخ لر هو. دسک ینیکوا هلبا هطاا یرل.طاحم بتطحقب راکدلب وس رازوس

 یاوجو لاوس هلددرمس هدیدع ر ذا هدناغو قلدصد هحراب رب نوعا

 دسر یجیدل وا روس قفاوم هد ران اکولم جازم ی رلکدنا قیلعت هتفو

 .هنهیاع كرلنو هسیک رب و ماهو قلاتروا هن هراچ نکل ی دا قیقح هنر
 ماد ف نک ف وص مدرس هاشدان دنکندم هدا مالک تعجر

 یرلیش ق هيم هناوا لو و نو ادعا ف رخ نم فرط هنکندمهدیا

 كياودلا مسع ءادوت هلب و دنوډ بودنا نوزع اعاد ییالکو یسلنا فیاکت

 بس هتلع تک ءرح ی را ال یازجا كن ابکح قاذح هدنربدن
 لاو ناس هرلد ولی رەد را یلاکد ءرواک كنعد ی رور ندنف> هیمهاوا

 نکیا راو رکیپ رفظرکسع هج ران ويلم « دیهاش داب کال اسلا ةسو رح
 تب راهب رام ریحلعم كا لوق 2 رلغ,لکت كج هير و لاه رعد رمادعا

 دا را لزوس تکسمهومزلم ودد یلکد ندنغیدلوا رعامولعهاعط هن رلهدعاق

 ناطخ یاغلب ناربح یدلاق#نان دعیاهصف یدلوا مکبآ##هدقدنلوا نابئاو

 * رشا هروص فرعا هللا نلخ # یک رلذوب و رهظم یسهلجج هنیدافم
 باوص باوج هنب رلهساوا ناسنا ناسالا حصد ندکجرک لکد هدنلکش
 غبطم هد رازپ و دایقنا راهظا نسهراچ هوا رهطا ی رلقج هبم هلو
 لادا هشا یراداذ ن ددنظء ودد رداتعم م راکم هاش دا ترض ح داة نمو

 ایضفک وش یابکا اح عدت تودنا رب هلا یراهد یدنکو ر رګ راد نس

 هلبا شهاوخوتراشا هب ر> نف ےلعت هل انو اعد ینوک یسادرف كن راکدتبا
 لرهدعفااید ی٥ رکصادک دک ن وک ر نوا ۳ زلعبا نرشادم دل ص

 اضفتسا ر رثم# هد هنن شکن تن ندا ید تا هنس هک یعل زوهط

 ارگ هرزوا ین أم # رییغت دوش دفن هجو جهه # نک ییسراب رازه
 بودبا لوبق ین" ناطاسلا لع حجورخو لوک: ندنرا رارقو لوق رارکتب

 الی واور زمراورراو دن رلوص نش
 س. س ےس د ا س ےک ےس س



 | هباوه ی 2 نالوا هدر وزرا هذاخا نقل لوممالساو
oie.هد اه ین یر و هنوا هرکصذدقدلوا ارا  

 یابروز "هلطاب یاوعد كردیا ایمن دن راع راثآ ی رپ یراقدصب و ارد
 ءدطدار ا ےاعد یرھکب تیسانغ هکراشعبا اع دا هدیروش اور

 نام زثو شا ملعت ی رصد هدتفو هنو نوسا وا 2 هد هت

 شعارلیک نیبدردراو یلاقحا تد ولغم نوع ارب و شلوا بولغهناع-
 هکر انهرونک هلاق تاهرت سلو یللود رد هلک هن هدرا مب یراکدید ادم

 هد هسا اراش ءد# راب وس نقرس طبقد رم زکر دیا ضرع ت ءا ٭ راند یش
 مومذع موقرب موه ذم فلاح یرلفالخفالو مولدمیلاوحاو لاح كرافیرب
 هژءادب و جمد دوحا روانو ند ڪک و ندزوسهحرود هر وا ندرافدا

 هل رللوا ندنس هلو عم دوش کهدازئل 20 3۶ نونلوان دەلو ةم رولوا حصن

 تناوب تبا ٤و رعع ٣ تنعلم هد ران وکم تنابخ ن و رد ورند 4

 سول ج یادت ا ان ندنعح هبءهلوا رسم نوع ارلنود تب رهظعهب یهاشد

 هکلک هنس هدعقلا ید یس هنس رب قرفوشا ن دیهاشنهش شون آلو
 یرلهدحر قفاوم هن را هناکولم یاضترا یاضر هدندم هنس رگ نا

 هارهنروک صضصراعم هراعو و صا رعد : هیالکویب رد ادعام ندنکیدلرو

 ندنراکد)ک«دیاناشد ر یلود ناکرا رطاخونازوس هلرلن اء اح و هراخ لی هلو

 مد کیدتشدا لام نارعمحاصیخیدلاق نردعد ۴# دسر ناوسا درا

 یور هسیا رولبق ی راب ی راب ترمضح هکر اشمرویپ مسفو دهع هلب و
 ایواوو مهدیآ لرد یو جات مهار مهیا ر ا اولح ا اشو ما ندض

 قو رح“ ؛د هش کب زورفا تشه دزور قرهلواهدزکم موب یراءز>و مز

 راذڪ هل واتس یارس هلتعرسو راوس هنغباق لیدیت ن دشاطکش
 هد هکراس ماعلواو لوخد هنس هطوا فو رش "هفرخ هرکصندیرافد رو

 توعدینا!۶و الکوو ارزو هدکدنروک لوبق نی رفنراقم یرازابنو عرع
 راکفا راک ےن ۰ دنریعع كن رافدروس یی, عود ف دننورد لنت هلح

 دم هراحر هیلکلا هل ويدن ول كن هفناخ رغ هناط وا ی زا راس دن اس

 ردسیک هبهظظ>الم انوکرب هقشد ندنوب و راعشاینکو دیا ترابع ن دف

 لحنادو اکو رابکر انع> هدنرلفد رو راپ زا اهافش ین امار اکفا لا
 مقو علف رو هةمو رورغم قرلوا قانا یتاسکی امك نالوا الاو سا
 مس و م

(iV 



 وحازاغ وب و رارق هکعنا م السا ه انپ "هام رس توراقیح ییایشا رف
 د رع روهشسم هر | روفو یاشاب نیم رویعر وتد ر ومأم هنس هطو اع

 ړزو ن دنرلارو ب واد روب راس هروشو رش نادیم یر وسج یاشاب
 وا رشعماج دج ا|ناطاس قزهلا یم رع لها یراترضح مأوت رغظ مظعا
 هدرک ثل قوس هنارزا كنح یارزو رومأم هدافشا ره3و اق ور ةن ها

 و راک دشربا هیایقشا عیگرملد رب زو یکی! لوا هرویب یلوط دیراھظا
 یاد صو هتسوب هیاعآ هللا هلا هلغلغ هذن اکدتا ریمدنودع رش ع" لس هلا
 تاع هدندم تعاس ےن انیمضت بودا هتسبمد ینامزو نیمز كنفتو بوط |
 الغم بوناوا صبعش هل رار دق یانشا ضب میکح ایقشا ؟هلکشم |
 هل رم الا عی رس ریشم” زیبدن یر هیوا دوس ضاما للع یرلقدل وا |

 وادهمدداسفو نیما نادناهنلاو ت دشو ت دخ یسهلج قرلوا ریدیافش

 تاغو یدنل وا نیکست هلبا نیکسکز شدت ی رل هند تظلغ ترارح
 ر وصح ۵ یادم النو هب وخ و هن وع ¥ وا ف ویسلا بم ۵ دندب هد و

 هدا یرلءوعه هل س هلطاب موعز كعب طط ییرلب وط كها ۹ هاشداد و

 نادم ه دنا ك هکر قلطر داو نر تولوا رو ص ہم ب هز عط

 توفورد رقت اةطءتاغد هدا ز لد زودوا ندا کارت سس هغلاىم هرو ره

 قعلوا رهظا یراقج هلوا ربزوریز یس هل هلبا یهاشداب تلوصو |
 یرلتمادن هد تلاح هد هسدارادد راقیچ هق وع یتامالا ناما قاحر

 رابدا "هلب رم "درک فب هلداهناورسخ بضفغ رهقرصرص یررایکتساو ۱

 سس س

 تعس قر هلوا نا وک نار دلا رذن انا رل انوا نیع ضا۶ ضع بولوا
 زة: زرط وشا بولاق ن اشو مانیپ هدنااببه وک تشد و ناباتش هیلفس

 یسهدبس هر كنب را هلاح وبذه ت اکرح ی راکدتبا نامزو نآره هرزوا |
 نارمل س رب رفس وب هرلنوب ینادیم تا ی راک دیو وک رد باصق ق ر هلوا
 ردقوب هدنجما كتعاسرنابهو یدناصهههیب رهف ٹک فج بوپابربتعم |

 لهتسم هدنروما تل ود هاوخ رخ هلب وندنویو لعحضم تالظم تالط

 ۳ یھ“ ھ ہل ما: هیدجم هروصنم رکاسع هرکصن دنوک یکیا هل رال وا
 اا |

 مي ابارس میلعت نالوا ی رلجازرم فا و ظنت « دیدج و

۳ 



$ ۳۷۱ > 

 رکی رفطناطلس اد کتویا و رک ت ھاوخ هخاوارکسعانرب ورم ام

 | نالوا یهباشم هیاغلع سکره هرکصندنوب و ی داوا ركشا هتب رات رم

 | كاج كاج یرهسبلا نانلوپ هدنرلشا هدنراتسواو كانزز نده هق

 | نصح هد رفا درف ن داغلم ناشکت مع بو رتسوک تم ذ ؟یرعت كر
 | نالب هلبسادوس ناپ نابب رک صیلخت ی ریمهلو» نیکمت یاج كج
 | هدبک و رلب a هکدک هلا یرخادعدهرح هدهسیارل,دریک هند

 ۱ اد ءانو دیدیا: یهاوخد موق ل وا ی هاشداب ت رطح توگی

 ۱ | لینک عدصتم وغو ی مسکح  ناوبا نابو# رلاو مو نکب

 | درک هننکح اش نکد ناک جانم ۷ ینلمزیغ یی

 | ندکروت كودك یاطربندباكسع هکلسب رس یطالتخاو تقلاهلبار
 ند لکيا نیما نيمه ندنغدلوا ز راح رج تنما نیز دو ن دک

 هلبا لیکن و ین هنب راف رط ی رابهقان تحابق و تالوو لیقح هر
 | ¥ هدنرلفح كرلنوب افرظ یارعشو یدلوا لیک تباعر هطابتحاو م
 نارمن خ زود یر هناخ یدبا # كنان وعلم هنحاورا نت ن وسا وات

 ۷ هد هنفح هاح ردنکسا هاشداب ترضجو رداتم ی رلک ددد # نو

 ۱ دوج ناطلس ترضح ٭ دیدح نودا مو یدتا هللا ییبطد هع

 | ردرتاوتم یتبدنلوار زا ران شقنلاک یرلکدید د# دی ادع ناخ
 بول وا تمالس س ر لحاس و تحارنسا زادنا رکثل هیجان "هق رف ھ
 یرللاح تشک و راسو رادصا زا هيلع سحاو | هب یهاشداپ تالاع م

 ۱ دکا هرزو | قمایلوا دان یرلمان هل : وب كنو ب ولد رو راعش اعشا لیصا

 | هاوج هسا رولبد شرا یکیدلیکح یراترمغ راهی زو دیک تو هیدن ديب

 ۱ زن ضا ن دقفرطره هدقدنلوا ددشذ دیدشو دشا یراقچ هیمهلوا ,
 | لاصفنا هدخاو * وطخ هسا ه درک رغ هن اکو لم یاضرو لا

 ۱ هل با هلیسووب و دراوت را رضحمو مالعا د دعتم هدننأع ر دااغجالا ۾
 | یدلوب دنا. ام ويف ام ود یشاساونما باسا لدا هد ربححاید

 ۱ یاولتصدو دجاناطلس زا تداعسغ اھ تدوع #۴

 یارسردالع ینامه*وهداعسلا باب هاکشدب هباسرقدلقرف
 4 العم جاس هحاسب الک و مایخ بدن رت و ارالد ر

۱ 

 | یهاوخدب موق ناشنومان یهاشدا, صولخ راثآو یهآ | تباع +
 اسب بس ےس هست



 لا قلخت نراتوا ادعا ندنغدلوا اغلم قاموا مسج یف سو اغلاو وه
 5 ندنظوفح خوا (ع) یا2 ظا لاو باقلا لرکوابنا
 اغ هلتهحوش بولوا وغا هل تاعرفد یسهلج ارظن هناام # یتعاناجوا
 سس نوکب نوک هروصم رک ااغ قح هنلوا ثادحاو ف رطر» ارور

 اش رش عءاج دج ا نا طاس ینوک ی عج وا كنهيرمخ دعقو ن دنغج هلوب

 ةد رب ام« فد رش طخ نوعا نالعا الع یخیدعلاق كغعاحوا هدنحا

 lL ت یکی ۹ اک تعاطا هل رلطءأ ا | مس هدنماتخ و و

 ريو ا طابو د و دعم ندنناوعا مظعا ا رهاط كر هم ومذء ؟دوراط

 ۳ یساغا لود كس قرف ن دلی هه دو نوا هن د وع ||

 ٤ وسماصو یجرغ زو یسادنهگ ل وقو یاب نابکس و یسافا یر
 يلد هل را هرهنعم هبر قلیشا یوقو دازا ن دقردش رایت ییانروطو

 هاطعا هدنراقح ید كرلحاب روچ نانلوبهدنرانودام « رکصتدراقداوا

 | رهیلوا ل وسه یسب رتکاو لو ذیع یک غیر دب غبت هیاهن یب ف اطلاو |
 ؛ ولوا لوح هن رلعلاط توق یرلةدنلوا قالا هب هصاخ نازوشعلس
 هروصم رکاسع اشا نیسح اغا والود يبا مور لحاوس طاح هدوز

 ؛سح یادت لوق قحلوا رقم هرکس ع کی یارس یکساو رکسعرس
 نا یلاسرا هنغاظفاح یحا زاغوب قرهلوا رم نرم ع وط يکنا هاا
 یم وا ناذیئسا یس هیون ه دتطاس یارس كن هیس ماهم هیشو

 سر هیاس هدنک وا كفي رش بار ع ورن دن و ڪڪ هينش کب

 :هد ل اک یلسو هلع یاد هللا لص م رک ل وسر لع نالوا

 جاو مارخ ةه بور دلا ندنر ی لج هلا رکو رم ول و

 هدیه و تور هلق م.طلار یراشر وشک. ن لایاد م دجا ن اطاس هل رب

 ۶ کند رو تشهد هرمشب ل تر ن دبا مین نار وعو

 اهاکشدب ه داه سلا باث هلا ت روص 3 لوف فد رعد لصاطاو تدوع

 ملا لوسر ترشح یاول « اکران المع « اکیاجن لوا « دنعوفو تاصاوم
 اعروتمر حو هلاحا هرابج هطلاب یلفاز یسهظفاح تمدخ بولوا هاکرارق
 دولوا یر رد ایلک یم ط عو اغ وش ۵ دود توناوا هلاوح هن دوس كن هلج

 ردنلاتم ۵ وط هراس كاتس رددوا یا و ۳ هک داک همان تدنمآا هردءاص

 ۸ رلهدلوا قاغتادنم رک هراوتسا را رقلوقواو قایمودهعو دفع هخمال ری

 ٭ نا اس



 ۱ اه رک ماضفرودص م ناو مالسا هاشمی 5>الو قیاس

 ۱ نیس روح هدنک وا هناحم سا هبا یف كاوا تم ناشن تفادص 9 ۱

 ia نارودروا د ةدارا لن یرالوانیکع ۱
 ۱ | رفنام فهدنامر عیچ

 یوعر سو ناج یادف هنپ ران واه ر وعا هدتف و هل ود هلیص وصخو

 | رهظم ىع وک قحلوارو رب هدنب هاشداب دوهسم یک +

 | رادبط ید یراههاش تافصاا ی ورک تاذ قرلوا رظنن

 ی وزاب كزع .3٠ کو رایحا ینلوا 3 ۲ 9 لر كس كاس ہرا اه

 ۱ ۲ الا بوق ab ناب ا 67 یارو ژ كل رهرب و ت وق هد , ژ رادتفا

 ۱ یدلوا رادتقا ره سرا ره لاقم هحولرس یراکدللا

 ٩6 اغا ؤط صم یاب یهبج لتقو نو لرع #
 ین ی هجو ايلا هو شد | ها رسحو ق ارد هنج د نھک

 یسواح قاحوا ندیااعدا ولد م هلوا اهطا اضوران ه3 دلوا لزرع اغا ىلع

 یبهبح ےل ص نکیاشلوا اهنا ییدلوا اب روژلکشن هدنتفوا طصم
 | هدهنتفوب و ىلا هدهتفوا كمومذمموف رم یدیشکاوا ارجا هدنفح قلیشاب

 ۱ هوا ندزر ۳ د الشاب هڈیاوب یس هک بنش نوعا یییدلوا لخدءیلک

 ۱ رادروخر هدب راکدساهدندراقاجوا واش یک یراکدتسا نا. ندرلم > هح

 ۱ هد كمر و نازو هعاح وا نالوا ارور ی راطداض قاحوا ق - > هلا

 | كاغا یشاب یبهبج ی راکد رو باوج هنب رپ ناف وید ر دقوا كرتشم
 هاذ ۰ تناخا نالوا ر وک ص ۵ لء الا لع“ ۰ دااح یتبدل وا یچ ولعء

 ! لا ےھتسا ےیلسد هدتعاسوا ڭرەيەزەس وك یزو تفلاع الصا ی هاریحتقا

 | لالدتسا العفو الوق هنفادلوا تهعکت و لدکب هل یهورکم ورک ابرو رو
 نالبراقیح هلتاالد تاودوی د هاوخربخ ینوک یسادرف هرکصندک دربدتنا

 هدودزلوا ماع یالص نومساعاوا عج مالسا لها هاا لتداعس عایهس

 ندنساضتفاللک یشابیبهم> لواند هلج هلسلو هدیارسراوج هناهج
 نالوا غاربا ید هدلاح يکيدلک ینارفن هو یسدنک هن اغوب یاغاوب نکبا
 یور ؛هفیلخ ییموسم "هکنالع نیلاعلابر بان بولک رانا س ن دراز

 هرک صن دنراقداوا 4 هیماح ران # ره ظم هیغاب "هفناط بوردنوک نیعمهنیهز

 ماش هلع رولوا باس هوعع ندر« هبهاو راذعاصءب ب دای لو

 ۱ هئ ,طعا ر زو روضح نامز یکیدلرودیزفد بواوا یطیباد كنابقشا
 ام فی مس یا ا
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 یسادرفونوکن رسولا ل رعادتا لر هل د قوا كج هرد هترمغ نآ یدک

 یک توشاب یيکصخ ند: س ه9 را 0 رکصیخدو یر و

 ىب هناج و ریخت یربعد ق هایشان ر ج هم كدا نوخ ا ا

 نیفایاحیل هی رفهرق ن درا بشاب یوو هرزوا قع لوا ریهشد یناونعقلیشاب

 [ط> یراکدتاهدناب ود لنازرپ نایحهبحوارحییاهاهدودتلوا رب رعد غ

 ] یب هبجو اضتفا یصن اغا ن دقجا هنیرارزوا بول وا اطعو وفعل باق
 ی دلوا الما هغی تد یرلفدناوا الحاو یل ید یرایحا روچ |

 4 اوتحا مراکم هاشداپ تیاسرد یوتفرادب یسوفاا نتفابمان $

 : ناکم رب همالسا حشاشم نالوا م اکب هلیا اوتف مارنحا .دنلب ماقم و وتد هتوآ
 ۱ تجزاعاد رلیتفتسم ن دنفیدل وا شمال روب صیصخ هص وصخحم
 جده دنراعوقو ددو ل دت 9 وصخو مولعم هبهلج ی راک دکچ
 دعا رمز هنا رلا هنانعد یدعایدا موهومرمع رها ینددلوا تدذاهداز

 تع“ كەد امره هلدلواعفر ایک ندقلاتروا هلبا یهاشداب توق یورابروز

 ا وادعاسمعاطم هی رج ام دنفال روحودعاسمعلاط هی هلا طءنتلوھ س

 نائوبهدعفوءهلب وب و هملام یار یسومخافا روه س ناک هد هنايلس تع“

 "هدارا هنسلوایوتفراد اعر یال وا هلبا یلما یسمالاق هبلاح نب زدعب تل

 نورفتبانع نواه طخ ندیا روهظ ٠ داأم ویو رودصدرش هدافاتءارک
 هرخاف کال هرئاد لوا ادعام ندعو دلوا رورس هناو رس هدیعب و برق

 ۱ كد یش ع ریس یم دخ ام دعد هل بغل وا ا5 رهن هل | تعسقو تعس و

 كالل دابع حاصم و بحوم یی هدیدع تان یسل وا هدربرب یسلک

 نيم رغ نی ردص ن دنفح هلوا نج :a ىکا تل وهس بسڪص

 نیشنفرش هدیه یونف تربضح تیعم ھهج اب یسبضاق لوبمالسا, و

 ناکلا فرش رهظم م یراررب ره هدر هراذ نالب روب ص .صو نیکفورع
 جر ج هلم ع رسو نيته لبح هک ردود ف > یرلف دلوا # نیکلاب

 فه ارو اد ناعصاا ی ورک ب تاذ تاج الا یضاق بان > ناہھ ردش) وا

 نايم . نوس روب دنوم هد رار صم تل دعم رب رسو دیوم دب الا نلا

 نیم الا دع و)ا قداص ترمصح ا رګ

 کر شااج بصنو اعامیهارا نایناتسا ۱ ری ۷ ا

 ت وب توا

 لا



۳۷۵ 
 ۱ زاراعا میهارب 5 16 شک روهس«نالوای 3 یا با ور دواس لا

 هل ود هلعلواراذک و تشک مدام ىس هثج 9 و ورابتخ

 زوم وا ی الوا مولع» یک دن روک مو هند رورضلاب هدماهوا رپ ما

 یل دلوا لشي ر ولا هتفووب جد اغا يکصخ نال وب هدننودام نیفلو

 ريز و نالوا « دننا تلا ید قر هنل وا ر ظن قرص ید ندنوآ هلتهح

 رابخا قبلها هروکذم دنسم كناغا نامعرانات لقشا راب یسیشاب هو
 ERAN بو | وا راوس وس هدوصهم لرم هلن ر اغلا راتفررمت رار ا

 شرشکش یرطاخ هس لک جد كاغا یکصخ كدا رارو هدییصن

 رصم هبا اعم دایر نوجا قمالوا تسب اضرعو الوط یمدعت مدق
 بلس هجو نم یسروک فطل ن دنزو رهق و بیست یلاسرا هبهرها
 نالوا یغالوق هرق اشاب ینلیشاب هطوا رب زو نالوا لصم هلفلوا یدبط
 هکر فیطا « داز یلغط نا لوب یعالوق هرو اغا و هیح وت هرکن باص

 | هر اغا هل وبن دنوب هرکص ندقدلر وہ هذن ینلغال وق هرق اشا

 دنس رب ندنعاجو! یکصخو رخ هفرطره ییلدواو هل یعاعالو

 ی دلوا ردک ص ییدلسکا

 € برح نف عل عن لیصتب برغو قرش هاشدپ ادب
 ای ماظن کاب یراترمضخ هل الا صلب دیا هاکتس درفط هاش دا

 هلرس هیعاد قلوا مالسا قوش نا زان اضحم و مادقاو یعس هماسظت
 علمت هلی ادعتسم كناونع تفاطا ناب اغا جدي را هن اهاش تاذ تاذل

 صاخ ناکدنب یرادقمز ورد یراوسو هدایب و ماسبق هلبصحت یوی ز
 انا راد ےس هدنسارا زانا بوروس ماود همها رحا لوا هليا ضال

 یلدنب رخ یغارچ كنیدنفا دیعس بجاج ن دیرانالسرقاج كنیراترمضح
 هروکذم ف كازو رم یاغاور اتخا هغلراک هتسوا ییاغا نیمادم رادقوح

 قسم هن راعا نورد ندنفیدلوا راکرد یس هما ت ام ولەمورندەدقنام

 دیزم عون رب جد یناونع ابشابک ب هحهاوا رابتعا دایدزا هدنفح یس
 هراشش ن ونعع و ناس حا نکبح نزم هرزوا قاوا ین اش وزع
 هلرک و كن میلعت یب وط كتاوغا راهن و لبلءانبهنفیدناوا ن نسا

 س الا # ىب راقدلوا را ذك اقوا هللا كنج تالاو تاودا نالوا ینامرف

 یلاها هدنا داشان مدنفا هية اینو قدصم نام # هک ام نرد ىلع



 سام نون نوت تور

 ا هيله ٣ن ورب و نوردنآ | 1 یدتا قد د محد یروه شمر وک دم لو یراق دلش

چرب باب باہماک هاش داب فی رشت #۴
 ۷ 

 روا تر و لعم میلعد رس یار

 ۱ هنیداسحا یتا ر قیفوتاب یراترمضح رف ر دنکسا هاش:هشر و رح هاسداپ |

 لیصح نوا لالابهلاقم كت هروصنم ر كاس یرلقدلوا قفوم |
 ۱ یر تی ےس و3 ع رصد هل .سوزرا راب 0 و وت ملعد نالوا هب تم

 ] تبغر هف رمد ینوک هبنشراهج نالوا یسهرغ هعایذوشا هدنتفابق
 | ددع یللا هلبا هدایپ رفت زو یراق دزاب هچلعت لب دعس ندنزاغا نوردناو |

 | شاپ دتر او هبیرکسعرس باب ندتسار هر بورویب تیعملخادیب یراوس
 | هلیصوصخو ناربح ناسناع وذ هنیرلاوه كنجنانلاح هدنرانویامهسدو |ا
 هدلاح یتیدل وا نارکدناهج هنر ران رم نکبج كن هن اه اشرکذل |
 ۱ ترد تعاتب تولوا ناح رام مس هر هلج یرلل وصو هنس وہ5 رکسقا زمش ۱

 تنها لویف فد رعت هج وا بولوا رسم ك وا قابا هني رال وق اشاب |
 | نالوا یرامودق نع رظانم هدارواو لوخد هب هراد نورد هل٫ا تباهمو

 | تعاسر انیمگ هرک صد دن رافدلوالوثم رع یاسهره> "لج تنطاس ناکرا |

 | .ددداروب تزاحا و ن ذا هنسهلوا ملعت ه دعب و تح ازت ساو تحار ردق

 ن دراناناوب یرلیشابکس كراروب اط راس و تراشا اغا ناعع یشاکب شا |
 ا دواد نالک ندرصمو اغا یطصم یجنوبلق و اغا ھارا یجمابک
 لرزسوک تعرس ی رغرط هنکوا كوبا مه زق هللا تشاشد راهطا

 لاونم روباط ج وا و ترشابم هارحا یب هدناموق اقیبطت هبرح هدعاق
 كس يلب وش نیفلوا تعذص هحرح یراقد رب دلوط كلراکنفت هرزوا ررح |

 ۱ 4 سد دوحوم هدروصنء روباط حوا نالوا ترانع ندرشزو رعنا

 ۲ ءد ی“ ریدتسا نیس شدا بورردرب و نشو ۰ در لج رطس# بد رو

 مدنا هانلاع هاشداب تودنا اعد دنا ادکصو یاب هلغلوا بیک روم

 )| هجون نس> هدنراقح كنب رکسع هلج كردبا ظح نسهجردیرلیرمضح
 | یی و تمدخ ینورد هنی راتلودو ند هلیصوصخو دان زرپ لر هناهاش |

 | یب هل جو ت دوع هنیرانوباسه یارس ه دعب بودیا داب هلیا یرلنایبلا |

 هک رارکت صد



> 
 هتسسسس سس سسسسسس RE سس

 نل د هنور دنا مدافو یدازظا الاجا یرلفدروس تحدمر وع رارک

 یداوا تگ ن رو ید دا زان

 < یشاب هطوا تییحو رکب باصق لتقو ی 9,

 | هطوا رب زو ندرلیکصخ شلزپ دهراطق كردبا هنر عطق هدنفاجوا یکص
 رادلع ارخومویبسن هراب ره :هدنمانا ینلادراووخ لر کب باص ی
 ندندداوا یترهش هاکمردتا اعد قااماشاب یصاق هدننعقواشاب قطع

 | نوعا وح یا اب روز ارخوم بولوا موم هغی داوا موم ذم لب مانوب موق ر
 بت بولوا شادقرا یک یکصخ قالب قرقو شادلوپ هنغاجوا یکص
 ید دلوا لتا هنغاقالوق هرقاشاب و هنداقالوق هرقاغاولخاد هراطق هدنب

 | هد هسدا شاوا لئاح هتسا و رانا یروهط كنس هعقو یرصلب هدرلن

 ر زو ندنعاقالوق هرقاشاپ هدناد كنشاب یجلاتسب لوا نوک شب جواه

 | یس هدار یکیا هغلیشاب یجاتسب هلغل وا لع هلیناونع یسشاب هط
 | یکدشا هلمایقو تركب ناصق هک دن القوب رتفد یکسا «دلاح ین دا

 ہک ود فرح و زدشعلس هل رکنوس تانص3 سس اخ ول دم تاکر

 دنغانا تحابق يکي دلبا لوالی زکسنوا لر هلبذیدزم هلوا مدآرب كاپور

 ک ین ويف نام هرق نکردیک هلا ورارق هنیفن ادتنا نامه بوشالو

 | یدلواراد یک یتادیم تا هنفانصاباصق ینیدلوا ناب رق ہرا روز ینا
 هلا قلات روز هتفر هتفر و تش ند_نعاح وا یر هن هد هرسصوا

 | سةن هداغلم عاج وا ورن دن ده يل يخ یشأب هطوا بیبح ن الوب تره

 نالوا فا ع نمل صم جارم و ىلا هد هنتف "دف اک بولوا هدحو ملک

 هنعددعج هفویع یترهش كر هلد یاب هطوا بیدح هلغاوا ناد هرلهد
 | درب یغلیشاب هطوا ند: دتا سالت هند رلقد روا شاظی د ی رلشادا

 | لیوح ةنغواق یلاشاپ یناغلق لوا هنس یکارب و لیصحت قاروش لج 4
 هن ل رسره ندنکیدلیارش ان هنناصعا قورع كلب ركب هد هسیا یدن
 دعف دوب ندنک,دنزوک مذعرج هر ودننک هدراروشم لجو قحو مرګ ۵

 ی“ ۱ هدتع اسوا یاب هطوا بیدح قوا رب رو رب ز ق اج ون قاج

 | هد رلع> ۳۳ ار هد وم السا هسا وا لصا و ل اقا هنو هېل ون رب

 ندرلرکصخ نالوار ومأم هنعادسعا هلبا ینبدناوا نن بو دبا لالدتب
 رسو ادج ندنندب نایب ناجا هدر یکیدشنب یدنفا دجا مال کر

 ۱ ۷ 1 و



 هالا هاشداب ترمه ماعدا روهظ دو ۲

 9 ماسنا لئاضف مالعا ی الع قحرد

 قاهاو "لک و د اما هدیناتس یک هاشدار ترمضح تاماانامزهثلاو ره

 هک افح ینیدلواوح هیلکلاندینهع لا تموکح وراکاب روز ماندب مان هل اا ةف ۱

 ا ران نیکتیاتنوح دم هتسداش ردق هتمايق نیراترضح اشک روشک هاشداب |
 ناسا وا هدهآ س٥ ققادصو قادص هدص وص# تن رح ص وصح وا ۱

 تباع روتءر> هلهجو ره هدنراقح یرلتنطاس ناکرا و تاود ن ایعاد |
 لوادم یراق هلوا لومأم لئانرل هسلوا بلاط هبنا مهو بتریکهنو لوذبم |
 هلس هعاد راهظا كز هناکولم یاطدالام یاطلا نامهندنغب دلوا |

 یاورمم نالوا رفاسم ومند هبربخ *ةعقو « دنرانویامه نو ر دنا الوا |
 هلا 3 دوو ليکو یزرم هماظع رو دص ی روهتو مالسا 2 اتم

 م السلا هل م النسالا جش و بینرت هنسح ةکس قلشورغ كی رشب نوا ||
 تاسر نیفلروس بسا یسلر و هلیرابحو" تفرعم كنراترضح |

 ا یحانض نالوا نیشنفرش « دنر:كنسادضک هنسخ هروکذم |
 ما «دقدنلوا بی رست هنیرلیرمضح یدسنفا هداز یضاق ولتمارک ی وتف ۱
 نبر عشب كن هشنرشلا اید وشناو ترشابم هنیذافنا كن هداراو |
 توعد هنب رب یبنادنهک هن رخ یتئارمضح مالسا اشم نیلورعم ینوک ۱
 یا الم هللادبع «دازیرد ولنلود یراقدلوا هدکلرب لوا هب لوا بودا |

 و ترادام نجس ملت میظعتل 1 هک ولم هیطع دن رات رح |

 دنفا المحصاص هداز یکم ناسنلوب هرزوا ترفاسم هدنرب یسادض رالیک|
 ثیاحر هب وا ید هننارضح یدنفا باهولادبع انالوم هداز یس هلیا |

 نالوا ت داع لوغشم ادرفنم هدنرب یسادنهک یلرفس هرکص ن دقدارور
 هدیدم) كنغيدآروس تبانع هما هد هن رازرضح یدفا هداز قدص ۱

 اشابدیج لیلخااللا سر ادتاو توعد اموع یاظعرودص افا |

 "هاش داپ :ببیطمس و هبیدسنقا كبیبح و هب یدنفا كب فراع هداز |
 دبشر دنا  داز قحرانات فارشالاببقن ن دنرالوزعم یوطان و هبیرف |
 ماعاو هبیدنقا الم هللادج و هبیدتفآ الم هللادعسو هکب یجرو هب یدنفا |

 یاس و هب یدنفا نی دباسعلا نیز نان ماماو هب یدنفا فرام لوا |



> ۳۷۹ $ 

 ۱ هبیدنفا هداز یک ما و ھب یدنفارع جاما نلرهشفان دز هحاو |

 | هبیدنفادجا یجروککو هب یدنفانیسح یونف یس هجاوخ لر,
 ۱ رب ها ی مو اسطعا  هعغوب لکم قد پد موج

 | یکیدلری ور ه2اندلا یخ د هموسر لث U a هیقب بول روب ارم
 ی دلوا الما هدو تس

 ۰ ارالد یارس رد هدیاعم منا سه یارحاویما دکع دما 7

 ۱ هدنهاک شد هدا ءا تاب د یسارجا تدسالاو و مسر نوبایه هدناعهوریند هن

 ۱ اعم هام هدلاشع# لات وب هد همذآ عدتسم تأدو ءذق معر كڳ ۾

 ۱ | یاول هلکعا نایصع ج راخ نددح ی لبو ناتو یک دو د

 ۱ | هتنکست شا ی شتاو جارخا ندنلحم رس و هيلع هللا ىلص اسنالا ر

 هدافتاا بان الاح ابرو دقزف یاول لوا ندنفح هنلوا حالع هله>

 | یسارجا هدلحلوا كوبان هدام نیفلوا اعهو ضرا سر هیاس هدنک
 | ندنکیدنروکرسسهتنیسنوق هروب زه عقوم تاتخم ماریب هلیصوص خو ریس
 تثو د ناداع هد رک“ تقو تو دیا تنوچ ه دلا هو تطاس ن۴

 را رهشس تك رابغو ارحا هدارمد تادعم,یاطوا یولامه "هدیاصء هرز

  هلبس اش اه كرر انآ تعه) رادبد و الج لک هنوبع نيع یخ ی

 | قناع س وقت شقن ییبدلوا الح یر« دیدمرک * دید كن هل
 یردلوا اشنا فداتطا و

 و و هصاترالیک مادخیس ندش عارچ ۱۰
 ۱ ڍڳ هر وکذم هطوا زا هر وب نم دتنسه نآ

 ۱ هاشداب یئاوعا یس هطوا ددضاخ ز البک ه د هاد ده ش رخ اه كلف هر

 ِ تال وک ام كني رانرضح نیدلا م وب ىلا هسنفالخ هللا دلخ نیمز ی
 | هد رل هوا نیتهاک هلبا مانر یرب رهو نیت هن راتندخ یرانابورم
 ۱ یزالبکه نیک" كادقا رپ دخ نالوا مادنه-ا مدر زوره تب رون
 | لرالکو قافآ رومشم هجمارسس یکیدلنید یهو رو یاهو یه: رم
 | هنس یڪعالوف شا..یعوه قر هنلواقالطای هاط هل یعهنس .هاج هد:

 | دعس ناواوب هد هساا قالخالا عرک ر اب رهش مولعم یراذداوا قا
 | هبت رم قطب هلبیس> یرافداوا اتش نكرم ن اک قلم "هفاظ « دناز



 و
 تالاو مدون ندرابش نالوا راسکنآ ببس یارو بونلاو راسخ هپ یربم

 ح

 ند تج رح ص یرانویامه دوحو یتغج هلوا تعقنم ريخ هتاودو ند
 طخ هدناوا نامه ندنراکدلس یراّیرضح رمدنفا مهاشداپ نانلواقاخ
 یرا 4 اهاش بوا طم ی اوا وغ ید راسخ وام دود ورادصا ید سس

 هبارحا قیرات عرفت 3# هروک ذم نام لح ادا هل رلهرو زاب زا یشدلو ۱

 هرکص ندنوبو بیست یسلوا وغل قلبشابرازاب نب ر وک هدنحالم تلا
 ڭرەل دد # بسه نوساک لا شروت هن ر (نوعصم) هللا یاب رازاب هیارمس

 لوصح باا ن دنس ریعکش هحمب روك ذم رومأم ناروتک شع

 یر هع نداعد ندرلنروتک هویم هنک وا نیماو لوم ۰ یسلوا صالج

 نالوا بد رح هدنس هطوا رالک هصلوا لوقم جد هدنرع هاکرد یسماعلا
 نالوا هدنمدخ وا و اشا کلبه: رش هداس بولب ریدلاق هدیقاط هبنم

 شاب نالوا یاب كن رلیقاب بو رویباقنا رومی اغا دسیعس دعتسء
 هدا تی رار وصق و عارح هليا كغ هو ییاغا دجا كجوکی جاو

 یدلواغارا ندرطاخ قلاراوب یرلقج هرات هلبارلتهدخ

 نیم ام و نیعب را و یا ل اس عباقو #۴

 ¶ فرشید لاس باکر عوقوو فااو

 رازاب یه كلارب رح یمارطا مرح یس هنس یکیا یقرفز ویکیا كی وبشا
 یاکاخ كجوکو لوب « دنع لاس كيربتو لوخدینوک یس هترا
 صا قلوا لوثمزع یاسر هرهج هپ یهللا لط ترضح ی ادا

 )حا ندنراپهاش داپ قرط هدروک ذم موب هلفلوا ن دلوع” نسا ع

 باوعا هرزوآ یس هعدق "* دعاق یخ هیهرح نالوا یرلناسحالا ىلع

 قوش دنم هصح ن دنرابهاشنهش معن هلاوت یس هلجو روهظ هنبرالوق

 ارجا ه د هزا لک رصف یبا ر مرح هدنرو رم نوکحوا اماده
 ۳ هداز ین م السالا و ج و اشا لس رز ر دص هل تانهواو

 فاطا لیذ لخاد یرلودلوا اوت =| ۳۳4 نام تروح 2 E لا

 ی دلوا ارالد یارس عب اقو

 x نواب یا eb A ا ف رکشا بالر 7



EEندنح وار 5 ینصره 4. رات رطح رک زظ ۳۳  متد  

 كع | صالخ ندلغتم یدانا ی ید هرات ور و٥ الدو رسم e رودنک ناهد

 | كابدابع هماعو دس ات هنب نادب وم چپ تموکح مامز ہرک شذ دق دلوا را

 ۱ للا ےہطع تمدو ۳ لود هلداوا دد یرلتدوع تار هنهک اداه

 ۱ مد ع هنن زا هم رک یرسرس و د هدا وندنو و مرا یرک شتو رک:

 الوا ندنغیدأو ۱ م ریلع تشک
 هدرا ها طاس قئادح

 ۱ دونح دووم

 یری دت هصاخرکسع هنیراب# هان ماو ےس هنن را اا ركشا یدودعف

 ۱ ا ید ۵ د_نعاحوا یکصخ ادعام ندناس اس “صز نارو ر رس هه

 | تیظوظیراکدلبا ادفناج هکآرکسع یغوح كپو اد یلکتسا هت
 | زکسع هلیتعربط قصن تالواتسا نکس هکلبو بجوم یب د رل هن اک وا

 اکربت نوا دصاخرکسع نالب زاب نامه ندنکءدنروک تحوت مسار

 ۱ شان رکسعرس ه دناواو بولطءمدارب قیا ہلا هاش ایکس ؛ ندی گیریم ت

 | یاظن یکسا مانب دیه رب مان ناغع عابد ن دنرلبشاب زوب هروصت» رکابس
 | هلتهجواولاسرا هفرمشبذفرط لوا بو دیا بوصنم هلیناونع قایشابک
 | هفلیشابک كجدنا لاصالا مرک هاش تاةتلارهظم یهبلایوم یا

ETس> 3 ریه یرو» و هلا درس یکصح د 
 ںاعنا هنفلا | لوق ك ن

 ۱ نالوا هدننا ت 1 بو 0 بت یهیئسا لوص یرب و یعاص یر هلتهجوا

 لس 1 ورس رداه) هدا رلکصخو رد هرکسع "هراد | نوحما را هبب

 | كب نسخ یلب وڪ رجاو اغادجا یبدعاکو اغا تزع یزوتسو اب

 | هباسو داشاد و داش هلب را هبنر قلیشابزوبرلبیک كب فراع یلرادکسا
 ۱ بارا بتا ص FUN .سر ی را دادعتسا "نت نیکو هاو تر د

 | نود یر ضم ن ایل زا رکسع ۰ د هرم« وب قوا د ا هجو از

 بوت زو ؟ نوکیا هاه > نوش ب نوت رایک صح ى دا نوکشود ی ز ر دلب

 | سیا رابتخا قش یننق و ر احود هماهوا ماطر هلبا راکفا رب یرب ر

 |-.زا ىجا اذا یرت فوس #لأم صن یرلفدلوا راه ما وب
 یدلوا # راج ما كنم سرفا #

 بنام كب يلع روخا ربم تد رومأم +

 هک نابشاتکب یاه هیک: یار یلبامور

 | مس! اس>یرایش مساوی كناغام *هفناط هرزوا یی داوا نابلاع اغ مولع
a 

 ر

 ١



 ید نتسپاتک ةن ناص وا WETEN اینا رانا و | ۱

 هر شاخ هم دات 3 ردرابدا تی هم خر وا نیکودت ار هل

 ک٥ دنرالوق كنعو ج كم هس یهعنسم و ول رط و ف اش كل رلتوب ولس

 ھ لو شاتکب یجاح ترضح کردو زج شر ۲ یاش ۱

 یرلکدید ر دیغاجوا س س اتکد امن قاحوا ود و عدا هدوهن تات رب |

 ناکسا یب زب هلبا یان لیکو رن هدنزالشقراقب رح نکنا یوعد دشلیلد

 یس هدف كند ورد ی رلکدری و ن اش هن راقاجوا هلبساغد كن و |

 ی را ەس هل وب هل ود هدنرا دافتعا لرلنوب ه د هوا غان اشو رن

 یر هئاص ترخآرخذ كرادت هکلبو لاعا لضفا کقيا دغ ندناسحم
 رز هیکنددعتم هدنزافرط یلوطاناو لا مود الاح هد هسیا شلند لاعحا ۱
 هدکءا د ارب یزداآ نارخ هک یرلفدریدت الع دار دا یقوتسهو داش | ۱

 صب کو هزره لکو بولوا روغنم هدنرظن هلجج رورفم قاجوا | هکیدیا ۱
 .دئاع تلاع ییبخ ند کنده« رد و باوص با وجو دراو لاوس هه ۱

 ا۴ یز راک لر هیم « دنا ر اکا كرارارقا دریم و درع نوا

 عرش قرطرھ هدااح ینیدلوا م راک یھت یراکدمرب :و رس بورپ و رسو |

 .ندنکو ودنآتات یمدنلب نر یند * هبیحو كا رهظذ اقیطت هو رس | ۱

 بس هصا ان تد : قلقا هناا كرالګ نالوادودعء ی ما i کی ۱

 ند كنيس تا ناکدنو ¿ن عر و رلددنفا قودمو ق: .ود ندنیقفیاله ۱

 الا هلفعا وا نیست یزرف :یستلوا قر : كراداد راک" ره رپ و رادنندجد ۱

 ندر هح اوخ نارٹس ه-طاع .یدنفا كب لع ولئداعس لوا روخ اربم ۱

 هد هوم تدفو روم در د ینآمور هلا ید ذا دق یشکرچ - ولنلبص |

 ندنعد داوا روما یایلوا مونلعء ىج هيم هللوا هد وس ز ۍرل شدا هيفا | ۱

 رلبیخ و ور و رسه یر شی ورد هدازراوسمش هلص ق | روخاربع

 كجو ڪڪ بولوا روس ۳ یسومروخاریم كجوک هغلوا ی ناب
 شلروس بصذ ییفاات هنصالثق اشابدواد EY قاروخاربم |

 , ینیدلوارومیفرطره ةلغلواروظنءاعا دمع ییصح سیربققباس نالوا ۱
 ۱ یدلوا روطسم هنلبد هینور دنا عباقو فداطا ۱

 اقا هللا دم هوهقرس ندش غارح #۴
 9 اغا ى ظن ىرار مل یالال شوا تضاو
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 ا تم بوئاا هب هطوا ص اخ ندنغاقام یناکرس لوا هنس تود ٤
 | ندنفب دلوا یلعا هدي برس یی كز اغا هما دعس ولتد اعس نالوا ج

 ی دتا روصق زب وج هد رورس راتهظا هرات رورسم تای و ول ۴

 یاب یہ هوهق و ل اتا اغا رارمتس هنغددلوا روتف بیس هنر

E,1 ر دن روب هدعاسمهنفلعا رح ند :وپامهیاکاخ ناهه  

 ,یەوهق ندکىدل روک اج اج ینلغارج هلبا رادان رب نالوا لولحم هدرانوکب

 ی.طظد فبعض یعئاتنف قیاس ن دب راال ال اغا رادمطس هني دنسم قلب

 هلاح رهاط هقشد ن ی هبصنم لوا هلبا یرادمنس تمهو نا

 هب هط :وا صاخ انداع نادي ضا! صو ناونات فبعض یک فیطظن ۴

 ۱ نانلابراشم هدهلىا قلاب یبهوهف ز رکا لک د با ید هم

 ۱ ندنکی هنروکف ی رظ ر دق ۷ شل وا یینبام فخ فة هر ها

 هلال الو قا هز وک ذم دنسم ی ]ال ال اغا را ریت نال وا ه دنس

 ۱ یع هطااب نالوا ینزاعتمو روعشم هدقل رابتخآ لر اہل هطوا صاخ ینا
 ۱ رها اقم هح ولر تسرد ناورس لوا تاید یاو یناک هناعا نا

 ۱ قم العا ید هيلا ۾ رکصتدن وب رکا بو دنا ربا با رب حج ۸4

 ۱ ریبعت ر ادینعع هجنارتس یکیدبد م ر ول وا ہد رادےلس .هسزا رك یبا

 ۱ هطواصاخ نالو ق وحا ادعام ن دنود تونلوا رب رج نوع اقوذ 4

 | لخاد اغآنیما شا یلبواط ااش ند ةنصاخ ةناح نامزالم هلنا یک

 یداوا ینامداش سوک هرعن لانو ننارماک راد

 ۹ | وللأر و ص هاش 0 ۰ رم :ادنالارف یاوتحا ترسصا یاول مضو#

 | تالى راقیچهنب رارزواهدزورفا تشهدز و ری راق دغلاق هغلا روز تاناغلمهش

 | تیاعر رک یف ٠ دنفبیش معاج دچا ناطاس ن وکجوا ت د ا٥س خاج

 | نوا هافسلا باهدنوک ید, شمت جلب روتک هبارس هدب بو
 | تامو کالم زوما حاضم قحلواتاودو ندو تس زو تیز زاد ا فرم

 ۱ نیا هدکی ام دخب هلیسقبا تاونهس اعون تئطاس ماسهم راس كار
 یجزوفط یی ۲۹ كم رویش ند داوا دعو لح تاب ر را مولعم یییدل

 رقرتو ییظت لاک لبو هبلع هللا لص ا ینالارخف یاوللوا ینوک منش«
 دیزو رک ربها رکر ارق یسخلوا عضو هندنس»نکسهو مدقنمأم لایک

 ید“ هک هدننع» اغا . هجاوخ هجوا ند رهظ تقو ناوه نکو



9 ec 
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 فرص اکا ادام نوک یکاو ر ومط س و سد دار از نادر

 ران | یروهشم روم ریس نت دعهنلوا قووم هد ۳0 193 رودعم

 نامودو نار وو بارخ نازوسشنا ی رارب حودم ك بودیارود ندنراع

 یربخ ان كمهارحا ل وا ینوک هنشحم+ زس هراح هلکعا ن اش وماخ مس

 اارمس نوحا ادا یدو ع و الکو هلا ۵ ۵ رکص نوک یاو دود

 زیبا روم امو 2 او هر وت اره هني نخ ییاسرف دو رو 7 وا ت ولوا ج

 ید :اوا ےقرتو رب رح ناب یرلکدلنآ مج ۹

 هر اه كلذ ها دبهرثاس ناجا عضوو «رهاع یارمس و
 رن دل وا 2 رلیا یل رهش ون ندیا حط یتیراماعط كن ویا مه یارس

 رودنک اباد هد سلا ق وا ی راکلربد انوکرب ۵ لس هر هم یرلتمدخ ۳

 ناظذ هرزوا یل وصا هلی را لوا هورکم ه ورکر باق تیاغ بویلوا تیئاسنا

1 

 بیعت هجو شعلوا صیصخحت نوعا هبعطا قر هبءهناوب ی رط كنلقاب |

 هد وانلا ق د رطار رس ر < ىل رطاخو مسه « دنرلنن یتاوخا تاشو ۱

 a 0 راک كابا عده , هد ره یناصدا م رع هکد رک هی ھ

 ن دکع هی ب مدآ هسااقحآ هار هتفهیاع: هللا اا 7م ندلک ا راکع کالب ۱

 2 ی راکت ی راکد روتک هح وا نیا وا اکزا نهذ نیرق یا ابا |

 رک وب ن E اسد e یراکدروتکورک ها ٩اط ِ

 دف کارم ییاوت و E د ا رلکع برا ۱

 2 1 ارح هدهسدارلدتا اَلا هلسەدرب نادا هنىرلناع ذا ععس رزوس یک ۱

 را راعکب یبس كئي راكد | رم سا هد رب اور ی ادعام ن دن رلکدعبا افصا

 یظفل ییناطباص لر وايه یارمم هم مدح ود ت ول وا ی رلکدرب د قرأ

 اورا نوح زلک دعا داسبعنا الصا «رئاس و هاغارادحملسو ذاددارم
 رهاط ییاجا رانا هد رلنوک وب یدعا ی دارون ]وا A ل دالا هاماوا

 یراکدنووک هدنآ یکیدتیا قلعت هبل دارا هنلاوز كنیرڪک:هلبمأتبولوا ۱
 نوو ه> ین یداوا لصاح )م دم # اغا ادرس همان راق ه رلعاط

 هر ردو ناجح ۳ ر رزق د تانسعد هلي ماعلربد ۷ نوھ ص هتف ول صا لک

 ا ا یراود ایم SEBEL اط 0 ماعطافیطد
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 ۳3 راسك 5و و كنيرلاغا سوفق هدکدتاهزاوم یرلکعیکلواو هنام
 | ندنس ها صد را رک هرادا هلبا یب ر كح رخ وب قبرلک

 | هدردفوا رب ادعامو ادا غلبام اغلب ی راهبهام كل راراک هلبطو كرب
 ۱ یرارظن عم یرلیحسا یکسا ًامدعد دوخت و | ادی و 2 ییح هوا ه دنا هن ۰ ق

 | برت یرادقم یو ن دراما لتکنو ددو درط ن د طم نال
 | هثب رکدسادبع یالابرب د.ع يلح نوردنآ هند زلکدنا دردم یسهلج هل

 | هرلب شا یکسا نیهسهدهاو ¥ ءزلد,دح لک چ رارضسا لیکن ید

 تاث > نامه ردوا تم ھا .زاغایراکدرىو ي هک ی | حاقرب تا

 نورو ی رگ ردق هتعاف تاناطا دوج هاشداب ترضح لامالا بھا

 نیمآ نوسرو نوفا هدزر<رزوا قتمهلو ٠

 4 هصاخ *دناخ تاوغاج رخزا اھا دع یکذل تافو #

 یکذل نت روک م دعم یغلعارح هل رادرتقد هقوص م دا هنس یکبار

 هيلا یوم یاقوتم یدلوا م دع تعس هحوتم هدنفرط رم اعادج

 هدنمانا اا .هنرخ كن دفا لیلخ یباح قبس | مالسسالا خب
 تدم ین درود هدنارس بول وا ن دنولماتب مالع قید ردزاب نەن ید

 تم رح باس هدنعح کدتنا د رفت « دننالا هما و ترهش ها كلیدنج

 | یک یاب یدنجو تدعک هلا رمدنفا تعلو هدنرادیرج نیبام قرەلو
 0 هناک زا یبازتفاو ا تاک یا ةا لاح وب یدیشا وا تورث باس

 | هلسهناعا كناغا ميهاربا نالوا رادرطس هدنخم ران جوا زونوا ندنفردلو

 | كنغد دا رناق نکیا راو یسیکساو رب رع « دل یییدنلا هبهط وا صاف

 ارج هلغ را دتفد هیفوص  دزوط زونوا بولوارق ون هتسیدنفا یب
 | قحهوا اد هنورد یس ند عاص یقلس نرسقمراو هروب رم تکلهو
 | بوت روک عاسم هتناست یسلوارشیم هلن هرادتات رکید هد هسا ی
 ۱ یسهقالع ندیارمدو فا مش ها ییاوت فب رش سدقهدشدوعهلوبمالسا
 ۱ دعو هدرلتو ک یعیدنلوا ف:طات ه.دهلبا قل روشحس نوح یسداسک

 | مولعم ییبداوا ن د روش باک رونلوا تبنعا یمو دنکو روم هبریخ
 | روبعو رور بواوارومأم هنیدنب و دس كنب روق هعلق هلذلوا رومایاباوا

 | لجا ما هکب دیا شلوا یترهشو ناش دایدزا ثعاب یتفد هنیر رک ت
 | كموحیم یدلبا اخ "ههیدو یدوجومان دوجوو لا یت ایج ناب
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 ۱ یراهم و نحو روهشمیکید: غی رد ند , یک جا یتارعم یییدلوا ۱

 هت اس م نع هللا زواج ی دیشعآ روبح هنح دم قلح

 ا اا شر ترضح ندش خارج
 راد وو هدرا واھ ذه بُ رد روح ره نیا لسو دوس ردص

 | ف افو لشندنفانسح نالوا شلوا عارچ ییاکحاوخ *هیتراب ندقلاغا

 ضرع را هرابناب نانلو هدنرهدمع ل روللثمو و ع وش هدنوردنا یر

 ن انلوب اغا رادقوج الاح هلغاوا . ع وقولا ردان یکیدلر و هرایریغ ندنزاغا |
 بسام ید ندالاب لاعو بلاط هروک دم لولحم اغا لیلخ ولتف و طع ۱

 ی “درم قلعارج ینو هنر a 1 نکس كربطا رفص وبشا نیکلروک ۱
 رادقوح هرکصن دق دلوا ابحا هلبا را ته! رخو الا نشوه شوک |

 دادو ساک اغا نیما جالا یرابرهش رادب اکر هلیس هلبلج هاج قلافا ||

 هداز هتسوا یساغارتخا بودیا افترا هفلاخا رادیاکر یدنفا بجر یمافا
 را اغا دیعس یللب ههنا یساعا ركشا و هداجخاب اا دنیلد اعادجا ۱

 دخ:>ومیربتعمزفد هطوا صاخ هدمنعاغآ کشد بولد روپهدارا هنفلاقا |

 هد هسا شوا هدافیسلوا یر رطح یدنفارکب یعابام رادقوج شاب

 ۱ یعاعا مک شش I ید بولی روب هداعازوس لوا نوعسالوا | |

 ارحا ینلاعا رکشب لصا هبیدنفا دچا نوالح یا ی راص نانلوب

 هکب نیسح همچ هلا اغا نسح هداز یلیارس ن درلا هطوا صاخ یکساو 1
 دقوح لس دناج یحما هدیرا دعاس روضح هلو ا امزایرلفلاغا رک شد هشوک

 دلب رک دک هطوا صاخ نالق قچآ هدننبامنو تباغ نیغ وا اسکا راشذب
 لب دم هداز اب ماسح هلا ندلا رو هدد ن د اسار واک نام زالم !

 یدو اروطسم هقیاطاو یتا یرلفداوا رورم

 .هدنراتقو یلبعرک ك اف زاخ منا هوا وک تدابعو نعاط ست ۱

 .دلتهجوب 3 یداع» ورد رمهح زور ی ۶“ ومه داس نا هاواددلت هد سم ۱

 ندا لولح لولبا نجا بولوا یداع یسافص ةلاراوپ كرلتات ا

 ٤كس٢“

 | پسان ور 2 و یساب و ۲ مسو» هدو دتردهدن سس ردنا ۱
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 | رل زن ضوش) 5 دن دلوا EE ت دورپ اعونو ل از یترار 3 كم

 | نادنفرط ن وبامه نیبام یربخ یکیدشکد مسوم ین وک جج یتدی نوا
 | ضرع هلیس هطساو ك رکب یسبجن وت كن اغا راد س لالاقو د ورو
 أ | لیدبن مسر بایرا هلغلوا د ویف و طورس لوصا ی قفاوم یتالعا دن راغا

 ۱ | صاف روض حو تعزرع هرقن رس عماح یٰلقدنف نالوا ق 4 ۲۳ | موم

teiتم یلو ت اب. .طو طحم یرلکدلنا تمدح هلباةسلا ےسکوب  

 | یدلوا تیک

 | چ شردپتماعزاب اغا ىلع یلناثع ن دش خارج
 ۴ اخرا كما معز مان نط صم لد ۳ رگ ن دعت یارس نارادرمت

 هژرمار یناععو د ورو ا حاس یس هنس یا نوا ژویکنا ن درلص

 | هەن رخ هد نګ رات کا یر د کی هرکصن دک دتا دوو دوف مای در قر

 ۱ لردیآتبعر هرلرش یکی دبی كنجازهو تمدخهداروا تدمرب بول, زاب

 | بالا ىلع یلناعع هنسیمان مان نیفلوب ترهش هلبا یاب یتیدیلقت كن
 ن Sr“ ادک رهنما یورک ودب سره در ا ها ا هتسیدنکو ازم

 | رع راموط ارزو تلد ناو تولوا نا طاح هل س نراچ

 | یردی ردپ راسنا 5 1۳ ردا یر» و هوا یرتعهدلو كم دیا یرس رس

 | لدبو رادک هلن . زآ ودح نریم اب | وا یرلتعم ن ل درد ارس هلهح ولوا نیغاوا

 ۱ راطهب ودنک رادکساذحوو ندنفد ذلوا راموق سدا رو هلا راو تات

 | ی رادنعف یاشا نال وا« دام رد  رکو یرامشدب د وفن هجو هک

 راتخا یغلراکنمدخ 0 دنراوف ارزو رارکت ه رک صدد کد رامرات

 یساغا جا یلناغع ندکج رکی دعس ندنفودبا ی دلت ؟ ورن دلواو

 RPS نلاها دید دووهشم ی درو ه رتب سصص ت ا یک

 ۱ + گم سه جا ر هاشداب * هدارااب نور دا نااغا ناز: کت $%

 | یراهناکولم دنا دنلب عبط كن راترمضح روس ها نهشو روف هاشداپ

 | د فک ن دبش رهراغا هلنبسانم وب و روب هلرصعت ینعونره كب رح نف
 | روعهم ن ددردنا لهلج هراس فراعم ن دنراقدلوا روخ ام هب ریل عد كردبا

 | روم یرافدلوا یک روفمو لقسم هجا برانابلوا یامولعم هنفوبو



 وس ۳ صرف الدوح وم 93 و ضد كنز انا نوا نوردنا او ۱

 مراقب :(تببر) لر هل تاقتا ةبامو تاج ةباهرمس هل رودن کم یچ س میلو :

 لل هام ر نوت لا نم شو زور هر 3 شا وخ هنس ن ورد

 هکمریوچ هروانم لاماولماو فوسصم هبهدنامو راکفاو راک هداکراهدو

 هد همر وح هروانم یر ره هلو | یوقوراغآ نالوا نی هند دلوا فوق و٠

 هخاوا اضما ند هل اتهاش فرطوئد شفادهتسم رانو و یلوطدب راهظا

 هلاتسو یبهناضحو یبهبرعو ىج 2 2 هدلرکسع یک دهرشط
 هزاغا هلتهج وب و رودص هیس دارا هنسک جل وا م ن دن رلجما هعراو

 ہرا ا یعاعت هدنوبابهنوژدنآ هلا تون كماعد ردو ردوش ندفرطرب

 را قلیشابکس انا نیما نالسرفح ن درا رادقوج نالوا بیس
 ن دنکیدکار روصو هدرودعم ل د د لک یینامرتدو ناع رکصذدک دّبآ

 دادزا یسیوق مص>ح دراک وب طقفو دادر«,یت رهشو ناش امویق اموی
 هما لاح ناسا اغانیما هرکصذدقدراو هرهدارود تیقیک هدهسبا هدفلوب

 ولعت ه دس وه یادشآ بو دنا دار وا هو دنک يکعد# دانا دا هج رهآ

 Eli لاخدا هروصن مربا هعفد ون یراهطدارقو طراق یتیدهزا

 نکالا ىتنأونعولب رب هلا ق عاب رهنزودرعسوب سیا یییراوسرعد يللا
 ا

 افلطم و ارا و دالا ار ماظذ یسا وا نایس یراوسو هدا

 ان لع یکج هپ هلوا اذح حنا ه داسب لولب یک هب یرا و ل ولپ رب
 نا کسو غالبا هک لبیکبا هرزوا هجو یسانم یرهداسب ن دنفیدلوا

 ۱ داوو بلا نوعا لالیح ها صج 9 یایحهن هن رعو قلبت وط هد هک

 . یدلوا خاص عربو لوص مزب نایب هتسیاش یرلکدلبا عارفا هرخآبلاق
 1  هطاع یارس تاوغا ضصوب نادا 3F وز

 + مان ار ماظز میلعت ماقا یا

 وهس دانا ۽ شاو ۴ ا 4. تی هلن زااغا ¥ واه فٹ ڑازھنا

 هديسر یراک دیلیا ماود يلعب لیصح مابلم قر هلوا ی رام ن داطحو

 !تاوغا ننومألا ق وفام «:دقدلوا ماشحا ردن کام اشداپ مازحا میس
 لود بم »ی تاكو ی ف اطاالام فاطلا د ددو ةت وخل اط اغ یار

 #3 داتعم یورک هدهسراذبا # داا داهچره * داشلوا هلا عر هرادعا +
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 ۱ اعاردق زونوا هجوزوم یرادعطقو هجنوزوا یراتمافودق هدنراما بوا
 | هدازکب هسا یسیجاتعف اغا رارحطس هدنآواو نام رفو ما نسل هتورد:
 ۱ یلتیلباق هرایشره هجساضتقا هدارا بولوا ناور هروب رم یارس اغا نیب
 قلوس ی داب یس ک ند هطاع یدک اتانو چ رنا دییف هو

 | یس رب ره هدرا رص ینییدلروب لوق یسهلج هدنوردنا لوصولادهب هلغل
 هدرلارواو میس هنب راهطوا یلرفسو رالبکو هنب رخ هرزوا هج و یس
 | منت رنو الال یب هیعمر ةسبلا بوناوا میلسن هیالال رب یربر
 0 هنیرق یتیدناوا عرج یسی را هلی نامزو نیمزوب

 ٠ یدللوا 2 نوک ت

 | یلاص ن دیا ف داصت هنس هک یا ن وا فالوالا عی ر رهش ویش
 ۱ دانتسا هببس ت رفغم بش لواو دابا لب دنف فی رش دلوم یس هج

 هلل وا داعم ندااح "دن رف یتحهلوا دازا ندمیه ران راهسک قوح ۲

 | ن شعلا ند هدنسیلاب ناغارج تدالو ھم نالوا ب ص دامی

 | صوص# هداوم نوکسم عب ر هاشنهش نوک یمادرف ب ووا تث |
 | ههشعش ی داب یراق رشد هتف رش مهاج دجا ناطاس ها الاو یا
 ۱ فیطات ییاوبا دناب ناکرا هدّفیطل دعا وا نیغاوا نوک نوک

 8 ؟ دم .مظن رب نیا تا 4 ربا ۵ ن اوخ دا وه هر ٤ذ درلو د را

 ۳ برق یزاموقوا دا نیر توص تاوصاو نیزک ت اشنعاونا یروه
 ۱ هک ناعرا دس ت روح تعافش ت ڑی قوا یرفآو نی

 4 ا تربع "هدد دوه شه نیلا نيف ینیدنلوا سو ها

 "دسر سینا فرش شلح لبا یو اید نواوا نیبم اک هاش داب رو
 یارسو او تر ی رهراه اش نایب تعارگ کف دەلو ما

 یدلوامالک مس یرلفدروس ماعها و مامز فطم رتن طاس

 چ دنه سو ءابس ناب غا نایمزا دیرج بما عفر .
 نم ,روگکر :ه اب وک هدنرظن كي هلو ربتعم ميدل ن ه هدیو ربو نور

 | یر, روئوا هده نم یس هر ۵ بس هه>اوع ن ع“ ل دیفم ريغ لب

 ےس اج اس ترا نما کا اب

۰. 
۷ 

 



 بیت انوا نامز ۾ هو راکشا + HY قيسا ندنسد باوا ا اا لوا

 ب ب نکا ران و راغفص مولعم یو وای تسالاعاب یک حافر

 :هباع كونوا وردو ۰ ورم ندنراک داک هدیا ساقلا یتلوا یددح

 رود ندرا دیدو تلود هد) درج ن اان وا هدنسارا مانا یا رک و مارب

 ررانعهع3 د وب یدعا یدناروه میرلف داواروع* ءاصقندرظن نسحو

 ناجا هدهاوا دوبان ند رظن دوهعم قاجوا بواوا یراب كن هلجج یراب
 رثا نیاقلا تاب دن دعب نمو رودصفرش هناهاشدارا هنو منم كرا
 لک هربخوب یرلبدنحیز اما مرح قه وا روە تارا " :a :د ید دلوا

 مسهحردهنب راک دد یدلو اتباصا یی دعا یدیانوب وای هتفجدپ ر جو

 ۱۳ ویرایش دی راز اهرم درایور یک دیرج بولواردکع ||
 ر دقرطره هن راکدید ر لبد دشا درت ن ندنود یزرفدنوا هان اع هاشداب

 لو نی هد هلچ یر کدید ف تسرق هزا وا درسرد مدس هاودد )ع( ۱

 یدلوا دی رح یفل دما:

 ٭ هصاخ "هناخزا كبده هدازاشاب ماج ن ت دش خار ۱

 زا ندلا ماسح نانا هردطو أ ص اخ ندقلیشاب ب ےک هدفنا لامس

 bi لم رک. نوعا كناو رحم هدناوعا ریتعم زود ورن دنس رعوص كد,

 دج نیم ی قو هدع) تولوا رسمی نمک ا ,هطوا صاخ ن ا ا

SES ۷لبا یدک هطوا صاخ نالوا هدنسهدهعوردعم یفلعارح < هل  

 )احلا "هجرت # یداوا رفوم كب ۾ مرکلاد۔ کف دنا 0

 مود هدنامردپ هلغلوارویحهتهافسرخآولوا روپ .مربم € هيلا یو هرم
 ۴ہر ے ]ابار خ لور لصاحاو رامرا: یراع*ییدونكرکو راءتعو لالما

 زال وا یرلصامنا صاخ مزب مب دن نکیا رارا ر وز دهاش هتابلا ینیدشر
 دیدن ا فات ییمراپ رمسباسحو لادا هودنک یراسل هس اک سنا

 زار دیا لاه سح هنهبلص وید رارا باسیحا كج هديا ترک ی دم”
 لب ردپ هدرانوکوا هلغمل وا بایسالا بیس» باویالا حاف بانج هکیدبا

 هثبرلترضح اناپ لع دم ولناود ق ر هلوب اغو وشن هدرمصم نادنژ هدنب
 ادا یلغوازال نالوا لال ان رق هل سهل .1> ءاج قاادغک لالفتءالاب

$ 



 اب E ك راقات لادو ففاو لاو دنا: نش نر یک ن ۳ و

 ادعا ىلع اعر بولوا فر اع هرازوس یراک دلیوس هرکصندت راک د

 ادها بویحرز قلشورغ كببشب یم رکی هليا ب ولسا تیلست بوشکب
 ییاعر هنس هد عاق # هلصاوملا فصن هلسارلا # اعاد ادعام ندنکی
 تدسا هژروکنانو هد قد هنلفوا رال تواوا ایحا كيد ەنىكىداب ۱

 یاع قحهلوا باس کیک هنف رط ىلع وازاله کنین رای

 بلاط هتک زر ع لجو یخو بقژم هغلغار > هل رب ل را هرامناب مس

 | هد ر دق ءيا یغلعار > هلردنانک یرک هدح ررګ هدالا تقاع ب

 بحاص هداضَلعسو یاطواوناور هرصعلا ةردانربصم هوا رک
 ید یدنفاكیو تلحر هنرخآ لغوا زال نکبا هرزوا قلوا ناشو

 هربخذ لوصولادعب ودا ره یتدوع هلوبعالسا | راکت بودیاتماقا رکی

 ۱ ی-اضمم داز ردام دادعتسا هدفدا وا داماد هاغ ای و یاح یر

 ۱ یییدلوا داناو رو هداز ند:کلوا قرهللوا ماره سا هد را دەبا

 یدلوا دادس دشر ناس سس

 هک نوبأمه سراب یدنفازب زع نور دنا نابغا ماما ع«ندشعارج $

 | لردیکو له هبهصاخ رالبک ندناربسهطاغ یسهنسشد یجرگب زو

 | تمعن لو ابب زی رع ندبالقع "هعاضاهجاس هلیساع دا تالشیوردو کال
 | بلاغ هنسادعا ه دنامز عج كنيراترضح نمدنفا علا روصنم هاش

 | یباود كبادو لوذشم هرک ذ هدنسهطوا فی رش "هقرخ نوا یب

 | نادن دننک یمارک كفش هکلبو لوفعم « دن اب راک لوقعلا ل
 ۱ لوج هنب راتیارد یسکاد لومأعن د دازز دام ن ون ب وعید ل

 | هداپز ینسانو حدمو هدافا هن وامه یامکاخ ییلاح رادقتعم ن دنفج

 | دتنالو هيلا راشم نب رع هدنرلکد ریدتا هدارا یتفلماما ك راغا عع كا
 | هکدالروک ود تد رکید منه مظعم ثوغو ےظعآ بطق بویلوا,

 هن رازوس كلوب یرلالقعنوردنا لز هد شعاهدنوب قرص هدنزوپ ¿
 لصدو هدعاس» هدادک یس هبل هلن رلک+ا دافعا هتخ, داوآ الواو دا

 ن دنکدتنا « دهاشم یسدنک یش هر كنامارک یکدرتس وک ۵

 نوبابه روضح قرهلا سور ۰ دنتفو رخآو لاذ هبهرابنات هلام هن
 یدلنالئاز ییاه> یساوا لخادید هد راسرد ۱

 و
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 ۰. مس نجوم سوسیس

r%هک ۲  

 شاطکشت یازسزانون امهلقن روه ظ۴

eج کس ےس ےس ےس 2ک ات تس ةت کم س  

 لع یتداعس غ اصیس یرلتربطح هانتت ام لانو هاغب لاط ه انیلاص هاشداب |

 سو سست

۱ 

 میل ناغارچو راذک هش اطکشب یارس تع رارکتب هرکصذذنءهضو
 اونا ردق هنوک رازاب یع تل كلوالا یداج هد رلار هک نالوا هدنرا وح

 اراک دو دتبا راما es ها كمريدتا میل ی رحن و عود

 زکره ل | نس ەدزخ اا دا .نک مه هدنعح لر هلج

 داوم ران ود کد ) مظن ( هدراهساا هدا وا نیماک هاش سزاو لات

 .df # تسا كغو نایک تسلا كع ف بارش ۴# دزاس یمن ع!

 داب و ناراب دعتسم نآ ره یا اتروا نیکک شیق بوک زاب هيلا یف
 وی دمهناوب نادیمدعا متبج وراسلد دن و لکدهن :کشوک

 انس هدراتح تقو نانلواراخا ینوک یعتلایب کی كالوا نب مشت وشا
 او رورمس* ی ا یعوقو كرل وياه لقا هنناریس وب وط ندشاطکشد

 :ارجا كنس لاو عسر کر هد روم ** روک ذ یارس هرکصزدن وک

 یدلوازوصحان رور س بنس ا رد تاکر * ههدحیجد ۱

 ڍڳ نویامه نوردناب هطاعیارسزا اعا ر> رز ۴

 راق دز وب لوط لو راها اا كن هدناموف الا ز وصنمهاش |

 ام كر هریدتبا م وچه ل وق موماب هپ رل دجسم كرل هلیبسح |
 شا هرزوآلاونموب یتدیراب راوسو لاکشالب 17 هلا نابن ید رادروص ۱

 e ۱ غا ن واه نورد٬ا هلءلوا لاصعسا ماه یرلکد ریدتیا أ

 یسهلج رلود نیکعروک یک یربت ریتعم كت دنا طب اض هرم.ط یرکن

 هوره كىويامھ لد ههو دو سا هلأ وا ی ۵ل رک تان ر  لیاهجهاشنهش

 کت قاغا نیما هدارکب هسا یسعناتفق اعارادحس یت وک رازاد نالوا
 ر دف زوتوا هنن هدارااب ن دارواو راست هتارس هطلق راد مات راد س

 یداوا ر اهتشا بایرا راهقا بس یکیدرونک هبارس یکی بوکس

>Fناوح دارهشریر رم ندش غار  

 5 قوت هن "ه رامناتاب اما نگیرد



 کرذلک هوا نفر بس كنسهب ك لاغا هرو دی هط
 | هدرتعم رفد روزمهرب رب نالود زابتما لبا يکاربرب ر اکنخوزاتم هڈ هروب

 قلوایما یحاج هجریدغتیتیدلوآمسمقلوا یاب رب رب هعفدلوا زر
 ۱ اغا خط صم نارق روم نالوا یشاب یجاج وربتد هنس جاقرپ ن دنغیدلواررب

 ۱ هلتهجواو اجر ینلعارمع ءانب هنفیدلوا نارصاک هلبا یغابشابرب رب هدازه

 ۱ ایحاو رورمسم هبلا یوم هلغلوا یک اع بین لوصا قفاوم یسلروک اب
 اغا لبعاعا یروق ندرر رب نالوا نارقالاقثاف یفلیشابرب رب ةدارهش

 | یدنل وا الماو تس يک دابا ادپ تب وط ر هلنا نا ونع وا و ارختا هنقن

 ٠ #ىرابرهش رادیلس ناالالد دج لدبت#

 هژلیسب> یرلودلوا برم نیشنایرلترضح اما لع وللودرادمان راد

 يتب دمهلوا نیک س دیر: ربتیرابضخ هرارشو راکشایراقدقا:یر یراقدن
 ند رلبا هطوا صاخ نالوا هدنراتلود تمدخ هعقدوب هلغل واراک زوربرث

 هب یدفانسح یروقوهاغا ناڪي و هکر می هاربا هراش سالا ی

 | رکاد نوجا یش رب اندا هب اغا نیما د هداز ی دنفا ره اط میکح

 ندکلبهون هنبرپ ل رلنوابودیا ربیغت ندرب ینسالالهڼادتردهدنواسوا
 اش اپ براو یکیاطء یکی دلا ماکب هلبا هطوا صاخ ارخّوم بوراقبت

 | ییاخارکب یجتوبلاقو يب یدنفا ناهس یرسو یی یدنفا نیسح یردار
 (یدلنا مادا یکن دتسا هنیرپ لراالال ینیدرافیخو مادخ ب ودش

8 5 + 0 
۱ tar لالہ 
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 46 ویتبوط نادیمرد نویابه *رصجارخا 9

 | ةر نوک یس هربا هعج یخ انو | كشدرنرففم فب سش بجر وش
 فرط وجب ارخا هرزوا یس هدعاو هدنس ار ال د ی ارس وی وط نوناما

 | شي ورد نالوا شل رو بصن یتیم هربص ند 4 اهایش فرنشلارھا
 ناپ هتسراو یفیداروی میلس رات اها هدنوپ امهروضج هب اغ
 ورم بدس یس ارجا هلبس ه رص والثم یرلمن اس هلغاوا جابیحا دب

 یدلوا جاهتالایوذ چرا جاس ب

 . اشار ترعیلوطانا لح اوس ظفاجک ینا دوق یالاو هاج شدا

 ولتلودرمظن الربژو نالوا زرظنو زر ەھ هلبا ییادوف بص: ارا موا

 رھکب نکیا هد دیفس رم هلا نون امه یاعنود هود وباثاب و

۵ 

 ج <«



 قبر ر هه ب هلقدلو ئ ا ید هر سرا ۳۳ تب داواوف ین ۱
 ۹۹ اقلوابدس فید :راملا ص 9و یا رش رالي لا را . ركع قارب | ۱

 ش ر روح ه یدتا تلح نداب وروا تودیآق د وسلب رال زاب هماذخ ا

 ءالسا ندضح هناوا عده هب ےیل عد ییجوام لپ ی بفرد هل س هطتاو ۱

 : :هناهاش در ۲ یخی دلوا لوفسم هفشف هل هڪ ٩ هراس رد لوصولا دمد |

 رود ره ھڪ یا 1-41 وا لوقف

 راک دی هد: دروب تر هرس نییرلولع کش رام هر اسرا و تعرع | ۱

 = 3 ےس قوچاشاب ورخ ۹ ؛ رزوكنوب و اشاک هم lé ین مع

 ۱ رادتا هندوع راکماک هاشداد هل وا اسمو جج ر ۳ باس یراقد روڊ

EEادا یارا فرص هغ٤ وق هنروصوب ید ییرلم لعد  

 روک دنچ 2 هلل وا رازعفا مجطعا am :د واتر بصح هبلاراسم ریراو ی لرو ۱

 ۳۲ ام ولعم هح ر کلرک و هد رح ك اشا : ورم هاتنل اعهاشداب ر هدیرو سه

 ۱ رکفن یرلهلو رک یکگتسردت نت ره سا یغیدزاب ب ولوا هاکآ

 دادزرم یع دن اقرب یر هناه اش هح وت نالوا هدن اد قرهروم |

 ۱ e E اخ مرکاب ۳ رد ورسحلوای زدعد و۱ ۱

 هلت رط شبا ی فلاسار , نادوش نیشد هجو رب کال ردع هلپ رلهروس دار | ۱

 ورسح د یبصنع كناو ناسحا هیاّشاب تزع رد ریز دف ی لاو یوطانا ۱

 ۱ یدنلوا ناسا یس ارجا هلو ی رار درس عد اشار :

eهک نوردنا زا اغا نیما یشابکس .جارخا  

 نیما ندیازارحا یناونع قلشایکم ندیادردق نانغا نالوا هد هنب رڪ

 اعاجوا دب درد "ماظن هدنرود لرابرضح ناخ ملس نان طاش ناکینح |

 ا ند رلثدیا دد قنیدومع تارب دنهکو دکک ار : ییصولخ هليا قلزا | ۱

 دید راو ?O تاقرتسا یرلنلب زا ماد یزااب روز ۳ ارخ >وم | ۱

 کو ضغب راهظا هدیهش ناخ !e دسیعس ر دص كرديا بارفتسا |(
 ءلاع یرلمادقا هدا نک ر دنکسا هاشداب ر ملس و مالح هل واو

 هذ د قیرات رض مو قدح یرادصق ءوسهراماظنز هدمال ا مانا یکیدلبا نکا ۱

 ۱ ۳ : ۰ دنرآال شق هہیلسو یکدانفچ دنول ن دتعلدم هل وا قوم یفنص رب ۱ ۱

 | لاش رب هدي رب و هنوا یزارپ بواوا نیکم هدنیمز رب ز نی۴۶ نیکسک هوب ||
۱ 

 اناج نما ل دون ذ هججاوا ناشدو م بجا هد أدم رابرز هن و |

KITS 

| 

| 
۱ 
۱ 

۷ 

 ا



 و ۱
 | هنغاجوارلبل هفص هدنوبامهیارس هلبا هماجلید نامه بویه هلو
 | بجاج ناسناون یجتز اب شابهد هنیزخ هلیس هطساو لیلدربو لب
 | هدنعوقو ناخ یطصم سولح بواوب لیس هتمدخ كندنفا د

 | دعاسمیعلاط هدنعاسواو دعاس ریعذت یجشزاب ساب هغ#ریدزاب هپ هنن
 | رادقوج هلا یماغلا كزاب رقم هرکصندنو ک جاقرب هقشد ن دنغب

 || جو نم هکلب و ین اونع "والع ید ییابق العم ب الا كلی رب ر
 ۱ وا نی هو زو كب < لصاخاو یابفونصو 7 ۱

 ۱ | هعفدوب ان ?A ف اخر ر وطنم یاهذو ان هد ولم

 | هدروما تلود ن اکراو لعحصم ی۳ ههاط ی رھکب ها یرا تا

 | عالطا هسسیک هنیدب و كينو ادا هیلعت یرکسع عم هدقداوا لق
 ۱ فا رعد هدب ارمس یک علعت کیدروک« هدنکلتفحذو ا نیما دمع ندا

 هد_نهح یسعیا فیلکت یکعیا ےلمت هرلاعا لر هید یدبا هلی وش هدنام

 | بلح هزورسلا تجوتسم روضح كاج ر اج بولوا فیطان ۽

 یدتد ءا بلس یی روعش اغا نیما یغیدلروب مف هدباربس نوا ۴

a:۱ هرک م دیر هربهدنماتخوارجا یی" ییجواردق یکیدلب هذ  

 1 هراد هتک دلی م دتا ظح نیما نیر ۳1 اه اک اد تا

 ۱ م دنا یس باکس ۵ هراغا یس هلبا قشم هدنس هراغا نالوا یوه هدرغوب

 | هدلاتمالابحاو کیو !اراوبب ز هفّیحک یرلنامرفوهآ
 ۱ كرادن هدستعاسوا بولوا روربس یداب ی ران وامه قطن ن دیا ر و

 | رک رس هوا ادب هل هلبا یراکنفت ط اطاس یلیکنوسنا
 | شایسک ند هغیطق لیثم هراکنروب و ليث و لآ یک یرلیشابکیب ییم
 | كارا وش ىلەمرمص موصو عیفر یردق لر هلب ریدیک کب اج ن
 | نامه بودا عمو ییتعسو "مواد یرلفد:ریدراص لاش شدافرق هش ر

  ارادس هیودنکم کو ریفصو |رماک هلباونع یتایشابکیبهنب زا نور
 یامدع هلنه>وا و یراح یهحر دق اغا رادحمس ه دنرپ مهد ےک
 | هک انشآ لاماغا نیما هد هسبا یدلوا یراط یب دت هنوف
 PF یک: درک ناه بوذوا هتف رو هنکىدلوک هب ز زول ی هل

 سشح اخف ها هوك دلو ا ست هدا عو سوه دا
 a ست
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 شرم ند هیهازوک تباهن نکا ا تک رهیک 9 ڊ بور 7 وا

 لا ن هکاس هدنسالهیق دیعلس یهد رادکسا بولک هلوبءالسا هما رواط

 سر دنلب تمه ۰ دقدلوا یعوعسه كب انا ما وف ها ی كاغا یسو»

 3 یتساروبب غارچ هلبا ینلیشاکیب ر وص:هروباط هللا یرادیلس |
 خد ند هن اهاش فرطو ناذیتسا ن دیهاشداب ترضح ی ا( لما

 بلا یوم یاغاهصاواناش اد ناطلس ناتنرطاخ ی زور هبا ناشوب

 ماظتا ارث ماظذ ر ابلاقو ابلق و مک بم اظن مان ل وا ند هل |
 0 و رون هب هظذاح هلته یب هبیلس تس ۳ لس بولوا |

 وهم هدورمب و نورد یهدلوایور ب هنر وصحر ؟ اسع ہد طالت

 با را نالوا لوم هکلر ؟ امبع هدنسارا ی راغا یارس ها ندنعیدلوا | ۱

 یزروباط هروضنمو هنصاخ ۴ ندنوکو دا یا ص ب باب دو! ا

 لشاکب كا دمج هنر ن كلا ی رىا ۰ a نشیداواافتسم | ۱

 هه هیت یاهن و قآرم هن هلج یفیدلوارورسم ی لا یناونع |

 يدا هکاپ و قارفت ناو تربح یداب هناکا دقعو لخ یکج هریو |
 یرلقلشان ز روب هداس : باس لج هد هد یداوا قاشعسا تان را عازب ۱

 زاد ندیلرفس هلا كب لدن هد هن رخ ندا با هفدعد عود هبا ۱
 تراظن ناک اڄ هشیرلک ولب نالوا هدنرا هرادا ریز اچ دیشنز یس هلوک كناغا |
 CC: BH يو e aS تبار هنر 1

 E ن باش هجرب تن کیس Rr % ا مس هه دلوا

 یدلوارادتفایاراب فرم هناس میلی ویو

 7 توالخ ی راند سم ند غارچ <$

 هک د جسج را از ان ی دتقا دچحا

 ت “دفا تب اک نالوا ماکب هلا تاليا هدنلئاوا س ےہ جواز رونوا ۱

ا هدهطوا صاخ كن و فا دجحاتوالخنالوای با یے را ص ەن 1 1
 



SCS 

 تندفلشا یعتراص نکد دکاک در ه دارو و يهتم هناا رک

 ریسع زارب i ن درب یتسکنا اک بویلوا یهد د کدعیآ لاصق

 یرورض هن رومأم ۳ یرلبش نالوا i ا هام هل :ویندوب

 .مولعم یکیدنریدید # ربصلا سب و منهجیلا  هدنروهظ روصق ص
 ندقلعارحبوعارب هدنرب یلطتنوالح نس هرا چ ندنفد دلوا رمبکو رمغم

 مماج یکی نالوا لولح هلیدرس هیهاو راذسعاو مادقاو ىس هفلا ت:

 ه دنا وا هلکعبا م احسا سارو ماسعفا كنکلیج هگانزور فی

 عارج هلهجو وب وروهط رلبج هدزهرعشم ينغیدلروب هناهاش نابسد
 ی هطوا ص اخ ق وايشاب یخراص نالوا لعم قحخا وآ رورسسم هنغدد)

 ینلقاءیعقراص هلیتفوو تیانع هیاغانیما یاب یطواطقباس ندزاا

 ناناوب سان ریکشب شذب حد ینلاغارکشپ بولبرویب تیافر ھنکب دن
 ص اخ یکسا هلبا یفلاغا ریکشپ هشوک نالق جا و ناباش اغا فیر
 نالوا له هدناهذ ۳ بولواناوارف من لا نایلس ېب ونس ندرلبل هطا

 نایماک اغارکب یجشویلاق ند هص اخ "هناخ نامز الم هلبا یکدک صا

 _ _ ىدلوا ناشیرپ ق اروا فئاطا فاع لب ذ یب دلوا .

 ى دصو اغا نطص» إد قرش $
 .4 نور دنا نااغا نالعنم ی رشباغا

 یمعع تنطلس راوج لحاوس تعس ظف اح الاحو برد ن ادومقاقناس

 هطلوا هدزکدقآ هلبا یاوتحا ترمصن یاغثود اشاب ورسخ ولتلود نالا

 ردنا یلومرکش یکی کیدتشبا ینغی دنب كغ اجوا یریشکب ن کیا روز

 هلحلا لء و بیست ینمزاب )۰ یتیرارکسع قارب نالوا «ذرلیک ك

 رکذل هناهاش تاذ هد وص و هل والس هدوا بودا بسر : رویاط

 یکیدنروک یک نسم طخ یرلولههو اش اغوریس هدل مانلهلوق یرکشهاو
 کت هي م کاسعبفاک ندلحا یتیدلوا اشکروشک یاشاب راف راد

 لما ویو اعا یرللبا ل-یصع یی سج یلعنوب هللا كرن نیل يلجو

 یرصندیرلبشاب زول نمو رات تم كلا راشی اشاي نوعانالعایایآ

 یصوص> ی ۱ هوردنا كاعایدبع ندنرامانک مالع هللا اغا یطص

 + دنراقح امهبلا یوم ناله و اهبناهج تاشلا رب هربظن فصآ رب
 ىس هب زوم كهبلا رام رزو هلبا تفاضا «مانوا بولوا اتقا دز



 : نیند ی هطاد>روت ادا هو EEF ان ند ات وح وکو هدا

 ۱ .نفلوا د اتع مراکم هاندا ر دار یخ ۳ ه رخ جد كن ام وصعم ما

 ۲ داش هلرغلاا نورد لک ترد نا روناطو دا یژزوسّوب هتبتو#

 یدلوا دادهتسادادزا بدس هنا لع یغددلوا ۱

 # 4 ا نلاحرد ا لیورت نامش ندش خار +$

 | اد نکح انا دنعس ناعشش یععللوف : یمکیا ندنرافا یم ۳ ۳۰
 ۱ ۱ رود ندد تنوص یل ەلوا ا هروب نم تم دخ یکی انار یگدالو

 1 وه لددبتو لود دمه ان ص هدنو> دوا روعهم ندشاعو یس ردن ۲

 ْ انآ راررلس نانو لومأم هروک هدف هض لو نیما جارم مدد لا

 . یسادرف قحاوا رشات یفیدلرویپ هدعاسم ندالاب اع و رب رقن ییفلءارچ <

 ] هنسلوا فسأنم كرانلوا قوقح و ثداوح ید ویلا رار وتک هد

 ياع ءواص ی دنفا اص ىجا تڪ ى اما كن هنیرخ هلغلوا ثعاب

 | قوقح قع هتعامج و تئارق فی رش مخرب هنحور هرکصادقدردلبق
 الم ندنسهدهع تولوا تباعر هنفلشادلوپ ویق یکید یا لالح
 ا ارجا هنفح ی داد نلکک ندر اغا کسا اب علل وو یک دا نال وا

 یدلواانفایس زاب :رعهدتفو زاندنءف دلوا ۳1 شوق نابسدکناو و

 -: دو اشا یارب اجابت ور تت نا 1

 هک ارالد یارس تاوغا 0 دق ملعت ۱

 كج . دی !لوبق لس عبط میلعت ناسنلوا یل هنلوا داجا هروصنم زکاسع
 ر هیع ه دنا یلج ییلها ی نا طاس س هراج ۰ د هوا لکد ملعت

 ؛تفه راب رهش مولعم یکیدروک نوو هليا مقتسمرم ع مقس ملعت وب

 ن ایوب هب ندییلسر رود هليا یا د دزوا ودل یرعکب د نن 2د دا وا ملا

 اا رق هدا رول هز ور i راتعا علا يلع زلف اط

 ۱ ۳۳ دب رگسعرمس باب ناد داوا اضارا ن £ یاضر نراعع یسا وا

 سس ا هدییس رودو قاددصا : ناهج ف دره لناا ناءع یساکیب

 هدنوبامه ن نوردنا هعشب ن.دنعب .دنلوا قیقحت يک دنرکوا یوا هدوا هلا

 نود هل د.اغا نا ت اع ی افواعء ید كاا سا نالوا ی i ۹ هرافا

 : راّتعاهد چ: رد هدکوا نوجا. ور ویب يه نک ۳ وبا. هرو ینیدلوا

 ۳ را رو



۳ ۱ 

 لا روا یدعا ی دبشهلوا ر اکذن ارا رم و ارارک هدنراتح یی درو

 نوکی هصحلصم یلیصحت كلا هسیا هیره نالوا ملا و نوصء ندضزتف
 یهدرل کو تدوع هلب !اهنوداشاپ ورمسخولتاوداغورمشرب زو ءا تعا هنغندلوا

 هل تفرعم|ءم مان دیشروخ یل هنادراس هلبا قینقلوا تلود بس هرکس

 هی یورسسخ میلعت نروکره نجوا تم" لو روظنه یکیدردتبا یتش
 .یاشاپ ندنفیدلوا ل احلا عقاو یکج هیمهدیا لاقا هچلس میلعتو لای
 تافاکع هد دهعلا بب رقو تافتلا تاق تاق ندتطاس قرط هباشکلب
 ندنفح هل وا تاهام ثعا هدنفح یتوعد هیارس ادا هرزوا قلوب

 ثعاس هيلا اش ریزو نوک نينا یعکیا نوا كفن رش ناعشونش
 هدتنعاوتحا تکوش یارمس وش وط هل تالد اغا رادحلس هدنزاوص تر
 هرکصذدقدلوا تاغلاره ظمقوح كپ بوروسز زوب هب یهللا لظیاکاب
 هنالك هد هناپ ناعسآ ةباس لوا و لظتسم ه د ابلظ لظ ترضخ تم
 لا امت يلعن دزاغا هداروا نیفلوالةتسم تاغتلایرلکدنک هنکشو

 دب و كبل هنباعلا دعب ن دنفیدلوا نون یتورد هلتهجوب و نوذ ام هرم

 ورسخ کر ه (یظن ) هلبالاح ناسا یخدلواو لاوس ندودنکی ع دف میل

 هدکدبا لاقو لبق "هتشز عطق قر هلوب لاج هن ام # تسا نیربش دنا
 بودپا لاقم هحاسد "حول رس ین انعر یاتعموب لاصخا دبج هاشد

 یدلواتم هدنقح یسک هدکآربیتداش اب هرممخو تدوع نیقب هب یدننک

 4 هصاخ "دناخزا یدنفا نسحیروق ندش غارچ #
 هکب وس سبانو بظر یدسنفا نسح یروق ندرااغآ یل هطوا صا
 یدیا زوطسم هدسنلحم یکیدتا ر وهم ن دقلالال اغا راد لس وید روب

 فیحو فیفخ یدوجوم اندوجوو فیعض هدنناذ هبلايوم یدنفاقم
 رابتعا هب و دنک قلخ هلبسا واوج هفیطا و وک هل دب « دلا ینیدا
 یلکوک هنکودتار اه رات نس هشت یهجوت مدع کكناغآ راریطس طف

 نابز دب ضب یتفیدلوا هد هلع لراس هلهجووب بواوا رادغ
 نالب ن اب ذه یکیدتبا « دب ای وب هدب راترضح اغاو نایب هصیععو منع
 كر هبد ی داک تعصق هیی دنقا نسح تبسد هقاسفنلها بوبب

 ىدا تمم لتا صف داماد كن دنفا تهب یشاب ج و تمه هلعار

 سس ات ی کا وا یکیدربدتبا تبانع یتب اٹک نالوا لص هلبافو كنیدنفا قداصسر



>... < 
 ۱۳ < ۱ ۳ ۱ " و

 ل سانم ولو ماس باقا نما هو لد ا ۹ نامزالم ۳ ۱

 یدلوا مرتو رب ز را زر ھے سدس قول هراولکدک قرف

 + هنشراه> یس رد ناشر هم ناصضهر تو ۴

 لیدر ترففم فبرش ن اضەر یس هنس: یکیا قرق ز وبکیا كيبوشا
 اند رب ج? كنابصفو ارق یییدلوایواجكهیمالسا:هسور كال

Eaین بش راج هلب 5 ات نی ۳ لينن  

 1 1 نیا یف اوم دیدم موج كما

 یرادعلس نالسرقاح رس ندشعارچ لک

 هک )نان تباتکب انا دج توژوآ
a ۱نوژوا ی السرفاح سا كننراترضح اغا ولتلود ی زا و  

 ریز و ر وتسم « دباسخ درب هد رانوکوب هلکغتا اجر قلغارج اغادجم |
 سس قسا ن د زاد رظ رأس تارا نالوا ر وهشم یم اقم ۵ دیا ۳

 كن اغا میهاربا صاقر یرا رهش بحاضم الاحو یرادجات كنھرس ||
 هيلا یوم ن السر واج هلن شکر > ناربم نالوا لد ن دنس ه دهع ۱

 ۷ دقكج هدیاباتسح یی اطخو باوص ق> هلتوق دنناریم قجلاو بلاط ۱

 رولت روک تیسابنم هل یر اد ترنم تمه هد هنآ لکدب بناک بسا | ۱

 ر ه رس لص او 4 س هدم یاغارچ هد طلاس هیاسو ماکب هل مانلوا |

 الوب نالسرفاح ییکبا قانالسرفاح شاب یهدنس هدهع.دحا وا مار
 یم)دماشوف هحرادقوحو ی | هب ر یدنفا نیس> یه رج یفردارب ی لر

 ل هنیزخ ن کو دیک دعود و ندرارادفوج مزالم قاشوع یلشک

 یدلوا یس هیاخا هدانل هب ذج ندراغا , ..

 ۰ .  4 دننشراهسموبق تداعس هقرختراب زعوفو# 1
 فل ر ر ةقرخ نالوا داعم یراب ز نوک سا نوا كماصرهش هنسرهب

 لوا ترا ز والثم یرلقباس ید هد هکر ابم « A :س ول كفن مش لا رهاب

 # KÎ e فرش لوا ینوک یمسب نواو نازرا هناکولم " "دعای 5 ۱

 1 ا باتو نمی لثا یناععلآ 9



 ارالد یارسرد یورمسخ میله ۶
 چ اعا ٤ دو ےلعد ناطااض ددع و

  oملت لجوا نانلوا ارخا ! ادا هداتعمیاهالشق راس رکو ارالد ۱

 نيز دعب هلعلوا ملقا تفه را رهش مولعم یتیدلوا « دناوب ك |
 رلدلوا طباص وریلعت لحوا و نیعد یتح هلوب هجر و كرلت ورم |

 یکیرف و طباص رفس وب هتي رزوا كوب نیا نیت ییچ هبمارب هیس
 نالا هنوردنا ندر بشاب زوي كهیلا راشم یاشاب رار یس هلج ندشا |

 لول کا و ر وفاه هکتنا قشم ناداغا یدنع هلبا اغآ نط ضف یربه

 یتعورفو.لوصا یک یکرک ب واوا روبحم هکعنرکوا یعتسمملدژوب هداسب
 یسودر هدنوب مهمی رخ ندراندیلید کب نجس هدعاق كن ةدناموقو لیصحم
 بیج ىست ون ك نسا | رغ نی رخو كب مشاهناوخو كب دجاولترع هداز
 نام یجتراشاوكب نسح هدازاشاپ دادب اسو كب نایلس یلرالیکو اغ
 زول 90 الب هزء دو ملعتو طداضاد هد تو د هلو  ترهش یدفا

  1مال لار هد هلا كب لش یل ەس ر ا سل : کصو ناشاد انا ا

 یابی یسدنانو تب ی لوا مزالعی ؟یضیدلوا طقاسندننسهغادیف بز

 نالا یهادس هلا اغاروالدینب ر رخ هدکولب کیا و كن د#ەدازیشا

E رقو دل دعس یشنارط ندراشواج ول زر بو ط>ندپرل هرز 

 هرطاح ندنخو دم هلوالب و أنو ريمعت لباف فا قدلوا نیناو,«آ نیرف هدباب وب
 رک دب یرلاوایمانواهن هاندا قار هلب روب تخمه رامدقو تهر

 ندن :کیدتاریکت هد زار هد هتد ییا رکشنيزارب هنکیدارپ و رارق هل واو

 دچا ئھاسو تجار هدنو یدلادعس ی ار ط ھل لر یهیلعد ادعا ۵

 داس « دیدنفا كمي رغ هداز ی اب یاب كحدپا تخاپس راپا ۰

 لبا ًاعدا ادیب $ اجر یلغار > ن دیارس هلا قروش هج +

 ناریعهادک زم ۴ یانعم نعت هجریعف یهیداوا اچان یرلکدتپا ظیغ
  4یدلوااننوح دم ءا یراقدن)وب هد اضر لیصح یسدقابامو ,. .

 هک ارالد یارسرد نوپامه *دیاع» عوفو
 الماک هعیذق موسر متر هد هفرع ز هریو زور نالوا مایص مانا مانخ هغ اخ

 رار هش تف را غال ارزوو اکو هلخلواماربب نوک هعجج یم ادزفو ارچآ
 < ۱ ۹ ا
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 ِ هبیدنفا فراع لوا او ت۶ 7 درگ a هد ریس ت عماج دچا نا طاس نوعا

 :تواب رود تان دنب زامن ما رد نالوا تحاو تعكر یکیارم کت زوفط ءادتوا

 رهکجوا نوکجواو تدوع هر ول به یار هر دىل هرزوای شام

 | یدلوا ترسم نعاب هبهلج یخی داروس تراش oT راب

 یورسخ راد هذن ر ینارعمریم هنر ناسحا #۴

 4 ناد ورق رها اط ه صاع ۰ هنأ سر هنورطابو

 ع الاح و ار د نادویفاعناس
 نالوا ام a لحاوس لیوا

 WE رو

 | ندنب ها هلءاکتیارد كنیدنفالیلخول:رعیرادهنب رخ كن اشاب ورم

 ند.)اح ره كيرح نو هل.صوصحو راک رد قبیله هدنسهره هل هج یغیدلوا

 تارزو “ر ع هد یساصتعم هيتس تاه > ود رمن هدرو> هلغلوا را دربح ۱

 ِ داد رم امور ام ود یدازرد ۳ دادعتساو داشلد هل ۱ یتآرمم رم “هر نالوا

 3 ن ادوقور اح نم همان هن طا ن دلار هراس رد ۳۳ دلوا

 ع وط یکیا ید نادو.-3 رهاط ییعوا لکنح نالوا زر ٣ھ :oh ےا نادات

 یدل وا یو ااا رفاوز زاتع هلبا

  ESدار هطاع ه دّلداوا یس هنس نکس  TEراتو ناس ۱

  ۰قابشا ب یعدونو ق ایحاج هد هان رخ وریئد هروک  , Rkرارما هژما رلتهدخ

 | ی ع بوط ی هرهچ بوط نالوا ناب یفتسم یی دنا تق و اغانك 
 ي هراکب هدسنجا كنوک حاقرب و لا ج ینایح نابب 3 لجا ڪرس
 نیو تداز و رو 5 هروس هد>ور هلکع | ءلاخ "لاد نون وط تنوپلرد

 هفوعح ق وح هللا ادها باو فو رش مخ یراشادلوپ ورق هل نیناشعلا

 یددفا اص نوربلا وب انورب ند>ی ھا نوک یسارفهرکصن دنراک دتا تباعر

 یک لش ید وب و نول هل: اكا ون  rكرلموم تازوا لیثف بوزک

 قالراود و ق ارفاش ا ی اهوتم ید لوا ْنوذْأم ریسک ی قد«

 | كج هند بوطروط ی ابضفا ثبت ها يقو بلاقو سی هر دلوا

 هد اس نع هللاز و اجت یدیا م ےلم دبن رھ

 " اب هرس و !he یرالاسهرم یالاو



 ورسخ واتاود ن الوا نیک رع نيشن قرشهدرادکسا رانا تنه راو
 ۱ ها اتدوع 4 ردنا یلقازودهدرک دقآ هاا ود هدفنا لاتا

 دوجوم هدرابک ند غد داوا ترصن زوفرهظع هدهلبا یرفهس كنس هل
 ۱ مدیا رقیب هاشداپ لوبق«میلع کرد ریدتا هنن رارک عقارب الکی ناسا

 | هرکصن دمارببو دادنرم حد تاقرب هینس تاهجوترمن نالواهدنفحهدقدآ

 ۱ نوا تالاعسا ی رس لاو رهش و شا ندنعب داروب داع كعا رک برم

 توعد ندبااع باب هبلا راهرو یتوک نيا ندا یداصت هنوک ۴

 زد دنوا تاجر ھا یرالاسهرس اک س بیل هتش ابا و
 یافبهزو ك هظفاح نی رفرط یا زغوب ین داشاپ یسح لسو تب

 یدلوا ترهش و ناش ذ رم یع دارو تارادو دب دب د ناونع

  ناغارجىارساحانسب نوپامهلقن عۈقو $
 دک ودر« لحاس رد تاکر مسر ی ارجاو ۱

 | مسومود یرلترض> زمدنفا نیدلا موی ىلا هکلم هتلا هاخ نیمز یوزهاشد

 ل اوشو تکرحو لعن ندنوباسه یارتسویه وط هدنن رو تشه نيه

 هن سلا ناغ ارح هتغاس یرسا ۍنوک ES ی درد نوا كشر

 ل حاس ییاکر جوک ه دنرورم نوک ج وا بولو ا تن نی هداهن
 | کا ید یھ وم س الطا هد روک ذم مولو ارجا هدروبز

 یدلوا اةص تاسا "هوالع ل داروس

 هک هصاخ "هناخزا یدزفا اص ی راض ندش غارج#

 | یس هسنس زونوا ب ودیک هپ هطوا صاخ ندیلرفس یس هنس زکس یر
 ردق ینیداوا دع اسم ییلاطو غارج هلا یکلبح هگانزور هيف ونصا
 كز: دوا نط ص٠ طواحهداز شودرق نالا عارفحرخ ندنس هطوافو

 وطق ند راغا یل هط وا صاخ هنس هراز ان نالوا لولحم هلتهج یتاف
 هتم دخیداواو لئان یدنفا خاص یھ راف یردا ر ك چوک كناغا نسد

 ق ا بولوا لئاسع سأر ییج هلوا لئاق هنیردق هد هملا جب رخ لباق

 ۶ هد ی۶بدل وب نات ضو دک رب ند هطواصا هل تنس ایه یلعارت

 يدنفا یرکش ندېکه ب هطواضاخ ندیم زا شاب هلبا ؛لدکواو ناسب
 ی داوا ناوارف رکش تعاب وک دک و

 نت ست ی

۱ 



 ۱ ۳ ۳ ۱ 4% a مول ق هام وم سابا سابا #

 لب دب هپ هراح ئم سوم سال ظا هد هکرابم "هج نالوا لاوش رهشرخاوا
 ۱ یدلوا لن وج هراکنر قجا یر هیعمر هلا كم وسر تاب را و
 6 نوزدنآ هدنناوخو هدنزاس ناینزالع کنه رس یارحا څ وف #۶

 شوج هدنناوحو «دنزاس نالوازاسم د هلنا زاسب رطزاس هدتنطاسیارس

 ماه مزالە مع وزا هد رورپ هلا كب تعق ر هد هس رح ندننامرالم كزا وا

 یدنفا نیعاو یدنفا لیلخ نز ارور هدیلرفسو كيدوعسع هدرالکو كب
 قاطا هراغا سواچ نوک ىج دب كن ةفی مش اهدعقلا ید یدنفا ناععو

 نالوا ص وص# هرل نتو اچ بوراعیح یراهیفت ىل همرص ندنراشاب و
 یدلوا قالخا نساج لندتتبئس ی رلکدنک ی اکل

 هک نوبامه *دنی رخ *هجاوخزا یدنفا دجا هداز ییکغناتافو

 هدازیسکما ندا یافرظ نالوا یس هحاوخ شرد كنس هطوا هني رخ
 یغیدملاق تعم ه دسحاو بح و مامن هد اند قم و نان كندنفا دجا

 لوا ینوک یس هنری رازاب یجتدب نوا تال اح هام ویشا هلغلوا مالک هجر
 هبلاراثمیانالوم یدلوا موننکمو نوفدم هدک اخ رر مولع رهاوج نیک
 لب رضع بولوآ ناسا راشم هدانش ن ونقو نازود اکی هدنافرعو اع

 قوح ك ند ن داوا قبال هسلوا ان و حدم زدعنو ف ۳ ی نسا

 ۴# ماعلا توک ملاعلاتوم ٭# هد هرصود و دم هصع ندنتلحر را هک

 حورو داب هبا تجبر یسیمات مان قفل وا دنم هصح راللس یر دق ن دنا

 ۳ هحاوح هند رخ نالوالعم یواواداش هلا ترفغم هد رە یوتفرپ

 رقوم یرارض>یدنفا مهاربا یلنیکا ندنر هجاوخ ییارس هطاغ هلن

 یدلوا ستم هتد رلتر ضخ یدنفادج ای روک ن دال ضو هدې رب كناو ۱

 ۱ 6# كرفس هاخزا راسو نسحدوپوچ ندش خارج
 كاج وک روهشمان رد ن اد و3 ناالوا ابند راتو علت هدنخ رات رک س نوا
 دوب وج نکاس هدېلرفس ندنراهلوک نانلا هنویامه یارمس كناشاب نیسح

 سک ره هلسغا وا ند رد نباح نسح ه رکص ندق دل وا كف رک نسخ

 رردپا عتع رلناوا ىبضأ ندا هتف جل هك دنا وادب رجو مفوت ندنرمش

 هدران رد کاو ی هدنا ریس ردو هنس سا یارک همسدا لاح هن یدرا

 # روب و #*



CE: 

 | یکنچ لوقر هرانراقیچ نفوذ یکیدع د كلك هکلف ره يد یدتید نس>روپ و
 | ہرک صا دق دقب> ےلعت ندنشدلوا کد هدر راهش نداهسلارا دل صاح

 | يڪ دی رجو روض! روب نم طبار هسنفپ دلوا وغل كايد
 | هزک زوسوب یرلبطاخم هنکی دیدرلیدتنا وغل یدی رج هکی دیمراویشیلتفر
 هدکلیوس ناضه نالک هنب غا كر هروتک رورغ هني رلکدید ررو دراو زا
 یهاشداد رسقآرس رول ص دعرح هند لو هد (O را روصو و

 بییط هلبا یهاشداب هرابنانو بیسلت یفلغارح هلبرب ےل را هرادنان نال
 | وراشیدهدتعاس واو ریست هب دنک هرابنان نالب روپ ناجا نيل
 | یدراص ندزاغا یک ریوصت هدبارفس هنب هرکصندقدنلواربهشتیس
 Ea طاطخو كن اعا دجا هداز یناو سلاو كن اعا مسر یک

 | ره ند هناهاش فرط و ربرقن یرلفدلوا ر و رپ نت كن هحاوخ هلند

 | رهط ین یرقس یرلفلغارج دی وب و رب رم لرد ر رپ هنمان كنپ
 | هدناوا و رثا: هب هجوج هراعب قلغارج هلبا یش نود هد ها ید
 | یسویق هجرلباو هتسخ ندنرهق هلبا ییدنک هنس هناخ بولواربیغت ی

 یدلوا هتسد اش هفاجآ یییداوا هتسب

 د ریلسیالشقرد اغانیمادحم یشانکب تافو #۴

 | غارچ ندنوردنا هلباینلیابکیب یروباط هسیهانوک لوا يآ ترد ج
 هب یرای: نیلا رسد هتغ؛كناغا نیماد نالوا عا را ندنورد عاد اع و

 ييدتا تافو مک رک نوک یکاو ثعاب ها فا جدر ید وقن

 | ناو نان له نما اشک نیروباط مودم هجلوا تاو
 | یاب هطوا صاخ هدیلرفس هليا اغا روالد رادقوج هد هنب رخ ندنا
 | فاکتئسا هدیسیکبا هدقدنلواقیلکت هکبنسح هداز اشایدج | یسععلل

 | جا بواوا ف الخ یرلدبد زیلکد لها زر هلبدرس هسیهاو زاذع
 | كيآ یتا شب و باج هکعد نسنموپ یغلیشابکیب كني روپ اط یهر
 | هیاس لر دبا ب احا هکءد یدلیا یساوح كرت یشانکیب یکیا ه دن
 یراک دید زب هدن ديما قلوا رورس» هلب رار واط هصاخ رکسع هدنن طا

 | لاججا هججرت و . یدلباباجما یی لریاف كن اطباض یسوپقرکسعر
 | هنی راغانوردناهدهلعت تی ادب موق رعموحرم دبلیو یافوت+لا
 | شالوازارعا هی هدنوپامه یاس هلبا مانواو زارجا نان نایشاک

! 



 و
 ۳ ى” Es 5 هر ا ل ۳ طا :An !اط توق زا ن رک نکا

 هدارا هننذافلا هسابارماهنو نها هبیل هطوا ج وا هدرا ناناوا ملت
 ۱ ندنرلکدلب وش راز وس هنهلع لر ها مضه امدو ندزنهددلوا رداص

 یر کد اما هم اعراه.ح عاص ن دارس N <S ديرالا هفتا

 ۱ هدکدلیالاصصسا فای ب؟ببیروباط هيه نوک نالوا لولح هدنفراف
 ییودنک ه د هطواحګ یرادکسا راوحو نیگم هد نشا شو رییس کا یاس

 هدننس د بز هرق ناب ۾ ] رو وچ ل نکرد سوک نن

 3 بانر ۰ و ص E هر 0 5 ا درول كارت 2 ۷1 ی هلکب

 ۱ هدهعاا یکدلنا تنایخ ۰ هبع> نو E تیز یجدلواو توا ص

 ص انب رطاخ هدام ع موج سم ةا ا هر یدناوا ت تد اور یواراییع

 ِ یذیا لکد ساب هرلسا وسو ر اس هس هد ا لکد ساب j ۳ هدا واو

 : هراس ن ۶ هللا زواګ

EEE CA 

 r ٭ شبا رکیدراک هتسوا باح« اعا بار اب او ی راهی ترقی

 ناخمحاس دیعس ناقاخ ناعر
 هنر زاوس ددع ماظد هد ده

 ۱ نزیرود

 اعوت هبات« نفوب و انشآ هب یراوس عدق علعت اغادجا میلبیاو نالوا
 ۱ راک هتسوا فی راد راوس یراغا ناوردنا هدقدلوا او عروس یناع ولە

 0 قم اب راتهتشا یرابتعا هدراقو رنگش | رظدو رادصا هدارا

 تم لو یر هدناموق رسسادعم هه یر ! ناباش فیبر ظ رع تا

 ۳در یاص راک هوا راعش ی راب رس ندا س طرا یک ۹

 انک جب ا ى هام رو ی ر طاحو لوبد یی رءدره لردیا لج ه:ءیدلوا

 راکهتموا هد لا یداو ا لوصح درام ناس یراکد هة رتوک تو. ۳

 ن دام یرواط هک تک بو: وا راکه بون هرلشب یییدپاب رسا وب راکدان

 هبالوا دن و من ر ده و روض: ن دنس هلماوم كم د ر> وا ار رو ره و

 هروصنم رکسع رسم هدود) وار ویع اش ۳ وئ ییدلش دن د ر وسی ب

 ۱ ورسس>و نام ر 9 راد راک هتسوا رب رکن 8 هی را هد اشاب ورخ ولت اود

 لالا ا نابلاعمواع» ییدنکب د ی چا: یاو میلع) ی داشا,
 غار < بودا اراها م جا ی Ss باس مری جک رها م نیک کر

 هک بن



f 
 | هنکشوکز دلم هن رزوا كناو جبارخا ١ر ھا یتراهم كموس مدنا
 هم هدالعم یاطوا هدهسا یداوا جاعزا بدس ہین یاو یراکدرو"

 یکج هدلا هلاهجوبو ببس یس ر وتب هیعس سر یا كم وس
 ید رەد قر هناوا فیطات یسماعا تب دل هد وهب یی هست هدي“

 ب ولطم ی دانک هدنلخاد یدو تلابا ید ےب یاو هرکصندقدارو

 یسقلوا نیبعت و بصذ یشابکیب هن روباط یراوس نالوا نید نیدحر
 یرلب راوسیارس یتحلوا نیل باش اپ میهاربا یلاکنج ولنلود ندو اولا
 دو>و ت انا ه دل لح ز یاشواو د وعص هزدلن ریصق ماط 3

 ناباغا نالوا ناناغو ره ظ یدازردامدادعتسا هدا ز ن د هل جب « دنراکد

 كزاغا اغآیبع روس ولنرع ی راد مش رادووح هد رخ ن دیا دنهرب

 | ندنانسحم یصن تهج رهزاو دوعوم هب ودنک یسلوایشابزوب هنکو

 هاشداب تاغنلا رهظم تاش تبج تاذاوا لوا لوا هلفلوا دود
 ۱ قوص « دبل رقس لاکو قلشاز و ه رکصخدقدلوا زا یو

 یراغا مر> بونلق یقایا "هدهعلوحم كکباضر «دازیدنف ارکبیلهعش

 ینالسرفاح افا شان قباس هدیارفسو لوا مزالم اغادیشر ندنرابحاس
 | دبااید هد هدناموقو دنف رازه هد هن رخ تولوا ا هللا كالا غا ع

 | هیات مزالم دکب نایلس هدرالدکو لیکو هلوا مزالم كبت ع٥۵ نال
 | ا ترا اضراو عوطاا اضر لع د هدرالبکه فلرادقاعسنیفلوا لب
 | اضدرا نمی یاضر قفاوع یسارجا هر زوا لاونعوب ر دق هی هدارو

 قعلوب یو سواح تردو سواح ترد هدکولب وب ءائب هنکیدتیا ا
 ۱ کو لب یسغلوابصذ لیکو هدردقوا هلبا یشابنوا رکس هلتمجواو هد
 ۱ تناکمو فراعء عیج مماجو تاک هب یراوس UA ةباس بواوا هد

 | هدەنیرخ هچبجو رفد یکیدنبا ین كلیدنفارابط یجب زابیمک+آ نا
 ۱ ك دجا رادفوحو اغآ اس هلوک ندبآرف-و اغا نط صم یک رو اغاد)

 | برع هدهنب رخ هنم هدهفلشاب نواو نیهنو ب صن یلکو شراح هپ یراز

pune am 

 | هلوکو ك٫ یرون هداز یسادنهک هدلاوو كب یرکش رادقوجو اغا هاد

 یدنفاو اغا لرعاعما ی دنج و اغ فیت یدنج ن د رالکو اغا رکا
 | ىدنفايلع یقاجتهرف و یدنفا نیس هدنناوخو ید حاص یس! ر
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 کو یدنفا نیم> یدنح ناب ارس هن و یدنفا ما ی دنح هداز

 قب فدو هداز هادو كټ اص هداز یاب اب ی وطو اغا ٌیطصء یعارح

 یایشانوا اف ادو یلراده رخو اغاهللارمخ ندنرا خاص م ی محو

 اتقطا دان را هر هل وا نیس ی رو یراق د] و" کو نت د نواو

 ۱ هرکطزدنرافداوا لئام هرا افا هدا را لاثماو نارفاولمان هناشلاعناشن

 | هنکشوک زدلب رشد رچوا رف: شرفت :نوکشود ی زدلب یاطرب نالقورک

  عوسرم|عمهلخاوا باسبه یرازوعش هدنسدهجاوُم مسی مسرو ب باج

 کی دلم یدنک یا لر ی اب یاو میلعت هلی دلماعم مو مغم فلاح

 e NONE | )هدنامو5ةرو هنلیلباقهتسد رب رهو

 + ارالد یا رمسردهدناغم ےسا غ یار جاو یکصد غن دما ۳
ES ETAR RST re 

eهدنو هبنشراهچ یصصاد, .ع هلَعل وا طو صم ند دیس هر | رازاب هجا یذهرغ  

 ارم قنات ناغار فو ۲ هو ره لاو الادلحهاش دا , بودناقداصت

 دنکوا ه.داعسلا باب ینوک مارب ت ولوا لالحا ونرب شڪ هراس هل واتس

 ناجع لآ ناک را هلجچ یرلمدعء تنه م دو هدب وامه و نالب روق

 , نا ها یار ۳ فرش یرارحا ینهدیاعم مسا یم میسر هلهحولواو هک هس ون

 هل یلاخ دجا عم اج نوجا دیع ء ولص یادا ه رکصتنقدل وا هاضیورع

 ی رلقد روس روح یناهج هثب رللود یاعدو روربسم یلاع یرلهب سن
 نوع كيلع ن حاشا ن هلک ی ین رلب ھاشنهش اک رذک هلتنهخ

 1 1 یالآرب ناناش زىكىر ل |سآ قاط ل هنر ید ر رلادص

 رود ناسا وا عداقو طوسصم ناک 6 یرلندوع هدنماتخ یزاع ماربب و

 رب رعوبو لوفشع هننارق ځد هدنآ یرالوخد هننطاس یارس بولوا
 ٠ اور دیا hs اوعا ه در۰ ۵ رض ب یییدلوا لوما ی ۱ دل وا ل وسقم ۵ دیرع هاکرد

 فرش هدیاعم ایفاغتم یهطوا م حواو ارحا هرزو | قیاس لوصا ی سه دیاعم

 یررورم هش اظ کا ا یارس a رکصتدرلفدلوا ایخاو رور سه 1

 قدلواالما او تیر را رها هلان رد نيان وک ترد حب واوا د هدددوهس

 ج ا ا دیس

 رک هضتنرکاسعبنار ءا روالدوانا یطصمیرسندشغارچ 9 _

 ی روف وم بد رج رؤما یرلفد رون لا اوللار وصتم هاش یاد هدیک

 5 دو وه ر دو« دام هنرهو فوم د A هل هف دوج



{ia 
 HR و هزوص:ةو ا رک اع ر دو هب یدع ن دن دلوا نفح

 ا ا دنارفا دعس ناوا ول هلل وا ر اکش ۱ Ew هل ولی و و

 نسح یهعنخیروو را تا او یساغا لوق ع اصواضتفا خد ی ایکس ز

 لا بز نم روبان دفج E كس راق هلا یاسا چک

 a 0 نان 1 REK کش ورتج ةد هلد یک

 هر EE وا زی

 دودعم هر دنع هل سقوض > وا هده اا بداقانم یهرو» که دنع یک

 هدا رم ندالا مع كردنا اتعا هنکو دنا رواب تڪ روالداتانوا تعمدا وە

 زا تا دیا اهدا نداد کم

 ردو E هنر ا تب رد اسم ام ۳ و هلا

 هداك نص خ نام یرادتاو ناتاليصقت هدیرالګ هلا ءاشنا یچ> دعب

 یداوا ناسیمرد یکیدب روپ ناب

 یارجاوفلاونیت مو نیعب راو ات لاسعباقو
 < قرشلاو ءرعلاد دیدب تنه دیدح لاس ب اکر

 صد كنار رح ن دەت :هور روس فرع یسهتس خوا قرة وكى ۇب

 سام كيبت سکرهو لوحد هد هذشراهخزور ندیآق داصد هن وک

 مرګ ۳ دخیل ات ناار 0 نوک ینادرف نولوا ت ايڪ راهم یسن رکا

 شزاولئان یدنفا مالسال چ لب ,ظعاردبص دریک
 میافوو فئاطاو فرا ليذا لخاد یرلقدل وا ارا تک وش «اشدا

 1 هداز Es درصد ساع تصاو یدنفاقراع لواماما لرع 3

 هلا ۳ قاعامالو- هدر ګرا ق ]| زوتوا و ماک dl F قلماما كح وک ی سهنسزوتوا

 رعیغد ی ادا هک دتک كنيدنفافراع ولتح اس هداز ىس! رف نالوا ماکب

 ماما ویشا ن دنغد داوا ربملو لب وات لباق یییدلوا نتا ریت یباذلصو
 ندنعاجممکیلاعا 4. حو طوارپ ندلابوا ربنءیلاما لود اواكم

($ 4ٌ 



 تم
EEEسبب سس سس سس  Sgیت سو سس  

 دا ر یی هدي ی ۳۹ تیط> 4 قت رسد گپ دولت هل وا 7۳۹ ۱

 ( را ارا فوشان لس یدنفایرول نط صم

 ¥ هراه اشهب اس اک رمهقیاش دیدحم رب
۱ 
| 

 مارالد ماعم مان یکشوک ها تلک 5 دراک شوک نالوا هد هنا طاس یلادح

 | ر ۰ دما ازوف ماب اول E :هرد)وا مالع اراد هشداب تروح هک ارآ

 رسعذ لو !نیغلوا ماعشا هنماعا EERE رم ءهرو | ۱

 عا ع ورب اد در هلا داف مرک هاش تار دللتمه هعفدوت دان اد ےہ :ها |

 هدیاکرالا عیسو نادم نالوا یداح دال نیفلوا ى 1 راہعلا یاد مرا | |

 ن۹ و ماف نکړ نیم ۷ هه و را مدع ك [عس ا راصا ماطر |

 هلیصو ص>و یمات اک دام راف هل ه>واو ل. تص تصحر زر ۱

 عدن ب4 , رایرمضح ال«تزرعولنلب ند ار عش همش چ هی یساوھو ب تا :ءووع ۱

 یدنلوا لس ینیداوالیم 9 هلا هد لعم ہد صو ىىدلىا

 دک ھن $ ۱

 KE ناتس ق 9 هشنه اش تبه ن ئان  ۱

 9 ناتو یدتباح رط هپ نا لک ةحاس * ۱

 0 یک لک هدا و یراوس دنج بودیا نیز # ۱

 | * ناور رهنایوک هغایوا ی دلوار هبرح # ۱
 | ۷ دز اغا نالوا یاو اھ صاخ ركشا 8 |

 | ¥ نابغاب یدلوا هرسصد و زوذ راز اک یر ره # /

 ت نکا قوب یر اثن میش ةع #

 |۳ نایناتسب رکما یدتیا یسایر د لک یدعش # ۱
 ا 9۷ ید صدم رمصعناقاخ ردهراظنهردنح # |
۱ 

 ۱ ٠ # ناترب وب ریس دوص2م لک د ندنادیمح رط #

 8 ر دساسا ارغ كدنوادخ لوا قا قوذ # ۱
 9 ناپ نها شارل | نوعا قوذ یر صو > رک ۴

 ۷# هن ریحان هدنب نافاخوایدتیاقط؛ هلو * |

 ۷ ر 5و هما ا ۰ نسحیاعدق> ۱

 ۳۱9۵ دم رکا یادخ بو دیازابن نږ لکو ک هدنب #

 ناکمال ءاشداب ر يا مدد مسد بو داف تك
# 

FPN ٩ 

 ۱ ڪڪ ها

۱ 



E: 
 # لک د لکشم اکس نسبه اشذاب راهاشراب ةف
 ¥ ناخدوح كلوق یناهاشداپ نوسدیا هدن #

 3 ص.فرارعتشید)واتّرع 7م راشو ههع ۴

 | ۶ ناهحهاشكهناعلک یدلبا ابحا صف #

 3 هیطانا 2

 ۱ یک ینادیم هناعلک ل روشک یدنا ن لک

 ۱ ۷ هدیادود< نیس هیاسق =< كنك وش غ ابلخم #

 ۱ # لر کا هاشوا قح اسا ها ےسا *

 |* هدیا دو تسفاع یاعد یراب یدهع #۷

 ۱ ۷ هاک لعد یدلما كا اک

 ۱ ی ؟کسعان دا هرز لواریس

 | # كنارد راغا es هاخ روف#

 ۷# سات وک ا هد“ رار هش #

 ۱ 3۴ هدیا دوس ضع هل ادونح فی طاتیدلبق#

 [ ۷# نیموهافر نکا ردیهاوخ رطاخ هکنوح#
 | * هدراد وه ترمهح تاانع هسزس | هر ره

 ان ویلنا منیر وشک قوج هشوا همالسا كلم#

 ٭ هدا د وسع هنفالسا كال ود هدنامز زا #

 | ۴ نش اب كنیک درس نع“ د ی اصن قح #

 ۱ ٭ هدا د ولج هن د كب اکر كنس لس #

 ٭ ی رات نا ەناعاک شو هه م هما ید ج1
 * هدنادوعفادخ دو ناطاس نقاط ج

 € نواه هن رخ نااغازا تب یرو ید ید نار ا + نوبامه نب رخ ناناغازا كب یرونیدنجندشخارچ
 | یرنم مغرع كکب یرون یدنج یسکسا جوک ك نس ءطوا نوه اهر رخ

 تس ضرع هس یییدلوا یسیکسا جوک ادتا قر هلوا دام هودنګ

 | یرلتمضح اغا رادرطس كدا ماود هتعلا هلا رلتاوا تالآ هردو مادق



Nf} 

 نودا ندرلکشا لقاهب +: نودا ی هر ةت اواو مایق هنسه رت

 | یدناش یا مادذهسا نکا کب تزرع س اک هداز شلم ناو
 ییدتا هدقدلوا مودم هما را زوسش موقز رهز موق رص رم تناهت

 | اشيا

 0 | وفعكاخا رادیطس ندنکردنروکی ک مداخ هبارغ تعبرش امد و مان
 EF شاطکشب هلا یک e هد هددنآ لاسو رهذم نع صو

 ۱ هنعاط قحا 2 واوا رەب ن دنکلوا رفس و هدة سلا یدلوا رسم ي

 | هتک ک ناھ ج هلنا روهظ یسدعقو ی رکن هدنرورم نوک نوا شب

e 

 | ینددلوا لوم نوح یتانکسو تاکرح ل وخدم ریم هبل وا روعش ءار
 ] یسهنرباو را ما هحل ب وا نتقو هنسوا بولوا لو هننوق كنب زاسان علاط

 ۱ هاسلو رادتبا هراویخات ۲ لوالاک هدکدتا )را ها طکشد هس هدس

 قح هیلوا حالصا مدآود رادنید رادیتش هدکدلیا راجا هراب ش لولک
 سەينا ا لت وک تو دنا راک بل هم هطوا را هتس> را ا

 ا نالوا لولح ه رکصددک دتنا ت ر ییعابا ن دنآرس هدفد ولو تسد

iN۱ ندرابد ق ]وا هع> 9 هنمانو دامداو ۳1 دا رمان ن دنوردنآ هیات  

 ادافتس ند ةمدقم یکدردتا ل ام یصا اوا لوا یل وت ها د ال یصام

 ٠ هع,ط) هنموهعم ۷ مورحاک صب را مت مر | لی نیکح ر دشاوا

 هنت هدهسلا یدسا لمار دعا ییمطوا صاخ ندنکدشود ق دصام

 1 | هراناشواطنوحما كنود وردقمرع ی لوا قرش هلبا ی رشوآ ندن 7 دملا

 ٍ ردق هنس زونوا بویلوا راھ ی رد ۵ بیل نددکاب قرش كحهرب و ناش |

 | یدلوا دست ندلعع ینیدمهلوالد راد هئلما هدن و دەم رع یکدهلکب نا هن

 دڳ یدنفادیعس شيا صو یدنفارکاش یینبام ندشعارچ##

 یکیدلکو مدقمضو هنو امه هند رح ن دنیا رس هطاع مدعم هنس شا ترد

 یدنها ر ؟ اش هداز یدنفا ی رس نال وا مدنی هدّم رادق و > هنس

 .هلیفرش یالیعتیام وید رواوا .مدمه هساوا هلا کو مدار ران ارهاسط

 | رو فن اةن لامآولما یلی.صحارخوم هد هسٍایداوا مددنومش>لئاب
 ]| تود ینورد یک ی راس تودنا ردک هنو دلاقر د هدن راوتس ملفا نالوا لا

 نوا تنچب تمایز ت دح بیس یکیدغیاتین هکترکوا كارا جو
 ری یرشا یاب دروا جاب رف جاقرب هرکص یدو ریدکت قوجرب هدمنان عن
 یاوا اس امش 21 وند وب تب واوا نادرکور ن دعاه نادان یدن هخاوا

 gere Tm ےس ی ی تسس



{f} 

  ۱هكر واھ هنر هکاتګا:ام 1 گم دقدلوا نانا عهدة یییدنلوا
۱ 
۱ 

 ۱ دوعسمو ني دل را ا يلع دنسم د وج ولا تعخاو ب انح ن امه ی داوا

 نما هانا دوسک فو دنک نزکی وکو

 ناباع قالباق هدرا ایکرظن و ناباش یدنوا دروس ن د را رادقوج دواس

 | + نودیهاماب نوردناز ترع یععللوفو دوشیسکسنافر ل

 | یسعس ندراغا شکناک ن اة ن دنکاح وت هدقناس كن اعا راد ےس
 ۱ مادبا ی یاغایکاما یدنفاترج یسخعلوف CE iS هادو

 رک دنرابش ق وچ « در امن هل يس وزرا قوا مادتهسا هاد لف مات
 رکفت ییسایص كع“ ن وا یسس تره تزع ییا و هل صوص خر

 ییدتشيا اغا رادجلس هیدن رهشت یکیدلبا تی هغه دباب رحم كاردب
 | هتنیقح یاذکوفالنالوالاتحا هبنکو قاد هابود بودبا روهت هک
 | لصاو جارخا ندیارس هلبا هیهام سو رغ رمشبللا ی را هرات هلبالخ
 | هدا نالوا لم * ن دنس هدهع كنس“ نیکتنا حاعزا یراارفف هنس

 | نیماد حلب روق ندرا رادقوحنالوا هدهتب رخ هلبا یلیناتمزالمكنکول
 یدنفا نیما یسیربق ولتفوطع یسادنفک هن رخ هد هلبا رپ كناو نیبماک

 یدنفا دج ن دناد ر دق ناب اغا یسایرقا كنیرادرمضح

 یدلوا نیما هرو رم ل واب

 ` هصاخ'هناخزا اعالیعاعهاراشخا ن دش عارح ¥

 ( وا ناغارج تبسانب هطوا صاخ عوقؤو
 ز ونوا ندنفلئالس رقاچ شاب كنیراترضح اشاپ لع راد قبساردس
 قالا هرکصهنس جاقو و ناش عیفرآ هل ان هنهطوا صاخ دنګ ر

 | هدرلنوکوب كناغا رهاط یبهحماک نالوا ناشیلاع ناطاس عارج "رم
 ۱ یییدنلوا ندد هری بسا ٥ دهافعو بلس نادندوحو یراعتسم ناب

 ناقاخ نیفلاعا كن هلفیدب نالوالم ندنس هدهع هحهاواباق هبار 4
 | یخدلواو میقرت هما اغا لعام“ رابنجنا ندرلپا هطوا صاخ ماقان
 | قیا میظست هچظع عف هسا ناب رف ینااجاز دف هنوک نکس هدهلف ی
 | هلج لة وا دف ناکدنب تالا سپس 3 ږرپ یرافدروب یادنا رول

۱ 



 اغالیعاعسا هننرزوآكنوب وا منو ۱1 e الا یا دت ۱
 راد لس ها یدک هطواصاخ نالق جام رکصادقدنلوا ارسا هلع هناخ |

 هردطوا صاخو رورم-«یدنفا نیں ی ردار اشاب بدرا نادن :رالالاعا ۱

 هاش روطنم ید داق یل هطوا صاخ مزالم هقسب ندیدنفا دنعس یم ۱

 . صاخ كنیشک حاقرب ندرهطوا یغاشا ند هنا هاش فرط هلوا روسحنم
 یسنشاب مک كن هاب رخ هدنآ واو یازرا هبنس دعاس دنا هد هطوا ۱

 ك ر الیکو كب تزع شکناک یسیکسا جوک هلبا كب دم هداز رادباک ر ۱

 كب نسح رادقوج هداز یلک دار هللا یدنفا حاص حادم ىس حج رک شد

 یدنح ن د راکسا هلا ن اع وس یسیشاب ی وش هماج كنا رفسو

 یدلوا ینامداش ثعان یرلقذاوا ینا مماک اغا حاتفلاد۔ع

 چ اشاد دوا دیارڪګرد یالآ رم الا رام ماد لوا ع وئو ¥

 یلهلوا قف وم هرکسع)عمماشن>ا ر دنکس هاشنهشو مالغاراد هاشداب

 | ندروباط ترد قجثاو مولعم یرلکدتبا ریس هلبا ۳ یترای وبا |
 یکی دلر وکه دن زا هسو رح تالا ن ورد ی لعن یالآ ارب لیکم بک سه ۱

 ی هل وا یرکسعرس رکسع د: نماناشاد و مسخ ولتلود نيف وا مون |

 ماما یبزآ مک رح هد رطح و رەس لن ی ,طقنم رک اه

 فرص هلی نەبن رح ؟ادعدح و لبح هلص وص>و ترع هءاک ساو وا

 الع هعفدوت هد هسیا هدقل وا تاود "هدد د وهشم یکندلبا ت ردقم |

 ی و رطق نادیتسا ی طن لزیلعد یالا عرب هلیس هيعاډ تمه راهطا | ۱

 ۱ ناسا لیکشت سا ص اشاب رواد جد ندهاهاش فرشذ

 تلود ناکرا هروک ذه لح ین وکی جش نوا كلوالا عیبروبشا هلفلروی |
 ۱ 2 رعهاشداپ هدن رلکدرب و تیز هر ۰ اکنراکنر یاهتخ هتک رع هارب ور

 کشوڪڙدلب بولآ نبراب راوس كنیراغا نو ردنا هلدا رو رک لاک
 لح هلی روبع ن دنسب رب وک لبفو ر ورح هنو اک هل س هداح

 ها هتسا ی” هلج حلوا روما 2 1 اوار وطن ی رال وصو هر وا

 ۵ رز راد لاسصرا ههاکناح دل هاکراب هر ا لالحا لاک و لا تا ۱

 . میلعت هرکصندنرافدلوا تحازتسا نون و تحار نون الکوو ارزو
 یراد هسد > اتشاپ r هار = ¿ یعورفو كوصاو ترشابم ریه

 ہک E NY ly ادا TÈ تورا _ اشار ل: |



Xio 9 
 ٥ دعم ۰ دک دتا هاک | لد هاشداب ترموح روصح لخاد یه هلج

 ۱ رل عداض ج هلو نیعم هنس هدناموق یالآ رمو ت رګ برج روا تش

 | جهت هبالا یبهدناموق یکی دتا هل یس هطساو لرل وا نیا وا باس
 اقیبطت هنماظن اشاپ لیلخ هجا وا مسج میلعت بقرتم ہ دیس هلج
 ترساههدناتب و هدناوا عو ججو تراشا هغغتردلوط كراکنفتو بول

 | هلب وش بونب روک تمایقهنون یشنآهد هلجرب كمدآ كببنرد نامه هدکدت
 هدشنآ تب ونو كنفتو بوط نانلوا تخادنار دق هقیقد شب ییرکب
 لرلخ نیفلوا كنشد كنج كير هناشمو هدش كشف هتسد ك هت نا

 هدناموق يکي دتا ه دنام ود یلشت ۲ هلیوبو ارس هنېسڪګ ه د هرصوب اش
 تراشا هنمامت لیعتس ےیاعت هژفلوا (ازبطا ريخ هللاهازج) یانعم نانا

 هنیرا رداج رل رکسع هلبا یزاهدناموق لوص عرب عاص عرب هدتعاسوا
 ۱ سالج هل صوص و هدالک و هلج ند هراهاش ی رط هد :راکدتنا تدو

 | تچ# )یاب میکحهدنرلجماو تافتلا هقشب هقشب هباتکنالوا مزرسدناو م
 | نیماو یدنفاكتب تم>یفرامو یدنفا ندیاعلا نی ز مامه ماماو یدن

 | تاقاکمره ظهیدنفا ال.تررع ارعش هحولرسویدنفا كی یردف هداز ت
 ۱ داددز یچلعتانسحتانس>ودا ربا رازوس تسانمهعقوء یهار ره دل و

 ا دار بابو رهر ق رهریدلاحر هقب زوم دانعم مرک هاش هرکصذ دنراکدد
 ۱ ی دلوا داهن كبت داحا بایرا هدید دوهذم ینیدلوا

 یارب اغا رادمنس كتف ارزو بلج , 
 هک اوتحا مر اکم هاشداپ حلعت یاشاف

 | تعاصنالواهدنزداتعا ردنککسا داهن كن راترضحهاءس هراتس هاشنهب
 | تالآ نالوا رادم هترصذوزوف باسسا لاو زور یساضعنقم دازردا

 | هدنماجر اشامن امزا كنج یارزو ینبرلقدرویب لاغتشا هلبا لادجو كند
 | تبس یجنرب یئرکب تالوالا عیروبشا ن دنفیدلوا انرق ع ومس یرلکدب
 | ادا هدنعوقو یراش مشت هنکلتفچ لنرلتیضح اغارادرطس یی
 ىلج كنیکغرپ یاشاپ نیسح رکسعرس قباس نیک «داحاوس هدب زا
 ههبلا راشم رب زو هدناوا ناسه نیغا وا نب زکه ایش نیزریأر قفاو

 | هلساسکا یناور>و سف هدنوعدبیفعو بیقعنر رخ يقاعتم یرکیدگ

 | «دنرهنافصا ق>لوم هجورب هدعب بوناوا بب رفت هرونلا ضافروض>
 فکس سس حس ی ی حس ۰ب۰ب۰۰۹۰۹ب۰٩۹٩۹ ۰۰



 9۳ مر ا اد شرزوا 1 د وا RES ۳ ناک ولم 0۳

 ناه > ورو رنا هه:دوع هر صد دک دنا اش او رهسءان تا .فیک ییهداسو

 یکوب هدرو رم نوک ییا بولوا نورفا نوزف ینوزوم دق هليا هناورمسخ
 : یلعدو ريم هد هد رل سصضخاشا و مسخ رک سعر اچ اع تاتا ۳

 كنو داوا ر دعم كم هرو ک هدکلتت هج یدافتعا لاب داهد كن هاشداپ داهج

 ىمظع ت راد لاو رک تا لعاح الاش ین وک نلت یعچ وا
 1 کناف ی اب ےکح ریکآ رداد لبا یراترضح اشاپ دم ما ولتلود
 اطوتتس ۳۳ سد ید اهلا راسم AE لح یدنفاتعهب

 هرکصتدنرلقدل وا ل٣ ان هد هک زان سز اول ع ع ود عاوداو لخاد هن وياه

 لن وب « دا احر هو صحم هربس ی ی زا دز بح ملعت قح هل وا

 | هفاطلاو فطا رباریجوا لدا اغا ایم ی لزا ص ص رالعارب

 | ويلعن تعاس حافر ب و واره هما لالفا یرلتینبحو ر دقو رهظم

 ترمج هنکو دبا یلاع هد را هجرد هن هناک ولم تمره دنلب تمهو تقد

CR TE EC,۳ سر  
 .ترعولتلود ارد نادوبق ,دنب موب نالوا لوالا میر س هرکصذدراتوا
 نیدیاعلا ن ز ز لوا ماماو تع رع هار ور توعدأب هروب رم كل ته> داش اد

 | بش ورد لو روخاریمو یدنفایرون هداز یجبهدیصق ین اید
 بودیآتیعم اعاد نیما ۳3 ینا رو>ارمو ذا یسوم ید اد کرابچوقو

 > ملقا تفه هاشدا 7 ملعت هل !یرلف درود هدروشد ودر روص>

 اعم یراق دنوآ ن ون# هلا ت الا والثم ی رالاث ماو ن نو دام هاا

 ۳ ین نوک عب رءاشداب ترض

 ۲ نورد انااا ضعب قحردیقلرادف وج رورسروهظع وڌو 3
۰ 

 دلو انار هاک هدرا ەد رظنارادفوح نالواناب و هدهناکو ۱م بارو 1 بار

 نا : اشوف قاش وف ىل هتواب ےس .راغا راد وذس مزالم ن 7 ان ود ه. دنرلن و داه

 7 رانا وغق هلبا یقلدلا زا هدمز المو قالا هنیدادع راباک دک
 ۱1 ژرادقوح هن هعقدوت ب واوا قافا روهشم ی رلفد زا رادقوح

 هوصحویو رات | عمرو هنداعم هناهاش تادتاذلاب یاوعاق > هوا

 ۱ 2 Ee ندنغح وارا فا راد هراغا ق < هلوا راد وج اد رش

 i ارس شاطکشپ ندنسباب ناغ ارچ یوک هبنش راه ی نا كن نا ۱



 دیک 4 بو

 | نانلوب دوحوم هرکص ندفبطات ق رالوق اما زادمطس هد ارواو فی رم

 | شتلوااجر یلبجو قخو بولطم هننادبمیکشوک یییئچ یب راغا شو

 یراق دروب # بولغم معابلاعا #4یاعدرهظء نوعا یرام اوا بو
E۱ 5 اکر ناک یرل:ماسا ل دی لڪ نارادقوج ۳۹ وا بوسک د  

 ندرکس نوا هل هل وا نابع ی رلکح ۵ یزوذ نانا هدنولا يه تاکرو ناب

Sul 9یخدواعا قطصعم یک رزقنا تلاو نیسح ظفاع هد هان رج  | 

 هل وک و كم لج ل رادکسا هرکصا دیواو یدنفا دار 1 ولا یان تك

 ی دتوا رهاط گ هطاعو اعا قطصم زوک هرفو كم نایلس ندرالک و ا

 | وسکو یدنفا نام یعتراشاو اغا ماس ىس ادرقو اغا ملاس ندیلرفس و

 هډ ۳ ى هکلو كلاس روحام رولاطو ك فس وت هداز هادو یدندا ناعع

 ۱ یدلوادماحا رشد هاشدا ترے نارادقوح دارا دادع لخاد دحاو

  aهراح سوم ساسلاو هداس سانا و لب دب ¥

 یب دلوا عقاو هنفب رس عماج هدلاو یکسا هد رادکسا قلمالس هلبا یربخ

 لی هکیگرلن زک یلجوم یس هعشإ ند رلرادقوج و لد اد بت هسقن اجو

 ی دنوا لب *هنس اش یراک دليا

 :نصاخرالک یارک ندش عارح رج

 4 قوم “راب اناباغا نا يلس

 | ال هممص تلع اغا نایلسیزولوق نالوا یسا دعك رالیکو ریندهنس جاقر
 رادمطس هنکو دیا یک التبارب هب هلج ینیدلواالب هزاغایلرالیک هلتهجوب و
 | نطرع راس زيا ل اعفنا ر اهطا ویدرمشیا كيد هتو ل اقا اف
 ۱ ىل ود روا یاب هبلا راد ی ادنهک وید لاسعحا یسعا لاهصسحخ هل, راعا

 ۱ مخِیدلوا رادکما هتد ند امز ناخدیا دع نااطاس و ردک هر هل هام

 ۱ یس اریفک هد رد هعاواردکم یلاور ریبعح یاور ترافخ اک ۰ دلاس

 هدیوبابهیارسو نجم هرالړک یادنهگ یدنفانیمایسپ ربق ولتفوطط
 | ینا تمر دم كناغارارجس بؤكچ تر ود ر دووب کسا ن دنوآ

° Kor 



 ۱ ماسال لوق توس بس یقه و یس EE 3 رر ووجیس> و ورا زا

 ۱ ندنکلواو طارفا هدمارنحاو ماركا یراترضح نارادیتس ولتلود نیغلوا |
 ندنرابحاص كما ندا قة ارتاو نامو هدرلنوک ی کیدا طالتخا هداب ز |
 رالصاح هسک ناسکس كناغا ی ع طاح ناق ون ندعلاعا رادقوحهدعیسا | ۱

 | یس قحاو نانحا هدزابا یکیدن E ده ا راشم یاد ییس هراتاب | |
 ۳ ل ةا هسدا ر واوا ی ءاسا ن دز وب ید 2 دخل دل وا ناصوتن داسهط | ۱

 دن زول کد هدروب هل ر وجدوا هد هسا ناسف هن دلو زود یکیدد | ا

 یناوب لافص روک فا ز هکلب و داربا را هفیطل هدنفح یکی جاش ۱

 | | دادعت هدددعتم سلاح و داشدا ES ردنا دار قدا ره هلآ |

 تسالای>ر طداح یراب ره رادناکر ^a :دلا ریه رالک ی ندر رشا |

 ۳ وز وح ورک ی حر نکن ول هدر ن 8 دنفلا رک رالک اما دارا

 | ] دنا نلوب هدنودام هدلاح ید دلوا برغا یی ۲۷ بکر لا ىلع بکرا #

 |  فیرش یمااریکشد هلبایغا اغازنضنا بولوا نایمرد یکیدلک ناب دیعس |
 ۱ ۱ ندنز اغا یکسد هشوک هللا یغلاغا رکشپ و رهشت یکیدنیا فرش اغا |

 ا رک ةشوک نالوا لصم هجفدیا رکشن انا نییح « داز یلیارمض ۱
 هجو هب ی دنفا ك د# هداز a دادغد ندرلم هل هطوا یصاخ یکسا | ۱

 هر یدنفا دعس ندایرف لا یدک هطوا صاخ نالو قچا هدناهاو | ۱

 ۱ یدالوا هوقن هدو اه نوردیا نورد ییدلیا

۱ 
۱ 

 4 یدنفا مهاربا هجاوخ هنیزخ مادخرسقلغارح ناسحا |[

 1 هر هزار یغیدلوا یکم كناما قطصمت تطاس حر ندنس هطوا یلرعس |

 | ق دل وا مار هل اولا عرس مس یرع همانرس و ما یترفاسم ت دم ۱
 ِ یکسانالو هدنس هظو یلرقس هی هس هراءناب نالوا لولح ندنس هدبه

 E لج رلاغا یک اغا رکاش قذف فات لآ و یدنفا قوش سواح ندزاا |

 ه د هسا بساسن«یراقدلوا هدنلما قلوا بل اطم لثان یسهلج و بلاط |
 یسیک ی طاص یان یدنفا مهاربا هحاوخ یسعکللوقشاب ګل هنب رخ ۱

 1 یروک دملولح هل لعو تاتس> رار اغارادوبس ییعددلوا شک هشت آآ

 | لفه هلضخلوا باوص زس هحرد یکیدربدتبا ناسحا هپ یدنفا ميهار ۱
 ۹ تم ا ۱
 | كبدفا دم ناکک ن اناوب یو یکی یی ادخ رس دنسم نالوا |

 هک ى ان

 | نایم هبا هنخااغا داد و ناتا هغلرادیاکر انا دجا هداز ه سوا یساغا



۱ 25 

 یعخارط ¿ ندراکسا لفاحب هد هارن یه کیا بولوا فاو ۳ ۱

 ۱ هی اش. هرکصت دکد لکب یارس هنس کس نیز قحا اغا نیدلا دعس

 ۱ ی داوا قشم هلو سح

 4 هعجج مو قسالطا سابلسابلاو هراح سوم لید 7
 | هسالطا یهیوم هراح ید یوک هعجیعشب نوا كرخالا میروبشا
 | لیدت هت وطر تسوبنالوا هدر اوهو رمهشت ینب دنلوا لب و

 ۱ ی دئلوا رب رح ینبدلوا

 کیر هود فست سلم ناراوسندمآ
 | هترادص ر دص یراترضح اشاپ میلسولتاود ےخفاردب و ملنعا ردص
 | بوسنم هزل ودنک هجو نم یسبل اها هلتهج یسلک ندرتسلس تل انا
 یالآ هدرلنوک ود یدیشلواتولطم یراوس یالارب ندنسولرپ هلتساتهوا و

 ۱ ضرع هن وامه یاسکاخ ید ورو هب اشا دواد یارک تعم كروک ذم

 نابه هصتلوا مالعتسا یودیا هدزکر غیرادا ت۸ ارح دا رمو مالعاو
 ۱ ناو سش : یملروک «دنکفچ كاغارادرلس ۳ هاکولم ی دو یار

 | هبا راغا یراوس یتوک ی سنربا هعج یصجوا یمرکب رخ الا عیب ر هنب زوا
 ۱ 4اهاش تاد هروک دم تام هدروب ره موب نیفلروس بیرت یسادیک هباروا

 | یرلپلعت ه دنما تخ نوروبب فیطات ی هتسلس ن انراوس و فب رشت

 | نیز و بیه دن هلیا هنسح کس ی راتر بجو نيسڪ ی رو

 | نادناخرومأم هنب روما كنع وچ هلبس هی اپ یساغا لوق هدنراجما هاب روپ
 هلا قلشاکب یرود رم ۰ یازرمم ر وهم هاکع دد ارم دعس ن د هز سلس

 | دی م کیدروک روبح هلیصح یبیراوس میلعت ردق یکدلک نذنلاو رورسه
 ا روص "هیارا رادقمر رابتح راب رهش « هرکصندقدلوا روصنم هاش تیظوطظح

 | توق بسک عابهلجیراناریسرسهنوکوب و رابتخا یکیارازراکراکرپ مسر
 یدلوا راهتشا دی زم هدراصهار اددرهیغیدلوا رادتقا

 ۱ یرادطسمالغو كب لین تیرورسم##
 ۱ 4 ہہ نھ رک ایس بارع اغا د.ثشر

 | دتمالس لحاس ه هرکصذدکد دنود رودو لخاد هب ی رکسع الس هرریاسرود

 ملط دابقنا ه دیلعت یادتا هب اغا نیما ین وتم یشابکیب نالوا لصاو
Rho KSان سس تا  
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 ف ۳

 ۱ لوک برف عرف ها ك لدن زی راغ نانا ۱۳ غلا صد و راه

 ۱ | نوت یرات یک یرازوسو هدا ز ر یرلس وه .dd اش دوق ای كا در

 ندندنلوا هدافا ر دو هوا. یانکاخ یتیداوا هداب ےلعد نوڪڪ

 نایک یرکح ہد قاجوا كن اغا ےھارا یجایک ن دیرلرشابکب هروصنم
 8 یکلدعاقنام دعا هل وا بار و نا هک ۳ یک ورد یار نورد نوخو

 ۳ تا هد هسا اتوا یبص) اه طه كن رک رب دنا زر و اصعا

 ۱1 راک دا دفا ندستفو دیدح ماظن و رادکما ر اتخا ۾ دقاجوا ی اک

 1 ج ات ناو و 1 : وللڈ وا و ناباش مع ی تس د یهب د نوا

 ۱ ندنعرداو ۱ ناععلا ت تلود تکوش ناش توم راده یس اوا 8 ا

 ۱ هد 21 رانا هنمار e دعد وه كسر هنوت تشأع ۰ تار كىيا ادا

 ۱ ۱ 4ا لب لب هلا ی وم یفلیشابکیب نالوا ه لنس ه دهع هرگصادفدروبب

 | وب و ناسسا یسلرویب ناسخا نانتما الب ناصممالا یدل هپ اغا دیشر
 ۱ رکسع رس نامه رها وا ناذیبتسا یرالاسرا هبیرگسعرس باب هلتهج

 | ید قیارد تاکی لیدن قحاو نان ییلها هدکنسکیا هدنروضح كناشاپ
 | لوف یشادقرا و یشایکیب روب نمر۰ دنا وا هلبا كمرسوک ناداش ه دایر

 یدلوایشاخدرخو تسکش هلبس هبنریغلاغا

 هوش وطیارمسب شاطکشب یارس زا نویامه لقن عوقو و
 1 هزدرهب ن دیا یداصد هنوک یجشدب كيلو2لا یداج س هنسجوا قرف

 ھن اک دن هاج یرلک دنلک هدشنا ریس شاطکشب كرمدنفا ولت رج

 1 روهش ق ما تولوا تل ود هنعسا هنفلح نوردآ هلص وصح و ت 1

 مکا ماکحا وروهظیرلتمال اتش ن دش ورت دلو لح لوا ن رشت ند هيمور

 ۱ ندنکب درب و روتف هعنط یکی دنیا روحش هار هتک ک یراهب هنهک راهب
 راذک تشک نام رد خ وم ور اکشا ید داق ت ذا هدلح اوس ته

 مو نیغل روب رارف ی ژل روب نوا سس له هنا رسو تب وط هسا وا

 8 ارس ل وتاتسا هل بس اسا ممم یزاغا یراوس روع هاش هد روب زم

 | هد ارا ېج ومرپ هګ دنا روطخ هنن رله اشنهش رطاع رطاخ یرلم روتک

 | هدنن اد. ر ےل هل ود هلا هوم تمه تودب اهداعا سک ره ییراپروا ٥#

 رظانو اشا هنراشاو او رظ.تم هر دنا سس ولد ام مت تنع* مدقم

 ۱ رمشیا هدرا ياغ شن و سال بازم جد a le ناد هد اد رایت

 | 4 نج هوا



EE 1 ۳ 

 ۱ لاحدا ی و واو ۱ هب یزاوس موس ی یس ET قح ۳۴

 | هن اخ دعاک لر هت هلزوا یت ايسار لاج ل قالا و زعلان نداروا ودنا

 | تحار هجراپ ر هد اشکلد یاشواو ل الجا تک وش زادنا هاس هن رزوا

 ۱ انعتسا بسا ز اوس رارکت هرکصندنراک دتا لاح بامر قخارتسا و
 ۱ | وشراق ندنسیر وک لبف قر هلوا انتعا *هلیسو یز هناردنکسا «دناموق
 | دنع هلایصر یراصنابوبا ترضحراوجو هب راهب تم" بولی هب هفت
 ۱ كم نیغ وا انو رکش ؟دتسداش یغیدنلوا اشاع هلا یان یرافرط یرانلا

 سسب» ل وصو هژویناتس یارس هليا تکرحو رس یرزوا ان رد بل اتن
 | یسادرفو ررح هی هنوردنافد اطا یغیدلوا ردقم لوخد هلتعاس قرشا

 | لاع هلج هحهاوا ررکع یرلمس رشناقیطت هنافب رشد هئاه اش تاذ نوک
 ۱ مت ی راک دلس م دم هشدا ره نس هدعاو # مدقالاو مدقالا ۷# مدآو

 یدل وا مر هق رط اف ناب

 < زر ذل ءام ج تراظنباغا ىلع تڪهب ندش غارچ

 ۱ لیعسم یغلع ارچ ن د هطوا صاخ هلا یغلرظان وص لوا هنس ج اقرب

 | یطود وصو نجاع ندارجا هرزوا یلوصا یل وصوم ءام اغا دج نالوا
 واوا ویب رحل د هن راک د رو- ؟ وص كيب ند هرد یی اا

 ۱ برام ٭ رروتکوص قوج ید لد یا مرب رها رحب رام ا# هنیدنک یدنک

 هلکعدا اصدنسایا رع هل٫ا وۀعواععتسا ند ۾ وکذم تراظن كردبآ با ۱ رسا

 ن درااغا یساب یج وف هنهک ن دیا تایح كرت هلبا ت افو تغب هدرلن وک وا
 ىلع ناسحا هب اغا د يج یس هرابنان نالوا لوا ع كن اغا فراعناوج
 هن اعا ع ته! ند رلپل هط وا صاخ واک دک یتراظد وصو ن اسال

 صاخ نالوا لضخ بولب روک ن ابسج ی زوشمفس ناو د * والعع
 | یدنفا كم دج هد از رادباکر ند رلبل هلسوا نان مرالم هتک هط و

 یدلوا لثا#م هللاثاو لخاد هک دک هدنعوف و هلساس ول و لات

 | لوط نا نایهابس یٹابکیب 'هبتراب فال ع رغشع ندش غارچ $
 | كني راكب یالانالوا هدنرلشاب قا“ رایه اپس هد هسورح كلاعوربند هنر
 هنیراب هنو مما لرانوا یرا هما هدرمض>ورف سو فر هتم هناراچ» هل راضر
 راتو a یرا# یدال الا هونا لوصا ۳ دز هد د ها فقو



Kerr 
۲۲ ۹ ۱ 

 ما .هنبس هفاک ندنفپ داوا انب باو یرلعد راتوط رون دروط هرلن ی ۴
 یرلیماسا كم :رلیها ف یلوطاتا هوود وب ءاثب هنکن دتا اتوا كل ری و ۱

 | نیفلروب رصد د هدنرلنامرف یفج هنلوا یب طا هماظذ یسهلجو ج ۱

 اغا لع رفع ولت رع یسدش ایزو یراوس كنب رلاغا نوردنا هود وشا |
 ھا رایهادس یوطاتا هلهل وارداهد رداو عامنا ی كر ر دهد هدنس ارا راغا

E ۱ریوی ن نیز یل سس ۳ ار هل ۱ یفلیشا و لاک رک ۳۹  

 فرش # ین س الق رایج هب رع رع نک یوم یزد لوا لار دش ۱
 ناناو لب کو یغلیشا زود نالوا هدنسهدهع نیکعا ۳. نیکلا ن ناکلا
 تک یروا یرظوطی عاشاو درک ا فرناز فددفار 5 لەم قوفص ۱

 . یسالال انا ندنراغا مرح یک لکو یشاہنوا نالق قجا هدیراوس *هلسلس |

 هک اما هللادبع برعو یدنفا نیسحت یدنجم قاغارچناسحا
 | ی دنفا نیس ی دنح نالوا ن ال سرقاح ساب قلارارب هیاغا راد | ۱

 ح یشدلوآ نیکی ۍدنخر نکس ہک کب نیک ر رد تح اص هدنادنج نامه ۱

 بولوا ]اهب ودنک یگنداوآ ددبات دب رج یهدیاروه ط ىلع : قجاو لاعلم ۱

 ای راو مفاعل راناواهدحا زمو یرا وس مله نالوا م زلم یییصحتهدنا وا و |

 | ر زور رز یراندیا لعد هاك ندنرالاو رظن اهر هعخدناوا ملعد هل وا

 رو نم یروط كرل اوبو لاقتاانرفهضددلوار هطاندنرا4)هاع«یر اک>هدیآ ۱

 .هلبایلاقحا رولوا لاعها باس ھرآ رولوا ی قح هلوا لاعهلا دوم هاش داب | ۱

  کمربدتبا خارج هلا نیمز رپ یررادکما راط یا هلوقموب عوقولا لب |
  یکایح هانزور هریلس نالوا لولحم « درلنوکض وب و بیثرت را همدم |
 ن دهورکوب « دب بوتلوا بسنت یفلغارچ لنبدنفا نیسح الوا هلبا |

 هلا تال:دنح ورد وهطصءرود ید اغا هللا دع برع هد هننّرح

 : اضقرب ندنلا م دنر ےھ كلردب رج ناباتب وا هلا هلن راوتو رابه سا
 ۱ کیا یم رک ید ەدباتر 5 تاکرو رادکما هجرابتخ ار رذیا راخفاهنفپدامق رج |

 - هامل ول ىێىسانەھ: یاوعدو ءا هثمدو دی اش ندنفیدنا وب رادفوج قال |

 ۱ - هشدنا رانلوا هاوار ودد ر وا انف هسا رارق طوب رب هدول كردبا انب

 سرع ر هیشدیآ هاب خم دن رج یاضتقا كارگنر و

 ماج برع ندا قداتصت هلتګو لبد هب ی دفا نیس> هد یه الاد ع

 ٭ وار



 )00 بلا هی ودنکی اشاره هو یر
 یزافا مربح مرح هلی! ییلیشاب نوا نالوا لصد ندنس هدهع هرکصندقد)ا
 ناشن نالق ندیدنفا نیسحو ناش مفر اغا دلا ءالع ن درلبحاص ا

 كن رلاغا مرح راس یکیدربو ناش هقشب هباغا نفل دبع ندراغا هختاتر ۱
 یدلبا ناشد یک یاص تزرع یلفع

 (یدنفایلادبع هصاخ ببطب تی ولوم ناسحا و
 ها یهاشداپ ترضح ترخگلا بجوتسم تبابط تمدخ وریندییلسرو
 ن دندنک كويپ ن دربقف كنبدنفا تع#ب یش اب ےکح نالوا یه
 مکحر انشآ ضب یدنفا قلا دبع Ta یکسا یشادرق كحك

 یتقابا تماقو نیبعتهلناونع بببط هوبابه یارس هللا ایس نوط
 مکح هصاخرکاسع هدرانوکو ب هرکصذ دق دنلوا نیب زت هلا تقاذح تعلخ
 قفاوم یسغاوا بدن هدسنقح لامقا "همدم و رب رحمت هتسمان مان یغلیشا
 هي یدنقا تع#) یس هوالع تب ولوو ت اف اعم هتمدخ هژفلوا ردع
 ید بوروب قفوم هنب رکش قناطم میکح بانج نامه یدلوا تاتا

 نیمالادءولا قداص همرحنیمآ هیلبارمشنم هلا زا هنر الا

 د یقوتسم "رابنانباغا نیسح ظداحیصیاندشغ ارچ

 یهکیآ نالوا رادکما هوجولا لک نمو رادقوج یلرطاخ ورتد هنس یجرک

 روجر حد ریچانرومرپ ندنزوب و روب هفبطلت ی هلجج اغا نِیسح ظفام
 ندنرلکدتا مابق هنساسشو ماود هنساعد سکره هلفلواروهشم یفیدلو
 اطا یغلعارح هدّنطاس * ق اسو رورسم هلا هرابناب هعلاغ هدرلنوآ ر

 کیا نالوا لصم نادنن ه دهغ هرکصندق داوا ارا هم 9
 هیاغا ییهاربارارحطسو ازمس اغادشار یب وخ رادفوج یعچوا هفل رادقود
 ةننح ا وفا هدقارادقوج یک یغی داوا نالسرقاج شابیرادقمدهش

 یدلوا نوا را نییماک هللا یدئسم یالبصکا نیس

 "« دامو راقو نودرک را رهش ندرک ارحا *

 6 نور دنا ناب راوس ملسعت ر د ی الا رم

 هاشداب نالوا تداسعس ره س ره ندقرف و تدالح حج رب مراط نزا

 رانهفا راد یرللفتشا هلرا كنو كل ماعا كنب راد رم های هراس



TE ۱۱ اما نيک ها هردم مش دو كش لحم ی < لوا ت نس  

 ِ یا هلنا یرلب راو هم یراغا یارس هصاح نابراوس نالوا یراهدرک تار

 هن نکدا راج هسانید لب اقم هروصنم روناطر یسک رب رش و زواجم ییالا

 ۱ اعضاوت ید ولې حج ملعد ال است بوک اهاکز ف طع هرلا روا ةا الد هاّشداب

 | نورد عاد هب هپ TA OPE مش زر اک

 [نوردنا ناراو س م ولعم یرافدهرود ورک نداحر وا 2 FF هرسص و

 | لماع نط اع و اعطا ب ویماوا تغارف ن دن اش وشتوب تیاهن یدیا
 | دنا عبطو اعدتسا ندفرط ه ران به" الاو تم هپ هدناموق ها ییالا رس

 | بجر رهش رخ خاوا وشا بو دیا احر لوو هلجوک یرادنسد اتفتسا

 | هدنس هحاس ییارس وشوط یتسادن ام وق كروكدم *دیتر هدب رش ||

 | لبا هبولطم *هلماعم یتوردنا نا راوس "هفاکو ارجا هدیلعت یراکدریدتا

 ۱ .دیعس یبا هل ۱ یدنها ی داک رس نيس هجو ر هداننا یرلفدروس احا

 | یباضریئابزوب و نا هیون نارطوفسیا تەش برا هد یدنفآ

 | لیکو یش ایز وپ ب و دیا نیما هب یراوس ر وباط لس هبتر یا اا لوق
 ١ ندنراکدسا ل کو اغا ے س لوا مزالم و لیصا 1 اا دیشر تبحاصم

 | فبظن یلرالیک 1۳۳ اغا دلاخ هد هنیرخ هنس هدار تاب الم هرکص
 1 ر رع هلءا یکالبکو یشابنوا و قیال اغا رکاش نعادالال هنلبشا بنوا و اا
 ۱ مناف هداکوا هبهلا رص اً ضع هد هسا ن شلوا قاف ٠ د هملاق ورکر فح

 ار نیشپس> یدنفا ین اکرتسولتاود و قاوا مد ام بویلوا

 1 یکیدرپ دتب ساوا لصا كرهر و باوح و نوت ۱

 ی داوا نا غ دغد عفد

 % اعارادقوح درد نیس هرامنا هیج ون

 رادقوج نالوا ناونع تفاطا ناباغا "هیعهر بر بتا رم تیاهنو تباع

 زارعا هلا بص لوا رد هنس ریو زارفا مس هلیس هلباج هاج یل اغا
 | ود و ها اش هفلغار < اغا نا حالا ن دحاهتالا یود بس نالوا

 ۱ تم یب رورمم» هل غاوا هتسراو ن دغبص و و فز رعت صوص>

 قو هدارهش ل دهاء ساب یتراص هدیلسرود نیغلوا هتسااو هب .A 1س

 هداکم الو تالاس هدلود لاحر یاس | ارخوم بود وا عارچ هلا قبلو

 1 نالوا لول هلو كند وا فسوب اح یی مآ رها یس ۱ نالوا كلام

 ا ا کا ن ا

 رانا
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 نا رعاک هد هناك ولم هباسو ناسحا هی اغا رادقوج ناهج هاش س هرابن
 لیمطاخا دچا هداز هتسوآ یراب رهش راد اکر هلی قا اعا رادووح علو

 قیقد یملوا راداکر ید كناما دنع یاب رها یس اغا دادو قد ِرط

 رک هنفلاعا راو ناداش اغا فییش یسانارمضتا هچلاعا بولو
 تب نیسح هعح ندن رااغا مکشد هشوک هلخهلوا ناسا اغا نسح یا

 كب میهارا هداز ےس ن درلبل هطوا صاخیکماو داش لیا یفل اک

 هطوا صاخ ن الو قج اف وای ؟ دالا د دار هل س هدار یعلاعارکشد شوک

 ول ولئاب یتا ك تزرع هدأ ازشلم ندر هطوا صاخ مرام هلآ يدک

 یدلوالصاحیدارم هرزوا یسهدع اف هطواصاخ < رتن ۱

 یدنفاللخ هنگ یناک "هدههل یردسع تیاتک هبج وت ۾ 4

 ولت رع ۴ اسایهح هک بناک ین 5 ندنس دت ڪڪ نول ا مھ دن زج

 نارود زواد مولعهیفیدلوا نارفالا قد اف هدتباتک نف كنيدتفا ز ایپ

 یهبلا راشم "ی دنفا یل هل وا 2 ی ر اغا ا هلدفل و

 کا قحا هدهسدا رلى دتا یهابمو رع هللا تب انک یرگض ری

 ا یهرادا قرهلوا هدر :رزواكمدآرب یسک و رشک ۲ ام رەد ! کلیدی

 زور لقسم هر وک د اه نف اتنک نیز دعب نردکن هدب ز وک رسو

 لالبد دا یعانا ناکا وج ارا ندن رکسع بک جالعال ندنفیدأو

 هج 1:6 یراوس بواوای ڪس ج اودزا دادزا ا ور هناونڪ

 نادرحو نیسدو بصا یدنفال ۳۹ شاد الال ندهد رم هتک ناد هتښ

 یداوا ن زر یار یسلوا نیز هلبا نر دغاک ینادبلق

 € دا لای ناضیفلا رهاب ناضمر توت

 1 نارفغرادم هابصع دک تسهر ید هدنسهنوتهدنس حوا ق رقوشا

 تا هنک اسووضح ین هک ی سرا ازاپ ناسش رفغم ناضهنالوا
 یدحوم نیعد هب و نا هاو ا تاکسایعدم هلت وڌ نیت هل بخو نیب مع رو
 ت داعس رک ینب دنلوامایص لوغسم ely ماسیف هدګ وار ید

 هن راسرد روض > وال ثم یراتاس هله جو وا تواوا مالسا لها تعالسو

 تغطام رهظم ۰ لمان ریز ڈو لو رسس با ت تصخر راددزفا هجاوخ

 رایدل وا لوا م ا

(j 



 ناب رک نکا رود ص هدارا نوععسلوا یسا

 بسک دادعتسا هب هبت ر وب و نیبزت هلبا ناشیلاع ن اشن عص یه یت رقم ||
 . یدلوا نیست یر هتساش يکیدلنا

 4 لوبناتس یارسرد ت داعس *هقرخ تراز ۶ ۱

 هلبنراب ز فی رم "هقرخ ینوک ی نوا كما ذوا ضف مایص "هکرابمهام |

 هار دلا لالخ 3 لص هددوع نی ب واوا تره نی رق تلود ناکرا 1

 هب رلماا برو مالس ۵ درلهاک رذکر ادتالا یوق یارو ناشوب 1

 یزربجسو اے < ی 0 وبا راثبا ۹ ردنا راذک یچدهنسوا ی رابعلا ۱

 هب ار لوا هيلا راشم یاغا هدنراک دنیاراهطا هرادناهج راد س نکو دیا |

 راشم حوا هلا مظعا ردص لالا نیکمزتسوک لاوفا ح ییرلعبا

 ۱ لاونموا بول لاتما هجو یکعنالاسرا شورعكم یللا اچ مطعم ۱

 یساغاشو هدهطواحوآ لوس مع غلبمو تگ و یراکدردنوآ هرزوا أ

 شاب هدتعاسوا نیفلوا تبه ن دنفرط اما رادےلس یسلوا تعد ہرا اوا |

 رشا یلازویکیا هنشاب م داو باتسح نس هلج یدنفا قداص یجیزاب |
 یدلبا تاساحا هداف ناس ییکیدشود س و رع

کیدزک نوزحتو ل ولم نوکره ارظن هتاموعسو نوکرکید |
 اها مولعم ی

 ك



rv} 

 لواو ف رشم هلبا رارکسعیضاقهننراپز فی رش فرخ ینوک یس نوا |
 تدوع هنس هناخ هدعب ب و دیا ف رش دیاز بسک هلا لیعت یکاپ بود |
 دنحور نیکعروک ترفغم بیس یکیدلبا ترخآتلحر ةا یتقو راطقاو ۱

 ۱ یدلواالماهنیحک تان یییدنلوا ارساهنلحم هلهحولواو ادها تجر ةف

 4 لب مور نابهابس یشابکی ناونعب كب تعهع تيرور سم
 زا هتسارآ هبا یر اعم رهوج و هتسارب هلا لمع رهوج ه دن وبامه هن رخ
 ۱ رادتقا هرکسع "هرادا یاکب تصع ولت رع یلوا مزالم ی راوس نالوا

 | راخز رج« دنفح ن دنفیدلوا رهاب قابل و تبارد هلهج ورهو رهاظ

 | هيلایوم مو قلعت هبنس *هدارا نوجا ییلیشابکب كنيرلیهامس یییامور

 | كالوامزالم نالو! لحم ندنرهدهع ندنکیدلبا قوفتوللش كب رةشع ید
 | مزالهوناسح ا هبیدنفا ك ناولسرادفوح نالوا لومقمهدلو فر اليك ىس بتر
 | بولوا ناش میفرت بیس هپ اغا اضر ىلع رادقحهص ن درالبکه نب ین اشن یت
 | یماقدفو بسانم اا لعام“ا هلوک ناک هدرالبک هنیهنتمدخ یارادقعس
 | یثابنوا نالققجآ هدنیاهن نا مدیا بتا مه ع طق قجردقوب كالبدع”

 هر الود ۵ د هاو سخ “هاوه ر کم "دناس و لنا عا ملح ی دن نال وا

 یدل وا لخاد

 دک دی دح یارسرد لع سار یارحاو لوس لع ن 1 ۳

 : س ر وسط سس دو س رج سس سم

 مان عدق لوصا هلا رف و تاع و ماتخ ةه دیسر هزور زورعف زور
 ماکنه نیغل وا ماا تارسف مارب ینوک یلاص یسادرف هرکصددقداوب

 را اهرابا تڪهڊ رادید ییاعصا تعم تبصانمراسو العو ارزو هلج رھ

 ۱ هدزسهطوا ید رس دو رد یھ هولص ید یرلد رس رابنح را رهشو



 ۹ و رهو و ال لک 1 دل نبع یتیم ۳1 هاشداب تر 11 د 9

 راسهربخ هاکراب العم هاشداپ ترمضح قوا الب ی را هدید مک «دید

 نا طاس ترضح ناکتنج مماج هلباالاو یالآنال وا اشا بابرانیعا
 یارشرارگت هان او اهدعدقدعملوا یدیعس دیعهولصو تع ره هناخدچ |

 ۱ كورە ص .نوردباهرزوات لود تن زو زرو تدوع هت رل زاب ره

 هدنکشوک هزالک ییاکرارب ۳9 داد رو بوزو تمههل کای عو ردو لوصا

 ا EL , ماس طظءار دص ەدنس ەى تقوو ًارسا رارم> هنیلاع ر نوکسلوا

 ای دنفا رهاط ولنا ود هداز یصاف م اعم العم مالسالا هلن رلت د عج

 | نادوبقواشا ورسخولتود ارزولا جش یرکسع رسهردج طھر کےہعو

 | با مشلحو ےش حو مدخ ییاانههنریصتم یتارضح اشاپ د تنزع ابر ڍ

 تهشاو ز ان نسا هدنک وا لر وک دمیصق و ل وخد ن دن و دامه باي
 || ەنىرلەيع“ رلامهتسا یرلترضح اغا عرار س هدیرلکدشا لوز ندزا رها

 | هرهالاولوا مما یراکدرک هنب رلفوتلوقررپ رر هلباعرکنو ےانعتو لاععتسا
 | بولوا لالقتسا “هام رسو لامقا "دام ه رارمظد دراطع ریزوو لاتما

 أ شسزاون هباغلا قوام یس رب رهو لدلاد هر ولا ضف روضح ینهلج

 ا ار لقت یمزتلاخ یزررب رهو لک یعسر باکر یصلوا لثان هبمک زان
E)۱ هل رل راوسنوردنا هد هرص یرلفدت)وا لبد هنسەراد یساغاهداعسلا  

 | ت طظ وظح ی راک دلبا میقتسم ملعت رب قاغتا قاس کر صاح رک انک
 1 3 ع اروح مهبلا رام ه دزماک علت بول وا قالخالا عر ؟ هاش داب

 اید کیا ند هلن وا تار نوکواو نوا هن ل ەضوصح

 نوردنا لاها رطاخ یایفص بجوم ی راکدناکا هدنکشوک هناعلک رد

 لت هندوع مدنفاولتکوش هرکصن دقدنلق یزاغ یدنکنابواوانورمب و

 [ مودق روک ذم روصتب سصقهنب ییوکیسهنرا ید هرکصذدقدنلوا لیصفد
 ۱ یبطعا ارزو یادیک هرزو |یسهدعاق هدقدلوا روم هٍلبا یراموزل تنم

 ۱ یساضتتا 9 لوثم رع یاس رهخ هن ولابه ی اک اخ یدنوا دعس باح

 ى اص رس بایهدهد بواوا لو صح ل ضاق اس ییبدل روس تاقا ردو

 ۱ كنج سر روص هارو كفو بوط مملعت میظعهدننادیم هنافلک ینا
 ۴ | نرالا روشک مسن تسه شوا تر > رطذ ره ظم e دلج كه دبآ

 سس ص س م حس سو سس سس سس سس سیب



> 

 | یییدلوا نوزوم هب رکسعتماق هلبا هب ونعم تاغتلاوب و نوذام هن راز
 ۱ لام لابقالادلم هاشدا, دنلب عبط هند مس كن هیدبع تارت هند هدلاح

 ۱ لاصخا ع رک هش و ا "هلاوت لبنان نهن امز نادلنفم هر ها هام! وا و

 مارحو ماو ندر وا رمربصق مالع اراد هاش ه دنماتح تن رلفدل و

 لیذ لخاد ینیدلر وپ ماعا مامز فطع هب وبعب وط هلبا مانجا
 ی د) وا مال عا اف و فداسطا

 3 یدنفا ی س ي نف ۹4 بص ھه ا

 یدنفا سس و م رحو داد 2 یر تاب ام م ده

E Bsاا  OEE, A8  | 

 یدلبا اولا هرو سس یانرد لسو یاخو انا هدام ید .

 5 د ادعس یرا رهشرادناکر "یاس اغرا قلعارح روهط#

Eترفو رابتعا نیهر هلا ی رادیو هدق رس  | | 

 رت ی

 | ظ.وفح حوا لأم یفاوم بارسا كنمابراو ظ ولم یبارخا هدن و

 هدتعاسواو ه دیسر هبیلاع مع" ییاحرارب> هدرلوک ود كنيدنفادبعسيحا

 | دصق نعاغاراد س هد دسبا یاب یچیدلوا هدیشک هنمان تنی دعب اه رایت

 | لولح هدا لما قلغارحو لاوس هباعر هنسودنک هلواندزکبا نالن

 راد: رادباکر هدنراکدتا لاسراربخ وید یم زسا یهراننان نال

 اغا رارملس هجمدبا راربغا ر اهظا هلا لج هنا فم هقشد ی راسفتسا
 تیلو کم ۰ مس» ردروص لر هیلو ن نوسع>وک اکب هرک صن داهق

 دا 1 لب دهد راش مرو ت ب lie نا فن :دیع کیا ینعایص یکدلک لول

 انا یا رس یاغادنیادنالوا هدننودام re ندا اسو ام بولاي

 ۱ 4. اه دی ماد ید غان بم > هداز لا رج ی اغاز او فرش ارا دا

 rout یا لان. دعا س جج



Sa: SEK ۱۳ سس و تک تحت ج  

 فلج ۳۳۳ ك ۵ نیت وح 3 a هدنود ید لا قره 1

 فلساع هللااغع یاعد رهظم اغا نایلس یب وند هليا یتلاغا رکشد لصاو ۱

 ۱ كلاغا ییطصم یلبوک نابدرت ن درابلدطو اصاخ یکسا هدننا تلا نیفلوا |
e 1فلت هنسول یدوعص ها ص س هدع“وهول هل اونع یخلاعا  

 یرطربیس هلج كن هنوردناب نا هدرانوک عج هلواوغل لرل هع دق نوناقو

 حادم ندهصاخ هناخمر الم هنکدک هطواصاخ نال قحا ندنفحهلوا |

 ی رطب کدتیافداصت هلب و كرلنوب و فع ید یس هم ک كنبدنفا حاص ۱

 یدنلوا یا دید وردنا مداقو فاطا فسالا ۱

 هک نوردنا نااغا ناعم ناکدا زا اا نایلس طاط>یاطخ ج |

 هزاسلک هاکیهاک هلبسوزرا یتلوا هاک 4 اباغا كنف ےلعت هاج ردنکسا هاش |
 ی راک دلک هروب فیطات هلبا رس ین رول" شئاو فی رشت هنکشوک

 لر وک ذم روص- رص# دن د ه رک ول تناهت یدشکاوا فا رعد هرک حاقرب ۱

 دع ول واو د وه * داش شرف هنس هیاس لاثء ییوط لاهنرب « دنکوا

 میلعت نو ردنا ناکدایپ ناعم نجوا د وعق دادنما "هلیسو ی رالابقا ۱
  ندرالبکتاوغا هدنراقدلشاب هشنآ تب ون لردبا نونفراه طا هلیا نوک انوک
 یغوبجكنغن كناغا نایلس طاطخ ینالس رفاح یمچ وا كلانا راس

 یغوبج كنفتنآ یییدنقوط منیکینن كکنفتقر هبلوافوقو هدفی دلاقهدنحا |
 ق دروب اکنا كناو ردنکسا ناهح هاشنهشهاش تواواناور كاا

 ند نر اروا تداعس درس9 و رعد د نول كن هلج ریعنالر د اص هنا منه تح رد

 هد هسا یداوا ی "و لب نا ۳ یتندنال, اص وراقود ر دق سرا یا

 یلساکن و ن واهن نالوا عقاو هدباب وب كطابتحا یب طالخ ماخ طاطخ |

 تقطام و وع ن کیا ی قح هل وا بس هنس اع وق هتک هنس هعطق لر هلج ۱

 ترص امدعد تواوا یهاشورنس كيويع ع وتو ھاش دات رطح
۱ 

 یدلوا تاغ لر تسهسکر هتب هک وا وتمذ هبیحو هر هل ج رحهرزوا | ۱

 < یردهسالسرفاچناوننارادفویم تیرورسل_
 كناعان ۱ لس ط ازم ¿ن ل دنرانالسرفاح كناغا ییءولتلودیر ادناهجرادمس |

 رس هد قلنالسرف اه كنس“ رعاشولز اغادجایعویلافن هک اسهدیآ روسو

 هدر راد سوت ادراببکو واونییمدن تا ياف تام وقت یادت رابه

۱ 



 دف
 ۱ ۳9 رح دی یو تا و ندناکدتیا ی

 نیس> طظاح نده ز = دش رب كرلنوا بوو | جاعزا ی هادعام ن در كہ

 هلوک ن ديل رفس و قطصم زوک « رد ند رالک و افا قطصم یک را را

 یدال و جاور ی راغانالس رو ام اح كکب فس وا 2 ا ا

 یدلوا جات 2 هل. صدت

 ی وتف هاحز یدنفا هداز یاف لاصنا عوقو

 یدنفا رهاط هداز ىضاق نالوا مالسالا جش مالسلا هلس و رند شش ج

 ۱ مظعاو ب تب منا باهولا مع ا الوم هدار یعسیولتمار 8 دیر مار

 ۱ بو. لوا باوصتسا ی اح .al س ےط ساو كندنفا ی طصم ی راک رس ندا

 ارر ھ یر کر هاوجره وج لوا دنرالوصو روا ضّأفروض

 ۱ یرکب تالاوش وشا یمافتسا تماقدقو فیطات هللا یوتف یالاو ی

 یدنلوا فد رشد هلا روع" یاصضب تەل نوکیا

 | هبسر سالطا سابل ساب هیاتش مسوم لیدبن #
 | هسالطایابلو لاقثتسا هراهاذش ةسالا ینوک هعج يهبیمرکب تالاحا
 | قفاوم ینبدناوا لابقتسایخد هرانآ هتسراهبلوا قر هلبروس لا

 ۱ ی داوا لادیئسا باتسا

 ۱ ¥ ساطکشب یاریسب وهبوط یارسزا نوبابه لق عوقو ¥

 ۱ تعاسفرشا یرلّمضحهاعج هاشداپ نوک ی ج جوا كنهدعلایذره
 ۱ مرح و د اشاد یلاع یاد روی نو امه لمس شاپ 4

 لاع سم یراقدروم مر ک یاب رد قرفتسم لح اوس باعا هلبصوصد

 | نینسهجت بویلبا لرامو نیتم كرانویامهلعنویش یلاعدریر نامه یدل
 | ارات طاس ناک دنن هفاک هل.سهدهاشم لر هناک ولم بانج باهذو بانا هری

 نیما دیلبا رورسم ید ترضح تما هلج هد هناسواو ر ورس ریس

 ٭ ییالآربم یالآ هب كب لین زارحا ل

 | سردم نالوا ماکب هلباقلیشابک- ندراغانال وایسهدرور نورا«هنوردن



 قاز ندنلاتما ی ج ہو ل٥ 4 هیر ع کس کر 0 ا وار ع هدانر ۹ مساه

 هدر ۳ تدم بواب ایا قاخ یا ضي 5 هژود رط وا ق وح بانج وا

Eوالتي شو رغ كيشب 0-۳ رکن لوا ندهلجو هرم عیقر هل س هر  

 یداوا ناشکت مسح* “صر توادع تبسیییدقاطناشالاع ناشد ىلساملا

 4 قوس لها فونصزا تبسک منه ##

 ,E یس ر ره ل رە ه وسللق 1 وا صصح هداص ره و ربندهنوآ

- 

 ۳ وتو

 ۳ E 3 EEL کک EE NE .شوارد

 بونلوا غالبا هثب راش وه ش وک یرلقحهنلوا هذخاوم هوا رولوا ندیا
 یکساو ناب و هل ر هدیود اهم ب تاکرهلبا هطاراب ابو رل ص یرلن a هداس

 یسع زاب ۵ شه ردخ نوعا کما هطاراب امدعد جد یرلبح ےطااب ا

 یدنل وا ناسحسا یس ر وہ ناسحا قاناکحاوخ هب ی دنفا فید
EAR Ra Ohی کز 0۱0  

 ¥ رقم تتارع اضر لیعدع ییزالم یراوستب ورم وک 1
 سس

EEتوطسو بهم یفایقوبلاق كیاغااصر لعد زالم  

 ببط یاوحاو لاحرهو سدا هدشناذ ادعام ندنکیدیروگ بکش قلوص

 كندنفا كب تعقع ولترع ب ولب روب بییطد هلا ینلاغا لود هلة! وا

 اس نایدپ رو هدیارس هلءلوا مارا هلان رو تال دعو مارعا هثب روباط

 ۳ اونع کالمز المو لصاو هه الرزب مالس اما لاس یی رس ۵ دی راورس

 اب وخ رادفوخ یه هفلبشابنوا لیصا هدنناي تلا بواوا لصاحیدا رع
 یدلوا ساز یسلا ناف غااو هد میلعا 9 اس غا دشار

 | € اشاپلبلخ یورسخ راد هنر ترازو یالاوبتر ناس>ا
 طب رایرضح اشاپ ورم خول نلود ربا ترا رکن و

 i انا ورا تابا ۳ ی 3 و! و ست KE تان 2و تانا

 یدلوا عطف دن ره کا ییبدلوات س اعر كو



 ل 3
 | + نویابه یارس نابراوسب نوردنا ناکدابب دندش قاخا #

 سوههدابز ندهلج هداهج ملعت نورب ندنیمخ "هزادنا نوردنا نایات
 ملعت هرزوا رارقوب تباهن یدیشلوا داپ ییکو یراوس ییک كردب
 ندهدایپ راتعا هبیراوس هسا لصنو رارفثسا هدنونابه نوردنا برحنا

 ناناغآ نارغیکیس نانلوب هدنرلکولب هدا هته حو و راهتشا ید دلوا هداب

 نرهلم قر هدب هرکیدکی و دس> هب یراوس قر هوا راک هرلیشو
 هر هب ر یرهلوعمود بواک دب خد هرات ارا روم یرلودلوا یکردبا دفک

 یر ندتتیط لا ناب رغم هدرا هرص یرلک دتا دس رایضع» غل دارا دنس

 تاذ هتک دتا هاکح هن وياه ی اک اخ هلیا رذناد ربع نسح یرالاحوب
 هل ن دت ھر سک هنادهاو توق ةتاودو ند دةم نریلعت هراه اش

 یھاو یرادعا ل راغا ی دعا ر دلک د دعاس» ن دلعع ی د1 وا تار

 ندن راک دّمسا یتنیدل رق كن هسپک هنب هد هسیا یک یھابم ی رار اکفاو
 رودصفرش یراناعذالابجاو نامرف هنسلوا جک" هب یراوسكنس هلجج
 نم بو دیک یراقوب هداغارادطس و ریشدت هنف رط اغا رادیلس یکیدتا

 ریبست هیالعارپرمس باپ ب و ریدنبارب رګ یبرتفد هپ ی دنفا لیلخ ېک
 ارجا شناحما بو دیا رذغد هریتعم رع رفد رور هک هاشدان هک ردتا

 تیفیک « دنراق دروب ارسا هیاغا رادمس هنب هرکصندناناو وح نسب مک او
 تولنوط f ناونع ینیدلاقیمان كالهداس هدرلاغاو نالعا اموع یراوس

 هروباط مراب هلتیسانوب و عالبا هک ولب یکيا یراوس كولب رب نالوا دوجوم
 كناغادیشریکز بحاصم نابلوا بحاص هک هرکصن دنفیداواعارفا
 مزالم لبا افا ےلس یلیارفس یلک و یا. زوب و دءاص هنغلاغالوف یعلاط
 دعاصتم هنغلشازو تک ولب نالبجا یکی یراءلاطم كکب نایلس ل وا
 یشابزوب كن اغادیشر روح رض هلبا كبلیلخ رادقوج ینأث مزالم نیفاوا

 صوصخ هزهبنرواو ناشو رعدب زم«دیرافحیرلکداک هنب رهداریکالکو
 رل هنر نا :ا وب هدو دام بولو ا ناشر رطاخ ت٤ج بس نا ٹا اع ناشد نالوا

 اغا فطن رادق وج هد رالک و اغا ییطہح ٥ یک رق هد هن رخ ن وحمآ

 ندرلرش ابنواو طبارض هرلعاط غا هللارمخ lf اصمواغا لرعاعهارادمصسو

 دن قحعلوا طواس ن دهربص هل اوا را دو كي دجا رادقوح ه دیلرفس

 كب یرکش رادفوجو كب تعقر هدناوخ هد هنب رخ ن د رلیشاموا کسا
yg ۹ xana meee۳ سس  

($ 



 ۱ | ید ےب رسسو اندام رحاصهو لیدچا هد ۳ |

 1 ىقلشواحەيى اب كولباغا ج اد ك وک یوال کو اغا ی طصم یعا ارح ییسدسو

 ۱۳۱ اوا ندم هدکولب یکساو مزام هلبا یکییکو شواحو |

 | ررع ندنرافدلوا مزالم هباعد هلب رلوا یشابنوا لصا هک ولب یکی راتانلو |
 ا ۱و وا ےک نوک انوک دادعتسا مدعو نود ,ییلاط ةلرمقح |

 | نیلکوک ر دکم هنغیدلوا ر دقم قلا هدنشاب كکواب یکرفنو رسب.قاوا
 لیسنم لیس هر اع لاح لک ىلع هلل درطا بوی د # ر دقن یش لک ٭ |

 ی دنفار ھاط تناک ه د هان رخ ندات د راوس نا دعتبسم ۵ رکصند ر علدلوا

 | یدنفا دم شکناک هد رالرک, و اغار اش یش راض ن د را غارادقوح و |

 | یو اغا رک اش قانیلآ ندرای دنح یکسا هدیرقسو كيدجارادفوحو

 | هداز یبهکل و یدنفا ناعع یحراشاو یدنفا ناععوسکو اغا دبشر ||

 | یه رخ هئو كيدجخهدازهیادو یدنهادلاخ روخامرولاطو یدتفادحاو

 | ناشاوب یشانزوب هدنراکولب هدا و كلاص هداز روخارم ٌكوس ند رلاا

 ۱ لکو یشابنوا هبیراوس کا ماه «دنناوخو كیدجا هداز یسودر

 روظ:ءیییداروب تراشا هرزوالاونمو و روطسم هدب راو رفد یرلقدلوا

 شع) اضر لاصیفا هلا كال راوس اضتقالا تسج هلی وتدنوت تولوا

 با كيدجسا هبلا یمو مریم عسا دالال یشایزوب یعترب هدنکولب هداب نالوا |
 ابر عطف هدنک ولب هدا كکب ممساه هدناوخ یسیشاب زو تکولب 2

 وااو تاعر دن ورق تمرخ هش رافدلوا س

 با زاتما یخ رددواو ند رب یراترعع# ناب رک هلایراناشت قلیش 13

 ناسآ یمضه هرابراوس کسا نعد دناوا نیس ی دلوا عياض یراردو

 کن اب ظوم طور طهف تواواناس* ینتسمکحهدنآناس>ا ادخ,م تنم تند و

 یسلوا رن لک د طباص هب یراوس ه دنرل ت. هو رصد فعض ه دنر زوک هناد

 اطرطکدردشار طظدن سحر ه ظم ها قاّشواح هدد یز رعسنالوا ظد لګ -

 1 E ز یاضتعم نارعه ناب یکیدلک ناوک هسفن

 راقونودرکران ره درک جیب سد 3

 ِا شا نیس هنوطر جیم
 ےک چ اب ب ےک س سم ےس صد وب ۲ م با ها



r) 
 دح رس ا هد صع صقل نهنافاخ دودح كىولەيسور هدرلنوک و ۱

 یور هفیلخ نالوا نیبم عرشو نیتملبح *یماخ هلنهجوب و ن رق هتک |
 ۱ ر وطسم ° دظ وفح ۳ وا ی وا ر و. ا هلداعە یرلت روح نهز

 ۱ زوم هنن رلدظداخ هزوط یروبع یاشاب نیسح زوفو روئسد ناهه اوا

 زو عملا تد هنو بارا تد هن ۷۴ یندمهنلواقوس رکسع لیتیلک هنلیعمو

 ورشا نیکعارودص دز دارا هتک رع تعرس رورضلا هددساا ل

 هاکرابنایلس هاش دار ینوآ تس -اراس یعتلا ۳ ۸ توت تک ناو رو

 | تافتلاو تاقالم هدنسارهص اشاپ دواد هلبایدصق عیبشت یهاهلاعریزو
 0 و نح بولوا یک تأقاکم ین هدح یسلوا تاوردنا تاو یر دیر

 - + اغا دجا یجوبلاقو یدنفا دحا رادقوح دندش غارح 9

 | ناخ هلبا یدنفا دجا ناب  دنویامه "نی رخ ن دی رادخات رادقوح

 ند ر اغا رادف وح یکسا ایا دجنا یجوبلاق نک اس ه دیل روس "هنایها یی

 ی دلوا مّتلم ه دنطاسد زر ی رلت ر ورسمو ملا یرلهاغارج هلفلو

 4 هنراو “هاو او خو اسک اب رد نادومف نفر و

 ۱ اس سد رم کو دیا ه دنسادوس الاسا ههاس رع لح اوس ول وقت

 اشاد ړم تره واندالح ولتلو د ارد نادومش نیمه نيکغا ناعع لا ناکرا
 نده صاع "دناسر یاس صنوحا یسهطواج كنسهعاق هنراو یرلترضح

 | تردملد یرمص ام هداز جد ط هروک ذ ؟دعلو و ape رکنا كف

 یردل وا تام كالم تولطم یسلپا 1

 نابش LS هد ییالآرم«ن او 2# ب املا "هوالع

 ۷ الا ت ر ومأمر وهط و نایهاس

 ۰ 1 د ناشلام یاشاد طقاح تبع

 ۱ یسنشاکیب یامسج ر۶ ندنوامه هن رخ ندصاطا صاخ؟هتخورفا عا رج

 یال اروشستم هن رامان مان تاکب طنداحو ثکب نعصعو تاک, لغرف شع وازع

 | درک صن دنراقدلوا رورسسم هلبا هروک ذم ناونع یس هلجو روطسم یی الا زیب
 | نیل ەنار دص تیعم كن رارضحاشا نیسح وال ودی رکس۶ سس

 اے س س



1 Ny روهسم NET روم 

 ۱۲۳ سس
 ٩ ارالد یارسرد هدیاعم سا یه یارجاو یا دبع ندمآ
 8 ےک ج

 | ن رق تل دعم نیشدب نيطالس ن رید نيبا نيبارف جد یمن تی
 ندنعددلوا ند 1 دحوم هلج تف د رو رم هم تب ب>وم ی دنا را 4. س ۵ ربهو

 ۲ لوپالسا ینوک یسهنربا هعج نالوا نالعا ینیدلوا هفرع موی ویشا
 | لتاود تاعد و ن ١ لوا بولطم و ع وقو هن اه اش فی رشت هننارس

 هعد رسد "هو رخ یزاع ید کیا الوا توتاوا ع ورش ا هب وسد هو> وهاك

 ۱ ادیب هعسعش هلدا یرلم وددیرش یس ةطوا صرع هدعدو ادا هدنس هطوا

 س ارق هرونآم هروس مصقار ,ابطخ "ها ام وع « دلڪلوا ك دیا
 هلب دی یدنفا فظن یب هد اح هدنماتخ توان انغ هامرس هراودنک

 ههل روب اتنعا )و هلهح و وب واطعا هد رلو رط یر داوع

 هنکشوک رظان هنا دیم كناغارادحس و تکرحو مایق ندنس هطوا ضرع
 نودرک قاط هدرسرینوک انوک ی اعد نوردنآ ناکنهآرس هدقدلرویب تدعر

 هناح نهم نالوا صوص# هش را اغا ی هظ وأ یلرقس یر دلا

 ا یکنهاو لوصاو هتسوبب هقوبع یینامداشسوک رم یراقاظ
 ضدافروضح هلا یراس هبقاطیرااعا نوردنا هدنراک دابا هند نسر مس

 یرلذذلوا روغ هاشداپ نامرفو مهار ظ تنم بولب د ایارسو روهط هروناا

 هدیبرا تیعک ولو تراشا یسع ان وا قاموط دکل وا روما یا اوا مول جم

 هدا اح یرلق دآ وا هداج روا هپ ايه اه نامه بولوا یک تر اتش رب

 رات يسا نابناوا عد ن ا اغار E لس در 2 دعلا ن

Oلع یعوءبام ن ن در صح ناب روم در لح راد وح رس  

 راه یراذک قرادان وا ندي رات ر هش ترضح روص حور اوس یدنوا

 هلن دیاغا رادحس ند هناهاش یرشا فرط هحاوا رادتقا دنلب هاشداپ عبط
 / هنرلصدارالد یارم د تاوعا ندسابفیب سانجا نالوا ےسر یراثباو راثب

 راد نالوا هدنو رط دفض تنوب تع لو قحلوا لاق هنن رل تعم و ل: ۳

 هدب ا لوا و تسغر راهطا نم ترضح ؟هرخاف تالو

 ترس ثعاب هنوردنآناک د:یراتحاتساو تحار یافص ردق هحاص
 فرش هث ؛ رز تس نال د روو هد :هاک شار هداعساا باب ی ورک نیغلوا

 لرسقت یناونع دنا ناوا یا لآ ناکرا ه دناژوا دعس ناو واو ارو

 % ا ۶
4 



 یبیناخ xX 1 وحما ادا یی زا "7 ءد») و راک "۳

 هتنطلس یارس هرکصندادا هر زوا یوصا یدیع ةولصو ارس هغی مع

 رجالوا بوروس ترشا يم هلا یز دیوم دیكرابم هنیارق حیذو تدو
 أ لصاو هناوغا مم یرافب رشت هنکشوکت عیب ه دنلیمکنو لثان هلیزج
 ٴدعاق یتاوغا هطوا رهو ریسه كعا هدیاعم هب یل هطوا جوا هلا یچددلو

aهدو هدیاعم ما تخ نیغ وارورپ هد هاشداب تّعطاع رهظم هرزوآ  

 هراس هش اطکشد یاشکاد یارس هلبایرللادنص تنطلس لاقالاو هلو

 نوک ترد هدب بولوا لامآ باعصا یافصبسلالجا تکوشز ادب
 یورو نوردنا "یلاها هلا ارجا ییا دبع تاعرفت تاعورف هک ترد

 یداوا الما هفيص ت یراقدروب ایحا

 نانلوا بییرت ند نغیداوا ررقم شاخرپ كنج هلبا ول هيسور ردق یاضتقب
 ن رد بد قملوا نیبعت و بصن ی رابضاق نوبا_«ه یدورا هراودروا
 اشاپ نیسح كنیدنفا دمع یشکرچ یس هجاوخ هصاخ رالک هلتهج ولو
 یسارجاهدرو مرهشرحاوا ندهد دلو اي زر یًریسلوا یضاقهنسودر

 دی رف ندندهجاوخییارس ذطلغ هنفاهجاوخ رالبک نالوا لهو نالع
 ی ی زکد ولت طفم ست کا داتسا نالفا رهددنخو و رصع

 E نیعب راو عب را سا

 4 ناغارچر د باکر یارحاو فلاو

 روهشعر وهش مرح موب نالوا ل اس سار یس هنس تردقرق وش
 لسم کودیا نوک یس هنر عج یش ن وا كزوسناماس زوم ند هيمو

 ززوب هن وکم مبر هاشداپ نویامه یاىکاخ نوردنا راک نامه هلغلو
 یاکر مرح نالوا هر هرکصندنوک یکبا ب ولوا نورعم هتهگ یکیدروب
 هلن | اّشاب ب میلس م ظعاردص ردق تعاسیکیاو ارحا هدناغارچ یارساحاب

 هاش رورمسلا بج وتتسم رووهج یارض>یدنفا هداز یعسب مالسالا ز 2
 یداواالما "هفیک تس یرلودلوا یعجال سزاو لئاب هدروبع
 سس ججج



4 ۳۸ » 

 نیسحو عا ےلس ی اب ز ول تدرورسم ¢

 ږظته رک اع بتارع یدنفا
 ۳ )حس سس

 ۱ ملس ن ۴ e دما رقس یسهلوک اغار هک د.س را دو وح ساب قریسا قوم

REE ۳۹ ۳روصق و بیع ی« دی راوس عدو ے لعد ور وسح و عب”  

 رورسم هلا ی اشا زول هدقاندنعب داو اروع ع هاش هج ول كد ر رم :دنروک

 تلخ تااا هعفدول یدعا یدیشلواروعس تلسلحاد 6 ل۶ ییدداروبت

 هشر وا اط یھاہس نالوا داتعم مراکم هاشدان 3 0 نهان ۹۳۳ 1 تم

 ۱ طح ندیا 19 هدازدودم رو دم هم ری مدارا :a یوا تبصد ی اک

 هد رالک نوعا لاغا لوق هنلیعم بولوارومای الو عوعسم ی 8

 ارس هر یر تین سما باب ید یدنوا نیس شواح ندنرلمشاسوا یراوس

 هر قلشازو نالوا لڪ هدر ورب ارحا هدو یناونع ییلاغا لوقو

 . لوا مزالمولیصا كب لبلخ رادف وج یلیکو یاب زوب ناک هد رالیک هلبس
 نالوا هدنودام تواوا لک و دو3 س رم اغا 3 2 هن : رج تاش وا

 ماط لا ام .ح لاح تشه كن اما قطصم ر زو رو و هد راک ن لر راشو اح

 7 هت زرط ض اوع یباح یتارفن ی هدنش اطو یس ای هت کارا

 اش راکالک 9 یسام وا ۷ "لو قحا هداه نوا وا س ۱ 1 هژوک

 | هب یسربو ناش هکب تکوش هد ازکب دوم مدل هدنویامه "هنیزرخ یر
 یدلو ۱ فاش ةنکل دیس ور کاک دج أ یهایس هد درد دا درج

 هج ولو نول هه یودرا ی مطعا رد ص تک رعي

 6 ا لس وأ دچار ول هدهعد 1 و

 قبیصدو ۵ مه ای 1 رد ی هالو هزل و لیتارا ندنفر طظ واوعسم

 بد ره د بد ردنر ندداعس رد هلعاوا قیقحو ناس یو ةن ینددنلوا

 FTE تمصه کرح یراترمطحاشاپ لب طعارد ص هل ۱

 هد و نال ومالا ینوک بس ی دآ كمر = لد ۱ یلاحرودرا ی 3

 افا ها طع ترادص تکو ا و ۳ اھم نیکی ۵ دا ت ربع لر کر رام

 یمظعا رب زو تروح یاعلاع 1 ارك اشاس ند هنس تطاس یالکو

î ۳۴ 9ی ولح واتلود اشف گرم دن راطز ه.هارح ند و سد بص  

 قاونف قلاشاب مانمناق و عاف هلاکو مافم یرلترضح یدقا دجا

 یدلوا موادم ۵ ء تب ۵ وسا كن ۵هس ا ماهم هلا

 ۴ صبص ل



 تفت
 تد ر حس سس سس

 ۱ ىراس كب كناغاسابلا راددنس یفوتم ند را اغا نالوا هدنووامه *ه :

 ار مدو هر هناک ولم تاثر تاکرو را دما هدر ولامش یا هب غا قطم

 ه رلد روشو تادع هب یراسد تماعر هع طور ندرآ هرابنان نالوا تسد

 یدلوا تاعرو تعرح یسهدنعح یسک روا هدراسا و نیغ ردو

 حار دات 5 اد ترصح تع رع نالعا

  ESنورعغرصد نول ایه یکوع ن ۱

 یح هل وعووو هد هکر امم هنس ویسا یرلتر طح هللا دنع نم دب وم هاشد

 لوم السا هلآ هصاخ رکشل جد یر هن اه اش تادارفط ناو قو

 یار کاک هدلوبناتسروس جراخ كردبا اوتحا ترص یاو عقر ندندار

 ی د رلو> هژ وا تیام هو ت وذعس زادا دیاس میس الغم یدچم یکلتف

 دوام ایت نالوا هنفن رس  عماج کبر کی ینرکی کیا كالا عید وبن ۵

 یعطیا ا اچین ههحاوم كل رارادقوح ی دنفا لر س یعتبام رادفوح ښی

 ناک یولامه نورد تیقیک ااطخ هب اغا دیشر ی وح رادقوت

 نام يج هل روس تع رع هله و ن دنرلیهافشرب رفت و ناس نا

 ی مس نالو اتناما هدنسهفاک كل راغا رادقوخ ه رکضا دقرل

 ربع رب / ےطن یس هل صوب هنفا یدنک ساره كره و قاش سوگ

 ه دک دتبا ےھت ییی را میلست هنسادفک هنیزخ اع وضوم هپ هغ
 ولد كج «دیک ندلا هدقرادقوح یعوحو رد i و تب كس هډ

 مىسر ىس هلج كر هد # ریغرال ردقلا 9۴ هد هسا یدلوا رمغتم یس

 فاق نالوا صوص هغل رادقوح هدندوع قامالسو ادا یاو اع

 هرزوآ هحو یی هداراو صا تو دیا ادق ههاظ تف اطا 4 4

 تعراسمه یوم ہما " هنفرط ی هادی ت رح یرلش نالوا تناماو تکرح

 هنوب امه بکوم هدنیعم كرلناوا مظاتم ه دما هرکصادقدناو

 هد دارس لو مالا كرلدمعیا قلعت هرکسعو راهتشا لع یراکح هدیک

 یداوا راکشآ یک شاکی راقج هلاف
 ۳۳۳۰ هس س »۰۰
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 3 یار التت یالعمیالّسع یهللالط تره> تک رج ول

 ف ستم سه

 ترمع ف وس هنا رات هرا ترد رگسع ك اوا ق وس هاب راس ه.سور ۱

 رم ربع كن ولت رس عح رس ر A E e نهش هل س قضا ا ی قل وا ۱

 ی 4هس ترد قرقوشا ندنعددلوا ررعم تا رس ۵ دنرارهک روشک

 لقن هنیارمس لوبءالسا ندنیارس شاطکشب یتوک یعجوا كناوالا عب ر |

 ت داعس دقرخ هدرا ه دار یا تاش نوڪ نسا یس كر وب رم ۱

 یرلء رع هرزوا یو ناوبد لس ۰ داح یادم نر 9 تکرح ندا رب |

 تور بوم ۳ ارا تلاح ر یک یر وص تورو هنااا ل ومال سا

 یرالوصو هواه یک و ملر ےک دویفد حویوا نا هدلاحیییدلوا :

 اونحا ترسصن یاول هاا و اعد هل وا ردقم یرالوخد هیالشفو سه ۱

 .الماو تش یعیدنلوا تضاد هب 7/۳ نالوا |ازح ےہ EEC گن اب دواد ۱

 یدلوا ا ر یوزوم نوتس شهو

 + ا.دنارعف یاول تمدحیدنفا رک اش حش ندش نییعل دو

 فا اکاد هلا هيف وصر اکو فاس ندنس رکا كن هيلع قرط |
 رادباکر قرسأم رهظم ند هیدننشقن میاشم رهام نار وک ۳1۳ فلس

 یساوا یس هدرورپ نواس نوردنا كنیدقا رک اش ےش ولنداشر قسا

 . هلتهجوا و راکرد یسهمان تبسانم هنیکلنهش یورش خاس هلریسح |
 بلا راشم ج ن دنفح هناوار امو دع تیم قاف نهادها ۳ وه |

 دادک هصوصخ "هطوارب هدنب رق كن هلق صصخت هفرش یاوا نوا |

 یدلوادافتعا كاپهاش داپ بولطءیسلوا داروالوغْشم .دانا ص .ةیاطواو

 ین ذومرمش تااکو نمدخ ضر وف #۴

 %4 ن اب راوس ناب اقا ل ۳ دوم و ددا

 فیراوس هداسندناوعا هدکدتا تع رع هولامه بکوم تا تب" لو ۱

 ندنرلکدسا لو ها اف یارس یگ 9 مسح و مد یابام بولا

 ےن هاف هدزر رسد ل وه السا یاب ندو نیا تنا 9 سا یا

 وب ۳

 ددسم هد هسا یدلوا یساح باس هنر رل دوم بار هلءاعم وب و یسالن ۱



 تارحت نداق ته د قرون ]وا شا 3 دیرزوا یا ن ل دوم فن . هروک ف

 یشا ندوع یوک بون یدن کک ند "وم ر شو ناسا كا یرادد*و

 هک نونا مه یک و فرد قامالسمسر تروص تب ز تیز بیئوت هل
 هلی اوه شو اشک ینوکح هعجج یحتزوفط كل والا میر ره:
 | قلم الس هب ی رابلا هنع یر ی راصدالا بونا یا ترضح عماح

 نواه یودرا ی ا هد هسدا شروآ قفاوم ریرلضم خو ه یدلو

 لند هبت رع ضءإ a مسر ندنعد دن وب هد :کلتفخ یار هرزوا یب

 ماطد هغ رارب لررادفوح ی یروب ه دات رد اا ار و افا ر ر

 | یرلظباضنراغایراوس هلبا لئروک اضرقفاوم یسعلواا ص ما یتاطباش
 رش هراودنک یرلعو وف ق نیلاب ین اطباض كن ریظتنم ۳

 5 دن کر هنا ظااض هرسذظ ر دو هشواح ن د.دنفا كراضر یساغا لوف

 قالوض لرکو نایکصخ طوف ب واوا قو هواه نوردنا ی رلمدق

 | ثالبدمونارو درواد نامرفورما هجن یرالکندوریکوللمنایکس ناکیب و
 ۱ نااش ید دلوا كن ر كب ننی یراق دلوا شیک هشرلب دنگ ی دنک
 ۱ | فب رعد نفتسم یکح هربکح هلون لرەدکەذ هذآ لکد نانه

 کنت یلناجع نالب روپ ناسسحا ن دوا ةد رخ بولوا نایب
 | ناونع *والع یکیدنروک یک نافلق و ملف . درلتفادص شودرب شود
 ۱ هدرا اوآ هدیمار نودا یو درا یینغلک ب تودیک هلن وب تدمو لصال اب

 | ورند هنوا هرکصندقدلروب نالعا هیاکر همدخ یفیدلوا ناشبلاخ ناز

 ۱ هدنفوف ارلزوذ و رودس رکو اعز “رز ید رومأم داتععر ی

 | «اکردنیباوبیادنهک و یناثو لوا روخاربمو یاب یچگاتس و یشاب یو
 He الاش هن رشا ق ر هلوا یلاخ ن د را هیعمر هسا یکاوا لاق
 هب هدارا شک رح كب هلجح هل لواروطم یرلکدیکر اظو داق ی هی هنن رزوا

 کاکا قیر هلبا هسلا مەك وب یرادنس "هرم و قدطا

 | یرلکدتسا ند هناردنکسا تبا چم ته تلعب نما لو ةدندرا كالا

 | لآ عصر هنب رل هناورمسخ شود تکوش شود «لتهجواو لابقا هتفا
 | ثداعسرمس هلفاوالایم یز هلاک ولم دنسا اف دوب دا بعیط هکیک طاود اف
 | ههعش یداب یرافدراص ل اشمالا مدع ل اش یاضر ید هن رار قا

 او



N 8 88 لو ناطاس ف سرا هوم نا  دف ید نام  

 ۱ هله > ووا تورو ید وشد هند ژ هناهاش تفاف ند رطح ناب رهو

 درک 2 هص هلص: صحو حص هد ر ویر یرلعو ك ود ب ۱ سا اخ ۳ و ایم و ۵ 7 وک

 لوصو هدد 2 ہاح هلا را دک ند نازح یا هلج قر هژوا او امد باس

 یناتناهحیات ماما هدنرالوحد هند رول رپ نورد هرزوا لوع"نسالوصاو ۱

 دعا ارو هطح هلا هد رقس تاوذا یدنفا یرون ه داژ ق هد.ص

 | الاغ ترضح تراز دماحا رشک هاشداب كدا تمامآ تم دخیادا |

 اکربن تموح سم عاف داع تنج یادساو اه a ك ا تع زع هفب رش برب نوا |

 لال الا ع نآرق ةد رش هداح دامس یراذداوا شا یربت ۴ |
 تساحور و هزرضح ح وتفرر حوریباود بورویب توالت تا جاقرب ۱ دو انشا در رم و داد نوا تا اور
 رهوتدوع هما الاو یالا هب یار یالشق هرکص ند اعدتسا كرل هبونع» |

 | یدا وا کک و ا ثعاب یرلف داوا ترصتو ز وف دعم هلهح و

 +¥ اوتحا ترصن یاولراوجرد فی رش دیحود ادب $

 ر دقلا سس > یراتر مھ > زەدنفا تالوحرب رک يه و تنطاس راد بطق ||
 وا بلاغ ۳. رارد ًاعرصا و اسع هدلاحره و براح هلا عدد یادعا ۱

 یکلتفج یار نیکلروک بسانم یراثشد هی هنطا و هرهاط تانسا نوعا

 یادا هدفیطل درعم و فب رش دی۶ نالوا شاباب یرلم دقم هدنسال شق |
 هغر دیح ون لفظا هرکس ندقداوا مات ی نا ماشخاو مایق هنولص |ا

 لوا یی رلترمضح یدنفا رکاش یعش فد رش جم هززوا ق لوا ماود
 ح

 یزاغ هاش هد رلق دروب بصد س۶ سد هدیحوت ءا تلخ دو

  رظان هنه>وت لهنلاراشم حج بواوا یزادنا هد اس هرپرپ یذاح هنارح |

 هقن رس دیحوت یرلترمضح رب رع هدرلفد)وا رتن هل را هبس دق ساقناو

 تعفر هدنن اوخ لهنیرخقعلوارمصاعم هلبا لها لاح هدلاحواو رشام |
 زاغا هرلده)ا یراو رکاد یدنوا. خاص هداز یطوبوص هدیارقس هلا كب

 هدرکذ ؟و وب حراخ ندنفج هلوا زار 8 لوبق اینم یرا دارو یک لبلبو ۱

 1 | دی نی > نوب اه نیب امو ی دنفا ت4! یساب د ےکح نانلوب | ا

 یرظان E رکاسعو اغا نابع یاب جات و یاو 7 ماماو یدنفا ۱

 سردم یبامایراوسو یدنفا كبر ۳۹ یرظان حطمویدنفا بح دیس |
 ]هد هباواه دیاسو لخاد « دن هل ه اه انش ث تصخ راب یدنفا زیزع |

 را

 حسی

۱ 



{r} 
 وی چ ممی ےس بب

: 

 هوا وشاب تیاهن بولوا لث اس سر یراقج هلال هل رج
 | همتا ی ا دنل و ۱ تدوع هلا یعل دنلق زاغ و ماتخ "هدنسر هلا

 اب هد ورا جا سه < :دااقا

 ترضح عماج رد فد رش داوم تئارق «

 هک یراللا نع یر ىرا ص نالا نوا یا ۱
 n O یا

 ندیایداصد هن دیک یه نوا كنلوالا عبر یس هنس ترد قرق وش

 الواو داعنا ۵ د ۵. .م السا دالر واک یییدنق 9 ید رس دلوم عج هک نی

 ها فان ET ڍ py یو ۳ ادا نسا ۵.دس ترس بت

۱ 

 ۱ ات رم یسادرف E او تقر از ع ینددوقوا وال

 هدنف رش عماج بوبا لدپ « دلوم نالک ه-نقوا « دنفی مش عماج دج
 یدلوالدسام لدم ىەگوقوا

 دی دصاخح بر اخزا اغا ردرح یدن> ندو عارح ل

 ۱ لولحم «درانوکو بوت هدلاو یکسا ندراکم ا نالوا صاخ هرل ا هطوا صاب
 | یدلوا لوصوم هروب زه لول اغا ر دبح یدنح ندرااغناءثنسا قلعارچ -

 نادو.و مرریلس هلا یوم یاها دک غار تح لاح لاجا جرو
 ۳ تست

 | یاشاپ یس هنسرکس نوا بولوا هلوک دموح نح اشاپ نیس> كحوک ابر

 4 هدنلخینیدنلا هرارس ها یر لوک راس هدنلاعرا تھبلار ا ۳

 | هلخلوا یااط هکلیدنح بل از دیح هحدیا دادهتسا ننک هد هطوا

 | A) ¥ تجر ھت د داتسوا رانراو هنفود و اد هل ا ترا

 ۱ عارا ندنب لدلعطیدب وو هراب ندا كب 2 )قداو | ادیوهو رها

 ۱ هم داف # نوسآوا عار حرب نوسراو وق مدر و ههسع وردنا # نوسا,

 ۱ نیغلوا ی ؟ دیدیأت هدنسهزرب ز یدوعدو. ہا و دیدش هک دنک یدیدح دی رد

 رارکت راز ۶ یسیمان م ان یکرارک ردو راے تعا هود نک رانکو راف

 | ناو رار لس هعاوار اکماک هلرا قارادوج هد زوةط یمرکب قر هل

 | نڪ د هالاصنا و لاخدا هندادع یرلذالس واح لاطاق اثاب ی

 ۱ راد_هلس ن دنرافالخ یی یالخا ن دنکدنروک ی بس یادش
 | ردیحو تالاس هنکلسم Cs FU pF کا لاو نوع یاب

 اس سر رج : جس س
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 l5 هل افلا م اشو میصو مدت هدلنالسرفاح بواوا كلام هرر .
 | نیک زان i و اغا لع ولتلود قرشسد فلخ اجا والثم ييداب |

 | هدنګ راب رق ةر تاه یدیشعبا اما هدعلن الس رقاح سابی رد.>و ارحا

 1 يلهطو | صاخو رادقهس هدارااب هتک ولب يرا و نالب روب بر ندر

 | راع بس هژراس یتیدلوا ره غەر لح قعحا هبافلا و هدنسارا راغا

 | كرایاهطو !صاخردتقم هلورو بو ؟ررادتوالا یوقراریلس هلواراسکنا

 ۱ || رانا هربخ كح هدا ناز وهط ندا لاعو زامسل هب رواه نیا ی ۳ 8

 ەت كمر بھ ر كد و دز هور رع راد رک. هرزوا

 | هد هسا یدلوا دنب رک هم دخ ت داس *هقرخ هنب یکیکاوا بودپا
 هدرانوک یجب روڊ فیش هنوبابهبکوم هرزوا یجر هدا لابس ۱

 | فدرعب « هراناءلوایراوس یغج هنلوا فو ۱ هدنآ رم 2 ینادقام ندب  زاوس

 ] ام دسد دف رد یک فر ر لہ ییلک: هولوبو

 باس ىكىدلىا راربصا هرعت هک دشود كا و رارق هعمامرود ه دارس

 ] یفیدلوا ىلە كل ردیح هعبرد ل دنعددلوا راعش تعَعُش راد راهش ارغا ۱

 ۱ یدلوا راعي لدراه رادم یرلقدروس عارح :eh ۱ هرابنات لاع و زاروا ید |

 روربسروهلنز اشاب دوادیا رر دیراوس ملت عوقو #۷

 € شاپ نیس> هنوط رکسعرس فرط زا ث داوح ربخ

 ا[ یاضف لوا و ت٤ زع هباشاپ دوادیارحم هلبا زاغا یراوس هناهاش تاذ
 | یرابراوس هصاخ ایت ازم ترغرهب یراوس ملعت هدارفا ته را |

 1 هننرلکواب كن اغا فب رش یشاب زود هلا اغا دجا 3 دن ندنرل شاب زود

 ۱ تا یراه لاب :رلکرود 1 زهروک ذم تاکولب هژنهج و 9 تاغتلاهح هداز |

 ندی رج یسلرب جد ملعتردق تعاس یکا هدرپ رب یس هج بولوا تاق ۱

 مدع هردوع فود د زادعمرب هلفلوا عدنارفن هاشداب لوب هم یرلود اج

 لا هش زاونو ر وهط قلاراوا یرلت رطح اشاپ ورخ هکب داران

 | یرکسعرس هبوط برم رورع هنکیدکباروصقزت و هد هلم اهم قح لوا

 | یحرص كن ابشاب , سلع ند ام زا كنحیار زو نالواهدشعماشاب ¿ نیس ۱

 ۱ هل تاجو تسمرو , سالن هیه,سور یرلاغوعییعاطیکب دلتا هکدشود

 ]| هددها بی رق ندنتارپ رحت كناشاپنیسحو ناب هنویامه یاکاخ هدنلکش
۱ 

 ناجا هیلعنو هلع ا دا ۹۹ دیدر دیا تبسم یعح ها وا ناباغ هلع لک

 د ۾
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 ماک>ا رندنا رانو! بودیا د ر تروص "بارا دن سر لک شم هاشهنگیدم هدبآ

 ۱ ورسح هدودلوا كعد س ینوکوا ۳ هنهادم یرلهروب مدیا بارض

 هد هرصوب و نیک چ يغب دم هل وب ب اوصباوج هنپ درخ هش د اپن ریش
 یداوا نیکنر ينب داروب تډوع

XOفہ طد یاب یهوهفندشخار  

 # یدنفار کب شيا بص و اغا

 هرانانرپ اغ ه3 دلوا ب یوم هنربا دوج ي نوا كلوالاعیر وس

 ر وطخ هرطاخ یسلری و هقیظد فیعض یشاب یجهوهق هلاکو روهل
 هنی راقد روب داب قید مان ندلیا راطخا هسک دانعم مرک هاش هچګ د
 بواوا روب هده۶ یاها روصم هاش هدقدلوا داش سس هدر ناد ر#

 al ۱ فبعض RRR ۳ روک ذم *هراینان هد٧ع ع اس

 ند 8 ىق هغلیشا , يج هوهد نالوا لم لوا 3۷۹ هبنورد

 ندک یرل: اودعلاط و بسانیراترهح یدنفا رکب رادقوج سابقبا

 یدلوا باھ بیا هجونم د یکیدلبا صان م لب ص هب یکن

 نواه یک وع ساب ىلع رادیلس قسا ردص ندمآ ۶

 قسا ردرص نالوا لاغتسا لاع ور هود رد لاصءالا ندٌتلابا هو

 یجب نکس یرکب كنين افلا عب رویشا یراترضح اش اپ یلع راد
 هلا اھا تاعا و اسو هره> هنو ایه تبکحوم ینوک هنسراهد

 ندرورسلا بجوتس هرو ص > قع وا #اهبفا موا دلا ۷۶ ل داعم ىي )و رم

 تراز هقشل هول یسابحا ن ن ااو هداروا Da تص حز هددون

 ر ا هی دنوا ت? یاب ےک E لها سر 7

 باوج هنامکح هاا راس یدنڼذا را تراکح یءیدلوا ن وامه بک

 بمر 89 هب یار راوجو ریشتت یتیغج هلواربخ ضع « دی رج قر 1
 یدلبا ریبعت یب رلقدابلا # مآررمغ نم

 46 دنا ورا فا یاشاعب ل اهاش تیغر 1

 تاق وا ميج كنيرلترمضح نام ز نافاخ نالوا ناعع لا كولم ممظء
 یفوقو» هبا فسح یراتفو دونو فو مم هب ان ی رلت اک لا ضل
 لس سم ا ج ل ی اس ت هس



 )کیر نانو را هدااح یلدا وا مارا هدیمار قا ارا وش ندنغد دا وا :

 نوا كنا لاعب روشا ۳ وا ندنانها د اس هوا لا ند هدئاو |

 3 نيح و مزاع هروبرم تع“ بولا ینوردنا نا یو" دبش ی درد
 | تولوامزالم هنب رلنودامه باکر ید ذا نہج یرظات هناختوراب ه دل رلب رقت
 كهللا راشم رظان هد 2 ندا ایت هب هص وصخمرصق لوصولا دعو |
 ندنمآ ظتنا ماد یفادص قدصو نابع ن دنس هرطاحلاح ىترغ“ ۳
 یازج االوا قر هلو لوڈ ىم تاغتلاو لومام تافاکم هدنف> نيفلوا ناسم |
 3 ابحا یس هلج هبا اشاعتو ریس یتیرلندا ااو ارس هناسحا یتس هلع هرات |
 یدلوا یرللود بلق تحار بیس یرلت دوع ی رزوا ماشخا بۆروب ۱

 [ بسام دنلاحیدنفارکاشیشاب نذٴوم ند هصاخ هناخ نا واکدک نار
 1ن EEE هرکصن دک دنک هنس هن اخ بولوا عارح هلبا یر |
 ۱ ى دارا ھے٤۶ ؟ یالررعش ن د هدزناوخ لاحر هغلشاب ندوم نالوالصم ۱

 نرافع هداتش سوم ی ردالب یادص هکلب و اود ینانذ وم ن نوڏٴوم ا ۱

 < یدفاقباس نذ و رم لاحلاج اجر ل یدلبا اونزوب كنها كتر |
 عولبلادعب بولوا یس هبصق یر وک یار طقسم لصا نع كھبلا یوم |
 FETE :ةددلوا ی ادص يلكن هآ و لوصو هل واتس نوا و عورد نت

 ا بودبا لوحد زا _ تراز ار کاک خاص یسادفک هاب رج لیلس ناطاس

 3 ال رو « دواه دانسا نوه" یس ۰ دید 2 و هحلب روە هرآ ید هدو

  جارخا « رهاظ عیلباق هداروا نیفاوا نراقم ه قسومیرابضرع رو

 | خم بویلوا ج اح هنس هیصوت كن هسک نوا فب رعت ییدنکو
 ۱ كناغا یطصم یاوم شو اح ساب نالوا یسال ال و نختم ندانغمو

 أ یزوساد دلو دتسا یتسار هریهآ ٌهمر كع سو نع ی روف یس هبرت

 ا زاب هة یتساوا یاب ن ذعوم راندیشیا ن دنکیدلبا هتسخ قایشع ۱

 3 مول « هرکصتدقدلوا 4 هژءارو ره لوس م یس دنس سا زونوا هلته> واو ۱

 ۱ یز هکر دو نیغلوب ز اتما هلیس هد رم هطوا ص اخ هدروک ذم

 ۱ 7 شود رس جلج دو وصاا ولو ك وعا لر هد * یس ںی الص

 درب شو ۴ انا 2 هر قار > شک ییارالد ماره ماعءو رم هند ها ھ

 ٠ تن تی دند ۳ ]ھا یرط و هه 8 وا ماما تعاج ءان

 ۲ # یداروب %
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 | هدنڪګ رات جوا یر 9 بولو ۱ تج تب رکح یا صوم هد ا یدارو

 ۱ 59 ات هفتا ندردو هال ماه سو رکاشو دان هلا لوا ی . طخهب ربص

 ۱ نات هککدا ن لشح» ۱ 4 هل | نمر ےل ی رج نگرش ۷ ق عو

 یکوب و و رعب ۳۹ یتنوناف نکا كروردنا یسلدیک هزوبامه بک با 0

 قلعارح جد وا A ې دیاربخات و قوعر احود a دعو دع

 یعادلو 1 ر وخ ام هما عدا قلناکحاوخ هدناوا وشا و روح اا

 ۱ هدرقسوم ع هدا ها و» یدنفالصالا یدلوا روطس الس هم و

 ۱ E دکلسد ون قیلعت هل صوص و رهاط را ھەمە دونو نو٥ نوت لک

 | ن د راکو راکرد مکیدلبا ماود هنساعد رمغف هوا ر دان یار

 ردراکشآ د سا یغیدلوا

 ماوعو صاوخ ماشحا باونارعیغتو لیدبت #۴

 , E r یسم اعلوا ياب |j 5 ر دعد ساسا ف ص ال نالک هلک ورندل

 | یرلقدروب هدارا یسکاوا رت هل وبتدنوب س انش ر دق هاش هلذعلوا ساق

 | ند هیفیس هیلکلاب هکلب و و هيلع ی رط هاب نوعکسلوا سا داحآ مولد
 ۱ ارم دهد و راهتشا ینیدنلوارم دل ر رح هر هلع تلود "هود امو هرکس

 ۱ یراناسارحو هر وع را کو یرلفرع كنالعیرلن وک مسرو قراصو قو

 | نالیروس هدارا اددحو لاثتما رضا سکر ھه نیفاروس راب زا یسکلوا ع

 | یداوا لاجا فذ اطلو فيا دک لب ذ لخاد یرالکج هدا لابعتسا یب هس

 $ اشا دج ترع شد بصد و

 | زرطم هلبا ترادص ر دص و ززعم هلبا تلاکو رهموربند هنس شد تر

 | مان بویاص هه ییامظع هلاغرب یک یرفس هیسور اشاپ مجلس نالو

 | راذعفاو بجوم ی یراب رهش راربعا یساقیا مات مادقا هپ هپ راح ماه
 هیره تکلمام هلا عزا كنویامهرهم هلغلوا بجوتسم یراسک اخرا
 | تیکوم هنیرزوا كنعودناوا هرواشم افا هدلو لک تنسودنک و هرداص

 | هلهجواواورا زااهافش راب ضب هیاغا نامعیشاب ىجا تسب ندنوبام
 ۱ دبی ,طعارب ز رو صوص “عح لوصولا دعن ندنعددناوا رابیسل هدودر

 ۱ یاب A لوا و ل وز ینوک هاش a نوال رجالا عبر



{4A} 

 ا ةدزس اشسا هت هدرا 9 هرکصتدقدلوا لوق اا "هدر ییدلنا ارحا

 ندنعلسو ارس ەن وداع ھر هماشا ده تزرع ول ناو دان رد نادو ونان و ا!هد هاشم

 یدالوا اذا هنفاس کیدل رو هنهلخ اه هاعباشا ولا ومانانلواه رداصء

  هناسر سار نایل هب یناد.ءةیالاو هاج هبجوت

 ۵ ومعو بیعو رودعم یروثک و روص هل هلو ار وص  هدنس هرم صا هثراو

 مظعا ر دص كنب رلترضح اشاب د تر اب رد نادوبف نالوا ۱

 قسم هع سا هدنواحهیودرا هلدهح ود و قح ترادصهنن رزوا اشاپ حالس 2

 ل٥4 ن دنس هدهع بوناوآ فدرشت هلا فی رش رهم ن دنعددعلوب ۱

 یباسییک واعآشاب ناثلود یبسر ناي هدهناسر ینادورف لج هاح نالوا |

 ا ینازرا یتارمرم راپ هباخا دجحازال یلغوا یوا
 23 وا ساک تو فلات نم ۱

 ٩6 ساویس تلااب ق دفا الم تزرع رعاش ندش نن ##

 راتفک تذلو ل وصوم 4 ویاتس ءور هباد یسهیعهربر هده قل رط 0

 ندراک زور ردان نالوا لوبقفو بوغ رهدراصماو راد عیچب یراثآ هنکن ۱

 ندقلوان سو حوشر عاشر یسودنک و نشوریرنهریم كنیدنفاالمتزع ۱

 9 ی رطخرپ روس نالیحآ هدلفاحو سااحم یعیدنلوب یساحی یسات ۱

 رکششاوخ رک ار ك رفطهاشداب نت کیدا چ : رز کنج یسالصو صو ۱

 .هسیا ردپا فیلکت هن مصخ روئلوا هضن لص نیزمسقلوا رفظءو روصنم |

 غاوناو ریثد هنس هج وب بولوا ربفم ههبلا راشم یال وید ی یا لوبق |
eكل ردیا ریس هر ھر رهس رهذ كل راهدید مرک * ۵ دن . شلوا رهظء  

 نامه توروم حڅ رهت هساوبس ییفن هل عفر غل هبراو جمع یتفب ۱

 یش مرکب كرخالا میر ویشاو نامرف ییراغک هلبا ناماب + ۱
 یداوانارودرواد ةرارا لامس یرلکدردنوک ندوب اہھتکو م ی وک یلاص

 نونامه یک وء ی سافا کشد بلخ 3

 هک نوردنا نرو طب رو طیض یار

 زا یراوس لول کو E بک وم هدهناکولم ت ی ا

 ىغددلوا ىلا كج از هو یریاغم لماظا یرلکدزک یرسریس یرلصء» |

 ۳5 ركشل افلطم هنطرض كران و و الا هت داعس عم“ اغا رادحملس

 % رداقۆق
 مس س



 هک(: و

 ۱ كننرادمتس رطاع رطاخ هد هسا انعم رب یک اة االول یسعد رد ردا

 یارمم تل ناولس EET ساعارب 3 هد ب ویل روک اور یتسکن

 هع اسم ه رلاا یک یکیدلک a بارو AEE هال ح N دو

 تورص aia یوذ رک دیک ن ووا a وشول لاوو ردو نسرد

 | 6 هیسح ثیاوتاب انانیما نوزوالرتسیادنهک ندش خارج

 یقیدالرابتخاكناغا نیما نوزوا نانلوپ یسادهآ یلرفس وربند هنس یااش
 | تیلوت نالوا تسدرد معنلا لو ذم هاش هلغعوا اهنا ترم > یاد ان

 | لواو نالعا یغلفارح بور وب متفم هلبا ناسحاو هیج ول ی هعسج

 ۱ ید د سلاح 2۳۳ هاتس ییدیفس شا ر هنا واد ۳ ناوا ناوج هنر

 | € هبلاراشمیاغا لاحلاجبا "هجرت . یدلبا نارمح ییاسنو لای
 هدنک راتنوا بولی زا هنسهطوایلرفس هدن راتیدب زونکیا هيل اراشمیاه

 یرهژوا ناب ود هدن ول امه تاکر ردقهنسیمرکب 9 نامهاک هلرا قارادقوح

 ۱ حافر هلا ناونعوو نانم ہا راشم هلءا قا رادقوج یعکیا یتهنس زونوا

 ai ل شاب د ی وش هماح كن :س هطوا یلرهس زالوا رووا ناد: حو رورم ەس یا

 | فوج ی بارا ها لاح هو ناشد رد د یو دنک یکدلک یل وب قاحوا

 | ضف یاب وا بولوا ناشن رطاخ یسهدزم هط وا صاخ ندمگ
 | راد سانا ی دب رکو را مما هلبا یلالالاغا راد لس یتاقوازنکا هداقنا

 هرکضذدتقو زار تولواراکذن هدنلخ یعیذاوأ یسالال سابراکنخ هلو |

 | ردق هنس جا شد و تعاخساسلاهدنوب امه روض > نوعا ی داارھک ی رس

 | روتو دن روما قاراسیتخا هددهساآ ید | ترامطد هب یلر فص اضرعوالوط

 ۱ عارح چ ارو رمه ن ن دن طاس یارسنامه بولوا ت تلعهنفاعارچ یکدرو

 ۲ لرکس هکلوا / عارف ج رخ یبصن هدیرگر الود ندهروکذم تیلوتو

 یی زدعد ونییعتو یصناغادج اهدازهتسوا نالوب اغارادقوج هنفلادفک

 ۱ یدلبا نیبلت ورد ضا هنا یییدنلوا نیق ر ی دف كااغارادق وج

 ٩ دنسوب تالاب اغیسوم نیباو یادنفک تب روم $

 هبه ی د و دح رکا هلیصوصخو یهیدب ینیدلوا ن د هیس ج هطخ
۳ 

{NY 



 ما

 و ییا باس

 رب اسع سارع كبدج۔ا|یھهابس تد رورسمروهظ#

 0 هاب ایا هنود ۵ 5 3 هاب ترش ۳3 |

 ۳ را رسد باب ی و3 سرم ل اا یف e دقرزوا یهاشداب مولعم

 ی دل وا لا تما هب اع ما ی راک دتبا یشایکیب ه دعاس واو لاس را

 +% اغادج یتا تر وخ ارم شد ا بصدو اغادوع تمروخ ارم لزرع 3%

 یردار اشاد دعسآ نالوا روخارم هذ رزوا ثكکب شدورد هداز راوسهش |

 رت ندنکیدمهدیا ذ وعص هلابقا بکوک یدوعسم علا ط كناغا دوعسم |

 ۱ قلروخا ره هلغلوار وهم ايشا هلل سو رودندهاکردتەدخەدتقو |

  رابجوبقو قبلا هباغا دع ر وخاریم ك چوک ناناوبیلیکو یسا دکر لیجوبق |
  یرو هخاروخاریم كحوک تولو | قععس ك ساب مش هدازرا,ح = دلار ِ

 ۱ نیل اص باد نوتا نامی :وتشزیردب و ناباش یردنفا كل لاج هدازاشاب

 ۱ "تامارک رابآ یتیدلوا باص نصف ندون هتسکرآ نو ۲ یییدنلواتوعد ۱

 یدلوا نارود هشدار تروح تااغی

 | 46 رریظننم رکاسعد كیدجا هداز یسودر ندش قالا و

 ك دجا ولنرع هداز یس ودر ناک هدنویاسه هن رخ ن دنادردق نانافا |

 هلة وا لئام هف راعم لیصح وریتدنتس رغصو لماکو سدا هدنناذدح |

 . ندنفودلوا راکش قلها هساوا شغل وب هدفنص یتنقو راکردیقاءاهدنسهره |

 رکشت ه دیس ودنک هص وصخوب و رک دن ه دالا یس۶ وا هدب رک ع تاس ۱

 بآوم ینرک هبنشم» ی هدب ا رخالایداج و شا یرەناواروضد ىكجەدىا

 < ندنویاه



CF 
 _ اس سس سر یه ی

 | یرلکدردنوک هلا یتلاغا لوه تایدعسو راست هبیرکسعرسباب ندنونام
 ینیداوارومأ هرفس روناط یاد اوب یسانا هر رام هدهد ارا فا نو

 هرلشادقرا مک هکزح هز ندر و شدت ینهد كن رلشادالال کا

 | ناسحا تمالس و ته قیفح ظفاح نامه یدلوا شی وشد ب

waw 

ema an dite a 

 تارمشد عاوداو رسد یی دوع ار ورم هدنامزا بارو كورو+ج تام

 نیمآ هیلیارشبم هليا

 4 یناقاخ عالق هظفاعم اشاپ ىلع قیسا ر دص تیرومأم

 | هنب راترمضح اشاب یءرادیطس قیساردص نالوا نیک نیکه هدیمار هدار

 یاد a. Rk یا :le هلو نرو دناطاس ۰ رعص هک

 ست کوس یی دیحوت ر ید" دمو

 ۰ اسا ا د

 | بجوتسم تمدح ا 8۳۳۹ 1" دشا کاکا یزد

 یدفادجا یوخ لها وط ن دراب دنفا رادع س نا: اون هدنب کت

 ۱ هدکآ رک اذویلا هدنش رط كن دفا لع برع ار

 | یرلغا كال رک اذ هد رک ذ ساحو راسهتشا با رتاون یتددل وا یخ,
 یدلوا راهقالاهبام هراود:؟ یتددلوا رداص هدارا نوا

 یراصنا بوبا تعهرد ناطلس اما ناب رهم ردام لاحترا

 ردام كن رلت مط > ناخ یطصم ناطاس ناکعنج نارود روادردا

 | اعا ولتصعنامز ناقاخرهاوخ ناطلسهدلاو ولتعص۶ولتلودیرانانره
 | ندفرطره هللوایراناب رهم هدلاویخد كنب رلترضح ناشلاهیلعناطل
 | اوهلیدتو افورهدعاسمهنراتحارساو تحارنیفلوا تمذ هبيحو تمرد
 | هدناطلس بیام رابآ حاقرب ءانتعا هنخودلواابهمرلبارمس «دنبسره نوڪ
 ۱ اچ ھهر هسا شعاتفافا باسالا بسا هو رارواوتیغر هثب راد امسناط)

 ۱ تاحرییوک یعجوا نوا تفرش بجر وشابویمهلوات تا ھت ندس سا

 | نابعادوتاودناکرا نجیلوا تز: تہ یو مع“ *دہسز یرلکداباترخ
 و ترفغغع سەد قر هلوا لاج یک هدلاولعغلاب و لاسر ارا مها هنن طلب

U SSS TTT RTE EEE TF aT 



 NET 7 ان وا شن 1[

 چ لو ناتسا یارسرد نودامه "هرص جارح ¥$

 ۱۱۱ دم یلاسراو جارحا هنس ره) هر زوا هن سم هنشنشو هتسح تداص ۱
۱ 1 2 ۰ ۶ ۰ ِ 20 

 شخ جات هاشداپ هکتیا لوخد هک رابم موی نالوا یسیکیا نوا كفيرش
 1 ندو امه یک و هلا یرلط اض یرا رزد رفاو سحر نودرک. انش نهشو

 ل وت وط فیطاتلا دعب یرلذلوا هدارواو فی رشد هنبارس ل ومالا

 | لالحا تکوش سر هیاس هکش وک مر ود نالوا رظان هنا دیه یک هدنیارمس |
 / یرلقدروس لاسفا که نهر ه دن رونا ضاق روضح ی 3 با راو

 | یساغا هداعسلاراد ولتلود هځلوا مع یناعرغلو معرظنت هرمهروما هدهرسص

 1 ۱۳ ی « یلکی ترد ین
  یرارب یراترضح هللا راشم ی اغا هدنبحواو مگ د دژ دیک |
 ۱ هد و یظعتهنحت ی هلدریدشالود نسهود N لنو لید

 | یدنلوا
 هک یهاک راکشو یهامدیص یاشاغب یهاشداپ تبغر ل

 یر هعناهو یکیدلناج ست اغا دوعس» ییماسه

 | تشک یراصاو راب د عز هرس هلاهب راکشو دیص را قادناب رار هش

 | دعراکر لیبخ یرلعالطا هدالبو دا.ءلاوجا هلبانامزو نیمزو و راذګو
 ۱ ۱ نوک ی جزومطنوا كدرفا بت حر ورشا قرهنلوا راک ذن یتحهللوا رام ۳

 ن ا دع ییکح ن وپ ا۵٧ نیبام هلبا رلبصتب ام هدن رل وص یا تعاس

 | کب یدبع بحاصمو یب یدنفا یرون یتاباهج "نان ماماو ی یدنفا
 ۲ هناشر بولا ی راعا فورعم ضع فولا هژب ادیرص عو ی یدتفا دیعسو

 2 حس ےک و تل ھوم م ےک دہر و سود “ج کپ حج یاسر

 حج کک چ ےک ےک ےہ ےک و یہ ےک یو ی او درو چم تس یس تجسم م و تی ی صوت تیوب :neon 1 حس

 تعاس كردیا ریس یتیرللوک هم هکجو نوکر هر ولاو نالوا ايهم هدنک وا

  بولف حارنا بجوم یرللوصو هنس هلکسا اط رومنکتهدنراوصربنوا |
 3 هصکربو تبغر هنغانوق كلاغا میهاربا ن د هدلب نادناخ فارشا هحهلوا |

 راق هرکصندقدلروب تعلح نم ابلا هتکلع نایعا نوک یساد رف بونلاق
 قر هثلوا لالدتسا ن د هرهاط تایسا صعب و لاقتا هنعددلوا یساوه

 ۱38 لالجا تک وش زادنا هیاس هب یرولس هلبا ل اقا هر وژ راوس رارکت
 ۱ یرات ۳ رامخا اوچ هکلبو یراکو رافغص تهروک دم + ه.صذ هدد دناوا
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 | قااه> تبط وظح بجوتسم یرلقدلوا ینامداش رورس نارنج همد
 | هلم یرافدچا هنازجاع و لو ذم ت اغلا تاق تاق هنس هلج قحا

 ۱ ب ول 2 دار وا هک و ت دید دا وا لو هن رل لاک ی رلل 5

 | "صز ناناوب « داروا ب واوا مارنحا ثعاب یرلمروپ لوزن هنب ران

 | ب>اص رو.ط شوحو نالواشعبا کارو فیطلت هسا یداد يداي
 | عج راکش یخ هدنرلقدروب فیلکت ییراتبا ر اکش هراکشا یر ور
 | هغانوف ناف یبهتیرزوا ماشخا بودناراهتا هلکنا رادایصو راخد

 | تین هفغلاق هنی نوک سهریا ندننو دناوا تحار هلیمات یسدحتکو تع ر
 | یقو ماسحا قر هلدروس تشاش راهطا هدانز ن دنوک کود نوک وب

 ۱ یرلت وص كصاا صاخ ناک دن یسهصک و ت دوع هند راتلود تبسم

 | تاهت بول وا ترسم ؟یداش یداب ی راک دنلکا تع اس جاق رب هل

 رومکج لاها هد هسیا یدلر و هجن هن وامه ت دوع هل وا حاب

 هاش: هش هلبا ثح ندنراق دلوپرفظ ءرلنیانع هجن هجن هجکی کیا نوکچ
 | و وا هنبرزوک هلیسوزرا ك مروک یرلنوکوب هنيو اعدرسهجردهرورپتیع
 | م دقم رظتنم هد را هرص يکیدنا اعا ی رالاح ناسا ینکج هیمرک یخ

 | اع ی رللوصو هل واتس تع“ اکا ر «روزرپ روباو نالوا یرانوبام

 بسیرالوخد هب یار ینوک دیش مد و یالم هب یناحور یافص ینایلا

 یدلوا یال هرورس

 4 اشا دع د ہشر سا ای یصاو یم طعت را دصزا اش اب تزرع لع

 | یجدنداشا» ترع نالوا ظعا ردص هد ودرا هن رزوا كناشاد ا

 | بوناوا اضما یلزرع هدکنا ن دنفیدم هنلوا افتژسا یش رب اقش هر دم

 | ریبسن هنودامهیودرا اغادریک ر وخ ارم هدنرکس نوا كفي رمش بج رویت
 | ن دنماقم ییاشک روشک یاشاپ هجتراو هداروا هدنسیکدا یمرک, نیل
 | ا شاپ دمع دبشر واتلود یلاو یا مور را نودا مهره مو لد زيو ط

 | هنیدورو موب بوذلوا لیص# هدب رس لع> یغبدنلوا ليه یرلد رم

 | هرادص ردص ماقم یرلتز طخ اشا, لیلخوانلود یاناف ماظذ نیک

 یدناوا لسا یناکو تروص هله جو وبو لکو



 یار ال ایه نادش

 ۱ دڳ هنا طاس دعا و تره

 نال وا عارح ن دنارس هلا یغارادزد ی ب 49 قانح یسدهنس ق رق ۱

 | ی دنا قروزو دوبات هدنچز یابرد یدوح و هرس اعا يلع یک

 ولتکوش ه یدل رادوب ییا رادزد ندنعیدلوا د وفم ه دتمالس لحاس ۱

 ندسه مه مدآ یراتنانعوب و ناب حا هناغا تزرع شواح سا زمدنفا ۱

 ۷ ورنر لس رود اغآترع هما یوم یدل ا ناسا رار . ' یل رح س يج

 رز و مک ی رلت الح ی لاح نوک نوت و كورسا كوردن نازنهم ۱

 هزاحرمهم ن دنراک دا دنس ی غل و دنسد نسا رو 7 ساره

 يابس | ج وص كسک ر ھو اتشدا « دانروز ی رل بورش یلترهش هش دنا
 ۱۳۳۱ ی وام قید بس سلنا اا الا نایسا ۱

 1 هسدالا ه دار ن دنو السا هدک داک هغلشواح سا ی ود ےس ةت کیش | ۱

 ب و دک هرلقلمالس هرص وا لنوبامه رابتسد یرانوک هعجو سوه

 بیس یرلفدعهلوا سزتسد جد رالهطوا صاخ هرلنایکیدنب نکیا رولک
 نامزرب ادا روخعیج لد یسهنس رب قر تولوا نسب 9 توابع ۱

 | ہرا. ن د:طات رطان روز ه دنر وهط هم زومار > ومو هرادا هلا روز

 لرلو سم صعب.« د راک دشا هراوا نفت ترع ی اا تو بولد

 هیلعت هلیانیب هدرح ںیمزوب و لثاق هنغانزاروب رانا یراوس هلیراشوشن
 راتخا افهتساالب زمسەراح فویمهلوا لدا هناسفتلا هدهد ا|یدلوا ل خاد

 [ تاک یسادعام ندنراوسو اصتوا قاعیج هار هدزلنوک یکیدتا اوزنا

 هتک یا رو ن د هلت هطوا ار كم اغا راده س ه دقدللوا اضما

 لایکفسا یتسومان ب و درک هد هروب هدوب و لاصحسا تصخر

 نورد هلباوا قوزوب یاب هنشوب شوب هدنویامه بکوم هدهسیا یدتیا
 هش واح ساب یتید) وا راروص رارا نی راو دنکو راذک تشک « دالشق

E Aیک یکیدلک یربخ ل ولح ءاروک ذم ق ! راد زد نامه تولوا راغ  

 سا امدعب هت رزوا كوب یدلوا رادزد هنس هلو قانچ و رار یا هر

 ۱ اک نانلوب سواح يا یک هد ا تلاو الا یاش واح ج  قاشواح

 یناهج>تس هعموص هلءادرد ( میلتد) شزای راب هلو اارحاهباغافراع

 ی نسب یی ۲ ۴ فک اع دن ین م ا ی ده ٭ ید 5



 هسوک دنیرب و ربندنوک یی دلوا غارچ یدنفآررک اش ےک نذّوم قیام
 قرهوط تب وت نوکر یر ره كزاغا نالو ند وم هدب راوس بویعلوابص

 یرلکدتا ادا قاق تمدخ ںودہک ہلا یدنفا ماما یعتون 4 وبا هر وضد

 ناضمر هد رانزک وب یا ید وا ااو رخ و
 رنمرعص لوا یس یاب نذومرب قلطم ن دنکندتآ برفت فو رم
 قفاومقکلوا ریبدت ریکنلچهداز نوحادنسموب و رمتسم هدریکر و شکراب ره

 هطوا صاخو رورسم هبلا یوم هارو زم دنتسم نیغلوا ریدق برربد#

 | نامزیکج ءاک هدوجویشرب ادخ تسکخیدلوا زوم یلق ناری هلرس هبت
 ۱ لقتسم بلس هدونهداموب ن دنکددنا اضتفا قلوا ادب هرهاظ باسار

 | یاوا رمدنفا لاع تم" یلو یتوک یجترکسنوا كفي رش ناسبهش وبش

 هرکصذدقد:1ف تنسو تع رع نوعا قایق یزام هلب وا هبهلق نلنوق فت رم

 هسک هتماق ن دندمهنلوب ْنِذّوم ی ود هدقدلرو تراشا هنسعاو! تما

 تعاج بو دیا لاسفتا لابقالا دلع هاشداب هن راک دمهدبا تراس>

 | ےلح بتاک یلر الیک هدنآواو نام رف نسبا تماق كنرپ ن د رضاع
 بانل اف هاش دا هرکصن دو دنلف رام بودیا نابینا ی اف ی دنف

 | هدنراقدروب باوصعسا ند انا رادحگس وید یردیا باما كع قایطرانذو
 ۱ یا ذّوم ندیشا ییاوجو لاوس وب و باوصتسا رانی زر یر اقا ادم
 | رلشعا باش هفرطر یر ره ن دنکندتا باعشسا تدشخو قوخ

 ۱ ینیددلاق هدرب ید دلوا ب ونلتک ,یرا هکچ كنيلغ وا رکنلچ هد هسا

 هدک دا سکع هیالاب اع یغیدلروا هنراناط كنك د نوا شب هعلندیشا

 دساوا هسا وا ل داهم هسی: ق ایط كن هداز ریکنلح هج نکال لاد اع هاش
 | یریکتلح دازردام دادعتسا هلبا یرلهروم رواوا لباقم یسلوا یشابنذوب

 | تایپ هجایب یسلوا یشابنذوم هلا كنو و بسههچاوقرب قجردقوب

 | قالخالا مرک هاش قالخ ترضح باج هشپ,هیدلوا بساو بس>
 | هتلدعم ده قچ هل وا نادنخ و داش ناهح و یان دن ر اذن ظایب

 ۱ نیمآ هبابا الم ۱



{i1 
 هک یدنفا تعهب اطارمسإ هناهاش ا 7 ۳

 رایش قوچ كي هنی رب رهو صیشت ۵ را ربکضبت *دنبربکر وشک اشداپ |
 د یددا ت4: ی۳ا ےک ل ةع دیراف درود ا |

 بیج هدیرانوبامه روح هعفدوب و رهطا ی رلتانع وا ردره هد هلو :

 رهظم هح هيلع یا رط هلو ن دنعددالفو رول ژ و رز قرغتسم ی راک ۱

 ید غل ه را یسهطارفاس هغا هپ را یسج یک ی هر را یورطیرافدلوا ۱

 "هد.سر ید رز دید دنلندوو لاح لاح یداهند داری یراق درو مص :

 یدلبا لالفالا تلف هرکنک ۱

 هک اشاپ دجا اب رد نادومت ترازو ناسحا 9۴

 نالوا ااا ر نأدوہف هلا عوط یک ۳ 5 ۷ ادر نامل لوا یا حاقرب ۱

 س ا وصحو قاف هند السا تام ولعم هح 4راسرت كناشاب دچا

 كني رش نابعش وشا بولیر وک قيال هنرازو هنر ندنفیدلوا ق داص |
 یتءاقتسا تماق هلباترازو تعالخو توعد هبلاع باب یتوک یر, یکی ۱
 یدلوا ثم رگم چوم یا رد ق ردّت سم 1

 4 هہذس بش رد ا رقم ناص ەر تو و

 یجثدب ی رکی كطابش ناضم ر هک رابم هام یسهنس ت ر د قرد ویشآ ۱
 هدنفب رش عماچ هل هلا هاش تاذ هلغلوا نابع یسک یسهریا هعج

 بود ریکس نانا هیاروا ه درلنواو ناب هزاغا یراوس یت: راقج هلی وار |
 هدنرورم قيد نواس انس هک ندنرلودلوا یراءآوت تب م دود ر٥ ۱

 ی ت تاس و راھ هراهاش فرش ن رکن ۱ رول وووا یا رسد نادا

 تب تار ام هو در “داد یشاب ن ذ وم یک

 كيد ى وسو هلا یس كنیدنفا ماما كحوک ا یو كرو

 قد دیقوا ی 1 ید 7 ۵ دزد دا وا كنها هدسهدرب ی“ هدر, وب

 لب وح ینسەرهچ ییسک ا وا لیدت ماقهرب ۵ دشکر تردو لکت د یز راغ ۱

 نارودهشهح دیامار دح هشب د رارب یسهلجوماع و خوار لد و! بوبا

 هدرانواو نامرو ی ردموقوا یھ ۱۱ كراغا ن دوم هدنکوا كنسوہق تم تک

 ها برط قوش بورك هنسهآ | هللا نرب و نامرد هندرد كل را ا درد یا

 رانا 1 يلا ۹ وا دی ا  حواکیا وا هرکصندنراقدوقوا



io 

 دردعوم یشدلوا ج ك هلج ور وهم یی افم ه دفاع ده و 2

 ناجو سنا یا # یربهر رالوا یا #یرورس زا ایا نالوا روطسم
 مع ۰ “هر اتو یشح ناح قطن % ام یه الهس و ال ها ٭ ی ریموت

 لیک لماع ہدیہ دچا ۱ ۷# ےھللا راع“ راھسوک نیشأب مزوک یربع نشین

 لبر یسیه) 3۴ رها ورپ هدوآنوسدات عع تالاج ر سوک 3۶ هدرا كرو و

 ناس>ا هنس هل ج هل حوا توشود لوف نرو یړادموقوا لوسرتعاررب

 رور ەە ن ذومو ماما یسک كالا كق یس ناص ەر و روهط هرا هاش

 E فا قرار ضح یدنفا رک هجاوح ررعم سا و فی رشت

 ۱ حک" یرلحازم كرل دنا سردم كرهل رب و هعک و و دعفا هدنماتت>سرد

 | یدلب عج یغلاق هو هه کوم یوو جب رص یکنکی یک نی رزوا لاو
 ۱ د نروامه یارس "دم دم در هسلا صیصخ و
 سس سم اس سر رو

 ۱ عارفا هرجا بلاق یدو نوناق هرکصا دقدلقیح هار هرزوا یبن رب ودرا

 كفش ل اصمر اغآ رارییس هاعا وا مدلرعس ۵ اڭىداب ب ولطء یسکلوا

 | ر رع یزاغا نالوا هداروا بودک هلویناتس یارس یت وک ی زوقط
 ږی ی رلمام رب دت رسعج و یزننع و ناتفقو هت ی هم رص هدعل و

 | لب وبندنوب بود رب رقت هلبا ریذ اد ریه نک ودیا رک روشک هاشداپ نامر
 یچسک یلرصم هنیرب لراباونا رب واو سف یلل وکسوپ همروا هنیرپ هیقت
 صاخقجتا بولواسردرب نوحما سکره یکج هلریک راولشو ننی و هبج
 یل هم رص یسهه هلبس هیعاد قوا قرف ن د رایاهطوا یعاشا رلیاهطوا
 نال وا «دیارس اغا رادطس ه رکصندفدلوا ناب ناناش ی رایک هتلقوق
 هنسارحا هال وسهب هد هناهاش "۵اسو یا رحاو 1 , هنس هج ارلفاحوا

 | رلبا هفص و رلرعساو هناخ اولحو رابح هطااب یلغاز ادتبا هل وا ر ذاق
 هدرکر ه هن هدارا هدرانواو نالعا ییهینش "هدارا هدهنناطباضكنب رافاجوا

 هعاطو اعم“ یسهلج هج دبا ناع ذا ین راک ه دبا تک رج هلب وا ها

 كرلکجهدیک بولک هلرا هسیاانانلوا فد رءدو لبدبت تارا د تدسک پود



 نانا Ds ٍ دوو هد ادم را رادیلس یک یراکدتیا لین |
 زا لدا دلتا ت ت ۳ 6 اف رد ین هيلا ۵ و هاکناو كس ام الخ اغا هللا لہو أ

 ¥ 5 واتس یارسرد تن دا ؟4و رخ ترابز ع وقو دل

 ص صصص ت ت ن کا تو

 هيلع ورس حان رس "دو رخ E سل نوا كه رس ناصر ۱

 | یک یهدردنس یکاواو ییازراهنئس هدعاسم هن رله" ترابز جد ل رااقا |

 ۱ یدبواینایهاک رود رس رس یرلقدلوا قایداش را درس دورس ک رو

 نوابه یودرا زا اعا یر دق لد سا ن دما ل

 اشاب دو لنز ولت ود نالوا مظعا ر دص دوود ود ل دّتلابا یا عور

 هواه یودرا ك داسا ڪو رسانه نلیدبد لدا مور تلابا ردم ند راترمضح 1

 ۱ یس ههزالنمدح اعایردو لددتساب نالوارومم هعدواهرزوا كمروتک

 ید وا ادک و یا ج وئ

 + یراص|بوباعماجردردقءولصیادا یاربیراپ رهشف: رمش ۱

 بس لوا ب بو سابق یک سا داحا یر دق و هاش | 7

 ا یراصنا بوب|یباعءاج لار اش N E 17 RT تابرد |

 ۱ .همانرمس قیر خوار 3 ابو ادا یاښع هولص الوا ۵ دن رلف دلوا رات ا

 | ردو یر یب د زاغ ر دق تعکر يک ن وا ه دنپەع كبر اک دا انو اعد

 | بود ال« سەروو .a .ط و هرا ےل صنریک هفاکتعا هد قن رش عماج نوردو ل: مد |

 1 رّزمحاهدز دد ز رکا ارهاوخ نالواتم دام نیما هدوسا | هدرادع راوحهدعد

 [ هبایالآ هني رابلاع یارمس كن رایرضح ناطاساعما واتعهع ناشلا ةيلع |
r۱ یداوا ی. هطلم یناهلاراشم ناطلس یرلد دلاو دڪکو ید  

 / ۱ 1 نودامه سکو مرد هدیاعم ےس ۳ vû یار =| عوف و #

نوک زوهط یر Kı ر مایص مانا هد هکر امم a ءس و) ۱
 ۱ ۳ + بول 8 اتح * هدسر هد

 !عو الکو هدزورید دور لوا ن نادم را ت رو ی لوا ینوک رازاب



 | تباهعدیدح نوناق نانلوا عضو انمان انلوب هدانتعم بصانم هلی و
 كنسالاوحسر نوب ابه*هدیاعم هدیرلق دلوا رظتم ههداراورم طاح هرزوادیدم

 ۱ كنسوقتخن نیغلوا مالغ مارهد هاشداپ مارهیسارجا هدنکلتفچ یمار

 تورم جاش تلود ناکش هد هع تقو س ولر و E مارب هنکوا

 | هسعلبتخ هاکراب نایلس هاش داب ترضح هدیراقدلوا یهاشٹهش مدقم
 | یراو جات هدنرارسفا ت داعسرس بولوا سالح هنیرز تو سقم

 | ینارقبحاص فیسعصرم « دنرلنابناهج نایمو یناور> و سف یلرهوحم
 ۱ یناقعلا ناکراهدید دوهشم یتیدلوا ینامداش هعشعش هن را ارون لاجب

 | ٩ دز ەرص یرلکدتا ناعسآ قاط هدیسر كرلععا |ناوب دناکنهرس قه وا

 ۱ يّجدناقرب سلاح تاهم ها زاس رطزاس لوا وژاعآ دفَلاح همت زوم

 صریص2 هر هرعهر یالع ی رلترضح یدنوا بش « دقدلوا زارط هلعش

 | لوا ند هلجج ییهدیاعممسا رم هلبا هجارف لیشب و هماع یللت نالب رویت

 | باره بای راو بصانم باھا هذاک جدا اعد بولیکچ ورکو ارجا
 ا مالسالا مش ترضح هرکصندنرافدلوا یا اطم لئان بق اعته نی راو

 نیسردمو ماظع یلاوم یهعجانو م اسنا یل اعم ماگ رودصو ماقءالعم
 ۱ هد اععموسرمسر قر هلوا مارنحاو رع مارک | رهظم هله> واوا مارڪ

 ۱ دع هولص یادا مع تم ىو یکد راکدتبا لیفت هليا بدا باو لیکن

 یرلنک رح هلا تاراد و هیدن دو ت٤ رع هب یراصتا بوبا ن وعا لس

 هنب ر ولر نورد لوصولا دەب هلبا ل اح لوا بواوا تحدم هةتتسیاش

 زاغ هلیا مفو ورن هلهجو ره بونآوا لوغشم هنی زاغ ماریب هدنرللوخد
 تش ز هنواه رے هلا تکو ش "هعشعوتدوع هد یار هن هدقدنلق
 هد هناهاش “هراومه "دناس بولوت صخر هند اغا یراوس ریکلد رب و

 رکد ك سو دهن یرافدلوب رفظهب هدیاعءیک رغسیکلوا رسوب رفنو طبابض

 ا رحا دھکے واو نوکگحو ادیفمصتگدیعسدبع تاعرش ۵ لوت بولدد
 س __

 یداوا دبعب و سب رو دیما ببس ییبدنلوا

 ۱ ۹6 یراکشو دبص روط زرطب یرادمنس یالتوع یهاشداب تسعر «

 ۱ راد نوک یی رکس 1 دروس لع هللا ېدو ناک دن عد ارفس هاش

 ۱ هدتسار هرو تک ره ها یراوس رادقمر هنکلنفح یک هد اما سابا نن اما

 تعر هل .رص لا یرلهکت راو رب دنلب راهش یرابشحو راکش ناک تسار



 مپ سس ی ون گل توت ۳ س د حتت ہا را یک

 | یزات هجتوب ناجمصخ هنب رب یرب نیکد هنیرااوصو نیح ندنراقد رویب
 || بروب ناشد عضو نادفارز هاش هني رلفدلوا ناشد رپ هراغاد ناشواطو

 هدنرانکضوحو اهد نق ودر یرالوصو هرودرم كلتعح هلا تروص لوا ۱

 | تیعم بود روج لث 3 راه ظا هل ا هد هاد یالاب ی ههكو لوا :

 نود اہھ ناھ ندصاما صاخ ناکدن نالوا نیس 2ر ۷ هناک ولم

 ۱ نش لوا یدنوا لرو ك ی هل, تحاصمو یدنوا قطادبع ییکح ۱

 | کب ید.ع هل صوص خو قوس دن را کارا هدعآ وب رازوس فف هدب رطرب ۱

  هدارا یادو نوحا ینا وس زوس قح هنفوط دند رص ررهط ۱

 | هراس وش قر هژود نامز و نیز هنايکح هنلا راه کی دتفا هک دیآ قلعد

 ا هکدید نوسآروس تفقد ردا ہنسا راحود اقل لمم ۳ ۳1 نان روح

 رایش كج ناوک ر ایش یفیدبا تحرک نالی بولوا زوطصب بلک روب رم ری
 ه دعا بول وا ترس ا هناک دن یکیدنلکا لح r لو ها وا

 توت وا یاحور یاعص تل هدن راه داسو یازرا تصحر هتحارسا |

 تباکح هرانوب نغیدلوا ظوظح كر هک نود تم لو هجا وا حارص
 دوحوم بروج تعاشا رب روح هرود تافلاءهرااغا شکناک زار هدوک واو ۱

 ےک دج ی ج و وی

 | یزادنا ریبن یذا#هضان ر یود و دانرر ررب هلا یراعسا یرلشکناک نالوا |

 یعارح یلسیسو اعا دشان رعاص ی رالک هدن راد روب دار ییرللوا |

 ادا هلبر رب ی رب كباضر یس اغا لوق و اغانیما لیروف و اغا یطصم ||
 اعددب واعد هنغالوق لرغاص هد هسنا ردنا اعددب وید رویک یزرغاصو |

 ۰ ,(Es اسم هلا ی وش وف نالبتوق هدا تساسم هنسه نو ۱

 | یابیع ن وه رللوا تفطاع ریسلد ندشزاونیمد هد رلک توا هدک درس وک

 دناک هصبف ناهج هاش هلبا یرافداوا دنم هصح ندوشو و دن و دس

 هدم و هدها شم یراذدنا هرک یدب ندرب یرلقدنا كرلنوا ب وروا لا

 .هداروانیکعا هدعاسم یرلن وراه ملاط هغلییاوه هدشطا یچوا یلاع |
 ییکیدتک نک ی دی یللاز ویکس رابجاوه و نادنخ و داش ن اکدنب ناساوب

 ی هحاس یرافدرود هلم هدنعاسوا یدنفا قلا دع هدنراکدتا نالعا

 كباچ ر اح هجتدپا لصاح ناق نانیمطا هنکیداک مات بودیا هحاسم
 | یر هل وب هفیطب یکیدلبا ی دقت هبا دلما یا اخو میظنت خب راترپ

 س تو ا تیس هوس هو سوم جک س



 9 لا | نوک # 3* شم 3 ا نیس ةد رن (هئشنل) ر دشا

 1 هلا هصوصحتاغتلاو زر لا هاش هکیدشود محراب یرلذغء

 ِ دادم ف هراهاش تکوشناشداعلابر بانج نامهیدلوا ظوطم یرلمروس

 | مارآ ردق هب هلب وا هليا رلهن,طل وب نوسرو دار رب هلباهلسور یسک ره بودیا

 | هب یار رار هلبناذا ماشخا بونلوا مایق هتدوع هدنیقع مافط هجراپ رر

 | یدلو ارمشمرلنالقهدبمار هلیعوبش كنم ادناهاش فی رشنورتسیءیرالوضو

 ۱ دک ارالد یا رمسزا اغا نیمایراتسدرسندشعارچ $

 | قلیشاب یطواط نکیا راو هناخرنهم لو هدنس هطوا یلرفس لصالاق
 | لوبیس هنس کا قرق اغانیءا ندنرلقاع یخراص نالو راهتشا هلترهش

 ی

 ق د: وا اا ريع EAE زر یه اوا بایفرش
 كموحیاعا نیس> یلهفصو رشت قاغارح هب یاب یشراص هلو ره

 ی دنلوا ریفوت قر هل: روب ناسحا یکم

 | هدقبص مس ومو ثا هلبا لما مال اق شوبیزاغوب رکد هرق هانمااع هاشداپ

 | هیر كن هلجو بیست یکمروتک یی رش یاول هل رب بس ان هراتع وا
 | ید نوعا یر هناهاش تاذ بونلوا بب وص عضو هنکشوک ر دنلق

  كهدعقلایذ وبشا نیذعاوا یظنتابسجرب ہداداءیبلحاس مان هبیارط
 | تکرح ندبمار هلدا یالا قر هلا ییادنا رّعف یا وا نوک یلاص یچرکس

 | تلود ناکرا هرکصندقدنلوا تلصاوم هردنلق رصق هدتعاس شب ارب و

 ۱ ید هناهاش ت تاد و تدوع هلأ رد رک را هلا تصحر ا

 راهطا ناهج هنب رافداوا تباهمو تکوش زادناهیاسهب ىلا یکە دەب ارط
 ۰ دیراب رادجان ر اوج حد ینب رالوق یراوس بو دیا ترس و یداش
 هلهج ووبو صیصخت هنسماب كراب ېب رابوب مان هق ېپ ېب نالوا

 یدلوا صیّخس "هرغ بدس یرلب رفت

 ` ¥ هایسرحزاغوب ع الفیاشاعب انءااع هاش دابفد مشت ۴



 لالدتسا ن دنرللاغشا تعفش لااحره ,چیدلوا هاسبتشا لح ی راکدلبا |[
 | كنب راقدر تکوش فد مت هپ دنارظ قلارا وب هعشپ ندنیدناوا ||

 لات وراشید ن دزاغوب بوش هغیاق یلکشود هنفچ شب یفوک یس هنری |

 بوی وس تم یخ نوجما یبسعا تقد هیاما دیج یظداح زاغوب ا

 یدلوا ڪڪ دحرس هدیسریراقدروب تدوع

 لویناتسایارمسیوس!ن وامه ب ومزآ یافا کشد عدد 3

 طوفحیک وبه یار لوبمالسا یکلنهچ یار نلیدیک لوا ندنوب 1
 زاذکو تشک ی رسرس یرنکا یرفنو طبانض كراما یراوسندنیدلوا |

 ریکشب نالوا طداص هج وذاق لرکو یرلطباض ماظد هاب رلزعدرو ط ضو ۱

 یرلت رمضح رادتفادنلب رات رهش ها واراکشا یرلفدم هلوا ردأق یساغا ۱
 | یرافصالن راج رابر اوس هدنراق دلاص رارقتسا یاس هلحاس مان هییارط ||
 | ضب رف تك رح هنابدا تناغب هنس یرلو دنلوب راوعحه هديل نالوا |

 ا اا مازبلا نکرح نکلا نکبا یرات دوب یوو خخ |[
 ۰ یرلهایق هفمانب وا هش یرلتوت وا یرلقدانی وا ماعءظلا دبا یک یک ۱

 ] یمافا ریکشپ ادا هدتعاسوا بواوا مالغ مارهب راب رهش راربغا بیس |
 ر یک ناوبح زاب ی وند یونس وب و لامفنا ره طم نایلس ی وس ۱

 ندلاسرا هتبارس لوبمالسا هلبا د رط لالهتسا تعاربوید ردناسذا |
 هل. وبد دن وو هدارایبرلغا تراظن ینآطباض ماظ) هراغا یراوس هرکص

 | هد اهن هبتوا هلبس هطساو یدنفا یناکرس یرلقنآ تکرح یک رکسع |

۱ 

۱ 1 

 | ید س اک بواد هعاط و اع“ نیشد هجو رب یس هلج هدق دنلوا ۱

 هدرا ندنرلودنلو حامزا ندنک رح وإ حب ارم لباع اقرب. ہرک صن دک دنک

 یمرکد و تا هنر » دق افا مهدا یر. و )ا دوعسم یی هد رالک

 1 لوقوبدیملکد انققلوا رس هدپ راوس هرکص ندکدلکب یارس هنس شب
1 : 

 راس هد ۵ مه یرلکدتا ارعا هکلد وس رازوس یش روس هکداضر یساعا ۱

 هداز یک كباضرنکیا اضر فلاح یراکدتا ادیب رازوس یکوب هدرابجاب ||

 اما حاق رب نالوا الم هلو ق هلن 2 اف كس دزوا ۳ کرس و |

 # لوءالسا #

 اچ



E 

  EYتصح ر يآ د ! رشت  pkم الا ر اھ یی ر 2 ھر د درارود ۱

 طءا هاش د اب رب وا قلخ ندنج رم صح اع تد لو هدکد 1

 كل روهط ۴ ا روصو رەد ر رد هل ندنەئ دلوا طعم نهم ۱

 رودعءی ءال ۇز ییزدوج هکر خب لعاب یرکسعناعو روت ۱

 یدل وآ روطسم هعد قو فک ازمآ یرلود روت ۹

 ٩ نواه یاغنود فرطزا هایس رح رد هیسور "هتفرفریضحست

 ۱ تلود یس هتقرو دوج £ ندنرلک ناقیح هم زاغود کد هرق رول هيس
 ۱ یاکاخاشاپدج یک“ واپ ارد نادومفینکودتا طہض یساعنود كا هب

 ۱ یدلو ار طل ههدافو جد داوا بجو یی اکو ٥ تیظو ظحتو رب رقت ینا

 4 هرد لوب یارکګرد هدیاهممسزیارحا $

 یداصد می رک يحش» ك ارپ رخ یا دیع یہ هس تر د قزقوب

 لوب یسارجا كنسالاو مر 6 دیاسعم هلعا وا ین وک یم هنربا وچ ن

 ندزفیدلوا سمییج هلب روق هارو ا كنت مارمب هلتهحواو معصم هد ۾

 | هاشداب ینوک ماریب بولبروق هنیدهز یاضفلوا ن رز ت یتوک فر

 زا ناکرا هدک در و رفو بیز هب ابرد هلباراش اق یلزیداا هتفجرمشدب رب و ر

Nمسرو ل بعتها بدال ینو امه تحت یابهرزواتلود تاب رشد  

 یارهک لوا ځد یدبعهواص ۰ صز دل رکدشالیکت هلهحووب ین هديا

 ی رهناک ولم تدوع هنسذلاب هسارط هل.تحادنا رلب وط هدعد و ادا هدانک

 ۱ يتازرا هینس دعا سمهن رلعیا هدیاعم "لراغا یک ینیدلوا اسد "هدید دوهم

 ت سس سخت ست حس تست سه

 4 یرکسع تالسزا كب نیسح یالاربم جارخا #

 هتشره هتفهنو هراکشآ هلفلوا هتفشارممرب هتفش هب اتشلا مد رس باب

 ن ادب رکسع تال قعلوا د 0 درح نیب رعم ع وع“ یییدلوا هته ر

 یالاربم عقد یدنفا د هداز هولت ندرل,ثابکب و قلعت « دارا هنجارخ

 + هدازرابج نیباوب يادفک قو لزء



e 7 0 ۱هرز و | كمروس 1 نوه سد یدتدا ك  
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 روهسم ی: 2 مدع هد راصد یادراو ورومآمدن اوف هدروآ كنيلو طابا

 یل EL 1 Ê ج و3 هد دا یفر از توتاواروب = ےل ء رع هلو ا

 | كحوک روشذمو رو طس٥ دم ا کب لاج هداز ساب یرود و ۱

 یدلوا رور نف ك لح یمن یومق هدازاشأب خاص هلا یروخا ریه

 ڍڳ فلاو نیتأمو نیعبراو سڃ لاسون لاس عباقو نایب #

 | تس مرح مرکمموب نالوا لاس سار یس هنس شب قرقزویکیآكیوشا

SO rra,سس سس توس سو 2 سس  

 یرارسعت یشاب بز وطو یاب EE نالب وس هرزوا ماوع حالطصا ا

 9-۷ لعو ارش هد ساب اسو ییازرا یاری مریم هر انا نامعن

زداب راد ها كنب ا ندا شم ۱
 تاج یراد 

 كبريت یتارضح ماسنا اعم ماقما ماقم العم م السالا حش هلغل وا |
 هاشداب ترضح یابک اخ لاع ور هلدا ی ديما دیدب نوه د دج لاس

 یرادجات شزاون لثان یرادقم تعاسرپ انب بولوا لاصا رک |
 هلوا ره ظم همان ذیهر-هدراغایراوسو ْنوذأم هردوع ہرکص ندنرلودلوا ۱

 فتاطاو فیاکک لب د لخاد یراق داوا نورم هنن هس انع یرلک داک ۱

 ید وا نوردنا عداق و

 هک هرد كوب رد هزلکنا تلودریبکریفس یار ناشیلاع ناوند بانر

 . كمارطا مرح نوح ارییکریفس ناناواثعب ندنفرطیسهمیت تلود هلکنا
 یعلباهعخ لوا بولبروق یلاع ناوند هد هرد وب ینوکیلاص یجتربنوا
 ىلع وق سال ا هد ماعا ترمضح رو ضح و نوعد هرزواتلود دعا كب

 ۱ روضح هرکص تعاسرپ بول وا تیاعر رهظم هل ساک | یناو رح
 هد ا یدتا عدمت هرزوا لوم“ نسا لرصاو ك وحد هر وو و اهم ۱

 یان ی وط هل. | ۳۹ ناعع رانانیثاب رس هند نوعا ق اواري ی زد عب



 ِ نالکم هد روم ناسحا قر ا دنس هم دح نویامه نود
 هدامدق کال ٥ و لولح هدرلنوکو ځد یا راد زد هطا هحزوب ندرلکلرب

 | كلنکسا بواوا لوصوم هروب زم لولحم اغا عرکلا دبع یدنج نیرو

 | یناک تور درب مان بیج دجحا نالوا یناج زرح یی اعم لع یناون
 | تا بس یییدلوا د مان هتمدخ لوا رعس ه دعاف یل و قاحو

 ی دلوایناوت بات ییز جاع دیع

 هک نوبامه کو هرداغا دشاریهکیا ندش هرابنانلثان

 ۱ نیس روک ر تعال رتو و حب :ه دلاح کردعس و ریتعم یزدق هد هءدق نونا

 | تانج نکیا ر رح ه دن رااح یودی یارادقوج یعکبا ه دی و لر لکدک

 ۱ نوش یمل ؛اندنکیداک هدیا باب مت ندزوب رب بایسالا بیس
 | یکیدتیا حط بودیا باسننا بابسا تدش لیسو یتعط ماعط هد هدشا
 E ی کیا و یابتذل» هدنفا ولتکوش ندرلءاع)

 | ندتع رع هوامش یک وم ندنکیدتا ت اساک یدشار یرلنامرفو ر

 | هد_اح یینداوا یسابوا انداع هدلاح ىد يک هنآ هب یراوس هلو

 نش یلف هلا كعارب نشود هعفد ول هسا لاح 4 یدیا یک یشایز وس

 هدارا هسلاق هدیمار هدد ن دنفیدلوا نشور یر هدید هلا قلعارجب

 | قلیشاب نوا نالوا ه دنس هدهع نجما ی دلبا نشلک یاکوک یرودس
 ۱ یکم ا یهو لا ناجا غا نی سح یلیقالاق هلک ندننارس هطلع هتناش

 یدلوا لماح یناشن یلارغط نوتلا قرهلوا ۱

 0 + نوبامهیارسزا هیهاماب یدنفا یطصم نزا ندش عارح # ۱

 | هدنالان ی ان كنيدنفا یطصم نان « د رالیک ن دنادنمزمه ن ااغ
 هلڪو ندنغودلوا رهاط یییدلوا یلاشما جد كنسا دص و ردان یرمظد

 | نکیا یکلباقع هنطخ كع هدنلث و لام هیعهتسم توقان یسی زا

 ۱ هتک کی سکر هکیدر و رونف دعبط رل یش قوج وربندنروهظر طخرپ رفد

 | ن داتینبح كهبلا یوم "یدنفا ترضح ناب رقم ن دنکیدتبا ر وعش هار
 4نا و نیمز رب و ن اعذا یتیرلکدم « دیا تصخر لاا دقیقا
 | هنهام شورغ زوب ند هناهاش قرط هدکدتیا ناذیسا کتک هشرمش 2

 | تفبافص لیذ لخاد ییبدلروپ ناشهساینلغارج قر هلبرویب نایسج
(01$ 



CT 

 یدلوا ناشی رپ قاروا عباقو فذاطا

  3%هبارطلحاسرد روخآ صاخروخا ماد هدا +

NT a 7 2 ۱ 

 ۲ لحاس نالوا مط هددس رط نو ایر ہر طح هللادنع نم دن وم هاشداب ۱

  e SITESتب 7 دز تح 1۳

 یسلیا ز وخآ و هی را رکراب یراوس هرگصا دنع قو نورابه لعن هل د اب 1
 0 ا دو سد: م نالو اعا راسعم نوا یسالنا ند وچ ٰندروجو نامرذ ۱

 ۱ ۱ :اسدفیسهب رام حط اا رابع هد هسا N نارد نماد یدنفا ۱

 ۱ ۱ قرش رو زمروخار دق هرخآ ندشاب و ما یراک « دراکزور نسا ۱

 | ن دنابخ تمد ربکراب ر نوا ناسلوب « دفرط شاب بولوا مادهنا |
 س اخ هدرخ ی هلج و نوصم هد ادعت نوص یسفاام نیغلوا ریسأد 1
 عقاو ه د هدام و كن اغا رام « دااح یییداوا نورد تبلت یفدلوا ۱

 1 هدنا وا بویم هل وا رسم" لب اف یک ین اریمعت ر اس ینارمصقت نالوا |
 1 ی۶! دز] وا رق وت ی دزوا êz قلس هلا ىو رییس ةن اقا ۱

 یداوار رو طض ا :

 + ا خا كع رکلادہع هدازاعا همادعرار ےس خار چ ل

 ۱ ۱ نالوا عارح هلا قیاوت ی۳ هطا سوق ن دقلشا کده ه دن راب ز وئوا

 [ اد ندنن س۶یسور عم تاکب دم هداز اشاپ هللادع یراص یلکناح
e SUR SE TD. e ge oar رتتشا تب 

 1 هل س هط ساو روا م اب رھ رھ رنک ول 4 سوق یر۴ هاد و ۱

 | یاسر هنثلوت یس هطا س وق یرب ره و الا هنشوک كرلبل هطوا صاخ |

 1۰ د هطوا صاخ یاب ن داون كموق رم دکلوا اف شوخ یاقس |
 |  هللد غرم مدردیا ٭ كب عرکلآ دبع هداز اغا ہللا دمع راس نالوا یباق |

 9۴ هیارالد تع” م هل ز اج وا سود 5 د را رب ول 9۶ اما م اب ل اسرا هرات

 | إ٤ ی دنفا رکب یفیدلوا ینهمان قلعت ن درلیج ام كردیا ایا ینلأم |
 ۱ أ هننارت نوعا یسمالوا بارغموب هنابشا یسهنایشا كموح محو لاسرا راربخ ۱

 ۱ ۱ كه لار اسم یدنوا هګ دیا لاحدهرع عدمت ارارکت هدنننکقعلوا تمرح 1

 ۲ ده هیگزاب یيیدتا WES كبعرکلا د.ءوزاور الا قمه یابه یافنع ۱

 [زاونلد هاشداپ زابنا ین هی رشیب بانج نانه یدلوا زارعا لوبق زارط |
 1 یراناس>ا لاب ورب لرل « دنهرش "«دن ره و زاردو لوط كفن رمش رک 1

 هک وا



 کافر
 نیما هیلبا زاتقا ةدامرمس هام هب هلج یٌاجوا

 هک اورم یاس اع سعد هس ورب رەس ندوسخر ې

 ARE و و ےلوډ هبسو

 | ت ولن روق ی اع ناوبد هد هرد لوس ی وک رازاب ع | یرکب كارل

 ۱ كب ییا نامز یرلکدلک هلبا یراقباق مسر یت اع لا ن اک
 ۱ هلا ت یتاسانم سن Bi اع ناواد و لوز دهن هص وص ج ی

 نادنفرط اش 5 ماقمع اف ن نکیا لو هرمد ی هبطت ر ۳ سل

 ۱ الط ار هال % داروا بواد ریدیک ا هروک ےس هرو توع

 یتیدلوا الاو ےن تارمه> روهح لحاد فر هنلوا ارحا رلعسر و ارس

 دیک با ماعم و ك را هرمص یرلکدتا اشاعو رس ندرآ هیځ ا یارقب

 حوا رس یرلک دتک ههاک ویس مان لیفوح مالع مارهب هاشداب و ما

 یدلوا مالک هو اوت

 4 ۵ زە وجود هس ور قالسا 3#

 ررودأم نے اھ كراد خرس 3 هدرا ت سشامە هن هرراګ هبلع تاو

 . هلکبک تشهد همالساو توق هند ن دنرکدتنا ر وصق د لا

 | یرلکدربوید یب هرتسلس كرهلیک>وریکو لست یعاشوعالف هبراخما
 ۱ قحلوا دراو هنهناهاش مع درا رخ وب ی داوا لا باذع هند ندحو

 0 قسم بولوا تعزع هارب ور هننراب ز كنابدنا رف یاوا نالوا ه دنژراوب
 هدشل ندعهولا ت اد هد ردود و زاغاهزاسو عرضا ےن سه ی>ەلوا تباع

 ۱ ناسهیداوا زار مرح ناکدن تیاسارادمیرافابعا یغیدلوا زاسهراب

 یدانع *دماع هلبا یدادرتسا كنسهفاک هدنامزا برقا ناعتسم ی بانت

 | نیما نوس روس د او روم رارکت ی هیعالسا دالبو د اشاد ود ا:

 ۷ یدنفابیګد حا نویامه نب رخ هطوا* کسا تافو

 یا بیج دجسا روهشم بداو لاک نالوایسیکسا كنسهطوا هنب زد
 ندنفج هم هلوا بی صن قلواتاناقش ۵ دهشد ایدشود هنلا ںی .ط ترقه

 ۱ | اغانام هداز اپ مق ندر لا یلفاصب هلبا یااک وو لاسرا « راهتس#

 ۳ *:یهل رماو لا زا رو )رم نوکجوا ی هودن 2 لوا لا



 اس یا ا

  Nما نیش ر ۱

 | ط رف «دنحا زماکرش روفغع م وحی هکنوچ نیما هیلبا نیبلع یالعا
 یفیدوفوا ندنغیدلو اروع در ه تیک هقتب ندامت ەس ر دورو هش هلا کر ۱

  ۱رقود هب ودنکر دقر«هجاوخو رب شهره هلجیک شغوقوا هرک حاقرب یسرد

 | (یلاحلاجاكهبلاراشم)  ردشلوا رر هجو نایب يکيدلک مزال ماعدا |

 | ن ایع ندنفیدلزاب هب هنن رخ هدیتلا نوا بولک هیایند هدنګ رات شبنوا
 | مع رات ب ولوا نابثسم ندنغیدنلا هت وردنا هلیغاتب یس هنس نکس ی رکیو
 | ازم تکنو نوردنا یلاهامولعء ینیدشلا ج هسرد هتافو ىلا ن د روک ذم

 | ا تردقرقتباهن بولوا نورطدیامو لاو ن تیآ ابوک هدننورد هغي
 | هرسرد ه دنیارس ل ویمالسا م وح م هدفدافیج هنو امه یکوم یس هنس

 ع رک: ره غم هلا قاعارح ع رگلادءعیدنح یسیکسا جوک نکیالوغشم

 | نامه بوناوا هوت ىلج هنوبامه بکومو هحوت هب و دنک کالیکسا هوا
 دوحوو رخآ یرع كردبا لاغشا هلبا لئاوخ هلکیداکو لاسرا مدآ هنقرط

 یدلوارخ الا لوالاءلرن ک # هلا لاخ كح یدولآ لئاضف

 هک ناھ اش یاکاع نونامه یود زازا ك رعشسع ندمآ ۱

 سرو سو

 مپ شاپ دوگدیشر مظعا ر دص يکي رعشع ولنرعندراباا هه یراوس ۱

 ۱ لباسا هبیهالالط بت رصح یاک E نوعسعا هداوآ اھا یرلبش ۱

 ۱ هاش ی اہک اخ لاع ور هد دسارط ینوک ید تور أا يو مرام نیکعا ۱

 ور رون یتنامولعم هحودرا بواوا ل اصطاعرک ۱
 ۱ ریدسل هبیلاع با هوا

 1 هعداق و ییامص یییدلوا ۵ د اما هر ولامش یود را ھن هرکصذدودناوا :

 یدنلوارمط د

 46 یدنذاقلادبع هصاخ بییطب همرکم کم اپ ناجا |
 ۱ ۲ قطحاد,ع یادرد كح وک كندنفا تھ! یاب م یش ۱ در شرع 1
 ۱ هسر عیفرت هل ي>واو ط وطع ها ھاش عبط هلا یاانع اوال ن دیدنقا

 ۱ | همر هرو هجو ییددنلوا لومأم عدد وا ىدا ظ وم یس ۱

۱ 
| 

 یچدلواو ملسدباد هدر ورس بج وتسهروص> یسالاع روده گسهراب



 ندرورس كروک ذم“ هناي هکنوح نیما هیلبا معاف هریک یارس ییدوجولا

 یتسهادرپ كنیراخ ران هیاپ نانل وا ظنت اراهنو اليا و ز اکشآ زد ها

 یرمح هداز یهو ن کنگ و دنا راک رد ریگج هدرا مقر طاق نوساوا

 یسغلوا دیق هعیاق و فا اک رت و ب انا نیلصا قبب رات كنيدفا

 # مان عراتن د هحل ىزا یربخ مدلبوس# ردشقبا باچا

 حیطتم#! سور ناقد عیسوت و
 هک هبارط رد یرادناهج رادحمس راہعم

 حورو دا هلا تجر نالایلا یان كم وفرص ۳ هد لەم یغیدلوا

 نامه بولوا داشرا رادندرا دیس هند داوا داش ه د هیچ تا وا یاور

 من هلبا هوالعو عض ه دجمسم ی را رب بسانم ن دقارطاو داره یتعیس ود
 نویامه لفح هننور دو لیمک نتا عیج بو دیا دابن عماجرب ریکراک
 ربل ییعسر كدسهرانم ه رکصندکد نا لیصح یهلاهاش یاضر هلبعضو

 ا وک بولوا ربقونو میظعت دیزم ههالاتیب یغیدنریدباب هالک یلنوشروقو
 حاورا ییا اقبا ناکاک یتمان كلوا ینابهنن و اشنا العم مماجرب اددج

 یراترمصحرادتفادنلپ را رهش هنرزواكنوب ردشعیا ایحا یناربخ با وا

 هولص تودنا قلمعالس هروک دم عاج ه دنس هعچب ی ادتا ارمطا رفص

 یرلت راع> یدنهای دناعلا یز لوا ماما نانلوت یوا واداهداروا ین هه

 ربا كن رب رهو راک دن هرک صد دنکلوا ف یا یا تودنااعد هل صولح

 ی داوا رادح را

 4 یار كلتفج یالشقب هییارط لحاسزا نوبامهتکر>
 هاشداب دارم نویامه لن هنکلتفح یار ند هسارط ورین دن وک جافر

 تعاس یو رازا یگ زوهط ربا روص وشا لفل وا نوکس» عج

 ند ر دنلفسصق یییدلوا سر هب اس كن داعس عا“ هدقشر نو

 ی راترمصح زمدا هل الا ریصنب دنا هانا اع هاشداب ولنک و
 بهشاسا ن دنرلهجهروس فی رمن ار و رادت اه رج هدنامو فر



 س

 ولآ ینادنا ر قارا 8 13 33 ۰ لقرا وا راوس همادت شا ۱

 1 نیعلوا تداعسهبامرمس هبالاو یالآ ادا را فا شود شوعارد |

 تیاهن و ٽع رع هنس هداج یکلتفح یار تل ود یالئو هل هج ول وا ۱
 | ندنندلوا تم یو مول عم یعیدلوا تعاس شب ارب هب یار یکشوکردنلق |

 لبا مو رو تمرح هتخ ویش كارل رضح ی دنفا م ال سالا حس ۱
E E ۱یدنوا كد یک  | aبورو» تح ص هد هب یدنوا بی فن  

 e ا و اشاب امف ۰ رک صد دیراف دروب تصح>ر هنن رله" ار | ك

 لاو یالآ لحاد اتعم تبصانم باععا اب ع هہتریذو اشا ورح

 او راغا راوس هلیارلقار ره یلکنوس هریک وا لآ هلج هدیرلفداوا

 بصا هنسا کک 4 دعاک ؟رتعاس تردو ماریحاو مار = ورشا ۲۳۳9

 | : عبط هع رع هدو و لصاح س واو د )ادم ر د : ه دار وا قلوا مار ماتیح

 نامه تویلرزوپ لامقا هوطنه لاال ر ماج ءا ءا هند دلوا ۳ ام درا هاش

 اصدورسسم لوص و هنکلتفح یار هدنعاس نی : شب هلبا انغتسا سا

 ردعم كما E هر هلو یرلقذب و ےس نکل , ینداعسغ اس هر | ۳

 زکاسعو ناکسا ناک 6. هش را هطوا ی .دالنق راغا یزاوس با یتیدلوا

 ۱ یدلوا نامر كمشار ۰ رادساط هددصاخ

 + فورست غ اهسراوحرددبحوتهملکب یدنفا رکاش 2 ماو دل

 لب مارکت او ذ مان هلی د هنا د شقب یدنفآرک اش یش فی رش اس

 e ست تست ۳

 TOS و سیا

 ینبدوا قم هنرصل و زوو ما هل.ر )وصول و ما ود هد وڏ 3 كشعب

 ۱ ی دنلوا مایشدسا

 < هصاخ هناخزا اغا لع ظفاح سا وردندش عارح

 ۱ انا راریلپس هد د e بوتا هد هن رح ك دنا هطاع ا هس: |

 هرکصن دقدنلوا اقنا هد رفب رم دنسم ایلاوتم دو وتطو ارس هنر اتو

 | بودنانیساک هلیدنسم قایج هطناح نیق هنااصفنا اغا سالا راد
 هطوا صاخ هلته كنب رارضح اغا لبهرادمان راد ےس هدنرورر هنس ىکا

 د دعلخاد ندمک قوحو نج ترع هە درد دوهم قب ر و رە هر ۱

 تورا اک لا نانا ج یس هنس شإقرق وب شا نیفلوا نيعإ ر ۱



 ۱ مک و روقعبر ب یا ۳ به Bee تاب صف هل ا ا

 | هاش فاطلا رهطء ینالا ل د یان ید دل ربع ر رو رورمبم هرز,

 نما هہأنا روصعم

  هرردا ولا تل ابا ؟ و هم د.تور یالبئسا

 | هبهردا قراشا یناةلا ن دناو وپ شب ورد بویمهلو رهظ هب نعش ول هیسو
 | بهاذ هم اهوا عاونا قل وا یع ومس كناذ ناسا و یظفاح یر
 | یازج ن دغارا هصم نولوا یا اط هعلست ییهیسج تکلم عازتالب
 | نام # دی رو هعصعلو الاجر بورعلاهللاقلخ # هد هرصو و لاقت

 | یرانرضح یی اعت رع ر یداوا لاح تقو لاحصسح کد روتک لان

 | نیمآ هبلىا ن راقم هرار وسحو ن رق هرا روبغ یرم دنفا هانلاع ه اشد

 نکم ثبشتهبهب وق تاکرادت هلبا یباعضنا هیهلا فاطاا هنیرزوا كنو
 یرارطاع رطاخ كراناسد یدزالواانف هدهساوا هطاصع دوخا هک رانمنک

 ۱ كع ررک ند دوخ لند نعد دیاش هد هسا ی داروی هدعاسم نوح

 ۱ م Ê 2 حافرب 3 دن رلندب هدامر هطاهتحا ت تا ود یا لبنخا * ی دنا یح

 | اشا ناعع ظفاحمیالا یکبار ید ندنرابالآ هصاخرکاسعو و ره

 هلب رلکا رب رفت نغیدلوا ریبدن نسحا قه وا ریبسد هب یل روح هلبا یی

 ۱ یلتیلک هدنرلفرطهبلف بواوا قافو دنب رک هقافتا وب قالخالاعرک هاشد

 | اوا ید هپ اشاپ یطصم ی هردوعشدا ن الود رتاوت یدراون هلبا رکس
 | قفاوم یمیدنلوا لاچتسا هنسباک ی رغوط هب هنرداو لاس را را هی
 ۱ یلرمخ یااع تم" یو یوم بانج یلاعت هللا ءاش نا یدلوا لاخلا حقا

 | نوسر و نقحم ییرلتربغ و یعس كنل ود ی اق دصاو قف وم هتک رم
 شلوا ماوعو صاوخ دزن ایز ینب یش لوق ماکحالا دیس صأا درک
 ۱ رک اهکنح - لواضاح ا ح الدو زوف لود هلج رول ود هلدالثموت * هدهد

 | ریذماد ردن وب هلص ن دنکب دانید ( زین ) حالص ص كسیازتس
 ۱ یدلوا رب رڪ هعباقو لد یخددلوا رکرارف

 % هنردا ینا ع یدنوا فک اع یدما لاسرا 

 نو یورح نورد یکیدروک داسا. تادحسم کا ادخ تم هدفا

 ۱ یییدنفا فک ا یدءآ لابقالاداخ هاشداب ن دزنکیدتنا نوب زی هنکسو

, 



۳ 

 کا

 0 ن دن رلود روډ ل اععسا هدفك لاح توخو ل اسرا هد هن ردآ هلاع ۱

 یتیدنلوا ل اجا یدنفا كب دیشر طصم ند افلخ هلبا یلاکو یدمآ |
 یدنلوا لالدتسا هنفجهلواعفد رارش تولوا مه راربخ لاعتلا هل ءاشنا |
 و سو ترس سوم هو حس سه م

 یار یالشف نادیهرد هدا و یراوس ملعت هدارا روهط

 ۱ 0 اف باو ۵ د هسا قحا اوه ی وکر ازاپ نالوا یس لرألا رفص ۰

 هک ام هللادلخ نیمزیور هفیلخ ترضح نیفلوا هداعلا قوفام تنوکس | بوبلوا هداشک یناهد تنهسٍچک هلتعجواو « داز بلق توسق ن دنغیدلوا |

 نا عد ع وح بول وا انغتسا بسا راوس ادعالا ىلع اعر نیدلا مود ىلا |

 هراک رالا ۳2 نادم ت ولک ناو هن را گی كنا راوس ناباعا ۵ دتعاسواو

 هیاهاش دا تاوص هراه اش نا دو راوس هررک را نالوا ايهم هدیرلفدلوا نایاتش ۱

 عاونا ردو کا کما بو ودیا ناوارف یس هیسج ملعدهدارواو ناب ۱

 ۱ اا ر رادسا دشا نیو هرکصتدک دار وک هوا

 یداوا بیا دنعناهدشیاشک بس کد لک هبال ق رق هپ یدنکنانداروا

 كم رداعفلاد.ع دن دش صخ ظ

 ۹6 ء1اص-صوص 2 یدقارادرف دو

 یدندا قداص رادزفد هلبا كيردافل ادع هدازكینیماندءاظع رودص

 ص هر هحاصم یرلنرضح
 هدهع لرلنوب روووم روما وب و ص =>

 دن راتفابآ

 .جواو م دق عضو هنعاط ر وتکن ارح امهملا راشم ندنفیدناوا مزال كا

 le سم ی رلکج هریک هبهتردا هدنوک
 ۱ یدلوا

 ٭ نویامه بکوع یراصنا بوبا ییا تعس حیاشم توعد #

 سطو تبط وطع یس وا مادوا هد اما رکاو تب رع ۵ دی راهطوا كراغا

 ] یب رار فاس م سکر ھ ندنغج هلو ناخ دو ناطاسترض> تہ لو نارو د

 ۱ + یرکس
1 



 یر
 ل ل اا ل

 ۱ سلم حول و نالوا هدهیاورسح روح ند :اسولا نهد و م لا نکس

 ۱ ماعاد طع شورع زود هد رز ررر هدا هد اعم وهارد

 ان ولس ف دخل دوس ن دد چ س اسم ن دنا امد اعومو حس دد ورو

 یدلوا ماریحاو ع ف ا ییدار و و هح هع رد هد یدنوا

 ډک لویناتس قوسرد هزوخ هبوع هرقل صع) یار یا 3 بنر

e Sr eee nسس ی  

 یکه جا یاقیززوس قویسلا هبقل صع ندنرابهک فاصنایب یانصا

 ا TEES اضر راده هد: روهنوآ لر هلنب نغیدل وا فو

 راسخ E هګدک هرون اه ع” را ڪص یح ارا یراکدشلد وٿ

 نکیشعلوا درک اتو هیدن دیدشو دیک ا.ه رک رب هر هلوفموت هلبس هطساو اشا

 ی راک دنا ارمخا ه رل زوس اور یب ه دان ز ځد ه رکصندنس النسا هنر دا

 یرح هلل وا اطخ نیع نيغ ض اعا ام دعب هل وا الا اع ع وعم

 | رهاشمالوا بوناوا بیسنتیسلروا یرانون وب هدر رب رعو بانرت یراقیلبام
 | اقارب نادنلاثماو اغا دجا یلغاذ ی هادنهک رایج هشدش للت رهش ابقش
 | روم نیلبا زواج لدح رواوا خنیازس #رابداوا ارس ع همعط ایج ی

 رلشعد # زور اناک زهردءدوسا ناو نو سنا

 ۱ هم ه.ش بشرد ید شد اوم لی دنفدا دبا

 ۱ داسا ل دانو یس ره هبنشکب یعلدا نوا كل رس دل وه هام وش

 | یرهموقوا فیرش دلوم ل رایج دلوم نالوا تتص هد هکر امم هلل لوار
 | نامه نیغل وا دارت یلاع هاشداپ م ولعم ینیدل وا دارا یلک « را و دنک

 | عماج هلن نياقنلا ېو نینوکلادیس ترض> تدالو هبقنم نیئاشعلانب

Den anion هه 

 | سالا هد رونلا صاف روضح « رادنفا ناوخ دلوءو تنارق ه دنش رمش
 آ هرکصندفلواهدارا یسلرب و تاسحا هدا ز ندیرافلاس بولی روس تعلخ

 | ناکراو بدتر هنفیرمش عماج ن اطلس بوبا یالآ دلوم نوک یسادرف
 | ديا هایلاع هاشنهش ب ونلوا بیغر هتیعج هلبا همسر ؛هسلا تاود

 | ناکدنب « افر ثعاب یرلفدرویب اسکا یناورحو سفیلسالا هلالا صد
 | هصحرپ "هصق ه دن رال وصو هر وک ذم ماج هلهجولوا بولوا هاوخ رخ

 بولی روب تیاعر « د از د هنیرابش یسرک و تارق اررکم ت دالو
 ائ رلتدوع هب یار ق رلوا انهتسا بسا راوس اع“ كالم هاش داب هدنماتخ

 سا ح___________

{3 1 



 رک اشا ا 2 17 هربح

 # هدس وز تلوداب حالص ِد "هراوا نالعا

 ردقم قلوا برا ر دقلا تەس هس یکیارب هلا ول هیسور هيلع تلود

 نوفص هدا.هلب و لئار ترودک راغ هلیطسوت نوصم هعودود تولوا أ

 ییا كویب اشاپ لیلخ رب ز و ن دناود فرط هل! وا لصاح تصلاخو [
 ۰ ۱ نر لوا نیز هلا ترافس ول » قابا تماقو ن دو بصا |

E NE |لاداعس لیکو ی شو اس  
 یراک دلبا قدرط قیفر یخ د یکب یکانفتساو یتیفرت یدنفا بیج |

 3 قف ر هدىسر

 < یار یالشف رد اضقزا یفط صم اب یراوس ت افو #

  اناوت نالوا ہ درالیک مادلا هنهک یافارب مان نط صم اباب ندراغا یلرالیک |

 موب لکو ادیپ هفالعهيايسبوخ بوبګرب یعسم هل ےس كب نیما ن د رآ هزاب
 ن دولوقسسیسانناهب راع نکیاراررواابو تشد كردیا امداتوق اب ولغوا م

 ] نوجا نوسنیا ریس زمدنفا یتچاترب ن د رلب وط یلیوب راپ نوا سب شعلا |
 هژ.س وزرا ليص#غ ئ عسا ضر لربلد رم ند:ددلوأ 8 نشسشردن وک هیوبابه ب کود :

 ۱ هسا | لصد و لما یم ردااق نبر +. وطەج وق ناتهدرب هل ىعاد وف و نط ص ماناي 1

 ۱ هسااوا هلا اع داود e شب ن دنغیدلروق 1 هن ر زوا كر ود لحا | ۱

 ا ندر بوئوط ند غا كي وطق > هما ق کا هلا لافتا رح لاعاو ماود |

 | ناور ناق ن درود ن دنرغا ب ونود یحما هجندیا مادقا هدانز هغمردلاق ||
 ا هراکب (ع رمصم) نامز یافرظ هنکدرب و ناج هدنعا كتعاس ییاربو |

 ناشد رطاخ نابز درو نع رہ ےم یدک یدهلروک هناوی ب وط فد رح |

 u هربقم تب والق یر اغ ه دنفب رش عماچرلیح وط هده رص ی راک دتا |

 إل وب یلاعت عر هناتس زع هللا زواګ یدلوا ناب ببس ینیدنلوا لاصبا |

 ٩ هدنسامدا تالش هکلبو ظوفحو نوصم ی هلج ندالتایکكنوب و الب ۱

 ینلکوک ك هسې ندنتبسناو تفلا كنيلناق یلد هلیصوصح و یلناق نالوا |
 نبمآ 3 ظ وطخحو ن ون٤ ۱

 بس حالص لس لس اواو Ty ۳3 ۳۳ n یاعت هفطاب ۱

 هک دار

E INا  



 || اوا نوعا یراتدوع كلامها نالي ردو ک هوا قرش ذی

 | هدنوک یکیا كناشاب ناعع رانات نانلوب ه دبلروچ هلتهجواو رابسن راهی
 یدلوا راتعا تمس ی هلا راغلبا هوامش بک وم

j E PIRR SUSE RAE 
 دک انآ سابا تالتفج رد هرتلکنا رک ر فسر اغا رادحنش تفایض هل

 | ههنا هاش ت امس رفظ تاذ یرادکما رادیبس ك نمدنفا تنم تمعتیل

 ۱ | ندنفدلو باوخ کا مار ۲۱ هرزوا هحو ال
 ۱ هع هلبا یاونع كل ربا ء لوس ندنفرط یسهمیت ت تاود هرلکنا هعفدو

 | یو ۲ یحدردنوا كرخالا میر هکب یمیا نروسزوب هبهاورمسخ یاب
 | یدلوا یباجا ل وقر ورس بس كهيلاراشم یتف ابض یکیدل

 د نویابه بک و ع هناتسا "دیلع قرط ماش ن دعا #

 هدرا كتنا ربصح مخاشم نالوا هدب راماا هنع یضر یراصت !بوناهکدق

 ۱ تناعر ی رلک دروک هدنر هطوا ك راغاو تدانعو 4 اس>ا نلکهروهل

 ۰ دن راش یک ہ دل وناتسا هعفد وب یدیشعل وا تراشا ه دقار وا یالا
 | یحشزوفط نوا كالاح هام هلل وا نالعا یکدلروک ناناش ی راروضح

 | *دنرلگاو د ورو هوي امه بکوم یسیلک هیج وم رتفد ی هه دعچ

 | هن هنن رم ۱ رکا رلاغاهر E دتادوجو تاما كردبا اعد یعشالم دام

 | یدلوا ماعناو ناسحا نایب هوالع یرلقدنلو | ماعطا هلبا ماع ط لیگعو مادق
 ۱ د س

 + هصاخ *هناخزا اغا یرون یتانفق ن دش غارچ»#

 | نامز ینیدلوا یسادخک هنیزخ اغا س ایلا رادیفس ه دنخیرات ج وا زوتو
 | هنیزخ ردقهنس هنسزوةطزوتو ا اغا یروتنالوانانسااب راشم هلبا قلیحاتقف

 | هخایشا ےک نکیثلود ترهش هنسیلا هلبادنسمواو تم دجن هنر ادم

  ارخّومو نو زحهننیدل وا تعسق قفل هبط وا ص اخ هک دلی
 ۱ یغیدلوتوف ۵ ۷ قالراب ید هد زا یداوا نونع هلا هطوا ص

 | هغلعا رچ هر اهراء اب بسانم نشود هعددوب ندنءدداوا نوردع اد هنو ۰

 یدل وا ررکم رک را یلغارچ هنقحرل ]وا هدہلجت وب و رکشها

 یناباهح یرطزا ین ماماو لوا ماما راد ناسحا ۾



 ۱ AR e e" ا شح ندعلا روا امت هد.ک

 نیخلوالدا رد هاشداد مولعم یدک هن نر صد والت ان هند دا مھ س ره

 [ هب یدنفا یرو یناث ماما هلا یراتریه> یدنفا ندباعل تز لوا ماها
 ۱ هرلن وا هلو 1 راح سناب ل ومالا ی دفا ل وب و ناسحاراهاد |ا

 وا ن دنسردم ی دنا كجو کو ا ےسا ی هل.لح هاب یوطانا

 | یدوا ناذبنسا فوقوم لود كالس

 + یرابرهش رادحملس ناک مالغب یالآرم ناونع ناسحا

 ]اقا دیشر یس هلوک كنب رات رضح اغا يلع ولتل ود یرادلاهج راد س |
 هرکصتدک دتا تم دخ یلخ هد هج رکسع ارخ ومو تّدشن ن دیاسم |ا

 مارو قوسهیهب راع هدرلنوکوا نامه بواوا تعسف ودنک قلیشابکس |
 | ماقمعاق هدن هایش یود را یا یھ او ء لار دیا مارنلا نت سا لصد و

 هس و دا واوشسم لی لس نان ا ود یار ماالا ن ء ههر دعا ی درسوا |

 یدوحو هجن سوک ماصتق او موه هنا د مهو مادقا هبهلباع رار ه دنگ.داک ۱

 ۱ لیدمش ر ییالارم«یالآ ناونعهنر بوددارارعلا راد م رع رع هدهیلسآورادجخز

 زارعا كل یی ی اکیس یس هدرورپ ن و ر دنا هلا قلما اقماق و زار >ا

 :یدلوا زاسان ملا ط E یار یسلوا هل وډ و زا ارظن هنلاثما یییدلوا

 0 6 یرباح یهبرح تع*رد یراوس تاوعا مود 8 وقو#

 ااا تمعنیل و هلغا وا العا اوه ین وک یلاصیع با نوا كلوالایداجج
 | > میلعار ه داروا بوروت ا هد رچ یرافا یراوس رمدنفا

 ار >ا هبرح مدانص عاونا ردو ثواس ۳۳ هدرلٌواو نامروو صا ین 0

 یررو | ماشخا نیغوا نار ود ناسد ون تم طض ناناش ی راک دانا ۱

E۱ هرزوازرطو و مانا هدد دوهشهیراندوع هیوبام ۳ هل امار  

 ۱ یداوا مالک هجا یکیدنلک بولددیک

 6 اپ شبلع رب زوبهنردا تلباهیجوت
 ةننراترمضح اشاپ شلع رب زو نالوارفاسم ورندا یا رب هدنویابه بکوم
 نور هدزلا ولوعسم نوکحوا ناسعط ه روک دم تلااو ه.ج ول قاردا

 3 رخالا ی داج ودشا ب ول روت هرات ان یسل وا هدف و هل.ه> , ییبدلوا ۱

شمر ؛زوینوک هشراه> ندیافداصت هنوک ی ھوا نوا
 "زد او درد هیلارا

 ا دج مو تا اس صحن مصوب رک ےک کک ٠ ا بخت ۰ ےس رس همش ہادی ٠ ج



{iv} 

 تل ود *دادرارق یسریک هب هن ردا نوک ینیدقیج ول وقسمو تکرح
 یدلوا خر دم دیا

 هيلع تلو د یالک وب دوخ تشکر د هزلکنا رک ر فس تفایض بدو 4۴

 تشزو بز نادینسااب تسهتفرفناتب هدنک وا هلاسرت یرکر قس هرودنول

 كوك حاقر نیفلوا ی ا قخاوم یسغان ود یف رط رهو نیب زت هلا
 وبا هرکص؛دکدتا لیصحت س هداراو لیمکت نناصقنه دنا
 تلودیالکو ندنفرط كب یجمبا ینوکرازاب نالوا یرخآ كلوالایداج

 ندیهار سر رفهماشحا بودنا تیاحا ونک ندیورس نوردناو توعد

 ی دنفا تب یاب مک حو ی دنفا رکب یحتبامو اغا را ر_یمس

 ع تحاصم و یدنفا ق مه فا درع ییکح نوب یه نامو  (Aدمعسو كس

 اغا دجا یجلیدبت نالوا یش ابکب هنراب راوس هصاخ رک اسعو یدنقآ

 هب هتف رف هج هرکصندش رش ناذاو تعرع هب ولا رب ارب هلا اغا رادحملس

 نادوبقو اشاب رکسعرس نانلوب هداروا هوا ن دنراب دنک هدنراتلصاوم

 یرادناهح ر ارس یدنفا ون ر تأ ود کال سارو اشاب دجا ارد

 تزعهبلاراشم * با هلب رلتبا لابقا رک ح نیشن ردص «دهرقو لابقتسا

 یرلکدلیا تبح هدولا ر دق هزوقط تعاس هجکو مان مادقا هنیرلمارکاو
 یدلوا مایق.دبا ماف یالک و طاسنا ببس

 ا CAM 7 3۳ رابتییاعر اب رهٌشرو صحت راثآ تنعم رادکنا نعس ماشمندمآ #۴

 هدرلنواو توعد هرابت یلاع رابزهشروضح> یدرادک اش ہنالواهدرادکسا

 ىلج هب ریس دی>ود ی اعلا نب تولوا ت اعر رھ ظ» والثم یرالاثما

 E یرلقدلوا لئات هنهناک ولم یا طع دنعانخ هلب :اقمو ب ولطم

 یدل وا توس

 4 دوخ نارد كب یبحش ماظن مافمعاق تافو %

 نی رق هلبا صن ماقمعاف هڪ دیشر یالاریم ت دوعلادعب ند رفس

 ورا شب كب یخ ح رخ ندب رەس نال وا تعفر حب وا

 مزد ینوک هبنسراهج یجندپ نوا لر حالا یداج وبشا بول هتسخ
 باس بس یاک ان بح یک ربقف یمالاماب ینیدلوا ع رک ہلا مارا



VA 
EREN. 

 یدلوا یا رک تاتخا رطاخ تل

0 
 لام هکمروکیرآ هراسم 7 تع” زیپ یر هد 9 رد هاشدان ۱

 راهتشا 9 / زا ثعاب یرلک E 2 جاق رو راعقا 9 1 را ۱

 Ê امرکو افطاو افصرپ هقشب ماب یر هناهاش تدوع یرزوا ماشخا بولوا |
 | یرککحلا *# یادم ق دصم یر هناه اش داپ باهذو بانا

 ىدلوا# و ده ادا

 روهظ و نویامه بکوم اشاپ نیسج دمآ
 هک هيلا راشم وزو قحرد تاقا

 | دیرم یغب دعارغوا هنتع" ییولوقسمو ماککسا هب ین یس انتا هراحم
 رب زو ردم هدنساراام زاراک یارزو اشاپ نیسح اغا نالوا مارحاو مقوت |

 ةکوشرد هلتهج ی “ا ٩ دلو

  تدکد روس زود هوبا یا اخ بولک هب یار هدرخ الا اا

 ِ ۰ نت رم دف ٣ لو ی ,IL م ۱

 وشا ن واوا رداص هدارا نوحهسملک هرب ھت

 ا هدنکوا كن هلشف ردق یا هترزوا نا بولوا شزاوت |
 ۱ ی در هدمهت لیساوا ریس هدست یک وا ! یراوس |

 كس ومو ت یا  ماشا>ا ردنکسا هاشداب هدنم اتخ تولوا العا ند هلج ۱

 ۷ هر اما یراوش یراق دروب مارخ دن را هصوصا رصق یهدنتس وا
 ی دلوا ماراو سفت بس

 چ نوبامهيکو مر دهناهاشیارک اخ قولروا لازبج ندو سخر
GG 0 EOE AA WUWÜWoÜWMhMd 

 فواروا لازم> نالوا اباریواناعر ندرک قوطلوش 4نو صا هدنلابا لوا

 1 م ولعم یکودرا هدنسوزرا كمروس ررود هد یهاشهش یا ا یزلب ا

 تم یازرا موا تصد>حر ^d دی هلت :ه> وا و اباه



 ۱ فا اتو یارو تکرحندرب ید اوا هر ایر بجرلوا اراش

 ډچ هیلاراشم تاود تقر فرد هرلکنا رینکریفس توعدررکت #۴

1 
۱ 

۱ 

 | یترشاعمنسح هلبا ماشیالکو یس: باو كنس همیخف تلود هزنلک

 | یارسهنب هرکصتدک دنا بذهلو نیب زن هلنالیدص ی لب دق یتس هنیقم

 ۱ توعدیرلندیکلوا ندنوبو یدنفارکب یهیبامو ییاغاراد ےس ند تطل
 ۱ یدنفا تعهب یاب میکح طقف بودیا تباجا یس هک رازاب یس هلجب
 ۱ ارزوو الکو نغلوا جاسنح هلص ن ح العال کب ۳ هدک هدأ وا ج ام

 | یدلوا روما یایلوا تدوم بجوتسم یراک دلبا رورس بسکروصةب

 چ لویناتس یارسرد نویامه رص جارحا

 هنسود كنو اه ر ۔ے نالوا داتععیلاصد او لاسرا هیر نی مرح هنسره

 | ندنفیدلوانو رقم تمارکن وب امهدا مع یسلوا عظتهلءاینامزو توی

 | كفبرش بجر هرزوایس همد *دعاقوارجا یررومأم یتساضتقاو باج
 | هد روک ذم موی نیفملوا اهنا ینج هنا وا جارخا یتوک ر از اب یمکیا نو
 | هل واتس ی ارس هلا ز اغا یراوس یرلت سضح ناّمع لآ لولم مظع

 | مان تلا هبق هرکص ندفیطات هلبا یراتاستلا یوربا نب رظنمو فد رش

 | ناش تکوش شخ هباس هبارفا تباهم یا واو ناناش هلوزن فرش لغ
 هقن رسا هداعبلاراد ولتل ود نالوا ی رطان نیم نهرح هدنراو دلو

 | ضا شملشیایس هقبواسر هرهج هنودامهیایکاخ اغا هللادبع یساغ
 | ارجا هلبس هرمص هرص روفوم روما هداناینیدارو اسکا یناورح هق

 | اند هدید دوهشم ینیدنلق ملس هب رص نیما راتاما هد وب اه روط>

 هقوب برض ماکز و ماکع و رودص هناهاش تصخر هنیراتدوع دلو
 هرکصتدقدلوا روبغ راب رهش عبط را: یراراذک ۰ رادکسا قر هلام

 | یراوس یرلکد رونک هدنز هناکولم تیعمو تش هت د وع ارګ تہ ىل

 یر هداعا هنویامه بڪ وم بودیا تناما,هکباضر یساغا لوق یرااغ
 ی دل وا باھ ۱



 ر قواو عماح درب رسا بد ۳9 تیط>خیلح رم

 یخلعاما راکنخ هرکص دید یکا 9 بمطح هدرا عاج یس همسر قرف ۱

 9 ت!طخ تەد ا . رژوا كندنفا یروت هداز ت هدص نالوا تصد

 هنرزوا كنو 1و تد انع هر یدنفا تزرع یبط بیطخ یا مس عب هاج یکبر کد ۱

 نوقم ور دم ناهح هلع اوا تاور تج هلاق ی ۷ سد 1 9 نیس كوسا

 هت ول امه بکوم نداد دا اوا نون 4. ۱ لل 2 ارك و ی هاکدو

 یس ادص دوو د حاقرب طب اس ناو هخددا ل ند رثروس هناهاشفارمد

 لوا نیفلوا شعیا ع هجا یرلقب رش باق هلبس هیناحور یافص و عاعسا

 4 وصح نس تنادح هد تم ۳ را م رعد "یونم كعا ماما ا

 هول ندنع> هوا عاج یا راس یددع ۱ امد یدزاو و علام ہل اطم

 هدنامرطاخو هدانز یصولخ 7 ۹4 اکاخ تا وا ماها لور لا

 نااکو هلاع FR ج دانا هلاصا ثابیدعم ب واوا e دارا ر اعم یسلوا

 یدلبا بلس ین روعش كتسهاما دیطحت یددوقوا هدف ءاح

 ۱ ۷ اشاپلیلخر زو رک رسا ی دومق "دللج هاج دیحوت #۷

i EATERS ACYبی موسوم  

eh OT APS E NEYسس سر  oe 

 gy gerger ےس سیہ ییہ سم یی جبری ہا .

 ن ترفعم شعدو لوصوم 1

 یا ند هزاسرب هلتفو قحا هد هسانوزوا زار لاش چتر هلته واو

 ےس ےس رس سرد م س ی س رج جا

 یاس «یکیدردالکید یی ودنکهداب ز ندنسهس هک اکو هطوالو ادیب ادصو
 هبال قواو د و: سوح ن لس و ام رس هاهاش گاو هل وا ادکو یاب

 تاسهت شا دوس ی ودنک هناک ولم تاسلا eal 5 بولیدیک

 هشوباپرب یتغاا يکنا كشاب وا نایک شادلو یلغوا ېچ وب اپ كیدیا
 ا ne ۱۳۹ 9 ته هک تد ِِع 7 ابووم

 ۱ هژسف و اح هب یار یو دو یش! یر کر تالاح هام نیفهلوا ریبدت

 اس تعم هحوتم یر هيم هلوا اهر ندتلع لوا هسا لسعنو التم هلاودلا |

 هتجر یارد ینوک تس نیجنرکس نوا كس ترم بجر وشا تولوا ۱

 ۵ , راوجیرابلا + هجر هيلع یراصدا بولا ی

 وزب رط یس 3 طعم لصا نع كهبلار Kl اقوتم ی دلوا لوقنم

 تص لح نرم هطاع بواول ترهش لغم وا ىلب کو ا ساب اا ا

 روهط یسهعفو یر<ک: ن امز دعب و رور لاس هج هرزوآ ررح لاونم



 هک

 لیثم هندناتع یکیدرونک ب وتوط یر هنتف ن دیا رارف یرب و هوا و لبد
 بولوا سرلج هرابکو نشر هناعل هلس هناپ هنورطاب هدف ول نفلوا
 کا وا كناشاب ترع نالوا مظعا ر دص . دودرا هرکص هنس یکی

 نوکبنوک هجلوااشاپ یلعوطحواهر کصیاتردو ان رد نادوم هلا عوط

 یکیدکچ هرس ربجتز نس هتقرفرب كنولوقم هدرکد هرقو نوزفا یتربغ
 اتا یرع هد رلنوک وب هد هدا یدلوا نورد عاد منه هکردو ی قح

 یا یل اشاپ نادومق هدکدتبا هدیشک لا نداشدو هدیسر

 لع یجاح نیما هراس رپ نیکد نیک ن د ه.سورو ل تف هواش م

 یدنلوا ناسصسا یلاکو تاک:

 هک راکنودیص ید رطب رک هعحح هناهاش تیغر ##

 رویمچ وب هعفد یکبار یهعیچ بیمار یرادرضحرابتح را رهش

 فیطات ببس هناکدنب یراکد ناکا هلبا ر اکشو دیص هدارواو فی رشت

 راطخارلندیک مدّم نغج هقبح ق وذ كفرطوا قلاراوب هنب ندنغیدلوا
 وشا كدا را-هظا شیب راف درو ء لا فا و لیم ید راکماکر ان رهشو

 تکرح ن دنوبامه بکوم ینوک رازاب یصجوا كفي یشنابعش رهش
 قلادبع یهکح نویامه نیبام هقشب ندرلبعیبام هدنرا هناکولم ت دمو

 غارج ندقارادقوجییاو كب یدبعو یدنفا دیعسبحاصمو یدنقآ
 و هقد)یجد ید اط هفن زوم نودیا تعم هدارا اب اعادشار ی وح نالوا

 تاعیئسا یرولاو نالوا ایهم « دنکوا هناسر یرزوا هلب واو ب ادة سا

 یرافد_احآ ن د هناسر بتر وب ق اةشالا رها ۰ ا ٹنهش ه دنرلکدتا

 نامه هد هدا قازفا ثروم هرلنالف هدیمارو قارف شزوس هرابجربس
 نیما ند هدضراو هر د واع” تفأ : قیر یور هاشداب ی رذآ ناه> باشن

 نزح یزرح نکیار ٥ هدکشیانا لا عیدب ناب ز درو اموع ییسامد لا

 قر هلوان زکتلرع نیشن هشوک مز مع-خاع«لصاو یسادص هقیزوم
 كب هلج هدفدلوا نیهقدم مولع م نيقيلانيع یکیدلیک ی اذ ح یکشوک یا

 شلوا یلاح یاس 8 اکی ر ارالد ورس اکی ر نیوط یدک 0 لاح لام
 نان اش هوز فرش یریک نسمکج هدنفرظ تعاس یکارب ناهج هاش ەكى

 یرل کوش هناس هب دک لوکی هدنراو > لرس> نالواروهشم نامهو

 دص ه دیص یب ید>و راکش ښ ا کار هرااروا هر ؟صددقدلوا ناب ا



 ۱ هد نقوذ ر EE PER 1 < كد و تو ان هدا نت كنهآ |
 عر E نو ال اخ یرزوا ماسحاو تکرحو ماءو نداروا هاو 3

 | ندزاقداوا شرو تحارمسا هل بس هدا زو تحار هلیماع هحل بوروب ۱

 ره بودا 1 رگ رس رادسعم ر ارا کوک وا اش ینوک رارا ۳ یسادرد ی ار ٍ

 ن اویح كرات يک كکاضم و ناشواطو یزاط ناشوا یذاصد هدقرط ۱

 | ن وکنسهو ت د وعهد هب یرزواماشخابولوا ناما یب دایص ها رسا
 هڼاک دذ یرلکدنلکا تعاسحاخرب هلبا رلتب هک شوش نالوا یراتکوش تیعم ۱

 | جا رم ف ذوک دمی ر و وک اص ئ هب هد ردا ید ندم ۳ نرحسم

 | ناج A. ۹ Nl 3 هل e ۳ زند و دا

 یردلوا ناد واح تابح .A واب ك ہارسو

 اا ییطصم ی رق ندش ینا و

 ن ولاه نی رخ یادکک ی اع

 ترقم نک د هتنافوو یهام هلدا یغلادنهک هني رخ ورن دنشرات قلا زوتو
 | یدنفا ترصنو جامان وری دقوح یدنفا نیما یسیرمق نالوا یهاشداد |

 جاع هلمص هد یسعآحالع هندوحو ردنا حار سا اکا: و [ ۱

 1 | ناور هر رویم نامز ناقاخ نالوا.نامرد هد رد E أم بولوأ |ا ۱

 ۱ ۱۳ 2۵ تچرومزاج اخ ناتان رعسهدبرطرد بش یراق داوا
 ] هددسدا OE وا ناب هنویامه یاک اخ امت كنغ دلوا مزالم هعحر

 | دتر هعدقع ضعب ین وکی س هن ربا و بیست یریخ اتر دق هحایص |[
 یا ادنمک هنب زخ لاطایف هکلوا بی رف انادهاشداب مولعم یکیدلریدلب |
 هام نالوا یاشایس هنر هلیسلوایا ج هوهق موبلاو اغا شبا

 واست ما یارمع هلباالاو فرس لوآ و ارجا, دن
 هدد رح ندرلاغا ارم ۲ al عام هدنن دوع راکش و د.ص توت وا ر

 یناونع قا ی اشا ی هوھوو روهطی د هدر .٠ كلب ؛اههداغا ی طصعمی ۱

 .یناشن كلەزالم نالوا لهم ندنس هدهع هدو :HON تاقلا و ۱ ۱

 8 1 ا هن ا یلعصم ی ءارح یسش یراوس دے أ رف ۱

 دز بول دوکنابسج+ یر .ر> رج ناناو؛ی وانو سابیناشن ق اشواج |

 دو 8



 کک هدنواو قسم ا 10 ۳ ج ا هد. 5 رس 5 ۳ او

 هداز ۳۹ ناعع قانشود ۵3 تر رڪ جد کو یدابیوا

 یدل وا قیلاو قحا كب دم

 e دارهش ی ی

 ¥ ۱ زوم ھ یک وع یدنفا ر ردا ده

 | یزد 0 هد ۱ زا اص ارام هدنوا مع

1 
1 

 ریخیرلدلوا دوهش كنروا شبابیز سهو دوجو *راوهک شیارآ بیر
 | مع هلبس هطساو افا هللا دبع یغارچ اشاپ یلیکو هنب رخ یرتا ترمس
 | نامه بولوالصاح یناحور یافصزس ذجهرد هدناواو لصاو هب هاها:
 | هعدق هدعافو نالعا یتیدا روس بعسل ز رهاادع ناطلس ی لماس س

 نصخر هتسلوا هود كشف زدمک ید هرزوا ةم تلو

 | هب لاعبا ا اعسلاراد هلا امطع هد مود الوا هلة لرو ناژراهناهان

 ۱ سر رع نم یسع اوا ق قوس هد یز کس عرس توص اغآررا روس اتات و ارم

 ۱ یداب Aa E ی داش ق وش لوا تراهذ ب ولوا از فیطانم

 : باش هل تخادنا رلد وط و زاغآ ندورطره هن اڪ رفت و تا ۳ ندنعح هلو

  بایساواردره هدنوپامش بکوم ىس هکک هدقدلوا زادنا هلولو زارف

 ۱ فک س هر | نیعلوا ر وصوب جادو لاسح حاصبانو روهط حر

 | . رکسعرسو م افا یلاعم م اق اف و مام العم مالسالا رحش ت رد

 كمروس را ز رول هانا 02 ر تروح بارو باکر ماظتا ارب ماظ

 یزاغانویامه نوردلاو نوذ ام هعوحرو دوع « رکصندنرافدلوا م اکب 4

 عاسا اب اف اعم نوک ید هده بول وا نوع هللا نوتلا یراقدلا ندلا یخ

 ۱ | بج مەز هژر !بامن کالم صافر را خرز سیر هک و نارو كنچ ا

 ۱ | نىن كثب نکن ا و رکشو رهاظ مزج « دنفب رظ فد رعد كنعد دو

 ۱ # اسروڏ کم رد را و منت ورا ۷ ندنعد داوا سصاق عابز هنب رل

 | ه دید ادعا دادعر "دوس ٭ نایس> مسیا ی دایی ا ییا عنا مکب درو

 ۱ دعطد هل.سام د # با کلا ۶ رولک مزال هد هجا د لوا * ھا بولو

 | ناض ةت لصالار دشتنا ب اجا قمزا باوص كرک و ا طخ یروکو 4
 هد هسا رک هلا را مت را ناسناوا عدس ۰ درلب دالو رظد فرم ندروس



 هک ۸
 ی ایم ۳

 فان ی هطناچ قجما ندم*دمهلوب رفظ رفسوب هلیسح قلوب هدودرا |
 دومْههیراءا راتفک تذل تعد ودوج و«یدوحور هو ج هد هاب نخو كندا | ۱

 یاراب فرمص هنیرپ ر اکرن لبا كم هزيل یت ل , جرات تاکب لکا نالو

 یدلوا هرن و ما # ر دشا واراعشاب یس هن مهسا او رادتفا |

 دع رم ه دارهش ن سس یدلف به یلاع # هن نکا س وه ون س رسد

 +¥ مان رانمدلب وس اعطا هل داش وقوش # كرال ال ی. هطا اح ۴ نعلا

 یدنلوا افتقا هرساو ندنک,دمک هلا

 هک دیکنزا بصق,كب نس>و كینوعدندش ین
 هدا هلا ك ینوه ی ناجا لوف ندنناطداض یراب راوس فا کک

 یدازردام داد ہتسا كکب نسح یل ریهمج یروق ی ما ی الا كنيالا

 یال هدنسهرھ یساصتفا كنراتارو و قلا ا ره ی را اه | هل ته> ۱

 FE یب رلیماحو ل وخدم ن: راو دنک یرلسوه یاوه « در هسا

 دا درسا یرلناشن هلفلوادانعم جا ره هاشداپ دارص یرا هیرت ندنکیدشا |
 یدلوا داههنسا ناب بسیرلفدناوا يل هدیمراو

 ۱ هنشراهح برد ناسا تروعم ناصمر تو

 هفاکو نالاغ هډ هننشراهچ بش ناضمر رهش یس هنس شب قرقوشا
 رهطم قر هلوا ناشلا میظع نآرق ترضح توالت موادم ناعا لها

 یرلنرمضح ه اکآ لد هاشداپ ینوکی س هتریا یشان ن دنرا-فح هلوا نارةغ |
 یرلکدلکد سر د اقا اهتم نوک زر wg داس کک یب راس ر د ر وضح ۱

 یدلوا داععا داندزا تاس

 4 نوبامه بکوع یدنفاغبلب یناتفقو كب لبجبلج #
 نیما یسدرمق ی دن ارێھک هد رح نانلواع رکن E ی هدرانوک وي ۱

 ضب ليج TOE یساج رالک هلا عیلب یسجماسش و لب رزوا

 تاس هنانسا كب هاوا یا اولا هر مدا ولتکوش قر هبارا لبلد هفلا

 ین داص یراص یج زا یهجوا هغابجاتفق نالوا لم هدل اح ییدداوا

 4 نسوا $



 مو
 اه ڪڪ ڪڪ ڪک

 یدلوا قئاس یهلا ردق یتسلوا

 ىج رالیکناو نهد هنب رخ یا رک راد كيدو لولح $

 هد هنن رح ندرلاعا نالوا نکساتم ولرد جاقر 6۰۶ رب یر هدنوربب و نوردنا

 24 كياشاب نط صم یجناشن یس هحوق ناطاص هاش كب دوج یدنح

 تمدخ و رهنشم هلبپاک ناوید هدنس هزاد كموح يم اشاپ نی ردپ بولوا
 رهز موق مریم یس هنس زکس یرکی ندنفیداوا رفع هلبا هحودم
 م هجاوخ یزاب یردپ ب ولو « د هن رخ یزپ هک هیارس كر هيب موقز
 ی دیاردیا مارا قلخ هل ارازوس وب و ماّنلا اعد ماشو ی یتا

 یسودنکو فرخزم یماطعاوذخا هلنهجوا شعار وذ روزمریم رکم
 فال كنوپ ب ویلوا ریبخ ربع قاصریعَ هنفیدلوا فرشم هسالفا ل چ
 تودنادافتعا هن رازوسنالوایلاع>ا هنذکحو قدصو داععا هنفالخو

 هدر وز ریدقتلاو ضرفلاب ارب ز مدیا هرب و لسکو للخ هطالثخاو تفلا
 ررض رب هقشب ندنیاعر و شرکوا تفرعم شمزاب یزاب ندمردب هساوا
 لوبق یرایش یئرمضم هدرمع> مزب ك هداز یشکرب شم هسروک نان زو

 قاقوج هلیار غا هفشبو ماود هتفلا ب ویعود ندزعزوس كلر هيد ییردیا
 ند زغا ه دنوب شقکون یب هیامرس هبفسوب رکم كدیا زا مالکو مالس
 هعاغادلانوعا كمروشود هتقو یزب هنب رزوا كنوب شمال اق یشرب هفشب

 رمدنفا ولت کوش هرکض ندکدردتنا تدنما هرزوا مایه مات شما: هل

 دانا بارخ د ارب وب هد زورفا تشهد زور یراق در ویب تین هرفس
 ويد مکه لبا تالرفن هب ودرا ن ںوداد| مم یدعافتو دعابت ندکلب راوس

 ربخ تروص بولک هرم هجو نفیرط کب هل هدنبارس لوب الا
 نوا مسوم ره نیسرادقوحردهنسشب نس كرهبلب وس رازوس هدیهاوخ
 یراناتفق سالطا هراخو یرامالود هقوج یلکنا راو رک: راب وروا سر هچتوب
 یناشوفو هرادعو یحاقیلهتفاپ مسو قاب و رعح یلپسالا هلیصوصخو
 هنعاوق كندنفا ردارب رکا نیسردبا ییس هح الم قوارب دعک یرلبش یک

 ۰ دنیا كفودناص تکی دردنوک نیسردیا اطخ كوبب نسرواوا كج هردنوک

 زمفدیکنا ی یسیلربخ كلوب رولوا ینا هراپرب رب هوک نوتب یرللام یرللاش

 )عرب رفد بجومرب نکیآ ردیک سو نوسرود هد یرب هدنس یرب عاسب

 نر دیک م د نوس ریو تءالس یوم ناب ۵٤ هریو ه یدنفا رداربریشو



 ه3دلوب تصرف مریلب یتفغج هلاف سوب كناوربش هرکصندک دنک "رم دنا

 سنا مرلفوم> ی راکروک 2 هرس یرالاشراجا یعیدیاص زاعبح هراورمش

 هرکص مزلک اریریک هل رانوب ینکوو مرلما-ظذ یراناتغق سالطا و هراخ
 ندنسهفد رکسرولوا تالام هن هزکلام ۰ د ر کک یدک هما رطاخ یافص هل ءاشدا

 لوم ام تناخایلدهداسیاض تم نکیا منالقملوا مهف یهیدلو اداسفهدنیلق

 .یرلکدید # ندنسابرقا لنشکردکب یتداص ع # لطف ندیکت دا
 هسااراو هبره بودا داعتعا هند داوا ك الا دوج كنوبو داععا همالک

 هنوپ ا۵ بکوم هلبس ابل یراوس هد اس نکیاردیک رهدنفاو میلسناک وب
 . | راوصا سا بوعکر نوک ارب هدعب ردشلوا لس لقع هدنربح مکی دنک

 یرلاشا وب ی رار صح كب كح دانی” یتیدلوا هد وا رییغتو ل دښت
 ندا یل ولوو یا رسو ا هر 4 ج صوص # هراغا تولا

 یلاعحا ى وا سبلت درب را هسیلاوب شعا بلج ج اقرب كرارهالک

 كلم دلقم لوا رکم شید شمریو نذا «رمعا عب ېحاصوید یدلاق
 وز * کب دتا دی رد CA یس هل هلرآ یدصو تتاح هناا كن رد

 ندهمروص هنحاص لام توش اش رو هد کت دنشفا هد هرسهدلا تارخ ۱

 هله ییرولتوط شدا تساسنا ریاخم هلیوب ابغو ییرولیناص ریش تناما

eندا ردو هم اسحا ندان اطا یراوس لر هند 3 هن هرکوا بو  

 مسا توز مک مه هدیگلرا وا قالم هرو رم رهو ناور هرا ےس توآا

 رب قرف 2 بو: دنامه یداوا هل ود یدعس یساطءاوذخ ا كناتد

 كيب ر کس نوا مغ دناص ندنلام كنس یچجروب نالوا هداز ندش ورغ

 ناج هبیلاعت یرکت هد رداکس رب هدانند یدعمدتاادا هلی لامناشورغ

 قلیشراف نالک همرطاخ نوحارلش» هلب وس س رسوب هج دیدلافیبروب

 وا ا بو درا د # دنک وا ادب دنزرفر دب یف #3 هکندلو اوش ند رف

 نا شالترود نولقیص اج اک دشا هایوا دکن درب وچ هفرطرب
 كلم ززو مرد را و راراص را,قراع را رد دن يا هننرزوا كئهراب كنس نا

 ییزان یصجواو می هریولیوخترباکس كسرسا ردلکد یش نج هلوا بک
 یک ناما هدکدید مهزاب دهاش یییدنفا نیما لیگ هلبا یدنفا قداص

 مزال هن لی وح هقس» یم رم ریولا یییدل وا لب وڪګ م رهچ



 ءار ه.د هد ملاک هنود ام ی ۴ وم هدرد es EEE او

EEN)ه.یچا ر ھر بوق ۱ رواو ۳ روتک هنع اوو نشا دنوا ردارب ها مد دلا  

 نیسف را یکم ید نر دست كم رح تل # ؟ كي 7 تدوع

 هرکصن لک دارو تدمر ه لع1 مدرب و تبل هسا اک هاکءد نوسکنا

 یدضفا نیما یسیربق ن دیا ت افو نکیا یسادک هنیرخ هد ها لاک
 شان قرسا ندا تابح تارب دیدم هلا رک نم ےل نھ هنن رزوا تموح رھ

 | كلوت دوخا قاب اتفق هنس هرباد كنب رات طح یدنقا رک: رادقوح
 یّعلوب لوصو هذه أ س زنا لولح هنس و در کم « صو لوخد هلا

 هكا ارش لومالسا 8, یدعس رس رولس ها ٩ داوا مس اد لل هوو

 توروم رازود ندورط مب هند رمت 1 ود یایک ات و هدیار * رس مدنلود

 تفاوت هاش هن .زخ یکی ی

 7 8 ا دو ۳. 5( 3 سد مردیا ادا ار ا ی“ ا

 ارز قوا ۱ لاعحا ی ۳ 0 ندر» ورت ا ی نالوا هلی> ۱ ردوا هلا

 # ا دن هسک نالواراهتشا رکا یا رونرم هداد

 لوق سلا هلاف یوا 6 یرواک هلع ارهاظ ییادّعسا هد هک زان مقوم

 هاا ےخ ج ےس را رد د یدایهرد هلد ود وا هک رولس هد لب. کمدآو د یمراردا

 سر  دوا تاک نوعا قود ن ی قول ۰ را هوش ندنوا ق ۳ هژوا باس

 یکم کیا لفن E د هل : وا و مدید مری وس یرانوب URN ر توو

 0۳ هلا ال٥ من وا ر ادتا زالو ۱ و ۵9 , ددود قحا لکد ی س زالوا

 قهر ؟ دن بود ٤ هردد زاب م رگ تاجاکوش رولواهدوا ۰ هرزکص نوسریک

 ۱ رجا یکلیموت هدنعاسوا ادای در ۹ و اسا هل د| یف رب د ل زا

 هنر ت كشورع لم رکسنوا مربعآ رد : قحاوا نفت رح هربهق ىكىدلىا

 ی دل وا ارس هب انش یر دل اق

 4 هینش راه > زور رد تداعس فرخ تراز

 كناو تداع تراز ین رش هقرخ ینوکی حس! نوا كفب مش ناضمر
 هد هرکصندک دردتبا تراز هدب راغا یراوس رمدنفا تم" یو هن رروا

 یدلوا تان نبع هدنرله>یرلکدر دتا هداعا هار



> 
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 كل زار دوا نیما سو ح مدس هد هطوا صاخ ور ند فیس نوا ات

 | نکیامرخو داماد هل ۱ یهاشدای تاقا هدنماکنهیتلشواح هلل وا مدارب د

 کن ۵ 2 وک كرالک هب هّطوا ص  3 eتولوا یس دآ محر

 ندص ,ذسامتفا قحا و اشوکنم هشوه ب س سوک ینیدلوا سومار ندرطاخ

 هلبس هرو ڪڪ س ود یز د وعم علاط تقوا یس 9 سوم

 ییدلروب ع ار < هلا هرا ٣ہ ا بسانم وللثم اما و يآ اط هفلعارح

 یدا وا بتا عطف " هرک : هیام دم

 + نواه بک وم رد هدیاهء مر یار حا عوقو 5

 نم> "هدمسر ماسنفا ترعفم مایص "رک رامم هام هدم عا تله ہم مانا وب

 مارح و قوش دياز غتنعان زا 7 ندب ۱ یداصد هننوک هم دما وا مان>

 بوم قر هلوا بنی ز و بب ز قرغتسم تاود ن اکرا هلهجراوا بولوا
 ۱ تع: یا لو هرکصددقدناوا ارحا 5 واه 0 دیاعم و تع ۵ دالعم

 تعزع هپ یراصنا بوبا بودیا تمه ب اکر كي رح هلبا تکوش ناش
 [ قر هوا تداعس رع لات هما ادا هدعن.طا دهم لوا یدیعس درع ةولصو

 ناداش هپ هدیاعم فرش ځد یر اغا یراوس هداروا و تدوع هب یار هنی
 یدلوا ترحم باس یرافدروس

 الال ساب شیاحشیصاو یدنفا بجر رالبک یادنهک تافو #

 ]| یارسو رابتخاو نسا یدنفا بجر ظفاح یسادهک رالیک ندنوردنارابک

 لر هبا راهظا تبغر هفلغارچ هد هسا رادکما شلوا رادیاکر هدارالد
 أ اش هر ابرهش حس لصاو دليا رارقلا راد مرع ینوکی بنوا كلاوش ۱

 | رالبکیادنهک اغا نط صم ن نوزوا نالوا یسالال شاب راکنخ هصلوارادنقا |

 اک یسیمجم ییدناو یجانفق هدرا یسادخخکر الیکو راوار رە هفلوا

 ا افا و باقغاو راتعا بس یدلباافیا یی ی دنفا فرش |

 هر ودنک ینلوا ساب هدشان و ور اکلط ا ناجع 3 هطاا ندرلل هطوا |

 یدلنا راعو رع راڪڪ

 هک نوبابهبکوع اشاپ دمع دیشر ردقلا لیلج ردص ندمآ
۱ ] 

 ۱ دس ور

 ی مچ کچ



 کو و

 | تولکهنودامه تکوم ینوکیعتلا نوا كلاوشو تدوع هتلود رد اشاب دمع

 | یدلوا نوذومیتیدلوارومأم هب هب رت نیرافرط لنا مور «دهبو نوذ امهغلاق

 ۷ تب یدیعو یدتفا دیعس یاب یلاع

 رهذع» عدقلا ن ۳ یدوا 3ء ےس یاب هلا كب د < یراب ره دم تحاصم

 ر اسم تاو | رل خاص 6م دد ۱ لب .رافدلوا میدن ارق هاش دأب ر

 ۱ یدلوا زا ما بةس یرلقدلوا زا روارس هلا قایشاب یو ید تاقرو

 ۱ 4 كر روالد هصاخ رکاسع ماقمکاق ند یالا رم ۱

 ۱ هصاخ رک ای هلا یلاعا لوق Ca هنس یا قرق ندنودامه نوردنا

 | بوئوا ل اا هلبا قایشابکیب نم رسکمک قوچو لاسرا هنب روپ اط
 | لالجا نی رف هلبا یکلنیما یالا هدران وک ی ج هلبقبچ هنکلتفج یعاژ
 ۱ لر روالد نالوا لا قا بس 6 دو یهحود قلما_قمعاق هدلحملواو

 یارسد تداعس عايش تدوع *

 9 هبرطب نوبامه لقن و لویناتس

 | شب قرق هبراسح ناناوا ادب هلبا ول بسور هدنل اوا یسهنس ترد قرق
 | مالک ةنشرعطق هلرعوقو ه-اصهو ماتخ نی رق دنيا یلوالا عیب ر یسهنش

 | هدراازوا امدعپ هددسیا یدنلواما ارا هد ار هئ من زار هرکصذدقدلوا
 | میظعتاب هلع تاداعس ع ایخس لو الاب مع مولعم یتیدلاق شبا انوکرب
 | یعچوا كل هقبرمشلا ةا ید وشا ندن زا ةاو بابا ییلست

 | یاول هد ران توو نانلوا راتخا یرانرضح رابتخت را هش نوک هب بن
 آل ونسمم السا ن دکل یار ر هدار انها شرعارد ااا رد ك

 لخاد ن دنس وعن وط هل يس هد اح راک وطو تکر ح هت ووامه یارس

 هلتهج وا بودبا ترمس یا اها ل ویاتسا هند دناوا تعالس تع

 نسا لوصا لوسر رف یاول لوصولا د»! «روکح ذم یار

 ۳# ر



e aR 

e cige! ۳۲ ابجد ۴ 0 

 )۳ ریه :یزارواو مو عرصو هنع دو 7 ا

 1 | هلداعع؛ل>اس یک ەد هس رطلداع هاش کا وا میظعو رگ وادی رم ینددٌوا

 ] ی هفب زوم نالوا فاضم هزاغا یراوس هداسو فب رش بال فیغخ
 یر هرگنو ید رعد یرلمروتک هد هناکوام ته هرزوا قلوا هرک:یرلاغا :

 0 یدلوافیق ولو ی راک تاس هرلزلو اهلا فقاص م یس اب سک هذرعماغود ۱

 كي ربت یارب نویامه باکر ع وقو وق
 % نوک سم عب ر هاش د اب ل ز٥

 هاش یاحیرلفح هروس هاکمارا ی مس ا هب رط اف جاقرب e و هاشداب 1

 ٌ ۳ مش ینوک یه وا لقب انبار له هروک ذم ل یه هند داوا 1

 ۱ هر یهللالط ترصح یاکاخ اشا رخ هک رس و اشا ماتدکاقو ی اتم وا | ا

E ِیدلواالءا * 7 .دکتشیرافدرومار >| لزم گی رن  

 ارالد یارسرد و لغ ۂدناعھے ہر یارجا ¢

 | هد ارس لوبمالسا ینوک هبنشراه> هد هکرابم نسو یعطا دبع نیبآ |
 هن رهدنفا ۰ دن دوع توئلوا افا هدن اځ دچا عاج یزاع مارب و ارحا

ید ك رالو تاوعاو ارس هدرا e ارالد یارس
 ۷ o شوک تور 

 یدلوا و و باس یر هس ؟هدعاسم هث رعنا ءدیاعم

 ی دنفا د نامش ندش خارچ و

 4 ع ین اک *راداناب هصاخ هناخ زا

 | لصنو جرد هدنهدافو یر هنس حوا زوتواو کیا زونوا یلاح لاجا هجرت
 | رع ن دقلشواح شا نالوا جرح و حره یک: مد كنهآ لوصا هسبا |
 ا قال راپو تاب رد یئاج هد رک مانا وبشا اغا لص جرعا ین اک روهشم |

 ماست ماري بولوا ناب یرکج هنفیدمدلوا # ی ك # یکرایحاصم |
 ۰ ه دالعا "ام کاوش ماععو لاح یر ایت سم ا هدرب نوک ینددلوا ۱

 ۲ لام رع ند رل ا هطوا صاخ ےس ۵ رانا نالوا لعم دحهاوا كل انح رو ۱

 یداوا ناناش یدنفا دج نامش ناینس هنکرد رو

 ¥ فلاو نیتامو عر راو تس نا علاقو ناب $

 .ترضح ناب روم نوت يادتبا كن كەر یس دنس یا قرد E کیا كس ی ۱

 ىکا

 ى
3 

۱ 



 هما وکر یر ره تولوت تصحر هکم روس رازوب دتکوش یادکاخ

 هر نالوا ییمع ضصیف را كني را هناهاش تاذ هرکص:دنرلقدلوا

 و لصاو هر و ردنآ تاوعا هلي دن زادمان رادحلس یششخم
 ادص هنس هلج

 یدلوا لصاح نو رد

۲ 
3 

- 

 # یدنوا تەھ! اطارسد لا مور ترادص دبحوت

 ولتحاس یهاشداپ بطرس یقرادص ر دص يا مور هدم رک مرک« مو

 | یدلوا هیفرتیبسیچ دهزب هجو نمیر کر کشو هبجوتاررکمهب یدنفاتع#4
 هنارطیاربس ل>اسرد دیدجلاسباکر ممسا همسر یار>ا *%

 1 و هبارط كناک ر مرح نالوا میسر هر زوآ ءدتسم یدو ن ونأق *دعاو

 | اشاپ ماقمعاق هلبا یدنفا مالسالا جش ینوکیعدا كمرح نوا یسارجا
 ۱ كىروا شه یرلودل وا یکم جات هاشداب ترصح یادکاخ و

 دک هننازلس ته تکی یلرعس یادّفک ن لار عارح

۱ 

 ۱ ہو سس

 | نیبام هلیس وز را كمك هف ریس و عارچ ن دیارمس یتهنس جوا زودوا

 ۱ )ا هللا دەس ج اح یسادنمل هش رخ نالوا عارا ارهاتط ن د وامه

 | لغم ندنسهدهع قکلوا تاذالا مذاه قوذ قداذ تاذلاب ه درلنوكود

 | اقباس اهتنا لزم رس لصاو ن دنوردنا رادکما رابک باک هبال نالوا
 | هباعآ دجا هداز هتسوا نالوا یسادنهک یلرفس موبلا بواوا اغا رادقوج
 | یاغا هدفدنلوا اهلا هنشوهسوک یخح هلی روب ناسحا هللا طارش ضع

 | راد ت كر دپا ایا ینلأم # معو ورسساکب هسرابد نره ےضار ٭ هبلاراشم
 نع <a دط وط ص و رع كيشب قرف 5 داغاراد_سو ناما يافا

 | یجدییاعا حوا ندراعا یلهطوا یعاشا ل نمدنفا ولتک وش هرکصددک دا

 | هحردقن ینیدلوا لئافو ج رص یتفجهروبب عارجح هلبا ئات كنمرانانوب

 هدنوود نوا رللوارادهص> هلو روهط هلهحوود سەد ر«قلغارچهدعب

 | یدنفادمع جازان یس لوق ساب كنهنی رخ نوک یسادرف بویمر و رونق

 | كىرش هنالتو ىد دص یه. ی رللوا عارچ هرم غا ءرگلادیع
  RAENسس سر :
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iلعد هرکصذ دوداوا قیفحت ی  

 | فکرد رارف جد یدنسم قارادناکرو نایسح اغا فب ر یراب رهش

 | ینلب ع اوق شا كن هن ز خو ناشوزع عیفرثعاب هک: ملح ناہباب وسر وش
 یناشب رپ رطاخ كناغا نیدلادعس یشارط ن اوب یت اوف یکتا هلبا

 | ییطصمیع رد نالوا یجبام یکی ەد هلبا نایعلوق یلدا بواو اناناشهناش |

 یدلوا نارود هّسداب

 46 یرادناهح ترض> قرطزا یرادممس رطاعرطاخراسغتسا

 9 رادش تففش رابرهش عع دسر ینیدلوا جارهاب رادقهر رادماب راد ےس

 | ررع لاونمو لاسرا یدنام ن دنویامه نیبام « رطاخ راسفتما هوا |
 یدلوا لابقا حوا هم شعش دیازت یرلغ طالت هرزوا

 / + هصاخ هناخ زا كب مهاربا هداز حش ندش عارچ ۱
۰ 

 [ هدرانوکو اغا ردح یدنج نالوا عارج هلا بلوت هدلاو یکسا هدقناسهنس ۱

 | ندرایل هطوا صاخ يکسا هتسرامنان نالوالهمندنسهدهع هلغلواراهتشا |

 | لحاد هنسارف بودیا دقع جد یتسهلولحو لات كب ميهاريا ه داز میش |
 ٤ یدلوا لئاسم ناو ینیدلوا

 هک یقوتسم شاممات اعا قطصم یگ رگ قلعا و روهط چ

 [ هدنناذدح اغآ یط صم یع رقنالوا لحم هلبا الهام لوا یآ شب ترد ۱

 1 یییدهاوآ ب.طهیرطاخهد هد ایدلوا برقهرب برج هلن هوچوو بدم |
 ن د هرص ام حرحو متنا ینلعارچ لوھ وک تاس فو ۷

 یدناوا س هریک هیس ۴ ى 3 هوا بشر ساعم یوئسه

 ۱ 4 نادهردان نادات ناباغا نایمزا یراوس ملعت عفر 9

 ۱ مولعم ب رح نف میلعت ی راک دارا كنز اغا ن وردنا وربند هب رخ دعفو |

 ۱ :تعر هتسالاد هییارط ت« لو هدندوعیمار نکا ترعو قرش هاشدا ۱

 1 تولوا AT هنس هک“ وک يلع یرلفدءروس تععلحاد یراغا یراوسو ۱

 ۱ هربسکبس دنع" یرابتخا مامزهدب زار و ملت روزو راز يرادعمر تیاپ» ۱

 هک مل ل



¢1} 

 1 روصو رع هنعوج هل وا مسح هی هنس هلج ی راک دلبا ےل

 دادزتسا ی رلتاشن قر هنلوا دانتسا تم انوک رب هتناطداض و دانسا

 دادهتسا بایسا با دس !رهاظ ینیدنا وا داعدا ی رلنآ ندلاع ههص رو

 دوجو یز زویشب ترد دوحوم هدیوردا هک یسارود کشم قحا یداوا

 رای رهش رغد رهظم هلبا هلیسو ر یرب رهو راذکیتب رع هدارالد یاربس

 یسیپک و شلوا رادف وج یک ش واچ یبک قر هلوا رامش تقفش
 یاشا هدوا ه دلاح ییددلوا یعاغا شوغف هداس ت وبم هل وا ی رب چ

 یرفس هدیزارب هرکصندقدلود رابعا هلا ینلرادکماو راضعقا هلدا یسنج

 رب وب هراکنخ هد هزول زره "ط وا جد یردق ن وا شب وهم « دنس هطوا

 یر هیهطواجوا هقشد ندرانوب ب وا وا ررحګ هد رتعء رود ی راقدلوا

 یران ذژم بارحو ناشر هج هقشب ییلقاع یکنفتو تالیدنج نالوا لوم“

 لصاطابولوا نانیلاب راشم قرهلوب نامزو نیمزهنا تا هدهسجخ تاقوا

 نن اغا رادرطس یس هلجج هیتر ینداو لصاح « رم ولرد كيي ن دل رره
 تاسع ی راک دنک رساجر هراجوک ندنفب دل وا لخاد هنسم الطوق
 یدیایک دوعوم دره نوا یا ز ره هدترلعحو دودعم ندْون و ردنا

 قال راپ یک شنک قی رط یج زای نالوا صاخ هیهنیزخ هقشب ندرلنوب
 ظافلارپ ارظد هنغب رط یجتزاب یقاط هرم نالوا قالطا هیىراليكو
 تواوا قاشالا یءبدنلوب هماع لو,ق هدیرله> هدنرلنوا هددسلاقا رطط

 قليچ اتفق ند رلک دک قالراب كب قالساط هي هطوا صاخ جی
 ینافاع یناکرسو كالبمب رشو ایج هطذاجو قلیجمللوق شاب ن دشابو
 ص وصح ۰  رادق و> یک یغیدلوا راک دک لس وس و رلبش هدرلبا

 ° دن را ھه كن راغا ض رعو گناعا ساو كناغارادےلس ندرات رومأد

 یرلتهدخ كن هاجو عاش هناهج ی را هعشعش ارلتالس رداح ناناوب

 | ی دای رومأم هلی رلفلکن هن ه دنزرب مسر ن ددنغب دلوا مجار هتب*ت یو
 هلب وب و لقتسم هدنرابآرزع راغا هدهسبا مقاو ربغو عقاو یراکدلبا ارج
 ادب ہیلع نکیا رال ظا م هدنراتفطاع حانج ریز راب رقم هلداراتمدخ هلب و
 .دهک ر لنا وا یلباق هماظنو طفاس یره ن دنر ظذ كنس هلجج ىل هنلو

 هراودنک یرلناوا هدنفالخو بقرم هراهد "ره هلا ما قلوا طباضزدنوکو
 دعفد یصکیا نکبآ رکشهاوخ رڪ ہٹا یسهفاک ن دن راک دلس بیقر
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 یرلس وه ندالاب ماع تقاعو باس هنس همس وک ن یلعل یرلفدلوا یو ون أ

 ام دق ام دمد هکاوا تبسم هدست د ران وعنا یدرب هسا ی دل اق |
 ن دنفح هلا بولا ااش ندنکیدمهب ینکح هشود در هنو یک امرع ۳ ۱

 مات بودیا میلعت هنس یتلا شبزسسهغلابمو لیثم هبهرةفوب یرلکدلک ه |
 لیاذ یسک ره یکیدلند رلزوسعا میلعد هدماکنه حلوا ماکب « رزوآما ص ۱

 ندزب ماف انیم رغاس رو هدبارود یهنكپ (عرصع) ندن؟حهدیالیفسو

 روضعب اغا رادےلس هن راک داد وس ین هلک هنن برا زغا هلبا مات سا ب وید |
 هکنرب و روتف هه هدلاح hs روص3 زوج هدنرغ هتسالوا هل ول و ۱

 یک هل هپ تلا كنو وب هدنفدیل ول قاحوا یش اه دیارس NE ا لاما

 ردک هدانز هبلا راشم راد ےس هنغیدلوا ت رابع ندهعد یشک هل تسوا

 قف ون کیا نکم كمالک هپ «دار وب تیفیکو جامان اتداع ہ دیا هديا
 ا ن تلاو j i NY لث لوا هلل وا حانح هل. صفن يی دمو

 ندودنک هد هساا رازا روقوا ا درصد یدتفا 00 یسادنهک هن: ی

 ایلک كل رلنشدب يکي هدهبن رم یهکیاو یاش كنکلسم نمش ود نیش هقش
 هرلث وب را هسک بولاق هنیحاص یشیا كتاوغا هر اع: نیا وا یف الخ

 هن رل هلع ید رل سنج ی دنک و لیلع یس هلج یکیدع“ ود نيعم
 يدلوا لاد رسههمش ینحهلوا لیس نا تاس هراز س رص یرلودلوا

 ٭ ناغارج یارمسب هییارط لحاس زا نواه لقن و
 ژاوه هدءب بواوا ماا هدنراذک هددبارط ردو هعاق مالع مارهد هاشداب ۱

 ندنفو دروب ليغ هاغارچ ی را دنساد دنلب عبط هکدتنا لژیترافضولدبت |

 یلمالس و ادا 0 دنع ریس عاج یی راکب یس هو ج کالا كل و ۷۱ عج

o O DAE IRR aer: n O سیم CID DY E me ۳ 

 رب دروب | ریس هک مسایرو دم لحاس هدندوع

 ۱ ۷# هنش راه شرد فدرش دلوم لیدتف دانا 4

 ناش علا نهد وداد ۱ یسک هبنش راه> دنقل رسدلومهد هلم "دنسوپ

 رو >ەد سلات ناغارح رح ویفوا یا اسبانررا هلل وا دأتعم یسعوقوا

 یروهشمروک دم مظا هګدرا یر یر تواوا نحال هر ولا اپ

 ھارا 9 فا لس | ووا هد هراو ت س رد ماو یر هوو

۶ 6 mua emana Bean ی سم 



 2 ی دنوا فا لوس وزاغآ هن هدد رس ےحراتدزوا ۳9 ۰ دف ب دی وا یی

 ۱ رود ام هندوع ید نی تودنا زا تسد عفر هل.ازاو

 | هب ین اخ دجاعماج هلا الاو یالا نوکسممب رهاشداپ نوکحیمادرُف
 میظعه .SA .س یرلعاعسا ار رگمیخد هدارواتو روت ن ولاه ید و

 ی دلوا میقرتورپ رح ناناشیرافیطا لبا هل.سووب كرا هيلع تاود ناکرا

 ن دعتسم ص») تب زور #۷

 هک در ا تنارع یراوس تاوعا

 ۳ دروس “| ر ال ال الوا ندنادردف ناباغال شعبا تراه قس ,راوس مسج میلع

 | هدازیس رک هاو كم یرکشو اغارک اش مالغ مارهب « اش داپ مالع

 ۱ هدرالک و كب یباح هداز یاب ی. هوه یاب ز 19: ی ن وطو كبیرو

 | كب ناچلس یسبشاب زوی یراوس و اغا لیعاعسا هلوک ندناب دنج رهاش
 اناوتد صاغ اس یلبلرفس هلرصوص وانشا ماقعاب ر ی كیدوعسهدنناوخ,

 | ه دنیکح لاجر لاطب نکیا ایم ند ارادم ینب دلوا ند اعا با

 | یراقدارا هقرا قر هلوااکب و نزح ببس هن راو د:ک ینیدلوا اورانیرللاف

 | قیدصت یراتیلها ند راعش تقفشراب رهشفرط قعهلوا الاب ماع مولع
 ۱ قیسسطد رتییصء حار یسلرب دلي هن راترمّضح افت nm نامه و

 | لبعاعهاو كب یباحو كب یروئو كہ یرکشو اغا رک اش ادتنا همهاب روب
 | یتا زوبو یماغا لوق هنبزروباط یه اس ماس و خاص اغا لاس و ان
 Ed اب نصاخح رکن كب د وه س٥ هد او شا تولوا مزالم,و

 ۱ ندا یسمرم ک هلا هروا هن رل راوس هرصاح كب نایلسو یش اب زوي

 | یریمسو ر مرم فیرش عرش رباغم فو رح نانلوب یراطباض نکیایشا
 | كر هید هعاص لوب نىدنک وید مدیا یاب زود هدیارمسو فزت هک درو

 ا
 ےس

 ردو (عرصع ) هد هسا ف اک نار ؟ د را اما نوردا سیا فد

 | برا # هل صد ندنراک دید * یره وک رهوک ردق دس اش رک رز رز
 ۱ یرلنوع* هد اموبو لاصاا هب العا سرع یس اعد ۴# دوشد رټ ەم ادک

 1 یزاب هوش موسر ردلوماتس ل اخن ۹ ا , 3 را هانا لاسرا هر ° ؟ روا هبال ارم

 ر٣4 قرو 1۷ ERY ننزاد ةساوا هدک زان یربلد راک

 | ندرابتعا ییدروک یب یشک یاه!قحنابه # راکد ےکر عت روفوا | مک یاو



 ٠ ف ی توس روشود  ۳0 1 eوب ماشا  Eاشا 13 ۱ 9

 هد ی وذ كب هرکرب ر یر ندئ انسا مظعا ك عن ھه هرروق و الات

 مدسیارولک تس ار دطب اضرب قالخادهدی رب و عداه هعک رع قورد مديد مهل وا

  0ردشل وا عئاوم هنسم امعک هلا كم داره یسایلخرولوا عياض مکما

 $ ی یطصعو تایی رع ه با

 ر وک یل رط ق ہور 9و كز رع سواح ر وهم هد هب د رح روک ۳ ےکاداوم ا

 روس ف ی دنا خاص حادم و ا لا هب هطوا صاخ و ك قطصع ۱

 فولأم هکعلکا هلءا رلنوب هدةلارا در هدنقا ولتکوشو فولا هل باكل وس |
 ند راتعا 2 رود ند رظن رلقود ی کو ی هنلوا س وه لعل نکا

 روطخ هب اب هناورمه> ر اش شب . قلارا وب ا ا اب یدشاوار و و ۱

 روما ۳ RR بلح ۵ تتسدلات تاعار 2 ندلونات رس یارس هلاکو [

 راد یرلنو یرادمضح یدنفار س E هی رخ تقعرد تولوا |

 یدلبا # رانلانم دشا راظتالا # ییسقانامو ۱

 ۹ قوس شاعماب ازالد یارس زا سسادرم راب ندش عا ارح و

 سادرب یک ناور> ت رک راب نانو لد شاب « دنس هطوا لرفس |

 وردنا نولاف «درانوکوب و لاننا هرایش ىلج و یخ هته دلاس یغیداوا |
 نوک نوت تولژو یکشا كن هراعب كردیا لانا هنغیدلواوغل |

 ۱ جزنوک نوک هدعالکا هحرسأد قیدرد هنسا دیک هن ه رج نون ڙو رال

 ۸:21 دلاقنو رو لولم لر هد مدقق وا نوبا ۵ عم“ دسر یکبدکچ

 ( عرصم ) هنعسج و هنعسا هدتعاس لوا ب ویلوا ۳۹ هزاهاش تج سس |
 اع راج و داب ی ام # هنن رازاب تآ ی دیک نیک واط ناویح پا ۱

 کر اب ه را رماد ناو هدئنودام هلو ا داش راد هلا قلعارچ |

 یظفا السد ساب هر کصادنوب ۱ و فیش ۲ دنا اف اط قلشاب ا هد تاب ۱
 ۱ یداوا ههسدالو لیشغال ۱

 4 اورا هشوکرد سا زونق تافو و

 دس یاب ذه ناهد دعسا رونق یهطلغ ندراافا نالوا هدنویامه هنیرخ |
 bii موح ی یدلوا دنس یتوکس هنکیدتیا دب فک ندیند یاسیتدو |

 لو
۸ 



  EEهراح هوب ند هع نویفا هدرابارس ردو هنس قرف و ہرا: |

 چ تا هدنلا لغوا راد هو یتسدلهالک سادغ موب لک بوم
 یسوطق هوهوو یعوبح دص ادعام ندنفدذلوا رظاب هتنراش ا هد لوا |

 هلغلوا مظانم هلبس هرص یس هساک وص و یغاصب نویفا و مالم |
 یقب دناص ا ہڪمعز تو دبا الص هر ابحا ناب الح هر وا ادتسا ۱

 را ک هلک د یس هعرعاح قرش هلا سس ییلو هدر هراو زاغآ هراز وس

 یک یدن 5 لر هل نوک نا نا ون هلکنا یسیدنک هنن هد هشلا

 رزهجاص ینیدناقر دبعقوط هیون اصهب وصو هدنرب یس قاطی رونو |

 بج وت سهر وضح هليا نارز و نیمزرب هدوا هسیا لاح هل ی دیا ه دریا |
 ناچ هغدغد عفد یس ج هحروح همدنفا ه دارهشو تایهرهرورساا ۱

 ىب ويعو روە نب وند وب ره رونق روععبر بانج نامه یدیشلوا |
 .نیمآ غ نیمآ هیلبا روح هلا لادهش هدرمشنو رفح مود توننا روتا |

 ڍڳ یراب رهش تحاصمنا ودب اما فراع یک ندشعا رح#)

 زاس هدنارس فراع يک هدرالبک ندراشواح هدنزاس ق راهم هراد لخاد

 یک یراغ رود هلءلوا قوزوب ندکهجیزوب قحاو روهسم ها قلاح

 بویءهلوا لخ اد هن رالصف نیب امو لئان هغلشواج تفوقوچ نیفلوا روغنم |
 من هحب وشو رک ولج هدردو بول یاش واح یس هنس تولخ تیاهد ۱

 نالوا مزالو ادیب ادا رپ هدا ز ندنساضتفا هوا ریتععرمغ کكنهرسر رتو |

 هراةج وچ دعتس هپ قسوم لع لیصح هدنسهطوا لردیا یتغهصیق هرارپ
  9ن دند دو رح هدویع ی دن ۵9 الع هد بکش ی رونط ی همه کالا بولوا ۲

 زاخو هنر هقرا یکی ہل رود نو رد یه زوق تنم ۱

 هبیزوفو تم” هر یک ی یعیدلوا نان وک نيم تم عاولاهدنراهحو ناناب يو ۱

 هدیسک اكرهه دىد نی رش وب نیکر چوا هدا نیب هدرخ نیمزود نیفلوا تونغ |

 ی رللک ب و دیک هد هرللردیت هقشب ن ۹ تنطاس هلته جوب و نیکنر
 اکر اشنج ی ک وب «دنروهظ میلعت نک ءا شل وا نیک بیس هر ودنک ۱

 یک یکل واو شاخ هدرخ ; RT bSاعم قم ۱
 هاک فطع هنیداب رف كنز وف كنیک ءاکآ لد هاشدا, هدهسا یدلوا |
 یدیق ناجهب ی تا هباصق# یسالواهبذشا یاج ینبدلوا نقو كج هدا * |

 قوب یه ماج هتسکشرلجخ (تبب) هج دبا مهفرانوب یتغیدلوا هدنغیاق |

Xr $ . 



E 

 1 هاش ال تب او ی دن ك ۰

 نوح * ةدال یار ۳۹ در ) وا نوافوب كار یاعهنوع نورهنا نوناق را ول ۱

 هدنراقح كرلنا هلفلوا نوبامه عع“ "هدیسر ی راقدلوا ه دهلوا نوک رکید |
 دا ثادو رورتسم هه یکیدتا دادما یرلعلاطو داش دارم باب ید |

 هدقدنلوا داده یرلیماسا هلتسانواو دان یتبعیک هطواصاخ نورا وا |
 ی 5 باس یییدلوا هدا زو كسك ا.ندق دق قو دودعم زوج رانوا ورشدهبوا ۱

 زور ٩ دودو نوعاناملتسد نعو دنه هلا ( تف) هوا دداا |
 رابه یراماظتناو ماظن ءاراتاذوب # دوم ن اطاس ترضح یهشداب | 0
 شود قرار ل رللوا عار دو ما رب ا یسماک لالخ هنناکرا وددرد دوعسهو ۱

 كب لرلي هط وا یغاشا اة طآ هنس هدعاف بور و ماعها هنسمالاو

 یدندا ناعع سا ےک نالوا ید را هج راب ن وا هطوا ضخ تن اکا

 یفاغا نماد روت یسکسالزال کو یکنیرو نزتنأن ندرل کسا لقا: و

 :تّرع سواح یت وش هحاوخ یس راق ن دبا رفسو یکی دشاب هدادرکب دب واخو |

 قاعدو رر هلا ی رەد رم هط وا صاخ یافا ید.ع ماعو ییدنوا ۱

 یداوارواعسهب هبوردنا میافو فد اطظا فبات یراق درو رویت هنر بری ۱

 6 سا طکشب یارسرد نویامه هرصجار ا

 لوس نانا لوصا ی هیچ تكنیمص نوک یک: ا نوا تایر د زنش افجر |

 :  هشباربم ساطکشب تنو! تم*ا یلو هد روک ذم میپ هلغلوا ندیلع تلود

 تقادم ناک دنب ناب رود هاب راز وشت ولر روصخ بولاص تا وش ؛هناس |

 هداه دىلا راذ ولتلود هد هربص یراهدروس اما تا راداد ضرع ناخش ١

 ل هدهسص شعلسیا هند رزوا هقوح یضاث هناا هر اد .ع ن و زوا یناغا

 و9 ره نال وا يما هز ه رکن دق داروب تباغر هل اتکا | یناورحس

 هدنس هدههو ملسدزاد :افا هاب راترم مخ یدنفابب جم ولتداقف ی ناد |

 ا هنما یدنفا یش دیس ی رطان هض اخ رگدننع ف راما هنا وزا نالوا |

 یراگ هرادکساو میلظت هلدسةرض ةرناص هروفوم روما نالقورکو ر ۱
 ۱ یدلوا عدنارقب را رهش عیط ران £ ۱

 1 فیش

2 77577 

۳ 
/ 
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 ۱ هلرا هرابنان ب ل هلذل وا ن ااش رع یادنحسا هرکصیدښسوا و نایام

 ۱ راهنو ل نودا لکت هل صعد یعاط دونو لید هنراعت قرفللا رشد ۱

EE Ld هد سرا دلو راتعا د FE ا وا و راه شا i 

 ۱ ندراغا یل هطوا سما دنا ال ال هړا ره نالوا ليم ندب بی چھ ع قوا

8 ۹۹ 1 { 

 ۱ ¢ رود ەرلى لو لات یارمس) ا تیم

 ۱ اسا جانرمس جارعم بس یرلترم ه> هل الا رمهنب دا هال ع هاش داد

 | هرمز هدفیطا "هلالواو فب رشت هنتعس لوبناتما هداناهلالصفا هیلع

 ۱ هد رازاب یوسراهب ردو هری توو هرکصا دیرلف دروب فیطات یاب

 هورج تورویپ راوارس هع رشد یل واتس یارب هدعب و راذکو تِّک

 | یرلکدیرو دب وا قابا هرااع ایل هطوا صاخ يک و ادا یرصعءولص هدیداعس
 یدلوا | درص بص بنس هرلبل دطوا صاح یکسا

 هنیزرخ عبار باک ندش غارچ وه
 4 لب دو شراب یصدو یدنفاترع

 | تولوا راغ راخدا بس یسهلْسیا فاز و هةل یلهمرسص هراغاو راک راک وا

 ۱ هدهساا شلو" ی زاب ی درد هدا رط یاب كردا تک رح هلهج و ول

| 
۱ 

 ۱ تنطلس ۳ رد هنغلعارح - هل وا فا طبالام فاسطلا ليسو یسمنعبا

 | تار هه ڪج دردم e یس هډ رم قاعارح 3 نمه

 | كینما هک هب دار باک نالوالعم نیسو دوو دوبع
 كانی 2و هک وا هعیاش یغیدناوا ارجا هکب دوم یسبجرو

 ن دی راغا A تروص ییا ی وب رم و نبی یک رج هاب

 ۱ یداوا نیکنر یکیدلبا مفد

 دیس بی > دا" مع ندا دح غار _

| 

 بولوا رم هد یبدد م دا طح هرز درا هد رئو رهرس)ب : یجسدلروچ چارج

 یڍا وآ قام هنو السا 4.4 > یک 1: ۳ و قبال ا مهد | قباس " یا رم
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 ریس یو تست ندا فا

 ل مس نر ی

 7 BB ی هد یوم شال هی ءاجه جون

 ۳ تست

 سس حج: بل ت چ 00و و اھ میم س “چچا

 حاقربو لاسرا هد د ی رکسورمس باب هلرا ېلاغا ن وق ن دنوناهه بک ھ

 ] لاثاو زار وا ترعب ق O تس 44 > وه ن سو اا هدر و لام تا ۱

 رفظمو روصن:یروفومروباط هدزهبرا نالوبعوقونامزردقوش بولوا ۱
 قاماقمعاق هلعلواسسم هلع هرکشهاوخ کا نالوا ه دز هنأ وڌو ۱

 | ن اش عیفر : هلسهتر یابالا زم نکنا هر زوا درو نا زا لکا
 نالوا هدنرزوآ دحلوا ناونع تاق)ا "دوالع ییلیالاربم ه صاص هناڪجو 1 ۱

 یسهرادا نسج ه دنراوج ك واه یارسو لار بلک تلق و تلع ۱

 یدلوا لماش هرااه> عفاسم ۱

 هک نیننا "هليل یف ناشذ ترفغم ناضهر تون

 روهس» روش یا در ترم ید رس ناصر یعهس ی -]ا قرف ورشا

 ی“ یکی ستا رازا ندبا ی داصت هنو ۲ یعکیا نوا ن طاش ند هیمور

 هدانژ ۰ دافتساو هرات هر وه ندنس هلع هثح اہم كرل دفا ,lke ا :

 ولو طع یسادضنک هنبرخ الاح ی راهنقم دناوع نالوا برم نیغلوا |
 هر هب رخ یامدو ناسحا ناصهنالب هلیتورعم كنب رلترمصح یدنفا رک |

 یدلوا نو بی رب یییدلروب رهطم ۱

 ٩ رحاع دىع قح رد قاغارح ر ورس روهط »#

 یرلیلاع دعو هنب راکحهدبا تمهءزملعا رخ هلبا یر سانه هوا: یعوع-* |

 ۹ نز هاش دار ل

 | ۳ عارح و رادناکر هدرهش ناخ بت دیعس ناف اخ هدنح رات نو ازویکیا

  هدفباس "هنس یدنفا كب دجا ولترع یدنج رادنزرف كاغادجا یسودر

 | هلاعع رر هب را ث.رس وز بولت زود لاا ا اشا حب س هدنشا تو ۱

 زا قد هژوا 6 مان ۹ اے دود بولوا مع ۳ هو رطو مقر ا ی روزه ۱

 8 دن رافایوو نالوا هد, فو تدوع رد هدکلر هل ۱ نویابه یودرا

 8 ۵ لر یاب ناغا یرلسرد ن ل وامه روض > نوک نسادرف دل لوا تا |

 1 رخ یا رف نوجا قلغارچ ی هلت روم ت د وع ن دیمار زج ام وقف
  كنپ رلترض> یدنفاتع#) یاب مکح ولتحاعس نعادرف لوب مکیدتا |

 ۱ ترافق تنانعو زاده ص > هشرازک دناعلس هدقا ن دننکیدتا تفرش ۱

۷ 
۱ 

۱ 
¢ 
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 رحم ن دنفلجعأاوق شاپ كزوپامه “هب رخ نالوا راډ هباو ن دیهاشداپ
 نکس و ناور هسدق "هنابشآ جورراط هد رلنوکوب كنبدنفا دمع كاکک
 هحل وا ن اکیار « دیارس ینیدل وا ن اکمال ی اقنع ناب یساو امو
 هدیارمسو بلاط كجوکو لوس هتب انک دصح نالوا لحم ندنش هدهع
 ن دنرلودلوا یهاذ یسهلج هنغیدملاق بلاطم هراافا هقشب ن دقلغارح

 زب وج هدااصضرع مد هرالولحم نشود بولوا بغار هغلغارح هدرقف

 لابفالادلح هاشداب رو ظنم لا رع نالبروهد ةساا مدکیار وصق

 رشکت ەش ریکارداد یز ؛هعقر نالی زاب هعفدوب هلتهج یفیدعهلو

 یهکح ن وامه نیبام هیالعا رپ رس باپ هدرانواو لاسصا م دنک هفرط
 ه اشنهش هدن رلک دلبا ل اسا هلب دی لنیدنفا قاد ع ر دار كچ وک
 لاط اف بودیاظح ندنتکرح هنایکح كنيدنفا یاب یکح لاص اعرک
 نوردنا #ییراچلد د رد ندلبا جا هیجوتمدلبا (تبب) هلا رع یال
 ناصرو هدر کک را نخ ال ود # نوسلوا عارچ نوسقج ند ەس

 ه رذرط یسج هد:م هرکصندقدناوا ادا مش وارت یس چک یعجوا كمي سش
 واتکوشردق یکیدنود ميد بونابق هرکش هدف لاطاق هحهلوا هدبسر

 عو جاهتا جانرس و ملاع تنعب تم یو ولتمارکو لت ردق ولتاهب
 اعدتسا یتیدبازت كنیرلل ود رع و اعد ینورد هنیراترمضح نمدنفا مدى
 یطباض ك رم هطوا « روا یسهدعاق كنارالد یارص هرکصندنگیدنب
 ن.وحا تیام ر هلوصا ل وا هدزب و ت داع كف هنسادضفک هیزخ نا و

 تدحربوپد شهربدتبا غارچ ےک نس تعاس مکیدروسزوپ هنب ارکان
 لیدبت یب هلاعمساوی ساود ۶ ی نسبورشاشرقف هدب

 اما نیس شاوا غارج لغوا لز وک كپ بودیا لب وت هنعالم یتظاغ
 ه رادا هڪ هلا تیاتک "هص> نالوا ع وطعم هشورع كيشد یونس زم

 هبلدا یلرخ مر رل شعبا یبهلشادرق هکناص راشاد رف اکس نسرولسهلو

 ید داو اه یرلتود دا سمو قددصتهدرب نکیدند شعا شلوا یدع “وخ

 كنيدنفا ردار ةو ردعسو ليص# تصخر قو روه* كردبتیا قید
 ع ارچوربندلوازتسک تعففش رک اردادهدع) یدلوا یک لج مکیدنک هنغانو

 یزد وت هدنسهرادوفیطات هلا طاسناراه ظاهرمقفیدبارنسا یو
 ردشک: افا رعیرالود قح هب وقهنلول یزع رل نیا! هرک صد دک دنیا ف اک



 ادم

 هل سانلار نوسرپ و تعسو هنفزرو تکر هند رع یراترم ه>یلاعت مر |
 .E کب ب ولن زاب هنظاس يار r ay حا و |

 وشا ندنوک ی رلکد ردیوک هباریس هلبا رغاتب ۷ یک نکی ورک هم امن ۱

 وام نر هنس روعطنوا راک هه رس نیا اه ا قرف

 نیت هډ جج مکی بسیا تیک دب ن د سوک ت دم مكب دنیا تم دح |

 داراهار e رج نب روک « دنروص كج هدیا تایدنفا نجا هدهسیا |
 تنم هپ هسوک هبیا نوب ردشم رب و تاقن اع و هبعبط یرلفالخ فال |

 e مدام اریز ردقوب رع زوب كجهیدهلب وپ هل وشو رې زو كجهدیا |
 تسيب ب مردار اع نارادمرک (تب) ن کیا رواچ العا ییغبداوا نیاعد ق |

 ید لک مزل مزد زوسیراک دید # تسینمرکار اع نارادمرد أ

 هلو هروب د یزو كزوس هلرملد قوش (تیب )ماره ندقهزا ما لالا

 اپ هنبرزو از وس وش ییهزورمف هیقرلش ءد#رر,دیلابقوچهمدآراببیوزرا |
 ۳ 2ك شا کوین ڈا اچون ۰ ردقی تره رک ایدلر ۷ نوجا لا ۱

 ی یلدا یر ال قهر اقمراخرقهدزب هلن اریسقرهلوا یسهر ۱

 ا رفاچو نارادفوج : کددتیا لمل بوبمروک نحط وک ریکیدنما لوما
 NE ندا ر ایر ناول ا هیرلیشیک قلتالبس ۱

 نیمادوا مهچاوخ ساده هننرجو ممد هدنچ او ماد هبا دە دلوا ۱

 دمو حجج ر یکر ندنکچ هیأت نکل یدیا بن كیا راسنا ساوا |
 اع ای ت تم ری شلو  مصن تورم مد ندنفج ہناو میس یزو

 كماتبا اهيا ییدعوو اه ویب برسم لاج یینوا انعمره لاو و ۱

ET NE E ۱۱ لو نما یاب د  

 داب ابر پانچ یترو) كع وب هدو س ی ۰ رک حا دنوب مر هانا نراةم ۱

 وعالاو ر وهدلا یدم بویلباداباو روم دبالا یا ینامب د و کال |
 0 كاله نراقم 4 ر |: اب ر یتا ae it رار ۳

 ادا لب یرلنا- لم و تر هدهرد ۳ هب 1۹۹ ندهد ۱

 ر اوشد رک ف! زط كن ما ادا و فرود ی> هلته و) ونادر چو ۱

 ۸. بید وت ءاي دزد ءامد ندادن نورد هن هن رزوا كنود لوا
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 هتنراتخ محرظت واردره زر نوسروسد:وم هدنرادیوهد فراه
 تسان ر دنه هلتساتم تباط هدر ع راشادرو وب یک زم شود رهظء

 ارا و ارارک نم هلتساسو راهتشا هد راصاو راد ره یرارفتسا هدا.طا

 رادم جده رب یرلفدلوا راتعاو رع ی رو هلبا هک زات بص لوا

 بولنا العا للا دد قح همه هل هجو ردتسذوا راهفا

 ندنرلتاک رح هفاکو ظوفحمو نوص« ن درظ) ءوس

 نوسرویب ظوظحونونعیزهدنفآ تم یلو
 سب و هط "هروس همر نیمآ

 هما و ههلخ نم همرح و

 نلاعال هجر

 نادر باتحلط لت 9و عبط كن هغیلب هلك ماب دیوردنا میاقو فناطا وش

 یولا دا ةه ناخ د.ےادبعىز اغلا ناطاسلا  ناطاسلانإا ناط
 ناوا كنيرلت مضح نمدنفا نارودلا رخآىلا هتلود مابا -

 ۵ دە ص املا دع ابطاا راد 0 دن رلنازمفا نک

 قلا شعزویکیا كرم هلتراظن (تسبادج)
 هدیرخاوا ی رخلا روص ی” ےس

 ی دلوا ریدب ماتخ
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