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 IEE اا فطالا EE ةدهاشع هناسالا حاورالا ةداعسنا سسا یدل ا هن دا 1

 هندللا مولعلاو ةتاذلا هدو رارساةب رهظج ةاوك الا نبع ناسناناسنالالعحو همهلالا ۱

 ةسدقالا هناضوض ةنانالا حاورالا نیو هند دن ونعلاتالاصتالا بتاملک او ی دحالا ها ذ ةفر رعلاو |

 هژاولآ« نم نفراعل ا بولقا ا مھ ةىلاعفالاو هتافصلاو ةهلالاهسا لا تاء ۳1 زانو 2 لا ةریلناو ۱

 قلنا تقلق فرعا نا تح اف اش ازنکت زک  یلاعت هقنالاع هتنا ةفرعم نیم" دا ارلاودو ةمتوهاللا ةسمخلا ٠

 e ددع مالل اوة السا او × ادم یبم>یفوک اهل تاتف یرو نم ةضىق تفمشف باور فو فرءال ۱

 ةققطا نع ىه ىلا قب رطلاو ةعد رمشلارارم-ا شاخ من افم لوصا ىلا انا ده یزد اندبس ىلع یلاعت هتنا
 لوت املاراشاا "دلماکلا همعیتلات ۳و فهم اطاو الو لوموا راز تشکر جاوت ةرمصماالهادنع ۱

 قد رط نیو ةنالعلاو لاق هللاسح شا اونمآنیذلاو ها مکس ینو عت اف هلن نوم نکن الت امت

 الا دسولارارسآ هلصوماهرونل اهبرانلایشعل او هما ىب موةناف دل لس اما تا لود

 فال ال ناناماالالآمال لاو دالصا  هملع لاق فارونل | حارمتت الاوین اقا ىت .قلسا ناسء الا یب دو ||

 - سس |

 عو هیرمشلاداسحالاء ءانفاوداک الایا را ةسلعلا ةمهلا هب نمل دیادهلا موخ هاا وهل ا یلعو تام

 ةققطاو هد اتاذلارون ان ولق خم فو ارو دص هللا ح رش بنا صولتی عبا |

 ناقش نومه دنر ۹ ناناروقحرو نآ قح (یوننم) هاب ةفطللا ةیدجالا ۱
 لاق (هکلم تن دلش مالسا هاشداندماحم) تسودنشاود تسناهزغم « تور ناو تاک انا ا
 هحرک هضم یس هع کتی آ مکتمرهالا لواولوسا اوعنطاو هنا اوعبطأ اونمآ ی ااا یلاعت هتنا |
 تى هرب بودنا تع ههلل | ترم تح قع ما لق تءاطا * ردها ارو حورو باد تعاطا ههللا ترمضحم 1

 š* ردکع !بلط یودنکن دو دنکق حا بو [تافتلا و یرغ كهللا هدماطح ور تعاطا * ردکمع |
 هللالاف تعاطا سو هبلع ها یلص لوسر ترضحام ار د ڪمرو کی رغ ندو دنکه ددوججورس تع اطا

 رج هرم + مشدا بلاو ال نەک ی . للح تآ اوهتاف هنعمکسبنامو هوذغن لوسرلا مکست "۲ امیاعت |
 ۱ 1۳ 1 1 و مال ها بیس ترس تراو ها لومر یخ تالا تنا نینیمهو |



۳ 

 ناسحالاولدعلا رک وا نیمالالوسرلاو هتلا یلاهرومآ عرج عحارلا نضرالاق هّلنا لظو نیل اعلا بر

 نیدارلا ءاشلدتا تافصفوصولا نلاظل او یتسافلاو عدسلا لها ىلع صغنملا نقتل اني :موملا ىلع

 یا صوصخ الل ل لج تافصو نا و زلاناب راراصالایلوا تاماهلاو تاما ری کا نب دهملا
 ۶ ارخل ادالمو ءَ ارقفلا يلم ناملس كلم ماقما نامز ةر” اد بطق فوصومو دو انا ید مین

 نالعل سل! ناطلسلا نیا ناطلس ۱ا اسو هملع هلن یلص افطصا اد ابربک بدمح ترضح تعد رش شذ هدا ڪک”

 رص هنا هديا ناغدجایرزاغلاناطل- لاا ناخد ادع یراغلاناطا سا انا ناحدو ع یرزاغلا

 ةسدقااحاورالاةء ولان هللا هرمصنو ءالدبل او داتوالاوءابقنلاو مظءالا ثوفلاهناعآ و ءابلوالاو ءاس الا

 رازکف سو لولم هللا فو س نمد: يم فساد« ادعا مھ دو رامط الات لوما راضلبا تغلا

 دوجداات مه نمزرب + ناج د شرخ یا یدو تالفرب (تب) هاوسرو هل هبعو هلو سرو ها بک رارفربغ

 دونسنمدنح یرانوزفا فرش ف رش حا نحو یکم هما هم دمع تربس یرانو امد ے رکی الخ الز ءدنفا » داب

 مالنعفالس هنمزا اف یراهناو مسخ تطاس نامزو ینیداواهرزوا تیر لس هه لهآ مالک نالوا ا

 ڭا دسشم هڪ رقوندنران : ول امه بدصم ی ر دیّوم هلا هسغشورس تام اهلا هد هبنافع كلا هر اطقاماطنو
 هدهالا لهاژر اد زمدنفا تفطاعندعملوادر جم یرام اع تخ ر ادت نال کک هروه ندنرلنومزآ

 نامزنت ران × ردراکر د یراتبګو لمم ید هالا لها مالکان هنغب دلو هلل دم هلا هعطاو لث الد یراقداوا

 قفلوا نانو جرش یرازمآ تم کک تالک كم مالا لهآرب برشم یسوارو بدو مەد توس حر ه دیرلت ولامسش

 لالح انالوم ترم نفراعلا ناطلس لادنالاودات والا هودقو لاع را لک بز هلکتزوک تره

 ارقفلارقفاوب نالوا یرلاسآ تشوب یاسلع ےب هبتع لاخ لس رلترضح لاعتلار زعلاه رس سد ۹

 لوقلانرادلاق هللا هد یونقلایر اا نسحدہ سن یولوملا ی هو دو دس ار لار |

 اعدناو هدلاو یلعو ںی رادلا ف هیلع ها ةجر ىولو(اةب راطشلا ةر طااو یادم شا ااا

 یوسلا طارصلا ىلعريلنام مهل
 نوعرفل ایء:میحو نيرا صال با )ت: الو ےاقا ےظءہاشو تمکححو لء یار د لوا( ةم دقم)

 باک نالوا ناقشاع مشحروو نافراعناجتوق ینارماهلاو یھلا سوا تے فوصوم هبا نب رذاکلاو

 لولو كل (ت») هدیرلمطع ےاقاو ماکلا عماج تب شعب ی جا دروس هلا ههل اتادراوهدنس.د ونعم یو

 لنلفو ةع هنر هدف تانک یرق LE تنجرايوم * بدا یو لکش هتفحو

 یاب فضل همالسل هلع نا هسط ای ها ناصتنوزو بومءراز ۵ دص هعاطتسالالم کو هعاضبلا

 راهاصلاع ها لدا تک تاکر یخ دءاسوررق> و نو غی دلو اراوازم دی دش د ره تبع هلسمروتک ی 1

 رد مدح همس هل تمدخ هن رو تم هنس هل تګ هن ر نداد> نادر هل د ہما واورد قس هنا

 كش رزارش ظفاسانف یابر دوو او شب "لو تالو لها تاقبطل ساسروطسمو تزع بابق روت مواد
 نوعاقلوالصاح یوذعمباساریدر ۶ ندنرل هقطل تاراشا كن راهش رم تابا نالوا ەدنفينمناواد

 را قتقان مالا ةدو دم قرطاا لک یدنلقراساح ا هناسو ح رش شب وخر دقب هبا حح لرب لولو كل

 یهالایوس امدوحو هرزوادادس هجو هدهب دجا نی دوهدهبدج هارنالوا وام هعمکح لوسا

 قشع هرس ین رش ثیدح هاو هفرقفلا متا ذا بوشبرباهمانرقف نالوا یدس لاح تقق- بو دیار
 یرارساونالعایلبط یتاو د یرفنر قفل هدیهاک اش الان بعکمیط>و هم لا سدق مرح مرح ها ت جو
 ناجرو بغلا ناسا لوا هک محو هللا حور یزارمشلا ظا اد نیداا سمت دیا نا یهللاعم

 كار اردو تاجا او و یک هہق تح فاعمو هغرا .ا هر درارم هال

 توالت تس رب ندنلثم ی ناوی د كطظفاح صاوخ و ماوءرداکد مالک زسناج یک یراعشا لر ارعش یلدا
 هحرک ردرهاظ فعلا نبی دو اد هیناحور زار بدی شذج یدبا تای دنا غامدرل هس داوا شقت

 ردمزال هطساورب هتسلا هقح تاصو هکلوا ی  ردلکد مولعم ید دنوط یت دارا تسد لرب ربار ھاط ظفاح

 د یار ش ھی کرک تا :ا هکحرا وا قرفال



 فارقت قاز ایا اش و هو ها لصف ر دشم#ت تبار ارهاظنوصکتاردندراسوا

 ۳ ابو ممه عبابقل از کرس یس تی دس یرخ فرا

 * درددوزفا ی قشء هک فرطنآ (یوْیم) رد دالا ناو مهف هک ی رامالک هنو شاب هسمک یراناه

 قرختسمو تسمهر دقهدنا ندازا بو دنا شو ییهلاقشءبارشهدازا رانا × درکن یسرد یبفاش هفمنحول

 ۱ e نم نور شیر اربالا ا یلاعت ها لاق روا یرانا هسکه تروا یی هکر هت هکر دراش اوا یهلاراونآ

 ۱۳۱ در الد احد دک د ت اراشر سو شوج تدحورارم- | مخ هرس د یس هل لح تبآ اروفک اهحانم

 ندالعولح قح فاصیوردشاوا ادخ ناد مفت اط برش م ه هلاکت | شول نا. ها ا قشعء لالح بارش

 اداو اورکس اود شا دا هن اساوالهفعا بارم هتل را مالسا اوةالصا اهسعلاق ردشاافمادمتسمو افصرب

 اذاو دوحولا لتثنم اوف یا اوشاطاوباطاذاو امم اب خاو ةز دا تجنلاتاولالا نماورهطیا اوناطاورکس

 یاوماق یا اوماحاو ما مش اواعشن یااورطاوراطا ذاو قاق او ینا ا حوا یلا اور اطیااوراطاوشاط

 || یااوصلخ ا واذ غ «امسلا توکلم باع اور هب او مهنعا تعفترا یا ا ورصد او ص م اوربت و نعم ا اع

 :د-ولا ة ص ىلااوغلب یا اوةباواصواذاو اولصواوغلب مخ افاص الاخ ناکو یرشلا مه دوو فو باذ

 ۰ الوتنولوتیاذهاو دحو اذاور دتقم تب بلد دنعقدصدعة-یفاکو لماور اصا وتا داو قا نتااوراصوآ

 |بارشلوا بارش وو »یها الا یاذلا لحل ار اونا یف قر غت ل او ق قلا نا رکسا ایایراکسل الا همهفال

 ۱ 3 هد سو هبلع لا« هلا لص افطصل | دوشم _ءہفڈ دہ سوز او دبر ترم طح دکر دد وعم

 ار وهات ینابر زوذکز ومر فكه یو دنکو بوروب ه دهاشم هبا ترم صد مشح تر ضحالعو لج قحن د نیسوق
 ندحدق یکیاول رب ها دوس یربوولوط هلا بارش یربیدآوا ارد اظحدق ین درو ندتح فرط طا

 | ییهارامخالر نا تآمتخاو نی تو اهکی دروس ایی هه دوو تاک ار

 ا e ک طداحو ظفاح ترضس مریزعشادنر ؟نالو فاصنالدایا ( هما ) ترشا کالا

 |! یاع تاو د نالوا ارال ت تاضوفو تایل ر ء٥ بو دا شود یب یھل ا قش ع بارش يک كنوراهسک 1
 : دا اکہ اترو م لامار اھو بح هاب اغایضا ط اقا بولو را باب فر ند د يح ویو ارس ارل :

 ِ هيم مه دج وم مع ۾ روصنیدنحایب ةن ف یا وز (یونیم)هدکد تن اروهط هبا هعونیم تافص رای او

 : ۱ al بح او یرتس ندما وه اکم او و بولو | لکشمرببعت هک رسید رم تاب × رمد ەر

 اھ ×  ننح یهاکو دنا نانح هک (یوذشم) ررروس مبعت هدز ام تروص ها داز ۵

 ۲ هان لعاندلحا لوا ٭ نا کت EET * كازاك دا تاو (یونثم)

 | ایر با نام-آو یناط-بش ی ها نامر یت بو دی اهامتشاهدنرل همت "ار اش سد تاسلک قم هنامماشتم |
 : اجورو ار تموم ه دلبا نط لرش مات !3ینارخروننز هللا لسءرومنزو

 | بودیاراس:> اهکعد قاوسالاق و ساک نوا اذ ملام یلاعت هت | لاق بوماد نط لرئشم

 | ثراوزیو فصنمردادو سدک ن مود ی دیابت ندراب وغ ناک ربح یی ونعم یا یا اراب داوایدبا نوعلم
 اال ود نفرا لار اطاس ا زو رب یدج اهعد رشرارم اهاک ت ةف ہاخ و ید تقمقح

 : ا دع ةد ردنا دراو تاک كز ءدنفاقراملا هساحور "رس روو قراش دلا لطه نیدلا لالس
 لّزههدنتامسعاهتاسلرغییددرو- هاب بہ ناسا را طاح ترضح نو تققح نارد نلتو ناتشاع

 ۰ غم یراد كس نم هلو اردا هليو ارل هب ونعمرارسا نان رو ک ه دنه ىزا څ بو بو یو هدنتزوص

 بعارنارکنا وو ندنادندو باو مشحو ند_اوره ام بوب وو ری او فازو تبو ندرانزوریدو ند هصعمو

 | طافل انانلواداسه دسح ود هزتتلاو هش !نب ندرات ام اشتم تال د یلاثما لنوو ن دن اغمر بو ندرارتساو
 أ یو..امور دیز ات یانهمیراد | سه رلتارعمعت تدیارو هظ لةش ء ناطاس بلغ بوش | لس هز یی رل هم

 ۲ ن-گندما اوت یساح الثهر دیس هب هما ءوس نسهدیارذحند ارتفاو در دص احا ضءدو اشا ضع ندوللا
 ۱ بصنمر عا واریز یک كی دردی اداره مارسرج ندسو اند دهاشند دهاشور هشربم ند هنعتو یروص

 اا یرطاخ لع + ا ا 1 ی

3 1 
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 هایم » نشت تعاطوناعاهدرد ۶ س کت سدزکنابزرکنم مرفاک (یوننم) فدرب تلقلاوهس

 رز هت زل هاراشا خم تام تانک بو دیا تاعا ەھللا ها بادآ یرا دقم یکی . لعسو هکردو قبال
 یلاذر طاساا بدآلرتنم ( دنا دره فک ) نسهدیا یعس هو ات هرزوا تة .ةح یانعم بولوب جت لم

 بدأ ی * بدأ ی فو ےھاوخادخزا (یوننم) باودلا لسطسا ی ادر بابل ابدآ نت باسلا

 جایاناهناه × دزقاف ا همهرد شد آ هکلب ۰ دی تشاد اردوخ هناهنت بدآ ی * بر فطازا یک

 هاب فراعو هتل اءاسلوا ید دروب (نونزک مهالوممیلع فوخ ال) هدنران اش هنا ترمضح هکهتنا نتا مھال اف
 ندوهللارارساو ضح بلاق یلاخ ند تفر عمو -عو بوج یک لد ذکی رامرکمدابع نالوا تنا یلا قشاعو

 اهرارسازدشروک ات دشعج ٭ اهراک رر راکنرتادرب (یونْب-) نس هى نطلفاع مش ربیراع |

 نسهروس هظح الم نس هعرکتدآ هر نهرو یلعو عف مالس الا هر دص هللا حرش نخ باح هلا هماقاسقنک

 تابندل مولع تالکو تاسایرلفدروس ناس ندهقنا شاخ هل ران اسل خنافمهّلا رارساندعم وهاك !بلقل وا

 هناکد ص یابنغا ناسج او ها ند هاحو لامو ه یزاح بومحو هبارش مارح نالوا سفن ظ> ی راتاراشا

 بودنا لامتینم هدزا تروصو بو و قو اا وو که بناسفن دا رحو ےک یک اک ادا نا ماوع یاس
 یونعم یداهو تسااضتروص » یونتمیاهظفل شقنز سب (یونش۰) نس هملقندنل»اتلالض کی دنک
 شد, ۷ یم تفک فراعدکنوح هلن ا هنا * لضم ار یضعو یضه یداه * ل دز نآرق نیکدومرف :یرد

 رورش نم ها انصع × دون ناجر ی مهو اتکا دا دوبناطیش داب نوچ موف «یش مودعمدوب کف راع

 هناسلواو هی امان ۱ ةبناحور تاكر هلن ا انءتمو انمالق اوانم ا دقا هب تازاعزواعوانلاعآ | تاس ن نمو انشا

 انار اا خینچ ما لو در و نم ع ن هةمو هاص متعافش نیر دا تاقضم نر هان اضو

 ننمواا مکیلع صبح منعامهیلعزی زعم E نملوسر ېک اج دقل لاصت ها لاعا سحر افژرو ها دهم هجر

 ےحرلا فورا دلم دہح هعافش انقزراوانجراونتمواااناوخالواس دا اولو ان رفغا مهللا ےحر فور

 ON مرکم ۳ اوذع یی هک متن مداح رک دقلو هتنانذعتسا (دمهع )لسو هلع یلاعت هللا یلص

 ردنالماكو نالصاویالع هبط (لوا یسق) ردجسق جوا یرات اتمطو بن اه متاجر د تو افت ىلع مرک
 ةرفحناعقمماوعیالفسهقبط ( ثلاث مسق) ردنافرعو لاک ید رطناکل اسیاطسو هرم ( ینا مسق) |
 لودر ترضخ هک فو ص اشم لوش لوا رد هغ اط یکی اهر کص دم اظعءاسنا یخ د لوصو لمهاو ردنا ےق |

 هددحو هلو هدعج نیع بولوت یهللا لا لوصو تص هل.سهطس او تعراتم ل اکمال !اوةال عا هلع

 هرشارش ابیلاعواسلق تل هنر یه رش ثب د> ( ارج ین یک )قار ءتسالادعر هبادخ تاد تاسلجتراونا

 تقفشح ناتراوو ردنالمکمو نالماکغتاطو ردرابشلواروم مو نوذ اھو ےک ا وع و ر ط تعهد ام

 لحاسعوحر نوا یلیمکتو توعد تار اسقارغتسالاو لوصولا دم ( هفئاطینکیا) درایو
 یکی اید لوس لهاور درامهل ! نیو ذجران اور درا- اه دتربحر 2و هدعج یابرد بویلوارومآم ه هل | هق رفت

 ردیرابلاط یهلا برقو هقنا هجو نالو العا دصقم قنا هحشرس یس هرکی آ هل هجو نو دیر یھ ریزد هفت اط

 قح بلاط قغ ار درا بلاط یتنح من و یتنج نالوا سن یاهتشم هغر سة رخ الا دیرب نم مکنمو ید ییسقربو
 ندنسخع كن هناسش تافص هکردتعاج لوا هف وصتمردهسمالمو هفوصتمردهقئاط کا ید نالوا

 عاطم هش رالاوحا تاباهن كرلناو فوصوم هلرا هة ع ناف وص هو لاوحا یضءههو شاو صالخ

 لاک لها ٽم رقو ل اصو تابار ندنراق دلاق ثشتم هب هن افن تاغص یا اقب ل ا د از ونه نکا ردراشلوا
 تاعاط ندقاخ نوعا تظفاحج یلقصالخ او یدص هکر د عاج لوا هسمالمام اردراشاو | فلم
 لئاضفعسج كتو ندلاعا طاوصهق درب نکا رارواس بحاو یک اا ی راتاربخو

 بولب اذ1عتبصعم یتعاطروهظنالو ابر هنلنم نو کن غ هصالخ ع اا اش نآ ار ندلف اونو
 یس ااو قلد باح نر د دوم رطذ را همفوص همازا تیانع هب دج قرفهدننابم هم الم هلا همفوصر دیار دح

 هتضورع كلضراعو دراکد قم هما لاوح ارتسو هبا لاع | یا | ندنراکدمروک ین یربغ ندقحو مات

 هممالماما راردبا اف | هسراوروک تیلصم یی اف ارر دیار اهظا هی ارارروک تفصم یتاعاط راهط | ینبم
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ONEهلصو ةا مه انصاخ انا هفوصور دراصاح ندنراق دلو دمقم هلا افخ اورتس بورو < قلص  

 رخ الاج هلدبس ناب او ناعاروداهز ام اردرلدابعو مادخو ا رتفو داهزترخآناما اط امار درب صاح

 قتتحو ضارعا ندتیغرو تافل اهنتافرخ سه تز ك ان د یناف بود ا هن اعمییاندمقنو حقو هدهاشم

 | لوغشم هنس دفن ظح یدنک ده از هک ن دس لوا یرافلت هرلهفوص رده ازام ار درا ش مرت سوک تیغر هب قاب

 هڅرس یس هع رک ت :آسفنالا ههشتام ايفو یلط یتنحو قرن آكنا ار زر دشاوا بوس ندقح ندنغبدلوا

 امسهو) هلدبس لزب ل تاذضرغ ی تب و یلزا لاج د هاشم هفوصامار دند نغب دلو | سفت ظحماقم
 ندنکی د ارا نخ یرقفنالوا فوصت ةبادب کر درن ا ءار فاما رد رل شاول نس هب سه (هلنا لها ىلع نامارح

 هلوا شن | لرت قلخ عسج هدیلط یلادخناوضرو لضفو هاو كلام هتشرب نداد لاوماو بایسا

 ءاحرا ندنخ داوا با دع ی ارحو باسح یلالح كن اند لو اړ درر لاش حوا بس هنکحرت لا رتف و

 كج هرمکح لوا لزوم شب ندابلغا ارقفو باولو ل فدا ینکیآ ردیاتع فوخ اب باح فیت
 ثغارفو رطاش تیعج بلط نوا بلتروضحو تعاطر انکسآ ینجو اردننج لوخ د تقباسمود
 رلتاو ر درلاو ا هدملط قظح یراسفنو دنکو تذ> بلاطبس هثررافلطت هب هفوصو هسمالمكنا رقفردنوردنا

 .رزوا تادابع لاو هرکصفدا دا یض اف هکردرن آمد اما ردرا سم دیا بلط ترو ی لاا
 ناہاوا مومدم هدش رش ع رشورار دیارا تخ ای راتمدخ كقح نا بلاطو ذى اص ءارقف لر ەد اے دت

 كرلتا هلن دما ترخاباوورحابواس قج یاطعا خر اطع او ذخ ا هلا تاحوتف ضعدو هز ول ردو بسکا

 ماد نوعا ترخ آب اون لمت هکر درلن  دامعاما رار دیا تمدخان دیوال امورلر دنا فرص هل رل هل احا تام

 ندنف دلو ا سفن ظح بت اوشه دنراررب ره ران ور دیا تمزالمو تظاوم هت الفا و نونفو تادابع فاو
 للع بئاوش نکآردراویند هدفوص) لب فاصو اوردشاوا منام هت رقو تاصو لاک بولو ری ذب ناصقن
 هشتماما) ازت انوحما یدرغ باو ورح ارار دنا تدامع نوا قح هق حران ا! رز ر دار عمو ا «ندضارغاو

 لطیم هشت اما) ردعونم نددوصةم خواب لمس قلو ا یس اباق كنتاقلعت كن هسن اس تافص نکا
 لطاعندنلاع او لاوح او ندندناقعلح كرانا نکارار دیار اهظا ءدنامفوص یز ن رو دنک هکر رانا (نافوص
 یل درک ندنس هقلح كفر رش عرش نم لمح هجش رس ید رش تب دح ( هقلع نم مالسالا هو علخ) ردرلءلاخو
 هفطو دقت هلتعن رش ماکحا هکر ارد هنا لطاب مءزو رار ده دا اب ما عزالاکه دتح اناو تاالض عت رع بو دیا علخ

 هکر د نعت سه و یلاعندرانا یلاح اتق قح له او صاوخ اما ردروصقمهناسش ار هاظیرظن لراناور دماوع
 ةفئاطو ار دردهنطاروضح تاعا میا یامهادرلناور درالکد د قم لتعب رشرهاظمودرصاوخ
 همشتماما) مهرورمش نما انذاعا رار داض م مه و لا مهر لاو بار زرار د هل اط قرف هح ااو هنطاهلیلطبم
 ردهدشازانم عطق ك سونن تافصز و نه یرسكلرنا هکر د هفت اطرب لوشندکو اس لها (لصاو ناو ذی ىح
 رارقتساو یروهظ كنئارمشم كناذ فک ص کردهدیارطضاو لق ی راد وج وندن شات كبلط ترارحو
 بولوا عمالرے ال لصو هارو قرب رب ندغثک قراود هذ دو مش رطل :اهاکه اکهدانف ماقم لوا ندننکمتو
 شت ترارح هن رلذطاب رانا لغاوا یراوتمو یوطنم ی )هناسف تالط زرلناهدنناع لكن رون كقربلوا
 هعق لواو عطقنمقرب لوا هک اانقورولوا طسنم بوشر را مار آر و حوررب ندقوشبارطضاو ندسلط
 هکر تسا كلاس لو اررتسوک نارا یو با رطضاو بلط ترا رحوروهظ ینا فنا تافص ہت یاو ۴ک اس
 رگ نو او تحار هدلکلا نددوحو بعید بولوا مانتو: نم یلکلاتنددوح و تافصسالم
 هددحو نعوقارغتسا هب فرح هکرد رانا( لص او ناو ذج لطعم همسشتماما) هلو | علطتم و قاتم هماکلات هم اقمود ییطامكناندنغبداوالثاز هاک ل زان هاکب ولو ایاقملنو دذکلاح لواهکنوح هلوا قرغ هیانف

 یتاکرح كنو زاك مپ هکر رب دراز | تمن هو دنکے ه نی راتاکسو تاک ورار دیا نساوعد السا |
 هرزوا تظفاح هتدوع ماکحادودحو تاعارم هتعد رش با دآو لوص ا لثاق ورک ار داکد لزرع یک
 رضودل هدعرش تافلاخع ندننل الضو اوه ةلغو ندنک امن او ظر ورک او ردصحر دندناقی دص هلسج هسیا

 ید د
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 ندزوسو رانا ارزرداکد یلاح كشسخ لوا هسی !ندنغب دمر اف یئ رش ع رش با داو ی هی ره اظ تامو ین د
 تمالم كقلخ ندنراو دن یراتاو تا اوح هقح ءداراوردرا دمو دم هل رل دان مو یصاعم ی دا

 یبرذقو یرمت هدقلخ ر طظ هکر ران( همعالج تح هبشتماما )رد هدحالم و هقدانز هب هفت اطربر دعف د ینعطو
 اراناور د هصالخو ق الط ا ندن دوق لقلخ تاطل اع با د اوه دذ رت كتا داعو موسر یرامهرتک ورا نهرا

 لفاونراثک او رازغامسر هل مس | یم لداسعو داهزور داکد یربغ كملق تسطو لر طاخغارف یرالاح هام 2

 راثکتساو عجرازایا تبظاوم هبیرغ ك ضتارفیادارزاب اراهظا سمت ها ماز ءو زلکندرانا تاعاطو
 ناردالق هرلنو ززایا لاوحا دن تلطو رارولوا عنا هبلقلا تمطورولوا بوسنم هرلنا یو ند بابا

 عنج یمالم هکر دلو ا قرفه دنن ام لرل نوور درا ماشم هب همه الم ند نم هج ابر مدع هه اط و رار د تقمق>

 رظنوزمقح هرشط ند ضد ارف تح یردنلقاما رتوط نابن ندقلخ ر ظن ینآن کک ایا بلط ك٤ل اضفو لفاو
 کر دراو هقث اطرب شلوا موسوم ]سا یر دنا هد هنامزاما زلوا دمقم هبا لا ایافخ اوراهظا ندةلخ

 هروڪڪڏم فاصواوا رم نداسو هسلع هلا لص هب دم تعب رشو نیدو شخارب ند نن و السا قبر

 لطم همشتماما) ردقالهداز كم د همضونزو هب و شح هرللار در اعهرلنا مس اوبر درلا عمو یخ ند هدو دعم

 الثم راررتسوکه غلام هرزوا یر اهظا لروغو یذو رار دیا صالخ | یاوع د هکر درا هقدانزلا مهو( هستم الچ
 یطقو یهنم هلف رش ثب دح (انم سلف هه راش صةب ل نم) یکی ٥ز یلاقص نالوا دک !تنسندمالسا راعش

 راهظاو مزب هکر ارد هالطاب م عزو یک كع ورود فزغ ابو دازوا یک ور وق بلکی غ نالوا نداور تنس
 طاقسا ندراتعاو تغر يريد ڪو طاقسا ندقلح ر ظن لس اتمالد هزر كقلخ زع دا مھ ندّقف

 نا تصعمر دلکد ررضتم ندنتسعم رور دقوب ناکا اف نداد قحو رد طابهاو
 (دهاز ید هب تماما ید هبح انا هلا قرف را هقدانزوب روا مداح عاطل کا وع
 اما) درب دود نب راتبغر ن داند یلکل دکل رتساو هلوا شماوا فورصمندایند یتیغر لرل ا زوده هکر درلتا
 ندن امسا عمج كنا د یرطاخو رر دی ارت یز كن ات د نوعا یلو ق قل خ رکردرلنا (دد اب لطم همشتم

 یلک رو دنکح هل هاو ا هبنشم یراناح ضب لر دیا بلط هس مهو هاجد دنسارا قل خ هلا لحود را رتوطو رک

 اندلااوک و ت هکر درا-شاو ار دیرخ یه اجنالو اد دا نومه هلا لام ل رت بو هل | ن دلا ضارعا نداد
 یتطابو یسرتم اب ارقف سر یره اظ هکر درانا ( ارقشیح همشتهاما) رار د هامه یخ دهرات و بر دان دال

 رقفامار دی ارب ص هلا تفلکهرقف شن |ندنغیدت وط لرم هبانغهدنغام دزو نهنکلر دبع دیا بلط یر ةف تةق
 مع هل یرکت هرزواهر دقم فت اظووز دیاد ذلت بولس تاو دو تمهربندلاسعتقح بو د نک یرتف قق =
 ی یربغ لر قف تقشح یطانو یمرتم ھل ارت موس ر یر اظ رکردرلنا (ارقفپ لطبم هبشتماما) اد !عدتتهرزوا

 اما)رارید هيام یخ د ه هفت اط ور دقل> لو قو ادصو تبصو یوع در اهظ ا درج ی دا ممر دهد هداراوراهظا

 لامهدنتمدخ رانا هکرتسا یطا ولزا عاق ه د تم دخ ها هج ول هني اص داسع هکردران (  مد اش قش هستم
 ءدهز نتقح نکا لوا صااغ ن دلم هبابرو وه یو هملوا بو شم هلم هبت اش ی سه دس اف ضرغ هاجاب
 ء دقاقستسا لع یسضع»ندنتم دخ بولو ا ین سفن هل هکح یس هبلغ كلا ع ارو تو قوحندنکی شر
 هل دما اتو تدجخ بولو اطات هل اار و اود یپمدخ كنا هل مک یسهبلغ ٥ تقو ضه و رولو | عقاو
 ئا ه داو قزاحو هدقا فکس | لګ هلددمس تنراقمهب هاست ض رغ نکا دیا هغلابم دد مک وک
 عفانمندقلخ یتمدخ هکلب زاوا یو رخ | تب هدنتم دخ كنا هکر درلنا (م داع لطم هبشتماما) رارد مدام
 یمهدخرڪڪار هلا قزر بالعتسا ندیابس او ند فاق وا هلدبس تمدخ لوا هک ات هلوا شاپ اماده هرو د
 نوا توقو لاموهاح یم دخ كن | قعلوا هور دیا رتی آ هبمروکر ئو مهددا هری و هدض رغ لس صک

 ردهرزوا ین ظحودنک ماد یر ظذ دنن م دخ كنا یلصاحردنو ا تد څو تر خاف د هدرل لاو لفا څو
 رتسا یسلوا قرغتسمهن داسع یت اقوا عج کرد لا( یاب ق هبشتماما) ل ر د م ذم یخ دهرا وب ار دلکد هتل

 تقورههدناعاطودارواو لا ا هل.دیسلاکمدع هدسفنربهطتو هکر تو هل يدب یس الات تاتعط یعاودنکآ
 اما) رولوا عقاو با فلکتیاقهندامع ندنغر دلو تدامعةل دوخ ابرولوا عق او تاقی وعتوروتف هب ودنک



 یدماو ینا عا هنرخآ باوت هدنملقو هلو ا هنلومق ثاقلخ یرظنهدن دامعامن اد هکر درانا (دیاهب لطبم هب شتم

 یسفوتل او ةمصعلا هلنابو یلامتهنا هجر نمةدعمل | ةعمسل اوءابرا نمیلاعتو هناععس هان ذاع هلوا لزوک ندنساهتیندابءهدنسمارا قلخو هیمرتبوکمابق هتعاط لوا هق ملو علطمراپ ریغ هننءاط هک اتو هماوا

 هرس س د5 یاعلل تامشنلا ین اذک
 الواروٌلوا ارعت سخ تارمض>اک اورد رھ هر هبت ره شب هسملکب د ایم هب ودلاعاشلادنع (دبم#)
 ودنک الوا هنوکعاشاقالطا بغ هب همت مهو لو الا نیعتلاو یل ابر دا ذترمضح کین اعمو بغ ت

 3 ا ررر ر و کرو ھلو جت رب چھ کے جوا نزد وصتدداو | رغد هن یم و ودنا ق
 بم تادوحوم قلاش> یرن اةرابهورارید لوا نعت هر هم مهو بور د دش هعم نکی لو هللا ناک ر دشالتم
 هده یهو لر دشملق هبجست هلا ت الاع فور حو هاذ تان وش ند شح یک دا حام دناو حار دنا هدت اذ تب وه

 هس صوراربد لوانعتو لوا بمغ هب همت یه ولر درلاکدز اتم ادعوا اعالم | ندنرب یربو ند هسلقم ترضح

 یمهبنع زاما كقیاةح هحرک اراریدهتناب نامعا هد هت مھ ول هقر اق ورد ا یعتویناث بمغ هک دا
 یسرابنادوحولاءافتنا رابتعا ةا 3 رکنا راکم ا تا ا ورد داو یچساع راما 1 دقو
 هیات ناسعا هفوص ځا شمورار د هلو عج رغ تمهام هکڪ وا کح کر دقح هماعروص ور درا مو دعمندرانا

 ةح ارتعثام ةَساشلانامعالا هد هسسپ ر دا صف میس ترضح نوعی دلوا یدوج و هدجراخ سیر ار دیاری هت

 هار همر ندمحراخ دوحوو رد اهرزوا یسلصا تسمدعردق- هماءروصهساثناسعایتسعب دوجولا
 هکهدنقو لوشر د هرص لصا هکر دسک نا د لوش ی اثم نسا همت رم هلنا لا دسر مورا درو و دشمن !ماجشتسا
 حاشوخب هک تاصوصخ و رایصاعتورولو هو دنکو د نکی سلګو یتسعت هدااحوب سیزرهدیا ضرف هنادین
 دقو یمعزاسما امارولو ارم هل اعز اما كاساقرّوصت هلا هسلعروص و ی هناد ردهوسوقاسو لری و هفوکشو

 ردتادوحوم یداقح هک همسان نامعاور دنا هس مھ دروتک هلع یتا مص وخ ر داوا س مھ یلاح یکل هنا ددر

 هلوا تافصو اما یالجو قحادوجو یایا رهناسعا هکر دار آی هجو زرونلو ار ابتعا هرزوا هج و یا
 یححاوا هلو اناا هدتاذ تام ناعاو سال نامعاتایه قحدوحو کرداوا يد یهحو ر و

 ر دلم وره اط هدهد تهتم نایعا یابا مم هکر دة دوج و نالو اره اظهددوجو حرا و هرزوارابتعا
 لواهدهاشم هرزوا ل اونم وډ ر دفتح ورو منا .ءاور دقو یربغ ندقح جهه درهاظ هرزو ار ابتعاولو
 قحدوحو ردناسعا نالو ارهاات هددوحوهرزوارابتعا ینکیاو هلوا بلاقاک !تدحوروت هکردملاح دحوم
 كنس وج هت موډ سپ هاو بلاغاک | قلخ دوېش هکر دنلاح كن هسک لوا هدهاشمویور دشتخوروتسم
 ظقاح رولوا منم هنرنکت دحو هنرولوا عنام زن رنو توش کر دعماج نه یھ یکی اول لماک اماردیسهس مھ
 كع الج ەزاح ی )هہسدق تالکر دند دح و لسها ندناه دهاشم قح هدناسعا یاب مم خد یزارمش
 حاورا کرد هدر طمس وک ییاقحروهظهت مور د > اورا تارضح (هشلاندتیم) ردندتفاج
 مسق کیا یلھا ماعوو راربد توکحلم ل اعو یولع ماعو بغ ماعو ما اع هملاعوبر د بهاکر ارق كن هدر
 نوبورکه مو رز | فرصتو رم, دت هدملاعووزت وط قلعت هو ولا نماهجو هما سچا مع یمسقرب ر د هرزوا
 لاع هکر درب خ ی ندناسمدآ و ناملاع یجسقربر دمسق یکیا یخ دراو رار د ین د تور چ مع هنلاع رانویورار د
 راو اورار بڪ دو هتفىشەدقح تنمو دوهش ىد یمدق ریو رب د نومهم همسق ودر ازلبب نه دنلواقلح كمداو
 حدد AR رانو ور بد تب ور ضف٤ اط س اوو تحولا هاکر اد با هران وام ار درا ةر غتسم هد ههل اباد

 | فم كن هنئاطوب سیردلسو هسلع لا عت هللا یلص د ترضح تتتح هکر ارد لوا لقعو یلعا قو مظعا
 هکر خا قو ردمالسلا هملع لیفت هکر دسدتل !حورنالوا هدنرخآفصوردمظعا حور وب نالوا هډنلوا
 هرات وب ر دیا فر هت هدتابواعس ر دمسق یک ا یخ درا ودر ارد نابناجور رانا رلب اربپ دتو فرصت هدماسجا اع
 کر دقو یشرپ مهر د ل فسا توکم لها ران و دا فرصت دتابضرا خدمة ر وزار دالعا توکلم لها

 لکت وکلمهدیزلاناعسف ردشلو ادراوهدشب رم ثی دح ےک ہیلوا طابسم نام هک هرز و اكا
 | حاورا لاع نیشمحاءاکسلاونیدح وا امر اشلا دنع كرد هنلابخ تا ارض( هعدار بنص ) ت وعج رت هبلاو ې

 هدرج
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 نب هک هنرهو ردلصافو دحیلاعلا نیرارید ل اثم م اعاک | هکر دراو ل اعربهدننس هبدام ماجا مع هلا هدر

 هل هلو ا فا ات ینروصادو هلو ا وص یخ ده دام ل اع یلاثم كنو ص ےک هلةلوا دد ییروصابر دخزرپ هلو انشا! |

 رام اوراقو نی ارو نیت اسد یلاثم ك هل اص ل اع او كن همضرهیالخ او هلو ا دوسهدا ادم اع یلاشد اع ےک

 نلسغو قاس غو تا اظ و بهاسغو تا حو براقع ىلا م كن ەگىس لا عاو هب درقالخ اوهلوا نیبر شال ةدل

 لخ اد هلاعو ها دهاحو تخابر توقافصا ضع راردیاهدهاشمهدمانمنحو هدانژر ملاعق رخ هل ح هلوا

 ۱ را هلی | لذت لک المو ردنارمسح ماهفاو لوقعهدندا دعا كنق الخ هکر رر ورخ ندنملاخ او تابالو بولوا

 ۱ ترضح و یک یکی دتا لس هسا وغاب وسا ارش اها لثقف هع ص ترمضح لہ” ارج ےہ مکس رردیا لع هدااعوب

 قومرلاسواسلواواناحاورا عسجو کدرروک هدنلکشیبلکل احد هدملاعو یی" 8 مالسلا هلعربمغس
 ردهدلاع وراتروصنالوا نانا هدر لقمعم ما را راسو هدنفاصباو هداناهروتلوا هدهاشم .دملاعوا

 هنع هلا یذر سابع نبا ترمضح سالا عام CE e A E ھو

 ابا لکش لوا هسرتسا لکش هنره هدملاع و لماک ناسن اور دراو ین د سابع نبا رب هدملاع ولیکم ب کار و

ESاع یرلق دلو لصاوندسل ا هفرافم دم كح اورا ¿ن نکا رازوروکهلتلهلوا هک  

 a لام ءس مھ نالوا هب وږ دلا هشت لبق رد برود دوجو عراع مو تالزتت بنا ار زر د ر اغم هل اثم اعود

 هدربخ | خزرب سپر دس هجو رع متره اجور لاث . اع نالوا تدمل | هقر اف دعدور دس همت سه یل كور

 یسکیا واما لتالا خزربلاروص فالص یدامق لصاحهدن س هوند تاشنردمس هبل اع اروص کی یر

 لالا دعت هسماخ تھ تاحوتفل | فشلا هح صا دنرلاوا ید امربغو ناسور ر دوج ردرل مب اثم

 یمرکو شر تابولع ردنلفسیرو یواع یر ر دت یی دما اخر توس ماعو ماسح ام اع

 هدا ذو نوک ور داکد یرصنعر دہعمہط ی .رکو شرع هکر دراةفتم فشک له اوردتاراسو تاونو تاواسو

 قرخ لاق تاوعسرت اساماورابخ الا ف درو اکر د تشم نیمز یسرکر دعطسو تنج فقسشرعا رز ر داکد لبا
 ۱ بس ره ٭ ردتاناو حو تان انوتاداج هکر دسک تاک ھر اسو تابرمهنع طز اسد تا. دفساماوردم اس لاو

 ]| رک اوتاننا-ور رک الماکناسنا یتعب ردلماک ناسنا تة د لو اور دعماج یتا رع عجول هسداس
 ماعاتروص ناسا ارز ردعماح ی اوع هلج ول هدا هت ره تاو تاسو ګو تالوقعدو تانا مسح

 هنع هللا یضر بلاطینا نم “يلع لاق اکر در غص ماعان همر بڪ ماعاتروص ل اعوور درک لاعانعموریغص

 معرو ٭ رمل اره هفرحاب × ىذلا نسما باكا تناو ۷ رعشنامو نم وا دو * رصتامو كفلواود

 رده سج تارضح یددردسلا هماک بت ارح یلصاح * رک الا اعلا یوطذا كوو ٭ رغص مرح كنا

 الثمر دیر ابتعا صا تانسعتو بتارهولو رد ہتھ قح كلماکن اسنا هت یه یا اوبر د هعماح* هس سه ی وسعت ا

 و هو ازتمو نعتم هح او هاومطالتر ے2 نالوا هلط»تق.قح لوا ےکتوح راردر دا ازا

 ۱1 هوا سام هباوه هلا سم ترارح لس او نوح و رارید با بحاک لو اراق ادا لوط

 هدقدارا عج و رریدراطم هم همط ارط افت ندیاه*ناقو راربد باص» هلو ا مک ارتم را لوا نوح ورل ریدر |

 ءامنارابتعاردءدحاو تقسقحالا ردلکدرهالا 2 :ق سب رار درع ۷۳ .هدقداوا لصاو هرعو رر د لس

 هک رم یدرش ثدح (ك فارع یندز مهللا )هکر ر دنرمح م اقم ماتم وب ی داوا یمسم هلل ابا ہری ثک یاسای ولطم

 كمدآ رهن دبی تافصودنک یلاتو هناعس قسسپ رددیفم فی داوا ::>تنیفراع عبا عج ماموب

 ناتناات یک اهرغو مالک تردق تدارا رص عم لع E یدلبا عضو حدوغا رادقمر هدندوحو

 ید یدرش تیدح (هنروص یعمدآقلخهقانا) ردربنکا| ىلع لدی لدلقلانآل همای | لال دتسا هرشک ندلبلق

 هللاقالخاب قلنمو هلن تافص» فص هغ رس یل رم ثد دح هللا و عفرقفااذا ردرشو ناجا

 لماک قع نافوص رافد رس هنابقا ارو هتاف یناف ندا و ندودنکب تا حو یراق عسج عماج

 بيدلا ءامد# ء اعلا ناطلس نب د نیدلاو هل ال الج اال وه نيل ص اولا ثوغو نيفر اعل ا ناطاس لم ڪڪ و

 نطو ت روعهعمو كشاقحزاسما هدن سادا كنس ونعم یون باک نالوا نادر یوو نآرقزغم

 سو دنک ةر تد واااو ذود کاخ تد را وو ا دیس
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 مرنم ل درب هسفنیلا ارم ش«ندنقاتشا لاک هب هبت وهال بغ اعندنفب دلوا نک مات لوصو بولو اء ارم

PRENSداتتسم ندین یفدوع سم دوحوزعدنقا العالاهرس هّللا سدقان الوم ترم د مرکسد | 

 E اما ناتار ا × دن کم تراک شاو ER اک نوح ینز اونا » هکرروس وادق

 هام ماکحا هدو درودهدایز ندنلو هرم قیاقحردقهنره هکهماوا روځ م * دناهدمل ات نزود یه مرفنزا

 ندححاروعغدو کانو هدننانما كعضاومورولوا بلاغهدابزهرزوا داعالا هام ماکح ا زاسمالا

 ردندن این درسګ و نزعواکتساو ردن دیس دلو عقاو یسهیلغهرزواداحت الا هام لزاسالا هیامداره

 ردشمرو ناد هدنلب دیس ر “كافر رمش تدب یکی اول اسلا ہرمس دنا س دق یماح ت ترمض> یانو

 || دور هاشاب مدو د ید چ باطزا داز او هودنازا عراف # سو زورزا س, هک ی زور ادح

 | نوصم نیو یلعزاتءاز ×« نوحودنحیناهح ناءادو # دو وع یلکب تبر غ مک

 رکیدکیزا نزا قحر یف + توقهدروخ یه ناوخ ض فز ین × تو شقت نانلع حواب ین

 1 دوغدوخادوخر دوخر دار لج  دوحرص دمآس نحردناهک ان ۷# رسد مس تدحو یایرد ۳

 || دنزاتممهز نکعو بجاو ه نامعدشاناشنارناشنی ٭ ناسمرد د-مآیاع زاسما

 طس حاوراددآ لح اسیوس ۷ طرح دز رکن د ح ود لی نازا دهد # اد هراعاآ یود نیاو مهر

 ۱ تسقح له ا2یهززکنآ شد #9 ناجو مسح نام عماج حر ٭ نارا ددا ديدي د ررکر د حج وم

 هدمارادیدیامسحو مسج » هدمآراکردزار کک دحوم * تسا قلطم لاثم خز ربنآ مان

 | ى داو EET عو ٭ رود داتفا ترم اا عون ات روطدهاروط تسنشک مسه مسح

 ۱ رودهداتفادوخ لصاز هنابهنا دا E درک سمت بنار + یر ماقدهزا مور ران کس

 ۱ و تنکنم تیاکس اکزاعا E * ر روھ ٣ س کے۵ ی وزا تس # رف سن ز نن ڪڪ مزا د در کرک

 ۱ م دقرونا تشاد تدحو كر * مدعره یورذ هک شات ا * دنکبم تیاکش ام اد نر

 ۱ دو دو قالخ ء اساد ره تسدک ¥ دناهد هلان نزو در مرہ ةنزو دنا ه درب مقر ذ غشاب

 ٠ ل * تاکم هل ج نامعا نر تسدح دا دوحوراوطاردلعافدو نا

 تساهلات ناسنان مضر دار ءلج * دوعظناسناةهر E < روه»فنامعاو اب وما همه نوح

 ۱ نز و د ص ربا رم هدول نأ ٭ نطولاب>ناش مکناس رکدش رک تسا دحدوخ لصاز كب رهارس-یاک

 میحر کو زا كسحرو نیو معدقلا !كيا دراوا نیوانحور نب عجاف ترال موب نالا عما لا

 یزلادم كبح هاع نیروجهلاونبو جان ندانلعالو مرنایابو مدنا نیم درو یمسن نی لا نم انلعحاو

 ارون یل ف لعحا مه اان امار دانن لکا تاولص لس رااوءادنالا عمجههر و نل اعلل هجروه

 ارو یګو ارو ق وذو ارو یلخو ارون یاماوارو لام نعو ارو ییمع نعوارو یر صد فو ارون یی - فو

 ةنسح املا ق انا هللاا نقل ابو تاک یی گرایی تا لا ارو یاع- او

 رکا ےحراب اناعدلبقت لاسو هنلع هلن یلص الر قدس ءاه ران | یا دعارة نون الافو

 روغغایو فیطاابو
 مدآقلخ هل نآ مالسلاو ةالهلا هماع لاو هب الا ل هل هبر ی ااف یلاعت هنا لاح (یللا ناب دمه ) ۱

 ة_.دولالا تاذلاروهطنء ةرابع ( یلیهاا) ین لک هل عضخ ین ها ىلا ذا مال لا هلع لافو هسف ی عف

 را قرف یتمهولا لک هلا حور لک تالاسرب ره نکاردراو یل ی د نوعا حور هصهاک امااهلاضاو اعانصو |ا

 لصاح هلازا یی هب رشد تانص هدروهط تقوردقهن رولوا فص هل تم الع ثو دح ح ور لی هکر دو قرفز ربا ||

 راوناورولوا لصاحندنس هلغكنراونا تع اطورکد یناح ور: لوا ردق وانما توټ هدو دنکی خهسرولوا

 ه٣ سههدق دلوا کڅ هلَس رشد نددس لوار دیار هرزوا بلق لاسه د کک دا جوک تناحور ۱

 ۲ لك هکرده- فال كنو ینابر ل کاما زاوا لصاح تنس امسط هفت ندح ور- مش لو اردا تد وع هنتعیمط

 او هنسودنک بولوا هد صول رهط مهن رسا ولو ع نا لبقا ولوم هلکل اد سفنور دراو یبنانف لایق

 ةبسضار كرر ىلا مجرا ةنشمطا | سفنلا اها ن دنغي داوا یربغ ندتس رمو قار لغو ا لصاح لالمضاو

ey 
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 ۱ عو کا هدسادردنافص یرو یناذیرردهرزواعول 7 اره طم هلن رس همسض سه

 رادحاتزعفسو دما هدناهحودو نم دسوزاوسر تمهولا لاما ردتس ور یر و تدهولا یررد هر روا

 در هللا تلبح تادزافا قبافحروهط اتو تادوح وم رتفدرمس كاشسرا یار هادهم تجرو لالول

 هنمال لارج السا هلع دمت ترضح تحولا هکیک نادنار و هظهز ء دنفا لسو هلع یلاعت هللا لص ی ا

 تهولا تاددوحو یدګ دوو صوعو یدرو هجارات ی هب دجدوعس دوحو دلج هک ات بودنا روهظ

 ندمالسا ممیلعابنا ند اعس ل اکو رد( مے دیا ق وذ هللا دی هللا نوعد ا |¢ كنو عدا نی لا تا )هک درو تاشا

 : دیر لاف ) یلاعت هتنا لاق هک ؟ ندىاروهظ همالس ]| هل یوم تا ور لک ورلد دم رو هب هکر چی رغ

 نکلو یالوا عقاو شوب مالس ا 3و |(اةعص یس و مزد و اک عسلی
 ردهرزوا عوب ین اید تافص ءلک اما ی.الاک قاب یدوحو لر: اندبس لوا یدیایوطویماسب تی ور
 انا انفهسردبا یلک هلا تب دوحوم تفصرک ارد سلعفو یا ذی > دیزرر ره ندرلن و ردبلالحو یلاج

 ابا تب دسح او تفصرک ارد_شمروم هتلا یوسدوجولا فام هک داوا عقاو هنر ضح دنحرولو اره اظ

 رکاردشمروس هلنایوس یتبجام هکیک ید داوا عقاو هنتر طح دیعسیفارولو ار اف تدح و هسردیا یل

  NELاش مظعا ام یناصس هکی تح یییداوا هنترضح دیزیابرولوار ھ اط سفا ما قهسردیا لک هل ۱

 کی کک یی داوا همالسل هلعرضخرولوار هاط هند مولع هسر دنا یک هبا تمااع شرک زا
 یربخ ناثءوارولوار جا ءدار اشر دنا لک نا تب رکا یک (اھاک امالا مدال ءوالعاندان زم هاناعو) |
 تردقهسردیا یل هلا تردا تفصرک اردشمروس هنسنت "الث دنمیدا ره قوه کیک شالوا هنترمضح ١
 NE هک یکی داوا هاو هل هل نام ها تا لقا لوسرو نینوکلادسرولوار »اظ |

 || یعفر كتان او تە انف ہسر دیا یی ہلا اق تفصرک | یک مپ اهراب یک ایہ هام کر استشکناو یر هللا
 ار دشدروس * نماان ادب الدوح عفراف * یجازر یا سو یس درک یکی داوا هرو نم ناردااضتقا

 : ید داوا ها :ء هللا یضر هر واوار هاظقزر دا دعا هسر دنا لک هنا تقزار تفصر حس :

 ۱ داعا هسر دنا لک هبا تدقااخ تفصرک اردشلروم ( ام اح اطر لع طق اہ حلا عزك كلا یز هو) و کک

 تفصرک |( الاربطلا ةتمهک طلا نم قلذق ذاو) کی ڪڪ داوا همال-ا هلع یسعرولوا ره اظ اخ |
 رداظانفلا ءانف هسرولوا لک هلاتب ر هات تفصرک ارولوار هاظراونا هدتسسه تباع هسر دنا لک هلا توربح |

 طس هل تم طاب ضق هلا تشاف رولوارهاظن رادتداعس زورا جت لا تب ر تفصرک روژوا |

 با لاجت تاقصردنسکم ماقههمآ الح تافصا رزر د هرزو| ماو دنالو اال هبا ل الج تانصاما رولوار هاط :

 هليا ىلا او رەد هتل ذعتسا اذیغهز دنوات ماقم هملاج تافصارزرولو اهرزوا یربغ ك ماو د نالو | الرحم

 هکمدنازانم (تب) هجنرسناعالان.ةم-هلاواعو هحشرسیرهلد- تانآهتنا یا اوو هتناا اوسنا |
 عسجونددوحو هک دهن داد × تسه هکه حره رب هرس كم د زر کر اح چ قشعهمنجزا خاو ضو

 هناجرهبدحبونلو هدا ا فص هک دغ ارفس هقح بناج هبا ل دو ناج بولو عطقنمیلک دنا یو سام

 نیذاو )ر دقو بج احو علام یخ د هقح راد نکار درست لوصو هن ادر س دق مرح ر ارس او هناحس تا اتو

 فە ونعم روش ماظع ع,اشم بو د هده اشم ا نر وة ده اجا هشرس یس هعرکتنآ( انس مهن دهان او دهاج

 ق دوحو ندا بن صه هللا یلاربس اما هلل | نعرمس هللا عمرمس هلن | قریب هتل ا یلاربس ردرلشاق مةن هدر د

 یناف هبرمشب تافص هلو قلتم هب ا هلن ا ق الخ او قشم هلا هتناءامساو فصتم هبا هيا تافص عر هللا ف رتساما

 باج عفر ند هلع نر ڪڪ دوج و ی امن لر قس وور د دح او تربضح تمام ینا ر هس وور دقلو | لیمشمو
 ردیغاقاق قرت لاکا اس هت دحا ترمعحو هعج مع ثلات ر فس وهلا عمرسام ار دقاوا ف شکم هرن دا مولع تولوا

 رارد نیسوق باف ماقم هز اوا عفت یه هلك لا تند همئاسشر تار دیر س نالوا هل | هلن هد هردو

 تادیقت لاور یا لا رفسور دت الو تان کرو دییداوا مات هسرولوا عفت ره هماکلاب ر تحاو

 ۱ بت .دشرتسمو ی کت كنمبلاط عیب ادب ها نعرسامار دقا و وع هد عج جا نبع ت هاتطبوار ھاط رددادضاو؛
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 ۱ كهداررفس )رب د یخ د عاد عد قرذووح ادعب وو انها دعب اقب هماقد وب ردءوحرهود نو ایداشرا

 بولق:دحول ی ةرتکلاو کا ف ةدحولادوهش بو ديا عوجر لا دعا او ةاقتسلاعم هقاخ ندةح یی
 1 دوش قرفلا مت القا قنانشاسقلا اهر دکمروک نسهر ره قایق اللنا لالعمضاو قلا نا نانا

 عج ادع قرفلا ماةملا اذه یعس ویلا ااف قالن ادو هش عبا عو قتاخ البق دادوهش عج باو قحالبق “النا

 هبزاح ظافاا یک بلو وراو طخو لاخو فازوور تنا له اراکو ی2 لها هک هلوا مولعم(دعناما) ا

 دارم .|بوروب تراش !ه)همط :ع؟فرطل یانعمررب نفر اهلا نیب ندقناق دو قب اقح بوکح > همظن تلسیرا هسعو
 قوشعم لا هسهاالالحو لاج لت نالوا هبو دن ڪک قداصیاعنوع ال ارتسندماوع یت رط
 ناشنیلاجج یراک دلی هدهاشدهد رد اظم ءلتریص) ےشحو نا یر همناحوردناذلنالوا ه دان اتم ك ىىقىقح
 نامعدسناش ]یلاجور + ناهحرد دن هح ره فراع مش> (یدهاش) ردرل اب اناء یر جالب

 ققع نوح باو وریاولاحوور (یونم۰) رووا زانرا دی در هلن مع هلج
 روه نیزرد اظ درج دنسوا * روک ته توش لها مشكل (یدهاش) ققرةدرىزا تفت ىح ۳ نکس

 ار لادیایه تسناح الطصا (یونن») نامهدنشتروص دنس هحره نابنوآ مشحز دشنادززروت

 هءتم هل ارون یزارمش طفاح هج اوخ نالو ندراصبالارلوا صو هانا یلع م ار ل او فار نازدشابن ہک
 را مقام زا هلکبشم تاهو 22ا نفر دروس تاتس اما غنا اة دز وصزاخ هدنفرش نارا
 اا هصاوخ و نا ءوراهظا هماوع یتا ءا هنفددلوارضاق یی مف لماوغنالوا ی ۹
 ردقپ هلا باستا تم دخ ربو ها جعل رر رها اش یانعم كن رل هیزاج ظافلا دما قلواناباشو

 هات فن فراع مار یراعدرخ اد قشعهار كلاسنالوا قح بلاطو ید زایقراستجا ا نوح ۱

 ماوع هک یدشاواناسدا ارفنالا يلعیرهشاراشایانعم ل زما شم ظافلارب رهدرزوا هحو یراناس
 ندنرلهمهم ظافلا بونوط قارباندراکن | یرلد ا شیراکوکو بودیاماتداتتعا نح هبادخ نادره صاوشو

 درا هکر هلو ادم سم ندهالا لھ اش شع تا.>تالک هکرل ہدیا رذح ندارتفا هلکع در ددا مع عمر حالناا

 نم لات هتا.نیمع راه دیار دو فو ندندمعو ك نفر رش د ثیدح هلل ازرا دقف ینزر اب نمو یزرادتفاباو
 (قشع)ةلعلا هفت اطل اه ده تاح الطصا نمو لسو هملع هللا یلص دج هدح هاګ ىلاعتهتناءاہلوا یلعءارتفالا

 تعج ( نسسح) س یلاعت قح (قوشعم) یهلا لال> و لاج قات مور ع٥ (قشاع) لرد تبع طارفا
 یھ هيد ج (هوش) یهاا هوش ندیاروهظ هدناه> و تاذا (ینوش) ی مان ذج دحو (تالاک)

 یکلاسندرمسهدحورع (دوح) ییلقاما ناشد رب ندفراعمیلق كلاس (افح) یهلا تیانع (افو)

 | تارا (رمما) ثناسدایع فالویهاا تدارا تفلاخت (شکرس) كم ادر قادابءو لا عا (هزرمت) | ید تملالج تبیهنالواروتسمندنا دوجوم تاکرد ( انغتسا) كمرب و تو هبلق (زان) یقوطوریک
 یه هبذح ندیار و هظ لول لا لمق هطس اوال( زالت "لرت) تالاکع جروضح (یرکناو) طرا
 (گراوخ م ۶) تە ZE اوت (ییانشا ( یھ ا قشعءالہتساو تطاحا(یراوتس) لاسراسخا بلس (حارات)

 (دربا) و(یو) و(وسک ) د(فلز) تیدوبع تقال( تما )تولار تفم(ینبرهم) تدطساب تفص |
 تالاحرووط (تس هرس )تالت تافص( فاز بات) تیدحا تاذتافصو ت وه بغ ی هل ج (هرط) و
 هام) هلاکت الاحروھظ رت مدح )و (راج مشح )رم هقت بدس)تالکشمر اھا( ورا قاط) ( وربانأک)

 (زمس طخ )بغ اع( a یفلا تانلعراواروهظ(نوکلک ةرهح) و(خر) و(یور
 یفاحورذناذلو یاب ضف (نی کش با )و (لعل بل) مالک (بل)ردیس*نالوایاحو لتا (خزرب) خفر مع
 نقد(خز) تاک رد سده (ناهد)یهآا یمن( ناز) یهلاحا (نیرمشنابز)

 | (جز ءاج )ی دل لء (خز بس)یهلا تاع ۱0 ات وا لصاح ندهدهاشمو
 هس دقه وق روم (وزا )و (دعاس)و(تسد )تبر طرارمس |قیاق د(ناسیوم)هدهاشمرارم-اتالکشم

 (ماج) و (حدق )و( هساک ) و(هناخم-) و (مخ)یهاا قشع ( بارش )یلاعت قحاب سنا تذاماود(سع)و طیب تین تا( ترنعیلج) ترلود تب (مده) مایل تارشد ی( هک

 (یارد)و
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 عطق ندا وسام (یدن ر)وحت ماش( یراشع )ت ودان ماع(تانا رخ)دشیم (قاس) قشاع باق (یا ارص)و

 لک دا رم هکیز دان هر هز (دىھان) یهلارو ( عش ) زهرا كلاس( یلاناال) و (شاوا) یالم ی دیار

 یاقل(ددق بش )قلو ا كلام هلا و ح( اکناش) یلروهط (دادماب)و( ا )ردمهلا

 سفتربدوخ اهقرفتاب لا عا بحاص ( رفاک )لوصو هنت اهن كناملتراوناناولا ( ادلب بش) تاملعتراوثا

 ددو فاعم لالوا قسقد(اسرت) لګ روهظ اب هقرغت ماقم(زورو )ر دعج ماقد ( دم مع) ر دنلشع ن دقح

 ۱ تابلجق (هیعغم)یلناشپ ر نالوا ندسفن سوسو دوخ اب قو ضب ,ف(امص)رکفت هت یقہقح ناعم (هعاسرت)

 داتج(زامن) كغ اهراکشا تالاح(شورخ) و (شوج) یاو مح ملاع( اسلک ) یناسنا ماع ( رید) هدساف

 رطعیافو(نانام)هلناقیرط فلواس(ج) ن نطاشصتودوحولرت (ةوک ز) تاقلعت عطق( دزور )كلاس

 (نتخارد) كمدخل لم ش ییطاب هلا هج ول (هداع) تمالسو تح الص( هقرخ) تلصو ماقم ( هبعک )

 اع (تعحر)حورعهحاورا لاعندم رم اع ا (رت) كمت او ند رظن یرهضام لاعا

 كم اروهظتد احورهدنطاب (رام) تلملاع (نورب) تو le (نورد) ك رش اعند> اورا
 كاهدانکح(رازاک ) هده اشم لګ ا و) ضبق ماقم (ناتسمز) تفرعمماقم (ناتسدات )

 نالوا لصاحندرگفن :(ورم-)ح رفو هت هی : نالوا ره اظ هدبلق قدح رف هد :قو لع (سکرن) نوردیافصو

 (ناصر) تفر عمنیع (هزبس) رولوای وقددلع هک ارداتّوق هلکنا هکردرکفرب (هشفُس)تماقتساومولع

 (ران) فر (وشن) ضبف لوزن (نارام) نورد باخ (رب ا) ردرورپ نالوا لصاح ندهشهآ تب اعهدتضابر ۱

 (یدوبک ) کند كی(یدیفس) عضا و تفص (یدرز) قلطم لاک (یزبس)لواس توق (ینرس)یاوب تزع
 لاوح اهماغ (لس )یاد ح رفنالواهدکلاسبق (ناوربآ ) تادابعولواس (رایوج) بم یو
 0 هاک |ندلاصت او هقالع نالو !هدعج ماشموهدهقر E ہاکر ھ٥ میس )یی اد تبانعو ضف ذ( میس ) باق

 | رارسا كب و بع هدندنع ناقشاعاب یار هدبلط سفنره یب قیق> قوشعم (فد) یا اک (برطم)یلوا
 (ندز تسد)رلریدد دح و ( نتفوک ی اب )بوب بلط ( راز )و (هلان) تبح ندا (هنارت )ید دیاهدافا یرخو

 قلودادعتسا هلو رقى الك یناعمو تشک (هسود) قلو یادخ رارسا (رانکح) تظفاعیقو

 | ندنکاردا كناملاع (ماب)ییاقمقاروتسم (هدکس)نزح تااحنالوا لصاح ندنقرافم(نازح ۱ باک )

 وا ناو فصتم نا تالاکر تافص( هلحم)تیدوبع ماتم (یوک )یلطمدوحو (رهش) ىلع لعنالواهدش و
 لرمارب(درد)و(خر)كع اره اظ نورد ل اوح۱(ناغف )مخ رک ذ(دایرف)تمزالمهنا دابعو لاعا(ناتسا )

 باق جارغناو یھلا تا الحروهط (کداتفا) د(ی راع) ردءلمڪ مدع كبح ویروهظهرزواهدارافالخ

 یلزاندنار(تواقش) یلزا ندناوخ (تداعس)یھلا ضفروھظ (یرادس) هنناربغ ىلا حاحا مدع (رقف)

 تدحو مامو لد ح رفنالوا یس هح صااخ تدا بع (روضح )ص ااخ هج و(یزاک ا) كلذنمهتنادذومن

 تاوهش نالوا تد رش مزاتسم (فلع) ییاقلو افاق لر اسخ | هلسس تداسع تاقو تاذغ (با وخ)

 ریدقت(ی وک) گز لیادخ نلزا ر دقت ( ناکوح) ین اعم (ره وک ) تقشح هاردشیم (نابراس) تاشو

 ) راک هد رخ) ردادخ رها تم نال وا لصاح نده حولو تدامع (تانع)قلواروهتمور رود هدننک یمکعت

 تو رهمو لاج لک ( باتهام) هلن ىلا تلص و و قلطم یا( باتفآ) یراتنا رعت نالکهر وهظندقشاع

 (ترص) ردیراتتسا هلی كحورو یر اتتسا هلن انسعت لا (سلابر غم ) یقطادو مش ماتم ( علطح)

 ار دا تار یو داو یک روناوالاردارومانطا ویو اشا قلاشح هلکنا هکردروربهدملق

 نالوا نطانلوش (یلوبه)یدلبا خفن دنا یلاعدوصقح بان هر ده3املوش (ابه)و (اضع هر د) روتلوا |

 ماف سفنلاء ءانفدنعەلقح أل دبع( تال و)ردنسم |لسهششر لسفن(اوه) هلوارهاظ تر وص هکر ا رد هش

 نعت كت اد (هب دم تةىقح )ق .وادازاندارهو تاوه شو نداوسامدىق ةو ندرامعا (تب ) ردتسلوا

 هلقراعمو مولع یراک دابا دار راكنالواواسنا(نقبلا لع) ر دس همته نالوا هم رابتعا ی ءا اولا

 هدتدحا عج ماتم( نقلا قح) قلقه دها ثم ی هسشقح ت دح و هلا هلق دهاش م( نقلا نیع) كلب قح

 هلع یهاملعر دتلوا ماع هنرات نکا ا قاقهده اشم قح
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 تاورشیانفاو سه یاود هلاز | (توم) هدقح تادرددمعدوحوءانث (وج) ردقلت لع هل باضتقمو |

 | انلادواره اظ لاک اسکن دنیای لوشرارید هنلاح نا فابنف (نیرادلاق هس بولاداوس) ردقاق تعسط

 هرو ص ق>دوحو لج بو دیا عوجر هنسسلصا مدعو قستحر ةفو هما اف یدوحو اورخاو اب ومندو

 | یرمغندتحیراکدیداع هب هت هود ردت دحا ترضح (ء اع) ر درا ثءدهتاوهفرقفلامتاذا نوکنا

 | لوسر ترضح سان ههر همن ره ور دن دنکب دمروک ی آ تربص) رصاوندنکب دمر ااک ایک اردا دید لدحاربا

 ةالصااهملعلاقف قانات ولع نأ لمقان ر ناک نیا لا لوسراب هک, دلی ا اونا ءار نداسو هع ها یلص

 لردا لاکب یشل ایا سفنلا لم ) شاد بابرا (همهلا تبحخ) ءاوه هتععالوء اوه هقوفامء[عیمالسلاو

 || تبع هئاشر لا قدق> تک قح باذح هکر دعای سر دنا فک نیما نهب نعم ول بو دیا ښی رعت هل( همق
 || بانح سرر د هز ال تبسنح هت ارز نه هدنا ت هل | ی ہقح تی هقح بانح ید درع ل د کک هدا

 نعزرهلاو ةءابطلاةدارا يع هق- بانج لدبعو رد هناك ندماتناسحا ةدارای ع هتشربكقح

 یقہقح یان عمل رانو نیم ادعا زدرل شم اراسخا زاحواک بوددر دزاح ندبصاعلا

 | شک تبح ناقشاعاما ردن او رقاد اتکا 9 رعت هنوکو ی بوابق لب وات لازاح

 ل٣ a ا. صو هرزوا لاون-هول یدو ہو قسع تةىةحو ش رعت نوک یبع تهام

 اتا هو ر دنا ما لسمهنلاخودنک ك سه فح لج تب عد ٭ البصفشو اعج هلاج ىلا قلا

 | یاناره تان کلا طسو عمدوخ بو: دسولاو علب ماتم فتان را ر دىسەلقەدهھاشمێتاذ لا

Eهل صفت عا ث ث.>نمرآ 1 رد. س هاق تم هن رای او هنتاروهط كنت ا  

 ۱۳ ور وای جه ا ا هه ل مةلا تح نم ةد ىف دوخ ابو نوسلوا یس

eTتورد» تس اتفک هحهنومصو م م ګ (تد )ر اا تم ودق قح تګ سر د دب  | 
 ۱ ر دلم هعج المص ات ماعم هنو ګو رد لمد دل صفت عج ماتم مم + تسرا دیوار شی وخر کم هدر

 ۱ یآ (یار) ر دقول یربعندق> بوم ب هد اره مس a بذلوا هده اشم لا نبقح 5 > ءددرححا

 ٠ چ هدر نود لد یل اوا یورن# هدروآ «دیدب قو عمو ق شاه دص ۳3 هدرب رد اهواجهد ار ڪڪ ول نسح

 ۰ با و > هرات :ار لری در د هزال تاسانعو ت: ذج هم که اط لوا (هسعت) هدروخ ارذعمغ هاو قوشزو

 | یه-وررددرزوا هجو ايا لاو قطانب یا ذتبسانم سد یبا خلا نیر دس امة رع تم ے ےن کر داوا
 : رد سهلا ظح ند هم ماا تار رجال دبع ید یهحورو «ر دق دوو ٤2 رهلتم دبعبتار 1 ثہح ند

 قاستا هلن ا کمک ره سپ ردس هاو | فتم هلا هبه نت هان فاصو او قلختم ابا همهلاقالخا یتعب

 رارمما تاقشاعو یهلا نافراع دکهسرونلوا لاّوسرکا رولواهدانز ینلان۵آو ىب هقح كن آ هلو اهدابز
 ۱ ۲ ۰ EG یه یه ریه ھا هات

 تا رش هکر داوا یربندتماشد لر دراو یس همت ت اشم هل دو جو هکر هب یر وص با رش لو شع
 قا و و تام هاو هجری ةو وا م ام

 تروسیالمتساو هبلغ مک2 نکی آروت سمه دقاتسشهره لد یادی وسو هدقا شع هنس یان تع بارش
 ید یرب رو تور ره یو ریاطر و عورور مشهور یوم اکو

 || تاشمرو ردیراسطو اهدتشاعدوحو تب تالذک هسا یراسهصا هباضء الج یروص بارش هکر داوا

 ۲ en ا داعیمدق دیع تالذکه سر دنا یهو داوح هح ی راش ی یخد

 دتا درو # ردنارا رق یناجر اتو راشا قتشع تسمو ردناراسدو مهر دل دب يتم نکل

 ۱ رب س ن دن روس د ناح یر ردرار دملاح ندتهثحو فو تفصورار در رشم یا الو لاب یو تم یسکنآ او

 ۳ صال ندرتسه دق بول ق تشه دو سود اب باس مو تعنح وا یح هدر عف ,عفر بروا

 | عفرتهاکشدب یتشاحم بز اه اتیتکویا رز زر نکا دم زانو عضا و دت ماش هرو # ردراثلو صاصتخا
 هتلذ ضد صد ندتزع جوایاهج نازیرع هعاو لد زر وا روبه عمو رک له دننناتسسآ کلو

 ر دیا نور دز اریاشفا ی براش يکتردرارس EL هرو *ر دبا ل ذو راوخ نولیقهدنکفا



۱ 

 ی.ازک بولو ازاجغ هندوحو یس هعار كکشمر دنا نوطرارسازارباوددح اومو قدا>ر اهظا یخ د شاع

 لاوح اویوردرارسابودیابلسیراشخا كق شاع یندقشعنالوا تع طارفا یکی دلوا نک<

 سالم لورو ظافلا سابل قیاقح و یناعم یلاعت هل الو ارثک | سب هر دلکد ن کم یت انان یراهدب دنسد
 راذلوا ساقو سدح نابوجح و سا و ناسوب اتو دا لب زتت چو تاسوسحم قالوقعم بو دا

 ۱ ك غن فول هو عبط سون هرکال هدا اردا قاز وم یهو تالو ةعمرارم ءاورلەلوارادەرېب ند ناعمو قداح

 رکا هکر دوب ین د هدنافربو ٭ یدو ارب مغک ًارداورمسع یمھف ہکن کم یدرا هاب ادارا ہرزوا ف الخ
 ناخاما ید نمهدیامهف هنسسن هسک یرضندانعم له ندنا هس هلواد ارا هل روصساملق ود اقحو یناعم

 ناهمراتسر تروص هصا کرد شلوارک اورولوا مات ی هه دیافو ماع یھت هسنلو دارا هدهسوسک تروص

 تروم وار هلا هل د اک ت غراکا تعسط یاضتع ںورو کک س دلم هل روص سال ییاقحو

 هرزواهرتووب نی زرابرردراتفکراب ا.-بح ےس رک | ندهسلعهفئاطوبا زهلو ردراه وا انعم لصاو لس هطساو

 دوخ یو هنا و هساکو هدایو هنا کمو فاسو یو نایوره«لالدو خغو نا وح لاخو فاز بودیادارا |
 هرزوا بواسا ور هک ق داص هک رارول ماکو ظفلت هلترابعو ظ اقلاهناکز ان ةرطو هفانیولو هناتسمو |

 ۱ لمعب لکه تاد تس ا بولو  لفاغندر ارسا ول برمشم تداف سو عبطح وعم هصا و لصاو هبانعم ندتروص

 بواسا و فب رش ناول دو هحور هللا س ڌق مظان ظفاح ترضح اذ ھلو × رواکهروهظ یرارسا هتلک اش لء

 لا اهاکشم داتفا لو لا دون ناسآ aT زاسلا ی االا قرروب بو دیا نا هرزوا

 اف ازاپراتا
 تم



TTK 1 
 ۱ ارایش ایسنا 0 2 ی

 71 تابلزت ازرع حرش حد ادودو + نیعجا هو هلآ E مالسل اوولصا او نىم اعلا ترهلندج | ۱

 لوا دو ناسنآ قسشعدک 7 مارانو اساکردا قالا ایا ق ن اعلا برتن اعتسان هرس س دوی ز ارش |

 هراذلوا دعت سم ندا لها یماکو اط هلبارش قاسیالوا هبنتموماک  یعب چ اهاکشمداتفایلو ||

 کت ۃء اطا ٤کہ هک الامت | رویهد ید یز ندزکتمهرطن نوروم هحول

 ( فان تب )لسو هماع هللا یلص ییطا ادعا دس هاص یدهلاءادنقاو دا دل | هلن ااترممد ٭ ردشهروس هلصم ||

 1 هفانربرخ آخ اوادر د داتفا نوخ هج سنیکش»فازدعسز × دیاشکب هرط نازابصرخ اک فان یو |
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 هرکه دن رهظم هقشء نکلیدنروک ناسا یھل ا قشع لوا هک وصهد هقاشع مز مرالم هدد نوصرررر

 ارش كنىقاس نالوا تالکشاالالح هکی دلوا عفاو تابقعح راخندلقعروط هعاو یدشودرلاکشم هن :
 E «هرعمدرهم یادانع(یا) E الا (تادرفم) ردحاتح||

 ى لوایدردهدنردقت امہنلوانو (اهلوانو )ىج دق (اس اڪ) كعدردنود(ردا) ییراوص(قاس)

 TT نوا لمل (ک) ردکعدنوصهداکب

 ی دنر وکر د.ضام لعف ندنردص مندومن هل | نوف ین (دوغ) هنس انعمیالوو (ناسآ) ردت طارفا ||

 یدشودر د.ضام لعف ندنر دص«نداتفا (داتفا ( هنس انعم نکل (فو) مولعم (لوا) ها دن ارش

 (قوصتیانعم)ردعج ت ادا لمعتسم ه دیرغ تلوشعلا یود(اه) هنسانعمتال>وک (لکشم)هنسانعم 1

 بلخ نالوا یهلا تاضوضرهظ«لمکمدشمو لماکر نالوا یسقاس كن همول | ت.و قشع بارش یا

 ۱ ابا زکه کن ےن ی د هنا ون یب یا دکو لہ دق دلق ضف ةضافا هلا هلاک حو هلن دعتسم م کل اس ندزکهاک |

 ۰ نالوا هب رهاظ همعرش فرلا

 رلهبقع لک ثم هڪل هدنل و نکلیدنروک ها یالوقر هالو ا ندنه داوا هدلقع یارو تح طارفاو قشع |[
 لکم ع رش دقو لقع دو 0 دع هباعارز ردجاسح هرعت نشور دهداشراو هر تمه هکردر او

 ةنفالوةَرضمءارضرغ نم تاقا قوش نطع ا هللا + زيدنفا مالسلاوةواصلا هملعاداشرا نوا قمالوا



 و سس سس سس

3۳2 

۷ 

 ید شو د ناف هنهرااکوکن دنغحر وق كنفلز یلک شهك وع لوا هجا ند هزط لوا اک هل سس یسوةوڈ

 هقاشءغامدو هجا ندنحاصلوا كم و عاب صدان که فان هيوا هلسس یسوقوق ننکشم هفاترب رنا عب

 هرلاکو کن دنلکو لو ن دنغجر ودق ك فلز یلکشم كيودح لوا هل.قرطعم هلا هنکسم خاور تاذل بوروتک
 رد هسط ها( یول )رد هس هح وغم ءاب (تادرفم) ر داکد نکح# یرسعت هکب دشود نا ےظع هن

 یما ها خا معما (رخا )رد طبر تادا ( هک) ردنوجماتدحوهزمهرددارهکسمكی وک -( هفان)

 هک اصلوا (هرط) هنسانعم تاذ(نا) ردهنسانسعم نع هح وتفم (عار) رد ایصدان (ایبص) ردناب

 هد انعم نع هرو کم( از) همس انعم هجا ردعراضم ه.ص ئ دهد تقاتکر (دیاثکب) ردغاز

 (نش) رد هسسن (نولا عمان )رد.سراخ با هد نیش( كل شم) مولعم (فاز) هنس انعم ماکو د (دعح) |

 لعف(داتفا) هنسانعءناف (نوخ) هنسانعمتمظع هما هفت سا (مح) ندعجار هب وع اعر مت هد |

 تاضابرورداشرا تبقاع (ییراشایانعم) ردعجتادا(اه) لکوک (لد) ردهدفرظ (رد)یخام ||

 ههلا ناقص تابلح را" | هقاشع ناج غامدهعس اوف هدهاشا ات روةدهاح ا هبا رڪ تادهاح |

 لسهو تاج عفر هلی الا ص ای ونعم شو رف ل ڈمراب ین درب ضءدربو یار جی درب فا کیا

 نولق ندا رطضا تور یو زز او تلصودساوندنتن وعصهنانالامهدعص لزانم عطقو تافاشكبا لاک |

 كقاشع یداوا نوکر کد مظع یرالاحو نو یرارکج کب د شو د نامش هعاو ترارح هصن هقاشع ۱

 نامه فرع ل قدی نم رداکشمرمعت لا لاعو لىقى همقوذرومآ ارزرد مصاف یک اردالماوء هنلاح |

 نکن کنرهداصمیم ق(ثااتتب) ردقول قد رط هب یربغندد امقناو ےلست هد رها نالوا ضو فم دل هاکرب

 ۱ كن راشورف هداب كن هتاخد ہکناغم مد اکسرک ا یهدزاهآرند مسروهارز دومنرمنعب كل LE دیوکناغمرب ترک

 كل اسرترس لوا ارز ها تفلاحت + ول هب ارش یک ه داعم هسرد هنا هدول !هلبارشک هداه سرد سو لوا ا

 قدالو ییتعسط ك کر هر دلکد سرخ ندنتداعو ممد كس رال لرلش وب هدابو ندو كى هاتم هکر دفراع۔

 : رول,ق ر دت شوخ هنلاح حالسصو ررو ناشو ه دا یرادقم قالو یدل کر ھو روا هدابز یب رشم ۱

 (انر)مولعم (ءداص- )بارش ( ی ) هتسسانعد عم هحوتفم یاب (تادرفم) ردمرال تیعمتاک ا هدلاحرد

 ۱ (رک )هنسانعم هب ار ده ا ند ندر ڪڪ سابق فالخ (نک)ردنو ما دیک ات (نو) هدست (اب) هب ول 1

 خمردمعج كغم(ناغم)ولو او هحوق(سب)هنسانعهاکسرکا ردیاطخ رمت (ات)لر دطرش فرح فذ ندرکآ

 رد دا سه یول ( كلاس  هنسانعم ارز ( هک) ام هسربدردءراشمندندم وک (دیوک) رلرید هرفاک

 (مسر) لو (هار)نع (ز) هنسانعملک در دمشنم عراضمندندو (دو )مو عم (ربخ) ین تادا (یی)نامعم ۱

 هسعمولعو یرهظمكنس مس .ااعاندل نمهانلعو (قراشا یانعم) ردعجا دا ( اه)قانوق ( لربم) تداع

 دلار ترودنمو تمالموی ههلاقشسع نارشتشکرات ااکتسزک | لد رب نالوا یييم ی ه.هل | هنر ۱

 هبا هحورب ه-سرر وہ یهاولد هل ار اهطا ۇر قشع شروڈو هدکدوحوهداص-ی یه انت الام تس رق

 داشنا نطابورهاظو مادقا هش روه ك٣ درارسا هکمکح مال ةمول نوفا ال بوى | تهلاخ

 نالوا لمکمولداک ارز نیسهلوا هدمارتحاراهظالاک هرب ..لاسغلایدبنب تاک با هلاکت ہعہتو |

 كنکلاسرن ره, کردا بطر رد شاو ا فراع ہرا هدعرارسآ هل ندنلو ادن کا رطربد

 تامهر داکدلر دم ییرمشم هلا ق هکردر او ید اشر ارربو یس هس ررر هک افمو لزنم تان ر ارن ر هو هک ط ۱

 * مدرهنوح شعو نما هح ناناح لزب هر دا نه ق (عیارتس) ردقو قد رط هرمع ندملست هش ها

 هلو ارسم كلربد هنو تدنما هن هدنرلقاب وق ناو تاصو هر وغ اک نعد اھل دندسرب دکدراد یدانرف سرح ۱
ete 0۰ ۰ ۰ “.“" .   

 هنا دوج دوخ لال اعورک ن دتءاج الغا یزک رکو هکڪصر دیا هش ورو ط دا رف لاح تقور ھار ر زاوا ۱

 (اد) ور دربمضهدحو ماکتم ےہ (تادرفم) ردر دراو ود رط عاطقهصاو لاهم هڪ نوع ارلند ہک |

 یناجراناح هل افا تم ف رح (ناناح) قانوق ( لزنح) رد هبفارظ (رد)هتسانعم لي داکیر داو غم تادا ۱

 (سر)تقوره (مدرخ) للعت (تو>) ثارید(شع)تنما (نما) یراکناماهفتسا (هج) ردکعد |
 یدابرف (هک )هنسانعمرتوطرد ءراصم ند دیراد (دراد) هملاح (ی)یهرغاجول د ددمددم (دا رف)ْلاج

EET5.31001 7تا زا  DS ESTE IEEEهنر  



 ردکعدراکونر دعجتادا (اه) و (ل ع ) كی دكر عار دعر اد »نا دن انب .(دیدن )د a ل (یب) ردنا

 بولوا هدابز تشو فوخ هک د ءا لزانم عطق هد هتنا یلارمس هنآ اس نالواز اانماواک؛ (قیراشا یانعم)

 رطخو فو و تا ار سب تسه ۾ ر فس ناره ی هک نيز ڪڪ ارب (تب) هرس سدقاد د الوم صو صاد
 كلرید هنادو دوخ هلازټاعرټګ هصاو ل هلوا نیما هحا زمر دق بر تبانعو زسرمس تاو اعم نک مش هرو
 هجر ةعابلب ا« نصا هعاجو نی دش هر شاعم صوصخ ابو نورمان موقلاالاهتنا کم نە االف لهل.ق

 تره اظ هو نیدلدا تنواءمرد هلرازکلاب ناطسش بو دیا مالعاو هست هللالعا توصوا د تادعةقرفلاو

 تباه دروب هب اس هل بل تمعج نامس# نکریدردرمسع رها صاع ندرطخ تاق ورد, رط طرش نیش لها

 9 رخ لاو ا بقرقم هتح یالوم تمهع هلرلالب هح بو لوا نیما ندال جا فوخو ندباذع فوخ بو لوا

 یعب ق اهلح اسناراکسام لاحد تادا لئاهننح یادرکوحومیبوكيرات بش  (سهاخ

 جی وم تدفصاتصرر تل قاکارقهب هصک هد نازک هک دةم رط لانفوخ یک نوش ملو یما هضآ
 کدهدنتثهدو لوه یکكنو یو:روقق ومرولابی یک بوابرو> وص هد: لر کدو یس وەر وق

 (كيدان) هک بش ( تادرفم) زلک نابل هنسشابو زاب رول. ناخ یزااسرللوا ینا کو اہ دنر اراک

 (نیتج )ر نالوا یسوقروق ی هرتاب بواب روج وص عب كلو (بادرک) هغلاط(حوم) قررق(میب) اک ارق
 (لئاه) ردکع د یک كيوبردن وبا بد رق ندنراشا «ام-انیاردلم تادا نوح رد کس ع ندا هلانوح

CR(ام)ناشو رها( لاح )كع درلر وار دب اع عج عراضندندبن اد( دنا  

 i کوردعجتادا (نو لا شا)لوب (ران) یس (كبس) ردکعدزیردربمضرمغل | عمملکم

 هنا دونه دوش هکر ددانآ تشهدهاررب قشع قب رطود (یتراش | یانعم) ردعج تادا (اه) یراکز کد

 هکر در او یرافرا څو لاهم هنو ر دراو یسالبو تنګ را م ییو یس الث ار ازد دص ر داکد نک یعاق

 ندداهزو داعرازهیردقلق ةساع نالوا یه ار لزم رم هلم اهتسا نو کلا ر دلکشم یاو تاحت لح اس

 ردءودلاب ةرامال س لا نا هک تان اح اوما م طالتو تب مش تاسضتق۰تاط هکنوسلوا هنر درلاع

 || تااماودن رت ند لج ولو دیدم رس نارم مو یدیا ناريه ثعاب کت یلتحو تعسط حامدو رورغ داشت

 ا تءاطاوادا شوخ ر داقناواذغنافرکوادف لاج وات ال و E نالوا ناشل | ےظء

 | (سداس تب )ر درر جاع د ڪڪاردا ی لاح كنا سان ماوع هکر دہھاکر د لومقمو ی ھل ار سرب شا قا دخ رها
 | مثیاهلح 6 "اهلفح دنزاسوزکیزارنادنامکنامن + رخ د شک ی اند یاک دوشز مراک همه چ

 | عن راهزو درل سلم ندنا هکرم هرب لوا هلاک یلزمکن اش یدکح > هغامان دبی تقاعندقلو  هرزوا مدا هیدنک

 ًا هکر دقو یس هدناف ك ت ي ۷ هرکصتدق داوا یاوسر هلع هن دا ره سف یشکرب

 ا ردرمض ددو ملکنم(ے-) لعفو شبا (راک)عسجوهلح همه (تادرفم) ا درک
 ونک ( دب)مدشک ی لعتم هلص (ا) هیر دصم (ا)دا سهل رع فاک (ماک) تر و ()

 | (نام)ناق (کز لزبک (ناهن)تقاع(رخآ)یضام لعف یدکچ (دیسشک) هیردتم()مسا (مان
 رلهزود( دنزاس) ندنا(و) هطبار (دک) ردنوجا تدحسو (اب) رس (زاد) لوا(نآ) ردعراضمندندنام

 تو دنا فا منا هاش الا دع( یر اشا یانعم )عج تادا(اه) سلو عج( لتحم )ردعراتم عج ندنديز اس

 ثیخ | ندناط.شدص نیزبستفلول تبع لاک هرشارمشابلاف و اب الو هالو او اینا هکر دنال وا قداصقشأع

 ۱ یرهاظا رز یدرو هصتن قلب : وو قد اوسر تفاعل عم هس . راوزرآ او تابه لح نالوا :

 ۱ تاتو قشعیاوعد نی زیسقاق هتساربب هلتقف>راولاو تب راطرا وطای یطانو هتسارآ هلء “ماکحا

 | یسلواراکدویاوسر یورخاویونند هلغلق یونعم هاکر ددو رطمو یوغو لاض بح اصر د ت بذک

 لها یکنطابو تعب رشلها یک رهاظنامه ردتقب رطقفانمنالوا لنسالادردلاق هسک لوا ر دنع

 : ندعرم بادان نس هلوا ندنشب 1. رمز هللا هقداص تبع کر دمللقه دیدنسپو نیس 4 تقش>و ته ر ط

 | ردقو لها بذک یا وعدوبزاوا قیالو مرح ههللارارسا نالوا طفاش هعرش نادآ ارز ىلم ا لر یشرب
 | کرد سیاخکلاتعا یساوعد تمصع هل ارورغو تافغ بولوانتتفم هللا ق هل اشا تف کی اڻ ناشیرب یلاح
| 
 ڪڪ 222>سسسسسسسصسسعع

 هکاردن



۳۹ 

 دوهةروس یتش هل مسه زک ها (هّلا مکس عفو عاف هلن نوک منک, نالق) هتل ذیعتسا نامه
 یرودح ê (عداستب ) نیما انس ارو مش نم هللا اتع هع ر دال | هظح الم هش وخ نفی رش ثب دح

 رڪڪا ی صاح چ اهلههاواتدلا عدیونمقاتامیم ٭ ظفاحو شم بئاغوازا یه او یمهرک
 نامز هنر هظفاح یا هلوا لفاغو باغن آر ن دکب وم و دو قم سرت | یاد تهالس هدن را دو تارتسا ۳

 (تادرفم) لا حا رخ ا ندرطاخو لامها ییا د ییکسل دو ترا رت یی اند تاسرتسا تا الم هنا ذ اکی دتا تم

 عراضم لعفندنر دص م نتساوخ كسرتسا(یهاوخ)رکا (رک) ردنوعاتدحو (ا) تحارتسا روضح
 (وشم)هنسانعملفاغ (بئاغ) ردفورمصم هنتو ضم كن ا عارصم یرمضضوا ندنا (وازا) ر دیطاضت درد

 درفمكيدكسرتسا تاع الم (قلت) دناز (ام) نامزهنره (یتم) ظفاحیا (ظفاح) درفممناح ی هلوا |

 ید (اهلمهاو )ییا د (ادلا) هلا رت نس (عد) نسر دیا تب نس (یو) هک هنا لوا (ن») بطاع

 هلا نیراد تداعس هسک نالوا هتنا لا لاس یا یلصاح ( یراشایانعم) هادا هاهو لامحا

 ندهالایوسام یلکهخساوفغ السلا لتتو كسرتسا باد فو تحارتسا هللا ذو هقم لو صحو با زوف
 هننارکذیالا هتنایلا مات هجو هعشناسذتقء هتلایلا اورفو هتنالا اونو هلنایلا اونا بو دنا عاطقنا

 راولا قرغتسسمو تاوکس لا تاجانمتاذلو نانمطا هب! هت ار کد هدناره هرس  بولقلا نک مط

 بولق هلق بوم یکی دنک هلا سفن تام ثم ل ص کو هلو لذاغندق> تعاسرونآر بولوا ناجر

 تی ههللاءاق) بولوا ضراعباجرب و نغربهبلقهب رمشلا بک لتسااو راتتسالاو لیلا نیرارحالا |
 ییابندنالوا سفن تاد مش هو یکسفن كسر دیا داره تیر تادلجتراونا فا شکن هلا باج عفرو كسر دیا |
 هلا رادرادلا فام بوش احارخا ندسلقاماک یراهناسفو هنوک تاقاعتو تباهخاسمو تارت |

 هردص هللا حرشنفما هدهللات» باقنالوا ی هلا صاخ مر هاکتواخ بولوارهاظ هتتاالالا الرس ||
 ةمرعافهلاناوخ اا هتان رس هنلق هدهاش هح لاج هدالحګ باق تآ هو لر اناا غ یرس مال الل |

 لس و هنلع هللا لص قطعا اد هسح |

 چ (اضدا هلو )+

 بوبتیا چ ام نادغز هاپزافوشیوربآ ٭ ام ناشخریورزانسح هامغورفیا 8
 یعب ر دندنسومقزکه کح زس ی وص یزو كکلازو کور دندزکنزو ق لرا زس یا طك ناك لز وک |ا
 یا (تادرفم)ردکید رولا ندرسیادا نسمحو تفاطاو یتلوتهریادرهو ییا.ضو رو رالزوک |

 زول (یور)نع (دا) كلازوک (نسح)یآ (هام)امض (غورف)ر دک د بو یا فر دع یس ا د انما دن فرح 1

 (زا) هیردصم(ا)لزوکح(بوخ) زول (یور) وص( بآ) ردکیدزمربسف (ام )قارا (ناشخر) |ا
 (فراشایانعە) ر دیاطخ ربعض یکم نا مشزم-(امش) یروقح كن کج ید هکح (نادغز) یوق (هاچ) رع

 هدنرل هح رشم بولق نال کر ارس اور اونا الواوا دنا هغر ضرالاوتاومسلارول هلا يق بوب یا ||

 تھ اا لین هرلهبن دا مولع تاود هنس هوش الاغا دانمهانلعو رد هلکنا حا كنساض غ یرااو |
 سلناو هحرکرد هلال هىلعةدارا نالوا صاخ هکهلعتاذ هدسلاعو هدلزا لع یرللوا لئان هت وب ||

 هل ارگ فارتعالو بول ندب ابر قسفوا هسداوا ناسحا هتره هن نکحل ردییسامالاناسن الل |

 ۾ دنوشناتسدمه کب رابضرغنیاتسددهد یک (یفاث تس ) ردمزالرها ظف>یدنک ندرورغ ||

 رلهلکهرب رب و رلهلو اهلا لا هک ضرغو اب رولوالصاحو درو لانا چ امش ناشی ر فاز ام عور طاخ ۱

 تفلر لس كن ا رطاخ عج ر دق هنرهزب عب زکشاز قذغاطو ناشی رس لا زع رطاخ شاوا عج مب ||

 (دهد)ردیراکنا ماهفتساناّق یک (تادرفم) ردکعدررشاشیزب و ردیاباسیراسخا هل روک |

 تادا(مه)هطار(دک) بع (براب) دارم (ضرغ)وپ(نیا) لا (تسد) ردعراضم ندندیهدررو |
 ندنکوا قالوق (فاز)زب (ام)سهکیرب (ع و ) لکو کک (رطاخ) لوا (دنوش) رالا (ناتسد)تنراقم |

 اوفزکلا تیوب هسرموب (یفراشایانعم) زس (اه) قنغاط (ناشبرب) راحاصنانیا



 ترا

 یع هقلدلوا نراقمیقفو ك ااهت هننازاو تا هل اک هح و ابا طاخ عج ووزاوا لصاح 2

 هتعسلوق نامه ر دقلطم ضانف طساب و ضب افر د تح لف مو ی داد ردر دة هللاورب ذی دعا | ذکرولو

 همرشاشی هلن !نامالا بولوا هرزوا تدخو فوخ هسرولوا هد هت مه یینقر 3 بول وارو رغم هنتهدعو ۱

 كالا بو دیاناور لسسندنرازوک. بشرزورولد ه٠ .روشود ههجو یلعاکهوهمو ؟هدس وجوه دل الص

 وعهدنسهدارا كةح یسهداراو ردسلع |عوحر ههللاق وا لا باط قاجو تمصعو ینانعو فو

 بوم ع یاو م نامر ت دباران ددا » هدهآ بارب ناجدراد ورا دی دمزءلز( ت 65 تل ) رداع

 ب مو ول مس ی و سقح هرشاط دوخا نو نر وز ک ولت زا هو یقه شاکهززواقادود ۱
 )را دید )دص مزع (تادرفم )د دکی در دکنسقحشا فرم ستو ہک > مدا ملستوا دفاکسیزب رء ناحیعب ۱

 (با) هنسا نعم لع( )حور (ناج)ع عراضدلعفرتوط (دراد ۱ هنسانعم تنا باطخ مش (وب) كهروک زو

ETیانعمر دعراضملعفندندیدرک ینوسنود(ددرک) وری زاد) هنسانعمش  

 ردن( تسح) یت :وسلک (دیآ)هنسانعم یلع(رب) ر دیا هدافا دیدرتر دذطع فرح ی کوا( ا) زدم تند ی اهفتسا

 ردقلوااکسهکساوغ لدا را عیات ی دامه ماجد ودقم یا (یراشا یانعم) زم ((مش)قزو (نامر 3)

 ےضار هک الب هواضقنالکن دنس م دا ادذ هک اود ینا یلتاط هل دصق یسهدهاشم كناشنیب ل اج ہک ماست

 و رذکیامرب وحن هلو توخ تو رود ê (عارتس) ردکع دم ماست کنام رفو مک منمجنو ۲

 ندزع رزوا مرب توطقار ,اندناع ونندق اربط یکتا ییعب 5 ایش نا رق دنر ار هت شکه ر نی ر دناک ۱

 یک م زير دةوسر و برولوا نر 5۰ دکل وب ەد ردراقوح ش *اواز زکنابرق 0 ارش داو و کهدنقو تاکیدک

 (راد)دسع(رود)(تادرفم) نوسلواناعرشو د کیک ها ارغوا ه زانو بوک نرخ ررژوا

 و قارمط (لاح)ن ع ا )ردا نددنرا دتوط, 1

 (هک) ردمطاض درفمن دن ددرذکن سرک ۴ (یرذک) دلو بل ومضم (ان) نی( ام )ىلع (رب) رده ند هسکو |

 )4 هتسشک ۱ لو (هر ) e و نشون داور ؟ندتراشا ءایسا ,(i) 4 هرق ر ظ (ندنا) بار

 رقت ههللا (نابرق) ردعج تادا(دنا)قوج (رامسب ) رداوعفممساندنتشک هب رع فاک شوا |
 نوجا الهلع تا دم رقكنس اح بوب یا (یراشا یانعم) زنم (امت)ردناوبحنانازغو نوا :

 عیضدالر دراو لرل درا <! هجن یک مز ندیاتادها حو یس بو داد ناحردقو هدتنح قی رط

 فاصوایررب هدق درو- لکو ضف ند کک ةطل ل اکر ندک ضع مرکه نھ دلج هک رکدعو نین 2 ارجل

 ییارخلد ق (سماشتب) ردکع دلق دءتسدو قبال هکهس دقراون از هکنلک رس بو دیا اند هب ریش ۱

 رول هديا قلب ار ل کوک عد ë ام نانو نم ناجناتسو د یارا نیز »دک رک ؟ اراذل ددنکیم ۱

 رک غاز ته سود رکن ارت ما غب راتسود یا هتل دیا رمبخ و هک | یی وب ید و ط لکو ڪک

 لد (تادرب هما ر دک« د نوسم اروعسهم ندنلصو یزبرلسو دیا لر ورخ مرا دا درول د دنا هحیول هغلبارخ |[

 ردعرا ضمندنردصمندرکروهدیا (دنک ) هملاح (ی )میر دصم (ان) یدضٌلرومعم (بارخ) لکو ڪڪ

 ردبطاخ عج لعفل دیا (دنک) ہبخ ( هک ۱)لوعفمتادا (ار) رددکر تف صو ییتوط لکو ک (ناداد)

 ردعج تادانووفاارلت سود (ناتسود)) ادد فرح (یا) ردنوم ادبکحآت هتنلا (رابشر)

 یلاعت هلن قح طعم (یتراشایانعم) زر دوک ناب . (امشناج) ماحب ی ته نم (نم ۳ حور(ناح) |

 قللت تقفشا دخ ناد مهیا هکر د بو دیا تنام عسا ندمالا ءاتلوا اب انا زا هللا لوا ندذغداوا

 ید لا ضاشاوتد وج کیک رد ن رشا ةىلعزندز رکش رط فارن زور نا هللا ۱

 هنسلوا باب لا تال کرا و ارهطمو باس عفر ب ولو ادنمزان نوعا مربههالارو لوا ناشر مو بارح
 ۾ تفاعزاتسبفرط تسکرترودب سکح چ ( سداس تب ) ردکعد زتسهزوس هلع تەد
 هدنافرب ن دفاع هدشامز كکوزوک ی کس و لس هسک ین عر 8 ای ناتسک شربت خش اش

 ۱3 فعو هارو سد مدرک زا مقاحاسا رشت 5 دول نالوالز و ڪک ید داف هک ندتفاع ییعب ید ||
 هکن زات رقم لسنالژا نسحو كي زاوب صالخ نآرب ند ڪدرد هک نالوا دکر ظن كنسنیعی راهنما ۱



RY 

 نامز (دود) هم همش رظ () ردلءعتسسمهدلوقعلا یوذ هنسسانعم هسک(سک) (تادرفم) ردتمراولاب

 فریم ناف فرق هباطخ(ان) ردشلوا هشت هن زوک كب ور دکح یراکدیدحدقنی رز کک

 تمالسو تع ( تفاع) نم (زا) باغ لعف یداعاب(تسب) ردنوجما تد>واب ابر د هب اک ن دک هل هد اف نتس ۳
 ردنوجا ین هحوتفمنولر دضنمو باع عجندنتخورفرا همعاص ( دنشورفن) هط ار (هک) نسحوكی (هم)

 ییعیزس(امش)راشوخرس (ناتسم) هلص فرح( )هردم (ا) تعععوقاراکز هرب (یروتسم)

 كد :انعرظاو لات یاضتقم ك ذس عاج بوم ک <۱ (فراشایاسن ۶۰) ردکع در همشاص ت مع ۾ هرکی ران اسم

 هیالبعاونا هعنساوف_(لثمالافلثمالا ثءاملوالا مءاسبنالا یلعءالبلادشا) یبهراه؛قداصیشاعیرام آ
 نالوا قیالءرانلوا هدلفءروطر دکع اروطم هر هنس تالاح هح یکی د ۶ | اردا ماوع لوقعور دقاق التم

 نامه بوى !یرظ تراقح هبا دخ ناد مهل نظر د هدتمظعییو دکب وقا هش زهره اط لاعا دکردوب

 (عیاستب) ردکعد ردلاوا هدتمه بلطو تب اءتساو دا دنتسا ندرانا هبا هنفاح ینبلق رانا
 اهشناشخریوریلآهدیدربدز هکناز ۳ رکمدشد»هاوخرادبام دول با او تم

 یلاضالزس هکندنا لک هسناو او رکمرتسا لوا قنابوا زم -علاط شا اط هتلفغو شش الوبهبوقی وا مزب
OEتور یخ احیا )یه  

 قسالو (درلا) رووقوا ها فارولنزا هب اواو ووا (باوخ) علاط (تح)(تادرفم) ردیرلتراش

 (هکناز)نلفلا عج (رکم)هنسانمردصهر دضامقلوا(دش) رتسا (دهاوخ)ینابوا(رادب) زب (ام)

 قاراپ( ناشخر )زوی (یور) وص (بآ)ذوک (هدید) یلع(رب) ردیضام لسعف ندندزیدروا(دز) کن
 لرو تادهاعو تاضابرو هال: و دردهدة_ثء قد رط عد (یراشایانعم) نت (اش) ىلا ضو

 تام راعمر نا درب تمدخو تاظواش یاق هناخو تادابععاواو ةالصو موصو هبال | هلس تا یت ثم

 کتوسلوارلا کو دج ههالاناراز زهر اهل تاصو تارمشم اضحم زهلواقفومورهظم الو نءناالوا

 لسو هملع لا عت هللا لص رګ هب در هم رد تباثلا لوقل ان یلاعت هلن انس ر دنا ءا ل اکو تمالسثعاب

 انا ہہ لاخر اع )4 4 وزا تسره هارمه اصاب (نمات تس)

 گی اتش . کو هللول لکه تس درب ن دکعاکی هز با اص توجما قلو خاک او شا دلوی زب بوک یا یا

 هعاررب ندنس هيڪ م جاور ناک لاج یعی ق دی ا وطول دید شبا هس ط هار ربو قو قرب ندنیارت
 هالو( تسرب )شا داود (هارمه)لب نساهدرص-تقو (ابص)هنسانعم عم (ا) (تادرفم) قدبلو هسا

 ةدحوال(هزمه)م اتو ط ( هتسد )درو (ل ڪڪ )باطخ رعت (ان) قاکی (خر) نم( ا)ددیما ند نداتسرف |

 ندنر دصم ند نش قدی اوط(ے ون شب )ردنو ګا تد حو (ا )قوق( ی ول) هنسانعم هک هلوا نت تادا (کو)

 (فراشایانعم) زس(امش) هجعابو خا(ناتسب) قارپط (كاغ) ند (زا) ردرغلا عم اکتمعراض»

 هبا كتي اجرء ال تلصو یوزرآو هلبلط ل هلءتاذهحو ماج دوصتم یا کرد بو دیازاب ماكر دزاسن

 دش هو لمار ررر دشت ناحور تاذاو يونعم یوبهزناج امد هرکس دقداق قوم یر هلن دمع

 ندنیغلاعهجشرس نهلالبقنمنجرلا مع ردجالیفا _هلمتسهطساو كزا بواق قفوم یزب ید هما لمکم
 نا کر دشن یناحور دن هر ذرو یناجر یو هذسن رب هزمناج خام د هبال همنابصس تاق ن دکه سدق بناجو

 ردکعدملوا ادج نآربندک راتسودو ندنس لا ضارعا ندسهللا یوسام یلکبو دنا رتی رل وایو

 ایش نارودب رب دشنام ماج هحرک + مج مزربنامضاسیا دا صو دا نار ع )ع ۳

 لر هزج دق مزب هجرکی رابقا تان ساح تله اشداب مج یانوسلوا لصاح کد یهو نوسلوا وزوار

 (نات) تانحتدم(رع) ( تادرفم) E LS کا یدلوط هب ارش هدزکیامز
 نوساو ا لصاجزکدا یه(داره) هفطاع(واو )رد اعا هدنر دقت دا زارد نو لوا (دا) ی كب اطخ رعت

 ی ریدشلو | بارم *هداروب یر اوص (یقاس) ا دن فرح (يا) رد هدنرب دقت دان لصاح هجن هک لع فوطءم

 ردمالسلا هبلع نامل ترضح یضعت یس اكه اشدابرب (مح) سام (مزب) ردعج تادا (نونو فلا )ردکید

 نم یضام یدلوا (دسشن )رب (ام) حدق یلقابا (ماج) یک هبلصوناردطرم فرح هجرکآ (هحرک)رلربد

 اح 3



۳ 

 یراتسود ك مالا یا (فراشایانعە) زس )ا ) نامز(نارود) هس.فرظ )ا( بارش (ی) ولط (رب)

 e هلاع قاخ هه اوق- یربش ءامس الا اص ءال لا مکیلع بصل عکر دابو عنر امو عضر ناب هالو

 موها تهصعو نو ادا کتیا ع نولوا ظ وة ندن قآ همهزکدوهسم دوس و نالوا تجر

 نوروک یزکش رش لاح اتر وص ەلىم س زت ری دبا هب مش فاصوا هج رکن و ساو | لصاسزکد امه عجب هلا

 قاودالتورع I سو وتو ایفا ۶ وام :زهاوا بابو نادر کی زول

 بحاو هملع عاملا ىلع عنملار کش لاحرهب رد ازکهمهلا تا طو نفر مظ»بواقراونا ورب *لزسزم زهنامور

 ردکعدزر هدناادا یز کت 2 زرا زاوا کک تمه ها ااا هکسا وم

 این و اس ۍ رکن اناا ریا هک ٭ ا ا ( رشاع تس ) :

 نارفکب واج یزکشح زس یرانک اسكن رهش دزب یا هک هاب وس ندزب هرلناناک اه دنر مش درب یلب رصسیا نعد
 E و ةم) ردس وطدوخ اننوساوا یوط لز ناک و خ زس یثاب ران دی ا تمعذ
 هل وس( کز (ام) ند ا ) رر درد هدر كلو کج وا هزار ش دز رش رنک 1( ناک اس) ل( )یل ل رڪ
 یی( ) تەعن ( قیح )شاب (رس)دزب من اک اسی ساد انما دن فرح (یا) هطنار (هک) ردها ندنتفک
 یسوا(ناکوح) پوط (یوک)ردکعدرلنمأب تمعنر دق (ناسانشان )ر دعج تادا(نونو فا ا) ملک ۱(سانش)

 یر دشن ناجحر یو هما اط نا غامد ن دهللال 5یا (یراشاو قوصتیانعد) زم ی <

 تاذنالوا مع نیم هاو دون قم( كرل رطح یلاعت نادر ںولواہدتمعت نا رکش لماکر رد
 اند نریک هلتلفغ یف ر عو لرم دنا هزر اد هادخ ناد مه بولوا هدنمعن نأ ارفک هکر ورو هل وسن درب هراملاع

 رد هالا لداو نا یدوصت.ماکوک نادر د ماو ملاک م اوعلا کن وساوا ادف هز کلون لمس یسهلج رات سسر
 SES ءاہلوا یراذ ہک اس كهللا بابق اح هدم سلا بو ر دق هنر هو
 اش ناوخانشو ےبامش هاش مد « تس رود تمه برق طاب وزا مرودهحرک (رڈعیداح تس)

 رداکدد عز مش - نک در دع ن دنکشود یان ey لا نت هزس هحرک اا دخ نادرهیادزر رهش ناک اسیا ی £

 دیعب(زود) کرک ا( هحرک) (تادر )ززي رج اعد یب وقوازکاشوزملوق داش دابرم هزب رد هاکز مس زاکوک
 (تس) ده (رود) تدارا(تمه)ولنسش (بر ة) شود( طا ق (زا) غلا عم ملک عرض (میموا)
 (اش) ی وتو( ناو )اعد( انش)هنطاء(واو)رممض (میمواب)هاشداب(هاش) هیتدحو (هزده) لوق (هدنب) لک د
 رابرههخساوق بحانم ار ندزساتروص هحرک اد نادرهیا (یراشا یانعم) مس
 ر. هشرودرودندوکتمخورظ یزکی رلهدنیززک راهدشن یوک اعد لزم زیر د هلرا مق ہقح هاش داب ایزنیزاک یک
 اشناوب لا نو درکوسهه م دوست «٭ ییمهارا درتحا دنله EEA A (رشع ینا تە )

 لاک ارمسو ن ككا دراچ یکتا ESL هاش دادرلهاشدان لز دلب کول یا
 رداد( رتخا) كس تکو ۱ (دنلب) یهاشدانراذاشداب (هاشنهش) ادن قرح (یا) (تادرفم)مهب وا غ اربط
 ےهوا( سود لص (ا) یس ی( )هبت دحو (ا )اعد (تمع) لوعفمتادا (ار) دوحولا بحاو(اد-)
 زس(امش) كشوکو قا دراج (ناوبا) قار و ط ( اخ ) اف (نودر کا هشت تا دا (وچ)هنراشم (مسه)
 هکرم» ماع فرم دتمالاحو مظءا ثوغ نالو اه د مم است یهود دملاعماقمیا صوصخاد (قراشا یانعم)
 نوا هللا هراهرا زز کس فوصو ۰ هما هلن | او لب ا مظع ت وا هده دجا تفالخو هدهب دیش هراس
 تداعس بابل ونعمه اشرس یخدزب یک یی دتبانارودرابتخ اال لابا قس سها تلف هک ات هارو قال تمهرب

 E رادو هوا لئانهیهملاع هس ص هبا كټ !سوو J بولوا مزالم هلن رب ام ۱
 ةفرعمرهظ هو همهااراولا قرغتس» تی مز هنناکرب ییمهرطنو ق لضرالاق هلا قم
 (رشعثلات تد.) ردکی دود ن درس ها بهای هقا

 اهتناشفارکشلعادادام یزور × وک یا ونشر یاعد ظفاح دنکىم
 یفجاضر 2 زس نو لوازم مرر دو اعد لو | ید نيمار بو تشي ان a طظفاح
 (ا)بلط (اعد) ردیا اوج نیم رج (تادرفم) رکعادود

 هلو



 (رکشس)ردکعدقادود یک لعار دشاوا هشت هغادو د ی سهرف شاط یر (لعا)نوساوا (دان)زب(ام) مدر م زیدان با )یخ تا ی ی( ق

 بوک نالوا تمالو ها یا (فراشا یانعم) زم (اع) یعجاص (ناشفا) ردمسراخ هل ا هپګد نیش

 مالک نالوا صاخ هک اب تاذ برا کو ماعدٌلروس تمهرب نوا گومقراو مزا نوک ہک ردا

 لالعتلا (هکح) هلراو هل وس (وکب ۲ )ردکید طم کا یع رورورسوبرط (برطم)نب (ام)حدق

 ۱ لر »دروس ناضف هنیفراع بواقو لا بوصز هزر کلم م طر ارم ہار دناش 2 تس :احورذت ال لاو د تاکہ

 ندر ےس لو ےل بولت نالوا یهلام 3 EE NE یرب کیه ماه

 ر دکع د كلق یف وم و قو ذم هار هب ون هم او E بز زکأق مرگ یز هرل هبن دا مولع ندنانابرج |ا

 سو هبلعیلاعت ها یلص شه اهانرو دص هل ح رشوان واټ هلا ع

 ام ماکب د۵ ناه راک ہکوکب برطد  امماجزورفاربهدادرونب قاس
 ارز دبا تامغنو هاب وس برطمیاردلوطو ر دنل اضیزج دق مر هبا هدا صااخو قاص یکرو قاسیا عد |ا

 ردکیدقانیارداداسمیع رد ڈو ا بارش (فاس) ( تا درف») یداوا هج لهدا یه مرر یش اكا

 (ماج) ردها :طندنتتورفا ون و دیک ال (رب) ب نا ارش (هدان)اض (دو) هتساتعم عم (۲)

 بارش قاس یا (ینراشا یانعم)زب (ام )داره (م اک عم (ا)یدلوا(دش )ان د(ناهح) شیا(راک) كد

 اور طاذاو اویرطاوب اطاذاوا واط اود شاذ اهن ال واله دعا انار 2 هلن نا ) تم»یلاع زمکه دش یه یاو تم ||

 لنو هم ینا تد یبغرممیاو لا حرمشنسو رونم یزعلق هلتبحش بارشراونا هعنساوخ یربش (اوتشع |
 ردکعد نولوا دی وال مان قم 5 9 ۳

 ۱ ام ما قمی رش تاازوگ ساعا تام هزار یک نام
 | ندنندا رک مادرش لا رک کارا قم |

 ۱ | هلعدوودرب (س 5ع) حدف(هلاس) همفرظ (رد)زب (ام) (تادرف۰) ردکعد هسمک ناب ی دلو نام !یربخ |

 | (ف) نفر (یا) وغلا عمم اکرم ا لوعفم مم هآهدیدزمشهروک (عاءذید) بس )ا( فاکی(خ) | 4

 بارش نام عاد( م ا داد تن د (د) ) هنسانعم لعو مالک ن یو یلفر- |

 ۱ نالقهدد روص لاعا بول وا یربح ند ہد احور تذایا (فراشایانعم) ۳ نب(أم ( هنسانعماددوخاب ||

EATهمهلا تادراوا ه دملق ی ام اهن تب و قوشو یلاح ن دهللا یو سام هس افتد هم اا دمر 4. لک  

 ردکعدقدلو نسع اد" رس ج رسا داو حش 'ابلقلاقرونلالخداذا لدتا هدهاشد یتسکع | ۱

 امحا زر ونصورس هولع دراک *% ا دا ۴ (ثاات ت) |

 ادوار E هلوا ردد لوا یس هوش وزان لرل: ورک لب ول ورم« یسعت زا

 تیغردهراب وع یرمغ هم دیار وهظ ىلا جو ی٥ هواحز < وب مره دنا لاج ضرع هرو هاکه هواحزع وىو

1 3 

 فدای هزان هل مک كنم فاک (هعنرک ) هلوا(دون)ردق لوا (نادنح) ( تادرفم) زلافرابتءاو |

 عجتادا(نووفاا)یوب (دق) هنس انعم یرغوط ل کف كنس( یهس) هفطاع(واو) هنس انعم ولجو هوش 1

 رد هب هشم یساعاورمم (ورم-) لاج ضرعوزان (دولح)ر دنوجم | ت بح اصم (ا) هلک (دبآ) هطدار (هک) /

 ندهنوکت اةلعتو یلاح ندهالایوسام با (یراشایانعم) زب ر ۳ یینااص(ما رح)یاعا ماش (ریودص)

 تاصسهبلقهک دج | حونس هملقنآ درب تامل تو تاضوءفو ناجر" هر دج زلوا ع ندرل ر وص بوو

 ردکع درلدق قرغتسم هب ه وه الراواوقرح ES اروهظ هلن لاج

 ام ماود ماع دن حرب تستش * یقشعددشه دنز شاد هکنا درب کره

 رم اود مزب هرزوا یرتفد ماع نوک! یدل و تامحو یداواهدیر هبا قشع ی 1 کک لوا زلو | اعطق یعد

 ردضنم عراضمز وا (دربمن) اعطق (نکره) (تادر 2 )ر دکچ دیخد هدتمابقور دق هتمامقر دن از رع انو هاش و

 اتم ر ءا یربمش هم نیش باق (لد) هکهسک لوا )|



۲ 

 (ماع) فاضلا ةرمسک اذل (هزمه)رتفد( هدب رج)یلسع(رب )رخ تادا( تسا )یقادو معاد( تد )تہ طا رفا

 انفو زاوا بلة نالو تامح لاذ جو یشء كهللا (قراشا یانعم) نی(ام)اقب (ماود) هتایوسام
 ر دىقار دق هتماقیساف ادال ارب خو یان لزاا ما نالوا هللا ةفرعمو یش ءروظ هو مرب نوع ؛ازاوب

 ردلک د یکی داوا امنا لتروص لاو ماوع راس

 ام مارح باز س لالح نان # تس اوشزانزوردربنهف رص کس زت
 ولد مارح مزب کما فقو یک دن o SV SOP ةروق نعد

 (هک) مرقروق (عرت)(تادرفم) ردرباریزع ارش مارح مزب هل. کمک فتو ڪش عب ندوصزمکب دما
 کک ۱(نان)بلط (تساوخ) ورک (زا )نوک (زور) ۳ جلب( درب ) ةدح وال هزه۵هدابز (هفرمص)هطدار ۱

 عرش (مارح) وص (بآ) نم (ن) بیم بحاص() یتنالوا قفاومهعرش یک او یک ( لالح)
 بولو | یلاناالراب روص حش نالوا دةم هبا فقو نانو هلباهاشناخ (قراشا یانعم) رب (ام) یش یک دنیا یه

 قشعو ندس احور تا دل لب تب | علبد ل کا یناتنامهلوب تاعا مه هنقاو ط رشدوش اتاییوا هعرش یتو

 هاو اربارهدیاذع هللا ب یی اداقع | مارس مب درک تمابق ۵ رک دق داوا مور ندتفرعمو

 ردکع دردطرش همقآ ل الج هغاو ا هللا هف رعههو يشع ءرهظمورد کرک

 ام ماس ناناحرن هد هضرع راز *یرذکب باب =| نشاکبرک ادابیا

 ابا ضرعورو هضرعیزجربخ مزبهناناچروضح هت بلا ك سرا ارخوا هتشهعخاد لک تي وبحشرکا ابصداب یا ییعب

 ( بابحا) لع لک (نشلک )نا ی ینع(رکآ)لی(دام) ادن فرج (یا) (تادرف-)ردبن وضم كذآ تسربخ

 (قاتا )دنع ی (ر)رو (هد) هداق اوربخ (هضر ۶) هتبلا(راخز)كسرار ءوا(یرذکب) ۷

 ۱۳ کک هدز ےک ڪک | ضط فر ھظ د باق ت ہد ی ذرہ یا (فراشایانعم) 7 نب(ام)ربخ (ماس) تون

 سەرو ااو تمه نوا مپ هضابیف باج هبا لاک ج واه دنتقواب راد خب هل اور فاتك

 ام مار دیا دابه [ [دنادوخ # یړیمم هچا دمعبدایزاممانوک

 ندزعدآ مزب هکلو ارواکیدنک ن سرور هدک هی ندز کی رطاج ها رو یزعدآ مر هل وس هب وعدا یا ییعد

 (یږیم) د (هج) ادق( ادمب)ندراطاخ(دایز)(ام) دآ (مان) هوس (وکز (تادرقم)هیلک آو هیلکهدا
 ندزعدآ مزب (اممانز)زگ(دیان) رطاخ (دان) هکلو ا( )و eS (دوخ) ن نزرمدنکو نسب
 بلق تار هزب نداودونو ازم ان بو دیار ذکنبناق م اعود هک ازا ههالانودما مرر یا(یراشا یانعم)

 ندنسهده اشم لاک اب لاجراو او نو دم را نآرب نده و هبودنک ی زبه دن را دکنوسروس نابسح او شم ۱

 ردکعدنوسادارهظ»هننجرندنمرک اضحیزب بوم ارود

 ام اش یسعالا دونور ناز هتک امدشیلددهاش تص یدرما
 کل یزع رانا مامز مز ند تھ لوآر دشوخ تتسم هدنر طظ لزوج یعلعا لکو ڪڪ مزي سعي

 (ا) هیردصم (ا) )ا( 7 (تادرف .)ردکعد ی اراشا کا هناتس«نوسلناو ردرلار مها

 لوا (ور ناز )رد( تسا ]اف فبطل (شوخ )زب (ام)یعلءاب لکو ک (دنیلد) بو بع (دداش) زوک ( مشج)هضرظ

 (قراشایانعم) ر( ام )زالو (مامز) هیردصم(ب) ا) مواعم (تسم)هلص(اد)ردراشار جصا(دناهدرپس) ندرو

 بارا دره اطلاع تددلفان قلو | قرغتسهو تسم ها هللا بش قشع بارشو هبا لا لا جرا ونا ةدهاشم
 یتدزب بورو هب اراو مياتراطم یب رط هی رالماکد شر نوا یددلوالوىقم لاد ع ندسلوغسم

 ردع د كدا د هنږاح ناجر تاد یزع رادخ امر

 ام مارورنآیوشکت خرم یا ٭ ورس یاوهرد لد هل الو مد تفرکب
 مزب ناخن شوق حج یا یداوا ناق مرکجو یداولوط ی کل ال ماکوک دننګ كن وبح یتمافورس قعن

 (هلالوح مه)یداووط (تفر 6 )( تادرفم)ردکودهلوا ی ر اکتاصو و نس هلو ازمعطموزء ار
 | (ک)علاط (تنص) شوقیا (غرهیا) مولاعم (ورس) تبع ( یوه ) هفر ط(رد)م کوک( لد )ییک هلال

E7 توس 0 ۳ (ماد) ا  

 تب

 تیپ و ج مس .هح پس مس سوز سس اس



a 

 ا ست

 هکرم هوا ل صاح یدو هةم ماکوک اع ی دلا نوخ مرکح ندهدها ج ترثک نوح ا یلص كهللا تب

 ردکع دردناباغ میداوا هداچرلاو فوللا نوید

 ام م اوق یاح تم قرغدنتسه ٭ لاله یشکو كلذرضخ |یابرد

 یتیاح یھب رای داوا قرغتسم هنتمعن كم اوف یساح مزب موڅو یا نیهزکب هب یکو كلذ نب هزکیهزکد لشد ینعب
 (قش )لوک (كلف) لشد (مضخا) زکد(ارد)(تادرفم) ر دتمعن هناه-اویمز یدوحو كماوق

 رد مظءعارزو لسیوا ناطلس (ماوقیساح) م( تمعن ) شا اط (قرغ ) رایدلوا (دنتسه) یآ ( لاله) یک

 ردیتاکرب یمهلزیرظن هکر ب هسیدلوارداصهنره ندزرب ندتاعاطو تادها ج ( قراشایانعم) زب(ام)
 ردرلع اف هنناکرب یم-هویرظن كلماک ناسا نالوا ضرالا ی تبا ةفلخ ناسناو ناومحو ناعتآو نمزارز

 ردرافرعتسم هنشومن هدانعم لنا دب ناد یم و

 امماددصق دنکل صوغرهرکدشاب + ناشفیمهیکشا هنادهدندز ظفاح
 ها دصقو لسمهزغازو د مزب یش ود ل صو هکه لو | حاص ما د یس هناد ی از و ڪک ندکز وک طظ فاح یا نعد
 جاص (ناشف)ماد( یمه)یشانزوک( شا )هح (هناد)ندزوک (هدیدز) طفاحیا ( ظفاع) (تادرفم)
 (فراشا یانعم)زب(ام) قازود(ماد) لمم (دصق)هدیا (دنک) مه(لصو)شوق (غرمح) هک وا (هکدشاد)
 هککو د شاو ناف ندکر لز وکم اد هبا هل ءاکه حوت هقح بناج بو دیا یلاخ ندهالایوسامكنورد ظفاح یا

 ااهلو هرمک هلا ی دا ره تاصوو تب رق ن دل اعت هتناو تمهورظن ند هال ءاساو |
 ااف لمل ییا فم یر او شا تا اکا قوی 1
 نوعی داوا فاص هنآ یس افص كب ارش یلک ر لعل نسهروک اتردمفاصیسهن ا ك هاج هک لک وص یا یتعب |

 (ارھاج )ردفا ص یس هنآ (تدفاص هن )هک لک( هکاس)قوصیا (فوص)(تادرفم)ردضاصهدیارش

 ككنر( ماف) شاط یحرق فورعم (لعل) نتو فص كب ارش ( ع یافص )نس هروک (یرکت)یت>(ان) كح دق
 ىلق نبا هسک ن امملق نط امر بم عت بولو ال وغشمهب ههر وص ل اعا یا (فراشا یانعم) لوعف-تادا (ار) ۱

 زاو لاکو زارا صا اخو فاص هتل ةبعو ناع ا نالوا هللا ةغبص ه دلق هکروک هق.دلق الو یفاص ۱

 |رهادتستسدیدات همها کب اک a نیحزاب ماددوشن سکراکشاقنع

 هنلاوردهدنلا كعازود لب ماد هداروب دکرش ود ورک یغعازود زلوا یوا كن هسهکی شوق اقنع نعد

 دوجو دان یعسج دوج وم یمسا (اقنع) (تادرفم) ردا,»ییسو ردقون هد یرمع ندا ردلب ك رک

 رشوید(نیج) ورک (اب) قازود(ماد) زاوا (دوشن)هسیک (سک) وآ (راکش) ردشوت خر
 یانعم) لوعفمتادا (ار) مه (ماد) ددهدلا (تستسدب)لی(داه)مما د(هسمه)هداروب (اغیاک )

 زمقودو صالخ او هلروص لاعاناتءا تو ناعارو نالوادوحولا ش رش یکحاقنع (فراشا

 زاوا لصاحو مر کک ها هلا رکمو لمح در

 ارمالسل اراد ةضور تشممدا * دیاغرو با نوح هک شوک دة: شرد

 مدا ت رمضح هدق دل ا ت مسو بهن ہک با یس هناسه قوذ و صالخ اهدکتقو ر رهو هدکن اب دقن قصد

 ترمذعوقودوتابح (شع) هبفرظ (رد) (تادرف-) یدتالرت یتنح مالسرادمالسلا هبلع
 مم(مدآ) ید اف (هنام)تمدقو سهن( روخ بآ )رد معا ندندثوک شلاج (شو کح) رمضاح (دقن)

 یکنر ارح ندرلی روص 2. اش »هلن ا یعسو فرص هنلصحت نا ا قوذ هل الرت یک سفن ت امت سم کرع ده: نالوا
 ناقباو برق لاکو نا ا قوذ هکر وکی اللا هلع مدا ترمضحنالواهلنا ةفماخ یدلاهرب كج هديا عفد
 راسخا یا اعاقجو یس بو دیا لرت ین نالوا فوصوم هلبا سفنالا هستش اما۔ےفو نوا یلمصع

 رد ےک د البا مس هغلوا فالنارخ نسهدا ز هف لد د نس ید تا

 ار ماودو لاصو رادم عمط سعال #٭ ور و شکر د حدقود كیرود مرب رد

 مط هنلاصوو ماودك ا ناماوا ی-اقب و ماود ی عب تکو جا تارشحدت یکی ارپ هدنسلح هدا نع
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 یانعم) م (ار) هنسانعم اقب (ماودو لاصو )هغو اط (رادم )صرح (عمط)ربسفت (یتعب) ت .ک(ورب)كح

 یرادقم كر مذ ندهللا هفرعمو تم نالو | كامل ثعانهداسد لاوزلا هعب رسو ەدى اف سلح و (یراشا

 لاوزلا عب رمو هلو اندنسهومز (نوفوسل | كل )بو دیا لما لو طو هنک شود تکو تب لمص هللا یس

 ردقو یس اقر هک .عمطو صرحو هادا هند لامخ و ل طو

 ار مانو لس کره ن نکی رس هناربب ¥ رز یکی دغو تاربابسث لد یا

 ر: هر نوح ا كنتو ماه دقل هج ود ال دمر د لکر بند رع هکوب لاس یدنک ینامز كاتکیو تانک لکوک یایعب

 و ا رھ تارا
 تقرعم رب( یرنه) ت: الص عو تیا شاب (نکب د رمس) هد هجوق (هنربپ) ندرم (سعز) لکرب(یل اک )لدمرد

 یرعهدک هک لکو کی اکر دەن ارا اب ارب ۳ (فرایشا یاذعم) رداوءډم ټاډا (اد) د( مان )داع (كنن)

 رب ال مصحرتارب ندندزپتفرع ندنا ا قوذوندناجو خیر هدکچغامد ورک ها سو»هواوه

 ردکید با تربغو یسنوجم | لب 2 یتمان تداعس هل اهن ةفرعم بسکبوماوا سوا امهدنیقو الر یران

 ارماقم یلاع# وص تسب :لاحنک * سرب تس منا درز هدر نوردزار

 ردعو نوعاده ازو فوم ماقمىلاعلاحوب هکروص ندراتمشو بلال يرجي دنا ودرب ! يعب

 لتمال(تسم) .زسوقروق ابال( نادنر)نم(ت) باج (هدرب) یر آ(نورد) مب (نار)(تآدرفم)
 (یاع)دهاراک ی دا نع ضر( فوص) قوی( تسیز) تیغیک (لاح)و(نبا) ها (ک) روس (سر)

 یر هنو کک مکحو ی راهسغر اربا كنیلاعت قح (پرایشا یانعم) م( 1 ر هلم (ماقم) اسکو

 ملمنو باحچ فک کرو مندرلذو | یهلا یشع قرغت مو تم یره كنرس مالةموا نوفاعال

 ردقول هنس تلاجوډ هدرلدهازو فو ص نالوا هدن دق تمارکو فشک هبا لزانم
 ارم ال محرتب نیبزاپ هج او یا ¥ تسامدشخقج سب و ناتساربارام

 (تادرفم) هلئارظن هنر هل رظن نجر هکلوق یدنفا یاردرا وزْهم دخ قح قوحهدک کشر | كنس مز یی

 (هجاوخ یا)ودر و (تما) م (تمدخ قح) قوچ(سب)نس() لش (ناتسا)مب (م)م اد )زب (ام)
 هلکقف و كنس برا( ق راشا یانعم)هکلوق (ارمالغ)هلتجر (محرتب) لار ظز(نیب) هی (زام)یدنفایا

 رلّهمعت نکو غال: زب یم الردق هنآ ن ندجاورا مع هل عیاضیپ کما م ديارلس هت ,دکوق بسم طا رص

 ردکعد هل ارهظم هکهشاذ بو رمبوروس ر طر ا هزب کک هس دا شخ رامرکو

 ماش ناسرپ کد هدنسزو + وریا,صیا تسم ماح دب سه ظفاح

 م(طفا-۱( تادرفم ردشلوا هنیسحدق یمالوق ندا ود تیک ایص یار دسل اط نح دو بارشطفاع یی

 قللوق (ک دم) ندلوق (هدن زو )م (وریابصیا) رد(تسا)بارش (یه)حدن ۱ (دیسه)

 هفرعمو یشخ منم یه | تا شر هاقم افت (یرشایان عم) 3 (ارماج جس) ردشلوا (ناسر)

 ضاسق تر نو جا یو هح كن دوصتمهراهذسب ءو ل ماڪ ڪ رب یاردسلاط كم ہاو نالوا یهاس ال

 : اج !هلو ردکع دلروم تمهوراب ندةلطم

 ارایش کرسی ماهر
 یعیراوم(قفاس) (تادرفم)یاص قارپطو هلبا قارپعهرزوا یش ان م ابار و یب دقو قلات یف اسیا ینعب

 (هد) دکل (رد) هفطاع (واو )رد مها ند نتساخ قلاع (نوخ )دک ال (رب)ردا دن فرح فا اه دیر ۱

 (ادمانا) ردک (ےغ) هبا (نک) شا (رنس)یلسع(رب) قارهط (لاخ)م داعم (ار جاج ) ردهاندندمهدرب و

 مضرالا ق هلن ةة ملخ رل در نالوا قمغش یاس هنمقب : هار نی ریعحمو ناکشنن یا( (ییراشایانعم)كلرانوک

 هتشلو تم بارش رال دح و ماچ هزکنا ررکرس یادکو هل هج وب کھ بھلا تاضوف لع باقو هل انعرظن

 یلصم بلقب سا -ندق یوم ام اونا لماس ند ټوک ت اناعت لا ناس تفرع

 ردکعدرل هلوروقندسب هل نالوا لملابس دنمیخاو هلو نس هت يج یھ اشالاابرا بولوا

 رعاس ۳
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 ارمافقرزانادنیامثکرب * رب زات هن فکر بم اش

 (تادرفم) مراةبحو مکح ی هةر یلکنر لو کض و ند مرزوا یتحوق هن رزوا ےل | نح دق بارم ید

 )مد ندندیهتو (من) یریضهدو مکن( يم) مایا (فک) ىلع( )بارش( ) حدق(رغاس)
 (ار) كند (ماف) لوک (قرزا)هق رخ (قلد) وب (نیا)مکعی(مشک )دیک ال (م) رزوا(ب) نم (ز)یتح

 رفک هاب ندلطابقح هک اترو ملست هعداراهضیقیجلق مامز حم ھل ارب سک ارب یا (یتراشایانعم)
 ر دکی دل ربا هدیرجت بن م هبا تاج ندهللایوسام داع او ندمفخ لرش نالوایونعم

 ارمانو كن ےھاوخ یئام ٭ نالواعدزن تسماندب هحرک

 ر دقامأب دی هد رللاع یاوانابرب و نایرع بو دیا لاح ین هماج بولو اتسم بوحا ییهدایوب هحرکا یه

 تادا(تسا)هیردصم )سا (مان) وک( ب) برگ (هج)(تادرفم) زا یراعوسومانز نکل
 یانعم)سومان(مان)راع() ناز یزیقسا (اوخ ی )زب (ام) ددعجراقاع(نالقاع) دنع (د)ربخ
 ر داکد نسعسم هدلتء دن ره یاو ا درک لها هد همصالم تروصرغاو ٹعشا انا رعوان اف> هحرک (تراشا

 هنن» مال ةمولنوفاعال ب وسلا یی هل هاج تج راعو سومان هلغاة لوا هدلقعءارو نیدروما نکل

 ااا سضنرشزلالاخ ۰ دورغداننیزا دنحهدردهداب ردرمده

 نوساوا هنشا لس مهری ییبقاعقارجام مهلوا رورغم ندنرورغ و رب هجن هتسلارب وهدا قاس یا ی عب

 (ورغ) لي (دا) ندنوآ(نیزا)هجن(دنج) دیکاتلا (دد)رد(د) مم (هدا) (تادرفم)
 یانعم) 7م (اد) ناملوارمخ یتمقاع(ماج رفاد) هرزوا یشان سن (سفنمسرب) قارپط (لاخ) تلمء

 هک دی اناسحا تاور تذلو تبع ضیفرهزب ندزکم رکحیبطیاضتقم شخچ حرفررپیا (قراشا |
 هکات ل هریو هباره ید زارع هل اه ا وخ دب سف تدعو هلا تر وص ترا عد ةو هلا تافغورورغداب رب هک

 نوسلوا یشعناطلس بواغم بولوا هنشاب ق اربط كتو سل ا ةر اما سه: نالوا شی دنا تمقاع با قشع بلغ

 ار ماخناکدرمفا نیا تخ وس +× نمنازومهنسهادود ردکعد

 یدقارب هنر یلوقع بابر انالو !ماو لاک ماوعو ی دقابیراشکوط ماخ وب ولو یهآ كم هنس ىجا مب عب

 و (نیا )یدقا(تخوس) نب (نم)یب(نازوس) سکوک (هنیس) م(مآ) نوو (دود) (تادرفم)
 دردربهآندننازوسبلقنابلغ هلا یشعرانشزوس (قراشایانهم) مم (ماخ)رانکوط (ناکدرمسفا)
 رالب دروکن الوا بلقلا عبطنم لاف نراکآ هک د تارو ھظ دنمدرد ی شاع مےڈح یال, نارانالیسو

 هلا قشاعندنرللوصو م دع همق.قحس هدنراراکدژرب هند | یدنکرالقاعنابق اطنایاقود بولاق عبط ماو |

 ر دک دراب دابو هرات وراي دنانهراشت ن دنراتو ادع هرا نوا

 ار ماعو صاخز مس ین سڪڪ *% دوخ یادش لدزار مرګ

 حوکی راه ظاوح وکی ساخ اندم او ءو صا وخ مرو« هروکه ن کم رع ها رس كلکوک يلد یدنکی نعد

 (سک)یدنک (دوخ) لکحوک ی لد (اد.شلد) شادرس(زارمرع) (تادرفم) ردیهارب

 (فراشا یانعم)مم (ار) ندماوع (ماعو) ندصاوخ (صاخز)ردیفنم عراضم م هروک (منس یمن ) هنسک

 مرحو یماا ضفرهظم بولق رام اع تاذنالوا صاغ هنتفرعمو قشع كاملا بولو ان دما ولنا ص |

 یرغلرلناوا هند فراعنالوا بولقلا سساوح بولوا بانک رهوج هن رابهانتهان رارساو هن دا مولع

 ارمارا درب راکی لدزک * تسشوخرطاخا میارالدا . ردگحءدنمهلوافاو

 بو دیا بلسو یدتلیا یار ندروغوارب ندنگو که کر دشوخ مرطاخ هلب وب یت ر دناکد لکو کرب مب سعی
 ی ردن:اکد لکو کی بکر ت فصو (مارالد) عمى (ا)(تادرفم) رد شاق نک اس هل دنک یخ ای

 (شوخ)عبط(رطاخ) صال( ار) صاخاکی(اره)ردنوجماتدحو (ا) ردکیدیع ردنلت-ارو
 ن ار (مارآ) یضام لعف ید ا(درب) ةعف دو ندروغوارب (راکی) هطبار (هک)رمش تادا(تسا) لزوک

 نوع كوللا قح هلن دم هس او تولقلانتءطن هتنارک ذیالا مملق (فراشایانعم) 7م (اد)

 كماوعول الاغ راف ن دن وک تاقلعت بولو | نک اس نتمطمهلسفرعمو قشعو هل رکفو رک ذیدنک هلن انعو
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 ردکءدیداوا لاح شوخ هلا ههل !همسدقراون ار هلغ مح راځ ن دن ههف
 ارمادنا یسورمس نآ دید کرد # نجردناورسب رک ددرکش

 یلن دب شموکو یلپ وبورس لوا هکهسکره زاب هرلب وب لپ وب ورس نالوا هدناتسیو غاب یخ درب یربسغ دعب
 هلص (ا) ید (رکید)زقا (درکس) (تادرفم) زقا هرغ نروکی وع هب و اب ز هبا ئدروکی وب
 شموک (میس) مه (ورہ )لوا (نا )یدروک (دید) هسکر د( هکره) غا (نج) ةیفرظا(ردنا) م(درس)

 هده اهمو تن اوز یاوداگراتدروس هدمشسن نقش اعو یفراع.(ینراشایانعم)مم(او)ندب (مادنا)
 هح ناهج بوم هحن رم هواراذا يعنلانوش و هکردتاخفدناذلرب تیدحا سدفراو یراق دلق

 ردکع دردهدنسهب اثم؛یشالو طق اس ندنرارظننانح عانا اعو یراوح کاب تسزح

 ار ماکیاهتن-یاسان بشوزور تب ظفاح نکربص ۱
 لئان هک ل صادوصتمو ند هل ون یکدا مه تان هک ات زدنوکو هک هراتدشو هغلتاف ظفاح یا هام اربص یسعب

>aهی (نک >  (BE)مه (بشوزون) ( ST 
 هجرک (قراشایانعم) مم(اد)دارح_(ماک) هی (اهتنم)_ بلا درفمعراض«ندنناب (یاب
 لاجیةدهاشمراو | یارغتساو هدقشءو تفرعم یي رطو هعتمکح ا والا ءابین الا لع ءالہلادشا

 رب ره هک دست اهحوب نوهعیدلوا ها ةع مزاولافح فان ماو ال, عاوا هدقلطم یانفو هللاب اب ون و هدشح

 اضبا هوم ردکید نسرولوا لصاو هب همت ره تیا ن کسر دیاافص ةیالب کلب لم هنن عو الب
 اراکش ادشدهاوخ ناهن, زار هکادرد ۴ ارادخ نالدبح اص ےسدز دورم لد

 هساوا راکشآ رارمولزک کم او یا ل دیا تمه هزب نوعا هنا بولق باا یارو هدیک ندملا ملکوکی عی
 لا(تسد) نم(ز) ردعراضم لعفند نتفر روده دک( دور) هملاح ( یم) لکوک (لد) (تادرفم) ردکرک ||

 هاویا(ادرد) لوعف» تادا (ار)دوجولا بج او(! دخ)رابلق (نالد) مه ( بحاص) ه دح و ماکتمربعخ (میم)
 (دشدهاوخ )یدلوا (دش)ر دعراضمندنتسا و خرتسا (دحاوخ)یلرمک (ناهنب) 7م (نار) 7م (هک)

 مامزهللهدسافراکفاهلدبساوسامیلعتماکوک  (ییراشایانعم) مم (اراکشا) ردکرکهسلوا یعب
 روبهدیاروسهم ند هللا لا هج وورود ى ند هالا ةفرعم بسکح نالوا هقلخام بول ندا ایراسخا
 یلا هجو هالارطاشعج ندعداتمادناواترمسحاو مدقم ندرت ارمسلا یلس مول نوجا هتنا بولق بابر ایا
 رددا دقسا ندا دخ نا دهوردکءد لرو تم هرب نوح از ہل صع یهللا

 ارانشارابنا میس زابدکدشاب «ز مش ربهطرم# داب یا ميئاکتسشز یشک
 ل هروکی درب یراب نالوا یلزا یانشآ لوا هک هلوا ساو قااف لب قفا وم یا زن درا شمر ولو ا یسک یدعد
 (یا) رغلا عم ملکتم رهجض (میمواب) عج تادا (ناک ) شرور (هتسشن) یک (یتشک) (تادرفم)

 ةعب رشهعساوخ یب رش ثی دسح (حونهتسفس لک یتعیرمشلثم (یراشایانعم) م( اد) شاب (انشا) (را) لوا( نآ) لهدوک (مينم) وریک (نای)ک هوا (کدشاب) قلا (یخر) یفاوم (هطرش)م(دا)
 یخ درب هک شن نسرطت ی یاد یفوورس تمه یا ق دااه ندد وعد هند للع ماد هلغاةاو ارغاصقن هدهرهاعم
 ردكم د ل هلو اه دتسعم رانا بو دیا هده اثمییابلواواببنا بسدق حاورا ید اتسشآ هدسح ورا ماع

 ارابرامشتصرفنارابیاحه کن ٭ نوسفاوتسا هناسفانود رکرهمهزورهد
 ىکا ا هنارا نالوا نینمّوم تسود یاردل.-ورکمور دلثملا لثم یب ع نالوا یرا دقم نوک نوا کف ید

 تبع (رهم) هنسانعمرا دقم (ءاه )نوک (زور) نوا (هد) ( تادرفم) یاصتصرف ناسحاو

 (نارابرداز (یاچ )كلبا( یک )هلبحورک-(نوخا) تیاککولنم_(نآسفا) كلغ (تودرک )
 لاوزلا ةعب رسو لاىشلظوب ردنوجما ادن(فلا) رابیا(ادان) یاص (رامش) .تمنع (تصرف) نابح

 اسدلا ردلصاح ی ورد هل حور کمو وهلو تعارب یسعو دهرزوا لدا م نوک جافرب كکسافو ی بع كنا د |
 لس تمنغیناسسا هنانمومو نیسنموم برلوا ندسانلا ربش هدرعم وي هخساضنقم ةعاطاهاعجاف ةعاس ||

 5 رد کمد ها یس هک ناسقن لیمکت هلاءاطو تاداببع بوبقت توفیراتصرفو

NS 

 معلح رد
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 اراکسلاااا اوه حوبسلاتاه ٭ لبلب شوددناوش شوخ ل ءو لک تار د
 كاك هدر ازم .راشو رس یا ار ونکی ارش ناجا حابص یدوقو ا شوخ لبلپ هک نود هدنساجت بارمشو لک
 یارش نانا حاب ص هک دلبوس لزوکو یدوټوا شوخ لباب هصک نودهدنب دا بارشو لک علا
 (هقلح) همفرظال (دد) (تادرفم)و دشع د لوا عج كاکهدرزم-یراشو شرم كن ارش یاو روت ڪک

 لسفیدوترا (دناوخ)لزوک (شوخ)بارش(لم) مم (لک) لسوتل (ءزمه) عاقحاو هرادا
 حابص (حوبسلا) ردندلاعفاءا عال روتک اواه روتک (تاع) 72 (للب) هصک نود(شود) یطام
 راشوشمم.(اراکس)هسنن (اه) دک اتلل(یا) ادن فرح (ا) ردندلابعفاءاع-اثلاک (اویه) بارش ناما
 یع ر دش نا جر یو هناج م اشم یک لکب ولو ا ضرالا ف هلناهاسلح (قراشا یانعم) ردمعح كنارکس
 هع_هن که در و ربش لزوک نش لهارب نالواند هليا ءا ار يظد ی ر و تارعدو تىغ ەنىىلاط بولۆو

 ار رت ا ار انا نبش یہا تک یار ازهاط رور ا یر رگ
 | E IO دار تاوان ادا ید

 ازا و تا: لاو دا 3راذذ مه ات دا | "ها 1

 ضرع ییاوح | كکلم كهاشدابارا دهکب رزوا كنس هک ات قار دے دق بارش یا ناهن هس كردنکسا |

 (ی)حدق ر (ردنکس) ها (تادرفم) هزتسوک اکس بو دنا هدافا و هت واط ۱

 هنوط (دراد)مالعا ( ضرع) هکیرزوا كن( ورب )ر هنو ما اهتا(۱) قاب (رکتب )وخ تادا (تسا) بارش |

 ندعم یکی اب ور دنکسا میک- (یراشا یانعم )ہا ڈ دار روھ ث٥ (اراد) 7م (تلم) مم (لاو- )حرام |

 نالواردنکسا یودع هک ات هما رطت کا ارد.فاضباق ىنا ناه ةا: كحو ر هاشدابنالوا تاک

 باا هنر رزواكنارا دردنکسا بول وارهاظهدامن ناهج نس ایرکمو لح عاوناو یلاوحا یکامكناراد
 هلن لودر بای فاکشوم ك فن نالوا ثخ اندناطششع بولواو و

 زق هلکن او نسرروک هدشاص ناق نالوا قحرارسا هند یر کمو هل .حنالق ربع یل سو هماع هللا ی
 77 ۰ ردکیدزمدلوب رصالخ نده اسفند لها بلقنالوا بوم هلا وامراکنژارب ز نسر لا

 اراونیرب ورد نک یدقفتیزور * تعالدعهنارکش تارک باص یا
 سک یثب ورد او ی نوکر نویس هنارکش كتمالس ندنافآ عج یحاص ناسحاوتمارکی ا
 لسول هزم ھو صه ء اد (هنارکش) و (تسارکب حاصیا) (تادرفم) هللارظ نحو كیا

 تدحو یار (ا) سس[ دقفت )ردوا تدحو ا (یزور) ردكم د نوهسهنارکش كتمالسر دشاک نوعا

 فشاڪڪ یار یهلارازسا ففاو یا (یراشایانعم) زم.ادغ (اوف) رقد( نی ورد) مم (نک )
 نده رشد فاصو اوند هناسفن لئاوغ تاف !تمارک بحاص نالوا یهاتتاللاج تاضویفراواراتسا

 تناحور یاد حلتعو ربقف يزالم NE داع سباب نووس هنارکش كنس امظع تمعن كف داول تم ات

 بورود صعفتو ست انافان بوق | رود ن دک ناج ت هدو ن دکر ظن ن ب یا ون شی ور د نالوا
 : د دکعد نسم دیا ل اصن هب یلاع م اقم هلن احور یا دغ یاطع

 ارادمنانشدانفطل"ناتسو ڊان + تدفرحودنیارمسفت ی کو د شی اسآ

 کر د دانوهطمو رب فت ءالک طظ اذلال ال اق یک فرح ناک« نان عارمهم یکی او ش یاد كن اهج کیا ییا
 اكدر در دص: مسا هن ندنر دص م ندم اسآ ) شیاسآ) (تادرفم) ردکع اارا دم هنانمشدفاطات هراتسود
 (تسا) نعل اردک دالا لق( فرح )وب( نیا)ناس (مدفت) نا هج (یتک) کیا (ود) هنسانعم دلت ارو
 هد دررض(ارادم) رل غمد (نانمشد) عە( ان) یاتشسمو (فاان)راتسود(ناتسو د) عم (ا)ربخ تادا

 لتس احور یا دغهدق ذص دعقم مابقءههدااع کیا (یراشا یانعم) ك | مالک هللا ضد رعت هدر جاوا

 تابرا ق لوا لئاز بلق تغارفو قاو یدمرستاودو یدیا تحار هلا نر گو ی
 م طاح داوه دتا الد نی-ور د > ن دةر ط ماو ع نالوا كنا یو دع بو دا نوا هتو فلت هل راق دا ت لاکو اس
 أ ردکءدردهدکش اا رادمو لع هلا امالساولاع نولجادیا

 اڪ ۸



 اراد کرت یدنسب یورک «  دندا دنرذک ارام یا كنیوکرد
 كهللا سز یتهالم تلاحو تروصلسهایآرک ارد دمرو لولو دک هزر همد قلىلداولا یه

 (ه)مساودآ (مان)وها(كبن) هل (یوک )ف (دد) (تادرفم) ردلاسا قماعت تیارسغتوژو ی ساق

 تلسزنکب(یدنسبی) م (3رک ) عجد یضامرایدمرو (دندادن) دیک ذک) مم (اد)زب (ام) هیردصم
 نتقشاع سان موعیا (فراشا یانعم) یهلاریدقت (اضق) تیا لید توز و ( نکریمغت) ردسفنم عراضم

 هدسفنروطهدکد تن ارو هظر هنس تالاح یک صقرور ودراشخاالب هللا هناجر تا ذج بلغ ند وڏو
 كسر دیا نعط بوت نیست نسرک | كىت ارورغ هلا كلن دوخ بوم | ج واو نعط بو یا ساق رانا
 هلنانذوعت ردراکتا فاسلوا تالاحور داضر مدع هب ههل اء اق

 اراذ علال ق نم ىح او انل یھ شا + دناوخ شفنابلنا ما قوص هک شو لت نآ

 للتو ېن دک و | یرزق هرک او هزات هزب نکا یدوقوا ثئاسلنا ما اکا فوص هکب ارش نالوا یکی آ لوا

 راثیبخ (ثٹئابلناعا) مم (فوص) مم( هک ) هشت تادا( شو) یجآ (ت )كلذ (نآ) (تادرفم)ردلتاطو

 مم(نم) یتاط دز (يلحاو) یلتوهڈ هاب (یهشا)و ديضام لعف یدوقو(دناوخ) ریمض(نیسش) یسهن
 یکم السلاا ہل یسو دور طخ هدام (قراشا یانعم) یلعفنزو ىلع یرذع عج (اراذع) كعوا (هلبق)

 ندتفرعمرا «اوندتس احورقاوذا راتروصلها ندا نساوعد كلف وص هکلب حراخ ندنمسهف كماوع

 شن نالر وب ثا دنا ماه دنناشی هسناج ر تاب ذح تالاح وب ههلا قشع هشت ندنخب دلو | یراربمخ

 كسف لها لرل لاع تاذنالوا یهلا قشع قر خت س ٥و تسم هال ا قشع هملغ بو دنا نظر کنم یکم ارح بارش

 قذي نم هکر دع یها راغ | نظر کنم یرل هنس تالاح نالوا رترب ن دنقو ذی سمت | سو یرازقهرکاب
 ارا دکد نکن رراق ییسه یاسمک نیک » تسمو شوک شعر د تسد كنت ماکسنه ردات د فرع ل

 (تادرفم) راب ا نورا یرقف ی.امک یاراووبهک شا اچ هکلتسمو هنرمشعو شعهدنتقو یقاراط لا نعد
 ندندشوکسلاچ (شوک ) تشدعم(شبع) م (رد) هدصم (ب) لا (تسد) راط(كنت) تقو (ماکنه)

 م (اد) م (ادک) م ( دنک) رم (توراق) نداد (یتسح) م ادد (یب)(نیا) لقعلا بواغم(تسم )ددعا
 لاجراو هدیه اشم بولو ار دصااح رمشنم هل تاحونس كب همها تاض وف هماق ا (فراشایانعم)

 نده نوک تاقاعتو ردهدننقورقف تاو د قاو اقر خت مو تسم هبا هن دا بارمشو ترمدعو ع هلل ازال

 ین داوا 2 اا لامنوراقرشف کرد کاتب رکو ابمکرب بلق تعا دو رخ تاودوب ردهدشامز تغ ا
 ردکعدرولوا حاتح هو دنک ناهحناهاشداب کرولون یا

 اراخ لنس تسمو مو | فکر د هکر لد + دزوسب تنرغزا ععشنوح گوتم کرم :

 ردیمب را یک موم شاطمکحو هر اف دنجوآ کرل د لو شرق اب ن دنر غ یکم مش یس هکهلو ادناعمو شکر س نعد

E POSES ACE NEC) 
 یو لاب (موم )ہ2 (دا)ےدآ (فک ) ف (رد) م (ک)ییتلب لکوک (لد)رقاب(دزوب) با طخ (ا)
 هرزواردح ندّتع اطا م دعو ندتفل ات هب همهلاه.لاعرماو أ ( یر اشا یانعم) شاط هراق (اراخ) شاط(تانس)

 ثيدح نوعلمصقانلا یراساوا لال اسهرزوا ناصقت بوم ارا یهر هط م تەد رشهدنک و لسو رس هکلوا

 هل یونعم لاله ترغ ك نىلاعتو هنا هس ىح نالوا یش التم ەدنتر دة ضبق تانوکم عج هسا وغ ید 2

 ردکع درلنههلو باب زود هلادوصتم لوص> بو دیا لاله

 اراسراناربهدیتراشب قاس + دنرعناکدنشخم وکی سراب نابوخ
 ه)وکۍ راث هکر و قلتشمو هدژم هرلهجوق ده ازودیاع قاسیار د ییلشغی ر عرلب وع ییا وس یراق ید

 (ناک )ی دیا شع (هدنشخع) یی وس یمراث(وک یس راب )راب وب (ناوخ) (تادرفم) رلنوساوا مزالم
 قلتشم(تران) م (قاس)ر دکي درع د تاک دن ثم ردطول مم هنلبقام عجادا (دنرع) عج تادا
 ا وما اد نایوبع (فراشایانعم) م(د) دباع(اسراب) رلهحوق (نارب ) رو (هد)

 | یهو صالخ اوقدص نیر هم دق تاک هالا فراعنروس ماکت هرزوا ناسا یسراث یت-رارساو یی هند

 هرزوا
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 تابح هکر وه دم هراناوا دباع هنا دون دوخ نالو ارملنا لعم ی رد دا شع یدناتاح عاتساهرزوا

 ردکیدردهدتمزالمەكمت | عاقسا یر هس دق تاک كهللا فراع ی دمر تاحنویدیا

 ارامرادرو دعم نماد لا جش یا «x دولا ی هقرخ ناد شوند وع طواح

 (تادرنم) ت وطرو ذعم یزب حس اب یا یا ین هق رخ قش الود هبارش دیک هراس ایدنک فاح عن

 ج یا )قشالو (دولآ) بارش (ی)سابل(مقرش) وب (نیا)ی ده (دیشوبن) یدنک (دون) مه ظا
 نیعمصانن نموا بلق (فراسایانعم) یز(ارام)توط (را د )زرا دخ ا(رودعم)كد ا( نم اد)م( ا

 ردلکد لب راشخایدنکبولوا بد تاسلقت ہل یناکسو تاک س لطفاح هخسا تقم ناجا عیاصا سم

 فاصذاهدنروهط رلت الاح ید دلوارو دم هدیدنک كنومهالم بوروک لاب ندع کی دنک یروص جش یآ

 تنم هکناج ی هنارمسک !تمهورظن ران ابو دنا ل رت ینر ظذ تراقحو ٽو طر و د ءم یرل لا یخ د نس بو دیا

 اّضا هلو ردکعد هلا تاق لیمو تداعسبسکب وا

 ارناشاشوخ لىل لک ةدوهدسریم + ارناتسرکد تساشدهع قثور
 (تادرفم) روشن یسهدوم كاكه لب نالو از اوآ شوخ هک كن ات هم ر دراو یک الز وک كتامز كال ەز ای عد

 م (اد )م( ناتسب) هنو ید( رکد )رخ تادا( تسا) كلهزات [باش) نامز (دهع) یکاازوکز و (ینود)

 (فراشا یانعم) مم(ار) زاوا (ناحا) 3 (شوخ) مم( لبلبو لک ) تراشب(هدزم)روشیریا (دسر ع )

 هدنعاب ییاق كهللا یلا تالاس نالوا مو ادم درمشک ذ ارامنوالىل هڭ رم بولةل انت مطت هت اركز یال ا هت ا د ہعتسا

 یس نالرایرالدککلاسنام_ھر دس ارشد ھالا لا برق یروهظكناضوفرات او كناحانم تل

 ددکعدردکش ۱ماود هدتماقتساو

 ارناعرو لکوورم.ناس رام ٽ ەد ٭ یرزاب نج نانا وع و امصیآ
 ردشربا یزقبحو تهد > هناعرو لکو ورس مر سرو شب رب اور که ن راتکب كن هععابرک ایصداب یا عب

 (نا) هجعان(نج) رلتکب (ناناوح )د دنو ا تمح ہ۔(ا )رکا ( رک) مم (ا:صیأ) (تادرفم) ریوربخو

 لکوورس)ر دیدعتم مها ردشر | (ناسرب)نب(ام) مه (تمدخ) لس هشپ ربا بطاخ لسعف (یس) ورک
 ردقلوا هن احور تذا ماسر ضیقوم, عب دارا هتفرک ت د اعد ب ام نماد یا (ییراشایانعم) م( ناڪ رو
 یک لکو ماقمیلاع یکورم- هک رلاتف ل دمح ورارم-ا ضورادءامندزکلاشماب رد تمه الرس هکغاشطع
 ها هداقا نتم دخ زقبګ مزبهرابل اع تاذ یع ر دشت ناجر ج ر هننکلاسغام دیک ناعرو هد تیپ وب سره

 ردطوتم هتناعا تماتتساو یس ماو ده دقح هار هکر دزع زان ترضذو نوع لاک ب سکو تمه باج نوح | مز

 اراک رم مک هناضمرد بورلاخ × شورفهداب ةڪغم د نکہ ولج نینح رک ردکعد
 یتغاریط كنسوبت هناضمیچ راکیرک هسر دیا تکرح هلا دوش ن لغو رکا ییجوحرفاک ییتاص دان عب

 رفاک م( هغه )هديا( دنک) م( هاج )نیا و (نوتج )رکا (رک) (تادرفم)میهدیاهروپس ی روپ سس
 هدیور لاخر داوا هشم تقص هلل | بکر ت هبه دابر دمها ندنتخورف ىجا ص (شورف) م (هدان) یرو اه

 م (ار) كب رک (ناکرم) مدیا( مک یوابارش (هناضم)وبق (رد)ردکید یعیر وس قارپط رد ہک ك نا
 ننزات نالوا نا شع تاسحو ناسر تم یا + لافط اروتسم هدقح تزء باسقرکا (ینراشایانعم)

 ییراکد رک هنارکشهسرارادقاش یزب هرب رهاولا لکر ظن پورو ترصنو نوعو تمسههزب نیل قۇب وح
 ردکید هلو | مز المو عهروسمزول هن راکشیا بو دنا هکرویسهنغاریط یراوبخ

 ارنادرکرسنمنادرکم لاحبرطضم ٭ ناکوحاراسربنعزا یشک همر هکیا
 ادن فرح یا (تادرف) هت لاح برطضم ینا درکرس نب تا ذ یمکجناکوح-ن دص انربنع هرزو ایا یا تعد

 برطض)م(ناکو ج)ءاسو صلاخ(اراس) مه (بنع) نم( ) نسرکس (یشک) ی( هم)یلع () هسک (مک)
 (قراشا یانعم) 7م (اد) نود یثاب (نادرکرس) س (نم) هت (نادرکم) ناشی رب یفاح (لاح

 هدر بودیاو ع فرود هلافوسخو فوسک_نکنآ شغاف ها اع باتهامو باتفآ یو بنعمو یروصیا
 رتفدو همرب ندزغا ءار ول یزب هنفشع سو هلع هللا یلص ییطص ۱ NEES كيىم موكب قلاخ نابوق هدنلط



۳ ۱ ۱ 
 ج ےس ا

 ۱ ینکحور دکعد هال السا برط م ی رادیو "راع تاک در دق صقر بول, هد وو اتا

 ردنللواهرزوا تشخ و فوخ ما دور دلما و ارورغم هنلاح پولوا نیما ندهللارکم هسرولو | هد هښ ره هره

 ارنام ادننک تابار راکرم.رد ٭ دندنخ یناشکدردرب ہکموق نیا سرت

 لردباهدنحوایسا وادا فو ید یرانایا رلراوکه رانکح یس ولر د كب ارش هک م وقول مرقروق عب

 (ناشک ) ورد( درد) يلع(م) م( کمو ق) (نیا)مرقروق (مسرت) (تادرفم) لردىكز سنام اندا دوا

 راردیا (دننک )یوادادشو قسف (تانارخ)شدا(راک )حوا( )ف (رد) رلراوک (دندذخ یم) را کجا

 تاوه دات ارعاتاقحرغاوٹعشا هکر دراو فوځ هعاخءو-هرزوا مود ل وش (یراشا یانعم) یناعا(ارناعا)

 تسک نالوا ین ثعا و نوجما هلن ءاضر لصعو نوایناعاتمالس بودا ارت یر هنا فف

 فهنا ةفلخ و ن دبا شو ی ګو قشع ترا ره هلا هرثک تادهاحو هقاش تاضار نوا بک قفرعمو |

 تک ترس سا یوم بسوی سس و سس ر یا ی

 هشرلراقداعسرد كن ادخ ناد م ن دیا شوک, یس هقلخ یاده هبا یل هللا لا عاد بولوا ضرالا |

 یدداوارورغم بول ادا و كياتفساو اهتس نداازمساو هدنخ هل داعسباترا نالوا هد شوکب هةلح

 رردکز سنایا هعنسار نوهمعب مماضط فمه دعو م ئز مسد هل ندبارخراد بارس بارشو مقن من

 ردکعدر داللراهرزوا شتعاطا هسهالاولواو هل وسرو هلن نامهرولوا مهف

 ازنافوط درنش یاب ہک ک اخ تسه ٭ ح ون ییدکرد هکش ادا دخ ناد ران

 رعاصو زلا هب وصر یناثوط هکردراوک اخهدنسک كمالسلا هلع حول کل وارا هاد نادره ید

 ف(دد) ( کز ر دمها تدندشالوا (شان) هلن لاحر (ادخنا درم) بخاص+ (را) (تادرفم)

 (یا) هنا لعدمدآ بوسنمهغاریط (کاخ) ردراو (تسه)م (حو) یک (یشکح)

 ندنسانعمبو دنا رظن ه ترو ص كنا دح ناد مم (قراشایانعم)ینافوط (ارناغوط) زا (درخ) هد وصر

 ڭا قلوا تخم ند نتاکربی رل تص نامه همك هننمس تفل ا2 هراناو هم |نظ رشد یک لدنک بولو الفا

 نسدلوا بازوف الا نیراد تداعس هک ات لوا داقتمو عمطمو لوا بحاصهوراب لا صالخاو قدعص هرلا |

 هدنرطن ل رامشک نالوا عسطم هه او بحاصم هح و ترشح هدنسک كمالسلا هلع ح ول ٹرضحا رز

 ناد ص یک اخورش یک ك نسا تروص ەد ەد هب ده تعد رش هنسفس یک یتیدلوا هدنس هاشم یشالالبنافوط

 مسملع فوخال راناهلت هسلوا لامالام هنا الب ماعرکا ر دیرهظمه ریال هلا یل ع ےسقاول . هکردراورلا دخ
 ردکعدر درامو هم وزات هل .ةصو نوزع مهالو

 ارناولا یڈک ك الفار هک تحاح هحوک * تک اخ تشم لزننیاهکباوخ ارکره
 نس هکحقادراجورمصق هرزوا الفا کت حاح هن یداک اردملزنم قاربط حو آروش یر وقیوا كمك ه

 (تسکان)عوارب(تتم)قانوت(لزنم)و (نیا)یریوقبو (هکباوش) نوا هکر ه(ارگره)(تادرفم)
 قادراجورمصق(ناولا)نسهکح(یشک)راکوک (ٌبالفا) لع( )م (کتجاحهح)ید(وک) ردقارپط
 نکحرواس نکي ديا قاریط ج وا رب لرب تبقاع تروص لدا نالوا تمه نود یا( تراثا یانعم) مع (ار)
 لام یکن وراق ن سراغ لکو کی یک قاب هی اندر دقو بوټ | لومق نت حصن ل رلناو بوما وارا هيا دخ ناديه
 بوق اب قرار دقاریط لر رخآ هن كن ا یساوع دقلب رک یکن و ءرفو كیا تنج یکدا دش کسا عح
 ردقول تجاح کش | ناغطردقوب

 ارنامهم دشکیرخ ارد هساک هس نک # باطم نان ور دب نودرک هناخزاورب

 (تا درهم )ورد لو اورل دبد نی رفاسم تبقاعو هدرا هساکهرقوب که ټسا لاک | تڪ هرشطندنوا كکلف

 م( هقسا(بلطم) م (نان) هفطاع(واو) رشط (ددب) اف (نودرکروا (هاغ) نم (نا)تیک (هر)
 یانعم)رفاسم(نامه)رریدلوا (دشکب) تبقاع (آ)ف(رد) قانچ (هساک) هراه(هیس)وب(نیا)
 بودیا لی دت هتک دم یب مش بو دیا تربغو یس ن امده دکلف هناخ نالوا ترآ هعر نهو هر« موب (ییراشا

 هوا یضار هنسک نانرب هلا هنا ورح تشیع م هلا ترب غ ل صع یهللا تفرعهروتنالوا كَعقلخ ثعاب
 یتنآ تولاةقلاذسفن لک هتناذصتسارولو یسهتماا مو سقم قزر هک هت ارق کر هنلاصح یزرو “ ۶

 هاو الج



۳۳ 

NEردقوب یماقوهب هسک كارد. هک هغ ووا نا كەن بور ورد  

EARارنادیر یتکدورد لک تر ۳ اقا ارم هم دت تتلو  

 هنادنز هکر دتقو لوا |تویداوا لس و ك1ست رصم ماه مآ نالوا بوسنمهناعنک بیا
 )ت تکلع نالوا یار طقس ءال مل | هماع سوب (تاعتک) ی (هام) (تادرشم) نس هدیاعادو

 (ءاتس) یماوا (دش) نس(ن)بیسوان-(نآ) داره (مص )تت (دنسم) ن(نم) هی
 لاع یا (قراشایانعم)رم (ارنادنز) نسهدپا (یک) عادو (دوردب) هکردوا (دکت سفآ) نامز ۱

 | التسم هما ان زد نجهددا فو نوک ماعوب بوشو دا دج ندنسارا یرلهسدتم حاورا ابلواواسنا ندحاورا
 شوف ل سمکت ا لضاوفو لث اضفینس عضو نوک ج اقرب هدننهیاحوهد رغرادو یاسناح ورنالوا

 سودرب ذ رم صق هک لار هرو الب لوا سودقل ارز ع تاضوضو تا اقراونالب اا هشصتو هشنتو

 كفلقلوا قاب ناطاس بودا عادو هل اعوب اب رز داکدوارق یاج اند نادنازو ر دکع اکشن بس نیر
 رارمسا عمنم هل ر هم هل رس .اووق نا لبقاولوم یناطلس حود یا دوخ اب ردکیدر دک رک سلوار هاطظ

 ردکعدر دکهاکرارق كنس لد تت نالوا یهلا

 : ارناشفا لثم یوسک دز مهرزاب * یر ادادوس هج هک ادن فازرسرپ

 (تادرفم) کو یوگا یصحاص لا سم ن اشرومسراف هز ورک نسرت و طاد وسهن هکم اسب هدنحوا كلعفلز

 (زا) نیرتوط(یراد)دوصت(ادوس)م ( هج) م( اب (غادن) جرب (فاز) حوا( رس) ىلع (س) |

 ییا (نانفا )م( تشم ) جاس دواب (ویک) نشروا (ةدن) هنرب یرب (مهرب) هنیووریک
 قرطلا هک نمرا رالقع ہکتمک لر ل ےکک نالوا نوحب و فک ییا (قرانشا اا م (ار)
 بوروس ندر رام نی داوب یس هع ار كکرثمدابصربره یکنشءیوهآ هنساوخ قیاللتا س انا دده هت الا

 لصاو هکودنک لقب رطرب يلاسرپ ره هلکلاعفا ناسا تابضتقم یک ینیداوا لئاب هب وها دص

 کاش ناز و جو هلتالصو موم کزاربا قب رطر دحوار اتش یب رط نکآردربصت» نو قوا لوقع دلت
 نواصاولاف ردراکلاس ٍلاتادهاحوِتاضابر هکر اخ اب رطو لیلقلانملقا منم نواصاولاف ر درا: وا
 ىلا مهکو اس هب ادبی نولضاولا مهد) ردناجر لا تانه نوکلآلا کراطثقبر طو لرتالا نمرک اممم
 روم یزارش داش نابزو یک رکا ردکعد(نلوالانقب ر طلا لها لصو ام تراب

 اراق ناری نوم نامو زت اک ٭ یلوشأ شوخو نکی دنروړوخ ی الیفاح ۱
 (تادرفم) ها یثازودنالپ یک ر رخ ی رکنآرق نکل وا شوش و تا ثابمالمو جا بارش * طذاح یا
 لوا (شاب) لزوک (شو) هبا (نک )هیر دصم )مال (دنو) جا (دوخ) مه( )ها دن فلا(اطفاح)

 کود شوقر ناړکد دوش رخ (نارد)لث(توچ)ه(نکس)نالپ (دزت)قازود(ماد) نکل (كو) |
 یانعم) مه (ار)مم (نآر )رار دیا اتد باج بو دوقو اه دنګ ا ت ږلخو بوددنا ےلعتراہروس یکے فیر وساکا

 هدا دا یراهمءرمش تاسو ناو ٽب الص هد ,درو ماو همراقبح یهللا تبح ن داد نور دظفاح یا (فراش 2

 ادارو عیارمش ؛مولو یار 5 ماکح ا نکل کآلوا شوخ هل هل او تمکح هننه- ال ةمولتوف الو تبا تناتم

 هلا ٿا ااورتشتالو) هغ | فرصهب اد تعفن باح را | سه یوذعم لرش د ناس .دومعم هبو دذک قول

 : ارش 1 ردکرشوردابر | بلط الد هل ہل تر ارز امشکد باند ی ملا تابا مک (السلقانع

 اضباهلو 1 راک در دنا عد الی دط تصدی دخت و

 اراراعو دزق اره ممد ش سد و دنه لاذع ۹ ار ام لددرآ تسدب یزارشلرتنآر ےس

 (تاادرفم) مر ديا شع یار انچ و دنقرمهنکیودنهكنا سرو ها ی وک ر وب لاو لوارک ||
 م(لد)هروتک (درآ)ها (تسدب) هبدسل (ا)یرهش كظفاج (زارمش) بوب (لرت) لذ(نآ)نا(نکا) ۱

 رهش کیا( ار اتو دنقرمم) مر دیا شب د( مشنه) رج (ش) )هاس(ودنه) كي(لاج) هب و (ادام)
 تعج هعلق ندشابحا لاک بق> بوم نالوا هدملزا ماعو یلص ا نطو لوارک ۱(قراشا یانعم) ردنا |

 ناماحامهو ارورس مرولوا هدتمەع هدنتردق هفقو هدننعصا نب بو دیا شک تفرع+هرو هع رمو 1



۳۶ 

 | هدب رجتهاربولوا ها یابنفومردیا سخت هت وصب تاذنالواهدسغ ماعترخاو اند نالوا هتنالها لع

 0 ردکعد مردنک

 ار یلصم تشکلکودانآنکر باراک * تفاییه اوذش تنحرد ہک اد ی یتاسهد ۲

 ینراک ك وصدانا نکرنالو ا دز ارب شر دک رک كساوو نسزتسا ول و هد دن کریو یی ارش قا قاس

 (یهاوغ) م( تنر د) م ( قاب ) م (ی) م( قاس) رو( دب)( تا درغم) یھاک اش امت یک یلص تشک ۔اکو
 ناریس هدزادیعهدزارش ( یلص م تشکلک) ردیدآیهریارب (دابآنکر) مم( بآراک )قلوب (تفا), نسزقسا

 لع هدلع یاج وب تبع یشعر یاو تدحو بارشءقاسیا (یراشایانعه) ردب راشاع یراکدتا |

 مواع یار جوه دبلق خاب ها اشا هللا تفرعمو یشعنابْاوا لی ۔صتو ناغلوب هدّتنح نالوا لأع ایاز

 ردکعد لرو ترصن ونو عو تمه ید زس نوجا لو صحهدږر یل د نالوا هن دل
 ارامغب ناوخناک رت هک ل دزاربصدندربنانح * بوشارهشوراکشب مشوخ وشو ناسلول مک ناغف

 نیا ندشلارط وع یبحعارب هدف د رولز وکی اکر حو ل ومتدو یر وک هراف ول هک ات ریس اوو الواو

 (نیا) هکنوجما ممییناو هاوالبواو (ناغف)(تادرفم) یکی مبدا امغب هرفسراکرود هک رب دل | دعلق یربص

 شبا (راک ) لزوک (نیریش) لوبقم (خوش) ردکید رب وبح یلزوکواردیمج, نیل (نابلول) وب
 (ناکحز) ندیلق (لدزا) مص ) رایدتیا (دندرب) نیلخا (نانچ) هنتق (بوشآ) مم(رهش)
 ءاسلانم تاومشلابح سانلل نیز _هتنالدسعتسا (یزاشایانعم) یشپاف(امغ) هرفس(ناوخ) راب ورق

 لبس هوسا انة راما سفن هبلغ هسا وخ یس هع رک تیآ ا ةضفلا و بهذلآ نم ةرطنتلارمط انتلاو نینسلاو

 نوتفم هلا كچ تبغرو قاعت هرل هنضزمغی داوا التبم یکحرلا وو تدعو لم هرا هبناسفن ت ادتشمردق و

 تاحانمتاذلو هلداکهتحوو ع وشخو عوضخ و مت تعج نالوا تداعس هام بواوا بوک ابا تافغو

 ایه یر هیامرس مدریوهیامخبهیاوسامو به ښا دفن تاد حر شم تبحمرک اسوم اوه دو نج لد عاتم یک
 ردکعدانرسح ابوالبو اوهاویامدربو

 ارابزیور تحاحهح طخو لاخو یوو لرب »* تسنغتسرانلاج امماعانشعز
 كتر هناس ز یورناماوا یناتعش هدننسح ارز ردتغتسم لاج كراب ندزمفُع نالوا صقات مزب

 طارفا (قشع) نم(ز) (تادرفم) ردقوتحاح هک رو نسخ هلاراضراع طخو كیوقوقو

 هبوب (كنر) ردنوجماتسبال (ا) رداکد ات (تسینغتسم) م (رابلاج) م (مات) ین (ا) تب
 (قراشا یانعم) م (اد)لزوک (این) ذوب (یور) هن( هج )همرسو تسار (طخ) كب (لاخ) وقوق (یوب)
 هد ننس ر دنغتسسم ادخ نوڪ تادنالو انلانعلا نع یغندزع رالع صقاتنالوا هلن ا بلتروضح مر

 بوبح نام ارخ سواط كس دق ربط نودیکن | یک یتی دلو ا جات هب هضر اعرولز بو ناماوا یناصقت
 لراصتان نالوا یدومعماوه مانصاهعاوا هلو ر د شمر وب (دوبعم ان كدام ع قح لاندىعام) ۱ نکا اد

 ردکعد رولو ع,نمدرما یرزورغ هبا هصقات لانعا
 ارامعمنیا تمکحدیاثکنو دوشکن سک هک وحزتک ره دز ارو وکی و برط مز اثر دح

 صاویو یا معمو هلا تمکحو لع هک هک هتنسازآ ینرسكناندو كنامزو هل وس ن دیار شو ندم رطم ی لک

 (وک ) م (ی) یجیلاچ(برطس) م (ا) زوس (ثیدح) (تادرفم) ردموتکمرسربزجبآویدجنآ ق لغم
 یدهیآ(دوشکن]هسک (سک )مه( )هتسا(وج) ڪک هان (مک) نامز (رهد) رس (زار) لوس
 هبمصتر دت نالوا ات لتأتبولو وارکیسانعم(امعم) وب (نیا)لع(تمکح ) عم(ب)زامآ (دیاشکو)
 لول هنسپ رج ناط شو بولوا ظفاحم یکداساو کنلقهرام» نة هار كلاسیا ( ینراشایانعم )م( اد) یک

 تبع یشعو یرلتا ذ نالوا نا لها ه دکن اسل بو دیا رکعت یهالاه دک بلف نامه ناس هبل اه ه دناصقن بویمرو

 نس هديا فک یکناسلو یکیلق ودیا عطق ندلاع تاد اوح بودیا ماکت یراتااک نالوا بلاجیم لا
 یرحا ردنکدرونلوا لاردا ل اعو هلاقع ىسەسسغتەك كهللا ږدهرروا تام اع تاب وش هل ارز

 ردکعدردتلوا لوغشم هما قاخامو هنسنعدامینک نالوا



Fo 

 اراکازدرا نور تمعهدرزاقشع هک × حنادتشادفسول هک نوزفازور نسح نازا نم |
 طفح قشع هکمداس یدیاراو هدن او یدتوط مالالا هملع سو کندن نح ی را یو کرع لوا

 یعزترانوک (نوزذازود )م( نسح)ندنآ(ناذا)نب (ن ) (تادرفم) الزور ونک رم دطندانسهدرب

 ناچ (هدر) رم (زا) )ر (یشع) م ( هک )مدل (ٌمسناد)یضامیدنوط (تشاد) مالنسلا هيلع (فدو) ۱

 زا لوا (قراشا یانعم) م (اد) رصمز زعدحوز (اضلز) هروتک (درآ) هرمشط ( (نورب) ظفح ( تعصع)
 هکر درلل+ جروح امر هلغا و ا هتنا لاحراولار ۵ اظو دس د وم همت سه مالالا هملع فسو دام رت ادنالو | هتنا

 نارام وارا ر با یا فشکب و دی هدیرد خرا سن اسفن ٤در ق داص بااط بلاک ظن

 دنت تس لررونکهروهظهبت ص بوریدتیا عطق ها ق قشعو ذج هدنآرهن هت ع یی دوا لصاو هدلیزول
 ردکعدررروت هداسرا

 اراخر کش لعل تل دسزیم طت باوج یتفکو کن هللا اقع مدننسرخو یتفکم دب
 هغادودیلکنر لی نک کت باو ساخت ارر ال دیدولا نوتا وج یدال اک لد نا ریپ ونک اک

 نوت اومع ییسهللا (هتناڈلافع) مناف (مدنسرح) دید( فک )رعد (م)وتک (دن) (تادرف») هد دوشقا

 شاطئ نحر ق فور عن (لعل) رم (اتا) دوشي( دیز )آلت, ياد زیا یک ۱

 ندنداپتشم یمهاوش دب یر می نر :) مم (اد)ییاکجر کش (اخرکش) |
 ندنسهلل مضار نیامازولوا ضیقبودیا ناتو ی ا ی عنم

 شكست :اطو ینآن سا ماها 3خو نس یهلا تمکت عیبنننس ارز ردقح لزوننولوا یضار
 ر دکي درد عفن نعور دو دند اضحور دقنال هنر ولوازداص هنر ه ندکناسل لزوک ی یجاص |

 رانا درمم دش, دنعداعسناناو- ٭  دنزادرت تسو دنامنزا ہک نان نک شوک ت ھنن

 ( تعص) (تاد رفم)  یتنصص لرب ل اعراتکب یلتداعس رارتوط تسود هدابز ندناج هک ناج یا تشبا یخصن
 (دنراد)هدانز ( )م( تسود )ن دناجت (ناجزا) 7م (ک) ناجیا (اناج) تشنا (نک شوک ) بتکوآ

e 1(یراشا یانعم) مم (ار) ماع(اناد) میس )2( ۳ هنیشز (دنم)  

 هکلاس تنم هکناجو تیا لوق نعت یلتاطو یسآ لرب نقدم نمو م نالو | اص هباطخ هلسناسنا حوریا
 هسقنر دن داعس تمالع ى لىكى سهدابز ندنا عت كن انا درهم اریز نس هنملو اباددور طم بولوا ضبقنم

 ردکءدردتو اتشو در زظ تمالع كمت بوش الوبقبوبوا

 ارابرث دقعتلفدناش ذا ود مظفر هک ¥ طظفاع ناوذع شوخ و اس یفسردو فک ل رع

 e نکو ذرکلو  هخاص الغرز ؤا ثامن كنس هک تفاسو قوا هز وک ل ک لدل دو یاو دلمون لغ

 لک( اد )داد( یف )و خیا (رد)لدلت وس( یتفک )مدت اس او مالک مچ هرزوا نزوربندماالکموظنم (لزغ)

 مس( اس تنم )م ( )قاس یارقزا(ناونخچ) لزوک( شوخ )
 نوچ ارتسندماوءع لدا ناسیتقب رطرارسا هدنلکش لزغظفاح یا (قراشا یانعم) رکلوا (ارث) کو
 نقداصو نکاستعفتمو نوع اهن ءاضر بولو |ندسانلاربش هلو! ثافتم ەئ |
 هد ننن اون ڪڪ ارث دقء ضرالاو تاوم د ارطاف هک ان ہما ماکحا غلو ملکر ار ةت هخشوخ نوا

 ( اتیا لور دنینسهلارجا عسشب ال هک, دیا ناضمف هنده وز با كنا و مط كنس نرل هنونکم تاضوبف عقج

 ارامه دادو ناان و هو کرم هک ارانعرل ۶ ازرع ناو کی فاطان اص ۱

 مر نسشمرو نس هدر خوة ءاط یزعشاب هک ئت روا :نارمح لزوک لوا هوس هلا فطل اتصدا یا

 م() لزوک (انعر) یسیروانارج (لاز 2) لو( لوس (وکی)لفطل (فلب) ( ما .تص) (تادرفم)

 (فراشا یانعم) مزب (ارام) نسشمرو (غداد) ) نس( ها رع ( ناب ا ) هغاط (هوکی)شان(یس) م (هک)

 ئاد ترمضح لوا لماکر نالوا یح هلو یب ردشراانعز تن احور ل ثم ینو هننکلاس ناح ماشمیا

 *اضز لنصح تو دنا مان الا ن ع ار ع هکس | تقم لنلملح من السا هللا لتیو کت یاز اینتوعا مربهزاب

 ندهناسف لاو ئر درلا رو هدر اغاز یراق وا ءاضح نوی انو غن لسکتو ها

per 



 ۱ ۱ ردکعد نوسلق موصعم

 اراخ رکش یطوط دنکیدقفت + اریدانزاردشر۶ هک ورفرکش

 (تادرفم) رده تمکح ی یطولب یجنکحر کشت | سوم نوع نوساوانوزوا یر هکی صتاصرکسش

 نوزوا(زارد )مخ (ش )ناب تدم(رعع)هضرتعسج بزار د شر ع) م ( کز یجتا مرکب (شورفرکت)
 یانعم) رم (ر)یینکج ر کش (نرکع) مم (یعوط) تن (دنک )ست (دقفت) نوین (ارپ) نو دلوا (دا)
 تنئاحور قاوذاهنیملاطناجغامد هلا یببع دام شنه تامح تمهوازفناج بس دق تاک دال (یتراشا

 اود برو سس نوصت هرلا دغر کم یو ط یرلهتسخو هنشآ كلامو تب رش یهلا بیبط نالوا نادر
 زار دا ادغناسبح | هروکه نمضهواو دهروک هندادعتسا كنسکا اسران که |لکتو دراز | ادغناسحاو

 رد کمد نس هدنا ی دادو ا لبیصیت نا هر قوا ل هدر
 اراهداننایحرادداس x نايب ؛دانو اننا و

 کود (وح) (تادرف»)یرابح یی لب توط هدرطاش نس هج او نس هلبوا هدا بور وا هبوب هکاوج

 توط(اد) هدرطاخ (داب) نس هلو (یا- )بارش (هدبو) نسهرووا (یشن) هبوب (بدبحاب)
 ترق بولوا ضرالا هاء! اج یا (یتراشایانعم) مم (ار) یعلوا (امب)لی(دام) رابح (نابع)
 ید یرانا بع شمرو هل ی رار ع ویران ا درکر س كذب رقهارول هدز کت اجانمتاقوارلبلاع تاد نالو ترمضح

 زهرو تمه نوجازماو هلاکت ب رق هلا دادعتسا ل اکل بص تو زق اتت سا٥ دقح هار پور و تکه زکر رطاخ |
 ارادنشبللدنءیتکتیشسر هک * لک ادادنرکت تزاجا نسجرورغ ردکعد |
 یودنک (دورغ) (تادرفم) ندلیلب لد نسر اید اوسر هکل کیا یدمریونذارکم یرورغ كن سح

 (شسرب) مه( )مه (لکیا)یدمریو(دادن)مم (رکم)ندا(تزاجا)هیاطخ(ات) م (نتسح) كن
 نایوبح یا (فراشایانعم) م (ار)یلد(ادمش) لیلی( بملدنع)نسزع (یتکن هندحو(ا) قمروص

 نملاط شاوا هناودد یلدهدنل ول ها هتبل ار دزکټ اش هلا قللت تقفشو تج مز هل ءاسلو ارش اعم هکر زما دخ
 دانا تشهد یابوهدقار غتساماقم هکر کمر دق دعو ترانزک شکم تمهوزکی رظننسح هنر رک اذ
 ردکعدم-هلوا هدهتنا عمل

 اراناد خرم دنرکتمادودنبب ± رين لهاد بص درک ن او فطلو قلم ۱
 (ِتادرفم)یشوق یعاس رازتوط هل امادودن ارز رولوا نک كت ا دص یرافت لها هلا فطاو هان | نسخ ین

 هبا غاب(دهب)م (رظ لها)وآ (دیسص) هنسانعمردصم كل (درک) نک (ناوف) م( فالو قلخ) ع(ب)
 ندراتمهلها نالوارظلاممک (یتراشایانعم) م (اد) یعلس (اناد)شوق (غرح) ازت وط (دنرکن) رم (ماد) |

 لرل د دج قالس یک تسعلست ل اکو توت مو باطل و تنکسمو عضا ولو تدارا نح هرلنآ ی حنا تمهدخا
 دین دادخنادیهیک ییب دلو ا هتفرک هلا مادانا دغره ردمورحندت> تجرنالواقالخ ادیاریز رولوا

 رد ڪک دزعلوا دص هل اقالخا

 ارامسهامو مشچ هبسنادقیهد ه تینیانش یوببیسهجزا ماد
 مزاب (غا دن)(تادرفم)هراولز وب یآوهراولزوک هر اق و هراواب ول ورس ردتو ینوقوق قا انش | ندببس هن مز ب

 یو (نادق)ورس (یهم)توپ(تسب ) هردم( ا)شلب(ا:شآ) وقوق(یوب) م (ببس) ندن (هجزا)
 | د لتح تمصعک كسریدرکا (یتراشایانعم) مم(ار) زوب (ام-) یآ (هام)زوک (مشج)مم (هیس)
 یامسهغرس هرز نمرول لعوهف هل رهظم هټجر ولو هدابشک ینرمص» مدح هع اعو ےةنسیم ا

 ےلدت هلتنکسم لاکو ہا ق الخ ا نح هب هدنراشاع تاود ر درابلاع تا ذنالوا یهل ار اولا قرغتبسم یلق
 ۱ لدی هن خد لوا سرب در دراشمع | لصاو هن رادوصقم بو رو یل انشآر لب هک هراق دا ص دی مم شم وا

 ناصقن لسمکت دی نامهر دن دنظءوس مقا لنج تسن هرانا خو رد قولا نوه دوخ اير دن دنر وق
 "ردکعدردیللو !تبات هدنق دص بودیا

 ارابز یورتس افوو ر٥4 كر هک * نعول لاجردتفک, ناوترد نیاز



۳ 

۳۷ 

 (ج) (تادرفم) هداولز و لزوکر دقو یر اوز تیک کا یستانس زاد 21: دیر تو |

 (بعع) هدکلاج كنس (و لاجرد) كلی وس (تفک )لکد نکم (ناوت) رادم (ردق) وب (نیا)ربغ

 نانوبح (ینراشا یانعم)م (اد) لزوک (این)ز رو (یور) قوا (تس )۶ (ه) تب( رو+)نول (كند)
 هس راد قا رنا زاوا تىسنردەغاخ ءوسبس كل ۱ باب ها نظ ءوسههالا لاجر نالوا ادخ

 مدع هاشم بادآ هکر اشا( بداند ابو شاهنا و دادخ م)یخدویرونب درازت | راهظا یروصافوو تم

 ردکعدردفو قدر ط هربع هر وح وزازو ميلستو تج نامهردناعارع

 ارارضصو تشد ناببرغرادداس * تح ئ :انش او باو ۱تو رک

 (تادرفم) يراسرغ كراارحو لرالوج توطهدرطاخ نوجا یتلانش | تو یب كيا او تم عذر کش

 (راد)هدرطاخ (داع) علاط ( تخص)هبردصم (ب) م(نشا) ا( نوحارکش (رڪش)

 تش رط عياش م با دآ قب رط نامه (یراشا یا: عم) م (ار) م )ار )و وا( تشد) رلہب رع(ناب رع)توط

 کا زفت داعس تو نو از کت ها س دقح اور او نور کش امظع تمعنز کغد داوا هدقح تمصع هکر دول

 التيم هلناطشو سفن هداوه ناداسو سعتود ادح ندیواع مع نالوایسالصا نطوزب نوجا یساوارا

 ولدرس هع ارو دندزکب رظل نی بوسروم هتخا دنا ندزکیها تاضو ف یاحرطاخ یرلسب رغساوا

 رذکعد ردلواهدزان

 اراهسمدروا صقر هرهز عام" ٭ طظفاح هتفک زرکب ع هح نام “آرد

 (دد))(ثادرفم) ییاهسم ءروتک هصقر یا كن هرهز ندننالکز cE بعهدناممآ
 (هرهز) همغن (عام) ندنمالک ك ظفاح (ظفا- فک ز ) ۷ اک ) لکد بع (بع هح) م (نامسآ رف
 یانعم) مالسل | هملع یهللا ح ور یسع (اراعسم) هروتک (دروآ )هنوزوم تک (صقرب) زدلد فورعم

 ]| تانک یراق دروس ماکت هلسنادر تاماهلا را _لاع تاو ذ نالوا یه ا ضیفرهظ م یللثد ظفاحو ظفاح (یتراشا
 هرل هسدقحاورا هلن ح ورد امهرکصندقدلو ارت اتم نافر اعرمش اعمو نام -!ناکس ن دنت ال راهبیسدق
 متخم هرات راک اشم نامه رداکد بع یرللو ارث اتم بال هفىطا تالاح بزوار قرود چد

 ( اضداهلو ردکع در دلا تد اعهیامو تنم هنا یتلقلوا

 اند E ES # امر دم ا هنا م یوس دحز ا شود

 (تادرفم) زی ردت مزب هرکصندنو تقب رط نارابردنزو رب زب یدک هنیناچ هنانچ مند دجسم هک نود

 (تسیج) زیر مزر(امرب) یدک (دمآ) مم( نام )باج (یوس) م (دجس)نہ(نا) یکن ود (شود)
 تل ماعوب (یراشایانعم) ¿ نی(ام) رامتخ او یار (سیدت)هرکصتدنوب ( نیزادعب) م( تق: رطنارا)ردن

 ضه هکساوق (نب رفا تائسدارالا تانس>) نوعابآ امو لزم عطقو باج عفرهدنب مش

 ءاشالاانرا) بصر دقانو بقا هد هلن یا هلماکه ج ولو ه دتم المراد بو دیار لذ اون فت اظ و ن دنا دابع

 هرس (مکنمرهالا لواو لوسرلااوعطاو هتنااوعہطا) زدشقع |لاحرتسندماوعوردشقک هن (یھاک |

 ردکعد واسباب ار ایارړدمزال ها تمالمر اس> | ی دهزبن او ال ماکت عت

 امریدقت لزادهعرد تستفرینح نیا » جوش لزنم مهر ا ناغم تانارخرد :

 ف رد) (تادرفم) رد شک ناخ وب نهر دقت مر هدازادهع ل لوا سادقاوق هلن ازین ه دنس هن احم لرل

 نیا )م هلوا (ع وش )قانو ق (لزنم) تاراقم تادا (مه) هلن ارم (تیای) رارفاک (نافم) هنا ڪم (تادارخ)

 ادلا) (یراشایانعم) م(عریدقت) م ( لزا )نامز (دهع)م (دد) ردشنک (تستفر) 2

 هدلاحره هل اربد هدداسفو نوک اع ول هل اتمع تعاطا هخساضتقم ( رذاكلا ةنجو نما انس
 هل وادخ دقت هداز دهع کر هملواروجهم ندنر و رودندنروضح نآرب بولوار ارب هده هرو |

 ردکعد ردقد رط طرش تى  ردثلوا هدسر

 امر درادراخ هناس اکوسور + نوح مرآ نوح هبعکی وسنوزنا دی هام

. 
 مزبهدوتکو هنوط هنیناج یوارل بصتاص بارش یزو كۈچ نون جن شب ی تم دا يک یزو رل بسه |

 طب



۳۸ 

 | فک دام (نوج) م (هبەک ) باج (یوس) رب (و) دی ی (نادیره) ن(ام) تادرفم)زمریپ
 (دراد) ناص بارش (ر وا (هنان) م (یوس)عم() وب (دد) هینقو(نوج) روک (مرآ) هنسانعم
 ندرهاظشهعنساوذب لاسفل ایدینب ملاک میشل یدینییدیرما (یراشا یانعم) م(امرب) هنوط

 تاشکب سک ید دیرهقعحاوا رل هساع تراشه دی هدق دأب م دق هنیناج تمحو قشع تاکبوک

 ردکعدردللوا ادنشقشاعرباورب یندع ال مول بو دیار اخ ات مالم نوع اناجر تانذح

 ارضز ی زا دندرک هناوهدنالقاع ب تسشوخ نوحتفازد ردلد هکدنا درک | ل ةع

 نوان دز: رمضز مزب یدرار ولوا هنا و درلاقاعر د شوخ هڪن هدند شب كفاز كنس لکو کک هساس رک | لقع

 للا لاما(نوج) مم (فاز)غاب(دن) ف(مد) سلب( کدناد) نا (کا) مم (لقع) (تادرفم)
 (رمجشز) لىل عال (یی)ن(زا)یدب ارارولوا (دندرک) م (هناود) رالقاع (نالفاع) ردشوخ (تسشوخ)

 تنناحورذنا ذانالوا تایذجرات او قسشع تانک نالواهدلقعیارو (قفراشا یانعم) مم (ام) م
 بودنا هدمشح تج ینادهازو تروص له نالوا هدلقع روطرک | قوشرب تابارخ لا نورد تو الو

 ثعشا بولو اقا روفنم هلا رت یکلتسر تروص بو دیادمق هتبحعر غز  رلهدارا ندرکح یدسسلب
 ردکعد یدرارولوا هناوند یلدربغاو

, 

 مربع دش ام تسدز یداشکب فاز ٭ دوبهداتفا ماد تعجدص راد غره
 (تادرفم) زیر آمزب یدنکن دزملا مبل دح فلز یدشمنو د هغازو د ی دمص تعجب نوما یشوق لکو ک

 یدیا(دوب) شعثود(هداتفا) قو د(ماد) ف(م)مم (تبعجج) وآ (دیص))مه(ار) م (لد) شوف (غومه)
 (یراشایانعم) 24 وا (رع)یدتنک (دش) نی (ام) ندا (تسدز) دل دب(یداشکی) مه (فاز)

 بواق) نکلرد هبا بلق تعج یلو حور دسه و یر آیسک ل وا یهلاق-شءنالواتح طارفا هحرک

 : یا هسررتسوک تروص هنر ج ندضامتناو طابا یهلا تا اع تاضعقمههل "ام(راتتسالاو یه نیرارحالا

 نالوا هدابعب فمطل ىزا بون |ناص قن هد هده او یه بواس نن اجرو فر طل نالو | بولقل ا بلقم

 ردکعدردلت | رص هنهاکرد كهللا

 امر فتر د تد یوخو فطار برس ناز » درک فشک امری فطازا یبآ تبوخ یور
 ردقولیراغڭكللزوکو كفطا ندمسلوایدتیا فذک هزءرزوا مب یی آر ندنفطل لز ول لژوک كنس

 7م (زا) هتدحو (ا) م (تیآ) هب اط (۲)لزوک (بوخ) رو (یور) (تادرفم) هدزع رست مب

 م (فطا )رغ( ) ندیبسلوا (بسناز) ید تیا (درک) م (فشک )هز دزد مزی (امرب) مم (فطا)
 هدابعب فمطا هللا )هتان دنعتسا (قراشایانعم) م(ام) م( سفت )ی (دد)قو (تس )تكالز وک(یوخ)

 یا دهدانف ماقم بول صاغ هنهاکر د یتسهدش رب بوروس یلک هما لاج لک ههتراشا (ءاشبنمفزرب

 هدنزبلکنا رق*ییعمناسوربسغتو هدنزبمآ تمکح تاک كناهدق دلق لاج و فال رهظم هلغلق نآرق*ییسعم

 ردکی د هفاع حشرتب ءانا لک هکر دلا مج و فطل یخ ان دیار وه ظ ندا

 امرکش هنسوزوسولانشت [ءآ < یدربکرد حهانآ تندکنس لدان

 قرار ال نه هنس نام مویوا هک و زمهآ یلشت ا مزب هصکر ب یە دیار ئات ج هاب هک اکوک ب وسنم هشاط كنس

E BARDS SNS SEN 
 (ریکش)لسوتلل(هزمه)سکوک (هنس) قاب (زوس)همستتادا (لان)م (شت ۲هآ) هک رب (یبش) یهدیا

 (ربنال دب ءاشت نم ید مو ءان نم لضت (یراشا یانعم) مم (ام)ر دکیدنابموبوا ها هکیصنوط هحک

 ل دو نی زح نابرکو نیا ههتتا ذا علا یخ د كنا هدق دلمق ل الجو رهق تفصر هظ» ید یسهدنرب هکساوف

 ران !تدفرطرهبهجفرس (هتلک اش ىلع ل مدعی لک ) بویمیودوسیس | یامءابحا هبا نیک نازوس
 ردکعدردهدب ا روهطتلالض

 امرفول نیزاش تفاز یادوسزا تس ٭ هاس نمر ناهج دش دمآ و فازریدا
 زمکلرفاو مزبهدابز ن دنوي ندنسا دوس ك فاز كنس یدلوا هاسناهج هعرزو ا نبی دلکهرزو  كفلز كنس لي

 رمترو



۳۹ 

 | (نمرب)م (تامج)یدوا(دش)یداک (دمآ)نس(و) مه (فاذ) )لب (دم)(تادرف)ردقویزیقرتو
 نمهنافهروطقلطاسلا اورکتتالا كنیرع نبا (یراشایانعم) م (ام) هنسانعمثلهدانزندترفو | ندو )دلو (نی زا) دان (س) مه (فاز) تب (ادوس)نم(نآ)فوی(تسمن)م(هایس) هعرزوا ب
 كکلاس نیغلوا هللا لاعفا تامل تامضتق ملح لالجور هة تاروهظو لاج و فطارا | هکلوق (هنانوش
 ماز ع میش یه مدع ندضابقناو باج بوم. لصاح لاح ق رو لزاڼم عمق دنش شو کو یس تم هن

 ردقو ی رط هربغ ند ازاین هاکر دزان رمصح هل وګ بو دیا رت یړورغو بنام هردندل الداود راب
 : " ردکعدردسلاو اهدزان ههالا ترض> اجرلاو فوانا نیب بشوزور نامه

 امربتزا نک رمهرب دوخناحر نکمجر „ شو ظفاح درذکی نود کر ام ءآ ر
 (تادرفم) هلازبهر ور ذح ند نم وقوا مب با م=ر هک ناچ یدنکل وا تک اس ظفاحرک ندکلفقوازمهآمزب

 بج م (محر) لوا تک اس (شوخ) م(ظاح) رک (درذکب)تاف(نودرک )م(ن)م(سدآ) قوا (رق)
 هجرتفاسیا (قراشایانعم) م(امرتزا)تیارذخ (نکربهرب) یدنک (دوخ)م(ناجرب) هل (نک)
 بولوا هدنس همت س (هرباللا ىلع مسقاول) كم ااکز له هک | شب هبسدق تقرب یدعشاکس ی اعت یح
 [ رورذم هکمعع نالو االاح بولو اهرزوا فرش ندنلالح توطسو تدنسابربکتملتع ك هالا نکلر دیارث ات هکلف
 هتفذقام-مفیعزان نت یادرءابرکلاو یرازا ةمظعلا) هکناوا مساو تک اس هلو ا رورمسم هک االجو هاحو
 هارد ندا آن دق باب یک رت ہللا تجسم هکناج بو دیا هظح الم اثم او علب هاوو (رانلاق

 ضیا هلو ر دکع در دقو عطق هنتیقاع تمععلراب ربع نورا ناو | هنط اد رمش هو كن ابدنا ارز
 ارادک نا یه رظاز یهاشدانرکشبهک ٭ اراعد نیادناسر هکناطلس نامزالم

 ینادکهمروسندرط) نوحمایرکُقله اشداندک یناعدونررب دش را مکح هن را رق مو هلن رامز الم كن اطلس

 (اړ) ایل (اع د) و( نیا )دری شرب (ناسر )ےک (ک )م (ناطاس) برقم( مزالم) هسب المال (۲)(تادرفم)
 (ارادک ) همروس (ناص) ندرظن (رظنز)یتله اش دا( یهاشداب) مم(کش) هس المال (اب) 2( )م

 ند نل هلن نم ایران و دل رج لر لیادخ قبقحناطاس (یراشایابنع+) ی رقف
 هدنمالس تاق لل رودنک هکرربدشربا یک یزوزابنوب هش راپ رقم لقح هاکر د هکر د بور و دا دق سا هن
 سفن ما ډ هکرلنو- ارو د ن دنرات مهو ر ظذ یر اون ی یا دکن ب هنس هن ار کف لنت معن یرالوا یونعم ناهاش
 ردکع دراو سنا تمه هز نوجا هلناب یراح اتح كن راشه ت د اع تم هو زل وا هتفرکه ناط شو

 ارادخدنکی ددم بقا بامشنارکم × لان دوخ یاد ترس وید بقرز ۸
 هللا هديا د دمرب یسهرابشت [یلرو نالبنآهناطمش لوارکم مر دیا هلان هما دخ یدنک ندسقر یلترسناطسش

 همادخ یدنک (دوخ یا دنج)قالخا(ترس)ناطبث(ولد)یکزوک (بسقر) م (ن)(تادرفم )نوجا

 (ددم) هنسفنروایض(بقان)شت [فلعش (بایش) لوا (نآ )م یوا (رکم) مراکیاو مردان(
 راما سفن نالواو دعیادعا (ینراشا یانعم)نوجا ها (ارادخ )هديا (دنک ) هدحوال (اب) منش هدا دما

 نما ندنرلهننش هم مردیاز او هلن ههالا ترمضح ما دندنرمش تقب رط ما وع ترسناطشوندنل اءو لاب ||
 ماوع تب لح عهو ماش سفن نبق علق لار د ل هش ته لبو ی دیا شن نقی رو هرابلقر کم لو ا
 ۲ رظنریوددمرپ نوا هتناراماقم ېلاع تاو ذيع دنا بوق یا وسام ۀق الع ن دکل اس باقو ییا ق ما و هلاک

 ۱ ۱ ردکعدراهدیاتمهو
 ارارلدورسدقناناتهاموعمهخر ± یدو ناقشاسک اناج تست ءاسق هچ

 هح( تادرفم) یدقورس یجب اک لکو کو اک یکی آی ریو اضلدرتسوک هراشاع هکناج یار دتماسق هل

 قاکد (خر)لدرتسوک ( یدو )م (ناتشاع) مک ) دیادن فلا(اناج) رخ تادا (تسا)مه (تماق) هت

 (ار) باق لکوک(بلد)مم(هرس) یوب (دق) لابض (نابات) یآ (ءم) هیشتتادا(و)هنراقل(مه)
 یام) هدنانداه بولق لار تمه هکساوق (هتماسقتماد نا نالا تامادا) (یراشا یانعم)

 باذچ نالو!تعءاقتساراث او یوا لاج راونا لک یل وا رے سنم یلک ند مشب فا هوا بولو | (رایدرا دلا



۳2 
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 تاو د یکی كنو رداکد لب اق ینصو هکر دستماسق ےظعرب هقش اعرمس كع دیار وهظ یه انتمان رارس | پواق
 ۱ ردکعدرد_اکد لثاث سکر د هب هده اشم

 ارامرادءاع تور یادفناجو لد + یزورفرراذعوحیرو ناتشاعلد

 تاک هز نو دلو اا دف هکوزوب اس ناجو لکوک نس هرب دنلابض اکی هکتقو لوش نیس رقاب یاکوک را ةشاع
 (راذع)ر دغف# ند هنقو نوح (وح) نسرقاب (یزوسب) م (ناتشاع) لکوک ( لد)( تادرفم)رتسوک

 ر دا صال ین دنک هلکننا یثک هکر دل دب لوث ( ادف)مه (ناجو لد )نسر ر دنل عش (یزو رف )معقم (رب)قاکر

 قرص بواقلا فرات یشعلا (ینراشا یانعم) مه (ارام)یاکی(رادع) رتسو (اه)هساطخ (۲) رو (یود)

 ٌةمسدقراوت !نالوادزاسب مسهدزوسم» فوصوم هل ارونو ران كنس قمقح بوح یا بومجا یوس

 ییاعوحلوا اد هدناقشاع لدنالوا یر هانم( هبدنمروت ىلع و هذ م الس الل در دص هتنا حرش نیا ) كکهبتوه ال

 یساوا قارا هدک اله ةه ندنلمګ مدع هشرس (اقعص یوم رخو اکد لج لی هیر لک امل ف) هراڪب

 ردکع درد ڪڪر قاوا ادف لدوناجر اره د مهنتذل ها لاج لک راو اة دها ثم لوا ام ارد قمح

 ارانش ادزاوش نانانشآ ماس هب * یهاکعص میل هک دا نیر د بش هم

 (بش)هلج (هم») (تادرفم) ییانشآ هی هشخوا هلا یربخ انشآ یلپ قو حایصکیهددىماوب هک وس

 رخ (مای)عم(ی) تفد(مک )م (عبس)م (هک)مکتمریمض(ميم)لجم (دیما) وب (ییا) ف (رد) هک
 ِتاحانمتادل(ینر اشا یانعم)ییانشا (ارانشا)ر دعر اضمندنخ او هیهشخوا (دزاونب) اسا (نابانشا)

 مام نايل اط فو صو مهلا (نورذغتسبمهراصالابو) یلامللاره اس ناق شاع نال 5 همر دو هدناج غامد

 یی دروس ناس او شن هاکر حم هنتزع هاکر د نت ر ضح قلطم ضاسف هکر دل اوا هد دما و بش همه یلاع

 هلسلو د كلا رمو نیهلاو هلا هت الاجر اوڼ اقارغتس اید یزب بو رو نابس> او ضف هزر هبا هلماکضہف
 3و دکیدهسلیا انحرف باسضرش لاو دقابق قلم وانش آهتزءهاکردنانانسش !نالوا مسلم منم

 ارام تشک هنوک هج کمری زعیا نکیرطن ± تراشاام نو درکرا تهاسدوم
 (تادرفم)یزب ید ا لتقهنوک هن هکتبارظنرب مر زع یا هسد دا تراشا هزغ اق مزیرک |كکن رکم اس كنس
 (تراشا) هزغا مزب (ام نو )هسبدت ا( درک )نا (دا)هساطخ (ا") م (ءابس)لسوتال(هزمه )كب £ (هژم)
 یانعم)یزرب(ارام)یدردلوا(تشک ( ولر د هل( هنوکه ج) م( کب زعیا) هبا( نک ) رظنرب (یرظن) 7

 هدنسیل كس اف تاسو كلالجور وق تافص تاسلع كنس مریزع نالوانسجارلا مح را یا (یراشا

 ینالظ باحهراهراچ یناتشاع بواق هضتراشایربخ (ةرم نعس موب لک تا رفغتساف یلق ىلع ناغما)

 بشوزور هلغلو اال مت ف ده یناج بولوا نو یرکح ق علوا عتام ههلل لاجراواناشخر بودناروهط

 هننمرح كن وصب تا ذر بش | تجه لح یران!بوراو هک اله مم هما نی رح ءاکیو ناغفو دارفر ناو هآ

 اط نم هددها شم مھ هل اتایج بفذ بوش ارود ندکتجتررظن یراناز وسرکچ ناکہ نامر دز

 . ردکعد لا مدق تبا
 اراشدنک یربایهاکجه یاع د هک % زخره«قشاع و هد“ عرح هک ادع

 مسقل(ه) (تادرفم) هزسهدیارثارب یماعد یتقوحابص ههقشاع یصقلاترصم نسریو هعرحرب نوحقح ها

 (خرصم)م(قشاع) هسب المال ()نس(ول) ریو (هد)هدحو ال (هزمه)مرخ (هعرب) دوج ولا بجاو (ادخ)
 دم (ارامت) هدیا (دنک )هدحولل )ا( رات (نا) یقوحامص (ءاعحص) م (اعد) یصقلاف هدرصستقو

 هاکرددنمز انقشاع هنتمرح لدو ولا بحاو تاد لزب ل یا دخ نالوا اب اطعلا تهاویا .(یتراشا یانعم)

 کیدا نوجا تادا یه لوصح هدره-تقو هک تاناسحا هعرحرب ندکل ال بارش هک زهش رص-لاع

 نالوا هلا تلغغورد3ریالءاعدو هباجالا عی رس اعد نالوا هلا تب و قشعا ریز هلو ثعا هنر ثا تو لوقكناعد
 ردکع در دنزء بات دودهاعد

 اراک نکم طلغو شید وا بی رفز ۳ دٌش نوخ دنمدر د لدو داج مدح بی رفز

 بوم یا هب | طاغو هل ار کت ندنسهمادلاكیایداو ناف لک وک دنمدرد ندنس هماداا لمتحو داح

 (تادرفم) E ۳ تیر



 غرا

 | یدارا(هش) ناق (نوخ )ك درد (دنمدرد)لکرک (لد )راسه -(مداج) قمادلا( بی رف) نم (ن)(تادرغم)
 | یانعم) بوب یا (اراکن )هت ۱(نکم) یک اب( هیارکف (شی دنی) وه (ما)قمادلا(بیرف) نم (ن)
 نیقشاع یاعد تپاجاورمخ ات ل ہلال او ذ ےکح تجر رظنو هلل الحر ڪ» ناس همش هب و داحر ك“ (فراشا

 بو دیارکفت یه بھلا تمکعتامضتقام ارولوا نوخ قشاعدنمدرد لد هلغلرا لوقعلا شهدمیند
 | ننءوسو ندننلفغنامهماوخ | هدقحهارو ماج بوبح یا ردطاغ كقک هنبناج لا نظءوس نالوا مارح
 ردکع درد الوا هرزرا نظنسح ههالا ترض> بو دیا ظف> کو دنک ندان

 ارا لص ول دسر ینامزرک ادوش وچ دب نوخرب تستر هز هک احدن مدر د لد

 م(لد)(تادرفم) رابیاهلصو هشب رب نامزریر هوا هن و نوش ندکر یه نس هک کی درد كظفاح
 | اول (رم) ربخ تادا (تسا) نس ()یلبرآ(ربه)نم(ذ) دد هیدن تادا (دنم) درد (دنمدرد)
 | م(دا)ذسد (لصوب) هشت (دسرب) هبتدحو (ا)م (نامز)نا(ک )وا (دوش) هن( هج )نات (نوخ)
 تةو هځبجود (راتتسالاو لکآ انیرارحالابولق) یلقلدنم درد ظفاح (قراشا یانعم) ادنلل(فلا)

 | بوب یا هغر (ةءاط اهاعج اف ةعاسایداا) ردشاوا نوخر ندن بون روک تافغراث ۲هدراتتسا
 كن ا ظف-ندراتتسارمهو كاسلمققرغتسم هکه تاد لک هبا تا ذ تاصو ماد یظفاح تاسحتدم یتمقح
 «(اضباو) ردکعد هم ربا نارب ندکر وضح كنس هدزک رع تدمیزیرواکناصقن هن هکمرکی ابرد

 ایک تساک زکر تواضت نیس ٭ اک ب ارخ نمواک راکحالص
 | تقفاوهعرش (حالص) (تادرفم) ردکدههرنندرن قتوافت تالووروک هدرنبارنبهدرنراکح الص

 | (د)ناصقنوهدانز(توافت) روک( نیس) م (اکک )مم (بارخ) نی (نم)ناکممسا هدر( ) شی (راک)
 | (قراشا یانعم) م( اک ) هبحاصما ()اهت الات رخ تادا (تسا) مع )نس(نا) مک ) لو
 1 هک دا لزانم عطخ دریل وا هل یا تالا سہ دنزیم | تمکحح ل ازرع ولیرار مط > هرم س دق یزا رش ظفاح |

 || یراک املاقواباق کرد بور و هسنت هنغب دلوا مزال رها یس# ارت یرورغو بک بولوا هدابز ی. انفو وع
 || شاو ا هدول اهلی رمش فاصو از هدرنقلوا هدنءافتسا هار هلتقفاوم هسعرش هدلاح سج بولوا قح لومقم

 ا ردراوهدع هفا بسمه دنن, قلو اهدتتسدق لاک هبا نالوا هدول آ هل مشت فاصوا هکروک هدرن بارت لاح

 1 ردك« درد مزال فوخ ندهللا تقهر درورغو برات 1 تسدقراهظاو تم ەع یا وعد

 اک باب ر همغل اک ظع و عاس + اریوةتو حالص یدن رب تست هح

 (تس) هب (هح) (تادرفم) هدرتبابر همت هدرت تلکد ظءو هباوقتو حالص لاکا دنرردراو یم هن

 ۱ م(یوقت) د(بالص) هبز د هم (اب) هرم المو راع (دنر) هبحاصمال ()(یدنرب)ربخ تا دا (تسا )قاق رب ارب

 (قراشا یانعم) م (اک )رد هناکن دو هل تا( بابر )یر ا( همغن) م (اک) م( عو )ك کی د( عام-) م (ار)

 بارم غن عام هلا ظعو عام زاوا یکلرپارب هاوقتو حالص ك غلرا عو لکل دنر هکر ر وہ هسةنلا مته هن
 دو صالخ ند هبن افن ضارغاو لمح یخ دهدقاراسعو دنرزمغب دنوط اتر وص یکی داوا یواسم
 ردکع در دج ات هربض توفصو هر داش را بو لوا نکک هنادوع

 اک بان با رشو ن اغ مرد تساک * سولاس قرن و تفرکب هعموصز لد
 یفاص بارش ی در دهدرن ناغمرب یدنرکی ندنسهقرخ ار ید یدنر کرو یدلتوط ند هعموص ماکو ک

 (هقرخ)هنطاع(وار)یدلتوط (تفرکب) هناګ دابع(هعموص)نم(ز) ماکو ک ( ل د) (تادرفم) ردهدرن
 یانعم) مع )یفاص ( بان) م (بارش) یری رلرفاک (ناغم رب ) ردهدنق (تساک ) اد (سولاس)

 لا هفوص ةر وشم قرن و بو دیا رارق هد هنبعم دعم نکی ناسکب هناضهو دصسمهدناقشاع رظن (یفراشا
 راع ندسفت لد بو دبا ترن ماکو ک نوصخب داوا هلن لرش بولو! سفن یا م شم کد و قلوا نانبلاب راشم
 ]| ہلا حاسحادشا هی ھلان شع با رش نالوا صالخاثءابو هب هبنابر دمع م ول ءرهلغم رم داشرا نوجا عدلا

 رد ڪڪ در هر دشرا هصالخ او توفص نالوا هدتسااح ورثت ره یز کرد هدنق مج اتع ۱

 اکباتعناو تفراکهعئرک نادوخ ± لاصوراکز وردابششوخ دان هکد شد
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 | (دش) (تادرفم) هدنقباتءلواویدنکدنفزانلوا نوسلواشوش ینلک الاصونامزیدنک |

 ما دور)نوسلوا (داب) عض (سش) لزو ڪڪ (شوخ)ثلهروتکهرطاخ (داب) هنسانعم تفریدتک |]
 | (نآد) یدتک (تفر) هدنق (اک ) زان (هشرک) لوا(نآ) یدنک (دوخ) مه (لاصو) نامز

 راوا تاصو هداسلواواسبنا عجتهدحاورا ماع (قراشایانعم) م (اکع)لالح (باتع) لوایخد

 رکشردشوخ یس نوا تلصر هب یلصا نطو یار کا زا یوم کیم فامز هتوهال هسدق

 غامدو ید تکه هر هللا لاج راثا ةومش ضرغییو هبا خالام فاطل ندا ناضدفهرزوا حاورا کردمات |
 نطولا بح یدنکه بهرن هقلا لالجو تمظعواب رک تا ذباطت بسم باطخ تذا یی دلمق هدام ثح رانا

 ردکعد ردنایالانم

 اک باتفا ممشاکهدرهخارپ ٭ دارد هحنانعد لدتسودیورز

 (کور) ۳ (د) تادرفم) هدرن یش ناوک درن غار ش غو بسرولوډ هنیلکو ک راد دندنزو تسود

 (اک)شغویس (هدرم) م( غارج )لوب( دبابرد) هن( هج )رانمشد (نانهشد )مم (لد) بوبح (تسود) م
 نمرو یلعو هف مال الل هر دص هتل اح رش نما (قراشایانعم) مم (اک) شنوک (باتف )ارب (عمش)هدنق
 لع نار لبالک) بودیا هحبقلاعا بیک هلساوسام هةالعو اند بح هرمسفت هبلقا ق کت (هبد

 را لو الدروکو یا هلغلوا عج هرزو | یلقنیررب نیر راکدژریراکژ هغ رس (نومسکیآ وناک ام ممواق

 هد رادنامرارول اار وی ٥و بوعحم ندهللا لاج ور یک دنا هده اش مه د لص ا نطو بولوا ادخ یودع ||

 ا یس ارح یاق هکردرار اصب الاول و اندی الا ن داو سام تارودک را ساق ارانلوا قیالههللا لاج ةدهاشم

 | ردکع در داکدرب ران الو | ناشخر هدنیلقهق ةفرعباتخآر اونا باران ا بولت یعابولوا یتطنم هند
 اک بانچ نیزاامرف موراک ه تساعثناتسا لاخ ام شنب لکو ح

 | ل هد.کح هرنندفرطودروم ل هدمک هرتردمغارپط رک کک بیا لس یس همر لزیزوکم زب هکتوح |

 ن در شر هعرس (لک )نو (وج) ا |
 ۱ O EO بانح)ندنو (نینا)رو- (امرذب)ملهدسک (عور) ہدنق (اک) م (تسا) م (امش) كشبا (ناتسآ ) |

 | لیکم ۱ دخ ترضح هاکر دناتسآ اخ تمزالم لک لا ترغو یس و تاده امو تاضابر تو فص و تاغ

 | ىر با كتسامعلاو برکلا فثاکیاواطعلابهاو یاهصلوا هلا لع صالخ او تمدخ ماودو
 هکر دقو هسک كج هروکر با هند اعس ټلود یزو قحبهراویربغندک ابربک باذح كس له د که دنق بوق

 ٠ ردکعد ردهاوسینمالویطعم الو هلن الا هل ال

 اکباتشنیدب لدیایوریمهاک او .تتیسهار رد هاج هکنا دنفز بدسول نیس
 | صرح بوروک ین الا ید دنق اغ و لکو ک یا نیر دک دنق ماد ردهداوب ودق ەكىنساملا لاک !همروک

 انا (بس)همروک (نیبم) (تادرفم) ردراووققح هوا لاله بوشو دهدکآوب هکهقیکهطا هلګو
 | اد (یمه)هدنف(اک) رخ تادا (تسا)لو (هار)ق(دد)ومق (هاج) 2 (هک) هکحو تک ۱(نادخغز) |

 (ف راشایانغم) م (اک) ل2 (باتش )رد ددت رب دقت نیاب همح اصمللاب( ندب ) م(لدیا)نسردبک (یود) |

 تبن ها دخ تاذ هبا قلخ كسرت سا یاو صاصتخ | هق> هاکر دو صالخ ندیلق یا ص الا بل اط یا
 رد مس هل-ع قو رد مسالا یف مسلانا رکهمادلا بورو لکوک هی اوهو سف تایسضتقمو هبات د تنیز نالوا | توس

 هل هنلوصح هللا تامام مدع هعرمش بولوا شوخ رس هبا اند بح هکر در او لاله هاچ هخه دنلوب لصعتو ||
 ر جد ردکالهنیسءاش داد نالوا ل صاح هل اع رش ناص ةن هک ه چ | 1

 اکباوخواکیرومصو تسحرارق * تسودیارا دم عمط ظفاحزرب صورارق

 تاش(رارق) (تادرفم)هدنقفوقواو هدنق ككرياصر دنرارف تسود یا دعوط عمط ندظفاح یرصورارق

 |2 (روبص) ردن(تسج)م (دارق) مه (تسو د ی ا) هغوط (را ده دیما (عمط) مص( از )م بص ) |
 ۱ تن رکدیالا)هلنابدعتسا (قراشا یانعم) 7م (اک) وشو ۱(باوخ)هدنق ( اک )هیر صم (اب)یعیدیا

 نامت



۰ 

 || .دنتقو ضامتناو باصت> !ندنس ردهلکاسقبق !یفوکسو نانتهطا ننیلت كفاح هعنس او (بولقلانتملت
 رارقورصهدنتقوقارتفا ندوب نو ای شاع هک اح بو ع یازلوا ید مار اردور بص نوعا طظواح

 ۱ )ااو ردکء در دزان هنقوشعمیلاح كتشاع نام هزاوازانباوخ تحارووقواو
 افروصشنآ دربیم امکی ات دب تخم »ام روضمع لدو ینا دوو متفربام

 (ام)( تادرفم) یز داوص مزیروتاب الد هب هرن ت وا واس زلکو ک یی مغ مزب ید نسر واس نس ل دتکر
 (تنه)زب (ام)یجب مس( رونحغ )لک وک( لد) هفطاع (داو) نسروا (فاد) نس(و) لدتک ( تفر )زب
 یا(قراشایانعم) داوص ( روعشا) ردسعراضم هتلبا(دربی)هبهرن(اسکب)لد(ات)وتک (دی) علاط
 ندملصا ماعیارتفا و نیس عهزلاح نسل دک ه حاشا ماعندح او را اعزب هکتمکح تاضتقم خوب قلاخ
 مواعم یتواقش یت داعسز هاکرارقو قج هلو ار خم همنزااح تبقاع نکلرولیخدزعلق نالوارا ومع نوعا
 ردکع دردشاوا هدماحا تمالسیاجرو هدز ابن هالا شوزور نامه داکد

 امرندناسرب ی السوزک ی دق ٭ مرکر زردو فلز نوح هژ ءراثتزا
 (تادرفم) هزم ان مزب هر دش ربا م السرب ندنس هکمه درب متوطهدنوتلا یک كفلز لنس ندنسوجاص كب رک

 | ول( مر تص) دو (رز) ف(دد) نس( )م (فاز)لثم نوچ )تبرک( زم ) ییاص (دات)نم(ا)
 ر (ام دنت ی درا ارب مار ی 0 م (هعه)م درب (قده)
 هسر دنا هداف ریش رب ن دنک التم الس تبتاع هرب ن دک ز ع بناج كنس مرکل ھاو مدت بح اصر (قراشایانعم)

 ردکع د مر دیا ترم مراه طا تو دیا نیزه نءدقهل تا مزوک یک نیرز فاز توروسزول هنبابکحاخ ۱

 امروانادخ و دابنی رقولادافو هک را آرب تسداعدمسه ماه دمآ اعدب ۱

 هبح اصل( )(تادرفم)نوسلو ازم درب مربا دخ و نو دلو ا نب رقاکسافو هکر داف ل | هراع د مد ملکه راع د

 | (انو) مم (ک) دوتک (مآ) ىلع (ر) م (تسد) هیاعد(عدب)یخد_(مسه) ملک (ماهدمآ) مه (اعد)
 | بتا (ینراشایانعم) زب (ام) یدراب(رواب) مم (ادخ)توساوا(دان) مم (نیرت)اکس(وا) مرک |

 | نرقافو هدم ءاکس مفا یا م هند کیا یفوب هغمردلاعهیاع د ےل اراب ر ھو ےشلک هزاسن واعدهکهاکر د مزاسن ی

 ردکعد  هملو ارویه»ندتی و قشعو هلو ارو د ندقح باب آرب هکنوسلوا هللا مربا دخ نوءو نو ساوا || هد ام
 امرسزا نورو یاوهدرب ناوت + دز خت مرمسد لام همهرکت رسد :

 1 (تادرفم)لکد نک یقه ردح ەرشط ندزهما کس كاش رلهروا لق هما ل اع هل رکا نوعش> كشاب

 | ردوا (هتز) لق( غ ) هما (مرس) م (لاع) لج( همح) م ک) هی (ات) شاب( س) ما |
 (ام)شاب (رس)نم (زا)مشط(تورب)نس (د) تح (اوه) یا (درب) لکدنکم (ناوت) |

 كتنسر هسروارللق هما نوڪ ا عطق ع ندکتبج كنس ل اع هلجرک امر ظا ی بو ع یا (فر اشایانعم)

 ر دکي د مز |حارخا کتب ندعاق هظطر و مزا ر ان آرب ندکتبحم كنس هغ دلو ا هلع ك ت انعو قشو |
 امزورب ناج تبعزا شدیآ ی كشر × ینادی مدنکو سرپبهراوآ كلف : ۱

 (هراوا تالف )(تادرغم )ن دزة د یاس ناج مزبر واک نوک ه کلف نیسمرواس ر دیاهراوآ هبناجره ی كلف

 (تبصزا)ریعض (ش) هک (دیآ ع) فوک (لشر)یسیمروب (یناد ی) یر دی (مدنک )هبناجره(وسرهب)
 ۱ دنح نارقا«وسوناطشو سةن نال واهدکافوح (قراشایانعم) ۳ (ام) ییا! ناج(رو ربناج) 2۱

 ی یتیم هعكهللا امارلربد مهدیارومسه+ندهالا ىلا هحول نالوا تساحور یاد-غوندهللا تگ یز بو دیا
 ردکیدهتناءاشناراو مظ نسحر دیا ظوفحو موصعم

 امرواد سو فاصنا همهزادشکب * دننک فحوو نمربناهح قاخ همهرک
 رک ا(ک)(تادرفم) زەك ا مز یاو يل دع ند هل هکج رل هديا لظ دکیرزوا نسو خب قل ناهج هلحرکا
 هکس(دشکب) هدیا(دننک)لظ (فیح)كنس(و) هعرزوانب (نمرب) مه (ناهج قاخ) لج (همه)

 | هلجرکالکد ناطشو سفن ( تراش ایانعم) نب(ام)کاح (رواد)مظ(مس) لدع(فاصنا) م( همهزا) |
 | لع یسکر » بوکح هناسس> هکهاظو ل دءندهلج یراب تاد نالوا قاطم مک احرا هساو ا هدندص» مط مل اع یل |



۰ 

 ردکچ د لوا )علل نسنامهر دیا تازا لس فج |
 امر یال دیا هکزورنا شوخ یو » مزابتمالس دیا هکدشابزور ۱

 (تادرفم) هزغامزب هلا مالسرب هلک هکنوکلوا شوخ قشاعیا اکیوربک هللا تمالس هلک هک هلوانوک

 م( شوخ )یا (ید) اکی(ما)وریک نام هللا تمالس (تمالسب) هلک( یاب )هکهلوا(هکدشا)نرک(زور)
 ماد لا سیا (ییراشا یانع-) زب (ام )دنع (رم) هما مال سرب (یالسب) هلک ( دنا ) هکنوکا وا (هکرورنا)

 تیقاعام | نسر کحرا ءجز هح هحرکح هدنا ول هده اح هل ا تلا هناط شو سفن نوعا قلو اهلهالا

 هکنیسرولو ار هظم هش اطخ (نیدلاتاهولخد افمیطمکبلعمالس) ندقح بناح بوش هتداعسو تمالس
 (نینسحارجا عمضبالهتنانا)

 امرسزادربنرسرشسیزاردوک × ظفاح یرادنروذرفسدیوک هکر ه

 (تادرفم) ندزعناب مز نمر دلاق شاو زم ایا شاب یمانوزو ار فس ید طظفاح یت ول لر فس قارا هسربد هکمکر ه

 ئزارد) هليو (وک) م (ظفاح )نیس مزت وط(یرا دن )رف قاری (رودرفس) هید(دیوک ) هکهکره (هکره)

 یانبا کرم طقاسیا (تراشآیانعم)ندزنمزب (ایسز )زی دون )شا (رس) فو ارس (رفس
 هک رس (نیقبلا كتاب ىح كىر دیعاو) هتناددمعتسا لب هسردیقو لر فس قارا هل قد رط تاواعم ند ول

 یس نارو نس هب د ل۴ عطقنا نا ذال اتام اذاور دلکد عطتنم هعناوا لصاو ههللاءاقا رف سل را دت ند زمشاب
 اضنا هلو ردکعدنسهسلوا تافنمندیلطو

 ارتورام دید دس لدماکیات * ار توراهادکز ایشو رک دشا ف طا

 (تادرفم) کزوب تان سزءزوک مزبهروک هانداسلکوک ات یکوزوندرلادک سزغروارک ا ہلوا فطا
 م (اد) هی اطخ (")ذو(ور)ندزربقن(اهادکزا) سز تروا (یشوین)رکا (رک) لوا( دشا) م (فطل)

 نب(ام)لسوتل(هزمه)زوک (هدید)هروک( دنیبب) لکو ک( لد )دامه (ماک) هبحاصمللاب (ماکب) تح( )
 امرکو افطا اضح ام ار دق برق افعسا هک لاج تر مزب هحرکقشح بو ع یا (یر اشا یانعم) م (ارتور)

 | هدنسهده اشمكلاج هلص ديد هغ دا مزاکوک بوایق مسی تور كلاجبودیا عفر قیرشب باج |
 ردکعد هلا مامه لئات یریردونزعزان ندنسقدبلوا ماد

 _ ارتورام دی دیدی دنزکره کشاک ے رازقشعیالبرد ماد ميتوراهو مه
 (ویم)(تاد رفم )کز ول كنسزءزوک مزنیدسمروک اعطقیدملو زرا زهدقشع یالب ما دیکتورا»

 نا (راز) م( قشع یالب)یف(رد) م( اد) ملا عم ماکت مرض (مهوام) تام مسا (توراه) هشت تادا
 ۵ ی 2 )و 0 1 ا 2 10 (یکشاک)
 راتف رک هقشع یال بولوا هداتفا هب هرهز لاج تورام ءاتوراههرزوا قلوا تو قشع ن وداع (ینراشا
 رخ ندتفرعمرارساو ند احور تا ذل یک ما اوهلاکماوعیدنل وزبن وز ك ةشع یالب یخ دزب یک یراق داوا
 ردکع د لق لصا و هنمع یز هلکمرک ل درو لع هز دکل اج تیقر تاود هکنوحقدمسلوا

 : ارتورامو نسحزاهمش یتفکن ات * مسا تنادنزهاحرد توراه ید شیک

 ارام کتی كن نهشر دا را انو لک ڪڪا كن نٽ وراه یدرولوا نے

 (ا) کج (نادغز)و 5( اچ) م مد )نل (توراه)یدرولوا (یدسش) نج هک ) (تادرفم)
 م (ونسح) ما(نا)ددنوجا تدحو(هزمه)هرذ (هسّش) دلدسعد(یتفک) ی (ات) م (یسا) هبیاطخ

 ندکلاجراونا رب یرالتسمتورامو تور اهلشم یب لیج یا (یراشا یانعم) مه (ار) كلم (تورام)

 || ندنهعءدرب و یدرارولوارمسا هدلباب هاحیالب نق یدراهبلواریمش نشور ندکل الر نسح “عو رخ

 RE ES هک دیارلر ولو ارل د هنا سم هر څ زد بولو ا هرمط |

 ار تورام ددان وکو دنتسمنالملب 5 نجردنایرب یا ییوکت ساخر لکی وب

 توحازوکر اس ردهدنب و کوردراتسمراابلپ _هدننج وغاب وع یا هکناصیدةلا یموقود لک
 : بوب (یرب) مم (یا) دکناص (يوڪ) یدقااو (تساخر) (لک )فرق (یو) (تادرفم)

7 



Lo 

 زوک (هدید) هنسانعمزردردخ رم نددت وک( یوک) تس (دنتسم) م (نالبلب)غا(نج) فرا
RG ENN,نادزب ضف رئارب هدناةشاع لد هضورابوک  

 e رع غا نال اب La دک دت هن اقشاعناج ماشم هبا ناهس تب انع ناجر ر لکی ولربو

 ر یھ اءام- اتام ەراسخ ا الپ نادرکر سرم هاج رر طن راب ا نالوا لوقعلا شه دم یولوارا دوی و

 ردکعد رارولوا ناوک ی ولصو هارهراذلوا نا رعه یال سو

NTارتورام ظفاح دند اتام رف فطا * مص یان نا رز تاعاشحو روح  

 (تادرفم) یکیزو كنس ظفاح مزب هروک اتر وہ فطل بوم یا ندنارده یکیرلافجوروج ك ر کح
 (فطا) بوب( ص ) م (یا) م( نارد هز )هپ اطخ (ات) عجب تادا (اه) م (افجورو ج )رک (دشکف)
 (یراشا یانعم) مه( ار) هب اج رن (ام) 2م (قفاج) هروک (دن دس) یح (ا)دوس(امر )م

 ٹروةده اجا یدکح افحوروح هحن طظفاح ەدە دها# هار نوح ا یعفر ك ضا قناور اتتسا ق.قح بوم یا

Aضیا ردکعد هارو مس»یزر هالكلام ر اونا: ده اشم بور و تءانعو فطل هح رس هده  )) 

 البرد تلاحو فاززادناهد افا ل دو ن اح #* الصدو> لصو دزارت افشاع تلاجات

 هر الب ندکلاخو فازر دراشود لکوکو ناحوربن دق درو اال هی CTE لاج بوم یا ۱

 م (لصو)هبحاصمال(!)یدروا(دز)هرتشاع(ارنافشاع) ثلاج (تااج)تدم ىع (ات) (تادرفم) |
 ( اجر باور عمل تاجر ناز رجت ود(هداتفا) م (لدد ناج) توعدوادن (الص) یدنک (دوخ) |

 هنتلصو یراش اعلان لاج كنس قبق> بوب یا (یتراشا یانعم) م (الب) یف(رد) هساطخ (ات)
 راتفرکه قشع یالب لک کو ناج نوکان نوما ر همت افصل تو كن اذل ورم دکد تا توعد |

 ردکعدردراثاو اراک رک رک حاتحراح اتو هداتفا هبا لاج تاصویوزراو ۱
 از ن اکیس ا دم دشک اتر ۵ تسدزا نامشاعناج ها

 الیرکه دناهج شرو ک هک رلرکح ندسنلا كتقرف یون به ماه قامتشا لوا

 ها ()رف ایر( رب) م( تسدزاناقشاعناج) کهن لوا (هخا) (تادرفم) یرغ ندنرازسوص
 تادا(ناک زسوص((هنسشت )مغ |( )هد اهج (ناهجرد)ر شروک (هدیدن) مکتاا نمک )رنج دشا

 (فراشا یانعم) رداشیراد داوا ددهشرسوصلزب ءدنفاهن ع هللا یضر نیسح ترس (البر ڪڪ) عجا

 هل االبو در درازهوزم وص ی راکدکسندقارتفا لاو شطعتو ندقادتشاو وزرآ هنقوثعم لراق داصقشاع |

 ردکید فرعی قذب 1 نم دکراب کې رغند البرکتشد«ادهش نالوادمهش |
 الا دیا درک ت دهزو یرو:سم لو » نم ناچ یس دو یدنر دنکممرک ی لر

 (تادرفم) لو رک ت ادت ىد مزو کارو اک ماج , هسر دیا كلاس و كادنررکا موم با

 ما نب (نسناج) رد (ا) م (تس ال( در( دنیا (نم) بوم(
 ملا )رک دیاب) درک )هییاخ (ات) حالص تمس (دهز) كع | لاحرتس (یروتسم) مم (كر)

 بوبحمرک عاج ی یارد لع اوحهدنسهدار الي وب یسهدارا نالو مزالهقشاع نامه ( تر اشا یانعم) ۱

 لک کر دلج الرتیسالصو دهز تروص بو دناراشخ | ینا هسرتسا یکلوابارخو تمم یاب ال لا قشع هبلع

 ۰ ۱ ردوو یا نعناحام

 اله ناد تمنع ار تصرف مابازور خب بارش ماک هو یداشمسومو سدعتقو

 (سع) (تادرفم) لواد اکا ل تمنع یرلنوک تصرف نوک س )یفامز بارش و یهو درو رسو قو شاع

 رنگ( )نوک (نود) شب (خب) م (بارش)نامز (ماکن»)رورس (یداش) نامز (مسوم) تشیع
 ةعاطاهلعج أف ةعاساسدلا (تراشایانعم) لوا هاک ۱(اله) ل (ناد) م(تمنع) )۷ (تعرف)

 و بواب تمنغ یتصرف بو دیالاب نداوسامتاقلعت یبلت نالوا یهلاتاضو ف لع هکساوق یر

 كکنرد هلتفرعمر ونو تب یش ءو هنل. _ ےک هللا » هاضر کنار حج نوچ اهي دبا ٽ داعم بس کح» هدللق

 ردکع د نس هلو ا باسفرمش هد رادو نس هلو ءدیا رورس بون | عیاض یکتقو ودیا فرص «نلمکت ۱

KERRIER FOS سس مس EERIE SEAMS EOS TFN: 
 رس ۱
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 العوزعتبتر ملاعو درهردیتفا ¥ دهد ی تتسدءاشسو یادرک اظفاح

 (تادرفم) یس هس العوز ءهدملاع کی اره ل داو هسررو لا كعوا نغاناهاشاکسرکحا ظفاحیا

 (یقتفای) هسسریید(دهدیم)«باطخ () م (تسد) مم (.اش)ثوما(سوب) م(یاب) رکا (نکنفا-یا)
 بانجرکا ظفاح یا (قراشایانعم) م (العوزع) هرم ( تبر )+ دلاع کیاره (لاعودرهرد) داو

 هت ره هدن اهج یکی ا هک اتو دج ہد هس | ل ہلقر دق هئره كسر دنا لمس صحم تس رق هاتر ضح یلاعتابرک
 زارع نس لوا هدادخ تبب رق لمص هبا لا عا لفاونو هلا لاح حالصا نام هر دنو ګا كنس یلاع
 رد ڪک د نس ەچ | فرد هاوهو هراسه

 (اضیاهو بلا فرح ])
 بب رغ نکسم دنک هر لد لابن درد تفک * بم رغ نیارب نکم در ناب وخ ناطاس یا فک

 با رغیکسهرر وب لول هدندرا لکو ک یدید هرزوا تبرغو تامحر یهاشدان رازوڪڪ یا مديد

 و (نیا) یل( هبا (نک) تح یه (مسحر)ازوک ابو م (ناطلسئا) مدد( (تادرفم)
 ك روت (کر لوپ(هر) لکو ک (لد)هنسانعمدرآو قدربوټ(لابد)ف(دد)یدید(تذک) م (بب رغ)
 رول نم حورلا + دروس العال هرس هللا س دقن الو« ترض (قنراشا یانعم) مه (بیرغ زیکسم )ر دیا (دنک )

 دهعل | لومقلا بل × امیر ابطا للا فلا دق × ندبلاو مسلما لصا ضرالا هب رتو ×اهأ دم هللا شرع
 دهع هدنوسان ماعو خس او × نطولا حزانن اشک اس رغمحراق * نطو ف او  رغ قحورلا + نل او

 نطوندترغو تلصو یانغ هنو هال ماعهنب یناسنا حور نالوا التم توجاراهظاو لوبقیباحورقاثمو

 ادخ هاکر دز ان دصق ها دما هنس هقب اس تجر ل دوج ولا بج اونالوا نیجارلا مح را نوا تلح ر هنسلصا

 ه دكه ونعم تب دنعو هنسلصا نطو هاب ا هض افا کهعساو تجر هرو بهم رغول نا وخ ناطلسیا بو دیا

 هبیولع مع یلاط باد نالوا ترو ضف لافت یا هکرد و ترم باو ج هدکذ ید لا لصاو هقدص دعقم

 نیکسمبیرغ ها اهاک اورمضاح تاقنآردو هللا ی هلءاکهحولو درد نداوسامیاق لوصو هب یل صا نطوو

 E ردکع د دیآ هاک ال درام دنا هاک ان قح لک هکرد هلل وا بقا رم
 ما رضنیدنخ مغدرا بان دوور هناخ ۰ رادب مروذعم تفک قامزرذکم سعفک

 هنغسرغر دق و هرو ڪڪ تقاط هن نئزات نانلس هدوا توطرو ذعم ی یدیدنامزرب هم اک م دید

 روذعم خ_(مروذعه)یدید(تنک) نامزرب نامت هک (مذکم) اک (شا)مدید(متنک) (تادوفس)
 (نیدنج) مه (مغ)هرونکح (د رآ) تقاط (بات)ه ( هح) شخلسد هدوا (درورم هناخ) توط (نا دب)
 ماقمو تب رقاکس هکنوح مدد هدمزابن هناطعلا بهاوترضح (قراشا یانعم) م (بیرغ) ردقول

 هکن دروس هدناوخ هج ارودندکلاج لک وندکه سا ذهحو نآ رب خب هلکم کرد هبا اک !تلق تلصو هنسالع

 هدم اع هناخ ور دراو لرب هدنآر بره هکر ره کمر دار نیر درصاترالوقع ن دک اردا یقحکح بهر اصب یا

 ردصو هشاکی یلع ك رلهق> الو هقباس مراقلصاو هنم اقم بو دیا ه رتول رهظم هع افصرب یمارقرب ره
 ردکعدلوا تبا ه دکر انو هج واک بوت !ناصق:ندکت دابع هغ ہظو نسن اہھ

 ب رغ نلابورت ب دزاسهراخوراخز رک + مغهحاریبنزان یهاشباصتس رد هتفخ

 بم رغ یمب دصابو کشو د هزو د ندش اطو ند نکی درک | مغ هت هند زان شمول واو شع اند د اخس قلهاشداب
 قله اش(یهاش) لر دیا لروک یسدرد هکر در واجر ( باس )ف (رد)شموواو شما( هتفخ) (تادرف-)

 (تسی) هذود(زاسم) شاط (اراخ) رگید(اش)م(زرک (ک) مغ هن( مغ هج )م (اد) بوم زن (نیزان
 هاسنالوا یزاب وعن شاخ و موصعم هدقح تمعع (ییراشا یانعم) م(برغ)فدصا (نیلا) لش ود

 هرابر و هراوآ بی رغو هراصب دبعناملوا مواعم ىح هلوارڪم هرس یلاح تقاع نکل ردقوب مع هراتقشح

 هلا تاده اجو تاضانر عاونازرسوش وارهعکورسوصو حآ بو دیا شاط نفی دصابو نکی د ییکشود

 بو دیاشوح ههل ا تجر یابرد هکرددمما ردىلاواهدز ان ماد هیچ ہاکر د ب وکو د رلشان یلناف ندنرازوک

 زدکعد زو هلو ناسح | رهظم
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 برغنکنرخرربنکش»لاخناداتهشوخ × تسانشا نیدنحیاج تفلزر زرد کیا
 هرزوا قاکب یلکنركب یلک شم لوا یدشود شوخ یر لرلانش اه ويرد ه دنر غز ناز كنس بوب یا
 هب اط (ان) م (فاز) م (مخز) ف( رد )ددترابع ندو بح هکرد هک ی دانم ادن فرح (یا) (تادرفم)

 (نیکشم) كي(لا)لوا(نا )ی دشود(هاتفا) لزوک( شوخ )شاب (انشا)ردقوب (نیدنج) رب (یاج)
 ۱ یانشاردقو ققح بوس یا( یر اشا یانعم) بم (برع) یلکنر (نیکتر) فاکی (خد) یلء(رب) یلکشم

 رارس هدنرل هح رشم بواقهدنر اهن اسم نک ار درا رسا هلکتافص تابلو دمقم گریز هح كد مضح

 ردتس وبن یه هکر دششود شوخ بع تررهظم هکرا ها ذ تاماك هرکصا دق دلو اف ثکنم لا هغ
 ردکعد ردها لضفاضح ز داکد رسم هکر ب رد

 ب رغ نی رم عقرب ناوغرا الروم دا تشوهمیور كنرر د ی سکع دامن ی

 و و و

 ی رش ثیدح ( قتل یدبع باق ییعسب نکلو فامعالو یترا قعسبال) (یراشا یانعم) بس (بب رغ) |
 هو هال هسدقر اونا نالوا كتعو قشع هصتت هدناقشاع بولتن | نالوا لح هکاا ج لک كنس هرس
 فطل یک یککج ناوغرا هدنرزوا لک ضاس هد تفاطا سوسح اب لوقعلا هشت هکر دع فطلب ید |

 1 ١ ردکءدردسع ۶
 تاو ی طح ناتسراک نرد دو ہن ہحرک % تدر در ڪڪ طڂ روم نا ٽس اهدا ةفا ب رع رسد ا
 برغزاوا نیکشم طخ هدینح هناخراکت هج رکا هنسەرودكغاک طخ هخرق لوار دشمشو د ب رغقوح
 (درک م طخ ) هجرت وم )لوا( نا )ر دشعشود (تساهدانفا) مم (بیرغ) قوج (سب) (تادرفم)

 شون عاونا هدنیچ(ناتسسراکن) م (رد)زاوا(دوبن) هجرک (هسجرک) هب اطخ (ا:)قاکی(خر)هروج
 عديم یاو لزا عناصیا (فراشایانعم) مه (بی رغیکسشم) م(طخ)ردهناخناناواریوتهدندنک
 ناق نالواارمک ملاع یبیناسنا دوجو نالوا ار غص هحل دنس هب اثم طخ وب هکر دن کس ع نص كنس یل زب

 ییسطانو نین هبا وقت نس> ا تنز یر ھاظ ب واق ینا اظ: درو هرباددهشوهالراوا رهظم حرشنم

 لا یهانتالام هس وتغرارسا عاونا هوشو یل |تاملعر اونارویز هخر مس (مدآ ی انم ی و)هّناذمعتسا

 هدلاع هناحراکد هکر دعب د شرب نم هب همهلا هنووذکم مول عر وتم ند هک المو نحو سنا ظنو نسحسم

 ردك 5ر دا ناب لو هد هرهاب تردقور د هب وګا مهار راع ندنک اردا اعقل

 ترغنیاداانب رکن کرذح نا هاکرص-رد × و كنر بشرط نا رغ ماش یا فک
 برغو هسردیاهلان رکا لار ذ > هدنرا تقو رر دکفاز یلکنر هک كنس ی اشخ اراد رغریلد یا مدید

 راذب رغ (نابیرغ)ماشخ | (ماش)ر دک دریل د فو دع یدا مادن فرح ( یا )م دید( فک ) (تادرفم)

 رک( هیارذح (نکرذح) یراتقور صم( ناهاکر )ف( د) م( مم (كنر) هک (بش) فز( راز
 هدنیول قبح بوہح ےحر نا جرو ےکح یا مدد( نر اشا یانعم) 7م (بیرغ)و (نیا)هسراکیا(دلان)

 ییلقن او بول ةالتبموردکمودقم هلا ی اف تاقلعتردقوو ینامسج تادوبقردقوب یزحباعو یزبجان ۱
 عاونا بوروسز و هکیزان یهاکرد هلکشفو هن هراصب ةدنب هرکه دک د ابوح هلا اوس ام راک زا

 هلا طا بنا فاشکناو یهالا ةفرعم نالو ا تقلخ ثعاب هلا بلق هفتو سةن کر بشزور ہلا تادھا
 هدرلرص- تب رغوب هلی اروتسم بوروبس تاع هبا كار بش تبضر اف ل هن نکړ د دنیا لیصحت یهاک الد
 ردکع ده ارود ندکهاکردبودنالومق یس هلان نالوا

 برغنکتو هتسخ دنیشنرکدو نرود « دنترح ماقمرد نایان-شآ ظفاح تفک
 (تادرفم) برع لغو هسک هرووا رک ار دلکد دعب رار دهدربح ماقمرلانشآ ظفاح یایدیدربل د

 هناوا (دوب) دعب (دود)راردهدنربچ (دنترح) م (ماقمرد) راشلب (نانانسشا) ۳ (تفک )
 ےک چ صصص ج
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 شاع (قراشایانعم) مه (بب رغ) ىلع (نیکغ) مم (هتسسخ)درولوا (دنیشن)رکا ۵
 رانلوا انشا هم هاکردخب هلتفرعمو نیقب ظفاحیا هکب دید بوب هد اوج كن زانو لاوس لد نمدرد
 رت نس دارا یدنک هد نامه هی دح (بواقل اةرمسکتم دنعانا) ر درلربصک ه دمزبمآ تمکح تالت 3

 همهاکر د نامد بقا مو نن ڪجو نی زح لالو لکه دع الت تاروهظ ت مک و لاثءا هيره شب بو دیا
 اضراهلو ردکعدهلو امزالم

 با اا حوبصلا حوبسلا + باصمتس هلکو حص دم ديم
 هلا (ی)(تادرفم) نارا یا یی ارش حاب ص ی ارش حابص تولوب یدلغابہ درو عیصررواپ هدلاش دشا

 یدلفد(تسب )هدر هلا مالدیدشآو رع فاکر سک (هلک) مم (عص) ددعراضم ندندبمدررواپ (دمد)
 حارمتنا هدبلق یک ص قاف نق (یراشایانعم) 7م (بادتااب) ییارمحابص (حوبسلا) تولوب (باح)

 هلوا ضراعو نعت رشب تارو دکو تلذغ درب هدق دنل وب حاتفن اوة رون نالو | صالخ او توف ص تاکرب

 عوجر هسقح هاکر رو هب هل باص لا ع | تانغ درب فثاکو تبحو شع بلج ثعانالوا مزال هکااس
 رد < دردتلوا لوغشهور داممهماعتسا ندادخ نادیحو هرافغتساو

 بابحاامادلاماداا ۽ هلالخرربهلازدکعم

 هلا (یم) (تیادرفم) بابح ابیمادبارمش یاد بارش هسحهرزو  یناکی ان لالراماطهدلاع یکی دم
 نامی ماد( ادم )م(هلال) قاکی (م)یلع(ری) هج(هلار) هنس انعم رل ماطر دعراضدندندنکحی(دکح

 یراث!ييسوه ددا چ نوجا باج فشک ن کیا بوج هل مة در ( یفراشا یانعم) م (بابحاا )بارش |
 ردکء در دل لوا هدنرضح بازان و تناعتتسا نوح ا ما مه لو بهو م اودهدک دشت یهلا ضیفرثا

 با یا ادد شون سر * تش ےس ن جرا دزو ی 3

 (دزو) هملاح (ی)( تا درفم)ییارش ف اصامنا د چا خلوا هبوب لپ لزوک ك نج ندنجب رسا هداح یکی د مش ||
 | ءاق دما (سب) تنج (تشهم) ایسص فیطا عر( ےہ دن )ضو ر( نج )نم )رد عر اض ہند دیزورمبا

 ماض (راثایانعم) قاص(بان) بارش (ی)م (مناد) ثا(دیسشونپ) هنبمانعم سیگار
 نده اسف ضارغا تاو شم هعسا ناسح او یمفودراکز ورو ناجر ےہ ر ندناذرع تنج نا نادر فطاو |

 ردکید یسو تردا مه هال هلا بات ص الخ او با تبو قشع سان
 ۱ بابردیشتآ لعل نوح جار * نه لکت سدز دعزت .

 لیشبرب (دزمز) م (تحم) (تادرفم) هلک ارش یکلعل بوسنم هشتا هنج لکر دش هر وة تت د رمز

 | ر دره وج ی نحر قرب( لعل ) بارش (حار) هجا (نجی)ف () مع( لک رد(تسا)شمروا (هدز) رد رهو ج
 | بسکت بوب بت م هللا باق صواخ (فراثایانعم) ردکعدهلک ا( بارد ) بودم هدنآ (نشنآ)

 تابذج بو دیاروکی ادعایاعفا مشح یکد مز هکردشاو نیس شن تاک هاش رب كل اسهدادغابهدکد |

 ر درد شم |قارج | ییا وسام هکهاک ادا نہشنآ
 بات شرد دک دندن هک ٭ دشا بج یوم ینحرد

 تقر( م-وم)یکك نو (نینجرد) (تادرفم) هال نانسی کدو بدو هرب یک كنو |
 دع (باتش)هبحاصمل م نام (مدکیم) ادلع( م (ک) لوا( هشاب) م( بع) سی(

 دی مها ضابقا بیت هن كنج ضیف بلقنکی باف رش هاش رب اس هدف شکن تقو ( قرانا یانعم)

 یقسع

 ںاوالا خفا خفا + ړکددنا هت هناضهرد ردکعد

 SNe (هناخم) وق (دد) (تادرفم)باوبالا خقما هللا حه نهن ردراشلعا ین سوق هنانچم

 ۱ عفدنآ-» (فیراشایانعم) چارو قیا( با والا خفمان) جا نس( حا )هنو یخ د (رک د) ردراشاغاب

 دنمزا هل ترض- نالوا باولالا حم ضات رم كلاب نوچ ا ض اف تاضوفراونا بلجو ض امة
 ردڪ ٤ دار داللوا

 پاکی اسو ناجربتسه × كغ قوةح ارت لعل بل



۹ 
 حر »____

 قا دود (با) (تادرفم)هرزوارلناج ساواباک یراهنسردراو ید كک ازوطنو اكل لا كنس |

 رکو ک (هنیس) مم (ناج)لع(م)ددراو (تسه)فوط (دغ) م (قوتح) نوجا كنس (ارت) مم( لعل |
 یم رکی ا هک داف ارتعاو ارك هدنز ان لاس یخ د ( قر اشا یانعم) تا نارو شعشپ ( باک)عسج تادا (اه)
 ردا هعالكناسحا هزب قافآو یضنا هسا وخ (اهوصحال هلا ةم عن او دعت ناو) ضوء یب ام عموز از

 شلوانابرب ی.هنیسو ینا یرکج بودیادوجو لذب هد کاضرمار هلا تا هاو تاضابر صوص خاب
 ردکع درده اهن ی كناس> او تاناطخ نالوا هدا نعم هن رل هس دق حاورا کب رالوق

 ناق هره ر دکر تبقاع ب تخعدهاش هکروخشمغ اطقاح
 (روع) مم (مخ) ظفاح یا( اطفاح) (تادرفم)ییاقنر کج ندنزود تبقاع ییوبح تخ ہک ع مغ ظفاح یا
 یانعم)ه درب (باقن)ندزول (هرهحز )رکج (دشکرب) م (تبقاع) علاط( تع ) بوب (ده ا ) م( هک)هب
 ثب دح (یبضغ ی عیتحر تة س نکل )ر د للو هرزو | فوخ نده للا هد هت ره عج هح ظفاح یا(قراشا

 هکآواهدباطو یسبو ت اهددمما عطق ندهال نالوا نیجا ا محرا هعنساضتقم یسسنامرک دعوو یدسدق

 قزع باج ندنلاج هننا ڪر یوم یزو رانا بو دیا لاخ دا هنا نیمرکم داع یز نددنمرکاضحت
 اضباهلو ردکع د هنا ءاشنار دیارم.دم نسهده اشم لاج ین دهزب بو دیا عقر

 بارش ماج هدیدشاناک هب نیز یتصرف + باتف [نوحمهماعوکد مد ع تاو د حص
 نحدق بارشرورولوا هدرن تصرفرك,ندنوحدق یک ش نوک یاهررواپ هدااح یکی دمش یاسصتاود

 (باتفآ نویمه)مم (ماح) یتق (و کح) ررولپ (دمد) هملاح (گ) ۳ (تلو د) ۳ E0) (تادرفم)

 میش )6(  نهار سه ی
 هروک هندا دعتساو یس کرد هسا وغ (ننسح ارس اعسضر ال)ردقو له هدضاىف ( یراشا یانعم)

 تصرف كي ندنوب نوعا هیلاک همش تلا د_عبو هدرنو یناهفاصبلق یکب اتفآ نکل ر دیا ناسح او صف

 هاڪ ٻ اقر ترا ون | دعت مو ضف لب ات نعپ هبا لب تب ما ریکیهدلاعو مفا فیاردقوب

 ردکعدءلاناسحا

 باش دهعورغ درو دو تمُشع مسو د ۶# و هتکن براطهرابقاسو شد و شنی هناخ

 (تادرفم) ردتامز لخت یرود حدق یتقو شعاب وس هستکت برطد یف او مران ق اسم« وشت هناخ

 (مسوم) یعایوس هتکن(وکه نکن )هدن وک( برطم) 9 راب) م (یقتاس)هدسافرکف ( شیوتروا(هناخ)

 قیفو (یفراشا یانعم) تاک (بابش)نام ز(دهع)حدق ( رغاس) نامز (دود) تالربد(سع)تقو

 قباف دداشرا ندلماکر مو یهلا تالحو ضف هطساو البو فقاص تاقنداوسام ق)الع ها هنر تانعو

 تفاطلعاونا هل ها لاجراونا ةدهاشم و تو هملق هرزوا قح نيدو تدناحور قاو ذا هکلو انار ر ارسا
 ردکحعد رولوا لصاح توارطو

 با ذم للان ماج نیرتز بیکرتدو شوخ × ترطو نس روزو عبط ج رشت ییزا
 یبکرت لا لهل شاز ا كح دق نول انو 2ا ن دنن ز قاد اشو نسحو نوع ا ندقمر دنلحرف بوحنآ یمط

 تاز( رولز ) م (عبط) حرفو قاتجا ( ع رفت) هنسانعمتاعمال(یل)نم(زا) (تادرفم) ردشوخ

 (لعل)مم (ماج)یلنوتلا (نیرتز) مه ( بکر ت)رواوا (دوب )مه (شوخ) رورسو قاداش ( برط) مه (ندح)
 هلڪو نر االغ ا هحورو فا ڪنا هبلق (قراشایانعم) شعرا (باذم) شاطیزحرق فورعم
 بو درار اصو بو دیر انی د وجو یکن وتلا هبا تا هاو تاضابر نوا برطو رور د لمص کو باق نسج

 رصد لص هب هده اشم نااک اب لاج د :بقق> بو هما كن ا دول !نوخ یمشج شاو ند اکر کج
 رد کک درد شوخ هدابر ل اتر صد

 باو تسم ناتسرب ی مثوحقاسةزن ٭ بوکی اناتسموناشفا تدب برط مو دهاش
 یسموقنوا یک یزوک ر اتسر ی ین هز غ كئىقاس قاف قانا هناتسسهو یبجکلس لاه داو خو بوح
 راتسم (ناتسم)یعکلس (ناشفا) 2 (تسد) هس الهلل( )یغلاچ (برطم) بو (دهاش) ( تادرفم)

 | و
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 (ناتسرب) م(ح) 2( منح) لثه (وح) م(فاس) یجوازوک( ز٤ ) هنسانعم لاو دندننف وک(ب وکیاب)

 اونها ثم بول داشکت ری هب رصب کانتر (فراشا یانعم)وقیو(باوخ )مع (تسم)راساط
 بولوارهاظیرس (اقهصیسومزخ و اکد )عج لبسلهیر لیتا اف) را تخ االبهدق دارا لصاح هما تامایق
 نا درکر سوری خم هدق ارغتسا ماشمنیفراع و ناصقر لا عام نقش اعندنرال مع مدع لا تابلت توس

 ردکءدرارولوا

 باب خفدصوا دایدیاس تع نیا کره × ئا هاکنهزلو نما یانو تبصاخ تواخ
 (تادرفم) هل وب پا خفزوب هسکوا هلوب یبح# ود ےکر ھر دیر یکلنشتناوردرب ن هاورد ص اخ تواخ

 تبع (سا)ل مکن (تعزن)تمالس(نمازلش(یاج) دداش (تبصاخ) مم (تواخ)
 یانعم) وپت (باب)یاقچا( ف)زوب ( دص)ربعض (عا) مه (دیاب) هلو (دیا) مه (تیعک) و( نا )مک (هکره)
 تولخ ها هللاهدتقشح تلاحو نکلر دیآ درکرسورمکم نفراعو نامة رر احا الب نیةشاع هح رک( تراش ا

 یداوب ی یل تراثا وو یاب ترک ود ےکر ھر دیر آتدسناح رذو تهالسیاح ندهن اسف لبحر تو

 ردکید یداو | خف هرو دنک باب ها ند هه ارارتتا هسا س ڪڪ ۹ک ۱3/۲۳ . ۰  ) ۷-به

 بالکن ان دنکمم شوخ لک لربری مطرد عیطألال > ةطاشءیفال لا خزا
 (تادرفم) مک وخ ی وص لکم دنجما ین اربب لکی سط اثم عبط نالوا كياج ندنلاش یتفاطل ك بارش
 كاج (لالاج) یی ارط یذلز بزو د نیز وی لا ملک (هط اث۰ ) م( ی ) تفاطا (فطا) م (ل اخ ) زا)

 ( بلک م(تاه) ا (دنک) مع (شوخ)م (لک) قارب( ) جا( ) فر د) تعیب (یط) |
 رارسا فقاو بولوا باب مه هبو دنک ها قاط م ضامق تاسف و قح سنا تاکرب (قراشا یانعم) فول

 یوصلکهدنجما یارب لکی اسآ لاخر اما نالوا لصاج ندهالاةبح بارش بش لماک ناسناا نالوا
 ردکعدزتن اراهظا هماوع ينالوا ددنربعط بومازبکه دنباق هناخ یکی کہ دنلزک

 بابركنابکهرهز شوکب موره دحرم | +, نونک ار نا-یاهردیرتشمهمنادشان
 یزاوآ بار هسنعالوق كن هرهز سفر هرو ٹر ا ید وش هر لو غا كظفاح یداوایرتشمیآ لوایح

 عح تادا (اه) وجی ا(ر:)م (یرتشم) یآ (هم)لدا (آ) یداوا (دش) یتح(ات) (تنادرفم)
 (هرهذ) م( شوک )هبال ء1 (ا) فتره (مدرک)روشیرا( دریم )یدعش (نوذک )نوا (اد) م (ظقاح)
 ییادخرارس هل مغراتسا (یفراشا یانعم) ا یراکدید هناک (بایر) زا وآ (كناماک) زدلب فورعم

 یراحهرز اواناسل هبهلا مکح نال اوانونکم هدنهکیذ | عسر ان باق هللا هحولاصلاخ ب و اراهظاهماوء

 لمعلاو بسا ملکی لا دعصر هما ) بولو | قح هاكر د لو رقم هغ رم الا (نینملانمیرتشا ها نا)هدقداوا
 ر داو قم ید هدندنع هبل اعتاماقمبابرال ایم هرھز نوای داوا لصاو هللا هعملح (هعفرب اصلا

 ۱ اساهلو ۲ ردکعد
 تاتخژودرارشدرا دون ره باز د باناوضر ضابردپ ابو لصو غاز

 قرارح یمالغق له هجراتوط ند نتر ارس لره كنس یو ص نج كنا وضر رولو ند بغا كتلصو كس

 یسبل؛تنج (ناوضر) را هجغا (ضابر)رولو(دباب) نس()مم (لصو) 7 (غاد)نم (ذ) (تادرفم)

 ترا (بات) مه (خزود) لغت (رارش)ماتوط (دداد)مم (3) م(ربش) ترار (بات) رص (با)
 ردسچ توارطو من یہ هت كلاجر ان او ك رتو تلو ناتستاع یب لج با ھو یا (یر اشا یانعم)

 را تقرفرات هکردخزو د بها ترارحو باذع سهت تالالحراثاو ؛لرعهو دع كنس-ماقت اوذر اهق یا
 ردکعد رددشاندنقرح

 ب ام نسحو مهل فو ط یو ط و تشب هاتسدنا هدر ول دقو ضراع نیس

 ر دیر ع وجر لزوکوردنوجارلنا تداعسیامنا یی وطو تنج ینښغصرا شبا هکیدقو هکسغ اکی كنس
 قغغص ( هان ) رل شبا (دناهدرب) م(ه) یول (دق)قاک(ض راع) ما نسح) هسیالتلل (اب) (تادرفم)

 عوحر لزوک (بامنس>) ردنوجمارلنا (مهل) تداعس(یفوط)ر دج اغارب هدتنج ( فوط ) تنج (تشوم)
 ت ی ___ 72
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 تست سس سس سس سس ترا

 | کالج تاذ كنس یی واو تاج هخرس یب رش ثیدس> (كسلا یرهظ-یلا) (یراشایانعم) یرب
 له ارقد بولوا (نیالاذلتو سفْ الا همیتشتام اهمفو) اصعال من یاج نوجا ی راقدنفص کاج تافصر
 ردکعدردراشلوا تو ارطو نس> عحیمو ت داس

 باوخ ردنا دن و تسهسکرتلامش × تشمغادراس وج بشد ہد نءممشحوح

 (تادرفم) هدوش وا رروک یتلاسخ لاکرزوک تسهكنس یتامرا ك غاب تذج هک ږلج یک مزوک ےب

 (لایخ) تنج (تشهب)م(غام) امر (ںایوج) هک (بش) لج (م) (نه)ذوک(مشچ)ل(وج)
 رط) (قراشا یانی )وقي دا (باوخ)ف(سنا) درو (دنی)نس()مم (تس)زوک(سکر )م
 ثنو هلن ةجررظنراما نوح ازعلق تابح اضع هرس ( اخو مدع ضر الا ىع فدک تنا ةجررات یا
 ردکعد ردنراج دابعال ةجر هبا قحرظ] یخ د تنج یوج یکم ج شا نالوا هتا لاج لک

 باب رهر د هدرکو لیجرکذ ت شهب % لدفرهردهدادو لاجب جرش رابه

 (راهب)(تادرف۰)هدیاب هر د جاب | تالبجرکد انس تنح هدا صفر هر دث مرو نح رش لالا كسا

 تاج (تشم) هدنقورد(لفرد) ف (رد)ش هرو( هداد) م( ) مه (لاحج)لیصفت(حرش) مسیر تفو
 یه جد رنآ (قراشایانعم) وبقرع(بابره) ف(ںد) تت. 1(هدرکز م(و) فو لزوک ( لج رکذ)
 ناسا مدره بو دنا طس نساصعال عن ط اچ هنبمر یور هدرا ت قو هکروک یهللا لاج+ لک ی شنو

 پراوا نوصنم هبا نا من (سفنالا همنشناماهضو) ید تشم ر دشت ناسحاو مرکغ ید ی هناومحو

 ر دکي در دشت اناس یسهالا نان یب تجرو یبهللا لاجرام آهدادره

 بانوخ یتضرتیدسررکا ماکپ ٭ دسر لد ماکب غاجو لدنيا ټخو ب
 (تخوس) (تادرفم) وص ییناق یدزک و د ید را هدا هرکایدمربا هندا سه لک وکم اجو ملکوکو ب یدناب

 نا( )م (مک) ید مربا( دیسرن) مه (لد)داه (ماک) مه (غا) کوک( لد) و( و دام لمف یدنا
 نالو هد امع, ف طا (فراشا یانعم) وص ین ات (بابوخ) یدرک ود (یتکرن) یدیرب ا( ید سرب ) هطرش

 ؟ضور ی د انس هن یک هدول کمر دنا دىماندنب اسحا هن داء تلع یبو غرد یبهدنرخآو هداد كمال

 ندمراهد دد نوا داوا ل صاح مدارهزونه هلق نیر هل اهن رارسیا راجو هللا هفرعم راه زا اق

 ۱ ۱ ر ډکی د مرکودراشاب ینا

 باک یاد شو شیر کک رپ تسهدک + كم یودحان س یا ارت ناهدو ثلا
 هززوآ را هس باک ی دو هرزوارکح یهرابردراو هکشحزوطق وح بو ګ یا نوا لزغاو ما انس

 زوط(كغ) م(قرق>) قوج (اسب) م(یا) نویس (ارت)زغا (تاهد) قادود(بل) (تادرفم)
 تا مشی( باک )عج تادا(ه) دم (هنیس) نا( شید) مه ( رکچ) لعي)مدداد (تسه) مک )
 تمعن كغي درو قیفو هقح هار بوریوربخ هزر ندک هنونکممولع كنس قت بوب یا (یراشا یانعم)
 ةنرعم لصح هدنبشو قشعدار یلشنآیرکحو شاد یرفب لشاب یزوکصوصخ ازز جاع ندنرکح#

 ردکیدر دملوالا قی رطب زی رب ندنرکش لر دقلا لج | عنزمغب داوا هدنباطهتنا لا تلصو لنو ها
 تارخ نادهازلاوحازا یرادنرمخ + دنتسناقشاعورودب هکر ناک

 (ناک) (تادرفع) ندشلاوحا دهازبارخقو رخ ردرلتسمراقشاعهدکنامز كنس هک چلنا نرظ

 (ربخ) ردرلت بسم (دنتسه)راقشاع ( ناقشاچ) نس(و)نامز (رود) هسالمللاب (ونرودپ) هقلیا (ربم) نظ
 قساعیا (یراشا یانعم) 7م (بارخ) رده از (نادهاز) مه (لاوحا)نم(نا) نسزتوط (یرادن)مه

 هلا بلاط ندنجوا تهن هل انالواهدننلط هتا تاد تذرعم تلعالب کهن !نظ قداصنالوا هتباتاذ

 یلاج كب الو  هدبلط ی یربغ كهللا (نوایال نیدل او ن واعي نیذلا یو س له) رکر داکد ردوا م نالوا

 ردکعدردیارب

 بایلاعباتذازادوشیدیدب + يلوارهوح هکنقب دل تمارودنا ره
 می(اسه)(تادرفم) ندیاتفآيعریدنل اض اعرولوا هان یرهو لعل کی داوا نب هدنرود تایل ا نساکب ۱
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 (دید) م (لعل) مم (ردو ج )مدام (نیت:)یداوا (دش) هباطخ (ات) مم (با)نامز(رود) مم( )وبا |
 | لقداصبلاطیا(یراشایانعم) اض( بات) م ()اع) شوک (باتفا)نم(نا)رولوا (دوشی)رهاظ

 (ةو-دشاواةرااک ) هلا (ناعالانم ةمهااواع) هکد دلو | مولهماکی هل ا همها تاضوفو تبادههدملد

 نالوا ضرالاو تاولارویسأوا ( هر نمرو ىل ءو هف مال سالا هر دص هنناح مشنثا) لتنالوا
 ردکدردندننا داو فعل اضحور دن دنمرک هغ دا دعتسا هصک رهورد هلمساوارونم ل.س همتا درون كهللا

 بابرد یکسیاس كس ا دوش ی توف هک ه تسالبرج قررغ ظفاح و یور ی شعب
 (تادرفم) شیر ارب لک نع دش رولر ا توف هکردشاو ا قرغ هن زکحدالب ظفاح هلق شع زو كنس

EEO EY OE (ts a) (ge) a (an 
 کانعم) شب (بایرد) (کی) لک( )ی دست( )رول (دوشی) عياف (توف) مم( ڪڪ )
 لاک ه ڪڪ ها درولو بوىملو صا ن دفن ی الب یش داوا التممزو نه ظفاح یقتشح يطعم یا (فراشا

 نس هدنمد لو صر دهدنیاط تعهعو نوء ن دنس ندنف وخ عاضو توف نوجا ید دلو ادعت م هبا دادعتسا

 ( افر ل
 تست تاودیاعدمصص مد سنوم هک * تسرددهعو ےدقیحو هحاوخ ناع

 كنسیسنو.كقو حابصب هکنوصق> دهع جګو نون و نوعقح م دق حو نوحت> یناج كن هحاوخ

 E EOD مور (I E ت( (تادرفم) ردکتودیاغد
 ر دکتس (تسن) مه (تلود یاعد) ماکتمریعض (م) حامص تقو ( حص)ب>اصم(سنو-) جک (تسرد)
 نوحقح لسو هملع هتبا یلصمدآ ی عون هصالخ و ماعدحا وخ هکنو لوا ههللا دجر ازه دص ( ینراشا یانعم)
 بالطتس«باطخ تذل هتسب اشونوعقس ما نمم البا هبهلا تردقدب هدحاورا )اع هل ذوخ مند هد رونو
 هدر اهما تقواب رک هاکرد تاجانمواعدورکد یلاعت تنا ةن انعب هکنوصتح مکلاتسد دهع هلا مک رت لا

 ردکعدردغاج سوم

 ردکعد برات شا

 تسشودرهم سقن تسدرابن هنسحولژ درب تس د حوا نافوطز کنم ك شرس
 كنسیدلوارداق ندنحول هنسیداوا بلاغ هح ون نافوط یعبیدتلبا لا ندحو نافوط هکشاد مزوک ےب
 | م (تسد) مم (ح و نافوط)نم() 7م (هک )ن (نم) یشازوک (كشرس) (تادرفح) هغموب ك تبع

 (ره)ردیضام یدلواردق(تسیرا)سکو کا( تو هتق(جول) م (ن)ودپضام ندندریدنب (درب)
 ادخ تاعانمواعدرکد (ییراشا یانعم) ردکعدقموب هتسانعمر دصهردضام (تسش) (ه) تب
 هدادح ول بو ديا نارد ڪک هلشابزوک مرع نوت هبا هلنا لاج تب ور یوزرآ نوا یر داوا اح سوم

 ردکع در داکد نکم یلاوز هکر دشلق تبا هلو ا یهللا ةه شة

 تسردر ازهدص» دژرا کسسکشاد ی رم هتسکش لد نیول ماعم نک

 هلا(نک)هدناذ (م) (تادرفم) هنوت كب زویرکد هلبا ی اقتسص هک لانولاص یلکوک قنصوب هنا هلماعمرب
 م (ک) رد ما ندندیرخ لا( رنج ) شرق (هتسکش) مم (لد )وب (نب ا

 ل س

 كس نازه )زوی (دص)هبالمال(ا) ردعراضمندندیزرارکد (دزرا) هیردصما(ک) مم (هتسکت)
 بولوا تبا" هدو دنکه تلا ةع شعب هغر مم (ممیولقةرسکشناادنعانا)  (یراشایانهم)نوَس (تسرد)

 باق یک ك نوور داود یول ایم ا هلا یلق یک نور د قحر وظنم بلق نالوا هت.کش هلا هنا لا قامت شا
 : یاب ردکیدردکی ند باق لفاغ كس زود |

 تضفزوردرک تابار ملاوح ¥ قشعدش سه کن کم یارک مالم

 (ثمالم)(تادرةم) هدنوک یګاوا ید اهلاوح هنادارش ی یدش مه ی شع هکهلبا تحالع هما یاب ار یب

 | م( دع دشرم) شا بل (نکم)هردم-(1) م (بارت) هال )اکرم یم ) راباوسد
 | تماشا یانعم) لو( تست )مه (زور )ید (درک) قلنا ریو (تاارخ )م( ) م( ےد) یار (تلاوح)

< 

 کت

 حب e همسر هست 7

 مور جیم



or 
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 یرداظ كنبحاص بلق نالوارومعء هللا ی رطن هت راما ( هربال هللا ىلع مسقاولربغا ثعشا بر)

 ندرو د: ڪڪ ی یروص ترا و تافتلا هشرس (هلنلالحا یل-ءنامارح امهو) لزا م اق هکر دیتابارخ

 ردکعدردشع اوج

 تسخ .تشکی ور هس غور دزا هک * تسشنزادیازدشرخ هک شوک قدصن
 (ا) (تادرفم) بذاکے ص کلا ی لوا لزوهراق ندنالب هک ندکسفن هغوطشنوکه ک لاج هقدص

 (زا)ردعراضم ندندس از هغوط ( دیاز) شوک (دشر#) شلاچ(شوک ) کرغوط (قدص) هس المال

 م(عیص)ردیضامیدلوا (تشک )ذوب (یور)هرق (هبس) نالب (غورد) هییاطخ (ات) رم (سفن)
 بارخیرهاظ هک ترا ییسهخدص لیصعت نالوا هتنا اجرا وا بلاطیا (یراشا یانع) لوا (تسخت)
 زوو ردب ذک تبع یاوعد هل اره اظرمعت ارز ر دق دہرا ایلوا حرسنمورومعم هبا قحرو طابو

 ۳ ردکعدردغلارخ

 ترجو كباپزاب سیدزنشعفالوح » تسود تان فطازاربم عمطالد 7
 (تادرفم)تانوا یکشاب كیاچ لدروا یساوءدقْدع هکنوحندنفطا زس امن ك تسود هجسک عمط لکو کیا

 وس(تیام) یت( ی) ناسح (فاعا)ود یخ ن دن دیر همسک (یم) مه( عمط )ادن فرح فا لکو کی ا(الد)
 (نای) مه (س) بلا درفدروا(یدز)یوعد(فال )ر دفن ندهبنقو نوج (وچ) مم (تسود)
 (انابس مهد اانسفا و دهاح دلا و) هلند دمعتسا (یراشا یانعم) رخ ات البو هل (تح وكباح)تاش وا

 هکنوح هقن | دما عطق ندنفطازم نان كهللا کوک یا هل خسلب یم هصالخ ند هب مش تادومق هعنمرک
 ردکع دردقو لع هدضامف هک تیا ادف یکناجو یکشاهناو هّللایروف لدتا نساوعد تب

 تاس ہل داس قاط رتب یکی ت × زونه تشدو ہوکی اد ڈول تسدز مدش
 (مدش) (تادرفم) كش وکی غاشوقرحنز هلتجره نسزم | الاح ی۔ولدارععو غاط ندکلاكتسمداوا
 نسرع | (یکی )الاح (زونه) ارعص (تشد)غاط (هوک )واد (ادیش)ندکلآ كانسس (ول تسدز) مدلوا
 هحرک |( قراشا یانعم) كش وک (تسم)رمخز (هللس) قاشوق (قاطن) تسرم (محرت)هسیالمالا (محرتب)
 هل هلنا دج نکل مداوا هنا و د یل د نا درکر سوره د ارععو هوکب ولو ا لقعلا بولغم ها هلن هب عو یشء دماغ
 تباث ی هدهقداص تم هل لس بوملق لکم ندن ترش دو ندید هعساو تجر هلن نالوا بولّملا بلقم

 2 ردکعدردشلق

 تست زابو درکهواب ےج متاخ هحاوخ هک + دن وک سو لدرا ییصآ لعب

 ترضح یی هحاوخ هک رلر د قسارا یلقرک ا هلاع ب وسنم هفصآ یر زو كمالساا هلع نا مس ترضح
 هلع ناملس رز و(فصآ ( 7 (لع) عم (ا) (تادرفم) یدماراو راک ىدا عاف ینطاس اخ ناملس

 هاش دایر (مج)م (متاخ) یدنفا ( هحاوخ) رید (دنہوک )قسادا( ےہ وج )باق (لد)رک |(را)مالسلا
 تارا تارابعرک|(قراشایانعم) یدمارا (تسن) ورک (زاب) یدتا(درک) میاض (هواب)ییسا

 لها كسا بلط یسرمڈنم باق نالوا یدمرس تداعسثعابو ی دبا تطاس بس ها مولعنالواروطسم
 وع قداص باط هکر د شما ب نقب رط باطو شمروتب یتاخنال وا تنطاس بس هج اوځ هکر لر د نالوا نبقي
 ردكي د هللا همصع نم مو معلا هكردض وفت هقح تمه با ت دارا

 تسر ترد نیاوحدشا هح غا اک × یوح ظافحناربلدزاو طفاح جھ
 (تادرفم) یدقب حاغاو نوح رولوا یهاک هن كغاب هتسا تاجو ظفح ندرارلد یخدظفاح همنکیا
 (غام)مص (هاک) هقسا (یوج) هبا (طظافح )راب وبع (نارږلد) نم(نا) كيد همنکب ارد ین (جرم)

 طفاس یا (یراشا یانعم) ید (تسرن) اقا (تخرد)وب(نیا) کنوچ(وج) دواوا (دشاب) هن( هج) م
 دکردیراجهن رزواكیوت هلن ةداعارز هت !بلط ظفعو تمصعندبناف ماع ناو ولو ندیروص تانسخو
 اضا هلو ال نما هتیانههقنا انصعر در وجه ند هنا دمهعور درو د ند انعم ترو ص لها

 تا هناخ هک ادورفوامن مرک * تست نامش آن م مشحرظنم قاور
 ا ۱

 یم
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 (قاور) (تادرفم) ) ردکوا نسوا هک ل کە عاشاو سوک مرکردک او و لس عادراج یهاکرظن مزوک مب

 )ناسا (مکخ تادا (تسا) نس ف) هوو (هابشاراپ (ن )ترک( مشی )رق راد
 8 (تسن هناخ) وا (هناح) مه (هک )رد ندندب لک( ) دعاشا(دورف )رده ندندو؛رتسو کحح

 معاد ماللاوذبر نالوا هزم ندناکمو تاوح هلہفصو (نیلا ولا كلا هتنا یلاعت) (فراشا یانعم)

 هاک انعو مرک اضتر د هللا شرع نموا ا باق هکر د هماق نالو اك اذ لک تاحونس ل مردن هلت مھ واع

 ردکع در دکنس هناخ هک تا نشور لق هناخ هلاکت ذ تامل تاض وذو

 تست هنادو مادرز بع یاهذطا + لد یدو ر ناغراعزا طو لاخو فازب

 )ا( (تادرفم) داغ ال هنادو كلغازو د كلنسرافطا بع ین یناکوک لدیاق ندرافراع با طخو لاخو فاز

 درة »ند ندور ال داق (یدونر) رافراع(نافراع) م 6 زا)ی وا لافص(ط>) اب( لاخ) مه (فاز) هبح اصمال

 (تسن) )2 (داد)ف ارود(م اد)یغاشا ی ذ) بی (بع) عیب تا (اه) م (فطا) مم (لد) )ردمطاع

 یاکوک رلذراع هب لا تافصو لا فاو تاذ لک هت ا نالوا تلعالر طع د یا )ف E یانعم) ر

 پورب و تب احوردنا دا اچ یر ور شل تاد ونک درب اک ڭا | تدح کس دق بناج

PETERSردکعد رد مکلف و تغ دیس .یرلاوا  

 تتن اةشاع كن املکهمس# ھ نجرد هک + داشوخر <« لم اب یا لک لصوب تاد

 رییکصزار ۱۲ هن افشاع اوت یا تک نوداوا شوخ یلبلپ ره یا ہل لہو لک اکو ک كنس

 فیل (شوخ )میس لس (رک-) م (لبلب یا) مم (لکلصو) هبالما( )نس( ) لکوک ( لد)(تادرم)
 تقالاه(هناقش اع) زاوا (ك ناما )ل (همه) رب راح (نج) ف ( رد) ردب "اعررهانوساو ا(داب)

 زکذ ماودرص- تقو صو صا بش وزور هلا لدزوسهدتبخ طور یا (یراشا یان عمه (تست) )ردنوجما

 بوم صف یغلا هت لا تلعوثعابو یناخور تذل بلاج ںولوا ینارتبانعو قفولاضح هّلا

 رد در دنرک نع لاحوب هک وا لد نشو با لصودمما شاع خرج لی
 تس هنارترد توقا حرفم نآ هک ا ک تلاوح بابام لد فعضحالع

 (جالع) (تادرقم) ِِ دو لات توان حرفم لوارک هلن الا وحس هبل ىح الع ك: ةعضزاکو کم زب

 (جرذم)لوا(نآ) م( ک )دبا (نک ) رضب ونت (تاوح) مم (با) بالما()مم(ام لد فعض) تامرد
 رغ تادا (تسا) نس( ) لسو (هزمح) م( هنارخ) ف (رد) رهوج یزمرق فور( توقاب) یک دف
 رد هلا ت ع لاک ههللا م الکی خا تس احور تذلو باق توق ضا ممر کک اذ ی شاع یا (قراشایانعم)
 حرف مرکعاونا هو تو دنا ضد وغ : ههالا یکی روما هبا ۶ فارتعا نامه بوہمروکن دکد نک یلاحر رش

 ردکعدن س دلت ندّق> ی هلج و نیند ماجر ی ازد هد هاسح اه رخ كنس شع

 تد هناتسا لاح ناح ٌهصالخ یو چ  تتدرالستاودرا مرمصقم ناب

 (ا)(تادرفم) ردرغاربط کش كنس یسهدنز لاداح ن 1 ندنشو د نمد ام كنسدمهدرو هق باش

 دز( هملخ)نک(نو) مودم (تزالم م (تاودزا) یه یادوم (سصقم) مه نت 2) هس المال

 مرکو با هاک | دام رداکد دعتسم هب هبونعد هکر د ار عم فیکس (قراشایانعم) مه (ناج)لصاحو
 زد کیر دک ررر تیس اش هد ناڪ رار د هان هلن

 عسل زا نو وا رهع هرارحرد × یشوشر بلد دقن مسهذ کرم نآ نم

 م (نآن م) (تادرفم)ود هلال هناشنو لر هم كنس یسومق هن رخ هبوب ګر هیندقن لکو کم مرو هک کد لو انب

 هتاالادوجومالرس (یراشایانعم)ه وتر Ere) هیاهرس (دن) مری( مهد)ماکد( مین
 لا ناروا یتیم دملکر هدهبلق نالوا یهلارارمسا هت رخ باد درع ندهللا یوسام یبلق هرامرمس هر ۳

 ورونا ا ود دا درک ج نان شان هلن اش اتش ته
 ردکع در دمز ال فارع:

 تست هنانزان ماركلفوح یتسولهک ۳۹ راک نی رمشراوسهش یا یبعل هحدوخ و



 (تادرفم) ردم ام تکه شهرک یک كلفراو -مش یا لز وکی ا نس فرمه2ههصن لد نک نس

 نررش) فرم یعب یھ داب داوس 9g یخ و و ر ر و
 م (تست)ىچ ا (هنانزات) عسیطم (ماد) مه (تلف)لذم (وح)هرک زستعاطا (نسٍو) مک )مه (راک |

 نالو اند همطع مارجان ځو حب رداف نالواهرزوا تاطهمو تکح یلاعفا عمج یا (فراشا یانعم)

| 

۱ 
 ر دکي د لبق ترا هلکقوش تبحیند یمفعض بلق مپ نسر ارد هلکه رهان تر دق ینو تس ی كلف

 تست نا مهنامنارددک لح نی زا * زا هدبعش رس دزغلب کنم یاچ هج
 مم (نمکاج هج) ( تا درفم)ر دم دنغج ر اغط ل هنا كنس هک ن د هل وب تلف ل روس هک مرت ب هن

 (تستهنام) قجراغط(هنابا) م( لح نی زا) ییا وا (ناب) لح (هدبحش) تلف (ربیس)ریروس (دزغلب)
 كلذو كلل کی اکد نیم اه دن دکر کم نکآ مت ادیما عطق نکس ر هح رک مح رناجریا (ینراشایانعم)

 بولوت هر ارذک تاظبو ردحرو-ندمقمسمهار نهیو كن املوا هن عماج قو کلا مرارساو برا یک
 ردکع در دکتمکح ید یم اق هدن دی انارسخ هادا لا دتل الص ا ۲

 تست هنارت نڪ “نی رش طاح ر عش هک درا صقوب الف نوک اتل دورس
 (تادرفم) ردکیرا كاس یرعثكظفاح رلزوسواتاطررونکه صقر یکلف یدعش ییدربا اش كل تس |
 هک)رروتک (درا) تکرح هنزو (صخر) م (تاف) یدعش (نونک )هب اطخ (ت) م( سا )ی را (دورم) ۱

 لدهلکناسحاو ضیف كنس ید (ینر اشا یانغم )مه (تست) 4 هغنو یریا (هنارت) مه (ننه-نییشظقاحرعش |

 مرک كنساضع ید قارات كنئاس هدرعشزرط كغاسل یراهعمکحرارسا ندیارو هظوحونس همن ازوس |
 توا تعلطزا د هذآ هدندچ تسوا تنعم ذر ار لاح ١ ایا۵ و ا ردکعدردکناساو |
 جی (هدربارس-) م( ل د) (تادرفم) دید اوتار رکھ رد نه دن و کا

 یانعم) م ( تسوا) لاج (تعلط)یجت وط هن (راد هنآ ) م(هدید)ردکنآ(تسوا) م (تبح) ی لوح

 رصنوردر هظدور دلع هنتر ارم. كالا باق که هالا لو | نو اوا دجربغالاسغرتو ةمعنلا اب دع (قراثا

 ردکع دردنابع یخ لاج هداشاره هع رابتعا نع هلاهدهاشءیره اظندر هام

 چوار اب ساز غدرک »نوک دم موواشودرماوکیم
 م(سم) 2 (هکنم) (تادرفم) رده دننلا کوب نم كن می وب هناهج یکیا مهر دنا شان هک نب

 م (تسوا) تمد( تنم )دلوي اب ) نا (یذ) نیو( درڪ) م (نوکو )مهر دن (مروانرد)
 نامس# ماغتسم ندهلنا یوسام عسج هلوا هنناسح كهللا ق خا مرظناترمص» و ارم صب ( یراشا یانعم)

 ردکع در دقوب مجاسح دریغ میج ات انس یه ال ماك ملا

 تسوا تمهردش سکر ھر کف × راتافواموی وطووا

 ۸ (و) (تادرف-) ر در یه كن یر کر مر لر م ی ۳93

 7م (تدوا) باط (تده) را دقم (ردق) (سکحرهرکف) مهراب تماقوام) م( وط) عم( واو )

 یر کف نوعا ید دارا یاب اهر غ ل ده از ناماو ص الخ ند ناسف ظوظح (یراشایانعم)

 ی> اصیلاع ته نالوا ہن الدا ل ۔ءنام ارح اہھو ر دہ دیاجور د اےفامو تنحنالوا سفنالا هممشتام

 ردکع دردملاع یردقورد هللا ن03 یرکف كقداقشاع
 تسوا تمرح م وراد هدر ٭ اتص کم رح نارد مشا ہک نم

 وا (مشاب) ےک (هک) م (نم)(تادرفم) ردیرادہدر نع رح تزء كن یلہابص ہک دہر لوا لو اےک نب
 ۳ (تسوا) تز(تدرح) لوح چا( رح ) یحتو طه در (راد هدر ) م (ایص)لو> (مرح) 2م (نارد)

 نییرقم"دکن المهدنس ها ذهنک تاصو كن رانتا ذنالو | یحناص نا تمظع هدسدقت لاک( یراشا یانع»)

 اکب امظع من خیداوا هدیلطام اردربسعیلاصو لن كنهراصب وز عن هلو نا درکرسوربصم نیسدق حاوراو
 تسوا تمصعهاوک ماع همه ¥ نابز هس حماد هدولا ندزک ردکیدردمفاک

 (هدولا) ( نه (تادرفم)ر دیده اشكنتممع كيا مع هلج نابز ن سیا ٹول موس ہثاول یکتا نیرکا
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 سس سس سس سس تست سست سس سس سنین سس نت سس سس سس سس |

 | (تمصع) دهاش(هاوک ) 7 (لاع) ل ( هح>) م( ناز هچ )اک مریم ت (میم)كنا (نعاد) تولم
 | فکت مسا بوی هد مش باحو هدسندت لاکر دق هنره (یتراشایانعم) م (تسدا) تطوف

 یتلصو یرابتاذنالوا هر «ندسهباقن هلتسو دق هذ دلو اه دغا دامن یناحور لا دتا دا دعتسا ساقالو

 ردکید عاد هدنسانق

 تسوا تب وژوررخن یسکره + تسام تب وو تشدک نون رود
 م(نونجم)نامز(دود) (تادرفم)ردبتب ون كنا نوک شب« ہل رب ره ردمزب تب و یدک نامر كون

 او مدد شب (ج) مه (یسکر )دز( تنام ) م( واج (تشذک )
 یهانتموب ردمزپ تب ون یدعش یدنکندلاعو بو دیا بکه مهلا تب رقنونج هلا تبجو قشع (فراشا

 رخ ًاتالب هتبخو یشع ل صحت نالوا تب رق ثعان نا صالخ او تعاط بوسسرو هی اه یرعهنامرسنالوا
 تسواتاودنءزمرادهحره × برط خکو قشاع تکلم ردکع در دکرکتردامو یس

 (قیشاع)تکاع (تکلم) (تادرفم)ودندننکر یاو د كنا هسباراو نره ینا و قل داشو یتکلع یلق شاع

 (قراشا انعم) م (ت وا تاود)تکر (نی) م (مداد هجره)رورس(برط) قجوب(جنک) هیردسماب
 صالخ نداند *هدنغارف هشو صور دک ندقاوا لاعهاش قاواداز [نداوسامد.ق ںولوا یحی شاع

 ردكيدردشت |ببصت هل رلادک ر لزب ل یادخ ندنمرک اضع هکر دیدار ورسرب قاوا هلا قس ت: سنا بو لوا

 تسوا تمالسناسزدنا ضرغ ٭ دش هححدشادفرک ل دو نم

 كن اددمتروا دوصق مو ضرغ یداوانابزهن یعبیدلوا هنا قدلوآ ادفرکا لکو ڪڪ ید

 دوستم ( ضرغ) م (دش هج )هبا ق داو وحش فرمسرکا (مدشا دفرکر مم( ل دونم )(تادرف )رديت الس
 با> بولو ابصنقاطم لاج ةدحا دمو قح تد دن اود نکل( تر اشا یانع۰) م( تسوا تدالسنامهردنا)
 هبا یلق خراف یلق ندرضو عفن بودیا ادفهدقح هار یورو یلقو یش یخ قاوتمالس نبش رش

 ردکع درولو الصاح

 تسواتولخ صاح هشوک نیا هک از » مشجر اظن مد امم شا ایم

 رکف(لامخ )ین( ) (تادرفم )ر دصاخ تولخ كنا هشوکو  هکندن آیربرظن لزوک ن و اواز مناخ كن |

 جد (هشوک )ص(تیل) هکتدن (هکناز) مه (ےتج)یررطن ظن )نو لوا مام )رک( )لاک
 یکت رم بو رصد هکمح یاد امورمعبلا غاز ام کت تربغ قداص قشاعیا (یفراشا یانعم) م۱( صاخ) ۱
 هنهآ قلخ ام یراظ تمعن هک لرک ی اقیح ده اشم هار اتع ارطن مدام شاره بو دیا ظفح ندرظنهرمغ |/

GS 
 توات ہی ولو كر ربا × یارا نج دش هک و لکره

 (دش) کی( )م( لکر ه) ( تادرفس)ر دیر | نانکةرو ك نسو قوق ی دع تن یر هزب نج یدلوا هک لک یکره

 (قراشا یانعم) مم (تسوا تبعص)وتوق (یری) نول( كنر) مم( نا) ییز (یارآ) هجا د خا: (نهب) م
 نداوسام یاق هناخ یس هله دیار و هظه دبلف هضور هک یه ا هن دارا رساو یو نعم ض فرت ارب ره قس بل اط یا
 ردکیدردیرثایاوا ادخ نب زکت بص هلا ییا درککو رک ذ ںو دیا ہدا شک یلد شح ەق بناج بو دیا لاب

 تسوا تم هنهک هنس ٭ ار ظفاح هک نیسسرهاظ رقخ

 | هتان و همروک (نیبم) مه (رهاظرقف)(تآ درفم)ردس هنر زن تبع كنا یمهننس كلاس هقاد هی رهاظررقف
 ةفرعمو تم باق (قراشا یانعم) م(تس وا تبع )هن رخ (هنممک )ددد (هنیس) 20 ر ظفاح )

 رقف هنغرو هدف الخ كس و ماوعنامسهرولو اره اظیرمسیرذنرتذلا ی حوا یهلارارمسا نیش هبا هلن

 ابا هلو ردکعدر دل ارابتعاوراثت هملق یانغ خا بو دیار هل رو ص

 تسوا تدارا دوربهامرسرن هحره هک * تسودترمض>ناتساوامتدارارم

 eg. RE كنار دمکه رزواز ملان مز هنرح هکرد لب هلکشرا لنت رم تسود ۍ شار دارا مزب |

 ردیک (حوربم) م (امرسرب هجره دک ) م( تسود ترض )كشیا(هناتسا )عم (داو) مه( تدادا) سالا
 تدارا
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 لکب ولو اوعهدنسهدارا لةح نمە داراز اشء ةر هکر ۰ رب (فراشایانعم) م(تسدا) لب د >(تدارا)

 بولوا ےلستو یضار هی در وہ اضق هنر ھو منو من الو و الب تسودهفساوف بوح بوح ا ن مءاحام

 ردکعدزیلوا ثافامند. ھل ا سدق با :اج هج ول نآرب بول دق عانت هقح هدارایههدارا

 ود حر ناعم دا FE * ا [مشیدم مودم

 لثم (یطف) (تادرقم ه دناب اقم ی اکی تسود مد وقرا هل !ندنوکو ندنآ هحرک |مدهروک ینربط لنوو

 مه )مدرق (مدا) شاوک_(رهم) تی (مز)م(هسجک)مدمروک (مدین)م (تسود)
 هکر ےاوا یضارو ےل ہا (فراشا یانعم) م(تسد)قاکی (خب) وشراف (لب ا:+)قف (رد) رلهشسا

 ار e او اب آونداملواو ا کر دقو یرلتو لثم هدّسحرا هنق داص قشاع تنش بوم
 رمز له انا ساوه ندنرهرا بز نکیآروصقر الات الق هکر د دهاشم

 تورو ههعیاهقرو ےن کش نوح هک ٭  دهدح رش هحام لنت -لد لاحزاص

 (ایص) (تادرفم) ردتاق تاق یکی کو كن راقرو هخع کرو حرش هنندنلاح ا رنک کر اط مزباص

 e rE عد) تم لی
 یانعم) ردربخ ةادا (تسار ردکع د تاق تاک لعاب سشا(ورتو) م( هخع) راقرو (اهقرو) م اکو (کش

 اا لج یلق لاوح انوع اقماق یا وسر هلا عالطاهنىعر ھك هر اصب دع هکروک یا دخت را کک

 راتسبوروہ رتسد دما راهدرب تاق تاق ىە یاهقرو تويم زد E هنساماواو

 ردکی دردشاق صا هيو دنکدابعلل ةجر وات لوح عن نالوا بوی

 تسوبسلاخ هناتسا نی رد هک ارساس ۷ نئي و مزو سدنرر دن | شكو س نم هن

 )4 :)(تادر ةم)ردیغاریط یسدهدکشیاو هکراو شاب قوح اکد نب یخ ا یهکح > یسہتس د كن اساکی بقا دنرود

 مش (م) ین (وسنر) فال نر يا یک قسد (شکوبم)ب (نم) یتفر
 قاربط (لاح) تشبا (هناتسآ )و (نیا)ف(رد) هکر او شاب( هک ارس -)قوج(اس.) قن ا(س) هدجو ملکتم

 س حرا لانا الو تس م هللا ی وسام ¿ نعدرح هبا هن اسف تاب ( یراشایانعم) رد (تسا )قسد ( وس)

 ةجر تع هلند فراع هصن ماکد نی قوا ناو ا رف قشع قوغتسسهو ینا درک ورم لداسفو نوکو یعتقاب

 ردکع دردرلد ارا ی ر ا اهدا هارد بوملوداةعاهرمغند هلن

 تسول A E TG | ارناشفارینع فاز یدز هاش کرک

 (رکء)(تادر هه )ر د ولو دوق ءقاریطویدلوا ET ارد هفاز یجج اصر نع ٌللدروا قارط رحم

 1۳ .لعز (هڪڪ) لوعفم تادا( ار ) چا صر: Ee (فاز)لدروا(یدز)قار اط(

 رد(تسا)اوترقرنع رب )م( ) دارا( تڪ ) هيشتا دا (اس) كسم (هلغ) لب(
 جره دنباق رک هک ندا باب فیت ایل كتیانعو یدو نسهزسان دن رمح جام ہد یار 8 ا

 لد تاضو,ف رات 1 ,EEE ه دی دوو لاحو ناناشنادخ رارم 5 رڪ م ے2 پاور ۵ هل ناچر

 دک دزدان

 تسوج بلر هکن یورسره ولدڌ یادو ۽ تسنجرد ہک لک لرب رھ و یورراثت

Eیراک قمرا هکیباعاورس رهنوساوا ا دف هکدق بسر دهدنچ هک ی ئا رب لکره نولو دارا هک زول  

 ناتسب دغا (نج)ف(رد) یاری لک ( لک رب ) ن د( و )زو (یور)ی اص (راش) (تادر مد 2

 قاما (وج)داک (بل) ی( بندر( ورس( رد) یس( )یو (د3)م ادن رد( تس
 TS هردکهالااطعو قف ول لج هکنوح( ینراشایانعم)رد 0

 تاد هاخو تعاطو تو رعمو -عونوساوار ?E ہھلاتاذ یشع هارردراو هکیونعمو یروص

 هلنا لاج یسلج هغر سرا درا دلا امر دتمارکورارسا نالواادس هدفراع لدهکیزالآ تماتتساو

 ردکعدنوساوا اد هن لو

 و که دهس نابز هدير لکی اچ هح ۰ تساالوا قوش ف مور دهفطان نابز

 اح ۱۰
 ۱ بب
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 تو
 (تادر مر دلکد یریردب راق یاب وسلطا ور اسک یلید هنردزم لد ددنفصو قوش كنا ىب دهقطان نسقن |

 د(تسا )زسلد( لال)رمعخ (وا) تم (قوم) م(فصد) ف(د) لد(نابز) )ینا سنا حور (ةقطان رفن)

 یانعم)رد(تسا)ییب وس لطا(وکه دی )لد (ناب ز) راک (هدیر) لق (كلک )رب (یاج) ن( هج)
 هدرببعت ی هنن احورذل دل یمب دلق هدمشح هدق ارغتسا هډ ول تادر اونا نفر غو یخ اع خرا ریز (فراشا

 لاردالا لرد نءزدهلا) کر دلکد یک« یربعتكت اقوذروما هما ق 4 یل وس لامان و بر دلال
 ردد دل اروم هللا ت تاذنعفهولاولاردا

 تسوکتلاف یاغقردوک لاح هک ارح + هر
 قاکی (خر)(تاد رفم) رده دنس هسک لافولا لاح ولا کن وکر دکر کم سا ولدا شه یدک لکو ک كغاکب كنس

 نون (ارج) قاب (تفا)مرقما(محاوخ) مه (دارم)یداک(دمآماکوک (اد)ف(د) نس-(2)
 ۹ یاو تب 7 )ول (وکن) لوافت(لاف)هسک !(انق)ف(رد) لاحویا(و کنلاح)

 یال تاصوهل.سسهده اشم كش د رش د لاج ندنلوهح یناحورذن اذا هد حورو بو دیارو هظ هدىلقلەتاد

 كعرکدعو (یییدسبعن اظ دنعانا ) کرد لوا ل صاح نیش هع دود .لبنو بلاغ خظنسس هه يدب

 ردکیدنس دال ا فاععال کرد هنارساعیوق دمهاو لو اھ

 تسوردود لالوعمه لزارا دغاد هک * تسلطشت ارد ظفاح لدنامز نیا هن

 (تادرفم) رد هلال یب ندو دنکن الو ارا دغاد هدازا هکردلکدهدبلطشتآ هدنامزو یلکوک كفاح

 ودهدیلط (تسیلط) م(شنآ) ف(رد)م(فاح)لکو ک (لد) مع (نامر) و (ْنیا) ین فرح )4(

 یکی نورد خاد كز هل ال یشع شت !نالواهد_توړد كیا شع رشاعم یاشماو لاففاح ا

 نبهدلاعو (لزالا فر نمترو لزالا ف لسق نملمق) زن لزب ل یا دخ تلع ی هس.هوموردلزاری دقت

 ردکعدردراشت اوشهدقحهدارا نرلهدارا نوسکنا ارداطخ هدا دع به دم كعد مدت الی لا مهدارا |

 تسوا ان مر لدنا دن بل نوک ی هح تسوااب اع ریس هد رح همسنآ ادا هلو

 (تادرفم) رد هلکنا لک کد اشو قادو د ییلوکوزوکواکنر بارم هر رهلکتنا یتلماتاط اعهکز راک 4

 رد (تسا) ین (ما)عس ()قا یوسم(ع) بردم( یا (نییش) زد (دربهیس) لوا (نآ )
 (تسوااب) داش(مرخ) م(لد)یعلوک (نادنخ) قا دود( بل )و اکنربا * (نوکی م) زوک (معشح)
 یامن هلنا لص ییطصلا دما د بیم دید ل اع رخن نالوا عیلم لک لم اانعر لز ءوابلاغ(قراشایانعم) م

 هل هدر همدرد نوال اره زارع دنفا حالسل او ةالصل هبلع مرزی نسل طی وات زو ع

 رونما دخ قشع ترمسغ ندن رال هک مدع كم اعق واخ ههالا بیحرتنم لدرارم داو هلن لوسرریمضر و رعت |

 هح رشنم لدانلواو انا مولع“ ةعوشو اهتم ی هللا عم یلر !رساوادش ل زا وا لوار دتراشا هتساا

 کہتا بیس نالو ار .E رو لاج هد تس ودوم اقم نکیآ ناباش هدنس هم نلقو هدن س
eاید ردهتسسكنا لاعتوار طونسحو دوو هخساوغ (لالفالا ت  

 ابا قلوا هتنا لاج نس او تءاسد و فا نالوا یظع یلخ رانا او تقفش رطن ی دیا نارمحو تسم یتاسشعو
 ردکعدردهلکن نا تج هر لدداباود اش

 تسوا اخ KEES ناملسوا دا یلودشنابشدابنانهدنیرمشهحرک

 هجرکا(هحرک) (تادرفم) ردهلکن ا متاخ کر دناملسكنامزوا ن نکاردراهاشدان رول | ولتاط هحرکا
 كنامز (تسنامز نا ملس)ربعض (و۱) نکا (بلو) ردرلهاشداب (دننامشدام) رلولزغاولتاط (نانهدنیربش)
 یفللاماکعا ہلا ماهلاویسورکسهحرک !(قیراشایانعم)ردهلکنا (تسوا)لزو (متاخ ) ردنایلس
 باب بولواسدتقمندب درون یر ون كنس لبس نکلر درا ها ءانماو تقشح ناهاشاہلواو انا ی دی ا غسل

 تسد كنا ترشح تافرصت هل جهد وبح ماتم بولوا )اع ذالمو عج مه نوګ راق داوا یراج اتع نتا سحا

 ردکعدردهّساء ءاہلوا هجرت ب ورد هللا بدح ربه دن احا

 تسوا ام دآ نزهردش هک هناد نآرمس چ تسشوک مدنک ضراعنارب کنن کشم لاخ
 | ا ا تس
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 یصصیتسست

 رد هلکن ا یالوا یع روا یاو هدآ هک یرس كن هنا د لوار دهرزواقاکی واک |یادتخلوا کلیک شما
 واک !یادفب (نوک مدنک )قاکی(ضراع) هنر زوآ كنا( نآرب) یک شم (نیکسشم)كب(لاخ) (تادرنم)

 م (تسواا)م(مدآ )برد لرپ(نزهر)یدلو(دش) یر هناد لوا (هنادنرس)رد(تسا)
 ترا !نالوادافتسندنفصو (یطامورمهبلا غاز ام) ب و ءوزوک ندنانوکم عمج (قر اشا یانعم)

 هد هد حوتفرب حور تا ذضراعنالوا نوکم دنکم السلا هبلع مدآ ترمطح یک نیکشم لاخ ها تا ذ
 یلا لماک تاصو بس حارس یشع لو او هلا ءاق ثعانتسح لو او هدق دلق ه ده اشد یتمصو قشع هنا د شن |

 هشت ام اےفو) تش لوا هدقداوارهاظ انقر یمددلوا مارد یوصح هل التاهل الب ع اونا هدالت | لاعوب هل ۱

 ندّدنحصوالب تخ ردو ندع ةر ڪش هل. | عطق یو مش هار هللا ةبع بور و حز و ند (نیعالا دلتو سفنالا |

 هررکو الب وناملعت غی داوا هنا ىلا تلصو قرط برقا التب او کر احب و یراتفرکوالبءار هک اع بوروس لوانت

 2 8 ردکعدردراشمر وہ ف رشت هنمل اع

 تسواا مه رم کجور ج لداب نک ج × نارابارادخدرکرف۔مزعمرلد ٠
 رد هلکنا مهم هک هبا لکو کح یلەراب ےل دیا نوعاکی ناراب نوجگاهللا ید مزهرفس مربلد

 (نکه چ)م(ادی) نوا هنا (ارادخ ) یدنب (مرک )مم (رقم)دص(مزع) موج (میلد)(تادرفم)
 یا بتتوفصیا (قراشایانعم)م(تسواب) مم (مهم)هباکوک راب (حورجلدا) میل
 عج هک دیان وع هزر نوعا هلنارلا دخنینزان نال ق مات برقت هسوالا لو سرو هسهللا هلا مات صالخاو
 ردزع ولط هو بوم یخ د مز هللا دج هللا بح نالوایامرد ك درد ڭنىقاتشھ نىل اطوكی اماواواسا

 هدنرصر داوا ینامر دز درد هبا لکو ک یل راو م هدیا هصنر دراشهروس رفسمزع هللا ءال اه نزاع لاو

 زم رهظم هسعللا بدبح لوا دنا مرکز کسی راثراو رزس نامرکناک لواقو زرد قە تۇر ید لدل

 ردکعد رس دژ وب تعافد هرن وا

 تسوااب ماعودناک اب تمهمرحال# اب نما دورن هو لاکو تس وخ یور

 ردهلکنا یتهه لنت راک ا ناهح یکیازس هم شر دک اب یناوردازوک ی فرعهوردازوک یلاکو ردازوکی زول |

 (مرجا) م(ل) نا (نماد) تفرع (اه) م ( لاک )دد( تسا) لزوک (بوخ )زوی (یور) (تادرفم)
 كهللا ببح لوا( قراشا انعم )رم (تسوااب)ناهج یک( لاعود )رکاب (ناک () تاواع(تم)زم همیش
 رد هلکنا یلاک كن دورد طع یلاعیلاجباتف اراونا ہکے | بلط ہت نس امظع تعافشو نناس> او مرک
 "هکشالمو كناملوا وامبنا هکردقوب همش هکلوا هل ور دهلکنا ادخ ةمصعو ردهلکنا لوصح كسهالا ةفرعمو

 تكانسهلیلومقم كهللا بح نالوا ت و تعهُش ندع لوا دکردهلس هل تمد كنا یراتمهو مزک كامارک

 ردکع در دیرادو د م یدو د مر دلو بقم

 تسواا ےہ ی سع مدو ارام تشک دا لدیکنسنا هک تفک ناو هتکننا هک اب ۳

 یسفن ممه يدع کو لاحیدلب | لدق یزبوالکو کک بوسنم هشاط لوا هکن کم كلی وسهمکی رارساو
 هشاط (نیکنس) كلی وس(تفک )نکع(ناون)یرارساو(هنکن نیا)همک (هکام) (تادرفم) ردهلکنا
 2 (عره) یسشیسع(یسعمد) هملاحواویزب(ارام) ید التق (تشک )لکوک (لد)بوسنم

 ةجر لسو هلع هللا لص ل وسر ت رضح هح رک لو سر طعسو هطحم ند هتناذو عن( فر اشا یانعم) م (تس وااب)

 لاله بو دیا ابحاهدرهراو یدعوردم-رو فور هشتم اهدانزندنتقفُش كن لاو هن دالوار د نیملاعلل
 م دعو تفلا هنسهرهطم تعد رش نکدا ندننما کیدا لاله ی رسوشهآر دم دیا صالخندن وذعم

 رد ها لکشم هدانز یداق مور ندنسا مانع تعاضودرندنروش> بول د ردلکد ما نبل دبس داتقا

 هلوسر بذغو هبضغ نم هلن انهدعر د لاو | مدت ان هد هد څ تعد رش بو دیا رت یرورغ نامه

 تسواا مرکم حور س شنا شههکنناز × .شرادیارکت دنادقتعدزا ظفاح
 م (ظاح) (تادرفم) رد هاکنا ینا حا كن هس دقه حاورا قوح هکن دلا توط مرټع ینا ردندرادقتعم طقاح |

 (هکناذ) باع رم (ش) توط (راد) مرتع( یارک رد (تسا) رلعدیاییدصت (نادقنع»)نم(زا)



 لوس را (ین راشایانعم) م(تسباا) سدقم( م رکم م)ناج (حو ر)قوح(سب ))ناس> ا(شیاشح) هکندنا

 بوبلب اند داعسله او مرت ینا نسر دک تما هر احب و فرع ضرب ی دای دصت یکنلاسر وح كنس طنفاح هناا

 یراع بط مرکر درارو رسم هلم ساوا ت داب عس ل ھا اکی راتما هراب كنس هسدقحاورا ارز هت ادرقا

 زیر وصق هب رمشلا بس یکیراتما هر اه رب هنَسء هللا ترض حر در اوز ع از هاوا واو لها یساضتقم

 ردکع دنس همش !نوز ی رات سو د بو دنارورمس* ی رانش د هللا بو مرقح e | هل دیس

 تسواو غدد مدم او ی انح مدرک تسودبانح زا یةطاعدما مراد 0 او

 (مداد) (تادرفم) رد هنوفع كنا م دما هکوبلاح مدلب تب انج ندنباذج تسود مرتوط ندیم تقف-ش

 (م دک )م ( تسود )تا ذو ترضح ( بانج )مه (زا)تجیمو تقذش (تفطاع) لم« (دیما) مراتوط

 هحرک (قیراشا یانعم) ردهنوفعكنا (تسواوفع)ملعم(مدیما)هبلاح(واو) روصق (تاانح) مدا

 نظدنعانا) م ¢ م دما ند نس هعساو تجر كهللا تر تح باذح نڪ ڪا م داش ارو ةە رمشلا بع

 ردکءدرد هنمرکو وقع له هالا مدیماهعساو 2 (ییدبع

EER Eتسوخ هنر نکو تشو یر هجرک + وا کنم  

 مرولس (ماد) (تادرفم) در د وخ الم ج نکلور دک ی ر هجرک !ندن جوا مسه اکرم رک مزدا

 نج (یر)دجرک ا( ہجرک )رض (دا) مم (ہک )نب (نم) هک و رک ما )رک 2 (درذکژ |
 اوطتقتال) (فراشا یانعم) رد(تسا )یالخا (وخ )ال (هتدرف )م( کبلو)رد(تب رم (شو) |

 رداالطاوذ هحرک ارد محر باول هخ.دراواب بوک !نوس هدنروضح هک مروا. ۳ نصر دعو انف | ۱

 بطاجرلاو فولثا نی پومجسکد یما ندنسهعسا و ةجر نامهر دب ونزل اراپ بلاغ هررو

 ردكم دردن اوا تایرکو نالا هرزوای صفا
 تسوح هج نکٽ فکناور دیدوحام ك شا TE E تدر TE نادنح

 (تادرفم) ردقامربا هنول یدیدیدروکرف انوحددن شاز ۽ زوک مزی دک هک هدمکرف هک دل ولکدوا

 یشابزوک (كشا) ىف د) یدک (تشذکرب) که دیکر د( هکس کر ھ) مدلغا( ےب رک ) واکدوا (نادنح)

 دام (تسوج)ه(هسج)و (تا )یدید(تذک)رقا(نادر) یدروک (ید) هو (وج) زب ()
 |مزوک کم دلار اده کورازومآ هلان ۳ ۱ رطو هد هنوت هار (قراشایانعم)

 هلنا درد بع هن یشاذوک یک قامریاو ت هقعس بودا تچب رح هلاحو بواک حر هنر وکی ارح تشان

 ردکعدمدربا هت جر تاع مداوا تح رھ لو یسجار کر وود دز دلصاح

 تسوک هحنیوتسد و ۳ هکیهکدشنفتاو دع متخانو یوکرم رم هو کو خاک ۳ ۱

 (تادرفم)ردب وط هنول ور د هلګ هن اکر قدتاتوا هدنسشاأب ل لع نس یک ب وط یرلشا

 قدنان وا( ےتخاہ) نس( و )ل (یوک)ش شا (رس)ف(رد)بوط 0 لثم(وج) رلشاب (اهرس)

 مج) وب (نو)دد( تسال (یوکز هن (مج) سرب (یسک) یدلوا (هنت)ییلبب (فاو)
 زسوصو چا هب نا تاده اتو تاضابر هدنا و ل اطر ك: :دتدمهصن(قراشایانعم)رذ(تسا) بوط (یوک )

 ۱ کمد دف اا هدکتلمو یوکو تنم هار هبا عطق ن دنا شسته عسب چ یسهاوزمب بوو وا رل هڪک

 قرەلوا سان یی و فر کک یی نوعا ید داو 'یونعمرر داو یلقرا رسا همهآ | ت تاصوول و همنستالاحو |

 ردکعد یدلوافاوم هک ه شاو ناس نالوا ادو هنلاح ییاصو ههالا حور

 EF Go یارارک ود شکلدفازاب × دشکی مهارل دول فاز ی وکو تفک ی

 یرکف هح هاکوژوس همک هبا كفلز یکح لکو ڪڪ كن .رکح یلکوک معا د ناف كاس زم هح هاکو ززو س

 اد( یه)یلرک (ازد)نس (2) م (فاز) هج هاکوزوس(یوکو تفک) ین (ی) (تادرفم)ردراد
 ۳ :(یار)همک (ارک )ن س(ود) کچ کوک ) E (ا) رکح (دشک)

 هحن هح ور لا اود او هماقرارس نالوا هدنس . یس ر لادعناس لا و و مرا (نرا تیام )زد (تسا)

 ۱ ننیسردیراتآت الی ل ەىتاذ تان ص نالوا ںولق راذح كسر دتسو تفدح هکنوسلوافقاو



 لپ هر ه.قود روما هب رکفوک و تغکرد۔احور ق اوذاو یونءهروما یراب ال ها د تافص تامل

 ی ردکع در دلکدءوش ی هدیا ربطسآوریعتو ۳۹1

 ق وم هنآ هک( مادونا منا تس وم # ناشنوزا س کناه دنآ ت سڪ

 قو (تڪ۵) (تادرفم) ردلبق هنل وا کم زاب لس لوا ردل.3 م نمر وکن اشنندنا هکز غا لوار دصه

 ر د (تسا )لق( یوم ) تمالع (ناشن)ندنا (هزا)منمر وک( سب )زغا(ناه د ) لوا( نآ )رد هدنس هب ام
 هزامندفرحو توص . (قیراشا یانعم)رد((تسا) هن(هج)لوا (نآ)مابب(غادن)لبب (نابم) لوا (نآ)
 | یشدلوا*اردم هبا هرهاظساوحیئاصس تاماهااو لد یسوو یناشنیب تاماجت را او ینار مالکنالوا
 قاوذاو تاقلعتو لاصت انالوا هد اہم قوذعم هلاقشاعلواردهدنس هاشم قو هدماوعرظننوجا

 ۱ ردکعد ردزواع ندنک اردارمش وقع هکر دقق د هارب یک لدقتابناحور

 تسوزونه نم لدماشمرد یو ناز * ماهدننشیووفاززات تسبرع
 (رع) (تادرف)ردراووقفزونههدنخامد کوک بندوق لوا شیو دوقوقربندکفاز كن سانردرعرب

 هبتدحو (ا) و (یو)نس(2) م (فاز)نس(ذ)یحان) دد(تسا) هیدحو () تایحتدم
 یدمش(زونه)نب(نم) لکوک (لد )غامد( ماتم )ف (رد)وقق(یوب)ندنا (ناز) مشی مد (ماهدینش)
 ل هیتافص تابلت یساضتقملهبلزا یاطع كنس دت احور )اع برا (قراشا یانعم )مم ( تسا)مه(یوب)

 كنار یوب لوا املاح هکمداوب ینا جر جر م ثنرب و یناحور قو ذرب ه دع ابح تدم دتر وص م اع وډ ندنرابا
 ردکی دنا دمعر دبقاهدمناج غامد یر ا كنا حست الترام او

 تسوفو تیا ید م ی ها بکر تام سفر رخ
 ردقت راوقمو یشبا لزوک لوا سفارش هکندهزوک یدک هعت هکنن دن تن تلاخ كنس مردنا بچت

 هی (نوج) نس( )رک (لابخ) تدوص (شقن)نم(ز) بیت (بع) مراتوط (مداد) (تادرفم) |
 (تسوشو تسش) تا راک )رت (ش) سفنره(مدبمد) غ (ما)دزوک(هدیدزا) یدک (تشذک )

 نکی ا ثعان هر ط ند هنا یوس امیلق مشحه و باق تقر کم ردبا بت (قراشا یانعم )رد راو قم و ۱

 تادهاشمو تاتو رک بولوا ر اتتسا هددیق باح نوڪ تادیهاشمو تادراوناو تاىلترا اود
 ردکدردزح امهدنک اردا لوقع هکردسع مارب تاس یاتو تالدمت و نهروطقاب نوڪ

 EKE ERE فاز یهر رب لیونل
 (طظفاح)(تادرفم)ردوبا تفلنا شب ر هرزوا یسوقت ینازكتسودنکلور دونوک كلاح ناشد ر كنس ظفاح یا
 م (تسودفلز) وتق (یو) لء (رب)نکاو ( لو )نس (د) م( ناشي رب لاح)ردولوک (تسدب) طاح یا

 تانواتو طاح یا (قراشایانعم )ردوا (تسوک) هب اطخ (ا:)هیردصم(ا)یلناشب رب (ففاشیرم)
 طساو ضقهدقشعهارامارونر وک شوخانهداةعروط انروص هحرڪڪ تابع تاضتقمتالدسو

 ردکعدر دکر ک اضرو ملست نامهر دشوخ ہلج نالکندر ابیسهداوب همادامر دشوخ هلج تایل ورامتا
 اضداهلو

 تسکوکن مادکز ا تاو در ات نیا برا « تسشمها تواخ لادن وکه کیر دق بشنآ

 لوا(نا )( تادرفم)ردندز دلب ین یر ات تاو دون برد هصکو رار د تولخ لها هک یه ردقربلوا

 رد( تسا) هک( يشو( مالدا لها (تواخ له )ار د تنی هبندحو () یک ر د ن
 یانعم) رد( تسا)ز دلی (بکو ک ) نق (نمادک ) نم (زا) مه (تاود) ران (رشات) وب ( نبا )بع (بر ا )

 لزاتهدو دنک نا.سدقحاوراو ناب احورهکشالمو نآر ق ترمضح بولو ار مش فلا نمرمش لوا (فراشا

 تام اها او ضفو ن آرقرارسا تاح ونس لذف هکر د هصکو له دن دنع ولس ل هار دق ل ءا نالو! حو دم هلغاوا
 تمالسمالسو هلا های ریبن دا مالعرومارب ره هقشاع باق ناس دق حاور | تاسغت فطاو ناسهلمهک الم

 هکر درس هب دیا تاو درا اورد هځک داوا هت لاجراوناقرغتسد هلغاوا لزات هلا هناجر ماجا
 ردکعدردک رکز انن ههللا له اونا نامه رداملواوابنارظن تارا مس
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 تس را برابرک ذرد قادرا یلدرھ 4 دسر ېک نانازس ات تسدو یوسکیات

 ردهدنرک ذ برا براندهقلحرب لکو کرب ره هعشربا نعد «شیریا لک | یلا را: املو ا قبال هکفاز ذات

 ناسک ۱( )نیل قیال(ناازسان] م (تسد) زس( )فاز (وسیک) هسرالد )ین ()(تادرفم)
 ر (هقلح )نم (ا) هبتدحو (ا)لکوک (لد) هل (رد )ەش ربا (دسر) رد هیاک ندمدع

 تشو لرد 5لو( فراش ایان ءم) رد(تسا) ردکم دددمندنسبریا و م (ک ذ)ف(رد)

 و یورو ناو هقنا لاجر اونا تل مو

 لدلهارب رهنومآدنآهاک آلدرباما آهک انقح لب هکن وسهشلوا یاران املوا قبال هت رهظم ههللا

 بولوآ ظفاح ی >افواعب ج هللا تاد هاو تاضارر اره نوعا ل.صع یهاک | لدهدهظل رهوهدنا ره

 ردك درد شت دف نشان ناکره زا دد رامون واھ رھا تا صوصخ ا ا هارد اود

 تسغبع قوطرب زناج ندرک ش راز هدص + فرطرهزکم او ناد ز هاج ةت ےک

 ردهدنناا یسهق هقوط یربذح كن هکح ب وناجح زواک |ندفرط ره هک لو قم اسبق لاک کج كنس

 وب (دص) م (فرطره) نر( ()نس() کب (نا دغز)ورق(ءاچ)لوتقم (هتسشک) (تادرف»)
 نقرا دنا کپ (بغبغ) نو (قوط) تل( م (ناج )ذو (ن درک نیش (ش) لب (مازه)
 روهظالدح و تادراوناو لد حول ر ارسال سه دھاک | لدادخرابیا (ییراشایانعم) رد(تسا)تا

 هدنربح ماقد بولوا ییتن-لطرب و تایی هه برشة دار او لق هر کاتا وم کت نسهدک د تاالمتساو

 كم الک مو ندفرط ره کی داوا ادب هدهاشمرا رسا تالک تم هصن هب روهظ كن رس (ا ولو چنا لبقاووم)

 ودراس ات نادرکرسوربصت هد كن هطیحر اون اذبدحو کن همنخرارم,اول پ وکول نو رانا هن هدنلح

 ردکعد
 تک م ل لا شدنلپ د شرخ جات + تسوایورراد هند | هم هک نمرآو سس ۱

 رد اربط یلعتكنبکم هكنا یی ثنو که ج ویر دیراد هسا آ [كنز و كنایآ دکمه اش ینو یلدا مب

 رم (وا) زو (یور) یو ط هند (ادهند )ی |( هم) نم ( نم ( هاشیشو یینآ )ا وس ) (تادرفم)

 ( لعت )ی اربط (كلاخ)رممض (ض) هج و (دنلب) شن وک( دش ر وک ن الواهدنشاب رامشداب (حات ردد(تسا) ۱

 ماقم هکن وسلو انا درکر سوری خم هن فراعو قماع(یراش ایانعم) رد(تسا )كن (بک ھ) یا كا ۱

 RE افو دعت یلقهرو ٌهضافس اندمظءاحور بولواتقولا ناهدش ولت

 رولا هدنوسقو تاط یلق هام هساوا بهش هن ناسف تاورش بولاخ ندهح و هظطرب بول وا بقا

 ار و اھا یز نالوا تقولاونا هم <ماتمو رولوا حاتمهب هدهاص هعاو

 یرل-تدومعو توخو تاذم یورو ی رل الو درم حا هداب رڪ تماظعو لال> ۲ :فوخ بول وا

 (لانفر ءامو ان دسبعام)یرمشل ازار ا ظا بولقهدوسر دو هدبلادوهدوسو د دم زاید فکر دو اب

 ردکع دردراشهرو | نسهرعل :

eبس "سزورر» تسهات قرع نیا یاودرد + ور مرکب انفاک نیب شخراعرب یو س  

 ارد هس نوکرهاک اردراودک ات هدنساوه رو شنروکی ع دمک باج هکر وک هرزوا اکی كنا ییسکعرت |

 شنو( بت روک ( هتسحر) ہم( ش) اکی( ضراع) یلعی)رت( یو )رنا( سکع)(تا درفم)
 (زورره)ردراو((تسه)مادام (ات)رت(قرع) دد (نیا) ت:عو لبم(اوه) ف (رد) دیک باج (ور مرک) |

 تالت شنو ینا ر ضف رثا نالوا هد فر اع( فراش ا یانعه) رد (تسا) هقس( بآ) رمت (ش)ن وکر د ۶

 یراع لوا ه دلو هد دوجو لاعما دامباتفا دننم ها فراع نالوا انت 1هلتفر دبات دکروک ی یناجر

 صوصخ )رد هد هژراو تشش هنر لواندلال او یاریکو تملنعهدنبمو وه ضبفرت لا بشورور ۱

 ما د يک شوط هقس یشدندهماخءوس ب ودلوارورغ«هشراناقر ¢ هناا فراع ادعامند- وما
 ۱ ردکعد رروشهرتد

 تسهذم یا هکمدیر ادرو عم ناددار + یماحورابل علل درکیه اوت نم
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 اردو »دم مک كتوطرو ذعم ی راده از یا مقسا یک رت لنح دق بارشو كنغا دو د یک لعل لر ان
 !(ی)حدق(ماج) 2 راد)ردهباکندقا دود( لءا )ددکر کم سال رت( لرتد رکھا وغ ) نب (نم)(تاد رفم)

 ردیهذم(تسیه دم)اکب وب( کز (ما)لتوط(دیراد)شخلرذع(روذعم)لادهاز (نادهاز) بارش
 هعاطندتاحوردناذل بولوا نیب رهاظ لیسهدمسشارتانناناسانو ل دروکن ادهاز یا (قراشا یانعم)

 یاد رماهااو لدیوذناذلو قتعهارنالوازیرنوخ و یهده-بیادانآت شهدو انو ودق هرهزکهشم

 هب هرهاظ لاعا زماکدرا درخ ندت ذلو نامهر دک | ادف ناج یخ اقشع به دم سا 02 ارت یش رط

 ردکعد فرع قبل ند هک كع | نعط هزب و كتووطرو د-عم یر و تالو الو غش م

 تسارز:دنخردشظقاحناع توق # دنزبم یمدجرب زنم لدر الوان هک آ

 رد هدنسهلوکن دنلاقادود كنا یساذغكنناح كطظفاجر رو !ندننل ازوک هرزوا اکو کم بقوا هکهسمک لوا

 زوک (مڈج) تا( ذ) نب (نم)لکوک (لد) یل( ) قوا( لوان) هک هسسیک لوا (هکنا) (تادرفم
 (ریز) سو( هزهه) كا وک (هدنخ) ف( رد) ی (ش) م( فاح ناج )ا دغ (توق) ر دعراضمرروا (دنزم) |

 ییهرابو هلة شع شت آپ کتا یحاص ل الجو تمظءع لوا( قر اشا یانعم) رد (تسا) قا دو د( بل ) یتاشا

 لک هن كهللا لو اقجشا یساذغ لانتاج لظفاحر دش وق هلزاسحا خر طرب یقامتشادر دهرزوا کوک

 ردکیدرد هدنس هلق خفنهو ح رمشنمیلففاح بلق بورو ی هلا لاج
 تد رشم یلاع هج دزی ماب نەك لک غاز ٭ _دکعم تغالب راقنمز شناوبح با

 (تادرفم) ردبرشم یلاع هننوعقح یدآ ها یس هرات راق مپ راماطند ترو غالب كن تاس ا
 هغراف (غاز)ردعر اض ءراماط ( دکعم) تح اصف(تغ الب) نرو (ر اقنم )نم (ز) مت (ش) م (تاىحبآ)

 یانع )رد (تسا) تعیبط(برشم) مم (فاع) هت ( هچ)هق(دزب)ذآ(من) هی( (نم) مق( تاک )
 تاج هر بات یک تا. بآ = اصذ ید ن دغاسل نالواهد ر هاب رج نمک ےلقو (یراشا

 ردندننمهولعور دن دکلب رشم یلاع بع نوح ةح هللا یرو هظ یه ان ءان فراعهو یهاارارمسار دق وب یس رو

 اتراهلو ردکع در د لمس تمو | دم هنم اهل هسرولوا هدم سام دریا ر

 تدلازورمدشهرهش یدک هام هک * تسهنمزا حالصو ناب و تعاط بلطم

 |(تادرفم) هدننوکت سا مداوارومثم هل مک حدق هکندتم نب یالصو ی دهعو یتعااع | باط
 ۱ ع اب)رمم (تس) ب( ند) نم( )م (حالص)دهع(نامج)دایقنا (تعاط) یه يمهتسا (بلط»)
 | هل مکر تسلا ( تسلازور) ردضام مداو (مدش)رومشم(هر)هیردصم (ا) ینکجحدق (شک هنام)
 نالوا كلاس هلا هل اص ل اعا لفاونو هوحوهدراربا قی رطیا (قراشا یانعم)ردحاورا لاعهک نو کل اّوس
 تنحهحردادعام ندبحاوو ضرف نده قشع قرغ:سمو تسد نب نالوا هب دان كلاسهدزاطش قد رط

 لاجهدح اور ام اع یزپ یلاعت نح نالوا تل ع یب ض ابف هک همت | باط دقت هلا | لاو قح هلق. دايز
 ردکع دردشاف ل اوخُسموه د لا لغاق رم سه لب رو

 تھ هکهحرهرب هرمسکد مدزرمیکتر اچ % قشعهمنجزا مخ اسوضو هکم دنامه ند

 ردراو کرزوا هنس ذره ندروغوارب مدرواربکت ت رد ن دنس همنچ قشع مدل تسدنآ هک تعاسلوا مه نب

 (اچ) م (قعةمتج) ن (نا) مدزود(عخاس) تسدپآ(یضو) تعاسوا(منامه) نم (تادرفم)
 هکهنس نرد( هکه جره ) ی( رب) ندروغوارب(هرمسکی)ردضام م دروا ( م دز )اع دربک اهتنا(رمکت) ثرد

 قش ءرهظم کت قو لوا هرس بو ای وس قرع بواقلا فران ید علا( فرا دای انعم ) ردراو(تسه)

 هيه هلا تا ذراوفا بولود تراهطنداوسام ث د ملق هصتمکح (ههحوالا كلاهینلک) مداوایهلا
 ردمشلوا لصاو هم

 ۱ تسمهکیودریو یشاع م دش کی ورب هک دا اضفرمهزا ییهک اتمه دات دبی ردکعد

 رس ین هعد نڪ لو هلن ناک بو دنا طرف مو دمو تینا دوج وم هلج هلقارغتسا

 هرزوا یسوقق مک یندمدلوا شاع هز وك مک هک ندنرس هلن ءاضقمهرب و قارادربخ اکسانرب و بارش

 قارادربخ (یهک 1) E )ودهاب و (هدی) بارم( ( تا e تسم



E 

 لء () م (یشاع) ردیضام دلو (مدش)میک ( ہک ) هسدالمال(ام )ر دق (اضق) م (رس )نم( ا) هبر دصم ()

 هزس هک لب قشع نون ل لس كي رک ناشعرشاعم یا( قر اشا یانعم) م (تسم)میک (هک )و: (یوب)

 نمکو یداستقشاعهنلاج كەك تیز باهو ناسحاو یزاردقت هدننقو قوش نا.غو قشع تابلغ

 هدوش تلاح هکر دہازا بوم رسر ر دقت ٹول عهدنارادررخ یزس ید ا ناربحو ت

 ردکعدردرهاظ لناس كنا دخ نات سمر دلکد ن کم یراهظا
 تسربهدانیاوشمترردزادنماان ۾ کھا رو چک زا تسکدوکرک

 زمدا ندنسو رق تجر هد لع و ندنغ اشود كي هضرافر 7 اعاط لعحوکن الوا هدنکنآ كعاطلوس

 غاط هلس رع فاک (هوک) غاط لعحوکنالوا هدنکنا غاطلوس (رک ) (تادرفم) یعباط هی ارش یا هاوا

 دوصق(دیم)ین )لو (نیا) هرات (دوم) قاشوق (رک)نم(نا)رد(تسا) سک ۷(<)
 (قراشایانعم) ییباط(تسر) بارش (هداب)ادن (یا) هلدا(وشم) مم (تحد)وبق(مد)نم(نا)
 نماد ءاغءء ادا نالوا نینوم ام یک سار لبج کر دل ع ییا قرم یلوقءرب یلز ارب دقت نالوا هدیاک ماوب

 هکر درال داور ةح ا ندنهر جو تاصعهدا دخ ر هق تشخ مارک الو | ناص) م دق هت الوهم مه بود وام نتو رش
 هکر دنامهردراشلوا نخ لا هما نسح یسنافورف اکح هعنو ها هعاشءوس لو هک هللا د اعلا ه دنتيقاع

 احرلاو فرا نب بوسلو ارور غم دلت الو تدابعو بومع-ک دما ندنتجر هال اهل دس نام ص ءو مرج ه دقحس ۱

 ردکعدردمللوا هرزوا هلا ءاتق ےل

 تسشن هن شوخ یسکهزورفمراطنیارب ز × داس ره شهشح هک هناتسم سکر ن ناز
 شوخ هسهکرهدنتاا یسهبق تلف هزورم و نوسکد و نو مر ازوک اک هک یری غندز وکه نات سم لوا

 بونم هتم( هلاتس )یې هبشملزوک(سکرن) لو (نآ)ربغ (نج)هسیالمال ()( تادرفم) یدمرورا
 یراکدیدهزورمب (هزوربغ) ثافو هبق(مراط) وب (نیا) تح (ریز)نوسم را (داسرح)ربمض (ش)زوک (منج)
 روا (یقراشایانعم) یدرووا(تسشن)ینن(هن) لزوک (شوخ)هستدحو (ا)هسهک | سک )شاط ۱
 نما ندش> رهقهدنسلا كن ه-هق لوک و نوساوانع تراصااک | کی فرغ نادنس وصعم نالوااہمک یر طن ۱

 یراکل قاع یوو ق-روت بونا دلا هن ضن تاو پشو هادا دارد قو هکر شما هتحارو شاوا
 تس ههعنی زارتشوخ ناهح یارآنج + رظنخاب رد هکداد تنه دیا دف نا ردکعدردلکد

 (تادرفم)یدلش هینغ شوخ هدا ز ندنوب ی هزر غا ناه ہدنشا راف کنولواادف هک زغا ناتسناج

 (نا هج یارانج) مشت غد)ف (مد) توسلوا (ءن)هاطخ (اتزغا (نهد) اطعا(ادق) مم (ناج) |
 (قراشایانعم)یدافب(تسب)م (هیخغ) ندنو (نی زاهد (ت) لزوک (شوخ )ی هزب یغابناهج

 ف رصتم هد اع تربع وب کن وساو ا! دف ناج هک الک ك نس حصان نروربخ ندا دخ ر ارساو نداضقو ردقتیا |[
 یلاحسوخ هدانزندراب دامو صع دو ندراہلرا تونخ ید دلقر وسم هدنزع بابو هلن انالوا ققح

 | لعودوحووخو هد ار فارتعا ی ولو ارورغم هسلاحرنالواقدالهرلتمأب یسهشاسیدع !قلخ درفرب

 ۱ رد دو وز ارام نوزراز نت هاکو دانا دو
 تسدداننونکت سهشاو لصوزا نعد + دشیناهاسو قشع تلودزا ظفاح

 (تادرفع) ردراو لس یدعش» دنلا كنا ندکلمو كنسیعب داوا ناماسرب ندننتود لقشع كلن دس طقاح
 رفت( قع )ددیضام یدوا (دش)یتد-و ()مه(نالس) نس(>) م( شع تاود) نم (نا)م (نف-)
 لا( تسد) هر (ا) ریپ (دا)یدمت(نونک) ردراو(تده) یت (شا) تلصو (لصو) نم (زا
 كنس یعنی داوا ینا لس كتو ظفاح ندنماو د ةع لس هاد وجو و څ براب هللادمع (فراشا یانعم)

 (یناطیش لسا دق) بولوا فرم هت مهنة نالوا دنناماهردزاو وب د بولاهلا نسا وه سفن ندنتکر كتلصو

 هش رس (هتناو فر قفل عادا) بوت همانرتف هل او! یلکو ی رغ ھللاد وخ ابر دکي درد شمل وب نتلود

 /( اضاهلو ردکع در دشاوا لصاو

 س هارک | مه یاج ام قحر ددیوکه جرد تس هاک ام لاحزا تسرب رهاظ دهاز
EE 

 هرهاط
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 (تادرفم) ردلکدیربهارک ا چھ هدزمقح مز هسربد هنر هر داکدرا دربخ ندزلاح مزن ده از یعب اطهره اظ

 (تسدن) را دربخ(ماک ۱)ب(ام) مه (لاح)نم(نا) ییباطهرداظ(تسررهاط) ابن دا نع ضرءعم (دحاز)

 هر (هارک | )اعطق (ضه) رب( یاج)هدزهح مزب (ام قحر د ) ردعراضم هد )دب وک ) هنرد(هجره) لکد

 هحرکد هاز ندا ضارعا ندا دپولوا دبقم هبا هره اظ لاعا (یتراشا یانعم)لکد (تسن) كتمروک
 ناب را هدراطش قد رط هکزبندنفب دلو ا انش آ هنو خر لدناحورقاوداو هنوردلاوح ااماردندرارا

 کنار در رکن هسراب وس مالک شوخ انا شوخ ر دق هنره هدزهقح مرر ردلکدرادربخ ندزلاح مرب زقشع
 ۳ ردکعدردن دکل هتخبانو رد(لسهجالودعءرلا) |

 تسد ها رکی سک لد یا میقتسم طارصر ٭ تسوارخ دیا كلاس شد هجره تش رطرد

 رداکد نغزا هسمکر بلک وکی ا هرزوا ميقتسسم طارص ردربخاک ارولکهنکوا كکلاسهک هره هدنش رط

 اکا( تسوارخ) هلک (دیا) مم (تلاس)الوا(شیب) هنرح ( هجره )ویلو( تقب رط)ف(رد)(تادرفم)
 (هارک) هیتدحو (ا) هسهک (سک )لکو کی ا( ل د ئا )یرغوط (میقتسم) لو ( طا رص ) یلع (ری) ردریش
 تاحور تنو ندتبحو قشع شن هد هلا لها قي رط لولس (ینراثا یانعم) لکحد(تسا) نغزا

 هب هرهطم تعب رش ما دامردربخ هدنقح كن اهسر دیار و هط هک اس لاحوارو د هن ره هداقع یاروندتفر عمو
 ق داوا هتنا دا یم کر دقو ه هکر نغزا هدعقتسم طارص هڅ داوا هدتماقتسا هرزوا تیاعرانط ابو اره
 4 ردك« در دندنسه یهز (تانسح مماتسهنا لدبب)

 تس هاشلاحارنادنر جر طة صرع ۷# دنار ےھاوخ قدر داش خر یزاب هحات

 (تادرنم)ردقو لاج ههاشهدنطاسد یرطش رادنرزرتسا كمروسقدس رب ررتسوک زود نولوا هت ېګ

 هرتدحو (ا )رود هنر راشاط خر طش (قدب) درتسوک (دیاش )ذو( )نویو (یزاب)هن (هچ) بع(ات)
 (دنر) مه( جر طش )طاس (نصر) هنسانعم دصمیضام كمروس (دنار)بغلا عمملکسسززتسا (یهاوخ)
 قوب (تس) ردع كنشاط ر كغرطش ەن (هاش) تقاط (لاحم) ردعجتادانووفلا یلابآال

 یسودسهلاعا لفاوزارب هخ دیا لمصح یاب رقت ه دع اط قبرطو ا3 (قراشایانعم)

 هلا لها نی رقم هکر دقو لاج ها همن تالاح نالوا ها مات دوهسش كس رقم هدکو سلوا ارز مەديا

 ردکعد ردراشلوا یار هللا لدو ناجاکا هسرواک هنر ندقح باج بو داو ع ی راراسخ اوهدارا

 تسن هاک |ناهجردانا درجه امعم سر دا شقنراس# داس دنلپ فقس نیا تسدح

 ردهن(تسح)(تاد رفح) ردلکدراد رخ هدناهح ماع رب جه ندامعم ول فقس دنلب هداس یلشقن ق وحول رد هت

 اعطق ( جھ )ھا یلزہک( امعم )ندو( د) م (شقن)قوح(رامسب)تكتسک و (دنلب )م اط( فقس )و( نبا )
 لاسندقورخ و قوت و (یتراشا یانعم)لکد (تس )را دربخ (هاک )اند(ناهح) 5 (دد) ماع(اناد)

 تمکعثن او لزکر وا معمر راو د ناف یل قرم یلوق عماج ین هست مڪڪحو هس رغ عیانصر دق ويو

 راذرخ ندنرارسا هنکه دناهج راود تلف رب ندا دخ عنص نالو الاثم هر دو فراعو ل اعر دن اهج هکر دام
 دلقناک ا هنو نوساو ا یلاح هحن هنتا دراوو تالاح كهللا له نب رقم نالوا نجرلا شرع یاقیحارا
 A ردکی د (هروط دعت لو هردق فرع مها هّنا مدر ) نوستا

 تس ها لاو تده نا غ مخز هم ه نک * تسک احر داق هج نیو برا تسانغتسا هج نا
 (نیا) (تادرع-) ردقو لاح ههاوردراو مخزولزمکو اکدوب دکردک احرداق بع هنوردانغتسا بع هول

 و (نیا) زد (تسا) م( کا ردا )هن( هج) وب( نیو) بع (براب )ر د (تسا)انغراهظ ا (انغتسا) هن( هج )وپ

 (قراشا یانعم) یوی (تسین) م (آ) تردق( لاج )ردراو(تسه) ورک( نان )هراب(مخز) لج(همه)
 یفنی الر ڭنىلو ینافرع تفراعو ید ابعل دی اعو ید هز لده از یماضتقم (یسامالاناسنالل سلناو)
 هکنعایشدردسع یانغتسار وردنا اعلا نع غر دهزتم ندرضو عفن یلاعت قح ر دهن دنک كلود ەل

 | نناط لشو سفت هحوازکب وردمک نسال تافغ هن حاعدمع کد ایل نوعا تفرعمو تدابع
 ردقو رولوا بس هناسعا بلسو بلق تو دة نالوا ادخ بضغورهق ثا بو دیا بارش یلق هناش هل طیاست

 تب ۰ ص۰ ح ۰۰8 ۱

 ام 1۷
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 بوسع درولوا هت ملاح بهآ بولواهاک اهرکرببودونوا یییالاو یترخآرجاع دبعنکیاراو لد تاطو تلفغ
 مع هتنا نامهر درج اعهدنک اردا لقع هکر دتمکحو تردقیاضتقهرب یسهرو هاش ینرع هناا ند لغش

 نہار [ادىسەاك نیمآ هلن ا مرک رادتو قفوم نم هلج ناشلا

 تس انا یرغف نیر دن ۴ باسعدنا دغابوک امناولد بحاض

 ناوبد(بحاص)(تادرفم) ر دقو قاشق بسد هدارغط وب کر واس یزاب باح ناو د بحاص مز ابوک

 و (نيردنا) (باسح)یربرقت ماهفتسا یزاب (دنادغ) هکناص(ا وک ) زب (ام) ضرالا ق تن ةفىلخ

 (قراشایانعم) قول( تس )نوا هنا( هل ةبسح ) تمالء(ناشب )هر نال کح هنشابرات ار (یرغط)

 ی رالاح حرا الوا | دخ رهق رهن د درلغع ووا یس هبساګ هدنل اعلا بر روضحهدن ۳ آدم بلقت تاعغوب

 حلوا هدتمابق هک لب لڪ دهد اند یرازلپ ا دخ نا دم نالوا ضرال یقه ةفیلخ ام ارازاب یرودنک

 نانو دوعرتا هدنرلامسو هح كل لها صو« ابراروا, هل سمر دل كهللا ید نب رها

 ۱ ۰ ردکعدرارولب رانوساب هن هلو ا هلن ةبیسح
 تس اکر د نیر د نار ذو بحاحوزانورک +% وک وکدهاوخ هحر هراس کرم و کره

 زانوریکهدا دن هاکر دون اریزنوستسا هل وس هسرتسا دا سه هنر هو نوساک لر کاخ رد رس

 انوا هل وس(ابوک )ردعراضم هستسا (دهاوخ) ےکر د ( ذکره)(تادرفم) ر دقو ی وبقو یجکب و
 (بجاح)م نان رر ڪڪ )ر دباغ ما نوستسا لوس (وکب وک ) هلید (دهاوخ) هتره (هحره )ردبتاع
 | عصا نالوا فقوصود هل. هت ا قلن تةمش یا (فراشا یادعم) قو (تس )ییومق (نابرد) ین 3

 هراصب یاهرل صاع ندیادا سه عوحرههالا هل ناو هنو بول قشداوا یدنا لاله ی هت كتافغ و

 هل نازردمحر بازه هکهتسا ن دهللا سراب دهنرهو لکه با دم او لصالخ  هق> هاکر د هقروقن دکعانک

 ردیادر بازان ورک ندنهاکر د كمال ین داب عك هالا E غد

 ردکعد نسهش !سول مو دما ندننچر كهلل ای هل ادامع نق اصردقول یی ومقو يب
 نقد ترک رک یالاد رو نقش بقت هر ۷ تامادا ییزایم ا شیره هنر

 هل ول كن هسمک لتعاخ نس هسخ ور دن دز اهرم تشقابو رسازود مرر دراو هکتحاسقو ناصقن هنره

 !(مادنا) زمزود(ز اسان )یو( ت٠ اه)نم (زا)ردراو(تسه)هثره (هحره) (تادرفم)رد اکد هصق

 ما وک )یک ( سک) یو (الا )نس -(ود)تعلخ ( فب رمشت) هس ول( هنرو )رد( تسا )زب (ام)زمسقشمقاب
 ا تار تن اقو ناصعر دق و مزتالوا بوذلاراضغ یا (قراثا یانعم) لکد (تسدن )هصق |

 هروکه ندا دعتسا رال وة ین اسحاواطع لق ازرو باهو نس س هک اشاح هسخوډر دز دي بسکم لج تمع)

 ردکعدزلوا مور نالکه که اکر د هل دصر داک د ناص#ن

 تس: هار ناو رف ی یر ڪڪ اراش ورو دوخ × دول ناکنر كی لاح نفر هنا ځه ر درب
 ر دقو لول هن لګ رانتا م بارش ۳2 و ااا یدنکصردشالر اکنركی مک هرزوایس ورق هنانحم

 ردعع,تاداتونوفا هبوب (كنر) رب (كي) كتك (تفر) مم (ناضم) وی (رد) یلسع (م) (تادرفم)
 (ناشورف) بارش( ی ) لع (یوک ) هس الملل (ا )نوجا (ار)را.صتاص (ناشورف) یدن ہک (دوخ) رد (دوب)
 نداوسامییلقنتکه ناو تہعو قشعو هقح هکر د نکل (یقراشایانعم) قول (تبب) لول( اد) م
 هل ةغبص یانو ها هبا داناو ےل هقس رها بو دی | لیصت باق نانتمطا هلا !هلنارکذ ترثک بو دنا در 2

 یدا هللا هم  هرلنسلو اه دقح قد رط هلع هنن یاوه بورا وا عنات هب هی دم تعد رشر دنګ ارلنانل ایوب هبا

 ردکعدر دقول لول هفت اط

 | ردقو < دل دهازو خش هسخو ردعاد نطل كنا ارز یسهدسش كرن تابار |

 مرک (فطل)اریز(هک ) هدسو لکیر (ےع) هب دحو( هزمه) لوق (هدنب) هنا (تایارخ) (تادر هما

 تۆو )۰ ا (دهازو جش 2 (فطا)هسخو (هنرو) رد (تسا) 2 (عاد) رم ريت (نش)

 د ا سس جت سج»
 تر ۱

ELت هاکو تسههاک دم حازو س فعل هبرو * تسعادسمطا  



۷ 

 فرصتمنالوا یس هاو ندعم تبع و قشع (قراشایانعم) قوب(تسن) م (هاک )ردراو (تسه)
 لدهازو جش نالوا نی ولت بح اصر دعا د یضف كن | ریز میسهدنلربمض نشو رر نیک لا بح اصو بواقلا

 ر دکي دزاوا ماو ده دنشرتسکم رکو هسم رو هدنشرور و هبقا یه یلاط رانا قو یهاکر او یهاکی ضف

 تس هاجولامدنردنا شک ی درد قشاع * تستمه لاعزدنشننر دصر را طفاح
 ر دلکدهدن درد بصنمو لام شاع نکح یستروط كب ارشردن دکل تمه یلاعهسسروو هرزواردصرک | ظفاح
 مم (تمح) هج ور (یلاع) نم (ن) هیمرووا (دنیشنن) مه (د دص) ىلع( ) رک (دا )مع( طفاح) (تادرفم)

 ( تسب )بصنم(هاج) م (لام) ین (ردنا) یک ور وط (شکی درد) مم (تشاع)دد(تسسا) هیر دص (ب)
 رابخا قفرط كل تابا رخو ر قف بولو ا نیشنر دص هلا ل تفو ءو بص نمو لامظفاح (یراشا یانعم ) لکد

 تبعو قشع هارو نید رد هللا ارز ر دن دنکل یلاع تمه هناصح هتنا یا هلاکت اصو هبا هب دج ر قف یس |
 اتا هلو ۳ ردکعد رداکدهدندق بصنم لام قداص یشاعندیاراتتخا سالب

 تدو دراکیشم طع ناحزرحدروآ × تسودرادزا دسر کر وان كس نآ ۱

 دروک لئاج ناح هل طخ یر دغا كسم لتسو دیدشریا ندنرابد تسود هکنعاس لما لوا

 تککع (رابد)نم (نا) یدشریا (دیسر) هبیسن تادا (رو) مات( ومان) یاس ( كس )لوا (تآ)(تادرفم)
 (ماکشم) یز( طخ) هسی الما( ۲)ح در (ناج) تاج (نرح)ر دیضام یدروتک (دروآ) بیبح (تسود)
 نالوارادمان هبات وب هدازا لوا نقولخما قلخ لبق (فیاشایانعم) 2 (تسود) یر دعا باشم

 ناخ لر اهرابعب یداع شلوا بیرق هک الہ ہد مش تاطر لسو هملع هتنا لص مرتحش بدبو مرک ا لوسر
 ندکاله یزغناجو یدشتب بواک ادیومندمهلا سد بناج قر هلو (هنذاب هبا یل اا عا دو ارن ماجا )نوڪ ا

 هارو ېدروټک یررح ناج هری ھالا ند یحوب ثب داحا هبصاو ھالا باک ی ریو یدبا تاسح هلا صالخ

 ردکعدیدروت هتاده

 تودراودمما لددوُشبلطردات ۷# رابلالحو لاجز نآشن ده دىم شوخ

 هلو ه دبلط لکو کن الواولدما هتسود اند نل الجو لاج كرابرر و ناش یرغوطو فطا كس را دما لوا
 (دا )ر( ل الج ) فطل (لاج)نم(ذ) رخ (ناشن)ردعراضهررو ( دهد ہم ) ف طا( شوخ ) (تادرفم)

 لرا(قتر اشا یانعم) م (تسود )ولد ما (راودیما)لکو ک (لد)هلوا(دوش) م (باطر د)یج ( )ىح
 دماانرالوق نالوا واد ہما ندبلاعت ها مسو هساع هلن ا یلصنما لو سر نالو ار دنر شدو مح رف ز هّیشا

 یمطعیاخ یاقعو باولو ینلالحو ل اج كالا هلا تنلو فطا هدنتقو ماكحا عسل نوا نود وا
 ردکع دردم رورخ لزوک هحس القم

 تسو درا مدرک کشی وخ باقدقن نیز 5 مر یمه تاخو هدژب سهدادلد

 م داب ار اتت هتسود هکن دم دقن باق یدنکود مروالبا تلاخ مادو م درو لکو که کسر ادمان لوا هنغلوتشم كنا

 ماد (یمه) قاتا( تاخ) قاوتشم (هدژم) هسیالما(ب) مړو (مداد) لکو کس (لد)(تادرف)
 (راش) مدلبا(مدرک) یدنک (شیوخ)ناصقنوزمک(بلق)هیامرس(دشن)ندنو (نیز) مروتلیا (مرب)
 قحكمالسلا هملع لو سرو هنس ادحو كهلل اید هلن دمع (فراشا یانعم) 7م (تسود) فرص

 بلق كم دنک نالوا شوشغم هل.ضرغ سفن مکی دلشدا نوعا هل حاد نک مدلبارارقاو قیدصت هنئلاسر

 ردکع دردقول عربزسروصق قر ال هقح هک رهدیااسحن دن اعت ها ب وک تلاض ندا ناصقنو

 تسودرابراکه مح تسوزرآ بسحرب × زاسراک تصددمزا ہکادخر کش

 مدا صودزرآ ی وک و یشا لم كت سود ن دنر اعم و ددم لمتتع خا وزود شا کنوسلوارکش هنا دج
 سیا (راسراکح) تاو د( تخ )م درا (ددم) (ا) م ( ادخرکش)(تادرفم) زد هرزوا یساضتقم |
 م (تسود)ح وک شدا (راراک) لح (همه )دد (تسا )دا مم (وزرآ) اد (بسح) لع (z) زود

 روهطهدنب كن راهراما ت داعسیرا ا یبا دھو قفو كالا هکوسلوار ڪش هبا دخ (قراشا یانعم)
 تىاوغشمو مان هج و هقح بناج نالو از يدو مق دو دا مالا و ابلق هب دا عا قل خ كنىل اعتەتنا ەکىسمت |



11۸ 

 ردکیدردیلوصح كمان الا نع ع اطقنالاو ها ىلا لیلا تفرعمو لع 1
 تسودرا خا بسحریدنشدرکرد دا راسحا هحاررقرو دور ېس ربس

 لر دد دکح#ود هکساضتقم یراشخاتتسود هلجر دقوبر اخ اراوراسخ اهن هنرودكياو رس کلک

 تدارا(رابتخا )هن( هچ) ص صفت تادا (ار) یآ(رق)كغود (رود) ثل(رهیس) كموروب(س) (تادرغم)
 لج (قراثایانسعم) م (تسود) مم(راخا) ات (بسح )ی (رب) كنود (شدرک) ف (رد)

 یلخ كهللانالوا قمق>رتومراسخ االبرقو تلف نالواند هر ولع مارحا هکر و کح نغی داوا هلةح تب انع

 زوم الج هدتقشح لد ارظن تاروهظ نالوا هدتانوکم عج هلا رردهدق |تکرحوروددلسهداراو
 ردکعد هناشل یا هّلا انقفوردکهالانالوا

 تسودراطا هرومشح خار وام * دنر مار ناهحودرههتشدارا

 (دا)(تادرفم) زب هل ر اظتنا كنماود تسو دو هل س ارز وکر هروا هن رب یر یناهح یکی ارد یل هنتفرکا

 هرو( دنز) هنر رب یری( م) لوعفمتادا(ار) اع کیا (ناهجود) ه,(ره)قاقشیرات(هنق) لب (داب)رک
 زوم نوج (فراشا یانعم) م (تسود) كتزوکراظتا لوپ (مر) یسارینوک(مشیار)زب (ام)
 تاوع-ل ارونمزعلق هن هسراو هبانف پوش رر اک ناهج یکا اضرف هکر اهلا بانج ل اوحالا لوګو یتیشح
 ردکعدهلن الا بومعال هکردهدنل و یناسح او ضف كن اورد هنا هتنا نالو | ضرال او

 تسودراذکھردش هک تھکن لاش ناز ٭ حص سن یارآ نع یرھاوح لا لک
 (تادرفم) یدلو | یو دک ك تسود هک دق اربط وان لزوک لوا یلیابص یاروتک اکی یبهمزوسرهاوح

 تاز)م (حبص)لب (میسن) ا د فرح (یا)دوتک (ما)اکی(نج) هتسن(ا) مم (رهاوج) همروس (لک)
 (قراشا یانعم) مه (تسود) وب دک (را ذکحر) یداو (دش) واتنهوبا (تکب) ندقاربطلوا (لاخ

 یاملواوابنا نالوا كن ابلعو ضیفر هما دخ نالوا تقشح لها ل درون یاو ترصد ممنحغارسبیا

 زواق ور دشت ضمف هر ندنزود لرلتسود بو دیاناسحا هدزب ندهسندارارسا تک دعا شع هناتضکم

 ردکعد هللا شک دا دعتسا هنس هده اشم تالاج رو هل غلو ا دا شک یراهدرب

 تسودراکر دنادوب ارکشوخ باوخ ات ۰ زا رسو قشع هناتساو سام ۱

 رولوا نوحآ تمکوشوا ل زوکه دنغاحوت ك تسود بع زز ی دیا تعانقهل جوا زانو هلکشیا ۳

 بع()جر(نای) حدا (مس)م (قشع) ناز (زمه)تشیا (هناتسا) عم (ماو) زب(ميام) (تادرقم)
 م (تسود) قاجوف (رانکح) ف (ر دنا )رولو ا( دو )نو ا ك مک (ارک ) لزوک (شوخ) وشواباوخ
 زبهدنحوا زا-نهدکتبح وقشعناتسا هلتراشحو لدره هلا كق فو كنس هادم براب( ی راشائانعم)

 دکرولوارسم هصن قلوا هرزوا هتناءاقل تاصووقلوب بلق نانثمطا هدنقارغتسا تلاجراونا بع ہک

 ردکع د هناا هما دا سحر یزب نسب هرزوا قلا حامتحارازهود دکردسصن كامکووید

 تسودراسرشمن هکاریادختنم ٭ لا هج دنز مدرک ا ظاحدصۃب نشد

 )ا( م(نعتد)(تاد رفم) ملکد ی وع كتسود هکهیادش تنموقر یار سفنرک | هندصق كظفاح نعشد
 تنم فو لا دن هح ردعراممهروا( دیر سه مد | 2 ظقاح تا دصو هس الخال

a۱  

 ره اظیرسران|(یناطسش لسا دق)هدقداوب تنوکس هلا قحءده اشم بلق هدهالا لاج را ولا قارغتسا ماقم
 مکح تقولوا هکنوسلوارکش هبا دخ رازه دصردق و فوخ هظفاح ندناطش فرصت ور کم هلن هی انعب هلو |

 رد واسم خد تم وج نوڪغب داوا یشالتمووح دبعر دشلوا مصعم ههللا قنا فرصت بولو انف لق
 (( اضیآ هو ردکعد

 تسوذ مانیادقتىغر رسزا ناح مک ال تسودماغس هدب ناکات شم ك یاابح رح

 عهدا | دف یغاج هنمان كتسودندنجوا تمغر تح ربو یرخ تسود یسعاس لرلقا تشم یال داک شوخ

 (  تسر د) رخ (ماضی) رو( هد )راقاتشم(نااتشم) یاس( سد شوخ (ابحےم)(تادرفم) |
(٥) 

 قیتح



TE 

 مم (تسود) مسا (مان) لب (ادسف)قایتشا(تبغد) وا (مس)نما(زا) مدیا( ن ڪ) یت-()
 نوجایساد یه اوداشرالرا هدنامر درب سو ثلماع هللا یلص مرت ینو مزکا لوسر یا (فراشایانسعح)

 با تب قوش هک ار ورخ ندقح ینو ما هن راقاتشم هللا ءاضرو ل داک شوخ نذقح بناجارذنوامشم |

 یقشع راما ارز مهدنکه دادسهاروعهدیا ادو یی اح ههلل | تافصو امسا تامل تاسضتعمو ههالایماوا

 ردکعدر دسلک تعاطا «قداص تو

 تسودمادایورکسقشعز عبط ی طوط × سفقرد لیابوسمه ماد تسادمشو هلاو

 (تادرفم) ندنقشع یا دابورک س كت سو د یسط و ط مطرد هناول دور بک ماد یکل باب نالوا هدسفف

 ردشوقرب(یطوط) مه (سفق) ف (رد) یک ل بلب (لبل وجع ) م( عاد )رد (تسا) لد (ادش) ریتم (هلاو)

 (قراشایانعم) م (تسودماداب) مم(رکس) 7 (قشع)نم( ز)هدحو ماکم رت( ےم)نھذ ( عبط)

 نادرکرسوریصم ما دهدنت سفت یطوط محور نال وا باب اذغعندنفشعیهاا تافصو تاذ لک هتنا دمص

 ددکعدردناباب ی قاتشم هبا دخ نامرفویحاوردناکناو ددننام |
 تسود مادردنامداتفا هناددسمارب * نمومادنآ هنادشلاخو تسصادوا فاز

 مدشو دهنعازود لتسو دهرزوا ی دما هنادر ین دنور دتسهناد لعازو د لوا یدردقازود ینلز كن

 (تآ )سو (هزمسه) هبح (هناد) رعد( نیش )كب( لاخ )ر دقازو د (تسماد) ینلز كنا( وا فاز ) (تادرفم)

 | (یدنا)مدشود((مداتفا) هیتدس> و (هزمح) مه (هناد)وزرآ (دبما) لع( )نب (نم)قازود (ماد) لوا |

 هد هبن وڪڪ نادوحوم هعفص نالوا هللا تافصو ایماره ام( فر اشا یانعم) 2 (تسودما د)قف

 صا بش هب اراالت ارازه هد نالظ نوکو ب نول وص> فک الب تلصو هدوحولا بحاو تاذنالو اره اظ
. 

 زدکع د ر داکد نکیم هتل امه او الر تارز م هل را نار ند لائم ا هاد خ

1 

 تسود ماحزا درو هع ب كي لر ار د نم نوچ هکره + رشح زور حیسباتدربکترب یتسهزرس
 هع رر ندنماح كت سو د هدلزا یک من هک مکر ه نحر لا شاب ندکلتص لد هنج اب بص كنوکب تمایق

 یس ()زتوط(دی ڪڪ )وراتب هردم( )م (تس)نس(ذ) شا( (تادرشس) ید
 (عرب)ر(كب) م (لنا) فن (د) یک منی (نمنوچ) کره( کرھ) فوکت مات (مشسزود) م (جس)
 روطمهدازا ماعو هدهتناث نامعا (فراشا یانعم) م(تسود) عدق ESL یا (دروخ) هلءاط

 ناصقن هبا دخ مکحنآربو بولو یهل | قشع قرغتسمو تسم ید هدال |( عو ها فراعنالوا هللا هباضع

 ر دکیدرداو ةو قدص تمالع یداوا هرزوا ظفح ننطابو ی رهاظ لد هکلوا لصاو هالا ءاقل بودم رو تک
 تسود ماریا نیزا ش ندو؛دشادرسدرد ٭  نازادوخقوشحرشزا همش موکت نم

 ۱ هلو آید رغا شان كاهرتسوک م اربا هدابز ندنول هتسو د ارز مزع د هه شر ندمبس لوا ندنحرش مقوشو دنکنب

 تبع (قوش) لصف (حرش)نم(نا) هبتدسحو(هزمه)مهرذ(هعن) مزعد(عوک) نب (نم) (تادرفم)
 هداز( شا )ك مرتسوک (ندوغ )هوا (دشاب) یس رغاشاب(رسدرد)ندسلدا(نازا)یدنک (دوخ)

 ندقح نآر هل هتلا ةفرعم بسک هدلاعوب (قراشایانعم) م (تسود) زیست (ماربا) ندنو (نیزآ)

 مرکی کید انی .عتواضق ېره دانم ق نو مه هدیارارسا فشک هدابز ن دن ول نب هکلوادوھقم قملواادج

 ثعابور دتسملست مد_عیسهدارار اھظ اہ د از ن دن و كن ہد مم ق شاع دو بعروض > میضارومهلست ب اح او
 ردکعدردتس و

 تسود ماکدیاربات مفرکدوخ ماکت × یارفیوسوادسقو لاصو یوسنملیم
 هلو | ل صاح یدا م كتسو دان مدنوط نکر ت كم دا یه یدنک هندناچ قارف ید ےک كلا هنیناج لاصو لس ےب

 (مک) مر )م(قارف) مم( یوس) تب (دسق) بنا (یوس)ن(نم)دزرآو تی (لیم)(تادرفس)
 (تسود) م (ماکس) و لس (نیآر) تس (ت)ردهدحو ماکت «مدنوط (تفرک) یدنک (دوخ) دارم

 یضتقمیراتتساو ض اشنا قح بلاغ ةد ارا اما مرتسا فاشکناو ی ادن هک وج (یراشایانعم)
 هبا هحوره بواب ضربخ یس هلج كن الک ندقح بناج بو دیاوح هدقحۀ دارا ی هدارا یدنک هراچ هلوا

 تک توت نوت تم

 اح ۱۸



۳ 

 ردکعد میضار ههللاءاضق |

 تسودمادقازا ددرکف رشءناکیهارلاخ * اتو نوجم۵ هدیدر د ممذک دد» درک

 فرمشمندنرلم دد ك تسود ق اربط لوا هکنغ اربط لو رب لوشحهکح هعزوکی که هرو س هسرولو ارس ماکپ رکا

 عراضممکح ( مشک ) اکب (ما)لا (تسد) ردعراضم ندندمهدهریو (دهد) رکا (رک) (تادرفم) هلوا

 لو (ن )هت دسو (ا)م(هار) م( اغ ) همروس (اتو) لشم(نرچعه) زوک (هدید)یف (رد) ردماکنم
 (قراشایانعم) م (تسود) رلقانا مدق عج (مادقا) نم (زا) ردعر اضمهلوا (ددرک) لومقم (فرشم)

 كيهب دجثر اور نالو | فر مش مو تان هدهالا لوسر مدقرام ارک ازاوا لصاح هنادوع دوخ یاد لکو
 لکو فاشکنا بولو الخ | هل سه هاک تم و هب رظ نسج كن مترم دره دید هسرولو ارسم یداشراو اف
 ردکع دردمتم مملواهدسعاد

 تسود مارا ییدرددرادنینامرد هکناز + زاسنامزد وزو دمو ادر دردنا ظفاح

 زعوط نامر درب یدردزسمارآ كتسو د هکحت دس لوا نکو لزودز سامر دو نانهدندرد كیا ظداح یا

 ین فرح (یب)ددرشاسمانا:(نوسیم)ریع(د) مه (درد) ف (ردنا )نیا (نح) .(تادرفم)
 (درادن) هبتدحو (ا) مم (نامرد) Er ES (زاس»)حالع ۳
 ۳ یا (قزاما یاتعما رص/(تسودح) کلم ارت قو لماود( مارا ار( نا مع( درد ) ردم عراد واط

ARE RE۱۹ 7  

eردکعدزلوا نک اسوزوط نامر دی رمغندا دخ قشواضحوی رغندلا لاج تاصو در دوا  
 تسودرنعمیوسکز ا عشرا ۹ تسودروشک تدفایر ذکر کاامسص» اخرا هلو

 (تادرفم) روتکهسط هحارربندنفاز یلربنع تسود هسرش و دالهءارغوارب هننکلم كتسو درک امص یا

 .تکلع (روشک) هسالمال(ا)اکس(ت) هسرشود(دتفا )قمار غوار (یرذک) نا (کا) یلیرصس(ابص)
 یلربنع (رینعم) فاز (وسبک )نم( ا)هبتادح و (هزعه) هسط ار ( هحف)روتکح راب ) م (تسود)

 نددهلا ضش نالوا لصاحه دهال اعم یل تق و هکر دل سرو اک | ارب یا (قیراشا یانعم) (تسود)

 هلو هنا بلاط ماد هلا هاک | ل ده دزب هکر دشت ضفرب ندنس هبکسم جاور تافص لحرب هر هاکتمه نسج
 تسو درزا یاس یرآ نم یو سرک اپ م اشفار ناس هنار کشن هکو انا ردکعد

 (تادرفم) نسهروتکر شرب هغرط خب ندننفلتسو درک | مدیاراش هب هنارکشیمناج هکنو حق یماقب كن
 ر دهرس اهنالواهد (هنارکش) هس الملل (ا) بت اعربمض (دا) تاذدارح (ناج) هرعدق (هسوتفمءا)

 كسهدرتک (یدآ) نب(نم)ف ربط ( یوس) هس المال (ا )تا( رکا)مدیا راثت (ماشفا)دناز (رب)حود (ناج)

 (ییراشایانعم) م (تسود)دنع(ی)نم(نا)هتدحو(ا) ربخ (ماس) رد.طاخدرفم عراضم

 قا دزسرکسلا نم لح | هناحور تذلرورتارب هن اث ر باق ن دمنا جر ضضو ند ھا ةعقنرک ارم نشوررہب یا
 ددکعد مردیا | دف هنسهنارکت نالحا تمهنود یماج نوصق>  دخ تا ذیاتب هسروشن هلزک تمه نح |

 تسودردزا یراشروانهدیدیارب ٭ راددشاب تترضح نارد هخانح رکو
 (تادرفم) روتکر ابغرب ن دسوق ك تسو د نوجا مزوک ی رابهماوا تزاج اکس» دنرضح لوا کاخ ارکاو

 (یارب) تزاجا(را )هوا (دشان) هب اطخ (ات) رو ضح (ترضح) لوا (نا) ف( رد )نیلا (نانحج) 2( رکو)

 (قراشایانعم) م (تسود)وب (رد) نم (نا)هتدسو )و (رابغ) دون (داب)فوک دید تو
 ترشح ضفدا دعتساو ترد لوح یراب هسزاوا نذا هزملوا اد ضفرهلندزع دا دعتسا م دعرکا

 ر دکیدزس].ق تلصوو تفرعم لب اف یزپهلزکعبط مرکب ورو تعصاو داشرا یوراد ندعم هار نوچ ا
 تسود رظنس لامح س باور کم ۷ تاهبهوا لصو یانعوا دک نم.

 رتف(ادک) نب (نء)(تادرفم) لا یز و كتسود مروکه دشو درکحر ددعب یسانت یبلصو ككناورهقف نب

 دا (ی)شود (باوخ) فر )۳ (رکم)یداوا دم (تاییح) یه (وا) تاصر (لسصو) بلط (2)
 دوجوو بارد نم هجرک (قراشا یانعم) مه (تسود) ردزوب هکر لع (رنم)(لایح) مدرک(

 مدولا نوه



VI 
 ج ص ت سنت

 تیر یوزرآو باط ودر کمر د دعد صا مکساکش ایت هل رش باجر دقوب یهالا لاج تاصو كب اتسو دولا
 بانج بناج هجو هلا لاصو لا خو دصا هاا دخ ناد رم تمه بوملوا عطن«ندمناشب رب باق ها لاج

 ردکعد یرادمدماو اما دهدقح

 تودرونص نوجیالادقترسحز * تسازرادب وجھ عرب ونصلد
 (تادوفم)ندنترس> كن دق دنلب یک ونص كتمودر دم هرتد یکی اغا توکس ملق بوسنم هربوذص خب

 ی ہرتد(ناز)) ی اغا توکس(د )لش (ویمه)ملکشموعض(ميم)ینازوقیبغا ماچ (رونص) بلق(لد) |
 ماچ (یونص) لثم(نوج) ك کوی (الب)یوب(د#)قلادج (ترسح)نم(ز) دد (تسا) ود ههبشمةفص |
 ثعا هتم اقتسا تاودنالو | یلاع“ رهو ند هعمطق ف وخ خب برات .(یراشا یانعم) 7م (تسود)یساغا

 مالا ود هکم مر ولاق هدنقرف شتآ هلا هللا لاج هور م دعو هکم رو لاک ه دیدیا ترم دح بولو ا قفوم هل تلصو

 ردکعدررتد ماد یکی اغا توکس عقم باق ندرامسرادک او

 تسودرسزایوم میشورفن یلاه دا ارام در یمن یر تسو د هجرکا *

 (تادرغم)زرت اصهلاع نو ومر ندنشاكتسودزر اما هسز ارابنع او هسزا ایر هب هنسنرب تسو د هج رکا

 (ارام )د دعرا ضم هسزاا( در یئ) هبتدحو(اب) هنس (نیج) هال ()م(تسود) هنر ناکنا (هجرکا |
 شاب( رس) مم (نا)هیتدحو() لق (یوم)ززقاص( ےشورفت) تنا یوسام (لاع) ه بالملل (ہ) یر
 یلولطم لد نورد هد هس | ناصقا هللا دنعر دق هنر ه هل دس نامصء ترک هح رکا (فراشایانعم) م (تسود)

 هظلرب و مجشکد هلاعنب و ی اسح اهر ذرو ین افصل د ر كهللا نوصغب داوا لا عت هت ا یخ |یدوصق«مخاحو

 ر دکعد مر وو مچا صل هسرو یلاع نوت یتع اط تذل هم ربو یمهحول هقح بانج دیرار و طح
 تسو درک ا جو م الغنکسم ظفاح تسهوح ٭ دازآ شاد م غد زاد وشرادشاب هح

 هدنویالع كتسود طظفاس نیکسم هکاوح رداکد تعرولوا هبه ساوا صالح ندندمق مع یلکوک ك ظفاحرکا

 (لد) م (مغ)دیق(دنب )نم (زا)ردعراضم هساوا (دوش) رکا(را)رولوا هن (دشاب هج)(تادرغم )رد نامر

 کچ )م (مالغ )یت (نیکسم) مم ( فاح )دد( تسح) کوج (وج) تمالس(دازآ) باغریمض (ش) بلق
 یکحذناح وهساوا نح نام هرف هد ابلاق واملقهلتح ت انع هکلوق رب (ف راشا یانعم) م (تسود) وق

 رد_اکد بع یساوا تمالسند ھللا یو سام مغ یاد ك | هسنلود یم اد هلا یل ا هج وو یلک داتناهدو دنک

 اترا هلو نما انتسلکی هلا هخ وتلا هتن اار مس

 تسدانررعداش هک هدانراس دا تنی خان کیس کات ۱

 ردهدزوا لب لت رع هکیشایارشوروتک هداب ردزسد اقعاور دقعض هدایز لع كنبک شو کل ما لوط هکلک
 (تسس)مهدابز (تضس) كل اریدقت ر ع نوزوا هندنکی شک (لما) شوک (رصق) کلک ( هکاس)(تادرفم

 رد(تسا) لب (دن)لع()م (رع) مم (دان) بارش (مدب)روتک(راس )ود (تسا) لق( دانب) تعض
 ف وته دلع بولو قه را قوکو د بونا دلا هرع نالو ازت اش وب لک نقد نمومیا (ینراشا یانعم)

 ددکعدردصک یک لیوردلاوزلا عبرسرع هک لو اهدنلمصحت قشعو تبع نامه (نوفوساا كْه) هک |

 تسدازآدرذ:قلعت كنر هحرهز × دونکخ رسرز کما تمهمالغ
 زددازاندنار دیا لوبق کن قلعت کند هنسنره هدننل ا تاک لف لوک هکعمالغ كنتمه كنهسمک لوا

 (كند) نره (هجره) نم (ن)یناشا (ذ) ماکت مریم (ےم)لوا(تآ )ب اط (تمه) م (مالغ)(تادرفم)
 كن هبقلوکو (  فر اشا یانعم) رد (تسا )تمالس(دازآ)ردعر اضمهدنا لوبق (دریدب)یعشپاب (قلعت)م

 همش تبحو لم هیر غندل اعت یح بو دیا ا یییلق نداوسام تاق عت هکر دهسمک لوش تمهیاع ہدنتلا
 تسداداهدز هج غ لاعشورس × بارخو تم شود ناضج هکتووکهچ ٠ : E aS ردکعدهمشک لود یر غ كنساضر كق بانحو

 (تادرقم) ردشرو رله دژم هناکپ کام كسغ ملاع نکی | با رنو تسم هصک ن ود ەد هناض هک اکسید هن

 | لاع) ئام( شورس) م( بارو تسم) هجکن ود(شود)م(هناضم) فرا ()د(موک) هن(هچ)
RÊSسعی  MELT EAEکس ی 2 تک  BESTA RRP RRS ERS SAKES ESTA 



vf 

 (هداد) حج تادا (اه)تراشب (هدزم) هن(هح)ماکنم (ميم)یح بناج (بغ
 یانعم) رد (تسا) سمرو

 ندع بنا مدل میدلوا ها تب تسمهدنیانا ل اع نالوا یر یھلا ةو نشعلصقو (قراشا
 را هدزم هجن یللثم (هناقل ها بح ا هل اقل بح ا نم) هل ناسل هلا لشفا هلع تا اسر تحاصو ا

 ردکعد ردربفتور دقطان یف وډه درلت» نالکهدنلب ذر د شارو

 تس دانآ ت نع کن یا هنونمشن _*  نشنهرد_نزامهاش رطن دنلب یا هک

 رداکد قاچوب ساوا روم منو تن وكب اکہ كن سزاھ اش ج ر ووا ہد هر دس لر ظن لاع یارک

 یی رواوا هدهردس (نیشت هردس) نه ی ( رلث) یلاع (دنلب) ادفرح (یا) (تادرفم

 رد( تسا)رومعم(دانآ)ر دک ( تنح)قاجوب ( کوب (نیا) ین( هن) نس( )ناکمو قارووو (نمشن)

 نیءلع یالء | دا تم نكنسناسن ا نالو ایلاعیرظن بولو ا تاهو ع مرکایالوق لوقم (تراشا یانعم)

 ردکعدردناف اریزر داکدال ربكنساسندنالوا تنحر | دوبر دهلل لامر دتفم كدام دنع داك ر نو

 تسداتفا هح هکمادنیرد کتمنادن < رمفصدننزم شرع ةر کک زارت

 حقاو هناکسهدنربقازودوب هکمزاب کود هل ون رزرو | نات ص ند الدر شرع نوهکنس یرانک اسسدقماع

 (فص)ردعراش هارو (دشم)م(شرع)ندبمرکک)س(ن) نویس (ا) (تادرفم) ردشلو
 یانعم)ردشلوا عقاو (تسداتفا) هن( هح)هدنر قازودوب ( هکمادنی رد) ه اطخ (ا:) مزاج (عادن) قلص

 نس هکرلر دنا ادن نا لاح ناسا بیک ر تالو فرح الب ندش رع بناج هسدق حاورا نوسکنسناسنا یا (یتراشا

 تی و قلعتردع وب هد اسفو نوک ت الو اینافو هک داوا هناکس نس یسس دقر اطر كغ قا اعیبالهتح سنا

 ردکعدنسم دیا هج ول هقح بناج بوم ارظن هب هرم ول نيس شش ارود کی دنکن دیدیا تاو د نس شم |

 تسداب مس رطربز ثد دح نا و زا لعردورکدان تھک ییصصت

 (تادرفم) ردهددرطاح بن دنر تب زطزو دولا رز هل ا ل ع هب اك آو توطهدرطاخ م هدنا تهع) راکس

 ی کردونک(آ) م( ل۶ )فد )توط یک )ران( ) هياط ()مدا(نک) تکی (تجس)
 (قراثا یانم)ړد(تسا) رطاخ(د )ماکس( یم) دواس (تقیرط) ج مب )نم( )مدا( ثب د )وبار
 مدا دخ ا ندتش رطرس ین ٹراور ب حص وا رز هما لعو با ظفح د دکبلق یی ھت ول ےہ دی! تصصخر باکس

 ردکعدردنالدخ تم الع هست !لعو هسزس الونق بو لکد یت ھالا لدا ےکرد

 تسدامادرازه سورءروع نیا هک دان تبس ناهحزا دهع سر دوغ

 هل رب جهور دناک ك نوکیوک ام اند هزوغ و ارز هقسااشیو کانو دهعندناهس ناف كش وکی و یلصا

 (ناهح)نم(زا) رارقو لوق (دهع) هیردصم(ا) نو (تسرد) هقسا(وج)(تادرف-) ردقوتیماثو

 ك (رازح) نیلک(سورع) تروع هج وق (زو)و (نیا) هنسانعهدازن لصا(دان) شوک( تس )ازد

 جاد كلاهو نافو ترن بل اطیا کردو تهصت (قراشا یانعم) رد(تسا) وک وک( داماد)

 لک )بودی !لمصح هلم اکت د رق هنا هت ا نامه بوک املواو ابار دق وبر داکد قاب ر دق ول یس افو 4 هتمکرب

 لزوکږ بان زت هنله الد یو دنک ا بند هزر عود نکلر دش هل اف دلش ید رب ے۵ هخساوغ ( توا اهن اذسفن

 هع | لاله یکی دنکب ونغم ادلا هباندرادغ هب ول نق اصر دج الاله ی هسمک قوح دلما لما لوط بورت سوک

 تسداب یورهر رمقشع ةفمطا نیا 5 E3 دابر ارم نمد ورو ناه ج مغ ردکعدنس

 ب ندکوا له ا یع دکل ول رب ی. هفطا قشءولا ریز ههرقحو هما ندرط ایم میوهمب غ كدا ھح

 )من ) هی (م)(نم) تعین (دنب) هد ںوع) م (ناهج مغ) (تادرذم) دهدمرطا
 (ا) ییدیک وب (یدرهر)نس()ماگسرمش (یم) مم (یشع)م(هنیهاوب (ةيا)اریف (هکز رطاخ
 ماست هنادخ ر دقت دکر وما هلج هکر دو ید تحارب (فراشایانعم) رد(تسا) رطاح(دان) هدو

 هال انآرب یلقنامه ( دداا نم ن هارد قلا نمآ ن م) هس همکح مع هنغول هت راو ۳ اند لوا

 هن اق _شاعدن ول نس هلو ا بقا هو ضعت مو دو٣ یم هت رهظم هر همنادر تاضوشو تایی بوسرباندهحول

 ردکع درد اکدروصتمندیربغكییال الا كلاس

 است سل

 هر



YY 

 تسداشکنراسخ ار دوو نمرب هک » یاشکیهرک نحوه دیهدادناضر

 (تادرفم) ردشماحا یبوقراشخ اهزءرزوا كنسو نیا رز جآ یکود ندکحلل اورواضر هشارو

 ( هک)ج آ(یاشکی) ود (هرڪڪ) نیل (نیبج )نم( )ريد (هدب) شل ریو (هداد) هسدالمال (ا) مع (اضر)

 یند (قراشایانعم) رد((تسا) شملجا (هداشکن)هدارا (راتخا)وبق (رد)مه (ینرنم) لء (م) ارز

 ی رکشنامه بولوا یضارهبا دم تم هسل داش تمعژولرد هنره لاا ىح قافاو یسا تحصن

 لس طظ بولواهداو کف هل اراهظا تر قف ہرا ر جاع دمعو نس هملوا ضعتمولر درب بو دنا یه ءهبادا

 مات لکو ههللانامهزاواهدانزقزر هب ازول یشک ارد ادخ راتخ لءاف هکنسههشک ازود نوا یتاصقن

 ردکعدردللواهرزوازانو

 تسدابرفیاجهکلدیلبلب لا.« لک سارد تسدنافودهءناشن
 تمالع(ناشن) (تادرفم) ردب ریلداب رف هکلبلب قشاعیا هلب ا هلانردقوب یناشنافو دهع هدنس هلوکك لک
 با هلن (لانب) مع( لک )كاوک ( مس )ف (دد) قو(تسن) كمروتک هنر (افو) رارقو لوق(دهع)

 ناصتنردقوقشاعیا (قراشا یانع») رد( تسا)ناغف(دابرف)رب(یاج)یشاع(لدی) م (لدلب)ددرما

 یس اضتقم یس هع ساو تجر كىلا عت قح هک و سلق رو رغم یس و لطم ضا ذل او ماو قح لح لک امصعو
 هده هاکر د بولو ا هرزوا فوخ ن دة لالحورهقنامهر داکدعوطتمو موز هدکفح لتس ىع رکدعو

 ر دکع در دیریدادرفو هب رک لاعوبو لاح و ار زر دقوب هراج یربغ ن دکان وب بور وس هرارب لز ول
 تسدادادخ نطمفطاورطاخ لوبق ٭ ظفاحرب مت تسسیا یر ی هح دسح

 ردشهروادخ نسوا فطا لز وسو یساوا لوبه مل رطاخ نسرتلب ادسح هل هرزوا ظفاح یل مط لشو کی ا
 م (طفاح) یلع ( رب )رش( مت ) شوک( تدب ) نسر تب ا(یرب)دناز ( )هن (+ج) م (دسح) (تادرةم) |

 یزراشایانعما رد( تسا سرو هداد 2 ادخ ]روس ( نڪ“ فطا) عمط (رطاخ لومقم لوق

 3 لا 0 و : ِ e RN ی ۸ ۱ ا
 یتدرف هبا اڪڪآ لدو یتیسنا هبا لا تناحورو تو الح نالواهدنمالک كظفاح کټ اد سد هرزوا
 ردقوب تد اخور تذل هدنمالک ك نلها تغالبو تحیاصفره نو کا ر دن دنغد دلوا هلسنابر ماهلا اتع یرابا

 اترا هلو ردكعد ||

 ٹسداتفا مود هصءزا هدزادوسلد % تسداتفا ین تس در دو فلز رسات

 )۳ (تادرعم) ردشاوا هزاب یکی اندنخ لکو کی روا ادوسر دشثودهنسلا ےن وا كافاز م هک أت

 لکوک(لد)د(تسا)شعتود(ماتفا)یرص-(میسن) لا (تسد)نس(ف) م (فاز) دا (رس)تح
 یا (ینراشا یانعم) مه (تسداتفا) مرا (مين) کیا (ود)مغ(هعغ)نم(زا) یع روا (هدز) تم (ادوس) |
 ناتا راغتم تامل هلتط ساب و تبض فو هلت فطاو تب راوق لاو لالح تافص كن سقشح بوس ||

 هکر اتتسالاو یا نیش د لکو کن دیا بلط یادت راتتساالب هلتبح و قوش ماد نوصکیدت را ما
 ردکعدردشلوا هرابکیا هللارورسهاکم غ

 ا ےقس هن نیا RE ردق نیا × . تسرهسداوسیعد و ول یو داح ملح

 متسوداح منح ید هڪ وډ هکر اور دقوب ن کار دشع كنس هدو سمر ڪس یسودنک ك مشو داج كنس

 (داوس)لثم(نيع)یدنک (دون)نس(و) راص- (وداج) زوڪڪ(مشڄ) (تادرفم) ردششود

 هسفن یرصملرح اسر دمال اود قق حرث وم اشاح مش اشاحر داکدو ظفاج داقتعاو دوصتم نکل شی در درو«

 تایساتا رب ات عج دا مر دندادخ هن تارث ات نالوایسدهدره تبانکحر درفک كعدر دوم

 یدنکقضارو-و نوععب داوا بااع یم دارا هکراوردق وب نکیلردندادخ تاذ نالوا باب سالا بسم

 ردد لوا لصاح یرغ ندهالادارم بورو هنن هرزوا دبع دا ره فالغ یروص بایساتوعخبدلوا

e -_ت  

Nج ۹  
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 ردکعم

 تسداتفا مجهقلحرد هک دود ةطقن .* تسح یناد همس لاخناول فاز مخرد

 ردشلوا عقاو هدنس هقاج مج هکر درس هطقن بک ی عرب نيم روا رد هت كی هام س لوا هدنلکو اغاز كس

 نیسیمروآ-(یناد)هران(هیس) كي (لاش) لوا(نآ )نس (د) مم (فاز)ماو(مخ)ف (رد)(تا درفم)
 (تساداتفا) مه (میج)هروچ (هقل>)یف (رد) تکه (هدود) «تدح و هزمسه مه (هاعقن) رده (تسح)

 زارباو نیمعت ی دارا یس هطقن ےج كن هطقن نالوا هدستورد یجهقاح (فراشا یانعم) ردثلوا مقاو

 نیمعتیند هل ءامساره انهتانوکم همه هشرس (هتناهجو ځفاولو اغ ۱) ییا دخ تاد تدحو یکی نی دلق
 ردکءدردقو یربغنددوجولا بحاو تادرهاظ هدرهاظمهدنرظ ل دوهشلهار دشاق ادسو

 تسداتفا ےعن غار د هکسوواط تسح × راذعسودرفنشاکردو نکسشم فاز
 (تادرفم) ردشاما عقاوهدنغاب تنج هکسوو اطرد هنهدکشاکی نیهزکپ هسودرف نشاک كف زهامس كنس

 (راذع)تنج (سودرف) یری لک (نشلک) ف( دد)نس(د)د دهایس دکب وسنم کشم (نکتم) م (فاز)
 (قراشایانعم) رد( تسا)شعتود (داتفا)تنج عن غاب) م (د) مم( سوواط )د دن (تسیچ )قاکی
 .تمکح یکی تب داوا فرعم یتا د نالوا شع افصو یتتفاطاو نسحكتنح یس هواجو مارن ناتشمم سوواط
 یادخ تاد نالوا نقلانا نیسحا ین دهّلا تافصواعما تاملحراث | نالو الردم هبا لوقع یبا

 ییادا نحو هواج نالوا هبا قح سناو یت اجو رقاوذاىكەدهللاب فراعنالوت هتلا لاج را ونا تاصوو

 ردکعدردفرعم شوخ

 ۱ تسداتفا ےن یابردرکتسه ار لا * ناجسنوم یاو یو سوهزآ نم ل د

 (تادرقم) ر دشمشو د هڼغا ا نلبابص هکر دیزو لولرب یوم ناچ یا ندن تبع ل هسام هح ار كاس ماکو کب

 (ناچ) شاداب (سنوم)نسس() مار لزوک (یوب) تبع (سوه )ن (زا )نب (ند) لکو ک (لد)
 (تسداتفا) صدا (مسن) فی (یاب) ف (رد) دد (تسا) هیدحر () لوی (ءارز قاط (اغ) حور
 ماج غامد هلک: وع كنس هتنا دمع خاجر نالو نان مطا هبال رک ذو سالن سمحم وریا (یراشا یانعم)

 هصا نو | وب ٌلاضر ثانس مد زا ی ام کک اخ كق لدا هلن کت و قش ع كنس بورا هناجر جر

 ردکعدمدلوا لدل دو راوخ هدنسو قرات مه لها

 تسداتفا ےظع هکورنازو یوکر سزا * تساخردناوت کاخ نت نیا درکویمج
 ردشمشو د مک هکن دیس لوا رداکدر داق هغمقلاع ندکیوکر س كنسیکرو دوجورمتحو کاخو

 (ب) لک دوداخ(ن اوت ) بوسنمهخارپط (ک ات ) دوم (ت)وب (نیا)زو(درک) لث(ویمه) (تادرفم)
 مکح (میطع) ندبیس لما(ورناذ)نس() هل (یوک )شاب(رمس)نم(نا) قمقل (تسات) یر
 یکز ود شفنکج د دننلاراقابا م دوجو کاخ وب هدکتبحهار كس دم (قراشا یانعم) مه(تسداتفا)
 کر د مشو د یه د از ریز یدالاق یلاح قح هقلاک ندنرب هکی داوا تج مه لح فتو فعضردقلو او لیلذ
 ددکعدترابنسنسیگ هن ردشغود هب هل اس دص مد يه

 تسدانفا مر مظعرب کت سحور سکع # مدیسع یا مااترب ولور ياس

 هرزوا کشمور وح هکر درت او ےک حور لوشوا سفت یسع یا هرزوا م سج مب یس هیاس لو رس كنس

GEE) 2e E) es 
 (مدد) كک (مظع) م (ر)رد(تسا) هتدحو(ا) م (حیر)زا(سکحع) سقت (مد) م (یسیع)
 با اق وب یر ی دیا احا یرالککش ہوروح یا (قراشا یانعم) رد(تسا)شسعتود (داتفا) شءهوروح

 نالوا لاس دهد مشع تام نس هلج تد و هرانو قامتشا نالوا د دماقو ترام نالو اهدمدوجو

 ردکعدردش انعو ضف رانا نيڪ

 اتسداتفا قم هکمدیدهدکچهردرن « تیلدازا دبن ساقم هبعکر یکتا
 هرزوا یوق هناضم هکمدروک ن د نقوش كبل انس یدلک دیرمغ ند هبعک ی اق كنآ ڪڪ سگ ل وا



yo 

 | دلو (دیررعف(نیش) 7م (مام) مه (هبعک) مغ( زج )کەسیک لوا(هکنا) ( تادرفم) ردشعتود قم

 |هناضم (هدکبم) وت (دد) م (رب) باطری (ا7) قا دو د (با) رکذ (دا) نم (زا) ردففحم نددوب

 قوص قاطم ضاسف نالوا بولقا ا باقم یا( تر اشا یانعم) (تسداټفا) تباث ( یقم)مدروک (مدید)

 بودیا شو كتع بارشندکمرک اضح نکا شمعاط كقشع تذاو نکا شمروکر عهلراهره اظ لاعا
 ردکع دردشلوا مقمو دن هکم دروکه دنس و ہقرالماکر ب نوجا یتاصو هنا تبا تذلو هنا عارود هباردصحارشنا |

 ا ےہ تچ

 تسدانفا حد دهءرد هک ت س داتا ۴# ر زع ناجیاتغعابارهدشلد ظفاح

f5ردشلوا مقاو هداز زور هکر دراو ینا ت سودو دا ار ناجر زءیا هاکمش كنس كطظفاح یشاع شق  
 یا)هساطخ (ا) م (مغ) عم( )لو عفم تادا (ار) شقک (مدش) لکوک (لد) م (ظفاح) (تادرغم)

 عاد (تسداتف )لزا (مدق)دارقو لوق(دهع) ف (دد)ود(تسا هیت دحو () لر (داتا)مم(نیزءناج
 | نوع كنس ظفاح نالوا لقشءراتفرک لانسو مر نالوا فمطا وریزع یا (فراشا یانعم) ردتاوا

 كنسعادبومع ادااهیان د شال و بولوا هرزوا ینا مو د هع نالوا هلکنسهدننوک مکی ر تسلا هلکساینعو

 ردکع در داکدرواب را ندکقشع كنس نآ رر دشا واراد هکفشع مغ

 اضاهلو

 تسمالغرور نب ماهحناه اش *٭ تسماکب هقوشعمو فکردیورنر د لک

 (تادرفم) رده الغ می هدنوک نیل وب یرله اش دا ناه جر د هج دا یه هقوشعمو هد( | با رشوه دم هنس لک

 داره (ماک) هسیالمال(ن) م (هقوسشعم) دی(فک )ف (رد) بارش (ی) هنیس(رب)ف (دد) درو (لک)
 هدن (مالغ) نوڪ (زور) نیلیخوب( نیش )ماکس (میم)ید(ناهج) رلهاشداب (ناسهاش) رد (تسا)
 لیتا تس رق رو خفن دنا اد یشع علقو رتشام مر دص هلة حتر و هلن دمج (فراشایانعم) رد (تسا)

 م کو وردم الغ می یراه اشداب ناهج هیعغب داوا سون ام هل بنا كر مادامر دشاق سونام نسهر اصن

 ردکعدردذفان یونعمو یروعمفرصت

 تسجا عزا حومامام نلجرد #3 بشما هکعجنیرددی رامم عمشوک

 ر دفاکور دما یرو حاکی یک هام كن هدزم دل مزب هڪکو ارز رانو م رو ڪڪ عم هجو هل وس

 ( )سل (حج) وب (نیا) ف (دد) ردبثاقینرانوسروتک بوس (دیدایموک )هرج (عش) (تادرفم)
 یانعم) رد(تسا) یاک( مات )م (ران)قاکی(خر) یا (هام) مه ( سا ج )ف( رد ) هبجت و( بشما) ارز

 نالوا هحسشنمو یعقنم رلة-ر ونو هعټګ یلټ هل اه دهاش ترک هد هب مش ك راتو هد سنا اع و (فراشا

 ردکیدردبقابوردنشاهراودنک هنا لاجروور ارز ردقو یباسحا هرلدر وص عوعش لراصدالاولوا

 تسمارح ما دنا لکو رم یاود یور یب « نکنآو تسلالح هدانام بهذ مرد
 ردمارحز سک لاج وز سکز ول كنس بوم لب و ورس یلئدب فمطا یک لکی ا نکیل ر دل الح ہ دابه دزهش ذم مزن

 ین (ف) م (نکا) رد (تسا) م (لالح )بارش ( هدان) زب(ام)قب رط (بهذم) ف (رد) (تادرفم)

 (فراشایانعم) مه (تسعار-) یی دب لک (مادنا لک ) تما (ورم-) ادن فرح (یا) نس(و )ذو (یور)

 طارص یراهراصب دابع بولو ا هزنم ندسصاقت ی ذی انکار دلالح تعوق بشع هج رک دق شع ید رط

 تع هللا یودام هدة شع به دمار زر د مارح یس رغ ندنقشعتالاج كنس مر ندا | ده | همقتسم

 ردکعدردمارح ۱

 تسماشم یو. شو ول فازرسز مدره ارناح هکزیماصرطءام ساخرد

 ردراو هبمط ۹ع ار لزوک ندنجوا كافلز كنس سفنره هد -نغام د كاج ارز ههر د_شر افر طعه دز مدلج مز

 ارز( ک )رد .خ ند نتا همردشراد (عماسم)هصار لزوک (رطع)زب (ام) مه (سلجم)ف(دد) ( تادرفم)

 وقوة (یوب) لزوک (شوخ)نس(») م (فلز) حوا (رس)نم (ز) سفنره (مدره)نوجا ناج (ادناج)
 |هدنرخاواسدو یروصرادع هزهلج مزیزراشقح قاشع هکر (قراشایانعم) رد(تسا) غامد(ماشم)

 ۱ هلناجر حر ر نالوا هللا تافص تامل راز عاج م اشم مز ارز هت ارکذ بور وت کک یه اتش دناذلنالوا
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 ردشانب د هللا لها ییءنامارح ام-هو) هکر دقول زجاشح االصا هانا بولوارطعمو یو شوخ

 تساح شدرکوو لعلرب همه مج ۳ تسکنحهمفاویف لوقرب همه شوک

 کاک ود لانح دق بارمشو لغادو د كاسل مزوکردهرزوا یس همغن تاکو یزو س كيان لج مغالوق

 (هعفن)م(ف)ذوس (لوق) یلع(ب) لج (همه)هدحو ماتم (م)قالوت (شرک) (تادرف.] ردهرزوا
 یلسع(رب) م( همه )مزوک (مسعشج) رد (تسا) ر دطاغ ن دروقان هکربقن کهدنلارل شاکی( كنح) ناسا

 مت شوک هدقثع هارو( تر اشا یانعم) رد (تسا )حدق (ماج) لغو د(شدرک) نس (وه)قا دود( لعل)

 مزوکوردر هلا ادخ نادره تءهو ضفاسا ن دص ش تابحروص خش عاج شوکو هبا لل دا رم دن

 کید وک كبها (المتست هما لتبتو) هدنراظتا یھاا تبج بارشذنا ذلو ین احس تاعفو ینابر مالکمززا

 تسماک و نی رش بازا ارم ہکورناز × رکشزوحهوکمدنقینثاجزا
 تذل( یشاج) نم (نآ) ( تادرفم)ر دندکمآ نی مش نسم دا سه می هکن دس لوا هاب وس حه ن دنر ار کشو دنق

 (!ع) هکندیسلوا(هکوزاز)رکتلدازوس(رکش) م(ن)یدپ(جی)هلیوس (وکم) رک ںیازوس(دنق)
 یانسعم) رد((تسا) داره لس رع فاک (ماک )نس (ه) یلتاط (نی مش) قادود (بل) مم (زا) نوعی
 یضراع هب لزا تسم قشاع نالق قاب یناخو ر تل هدنناج غامد ند اا با اطخ تذل ن د سل ام (فراشا

 یادخ پ اطخ تذل لوا قغ |هدنس هح ر شرب ل د ید ارم كت شاع ارز هاب وساعطق ندنامسح ذا ذل نالوا

 ردشانید(هوآراذا یعنلا نونو ) دنه هکر دت ذارب تذا لو ار دقلوب هل ن ا دجو یتاع ی
 ٽدماټ ۾ تانارخ چک اه هتسیوس ٭ تسعه هناربو لدرد تج رنک ات

 اردماقم یاو هناضم نوععنب ماد هقبدلوا تباثو میقهدجاق هنارو یسهش رخ كل كنس هکمادام

 تبث (ےقم) م(هنارو) با (لد) فر ه) هنر رخ( چک )هنسانعم مادام دهم (ات)(تادرفم)
 زد(تسا )ناکم (مابقم) هناضی+ (تایارخ) قاجوب ج )درجت ام ماد( تسرد مص (تبسا)
 ترا یھاادرد نالوا ض2 یاطعندناجرندل بس رب ه دنر کنم تلف كق شاع مادام (فراشا یانعم)

 ۱ مچودرد هکردشاو ااشکل دماقم اسآ تشمواقا ماد هب و دنک ی سهشوکره ڭاعبارخو فاقوب هت داوا

 ۱ ردکعدردن اهحود یداشهبام قبقح بوم

 تازه کم مادر a نم کوک سنتر
 (تادرف») ردن دمانراعاکیدکتسر اروص هن ندمانی دو ر دندنربغوراع ماناکی ه ڪڪ نسراد وس هندراع :

 زد(تسا) تیغ( تت)م(ندآ انا( اسان( )نیس وس(یوک) هن( هج ) داع(كت)ن(نا) |
 (یراشا یانعم) ردنددا (تسمانز) مه (ارههک) نیسرادوم (یبرب) هن(هج) مه(مان) م( زد )

 هکنسراب وس هن ن دنراع نالو اه دق>نیدلرا رفاک نیدراعااالورا-:!اندرادمات قداص قشع هدقشعهار |

 قشاعورد هل ازوا یک ند هلهاح ترغ یک كنا یرا او ارا دهانو فوصوم هل غصو مال ةمول نون فعال |
 (نولءاست الو دمو موس باسنا الق) هک زار وص هبندمات نالوا ندننهح تسلو بسح هداص |

me 

 سس ت—kkطkبkkkkهkkAگګگگ سصححثآثح8

 نالو اهدهشاسنرظت نامه بو دیار اع ندی رو ص بسا بسخو ماننالوا الت زلقو سوکعموب هرس ِ

 ۱ ردکعدر دشت ارصقم لزا لع
 تسمادکر هش نیار د تس اموح هک کنآ و %3 زابراظوحدنرو تشکر سو هر اوّحم

 ۲۲ ی درو لکد یکم زب که سیکل وازیاها تری هد یجج راوی ال یی دیاری تو یا بارش

 نر رخام (ما) 3ا1۷( ر) دیابت( ت دکر ) یی بارش (ہراوضبم) (تادرش)
 (مادک) م (یوش) و (نیا) ف (دد) لکد (تدی )زی (ام )لسم (نوج) هک لوا (سکآ) ییجارات

 ندقاخوز مهم هدق-ر وو ده اشموربیماا قشعرهظ هبا ی مرک رک (قراشا یانعم) رد(تسا) ینو :

 یی ینابر لزا. عو یی هاا تقمقحو هنکه کس هو ش( كل فر عم قح لانفرعام) نکل ره بابراوزبلاا ا

 ردقولقدلواهدهب رش زگەداماواواس نالوا هدهالا هقرعمهدرهشول هکلب لکد نر نال 7 1 : وارحاعهدک ارد! ۱

 ےس ا ا ل دے ل



VY 

 EAA شيع باطر د نم وج هس و ۳ زبنوا هکدب وکم بدع یستحاد

 هس المال (ب) ( تادرفء)ردهدنبلط ی رشعو قو ذ بارش یک یا اد یخ د لوا ار و

 (بنوا) ریز( هک) عجب مضاح یخ كلی وس ( دی و جم ) م (برع) ماکت مرم (ميم) یشابوص (بستح)
 رد( تسا) مم( مادم) ترش (شیع)م(بلط) ف (رد) (نم) لم (وچ) ئاد (هتسو-) دو
 اکر د دکر دقو تجاخ هزاهط ل هکم فر اعو هل هک ب نالوا پواقلا فرصتم مه رش ز ۶ (قراشایانعم)

 حاسحای 1 ده داشمتتالعر اونا تاجونسو هندا دما یهلا ضیفیخ دلو ا نوا ینیدلوا تان هقح

 ردکع در ده دنماط یارال تع بارش هل رش

 تماس ص دعو نم ابو لکم ایاک %* ینامز قوش عمو ي یی نیشنم ظفاح

 )فاح ردیرلنوک ی اریب رواو نم-ایو لک اریز همر ردو ازسقوشعموزدا مش نامزرب ظفاح یا
 ۳ وک( مانا)اریز ( هک) )هیت دح و (اد) رم (نامز) م (قوشعم) بارش ()ین (ف) همر ووا جم

 قح هاکر د ظفاخ ی یا (ینراشا یانسعم) م (تسا )یارب حورو( ماب صدمع) لح ضا )ن ا مالک )

 قوشعمهدکبلت هور بوم !توف یتصرف نامزرب نامه ردلیصح یاج توسان ماعوب هکلو | تب امنیت

 قلوا هتفکشه .هلا تاضومشراهزا یک نمسابو لک هلتمز الم هباوسموصو هل اد هج ولو لس قوش اب یی

 یبسهلوصو ههلل اقل هلا هقداصتخون نام ھو نسهربا ههللا لابج لاصو دمع بو دنا یسردق هرح "آمد هاب

 اترا هلو ردکعدنسه دنا

 تسرتک هکراامرور هاد شمش ۷ تسرب ونصوورس تحاح هجا رج غاب

SEE SOC(غاب)(تادر ةم) ردکسکاهدانزندمکز در یاس  

 متر (تسا) با( وتس)یاناورس (ورم)جابتحا(تچام) هت (مج) غم هنر
 (Ea كك اهدابز (رتک ) ندمک (هکزا) زر( ام )ماس هد هکباوڪڪ (دورب هباس) یتساعتاورم.

 هنروص لها هسرتدوخ اب یروص تانسح لر علق ور نالو اني نم هبا همولاتادرا و مزب(قیراشا یانعم
 زما ص ةرهظم لد نالوار اد هزبس هلا ق دست ہد رت هطساوالپ اد یکو رس  مزر هلن دمع هکر او ییاسح اهن

 ردز اصع ندمکز عرنادرب نالوا متن با هوجو هدية هار هل غوا هست هدسها لظ یک ورم .دوخاب

 ردکع در دمو هعمه دقح تصعوزدلکو

 تسردامرشزارتلالحامنوخ تک # ترک بهذم هو رمسب ززا یا
 یا)(تادرفم) ردشلوا لالح هدانزندندوسٌكلاناز ۽ اف ماکس هکنسشوط تهذم هن نسداو یزانیا

 ارز( ڪک )نس شوط (ختفر)قیرط(بهذم)هن(هج) نس (9) داو (رسپ) كزانیا (نیزا
 داویا (یراشا یانعم) رد(تسا a (ر۱) ل الح هدانز (رتل الح )رب (ام )ناق (نوخ)

 ضف نالوا ندکز وب كنسا لالو صح كس هکنس هدقب رط بګ هن نسر« نالوا یونعمی ات يادوخ اپلق
 نمربک هل هو ذق فزامال ES رال هداز ندبدوس اا کناف دبا تا دهاحو تاضابر

 تسررغءهاوادمو وعاهدرکص یشن ٭ هاوخ بارش ییرو دز مع سق"نوح ردکعد

 ردتساناو درد ار هکر شم هلک اوره اص ڪش هتسا بارش نسهروک یش مغندهنامز کاتو

 م(ب بارش)نسهروک ( ید دین )نامز (رود) ۸م (د) )ددک ( مع ) تدود(شقن) هک اتقو(نوچ)(تادر وم)

 تباث(ررقم)حالع(اوادم)زمشت 1 ا هدرک )لک او تب هلم مش (ص ڪش )ر درضاح مما هتسا (هاوخ)

 بسوزور رابره تق۔ةح نارہد تالتتاض وب تالخ او بلق دلو لوصح (تراشایانعم) رد(تسا)

 ردکید رد ان هل غلوا بقا حو بو دناربیطت هلقشع شا نداوسام تارو هک یلق

 سرد سرد ش مد اک وا «ناردتلود * ےشک ارج رم.ناخمرب,ناتسازا /

 تاحوتفوردهدوا لوا یدیا تاوداریز ل هديا ضارعا نوعنو ل هکجشاب نوه ندنکبشبا كناغمرب
 نوت (ارج) شان (رسس)رارسارتاسجش(ناغمرب )شيا (ناتسا) نم(نا)(تادرف۰) ردهدوبقو ى ونعم

 رد (تسا) ویق(ید)هدنوب (نیدد) قلقحا (شیاشک) و ۱(ارمس) هدنا (نارد)مم (تاود) ل کج (مشک) |



۹۸ 

 ید ا تاو دا زرد هاکهروسز وب هنا: سا یراشخناج داشرا مع رس لرلناو ردسانتحم هنتطاسو ؛لرارسا

 ر دک درولو ال صاح هلکملکب اس ارم مطق نی را هلع هناتسا ران او هب اب هاعساو یونعم تاح و تفو

 تسرکید هارنازا یورفدوخرازاب ۷# سودنرنه»یلدهتسکسامهاررد

 رداوب یربغ یرازابرب کو قلعحتاص ی دنک ن دس لو ارارولا كازح اعو قلقرق یبل# یخ | هدزمقر رطمزب
 (س)رلرولا (دنرهم) هب ر دهد ( ان ) باق (لد)شارعق ( هتسسکش )زر (اه)لوب ( هار )ف (رد) (تادرفد)

 (رکید) لول (هار)ندسسل وا (نازا)هبردم (ام)ریکتسو یجتاصین دنک(شورفدوخ)وسراچ(رازاب) جا
 یکه رهو هلا قلت یک باک ق او لنان هی هلا تاضومفندنزون لم اکر ی (قراشایانع) رد( تسا)رم-غ

 یو تمهورح و تا الضیلورورغو بعوریکت اریزرد هلا قاوا تجرم لګ هلا كل راجو زو هلا كم روس

 ردکعدردقو نربا هلو دو هلا كلن دوخر دفالخ لَةح قدر ندنغدلوا

 تسرسردهحشزابودیوکهحانزورها * تشاد بارشرسردو لصودادهدءو ید
 هڼه دشا كزاورکور د هن بم نوکو ی دیا تسم هک: دت زط بارش هدن شاو یدربو دعو ییااصواک, نود

 |وړک نا )ر درام هد(دیو د( هج) بش (2) دوکو (زورحا)ردیضام یدتوط (تشاد) م (بارمش) م( ف( مد ) قلاصو کا( ل مو )د دبضامیدړو (داد)رارقا(هد عو )ذود (ید) (تادرتم)ردراو |
 | انقهدقارغتسا ماسق«لماکم ب هجرک (یفراشا یانعم )رد (تسا) شاد(مس) ف (دد) (هح) بن عرممش ( ش) |

 3 ۱ چ ین ۳ ۳ ۹ ۳ ا 5 ۶ ۰

 | رورغو تمنما هدلاسرب نامهر در خد یخ د لو ار ر ورخ هن ندنلکهنشاد ندا دخ تمکح قح هلو اني را نوکو د

 تدرزکما مون شی هکی سکر هک بک نیو قشع مع تسا شب 48 كم ردکعدر دقوب

 ارب (كی) (تادرفم) ردلکدرارکت مردشیا هکر د هسهگربره ہک ب وور دنکد هدایز ندهصقربییشع

1 

 تفاقم یهاا لزا لع هما تاک فالتخا ید شهر و هدعوول د ردررقد هللا ىلا تلصو نوڪعآ يلدا 1

 (سکره) ار( ک) بعت (بع) وید (نیو) م (قشع) مه (مغ) کد (تسبن) دی (شیب) هک (هسق)
 ۱ | (ینراس ها یانعم) رد(تسا)رارکت(درکم) ون (ان)دنار (ی)مردمشبا (مونشی) هتدخوابهسک ره |

 یدادعتسا كنسهشاعنالوا ی شعر ها *نکار دق ولر غتو ل دن هدندنک هلا راتعا ی دلوایهلا تافصوشع

 یار تا ار زراب وس ندنلاح یدن کور رورخولر در یر ره ندش_شعرارسا نوڪغنالوا تو افتم

 ۱ رد؟ءدردررپ مان نوع ار دلت هششور تار شردولر در هنن ریزه ۱

۱ 
 | (زارمش)(تادرفم) رد یک نانغاکی كملقا یرب هکهش | بدعت ا یل هر فط لواو یکر باوز ارش
 ۱ هحشار ( میس )تمطا (شوخ ) لب (دام) بئاغر ق( تآ )ر دما لر ضرب هدزا مش ( یکر بآ ) یرهشلطفاح

 تسروشکت فه خر لاخ هک کم شع» مسن شوخ دانآ و ییکر بآو زارمش

 | (تسا )میل (روشک) یدی(تف») فاکی(خر) ی( لان )ا رز( هکر رد یمن هت (نک-)ریعخ (ش)مه(بیع)

 ۱ یماشكنامسو ضرا هل هکاب كن هع ماه ار یاب وبڪ نیا اهلل ارنا هدر هجو هکر دلم اراکناو

 تسعت ی رل هنس لاو =| ناقا شع نالوا لع و نی نه یو لق ل ادر ت اظ و ہفو ابر مولع( قر اشا یاتعم )رد ۱

 ۱ تسرتک | ها شءدنم هک امبآ ات تسوایاجتالط هکرضخ باز تسق رخ... ردکءدردهلکرلنا
 (تادرفح) ردرکاا هت ییمنملزءوص مر لوا هکهزع وص مرار دراو قرفر دیر كنا تالظ هکندت امحبآ

 تام (مقا)مصش (ش)ر ناقبجوص (عبنم) ار( )زی (ام) م(با) رنو تا (تررد(تسز |
 رعض( وا )لحح (یابس) قلن ارق (تاساط)ا ریز (هکح) م(ریضخ) وص( بأ )نم (ذا) ردرا و قرف( تسقرف)

 هلنا ح رش نما )فان دنعتسسا (قراشا یانعم) رد(تسا )ین لکن دمظعا (ربک ۱) تافصلا عسل عمعسا

 یردصب) نابرراوثا لمس هتک« مولع نخ اص باق توق ندر وص لد هعس اوفس هب لوا نک (هردص
 | رد مرار نالوا تمکح حسا یلق هلت دا مواسعتاضوف ندنفرط كیاشاا ےظء تنا ب ولواحرمُدنم |

 ۱ ۱ ردکع دردراو ےظع قرفه داما |
 تردد ئرور هکیوکی هشدار # عرب ی تعءانقور ةف یور بآام ۱
1 
 سس بس

 رددرب



۷۹ 
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 (ام)(تادرفم) ردشها وا ربدقت هدلزا قرر هک ان وس ههاش دابر کو دوزمقلب ا ی وص ءزوب تعانقورتفرب

 |( کز هوس (یوکب) م (هشدای)هسالما(ی) زا( ربین)م(تعانقورقف)زوپ (یود)وص(بآ) زب ۱
 یرفنرقشازتاثعرشاعه کرب (تراشا یانسعم) رد(تسا )ردشفاوا دقت (ردتم)یزر (یزودارذ
 | حاشحا ضرع بو دیا رت یتانق یکی روص یال ع نالوا یداقتعاو بواب یال ا نکی | شمل رو هزب یتاود
 د عرب یکم زب ید هش داب هک | ام غی یزغ د نوعا اند هدنسوق هاش دا بوکود نیوصزعزو هبا

 ر دکع دردن دت وسه حاس اهر غور دقو ر اسح | هب یربغ كهلل ار در دقمو نعم ددانمسق نگزتزر میر درحاع

 تسرکشودهشزارترذبادهوس شک ٭ واک ت دیا خاش هفرط هح ظفاح
 تدرکتو ندلاد یسومم ی دیا لوبق لکو ک كن الرز كلق كئس ر دغا دوب یرکش تابن نع هن ظفاحیا

 م( تاک )دد (تسا) رک (تاب) دو (خاش) بچ (هفرط) هن( هج) م (دنفاح )(تادرفم) ردذیذاهدابز
 م( رکش) لاب( ده ش) نم( )هدایز (رت) ی دیا لوبق لکو ک يذبل د) م (هوږم )ريم (ش) ارز( هک )
 هلساق قو یناحورذُ اذا نالوا یراج ندتمکح عسان هلنبر ماه !یالک لظفاح (قراشایانع) رد(تسا)
 ندرکشندلابو بواقلا بوبحو لوبقم هدنسارا بوات بارا نصب داوا یندل فاع قاو ذا ناناوا ےقرت

 األو ) < . ردکعدردنافراعناج غامد شت زلهدایز
 تدناشورد تم دخ یمشتح رام * تسااشوردتولخ نیربدلخ هضور

 (هضور) (تادرد») رد سەد الراشد ورد یس هام كخاولوار د واخ راش ورد یس هجغاب كنم اع تنح

 م(تسا)عجیادانفو فا ها فریتقف(شیورد) تازع ماقم (تواخ )یلاع(نیرب) تنج (دلخ) هاب
 هنج هتل نا )(ینراشا یانعم )ر د( تسا )را ثیور د (ناشیور د ) مه ( تم دخ )ولولو ا( یمن ) بیس (هبام)

 ك رک هعف ریش تم د (هلنا ةفرعم لاف هتنا ل اوسراب یه امواولاع هلا ةنح ىلا قاتشب ال اهاخ د نم هل ج اع

 یک كنووردهدنس هشوک ی راتلزعو تواخ راتلو هلن یفربقف فذا لآ تنج كلرک ذا ها ةفرعم هل اع تنج
 ردکعدر دبسو هبامرمس هنغل ولو او هنت داعسناهح یکی اتم دخ ههللاب ترا

 تسناشبورد ثجررظنردنآعف ه درادبیامتایعسلط کتازعنک |
 (تادرف )و دهدنرظن جر را ذی ور دیقف كن هع تا مسلط لو ار اتوطراجسلط بیس هک یس هی رخ تازء
 (نآ) ناجا( خفر راتو ط (ذراد) م( باج ) راس کمدنرزو هنیفد(تاحسلط) م(تازع)هن زرشک
 ل ر هدنلزع شرک حرک ( فر اشا یانعم) 7م (تسناشیور د) تج مم (تجر) م(رظ)ف(رد) لوا

 مسلط هللا با اب نا فسا لار ام هرزوا هت رخ نکلردنکع یاو ا كلام نىك لاس ههللا ةفرعمنالواناجر ۱

 اوهو ناط شو سفال ا یخ د هرزوا هلنا ةفرعم هن رخ یکی ید دخلو ا كلام هب هن زخ زف یعسلط بوئوق
 ر دک در د هدنرطن هلتج عو تةفش ك نسق قح سی ور د نالو ایک یر ظن خد حة كنو ر دشا وق نا ملط

 تسااش وردت هٌ حرد دک ت ساب ابرک # دش رح ریکت حیات دوش ششدب هکنا ۱

 رده دنر دق یاع لراشبور د هکر دتمظع رو دیا عضا و یعیروق ج اتر مک دنکو ا كنا شذوکه که نسن لوا

 (دشرن)مک(مکن) م( جات )رد عراذ روق (دهنب) ړعض(ش )وا (نپر) کندن لوا( هکنا) (تادرفم)
 یانعم) م (تسناشیورد) ردقولع (تمشح) ف (رد) رد( تسا ) هبت ددو (ب)تمظع(اب بک ) جو و

 فرصتم هنالتسو تانواع ققح شب ورد نالو | باب هرم ند وعم باتفآ بولوا لصاو هب ید رود (فراشا

 اب !حاشح | ضرع بولو اه د ذس هاشم م دع یروص باتفآ وه دن دنع یسان رک تمظءتانیتط ابرول ندنش دلوا ۱

 ردکعدردد افتسمندنایرولو ردهدّنکسمو عضاول

 تسااشیورد تحزن نجزا یرظتم ٭ تفر یار دب شذ اوضر هکسودرفرصق

 ندنسهععاب یتعمو یرورم لرل ڈور د یداوا یسحومقو یدتکه نغلح وق كن ناوضر هک کش وک تنح

 یوق (نابرد) مع ( ش) یسعکب تنح (ناوضر) تنح (سودرف) شک (سهق)(تادرفم) ددهرکبرب
 ارفص نجس (قتراشایانعم) تسمورورم» (تدزن) هجا( نج) نم (زا )هرصن (هرظنم) یدنک (تفر)
 تس هنس هحرشنم لدو یس هعساو لق نالوا ینارر اولا تال ر عقد ادق > شرورد نالواارک ماع

 ےک ا ی و هر
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 ےس تیس تاس سس

 ردکیدردهدنسهباثم هرځ رب ندهناخ ناملوا ی اسح كن هر: تنجزکس یی داو این ابرد ناو ضر

 تسناڈږورد تبحر د کت ساک ٭ هاس بقنآورزادوشمرز ها
 (معا) (تادرفم) ردهدنتس لرل شرور د هکر د ابمکر یرولو!نوتلا ن دنسکع كلا باقه اس هک هن لوا

 مک ۱ (ایمک) م (هایس) م (بلق)سکع (درب) م(نا)ددعراضمرواو (دوشیم)نوتلا(رز) هکهنسن لوا |
 هلا قحرو ی (فراشایانعم) ( تسلا تورد ) تبحاص» ( تبع رف (رد) رد( تسا) هبتدحو (ا)

 (ةوسقدشاواةرااک )با ۱ امراکژندنناکرب یتسلا جو یتبح اصم كنة شرور د نالوا حرتشم

 زوار ارور هلن ارو ساکعتاو ولر بولوا یلاعردټ یذو ینارونو قارب یک ص ااخرز یه اس باق نالوا
 "۰ ناهز رج ترانا لدار او ی تدر کل نارکیاتنارکزا ان دکھ

 (تادرنم) ردکناشیوردتصرفلدهدیا ندازا نک لر درب ها طظ ل اع ی عیر دی رکسع ملط لد ہر اک ق دراک
 رد (تسا) م (ماغ) م (رکتل) مم (نارک) بالما ( )امت 21( ) رد هبا فک مفر اک( نار ڪڪ ) م (نا)
 oie (تدااشورد) تعخر ( تصرف "7 (دبا) م (ا) مه (ات)ندازا (لزاز )نکا (بلو)

 شد وردنالو | قح هاکرد لو ہقم هدازا هبیلوا لامالام هبا داسفو هنا اظ هل ه شاب ن دشا اند رکا (قراشا

 لاج ةهدداشمو ندسمااراونا تاما بومروتکرابغ هر درب نداوسأم تارودک هنساق نارب قق

 ردکءدردکنایدیاتأودو رد اتصرف هل اقمایلوا لهنمنار ترخاواسد ندا اربال

 تسناشب ورد تلو دونسشب فلک ی ۳ اوز بسازا مغدشاد هک اریتلود 9

 (تادرنم) ردتودلرایب ورد هک شدا رم کش وزسفلکع هباوا مغاک |ندنسسعفوط لاوز هکتلودرب

 قعتقوط(بیسآ) م (نا) م (مغ) هیلو (دشابن) صیستتل (ار) هیتدحو (ا) مم (تاود)
 (قتراشا یادعم) م (تسناشیورد) مه (تلود) تشپا(یشی)ر دکش هدنوب (فاکت) ین( ) كمك (لاوز) 0

 شوردولزا لومقم نالوا لثات هنتنطلس یاد لو هننلود هتنایلا تلصو لباد حول راونا رهظم وب

 بحوموردقو لاوز فو اک | یک یاو د كناهس ناهاش هکردلئان هن هي دبا تاو درب موهعمققح |
 ردکید ر دسر یو كشف ینب داوای غ ك مشن ل اوز نو ګا تی دلو انامرح ||
 تساادیورد ثرضح یک دن شمس »* يلودنناهج تاجاح لے ناورسخ |

 (ناورسخ) (تادرفم) ردغوللوق كنترمض>راشب و رد یس كنا نکآ ر دیرا هلبق كن راتحاج ناهجرلهشداب

 هم فک (ک دن) هغ (ش)م(بیس و )بخ تادا عام (ناهج)م(تاجح) م (هق) مد
 یلک ول بوملب یھللا یراھش داب ناھج وب (قراشا یان م) م (تسناشیورد) میظنعت تادا (ترضح) قللو# |

 نطل سو یلو دان د بولو اینا لو هح كس لا دد یو اجا لق كسا ماوعناماوا تسردیداتعاو

 || قوق هدنمدخو هدنقب رط كن الواو ابنانالوا قیقح ر ورد یبس نیل تام هدرودنکساا

 ردکع درولو | لټ از لو د هسر دیا ح ورځ ندتعاطا هرا لا تقو هنر د هل رقبا تعاطاو |

 تسشاثدوردتم» فنکر درزورس * ارت کت وض همه نیا شو ر فمر کد و یاب ا

 ردهدنظفح ی.اعدو یتههلراشوردكنولاو كلبشا لنسا رز ها صرب ڪجو اکدوب هراشدور د غ یا 1

 ارز (هکح)مک(تونغ) لج (ممه)وب(نا) ها (شورف) یخ (کنوب) اهن فر-(یا)(تادرش) |
 (فراشا یانهم)مه (تسناثیورد)اعد (تمه) ظفح (فنک ) ق(رد) نوا (رز) شاد( رمس) تنم (ارت) ۱

 هلې راتسود هّللار دقو لک بودوئوا یرخاو بولوارورغ» هک اندو لام لفاغن دی نعز انغهلیلام اندیا |
 هدن)رظت نسح بو هن اندنسالواوادنا قاب هداندویهالس كن ول او شاب لنسارز ها رورغو رک ۱

  ردکیدردک الهبس كلام الاورد لا ذلاو اهدنننفس یزاعد باد ان او تعاطاو ||
 تناشیوردترغزا مه هیئابهدناوخ × زونرهقزا دوربمورفهکنوراق خنک أ

 لراشورد ید لوا هکنسشم وقرا هدم نآرقر دمک یغاشاالاحندنر هق ك ھالا هک هن رخ كور اف

 (نونه) بذغ (رهق) نم (نا)ر دیک( دوربم) ناشا(درف)(نوراق) هن زن( چک )(تادرفم) ردندنتریغ
 | ی )2 (تسفاشیورد) مم(تربغ)نم (نا) ید روا( او شموقوا (هدناو) یدعت

 (یراشا



 تولوارهظ-دب یهلارهق هلدس قلو ارورغمهنلاماند بوم !تعاطا هدالسلاهلع لوسرو ههالا(ینراشا

 للام ندنترمعلزع فا یوم ترضح نوک دتا ینلق رام كزرء دنفا مالساادب le یهود ترمّوح

 رالاحندمهلا ارهق ردرو ڪڪ م هدناشلا میظعنآرق ید درو م فسخ هضرا یلاعتهتنا ل ارس ك شوكو

 ردکءدردتوا دع ههللاتوادعهباسلواواس اغا

 تداشور د ب ءلط 4 شرهلغ» ۷ دننلطیاعدب ناهاش کدو قم یور

 یتعلط رار ور درب ینج لوا لصاحو رهاظ لدوصقموارر دیا باط هلبااعد رلمشداب هکیزو دوصقم
 (دنیلط)دنا ز(ی)م(اعد) هی المال( ) راهشداد(ناهاش)م )د ق زول (یور)(تادرفم) ر دیس هنا

 یانعم)م(تسناشیور د) روهظ ( تعلط)م(هنیا) )مع (ش) یررومط (رهظح) ردعراضمرردیابل

 دن لرل ورد یر یلوصح كنىرلدوصة م یراکد- | تبلط هاب ااعد اوتدواشد کلش ا

 ردکع دزرولوا لاله هسح ول رد هلل رل تم هرانا بوم: ای راسو د هتل اور د هل س7 | هحول هرلت | ادملق

 تساشد وردترسو کج او تروص + اروکم دهع فصا ربط مالعنم

 (تادرف) ردراو یرهس رشد وردویروص ال , دنفانوهکآ هک ىلوق لس رطن كنفَصا هن امز

 ارز( هک)نامز (دوع) یربزو كهاللسلا هملعریمغس ناماس (فصا) م (رظن) لوق (مالع)نب (نم)
 م(تداشیورد)ان .دعم (تربس) هر دهد (اب) یدبفا( هح ب تروص)هبصصخ (اد) رمد )ا(

 كن سناك لس رلتسو د هتل ا نالوا هبا هللا ی هانعم هلا قلخ یروضروتسسم هدئز ءا رق نس (فراث یانعم)

 ثوغ نالوا ضرالاف للا ةفل> د نه هنامز صوص خا مردیازا نیرلتمه و رظ) كنس لجو عیرلهدن

 ندنراتسو ده دناهح یک | یلوق حا تشو یصاعن مراد دندسلاعت هبا لوق كن رلمسهو رط هان
 سو هبلء هللا یلص یاسر ۱۱ دجسهانص مرتعاضش انار و نوا

 تادا وردنولخردلاخ شعم # یهاوخ ی یدیا اح بآرا ظفاح

 7 سومق تول كراشد وردرب یبح هقمح ا وصیدیا تایخلوا سرت سا نب وص یدیاتابحرکا واح ی

 یهاوخ )دناز( )معاد (یدنا) كلی رید(تامح) وص(بآ) رک( را)ظفاح ی (ظفاح)(تادر ة۰ )ردنغاربا

 م( تدا ورد) قله (تواخ )رب( رد) فا تان )عن (سش) ر ی هقبچ وص (عینم) كراس
 : نم م لع هتل منا نیذلا عم كئلو اف لوسرل او هنا عطد یورو سم (قیراشا یانعما
 ا دلا ی دم رس تدا عسو یداتاسح هکساو 2 (نیطاصااوءا د مشل او نية دصا او نسما

 ۱ سیب زر نت ادا زّیسا ندرل !بوروسروا هنعاربط یراومق هلا تو تعاط

 تسم شاسم سکرازآناراوتهو یزاتسم ۽ تس درد ید 5 مراب دمآ ناغەرىدرد

 یک نیک ر نارات ا بارشو تسمندیارش یسودنک ی ۶ داک هنیساسلک لر فاک لا حدقربهدنلا ۳

 (مرا) یدک( ( رارفاک( ناغم)اسدلکا| رد) فا( زد) (تادرفم) هدلاح داوات و ندنزوک ی

 ردعجراصا بارش "(ناراوضم)بارش E EEE ]۱ ( تسد) همت دح و( م (حدق) مرام

 نیو نزلا نکالا (تراثایانعم)م(تس) رض (ش)م(تسم) ڈی (یسکرز) نشا
 ىز ەلو ایلام + سر لسو هہلع هّللا ی ی لیتر راز زیدىسزاوسر هک ساو ر دا -سچا

 با نم الکردناش ر تبح بارش هناقشاع ناچ خام دو هلا هنا باکهدنلار دی ناس یتق قو تبر ط یعل رم

 ارش( تقوا عمل ) یدنک ی دلک هبا د نالو ارفاک تنجو هتل لا اسعادواریذنوارمثب ندنتح بناب
 لصاوو ید څ ثراو ی دلک قر هلوا تیم هلا هنا لوسر تن بارم 7 " ینموم ا ید رم او تم

 ۰ ردکعدرد هل و ی دلم اکدش رم نالوا یدعجارو

 تسربونصیالاوآدناب دقزو چ اد ونهم لکشوادنم- لعنرد

 (رد) (تادرف-) وقلما يو لنساغا ماچ نتو دلبر درهای یک يآ کارها اراک

 | غازاملوا (فراشا یانع-) قحا (تدپ) یاعا ماش (ر ودص) یو (الا )ہم یا) تک و (دنلب) یو

۲ 



Nf 

 دوحوه دنسلاهآ ص راو تاوه ندنرون یسهروطم ح ور یزان بسا كنا دخ نوع نالوا اطلس رمل ا |

 ر دکیدردلاعورذرتر ند هلج هل دن یسلاعر دقو رداد تسا اروو |

 تسهنوح مرظنواب تس مع وکه حر زا ٭ تس ۲ نوحمرمش دوخزا تره مکه و

 زدراورظناکا هکنوخ مد قو نوا ند هو مرا ندمدنکن وسمدرا و هلې حو «ن هب یهلاروت لوا رخا

 | (ب>)کدنک (دوخ)م(نازداد(تسه) مد(موک ) لهجو هن ( هج )ردضی رعت تادا (رخا)(تادرفم)
 مرظن)اک 1 (وااب) )م(تسن) )حد( وک )نوجعا هن( حرم )م (زا) م (تسن)ا رذ(نوح) یمن (میم)م

 هکر دیر صارب یک حورید-خر ون نالوا ندنرول هّللا وب ( تراشا یانعم) راو (تسه) ر

 زمغص هب هر ابع یرممعتو نوعی داو | ف طا ره ا موعد هنله اه د هاشم ردصو غ هنالوا یهللاو +هالا ىلع

 بونا وا هدنراو دنکراناوا قرغتسم هقحروف نوسگنح وکی راکسنا جوک یرارقا نوصغب دارا یناحورقود
 ردکع دردشت اناس نغب دلو ارهسعهارب رشاورممعت هماوع قحر و نالوا هدن رظن

 تسدنیواوح تساخربنازارظنزناغفاو × تساخرواوح تسدنب ناز اسمد لد ممش
 ندرلتشاعقحا یرطن ید یدنک یدقلاف ندبلقرب کی درون لو اید وسی-ارس یلکوک لرابحاصم

 رایحاصح(نازادهد)باق(لد)غارس(عهش) (تادرفم) یدرویوا هبلتروت لوا هکنوسیدقلاع ناغف | ۱
 (نازادر ظ )نم (ر)دابرف (ناغفا )یدتل اح (تساخرم) رمجض(وا) ید وس ی نعد یدرونوا (تسشن) ۱

 دوخ اب ید رون لوا (یتراشا یانعم) یدرودوا (تسشنب) ) رمعض (وا) م( تساخرب)راقساع عبرا ةا یرظن |

 ها تلفغناب رطنآرب ندنسلت لس رندتخبادراو ندکو اسلدا ی تالماکش “نالوا یدجگر ول رغظد

 قشاعهسن ا یلعگرو لواهزادرظنیشاع بلقرک او رولافهدضاسقن او تلظبو وسیم اپ یلقهساوا لاز

 رولو !اشفا ها اع هنا ناشفودانرف ن دنر ع لاک قع یاس وم بولو  هرابهر اب یلق لمجندنلمعت مدع هراها

 تسوسوایورباردتشک شکناک هسورو % دا وا یوسکرد دشومشوخ هملاعرک ردکعد ۱

 لكنا هسی لو ا یکی ا همر وک نتساررک | یدشالوط هنفاز كنا هالو | ىپ وقوق لزوک ك خمرا
 (دش) رددنکرت فصویح -وقوف لزوک (ومشوخ)ثلسم (هملاع) رکا( رک (تادرفم) یدا وا لیصح هتشاه |

 یا( 1 )سار( همسو )رک او6 ) ی شالو( و (وا) فاز (وسک) ف (دد)یدلوا
 || یانعم) ی دلوا لص تم( تسرد )دعت (وآ)شاف (وربا)یف(رد) یداوا (تشک) ردد کرت فصو یکح |

 ندا مواعنالىقر طعم یرل» اج ما شمیرل هل جرات ۲ یک كتس»بولو اروتسم هد جای ضامن (تراشا

 رها طمرلعنالدق نیمه قاخ ر ھاو طظ هل.عرش ةرد اط ماکساو هل عرش بادآ یک تساروینالاک كن امرا

 ردندنا یودعمو یروص تان هه لور دب ا لاصتاو قلعت هند لند او هب ید څرول هلج الصاج كت اکا

 ےس را )هکر ادیان هکدنحر ج ج طقاح هدس رع دیازا هکیازاب کد

 نړنزک كيان هک ی وار لوشزع_ موس CESSES EERE دکن وا کا لکو رک

 |زلک ( دیان)ردق هن هره (دنحر > )فک (هدش) غ( رع )اک( ا) لک کا ) ورک( زا) ) (تادرفم) ارت ۱

 ۱۱۰ SE SEES () قوا (رت) ورک (زاب) :

 هی , هاکمرک ك دشود یی E نالوا هدحاورا ماعیا (فر شا یانعم)

 رو نا ؟ازغو دورکیق وا نالسا ند” ا هحرهلوای ِ کش ممک مرع نک ياو لول ناجهراب هک لکورمک

 مدعاسجنالوا هد حاشا هللا ح SRE SE NEL هبا تلصو هب ید

 اضداهلو ردکع دردسک شمل هدر جهوردهدنس هباثم

EE دربیازنآ با ± تس :یزمح یو ناقتف E 

۱ 
 دهتجو ولکدزسین 2 یکم داکفژ ناشر كس لکد زمتشرب یموقیواتکوزوک یر هنن لوا كنس

|] 
 قن( )نس(د) )یی دیا هننف (تاستف)زوک( سکرن) لوا (نآ)وقیوا(باوخ) (تادرفم) زدراو یپهکحرب

  OS(ف)نس(و)قتطاط (تاشیرب) .م(تفنز) لوا (نآ )کون (یمات)
 كنس ید رولر هد یاو یوذعدریب فا (فراشا یانعم) ۳ (تس )هتدحو(ا) یش (مح) ین

 ۳ کک سس تا



ANT 
 erne سس بس ضنضضهدفةظ)ف)ف)09)ف)999)9)9)9)9)۹ 9
 | تلصو ثعاموهتن اء اقا هکر دلکدزس هدف رب کس اکم ریو هبارخ یتماع تروصو  بوموزوک ندناهح کیا

 یدا دعتسا هدي عرب ره هدهدهاح هار بون روڪ هلا هسا ات افص تامل کرا ع اونا كنسورد هتنا یا

 ندن ف كماوع مداکد نیک رپ غب دزو داشزاواردرب ی ووا وزوج ب یانو افتد رزرو اوکو
 تسن یزحیونا دکم درکر کش نبا × مفکمم نم هکدوب ناورربش تبلزا ردکعدردتلغمرسر جراح

 لدا الوقو لکدرمدشربهدشاب لک غالزود كن سر وم دیدنب هکیدبای قا ذوب ندکعادود كنيس

 (عفکیم) نب (نم)یدیا (دب) یی (ناور)دوس(ش)هیاذخ()قادهد(با)نم (نا) (تادرف
 ەتدو(!) تن ) قا( ى )نس (ق)قالزود(نادک )فار رزم (رکت) ب (تا) م
 نالوا یراج ندکرابرر د نادا ك نسر نالوا لرب ل یا دخ یو نعم لفط یا( فراش ها یانعم) لکه (تدم)

 لقع یک نو ن درش ع ون یک كس کم ر د نیر دیراج هل ا ناضیفندبهلا بمغناتسپ حساس تمکحولع
 ردندکس رق لاک تاع ر دلکدزستمکس رپ هناحور یا دغو هسسدق تاک لا تدر کشورحاع ندنک؛اردا

 تا یزبحیف ول نا دز هاح شالرب اه تناهد تسلاسح با * مسح ردکءدا

 (تادرفم)لکدزسهنسن یسومقلنکح هات سو وا اهد لو امار دنس همش تاس بآ كناهد كنس

 رعت (ش) قادود(بل )یلع(ی)نکل(اما)هس اط ( ات )زغآ عناهد)رد (تسا)م(تاح.بآ)م (هعشج) ا

 فدص ف كن.ریکتسدمشیا (یتراشا یانعم)م | تسن یزیج ب)نس(د) ) هکح (نادخغز) ومق (ماچ)

 E دم سو تدت اب و تقففش هننکلاس as يا

 یلوصح كننلاع بتا مم لج وب مد بام ار دیا سم یدیا تامح هناق شاع ناج ندنابڃ عفر تابه لاج

 ۵ mr کفی دروس نولوا با لمت هن راتق ثم تا دهاصو تاضابر
 تس یزج یو ناک رم لوان ناکرد × مادسنقب ہک ادابو یزاردناج . ردشاشد
 EI ما ؟تنو لکدزس هن سفر قوا لر اک رک ك نسەدیاب مروا زس همش اوبل یانوزو ار عو ناحاکس

 رول( ادم ز بش( نیت باف مما نو لوا (د) بردسم() دوز (نارد)(اج)(تادرفم)
 ع نشودربپ یا (قراشا یانعم)م(تسب یز )نس د( د )راک( ناک زم) قوا( كوان )یا (ناک )ف( ںد)

 | حآ مرولس زس همش هک ن وساوا ما دهزعرزوازکتمه ضفو نوت اهدابز یک رع كنس یلاعتو هناصس قحر یت
 كس: نالواودعیا دعا هکر دیونعمحالسر تاد ها جو تاضاب ر هدتلزع هشوکزم ویو ارل ةو ويوافق

 یخ حالس هناتقو لاله كن اطہشو سفنا رزر داکدزمستمکح را كنس لرلو رد لرلو یلیدمتو حالصا |
 تس یزبح یوا نانا لانا لدیا + قارفهو دناو تو )ی التبم ردکعدردرانو

 (تادرفم) لکد زس بسو زس هنسنرب كنا فو هلان و لس لکو کیا نس التص هنس هصغو تنحو مغكقارف

 ون (نیا) ادن(یا )قلی :۲(قار 2) هصغ (مودنا) م(تنحو مغ )هس الملل (ا) هس اطخ (اب) راتفرک (التبم)

 ندنشناج ربخ هلتقفش تاهاکما رب ( یواش یانعم)م(تسدن یز ی نس( و) دغا(ناغفا)دارف(ا)

 ناطشو سفنوبهتبزراتفرکءدنلا ادعاردقولەدالتب ا لاعوب ںوڈودادح ند نه هملصا ن نطو هکیدنلبن

 تن هح نوع از ازاوصو هنگ هسدقحاوراو هزمصا نطو ناما تمالعسو لا صالخ ندرلادعاراسو

 تمدن کیا ناکلک یا ناغفودابرف بوروسزو هقح هاكر د ماد هل | هصعو مع هلو هلن تفشهو

 رد در دمدس هن شوج كسهلا تجریابرد هکر دلکد

 تسن یزح ی ولناسرک لاج نیا لکی ا * تشک د کوا شود

 زستمکح لکدز زس هنسلرب لاغر یک اف كنسو لکی ایدار ءوا دانسان دنا ی . لک ك نادا هڪک نود

 هس الملل (ا )رمت (ش )هل )۹2 ( یو چ ) نا( ر )نم( د )لب ,(دا)هککن ود (شود)(تادرفم) لکد

 |م(تس یربح ف) نر سل ) )هقاب(تاسیرک ) قر (ْلاج) و (نیا) یدار وا (تشذکب) م (نانتسلک )

 نالوارا TT شود هب يهلادر د نالوا شک تنحو تضابر (قراشایانعم)

 نوعا کد اروهظو یکیدسایناجر ج, دتاضوفو ی هلق فول ندنبناج یلز ا بوم هنب اةن اتاك

 | ردن دلم مدع هب یهل ال کر داکد هر ش و کید اا شفا کلاس هلن ا رک اچ و نسی شاع لات یکل کی ا
 سس



Al 

 تس :یزبح یو نالا بس نا واح %3 درادم«نام قاخزا لد هحرا یسءدرد ردکعد

 (تادرفم) لاکر هن نر هنسی 2 دنا هاب سو طظفاح یارتوطولزیک ندنلخ لکوک هسرک | ندرد شع

 رول (مدادیم)واک(ناب) م ( ناخ )نم (نا)لکوک (لد)هجرک ۱ (هجرا) مع (قشع) م (درد)
 | کد (تس) هو ()نس(مج) ین بس( )یک (نالا) کوک تیس )وی (نبا) م ملقا )
 یااماربد م هیوطولزمک هدنماقثناخار دح ندهععسو ابر یا دخ قشعدر دهراصب قساع (فراشا یانسعم)

 هکر داکد هنش ود یسالکی | لب الی هدس لشو رخو سوح ی کلھ بولو ا ن ار وس هه شع شنا غاد ذا

 ((اضیار ردکعدر دشاوازا شاعنورددردبوسغل رک قشءرانآ ی ؟ كثار

 تشذانفا هجرت هرزالدداتفایه + تىدا رف هج نیا ظعاو یا دوش راک ورب

 ردشاوا عیاضالهنور دشمشو دل هن ذس یدشود ماکو ن داون میردداب رذ هنول ظعاویاتسک هکشیاودنک

 2 اوران( فا یدنک(دوخ) شيا (راک ) هسالملل (ا) تبک (ور) (تادرغ-) |
 3 د(زا )لکو ک (لد )رد: ضام ید شود (داتفا)نوپ ,(اسه) رد(تسا) )قدرغاج (دابرف :)ه (دح) و |

 رازههد یهااقشعهاریا (یراشایان دم ) ردد “ود (تسداتفا) هن (هح) نوکنس (ارت) لو (هر) )

 نورمأتا) با كلو تلا ةر اماں هنر سا نوماوارادربخ ندة شع درد ها تادهاحو تاضابر شوزور ۱

 نشاید: ؟ نامهراو(سانلا وی ظعاونال اف هدنسهبن ہں ) AE تل ابس الا 1

 ادق ناحهنلو هاو نسر دیاداب رذ هن هربضول نوڪ اقا ص هاند کد لبا بسکیبهالاةفر عم نالوا |
 2 تاک مالکو بوملب ی ااحنسر دنا نعط وصن هقداص قشأعنانبز زدنوکه هک. هلادرد بو دیا ||
 لدلضت یدک و مشکت ین هک را یازار د ناز نون هنالاح نوا كغي دم هلکا ند :غ الو ندقاپ ادم ۰
 نوا نو ساوا لفات ن دمر ملت EE زا اتاسزق.اتغارف ندنعط هل لها رکا نیسردرا |

 ردکعدنیسردیا نعط هن رام سو دهللاهدک دار ءواهدردهن نسردنوعکا "اب او | هناوبد یلد ها داب فو هآ

 تسداکت ددا مه کتیا هققد ا مثزا تساهدبر ذاا رخ هکوا نام

 (تادرفم) ردٌشمجا ینا قولخرب ےھ ا هققدرب ردشع_ | قلخ ندقو ینا RES هک دلم كنا ۱

 | (۵)۲آ (هغقد) فو (جه)نس(نا) رد(تسا)ش# الخ (درفآ) م (ادخ) رمض(فا) لی (نابم) |
 | كنىلاعتەتا(نراشایانغم) م( تسا)شمج ا( داش دک )قوا( هدير ذا) یدبا(مه )رد( تسا)هتدحو

 هدنس هن ام نانا نالوا تاعواح مرڪ ڪ اصومخ اهدنسارا تاو ولع کن درونک هدوحو نده ډع

 نارو هيقدر شمایبو شعر رکن یر ایر غن د هللا فر اعو لکشم یر عت درزوا یهحو هطاحا ندنسو دنک

 ریسعت هبا هق ق دو نالوا هد نګ اقوا ع عك ءا لکد ظعاونالوا ۳

 ردکءدرداکرداک هفذک ول قم و هنک هدم كر فیدججروت ناناوا

 تسدازآاعودرهزا و درسا + کمدی ی تار و شوک هاو

 || (تادرفم) رددازآندلاع یکا لخت قرم سا ك او دن كنتوا غالم ند زکس یرمشف ل لع س

 (یسا)رد(تسارزسج ابتا (یغتسم)تنج (دلخ )رک (تشه) نس( )لت (یوک ) ریتف(ادک) |
 | یاعم) رد(تسا) تمالس(دازآ)م(ناع)کی(مد) لج رد )نم (دا) نس( )غاب (دشب) قاسقوط |
 بوو ا یدو هةم یرمغندنس هدنلو لةش ع كنس هنر طز عطق نداوسام قبقح بو را (فراشا 1

 ۲ رد نغم نددنحر کج نالوا سف : طح هلآ لهانالوا لصاو هب ینابر غ طا لواوهب ید ر و لوا :

 ردشاشد (هلنالها ىلع نام اراه هو )4 ڪک ر د دازآ ندم اع یکی ا نالو ارات در کدے در دلتا رو ۱

 تسدانابارخ ناژنم* یھ ساسا چ یلودرکبارت ق ے۶ یم هح رک ا

 : (تادرفم ) ردد دیاری م عت بار لوا ی ام دوس و ب نکل ید ابارخ یکم وا هحرکا ۱

 | (قسح) لس اسا) نک(و) ید( بارش (ميم)م (قشع) كاتس (یسم) مک |
 كالا هحرک (قراشایانعم) رد(تسا )ی مر ی یا ندنا(ن ار) ت( ند )دوخو ۱

 | لا ن نکل یدلقلصاو هنسلو دانفووحت ین بول قید ارخ ی ۶ روص جلفاوا قرغم مو تسد هل هه بم :

 یرلبارخ



 ردکعد ردشاقهدانفلادعداشو هتا قاب هلنا ق یناف یا كع دیا تاسح م می مد ی دیاروم عم یراپ ارش

 تسدادسو تسا ناخ ج را ER یرلانم الد

 رد_ثمرو فو و ورد شت | بده یو قغ ا اکس رابا ریز ەچ اهانت ندنروحو تاک هل دء راب لکوک یا

 لدع (داد) قن( )نم (ز) ردوا یس مم هان (لانم) هیدن فلا لکوکی ا(الد) (تادرفم)

 (تسار لوعفم مسا ښت ٥(۱ درک رو (نیا) یخ د( ج ) نوع( م( داب ) اري ( هک زم (داب) انج (دوج)
 نوک بولو لب اب دردهقاا کوک (قراشا یانعم) ردشمرو (تسداد)یوب (نیو)دد
 قشع تاضتقءو هل رانش م سفن ظح لرتو تاد ها عو تاضار نالوااقب ورور هب امو اقل مادهدناوب

 قح قداعسب ام نالوا الو یسان-ءمواضچ قرو صول هت | عزفو عز تبا لمت هراالب دشا هج وا نالوا
 . ردکعدر دشااناسحاو بس ینو اکسهدلز | تع-ق یلاعت

 تسداب نم شوکب ل اع همه تحصن دا فنوح سما مھ دنا سرنا ماکی

 )ا( (تادرفم) ردلسهدغالوق 2 ,یہصن اعل همر دش را هيدا ره یکی ان ی یل كنا هکما دام

 (ف) عن (ش ) قا دود (با) غب (ارم) هیتر( دناسرن) هی ردصم مادام (ات) دارم (ماک).هسسالم
 یانعم) رد (تا)لب(د1) ب (نم)قالوق(شوک ) هیفرظ )م (لاع )ل: («م>) م (تعس)) شاک
 هڪ ز سوق وار دد هراح ابص هبا تة شم راز رد هدلزع شر نوه حیا هدقسء هاروب طفاح یا (فراشا

 وان ارز اکد ید هل ورک رواک ن دجنالوق یک لب هسا حصلاکحپ ود نسررو بجز ز هک سنتر
 هقح ما لولح الو دا ا الرو ساستیلو فکتیبیک یل امن اهل كیایر ایست ةا

 ردکعدردقو ل رارقن ودم د هام زتاصوەهالاءاقا هبا هلاکت ا

 E E ظفاچ مدم نو فو ناو هنا قورت

 (تادرفم)ردقوحهدمر طاخ می ن دنو فاو هصف ولا رز ظقاج ی اه دروذوانوسفاو هموتوا هصفاکی یرول

 ارز (ک)م(طظفاح)همررفوا ( (مدم)یساعدره-(نوسف)هموقوا (ناوخم) هصق (هناسف) یرو (هرب)

 ترمشح ظفاح یا( یراشایانع-۱ )رد( تسا)رطاح(د ا )ق وح( یسل) مب 61۳ )م(نوسفا) م (هناذا)

 رورغم هکمالک لا تغالبو تجب اصف ی کر هو هم ."لافو لقلااو هد بودووا یسانعو قفوكهللا

 ردقوح نالکهر ط اح ن هلاع و لء ةو هلوا لف (غندقج نارب و هل ابلطقفو هلی اعر هب ادا ند هلا نامه هلرا

 ( نشو ردکعدر دقو ېسهدناف كلاو هک داوا كلاحاما
 تدنمراک ناعندادواند ډه یزو »تنم بلهنشت توج تاس لا ا

 (تادرفم) ردمشیا خب ك مزو ناب اوچا ن دکر وکی آ اوردغادود كءراب خب لعل زا شماصوص هنا

 قادود (ب RIE RI (لعل)

 م(ناج) كەرو(ںداد )رع( و )ر لدروت 7 (ندید)رد هنسانعم تاع مال( ی )م( )دد( تسا) س (نع)

 مپ لاک شن الوا لوه دنس ارا لوق هل هت اتضح (یتراشایانعم)رد(تسا )نی (نم)شیا ( راک)

 كسفتوسلاةراماو البام اک طا هصنام رکن دنشر ط رارمسآ نوح ارّولصو مدقا ۾ درب ههالا مزب ردع و.

 تمه اع یک كنور دانفلادعدءاقب رد وک ل هی لرو رها هنسانفاو لالدا

 ردکعد ردسراکمب ؛لدربو ناج هد ور ىلا نان ضتقف ج حد تقفش ناکو

 تسامزاک اردودیدواندربلد کرد + زاردناک+ نره

 یتسقایا لکوکك نا کمک ه نوسناتواونوساوا مرماک |ندنکبرکنوز واو ن دنزوڪ هاب س كع ویح

 توساوا(اب) مه (هبس)زوک (مشح) لوا(نا ۳/۳( (زا)ا> ( مرش) (تادرف+)ردهدراکنا اش ویدروک

 رد (و)ل (ندرب) لکوک( لد)هسکره(یکره)دوزرا نارد)رکورک(تلکز .) مم2( ش) فرا
 لالماک میش نالوا فرصت .ہدنبلق دی هکمکر ه *(قتراشا یانعم)م(تسنمراکنا) فر د) یدروک( دید د)

Eرود تو یز نود اجر دارا )ران تالاحدالوار ه ااذو لصاح تین  

 رد داد دلت فاالاس نالواره اظ هد دمه هل دىق a E هد د شات ادخ تو نالوا یرارسا

 س سم

e o e۶۳ 2 ی کت یا رم به ها ده ی  

 ح 1
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 تشرا دا د لزهر مس کت سهارهاش * یوکر سناکربم هزاوردب تخرناراس ردکعد

 ینانوقور د لز تمرس كامرا داد خب هکر داوی ولو ارب یاب هلع لو | هک هم | هنغاف وصر مش ی اتم ی هو د یا

 یهنهقلىا(ربم) یاو ص رمش (هزاورد)هسب المال (ان)عاتم (تخر) یهو د (نابراس)(تادرفم)ردبحوا

 یعاوطلکوک (را داد)ود (تسا) هبتدحو (ا)لوولوا (هارهاش) یا هلع (یوححرم-) لوا(نا)

 تنحاب شکر سفن داق یاو ترخآ ك لاسیا (یقراشا یاذعم) رد(تسا)نب(نم)ردیییکرت فصو
 بلقنالوا خفنم هلتحرول لواارز همروتک یابند نالوا لماقحاتم هبلقرهشنالوا یار تال رهطم

 نمم باق کر داکد یر ارق یاجو یلح ان ربغ ندیقیقس بوبح هکر ددابا تشهد یا رور دعساو لزنهر
 ی

 تسنهرادیخ تسمرس لوا نا قشع + انف ط نیرد هک دی وخ علاط دن

 قشعلس وب تسمرس ییلام۔غب رلاکوک لوا هد طخ انفو هک عولوق كمعلاط یدنکح
 تاق (طق ) م (نیدد) ریز (هک) یدنک (شیوخ) تاع (علاط) لوق (هدنب) (تادرف۰)ردورتش»مب
 (نم)یرتنم (را دیر ) ییغسم( تسد -) لزوک یبامغیو و ج هنسف ( ول )لوا (نا) مه (یشع) م (اش)

 شرع یا کمر دارانو دج ههللا نوعا مراعش تدا ءس تک یدنک (فراشایانعم) رد ( تسا )ب

 نینمولا نمیرتشا هنا نآ)ه دشنامز یلقو طخ رال ءاکد شرم هاب قانو هتنا ف یناف نال واامک یربظت بولوا ها
 تیر دورتشد مب شع رطب بوہعنالرا نيا علا نع عو بواقلا باقم هرس )ا مهسفنا

 ردکء دردشمرو تدا ده هن سعاد سنا هلا

 تسنمراطعشوخ یویز هه كی ضسف * شناشفارسبعحردو لکر طع ةلبط
 (تادرف) دیر كن همش رب ندنسوقوق لزوک ثمراطع نب ی هقح ییجاصربنع كناو سه بط ناب لک

 (تی) رب (ضیف) ربعض (ش) یا (تاشفا ربنع (ربمع) هق> ( حر د) مم (لک) خاب(رطع)م(یلبط)
 (یفراشا یانعم) مه (تسا ) م (نم) یو طع(راطع) مع (ضوخ ) وقوق (یرب) نم(ن)مرذ(هش)رب

 هدنشراع نالوا لمکمو لماک ناشفارمنع تاض وفا وف نزعو ناج رحب رتا ما ورندعح یلصاح

 یاردكنادخو رد.هلا هبهومیم هج هس اراویه اننمان تامارکو یھل | ضرفرثا هبا-الامر دقنره
 ردك دردقول خاسم هرورغهد هبت ربر د هلا نخ ا عن مو یطعمر ده دنتتسن هر" ذرب هب ارظن هنمړ ک |

 تسشراشکوح كشازا ور ازاکباک + ناره شد وخر دز ممسو مه نابغا

 یزمرق یکی حران خب وص لکه عا لک انسا رز همروس ندکو بق یدنک یک یلپ ابص ی یبحاص غابیا

 |( )بس (میم) ییابص (میسن)هییشت تادا( وحه) یح اص خاب (نابغاب) (تادرفم) ردندنشابمزوک
 نم (ا)نس(یه) یم هچعانلک(ںازاک )وص (با )ارز( کا همدوس(ناره) یدنک (شیوخ) ویق(رد)
 راونایولقهضور یا (یراشا یانع») 7 (تشا)م (نم) کرا (رانلک) لثم(وح-)یشازوک(كشا)

 ةجر كن دا نما بحو انت ده ذادعد اولد غ رال )ځو ڪب قلاخ یجاق نی نه هلا ناه ربو تامارکورارساو هلنا عا
 ادع نوا ندزءروص هر رشل ا تست CE محدروذعو نسنس تلعالب یطعم (باهرلا تا تا

 یز ها در بوروسندکو بت یزب یک ر ام ملع بوضغدو یلاض بول آن دز او رک یکی رلاطع نالوا ہلکہرک

 نالوا ناعا لع تکی د تیا ناسح اوښ هلک مرک دساریز ها مدح هلکرلاملواو انا نالوا ممل عنم
 ةر کنم دنعانا ]دا قف و هغتق اراشا یلناک ن دز رزوک ثعاب هبلق تقر بل اج یک تجر نس ےن یزولقر ازاک
 ر د کک د برا هلا م دق تبا” یز ہدکع رک دعو یلجال بواتلا

 تسنمراع لد سبط کرا سکر ن ٭ دومرفمرا بازا بالکودنق تب رش

 (تادرفم) ردسمط كلکوکه تسخ مپ کیش كنا یدروبب نت رشرکش بمطم هللا بالک اکیندنبل ران

 مک مریض کی (مم) م( )قا دو د( با (زا) ی وص لک (بالک) سما )کش (هنق)م(تبرش)
 قانعم) م (تسنم) هنس ای ) کوک (لد) م( بییط) ريج (و) مج( سک رن)یددو (دومرف)
 ||| اج خامدندنناسا لماکرب هکر دندن راما كنتجرربظت هنر زج اع دعو هکر دوب حظ نسج هه للا ت رح (فراشا |
 اے ےس ۰-۰۰۰۰

 ییطم
. 

 س تست
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 کوک تسد مز رخ و یدر وربخ هرو یدرو- یهالکیهلا قشع بارشندشناحورذت اذا ییلق بماعم
 رد ڪچ در دنا ریاطع اة عر د شات د هللا دونح نمدنج هللا لها مالک ر دسمط

 تشهراتفک هردان ننی شراب ۰ × تخومآ ظفاح هتک لزغ زرطردهکنا

 ردمراب ولژوس نب رش نالوا راتفکحهردان مپ یدنرکوا یس هتک كظفا-هدش ولسا لزغهکهسهک لزا
 تازاغاورا (هنکب) م وطنم مالک (لزغ)بواسا (زرط)یف(دد)هکهسفک ل وا (دکنا) (تادرفم)

 لدل د-شیا (هردان)زوس ( نه-) یلتاط ( نی ربش) 7م (راب) ردنضامیدنرکوا (تخومآ) مه (ظفاح)

 رارسا ندا تاحوتسهزعلق هما اد ملت ندسغ ناسا و (یفراشا یانع) 7 (تسم) مالک (راتفکح)

 ندنمالک كاظفاحهدکد ناب هلا م ظذ هدنتروص لزغ ظفاح نوح ارتس ندما و عینافرع تکنو یدح و
 ماوعرولس رلنلوا هلنارارمس|ندعمورولبس یلاعت هتلا یرلد ونعم تاراشاو یرارمساو تکنالوا یدارغ

 ERE با داو بغ نادا هل ج هسا لوار دیا نظ ىزا مالکر و لزغرب یک یالک ار عشر اس ماوھلاک

 اترا هلو رد ڪڪ در دمولعم هنلها

 تسنم نکس لد ا ذر اک نیا رخ یب تدنمنید ناس یادوس هک تسراکز ور

 (راکذور) (تادرفم) ر دیرورس لکو ک ىلع غب ی ك شیر دغی د خب یسا دوس راب وب هکر دنامزرب
 رد(تسا) س( نم )دو هةم( نيد ) رلب ومم تب عج (ناس)تبض(ادوس) رد (تسا) هت دحو(ا)نامز

 (تراشا یانعم) مم (تسنم) ین (نیکغ) باق (لد) ورس (طاشف)شیا(ماک) وب (نیا) مم (مغ)
 عی راذلوا ادخ ںو۔ہعو رالماک د شم نالواربه ارنامزرب نوحازع داشرا هقح هارو دکحواسء ادم ا

 اند غ هک دکحغولد مد هریا هن را7 سو د هللا ندقاىتشا لاک نکل مدیا هدنلول بلطو یدیا مدو هم

 مغ نالوا نوجا هللا کی درولو رورسو طاشت ےلق هل عرلا دخ بو بع بولو اوعندماقاو امر اکنژو
 . ر دکء در در ورس نع

 تسامنپناهج مشج بت رهاک نیو ۷# دياب نیپ ناه دارت لعل ندید

 لی زوڪڪ روک ن اهج مب هد نق تيؤر وركز وکی ع روک ن اج هک روک یکغادود ف طل كنس
 یر وکن اج (نیبناج)زوک (هدید)تكند(ارت)قادود(لعل) كمروک (ندید) (تادرفم) ردسهمترم

 م (تسنم) چر اا E )وب (نی )لر(
 توروک نب راشعااح یونعم لات كرلادخ بو نالوا روتسم هدنزعباقو (یراشایانعم)

 ضفنالوا لد جو بو دنا هدهاشم یی هل الا راونادوخ اب هکش !عاقسا نب رازمما تک مالکو

 لدور نالوا برما هلن امج مه و هسخو ر دک رکب اق ترم«: ی ر وکن اج کشر اهب هطساو الب

 ردکعدردقو تردق هر خج رارسا
 تسنمنب وریوح كشاوول یورهمرا چ ره دتازو كف بز هک اب نمرات

 ردندنشابمزوکی کی زدلب رکلوا مب وندکز ورونمیکیآ كنس یش ز كکلف هک لوا مراد و بوی مب

 نامز(رهد)م(تن )لوک (لف)تفذ(بیز) ای (هک) لوا(شاب) نب (نم) م(دا) (تادرفم)
 م (تسم) رکلوا (نیورب)یک (وج)یشایذوک (كسشا)نس(د) زوی (یود) یآ (هم), نم (تا)
 امو یساقبكنوک لاعو هک لوا نعمورانهزب نسا د هراونا یاوادخ بو ع یا (یراشا یانعم)
 یک ميو هرو كب اتهام یرهظم یس هس دقر اونا ثتققح باتفا یک كني یاظتا ماودو تن ز كراو

 رد هل د وجو لقح بل اط نکو د یر داب ز وکه ب ااکب ترثکی یک ییرثک كن دلیرکلوا ندنرزوک هلقشءدرذ

 تسامنسحو تح دم ناز درو از یل داد نه نس ملعاو قشعاحات ردکید
 (ا) (تادرفم) ردغ سڪو حدم مب یدرو كال كقلخ یربندملهرو ینملعتزوس اکپ كقشعكنس
 | (قلخ) یدرو (داد) كلی وس (نتفک )زوس ( نضس) ك رکوا(ماعت )نس( و ) م (تشع) اک (اسه) ادا |
 |( راشایانعم) م( تسنم) كم( نیست )انت (حدم) لد(ناب ز) رکد(درو)لوعف»تادا (ار) قوام

 | نح هنر طق دا دعتسا یربث دادی ےلعت یهللالها ناسلتالکو یشعرا ہا لنا سح او صف هرب نس قہ ران یا

۳۳ 
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 | ردهدنسعو حدم هزاع یاخ ندیا عاتسا ییههلامکح> نالوایراج ندزغاسل هعساضتقم

 اردک ءدردهلزکتسفالزم . هن تالکنالوا رهاظندزب هخ رس (یرهلا نکلو تسرذا تسسرامو) نکا

 تسنمیکیو تعنح بستمارکنک * رادیناررا نعاادخر ږد تاود

 [ 2۳ ۳ یو تان بع تا وا ی توط نیا یتلودرقف ها نالوا دوحولا بحاویا

 )ارن ؟)توط(ر اد) یدال( ینازر ار اکی (ن a PDE ASE ةد)

 (تاو هفرتفلاتادا)( یر اشا یابنعم) تر دقو تاب ( نمک ) تملق- (تعنح)م (بس) م (تما کرو

 دہ کود ةاصتال همنادتافص هکوق نب هلکمرک اناطعلا به اویا هحشرس ین مش ثیدح

 دقه هارو ماود بصذمو عیمرکاهدنتیقح مبارز تاناسحا یاودوو تبوطقبال یتلودماتر و

 ها هلن اترمسب رد هبا امر ا هلو د مات رتفوب یم لج متر دقو بلاغ هرزوا راب ونعم *ادعاو دنم دنماو تام

 مسو هملع هتل ا ېلص یر ةنرقفلا لاج يذلا هسيح

 تبنمنکسملدناطاسهک زنم کن از * شورفموکت ملء نیا سان ش هنحش ظعاو
 لازا ناطل ماکو کن EE ب ک:وګ ا ندنانو عاص ی. ظء وب هلب وس هظ او نالوا یتسود كنان ص

 رد,دیکر ت فصو هدول e (تادرفم) ر دی رب قانوقو ردهگآرنم

 هک دنا( هک ناز )رداع ۳ یمن نودا هلو (شورفموک )مه (تمظع) و(نیا) ردکید تسود یایوص

 تسرب ماو( تراثا یانهم) م (تسښ-) تف(نیکسم)بلق (لد) مم (ناطلس) کرب قاوق (هکدزام)
ARراد مو و قلع نوا تروصنم زتو نوا ابن د باح بوشک هیاب  

 | نالوا لق سنا یسانسعمارقف اتر وص بوش ربا همانرقف هلب وسه رورغم ناظءاووهرا بر وصءاملع ندا |

 ردقولدوبعم اوا هدنم كن یر غندل اردھللا شرع یلق كيا ار ز نوسعاص ت ہظء هرلا دخ بوح |
 ندنغدداو ارو ڪک یراق هاظءایلع امار دهدنس هب ال هدیدنعلرلدا یر مش دابا د لک دیشادوص

 ردکع در درلشاب ذات ادوبعم بواب قازر یرارج اع دع یکی راب دنکب ودونو ایل اعقازر ||

 تد ےن لک یقب رطنالرفمدک چ تسیک هکاشامد وصقم هیعکن یا برای ۱
 ردلکه دروام ضاس ب کید نالییفم لن رک لاک درد ار سخامک هی مک هود ات ۱

 رک تشک ) r اشاق) (E و(نیا)ب (براب) (تادرفم)

 (تیاثافانس)م(تسنم)لکضاب(نیرسن لک )رم (ش) م (قیرط) یکیدلاچ (نالبغم) |
 نالوا یلحانقب یننف ل الاوز قازر کلام !هکحاب اجر اوا لیتو یح اص لالجا او تہظعواب |

 | تقشهو ت جزر دق هر ه مرزوقتسه طارص كن رابتاذنالوا ما بوب لوا کرددهامهراسبالارلوا

 تیام افج نالکج ی و در وسحم بوس ندءاجاملک کرد شوخ یک لک اک لج هسزواکحال لر

 ی ۱

 تسنم نی ورت وج كانا ٥ دش ش داعهر یاد نی جوملا ۱

  لیلداک یاب مزوک هکیزیداپ رکلوا تیوب هسیار او رکم ید نیک یک رو كلامخ كنس |

 Og م يدنركو ا( تب وما) هر دص ماب ےک کز وي( رڪ ار د )ن دمك (هکرا ۱ )(تادر ةم) رد یا

 : لث-(وج)ش او ا(هدش رمت (ش)لبلد (اعخر ۱ CR طق هدنو |

 و ا هدعزع بایق لنس قیقح بوبحج یا (قراش | یانعم) م (تسنم) رکاوا(نیورب) ۱

 بس هسا راویداوالصاو هلن | ی ید رط هنو یدر تصوا ندع یترعهرارم ۔او ییترقس یابرد هناي فراع :

 E STEERS یابردو بلابب قح تجر هبا تلقصاللخا ا :

 ادار و ی یاد نفر دلواروصنم فخ هدک دعو ن دکفطلومرکج یر دیار کناو ۱

 ردکعدر دکع رکدعو تدس (بولقلاة رسکتمدنعابا) کرد و زْهط نت ۱

 تسنم نی رش ورمی ي شکه عرج شادل هک # ناوم هصقرکدزب ورتعنحزا ظفاح ۱

 | رد کج ی د هع رج مورخ ن رب رش خب یل سرمه عرق مات ورپ اج یا |



۸۹ 
ararat ream meman an hammer areca 

  ۱رغ (رکد) ردورسخ نالوا قشاع كن رش(نیورم)تمظع(تمش>) نم (زا) مم (ظفاح) (تادرفم)

 هعروب(شکه عرب) هرطق (هعرب)ریعض (ش) مم( با) ارز( هک) هت  بصوو هموقوا (ناوخم) مم (هصق)
 (قراشا یانعم) 7م (تسم) ردا كنسهقوشعم (نیرمش) ردرجا كقشاعرب(ورسخ) ج

 ردد هنرش حارا ق شع نالن د هق.قط ار طنقز اج | تدسن هراقشح قشاع نالوالصاو هیهللا ةفرعم

 قشاع نوهخیداوا هدر یسهقالعزاح هدهسا هس میلاع هلایاوا یدّوم هتفشح یسهقداصزاحم

 ردکعد سوهقاب ی هناردجاتح هننمهو رظن ڭنىقىقح قساعو ردنود بس ص تسن هب یقمقح

 اضداهلو

 تسنم هاکحهدرو ناغمرب یاعد * .تسامهاقناخ هناضم هش وکد کر مم,

 (مم) (تادرفم) ردساعد كنا غمرب یدرو ننقو حابص خیر دم همك خب تاچ و هنا خم هک هسهک ل وا نب

 ناضمربم )مه (اعد) ۸ (تسن») یک نالسپابن وا فوت لها (هاقناخ)م(هناضج)قاجوب ( هشوک ) ب (|

 بولوا هّن*لج هک هسک ل وا نب (قراشا یانعم) مه (تسنم)یتقو حابص (هاکصص)رکد (درو) دشم
 ید دلو اكرانا تاشو ملت نا نمط اور دمرارق ی اچ مب یتسصویسلحم كرانلوا هناتسسهل.هلا قشع بارش

 یزپ هتعع وو هنسلج تداعسیک كنو لق هج ور مارک ده دماشخ او هدح ابصوردهدلح
 ردشلنی د(هقنارکشب ل سانلار کسی مل نم) هکرداع د هل داکر د ندیا داشزا

 تسنم هاوخرذع هاکرصس نمیاو « لاب هج تسن حوبص كنح ارت مرک

 ١ ردصلدم رذع مب مسا او هلات میهدننق و ر“ مع هن هسس)ا ق ول یم هم غن ك نح نانلاج هدحامسص تتواکبرک

 یس رعر درفت کی دزوفوارا۔ ڈاک کر قات ( كنج ) همغنویربا(هنارت) مخ (ےم) رکا (ک) (تادرفم)
 (هاکرصسب)نب (نم) همغن(اون) مغ هن( لاب هج ) مم (تسدن)حابصتقو (حوبص) هنسانعمروصردروقان
 ہدرشع حا بص ع دیا اح ار لاتو مرک ۱( تر اشا یانعم) (تسنم)ییایدرذع (هاوخرذع) هدننفورعم
 تابح هلا قلوا حسفدمو بم ملق هلا همها تاہاکراونا یکی زاوآ یروص مش مالالا هملع لمفارما

 بو دنا هک ایس رل هصک ندنمرک مرا رز ممکح قتربغ هد هسیدل وا تققح ناربس تمهالاح هو ینادواج

 یاحانمتذا بور دروسززو هنهکرد اکی هل اننا لاو هلن ار افغتسا نالواببس هب رفغمووفمع هدراره-تقو

 نمآ همرکب هتل اانرمسر دن دیاتابح نع یس | یسفولاکی
  ۱تسمهاشداب تسودردلاخ یادک ۳۹ ها دم مغراف ادکو هاشدابز

 نم(ز) (تادرفم) ردمه اشداب خب یسادکی اربط كنس ورق كتسو د هت دا مغر اف ندا دکو نده اش داب

 ویت(د)قارپط (لاغ) م (ا دک )م( ها دمج ری ( میس هداز (غرخ)لئاسوریقف (ادک )اینغا(ءاشداب)
 ندنهاشدا كند اف ماعوب ی لک هغ اج غامد تبع تذلوب ( قر اشا یانعم) ۳ (تسنمهاشداب) 2 (تسود)

 لذبولوا مزالم یی باب نوک ارد هلارفنا وا یبهال او دل علل ےلق نانئمط اور دغراف ےلق هت دان دنسادکو
 بل بو ديال رت یرشق تروص هکر دمه اش داب خر هللا قر ةف نرو دز ول هقح هاکر د شو زور هل راقحو

 ردکعد ردش# ارادخایاتعم

 تسنمهاوک ادخ مرادنلاش ناب ا تساعتلاصو ما هنا خیمو دحسمز ضرغ
 (تادرفم) ردم ده اش نیادخ موط یر ندا امخ ورکف ور دکل اصو زس مضرغند هنا هو دصسم

 و( ) دغ (رب) رد( تسا)زس (امش) م( لاسو )اک( ۱م( هنا ضو دحس) نم( )دوست (ضرغ)
 تاسشلناورسلا ملاعیا(یتراشا یانعم) (تسنم)دهاش(ما وک) مم(ادخ) مقوط (مرادن) رکف (لاخ)

 ردکتلصو كلسقحا مدوهقم ندنوردق دصو تو قشعوندروصدامتناوتاداعوبم رنالوا

 ردکع درد دهاشو | اعر هنغر دلو مدوصتمو مرکف یرغندنو
 تسنم هاموزعو یافحوروح لذ هک + رتشوخ تنطاسزندو و یادک ام

 ردمهاجوزءْمب یلروخ كك اف-وروح كنسارز ردشوخ هداب زندقلناطاساکی قلا ٌلادک كنس

 ()م(شوخ) مم (تنطلس) مم (ن)قلما (ندوب)نس () لب (ادکس)اکب(ام) (تادرفس)
  Cr 1ا

 ت تا تا تا سس سد
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 ۱ (فراشا یانعم) م (تسنم) بصنم (هاج) م (زء) م (و)مم (اذج ودوج)یاروخ (لذ) ارز (هک )هدانز

 | نالو ارانلا نم صیق بولوا یاب د لکو ق كن التراقحو لذر ازه مدجصنالوا نمااعل | نع نغم یا
 ۱ هل را مش شه تادماحو تاضابر هدنلو لاضر كن سار زر دکر ندلو ناطاس هلاعاکی كس ار اخ ایرقف

 | ییضهشراتسود هقانداریز ردع د هرس تهنمو رد دبا تزع ببسخب كمت | باکترا یاذم عاونا
 ردکعدردعساو هن رلنوشد

 تسندهاک کت د شرخ دنسمزارف ٭ یورمدام ناتسانیرب ہکنامزنازا

 (نازا)(تادرف» رده اة مور دم دانتسا لګ مب یسو ایت ثنو کم دوقزول هرزوا شب او هکندنامز لوا

 (دنسم) تسواو یلعا(زارف )زوی (یور) مدوق(مدامن) شبا (ناتسآروب(نیا) لع( )م (نامز)ندنا
 | 3 هکتدامزلوا .(فراشا یانع) م(تسفم) لھ مک )یار (هیکت) شنوک (میشزخ) تک
 هاکر د هل اقحو لذو هلا صالخ او قدصو هب مات هجو ههللا بو دیا هقالع عطق ن د او سام هعنس او هنا ىلا

ELEندهعدار ءاج-م هب مورد ق هک رس هبا هعفر حض اول نم یړنادلدیارامتخا تنکس بورو زو  

 ړدشانپ د هټمهر دقب ءرملار دق کرد هب ادخ بانج عاد ےلق هج وډ هنا دمګ هک ردوراعو

 تد ذم هارو ےسر هن تاو در دز ا ند مر + ینرو کرب هی ل جا خست رکم ۱

 | ردلکدمق رطوتداعمب غ ا تر فنن دن سوق تاود_هسخو مرابوق فریداجدوحو هل مل ل حار کم

 هسخ و (هنرو) مرارة( نکرب)هداچ( همخ) مم (لجا) اق (غسبت) هسیالمال (ا) هکلب(رکم) (تادرف-)
 یانعم) م(ت-:۰) لو (هار)تداع( سد )ین (هن) م(تلدد)ویق (رد)ممنا) كلکروا (ندیمر)

 مدوحو بو دک ندندبح وروت امت ها هیانعب هععساوق (نیقماا كتاب ی كبر دععاو)هنناذوعا یر ایا

 بان ارزماوا ادحنآربند اع اطو تاد ای عو ندعو جر ههالا ترمضح هعماو | بارخ هاا مسد لح | ییب همت

 1 ههال ارد هنو م نا بهر داکد یداعو يي رط كا الحا یک نب تابع نالسکوروتفو ساب ند .ھلا تجر

 ردکعدر دمزال قالوق هل | نط
 1 تشهاکوکوشوکب داقبرطردو ده ظفاحامراتخادومن هحرک اما ا

 ۱ ۱ (E) (تادرفم )رد هاک کی دو شااچ هنقب رط بدا نس یاس یا ی دیا لک زیرا ا مزب هحرکا ها

 | دوی( قبرط) ف( د)نس(2) م (طفاج )زی (ام) لوبقو مدارا (رایتخا) یدیالکد(دون) م( هچرکا )م
 || هب رشلا بس هحرکا (یقراشایانعم) م (تسنم) م (هاک) هی وس(وک) شلاچ (شوک ) م (بدا)
 || ترفن هکلب لدغ ارا تخ ا هبا لویقواضر یھاک ل واه ةداوا عقا وه ده که لصاع»باکتراو هلتعاطا مدع

 | یایوعااع كن اط.شهدنس ظفاح یا هلباوذع اک مرکی زب نس جر نالو بو ذاا رافغل دلشرا هبا قلنامشپ و

 | انیفن | انظانر یکمالسلا هلع مدآ ترمضح هت ا تبن هبادخ یکم اک بو دیا تلبدا یب یک یکی دید |
 || نسلوالتابهب هعسا و تجر یک مدآ.ت رمضضح هک اب هلنا تب اعر هادا هلک | تبس) کیست یکھاک هاب كعد

 ۱ اضاهلو ردکعد

 ویا و ریال د و س لل تسکزا رج لک دیش هتفکم

 | قلش وخ مسرابذوص یه اط هی اش یا یداوا.تسم لس هع ار كن لیابو یداچا عب یداوا شاح الکی زهرق
 ۱ ینمرق(ارج) م( لک )یداوا (دش)شاجا( هتفکش)(تادرفما نوسبلو اله هغلشوش رس هکر دسالص

 | (یا) هر دصم( )مه (شوخرم-) نا ید نا کس (الص) شوخ رس (تسح) م( لباب )یدلوا(تشک )

 | نالوا هتناةفرعمبااطیا (یراشا یانعم) یتعاط (تسرب)بارش(هدان)رلفوص (ناف وص ) ادنفرح
 ۱ هننارک اذ نولواح رشنمو خفم فط باق نالو اناجررظنم هنا ت اده اح ر تاضار هلن ا دمع شادرق |

 اهر

 ا لا ا د بارش یا اعداوا قرغت دو تا فا لا دغا خالا لد نالوا

 ردکعدرددر» لنچ هدص شرک

 ت کشر شا هفرط هح یساجز ماج هک نم 3 دوغ كس وح ی کج رد هکهب و ساسا
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 یدتار سکو ی دص بع هن حد ق هح ر صرب ینا هکروکی دنروکی ک شاطهدکل بک ئادا یل تكل هو

 روک( نب)یدنروک( درغ)شاط (كنس) لثم(وج )یوق (مکح) ف( د) م(: )لت (ساسا) (تادرفم)
O RLM aA GS aE CR CAE, 

 قوذنوعا ن دلو هدلقع یارو تب دحاراواقارغتساو تفرع مرار ماو قش ءو شو (فراشا یانعم)

 هکروکن کیا تباث یک شاط مکحهدماوعرسوهدراکنا قشعروطو شخ ده از ناسع_|هدمش-تناحور

 رسکو و هصن ید وقراکنا كلا هکل و یناحور قو دو هاو ا ل صاح بلق توف ص هو دنکی کالح نس ۲

 ر دکع دزلکه ساق هکیداوا

 تسهحوراشوههحناطلسهحو نایسابهچ چ ا رار د دار
 لج شو خزم هت لاق هن ن اطلس هن ی ورق هند دنهاکر دهنا نالو ان اتعلا نع یتغتسم هک ل هج ارونکب ارش

 ر ددا مم یون هر وضح هدنویرب تزاج ا( هاکراب )ار ز (هک )بارش (هدان)رونک (راب)(تادرفم) ردربارب
 (تسم) م( هج) یلقع ار وھ) م ( هج ناطلس هج ) یسک و بق (نابساپ) 4( ه) تنفتسم (انغتسا)
 بع نولوارور غم هک: روصتداسع شخ دهاز نالو ار کنم یشعرارب-ا یا (فرابشا یانعم) شوخ رس

 هل ج قشاعو دی اعان دار العا هدنهاکر د ك هالا نالوا یغتس هن دات داع رار اع یک بو كنس که ارورغو

 كهللا! قفود هدف رعم و تدابع رداکد تنح بحوم كل عو ردلکد حاتح هنت داع كنهسکردربار

ynواع هک ل واه دبلط یس ه تاد قش ءندهال ا نامه هلا تمهواع بو دنا لرتیرورغهکاوا هل و  
 ۱ ردش دناعالآنم ةمهلا

 تس هحودالبرس هحتشعمقاطو قاور ۽ لبحر تسارورشنوحردود طابر نیز

 قرف هن شاوا ك کول یرکو ادراج كت شدعم ردیرورض تلحر هک وح ن دیا رس ناوراک ی لوہق یکی اود
 (نوج) وق( رد ) کما (ود)یارسناوراک (طاد)ندنو (نبزا)(تادرفم) داوقرف ه شاو اقل اراو

 هن( هح) كاری د(تشعم)رک (قاط)قادراح (قاور) كج وک (لمحر) و دنرورض (تسترورض) کینو

 لک ندارند ناف یلریق کیا وب ده از یا( فراش ا یانعم )قلبا (تسپ )مم (ه-) كتسکوب (دنلبرم-)

 ر داکد قاب هب هس هک رد هناخر فا سمر تالاوکح یک ا لرک هسحوک ه نرخ ا یرورض سکر ه هک ساو ذب نافالع

 لرکههاوا كج ه دنا تاحر سکره یرو رض بو لوارارق لحم امتد هل وا رورغم هکتشعم تعسوو هکلام

 ۱ 1 1 رد گج در دقو قرف یه کیان رکے کہا رقن

 تسلادهعدلا هتس لب مکح یی * جر دوش یر سم شع ماقم
 (ماقم)(تادرفم) ردرلشاعاب هنمکح لب تسلا دهع من و لپ زاوارمیمرمتفدمو خر یاتمروض-ورورس

 نی لمف (مک) هدبالما ()( لب ) تقم( خر ) یت (ی)زو (دوش ین ) برن (مسیم)دورس(شبع)م
 ردرلشاغاب (دناهتس)رددا م تةشمو تن ع ندال٫ هدماقهو نکلر دق د هت تاداهحرک (یلب) نیئشلا
 ازا فم یقتمال نا ك نىل اعت هت ا( فراش ا یانعم) ردااوسنال وامد مک ربتسلا (تسلا) رارقو لوق(دهع)

 تاضابر هروذحر اونا لصاح هلا هللا ةفرعم هداسند دوخ ا هرورس ماقد یک دترخ آراد نالوا هملاراشمهلسالاک

 دم۶ هللا نالوا قق یی ارز ردقداصمالکو یلب ر داکد رمی ۰ لوصو نب زم ةلوا تة شە تاد امعو

 هبالتس ال اعود کمک رهر دشاقل دء کام ی دیا لصف یی البو تاع ہک اقرف یس كیذاک هلا قداصهدتسلا

 ر درا دافوور داو بق هو قد اص هدر دیا ل هع هنبةش ٥ بانج | ن دنن و ل اسما هن مها هلا ترضحهدکد اک

 ر دک در درادغو بذاک سرش | ل مع
 تسد ہک لاکر د مان ارج« تاسما هک * شان لد شوخو رمد ن اة ره تاو تس

 ردقاقول یتیقاعردراو هکل اکر هار ز همروتکر دک« لق لوالد شوخ همانا یک رطاخهغ ولو هراو

 ردا( رع )اود ښام ین هد( ناخ )یر (ت بن م( )زار (تسه) السا () (تادرفم)
 لج (رط) تبقع( مار ارم )رد (تسا) قلقوب (یتسن )ارز( هک )لوا( شاب ) باق (لد) رورمس(شوخ)
 كن اء:دوب ردلکدرارق لح بولو !هاکرذکربالتپالاعوب (یراشایانعم) ردراو (تسه) تفرعم (لاک) |

 روم سست — سس سس یح تب سرم سن سسی سستس ِ
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 لوالد شوخ هلماق هج و ماد همت ناشی رم کی رطاح نالوا یهلا ضف لح بولغان لکو که نغو هنر او
 هل جو یتنطاسو تلود كنان دور دقو تا لاص تاقا یر غن دتاع اطوتا داعو تب و نخ ههلل ارز
 ردک در داکد قان هلکنسردمناف افتفاع قالا

 تسهف رط جههجاوخوزاو تفرداب ۴ ربظقطنمو داببساو ینصآ 0

 (تادرفم) ید اهداف هج اوخ ندنا یدتک هلی تبقاع لی د شوقو ینآ لیو تسه نالو | بوسنم هفصآ

 شوق عمل( )لی (دا)تآ (بس )کر زوم السلا لع نا لس (فمآ) تب (هوکش)
 یدلعا( تسبن )هدناف ( هفر ط) (ج ) م )هج اوخ)ندنا (دزا)یدتک (ت) م (داب) هس ال هال

 یسقلب هلتما رکندهدب هفاصهر هانعلاتفر ط ید لوا یقایکلمو یتنظاس امتد رک ١ (ییراشایانعم)
 اخ رب نب فصآ یلتمارکو یلتبا ھم ن الہقرقتسم بور رک هتان كمالسلا هللع ناملس ت ره لکشوک
 ندا علق هفاسقلب دا یکی ا هدنوکر ب یردلقا رهشاهحاورورم اهو دغ تورو وز تم لیو نالوا یریزو

 ۱ كامالسل | هبلع ناملس ترضح نشلبوس هڪ اسل شوق رره هل سو دنک بولو | نا اس راش وق هل> هرزوا عو

 یدلعابم دنافرب ندا ن نکی ید شه رادش م نوحغنالوا ینطاسا د بودکه باف د ینطل سو کلم

 یقابونمقکربارب یلو داسند هل دنکو شالوا لصاح ندنسعو نشعو ندندامع ههللاهل لق تعارف یسهدناف ەن

 ردک دردشممل اق

 تسدن ا لویامز تفرکاو» * یا رت هک رز او مهرب و لا
 نکآیدتک یرافو و یدتوط اوهنامزرب قوا تالوابوسنم هغلا هغازوااریز همقحندلول هل دبس رو لأ

 نم(زا) هتک (دیه)تانق(ر)یکلح كن دانق شوق ( لا )هس( )(تادرفم) یدر یو | هغاربط 3

 ردضامیدنوط (تفرک) یراق وی (اود) هبه دن( و

 (فراشا یانعم) ر دیضامیدر ولوا (تسشن) م (لاخ) «بیالمل() نکل (لو)هیتدح ()م(نامز) ر
 لامكنناندو كح اهدناف ید مالسلآه .1ع ناملس تنطاسبو ہل وا ییاقب كننلوداشدنتسم موماخا

 تاودو لام نباص لما لوط ودار ز نسهصتحندمقتسم طارص هل لما لوط بولو ارور غم هننآو دو

 زست داع وز مسامع ن نسررکه رق تیقاعاماراوکەکب زولاندورروس تماس ها سوھو اوه نامزر هل دىس

 5 رد کمد نس رولوا نامشب و مور ندننلو د ترخآ بولاق

 تسد تسد دنر شنخه-نفکه ک ٭ دو کن ارکش هح ظفاح وډ لاکن ابز

 یسهتفک ك زوسكلقلوا هک ردرداف هبادا هحاوربب وسهن فرکش ك تمعن لوا ی ذاسل للق كنس ظفاحیا

 (دبوک )لوا(نآ )اذن( شە :(ج) م( ظا ) نن( د( )لد( ناز)(تادر ةم) روس الا ندلا

 هلاندلا (تسدبتسد)رارو لب (دنرب ی )رع (ش)زوس(ننصم)شعلپ وش (هتفڪڪ)ا رز( هک) راب وس |
 هن اس یه ارارس او فراعمر دق و ندسغ ناسا بولوا ضف هک لق ندقح بناج ظفاحیآ (فراشا یانعم) ۱

 رد د سرداق وادا ینرکش كنتمعن یسلورابتعار دقو لاند لاو بوریو تردق كهللا

 اترا هلو

 تسدرد ی ارصو ناو لرء عو لاج نهرم # او بلا دنشو هدرکیوخو هتفش فاز

 بارش نوزوا ینوس هدسنلاو ی وقوا لرغو قت رب یکلموک تسمو ییا وک نادود شلرتوناشب رب فاز
 قادود(بل)ییلوک (نادنخ) شار(هدرکیوخ)ناشبر(متفشآ) 7 (فاز) (تادرفم) یدق

 نوزوا نوی (یارص) ی وقوالزغ(ناوخ لزغ)راعشا تای (لزغ)لموک (نهرب) م (تس)
 یهلا تاضومشهدرل هصک ی زارش ظفاحهدانعر لز زغو (قراشایانعم) لا (تسد) مه (رد) ید بارم

 تایر تاعقو یا ذرا و اراتآو ییهلا تافص تاملحت هکرروس تراشا هنتر فوو ترک ناو قبر شیاشو
 dk هاکرد ناسحا توعدو اذ لاج فاش کاو یتادعص 10 ءا ام ءالخاو

 رد دردنلاملرپس تاودهلجیو لازال
 تسشندما نم نیلا شود بشم « ناکسو دفا سلو یوج هدیرع و

 لوا
E 
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 هرو ع مشحر دک ج یراکدید حق نی رز( سکرن) (تادرفم) یدرووا یدلکهنحوا مشابو همغی دصاب
 سوسا )رعد (رلنش)قادود (با) یک دیا نج یوجهدب رعاعوغو لب نح (هدیرع) ردشلواهراعتسا

 (دمآ)نب (نء)قدصا(نلا)هس المال (ا )کک ن ود( شود )ل لا ف صن( بشم )ی دیا یل هرکس (ناک

 تاقلعت قءاع بلق نالوا نا عار اون ال حو ناجررظنم (فراشایانعم) یدرووا (تسشنب)یدلک

 یهاشنهاشلاجر او او یهانماترارسا تافو شک یعلق یلخم یلق س او ینا سر ظن یع دیا ا ن داوام
 نالرا یلاسللارهاس تامارک یصحالام ندهروک ذم تامارک لاثما ىلصاح یخ بلقلا ضرب ملا
 هسهراصبٌدش و ندم کف امت هلا ی روس  دیرزلا ل یم هنلا برقا نغو ردینار شی اش هنتشاع
 هصکر باقلوا هدزابن هدناجانم رافسو ل رازه دصهدنسسبلاع هک د بولوارادس هدملابل عسجییخد
 نینسجنا رجا عضب ال هنا هقرفود ىلع هت دلا رشت ارهظم هرامرکوب ید یتلوق نی هدلبللا فست

 تسهتباوخ نمٌهراه» قشاعیا تفک _# نیز اواندروآ نم شوک ارفرس

 رکو قوا مقشاعهر اصب می یا ی دید هب ازاوآ مرتو نرو یدروتکن یقیو اشا هعالوق مپ نشا بوب لوا

 توصافادآ)عس()یددونک (دددآ) ی (نم)قالوق(شوک )یتاشا(ارف)شاب(رس) (تادرفم) راو
 (تسه) هس اطخ (ان)وقیوا (باوخ) نب( نم )رج اع (هرابعب)م (قشاع)ی دید ( تفک )یشمو (نیزرح)
 فراع هحش رس ما عج اضلا نعممیونح فا ی اعت هتنا لاع (فراشا یانعم) زدردة»ماهفتسا یراو

 لاج نالوارمش باق لعرطخ الو تعسنذا الو تآرنیعالامو نعاةرقنممهل نخ ام ىد رالرق تاب

 ناچ شوکو د مارح با یل ع مو لکب ودنارادس هدر هککن وع ا كمت | تاز اعم هل سہ ده ام یب رش

 نسر ووا یو وا مهو نسرتسا یلاج مههراصب شاع یا ندنم رکی ن د هنل وقود هدقدروس ماها ا هنافراع

 ردکعدر داق مار یوی د هز هد رق ماقمولد

 تسرب هداندوشنردو قشعرفاک + دنه در کش دا نینح هک ارقراع

 تسربهدارکارولوا قشعرکنم فراع لوا )هرو هدا بدسهب ی اما یامح او یعت و ط محک نیل و هکهفراعرب
 هک (ریکیش) بارش (هدام) نیل و (نینح) لوعفمقا دا (ار) همت دحو ( )مه (فراع) (تادرفم)هسزلوا

 بارم (تسرپ هداب) هلو (دوشن )رک 1( )رولدا (دوب) م (یشع) رکنم( رفاک) رادیو (دنهد) یوا
 تادابعتاذانالوا هصک هلت بعو یشعو تاجا نم تذل للا لء احا هفر اعر رکا (فراشا یانع) ی اط

 كتعاطوتادابعو كتو قشء ی دلو قفومهد هصک ید فراع لو ارو نقف تانج تاذادننام
 ردکع درولوا شب |تمعت نارفک هسرشکد ی یناحور تدا واه هن است ظوظح هن بوش ماودهرژوا

 تسلاژوراع هفت نیاز دن دادن هک ×« رمکمهدرشناشک دردرب ده از یاوزب

 ند هب دهوب هزب هدنوکت سلا ریز هقوط ناصقنو ببعهرزو اراصکجییستروط كب ارش دهاز یا تکی رول

 (هدرن) ییکچ (ناشک )یروط (دد)یلع()م(دهاز ان( یا) تیک (هرب)(تادرفم) رای دمو یر
 م(تسلزود)هز(ج)هیده(هنش)وب(نیاربغ(ج) دای دم رو (دندادن)اړز( هک )هغوط (مکم )بیع
 ی روکن اصقاو ببعه دیرغ هلا تان دوخو یت اص تم ارکو تدابعو تفرعمو )ی (قراشا یانعم)
 هر هر احب قشاع یمکح ندا دو ناج قشع یالبو در دزسوصو آر از دن وکز م.وقب و ارل هک تسرب ردا دهاز

 هننممق زجرزراب دمربو یی یرمغ ندقشء تلو دود هزبهدتسلازورا رز ها تسن بع هلارورغو بع تک

EE.ردکءدزمتسا نا  

 تیم هابز ارکو ت سوار ۱ )ما یو اه تو
 هنسهلج تقمق>وزاح ندهدانتسهرکاو ند ارش تنحرت ال دما یدک د هز مک لوا مز وا ره و

 زی( ام )كلوا( هنامب) هغر ظ(ا) ر دمضام یدک د (تاګر) هکهنسن لوا (هغآ) (تادرف») زیضار

 | (تسع) بارش (هدای)مم(نا) م (ق)تنج (تشهم)بارش (رخ )نم (زا )م( کار دا (ےدشو)
 مره دن دنع یس هدارا لزملزا بوم نالو | بواتلا بلتم رد سه درم كلنووشعم قشاع (فراشایانعم)

۳ E 



 ۹ عا

 ناسحا ی سغنقرهندبقق> را دم یزاح قشعوندمقشح قشعه زعلق هناهردشالتمووح نه دارا

 ردکی در دکهالا یخ ادا مهزمضاروزر دیا شو هسر دیا
 تسکش ظفاح بول اوج هک هولا یا % راکنرکھرک فازو ی ماه دن

 یدرمقیکی سه وكلنفاح هک بو ق وج قشاع یا ینازیعتوط کود كو بعو یساوک نح د ق بارش
 بوبح (ر کن )یعتوط کو د (یککرک) مم (فاز) بارش (ی)حد-ة(ماج) كلوک (هدنخ) (تادرف۰)

 (قراشایاذعم)ردضام ید ربق(تسکشب) م( ظفاح هب و )لثم(ن وح )م( هو )دوج (اس) ادن(یا)

 قنانص دمو نکمرارمما تمکس یاذتقمو قا لک تاروهط كل نیلاعت هللا هک | هملوا لست هقح ءدا را ها

 هرحاعدیعو هتشاع هراعب هکلوا هب ورد هد ار اهن | شیک یبلرا لع یدنک بو دنا ےس قاشع عازر
 اتراهلو ردکع درد وداع ی دارم هدلاحرهور دقوا هراج هب یرمغ نړ ماست

 تسد و سراج زارهراجرازهءار * تس ومرات یکسلدرازھ ش فلز

 (تادرفم) یدلغابندفرط تردیلو كني دیاهراچ كب یدلغاب هلا ل5 لرب یلکوک ك ینازكنا
 م (دازح) لوب (ءار) یداغا( تسب )لسة( وم )ل( دا ) لکی ک ( لد )م (رازه) رخ (ش) م (فز)
 تاعالب یطعم لوا (یقیراشا یانعم) یدلغا ( تدب )فرط ترود(یسراج) م(نا) یا هاچ (یکهراچ)
 یقاشع باق لس هجن هلا ناجر هب ذج ر ندنرات "ا یرا ولج تافص تءاددو قف وو فطا كالا نالوا
 قرق ییق لا نونشوذ لقعوٍءرازهو یدلىق عطدنمو صال> نداوسام “الع بودنادش هقشءدبق

 یدلغاب لو یرالقعبو دنا نا درکر سور هتم هی رول لاج بو دنا یقشعرمسا یر, روصءاعقفدم نارا

 ۱ ردکعد یدردتوف وا نکی داد بو دیاربسا هقشءمکحو
 تسوزرآر دوهفاندوشک ¥ ناح دنه د یمسا یوہ ی دکر ال

 (تادرفم) یداغا یسویقوزرآویدحا ه-فاترب نو ایر هرو ناج هل دما هبسط عار ه هکر رد ||

 هیتدحو ()هیط هار( ےسن) ديما (یوپ) هال( ) هیتدحو(!) سان هلج (سکره) لیلعتل()
 تادارم(هزرآ) ویق(رد)هیتدحو(هزمه) کس كب وک (هفان)یدجا (دو ذکی م (ناج )راهرو (دنهد)
 ره هخغب رشث٫دح (اهلاوضرءتقالاتاعق کره د مابا فنا ) (فراشا یانعم) یدلغاب (ِتسبب)ییفن

 دکیدتن هداشکم رکو ناسح اب ذحربو ناجریو کم جاور ن دن ناتا هنناج خام دلاتشاعرب
 هللا لامه ده اشهدک ات یدلبا عطقنمندهناسفن ت اظ و طظ = یلکو یدلغا ی راو ق یناسفت هلتوش یوزرا |

 ردهللا لا جور د هنا یس ارب كنار و ناج هنلوب هنا اریزرلهلوا لصاو هنک ا تاذ بو دیاا دف ید رلناج هلق وش

 تسب ورو درک ی رکه ولجو دوغوربا « ونهاموحمراکا کم دش نازا اد دش  ردکعد
 یداغاب زوو یدلیا كل دیا هواجو یدرتسوکی شاق یکی آ یکی ومع هکمدارا هناو د ند سلوا

 کی( )کا (هام) لث (وج )ېب وب (مراکن)م دادا( مدش) ندییسلو (نازا)هناوید (ادش)(تادرفم)
 م (تسج) ذوب (مد)یدلب (درک) یر دصم(ا)ییدیا واج (رکواج) یدرتسوک (دوشن)شاع(مربا)
 راوناهاکن دنمرک اضع یلاعتو هناصسقح هخسا وغ رانتسالاو یا نب رارحالا بولاق (قتراشایانعم)
 هاکسراق ترو ھر ا ونار یل هناخ هبا مات لک هاک ت س حور قاوذا هل س هضافارو هعارب ن دنتاعا ی هاذ
 ړ دیا هاو دو یلد هلا قابتشا لاک بوامق هدان ز مقوش هبا ضاابقناورتس نيس همس دقراونا هلت مش باخ
 ردکعدز

 تسودکر دشوخ هج هکرکناهذش نیا * تخرهلاسردنایم كنر دنع قاس
 7م (یاس) (تاد ر ذم )ی دلعان فطا هن دقاق هکر وک ىزا ول یدکو دهن هات یلدف ولردولرد قاس

 رلشتن (اهشقن )وب (نبا) ردضامیدکو د(تخ د)حدق (هلاس)ف( ردنا) بارش( ی )ن ول( كن ر) ههن(.دنش)

 ها نالو ایلازیال بارم قاس (ینراشا یانعم) مه (تسبب)یابق(هدک )ف (رد) فتطا (شوخ)روک (رکن) ۱

 1 هدازاردش ند ةو دورا رسا نوک انوکو ندقوشو طو ضقو ن دعشعو هر لح هسنح دق یاق كقاشع 1

 | کروکی ی فابر مرک تان و ئش شوقنود ردشمرودکه روهظ بو دیا هضافا یی سازا شر اش :دلاع ول هن بو کود
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 كەشاع
 ا و ایم تت



 ردکې در دشمزاب لژوکه ن لزا شاقن هن مس ك قشاع

 تسب واکر دنا شااقیاهمغنا_ * مخ نوخ هکیسارصدرکم وب هح براب
 (تادرفم) یدلغاب ید زاعوب كنا هل راهم ل تاق ین اف كب وک کد ق نوزوا ینو ىدا ام اک نبع

 )ا( بوک (مخ ) ناف (نوخ )حدقنوزوا ینو .(یحارمص)یدلبا( درک )م اک (مرج)هن ( (هج) بع (براب)

 ٤ (تسب) و یا( لقاق )عج تاد (۱۶) یریاونادسا ( همغت) عم |

 هنس یھل اق شع بااطندنادوجوراهظا بو راو ا لسم ندتب مش باج هد وات مام( قر اشا یان ج4

 ره اط هسان ماوع یراهآ یک كل سم بو لوا مونکم تبحچ بارش نالوا لبصاحمدیاق هات رکح کاک
AAO OE EEREند  

 ردکیدردنوهکدتیارا ارس اف شک یروصت الاعر دش لعاب

 تس :ودو یاهردلاحودجو لدار * جا" ةدربردهکتخ اس درب هج براطم

 یوهو یاهرزو | لاح له او دحو لها هد نس هدر عام هک یدااح ماقمهنوکه نو یدرودهدر بت هن بر طم

 ناسطاو ههفن(عاع-)مم(هدرپ) ف(رد) یدزود( تخاس)ماقم(هدرپ)ه ر( هج)(تادر ه) یدلغاب سوق

 (فراشایانعم) م(تسب)لاحراهظا ( دو یاه) ومق (ر دو م لاح) هبدج (دجو )مه (لها) كع )|

 EAE یک لب ۳ , قح با اط نالوا هللا ل اج ق اثم درود تەھ هو هن بولقا فرم دد مھ بک |

 یاوسر هل وهو یاهو ډا ناغنو دابر ذو هابا سیب مش هدر بو دیا دایرف 9 و

 راو اه دها ثم قرغتسمو ته بولو | لص او هار د یس هر امد وخ مکح ها دبا لک لا فرع نوع .نکیا شاوا لاع

 ر دک در دریک اربب تمه هکردش اوا علطتنمندیوه یادو ندبار طضاودح او لاو واوا هيا لابج

 تدب وکو تفکر ددوغ دوخ یوروا « نک تفصاروارهج نسح هکر ذک
 لاقو لدقیدرتسوک نی زو یدنکن دنمرک وع لوا مدیا ف صو یینسح كت زول كنا هکم دت ادصقو مدید

 (نک ) فصو(تفم)كنا(ادرا )زوي (هرهج) لازوک (ن > )مديد( فک )(تادرفم)یدلغاب سوق
 یداغاب(تسی) لاقو لسق (وکو تفک )یدوتسوک (دوخم)یدنک (دوخ )ذوي (یور)لوا(ءا) مدیا
 هبریلیکالف_مدیدعهدناراهظاو فشک یتفاطل هلا لاج راوناراریداهدهاشاادعب ( یراشایانس»)

 قاوارمصملع یاسوم بولوا هرابهرابد وحول مح بوذپ ارو هظ یرس  اقعص یوم رخ واکد عج للل
 ردکءدیدلاق لاح هرارم | فشکو لاو للا

 تسب وضو ی ل دهبعک فو ط م احا + تساوخ لصوو دزرو قشع هکنار هد اح ˆ

 مار الف اوط ین هک کوک یاد تل ور تدع ,|ییسویدمن زوا هقشع هکهسک لواره ظفاح یا
 ردضام یدغزوا (دیزرون) م (قشع) که سمك لوار د( کد اره) م ( ظفاح)(تادرفع)ی دلغا زم تس دیا

A BEE SORIباق( ل  
 تلصو هكر «ییسامالانا ن الل سال ناو یلصاج (ی ةراشایانعم)یدلغا (تسی) تسدب (وضو) ی(

 ی دبا لقسا تلصو زسهدهاشو یبسردطونم همعس هلن لاج ر اونا ةدبهاشم

۱ 
۱ 

 | هطاجایاقنالوا ها تب یهلاراونا ہک ارحا یفاوط یسهبیعک لکوکص وهاب ر داکد نکی ی ا
 هک ک یا ب فای تا دل هلا ەد هاو یست د هت ی هاو اهدادرا ارگ هد دق ینا تا اترا س

 ly) ته ونع»ءوضو هان اربهطعت ن د هللا یوسام یباق بولق اد

 تد و یاهوترگردنا ن نمراکداشک * تبیوا اگ اد یوزبا ترو وج اچ

 هٍدکر هوشو ان كنس ییغاق- | شبا عنب یدلغاب تروص کشا یعهجالکوک كل سهکنوح یلاعت یادخ
 (تد)نس(ی)یتچا لکو کا اشکلد)شاف (ور ربا)م(تر وم) هک اتو (وح)م(ادخ) (تادرف»)یدلغاب
 تادا(اھ) ومشوزانورن لجواز وک( همشرک) ف (ردنا) ن (ن ٥ ) شبا یو )ولقحا(داشک) یدلغا
 زحستنمو خفن ی یرلملد نالوا بو ی درب یا( راش یانعم)م( تسرو ) عج
 بلاطی ؟ بو یدلغابهداشر ادنسم لفالخ لاله دام یک انعمو تروصنالوا دیفتسمن دق=رون یماق
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 || یھللا لا تاصو كل اط یدلغاب هکتمهو کتتش رطت لجو ازوک ك نس ین رها یداشکو ییعف یرابواق ق =

 ردکعدر دهلکتمه ورظن كنس

 تسوب یا قن کرن بصق ات هنامز ٭ دناشنهارلاارنجورسوا سه

 (ارھ )( تا درفء)یداغا بصق لاک اتفق ییشقن سکر نك نسا هنامز یدکی د هنغاريا لو نورم .كلغابو ی

 (هنامز)یدکد(دناشن) )لو (۰ ار) قارپط (كاخ) هسیالملا () لوعفمتا دا (اد)غاب(نجح) )2( :

 رخ هدنس ریپ( قراشا یانعم) مم (تسب )نت عب) رد هیسن(نونواب) ی (سکرن) سم
 ىس ىلاعت ى لا هن ابر هعونتهرارس اتعاخو ا3 نالوا ۰ یطا سابل ی . هعصتن یون سام ]نالوا سا ۱

 ابا هاجو لامدوخ ان لاو هوس هزو اعم داع غاب هنو کربحانددش ول یری دالرق صالنا صا“ ہاخ

 (دوببلالذلذلطء) بوب »وقهدنلذم؟لاخلراواسکر رظق كس هده هار یراتروصلها ندیازاب و

 ردڪ دردشع رالملددنع یعاتینوتوردشهردید

 تس ویا وه یر د لدوح ص ےن % دوشکبهکدصهخعلدوامراکز 1

 هنس هقرا لات كنس ی یاکوکهکنوح لب لزوک كڪص یدحا کو دزو ندناکو کان هضعو ك ر یشل ا مب

 (دوشکب)ود(مک ر زوی (دص) م( هبخع) باق( ل د)زب(ام) شام نم را
 م(تب وت( ارع) کرا( ید( لر درک نو (وج)م(عبس) لی لزوک(میسن )ید

 لد مز هک هروهظهللادم را" تب تب کن کو تی

 ندرلنا درکرسو تبرطددقساع شارو د یک هضع هدقشع هار تابقع هح وندشار طط او ضا تا از وعح

Eردکع در دشمربا هر دهاشد ی. هدهاوردشاو | بآ ارطهاو ضاشنا  

 نک اتر کاک وس ےک قو ا د ا

 یدلغاهدک اضر لس ییحوا كکلس | هک داف هناما یدل ا یذار یارود تکدف کابو دق لس ی

 یدلیا/درکز )م(یضاد) تلف( خوس) لغو د(نارود)نس (ق) غا (دنب) هسیالمال( )ی( | )( تا درف (

 (نرآغا یانعم) م (تسب )م (افر) ف د) تابیا (هتشر) جدآ (رس) هد دوس (لو)
 داس نس یاو نس ن ها نالوا رونموزر ددى مظعتالفوب بولو ا بای سالا بسم هللا دم رعک نشورربب یا

 نههداراهدناف هنامار داف یخ e نام هد لا ها ین نیا تلکس توت ونعم

 ر د ڪک در دشاغا هب هملکت رمل ستاکسو هک ا ضر كنس ینه. دارا هنر داکد هدزم ملایدنک ۱

 تد ویاشکه رگ شو رسانده عوج + نکفمهرکنم نکسلدرب هفانوح

 یدلغادهع ل جوا كناز جا کود كاتس ملکوک کن وج هقارب کود هلکو کن کس مب 1 یکی کسم کب وک

 تار( نکنم )د( کز بستن نکس )کوک( لد) لع( )کیوک( قان )تم یج)(تادرذ)
 ییچآ کود (اش تکهرک) مه (فاز) حوا (رس)عم(ن)دارقو لوق (دهع) هکنوح (وج) رک

 بوروشود هکق شع هار یز اس دهذا دهان ولة غزال بولقلا شهاب (ینر اشا یانعم) م (تسو)

 رلزاعودهع یب بور دل د كس ور هد ل ازورو بو لعاب ی نجهدارا هسا طز تاماکمب نال وا هل سوو |

 مکت یاد ھو قفوو تیانعردقوب ندکم رکا ةع تلعالب هاکمردتارارقا ز_حامتحاو زعو تدوبع |
 ناماهتنا همر | ندنسیزب بو دیا بوح هن .یزملق بولا ندزملایناحاو مرک كکیدتیا هرکصندکد سا

 هلناربر دقولز ع دو.عمیرمغ ندنس هللا د دم هنا نامالاهتنا

 تس و یافورد د ہما لد هکرکناط> #3 لاصو نامزیایدویرکد تامحدوخ ود

 (تادرفم) یدلغا دسا کافر انس لک کر وکی اط ینامز تاصو یا دیا تاسحرب هقشادلدنکن س
 (اطخ) تلصو ( لاصو) م(نامزیا )یا (یدوب ) هقشاد (رکید) لری د(تامح)یدنک ( دوخ ن هم ( ول )

 تاعالب قانوکمیآ (یتراشایانعم)م(تسول) ءرک(افو)ف(رد) وزرآ(دسا)لکو ک (لد)رو کیک )مم

 حاتحر هدنسارا همسدق حاورا قاق کسا الو دا دعت سا الب هدح اورا ماعهللا ی روتکه دوحو ند هدع

 | تسلا باطخ تذانالوازغا تداعسهب امر مموزجور یاذغو نس هد هاشم كتا ذر اونا هکی رلاد کک

 مک



۹۷ 

 رسا عسل و شب ساو مڪر
 کن دنس هعساو تجر نيج ار لا مح را نس نکی هدول هن اصع هصن هکر وکی ساطخ لاک کن س تایفلتاو
 رد هدندمما كلاشم یت اذ تا موو لاک اب لاج ءان كس هن بولد ر دملزا ییطعهداتعم هلا نر ندح
 ها اه ادمان ندکمرکنس یز هنقشع ینط ملا دج كابامح

 تند ول یابکو رب ظفاح کتفکه دنع * تفر مهاوخ رهشز فک ولروج تسدز
 یدلغاب ےکی کیا نس تیک ظفاح یا ہکی دید لر ہلوک وبح مرتسا ټک ندر ہٹ دکل كنس م دید هبومح

 (تفر) مرتسا (مسهاوخ) مه (رهش)م(ن)مدید(مذک )نس (د) لا( تسد) ن (ز) (تادرفم)
 م (تسو) تاب (یا) یک (ک )تیک( یر م (طقا-)یدید(تفک )لوک (دنخ) عم (ب) كنک
 روذح هلازاسنو عرضت ماد هلا دپ رت ن دهب رمش تا دو قو ن دااعیاغجو روج هک« دلی د (فراشایانعە)

 ي نال شو سفن ميدلواالتبم نکل مت بوم ندکه سدقراولا یی دذکو ےاواا دج هغر ندک وج ویو
 هلوالانع ت. کک طاح یا هکد دید ندن طلو مرکی خد ےلزا ب وہ م دیدرتسا كا ادح ندنس

 نفرب و هل وا دیماه دلم زمه اکر د کغابا لنس یرخزز تب مرز هرشو د هزع درد یزمکی داب دزب
 : اترا هلو ۲ ر دک در داکد نام رج بجوم هکردش رش

 تسازغهنیشسو با ی ءیسارص ٭ تدسالخزا یلاخ هک ق فر هنامز نارد

 (رد)(تادرفم) ردس اکو یس هعوجت لزع لمح دق بارش فقاص رد اا ندررشر للخ هک ضرر هد هئامز و
 رد (تسا) ررض (للغ) ند (نا) اس(ل) دحم (ا) مم (قیفر) م (نامز) وب (تبا)ف
 رد (تسا) راعاوتاسا(لزغ) یک (ہنیفم) فاض (با )بارش (ی) دق نوزوا فو (یحارص)
 یلاع هاکرد ولس نيمو یلاځندررمذ هنالوا تربض> بااطو ترا الاس هد هنامز وب (فراشا یانعم)

 هتل دونح نمد نج هتلا لها مالکو هل.فاص باقون دیا شوو ن 1۶ لح راک هلاوارب لمل قشعبارمش

 رک ذ قربتح دح ولد دازغ تروصر دبا ناب یتشقراواو قد رطراوطاو ا هعسا وذ

 ۲ ردکعدرد هعلاط»یهللا لهابتک اروخنموامو افتر دیآ

 تسلد یزیزعرگ هکر یکهلاسب * تسکلت تذاع هاکر ذک کورە دیر ۱

 (تادرفم) ردزبءادیر زعرعاربر توط یعدق بارش ردراط ار غواروض-و تفاعارب ز یروا درع

 را( ) تمالسورو-(تبفع)غارغوا لویو یریدیع(ماکرذک )ارز( هکر تیک (عد)در (مدیرج)
 یانعم )رد( تسا ) ضوء (لدب) ین (ف) م نیز ) م (ر ۶)ا رز( هک ) توط (ربک)عیدق ( لاب )دد( تسا)

 لحرارقوروضح ا ہند یر ديکو یار غوا لول و هک دبا دیر یکیلق ندنیسهق العال د ةربجهوب (یتراثا
 زاکو رکی درب هسردنکر دزسل دیر زءرع نالوا ةع الرهوحوب ردرفاکلا ةنحو نموا نڪس رد

 ردیدیا تامحهی ام تبو قشعو کتیا لصعت تبخو قشع نامه هد ر عز آور دندا سهم امربمرن

 ردکعد ردترمضح ساو تب رقبسو هللا لاج ترور ثاو

 ثسلع یرلعزهاماعتلالم ٭ یو وام ناهجرد لع ییز نم هت :
 2 (نم) أ ) 0 (تا درفم) ردندلع زاغ مه اال« كالع ماکد لولم س نامه ن دکل زہ عهدن ايدج

 نرس (تاالم) خا( ید )رمن ( ےس )نوزع( لوا )م (ناهج )ف (ںد) هد دص( )مم (لع) ین(
 تبخوقشعوب (قراثایانعم) مم (تساع)ین(ی)م(ع)نم(ن)خد(مسه) ماع عج (الع)
 بادآبوماوا یل ٤ هرزو اه دج تعب رش قفو ردت ددا ترضح فبلاکیداشاو تەد رش تناما حقآ
 توق یک راب روص ءالع هبا نارینو تمادن تبقاع بوملوا مرح ههل ارا ان دبا كردار ین
 ردکء درد ل الم ی رااصاح ن دنفب دلو | یرال ع هب رلاع لدا اد یدو باق

 تدلع یو تابش ی ناه ج راک و ناهجب د بوشآر برا ذکهرنیر دلقع م 2

 روز سل و ر ایما كی اهحو ناهجهدسنلو دک شافارم هل هتفواغوخوب هک تیارطت هاب نوک لسقع

 (برشآ ) ولوط (ر)ویدیک (راذکحر) وب (نیا) ف (رد) م (لدقع)ذوک( مشج) عم (ا) (تادرفم)
 سس سس صصص ص

 اج 2



2۸ 

 م(تسا)م (لع) ین (ف)ماود(تابث )ین( )مه (ناهج) شبا (راک )ان د(ناهج) هنفو بارطخا |
 هب اعوغو هنسفوب هسناو ار ظن هل رم صد محو ھر عر ظن هم ول ردنلفغینوتس اا اعود (فراشا یانعم)

 ماهواریزسلوردنابتف یثدا كناهحو ناهج هدنلو دکر و کنانوقرک نالکشلوا رب وووط

 ردکعدردتما دنو نارمسخ تقاع ته اند لاوزلا ةعر رسوور دنالاسخو

 تسانزهررعهربلحا لو × تشادویورلصو ناوارفدسسا مد :
 (لد) (تادرف») ردنعروا ناو دما هدنلول رعلح ااما یدتوطدنمارفاو هنن هو كن اد كنس ماکو ک

 نس (و)تاذ(یور) تاسو(لصو)هالم()رفاوو لوپ (ناوارف)زرآ ( ديما ریه( یم )لکوک
 دیما(ل-ا) روا لوب (نزهر)م(ر )لوی (هر) هیفرظ( )م (لجا) اما (و) یدتوط (تشاد) |

 ردنا یا دزسافونالوا لا خو لظود هکم دلب ع ر نالو اقا اندو نعم یا (فراشا یانعد) رد(تسا)

 ناوللدبما هدنل وبرعلج انکل ی دتوط دیمارفاو هنس هبنا ذر اونا تاصو لاربال*یقات نس ماکو ڪڪ
 لسو هلع هنا لص تط مل اد هش ېد بو دیا ق فر اقف ول هزه دات یاجوو هدانلق رعوبر د_.ګروا

 ردکعد رابه ادنمااتبواقلصاو هکهبتاذراونایزب هتنمرح ||

 تساحزوهرهژرمث انز سف و دعس هک * ناو هعقوءرهح همدرطرکی

 وا در د ن دنر ات تلد ز سض و ندنرمش اتكنهرهز دعس هکهدوقوا هصقو توط نحاص لوا كيوبحولزو یآرب

 دعس دک )هموقوا(ناوخم) مه (هصق)زوب (هرهج)یآ (هم) حاصالوا (هرط) توط (رکی) (تادرفم) |
 بااطیا (یراشایانعد) (تسا )دیجمازدلبرب ( لحز)ز دلم (هرهز) مه )نک ی مع (س#و

 فحم هل دج ف اصوا نالوا هد حسو هب داشرا تالماکد ش سه یھ ارا ودار هظدربالا یاو اقح تاصوو قح |

 لسهاردکهال هناقشاو داعسار د هتاوه قحر مو عنامو یطعم هکهلغاق تسرد ید یکی داع بولوا
 ےش ل ساطع هللا هن نس هبل ب روم قواخ یکی راکد تبا تبن هم وخ یر ات با لطاهداضتعاموح |

 ردکچ د نسم دنارکف هج ول انس هم رک تما ۶ا ثد نم ید ې هن ا نک لو تمحا نم ید مال كنا رد هطساور ||

 ا ا و ا اک هنا و شراسشه تفاددنهاوتقرود دج
 (تادرفم )ر دبتسم كنب ارش لزازمافاح مز کد وش رازه لوب ییعی کراس هلون لقاع تفاح هدرو در الصا ||

 بوش (نینج)ربعف (ش)لقاع(رایشه)قاوب (تفی) تا (هنهاونخ )نامز رود )الصا (جه) هیفرظ()
aتدمهثلا دمع (یراشایانعم) رد (تسا) م( لزا) بارش (هدای) مه (تس)زب(ام)  

 لزالا ف لمقن«لسق زمظفاح مزبارب زرل مه هلو را دود هدنم کج شاعم لسقعیلغفاح تفورب ندنرع

 ماد ینا كناردشاواقرغتسمو تسمه تذل هلزا ھل اقشع بارش مکیرب تسلا باطخ هجشرس
 (( انبار ) ردکعدر داکدهدنرکفاوسامرد هبا هّتبا

 تدارتهنانج کرکدوخرس وکم خ * :تسارشیاورب هحو لابخزارام
 (تادرفم)ردیا رخ هتاخد ارز توط یکشابیدنک ی دەب وک او دراو ین وغق بارش هن ندکلا كنسەر

 پرک ( م )دد (تسا) مم( بارش )وغق (یاورب) هن (هج )نس( )رک (لایخ) لوعفم تادا (اد )زب (ام)
 رد (تسا) م (بارخ)هنایم(هنانخ) ارز( هک )توط یک )یدنک (دوخ)شاب (رس) هوس (وک)
 هت بارش نوع ام زهر کچن دق داوا قرغتسسم هل رو كلا كنس قمقح بوم یا (یراشا یانعم)
 یمهب ردد دوحو كنالواقرغتس هل رون فاد نىلاعت هلن ارزردراو تحاحهت هنالفاو و هرهاظلاسعاو

 اک | نسرولوا بوم تحاح هب هب روص باسا ودب هردااظ تادوق نالوا هد هته لوا بولوا بارخ
 ر دک د لوا بقا رع یلق نالوا لت لشو توط کت اهبلقیدنکن امه نسر دبتقو ها عم یلدکید

 : تسا ذعنعیهد هک دع تب رشره * تسو دی هکدنزبرب تتش رخ

 (ک) (تادرفع) د دیاذعنعنسررواکب هکتب رش ذی دارهزستسوداریز تاکو دهد هسا ییا اف کا

 م(تسود)ین(ف)ایز ( کک )تود ررر د تشا)ا تنج(تشم)بارش (رغ) چک
 E شا

 یانعم)



۹۹ 

 تور یهللالاجٌءدهاشمتالهدنافرع تنح هخساوق (هوآراذا معنلانوش و) (فراشا یانعم)

 ندا طو ظح ولر د هنرهاکی زمستسو دار زر داکد مزال كکو د هس رولو ا هدس ارش ت ذج مر دوربب دا دیا ۱

 ردمارح هیادخرا دید قساع تنح نالوا سفنالا هیعشن امامفر ر دبا دع نبع هس رار رو هد معنو ترش

 ردکعد

 تسارشقنوا طح لا خررک * نابرک هدیدردوریاددش کسو فا

 ( کس وسفا)(تادرفم) ردشقن هرزواوص ی ورب ربع یلاسخ كنطخ كن اهدز وک یبلع | و یدتکر ماد هکفمح

 (طخ)م(لابخ) يزاب (ر رع )ییلعا(نابرک ) ) ذوک (هدید)مم 9 7 (رلد )یدنک (دش)ک رح

 كع ها یر ىلع ترضح ( فراش ا یانعم)رد(تسا)وص(با) یل ۶() مه (سق )رعد (وا) ی اب زا

 ن کار دنکم هدهاشم یهللا لاج هلترمص» هقداصق داع هحرکه رس یس هسد3* مرار دبعاال)

 بود یدتک مریلد هکفح هدراتتسا تقو هراهب شاع نوڪ دلو ا نغورامتساه اک یک هاکه داند تئدزوب

 یی تقوا هل اات مد ی بو لاجرارسا 97 ۱ EY ؟عتال اخ نالوا الدا ماد

 ردکع درددشا ندتقرح تقرف هکرولوا ناعارب یناغفاودایرف هللا ناز وس نیسو هما نابر کز دی دودقهرادیدو

 تساوخ لزم نیرد کم دامد لمس نیز * دو ناو“ ن نوا هکهدیدی اوشرادب

 ردهدنازنموّجو او هک دل نالوا ینابرح ما دون لکد نک قساو نیما ارز هکمزوکی الو قنابوا

 (دو) لکدنکع (ناوت) زبوقروق (نیا)زوک (هدید)ادن(یا)لوا(وش)یناوا(داد) (تادرفم)

 رد (تسا) وقیو(باوخ ) انوق(لزن- )وب (تیا)ف(د)غاد(مدامد) م (لیس)و(نیا)نم(ز) قو
 تافغع باوخ و نکاردهدهاشم هده ارا هجر الاب ہقشاع نالوا هنا لاج قاسم یا (فراشا یانعم)

 قنادامادمزو ک یاردلکد نکع قوا نیما ندهانا نکته هلادع امندنی و مام هدام د نالوا یلزنم

 دورغ ع نس لوا هد وح هلم رشرک هد هت هره هبا فوځ ندابرکت مظعو ندا دخ تاال جر هق لوا

 ردکعدنس هم ا

 تاق هتسنازادس یمهراسعا دا نکلووتربدر ذکی ناسع هقوشعم

 (تادرفم) رد شاعان باق ندبیس لوا ر روکراسغان ےس رک هراکشاو نامع هک هرزوا لس هقوشعم

 ماد(یعه) اکی (رابغا) م (نکیل) نس( لع (ر) رک (هینکیم) رها نام بوب (هقوشس)
 هیلا برفآ نشو) (قراشا یانم)رد(تسا )هدرب (باقن) شااب( هتس) ندس لوا (نازا) رروک (دنی)

 ردناننهرازسزوکن کل ردقوب هنس رب هراکشا ندق>ور دره اضهدره اظد هل و هکنملح (دیرولا ل بح نم

 توضروک دال هنس دق مرح یس نوسکغب وا بوح هل رمش با نس ن ردنا ءجداکس كلاس یا

 ردکعدنسهروک هکر دشماوافشک نوک دسهدرب رب ند هدرب ڭا شب ندمسلوارروک هک

 تسالک قرغ ل لدم ءزا لسرسن "ارد + دیدقرع فلج اون نب کر خررب لک

 ردو رغ هنالک هدنسش آ ۱ 9 یبفاطا لرت هرزوا كاك یلکنر حل یا

 تفاطا (فطا) تح (ا) نس (>) یلکند (نیکر) اکی (خی)لع (م) مم (لک) (تادرفم)
 قاط (قرغ) ردک (مغ) سما(زا)دسحوفوک (كشر) م(شت )ف (دد) یدروک (هید) رت (قرع)
 دعبهدهاشملعانالواهدنماتم تس وب قشحرابیا (قراشایانعم) رد (تسا) یب وص لک (بالک ۱

 لکو کن الوا یداش ام یدروک یر هی تانوشتفاطا دن هسیاعتاذ نو عناص نس با عقر

 اوا یشالتمو و ندنسا. .> هدانف ماتم ولو | لص او هنتققحورم-هّنا الا دوجوم اله دنرهع س وان

 ردکعد ردشاوا قرغتسم هب هم هلا تاذراواو

 تدابرو نجم نمززار هرج نک و تص یاچ باطممغامد نکرد
 (تادرفم) ردولوط ندنسادصبابرو نح هرج و ارز هت ا|بلط یر تهصهدنعاجو مغام د ب

 ارز (هک) 7م (تعص) ر(یاج)ه | بلط (بلطم) رعت( ےم) هعاسءو (غامد)یاج و( چک )ف(دد)

 رد (تسا) هک (ببر)زاس عرب (تنج)ادص (هسزز) نم (نا) لوط (م) ها (مرج) د (ب
 دبی ِ ِ عٍ[ع مس



۰ 

 هدن لا نع هست یه یروص ظعاوناماوار ادربخندنواق وب لاوح اوندنور در ارم. | یا (فراشا یانعم

 تحد اع ہک ك:نسردواوط هراز بمآ تمکح مالکن الو اهن ا دوذح كن رالماک د مه نالوا شع لر ما

 ردکعدر دق وب
۰ 3 

 د

 ثسارس نیعسکلف طس# یابرد ۷ میت تاعزا هک ت سه ار هخول هار

 )ا ر) (تادرفم) رد ارس نع كنا طرح یابرد بکلف ندننمطع تب اع هکردا وا رب به ول كت

 (میعت) تیابخ (تیاغ) نم (نا)د(تسا) هیدحو () لوپ (هاد) بع(هچ) نس (م) لوب
 ندقاریاهکرب ی لقا رود ( بارم )تاد (نپع) رمت (ش) مه ( لف )یی دا هطاحا (طص) زکد (ارد) یاولوا

 نلوقتسم طارص كغ دروس (امقسد یطارص اده) كنس تسودیا (فراشایانعم) رون روکوص

 ردشمروس (دوه:روس ییتبش) لسو هلع هللا یلصا با ن اطلس كسبح هد نم اقتسا كنا هکر دلو رب بچ هن

 ردج ات هنقسف و كهلل ار د ارس رب تمسناک | یط ع یابر د تاک هکر در دق لو | یم عو ندنتملنع كلو لوا

 تسیارم- هل ناه هکیآرسزا تسد ٭ ےراذکتانا۔تشدوردتسزیس ردکید
 (زس)(تادرفم) ردیارس هل ناهجاریز ندنفرطو صرب یزیلا ل هبمروک هک اتلکر دلشر اردو هبت هرد

 (زا)لا(تسد) ل هيرو (ےراذکن) یتس(ت)لک(ی) ار (تشد)هیتومرد(رد) رد( تسا )لب
 یکوصهدیسا (بارس) م( )2 (ناهج) ارز (ک) هیدحم (ا) وص (بآ) فرط (رس) نم
 تاب اها تلق بضور نالو | هعساو هنا ضرا هدیتماتتمسا هاروب (فرابشا یانعم )رد( تم )یش ناندوک

 درم نالو | تمکح عبنهرب لکش ا درق كلاس یا نوا یساوا نی زعورمضخ اوز بس اد ل نامر تا ضو فو

 ناهحو ارز هوا لات ههللاراربمانالوا هدزعاق ضرر هل داشراكنا | هممکحلا تفت اب تازد نا

 ردکع در دننال اش یروقرب نهر دناق یزسوص یکب ارس

 تاج ه رک د صو یورریگهفرط نیو * ټک ورفارب عیشدصو یورزا ل دمزبرد

 ردراوهدرو باج ولر دزوهرزو !لزوب لنسهکمع ولو یدال هلعش غارسز ول ندک رول كنس هد سلم لکوک

 (یز)غارب(ععش)زوب (دص)نس(ه) ذوب (یور)مم(نا) لکوک (لد) سلجم (مزب) ف (هد) (تادرف)
 (هوک ) ذوب (دص) نس(و) مم (یدد) یلع(ی)ب(عفرط) وب (نیا)یدنللهش(تخورفا) دئاز |

 هد اشرا ذل دش رمو هلک فود ذس قق بومصیا (ییراشایانعم) رد (تسا)هد رب (با) ولرد
 زو هلال همهلا تاضویف راهزاو هلال هبنا دیر اون اهر کم دق دل دق هلک نداوس ام هدن ا لکو ک

 هک عو نکیشمرو هده اشد هبا حا فن او حاتشنار دقو هلال همس دقر اونا لوخید بوریدنایونعم غارس |

 (راصالا کر دنتال) هکر دارم هند کر وکو ندکملب هد ماع هدر یارو كياذ هنکه ن

 تس اکو شت آر سرب ناک صقر لد ٭ زورذا لد عم یاو یارآ ل دیور یب
 | لر یگ باک نالوا ہرزؤا شنآ لکوک عمن یس ردنل هل هش لکو کی ا زمسکلاسجح ید هزب لکو کی اس

 لد)غارج(عمش) ادن( یا) یب کوک (یارآلد) لاجج (یور) ین (ب) (تادرفم) ردد
 هرزوا شت (شتآرسرب) یهدیابارططاوتکرح (ناکص ةر )باق (لد) یر دنل ړل هش لکو ک(زورفا

 لنس هتل ا ییر دنل لعشیرلیلق هللا تاماق ر اونا یا (یتراشایانعم)رد (تسا) مم (باک) لث (وح)

 لان او لانغو بارطضا باق یک باک نالو اہرزو | شت [زمکلابجم یعامق نی نه ار هسمغ رارمسا یر, واق
 ردکعدردراو لاو ياراطضا هدا ند دحهدضاقناور اتتسا کرد هرزوایلوا

 سس سس

 تاش مابا مزال یعروط سد دا زاب راخا تسدیرو قشاعرادش هح ظفاح

 اردتال هام ز تالت.کچ هکر دب وا بعهدابز لکد بغ یی یدل وت هسلا زا رطنو دنرو ید اء رک | ظفاح

 مد (تسا) كاباال (دنر) مع (یشاع) دا کار ۍدلوا(دش)هن(هج) م (ظقاع)  (تادرفم)
 ا دنوک (م) مع (مزال) مح (بع) بولتا (رولم) هدنز (سس) رات یہ (نابردت)
 تد | یننال هت رم ( مال ةمول نوفا عال ) هد دنلوب ها ظفاحر کا (قراشایانعم ) رد (تسا)

 »ب

 یس اع



jey 

 RETESET 1 اقلدمماو یاوسر شاع

 اج ندای ودا اش لق همس (یلعالاتفال) هکردبواسا بگ ربو ر دلکد بعو بع هسلوا اورب
 ((اضیاهو ردش ال هرات او و هر ونعمیاتننالوا هتنا یدوصقمهدنناکسو تاکرح عجب بولوآ

 تسضاموا رد شال نازرازهد هد * تسفا د٥ داد ماج لکف کرب هکتونک

 (تادر ما ردهدنفاصوا كنا ل لب هل الد ترو ر دراو ی دق بارشقاصهرزوا یک اک کی دم

 ع (ا)دد (تسا) م (فاص) بارش(هدی)حدق(ماج) رم (لک) لا( فک )ی (ری) یدعش(تونک)
 | (تداثایانعم)رد(تسا) دم (فاصوا) ف(رد) ربع (ش)م (لیلب) لید (نابز) ك رازه )دو( دص)
 هی ناحورذنآداو ندمهلا ی شعرارم | اوشب لد یخ رشت و لی ابو هکی دعش

 عنا ۳ دهدنسانتورکش كنا لةدص ناسل لس زو یخ د بلاط هک دنا ناسح او ض رق هقداص بلاط
 وکم ور دیت زوار عابر کو ردیجاوهیلع منلایع

 تز تک فدک کاو ہو دمتهو هح رک ار رج ہاروراعشارتفدەا و

 ۱ (ا)(تادر هم) ا ا توا یلولار صو هتسا ی رتفدراعتا

 (تقو)ه(مج)توط/مبک) وا (رخع) لو (ءار)رارعش(رامشا) لاسر (تقد) هتسا(ءاوخ) دا
 یانعم) رد (تسا) ردسیعما كن ها رب ندمش اود (فاشک. تشک ) هلداحت (تح) 2( دوم

 یهللالهاتاماتمو لاو او رطرارسا اروئنمو اموطنم لول ساا دعد قحم تااط کا (فراشا

 لام هل اراتخ ات السیاج هلا درک نداو سام قلعت یکلقو هبا هعل اطم یر و هو

 *لقع مولع نرو شود هبهدناعمو دام بوروتکر ورغو بعو هلرلسع- .رءالع نلکب هردم نوا ان دءهاحو

 ۱ ر دکعدردتما دن کوص كن هه | عیاضیکنقو هل ارا هيدر لاو لیق نا بشن ثاح او هلال همقساق

 تسفاف ات فاعزنانتشن هشو کک تص هک ٭ ریکیراکساسق اةنعزو قلخزرب
 ندناک یسا دصو تص كرن ن شوک ا راو توط نداشنع ییساسق تشباو لوا عطقنم ندسقلخ
 || دوو هان یمسجدوحوم یم (اقنع) 7 (ز) قول (قلخ) نم(ز)لسک (رب) (تادرفم) ردهفاک

 || ییدیاتازع(نیشن هشوک ) ادص(تص) ارز (هک) توط (رکی)شیا (راک) كمزکی(ساسق) ردشوقرب

 ۱ تر - بلاط یا( تراش شایانعم) یر تم فاق )م(ز)

 | را نلوات !زعلحاهک توط ساسقنداقنعو هار ابن ات ازعهشوکو ل سکن دقلخ نالوا عنام هک کق اس

 رد( نسح ها دنعو هفانسسحنونمول اهارام)اریزرارولواه هاکر د لوبقم بولو اقا اروهشم

 ۱ تفافوا لامز هر لو مارح ی هک ٭ داد یوتفو دول تسم ید هسر دم همقف

 ےس ندذلام فافوا ۰ نکلرد مارح بارم " کول د هول یدر و یوتفو ی دات سمنود ید هسردم اردک

 یدرو(داد) م(یوتف)یدیا (دو )شوخ رس E اع( همعف) (تادرفم

 | ک (فراش یانم) رد(تسا نر (فافوا(لا)نس(ز) ی( )یک (لع)م (مارس) بارش(
 مزالمیب هسردم نو اس ردنو ل ع ارز هال ار ذح هد از ند دع ق >و تبا لالح ین دکهمسقا قح بااط ۱

 ْ ارزردنوها ندنلامفقوندننهح با عن Î مارحبار هک در ورب زس اط هہقفر لا ل اع نالوا

 / نوجا همقا فقر نوسکناردعراش ]یک قطر راک ردا دو به

 ۱ ردکع دردراشاوا(لطام ه لب ؛ماعنالاک) راتیلکی هک

 تفاطلانععدزک ام ءیناسهحر هر شکردمدتسن م ڪج | فاصودرد

 || (ددد) (تادرفم)ر دفاطاا نیعیداد | هک هنر هرمقاسمزبارز لوا شوماخر د ةو مکس نوک هفامو درد

 (ک )كج(نکرد) سفن( مد )قو( تین )تردق(ک=) نویس (ا) م( فاص)یستروط ارش
 رد (تسا) رافطا (فاطلا) تاذ (نع) یدلبا(درک ) زب )ی رو بارش( قاس) هره (هحره)ارز

 كن هسوک بودیارورغو بع دار طظ کا دهاحو تا داسع یدنکح قح بلاط یا (یراشایانعم) ۱

 مکس ناهدکل 5ا ودا اردهتنا (ءاشینمیدیوءاشب نم لضب) ایذه ان هشاصقتو هنسع |ا

 ا ۲3



۵ ۶ ۴ 

 ۱ بنا نره لزوم کج هک اوا بقا ره یکلاح یدنک نام» بو دیا ناسل فک ن دقن لسانردقوب

 و ترول مس یر طو دا دعتسارداک در وصتم اخر دف نع

 تساناروزو درز تباکح نامه + ناراکمهل امخ و نابع دم ثر دح ۱

 | ردمتاک-یع رواریصح هلا یکی دنوتا نامه یلاسخ كالا لها یعب كن رله الع و یزو س رابع دم

 ۱ (ناراکمه)ر تصف(لایخ)عجبتادانر ولو فن ایم دنایوعد (یدم) مالک (ثیدح) (تادرفم

 || ی رواربسح (فانابروب) یجلیدنوتلا (زودرز) 2 (تباکح) قحا (نامه ) رلتلوا نر اتم هلع

 قد رطندیایوعد وند ردراوهدنن لاس ناموا ه دک د:کح قح بلاط یا( تراثا یانعم) رد (تسا ۱

 كهللا لها نالوا قفاوم هننطا یره اط هلا یلاخ رابع دمندیاراهظا فالو ا هدندنک ارز هلو | ڻدنرلقفانم

 ندنتهجر دق یک یلاح كن او ةو طرح هاب !نایوقوطرب رح لاو تلا نامه ر داکد رباربیردقو ردلکدرب یلاح
 ر دکي در د دود ره دم یلصاحردراو قرف لوب هد امت

 ضار ورش تالق ہکر اد ہاکا ٭ ځرسرز نوح یا کن ناو ظفاح سش سوچ

 (شوخ) (تادرن ۰)  ردفارص فرق لر هش ارز هلفاص یر هتک یکن ول یزحرقود ظفاح یا لوا شو ماش
 (هاکن)یزحرف(خرمس)نوتا | (دز)لذم (نوح) عج تادا (اه) دارمسا (هتک) وب (نیا) م (ظفاح)ٽوکس

 یا (قراشایانعم) رد (تسا)یجومق (فارص)م(رهش)نزلق(بالق) ارز (هک ) توط (راد) ظفح |

 نالوا یراعند هنا ضن بث اوش یک ن وتلا صلاخ وو لوا تک اس هبا مک ندراماوع یتقب رطرارساوب ظفاح |

 نالوا یقرصتمكيواق نالوا مکح عسب انس رشارز هنار کش هک لاحو ها ظفح هدنحا كناح یهالا لها فراعم |

 بها نداهک ی راب واق نکلی دا قلخ هرزواع وقت نسح |یبک یریدا انوتلا یناسنا رداظتروص هلج هلن |

 | قانح بآ نالوا ناومح ییا ناسنا قتروص یدازمکی واټ ل ا وح | بولمق تو اختم هربغو دد لاو ةفلاو

 اترا هلو نادکعد ممروک یا

 تسضاصامنوردیارب رهت رکو ٭ .تسفاطلادینهیاو فطاب رکا
 مزب نسهروسن دکر و تح یز هلا روقرک او رد هدانز كرافطا نسب وقوا هک روضح یزر ءلفطل رکا |

 | هداز (دیزح) نسه وقوا (یاوخ) OE MNES (کا) (تادرفم) ردناصزغورد |

 ب (ام) عا (نورد) نسهروس(فا) از () بضغ (رهق)عم()تا (کو) رد (تسا) فا ( فاطلا)
 اس ام لک هنالوا قداص قشاعهکنو-لوا مواءهءقح با اط یا (یراشایانعم) رد (تسا) صااخ (فاص)

 ردوخهدقوشعءءداراقشاعهداراوردس ش اعم رهق و كفطا كردند لا ولسحا هك رس تون بولا نم

 ر سس مرکر قول تب ی ی رج ی یزاربش واح نورا ۱

 كسنارب ها اق صوا دلم رک سه زم ا د هکمکحوزبضار هک CA ERD هلماعم هللا رھقرک او

 راش مروہ ولدزبلوا اد ندکهح و

 تساصوا دز نورو نسح هگلرح « تسناکماذح هنندرک و فصو همانت

 ار یو دفاض وا دس كنس دج كنس هکنوصت ردلکد م دناکما تحك | کفصو كنس هما بوت کم
 (ذح) یت (هن) كايا (ندرک) نس( و )م(بتصو) بوت کم( همان ) م() (تادر ةم) |

 | (ناکما) ف رعت

 oa م(نسح) نون (اوی) دد(تسا)قاوا نک
eرار ده لوا قمزاببولوا بک مرار د هنمرکو تالک یا (قراشایانعم). رد (تسا)رلفصو  | 

 یکناسحا كس مح رو رکدالواهدابعب فہ طل تویلوا E ر امن هنمرکو I OEE .دنح ںونک و

 ناسحاو کفاسوا انیسح كنسارزردرارحاعر اوقهدکش !نببو بوزاب یفصو كکتردقوابرک تمانعو

 ردکعدردقود تان کک ا تاد

 تسفافات فاعز نایوخ ةدیدرو هک ٭ ام دهاشیور دید ناول یتسشع مش

 || ردهثاف ندفاق یرو یزوک راب واریز ردنک# لمروک ههزوک قشع ی زول لز وبح مزب |

 | (دهاش) زوب (یور) كمروک (دید) نکع (ناو) م(یشع)زوک (مشچ) هسیالما(ب) (تادرخ-) |
 سجججح سس حب

۳ 
 ا



۱. 
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 ( فا )اهن ()یناط فا (فاق)نم(ن )دابو بع (نادوخ )زوک (هدید) م (دون) ارز( هک )زب (ام)بوبحم
 هلو ارساع ل اعقل هدنفصو نیم اعلا بر تافصو تا ذناسلوا تب امن هدودنک (قراشا یانعم )رد (تسا )م

 نوحکنا ردلکد نک* تنور هلرصدرد هل لق ترصد قحشا دحام یل اک ا لاج زمققح بومح یک کنول 1

 ردکع در دشت | هطاحا یلاع فارطا یر ون یراتربص دید كنا دخ نابو بع نالو ارا هب الا ولوا

 تسفاشکف شک ت اماقم ناس نآ هک * ناوخریآرا دادخر فععهز ۱
 یتاماقم كفاك فک قموقوا تارن دنا ارز وقوا تیآرب ندسنفهص» یناکی كروب ییت و ط لکوک ||

 هتدحو (ا) م(تیا)ییتول,لکوک (راداد) فاکی (خر) م(فصتم)نم(ز) (تادرفم) ردنا
 فشک (فاشت ) راهظا(فشک ) رلماقم (تاماقم) 7م (ناس) ارز (هک) وقوا (ناوخ) دناز(ب)
 رادقمرب هلص ند ابر تاضونفرارساو ن دهل ا تا ذرا وا که مک نوش یا (قراشایانعم) دیا

 رونلالخداذا ارز نسرولو | لصاو هتنفراع تاماقم رارساو هنر مولع نسهدیالصاحهدهاشمو فا شکن
 ردکچدردفشاکو نیم قتاماتم تلف شک لها بلقحاتفن | هخمکح سفناو خفا بلقلا ف

 تشفارطازو یورربک تساهمشح هح ٭ امانلدکتسراب یا یثکر سورسوح
 ردهرزوالزوب كنس ندفارطا دکر دراو رامشح هن نس ښکر س هلهزب یک ور سراب مح ر یف لاکو ک شاط یا

 (لد) شاط ( تنس) بح (داب)هیر د صم( ) زیستعاطا ( شکر )مه (ورس) هدست تادا(وح)(تادرفم)
 م(فارطا)نم (ن) ذو (یود) ىلع (ر) دد (تسا) عجب ادا (اه) زوک (مشچ)(هچ)ب (م)عم() بل
 دار هلن نالوا هزنم ن داع او بوج و بولو | ىح اص ناش والعهد دقت لاک یا( فراش ا ی انعم ) رد(تسا)

 راونا لکی دنا شع هکب رات سود هری رد هلکفطاا ةع ان اطع هلج نس نلاعل | نع نع سزرلح اتشو نازح اع

 ردراشق ارصق یرلرظن هكا د كنس ن دغرطر> هکر دراورا ر طن لها هصن نوچ ا لبن ه مرکو هللا شک ن دتر صو
 ردکید راد هدندىما مرک نسو ردراش# ار ظن مطق ندی رغ كنس

 تسفارعاردناور مس کل اشم ناز ا ٭ تس ات مهو لز تسدلخ هام دکاارت

 ردهدفارعاغاج مردناراسخ | لاشم ندسلوار دقوت لرظنور دکماعط مضح ام یس هام تن هکنوعکنس 1

 تنج (فارعا)ف(ںد)ناج(نادر) مددیارابتخا (عیزک) م (لنم)ندیس لوا(نازا) قو (تسی)
 نداتاهنصلع داع ندیاادفناح هنل ون یا (فراشایانعم) رد (تسا ( هنایسح نالو ا هدّنس عه هلا

 هدهللا تفرعم تنح نبع ر مرکو حر تاروس ( ییمعطت لفك تمعط ت سام دآ ناب ) بولو ام حرا ڻداناو

 ندح احا هرش مزاول نسور در طح ام ماعط نوعا یرل حور یا دغ تمعن كلاج هکت رەد صاح كس

 هاک هکمداوا یک یا فارعانوحماندملصو م دع هب یناحور یا دغو هن افر ع هم م لوا نربط یر هزم

 هاکه دن احوز یادغ هاکه دس روب باخ هاکه دتف رعم قود هاک نطلاو ءا( انب هد اھ هاکو هدسناحور

 ر دک دم هدنربح نوجا خب دلوا هد عاد لک بولاع هدتسن افت ءاذغ

 تسفاطخ قب رطویامه تی دحنامه +  رعشرددنک عمطظفاح قطنم ہکو دع

 قیرط ےغنلراف ہل مالک امد نامهعمطود ردیا عمطهنذا نالوا ٥ دنزسآ تمکح تاک كظفاح هدنرعش کن عش د

 لزغ(رعش)ف(دد) ردا (دنک )دما (عمسه) منا )مالک( وطنم)نیث(ودع)(تادرفم) دیک
 یانعم)یشوق چنلراف (فاطخ )لو (قیرط) رمطنالوازا ورب یلاع(امه) مالک( ثیدح )قا (نامه)

 هبا (تدواغلامهعشءارعشااو) هک ار« ن دنا ضرع تراهمهدنغالبو تحاصف هل لق تامع (فراشا

 کید انا ند غنا هل ابر ماهل او ل هلا تا دراو لظفاح ن ڪک | اروئنمء اه یراکماو نک: موه ذم

 كتلفغلھار د هن دل موا ءو ند لاع ماقمیک امد ی الک ت ةشع لها ار زر دکن یھ نت مس اج هدهسرولوا

 ((اضبا4 2 ردکعدردندنضرغ سفن یضتقم یلناس لفساو ندا یک فاطخ یالک
 تساحاح هح ار ڪع) تس» E نو * ا هحاشاش ار م درک ت واخ

۵ ۰ ۰ ۰ 
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 1 هد المال 43 لوءفدتادا (اد) شقاداتخا (هدیزک ) تلزع (تولخ) (تادرفم) ردرار تحاح

 (تسه) م (تسود) 2 (یوک) هکنوچ (نوج) دد (تسا)ابتحا (تجاح) هن(هح)نارس(اشام)

 تاحور قر ذه دنلزء ماقم(قراشا یانعم) ر د(تسا )مه (تجاح)هن (هج) م (ارص) م() ردراو

 ارزردقو تحاح هک !نارسو اشام هد هعابوه دعا ل سو زرا اوهو سه نوع اندیارابتخ او بک

 هن هار ر دراو ىس ڭم سود هکنوح ردراو تحاح هب هب اشاع نوح اە سم اراسخات

 یحاج هیارعع نالوا اوهیاضتقم ەچ الرا هلتسو ډ ردنا دنزناتسساک ه نالا تذا ندقح تاحانمو تنا

 ردکعد ردقو

 تسحاح هجارام هکس رب ی در اک * یادخ ابتسه ارت هک یتحاصاناح

 (تادرفم) رد هنزقجاح مز هک هلا لاّوسمدربرخ هک ردراو هبا دخ كنس هکنوصق> تحاحرب لوش ناس یا

 ردراو(تسه) توجکس (ارت) هید-و () دوصق-(تجاح) هی (ی) هان (فلا)ناجیا(اناج)
 | * (ج) من (دام) با لاوس (سر)دناز (ی)هیدحو(ی)سفن (مد) تبقاع(خآ) هیادخ (یادخام)
 1 سدقمو درج ح ور یهلا ضمف لب اف بولو ا لسنم ند رشدی ا (فراشایانعم) رد (تسا) م(تجاح)

 | ندلاج ناشی رو اون ی رد وردو سفن رب توڪةح یهل ارون نالوا لدوصتم ند ادخ منادرمب نالوا
 نسحرورظنر ها تج مو تقغش یس اضم كمع یلخ بو دنا لاوسرب ندا ون ییرمقف زکلو درد حات وو

 ردکعد لا تمه

 ۱ تستجاحهچانق م رک ترضحرد * تس لاوسنابزو متحاح بابرا
 || بحاص(بابرا) (تادرفم) ردة اح هنهملطو ان هدنروضحم كچ رکق ول لب د ل اوسو یرابح اص تح اح |

 | م( )دو ط> (ترضح) ی (رد) قوب( تسب )م( لاس )لید (نابز) ریغلا عمماکنم (ےا) مم (تجاح)
 | سساوح بولوا ضرالاقەتلا هنملخ يا (ینراشایانعم) رد (تسا) مه (تجاح) هن(هح) بلط ( ان )
 تلو درد مربع تا ذنالو | عبط | رکن سر دا اقل ا ناسل نم قطن ا لاسط | ناسا مرممض نشو رر نالوا بواق
 تانعرظو تمهنسس> هنر دقول تحاح هدوصتم بلطو هتحاح لاوس 4ناسل رب یرلج ته شل راک

 ردکعدر دکتر

 تستجاح هح امغ تتن ازا تخرنوح * تسام نو دصق تركت سن ك نح جات
 || تحاح نه امغد ردک کام كنس عاتم ہک وح هد ار اول دقهزغاف مز كنس رک اردقود یاسا کنج
 | (دعق) نوک (ت)رکا (رک) قو( تس) شاوص(كنج) حاستحا(حاتحم) (تادرفم) ردراو
 | نس() كامو بین (نآ)نم(نا)عات(تخر) اریز (نوج) دد (تسا) نب (ام) ناک (نوخ) تب
 | متیفش مب ىا (قراشا یانعم) مه (تستحاح)هن(هج) چاق هل تازوات (امغی)هسیالم() رد(تسار ||
 || یو یغاج لا غلا ی دین تملاکهدتسلست لاک بودب اوګهدکه دارای دارا هنتاکر كن انعر ظلم ||
 | مدوجو ملقا انطابو اره اظر دقوب ضارتعا اعطق م طمهسرولو اكنامرفو رها هنوک هنرهمدتیا ادفهکل وب ۲

 ر دک در دقو تجاح هاو !اهرکر دمعوط مد اقناو تعاطا کیر اویسع سفن كس ر دک کا لر
 تنخاح هحاضا دوخ حاسح اراهظا د تسو درم نمر مضت سا ناهح ماج

 9 امر ردتجاح هن هراهظا یک اج !یدنک دنا یلقینار ون سو در دح دقیع رتسوکن اهح
 | (حانح )  (راهطا )مع (هتسود) لر ون (منم) باق (ریمض) رد (تسا) ییرتسوکن اهج (اهن ناهج)حدق |
 ۲ نالوا هللا تافص) فصءم لوا (فراشایانعم) م( تستحاح هح) دا (اضا)یدنک (دوخ) م 0

 ینصال) یکی ام اهج ماج لر دنکسا ی رش باق نالوا ینامر لی ناخ كع دنفا مرنا درو مزاوذل درا |
 | ر دکیدردقول تجاحهراهظا یتورد ق دص ید هدن رها تیل ست یاو عد ورد داو !رهظ هنن رم (ئش هنلع ||

 تسنحاح هحابرددادتسدوحرهوک 2 ی درب حالم تنمرا هک دش نآ

 ۲ ردراو تحاح هن هار د ی درک هلاویدربو ل | هکنورهوک مدرک نکو د نم كل اد هکن دنک لوا

 || مدرکومدروتلیا (یدر) لاد (جالم)ناسحا (تنم) لود (راب)یدتک (دش) لوا(نآ) (تادرفم) |
 EES سس ڪڪ ڪڪ ۰۰ص



 ی

 7م (تسنجاح هح) زک د( ابرد) هیفرظ (ا )ید رو (داد) لا (تسد)هکننوج (وح) رداوح(رهوک )

 اتش اهباتس نونف بولوا صا وغ هبه رع اظ مولع یار د بو ربا لم هک لع نوا تخورف (فراشایانعم)

 دم مزم را باطداشرا ق رط مکی د | نظندراناو مزمکحورمکت دعش نک وب تنم له عسر ءالعنالو |

 مدا صالحو اع لد یدجاراوالصاوو یدجرهوک ثراو نانلوا قاذ نوای دنک ملاع هکهالا

 ردکع در دقول تحاح هموسر لها نی رصتمءالعر دی رهظم (م دیا ۲

 تسحاح هحاضاقت هفظو تدنادم * راش حور باوحادکق شاع یا

 )ی روح (شضجحور) قادود(بل)کنوج(وج)بق (دک )م (قشاع)اد(یا)(تادرفم)
 ربقف یا (یراشا یانعم) مسیر مارا (اضاقت)ادغ (هفظو) لنس(ت) رواہ (دنادمم )م

 رومالا) هک هجا لت هدنهاکرد اسب وعده یهلا بط نوا دوصتم لوصح قشاع نالوا حاتحو

 هن دا دعتسا بلاط یرار نم بلق شک تاسحضرفو تمه یراربسک اسف ربا رد(۱مافوانهنوه سم ۱

 ردکع در دقو تحاح هم اراو حاحا هلا لیتر اروا ۔ کیا ذغیرا دةم یلمحت لک> ور كنس ردهروک

 تستحاح هح ادعا دنرضاح بابح | % تسنراک و انام هکورب ید2یا

 (تادرفم) ردراو تحاح هن هذع“ در درارضاحراتسو در دق و مشی اه نس ےب کتک ی عدی ااوعدیا

 (باب=ا) قوپ (تسی) قیا (رک هلن( نی (امم) تک (مرب) یا او (یتم) دا
 را درخ ندقشءرارسا یا (ینراشا یانعم) م (تستجاح هچ) هنمش د( ادعا ) لرضاح (دنرضاح) ناز

 كقداصبلاطردقو مشيا هلکتس مب تقب رط ماوعو تروص لها ند د کو اسلا هل ااوعد یروت بو لوا
 نعمرابو راقداص بلاط قنا یرکج هک رس (یرتتلاو لا یعاوواعت) رددح اویردحنداوهلما ۱

 ردکعدردقو تحاح هبادعانالوا عنام هک ولس نکد اراوراقفا ومو

 تستحاحهحاک ا عو عازنیدما * دوشنامعدوخرته هک ک خو طفاح

 ۱ قوف هلن دب) یدرو لا هزب بولویفومد ابر قسفو» هلماک دش یه نالوا بانان رهو که دنوک ف دص :

 1 ردراو تحاح هن هلا دو ثعو عازن هب عدم هلو ا نابع كتفرعم یدنکح کھا مخ کز وسنس طظفاح یا

 (دوش) رهاظ (نا.ء) یدنک (دوخ)تفرع+(رنه) هل (نک )مات (حخ )نس (و) م (ظفاح) (تادرفم) |

 لادحو تو كمثل اک (اک ا )اغ وغ (عازن) ی دیار اهظا ین اہ اوا ہد تورد( دم ) هس الملل( ا )هلو

 هللا فرع نم) اما( تله تکساذا یشاعلا) هح رک ظفاح یا (یراشایانعم) (تسنحاح هح) كس | 1

| 

 هرادع دم هبا یس هن روه ظ ك هالا ةفرعم نالو اه دنس بودا تمزالم هنوکس نامه ر دتمهو لء (هناسالک

 اترا هلو ردکعدردقو تجاح همالکنوحم | قحراهظ او هلا دج و تصو عا زن 1

 تسشوخ ناراوطم تقویوزکدا شوخ لکت قو × تسشوخ نارا تمععو شع قو ذناتسد نص
 هدننقو لاک کدو داوا شوخ ققو كاک ر دشوخ یتبعع كنار او ردصلشعابافصو قوذ یمارا هاو غاب
 یعروافص (شعقوذ) هععاوخا (ناتس)یمهرواوا (ن)(تادرفم) ردشوخ یقو لراراوضم

 از (ک )نوساوا(داب) مم (شوخ) م (لک )م (تقو) د د(تسا) م(شوخ)مم(ادا) مع (تبح)
 تاسلع (ینراشا یانعم) م (تسش وخ) را ڪچا بارش (نارارعم) م(تقد) ندا (یوزا)

 ماقم ردهللامرکش وخ ادخ ناد رم تصعو شاع بلقنالوا ىلع هللا ده هلدهل ارارسار اهزاو هل نامر
 هدابزهراقشاعهدنتقو شوخ كلا هکنو سلوا شوخ یتقوره ر مض نش ورز نالوا دیا دلت هد تس وک
 ردکءدردشوخ قو لرلقشاع ردشو > یلاحو روشن یهاا ضف

 تسشوخ ناراداوهساشنا بط کرآیرآ * دوشنمشوخ امناجماشممدرهابصزا .
 (تادرفم) ردشوخ یماشنابمط لراقشاع یلپ لب رولو ارطعمشوخ نام دزغاج مز سفن ره ندا بص داد

 یرآ)رولوا (وشتم)رم (شوخ) زب(ام)مص (ناج )عام د (ماشم) سفره (مدره) ایصداد(ابص)نم(زا)
 یانعم) رکاب ود (تسش وخ) رابصت و ط تع (نا رادا ود) راس فن( سافنا) فبطا (بہط) یب ید( ی را

/ 
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 || تاجر مه ررطءو ندنتمهو رظن كاماکرس یر دشا : ضبق بولوا هطساو د-بعااو قلا نی لوا (فراشا

 نو» ا يدرك دق نره ۲ , یر دبا فور در طعم یم دز رع اح مر سدنره ندنماق

 ردکیدر دشوخ ور دروم یر هبمط سافا راقد اص قشاع کمر دیا ید دصت هن ابو امت ها

 و ر اک اباد هک وک نک هل. کر امن ار كنهاباقت لکه دو ٹک
 ردشود یدا رف لراحور ی اکو کح هک لباب یا هلا هلان ید ین دصق ینزود كلج وک شهجآ ین ا لک

 (درک )زود نامر جوک (تاسر)دص ناز( باتت 09 (هدوشکان) (تادرفم) |
 م( ت شوخ ) راحورچ یلکو وک(تاراکشاد) هزاوآ (تن باک ) م (لبلب) ها (نک )دار د(لاب) ید 1

 نوع چ د هللا لها نالوا ادخ ننزات نوچ راقداوا هت اله ار کنم بولو اان د لھ! سانرثک | (فراش | یانعم) ۱

 ا یاردرلُب | نیدصق تلحر هب اا اوور درلشلوار وتسمهدنزعباست بوسلزمک ی رلود نک ندماوع

FSرودنک نسرک !قداص بلاط نالوا  . SSNSكسرتسا تاق الدهرلادخ بوس  

 هدر تو یک لبلب ا !هرزوازاع ههالا لا ناغفو دا, رف بور وسزود او ررر یش لف ارور

 رد درد واد لع ازات هالا بو دیا دان رف هلن برکه دید

 یونس اه هلن انار تسو د * قشعهارر دناکد ا تراشیا دار ناو حس خ ره

 ردشوخ یوا هل هلان یرل ههک راتاو انوا تسود هدنلو قشع هکنوسلوا هدر هلو ی وتوا هڪک

 نوسلوا(دا)هدژم(تراثد) لوعف»تادا (ار) یع وقوا اههک (ناونحُ) شوق (غرم) (تادر ةد( ||

 | تادا (اه) هک( بت)دارف( )عم () ماد تسود) م(تشع) دو (ءاد) ف دنا ارز مک
 قاجا متذا هبا نآرف تو التو راک د اوداروارا حک (یتراشایانعم) م( تشو )رلقنانوا(ناراد- )

 تذلنو )ها هدنلو یشع هکنو بلوا هدومهقداصبل اطندنا یلاساء ءامحا هل ناغفو دان رفو نل اوه! بولو

 هلا دعو ردقح قف واضح یاو هباناغفاودان ر :نابربو و درل هصک )اکا

 ردکعد ردشوخ

 1 تسشوخ ناراکسراکن هکر د نیر دناک « شوك دآماهداز ۲ !نسوسنابززا

 1 (تادرفم) ردشوخ یا فروا ین کوب هداسلکی سا و هک یدلکهمشوگ می ندنابز ك نسو سەد |

 | (شوک )هسیالمال(اب) یداک (دمآ) ب (ما) خراف (هدازآ) کیچ صوص (نسوس) لد (نابز) نم (زا)
 م (تسشوخ) رب کی (ناراکس) شیا(داک ونک )اس (ید) اف( لر
 HE باقا ا خراف هلا دن نو دن عهد اوش اه یک سوم (فراشایانعم)

EN(نوففحا اخو نوان ارد ) وا نیو نحسو  

 ردکی در دشوخ یلاح رانلوا عطقنمنداوس ام قلعت هغ
 تسشوخنارامعیت اشو و یدنر هوش + تچ کر :ازرو لد شوخ م اعر ازابردتس"

 یلبج ولوا شوخو كل یاب اال رار اع هس اراورک | ی ییبردراو کن دنارکاوردقوب لش وخ لکر که دار از ۱

 ییلکوک (لد شوخ) هلنایوسام (لاع)وسراچ ( راز ) و (مد) قو (تسن) (تادرفم) ردشوخ ی یسهویش ۱

 ۲| هیردصم(ان)یلاناال(دنر)هولوزان (هوش) ردراو (تسه) هکیدنا (هکناز) رکاو (دو) قارا شوخ ۱

 ْم م (تشوخ) رزرو م نالز زیکه دنا هدرب ( ناز ابع) هرز صد )ا( جو لوا شوخ (شا شوخ) :

E) :کوک تدراناوا ءلااوسامق وات هان ا  

 (الدمول نوفاضال) دعای زا رد و وب نالوب تح ار هلا صالخ ندرادک او مال ۲ بولواشوخ ۱

 || رک ذو یتح سن | هدقح هاکتولخ هارت سند سان ماوع ین ااو یا االن دتل بولو ایت الصد دعا هحشرس

 ىلاح رانلوا هلةح سناو رک ذ مځاد هخساوغ (ىنرڪڪذ نم سلجاٺا) درام رنو سواد
 ردکعد ردشوخ

anl: 

blتشو نارا دناهحلاوح اکی را دنیا «* تسا د شوخ قد رطنتفک ناهح لر  

 یتوط ناھج هکر سەن ۱ نط ی ردت ر ط كل لد شوخ كاا لرتو كاب وس نڪڪ ركن ا وح طظواح یا

EEz م 
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 اد (ناوج) 8 (در) طظفاح یا ( اظناح) (تادرفم) رداکد شوخ ردشوخ یلاوح | لرانغ

 یس (1)دد (تما) هیردس() قاعاشوش کوک (لدشوخ) لوی(قبرط) لس (نتنک)
 (تسسنوخ) رایجتوط ناهج ( نارادناهج) رلاح (لاوسا) نس هی نن ( یرادنن
 ههللا ارز ردکع | ال رت یاد قبرط لغلقلوا شوخییلکوک هلق سا ظفاح یا (قراشایانعم)
 تمهل تمعلو ل لام اند کت هن | نظیر دکر یای ند یربو لت یضت یربد هلن اهوطخ یکی تل صو
 یلاخ ندرا دک او مال (ترخآوابیدر داکد شور د شوخ یاوح اك راهاش دابا د هکداپ لرانغا نالوا

 تالو ر دکي در درلاکد
 تسک هناناج هک دسر تخ وسام نا * تسک هناشک ززورفا لد عم نیا براب

 نمک هک کیا لاوس ی دقایزغاج مزپر دن دنس هناضاود نمک ع مش یر دنارونو یر دن هل هش لکر کوب

 نم (ز) ییردنلهلعثلکوک (زورفا لد)هرچ(عع") وب(ن) بک(براب) (تادرف-) ردت تاتا
 (هناناج) كلدیا لاّوس (دیسرپب)یدقا(تخوس) زب(ام)مه(ناج) ردکمک ( تسیک )هناتلود (هناشاک)
 ی درو نالوا یماق نشوز یر لق ب ونلواريعت نا نآ اب (فراشا یانعم) ردکمت (تسک ) بوم
 لارتسیدناب زنا مب هل.سوزرا ید څر وب لوا هکرونل !ندنتلقنالوا یس هناخ تلود كنلها تداعسیینق
 هج رولپ هللا انعتمر درمسم همک ت اود ولور دییصتو انح مک فنا بواط م لو او مرک | بوب لوا هکک دیا

 لسو هبلع هلا یلص
 تسک هنانمهو دشا کش وغآ مھال ٭ تسادنیدولدزادنارب هناخ املاح

 نراشم هنعاحوق مک بکر دع دی | بارخ نعد ردصت آ یراق یس هناخ می دوماکوک می ربل د لوا ی دم

 لکو ک (ل د) یی یراق (زادنارب) تب (هناش)یدعن(الاح) (تادرفم) رد رقهنس هناخكمکو هلوا
 تاراقم (رلمهکیا) هلو ا (دشاب) ےک ( هک )یاجوق (شرغآ) بع (ات) رد (تسا) نب(نم)مه (نید) ۱

 زوسو هلسوزرآ ید څ رون لوا یدعث ادم( فراشا یانعم) ردمک (تسک )مه (هناخ) رده رانعم ۱

 دادتعاو بولوا عطقنم ند هسا يفت تاسمشمو نداوسام تاقلعت ےلق هناخ هبا تا دهاشو تاضابرزا دکو

 نالوادر 2 ندنانسعتو تاقاضا لوا بعردشاو ایلام هلا نیه راو | ل الد سا الو دلة تال یل اخ ندرل هلطاب

 هنعشعكماذرو برا ردشلواراواقرغتسمهلغااصورب هنلق هناخ كمك ر داق نشور نس هنس كمکر ون 1

 مآ لمد لص او هرو لو ایز

 تسک نام هد نامو هک حور حار % دابمرو د نم بارک شما لعل هدا

 ردشهرو 4 هنسهناه مک وردس ارش ك نحور كمك نو-اوارو دندجن دود شب ارش كغ ادود لعل كیا

 قادود(بل)رهوج یزرت(لمل)بارش(دان) (تادرفم) ردشمر نام هاو حدتمه هک یی
 كمك (هک )ناج (حور) بارش (حاد)نواوا(داب.)دیمب (رود )نب (نم) م (با) نم (ز) ربع (ش) |

 ناج تاک لرون علطلوا (یقراشایانعم) ردمک (تسک ) كاوا (هاع) یع روده (هد نام)

 = (بواقاا نمط هت ارک ذیالا) هکنوساوا عطقنمورو د ن دغا یر ړل ججراک داو یرلانکلدو شع

 ردشلوا شع نالهنخور دک یو قسشعتارمش كلنا تولوالصاوهش راما یس هدا تاكا كلا

 ید رور دشاو | لګ و هنا هنس هدا تم ڪڪ ع ان یلتنمکو رد داق مک ازا 4ع ك |

 ردکعدنس هش | نظرغردقحرول

 تسک هناسفالئاموالزاتلد هک ×  دشامولعمو ینو دفا شکر ددد دم
 داتقا مک یلکوک زان كنا کی داوا مولعم نککر دیا باط هک اسا یناور ربو نوسف ار باک | هسه |

 (مدامم) ماکو هی (نوسفا) يمض (ش) هکر ه(سکره) درو (هد) از (ی)(تادرشم) دلتا |
 هصقولثم (هناشآ) یعدبالبم (لئام) مش (وا)فیلل (لزا) لکو (لد)یداوا(دشن) مم |
 یرغو یدنهو ی رعدرکو ارتا دهراونا لواو ییادخ بو .لوا (قراشا یانعم) ردمک (تسک) ۱

 كمك و ردرسم همک یاصو كىو لزا لوا هک داوا مولع+نکار ده دن و ب اط هت ال تفر عت با اط هلح |



°۸ 

 ردکم در دقلواهدملط هللا نظ نسح نالوا قدال هقد اص بلاط قح ار داومقمیراک ناو لا عا
 تسک هنادک رهوکو کای زد × . نیبجهرهزو خر هاموشوهاشنآ برا ۱

 ردو جزر مکر وردءساخ,ردنالوا عقاورپهدنفدس رص كمکر بلد هن هاش یقاکی یآو لیلا هر دز لوا بع

 | (تىج)زدلب(هرهز )فاك (خد) ىا( هام ) یک ه هاش (شو هاش) لوا(نآ)بع ( براد) (تادر ةم) ردیدرف

 (هنادکی) ردو (ردوک ) مک (دک) وا نالوا عقاورب هدف دصاذب دهنادرب (اکک) وغا(رد) نا

 ۰ ۱ ییشرشلاج ره اظ هدنس هم ی هلاتادرو لوابع (فراشایانعم) (تسکح ) هنا در 1

 ۱ ادوات ا یل خام لواو ءا تلا ةر دلا هتنا اخ ام لوا ) ننوکلادمس یعلو تباده نروک |

 ۱ هدنسهننس فدص مک قحروو درفرهوح نالوا عقاو اکی هدنوک فدص قر هلوأ فوصوم هلفاصوا /

 ددمندنس هلن اد دم هلنا هلن مورخ ندرو لوا یز هنقشع كردبح برات ردشلوا موتکمهدنرلق 2ک

 ددم مهلا

 تسک هناورب هب هک اراد دنسرزاب ٭ ولر , تداعسعمشنا تص تلو د :

 (تلود](ادرفم) د هو اره ود اما دام لو
 نا (رادخ) كروس (دیسر) ده ا سکع(ورر) م (تدامس) (عش) لو( (تبس)م
 ع دابو یرهظ كة زول لوا (فراشایانعم) م(تسک ۱ م( تاور هسالامال (ا )نوعا

 رد هزبو دنا لاوس ندتلاسر ردص لوا نوح ا هللا ادخ ناد محنالوا نیش لها یا یاو د تبع كرولا

 داور « ندیانارودیداعس عمش فار طا ىڪڪ هناورب مادو ندیا ادف تاج هتسع سد ایینقهککر و 1

 رذگیدردنوج اهناورب نقش لواور کت هتشوس

 ۱ تسک هناولد هک ت فک ن انزهدنخ بارز دج و ی ظفاح هناو د لدزاه هاف

 : ك یک کیدید لر لوک ندا یادو درولوا هجن یلاح بع زس ندناکوک هنا وید كظفاسما مدي دبوبګ |

 ]سست ب)مناح) دد( اوبد ) م( لد)نم(نا) م( )مد د(عذک )(تادرقم) رسا
 (فراشا یانعم) ردسهباولد كمك (تسک هناوبد) یدید (تفک )یی 2 : روا لوک (تانزەدنخ) لا

 9 ولو لاتهسرواوا E یکوک هناوند لظفاحم امدید هو بع نالوا ادخروتاض لوا ۱

 ردس هناولد كمك هناوید لوا دار a هکب دید لر ددا مسن لةطلو تمس بو نالوا میسر فور لوا ۱

 هنزب ون رز راداقو بوبورولو ارمشح هلکنا هسروسیمک یشک هک رس (بحانم ععءرطا) ۱

 (اضیاهو ردکع در دلکد ندنناش كم مورخ نسهنآولداشاح احزمکندنسس هناولد هتل | هسب دقاط

 تسد رعزارب ناه دنکبلو شوخ نابز *# تسدا نراب ی یک ضرعذسزکا

 | (تادرفم ) ردولوط هل رع زغا نکآردهدنوکسناسار دکل زسدا هک !تللیا ضرع تفرعمهدنکو اراب

 بردسم()م (بدا) ین (بل) مع (رالما(شی)فرعم (مه) دامظا (ضرع) هجرک (هجرکا) |
 | تنرسسعدارم (یرع) روش( زغا (ناهد) مع (نککو) تکا (شوخ)لد(نابز) دد(تسا) |

 فرعنم) e O (قراثا یانعم) رد (تسا)

 ۰ نوتفردق هن رهنالوا یدال هفراع یشاع هنمکح (منک ایا مکعسهتاو) ید هرم (هناسل لک ها

 هنوکسیالتهو وع یار ةتسا هقحرو هدنلاعلابرروضحامادهدهسار او ی دید هر مو لع هبات

 ردکع دردکل بدا ی لضفر اهظاهدروضح ارزهلو انا وخ دعار هک ات بولو اهدتمزالد ۱

 تسخلاوب هح نیا هک تربحز لةع تخوس) * نسح مش رکر دودو خر هفت رب

 رد صا هدابز هول ر | ضرءهواحو نسح ناطہشو شل ز کن کت بوم

  (نسح) هواجو (هش رک )ناط.ش(وهد)قاکی (خر) ول رک ( هتف )وب كنج (یرم) (تادرفم) |

 | دد (تسا) هردصم(ا) بدان (بج و( نام (تیس )سم (لقع) یدل (تخوسب) |
 || بو. اوا ا رغیامعمرو برع ملط ر الا ماعوب (قتراشا یانعم)

a ۱شدم نیم ما ی  E۱ 10  

 نالوا



۱۰۹ 

 زرومآمهلا هت ا تفرعم هکوملاحر دل اعفا نسو لا عا نیم هل ارارغاو ف وستیرالفاعب نوجا اند نالوا
 كهللا قخارذک ندهیقعو ردشغ اهدنربسحرازقع هدست ما وبر د هللا تفر عم قغ ا نانا تقاخ ثعابو

 ردکع در دک نو هدراتقش> نارد هل ارارو نه عاش مر دج اتع هن قف ولو نوع

 تسبس ی هنا اروا ئن ماکه ک ٭ دشرورب هلفس هجزا خ رج هکسرپم بس
 ناب هنکتعرو دارم تکلفاریز ر د رو نیدا یهو یدلوا یعلسب یسان لفسا ند هن كلف هک مروضببس

 سان لفسا (دورب هلس)ندن (هچزا) كف( خر همدوص (سرپم) مم (پس)(تادرفم) ردکآزسببس
 بس (تسیبسی) تاع(منام)توعکا (ارها)ییریودارح (سنچماک) ارز(ہک)یداوا (دش) ییا
 نالوا یلاطكن اید فج هدداسفو ن وک ماعنالوارفاک تنحو نهو م نحو (یراشا یانعم) ردکلزرس

 منتماتروص هلباهاجو لامبو یا تیاعر تاک لذ هراب ف یورو م رش ی نالوا سان لذراولف ساو هرلب لک
 بورو خدا هسان لفسا نالوا هیامورفو هاند لدا كکلف ارز همروصندننبسلسايق عسوتمو

 یسولو یاسلوا لعقیضایداب) دکردهللا بضعو تقم ثعاهکلپ ردکآزیسیستلعهنس# هدعاسمو

 ردشهروس (فادعا یعیهنرتو

 تسدیهلولرارشانیوفطصم خارج ¥ یرآد ہک سکراضب لکن ج نیرد

 هبهلولا خارسنالوا بوسنم هسالسسل  هبلع افطصم ترضح یب یدم ربدلک کدو هدم اع غاوي

 (سک) زسنکید(داغی) ملک )غا(نج) و (نبا)ف(رد) (تادرفم) دهلی هشت آنالوا بوسنم
 یسراپنتآ (دارش) عم() بوسنم هی افطصم(یوفطمم) م ( عار ل( تیر ید ا
 الا ءاسنالآلعءلبلدشا) (تراشایانعم) دد (تسا)هییسن(!)بهلویارفاک (بیاوب)
 كبداعم نالوا هدندوحو هوک كنملورب رهو كاسبنرب ره یک یتیدلوا لک سنکی دهدملاع غا و نوحغیداوا

 كمالسلا هلع ینطصمیک یلثم یسومنوعرف لکل هکر دراو سو دعربیروا كالوک نوح ایروهط
 تایش ك راودع یروهظ لرارسا نواعم نالوا هدرلناورد تو ادعو هلسشت آ كرفاک بهل و ید یار
 ردکع درد هلراتوادع تظلغور د هل موج

 تسلط مش یارو ناول ا هبط صم هک اره 1 قاورو هاقناخ قاط مرغ وج مین ه

 یزاروب ییدبوکو یاب یس هفص كن هنا »نوجا مبارز مآ ها مراب نغادراچو رک كنیکت
 (قاور)هسکت (هاقناخ) رک (قاط) ملا (مرحخ)هبدا(وج)مرا(مبن)هسیالملل (ا) (تادرفم) ردراو

 (ینط) پوک( مخ )بی دو قابا( یاب) قازا (ناویا) هغو م( هبطصم ای (هک) نوچ غب (امع)قادراچ
 هتخوقشعوو هت الو تاو دوډ (قراشا یانعم) رد (تسا) رو دقلزارو هکیوازاقمحآ یکوا

 لکشل ار غت هکربدرانالوا قداصقشاعنوصکن زار ا لار هما یل هش نالوا ندفافو او هل سه تاط وطح

 حرفمو یلافص كن همکت یرلکد کی نوا ك ء فاو انان ك ناشد ورد ماوعو كر وص اشم ندیالک ال الجال

 تو قشعورا هنارو نالوا یللګرلارةذزمسو صو حاکی هدع هلو اهل مال انب هک شاک اه ب را مرا ی رال ګو هناخ
 ردکی در دفاکی سک او کر اود الم اک یش ی دیا شخ

 تسدبنع درو جاچز باقنردهک ٭ رکم تسام ےئحر و زررتخ د لاجح

 هدر رده دنسهدرب موزو او هدنن اقن روااب حرص هکر کمر دیزوزیزوک مزب یلاج كل شب زد یو بح موزوا

 ب(م)ذوک(مشج) م(ون) ویچ موزوا (ند)یقتخد)م(لاصب) (تادرفم) ردنایز اس ءدنقو
 سان(بنع) باح (هدر) هبسن(ا) هحرص (حاجز)هدر(باتن)ف(رد)الاو ه(رکم) دد (تسا)
 ردقو هدر ناس هلا تا ده اچو تاضار بو دیار اخ ار هناروهدقح هارو ( فراش ا یاذعم)ر د(تسا)مزوا

 ر ديرو زیزوک مزب بوبح لاج ارز ردنو ازم اهدهاشمهدر یو بع لاج زم اراتخاتراقحو لذ
 هسرواو OE 8 رب بوی لاح دکرکمرد نمالع!بلطهو

 ردکعد ردناساربز اغفو دایرف تقولوا

 تسیلح ٌهششو قبح یارصردک × یوححرفمنازانونک ادوخ دردیاود

 ا ؟۸



۲ 

°: 

 ردهدەشىش یلحو هدرحارمص ىح رک هتتیخا ندارش ګی رو حرف لوا یدم“ یاو د الدر دود: کک

 (کوج) ېچ يو حرف (حټفم) ندنا(نازا) یدمش (نونک ا)ودنک(دوخ )م (درد)افش(اود)(تادرم)
Eaهبلح (یلح) بوسنم هننکاه نج ( نج ) مه (هشیش) ی دق بارشنوزوا ینو( حار )ف (رد)  

 باق ضامماو كس درد سفن یاود نالوا باج قدا ص قش اع یا (فراشایانعم) رد(تسا) بوسن»

 ناسلعو دا رفوقاص یک یدقنح لوا یساود ترم هدر نالوا یوق تاعو كن هر درق الخ ا نالوا

 اط ندقشع بارش یع رو حرف هقشاع بونل وب .دشاص تق ذا چو الغ یک یل هت د باحو دیا

 ردکی در دقشع حنا یساو د لرله ونعم ضا مما( بوبا یو سام قرت بولتا فران شعلا )
 تس دا ییالص مارو تم هکنونک « هجاوخ یانم شاد بداو لقعرازه :

 (تادرفم) ردالص هکلزسدا مارخو تسم هکیدمش هح اوخ یا نم دو بدو لقع كس لوا ندنوب

 م(تسس)یده (نونک) مم(هجاوخ یا)نب (نم)مدنوط (شاد) م (بدا) م (لتع) ی (مازه)
 یرغندقشع (قراشایانمم) رد (تسا) م (بدا) یت (ه)اک (الص) ریش (ےم) م(بارخ)
 مواعوب مدت لصع هبعمر باداوهماقع مولعر اره لوا ندنو هکروک غی داوا اود هب ہہ ا ہن لا ها
 دمع مدل و افشرب هم هناست امها بو دیا هدابز خر دعیو تافغو بولو ان درک بابسا یسداک كن هرهاظ

 موو مداتروق ند هنا سن بتاعو مدارا بارخو ت م لةو ی شع یس اشر واقو یاو درادر د ید مش رک هلن

 بادآ هکدق لرت ییروصبادآو ران الوا قشع لها یا مدریا هن رم( یی دات نيس اف فر بتا )مدل |
 ردکع در دشع دردالصکلب دا ن نوڪک' ا زاوا لصاح یون«

 تسب ثم زانو یر رکب *  راهظتسا مادم طفاحوح هک ی راس ۱
 1 (راس) (تادرفم) رد هنز ان كل الا فبلو هنس هبرک كنتقورصم م داق می ما دیک ظفاح هکروت ا

 | (هی رک ) بالمال (ا)داقعا(ںاھظتسا) رض( ےہ) عاد (مادم) ل ثم (وج) م ظفاح)بارش (ه) روتک |
 | ی (قیاشاانم) دد (تما) هیدن () جت (بش) مرا (ین)اجد ناب ) بو-نمهرح-(یرح) غآ |

 اأ دزو روک قیشع بارش نالوا ینابجر برق ثعابو یناسفن در د یاو د هرب تقمقح هارربب یاو تة رط كلاس ۱

 || تقو هلادردو قشعمظ نسح +۵ او مداقعا ماد می یک ظفاح هدنستب هارو هدقشع قد رط هکت دا شخم

 || ادع مرکو رد هکمروسزو هاز اب ءز ایی هاکصر هللا تاج انم تذا هدلسلا ف هو هن اهب رکوز وسو ها هد رک |

 اضبا هلو ) ردکع درد علق مکش یی ظ نحو ردقفول

 تسحراظتابسوک تساک اس * تسحراموغاو تصجو سعزرتشودب
 (تادرفم) ردهب بسهراظتسا لوس رده دق قاس رد هل شو هدایز ندرامو غا و ند ةو شدع

 | ردن (تیج) مام) م (غا) تبحاص(تبعص) تشیعم(شیع)نم(ن)داز (ت) لزوک (شوخ) |
 ۱ (فراشأ یانعم) ردهت (تسیج )كز وک (راطتنا )مه (بس) ردهدنق(تساع )ی ربو بارش (یقاس) 1

 ناد م تصک تاکر بو ندنتشعم تعوقشعو ترضح ساهداد لها تد رفدعرغو هدام یاج ود |

 | ندبغماع هفراع بل وودو ندنفرعمو لع هنونک» هندارارمسا لصاح هدهاک | لدٌهضوروندتققح

 دشرهقلوالئان همرک وا نککر دراو هن شوخ هدابزندت دح ارادزاو ت ودراو ا نالواهدمسر ءا اض وف |

 2 نغزسیعسرد راست اواو روک یدن ےک ر دمز ال بلطو یدو دخ ات هن راراوامکر راک ||
 ر دکع در دند هرصاق ۱

 تسحراک ماحتا کت س فوةواد سک ٭ رام نغم ده د تسد هکش و تقوره ١

 : ردهن کوص ك ثا کرب هسکو ر دقوب كامب نوجا مک یاص تمنع هلو ا رمی ہو هربو ل ۱ نفر شود رھ

 | یام امش ) تمعند تونغ( نتغم) هرو (دهد) لا (تسد) فر (شوخ) م(تقو) هج(ره)(تادرس) |
 یانعم) ردن (تسیچ) شیا(راک) كوم (ءاجنا) فو (تسب)(فوقو) نوتا ہیک (ارسک)
 | تعک بوب اش وت دماطو یعس هک -(نوفو سا | كاد )قداص بلاط یحاصتمهولعیا (یراشا ۱

 سن یر دتامو) یاصتعنع یی صرف هدق داوا د رل هف.طاتاووا یک تس اشو توقو تدنحاو تعارفو 1

 ادام
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 هلو هتلا بوس رو هيا یزیز رم مدقا مدقربرد هنراک م اجخا هکزابب هسک هخساوغ (ادغ بسکتااذام

 ردکع د نس هش | توف یصرفو نسهر هناناچ بو دب | ل ذب یکن اج هل عمو دج
 تسدحراکز ور مع شاش دوخراوذع مع رادشوهتس وع هتسرعدنوس

 رده یگراکز ورو نامز لوا بمب یکم یدنکتوط لقعر د شعب هلا ل تقرب ىلا دتا بسو یدشالر £

 هت دحو(ا )لة( یوم ) عب .(ا) شفلغا ( هتد ) تایح تدم (رع)لاصتا ببسودن (دنوس) (تادرفم)

 (اکذور) ددک(مغ) لوا( شاب) یدنک (شیو )یه مغ(اوف) توط (اد) لق(شوه) ر د(تسا)
ES SRE STEلمقرر عر دقو یساقب رع و هبا عج  

 هبا یر دکو یلاو لغت كنا دد وانو د وتو لش عمروماو ل دالو او لامعو ل فنر دنش یسازوار دىلغا هلا

 نسرولوا مور ندهالا تفرعم نالوا كهل قلخامرب هصن هل اند یکر اب ومحنید ۰ (انلاوما اننلغش)
 بواس تقورخآ یک تقورھر د هن ی اند ناممریو هدنافو نالو | لصا لوا هک ید :کن دقک ن دلا تصرفوب

 ردکع د لوا هدنبلطیدبا تامحو هلسک ندعس

 تسبحراوکتوش ورا وج فرطزمب * مرا هضورو یکدنز بآء ید :

 رد هن یر كارش یبکسش ش سوخو لس راک قمرا یقفحو یسنعم لس هحب عاب تا سو اح بآ

 | (فرط) غ (رب) تنج (مرا) هاب (هضور) كلب ید(کدنز) وص (بآ) تقیقح (یعم) (تادرفم)
 یا (ییراشایانعم) رده (تسح) تک شوخ (راوکشوخ) بارش ( )قمرنا( رای وج) راک |

 ندا مواعنالوا یه ا ٤ء۵ وم یتتشحو یس انعم كل دمر تفر EY :حو یدیا تا بآ ش نا دود صاح

 كل ارش شع ی دیا عاق ندیرمغ تاهللایباقو ی رو نانتمطا برک ذو سنا كالا هبلقو ىدا تامحق دنشخع

 E هاو و مق ردو قشعو هن دد ورسو هدا مولع داره ندتنج هضور هبا تبابح بآ رد هت یرمغ

 تسحراتخ میهد ہک ةوشع لدام ¥ دا2 كیزاوجو دره تسموروتسم

 | تحشر ردهنراشخا ل درو لکو که نشوروهوشع كمک زرار دند هل قرب هکبنوح یسکیآ ر ا

 زب (ام) عجتادا (دنا) م(كق) رب( ی رز(وی) یسیکیآره (هدره) قساف(تسم) خاص (دوتسم)
 | هدارا (راتخا) لهرو (میهد) نمک (هک) لع شور (موشع) هساالمال () لکوک (لد)

 | راسلاع تاذنالوا تدح و رم. لصاوو تفرع-لها هات ا بلاط یا (قراشایانهم) رده (تسح)

 | اشا لج هرس (ءاشب نم یدمیوءاشب نملضب) هکردربناعا لهاورفک لدا ق دافو طاصهدندنع
 | ردر قوشع هلا قشاع کرار ددوخ ابر دتمکح هلجم هدنرظنانف لسها نالوا تفآ هروک زیر د مالا ءاع- اره اغ -
 نم لک لق) ردهنرادتخ او هدارازرولس هدنار اظ هنلاح كمك زپهدنافرع ماقم هضلوا هل ویر دوب د حو مرا
 : همازا تشم كوالا نالوا ره اظ هما ضتمنابسذا هر طفدا دعتسا تاروهط لب هرم (هتنا دنء

 ردکعدردندنس

 تسبحرا دهدربابوب عازنی دم یا ۳ شوچ کافدناد هج هدر نور دزار

 (تادرفم) ردن ءاز هل ارا د هدر كنس ی دمی ءالوا تک اس روابهن تلف یرم.نالو دنیا كنه

 | (یدم)ادن(یا) لوا تک اس( شوج ) مھ( كل) روا( اک دهن :( خفا( )ا (تدرد) رس(ناد) |ا

 (فراش ایانعم) رد هن(تسح) )یا وطهدرب , (رادهدرن)عم(اب) )نس (و)اغوغ(عازن) ی دیا یوعدنالب

 هدکحاب یسازا مولد نع یاضتقدو قزع ٤در نوردرارس ہا هحشرمس ( بالا عهدنعو) شادرقیا |

 نامه: نسسهخروسز £ فارټعا ااو اوا نا یحاصناشولع هل ا كد (فورعدا كتفرعم عمقح لار ءام)

 لال هرس (لعتامع لئسال) لوا نقد ارا نالوا هد هدر ءارو بولو ا ندنلها انفو وع

 هنیحاص هدر ید نس هغ دیازگ فارتعا هدقح 7 رسالو او مبنا ندیا باک یاوءد هبا ل قو لاف یالوا
 یاعوندتسآ د مدع رد هنعازز نون هبخ ولر وکه لوا لص اوه دحو درس هب ااضر هنس اضق بوم# اهضراعم

 ردکعدر دن دبلق

 تسحراکز سا تجرووّهعء عم #٭ راء اتد شرک دنن یاطخووهس



 . ! ؟

 اا ردن ی-انعم نزور لرافط ٣-یا قول یجرووذعو یرابنعا ہنساطخووھس لا وق كنا دخ رکا

 قوب (تس) یت ( )رکا (ک) لوق (هدن) شیاترزاب (اطخ) قتتوفوا(وهس) (تادرفم)
 ۱ یانعم) ردهت (تسح)یعغار ارا (راکز حآ) )۸ (تحد) )اغا (وفع) لضاح( ینعد د )تج رر (رابتعا)

 هسک د اوا بو هل اع اطخ وو عسل .دمس بلق یا بوشو د هتلفغ هلناط شو سفن : لالضا هجرکا(یتراش ۱

 : فاشکآ هملعیب هک رفغمو وفع ن دنس هعساو تجر ك هالا نالوا حر باول بولوا هدکرا دتمدقا مدقر

 اذاینا یسومان)یلاعتو هزاهس قح هک نس هوا دما ان نو ندتهعمواطخ بولوا هدنلط تققح

 ییساطخووهسلدمعرک | هرس مینی دح (یرکو یدو نیا هت" اساسا 22 0 ااا

 ردکءدردهنیب انعم لنع رکدعو (یرکو یدوح نیاف) كن اعتر اهغ هلو ا یتجرو یوذع ۱

 تسیحراکدرک هتساوخ هناسردات % تساوخ هلا ظفاسو رثوکب ارم دار ۱

 (تادرف+)ر دهن یدارمو یایدكننلاعت قح ہد اتر وا بگ یدتسا نح دقبارشظفاحو یر و کب ارش ده از

 (دد) بع (ا) یدلب د( تس ESR تنح (رتوک با رش)تدابع لها( د>از) |

 نمةمهلاواع) (یراثایانعم) رده (تسح)یلاعتقح(ر کد )شد (تساوخ )روا(

 هلرل ال ظفاح ن نکارتسا ف ددل بارم و تمون كح نالوا سفنالا هت شام دد از هح رکن مکح (ناعالا

 هدععنامه لس هسه کرد هن کلی د كهللا هدهنرو !بعرتسا یسعو یشعنالوا تقرو رادیدثعابو دمشم

 اضبا هو ردکعدردک# او قشهداراوردکع | ادفناج هما نظنسح نالوا یال
 تسلاح لکشم هح کی ناد هح و نارجه لاح o تسلاسممشګو رهشزا دش هتفه نیا مهام ۱

 ردلا- لکم هب نسرول- هن نس یا اح قلب ریآ ردلبیرب هيزوکم بو یدک ندرهش هتفهول م وب یکی آ ےب

 هسدالمأل O2 SE ره( تم و (نی) رعت( ےم) ی( ام) (تادر ةم) ۱

 (فد) ۾ (مج)نس )دابا اره)م(دس)ود تان( یخ عم)زوت جز[
 ادخراوا ءلصرااتتسا (یراشایانعم) رد(تسا )م (لاح) حو ک (لکشم) هن (دج) نسرولم

 صضاشاردتلوار اتتسا تقو یدلوا فش کنم ند مریم باقنالوا یونعمرهشو لک ناخن د

 ۱ ناره ست اون تروصلهانابلوارا در ورد لیتو دم یر وقایع ظن هکیدرو ا

 ۱ ردکعدرددشاندنقرسشت آتقرفست آ هقشاع نسرولس هت نس غندلو ا لاح لکشم هن |

 E هکدربناکو دنددوخ س XÉ # وا ځرر دوا حر فطار هدد مد مم ۱

 هارن هکیدتلبا نظو یدروکح یدسکعودنکە د نغاک كن |ندنتفاطل كدعاکی كنا یک لموزوک 1

 (وا) قاک (خب) تفاطا(فطا) ن د() زوک (هدند) ك ( مد ) (تادرفم) ا ۰

 یدتیا (هر) نل (ناک) یدروت (د)عدک (وخ) در( سکع) مما مخدر ف د) شا
 یضررع ترضح (یراشایانعم) رد(تسا) ەز E اسیعب بوسنم هکشم (نکشم) |

 هدیدندنتفاطا كهللا لاج لع راونا هغر ی الک (تنآتلقتنآ نم لار یلتیآر) تبع |

 نک یدنکه د هالا لاج ر اونا قارغت سا موزواو متا ذ نالوا تد حو ٌدطقو ماعةدیز بولو اد اک ترصد

 (یفاشمظعاام یناحس) هدقارغتسسا ماقمرد هلا تاذناش |لوبق یلواح و داحا کیدا نظویدروک |

 ردکع درد کی ساوع دالر وډ نارزقهدنا شت آی-اوعد
 تسالانقشا هژمرهیرکهوشرد هحرک * شرکڈ نوسمه باز ازونهرش دکصم ۱

 ردااتفر نت د كنا هد ص دیازانوءوسش هحرکاراماطدوسزونه ندنغادودذیذای کرک کیا

 (شا) م کتل لثم(نوم۵) قادود(با) نم( ۱)ی دم (زونه )دوس (رمش)رام ءاط((دکصم) (تاد رفم)

 (ا) ییا لن (لاق) كنا (شا) بر (مزم) طب ره) ی دیازان کم وبش) ف (ه)هرک (هیرک) بش
 داو یه اتتمان هطساو ب تاطو فو یھاا تاغ دق ار وا لاک (فراشایانعە) رد(تسا) )هتدحو |

 دوسرونهنددنما كد وم 2هدسسرو بو دازاغ هنیناج هشت ندنل ہک مدع فراع باق هے داوا ضااق هند ہلق اک

 | تد ر رع هجا هدنروهطوزان كاتا لک ر ره کر دش انا یی هطسا و الب تاسل ی

 : یاد
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 ردکع دردندقحرابنخا الب تاروهظ هن ر دراو تب رمشیانفاو

 تسلامهاتمع نا رغراکرد هز ٭ رهش همدرد مرکب یا غ تشکنآ ہک یا

 بع كنس هد نشب اراپ رغ کمو نیس نانلار اش هو نیسرومشم نس هلا مرکه در مش هل ج هکه سوک لوشیا
 | م(مرک) هال ()هباطخ (ا) روش( تشکنا) یک (هک) ادن (ئا)(تادرفم) ردرار كلاما
 هب اطخ (ان) بت ( بج )رای رغ (نابرغ)شب!(دک) ف(د) هکفیح (ک) م (ر )لج (همه) فر د)
 هرس( هلاالادوصقمالو هتناالابو,ال) (یراشا یانعم) رد(تسا)هتدحو (اب) هحاسم (لامه۱)

 نوع؛تادذ یا ها کاو مرکه خدادعتسا تک الماو نحو سنا یاحورو ینامسح یوذعهو یروص

 هد هسدق حاورا هدنسالصا نطو هلا دي رع نداو سام تاقلعتول کف رح هاژدا نیسیسالوم كن هلج هتنانالوا

 (قادعالعیسوویاساوا یعقیضایدا) بع هنهدنشیالراب رغیلاط (ردتقمكيامدنع) ماقم
 هدنمزک تا ذ تلصوو نسر دیاراط هل را شا ییا ندو نسر دیا ف ده هنربتال بلادشا_ یرلنا هل سهو مش
 :EN ردکع دتا ننه و ذآ ن وک اتش

 تسلال دتسا شوخ هتک ندو ناهد هک « درفرهوجرد هبئاشدوبن میزا دعب
 ردلالدتسارب شوخ هب هتک و كناهد كنس ارز هملو اش هدندوجو ل درفرهو ج اکب هر ڪڪ ن دو
 كب اکح (درف روج )ف (رد) كش (هیناش) هنلوا (دوبن) اک (ما) هرکصادنو (نیزادس) (تادرفم)
 (و) زعا (ناهد) ارز (مک) ر داکد لبا یا ٥ا کر د از الءزح یراق داو | لث اف لنملکتم بو دناراکنا

 (تراشایانعم) رد(تسا) هبتدحو(ا) تج( لالدتسا) م (شوخ) هجو (هنک) وب (نید) نس
 رو نچ الو ق یزو ماسقنا یدعشرو هر کصذدق داوا لصاح نه هل ار دص حارشذا ندسهاام یکه نا دم

 تامل ارز ید! اک م هې شو كشر دة هرذهتخ دلوا لصاو ههللانالوا لصاو هب یدجخروو هنغ داوا نداد ٠

 ر دیوق لال دتسا هنر لها فراع یاو ا فشکتمو قره هملع یهاک كناہشا هلن اضف هبلق ل نىهل اتا ذرا ونا

 : ردکید ردیلج تجو
 تسلاف رام کن ادر کمر تو چ درکی هاو یرذک امرب هکد نداد هدم

 درابمرب ارز همر دنود یکشنربخ رک كسارغوا نسرتسا كاب یمارغواهزعرزو ا م زب دک راب درو قاوتسشم
 قمارغوا (یرذک ) هزعرزوامرب (امرب) رایدرو (دنداد) قمالتشم ( هدّرم) (تادرفم) ردلاث

 ( لاف) ولتوق (لرابم) ارز (هک) همردنو د(نادرکم) مم(بخ) دصق (تبن) كلی (درک) نیسرتسا (یھ او ) ۱
 رل:الوایدج ثراو (نیجارلا محرایا) (یتراشایانعم) رد(تسا) هبدحو (ب) یقتوط تمالعهربخ

 یهلازب هک رک دعو کهدنسیمدق ثر دح (ینرکذ اذا هعماناو ییدبع نظ دنعانا) هکر اب دال

 یسندنسعاد ها نظنس> اکس بر اب بود وط لاقو تمالع هرخ قد اصربخ ورد هلم هللا هک داوا هدملط

 كغيدرو میاعتوب_(باهولا تنا كناةجر كندا نمانل بهو نت دهذادسمم اب واق غ تالار ) نیهدیلط
 ردکع د مران همر ندنر و بالاچ یزبه دن اه یکی او هلا تبا یز نس ہد ماعد

 تسلا نوج شنت هلانزا هکهتسخ ظفاع + دشکبتاح هک تقارفهودناهوک

 رد ڪڪ لتربنالوا هدنحا لق یتكن ندهلان هکا داسا رکج مال نع اط نی هصغ ا
 ليد (تاح) هن( هج ) هسب الملل (ا) هم اطخ (ات)یابریا(قارف) هصغ (هودنا) غاط ( ءوک ) (تادرفم)
 هديا لق (لا )لش (نوح) رعت (ش)دوح و( نت )دار ف( لان )نم (نا) م(هتسسخ ظفاح) رکح(دشکب)

 تایل راواردقوو تاحانمتاذلر دق و برا (قراشایانعم) رد(تسا) هبتدحو(ا) لتهضبانالوا
 حاتحو همسخ شاو ا فرغو فره ط یک ل ت لا دارف و هلن هدتشع هار که لق ندن و یزب هرکه دن مرک
 میقتسلا طارصا ان ده )نوا لمك هحنو نوسکح هصن نغاط قارتفا تاصولا دعب لظذاح نالوا تر رد
 ااو (نیمآ نیلاضا الو مهلع بوضغن رغم ملء تمعنا نیا طارص

 تسر بستم هک روم ذج كاس % تسزببلکدانو شه ح رفهداب هخرک |

 (تادرفم) ر دنيک کک بست ہک مچا هلاوآ كنج ییارشردصلا لکدابویع روح رفهداهجرکا
 حس
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 ه سا المال )ا( رد (تسا) ییا لک(: اک )لب ( داد )یی و بارش (هدان) مه (هجرک ا)

 یانعم) رد (تسا) نکسک (زعت) یثایوص (بستح) ارز ( هک) با *((ی)همجما (روم) زاوا (كناب)

 رد ګرو حرف تءحو قشسع هی التبم یبشاعهدنوه الزارم E .صح ثعءابوہ دت وسان ل اعود هحرک (قراشا

 دربهدسفنرب یتناعورقاوذا کیدنیالم به 2 هبا تقشهراز هو تاضابر تدم هصا كتساع سةن ی اود ن €

 بوقا هقشع شن آ یکیاج يک هناور نامهردبا عياض ی ینکما كن ەر اصب شاع دال ا رک شوت
 هره ندنرس (هفخو اعرمضت مکیراوعدا) هسخ ول هاو ای اوسر هلادابرفیک لیلب هت اراهظا کهزاوآ

 ردکع در دوا هنا بضخر همان رول الدین سح هجن کاب نيس نم هلوا با

 تاب آهن منا هک شون له *% دک ترکی وار

 ارز هللا شو هلا را دتو لقع هسرشود هکه کب كن سرک | ی حان هم ترث عر او یسدق بارش نوزوا یزاعوب

 | ر تنم (ت)ر |( )بانر م ارط) (تادرفم) دیار از
 هنف (زمکناهننف) هنامز (مانا) ارز (هک )جم ۷ شول )د دالماا (ا) هسرشو د (دتفا) تسدو هب (كنح)

 تو٠ ھ2 = هرشط ندع رشروطو نداقعروط هز كدسرولوا ییواغد نلعع ناطلس یرو رمض یک و ریدنآنالغ

 درک انامزق هکلوا مزالدهنش مس ثب لح (هلخم هننفالو ترمضمءا رضرع نم كن ال ىوش یتطع ۱م ھالا )

 ردرلشلوا عفاو هدنلالضوهف هسهک قوح هلق شعب نو ماتم الا اکورد اشمءافتحاو ما وع

 ردکچ نسهم اوا هرشطندعرش نا دآ هنس هسررک هلا ید نيد نو واعهرو

 تساررنوخ هنامز یس ارص مشو مه ہک 3 نکن ان هلا مقرهنتسارد

 (یارص)زوک (منح) لثم (وععه) اریز (مک) هنا (نک) فزیک (تاینب)یدق( هلاس) یفهع(عقره) تی

TTT 0یک یزوک كني ارص ور شا هنر را ماوصت اب  
 ردکع در دکله»یم لج هدنتروصانشآ یکن ایا لوعرم شو ردصکو دیکناق ۱

 ۱ تسزهر راک ز ورو عرو مہ هوم زک ٹاشارد اهقرش مہ ر وشد هدانكیرز

 EOF (aaa) ردنامززهربو ی ودی وقت ارز ل هبول ه دنګ ا ی " ازوک ی رلهقرخ ندنکتر كن ارش |
 اریذ(مک) ی ابزوک(كشا) ف (رد) عج تادا (اھ) را قر (اهقرخ) ل ہی ود( ےب وشب) بارش (هدام) م (كنر)
 ا (یراشا یانعم) رد (تسا) تاتتحا (نیهرب)نامز (راک زور ) یو (عرو) تقو( مسوم)

 بآ ی شابزوکب وروسزون هق> اکر دندنراکل هدولا هملع قد رطحاوع تسسناو هنا سفن ظولف-و هب مش دوحو

 هرس (الس هلالبو) ارز هکس اس كناو بوک لا ندنس هلو م هو اب یز رادو و ۀق رخ هل نجر

 عرو نالواناجر لاجتور ثعابونانح لوخدبسهدن رخ هعرموب ها بانج اندم هاوو لاتا

 ردك درد نامز یھ ا تا رقلمهح های واراکر هرو یه مس ومیوهو

 ترور جاتو یرمسک رس شا هزر هک + الانوخ تسزورب ر هدشرب پس

 كب

 ۱ o ی ی (فراش | یانعد) رد(تسا) یترابوق

 | (نتتسا) ی(رد) (تادرفم) ردصکو د ناق یک یزوک كنىح ارص هنامزاریز ها ناهن یدقو دکب یل هع

 ۱ ها تادهاخو تاضابر یبصاح (فراشایانعم) رد (تسا ( یدک ودناق (نیرنوخن) 2 ( هنامر)حدف

 )خا هنمرفااناو روضل وب نآ) هدننل ای ههدرب هرکه بلوه دن ن نلدعضدوحو شم وا هزابهزاب

 1 دص اوا هک هلو اهرزوا را دت و لص ن داوا یرک نماد لح ادعا مای ر ع ہا ع اط ةا نداوسام یلک

 ۱ از ) رد دحأت رورو یاب لش رک افر اتنا هک دکلار ر روس ناف كلف شلو ایرافوب

 رمد (شا )وفوا (هزید) یز وس ناق (الاانوخ) كا( نزيد ) شام (هدش) یر( )فر هس)

 [(تراثایانعم) دد(تسا)ر اوا(یورم)مه(جیات) ردیهاش مگ یراکد ید ناورش ول( یرمسک) شاب (رم)

 تیا لمص تس رق ههال هبا اوقتو رو بول تمنع اس مال هدان دیناقنالوا هرمعموب دام راغئ

 1 هعنمکح (ناف ا 1 ی د لکو) 3 (باع از -رغ) رعنالوا یضقنم هلا كلدرو دو ماتارو مه هسحول

 اردک نا رها رنک رک ات ییکو د ناف یلاع تلف نآ اکرداکد دل راداندوب



۱۱۰ 

 یدنک كکلف کلب ردشا |هتمااریند ینا نکی ا ج هلوا بیس هنا یلدعر دل دأع ناو رشوف ین دا لب

 تازو یرقو یست بولوا ( ناهدلاک ةدرو) هدننقوقاشنا بولوا یهةنم یکر سو رود هکر داف ید

 ردکع در دکر کر اسنک هنانف بو اکو د اشا هل یرا د حات یابرث صوصخ اب يک اوک
 تسزمآ در دل مخ ر س نیا فاص هک * ره سنوکز اورودزا شو شع یو :

 رد حشد راف هابایدرد ل فاد ك نشان پوک و ارز هوسا تشیعم ف طا ندنرو د نالوا سوکع د كکلف

 هن ک۶ (نوک او) كنود (رود )نم (زا)فط(شوخ)تشعم(شبع)هقسا (یوج) (تادرف-)

 یچشسراق هلو (ینآیدرد) پوک (مخ) شاب (رس) وب (نیا)صااخ(فاص) ارز( کر فهم
 EAA وطنداند لاو یع.د هک ول رع هلرودوترخا تلاسیا (ییراشایانعم) رد(تسا)
 یکحراوكنان دنوعلمو ینافنالوا لاوززا تەد رسو ندنرو د کف سو کعم ی وقد در ق ین داره

 قروط یانوروک فاع بارش كن اید هغ بج نالوا یکی و بارشو هغ اص ع هدتشعم ف طا ندن نر وک

 رد( ل امال نه لامو هل رادالٍن هر ادو) رد (بارسامارشومت اهمع) ردر کم ب آراد ھر یلقشب راک
 ر ءدردقو قو ذر رسانحو درد یبصاح

 تسر ربت تقوو دادغب تب و هکاس دا طظفاح شوخرعش» یتفرک سرافو قارع

 قارع) (تادرفم) ردبنتو زی رتو بو كلدادغب کلک دل دتوطیسرافو قارع ہار فطل ظفاح یا
 م(تبذ) هک لک ( ہک اب )مه (ظفاح)موظنم مالک (رعش) عم (ا) ادتوط (یتفرک) ردنکل# یا (سراثو

 نیدلا) هدنتروصرعش ظفاحیا (قراشا یانعم) دد(تسا) و درهشرب (نیربت)مه ( تقو) رمش رب (دادغب)
 ینرارسا را روص اع یک اوبو یساقب كنرخاو یسانفكنان دهنینموم ناوخا کمک (ةحصللا
 رانا هک ت ی اناس یخد نی رطن ےمطم كهللا لها یدما لڪ (هننا لدا یلعنامارحامسهو) لدتا ناس

 هناجر ضف هطساوالپ هلا قار غتسا هب همهلا تا لک ر اوت ما د یر بلة یرار طز هغ رس( تقو هللا عم یل )

 لصانطوو باتردهدهاشم اد یھللا لاجراولا یراکد بیت | هدهاذم باحال هدملصا نطووردکشرا

 ااو ) ردکع در دکهالا لها ید یرار مش

 تسر رازامراکو ے راز قشاعو دام هک * تسد راب رس تنمادرک !للب لاب
 ردقاب راززمسا مزیوژرازقساع یک از ارز هسداراو یادو سقاو ار اب كنس هل رک ا لمل يا + اهل

 سوهوادوس (سس) كنس (ت)دلع ( نمان) همطرش نا( کا) لدلب یا ( لىلب) 1لا( لا ) (تادرفم)

 (راک مط (ما) یکی (داز) مم (یشاع) کیا( د )زب (ام )ارز (هک) دد(تسا) هییدس() دا
 ه درام هل سان ءا ا یھلل ایا (فراشا یانعم) رد(تسا) هیر دصم() م (رار) زب (ام)شبا

 ناغفودایرف نوح اهنا هلادرد ماد كسر دنا سوههغلواراب هبا راةشاعزب رک اقداص با اطنالوارک اذ

 زس وتو ارل هڪکو نسوصو حآ اب ورک بار ازوهآ لىل الا رهسونازوسهنسو نابرک هدیدراب رههدنل و قشعو

 ر زەك اكسر ولو ان دنراق داص ناتشع هار يڪ مر هدنسلسرولوا دردلها هلارادند یوززآورازومآ

 1 ردکعدردقابراززعشیا مزباریززرولرا

 تسراتاتیاهفاندزمدیاجهح » تسودٌءرطزدزویمسا هک ن مز نارد
 (تادرفم) ر دیر قهروا مد هن لرل هفات نالوا بو نم هرات ات رسا مسنرب ن دنجاص لوا تسود که درر لوا ۱

 (هج) م (تسود) جاصالوا(هرط) نم (ن) رسا (دزو) هسیتدسو/() اصداب(میسم) نی
 (ا) لح ناتج كسم (رانان) عج تادا (اه) یکسمكب وک (هفان) قمروا (ندز) فن (مد)رب(یاج)
 رلتح تدانءرک !شادرسنالوا در دمه هدقشعهارو شا درق یا (ییراشا یانعم) رد (تسا) هبر دصد

 تسودهرذر ندهناحور تاذاو هسرمهن نا جرح رر هناج غامد ند هلا تافص تال را | ندقح فرط

 هراهزارب نانج ےعن اور کلب هرانات ك م نالو اندو دآ فان هدنامز لو او هدرب لوا هسررک هلا یسوقرق ۱

 كن هناي فن تذل هکر دق وب یر طنو یرارتعا ك قشاع هر ازاکر تش تشه نالوا (سفنالا هعشنامایفو) |

 ردکعدردسشال هقشاع یرمغ كنسوقوق تسو در درب قمروا مد هنور دراو یردق هند دنتق یناحور تدل |

 ست



۱۱۹ 

 تس راشه مانو ےرورغ ماج تس م هک ٭ قرز “ماج ےنکن ب کر هکهدایراس

 قاملاقع کو بلاحزب یشوخ رس كنح دقرور بارز م هبا وډ هللا بارم و م هدایی اکنریتاتفقابر کا ۳7

 ناتفقونوط (هماج) هديا (ےنک )یلکنر(نیکتر) بارش (ہداب) رونک (راب) (تادرف) ردراویا
 یاتع(دابسنه) مس (ما) من (ا) بیر (ںورغ)حدق (ماج) شوخرس (تسم ارز( ک )اد (قرز)
 نوجا یراساوا كمالاراعرانالوا نعم هد یوقتو "رب یا (فراشایانعم) دد(تسا) هب ز دد )ا(

 N EEE ملقهغضم هلقشع بارشو رو تکی ی یھا قشع بارش یتبیدلق اہھمورضاح
 تیلصاذاهغَضمبلقلا) رد را ماخو توام و ماق قرز ایر همنط هععتوابررا | | لر هرهاظ

 E E E هاطلاعا هقدلوا باقحالصا لة ع بارش هغ ا هلک

 نکبا یشوخ رس تافغو ردندزمشداوا لفاع ندساق OR رورخم هەر اظ لاعاسداوا

 . ردکع دردندزمک کی دا نط یللقع یزعدنک

 تسراسعقبر اط نفر هل لسرىز هک # تامارا نمو فاز لاش

 (لابخ) (تادرفم) ردبقب ةد رطقاراعك مکه نل ار غز اریزر داکد یشیارا داخ كمر رش لا كفاز كس

 تلا (یزان (ک) دد (تسا) دماخ(ناماخ) یا( )ین( لمرو شب (نتی)نس()م(فاز)م
 (قراشایانهم) .دد(تما) هردسم() بل, اع) لپ (قیرط)گ (نتر) غز ()سلس)یاشاو
 ہرا یراغاط ےظع هغ رس یبا (اککدهلعج لبعلاهبر یل ااف ) مالوم می داوا نا رقهنسلجترارس ایا
 كمع رایاهظا هساتماوعتودنا طفح هدنبلق هناش کششعرارساو کلر اونا ن دیا وح بوقاب بو دنا هر

 نالو ارورغم هبهره اظ لا ا ها بت توسقر درا همش ن دیا لمس ىس هعضاه ك: اف کرا

 نالوایلاناال هدراطش قب رط یاو ار اتفرک هنونحم قشعرڅزا زر لک یراک راش وخ رس ماخ یا یهو لفاع
 ردکع در دنکد یراک كنلها شاعملةع ردنلو كسوذ

 تسیراکنژطخو لملبلهننآمانهک ٭ دزیخنازا قشعءهکی نا سیاه... |
 (تادر هم ردلکد طخ یراک ن ژو با ی نهر ق یان كن هفطا لوا هکر رتاق نقش کردراو هاب شرک |

 (نآ) مسا(مان) رقلاق (دزبخ) ندنا(ناذا)م( یشع)گرک(یتاهت ) دد(تسا )هبتدحو (ان)تلاح ( هفہطا)

 یا آ(قراشاکانعم) رد (تسا ام (یراکنژ) م(طخ)یزمرت(لا)قادود(بل) یو
 بیح نالوا تال | ل شفا هملع تانکر غن لوا یهلا قشعر دید ر ون لوا هکر دراو ینار قطار یروئلوا

 یییدجخروت لواو یه ار ۀفہطا لو !نکک ر aE ES ءدنفا هتنا
 تاذ یدجتروو ردا اهزجاعهدنفصو كلا قل ملاعنوصقت دلو | حراش ندرمشقوط تیر هلعیهاک
 فط نامهر دلکد ن نکح# یربعت هاب اراکژ طخوءللعل بل یک ساع ارشد راس ہکر دہر یارب ہ دیدم

 E A E ههالا یلعوردن ابر

 تسراعرتهزا کس ک نا س !طایابق ۹ دنرشوج مین هب تة قح نار دنا

 (ناردنلق) (تادرفم) ردیراعندتفرعم کا 8 كن هسهک, لوا رزاا ه هبرا مراب یرار دنا تةق

 (تآ) یر (یلطا) نان( ززا (نرغ) برا (وج) ماتم ()م(تقیتح))هسیکد رج
 ون هبا یرفتو دیر (قراثا یانعم) رد( تسا) قالب (یراع)تفرس(ه)نس(نا) سوک( سک )لدا
 ةفرعمر وز ستن احور قود هد اقمعا یوقت ساسل ل ده از هدندنع تق.ق>ناردسالق نالوالصاو هب هب څ

 رددسحز سلاح ارز ردقوب یردق یرا دقمهررا مرابیر هرهاظ لاعا طا ی 5 سلطا نا 1 ثارت

 ردکءدرددح 7 یلتو

 تس رادادرابوراک نی ردهتکنراز هد ږی لاخو صراع و فلزو تسوسح هن صحت لاجم

 (تادرفم) ردراو هنکت ك هدنحوکوهدنشی | قاب وبګ ور داکد لاو ضراعو فلزو ج ىلا لص

 (لاخ) قاکی (ضراع) م(فاز)رد(تسا)زوک (معشح) ی( هن)ناسنا تاذ(صضن)كلازوک (لامح)

 رد (تسا) هیردصم()بوبع ما داد)حوکش ی (ابوراک دن (نیارد) دارمسا(هنک) ی (مازه) ك
 یانعم)



۱۲ ۷ 

 زوک الا نالوایروص تانس لماک نانا لاسجبهحشرس _(لمیابا بع لیج هّنا) (قراشا یانعم)

 تلا ةفرعم لصعت قلوا ادخ بومح ها یدبا ی ونعم لاج ور دلکد هرات وب کپ ءاسو قاکی لاو دعج فازو
 لش ز هد هاشم یهللاراریسارازههدماقهنب [هدنتهدخ كالا ادءامندنوو هبا ید ر اوا قار غتساو
 ا (مکیولت ار لب کر وص یلارطتال هتنا نا) ر د هلغلوا خو نب نه بلقسورع

 تس راوشد یرورس لفرح ورع * یرادسسرناو لک شمول ناتساب

 (ا)(تادرفم) ر هل سزو هل وعص قمقج هرزوا یکلف كارورس یلب رداکشءقلوارداع هکمشت هککشنا كس
 (حفرع) یی( 3 )لعنت (دیسر) قلوا رداع (ناو)ح کم ) لکشم)نس(و )ك شب !(ناتسا ) هسیالءلل

 رد (تسا) هیردصم (ا) حوک (راوشد) عم (ب) هیدصم (اب)رلوا (رورس) م(لف) یل( ) قمة
 | ماقمنالوا یس هست مھ تب ومع و مالا نالو اربط ین سو دق یحاص ناش تمظعیا (فراشا یانعم)

 ثروةدهاحا) لب ردنکشمتردق هکجتنب نی رسشلو اكملزب ل ناسحاو قف ودول همازا تو انع كنس ەي یلاع
 تادهاحوتاضار حورعو لتهتمطاس یناعنالو تا وب هم ھو قدم دعقم هغ رس (هدهاشلا

 كنساماردراو (داعماافاصال) م رکد عو هلک | لمو رانخ ا یتکلج و کو یت وعص هقاشلاعاو
 نیسنسنلیا بو دیاو نامی یس هلجر دشت | ل ا یب نا درکر سو لالوربعم یز كت مکح تر دقو ازا لع

 كنس مرک مب وبحر كنس مرک م دوب عم رب كنس مرک م ھللارب
 تسرادسز ه هک ی یاوخ بت ارح یھز دا مديد ی باو شلصو عرکرصم

 نالوا هدا ژر ل اع نيڪ م دروڪڪ هدوشوا ن رظناکی هلحو ازوکن وا تلصو كب وع لوا قو رڪ“

 تاصو (لصو) یقادل.جوازوک (همشرک) رحستقو(رح-) (تادرفم) ردکیندقلقنابوا هکر همته
 لەت رح (بتارم) نیست (یهز) مدروک (مدید) دز (ع) شود(باوخ) هبفرظ() رەت( ش)
 دمعج (یراشایانعم) رد(تسا) هردصم )او (مادب)نمن) تی( ب)هیتدسر()ای(باوخ)

 تقو هلملق عراق نداوسام تاقلعت نازو دوسو ند اند د وانو دوډ هحش رس (دوقر مهواظ اتم امم سک ) هلا |

 هکم دروکی هانتهرمغ هط ساو الب تاض وق یهاشنه اش تاصوراب ریو هلا تج رر ظن رب نکیآ هجو تم هدر ڪش
 بولو | بلق خراف ندنتدابعقالسب كس یکی دن هلا تلفغ باوخ هلمنط مراد لدهاز هخمکح (نیاقثلا لع || یزاو ناجرلا تابذح نم ذح)هکنو لو ا نیس ازه دص ه هبلاع بتا یه عطق نالوا هدیونعم باو وډ ۱
 ردکع دردیساهتن | كلفاعده از یسا دم اكن هب دان كلاس اریزر دک یس هدر و یفنر كنار | هناجر هب ذج 0

 تسرازپیادتناافسیاهتادک ٭ سرت یو دسر تاغ تسود یافح
 (افح) (تادرفم) ردىسادتاكغارازب یساهتاكنافجارز مرقروقو یدشرا هتاع یسافج كتسود

 (اهتا) ایز( هک) مرقروق(مسرت)دناز(ی) یدشریا (د سر )تیا (تیاغ) هسبالملل(اب)م ( تسود )م
 یشعو هب د> هارهتلادمع (فراشا یانعم) رد(تسا)ق ضوعم (یرازبب)م(ءادَسا) م(افح) تیام

 یدشن هتاغ یسافحوالب لتسودیاف اویسفنا هرس _(۱۰ ابلوالا غءاسن الا یعءالبلادشا) هدسهلا
 بو. قحیانالب یساضتقمیالک (هالوم برضدنع ذ دلت ل نمهاوعد فقد اص سل ) كن هو دع هما ار

 ع وطقم تعصع ها لوا یربغ كنس و مام نکل یدنروک تد و بع ةراما یخ داکی هل غلو مایا تذا ثعابو اج
 ضارعایتیاهن كنافح عاوناو كنالب تذلردقو هکمرقروق ندنا درو ندنضءورهق كالا نوعشداوا

 هجر كن دا نمانل بهوان ده داد عا واقع رتالاتسر) ماد هلتبقاع فو ولد هک ی رولوا اد اهرازببو

 نیمآكندیلعیلق تب مالا میهدنساعد (باهولا تنأكنا
 تسد راز کرددواج یراکتسردک * ظفاح نک مخورازاس هلان شاد

 ردهدکممتا یه سک تمالسو یلصالخ یدیا ارز ظفاح یا هللا مخ لزوسهمنعنا هل هلان ییلقكنا
 هبا (نک )ما (2>) همتعیا(رازابم)داب رف(هلان) هسال هلل (ا) رعت (ش)لکوک (لد) (تادرفم

 (یدازا)زا(ک )ف(ید)یدیا (دیواج) قلصالخ و قاشاروقیشبا (یراکتسر) ارز (هک) م(ظفاح)
 راولا قارغتسا ماقملغد داوا لصاو هلناچر هر دح ظفاح یا (فراشا یانعم) رد (تسا) تالکمتحا

 اح ۳۰



۱۱۸ 

 نکیاقج لوا یشالتمو و تیلاکه ضملح (هناسل لکه تلا فرع نم) هد ناقح تفرعمڈر'ادو هد نامر

 دعب ناصقنلا نم یا (روکلادعب رول نم هتناب دوعن ) هت |ع وجر هناصقن بودی ادوجور اهلا هما دارفو هلا
 راهظارارونعیاو زازاوا یضارناینیشپ «اسلو نالوا فاتحویحندک اع وجر هناصقن هغ وا

 ةع |ماقع هل انعتمردهدکم امتکیاو O و رس تر

 تشودنهاوض ور نارکد هک هک ٭ تشرسهزیک اب دهاز یانکمنادنر عا

 (تادرفم) لرکرلهسزاب هکیرزوا كنس یهاک ك راب رغ ارزدهاز یللتعیط *لاب یا | تست ی

 ایز (هک) تعیبط (تشرس) رهاط (هزدک ا)م(هاز اره (نکم) یا( دنر)ناسقن(بع) |
 یا (قراشا یانعم) یمزا (تشو) رازاید (دنهاوخخ) نس (و) ىلع( )داب ربغ(نارکد) م(هک) |

 (هربالهتنا ىلع مقا ولربغا ثعشابر) تسر تروصندیا مسعز تفاطن یا وات یاو تشرسرهاطدهاز |ا

 كد اصقشاع نالوا( عال ةمول نوا ال )ر هظمو ین ال ندقلخ رظن بو دیا بار ی ره اظ هب در ها هیت ۳

 هکسا وغ (یرخ ارزوةرزاورزت الو )یخ هسلو که دنفشح هغ | بدعت یرلدنر هل. عزراکه نکن وماب ا

 ردکعد لوا بقا هک دبع یدنکن س نامه نمزا هک, رزو ا كنس ینهاک رخ
 تشک هکراکت قاع دوردنآ یسکره ۳۹ ساباردوخورپودکو مکن رکا نم

 (تادرفم) یدک | کرک تبقاعرصبینا هسهکرب رهلوا نوجا لدنکت نکن سم وو کر کاو ے وارک اس |ا

 نوا لدنک (اردوخ) تک (ورب) نس(د) ج وتک (دب) رکو (رکو )ویا( مکی) رک مک ا) نب( نم) |
 یدک | (تشک) شيا (راک) ییاغ(تبقاع) رب (دورد) ین (نآ) هسمکرب ره (یسکره) لوا (شاب) ۱

 منبع ہلواودو کرک م هلو وبا رکن هکمکح (سانلا بومع نع هع هلغش نا فوم ) (فراشایانعم) |
 اندلا) لوالوغثم هکسعیدنکو ها یس نوا نل عفن یدک نامه نسردق و رمضو عفلاکس ندع |

 رخ نامهردک رک حب ینا تبقاع هسرک | هن سکر د (مذفا رش ناور غنارخ نا) رد (ةرخ الاذعرم ||

 1 ردگعدردراکل قاع یس هنلصح | |
 تشز کو تدوخ هککیناد هح هدر سو « لزا فطا هت اسزا نکممدساات ٠ اا

 (تادرفم) ردصبق ےکو ردفبطل یک هکنسرول هننسهدندرآهدرب لیا س وبامندنس هقباسلزا فال |

 ها ع (لزا) م (فطل)هت تن( هتباس)نم(زا) يا (نکم) یخ (يم)سویموزسدسا دیس |
 جبق (تشز) مک (هک) فطا (بوخ)میک (مک) نیسدداب (یاد)هن(هج) درا(سپ)نس(و) |

 فا كهللا نالواهداسعب فمطل هحشرس مالک (یسغ ىلع جر تقبس) كالا (قراشایانسعم)

 یز بودیا هاب نظءوسو هغ ادسماأت یزب ك ثخ دهازیاندنس هقباس تجر یساضتقمیسدلزا |

 زاماکنظنسح هزمهلامزب (ندرفاکلاموقلاالا ها عور نم سش الو) که اق وس هنیناج تسود ام |
 ههللا نامه نسر دمک قشور دمک دیعسر دمک یقر دمک فدطل هک نسرواا هل نس هدلزا لع ةدرءاروردراو |

 3 ردع د هلو ارکمو بم وډ در دوو کورد ولا هقلخ بلوا هد ةللوټ

 تشنک ه ح حسم هح تسةشعهناخاح همه ۳ تسم هحور امشه هحدنر اب بل اط سکه مه :

 (همه) (تادرفم) هناتسلکه ن دطسمر دس هنا قشع یز ور هل هن تسم هن یللقعر دیرابل اطراب هسکه لج

 لج (دمه) شوخ رس( تسم) ن( هج )ىلع (دایشه) هن (هج) عادا عام مما بلاط) هسیک ( سک هل |
 (تراشایانعم) اسلک (تشنک )هن (مج)م(دصم)(مج) دد (تسا) م (تشع) وا (مناخ)لع (ج) |
 شوخ رسو لقاع نالسمورفاکه ترمس یس هع رک هبا ا نصاخهلنا اووعد تافل فاویکراذاف هقانذسعتسا ||

 موا عم یی هلو ار خم هبن تیقاع ك هسوکریوردراشمرتپ نی رال وله لبس یاست وېش نکلر دقح بل اط هاج |
 رورغم هک اوتتودهز ده ازیار دشقک ناعاالبهتایذومن املوا ها و بود ڪڪ هلناع ارفاکه ڪن ردلکد

 ماع اهعدردمتشیم هل ج هد هناضم قسافو هداساکرفاک مدمعس عهد دجسم نیر دکاله بسرور۶ هکهلو )|

 نوممالم هصنور دس هناخ قشعاسلکو دصسم هل ج هنالوا هل دردو قشع كالا فورد هب ار ڪف یراک

SETS EEE AEA 
۵ 

 نما عاداا



۷۱۹ 

 ر دک در دراذ | ل رت یراماشمنالوا یس اعشم كل سفنو ردراشلزمک هد هناضمو هداسلک ی راودنک

 تشه تسدزادبا تشمیزن مردم.  ییومداتآردییوقتتواخزا نمهن .
 (نم)یین(هل) (تادرفم) یدوقندنلا ینج قاب ید مر دب مدعو د هرشط نب نامه ندنتواخ یوقت
 (مد دب )ق خا( سد )رده دنر دقت مداتفا هن م دشو د ( م داتفا) هرشط (ز دب )م (یوقت )م (تواځ )نم (نا) نب

 (قراشایانعم) ردضامیدوق(تشم) لا (تسد) نم(نا) قا (دبا) تذج ( تشم )یخ د (زن )مانا

 بس هب هسمکی ضع ددج اسمو عماوح تمزالم یک یئیداوا سفن یامشموریکب ابسا ےلعت بصنمو لع
 یرلالبو درد هناځورل هنا ځه نو مال د صو دخ ا د_ه ام بابراندنفوخ یسلوا سفن یاهتشءو بع

 تواخ ود هکررو هرس سدق ظفاجن و کنار داکد لصاو ههللا نمم ارت یسضن تامشم اریزردراشع ا رابتخا
 (سفنالا هبشتامامفو) یخدمالسلا هيلع مدآ مردی مد ارت یزک اب یخ ا وا یوقتو نس هشو ڪڪ
 دم هلو التاب كن هکنالمارز یدتاراتخ اس هناخال ت او تقشمو البو دردوو یدال رت ینح نالوا

 ر دک درد هبا البو تن قلوا لث ان هقش ع ضف

 تشخورس وکن ه-موندنکنرکی دم * اهدکسردتشخ و نم ےل سرس

 رکی سعی ید ل رک شاب هسزلگ ازوس ی مرک | ده هل جج رکی سوہق را نام یاب میلست نب
 نا (هدکس) ویق(رد)عب رک (تشخ)عم(ماو)ب (نم) م(میلست)شاب(مس) (تادرفم) و

 هلوس( وک)زوس(نحم) تک (مهف) هم !(دنکن) رک |( رک ) یلها بذاک ی اوع د( یت ) عجة ادا (اه)
 تنحودرد لم بودیا رت نسا شم كه اوخ دب سفنو (یتراشا یانعم) ےب رک (تشخ )شاہ( رس)
 لرب هخلو حات هنس هناع او یداشر تاماکد شه بوما وا هلا دونه دوخ قوا لئان هقشع ضيف با البو
 م-هف ندرارساون یت مرک مدلوا یلکملست لاسغلا یدینب تاک هنرهابولوقشاب هن رک یک شرا
 ب وساک ا هسرولواه دن دق تن اها هلا نعط هز بوبلک | خب داوا نارتو لوق هران اطلس لوا ند بس هن بوم ا
 رد ڪڪ در دقو ز عو جر ندنسومق تجر یک كنو مزب نوسروا ی شاد هسیا ییق شاط ینقر»

 تشک او دهب اسیریشتمنغات ٭  رامنز نکلو تسفمعا سو درفغا

 (تادرفم) نراکنیک او یس هکلوکت کوسنسهباصتمنعات اعط نکا ور دنمطا یتا سو درف

 (تینغ)قح (ت)اطت(ابز)الاردتسا(نکیلو) دد (تسا) لزوک (فیطل)تنج (سودرف) م(غا)
 هحرک (یتراشا یانعم)نیک ا(تشک) راک (با)تکوس (دبس) هکلوک (هیاس)نسهیاص (یرم )تصرف
 (عطق نکردفطل هدابزور دتمعت لح | یتمعن ها لاج هور نالوادوعومهدنصوصخ یرادنو سود رف تذح

 ضارغاو ندنسی رغا شاب یکدم هب اسقلوا لصاو هپ هب دمرس تم نو هب دبا تاو دو کن وسلو ا كمواسعم

 اعلا ف هللا لو تداعس هب امرب ی رور دص حارشن او شکلد یکی راک نیک !لسشپو تمالسند هبناسفن

 هر اس نون ار دج ات هنتن اذع هب اس ك شخ رر اون | ل ماکر ب نیل مق لصاو هنافر ع تنجو كش ضہفرب نالوا

 نیمآ مهر ارساو مهر ظن تاکرب هت انعتم رد شید یاص تمنغ یشکب او یدیس
 تشولهح تمان عنص لق ینادهحو .» لزازورنارد هکنازنکم همکت لعرب

 (تادرفم) یدزاهن هکمانكنسیلقمنصنسرواس هن نس هدننوک لا لوا هکندنا هلیاداقعاهرزوا لع
 م (لزا)نوک (نور) لوا (نآ) ی (رد) هکتدنا ( هکن از) هللا (نکم)داقعا (هبکحت) م(لع) لع( )

 یدزاب (تشرن) ه(مج) هی (ات) مس (مان)سیالم ()م(لق)نسرواب (یناد)هن(هج)نس()
 همت |عانتماندهللاءاملواٌهب اسبولو ارورغم هکتدابعو بو دنا داقع |هکلع كلاسیا (یراشا یانعم)

 عنصهدازا نسرولبت هن نسر دناب رقهوللا یرویهمورو در دیا دعس ی قش یم هو یر طن كنا دخ نینزان

 راب دلو هداف هن ن دنرالع اروعا نب ملبو سالپ ا یدزا ی قش هد سخ و یدزاب ی دعس یکم ا نسی لقا دخ

 رد کک د نس هلوا ےلست هبا دخ ناد ره بولو ارور غمو بومش .اریکب ابسا یکتدابعو لع نامه

 تشم هب تدنربتانارخ یوکز ارسکب ٭ یاحیرآ ف کب رک لج ازور اظفاح
 )رو تلا هنج ندروغوار نس ن دنس هلع تادارش نس هرو ڪڪ ا ماجر رک اینو ک لسجا طفاح یا



۱۰ 

 نسهرونک (یرآ) لا( فک) ه-یالمال(ان)زکا( رک )مزلوا(لحا)نوک (زور)م(اظفاح) (تادرففم)
 () رول (نر)هناخجم(تانارخ) هل (یوک) نم (زا)ندروغو ارب (مسکی) هیتدسو (ا)حدق (ماج)
 لهارطنزکا هجثرس نوشناکنووع ظفاحیا (ینراشایانعم) تنج (تشهم)هبفرظ (ا) هب اطخ
 كکی دا تبع هدکم درخ آلا ناجر بی ذج نالوا مار قف ثعابو هل هلا تمو قشع كف داوا لصاو هل هلن

 نیذلانیسعالو) كسرولوا قشعد هش سرر و ناج ههالا ۰۷۱ یشعقارغتسا و كسرولوا لصاو ههالاءاقل |

 کحور با حالب هکچوکن دا د بارخ و هغ رس جا نوقزر ممردنعءاحالباتاوما هللا لس قاولتق :

 ردكع درارو لبا هتنح |
 تشرسبوخ یهز تش | همحتتشرسرو » دامن ل یهز تسش ا همه تدامنرک

 فطا یگ هاو كب رشمو كتقلخ كنسرکاو ردتعبط لزوکب ع هاو لج كتعسط كسر کا ||
 (یهز) دد(تسا) و (نیا) هلسج (همه)هساطخ (ات)تعسط (دان) زکا(یک) (تادرفم) ردتقلخ |

 ( همه )رد هبانعمرب تشرسو بت تعیظو تقلخ (تشرس) رک او(ںو)م(دان)لزوکدوی ا( -ن) بج |
 كءبطرک | ظفاحیا (یتراشایانعم) م(تشرمم) فطا (بوخ)م( كلدیهز) رد( تسا)و (نیا) = |
 ید كتقلخ هلا قح ازا تب انعو ها قاوا قشع دث هبا تا دهاحو تاضابد فہ ماد كب رمشمو ||

 كدا هدنقوشتاصو هلا قشعو تبع ههللاء اقاو ك٤ ا دف ناح هدششعهار هحشرس هتاک اش ىلع لمعب لک ماد ||
 ( اذباهلو هن اف دم هلن انقذو ردشفو كهللا اضعر دتفاخ فطا بس وردتعسط لزوک بم |

 بتشرسروحرابو شخص حرف بارشو نم ٭ تشم ےسنناتسوزا دزو ی ہک ن ونک
 ر دن داعس هن م هللا بوم یلتعط یروحو هلا بارش یی رتو ح رو نب رسا یمن تنج ندنات سول هکیدع |[

 ۲ لی یا فا ناتسو) زسا (دزو) تاز( یی دش( نوک (تادزفم) |
 (تشرس)  (دوح) بوبحت )حیا ) ی و حرف (شحترف) م(بارش)عم(یاو) نی نم زن تنج |
 حج ر كسهللا هفرعم تنح هناح غامد هلن ابر: ندسغ لاع هک دمت (فراشایانعم) تعسط |[

 یدیا حرف هرس لسه ینالوبرقم للم هسفیعسیال تقو هللا عم ی هش یاد ضدرناو اجر |[
 "یعتفو لوا رد هل ٣ یانعو نوع كالا نالوا فطاو یهاسمات تفرعمو یھل ا ق شع دیا شع

 ۱ مشاعلانع ۱

 . تشک هکمزنو تسرباناس همش هک » زورعا تنطاس فالدنرنارجادک ۱
 ردیربیرمشع سا یر اک نیک اور در داح یسکل وک تول وب رگ هسمروا ییفال تنطاسن وصت ن وکو ریسقف

 (هک )نوک (زو رها )یناهاش (تنطاس) یوعد(فال)هسمروا (دنزن)نوصن(ارج) مقف(ادک) (تادرفم) |
 نیک ا(تشک) راک (بل)یبلحم ترمشع (هکدزب)تولوب (ربا) هکلوک (هیاس) رداچ (همخ)اریز

 تنطاسنوحن واد ملا علا نع غ ادکنالوالصاو هللا عمى رس بولو اناج قف (ینراشایانعم) |

 كنسیلق هنا ةفرعمرارسا سور ء نالوا مانا فت اروصق« كنو ڪڪ و نوس# | نساو عد یو نعم
 تد-هللءاسلحر دسغرادهدررم نالوا ماعلا فهنا لط یرصانویظفاح هرس احالو سا انماط ل

 ةفرعمرارساراھزار ماه باق هبا هللا ل اجبر ظا تربص مش ج یری تینا هللا هنا كن دنکت قو لوا هل غوا
 ردك در دهللا

 تشه.دشنودب وخ هسن هکت سلقاع هن + دن وکم تشم درا تباکح نح

 یدلبا رت یدقنو یدلا نولاصیب یس هرو هکه مک ل وار داکد لقاع را بوس یت اکح اس از ابهنرو ا هخعابو خب

 (تسا) م(لقاع) لکد(هن) رایوس( دیوکىم)ییآزاب نرو( تش بدرا ) هصق (هباکح )غا( نج )(تا درم )
 ةنح هلل نأ (یراشایانع») یدشیاالرت(تشم)رضاح (دقن)ی دلا نواص(دیرخ) یم هریو( هبسن) رد
 هخ رس یب رش ثب د ح هللا ةفرعم لاف هتنا لوسر اب یحامو اولاف هلجآ هنج ىلا قات شيال اهلخ د نم لج اع
 دبا هلن ةفر م تال اک لصح هدل اعود هّلا لوسر نار اوو هنا بدبح ترضح نالوارا ربا دنافور ارم سا ندعم

 بوسریک هنافرع تن کاو کو ابا یسودج نکی ارام ر ورخ وا در دنکم هلت صب مشچ ها لابی ور |
 ED r انس تا



 یا

 سس __________.
 ی دقت بو دنا هرصاق تمغوب د ح هوا نوا مب هل هیره دخ تول اد عد نت راب بو ہم روک ییهللا ل اجو

 رد ڪڪ در داکد یراک ل قاع كمروهب ەتىن

 تشنک غار زا یزورفا هعموص عمش وح « ده دنیور هک نمش دز یوجافو

 نسهردنل هل ەش ن دنس ار كناسلک تموم كن ه ناخ تدابعهڪضاتقو نرو ور دک هس | اوو ندند

 زمرد (دهدن)ایضوسکع(قر) ارز( ک) م(نهشد)نم(ذ)هةما(یوج) م(انو) (تادرنم)
 اسیاک (تشنک )م( غار )نس(ز )سهیل عش(یزورفا) هلان تدابع(هعموص )مع( هک اتو (وج)
 یسن کیا نکم هنا لاج ورو لوخ د هناف رع تنحهد_ !اعول هغ رس نرفوسلا كله (فراش بنا کا عم )

 اسلک ارزهس موا افوندنمش دو هغ الا هن رلتا سسلت ه دقح تروصر دناط.ش هل ةن ن دیارمخ ات هت کشراب

 هل سن كل ذکر دلت سما اورو اضوورپ تاسرب دم هرب دل لەش مو ءكن هس عم وص ن دنعا رب كزاباب
 یس لح كن اط شو سفن ن دیا ت افر وستو تاسباتاکسندقح تروص ن کلر دلاح قعوا فو ندناط-ش

 ردکعدر دح ات ههال اةفر × هر ولرم,

 تشخدزاسام لاخزا هک ت سرس نار ٭ بارخناهح نبا هک نک لد ترا ی ل

 (تادرفم هزود مپ رکن دزغارپط مزب هکردهدزواادوس لوا ناهح بارخ و ارز هب ارو مەم یکبلق هللا بارش

 ( )م( بارخ)م(ناهج) و (نیا) ایز( هک )4ا(نک )بق (لد) دوم عم (تراع) بارش( )عم ()
 ا جک( تشخ )هزود(دزاسب) زر (ام) قارب ط (لاخ) رد( تسا )ادو( )لوا (نا)یلء
 ارش یلقنالوا یس هلال هللا ةفرعم غ رمسو یس هناخ یه ا لک مدقا مدقرب هڪل وا لاله بس فر وست

 ا ةفرعم لصحت بس مزی نام هر دقو ی-اقبكناهج بارش و هدش وب تیا یس هک اروم عمل
 ردکع دردهدنسادوس قعابجی رکن دنغارپطزیدوحو بور دش راک هعاربط یهدوحو نالوا

 تشو هح شرسرب ربدقت هکتسهک | هک ٭ تسم نم تءالمیهاس همان نکم

 (تادرفم) یدزاب هن هرزوا یٹاب كنا یهلاریدقنکرولب ےہ که اتمالم هل اراک ونک یاس

 مک (<)م(تس )ن( ن )نە (تمالم)هردس-(0) راک سان هام )هل(
 یدزاب تو ن (هج) ریمت(ش) رشا (رس) لع( )م کج يدق ) رد(تسا)ع(هکا)
 امین ناس نوح ا باقرب م عت ہڅ رس دره اظ برخ هنطابر ر تسررهاظ دهازیا (یراشا یان دهد )

 ها تمالمەب یهل | قشع تسمهزب هل .فظه e ردهاطظ بو دیاراتخا یی هقافورتفنالوا

 نامه نس ید به هنشاظفاحا دخ ریدقت کروا ےک نیسلکدرادرخ ند ناحور تذاو ندب ونعمر ارس | نس

 رد ڪڪ د ني داكد زبن لد انس که 1 رظنهتىع كن هسهک لوا لوغشههکلاح یدنک

 تش هدورس ت سهاک قرغ هخرک هک ٭ ظفاح هزانحزارا دم غنی رد مدق

 رد ڪڪ هح ن نکلردقرغ NA هکر |دک نقص كغاباو هعوط غیردكد دق ندننسهرات > كلطفاح

 (هحرک) ریز( ک) م (طفاح )تىم (هزانح)نم(زا) هعوط (را دم)یفق اص( درد )قانا (مدق) (تادرفم)

 (فراثایانعم) تنج (تشهم) هسیالمل(اه) ردیک (دوربم) رد (تسا) م(هاک)نیقنن(قرغ)هجرکا
 مهزانس بودر دق ساف و هل هراما فرح رو درونل و ه دنر هناخ یسفو هدد د پوکه د هن اعم ظواح وب ده از یا

 رادرخ نداد هعسأو ةر كهللا هسقک بو دنا كل ا د دوخ بو دیا عی رد م دقو هت ال یزاهرزوا

 نط نسح «مهللا به | نظر کن دنظفاح هراصب وه دیار ± هل تفرعمو هلن ءایرفاکیالدبزول نیساکد

 هح ظفاح هل تجرو مرک كل ار < ندنها لب تل نرمال مح رروفغهنتاکر نايا فرش هکر کر دوب
 هللا یلص هبیبح هات هت ارم ر دی ارا هدب رقراوح هلرلا دهشو نقی صو نیش ییظقاخ ندنم 93 هتناردنک

 ادا هلو لسوهلع

 تشرسف مش لهازا لزاردا دن هک ٭ تشم یوس ممتوعدودهاز یاورب

 (تادرفم) یدلبا قلخ ندنلها تنح ی هدازا یلاعتحارز . هلی اتوعدهندناج تنح یده ازیاتبک

 ارز (هک) تن (تشهب) بناج ( یوس) نم (ما) هلی( نکم) م(توءد), م( ده ازیا) تک (در)

۳۱ 



 آ ۲ ؟

 __ _____  _____________ععع رم

 یدروغو (تشرس) قن (ه)ی(ما)تنج (تشم) م(لها)نم( زا) م(لزا)ف(رد) م(ادخ)
 هب هل تنح نالوا سةن ی اهتشم تسر رهاظده ازنالوا تمهرصاق یا (فراشایانعم) یدتاقلخو

 ندنلها هلن هفرعم تنح نالوا قاشء لج اع تنحیرهدازا هتل نالوا بولقلا باقمارب ز ها توعد ی

 قلخلهارب نوجمایدنکو لهاربهواربرهو ردهللا لها ىلع نامارحا مهو هکنیسمزلب ید اقلخ
 ردشلوا لئان هن دوصقم هر ا دقمیعسو تمه سکر هور دشت | كلاس هنقب رطهدلاعون یسکر ه بو دیا

 هیح انربطب ریطلا نا اک تمہ رطب رم
 تدکن هنا دقح هرردانفیوکرد هکره ۷ تشادربدنا ت یسھ نمرخزاوح كم

 (تادرفم) یدک | هنادهنلوب قحهدنس ءلحانف هکمکر ره زوار داق هغمردلاع هیرا هنا دربندننمرخدوحو

 (کره)هفمردلاف (تشادرب) لکد وداع (دناوتن)دوجو (یتسه)م(نمرخ)نم(نا) هی( وح) رب(تی)
 یدک !(تشکحن) هبح (هناد) م(قح)لو(هد)ف(رد) م(انف)هل-ع(یوک )یف(رد)هکمکره
 یرالهاراط_شقب رطورابخاقبرطو رارباقررط هرس ةرخ الاهتعرنماسالا (یراشایانعم)

 ها ندن مک تی و قشعو تعاطو تدابعو هسز هدهاشو یس هدنل و یرادو قمه داف اعود یرارر ره

 دوجو نالوا ترخآ عر نوو نم هلو الثا هننلود هرارخ ةر ذل اقم لمعي نمو هسزک اهنادربهنلوډ

 ردکدر دنارسخ یلصاح كنانه هلو ار دا هغمردلاق یخ دهرا هنا درب ندننمرخ
 تشنکوردهروسوتانو هنا هو نم * عروود_هزهروالصمو حیستووب

 (ه) (تادرفم) منا لول لکو هن اتو سو وانو هن انج نب نیس هلا لول عروو دهزو هد اجو حبست نس

 م ( انجم )نب (نم)یوقت(عرو )ا د ر( د هز )لوي (هر)هدا-(الصم) م (عیست)عم (داو) نس
 راراودابعراخادهازیا (یراشایانعم) اسلک ( تشنکح )هنا( ربد)یک آ اجاساک (سوقان)

 د دزو هدا حسو جاست نوجا تنجو باول نس هکر وک قوافت نالوا هد نن هب ذا كلاسرا طشو ضا مم

 اهر هاک ادشمموادخ قشع هن اعم نوچ ا هللا ل اج هده اش مزن و دو قاشع هکر نس ښتو ط نا و ع روو
 ردکعدزشتوط ناو رلاهتم یر ارس ا سورع قت اتسا نافشاک هل ءاسلح لفعو ازفناج ناو بع س لجو

 تشرس بانی ارام تذہط لزارد * ےکح ہکی ناص ءفوص ی انکم یزا عن
 یدروغو هلا بارش فاصیزعروماخ مر هدلزا لزل مکحح ہک لیا عنم ندم ارش ی یفوص صااخ یا

 سلاخ(فاص) م(فوصا) هلیا(نکعم)بارش(ی)نم(زا) ری (میم) م(عنم) (تادرفم)
 قاص (بان) بارش (ی)عس()لوعفتا دا (ار) مو اچ (تنیط)م(لنا) ف(د) فاعتنس(میکع)
 لاجٌءده اشدو هنسهطس او الب ضف كل سهلل افوصصااخیا (فراشایانعم) یدروع و (تشرس)

 هل |تالوا لزا ےک اریز هقب | عنمیزپ هل قد رطراکن ۱ یراق و ك قو دند هلا قشء نالوا ثعا هنلاثم یب

 نس هام تو قشع هداز | هزب و ی دروغ و هلا بارش ف اص یزقدناحور ترطف تنمط مز هد انمسق نخ لزا

 یر ید لنز ید انج
 تشن هدایورکرداهدکسر د هر * نموح کند ازدوس یش فاصء قوص

 (تادرفم) یدموق نهر هنارش هدرا هاجم یهقرخ یی ب هکندنازلوا تنح لدا قوص نه ذ یلاخ

 (هتون)ب (نم)لنم(وج) کن ( کناز) را ودا یم )نوتا (فاص) م(فوص)
 ES FEO OE OA E (رد)ابخ
 هدتبګو قشع لمسصعت هکما دام فوص هس یب رش ثیدح زا هلة عال نل ناعاالالا (قراشایانعم)
 هڅ داوا یره كلسقن تو هش هل ہلق تافغ بول دق لوغشم ینر ع نو” هللا اوس أم لغشو هل ابن د بح بوم اوا

 تاضابر هد ةثعهار یندوجو قرن یک مزب زلوا تنح لس او بوسنم هتنح نالو ای هلا سدقراوج
 ردکعد هک دقت | لرتیدوحود سقو هک دن |انفا نوح المن | شو یبیهلا ق شع بارش هبا تا ده اجو

 تشم تسدزا دوشرادادنم دو ا هکره دوب شروح باو تشب شعءزاةد

 یکتا ك وب جود نک هکهسمک ل واره زلوابصنو تذل هب هسمک لوا ندنبل یروحو ندنشءتنح
 سس سس

 ندا



۱ 

 قادود(بل)تنج (تشهب) رورسوتشعم(شع)نم (زا) م (تذا) (تادرفم) یدوقنالا
 یعت و ط لکوک ( راداد)كت نما >) لوا( وا) هسمک ره( هکرع )زاوا (دوب) ہم (ش)یروح (روح)

 لا! نالوا یتشوعمنافرعتنج (قراشایانعم) یدوق (تشهب) لا (تسد)نم(زا)یدنک (دوخ)
 تذلرب ند اتار یتبع ترصد لدا نافراعو تزعبابقناروتسمنالواهلا ق الخ ا قانتمو ند احور
 هبیهل رماو هماوا یعسو دج هل اعاطو تاد ابعهدنلوب یماضر كهللا ءراهسمک لوشزلوا بصنو ظحربو
 هدهاشاا ثرو:دهاحا همش اانفا هنلوإ ىح یندوحو بو دیالرت یتعاطا

 تشمز نعاوخزود غز غ رافشاب_* درادتیانعوابرا قح فطلاظفاح
 (اظفاح) (تادرفم) لوا نماند تنجو غراف ند نج مهح ہنوط تبان ءاکس ینطا ناقحرک | ظفاح یا

 (ن)هدازآ (غراف) لوا( شاب) هنو (دراد)ناسحا (تیانع)اکس(هب) رک (را)م(قح فطل) ظقاحیا
 طارص طفاحیا (یراشایانعم) تنح (تشهب) نم (ن) صالخ (نوا) هج (خزو د) ردک (مغ)نم
 یس هند همتا ذرا ونا لک بولو ارا اکس ی انع كهلل ارک | هنناکرب رلهقداص تادها جو تادابع هدمق سسس
 لعنامارحام ھو هک لوا ص الخ ند سفن تا .حشمتنحو لوا غرافندنمغ قا ارف ح زود هسر دنا رهظم
 اترا هلو ر دکع در د هلا لاج هدهاشم دوصقم نامه رد_هلل الها

 تساکرامع1 قشاع هم نآ لزنم ۳ تساکر ابکمارآرصس میسن یا

 (تادرفم) ردهدنق یرنم كار ادع یع رو داوا قشاعلوا ردهدنت یر كح هدیارا ارقو مارا اراب یل رص-یا

 ردهد نق( تساک ) م(را) لس ( هک) دار( مارآ) رصم تقو (رص- )لب فسطا (میضرادنفرح (یا)

 ردهدنق (تساک )یا ال( راب۶)یع ریداوا قشاع( شک قشاع)یآ (هم)لوا (نآ)یانوق( لزنم)
 هزامندتهح و ناکم مقسفش حس یع ر دشت یفاجررارسار اهزارطع یو هناج غامد یا (فراشایانعم)
 هدننلاراتتسا هدر ورام ی تاب ینروت لاج ر د هدنق لحشیروهطظ نان سلعتر اونا قبقح بوب نالوا
 تاذكهالانال زا نصر الا 8 وس ارونداراتف رک رجس (اوب وت نأ لق او وم) ییتشاع هلا كلزمک

 ردکع دردهدنق یسهدهاشءینوصب

 تساکرادددع و ءاکروط شنآ * لس ردنعایداوهرو تسرات بش

 (تادرفم) ردهدنقیدعومرادیدهدنق یشنآروط ردهدککوا لو نعا ئداووردوکا رد هکک

 هدنا هکر ديما كن هردرببب رقهسذغ اطروط نیعایداو) لو (هد) رد( تسا) وکه راق( رات)همصک (بش)
 هل اکم اشنمو تلاسر أد« بون روڪص هدنتروص شنا یھلا لک رو ن دنانع ةر < همالسلا هملع سوم

 هنف(اک )مالسلاهلع ییومتاجانملبج (دوط)] م(تا) درا( ف (ںد) دلو ترضح
 رسخ ییاناسنالانا (قراثایانعم) ردهدنق(تساک )ثلمروک لاج( رادید)هدعو لك (دعوم)

 هکوملاحر دالتبمو لوبح هلا ه ناف تاسحو هلایوسام لغاوش هد مش تاطناسنا ب رغول هرس

 لصاو هب هلسسو ی ینایز تاق لبن هلسن اقح ل ماکس ن او هن هطساوالب ضعف هلا لک را ونا ةد هاشم كق شاع
 زلوا لصاو هم اقم و ناممکن د هب مش تاقلعتو ندسفن ردهدورلب |یلول نسح ماقمو نع اید او ینج هلو ا

 دوجو یانفا هلمهل قشع سنا ہد نق یھلا قشع ست | ییقا ی ی رغ کب وبحمو ی ربو هبانف یدوجو لبجوډ

 ردکع در دهدنفیرب یسهدعو هلال اجرا دید هناملوادر نداوسامتادوسقو هناا

 تساکرامشه هک دریم تانارغرد × درادییارخ شقن ناه دمآ هکره

 ( هکره) (تادرف») رد هدنق یللقعو قیآ هد هناضم هک كامروص راتو ط ییشقن یاب ارخ یداک هناهج هکمکره

 (رد )راتو ط (دراد) هیردصم(ا)م(بارخ)تروص (شقن)م(ناهج) هسالملل (ا)یدلک (دما) دیره
 رکا (ینراشا یانعم) ردهدنق(تساک )یاو یللقع(رامشه) هک امر وص( هکدسربم) هنانحم (تامارخ )ف
 تاقلعت اعوط هلا همناجر تاندح بونا ادق قسفن نوح ا هنا لاج هده اشم هدقشع ءار یشک الو ا كلاس

 کے کر هارب زرولوا مدانهدننبفاعو ر دیار ذك ندل اع وا ھرک ق ر هلو | لصاح یی هسزلو سام ند هب شب

 زایاردق هنوم تارکس رانلوا شوخ رس هلدتبح هکرد هناضم رامن د ینافود راتو ط ینشقنقلبارخ یدلک هناهجو
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 ردکعدرددشاندنشوخرسبارش ینوخرس تلفغارید

 تاراي کت المز يا ام 4 تناك ارازھ ام یوم
 ردهدنقیغ دنا تد الطن امو اه د نشر | تد وزر هدنفرب ردراو شنا كب هحن هلکنس تنحوا قره ب

EN ATE : 9 Ta,شبا (راک )كتب هجن (تارازه)هلکنس( واب) خب (ام)لتیق (یوم )حوا( ) هل (رد) (تادرفم) ۰ نه شا  
 ردهدنق(تساک ) زسشرآ( راک )یخ. دیا تمالم ( رکت مال) زهدنق (مییاک ) زب(ام) ردراو (تسا)

 اف تدوم رطفدا دعتساو تب عو قشع هکسهزنور حول هک ها دم لزا شاقنیا (فراشایانعم)
 هلاکت كنس ا ومرسرب ر هال اکو ابلق یخ د هدمناف ماع وډ نو عا ل غی دروس شقن هد لزا هلک مر ڪڪ

 برع ندنغت داوا مصدر یمهب ی ذل ا بح ر درادرغتسم هلک براو اك: سور دراو ی ڈا هیخن ۱

 یراقشاع هللا نوصکی د- | بار ین داعو م سر نالو ایم اوعو و یتروصش ةن و یم هق داص تع كنسقرقح

 نوداعال زبهدنقوردهدنق ماوهااکم اوعناساوا هدنشی تماما ردشاوا ماوعتءهالدربت ف ده
 ردکعدردنمراتتفالا هناممزب حال ةمول

 تساکرارسا مر یستسهارتکن ٭ دنادتراشا کتراشر لدا تسسکنآ
 (نآ) (تادرفم) ردهدنقرارسا مرسح اماردراورل هنکنقوح لس تراشا کردهسمک لوا تراش لها

 (تسح) رارس (اکن) هل (ناد)م(تراشا)هدز(تیاشب) م (لها) دد (تسا) هسیک (سک) لدا
 هلقشء یروص سشنوهد-حهار (یراشا یانعم) ردهدنق(تساک ( م( دا ارسا)لها (مرح) ردراو

 قيال هلوخ د هناف رع تنح هلاد ا دعتسا هنس هت هلند فان هتاف یناف هلا تب رشد دوجووڅ بو دیا بارح
 تاراشا هل دس ها ةفرع» هکرد هسمک لوا نالوا لها هنتراشب نیدلاخاهولخ داف عبط مکعمالس هلغاوا

 ردقو ج یرارسا هل رات سود كهللا هلو ا شض هطس اوالب ین ایر تاضوف هب و دنکو هل ی هبنابر بندار ارا ۱

 هرارساهللاانعتم_ردردانردهدنفرارمسا مرغ هلاراشیف ساما |
 تساکراداد یورا تفرکهشوک امزلد # وکن کشم تلساسنآ دش هناولد لقع

 ردهدنق یسورب لر دادیدت تغارفو یدتوط هشوکن درب لکو کی قرن ز یاکشم لوا یداوا هناو د لقع

 یت( وک )ی لکم (نیکشم) رز ()اس)لوا(نآ )یدوا (دش)فد(هناوید) م(لقع) (تادرقم)
 (تساک )بوبع (راداد) شا (وربا) یدتو اط (تفرک) فرطرب( هشو ڪک )ن دز (امز) لکو ک (لد)
 هلأ ةفرعمز ارس | ةئشن هت اد مع هضرس نون هنا اولوش ىح ءرل اناعا ال (یراشایانعم) ردهدنق |

 هل تاجر راذهد_هبردش# ا لازا ینمکح شانعم ل ةع بو دیاو ع ی)هره اظ تا دوش لس دیاروهظ
 یتسنا تب وع هکر دهدرنو نق ترضح سنا تانذح كج هديا طبر ههللا ماد یلقو تبریز نالو | بمطم

 هندناج یه هس دقراونا بو دیا تغارف ند هب رش فاصو ا لکو کح نالوا ی هناخ ہل تس اول ر دبلاج
 ماکوک یربغندنار د هدنق قیقح بوس تافص تاملجت یدتوط نیس هش وک هت الا هج ووی د ارظنرصح
 ردکعدر دقو یدو عقم

 تساکرابدوشنابهم را شيع #* لوت سانهم لج لکو برطمو دان 1
 (دا) (تادرفم) ردهدنةرا زلوارضاح ترشعو سعزسزاب نکلردرضاح هلج لکو بر ط مو بارش

 رد (تسا) رضاع (ایهم) م( هلاخب)بوبعدارمدرو (لک )ییفلاچنالوا قشع لر (برطم) بارش
 دش هو ی هلا شع بارش هدترخآهعر نم یاندنانلوارسعت بوقر اوب (فراشایانعە) ردهدنف (تسا ) م(دا) زاوا (دوشن) رضاح (اهم) م(دا) ین (ی)ترشعم تشیم(شع) نکل (م)
 ییا دهو قف و كهللا نالوا قسقح بوح نکار درمضاح هل یه اشنشریظق ین بوب څو یهاش داب هار
 قف رند للا نالوانیسمتار سرا نامتهرد دنقر اییفوزاو ایمر ر دلکدنکم یلوصح نیزرسفاوآ

 ردکعدر دلو اه دنبلط

 تساکراخ ی لک امرفب لوقعمرکف # جرم رغد نج رد نازح دابزا طفاح
 (تادرفم) رد هدننق لک سک دروس رک هز القاع هم تخ ا ندنلنازح هدنعاناوج طظداح کا

 یا
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 دوس یکف) مش (خرم )نامز(رد)غ1(ن )ف( ) وک (نارخ )لب( )مان |
 اودهاحنذلاو (یراشایان عم) ردهدنق (تساکع )نک ,د( راح )ین (ف) درو(لک ) روس (امرشب) |

 تاخو ام یسفن یک نازخداب طظفاح یا هکلوا طونمهب هدها قف ولو تداده هرس اتلس مهن دنا اش |

  1ةدهاحاور دی رهدهاح اب اد ل اعوب هک همني | هننجز تادعاحوتاضایریع دیا عطت ندنس اهتشمو ۱

 ردکددردانافزس اس ردمدنق لکز سنگی دهد اھو هکروس لوقعمر کفررد هدهاشااثرو

 تغ ادن نا ونانراز یمنوش دم × تخادنا ناکردو خوش یوربا کی
 یدتا هن دصق کالهو هندصق یناق كن الان ف عض نب یدت ۲هشاک ك شاک عوبطم كنس هک یلکو ربل وش

 کا(نأک ) (دد)نس(9)نوزوموعوبطس(خوش)شات عرب ) هتدسحو (ا) کوب (مخ) (تادرفم
 (تخادنا) فعخ (ناوان)نالان(راز) نب (نم )نا وجو تا( هام (اب)یدنآ (تخادنا)

 تادهاحو تاضابر الا وذیع دیا فدههنالب دتشاربت ی رااسلواو اینا یا (فراش |یانعم) یدتآ

 | تالعرا وارن هدا ل هنلع دارا | ہلکم رکو ف طل کن وخر لد یشاع تکی دتاراتفرک ها ب عاوناو

 کی دن هنرمسح کداورب بوکو یی .كقشع درد بودا هرابر نیم سو هرابراب نب رکج هبال هنا د تافص

 نوقزر ممر دنعءاحا OE 1د صق کاله كن الانو فعض ماتما مو

 ردکع درد هلن لاج یناح یا دف دزمردادخرو یشع دېش یاذغر دیرهظم هلضف نم هلنا مها اا نتحرف

 تخادناناوغراردشت او یور بآ هک » نمیدشکهدرکیوخو هدروخ بارش
 (تادرفم) یدتآشت آهناوغرا نطل بآ كکوزو كنس هڪ لدنک ن ق هغا شلرتو شما بارش

 وص(با) هغ( نم ) ا دنک (یدش)نسق (ک) ن(هدرک) (یوش) شم (هدروخ)م(بارش)
 (قراشایانعم)یدب آ (تخادنا) ردکصحینحرق رب (ناوغرا) ف(رد)م(شتا )نس(و) زو (یور)

 فراعم شنو یکششع لالز با " ندکد وحو مرکهکر دیا ذذلتو لمحت تقو لواندرلال, و لد یب ق شاع

 ضرعو دل داش رشت هلکتاذراونا تام هنسلق هضور لکان درد لوا کند لرهدب ا تضاف

 راوناةفرعم كنس تولوارهاظیرس اکد ولج للل هب ر ل کال ف هک ك دادا نسهنارو لد هلکلا ج
 ر د ڪک د ید الام تال یان ردقرغتسم ی و دنک کی دت اش 3 زارب هقشاع نوخ رب لد كناذ

 تخادناناهحر د هنتف دصو مشح بب رف ¥ ررر 0 |

 یدت | هنتفزون هناهح یسمادلا لمشح لنس هل سس هوش لوا ید اهوشر هږلغلشورفد وخ هکس کسر
 هیر دهم (ا) یت اص ن دنک(شورف دوخ ) عم() حج یراص ( سکرث) هوش( همش رک دناز(ا)(تادرفم)

 یدنا (تخادنا) م(ناهجرد)م(هنتف)زو(دص)نس ( و) زوک (مشچ) نما (بیرف )ید (درک)
 بعورورغهدنار داکد نڪ تاغ هل رع ند وغ هکرددا ا !تذهدربقشعیداو (فراشایانعم)

 سکرتهدنلوب لبا ةفرعمر لس هص هبا تادهاشو تاضاب ررازه یکن اعنص حش نیسدم نهروکر دونم یدال ا
 عرف وا رک و تفت هکر :ادردله ارد رب لک و یل ودرز كنا

 هلک انعرظن لس ىدا رفاک لس یدنیناكتربغ لس هلن ا نالوا یجاصادربک تمظءیایدتاهوشرب

 هرلقساعیناویدن اهننهز وهناهكلابربک لالح ندبسل وایدتاكابدای هرکر بونادلا هراتسارکنالوا

 ردکیدیدتاامترع

 تح ادا ناهدرد لاح اص تس دن نع“ ۳۹ دندرکش تسسنو یورب هک امرشز

 (مرش )نم (ذ) (تادرفم) یدتا قاریط هس ,زغا هلمل ااصن سرد اتەنەكىزو كنس م هکندننلاخ كنا

 لک ضا .(نمس )راي دتا( دندرک ر هب ك (تسن) نس( )زو (یور) ەسالمال(ا) كلنا( کا اراحوتلاخ
 (فراشایانعم) یدتآ( (تخادنا) زغا (ناهد) ف( ر د) ق اربط( الاخ ) یل رم (ابص) لا (تسد) ع()

 هل لاف یربعت اسغرت ق داص نیل اط ندنرلق دلو ها دنع نمدیومنفراعنالوا قفوم هلا هلا فر عم بادآ

 | لو اهلمقب رط سوس الوقعلا هشت نوا ےھت ی هال ان رعمرا وا تاو د شو قشعر ارسا ناملو انکم

 ا 0
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 ندنفو یلالج تمظع كلل ارلهس | ھفتو رعت براش يڪ ابر دو باتفاو نه ابو لکي هنر فاطلا |

 ندنداشرا كلماکر ب فراعنالو! ل د فاص یکن م بودا ع وجر هن ناب هیزات کروف ندننلاخ كناممشتوبو |

 ردکیدیدنک هنلو تب وح اب ازت فارتعا کی دنآ ق اربط هن زغا هل سس هس دق توق نالوا هدنناحعامد |

 تخادناناسر دو فاز تاکحایص ٭ دزە هرکدوخ لودر ط هشه

 (تادرفم) یدن "هناترو تن اب یدروا کو د هنا ص لوا شلرو لو دنت هه

 | یدروا (دز)دناز (ی) کود( هزک )ی دنک ( دوغ )شلرو (لوتفم) جا ص لوا (هرط) كصج (هشفنب)

 (تراثاانس) یدنآ(تخادنا) رو (ناس)ف(رد) نس ( )ازم (تیاتع) م (بسم)
 یهتنم كنودنک یخ دقداصقثاعنالوادنمزاسن بوک انو هدسقح هاگردندلالسح | تمظع فاوخ وب

 | كنس کت قو لوشیدروا کود نوا قملو لس هلا سن یوزرا بو دیاوح یس هب رش تاغ ص نالوا

 ردکعدیدتاد اک |یزیوی دن هاتر وا هک ارب , نفری سام یل لالح ورهق ت اھ ص

 E ناونیا ماکصخم یاوه + شدن, زی دندن تر طمو ی عروزانم

 ((تادرفم)یدن هک او کوب یتی رل هصخم یدبا مدمروکت رطمو بارش لوا ندنونداوقتو عرو ی

 ندضامنامز(ا)یدیامدهروک (یدیدن) یعتخلاج (برطم) بارش (ی )یوق (عرو)نم (دا)ن(نم)

 ہدحو ملکتم (میم)مجیتاد دا (ناک )ی روا( هع ) رفاک ( غم)تبح (اوه) وا (شبپ )ندو( نیر ) رد هیاکح
 عرو نالوا هللغش هرلهرهاظ ل اعا نب (قراشا یانعم)یدتآ (تخادنا) لاوا(نآ) و ( نا )هس الملل (ا)

 حاسحا هد له تابتع نالوا هلقشع + ءاغو قشعر ارسال وا ند نعرا هب هن اجر تایدنحوت نداوقتو

 هقشعول ی یر لادسخ نزا لافظا نالواروتسسصهدنزعباقهلنا دام یدنامدمروک لاک دش سف

 ر دکحع دیدار ادربخ ن دی ونعم تاض وف لصاح هلنارب داشر او ند قع ت ذا او یدت اة دش ص ناتساو

 تعع ادنا ناو ییندوخزا لزا اصن +% وكم رز نا وتک

 ارداکدنکم ین آ ندزعدنک یی هنسننالوا سه هدازا زرول ی رم هفرخ هل وص بارم یلکنرلعل ید

 دنا( ی )م( هقر) شاط ی مرق فورعم(لعل )بارش (یی)وص(بآ) عم()یدهش نوک ) (تادرف-) |

 (تخاد)نکع(تاو) ناز (ی)ین(نون) یدنک (دوخ) نم (زا)م(لزا) > (هیصن)ذدو(ییوش)
 هر یه ا یشعزط اب بور داطظ ید هش هغ رس الس هبلالسو (یراش نا یانعم) رد هتسانعمردصیشام قم

 تم رد اظ لاتعا ارز زر دیاابورو نده افن تا دولت هلةشع بابا  نهدوحو قر لاق ارغ سا

 بو دیا هرابهرابی دوس وروط لقشعا تابلص وورد لةش ءى | ن اغ ند فن لسو یصاللخ ند هعفتوانر

 ینا ن دزی دنک ی زهلز | بیصنویردزعازا بیم مز قم وا یشالتمووح همناسف و هن مش فاصوا هلةشع شتا
 ر د ڪڪ در داکد نکع ۱

 تخادنانامزنیا هن تبع حرط هنامز_* دو تفلا شقن هک اعود كلر دوان
 (تادرفم) ید !نامزوبیلق یمانب تبحهنامز_یدیاراوینقن قلانسش | کی دیا قود یکنر ماع کیا
 یدیاراو (دو) قلانش [(تفلا) تروص (شقن )اع یک( ملاعود) رثاونول(كنر) یدیا یو (دوت)

 رو فن بح ادیان( تخا A SL (تی) مسرو لوا (جرط) م( هام

 یقلیلتاتقاذن ف رع ا نأ تسسح افا ازنک تنک هک ۳ لس لوحاد نها زیا (یراشایانع) دعا

 ۱ هدادسخ نا عندو ارذدوجو ترخآوا بن د نالوا قواو ثداسوب هغ رس یسیسدق ٹی دح فرعال

 | 3 ا ا یز ادا یک ها نالوا تام یخ یار و یتقن یا لنادخ ناویحو |

 ۱ لزالاقلمق نم لق کیدا
 تخادنا ناکرد هخع ماو ناه دز او ۳ شد را تسم سو د نج هاکسزاد

1 

 | ه همشوی دنا هناک ی هع ندکر عا كنسهکنوس مدار غواتسد هڪک نود هلن یا بابا

 ۴ (تس)هھکن ود(شود)هجعا:(نج) راهه رو ظ(ا) (تادرفم) یدقارب ۱

 | (تخادنا)ەمش(ناک )ف( د) ف( ) )نس( و) زغا (ناهد)نم (زا)هکنوح (وج)مدارغوا ( مشنکی)

 یدنا



۱۷ 

 هحاورا ماعندنامعا ها نوب یلاخدا رم نکار دمازا ناوم تبع هحرک (یتراشایانعم) یدتا

 هسدقحاورا نالوا هد نګ دونح هد درو ۀر اددوخ اب مدارغو | قرهلوا تسم هل لزا ٍتمحم بارش ۱

 ها ءاسلج هدالن | لاع نالوا بوقر ما وب قر هلوا تسمهلسهششن مکې رب تسلا باطخ بارش تذا ندنناسم
 تدحورارسارهظم هرس هبروص ىلع مدا لح هلا نا: مدارغوا هنهاګمز ر ناب فراعءاکر دنایومح و

 هر همش ندنراقااوا سفن یبسدع ی دبا۱.> ارا هد یه راسل و اف رءورلافاخ نالوا تب دحاراونا عود

 ردکع دنا د« مدربا هن رسواو اواواومدروا یمددشاسادح دشاسنا دخ هکر لر دتا

 تا اچ و راز ش داف # دوب یار نی رد ظفاح شیاشکر کم ۱

 (تادرفم) یدنآ هنبارش لرافمین آیشش لزا ارز یدیا هدقلب ار و یاب عفو یناقاجا ن ظفاحرکم

 ارز (مک) ید (دو) یلیارخ (یبارخ) وب( نا ) ف (د) م (ظقاس)یلقاجا (شیاشآ )هک لب (رک»)
 یدنآ(تخادنا)ارفاک (ناغم) بارش (ی) ف( دد) ریت (ش)م(لزا) ناسحا (ششنج)
 بارخ یقاخ ر ظنم یاب حف هناجر ضبف بناج كظفاح وب کم دلب هغ رس مالةمولنوفانع الو (قراشایانعم)

 تقی رطناربب یظفاح یسیلز | فطا كهللا اریزردهدنتعس ههالاب فراعنالوا اینا ثراوةرسوةروصبودیا |[

 ردك درد ههللا تمحهرلنا یا هند اچ تمحو قش كنق ہقح نافراعو

 تخادلاناهج هحاوخ کدش هبا رم » , نامزرود هکدوشنونک |نم ماکیناهح ۱

 م(ناهح) (تادرف-)یدتآ هنغالوق كناهج هحاوخ ی یرودكن امزارزرولوا هلم دارم می ناهج دمت 0

 ی( ام) م(نامز)كغود(دود )ارب ز( هک رولوا(دوش)یدم(نونک ۱)(نم)دار(ماک)م()
 یدنآ(تخادنا)ر دلسو هیلع ها یلص مک بیبح ماعهجاوخ (نایججاوخ )الت (یکدخ )هال () |
 رال او لملا روکم هنناکرب هقداصتاطو یعس تم ها هکر دلصاح مدا مع ید هللا دم (یقراشا یانعم) ۱

 ید هنغلل وق لسو هملع هلن | ىلصافط تملا دع مرکابسحو ل اع هج اوخ یاوقناوانو فدعضو هلن نالوا |

 ( اضیاهم) ردشلروب بح نمعم ءرلا هکیدروشودهنتبخوقشءكنسح هل اد اشناو تعاطاو ||
 تنادهننهشدناندزرکدیرد * تشادر کی لاسرههدکن«یوکب

 (تادرفم) یدلس لوقعمانرکفو دساف ةشیدنا یتاقویق یربغرب_یدلس لو هک لاسربر هنس هل هنا
 وبت (رد )یدل (تسن اد) لو (هر) هست دحو () م (لاسره) هناضجم (هدکس) هل( ی وک ) هسن المال ()

 ءاسلح (یراشا یانع)م(تسنا د)عیاض و دساف (هت)رکش ( هشیدنا رها (تدز) مع( کد)هتدح و()
 یدلس یلاح تةق ران او یداوب لوده تاکی یراتبعص هک ترخآ كلاسرب رهلنششاعو فر اعنالوا ءّنا

 ردکعدیدلس نالذخ تم العو دساف کف یکم | حاشح | ضرعهب وق یربغ ن دنس و بق كالا بدبحو كهللا ۱

 تسنادهقناخرارسای ماج ضمفز ٭ یه ر تفاد هکر ه هناضحم هناتسسآ رب 7

 یدلس یبرارس له اقناخ ندنضتف لانحدق بارش یدلو لو رب هک کره هرزوا کشی ان هناعم ||

 هدر ()لز(هد)یداوب (تفای) هکیکره (هکره)م(مناضم) تنی (ناتسا ی عتنادرفم)
 نوا فّوصت لسها (هاقناخ) رلرس ( رارس۱)بارش (یم)حدق ( ماج )نا | هراکش !یرس (ضعض)نم(ز)

 شاع یشع ضفه دقسشعهار کے کر ھ هل بنای ر قسفو _(یراشا یانعم)یدلس(تسناد)هکتنانلوااث |

 ن نالواینابرتادلحتر هظم لر لوا یدلوا رهظم هنن ههرظتو یدل ولو ربهنکشدا تالماک حبش دیا |[

 | فرارسا كفوصت لها نالوا نیشنت دایع شوک هلا تا دهان و تا ضار ن دنر ارس اشک كن سالح باق

 1 رد کک د یدربا هم رس كنا دخ ناد مم یدل ا

 تسنادهلک نب رد لاع یز ارفرس هک » یدکی زدادنیدنررسفا هنامز
 | (تادرفم)  یدلس هده الکوب یغلزارفرسكااع هکی د مرو هب یرغكن هسکر لوش ییحات كلدنرهنامز ||

 |( سکک)هسال مال (ا )رغ( )ید مرو (دادن) هر دص« (ا) یان االوراع (دنر)یات(مسفا) م( هنامذ)

 | یدال (تساد) م( ڪک ) و (نيا) ق (رد)هاشدانویراقوتیشاب (زارفرس )هتدح و(ا) مک |
 !!نوفاالو نالواناقباصواخوناعاقدصرا ۲هتنانالوا نامزالاوروهدل اینا (یراشا یانعم

 بس هم حج ۳ حد



 ین اطلس كل اع کی دم ربو هب رغ ند هبسمک لوش ی رله ديا تاودجان كراتقمقح نامه اش یر هظم مالدم ول |

 تاود ین اویدلم هدنهالک اود یهلار و قرغتسم ها قس سن هدرقف ذشوکب ودمروک ین یربغن دهللا

 رد کد یدتا داقتعاردقح سنا اف ید

 و ات ۳ بلطمامز ناکناولد تعاطیارو

 (تادر 2 یداس هنک یتالقاع نحس ؛ ارم دم مزباریز چ ۔ابلط ندر یسارو كننع اط لرل هناولد |

 ۶( ارز (هس) هت ا بلط (بلطس )زر (ام)نم(ن) هود (تاکناود)م(تعاط) فخ (ادو)
 | كلاسیا (قراشا یانعم) یدلس (تسناد) م(هنک )هردص-(۷) م(لداع) رب (ام)ییرط(بهد-)

 تعب رش رانا هک | لاوس ندزب قسارو نت اط كقاشءنالوا نیوذسح هلا هبن اجر ٿان ذج شعار |

 هتقشحر ارس ار ناملوا ن کم یربمعت هلا ناسل هل یهلا مرکهرکصن دق دوام عام ا او

 ردناقوذقاوذاورارسا لو اردرلزح اعهدک اردا ینا یل ھا شام لقع ہکر ا داوا لث انهت احور قاوذاربو

 هرانلوا ها قابو ناف یناف هرکصند رهظههش رس اوومنآ لسقاووم هلادوجووع لارداینا
 ندقالقاع هب و ریز ی دل هان ڪڪ ياقا ه دنس هت مه شاعم لء نیش لزمه ذم مز نو چکنا ردصو مش
 رد ڪڪ ء در دک ٺل هناول د

 تدادهر لا شقرا مح ماحزومر ۳1 دناوخرغاس طخز ماعودزارهکن ارح

 | اربط كلو یرارسیدق ل نه اشدا ج یدوقوا ند نح دق بارش نرس كلاع کما هکهسهک لواره
 یزاب(طخ)نم(ز)ماع کیا (ماعود) رس( زار)هکهسمل لوا رد(هکن ار ه) (تادرفم) یدلسندنشقن

 م (ضقن)نم(زا) جا هاش دبر(مج)حدق(ماج) لرس(نومر)یدوقوا(ناوخ)دقبارش (غاس)
 قلقة هلاتادهاحو تاضاب کر ره (قراشایانعم) یدل .(تسناد) لو (هر) ر

 هدا مواع ع نمو تاسلعتر اونا تاضوسف لح ینرس ك مل اع یکی ا هلصا اد » بودیا لابنداوسام راکساز و

 یداوارا دهر ندباق یاتفتس او یدوقواندنسهن ابرق طوطخ یسالعو ىلج باق ن نالوا تاسکحو
 شون تی دلوا لئات تالماکناسنانالو !ناسکم هدا الاخ هدقح هار ی رل هد غرارس اك نىق قحن اطلس مچ ماج

 لا یلقارزیداو یلصمو سکحع هو دنکن دنافراع بول ق یهلاراوناورو یدل ندنرلسندارارسا

 ردکیدردمورحندابلوارارسا ناملواالخو

 ۱ تسنادهسلد 2 هوش ەکارج +# نا تساوغ ناما یاس سک رزلد

 (تادرفم) یدل تسهوش كکرت لد هنسلوا کار یز نون یدتتسا نام!هنناج ندنجشح كانقاس ملکوک

 (ناچ)یدقسا (تماونغ) تاغ (ناما) م(یقاس)مشچ دارم (سکر)نم(ز) یہ( یم )کوک (لد)
 یدل (تسنا د)هراع ( همس )باق (ل د )بو بع ( ل رت) لوا(نا)هولح (هوش)ارب رز( هک) نوصن (ارب) هنناج
 دم هاجماکوکت دن انعرظن نر رکب انج نالوا تدحورا ہارٹ وکء قاس لوا (فراشا یانعم)

 بیت تادارز سرد نوڪ رد-هللا لهآ لع نام ارام ھو هک یدقسا تاج وزوف هلتنح من هکلب

 هلن افن تذایناحور تذا هکیدلس ماکرک ربع یوم ما و و و هدلا

 ردکحعدردلکد نک يج

 تسلا د همو دید دهان هک تسد رکن اتح ۹ مهنج ناوکرص-عا !اطبکو کر روزا

 (ز) (تادرفم) یدل E وکه ره ز کی دلغآلنا مزوک هدنراتتورصسندنروح كننکر وکعلاط

 مزوک (میشج) یرتقورصس (ناهک رح )تاعو ی دیا عواط (علاط) زدلن (بکو ک ۱ افح (روج)نم

 یدلس .(تسناد) یآ ( هم )ید ر روڪ (دید) یزدلب هرهز(دسهان)یدلغا (تسب زک)نیلا (نانح)

 هقداص ده او نوردقدصرار" 1 هللوخ د هملق كن ای ارون نالو !ندت داعسبکو کع واط (یراشایانعم)

 بلاحهدقدلو والخ اد هبلق نا عارون یدلس هل یلها وکو رپ هکیدلغا بوش مش هدنراتقورس یه ندننکرب

 ردکعدر دعناشیرورض یس هسط هصار لشم دننامیشعوردمهلا قشع

 اینا دم دزاتماسو لاو ار قاسیورو ماج بل هکرطن نا شوخ
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 ت سس رو ست ت ا ل e سادات تاسیس سس

 |(تادر ةم) ی دا یا تل هصک تر د نواو لاله كل هصکرب یژو كنىق اسو ما كح دق هکهرظن لوا نیس |

 | (د) یی راوص (قاس) زور (یور)حدق/(ماج)راکدقادود(بآ) م(ران) لوا (نآ) لزوک (شوخ)
 یدل (تسا د)نوا (هد)ترد(داج)یآ(۰ هام)ل هکر( هب کک, :)یآ کم (لاله)لوع فتا دا
 | تره اقنالو | یھلا قشع ل كق داص بل اط هک ترصد لع ارظن لوشیس (قراشایانعم)

 < لک هناخ كت دحو بارش یاس دشصو یناجر لک علو یا ءاروندناروهظ یک لاله شلو اردن
 هدام دش سه هلا دیره کی دت اه ده اش مو یدل ییسهشوهال نقی راونانالوامانر دن ك نىل نالوا ناجر

 ردڪڪع در دنش رات 2. ءور دراو قراف قرف مسل او ءا دلا نب

 تس اد هش دار هنصتو بت یاج هج ۾« ناه ,سلدم شکر عاسو طظفاح ثب دح

 (تادرفم ) یدل هاش دایر دیرب یشابوص هنو بست هن ییکلکیح - یح دق بارش ب یزمک كناو نزوس كدتفاح

 (ج) یک (تاهن) رعش(ش)اکسک(ندسشک) بک دق(غاس) م(ظفاح) زوس(تیدح)
 | ىشاعلا (فراشا یانعم) یدلس (تساد) 5 شدا )ئش بوس (هنصص) لاو (بستح) ر (یاج)

 | هدنس هعساو باقنالوایهل ال لصو یمالکن الو ان دة شعر ارس | هن اقشاع كظفاح هغ رس لاله تکسول

 لول انا هک هلةسع ناطلس باغ یققوشر ات اتادسحو یقشعرارسا تاضومفنالوا مزال مما یسهلزیک

 کلب ادکو ءاشو صاوخ و ماوع نوی غی دلو ار دا هطبض بو دیاراهظا هغر ب اهودسفآدیرقاولخداذا
 رد در درو ڏعم قش اعهدت ار وهظ نالوا لا نا تربغ یداس ماع یقلخ

 تسناد هکرابقاطمخز هنو ۴ رھ س قاور هن هکی ھ اشهس مھ دنلب

 یدلب ییشاجر ندنبسرکایرک كن هنا او د كلا یعادر اچ زوقط تلف ہکر ده اشرب یل هت م یلاع

 كلف (رهبس) قادرا (قاور) زوةط(هن) هت دحو(ا) م (ءاش )م( هسه ىلاع (دنمب) (تادرفم)

 یدلس (تسناد)یر تزاجاو هناخغاو د (هکراب) رک (قاط) یرکحا (مخ)نم ()ینشاچ (هنوغ)

 یحاصناش تمظع قمقح هاش نالوا یداهو یاد هنفرعهر ارم او هنتخوقشع ی لوا (تراشایانعم) |

 تسن هنبلق كراع نالوا یسالص هنا ھا لو نک !ندهمطع ما ار دقوب كافز وه هکر ده اش اع ۱

 هر یبهل تر دق ید یلق كفراعنالو رک لاع یرفص سفیر دیک رخص هل رب هدعنع یار صر ذلو

 اترا هلو یدابهر ذرب ندقول نسو دنکت دن هيا دخ تر دة فراعو اف هن نوک ار یک

 تدر دناشاک داغ یزد دو کا ٭ تخوسهناناح مغرد لد شت از ما هنس

 (تادرفم) یدناب ین دهناشاکهکیدراوشت آ اربهدهناخوب ین هدن کاپ ندنوت آلکوک مهندس خب

 (تخوسب)بوبش (ناج) م( مغ)ف(ںد) لکوک (لد) م(شتآ)نم(ن) خب (ما) سکوک (هنیسس)
 یر تیصو نشاهد( ناش )وا (ناغ) (ا) ذ(ید)یدراو_(دو) بدی ()م(شن) یمن
 ندسقمقح بوح ۾ رس راتتسالاو یا انب رار الا بولق (فراشا یانعم) یدناب(تخوس)

 بار ادکیداوا ل صاح شت اره دیلق هناحو یدناب محسنمر دص ندقاتشا شنا نالوا هدبلق هدنغ تس وح

 لم خیصامقنا مال ]ولو قاند قارا شا ارقا او یعب ی دنا ید نیشه اشنالو | یخ تدا

 ردکحء د یدقارب هارو یدقا اجو دج نالوا م هدارا

 تخوس هناناج خر ر هم شن آزاماج ٭ تخادکیرل د یرودٌذطساوزا ت

 مدوجو( مت) (تاد رشم) یدناندنسشت | تم ع اک كبو خاج یدیراندنسسیملقاریا رہا د مت

 | () م(تا) نس نا) م(غاج)یدیرا(تخادکب )م (باد)قلقابا(یردد) بیس (هطط ساو) نم (نا)
 راتتسا كنة ةحرل د لوا نت (قراشایانعم) یدناب (تخوس) بوبح(هناناج) قاکی (خر) تب |

 ضیقویدنابندنسشت ۳ .هناذرا ونا فانکحنا لقب وع اچو یدیرا ندنسس یسدلجک
 نادر ڪک دیدن ا هناود لد یراب لاجر اتتسأو ۱

 تحوسهناولدنمرب شا هدزادوسلد # دیديور یر اشار نر کره

 یدناب اب هرزوا هناولد نی یلکوک ی روا ادو كنا یدروک جوا از نمک رز ناو یر رب کره

 اع ۳
 بل



۱۳۰ 
 سس سس سس سس سس سس

 (دید) هدندحو (ا) زول(یور) بوم (یرب) م(فاذ) حوا (مع) م(ہ-خز) میکر ه( هکره) (تادرفم)

 (تنوسب) دون (هناید)نب(نم)ع(ی) بخ (ش) دات (هدزادوس) لک کس (لد)یددوک
 یس هماز | تافص تامل ك نىق ىقح بو نالوا راص الا هکر دت ال e ره (فراث ایانعم) یدناب

 نوصکی تا ی دردلدر دو لا التبمالتبمیدت هاچ قامتش داستا عادویدتاهدهاشمینراب

 ر دکع د یدن اب ندنسج مو تقفش ییکوک قاتشمیلادوسكنا هرزوا هاو د نب

 تخ و سپ هن اور وحر همرسز نهرب شود * عش لد مک شا سنآ سز هکنب لدز وس
 هناور ندنچوا تبح هېرزوا نب هصکن ود یلکوک كع“ ندنترفک, یشن یاب مزوک هکروک یترارح كملق

 زوک (نشا)قوج(سب)نس(ذ ) دوک (نی)بلق(لد)ترارس(زوس) (تادونم) یدنبی نم
 (وج)تبح (رهم)نم ()(نم)یع )یک تود(شود)موم(عم) بل (لد)یسعخ (میم) یا
 كنعْشع شتاكهالا هدملقنالوا يهلا مرکاضح (فراشا یانعم) یدناب (تخوسب)م(هناور)لثم

 مزوک نالوا تفر" هخرسىرخ _هجرلا لزت اه دنع ناف ةقرلا اوجتعا ہکروکر دتلو د ےظع ن ٹر ارح

 “اذ تاىلكراونایراث | یتیم كهللا نالوا ضرالاو تاومسا اروندن امصنا ترک هلقشع ترارح ك نشا

 عم هرزو انب کیم نم دکیدلو زا د لعاب وش عاج غار هدتوسان ماعتاطنالوا لملكتماقمولندشابر

 رد ڪک د یدنابیک شت آم دوجو بولوا یکم السا | هملع یوم شکل درس رکن یهل ارونو یونعم
 ا ودیا نمنرح * تی فولک تیس ۶ هن انشا

 یدنابیخد یلکوک ك ن هناک اکی مدنکندمدنک نب ي وح ردلکد بع یسلوا تب یلکوک اکی هکانسشارب

 (نم) یا یلکوک (نودلد) دد(تسا) بی (بیرغ)ین(ن)هیدحر )لب (انشا) (تادوفم)
 (هناک) کوک (لد)مدنک (فری) یدنک (شپ وخ)نم(نا) نی (نم) هکنوچ (توچ) دد(تسا)نب

 یکم ناسا )نا تالوا زا «قسقس یانبشا لو (ییراشایانعم) یدناب(تخوسب)دا

 لمس را قرغتسم هنس هما ذرا وا و بو دیار هم هنس هنن دارارم او فر اعم هسا تقم نهه ر طقدادعتسیا |

 ها قلن اشی رب هدا دها و تضابر ترتکو مد اوعى هب ممشدوحو هل قف و كهللا هن ارز ردلکد بع

 نالو هدشب ارا چ ردوا یدنابخدیب اکوک كن هناکس اک لکد انشا کم درا تھ لحرب

 رد کک د یدلکه رب باق انشآو یدناب باقهناکس

 تخوس هناضخ شنا اهلقعهناخ ه دربب تانارخ بآ !رهدهز ةر
 (تادرفم) یدقایثتآ یوا كن, وکب ارش ی وا لقعمب_یدنلی ایل وص كن هنا خم یس هقرخ م دهر ب

 ED DIE OE (ê م(دهد) مر
 یار تامل ترد لوا (یراشا یانعم) یدقا(تخوس)یوا كن و کح بارش (هنافخ) م(ستا) |
 هدن هادا بهره اط لابعانالوا یوق سال کیا ناضیفهرزوا ملال انشآو اک |یناجر تایذجو |

 كقشع ک اس قنا هکیدقاب یب هناش مئاعم لقع خب یننآو قرار یهلا قشع بارش لواو یدع وقتقاط
 ردکدمنوزكتج ۂداراو يموکح |

 تخو دەنا ری یب مرکج هدا ومه # تسکش مدرکدکد ب وزا د هلا نوح

 (تادرغم) یدناب یک داب م رکج زم هنا چو زس ارش د یدرقی ؟حدقینا ماکو کم دن کند هيو لوش

 (ییه) ید (تنکشی)مدت(مدک )ع وجر( ) نم( کوک (د)م اب لش (توج)
 یدناب(تخوسی) كطسو ا( ناب ) بارش ( ) ین( )م (مرک> ) رارید هنس هتخم بارش (مداد)لثم
 ندمغی داوا بوس وهرمیندسناحورقاو ذاو ند هلا قشع تدا هدنروط شاعملقع (فراشا یانعم)
 راوطا هخلوا لا د هبلق هه رق یښع ن اطلس هکاتقو م دشت وطن ناو عو جرو هپ وندقشعۀن ڪس راو طا

 ندسنخی دلوا لمع زبهاک | بلقوزسهاشنمشیشع نر ید یداریق ی هر ولو یداو | دساف شا عم ل ةع

 | ردڪکع دیدیا و هرلناه هدقارتفا تقو یدنأب یکه نی بارش ا

 اک بز سنا * منجی مک اون کاج
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 (تادرفم) یدقابهنارکشویدر اقحندن_شاب نس هقرخ یکیمزوک مبارز لکورکو تیازاییارحام

 نون. (اره) لک (۲) ری ( انها (نک د یان دمع زن( ) ثداوح شم ک (اربام)
 (هنارکشب)یدروتک (دردآ)هرمشط (ردی)یشاب(مس)نم (زا) م (هنرخ)یکیمزوک (مشچمدص)
 اونا قرغتسم قشاعتروص لدا یحاصشاعملقعیا (یراشایانعم) یدقاب(تخوس)نوارکش

 هقح بناح ےلق ترصد حب ارز هل وسندهال نامه تاعوحر ههللا هلل وسندرهد ثداوح هنالوا یهلا

 راتقشعلا م داود ین اقح تل هد اج غام د هل الرت یلکی هنر شد ین اوع ظوظحو دوحو هقرخ بولواداشک

 یروصتاسلتاریز یدقا خورد شتآ یاو سام لجبهنار کش هغ رس بوح ا یوسامقرح بولقلا ی
 ر د ڪڪ در دلکد نک مک یدبا تزع سال هدقدعت اب

 تخو د هناسفاب عمشو بش تفت ہک ٭ ید نشو چو ااو داو ۲
 (تادرفم) یدنابهربشوخارحوقدموواهصک ارز جا بارش سفنربو هل وس ییکرتهناسف | ظفاح یا

 ارز( هک )سفنر(ید) جی (شون)بارش (ی) م(ظقاح) هوس( کی هباکحو هصق (منافا) م( رت)
 (قراشایانعم) یدناب (تخوسب )هر شو( هناسفا )غارب( عمش) هحک (بش) قدمووا (متفن)
 لوغشم هبیهلاقشعنامه هلا لرت یلاعو لمقو یمن اوخ هصق ظفاحیا هرس هعاطا هلعح اف هعاساسدلا

 هلا عا لفاونو هراب روصفر اعمنالوا ن رقما تائتسراربالا تانسح اما قدمولوارا هصک هحرکل وا

 (اضیأ لول ردکعدیداواب وی ندنتذا هتنا عم لو یدناب هرب شو هناک هلتتسن سارح مر هلل غش
 تدنادیناو لعل نب زا سکر هر ھوک * تسنا د ینامنزار یو زا فراع ١

 (تادرفم) نسرداف هک لب ندلءاو ی اذرهوج ك کره یدلس یرس یلزکن دنسکع كب ارش هنا فراع
 رهو> ( رهوک )یدل (تسناد)ییزمک (یفان) رس (نار) بارش( ی )سک ( ور )نم( ۱)م (فراع)

 كلب (تسناد) "نسرداف ( ین او ) شاطسفت ینمرق (لعل)ندنو (نیزا)هسمکر ه (سکحره)
 لس اداشک ینبلق ترص بولواسکعنمیهلاقشع بارش هنیاقكدالوا تن فراع_(یراشا یانعم)
 كهال نالوا ها ةغبص و ین دنسقداص بل اط یا ی دا نی رارس یلزمکب ولو ا یرارسا مرغ كهال اهن اب فراع
 رد ڪڪ د نس رولو ار داق کلب یتا دره وج كسکرههبار اعم لل علو كر وتاب و هنکر قشع

 تسنا د یناعمدناوخ قرووکر ههن هک * سیدنا در ڪس خرم لک “ءوڅګردو

 (ردق) (تادرفم) یداسب یناعمیدوقوا قروب هکمکر هاریز رواس لملب ینا ینر دق كنس هعومهخ لک
 قن( هن)اربذ( هک )ىغا( س) روا (دناد) م(صس)شوف (غرح) م( لک )یقاشعرتفد ( هعومجت) تەق
 ا (تسناد) رلانعم(فاعم)یدرقوا(دناوخ ) همتدحو(ا )قارب (قرو) لوا (وا)معکره ( دکره)

 هب هر دما ونا کسم جاور یناج خام د عهاج بی ونعم نسا عو یروص نساحم (یتراشا یانعم )ی دلی هدنر
 هسخ و رواس قداص بلاط نالو ذا تاجانم هدرا رص قغ | یتیق ك ھال اا فراع نالوا انعم لها لصاو

 نانوقوا لعره ارز یدلپ یانعم لاو یلانعمموسر له ۶ا۶ نالا هلره اطلع درج بوش |نطابرمترب ره
 رد ڪک د یدو ارا درج ندانعم

 تسنادیافهمهقابو قشءزازج » هداتفاراک ل در ناهحود م درکه ضرع
 (تادرفم) یدلب ین اف هل ین یرعغ ندکقشع قاب كنس م دتا ضرع ین اه یکی هعلق سعود سیا هنشاب

 (هدانفا) نیا (راک )لکو ڪک ( لد) ىلع( ) یناھج کیا (ناهجود) مدنی( مدرک) فیلکت(هضرع)
 ]| (تنادر منار( ها( فار )ر م( ی (ن) غنی سیال )نمود
 1 هل رهظم هب هعط اسراوا تامل و هب هطساو الب تا طوف نالوایهلا یشع حتت (قراشایانعم) یدل
 رازهدصبود هتنالها لعنام ارحاههو مدیا ضرع یناهح یک !هعلق نالوا قرغتسمهسناحور تل

 ر دکع د یدلق یو اب یی یربغ كنت دا لاج كنس یدلس یناف یبیرمغ كکششع نالوا قا كنس میر نو ساو اد |

 ۱ تسناد یناعدابسفنردق کره × یقشعولءلرظن نع زادنک ارلکو كنس

 یدلس ینردق نسف عر نالوا بوسنمهنک هک کره رذیا قشعو لعل یروماجو یشاطندنتاکربیرظن



۱۳ 

 م( رظن) تکرب(نع)نم (زا)هدیا (دنک )لوعفمةادا(ار) روماچ ( لک )شاط ( :تس) (تادرفم) |

 ام ہوا (نع)محید(دان)م(سفن) تعق ( ردق) هکریکره ( هکره) راشاط یی (یہقعو لعا) |
 age ص د.سوزاوسر (فراشایانعم) کل : (تمناد) هسسذ(اب (

 هدحورسندنزول یرلترضح ینرقاا س وا هلترارردمالک ن ملا لبق نم هنجرلا 2 ردح ال ىنا یراترضح ||

 رذ ضرالا ف هتل اءانمارانار دث مروہ ناس لاح ك هالا لھ | نالوا لتا هب هطس اوالد تاضو.ذ بولو ا لصاو

 ینردق ہلا ےظعتو تمرح كن او ی داو ډی لور نالوا ینا ڪس تال ر اوب ارهظمو نالوبیناجر رود ےکرھ

 یمقعو لعل یاد هسیار دق یب دوس د كش ۋا ةزاي ا ردق هنر ه بلاط لوا یکر اہ مر طذ كنسلو لوا یدلساا

 رد کک در دا هارد لومقمی ۲ |

 تساا د ین امن شدع نی ر دز بسا ¥ مشد دنام ی

 ی یان شدعنالو اهدنو ید بستم مدر دنا فو خو رک ندنرضسکو نعط كما وع کی دمت یدتکلوا

 (ماوع) رضسو نعط (سوسفا )نم (ز) یدع ( نونکحا)یدتک (دش)لوا (نآ) (تادرفم) یدلس

 ( ی اخ) ثسعم ( شدع) هدنول ( نیرد) یخ د ( ن ) یانو ص ( بست ) م در دنا فوخ ور کف ( شو دنا )م

 هنس همتا قشع هل ان دنتاکر یرظن كهللا لدا هتنا دم (فراشایانعم) یداہ (تسناد) یلزک 1

 بوداناریو یکم تروصو یداوا لئ از ندیدم ىع ی دمو فوخ نعط كماوع بولوا قر غنم ۱

 ندنراهدندنس رانا ی نغ بر ترضح سااو یی ونعم شع نالوا هد قلاب ارخ و م دارو معد کلم لد ۱

 ردکعدیدا وا باسضعف ندنراتمهر ظن بول وا هدنکفاو هد ههللا لهاو یدلس ید بست

 تدذا دینآ دن قشعت هت دنیا مست یزومآ قشع تا لقعرتف دزا هکیا

 نسهشب هاب تب هلا قاق قش نکو مرقروق هسهک نتا ت كيرا ین :|قشع ندنرتف دشاعم لق یا

 كرا (یزومآ)ادخرارنا (قشعتبآ) م( لقع)م(رتفد) نم (ز e (تادرفع)

 (تناد) نیسزب (فان)هلتتیقحوهنک (قیقصی)قشعرارسا(متکت) و (نیا) هرقروق را |
 باده و تاضاب ر یندلقشءرارساو یونعم سا ون یحاص شاعم ل ةع یا )ف راشایانعم) كا

 رورغم هلا لافو ل- درر دن د هو در وماور د.ساطع كهللا هراق داصقشاعندیا انفا هنل ول هللا ین د وجو

 لر تنیس وزلوا لصاو یزرضاع لع را هل ار ارش تالپ رو هراقشاع كن له ا ساعملتءنالوا 1

 فرع لق ذیل نم
 تسناد ینازخ دا ئرکتراغ کره » ناهحخابلکیدزاش کروا ی

 یدلس ن نغلمج ام غد لدا نالوا بوسنم هنر هک کره زن ارفن زاد هلمک كنغا ناھ> ارزرو کب ارش

 م (نامج) م E یا
 ها O (نارخ)لب (دا) هبردصم (ا) یحامغی ( رکتراع) هکسکره ( ہکر٭) ۱

 قشع لهللا ما دهدنسقشاع یا قعلوا مر هل رارمسا كهللا یراقشاع كهللا هکنوح (یراشایانعم) |
 لات کرکره هد هننزو همرو لد هبا دعا ننرقوا نلف الابحاال هدنناشهلا شو یارمش |

 اعر رس غا رع لج ادا یک ناز داو ی داو ارور غم هنکلمان دیدروداشرا قف وو داعم لقع هن دنک

 ردکع دیذاوا لئان هنمشع ك هلل او یدلق لع نوح ا ترخآ ما دویدلس نک هديا امغب
 تنا د یارک: لدام بااحزا هنرو + دیدن تقو تدلص مام ساسآربل د

 یدلس ینراظ | لکو کن الوا ندزعاج مز هسخ وډ یدمرو ڪڪ تالصم تقو یکی دع یزمح ار مز بوم
 یدهروک (دیدن) م(تقو) بسانمو قبال( تصمم )زر (ام )تح ار (شیاسآ ) بوس (ربا د) (تادرفم) |

 ىدا (تساد) یراطظت | لکو (ینارکلد) رب (ام) فرط (بناج)نم (زا)هسخ و (هنرد) |
 ققابتشاور اظتناهندنک كزهلقدل ةف و یدنکهس هلن نالوا ققح بوم قداص قشاع یا( راش ا یانعم)

 طاءابنالا یلعءالبلاذشآ هدالتسااعوب هرس ادتالافةحارال نکاروامترامرکزست اهن هن رلیحورول
 هزاملاع بت ارمو هرلامظع تاو د ق همعلو الا هلا تدابعر زهر در اتفرکهراالپ هتل اراذل وا قشاع ههالا هخاوا ۱

2 



TOG 

 ردکع در درا ثب
 تنا دینا فصآ تس ترا ٭ تخکنا عبطزا کم وظنمرھوک نیا ظفاح

 نفرات یژا كنس ر لا فصآ ۍدروت ڪڪ هزؤهظو یدرابوق ند لنعبط هکع رد وکم وظن موډ ظفاح

 یدرایوق( تک ا) نهذ(عبط)نم (زا)ششلزید (موظنم) م(رهوکح ) وب (نیا)م(ظفاح) ( تادرفم)
 یداس (تساد) نب | (یفاث) ر دما كر زو كمال لا هبلع نا هاس (فصا)م(تس رت) هنت ( رتا )

 یکم وتمر هوک یه لسها تالاحو ید ء> وزارس اردقو هل_هناب ر تاماهلا ظفاح (قراثایانعم)

 ید ثراو قاروهظ لجو یدروتکءرو هظندنعبط نالدا ی مانتالام مکح عاشو ییهلا ضعف لح

 ازا سقت یدل یزراوانمکر ظن رام اویراآ | ىس ونعم س EE نالوایدجارارسالصاوو

 اترا هلو ردکعدیدلبب قاعربحم

 تنرناویناهح قافتایرآ + تر یا هاو ناب تی
 (تنسح) یوم ی مت یدتو ط ین اهج هلق افتا ىح الم كل بح كنس

 هم المال ( ب) ی (یرآ)یدتوط (تفرک) )م(ناعج) و او تا تح كاا

 | (قراشایانعه) رد هنسانعمر دصم یضامقعوط (تفرک) ن کم (ناو )دنا( )م(ناهج) كلر (قافتا)

 كلج تافرصتو ل هب ونعم تحالم لنس لص او فراعو لماکرد نالوا یرهظم كن ههلا تا ءلعر او ایا

 .ردمقافتایتبداواهلرادوعسدوحو كل هل ملوان لو اهن فر اعداد یناف لاع یا هکیدتوط یناهح

 | ف ا ال وارد یساوا فرصتم هناهح بوصات مدق هت الو لو هکمر دیا داقتعاو قی دصت یلب
 ر دنکع لقافت او افتقاو تعاط | هن هب رمد تنسهدنروما عسجو تعم لاکهزع دنفا سو هملع هللا یصهقن

 ردکعدر دح ار دتسا ءلج یسهداع قواش حد و طاو < فرصتو تب الورستعت هرس ترشح

 تشک زود فدک هک * عم“ " درک ت ساوخ ناستواخزار یاشفا

 (تادرف-) یدتوطهدننالین رس كنىلق هک نوساوارکشهبادخ یدتسا كاب ا اشفا ینرس را ہتواخ عش

 اردضم فام كلا (درکح)یدنسا (تساوخ )یر الدا تلزء < (نامتولخ) رس(نار) راهطا(اشفا)

 نادل (ناز) ف (رد) رم (ش) بل( لد) م( )م (ادخ )ات (رکش)یماربموم(عمش) ردهنسانعم
 نیدرارسا ضعب لس یس الغا كانباق دهام با اط دک واس لوا (تراشایانعم) یدتوط (تفرک)

 | ههللان ی اچ ار اهظا هساتماوعیهلل* ا ءلوارارسا ندنلمح مدع هلءاوا ف ڪک ن هن دنک

 راهظا یرارساندی اروهظ هنماق لمس ملغ ها ةف رعمهحش رس هناسا "لک هللا فرع نم هکنو-لوارکش
 لس ارارسافشکر دهزال عام مک ی ملل" اتلوارارسا ارز یداوارداف هناس ور رقت یدلنوط ی دەکا

 ردکعد ر هاحءوسا

 تفرکناهدردنا یفناصشتریغزا × تسودیونو كنرزا دنز مد ہک اوم
 (تادرفم) ی دن وطهدنز زغا قاف كنا ابصندنترغ هروا سفن ند وو كلر ك سود کی دحنسا لک

 م (تسىد) وقوف(یوب)شت نو (تنر) نم نا هوا (دنز) سفت (مه) 3 7
 کیر( تور كس زا (ناه د)یق(ردنا)م( سفن )یب رح (اص) عف (ش)م(ترب-غع) نمآدا)

 هدقارغنس وسواس مت ماقم (یراشایانعم)

 ینود-دعاقانآ الا هلال یناش مظعا امیناحس لدنراترضحو قانا ورکر

 ید حو رارسا ند 19 اروهطت نادان دکر الشال یر ود ت.هولا یاوع دیک یرامااک
 هدنرزغا االس بورونک موضع با هعط کز اوا ت ااغ و دطاوالب تاضونف ها ت رع نر کتار هک |

 ردکعدیدت ار اشغتسا هلاح نالوا هدقا رغ:سا ماقمیراررب رهو یدنوط

 تفرك نا هارد هک تسر العش د شروح % تسم هنسرد هک هم ساید

 (نید) (تادر هم ) قدی اروهطو یدعر دانم کرد شب یفوک نده کمطش مم دا اولز کو

۳ ۳ 



 نطوک دیروز( )بم ۱ سکوکح (هنس)یف(رد ) ولزبک (هتف)م(ستا)ندنوب
 ر (قیراشایانعم) یدتوط ( تفرک) لوک (نامسآ) ف(رد) رد((تسا) همت دحو(اب) اض(هلعش)
 ۳ ا هطاحا هل وش ید را اعانعمو تروصیس هعمالراونا كنسهلاقشعشنآ هد یلقنالواهّلارارسا ۱

 شارا ونا نالوا ین هدعلق یداوا فشکنم هملع یه امکحاشا و یداوا نانا موره اظ هدر > اظمعمج
 رد ڪڪ د یدتوط نتسسنهر ذرب هکلب لعشر دہشرخ نالو ار »اظ هداچ“ ۳ و

 تفرکناسمرد بقاع هطقن وج نارود * م دش یراکر وجر اکربهدوسآ ۱

 تمالس(هدوسآ) (تنادرفم)] یدو طه دا روا ن تبقاع ی AS مداوا تمالسهدراٌکیکراکرب

 لس( وج)نمز(نادود) مداوا(مدش) ناز (ه) تل آیراکیدکر راک )شم (وج)م(دذک) 7
 قشعو (یتراشایانعم) ی و O ما)رهالارخآ (تبقاع)م (هطقن)
 هک اتقویدیا مداوا هد :هالسر ک یکراکر رهدنلز ۳ هر هبهاتتمان مکحرارمساو همهلا

 هدمسازیکر د تن بولوا هراکشآ یس هلعش ځور د یشع ش ا دنا شون یه ایشع بارش بر .هلاةردقدب

 هل غار بیش تع ید اشف | هدنس ار ا قلخ یک هطقن یهل |یشع ی تبقاعبل- ةلواره اظ اجرا 1 یک هاتف

 رد کد یدنوط یلاعماقشاعمان

 تفرناردقاسضراع سکعز شناک د تخوس منمرشیرغاسقوشزور نآ

 .یدنوطشت اه درغاس لوا ندنسکع ناکی كنسقاس هک یدقا نوک لوا ین رخ می قوش كن رغاسیم

 (تخوسب) ی (ما)م(نمرن)بارش(ی)حدق(غاس)م (قوش)توک(نود) لدا (نا) (تادرفم)
 یدتوط (تفرکح)هدن(نارد) م (قاس)فاکی (ضراع) ورب (سکع) نم (ن)م(شتا)یدقاب
 یدوحو نمرخ تقولوا یسوزراو قوش كن رغاس ماقنالوا لع كنها ی شع بارش (قیراشایانعم)

 هدبلق هم آ لو |ندنودرب اجر اونا ل هللا بببح ترنج نالوا تدحو بارم :*یقاس کی دقاب هلةشع شت ۲ ۱
 ردکیدیدتوط خطابوره اطیمکحویدم اروهظ ید حرا وناربو لک شت ار ۳

 تنرنامزرخآ نماد هک اهننشیز * ناشفنتسآ ناغمیوکیندشمداوجخ

 (مهاوخ) (تادرفم) یدتوط یکتا نامزرخ | هکندرل هنتفو مرتسا لیک لر هکلاس كي هنس هل حرام 0

 ندنوپ(نيذ) ر کل س (ناتفا )ی (نيتسآ) فک( نافم) هل (یوک) یر( (ندش) مرتسا |
 ةننفنمكيذوعا ینا مهللا (تراشایانعم) یدتوط(تفرک )م(نامزرخآ )كن ا(نماد) راهش( اهنتف) |
 ندر هنتفنالوا لصاح هدق داوا السد داسفو لهج تت او نات وط نکا كنامز رخ آ هغ س یر نامزلارخا

 همخ داوا قفومو غار ستم نبش راسا ربا هاکدش هی دیارتس یلاحندسان ما وء نوڪ ا قلو صالخ ۱

 صانمو تعفر هلا تالععراوناوصالخ ندرلهنسف یونعمو یروص کرد سس کتاب أ

 e طظ

 تفرکنارک لطرودمارب كبس م عزا » دید, ناه راک رنا دکره کیو یی
 (تادرفم), یدتوطلطررغ E یدروک یتتقاعكناهح راک ہکے کر د ارز جا بارمث ۱

 یدروک (دیدب) م(نایج) نیا راک ) تبثاع(خآ)میکره (کره)ریز(ک )یا (دوخ)بارش(ع) |
 یدنوط (تفرک) رغآ (نارک )نامسطب(لطر)یدلک (دمآ) دئاز (رم) ین( س) ردک (غ)نسنا)
 تادابعو تاعاط با نثعو هلو |عطقنمنآربن دنتبعو شع كل نانه حبل اط یا (ینراشایانعم)

 یدروک نه داوا انءود ر دوانفیراکت م ةاعكناهح هکهسهک لقاعربرهاریز لو امادهدتاح انتاذلو

 مزالم هر هقاش لا ع | هبا تاده او تاضابرو یداوا خراف ندنمت ان د لس هن> المهدى تىقاعى دلسو

 رد ڪڪ دیدن وط ناول تو ی شع هللا تاعاطوتادابعویداوا

E Eتفرکن او عرآ نوح ېد ش هت دک سکناک ٭ ' 

 ا کا ورا یداوا دک دک واک ےک لوا کر درام زاب لنا یھوک لال ہرزو ا یناریب لک

 O اس اس سس تا (اهتشون)یعوک لال( قیاقش)هسالم(ج) درو( لک قاږي(رب) ىلع( ) (تادرفم) یدنوط بارش

 ردراٌتمزان
 ھ



۱۳۰ 

۰)۰۰۰))۰)۰))۹)9)۹)۰)۰ب۰)۰)۰ب۰)۰)۰٩۰٩۰٩۰ب۹۰)_ح.
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 لث( نوح) بارش (ی) ی داو( دش )لم اکو نیک ( هٽن ) هک سک لوا ( هکسکنا) درا ثمراب

 نمم هوجو مدام هتلابدنعتسا (فراشایانعم) یدتوط ( تفرک)ر دکهحینحرفرب (ناوغرا)
 “ج كرد داصقشاع ن ديا بس ڪڪ نس هبت ره تاب ومح هات اعاطو تاد اء ترک هغ .یآ دوعسل ارث

 دکر درل شلق رها ظو راش هز ا تب دح ار ارس | ناربو تو ارطو تفاطارب هرزوا یرات دامس یامس ویرات داع
 ندی ار هب | تبع هن ر لح الصیامسلران | یک یی داوا افش هنس ا تعا مور وق كن ام عن یس هلالی اش
 لقاعو هتخګ هکهسدک لوشنوسهنارد او تو افش هنس هلق ضا مما بولو ت ءا ده هدلاح رد

 ةد و یدنوط ناو تادا ءو تاعاطلر کود شاب ناق ندنرازوک هللا تبعو ی شع ماد یداوا ل ماکو

 ر د کک ع د ید لیصح هلم اکت س رق هبا ماود ہرزو ان اجر

 تفرکن اهجناشارز خت هب هش دا نوج ٭* نانحوبصحوبص رز ماچ هد ی
 ناشخارزءاشدابیدنوطیناهج یار حابصالر ها بارش ہ دن متو حابص ارز رو بارش هب اح دق نوا
 (هکر نوتلا(دز)حدق(ماج) سیم( رد (د) بارش (ی) (تادرفم) یک یتیدتوط یا لخت
 م (هش داب )لم (نوچ) : انچا بارش م دقو ایم منا ی پارت ناجا اتو
 (یراشایانعم) یدنوط ( تف رک )م (ناهج )يج اص(ناشفا) نول (رز) مق ( غ2 )هس المال ()

 هخ رس یرمخ اودعیتواواصماوئضوواوموقنوق اتبشل اما یدانلا لوس رصسلا تةو ىلا ى هت اداو

 بارشر هرب هل ه> و فب رمش باق نالوا یبهلا ضعف لو ف اص یکن وتلا مق ضش حس نالو ایدجش ثراو یا

 هنقشع كهللا هبا تاج انم تذاهدرارع«بولو اند نورفغتس مهراه-الاو ر هکت دا سم یهلاقشع

 یدتوط یلاهج یراتخو قشء هی شنو یراهلهجر ان | لرلنلو اخ رح ارز ل هلو اندراف راع نالو | قرغتسسم
 نتتملل یتاعحاو هد و یک تب دنوط یناهح هل ت ناشف رزرو ہغهاشدا بید اهاک | ی رالفاع هاو

 نمآ همرکب هللا ارس ردراو ی ينرس اماما

 تفرکناربدناو کندو کاو دکصم و لنز فطل بآوج ظفاح
 (طنفاح) (تادرفم)ردرداف هجن هغتوط هتک هرزوا كنا دساحراماط تاب بآ ن دکمطزكنسهکنوح ظفاحیرا

 ( نوک )م ( جساس )راما( دک ) نس(و)م(مطت) نم(ف) تاب ب( فط ابار کیو ی اا
 رد هنسانعمر دصم یذام قو ط (تفرک)هرزوا كنا (نارب) درداف (دناو)بمع ( هتکن) هنو که
 | یدی | تا هنباق كقح بلاط ن دنر اهشاو مظت لبا ههلا تا دراو كظفاح نالوا بغ ناسا (قیاشا یانعم)
 ندیاروهط هل ست ابر ماهلاندناجر ناز خ ویر دیار وهظیکت ابحبادحوار ارساو تفرعمو ٤ر ديا سج
 هیراحاب یزرابدقفابلو یل ی داع نم یورو ناه ا نم _هکردیارسعتو نعط هحن قف انمرکتمو دساح ههللارارسا
 ر د ڪک در دیس هب هع اح وسور دنع د هللا ن دیا نعط ههللا ءاملوا کسا ضع یب رش ثي دح ج |

 تذرکنارکمغزاودز ی ماع طداح × داتفوا ل اعر دوح هنسف هکر کن تصرف

 راکندغویدر وا هيم ماج نسودن ڪڪ ظفاح یدش N وح هلاعاریز هلوا لفاع تز وک تصرف

 ان د(لاع) ف (رد) کن وچ (وج)م(هنف)ا رز (هک) تزوکح (رکن)م(تصرف) (تادرفم) یدتوط
 (نارک )م( مع )نم ( ذا) یدروا (دز) بارم( ی )حدق ( ماج ) هسالال(ب) م (ظفاح)یدشود(داتفوا)

 هعتقادصم عطاقثستقولا_بلاطنالواقسبلاطیا (یتراشایانعم) یدتوط(تفرک ) راک

 نامزرخ ادکل وا هدنلصع تہعو قشعو تاعاط و تا دابعنامه هت !عیاض یکتقوب واب تمنع ټو ره

 نداوسام تارودڪص هکتباتازءندلاعیا ساننلابسانستسالا سالفالا ةمالع ردوج هنتف قاخ

 هلتبحو یشع ینرع ماد هبا عاطقنا ندتاقاعت ظفاش نوسکنار دلصاح ندقلعتر هکر بره ارز نس هلو! صالخ

 ااو ردکع د یدتوطراکو یدلوا صالخ نداوسام مغ یدلت لوغشم هل" د ابعو تعاطو

 تِ ردزاناسولخ خار راک ۽ تفرکربهدر خرزرابهک اہ یاس

 م(یاس) (تادرفم) یدنوطورک نشا یار راتواخ یدابا فر یهدربندنزویراب هک لک تاس
 م(غارچ)شیا(راک ) یدتوط (تفرک) یراعوپ(رب) باقن(هدرپ)قاکی(خم))نم (ن)م(داه)لک (ا)

PRE ET ESTE RET HERIN LETE DUR LA E ET EA GRETA ASTD EEA 



۱3۳ 
IRIE ILS TEES TERS st OC METERS 

 ءیقاسیا (قراثایانعم) یدتوط (تفرک )دناز(رد) ورک ( زاب)یرالعا تولخ (نابتولخ)

 هاشم قح لاج هلترمص رون بولوا باب حة هز ندکز وب تن س هک لک مرمنلدربب نالوا یول ا یشعب ارش

 هج ایصنو ایلاسا* احا لرابتواخ مداواقرغتسسمهب همهلاتآذراونا بولوا عفر تب رشة درو مدا

 یروصخارح لوا یداواریارب مزدنوکو مهصک هلساضتكننهلاروت یدااق تحاح مارس یراةدقابردق

 یدااقوریک

 تفرکرسز یناوح هدر ونادر نیو 3 تخورفربهرهحرکد هتفرکرس عش نآ ۱

 مک هی یدتوط ندشاب ین اوج هحوق یلشابو ید ا لاج ضر ءور کرل د شل یا تعارف ند نق اع لوا |

 (تخورف)از(ر) ورک (کد) شقوط (هتفرک) شاب (رس) لد( عش )لوا (تا) (تادرفم) یدلوا |
 و ۳ (ناوح) ولشاب (هدرولناس) هحو3(رمس )ون ( نی و) یدنل هلعش

 یاوهلفاغ كلاس قق بوب نالوا نی اعلا نع ییغتسلوا (یراشایانعم) یدنوط (تفرک)

 ِ ۱ ندهللالاجراولاتاضو,فیودس وا انا شمروس ىلاناالق ن نکیاراتفر ||

 لیصحت:لماکه و با صالخ او قدص هت بناج بتا دخ اجو تاضادرو یدال ایان فن یاوه كلاس :

 لانج ضرع بو دیا عفر ییهدر ندنلاج هقداص بلاط لوا هحشرس یس هچ رک هبا ادع دعناو یدتیا

 لخاد هن افرع تنح ید هسرولوا هج وق ینشا هدر ع لذرار دق هره هرکصت دنسهده اشمهلنا لاج ید تا

 ی یاتفر دنر لعالایقال بول ون ی دنا تامح هرم درهدرح هکر واوا یونعمناوحرب ںولوا

 ردکع در داکدروصتم یلق فعضور وف هب و دن ڪڪ اعطق رکرولوا ۱

 تفرکراذن نر سد وی ا * فور هزز یوق کفش در اینا

 i E ینطل لواو یدک ن داو یوقتهکقشء یدلبایهومش ل وا

 لو (هر)نم (ذ)یروص تعاط(یوقت)م(قشع)یدلب(درک)هومس(هوشع)لوا (نا) (تادرف-) |
 ا( ةرک) فوخ (رذ = )م( نمش د )م (تسود )یدل ا (درک )م( فطل )لوا یخد(ناو)یدتک (تفرب) | 1

 تاذكهللا هک دا یهومشلوایهلاقشعنالوا ثعانهنسهدهاشم ك قح لا (ینراشا یانعم) یدن ر |
 ا م دعنم تدعر ەن یروصیارةتو هنا داع لفاو بو دنا لث دان هما و د قار ةتسا هنس رول |

REت سه ہک ی دا ل ڈان هب ھت مم یکی ک دندر دنا مکح ودر دقي دنز نرو  

 ندنادس 120 نمود بولوا نو دع کبدی ییطا لوا قدقح تسو دهدهس جو لرد قار ا

 هان اراهظان هک نیصاخما ممتم لدادعالا نیعجا مه وعال كن 3 بودنانما دنر عل ناطہش

 ید اط شل سادق یدتوطردح ند BOE ETT رالو رضاع كل ۰

 رد دجءد یداوا ره الظیرس |

 تفرکرکشردنعسو هتس کین وک * بد رفل دو نیرمش ترابع نی رارانر ۱

 یدنوطهدرکس یزوسكناهد یکی ت ف تس هک تسرد ندکز وس ىع ادلا لکو کو نیرمشو كاساعطق

 (ییرک) اه لکرک (بب رفاد) ذی( نیربش) مالک (ترابع )تنو (نیدا)اعطق(مانذ) (تادرفمر |
 یدتوط(تفرک ) م(رکش )ق(دد) زوس ( نڪ ) نم د( و )رد شاق هپ هیشم هناه د مس (هتس)نیسرید ا
 شهندل مواعو ی همهل ارارس او نقاص ظفاح یا ف م بالكلاداوفا لع ردا اور طت ال (قراثایانعم)

 دن اراھظا هما و علاک ماوعنالوا لسه ان یک رسا تیک مالک هقداصلاب واقالا با دح و نی رمشنالوا عماج

 تیجخلها وین وهظ ن هک اهد قطا یکه تن ی وا یهلاةکح عبس كل ارز
 لا لع ةر محو نبر اصلل با رشرصم لینک زدنا س آری دنا شڪ هم داحورتادا یکرکشلیدنع

 نترفاکلاو نوعر 5ا

 NEG % دوله درکه ت سخ امرطاخ هک غراب

 یدردلاقب کوب معو ی ءدزدنوکی فن یسعر لاعتو هناصسوس یدبا شعر هت یز رطاخ مر هکک وا مع

 هبلعییسبع (یسع)ک دیا (دو) رع (هدزک) م (هتسخ )زب (ام )م (رطاخ )م (مغ) لول (ماب) (تادرش )او
 ای کس

 مالسلا



IY 

 سس نت o ح___________سس«

 یدنوط (تنرکح)یراقو (ری)یدردنوک (داتسرفب )م (ادخ )هیت دسحو (ا) سفن (مد) مالا
 یگرابراتتساو صابقن ابو انار بت هح تدمربندزعابر تموح عینم لق (فراما یانعم) :

 لاحوت ی دنا نم لر تهدر هلن وا ناب تا و اش اف هم هرات یرارم» او یزع ر طاح

 سفن یسعرب ی م ی وس د ییا £ دناامحاهد یاعتو هنا ڪس وح هر زوب هقح هاکرد لار اذغتساو هب و ندناشب ر

 ا الە ویدا صالخ ند هاد اشرا یزب ب ولوا لسو ىدا لاسرا ل٥ اد

 ردکعدیدتیا

 تفرکرکد یراک یی ی دمار دو نوح * تحور فم ندحروخو همر هکدقورسره

 ۱ شیاریغرب ی-دربره لداکن و یدرتاص نیس د هپ رزوا كشنو ڪو ٽيآ هکب وب لب ولو رمسر٭

 (نسسح) شاوک (دوخ)یآ(هم) لسع( )یوی (دق) م (در) نق رد) (تادرف-) یدتوط قدر
 | بغ( ) هیتدحر )شی (ماک )درا (ی)دلک (یدما) نس (د) کاتو (نوج) یدرتاص (تخورقیم) |

 | یاوعدد):-ارکو یوةتودهزو هلت رع دو ل ءو هلهاجو هبا ل امرب ره برا( ر اشا یانعم) یدتوط (تفرک)

 مکه کا تقر را ع دم ندا قلش و رفد وخ هل بم عزز هد همت صالعاندشنوکوندنآ ی: راو دنکو ندا لاک

 یرارر ره هعلوا فشکنمهراو دنک ل اح تق.ّحس هلبا قشع تاطاتسو بولوا لیصاو هتسو قشع هک انعو

 هته قح نالو | هدهدرب ءاروبولوا هدانفو وع هدنمڪڪ حرز كقشعء ناطلس بو دیا لرت یتاشورفدوخ

 | یدک یتسیم هارو یدتوط ناو یباو دن کک یراررب ره بو دیار یاوعدو رای دلوا عات هیانعمو

 ردکعد ۱

 Beg م هک رطل هوک AEE ہر الفا د لکت فح همقسز

 ۱ یدتوطر بتا ی ورصتم یزوس هکروک الو اره فر طز ردادصر یدشک يدي الفا ندهصتو

 توص(ادص )لوط( ) راکوک (الفا)م (دینک) ید (تفه) هک (هصق) ندنو (نیذ) (تادرف-)

 یدنوط (تفرک) رابتعا ېو لبلق (مصتع)زوس(نفح)دوک(نیب)( رظ) صا (هنوک) دد ا
 لح او هغ رس ی الک( ها دونس نمد ها لها مالک لر زعلا هرس سدق دج ترضح ( فراش ایانعە)

 | فانا ءاہلو ار دیا ناس ینرارسا كالا هدنزودر هکر در وم هب هعبس الفا یرازبما تم تاك تلا

 هسرولوا عطقنم هللا له اراب وسینرارسا ك چالا تقوهنرهر دن رهور او دهرزوا م اط و تاو عیسهچداوا
 نکی دنا هن ید دن رهاظء ءایع لر انثرصاعامارولوابارخو رواق بولوا (ناهدلاک ة درو عیستارعس ۱

 ماودیدوحو و ندیا !ناس یفالارارمسا بولوا قرغتسیسم هی رول تادكهلل هد ددو ةشوک بو:

 ا رد لها هرصاق تدابعرلنازرلهایدعتمتدایعز بولوا لفاغ دلاس كهللا“ ابلوا نالوا بس هلاع

ک نت ( هنم رتخات او)یدنوطزابتعایم نا بودل نیردت هللا لدا مالک ب ود
 1 ردکعد ید

 تفرکر زو ارتر ەش درکذ ن و عت * راک یخو مآ هک زاعدنیاو ظفاح

 || ید هنوتلاو یدلبا لئاسجو ذیوعت کرعش كنس رایدک ایراد نسیامدوب طقاحیا

 | (ذیوعت )بری (ران) درک ا( یخ ومآ )ےک( هک)ن(ن)(اعد) وب (نیا) نس()م(طفاح) (تادرفم)
 | ناساو ظفاح یا (قراشا یانعم)یدلباع ( تفرت) هنوتلا(رزم)موظننم مالک (رعش) یدلبا(درک)لئاج
 ۱ عماج قابا فر ارساو زانو اعد هص و ناجا تازا هعن نیلا ر مایهلا هسدق تاک ر بره نالوا بع

 | تاحالطصات تفاکهسخو ردتاما هلا ندنئرل اطهار کم لدنکوندمکینوبردیرامآ | هطساو الب تاضوفر

 2 تداعسلهانالوارا در ند یو ذتوسکنآرداکدرها ش نوا عج هللا تارابعو

 هکیدلبق هنوتلاو بو دیا ظفح هدو دنک ماد یک ایج یکم الکی چ دنا شش باق تامح عماج یهللارارسا

 ۱ و لماکد شمع هب ودنکب وړا دخ انو ھت ی انعم ند شنی رهو رابتعااک | لا صلاخ بل داقتعا

 اتا هلو ردکءد

 للبر تشادرازیاهلات شوخ اونو ؛ارناردناو × تشادراقنمرد كلر شوخ لک رب یل

 ار هل اور ارهد-ءلصو تمعن لواو هدسناحوریاد-غلوا یدتوطهدسنرو یتغاریب لکرب واک:ر شوخ

۳= 



۱۳۸ 

 ف(دد) نو ( كنر) م(شوخ) هتدحو (ا) م (لک )قارب (لر) هبت دحد ()م( یاب( تادرفم)یدنوط ||
 ردتفل لا عضو خد (او) ادعوقب زا (لرب)هدنا (تاردناو)یدتوط (تشاد) فرو شوق (راتنم) ٤

 ینورکداف) (یراشایانعم) یدنوط (تشاد)دان رف(راز )رل هلان (اهاان)م(شوخ) تسنچ اوزو

 ءاجما ی دیا شم ناشی تقمق> و نا یا قو ذنالوا هنا ةغبص قداصرک | ذرب هغ رس یم.هجرکتبآ ( کردا ۱

 ۱ قر هلوا قفاوم هشاسل بلق ید ا لغو شو زور هلال ح ظلام دے و هل نوا ترفاضح ندهتنا

 یالوب تب رق هثشنو تلصو تذا بولو ا ناسالا بطر هلا هننارک ذه خمکح (اربثک ارک ذهن اورک ذاخ)
 ر دکي دیدتوط یل اع ی داب رفو هلانو یرازومآ هڅه داو تاصو تم وذو تداحور یاذغ هلارکذ هکودلاح ۱

 تشادراک نیاردقوشعمٌءوش ارام تفک ٭ .تسحدانرفو هلان یا لصو نعرد شهفک ۱

 یزپ یسهوسش قو شعمیدیداکب ها لاحناسل لیلپ_ردهندایرفوهلانوبهدلصو نع هک دید لب لوا
 و (نیا) تاصو ماع (لصونیع) ف رد)ک | (ش) م دید( منکح )تاد رف )ی دت و ط هدشیاوب

 (رد)م/(نوشعم)هولج (هوش )نوچ اعزب (ارام) یدید (تفک) رده (تسیح) م (دارفوهلان)
 هل وب هدنناصو نیع هکم دید هلصاورک ادلوا (فراشا یانعم)یدنوط (تشا د)شیاراک (و) (نبا) ف

 ههللاكمكرد ی-عب ی دت وطه دثیا ول یزب یس هوش كنق ہقح قوشعم هک ی دی د هد اوحردهندابرفو ||

 ۱ دردر ءآ رم یا تمالع هسارنافشاع) هکرولواهداب ز يسال | هتنگو در دو ی هبال هلو ا هدا زیتدرق

 سد اعنع) هکروکن کله دان ز كن فودان رفو ناو شوج كلقهدتلصو ماقمو (رت مثحو درز كنر

 الاغتشا هفرعت مو انفرعب ل هن کف الصلا تمنح ا داف هندحتو انت لسو هملع هلنا یلص هتنا لوسرناکت لا

 || یستلکیاكننلقویدرانسقیکرانبق كلوح نعد (لحرا ازب زاکربزا هماق یو لصر ن اکو هنا منع

 ردکعد یدیارل دشدا یدابرفو ||

 تشادراع نابادک زادوبنارهاک هاشداب_ ضارتعا یا تسنامانتسشننرک ارا

 یدتوطراع ندرلا دک ی دیا هاشداب یتغتسمو یعروسدام رداکد یربضارتعا هس نهر ولوا هلم رکا راب ۱

 ( هاشداب) هلب قم (ضارتعا )رب( یاج )لک (تسدن)هلمزب( امان) هسنهرووا (تسشنن)م(یکاراب) (تادرش») ۱

 یانعم) یدترط(تشاد) تربغ(راع)رارتف(نابادک) نم( )کیا (دوب)یروسدارم (تارصاک) م |
 رک یلصو ههللااملواو ابن عج ار زرد هلا هتنارک ذقحن تب رقو تاصوههالا هحرکرکاذیا (قراشا أ

 هرزو | یب رط دات او لولحر دیو نعم لاصت رب سارق یب و فیکت ی هدنسارو كلقع تلصو ود نکلا را داود هلا
 فالو ادای اله اله لعیال) رداکد یر ضا رتسعا هن مال وا تلصو هرزوا داحتاو لواح وب ر داکد ۱

 || یاعتو هناصسقحر دقو یبسانم كدارتفشکن انلوا قلخ ندننمهرطخرب هبا رالابر نالوا (ةرخ الا

 لاکندرلادک هجترس (عارقفلا منآو یغلاهقاو) ردنلاعلا نع نغ هکر دقشح هاشدابریدب ریال لاعف
 ردشمروس راهظا قسانعتسا

 تشا در ادروخ ر تع نانضزانرکن م رخ % تسودنسحامازانوزان درک ی غرد

 یدت و ط تخم یفل هدناف ندرلند زان کرد هنسهک لو ادنقداعسو داش زت ارث ات هننسح كنسو د نهرا توزان مر ۱

 داش (م)م(تسود)م(نیسح) همی( (م)م(نانوزان) زق .ارثأت (هرکی غرد) (تادرف.)
 | یدنرط (تشاد)ینل هدف (را دروخرب) تلو د ( تن )رادلزان (نانی ان )نم (نا) هک هسهک لوا( هک )
 نا زر ندزمح ابقو قول هدناخرباک !ندز اعاطو تاد امء مزب هکر وکی هلل اء انغتسا تفص (فراشایانعم)

 || كنودنک هکر دهسعک لوا لتداعسنکلر دعح ار هب ودنکیرمضو ییذن كنلع الوق شو رخ نامهقوب

 || ناسمو یدتوط تنه ین. داف ند هلن ءاملونالواا دخ ننزان بوعارورغو بو دیا فارتعا یتحاتح او

 ۳ ردکعدیدتک هیاساواواببنا

 تشادراکر شدرکرد بع شن همه نک × مينکن اشفا ناج شاق نا تاکرباتزمسخ

 | نالوا یکراکر یرغ عنصو یگ شقت هلو هک  هدناراشناج هناق كهللا نالوا یلزا شاش لواات قلا |

 سای اش) وا (نآ)ق(تک ) لع(بیس()فلات(جغ) (تادرفم) یدنوطهدنرود کا
 ی روا



۱۹ 

 | فادد)بیرغ(بسع)(شقن)ج(همه)(ة) تان (ناتفا)م (تاج) یر
 شاقنلواهاک اوقلاق نقس«ثلاس یا (یراشا یانعم) یدنوط ( تشا د)لکرب(راکر ر )ك غود(شدرکر
 هلا قلخام لوا) نالوا ینعابو- اشنمللاعشونو ماترادوخ اب هنلق نالوا قشنم هلقشع كهللانالوا ىزا

 هغو ورد لتبعساک او هب داشرا كن ازت داعسهدناهج یا هک ملهدیاراشناجهب ید روت نانو اره عت هبا( لقاا

 تقاش ال كالوأ كالوا) یسرکو شرع هکلپ همی رغمیانصو هع شوقن ناناود «دکلفوحو هدکلخ |
 نالراراودهزءرزوا یکراکر صوصخ ابر د كکم دوجو ندید رونو قیقح مق نالوا هدنناش ( القا ||

 نیسعقمقحهرشط ندیدم قب رطهسهلوا هل و نوحیدنوط یتوکلام بی اگر دقو هلمس هطساو لق كاف

 ردکءدردّلالض

 تشا دراج ناخ نهر هقرش ناعنص مش ۳۹ نکمیاندرکف یشع ہار دمھرک

 لشو رف یس هقرخ قلش هدیزاح قشعناعنصحس هتان رکفقامان د ك رای دیم ك ناول قشعرکا
 | هو (دب)م(رکخ)م (قشع)لو(ءاد) بلاط( دیم )رکا (ک) (تادرفء) یدتوط نهر هنسهناخ

 شورف ج (راخ)وا (هناح)م(نر) اع (هقرخ)ردحشررومشم (ناعنص یش )ەھ ا( 1 نکم)مسا (مان)

 كوابل اط هب هب دم یي رطو هب هب دحا قشع هکنوحقح بلاط يا ۳ (تشاد)
 ها هقافو ره درب ها تفرش ندای ORNATE (عالهمول نوفاعالو)

 رادنخ ارلالپ هدقشع هارزسوش واهعک ورسوصو جا هلاراشخ ارا بع بو و ط ناو هللا لو سر باعا
 | ہکروک یناعنصاجش نم هرباهدوصم ن 3 ندم مالم E لو قشعارزهشر ا ناد ڭناهفس هلا

  SEESبوڪ - یا ماو دیک ودا سردقو نوچ ایت جاصو كنا بولوا |

 | ییزا بوی بوبقا اور ند نمذو مولكملاع قاخو ن دننعط ل دحر دقو یدتوک ر زفخ هنس ید |
 هناعا هن تمقاع نکا ید اه دس هو ی دت وط نهر هناسرت یاس راکه کلب هر هن احد ی دابعهقرخ هدنلول

 ا  2ردندکو اسناصتتر ذح ندنهول كم الهدنلوب ققح قشع هعلواوب لو یزاحخقشع یداو تداهسبواک ||

 تشادرابز هقاحر د كلم دتسنو رک ذ ٭ مسراوطارد هکشوخردللق نرمشنآ تقو

 | یدتوطهدنسهقاحرانز یصیستورکذ كکلم هدنراوطالولسورس هک شوخ یتقو لر دنلق نیربث لوا
 (رس)بواسا (راوطا)یف (دد) م(شوخ ) یاب ال(ردنلق) فیطا (نیرمش) لو ا(نآ)م (تقو) ر رفم)

 | (تشاد)ردمب  هبسیراقدلغاهن رالب لر لار اصن (رانز) هرم د( هقلح) یف(رد)م(تالمحنستو رک د )ك يروي
 هدننلا یس هقرخ تمالم رودنکو یلابا ال ندقلثر اظ بولوا تقہقح نارد نلف (ی راشایانهم)یدتوط

 فیطا !لوانالوا ابو زاب نارا هب هک دنتوسکم اوع کلب شو یلامهلقشع هتل فورد شم ارس
 ضارغاوند هم “وا رو صااخ یک كل ءیستو یرک ذه دنکو اسو رمد هک شو > هدابز لاح لر دناق

 | بیا هس رپ ص وصخ هبارا هن لاح ناکه خرس (یر غ م هفر عیال یا3 تک قاللوا) ردیراع ند هن اسف
 ردکع دیدازیک با راتزنالوا تمالم ثعایب و دنک و یدتوطروتسم هدنسهقاح

 تشادرانالا تیر تانج ةو ش ٭ تشرسیروحنارصق مادر ز ظفاح مشح
 داهنالا تک یرک تانج هکرصق هلوا ردهدننلا نماط یرمصق ك ودم تشرس یروح لوا یزوت كفا
 لوا(نآ)كشوک ( (یصق) ماط(مای) یاش ثا( ذم( ظفاح) زوک (مشح) (تادرفم)یدنوط یسهومش

 هدنشلالرلتنح (انک)رقا ا(یرک )را هع ا(تانح) هولح (هوش) تعسطیروح (تشرس یروح)
 نالوا هدابع فطاو نج ارلا مح را یرظت كطفاح (یتراشایانعم) یدنوط (تشاد) رلقمریا (رابنا)
 اح امص نعبر ا هتل صاخ | نم) کرد هنصالخ ارارم.ا بلو هن كباق نالو | هتنا شرع یل ناخ كهللا

 مولع تا > بآ هکر دنا جر هقب دحر باق طور هت رس یری > ( هناسل لع ۹: لق ۰ نمةمکشا عمات ب رهط ۰

 تات کره د مابا ف نا و)یدنوط نس هوش تفر عم تجر امنا تد دح ارارساو ی شءبات بارشو تفرعمو

 (انیآهم) ردكم دیدیا ناناع نیرس(اهلاوضرعتقالا
 ےک ا یھ ےہ ی م ی رر ی ی ی



 ا

 تشادنمغ هام مغزاو دهع تکش ۶ تشادنمسوروح رس رابهکیدید

 ۱ ( تا درفم) یدقوط مغ ج* ندزمجمزیو یدص ی دهع یدعوطیرمعندنسوه لظوروحراب هکیکدروک

 | (تسکدب)یدقوط(تشادن) ل (حس)م(روج)سوه(رم-)ربسغ (زج) مان )هکیکدروک (هکیدید)
 | (فراشا یانعم)یدعوط(تسشادن)م(مع)اعط:(جه)زب(ام)م(مغ)نم(نا) لوق (دوع) یدرف
 0 تم لیسو دن سس یزر ودر ات اس قس رز جور نالوا هقارارسا مرعیا یکدروک
 : ندنسوه ظو روج بو دنا بوی ندقح یزر هلکع | تعم هتسا ود بو دنا لو دع ندقح مسن داق

 : ندنجزع رلتلادحو ترو ء٥4 ه دن اعتب رغ ومرب و یدص یا و دهع نالوا ها هنناو یدعوط هیربع

 نیما ندنرکمنتاهر دو دع یادعا سو یدعوط مچ ره
 ۱ رد د هلوا

 0 تشادن م دص تزءو تشکو دنکفا ¥ مرتو کن وح ل د هحرا شرکم برات

 3 یدو ط تزع هن دص مرحو یدلب ا لتقو یدروشود اب را کر منی هجرا لباد دحام فا نسبرا

 (توج)لکوک(لد) هحرکا ( هحرا)عحار هرابرتعش (ش) هم اناا ریا (براب) (تادرفم)

 (دیص) تمر (تزع) یدلبا لق (تشک)یددوشود(دنکشا)ماکشرش (مم)یج کرک ۳۳
 بودناراهرب روزا ہد ابعد فطل مب یا (فراشایانعم) یدقوط(تشادن)هکم (مہح) وآ

 : نییاعیالعا هللا بتا مھ عطق لمس تبعت هن :ساود بولوا لوهحو موا ظ سفت كغ داقالتم هل سو دنکی زن و

 ۱ یعدنمدردل د ی دیا نا رط هماقمالعا هبا داشک نیتمه لاب و یت دیانارب ی ؟رتوک هاست لا نطوو

 ییاتانرا E مرو یدایا گه فر مه درو هود و جم

 | تزع همرکمحور نالوا لترا وناره طك غب دلت مرکه ل تقاضا( سور نم هض تنفو) هندص ك.لق نالوا
 || دج كيە اهدخاو د لس ا تقم یل ج یل هر احب لوا نس مر نالوا نجار ا حرا یا ن نکل یدقوط

 اند لس هدنادش هلکس کدو فعول رق عنات هحور هلعصع ین ا هنقشع لسو هسلع هلل | یلصانطعا |

 باهولا تن كنا ةجر كد نمانل بهو ات دهدا د عبا ولق خال

 تشا دن مرکی در طو فطا سر ہک اشاح ٭ را هنرکودمآ نم تخزافح نمرب

 || قءاغوط ییعب ی دقو ط نب رط مرکو نجر فطل هک اشاح زاب هن خوب یداکت دمت منبافح ه# رزوا خب

 رکاب( علا( تهن( ی( )تار یو ید
 | یدتوط (تشاد)(مک)م(قیرل)م(فلل)واس(میر)تتادآ (اثاع) م (ما) هضو
 عقاو. .زع رزواواوساملغشو تاذغو زالوا هللا تّتم بحومو اندرادک اومالا و (فراشا یانعم)

: 

 هدضابف هسخ ول و قدیم را دن س ا ا سفن ول یس ب هل انحو داسفردق و نالوا ۱

 ۱ ةی هاو دعت ناو) ید | تمعوط مرکی رطو قبر فطل هندامع هللا نالوا مع رکو فا هکاشاحردةو له

 E ارفغت م ناو REE اظ ر )ر دندزعدنک هن افح هرز وازع ت هلت مور ند یصحع ال عن (اهوهح ال تيا |ا

 : (نینمومالو"یدااولو یلرفغ ایر )نی مسالنا نمشوکنل انجرتو
 تشادن مرتع شکم هتفر کا جر ٭ وزادشکی راوخ هنهکنآر ه همهنپاا

 ینا سهل مه یدنک هکر هنره قدی زاروا هکهسمکل وار ھه لب اصهت هل جو یی ها هلو

 ۱ ی وام ره( کناره هبا لج وب( هم هنيا )(تادرفم) یدتوط مرتع |
OA O O۲۰  

 e کی اح او مرکو تجر تعس كهللا (نراشا یانعم)یدعوط (تشادن) واتمرح (مرتح) |
 ۱ هللا بوس ین یقزرنارب نکن استا ب تک یزلعلا رقزوردقوو تولوا یصاع هللا لسعر هسفتر دوو

 TR بور و قتزر دو یدمکسقلروش رب دنبناج یلاعت

 : ندناسنا یرجافو یصاع لوا هلیبس تبع هسفن نکیآ شاق مرکم هل سحات (مدآ یان رک دقاو) یلاعت

 ردکع دیدنی اتمر-ییور دق ی یو دنکت وممرپ وه ناف كلمت کمیدو ط مرح سمت جهندکلمو

 تشادنممح ماجننحدکنکمامراکنا * وکییدماوهدایراسقاس



(۰ 

 (را )م(قاس)(تادرفم) یدقوط مح یاجیلحتو هاب ار اکا یزب هلوس هب ید مور ونک ی هدابیتاس یا

 || ا رز( کر هلی (نکم)زب (م) م(داکنا) هوس (وکب) یی دیا یوعد ( ی ڌم ) هبالمال (م) بار (هدان)روتک
eنالوا قح بلاط یا (یراشا یانعم) 4 نیلحشوب  

 بولو تیادههلکش ۱شونندمهلا قشع بارش ینلقملوا مرتشو بولوا یلاعیردق هنا دنع كنا نا شا درد

 د شره یی دیا شخ یبارش شع ES | داشرا مخ ید رط ا
 لاعاد رج بوت اطناع | قو ذو بوما لم ت هن لالب ك فشع ارور ونکی هلا قسشع بارش هزر مقفش

 | فروص یھاا ی شع یا فتق م بولو ا لص او هناعا تقشح هل وسه ی دم ن دنا نسا وعد تح هل ارل هره اظ
 | ناحاشداب يڪ مج ك دنمهلا قشع بارش و کاو د اراکنا هقاشءنالوا باب ځفدص هدنسانعم بار
 || یاوهو یدعاط یب یهلا قشع بارش تذلندنراکلکر دنا هج ناه اش دا یعب یدعوط هلس نح دق یر وص
 ر دک د یدک ه ناول هلا بو دیا رت یسفن

 ۱ تشا دن مرحر د هرو یداو درب نکسم « دربن شرد ع رح هر هکورهارره

 || (تادرفم) یدعوط لول همر یدلبا عطق ی یداونیکسسم یدقلبا لو هنعرس ی-ومق كن ا هک كلاسره

 | (نیکس) یدقل (دبنض (ش)وی(رد)فوح (مرح) هسبلم () و (هر) اس( )طه
 || کانعم) یدعوط (تشادن) یلوح جا (مرح)ف(د) لو (هد)هرد(یداو)یداما عطق (دیرب) رمقف

 | هب یھلاس دق  رح نوه دلو | ییماقتسا یکل اس مشع ہار کلب لک د سان م اوع نالوا سفن لا (ینراشا
 | نالوا یی ناخ هل ا یهلا قشعس اما یدلوب لول هدوصقمبعکب ولاف هد اوه نانا نامه یدقلیا لو
 یماقتساو ق دص نکس می شاع ندا فازا یلاوسام ندنىلق

 ۱ بتا هو ینابقعو یداو هڪ هح رک هل کر

 || صالخ ندناش وات نوحغب دنوا | عاطقنم تب رشد زام ؟هدو دنکب وملوا اد دماکی اف : نکا یدلبا عمق ییایطس

 ۱۱ ی رب _هنسهمن هل فراعو یدعوط لود هسنا مرح نالوا دنقلا قح بت مو هدنمکم ماذم بوماوا

 ۱ ردکعد

 ۱ تشادنمهزمن ربخو دو نراه سه یعد.هکت حاصف ی وکو لرب طظفاح

 | (تادرفم) یدقوطربخ مه ین د ندرنهو ی دیا قوب یرنهكنآم یه یع ڌم هکتلبا یب وط تحاصف نس ظفاح
 | منه جی (شچجه) لها یوعدیروق(یدم) م(تحاس)بوط (یوک) نس (وا) تی( منا )
 | هل رتفووحو هه ی انف ظفاحیا (ینراشا ی انعم) م(تشادن) ید ( دز )م (ر-) یدیا قو ( دوبن) تفرعم

 || (نو لا مه كئاوا نو الا نوةباسلا) هلدقس تمه بسا ید وط نیو تفرعم هدست نآ د ہم نس

 هتبګو نشعزکزسکر ین تامهتشمواوهوزسنا ده اتو تاضایرارب ز هلا تربغ هغعاقو تابا هرس

 ۱ لهاویدعوط ین دخ ند هللا ةفر عمر یدلو هنا ةفرعماک |میهیع دم نالو | سفر بسا بوملوا لصاو

 اترا هلو ۷# ردکع د یدلوا بصل ها ةف رعم هسفن

 تسدناغروعد بشر امر عزو * تسدنا غرو! مزور تخررهمیف
 داف یربعند هعکو كأ ا ردشملاف یروكتوک مب ؛ زسکز و نور یک ب اتفآ كنس

 | (تسدام) م(وف)غب(اص)زدنوک (ور)هیاطخ()قاکی(غم)شنوک (رهم) ین((تادرفم)
 ۱ م(تسدامن)وک ار ؟( دوععد) هصک (بش) رغ( ز)مب (ایه)تابحتدم (رع) نم (ز)ردشمااق

 || تآ رم مهللا نالو ارونمد)تاذراونا ییانعمو تروص هح رس ضراالاو تا ومسلارو هقا (یراش سا یانعم)
 SR ا ىلع یرو كلاج لنسهدیلق

 هب ازا و عرضت بوروسزو هکتزعهاکردهدمر عقاب نوعا قلوا ناشخرهداق ل ەہتاذرو لیتو

 دگر ذات هراجرباکب یربغندام>ا ىزا ارق

 تسدنانر ونام مشحو خرزارود +¥ مدرکه که ن رکس نزول عادو ماکنه

 ردشما اف یروكعزوک م مبنوسلواقارب ,اندکاکی لس ندهکی داد اهرک هدا زهدنتقو كعادو كنس

 مدیا( درک قاغا (هرک )فرج( )د: (ن)نس( )قاب يا( عادم) تقر (ماکنه) (تادرش
 ۳220 هان و



/ (6 

 یانعم) ردشما اه (تسدا)م (رون) نب (اره) ذوک (مشج)فاکی (خر) نم(نا) قارا (رود)
 | ما هدقدلوا ضراع نغعوهدر هرزوا ملق هلا ضابقنا هغر سراتتسالاو یلعخآ | نیبر ارسال | بولق (فراشا
 ندکشرش تادكنس مر نالوا اریبک اواء نولو ة باع هناشیلاعت ندمکیدلبا هب کهدانز فا

 ندزیلق یضابقناو راتتسادرب بودیا تیانعو مرکردشملات لتر ون هد عرب صد مشح پنو دلو ا قارا

 ردکی دم راب هلا قرغتسم یزعلق هنر وک اب تاذ بودا عفر |
 تسدناشرومعم هکهشوک نیزاتاهه » تةکسو نم مشحزو ل اخ تفربم

 (تادرفم) رد شم[ اهر ومعم هک ندهشوکوب یداوا د.عد یدیدو یدتک ندمجشج ب كلاسخ كنس ۱

 | یداوادیعب(تاهره) ید د(تنکیم) نب (نم) ذوک( مش) نم( )نس( )م( لایخ)یدنک(تفرم) |
 راتتسا هدر هک ت قو هنرد (یراشایانعم) ردشهلاف (تسدناغ)م( روم«م)ندقاجو و (هشوک نیزا) ۱

 یداوا بود هلا ضابقناو ید تک قوشال همتا ذراونا لس و قو ذممحوارونح ندع رد مشح هلا |
 قلرومعم کن دتر صد مشح شوک وب یداو اد عب یدید هناحور قاوذ اندک لوا هبا لاحناسلو

 هلقح تبانعرکمزو تراع ید رب ر دیار بلق ل وا سهل ول یهلا یی راوناناعا هکهدنلقر رد شما اف

 ردکعدهدناروهظنولقو ل ګرا ونا طاسناونوردفاشکنا ها نار تم هو

 تسدناشرود نونکو ره تلودزا » .تشادیمهرودم رسزارلحاو لصو
 ردشمل اف قاربا لا یدعنندننود كار ف كنس یدنوطقاریاعادندمئاب مب لج ا كلاصو كنس

 قارا( رود )وع( م )شاب( رس )نم( ز) لوعفهةادا (ار) توم (لج )نس( 2 )م (ل صو ) (تادرفم
 (رود) یدمش (نونک ) نس( )قارف (رجه) م (تاود) نم(نا)یدتوط(تشاد) ماد(یمه)

 ساقیو فک يكنس هللا نالوا ققح بوب یا (قراشایانعء) ردشما اه (تسدنان)فاریا ||
 کی دا شن یدمرستاحو یدیا تامحاکی و یدت و ط قاری ځا د ندع اب می اوءیتومو لج ا كتل صو 1

 هغ رس (هلاقل هبا بحا هنا ءاقل بح ا نم)م درا هن رس (ن مومل ا ةف تولا )ر دقو فرخ توم نوجا نب ۱
 : هل ماکت لصو كنس هکر دشمملاف قارا لجا یدعندشنلوددئارف نالوانوحا قوش رک

 ر درع ند ها ءاشل تاضوو تب رقنالوا هدنسهع زکتمآ یتمعن مکلع تمعآو مکر مکل تلک مولا
 ردکع درد امظعتراش:لحا تس رقهقداصشاعو ||

 3 تىدنامغروعهم 2 نا تردرارود چ دیوکی وا بقر هک د نآ دشكیدزرن

 (تادرفم) ردشملاق هتسخ روجهم لوا قارب اندکو قنس هيد لسقر كنس کمد لوا یدلوا بورد

 (ود) هيد (دیرک) نس( د)یکزوک (بقر)یف(مد)لوا(نآ)یدادا (دش) بيرق (كیدزرن)
 یانعم)ر دشمل اف (تسدناغ) شو دی ربآ (ر وعهم) م (هتسخ)ل وا (نآ) هساطخ (ا:) وق(مد)قاریا

 كفیدلق دنع بقر كنس هکب داوا نیش سفن لو ! نوا قشاعنالوا دنارحه ما هل قو هلن ءال (فراشا ۱

 ارس وا( ا نعا ناطمسشتالوا نیبمو دعدوخ اب هيد ارورسو ةراش یراکلم ساک امارکییسو دلرانموم |(
 كسبولوا لصاو ههالا ءاقل هلناع اتمالسقداصقشاعنالوا لة شع همسخ هلا ر عش ما هيا دمسعهد |

 نم هسوسو یدلوا لصاو ههللاءاقل هلن اعا تمالسهاو یا نیطاشر دش ملو ارو-همور دش هاا ق اربا ندکوبت ۱
 بودیا شنا عا تمالس هزر هنقشع لسو هسلعهتنا یلص ینطلادجم كبح براب رازیدیدمر وهدناف

 ردکعد هلا روهتموروخ یک رانمش دو رورمسم یکن راتسود |
 تسدناشروشر ترد قمر ناحرک 4 تسود دنکه ف ر ی دقرادوسهح دع نم

 (دع نم)(تادرفم) ردشمل اف ی مرربهد دتر وغ راربز هديا هر مدقرب تسودرک اهداف هن هرکصن دع
 ارز( هک) م( تسود )هديا( دنک )تجز( هغر )م دقرب(ی دق) رکا(دا)هدناق (دوس) هن( هح) هرکصندمش
 یانعم) ردشمملاق(تسدناغ)هتسخ(روغر) م (نت) ف( دد) فنر( قمر) م (ناج) نم (د)
 کتا ذ تاملعتر اونا و دیا لئان هک تلصو تلو د تدم هن ه دز اح لاح یزپ هلک انعو مرکب راب (فراشا
 رع بو دیا لمسهکت ینافرع بتا مه هدترخآ هعر نه نالوا بوقر حا هک ات هلا شست تداحور قاوذا هلتی رهطم

 دی ےلم
, 



EN 

 رآر عامارد دوخ ی د لغو تلصو نالوا هدنفنرخنا هحرک هبا باف رش یر لب رول كلاجج دیدم
 سفر ندناح هدینت لمساع نالوا قثءروخر هک دن دلو ت رق ك تسود ەدناف هن هرم دق داوا

 هدندم تدم هلقو ذ نالوا سن رب ر داکد یکن الو تد رق ۰ یلیعو تناحور یافص تدمهصنردشملاق

 ۱ ردکعدردرهاطقرف كقود نالوا 1

 تسدنانرودعمهکنررکحنوخوک ٭ دنامن باره مشحرک و ر ھرد 1

 رد شما اف رو ذعم هک ن وکو د ینافرکح یدهمنح هاا ینآ كمعنح می رک اند هب رهدکقارف كس

 | ہلا( نان )وص (بآ )غب (ارع)ذوک (مشج) رک (ک)نس(و)قارف(ریه)ف (رد) (تادرفم)
 ردشه) اف (تسدنام)شغارذع( رو ذعم)اریز (هک) لود (نید) م (رکح) ناف (نوخ) هل وس( وک )
 هدکقارف كس هراعبدبعو اکی داراتفرک هک عدر دهدنتصو هارندکمرکب را (قراشا یانعم)

 یعدر دش ملات رو ذعمار ز نوسکو د یار کج ربو تنکمو ید همعشج براب هلاک ینا مچ رک | ندّمأعا

 | د د کان وردو یشازوبص ھا یی تر یتمالع كلقداصقشاعنالوا بلقلاریسکنم هلن ارسه
 ۱ ردلکد هدروذعمو ردلکد قدابصءدنشعیاوعد هلو هرزوآ ناغفاو هب رک قداض قشاعهدقشع بستر

 ردکع دردنارسهو تافغو تب دعب رام اور دن الذخ تمالعنصعلادوجارز

 تس دنا غرو دقم هکدرکناوربص نوح * نکل و ناره هراحار تسربص

 ردرص (تسرص) (تادرفم)ردشملاف تردق هکر دنکم هح ناب اربص نکر دربصاکهراج هکقارف كس

 نکم (ناو) م (ربص) هصن(نوج)لاردتسا (نکیل)نس( و)قارف (ناربه زحالع (هداچ)اکب(ام) |
 نرو كلا جبرا (یراشایانعم) ردشمل اف ( تسدنا)تردق( رودتم)ارب ز( هک )كما )د ک)

 من نسهقاتسثم قشاعام ار درص هراح هن درد لق ا رف لنس هدر امتباوضامتناتااح هکهراهب دبع ول یتشاع

 ردقاب رتالب ر هز ق ارتفاع ادعب هقشاع هکر دنکم هن كلی ارصهدهاشلادهب هن رون یلاج كنودهالا
 ناصقنلانمیا (روکلاد عب رولا نمهتناذوعن) ردڈمملاف ییردق هرص هقارتفا لقشاع نوسکا

 ردکعدردموادمهنساعد عهیا ده قارتفالانمو هدابزلا ده |

Eتسدناشروس هععادارهدزمام ۳ هدننش تخادربن هب رکو مغز  

 (ظفاح) (تادرفم)ردشمملاق یس وقنوکو دهءدآ واساب یدلوا لوغشم هب هدنخ ندب رکو مغ اح

 ی وروا(هدز) سا( عام )لوک (هدنخ) هس المال ()یدلزود (تخادربن) قلعا(هب رک)م (مع)
 ظفاح (یراشایانعم) ر دشممل اک( تس دنا غ )نوکود ( روس) وغو پس( همعاد) لوعفمةادا (ار)

 نحو ند هبرکو مغ نوجا هتا لاج راونا ةد هاشم قامتشا یل هلو اراتفرک هنششعدرد ھالا هلن ابر ضیف
 رورسثعا هم دآ نالواول سا هلمقارتفا یب وبار ز یدلوا لوغشم هک لوک ه لک درو یه تاظوطظ-هدان د
 ردکعد ردشاوا نانامنیرس (ارنک اوکسلواللقاوکعشلف) هدودنکوردشملاق ىسوغىق نوکودنالوا

 انيل
 تسنوج نام دمه لاح تلطردهک نب ٭ تسنوخرد هتسشن مشج مد م هبرکز

 نم (د) (تادرفم)ر دهن یلاحلراهدآ هدکبلط كنس هکروکب ردشمرووا هدنحاناع کس مزوک ندلغا
 (نیسی)رد(تسا)ناع ( نو ) ف( رد) سم رول وا(هتسشن)زوک (مشح)یکیز وک (مدی)یتاعا )4 5 1

 (قراشایانعم) رد(تسا) هت (نوح) ربهدآ (نامدره) م (لاح) هییاطخ (ات)م(بلط) ف(دد) روکا
 هدنس هده اشم كن اذء یلعقر اونا هلکناسحاو مرک نالوا هناېن ی هن ل دروشو د هک ةشع هار یز هلکمرکب راب
 ردشاوا قرغ هنوخ ور د شمر ولوا هدنګا ناف یکی مزوکن داکب ترتکه دضابقنا تلاحارب ز هبا م اود ر یز
 رام دآ نالوا را هداتفا لنس هک روس رظن هلکتجرو مرکه کب راهدنامرد نالوا كلاج قاتشم برا

 هرشط ندمت سم هارو همر وشو د هناصتن بو دیا بوح یر للا هساکم رکر دهن یلاحهدسنا و كيلط كنس

 ردکعدهمرشاشیز بوراقبچ
 ۱ تنوخمدوضهکی هل مغماجز ب تاوکستسممن یو لعلداب

E r TT TTA TTT 



EE 

 || (تادرفم) ردناقمرا کی ارش ینهرق لوشندنحدقمغ زسک زوکت سءیلکنر ی مرک ذكم كنس ||

 بارش (نوکیم) م(تسم) زوک(مشج)ین(ی)نسٍ( )دد هباکندبا (لعل)رک ذ (دا) هسبالما
 مرجا(مروحم ) معرق یر بوسنم هلعل ( یعل) بارش (ح) حدق (ماج)ن *(ز) هب هب اط (ا:) یلک ۱

 || (نورسالنا موتلا الا هقارکمن الو هتنانذ بعتسا برا (قیراشایانعم) رد(تس ۱) ناق نوش

 ملتنالوا ی هصغو مغ ند نفوخ اوا كنور < رزوا كن هل رکفورکذ فب رش مالک

 ۱ یشعو تدامعهش هک قفوو تنانعاضحمو عهدك | شو لو قشع بارش ۾ حرک ن دن دق 1

 ۱ سکحعر هدنرا تق اع یرلن اوا هس ےن وردنوخ مرکحندنفوش كاذعوالر قانشاما تلخ هل تو 1

 ردکعدردنوک رک د لاس ندئ لا كکلکع ا

 و )امد ملا طدنکع واطرکا * و تعاط تاتفایوکر ورخ

 نم (د) (تادرفم) ردکز ابمملاط هدیاعولطر | ك تعلطرزکب هباتفا كنس ندنقر شم كر وکرم

 | روه (عام)نس )روه (تط) شوک (باتقا) دو )شاب (رس) م (قرش)
 | (قاةفاخ ةمكلاسار) (قراشایانعم) رد(تسا)كرابم(نونامھ) منم ( مااط) هديا( دن :ک زا

 ۱ ندک التسوزیحاندبعوب مدح ر بر یا بارطضاو اور ررر رز هخ رس یربخ

 TE یقوزقلصوک اقاونآبوقس هشام زع دکراوا عطقنمر دق هنقو لوش
 ۱ 2 جزو دیر

 ۱ تكکدشا شک هز هلکناسح اواطعو هلا تاقفور تا ده بول ق هدتمصع یز هلکررظنو بو دیا روهظ

 ]مامایی مهر )فا ت دامو ا هتان نس بود مق تاک زا یلکوس
 || هکمرک عاونا هلغاق لخ اد هنا یرلهسدقم حاورابلواواسبن نالوا م ملع منم یزجور هغ مس یس هع رک یا |
 ۔لکمرک مررک ارد لکد عطقنمندزب فو خور دق هبعاق لصاو هک اقا یزب قر ۵. .ةقرغتسم هکلاج راوناو |

 ۱ قطع ہلا د لاح برابر دنوزفا مداعسو را ہم شور دن ولام ۵ ماا طهسر دیار وهغه درا ااو |

 نیلسرل ادب هاش نیمآ هل ارور مسم یز هلسهده اشم ثلاک اب لاج و ههریآ ندزغا یا یزبهنقشع

ECEتدون ماقم ىلما ٤رط کش #*  

 | تایر ردساقم كنون یلکوت ییز ین ی-هر ط تك المل ردعمالک لداهرف د ی جد اکحس یل كل بش |

 | (جکت) دد(تسا) مم (داهرف) زو( مالک )یس هقو دعم لداهرف(نب یش ) قادود(با) مع (تیاکس) |
 | (فراشایانعم) رد (تسا) قو شعمو شاع( الہلو نون )۰ هاکرارق (ماقم) حاصلرا (هرط) 0 ۱

 فوخ نالوا یداتمردقهنومو هکردوب ظن هه | هرس ی هع رکا (هنوبګ 9 هنا يسا

GAMES 0رک ذاینورک ذاف ) رد هللا را او یت انع ك هللاا د هنا  ¢( 

 اا داد 0 e aE اداب لتمر كوالا هرس یلم لح من ۱

 اا هدناس اعاد یمالک لداهرفنالوا یقیشاعیم دنیرشنوصکی دا اد نا هتوف نیش ازا ی را

 ینیرعغند الل بو دیارارق هدنلکوب ینلز كنال. ماد یلق كنون ورد هد اداب لت یھ هاع بو دن | هیاک-

 ۱ یلقوهدرت ذ له یناسل هک كنهسمک رردهدش لک تله کویت سه نت ال ن کد | نشومارف

 | رهطم هنجر بودیا نیما ندفوا مس ج یلاسهت هل یی هسهک لوا لوا هدنر کز یافص ءىلك كهللا

 ردکعدردتوء ات شاهدن |

 : تسنوز وهو ی. EAE ڪم ھپ و ھا

 8 الک كنسا رز ل و دز وس ردسصارا لکو کی وکو رم لدق لنسارب زرب و یلتو هزآ یلکوک بو یا

 ۱ لثم( ویحه) هساطخ (ات) یو (دق) ارز( هک) هما ب بلط (وص)یلکوک )د )(تادر )ر دنورومو ف. طا

 ی DAE ی
 مقتس اف) هللابدنعتسا (فراشا یانعم) رد(تسا) لقتما(تیروم) 2 طل ) هسااطح ( (ا)

 na ر ندقح بلاط هکنوح كا د نالوا هزم ند صر اق نس برا هخ رس ییا (ت رم
 رذا) هکت با حالصا یجلق هبا بانتس ا ندلطانو عام هتحو تنا هک یملق براب امر ده راد دل

 تص



۱ ۶ ۵ 

 سواسو یماق بو دب اقلام هطساو الباب لس هطساو تام هعلق اد هلکمرک برا ( داكد يبا لص ترلص

 ر دنوز ومو ف طل كماهلا هىلق انس هکه مرقح ند مق تسد قیرط یزب بو دیا ظفح ندهن اطمش |
 تدنودرکرودروجزا مرطاخ څر هک ۶ یقاسناسر یتحارناح هدابرو دز

 (تادرفم) ردندن روح یرود كکلف نر كسرطاخ ارز یاسیاردشریا تحارر هناج ندنرود كیارش |
 ردش يا (ناسر) هیت دحو (ن) م (تحار) م (ناج) هسیالمال() بارش (هداب) لغود (دود) نم 0)

 (نودرکز كنود( دد)ظ(روج) نمایش (ميم)عبط (طاخ) تجز(خر)ایذ (ک) م (قاس)
 ۱ هده اشم یرون لاج هنق داصنسلاط ناکه درو درب رهر دق هتما درود یا (ینراشا یانعم) رد (تسا) الف
 هلا نالوا تفرعمو قشع بارش «قاسو تلع یی باهو ی دیا شم نب رح باق نانتمطاو نیش تلودرلمس

 E او فطلا ضع یخد هشامر دی ناج كکی روصقر زیان ةد كلیدروس داحا هلکتردقدب وډ

 ندکلفرو دروح تاتلعتو ثداوح ارز رد شن تددخرب باق نانتمطارب و تحاررب ندع هدارود
 تالت كنس (بوبحنا یوسام قرت بواقلا فران قشعلا) هکر د ثمل هدانزینر مرطاخ
 ۱ ردیواق ر2 حرف هساد

 تنوعحدوروعمهم نمادراٌک ۰ نیز دور تفر سحر رکنامزنازا
 (زا) (تادرفم) ردسک یاحن ردح یراک كمکنا مب یدتکن دمج موبر زع هکندنامز لوا

 (داک) م (یزع)بوبع(دور) یدنک(تفرب )مع( يم)فوک(مش) نم (ذ) م (نامز) لوا (نآ) نم
 لاعنږپ واع لاء (قراشایانعم) رد (تسا)قامریاویاچ (ددر) لث (وچمه )نب (نم)كن1(نماد) م
 مد داوا بوح ندمقمقح بو بح بولو ا د سقم هلی مشب هدر و هلا مسج ةد نک اجزا بو دیا لوزن هب یلفس
 ۱ ندنراکمکنا یک یتامریانوصج یشاب ڈا ءزوکب ولوا توش رب مرکج ندقارتفا شتآ قارتسحایربندنامز

 ردهدع | نالسعاد هن رولر :

 تىنوربراتخازا هکراسخاب # نیک نوردنادوشداش هنوک هج

 (تادرف-)  ردساکدهداار اتش مپ ردهمثطندرابخا هک هلا راشخا خورد لس خب رولواداش هن

 (رابخا)هسیالما (ه)ریض (ےم) یل غ ( نک غ) لکوک (نوردنا) ہلوا(دوش) م (داش) هجن (هنوک هچ)
 فامتشا مغو هلقارتقا م اول (فراشایانعم) زد( تا )هرشط (توربب)مه (ر آخ ا)نم(نا) ارز( هک )م

 لازال تبحو ی شع یاضتقم نالوا یهلا مرک اضحر دلکد یرابتخ | یساو ا رکن مو نک لکو کا

 ردیا نارو یرزرومعمرودراقاب ار قشع هکنوسلواداشهحار دیراسخ ای ویرورمش

 تشوراق چک راکسلط کی لغم وح ۷ ظفاحدنکسراب بلط یدوخبز

 نم (ز) (تادرفم) رد دیا بط ینوراق خک هکیک سافهرب لوش ری باطر اندنفادوب ظفاح

 ام (سافم) لث (وج) م (ظفاح) رایا(دنکی) م ای) م(بلط) بردم (ا) زسیدنک (دوخب)
 (فراشا یانعم) رد(تسا) مه( نوراف) ی دیا بلط (راکبلط ) هطبار ( هک )هبتدحو (ا) هسک ن ایلوا

 رابنید(انلاومآ اننلغش) هسخ ورابا لطرا هلا قشعدردندنکی دا نط ا هلع و ن دن غل دوخ ی ظفاح

 رد دیا بلط یس هن رخ كن ور اف هکر د کک سافر لوش بلا طر دمورح ند ننلود ك ابلط
 اذا) . نویکنا نم هلوا بلاط ی قیقحر اند حورارسا ناو ا تبا یالفا هلا هقالسع عطق تداوسام
 اترا هلو ردشلروم (هتاوهفرقفلا

 تسنرک اذارترغامهتشکرسلد * تسر ظا تخرب زحام ۂ دید مد رح
 یع.دیارک ذی یربغكنسزلکوک شلو ارب کم ہلةشع مزن ر داکد ی دارن هب مغ اکر ذس یکی زیزوک مزہ

 (تسد )ی دیارات(رظان)قاکی(خر) هب الملل( )زب (ام)ذوک (هدید )ك (مدم) (تادرفم) ددلکم |
 لکد (تسین) یر ارک د( کادر دنع( ارم (یغ) نی(ام) ریتم (هتشکرس) لکوک (لد) لکد |

 كنسیرطن صالح لزمجتج مزیانطاب وارهاطهلنا نالوا قاب ماد قمح بوم یا (فراشا یانعم)

 كنسیرکفو یر اد لزلکو کر صم هدکهسدقراوناو دک یاد ی شع كس مزبور دلکد هبیرمغ کک ابتاذ

 اح ۳۷



 ر داکد یرم |
 تا رهاط ید شیر لدنوخ زا هجرک ٭ ددن ی تهر فاوطمارح | کتا

 ردلکد لاب یفنر نداق لکو ڪڪ حو رڇ هچرک | راغا مارح اك نفاوط مرح كنس ینا كيزوکم نب
 (ان) بک (مرح) م (فاوط) ك غرو زب ضا هدجج(مارحا)رعخ(میم) یئایزوک (كشا) (تادرفم)
 غادبولو اهدکر کفورک ذك نس ماد ب راب (فراشایانعم) مص(تسین) مه( رهاط) هد و() سس ۱ (مد)ح درج (ښیر)لکوک( لد )نات (نوخ )ن( زا)هچرک ا (هجرک ) راغاب(ددن )دنا (ی) هی اط

 ها ایحاهذغمدق هلن دمص هد هسلکد ابر دق هره ندب مش یاضتقم اکو کن الوا حور هلکتس ||
 قشع كنس ی هتشکر س لدنالو لر ارساو سنا مرح هلسس یا مزوکن الوا ضع تجر هخ رس ی هعرک

 ردشت | هطاحا یکی ارحافاوط كنحاح كتو |
 تسر داق ناور دقارب کب مع شنکم ۰ راس درکتلدبلق کا یتلقم تا

 (قشاع) (تادرفم) ردلکدرداف هناور دنا ریز هلیا بسعتینا هس د اراش یملق باقاکسرک | قشاع سلفم

 هلیا(نکم) لذپ(راش)هسیدتیا (درک) بلق(لد)زمک (بلق)نا(رکا) کن یلوا لا «(سلفم) مم
 (قراثایانعم) ردلکد(تسین)م(رداق)لوبقمورک (ناوردقن) یلع(ی)رذ(هک) بی عت (بیع)
 رکاقشاعنالوا عطقنمندا و سام هقالع بو دیا قارح !ندنمل# یییربغ تس هلق ش٤ شت اندک مرک نس براب

 هعنس اضتقمل هعساو تجر نس هد دا ل ذه دکتر هار لس اکو کن ملو | یلاخ ندیوءو ناصقن |

 رداوهنداع قیالاکسردرشبهضرس (تندابعقح اند بعام) ارز هات هنفرط یناصتنو بیعت[
 هلا لوبق برو هق ینآ نسر دلکد

 تسرصاف وا تمه تلطردارکرد * دسر تدالب ورس ناد تسد تاع

 (تادرفم) ردلکدرصاق یتمههدکلطكن هک كمکره روشی ربا یا هکیدقالابیکورم-لوا ست قاع

 (رکره) روشی را (دمرب) ها (ا)تسکدب(دنب)م(ورم-)لوا(نادی)لا(تسد) تیاهخ_(تباع)
 یانعم) ردلکد(تس )صفا (رصاف) تریخوز اسن(تمسه) هب اطخ (ان)مه(بلط)یف(رد) مکر ۵

 لوق(یفدجم قیلطاف)نالوا ندلمجن ا یآو هغ رم ناماج من (نینس ارمآعسضیال) كنسبراب(قراشا
 نالواساسقیو فکت ی لنسهدهسیا اردن ناص نهد مشهدرب ردقن قداصقشاع ےک هكح كعد دی[

 1 وڪب تاذنالوا یح اصناشولعهدس دقت لاک كن ستت اع هد وا رم اق مد هدنلطک«-7اذتلصو

 ردج اتع هک شهدا دعتسا لناس ا هدند ابع كنس نکلر دقت نالمووروشب ربا

 تسنرهامتبلوحییازفحورردهکناز_« مدو شد زن یسیع ی ناورزا 1
 كنسهدکل یعنی هدانز حور کن دنا مزا وسهدکر وضح كنس ندنست |شهناج كمالسلا هلع ىسع |

 م(یسیع)هیردسم(ا) نیا شنچناج (شخجناور) نم (زا) (تادرفم) ردنکدرهام یک كبل
 ر دا فد) ف (ید) کندن کیا یش (مد)نس(ی) وا( شیر)مووا (مخرت)
 براب(قراشایانعم) ردلکد(تسن)لماک ( رهام) هباطخ(ات)قادود (بل) لثم( وح)هبردصم ا ]

 مرظن قنا من ارکف ناو مت ارظن هسنبناج یس اابحا ہد ره هلکنذا لنس كمال لا هماع یسع ترضح

 یک ك هباج تاضصول هملعءدارا كنس هدکلکش |شعیدیا تامحو یلکد ادعت سا ار زرداکس مزا و |
 ردهاک هاو ردهلکش رشنذا كنس ید دادعتسا نالوا هدمالسسل  هسلع یسعسفنردلکد لماکورهام ۱

 ردکعداا
 تس راص ل د غا درب هکتفکناولک * غر یھآ ول یا دوس شن ارد کنم

 (تادرفم) ردنکدرباصهرزوا غاداکوک کر دنکم كعد ن م نحر وا هارب هد:_شنآ ادوس كنس هک نب ا

 نکع ( ناو )نخ (یک) م نعروا (غزن) آرب (یخآ )نس( )تبع (ادوس)مم(شتآ) ف (دد) هک نب (هکن )|
 (تسن)یدیاریم(یاص)ماکوک (لد) م(غاد) یلع (ر) هتسانعمودصم یضام كعد (تفک)|
 هرابهرابیمظع لی جر دکتس تاروهظ هلجونیسنسر ها هدرهاظم عج براب (قراشایانعم) ردلکد |

 تودنا



۱۳۷ 

 ردکمرک لنسیند كن | شع لم هن دوجو فخ ككناس | ف ع طو هک لک را ونا شتآندیاقارحا ودیا
 ردلکد نکمر دنکم هجن كع در داکدریاص هتبح شتآ غادملکوکهرانرا هن رس ( ها دنع نم لکل ق) بولوا لصاو ءدمح ودر ارس ارز م نهرو ا هآرپ هدکد ا قارحا كتب شتایجناج یکه ناور نوعکنآ

 تسر اط تلطر درک !هردسرتاط ¥ یدحوغصهوح دان سفق مادة تد

 ردلکدیع دیا نارطو زاو رب هدکلط كانسرکا هر دس غمه نوسلوا سعلعا هنغازود سفت یکم یشحو

 (ینحو)شو(غرم)لنم (وج) نوسلوا(دن)ر (سفت) قازود(ماد)لغاب(متب)(تادوف.)
 یی وا (اط) باطخ (ا) (بلط) ف(رد) نا( )لی جج ماق(هردم)شو(اط)یجاتتدمدآ
 تدابع یک مالسلا هسلع لی اربح نالوا یاقمیھتن ا ةر دس دنع براب (قراثا یانعم) لک د (تس)

 كسنا كنسو نلوا یبج وا یک شوق هننملع ماقمو کس دق بناج هدنماط لاضر انس بولو ااغ هندنک
 یسدقرتاطیک, یدحوغرهناملیق لزانمعف رو بتا یه عط هبا تاد_ها جو تاض ار شوزور هد بلط

 ردتمادنکوصردباهدناف هل هروکن و لوا شغلعا د _نغازو د سة نته دم اع یلفسو یز زعنا-نالوا

 رداکدررصتماعد دبند هلا لهاهسخ ور دکع د

 تسنرخآ ار هل سلس نیا یناشیرب هک » فک دیدود فازرس هک ل ازور
 (تادرفم) ردقو تراهنورخآ هتغلناشب رب كن هل لسو هک مديد مدروک جوا كفاز كنس هکن وکل ؤا

 م (ناشیرب ) مدید(عفک)مدروک (مدید) نس( )مم (فاز) حوا(رس) م (لقا) نوک (زور)
 مات (بخرافكیرلاو) هجرکب راب (قراثا یانعم) قوی (ت دبا ) مع( رنآ) خزم س) وب (نیا)
 دکویلاحلد |نامرفوها هنمقداصنیبلاط هل ملط ین داوا نسوق باق برق نالوا یدجش ثارمم هلل لج
 كتافص تاع تاتو نالوا هدازا ردتوافتم كناسحا تاع تاسضتقم هدانعق نخ هدازازور
 كنارو هظوبدبالا لا لزالا نم هک دلوا یلسستم هلک يد یالکوشو مدروک هلقاشع مازعزتسف ارث
 ردکع دردقو تیام دکوبو ر دیرانآ ینافص تامل هالا نالوا قق طعم یوافتو قالتخا

 تسد ر طاخر دو دنوس رسشکنا تسک ه تسار ظفاحلد هناهتتو دنوس رس

 هدنرطاشكنا یوه كلاصو كنس هک ل واردمک رداکد نوجا یلکوک كظفاحز کلا یوهكلاصو كنس

 م(فا) بل (لد) لک (من)زکلاب(اهنت)س( )لات (دنوس )ادوسو سوح (رس)(تادرفم) ردقو |
 م( دن ویب) تبحو سوه ( رس) رمعخ(ش)دکلوا (هکنا) ردمک (تسیک ) رد(تسا) ل وعفمةادا (ار)

 عیطمرفاکو نمؤمترخآو اد برا (قراشا یانعم) قوی(تسین)لکوک (رطاخ) ف(ںد) نس(د)
 تاصو هکلب یتا سحاو فدا رها ا نالوا هدایت فطا نسالدابععمج یصاحرصاعو دعتسهرحافو

 هدننکوک كظفاحزکلا یب كس رقو لاصو كنس هدملط لب | نظ نسح ودسما کلاجةدهاشمدلیا ها

 یرلح اتم کج ر باكنس نم لج ر دراو ےک لد مروتک هنرطاخ بو دنا یک یکتلصو ان

 نسزمهلل !نالوایجارلا م-راو نیس نللضاایداهنس" لدروت یزع رالو هلدمسالتا نکلزبی رال اسو
 ینطصا اد لڪ دن اقلخ ندکک ارونو هنتمرح لک اتا ذ هاکشطاو مرکب راب نسمحرروفغ

 هکحتجر ترخآو اید بو دیا م دق تباه دمة سه طارص یک رلهراصب زب هنن مرح مسو هسلع هتنا یلص ||

 اب هو برا ها رهطم ۱
 تسد هراج دنرام سد ناجح کنار احا ۷# تس هراک سکه هک قشعهارتسهار ۱

 ردق ود هراچراراب | ےیل ت ناح هک یر غ ندناهدنا ردقو تانوهراک اک | جش ہک یلو شعر داود رب

 تیا (هراک) یب( ش)اعطق (جه) مه (یشعمار) رد (تسا)هیتدحو )لو (ءار) (تادرفم)
 هراچ) لی ملت (نرابب) م (ناج) لوا (نآ) بغ (ج) لع (ج) لدا (تآ) ردقوپ (تس)
 هکر داود زس امنرب لو تاصو هنو حب اکر دو یلو یس رقو قشع كامل ات هنا (فراشایانعم) 7م (تس

 تمسه كع!تعانتوقمروطهدنا تل سرولوا لصاو هماتم هنرهزاوب تب امن هلتاماقم عفرو بنام حطق |

 لد مر وناح هەدةشعءهار نامهرد_یلند ) ءاسنلا ض.ک لاجرلا تامارک) نوعی اردندءمصاق



۱۶۸ 

 ر ةوب هراج یرمس۶

 تدنهراکهامتبالوردهنهتناک ۾ راس ی و ناسرتم لقع ع ذعارام ۱

 (ارام)(تادرفم) ردلکدرارب هشباهدزع الو مزب هن لواارز روتک بارشو «ءوقروق هلا لنک لتع یز

 لوا(نا)اریز(هک)دوتک (راب) بارش(ی)«عوتروق (ناسرتم) ٣ e ) نوجا مر
 یانعم) قو (تس)شیا(هراد ) اعطق ( مه )زب (ام) تکل (تبالو) )ف(د)یاوویئاوص  (هنعش)
 تادهاتدحو تاضا ر تدشهدهبامالامقشعهار لش ده از نلوارا دربخ ندةشع تذلیا (فراش ثا

 كج هروک ندشاعد لقعو كج هديا لقعب ال تسم یرب دار داقرکا هغرقروق یز ند کک مرو ناح هلا |

 یشیا یه هدزمتشعرو کم زب داع« لقعنالوادوجو فرص تم لوا ارز هلا شن ندب ہل ارال ی شع بارش

 ردهدلقع یارو قش ءم E Se قشع)ردقول

 تسهراسا مه تحاحرخ راکرد * دول ید شو یه د قشع لد کم دره

 (تادرفم) ردقوب تیام هبهراتساهد_ثباربش ا سفن شوخ نسهرو لکو که قشع سفره

 كل سف شوخ ( ید شوخ )نس هرو (یهد) م(قشع) هد المال )ا( تاد (لد) نقر ه(مدرد)

 (یراشا یانعم)م(تس) )م (هرانتسا) م (تجاح) مه( )شبا( راک )ف (دد )دولا (دوب) رد

 لوارډیادا فای یمکح كشاعم لقعو كر اط شو سفن هساوا لخ اد ییهلا یثع ولم هکہلق هنر ةنامز هنره

 ۱ قسفول قشع تاودوردقو و تحاح هب هراذهساو ل ٥ ااو در دمع اح ور دوخ ابر دمج اسقنر دن رخ یخ تو

 هقفو تامل هت اانعتسر دابر ١

 تسن هراتس مرج وعلاطهاک اناج E JAA کار امدک دۇغ مذحزا ۱

 (تادرفم) ردوا یر كنهراتسویهاک كعااط ناج یا درو دارا مک یزپ هکروصندکمنج ید نک ۱

 روداو(دشک )یک کز یپ(ارام) تیالاوس (سرپ) یدنک (هوخ) زوک (منج) ناز
 اد افقا (تراتیاسز م(تسن)ز دای(هراتس )دوصق (مرعب) تخم ( علاط) 2 (هانک)ناجیا(اناج) |

 ه مس (او ی صد و او Ia ر

 قفو كن ساضحز ماو | دابا ل د هاکل اجرا ون اة ده اش مو دا دعتسا هک دج ورا رسا تفرعم هل ره ||

 a a اهرم هسخ ولر د هاك ان ءو |!

 ردلکدنکم اوا هدرو باح .راتسوعلاط کت انعاا

 تسنهرابهامنآٌ راح یاحهدندره % لاله نوح دی د ناو لا مش ش دور

 رد لکدیرب ی- هوا نر املوازوکره ردنکحم كروک ءلازوک لای هک لاله یزوكنا

 (تو) روک ند) کت (ناو) مینو (مشج) المال (ا) رعت (ش) ردو (یور) (تادرفم)

 : مه (تسین) ی هچدابیا (میایهام) هام )لوا (نآ)روهظ (هواج )لګ (یاج )زو کر ه(هدیدر 8) ( (لالح )لث |

 ینو عی تاد لاج راوبا كهللا نالوا (راصالا لرد وهو راصالا هکر دتال) لوا (فراث أ یانعم)

 ی ی ی E هلن | بلق ترم صد س ساو انابنداوسامراکنزءدس هام

 زی ت هدهاشهیهللا

 تس هراکشآ سکه مهرب خک هارنوح ٭ ناشسا کیدنر قد رطر عش تصرف

 !رد کد هراک شا هرزوآ هکر د یکی لود هننفد ناشنولاریز یاص تصرف لوڭ االى شاعرا لایا

 )این( ک) رد () فل( هد) لو (هقیر ط)یاص (ر) تمنع (تصر )( تادرفم ۱

 مم (هداکشا) هک ( سک هل (همه)ع()هنفد )جک )لو (ءاد)لش(توج)تمالع (نادن) |
 AE) هبا لاب رظقو هلا باق توف ص هدة = هار ی۱( قر اشا یان« ) لکد(تبس) ||

 هنشد کردن دا عن تشال رپ یشمددن وام و ارز یاصتعنع قو كل دنرو قداص قساع نالوا یرهط+ |

 ردبح او یرکشر داکد بیسنوهراکسشاهیدسدکر هردولز مک یک وب

 تسد هراخ كنسزا رک هک لد نا ناربح × یور جھ: ظقاح هب رک ولر د تفرک هن



۱۹ 

 (تادرفم) ر داکدكلسک | ند هراخ انس هک :ارمح كىلق لوا ید ارشاناکسهلاهجو رب ی هبرکظفاح

 | هر (یدر) اعطق (جه) ىلع( ب ) 2 (فاس) دی( ر رک )نیس د( و)ف (رد) ید اثات (تفرک هن

 یشاط امق (هراخ كنس )نم( زا) تسک ۱ (6) رم رمت (ےم) باق (لد) لوا (نآ) 7 (نارمح)

 مقاطم صاف نالوا طح یل اع ساز تا نیجارلامحرایا (قراشایانعم)لکد (تس)

 لیت بری لا ید هو رب كظفاح ردلکدرو هتمالاسم او لع هدکناسحا ضف كن سهک اشاح
 ماد رکر هوره هد ابق نالوا (ةو قند راک ) ردن دنروصقیدنک . ی-لوابوعح نداد

 ۳ ارسکتشو كن س هنساود كل اجٌه ده اش «هرزوا ما د لک كن برابر دلکد ك دک !ندنشاط اقدک

 كقفو هزر هنتمرح یس هسدقراونا غی دلق ال کک ابتاذ تلاسو هملع نا یلص ین اذل دی كيم زدلکد

 اض هلو سدو هطه اع نیمآ هب ا باف رش هل ا نیراد تداعس بود اراب

 تدایزاداورعیدزکهکدعاو ناو + تذا كراس دتغنذمآاقاس

 (قاس) (تادرفم) نوسقک ن دکر طاخ ل دلبا هکرهدعو لوا نوساوالرابماکس یک مارب قاس یا

 (نآ )هم اطخ ( )نوساوا(دان) ولتوق ( رام ) مارب :(دیع)تلک (ندمآ) هبشا دن (فاا)یعت رب رب وبارش

 هبناطخ (ا)ندرطاخ (داینزا) نوسقک (داویه) لدتا (یدرک) )هدعو (دیعاوم) لوا
 معا حور نالوا فایر تاک تابش تاذل عین ینا هس تاضوتف هل هدسدق اع یا (فراش اب عمر

 ی ہع لب اسعت تام , عفرد دن وسان ماعوب هل هاب | هلن تعصعهس یاجر تاتدارا ارس اضافو نانا

 نالوا هاهنا هدتسسلا ماع بونم ارورغ هد همت ى هرب نکل نو ساوا لرابماک یک كسلا لاتا
 سهلوا تان د افرا ی اهغ هک 1: نو تک ندکرطاخ كتاثمو د-هعدعا

 تدادسلدو لدناذر رز یترکرب 8 قارف ماا تدم نی اردک مم هتسرد

 ۳ (رد) (تادرفم ( ید رو لکو ک اکسو كدر دلا لکو کن دراقب ر KESE رفول هک ەت

 (یتک کری (تارفرداوک( )داشت( فاد) مس (مکشز
 (یراشا یانعم) اکس(ت) یدریو (دا دم ) ٣ )ل د) ب تاق (لد) را ) راح اص م( ناق رح) نم (ذ) ل دتوط

 لاعو بو دیا تقرافمندنحماهسدقمحاوراوندکملصا نطو بولوا برهانس یناسا حوریا

 هدلقعیارولرا ساو ن ڪڪ االتس لااوسامتاقلهتو ها او ۵ وناطم مو سفت هد ال, تب رغو هدالّسا

 || ندرلبح اصمر دقوب هل مءرک كالا هن هد ات دم كقارفما وب هڪ مهد بھت هکلاح كنس ندنفپ وا
 | هلاود- کو یدرو لوک دعتسم هب هدهاشم یلاجج اکس یلاعت ها نوجکتا ل دردلاق یکلکوک لر طن عاق

 ید ۱۳ ها

 تدازآدن زدرک ام تمه مد هک ۷ یارد وکز ررتخد کد ناسرب ۳

 کد ابا دازآندد یس ی درومه مز هک و قم رشط هد وسر د شد را قال ودرب هت زق یومح مزوا ندزب

 2 :ط( یاردب)وبحمزوا (زر)زق (رخد) هت ددو (هزمه )یالوف(کدنب)ردشرا (ناسرب) (تادرفم)

 (دازا) غا (دن)نسن) یدلب(هرک)زب (ام)عد(تمه)سنا(مد)ار (هک)ردبرها نوسلک
 ۱ هدو دنکن دنسالح ا لاک م دص الخ او هده اشد متی ینا ذا حور (فراشایانعم) یس (ت) تمالس

 || قشع بارش شش ندزب هکر د بو دیا دا مه نی روهظ نوچ | تست و داشرا رغ كنملآق شعنالوا نماک
 | داع مز کدو تیا راهلن یو دنکو نوساکهرمشط هلفر اعمر وب ز ک وسور د ڈرا قالوقرب هنسورع یهلا
 ۱ داز آند هاف تاوهشدن وند هب رش تا دومق یس نهال و هد ص الخ | همت سه هلو سو عمه

 ۱ ۰ رددهاش کوب (نیصلخلا مسهتم لدابعالانیعجا مث وغال)هکیدلبا
 تداشدهاوخ هک لدنار دا معیاج ۳۹ تست مدقممدقر دناسلح یداش

 | زخسا داش یس هک لکو کل وار دوو یی ردهدشناودکلکلک كنت یرورس ك لع لها

 | (تس ) نم( )ذلک (مدقم) تود (مدق) ف (رد) ساج لها (نایسلج)قارورسیداش (تادرش)
 2۳ )درس ۳ OB ھ(نا اره) نو داوا( داب ) م( مغ )لحم (یاج) رد

2 TA 



 ۱5 و

 یسدارورسكر له ان طه تو قشع ملا قشع بارش هنذن سو رء یا (قراشا یانعم) ها

 خش هدا د زسا قلو اداش هاکنس هکل کو کر برده دنتاو د كکلک لک هللا قح ض۔ ہد كس یس» دمرم هك داعش

 ردررتم یدو ا لح هنعاد> لاج بوعح هدر "اواوسام

 تداششولکوورسو ن«-ناتسود % تفابت هنخر نازخدابن ازا هکدزرار €

 فاتسو لداشمشو لکو ورسو نم كنس یدلوناصتنو ")دکن دنازرخداب لوا هکنوساوارکش هیادخ |

 اتم یدو( تفابن )دک (هنخر) م(نازخ) ندای لا دنا دخن (دزبا) کش (تادرش)
 نامر بجوم (قراشا یانعم) كس (ت)یعبغاریشعث (داشەش) 6 (لکوورب» «) نیما (نم“) هاب

 ینس هکه هکر ه کن س امظع تاو درب نس نو ساو ار کش ههللا ق شعبارش * یانالوا نار یاطع ات بولوا

 كن هسمک لوا هلدبس یزرحو ییصحیهل | قشعدا سه ل رک دیم لرکده از لزکدباع رکھ بی د ااطع یلاعت تنا

 یداوا موصعم باد تمصعو یدلوناصقاو هنخر ن دناط شو سفن سوسو نا دان قر اعەغاب

 تدازردام تاودورومانعلاط + دروآ زاب شوخ هق رفت نارو داب مش

 نالوادازرداموزم-ءلاط یل مانو لا یدروتکورمک شوخ ندتقراغم لوا ی طس هک نو دلو ا غارب رکاب

 فیل (شوخ)قای با (ترفت) ندنا(ناز) قارب (رود)دوک (دب) زوک (مشب)_(تادرفم) زفاود
 یس (ت) هغوط ندهن |(دازردام) مم (تاود) لدآ(دومان) تج( علاط) دون درآ) ا
 ندنرطنووکك نار ةا دید اسحو ناط۔ تشو سهل ید یلاعت قد - یهآا قشع با ارشیا (فراشا یانعم)

 لزوک ند «قرفت لوا نس كل هلصا تقاخو هلزا تاود و كعلاطو تع هل .فطا كمال | ترمتح هک نوسلقاص

 5 هو هت هد 2 سم تن ۰ :مرکه تنا همکر کردا لا تلضوو یا با ا ی یدروتکو رک

 رد ڪک ع در دنوم امو نماند دعو

 تداش . درب ثداوح ناغوطهنرو * حو یسک ن یا تم هد تسدزا ادا

 بارتوروتلدا ید غفت ناف وط ثداوح هسخ ول همرب و ندلآ یتیم هر طواحیا اا

 لا (تتسد) نم( دا )2( ظفاح)(تادرفم او دیآ
A(حر) وو (نیا)  

 | یا نت تز لات( بده( تموح)م(نفرط) خرو ترد م
 مودعسونومام یدحاصوردتب دعو هو زوج نم ام و ت هح ظفاحیا(ییراشا

 ظفاح یرش بادابومقحهرمنطوم رس ندنعب رش هنس هکساوق _(ترمااکقتساف) نکل ر دیصلق ۱

 ثداوح ناقوط هخ و لوا مقتسه هد عرش هار بوغا لری رش با دا بو دزلوارهظ م هةح رار سا نلوا |ا

 ار ورو 2 سنا تاسلتو قاق قار ھ نالوا لاا بس .دنم ی و اف ع 1

AS ۱و  

 اتا لو × لسو هلع هللا لصد ناملاعدمس

 تفکناوم RL EO (A رب هک شوخ یک“ ما هد نش

 (تادرفم) هواء نڪ كعد کز اینا قارف ٌكراب یدیدمالسلا هملع بوقعد کم دج شد از و فطارب

 (تفك )مالسلا هلع بوقع (ناعنکر س) )فبطل (ضوخ ) هبتدحو(ا )دوس (نص-) مدتشا (ماهدشش) |

 (قراشا اركاب ی Cs قادریا (قارف)یدید ||

 راوناوهیدحآرا 2 Rs aE yS رک قو

 تامل رارممآثاضتقمنکیاش ا هو زور هلن و تاج هاو شما ید د |
 هک رس ی ااا ہا هماع فول ا یهلآ

 روهظ تراتس یال ندهننا سحرا ون او ند هلن لاج هی شذ نالوا عمالورھاظە هدمالالا هلع فسوب لاج :

 اربکت سصمدشآ ن دنقارتفا كهللا بسحرا ناو ك الا لاجبوش روک دشا ندتقرح شنا تقرف ادا

 ( ےظکو هف نزا نمهانمع تخضباو فسوب ىلءاقسأاب) اس ها اعقلخ نغب دلو امتد ین شتاوالب مطعاو

 نڪو یاس وح رش هکر دقارفرب قارفیمبدزوس مالالا هملع بوقعد ترشح رد ثمر و زاغآ هرم |

: IE 



o 

 مسو هلع هللا لص دم هح همرح هنم هلن اتم عر داکد

 تفکنارهراکز ورزا کت ساک ٭ رهش ظعاو تفک کت مامق لوه تب دح
 ( تادرفم ) یدلیوس ند-تامز كقارف هکرد هیاکرب یدیدیظعاو لرهش هکیزوس كنت تمام

 هبندحو (ا)تراشا(تیاک )م (رہش ظعاو) ید د(تفک) م (تماق)تدشو تبه(لوه)زوس(تیدح)
 ندن ارق ترضح نالوا ماکلا عماج (ینراشا یانعم)یدید(تفک ) نامز ( راکزور) نم (ذا) رد(تسا)
 لرهشندنتدشو لوه كمامق مو هل ارابخ او تاب ارت اسو هلس هع رک هبا( هنس فلا نسخ هر ا دقه ناکم وب ف)

 ةن س فلان ہرا دةم ناکمونک )نوکر ره كار مانا هکر دوب یرارسا ك رکیدرب و رخ كنطظعاو |

 ردشمروہ تراشا هکع د هلا سامق هکوب لا كق ارف نالوا هدنلاعاش و هدلاعو
 تفکن اشیریابص دی رب تفکه حره هک ۷# زاد سرب هک زا هدرکرفسرابناشف

 (تادرفم) یدید ناشد رب هسیا یدیدهنره کسامصاری ز مروصندمک و رک یناشن را شت ارفس

 (هجره) ار (ک)وریک (م) مروص (مسر) دمت (هکزا) شق.( درکر م(رفع) م (مای) تمالع (ناشن)
 | تدنلاع تروم (فرا سیل یاس تب( ته )۲( اب )3

 لوتعدلغاوا یسافخ ندنروهظ لاک هل تمظع با _(راهالا لرد وهورا بالا هکردتال)بودنارذک
 تاذندکلروکو ند کاب هر وص ندمک ورک ی ناشن اتق .ةح رانا ذی نالو ارجاع ندنک اردا

 قفتم یرارخ نوڪغب داو | نوکان وک: یل ہراو د نکی خد تقشحنارس نالو ارا دالا ولو ارد ارب۰ ینو

 (كاردا لاردالا رد نعزها ۱)ردقارتفا نبع واورو و صو صخر دناشب ررر دلکد
 تفک ناقهدمپ و تن | ی دشوخ ےک هک ۷ دمنک م ف دهدرولناسیمب نوک مغ

 یدید یربب لراصتک !یخدردوب یم كل لد شوخ اربز زکلیا عفد ہللا بارش یکسا یھ یکسا

 (عفد)ردکی د کما شب لب (هدزولناس) بارش( ی)هسیالملات کس (نهک )کم (تادرفم)
 راسخ( )ردو (تشا) هیر دماي باق تفاطل ( لد شوخ )م( ےک ) ارب ز( ہک )زکلبا(دسنک )عنم

 هدنشا كب شت نیب وجګو نیلفاعنالوا تسر تروص یا( قر اشا یانعم) یدید(تفک )یخک ۱(ناقهد)

 رول تقل ثعاب زکسرتسا تاغ ندم تاقلعت كن هقسع ةر اکم هز وع یان د نالقور بکن درا هعن بولوا

 هبا همهلا قشع تنواعم بولوا فو صوم هنا هبهآا تو یسشعنالوا ءدص كلا ةع دة تافصو ید

 ةفرعم هلتههورظن هس.اق نمزارب ز (بوسایوسامقرص ب واقل اقرا یشعلا) هک ك دیا هلازا نیمغاسند

 رد هلن ةع یو عاب و یمذک کال د شوخ لماکد شمه نالوا بول قلا فرمهتم بو دنا شع ین دا هح هل

 03 ردق داصیرمخ یدید

 تفک ناسا هح دوخ نارا تبعص لرب ٭ تسود نهشدناب ر همان هم نآ کن اغف
 (تادرفم)  یدلبا ناسا بع هن کر تل _نتصک تارا یدنک یارستمخ یسود نشد لوا کناف

 م (نادی) م(تبص)م(ت) دز (ا)ء(تسسو د )م (ن غ د)ز ستہ (نابرهما) یآ(س)دیرف (ناق
 هنا ذعتسا( قراشایانعم)ردکید یدلبا RE و (تفک )م(ناسآ) به( هح) یدک در

 یرطفدادعتسا هکر درم. بع هنهداقعیارودایرفو ها هش رس (مکلر خو هو أ. شاودر کت نأ یسع)

 هل ارلالب عا و انوا یرلاوا یلاعورترب ندر هس دق هک الم لنق دا ص نقش اع هک مکح یرا ازا تس وشو

 ینارا یدن کک ندنسانغتسا لاک ب وع یلاع شاو ا یآردب رن اکی رالوار اتفرکهقشع درد نالوا حزتم
 للو ند-ذک درت سو ڪص یسهلد اعم نم" د نوګارتس ندم ران هنت سو دو ندنک دزد یت حک

 ردشلروب (ابنالا ىلع اللادشا) ےک تن ر دفطل الت | هل راتس ودهدنفشح نکلات روص ردسکر نه ا كرت

 تفک نامرد ارو درکوخ ودردب لدک چ بقررکشو نیزا دعا ضر ماقهو نم

 یدل ارت ینامر دو یدلبا یوخ کدر د كنس لکوک ارز مهلا بنقررکشو م هام اقماضر نب هرکصتدنو

 ( بقدم (رکش) عم داو )رڪ من دنوي ( نیز دعب )م (ضر) هیتر( مام)عم(2)نب (نم) (تادرفم)
 م ( ار)یدلیا(درک)یوخ (وخ )نس( )م (هرد) هبالملل (ا) لکوک (لد) اریذ (هک ) یزوک



 ] ۵ ؟

 یخ دیه رکصتدک دلب ینا الا یعءالبلادا (یراش شا یانعم) هنسانعمدرکی دلب »۱(تفک )حالع (نامرد)

 ماکو کن وکلا ع وب یا بولوا یضار هبالب ودرد ناکندقح بناجو هنالتب ا مب داوا هلا ناط شو سفن
FRANیدلا لرتیامرد لدردنالوا هدکفشعهاربوش دیاد اتعمک الب و دزد نالو اتد اعس  

 فکر ایلس دان دان لث + نس نیا هک ۷ دزوددا مهرب هجرکن زهداسهرک

 یدید هناهلسداب هلا لشم یزوسواریز هسردآهرزوا لدا مم هحر ڪک هق ادا اوهمروا کود

 از مک )ها (حن)داره)ل (م) برکا( هجرک مروا (نزم) برد مک (تادرم)
 رایان یی( ) م(ناملس)«بالمل(ب)ل (داب) هبا لثم(لذج)زوس (نس) وب (نیا)
 هنرش هک ادامءا هاش تلو دور نالوا باحلا ر درم جو هاد نالوا لاوزلا عد رس قداص قشاعیآ

 اهح اورورېشاشۆدغ)ناەلساىديد هم السا بل ءناملسدانیزوسوارب زهدهسرولوا هرزوالدامردق

 یک كتنطلس كنس هع ادامعا هنکلماښد ردو تراشا هدکشروتک اکب یلاعت ىح 5 نالوا 9 |

 ردشءدن نسهممرب و هن املوا یساش ردلاوزلا هعد رس یکل بەن هد هسرولوا مب

 AOE ۳ ره ناگدرک لورق + لبقم دنن هکمدارسو نوحز نم

 (تادرفم) یدید E د یدلبا لوق هلناج لوق یلتداعسارب ز هلب وسزو.ندارسو نوح

 (درک) م (لوبق) لت داعم( لبقم)لوق(دخ )ردو (مد )نوی (ارب) هت (نوج) ن (ن)«دوا (نزم)
 ی وب تلاسیا (ف راشا یانعم) ید .د(تفک )بوم (ناناح)زوسر ه ( نک-هره) هلناح (ناحص) یدارا

 یلتداع-ار زلوا یض اره وسزرس هلت 2 رط هضراعم هر اتش لءاف یاضق م ڪک نقاصهدااعنالوااش

 تن ری صا نوا لوتقابا ناک فا هسنب دا ناخ دو صا هنر ۵ هتاالوا ست بوم هکرداوا لوق

 ی لو ڪک

 تک ناسا ارت لاز نما هکت فک ه کارت + وم هارز دهد ترهمس کیلو ٤

 (تادرف+)یدابا لر یول حورکم هزوع و کی دید ےک اک-همقحو هقک ندلول رو هک | تاهمر باکس کالف

 اکس(از ۳ هار)نم(ر )ید (دهد)اک )تن ریپس) تمخر(ته کسب
 یانعم) یدید(تنک )هلحورک-(ناتسد)»(لرت)ءزو(لاز) و (نیا)یدید (تفک) ےک (مک)
 ندنلو تعاطا بولو ارورفم هنکی درب و تلهمنوکح اقریاکسیاعتقح هدکلنوح و لقاع یا (قراشا
 سفت یداب لر ی ءلمح ورکمان دهراکمو هزووب هک دید ميکاکسهعنمکح (ورغل ها م iw رغیالو) همقح

 هلن ةف رعم ىح هلاح یاب هلک نسندنقو نالوا عطاع فسنولق رورغم یس هلن امن دلاوزرا ةعب رسناطشو

 ر دو تلخ ثعا هک نسهلوا هدنلصعر دهن تو قشعو

 فک نخ اتے تفک کس Ge E تا ھ دسار وۀ تب دنازا 5ا کک

 تدفین کلا ۳۹ و- ینول یدلکوریک ندکر کف كنس ظفاح ہکیدید ےک

 نب (نم) یدک دنآ) ورک نان( )رکن( هشیدنارنم(نا) م( فام )یدید (تن کس ) ےک (ک)
O)یانعم)یدلبا(تفک )م( ن اتم)یدید( تفک )هکهسمک لوا( ہک ؟:۱) مدد وس( ما هت نکن )  

 هح ولو ند هشدناورکف یس دق بناج انس یلق كظفاح هلکان عو قفا كس را هتلادمع ( فراشا

 یدید نو ےکرھ لار طن هلاح ره اظمدسا یغداوا لفاغ ن دة دن نملق نارو یدلوا غراف ند هلداک

 رد دعب بجو م باق تاقغاریز یدابا ناتبهسیا
 اضآ هلو

 تفکشونوحیسخغانیارد هکنک م زان × تفکتساخو لک انج غرم م دحص
 یدلحا یکح كنس قوحهدغا وار ز هلازآ ی زان یدیدهاکرت شاحا یکی و ست هرات ل اب یقوحامسص

 (تفک)ی شمت هرات ( هتساخوف) م(لک ) هسبالدا(ب) لب (نجغره)یتقو حامسص (مدعص) (تادرفء)

 (2)لس (توج) قوی( یسی)م (غاب(ت)ف(ه)اذ(ک)4(نک زا( )انتان )ید
 و هدک دن E EEE SS شتر

 هود



۱ 

 ۱ هکیدیدهقد اص دن ره نالوا هد وحش دن ص هخر س( هنو عو مم ) بولو ا فش کنم هللارارسا هودنک

 هدنتبح خان وب هکهاوا نیما ندتحرکم بولوا هرزوا هدهاحو هلوا هدانغتساوزان بولوارورغهلاحوب نقاص

 رورع بو دیا نظ یدتناروهط کو دنکز کا ر دشاو ارهظم همرکوب یرلاوق قداص هع كهللا یک له

 نودقک ندنسلاحوب هک ا
 تفکن قوشعج تم نقش اع * یو ےحخرن تسارزا هکدن دنع لک 1

 ( لک )(تادرفم)یدلی وسزوس ی هنقوشعم یشاع هام ارمنی ان دز ود یرغوطزب ید او یداوک, لک
 ( تخ )زو س ( نع-) م(قشاع)اما(یلو)زز منی( ےک رن) یرغوط (تساد)ند(زا)یداوک (دیدنتم)م
 ه دقح بلاط بولوا صالخ نداوهو سه (قراشا یانعم)یدلب وس((تفکن)هنقوشعم (قوشعم) و
 کی دست اویداوکب ونل دوخ ندنداشرا لرب ن دنت یل ست لاک رم عد نشوررب ید قاع نالو قداص
 ااا ل دش ارز یدانوسزوس ىق هنقوشعم قشاعام | مربب نالوا هللا هفل> یازممنعت ان دزو سیر وام زب

 رداکدقداصهدنلو تح نمر وک طل یر هدر دن د ةح هدنفشحور دفطا لج یالک ارھقو
 تفرنراسخر هناکمرد لاخ کره × درن شماشع تہ یو دیانت

 (تادرفم) ید مر وس هلیراقاکی یتکاخ نانسوبق هن اھم کے کر زرا هنغام د كنا یسهعار تبع یدیاات
 (دسرن) ربعض (ش) غامد (ماشم) هبالمال(ا) م (ت:ع) هاد (یوب)مم ( تح ) اعطت (دیا) یتح (ا)

 یدمروپس(ترن) اک (داخر) هسبالم1( )م( ناجم )وق (رد) قارب( اغ )مکر (کره) زمرا
 كنسو قالد شم ەدەشعەار هک لدي لووشز هر با هنناج غامد یس هع ار تم یدیا (قراشا یانعم)

 چ تفس دیا تاءهژهلون توقاو ESED لعل یم عصر ماج نازا یرا د عمطرک 2 هک دکو دندنرازوک یناق کج بو دیا لمحتهرلافج هللا هجورحر هک دا فط ېنروق بوسمروسزوب هنکسشیا

 (تادرف») رکن اد توقابو راک هل جوا كکیرک كسرتوط دما یبارش ی نمرة ن دماج عص یھ لوا رکا
 (لعل) بارش (ی) نی زع ( عص ره)حدق (ماج) ندنا(نازا) كس رتوط(یراد) دما( عمط ) رکا (یک)
 ندهاک الد نیم ءارارهوح هب ونعم رارساو هد قالخارکا قداص بلاط یا (فراشایانعم) كلد (تفس) رک( دیام) هے اطخ )ترک (هزم) حدا ( لون)هیالما (ب) م (توقإ) وینا (دد) یزهرق
 تدمر كس رتوط دما ینزورب وع ولطكت هاجر تال ضفرا ون او ینروهط كن کاک مهلا ت بو قع
 تجسم لکا کر دک رک کود ندنرلک رک لرازوک یرلشاب ینا یکرجا توقاو ا یکصوحا
 نسهلوب یناعمتافوشکو نس هلو ادعتسم هب هبنانر تاضوسف بولو |

 تفشاییرصسمیساب لہنس فاز ٭ اود فطلزا وح شو د مرا نات اکر د
 یدلحاو یداوا ناشیر هلا یلب رڪ“ ینلز كلبنس ند نتفا طل كن اوه هک وح هصک. نودهدنناتسلکمرا
 (فطا) نم( زا) هکنوح (وح)هصکن ود(شود) یتنجلدا دش(مرا) م (ناتساک )ف (رد) (تادرفم)
 (تفشآ )دناز (ی) هدسنا (یرح )ل: (میسن) المال (0) م (لینس) م (تاز) مم (اوه) تفاطل
 هلا هح ول صااخ هدملق هضور هصک ن ود هغ رس (ةدهاشل اثرو هدهاحا) (قراشایانعم)یدلو !ناشیرب

 فشکنم ندقح لاج لبس یرعم “هلا تافص تابلت یونعم تابح ندنتف اطا كتبو یشع نالوآ
 1 یدنروک هراکشآورهاظ قیقح بوبح بولرا

 تذع راد تاودنآهکس وسفا تفک + وک تنس ناھ ج ماج مج د نسم یا فک
 یدو وا تاود قناو ا لوا هک فیخیدیدلبئس قنس ناهج ماج كنس یدن سم كج یا مدیدهلبنس
 (نب ناهج )حدق(ماج) یعسا هاش دا ر( مج )دانتسا لع (دنسم) ادن فرح (یا)مدید( منک )(تادرفم)

 قنا وا(داد) م (تاود ) فح (سوفا) ی دید (تفک )ىق( وک )هساطخ (ات) ییروک ن امج ||
 مه اش نالوا یادح لنس وقرا اش داب یا م دید هب وبګ فرطا لوا (فراشا یانعم) یدوب وا(تفخج) |

 یقمهاک |لدنالواا4 ناهجءفاص تآ مک د اه دهام لاج را ونا هلکن ابو دیاناس>اهدتساازور
 هدداسفونوک ملاعوباک الد نالواراد تلود لوا هک فح یدید م وع فطل ان دنا عرو لتس لوا

۳۹ 



۱ 0 

 نکل یدنایدوب وا بولوا بوګ هبااوسام تابخ
 هاکرادس لدپولواثعاب هبه دهاش هلال هد ها

 داوا لصاوهنعاتم ملاجراونا
 تفنشو تفک نیا نک هاتو کو ەد عاقاس * نان زدنا کتنا هن یش نس

 (تادرفم) هل اهصق کهساو یک ای وس ونو ربو ںارشقاسیا هلکه ناز دکرداکد هنن لوایزوس یشع

 بارش( ی )قاس یا (ادقاس) هل د (نان زب ) هلک( دیآ) هکر دوا ( هکت سنآ ) ین( هن) م (قشع) زوس (نڪ)
 فا (یراشایانعم) كمشیا (تفنش) تاو (تفک )و (نیا) هلا (نک ) هصق(هانوک ) ریو (هد)

 بارش یار داکد نکگ یریسعت هلبزر دن دا قو ذ لج هلن اب فر اع بس دق تاکو ی شعرا رسا نهم قح بلاط

 بارشنوج | قوا قر غ سو تسم هلن شع تدل لاج م وات مربب ىسقاسڭنىھهلا شع

 هللا فرعنم) هک هلاهانوکو عطق ند یکم شياو بوملب وس یی یر غ كنم اک مو بو هلا شخ ییشع

 هناسل لک

 تفت سران قشعمغزوسدنکهح « تخادناا ر زریصودرخ ظفاح لا

 (تادرفم)یدلوارداف هکلزمک یر ارح دذجت یشع نوسان یدتا هبا ر دیربصو یلتع یاب یزوک كطفاح
 نوسان ( دنک هچ) یدنآ (تخادنا) کد( ابرد) هیفرظ (ب) مه (ربص) لقع(درخ)م( طظفاح)یابزوک (كشا
 ءاقل یرزرآ (قراشایانعم) كازمک (تفرن)یدلوارداه (تسرابن) م (قشع)مه (مغ)تدارح (زوس)

 ید تا قرع هقشع یابرد ینرارقور صو ییشاعم لقع ینآ یر کو یا یزوکتظفاح هلا بوم

 بو دناوحخ ییسهدارایشعمعترارح نو دل امار دهزالرتس قشعر ارم ا هح رک ی دوم فراتخ او

 اضآهلو یدلوارداف کازک

 تساخرب تمالسوزکنیشنماماتفک" *  تساخرب تمالچ رلدودش یدو لد 3

 یدقلاق تمالسندنسارز همر ووا هلم هکیدیداکیرمادو ىدقلاق همالمریل دو یدک یدو ملق

CN RCEمآد) یدک () E NS 
 م( تمالس) نس( )نم( ای( )همرووا(نیشنم) هل هزر (مای) یدید(تفک) یدقلا(تساح )ناز
 رصبلاغازام) رکردهاردزانرب یشعهارقداصقشاعیا (یتراشایانع.) یدقااق ( تساخ)دناز (رب)

 هکر در وعهمو تقرف بسو تدر ثعادهدند-ذع تمه لا تور ظن هاو سام سفر هش رس (ییطامو
 لوا یدنکن دلا یامز مدامقناو تعاطا هک یدو ماکوک هابااوس بح بو دیا لبم هبا وسام ملکوک تقورت |

 یتساوع دزتبګو همر ولوا هلمزیزلوا عج هدملقرب تم یکی ابا ذکی ا هکی دید بو دیا مولاکی رومغرما د تقو

 یداوا مدعنمیرمس( میلس بلقب تنا تا نمالا) یدکی دقل اف بلق تمالسندنس هک هم ا؛لرت

 تساخربتمادن تبصرا رد هل هک ٭ تسشنب شوخ ید مزب نی رد کی دمنش هک

 هلتما دن لج هکلب یدمقل اق هل تما دن هدنرنآ تبع هک یدرووا شوخ سفنربه د اج انفود هک ل دتشر ایمک

 7 )ا اکا یو ےک کادر )ا یدقلق
 (تمادن)هبالملام) م (تبص)تفاع(شآ)ف(رد)ین(هن)کدرووا (تسشنب) م (شوخ)
 هداوسام تب هدننرا دنالو ا یناق وب قشاعیا (یراشایانعم) یدنلاف ( تساخ) دناز ( رب)یانامشب

 داو یههدنرعرخا هکیدروکر ع شو و یداون تحار سفنربهدلناعانفوب کل دنشبایمک نداد لها نالوا
 | قدلوا نامشپ هنلاح كر هبد مد ۱ لم صدت هلنا ةفرعم الا داتناو تعاطا هسهللا مد هنکح هشوب یابند
 ردهدنهادنترخآواس دلها ل دروکی مک لدسکح تمادنو

 تساخرب تمارغاهشو قاشع سس × دزقالنادزب نا دنخ خرنازرکا ععش

 (تادرف۰) یدتل اف هکدوارلهصک هدنکوا كقاشع كنس هسي دروا فال هلا لدندزوب ییا وک لو رکا عم

 (دز) همندحو(ا)اوءد(فال )لا لد (نادزب) زو ییاوک (نادنخخر) ندنا (ناز) هربح (عش)

 یدقلاق تساخر)نلدرا ( تمارغ)«بالمال(ان)رلهعل (امش )نس( و ) م (قاشع) كوا (س,) یدروا

 | رادربخندسهلا تاذراونابو دیا اوعد لتفرعمو لع راو ناو رلحالصو دهر لکد ان د لها (فراشایانعم)
 ا ا ا ا

 ندا



{oo 

 "لراقداص قشاعنالوا كنا اتر اون ا رهط مكانس هدلط ماعوب بو دیا تمادن هنلاح ید تروص لهان لوا

 راب دلو اهدزاشبودنارادتعاهدنروّهح

 تساخربتمافو ضراعنآ کراداومم _* ورسو لکراک زیرا دا نج رد
 (رد) (تادرفم) یدنلاع لبو هلغلرا داوه كتماعو ضراع لوا ندنراک ورسو لکی ب راہب هدنج

 (داداوه) هام () م (هرم) مم (لک )مم (داک) ند (ذ) هی (۲) م (دامب) لب (دا) جتا( نج )ف
 (قراشایانم) ید (تساخرب)یوب (تءاق) قاکی( ضراع) لوا( نا )هب ردسم(!) ییدیا تب
 ی دراقشاع نالوا هده ود هقح ناجا عاد یکی رال داب هدتبح هضور نوجا تاصو هب ههلا تاذراونا

 لوا ها دا دقس ان دنر اکی رل هح رشنم هنس لر هنا فراعنالوا تبا" هدتماتتساهاروهدن وب مھ
 یداوا تا" هدملط هارو یدقلاف همت هتاف صو هتاذ تا لع

 تار اھو ودا اا 6 شش رب
 (یتشذکب] م(تسم)(تادرفم)یدقناق ت مابقو نتف هما اثات كنس ن درا تواخ توکلمو دک ت سم
 (اشات )هس المال( ا )راکم نالوارو سم ندقلخ ر ظن هدنوکلم ل اع (توکلا.نابتولخ) نم(زا) لدک

 یک الت هتنابذمعمسا) (ف راشا یانعم)یدقل اف (تداخر) 2 تمامق) هنتف(ب وشآ) نخ (») ناربس

 بو دیا نادرکرمورمص«یفوس ورک کت المل همتا ذ تالق كنس هغ رمس( اقص یسوم خو اکد هل هجا یر
 كنس کلو دلو ارم هک شر فبعض یدب وق تماق هنر اشا بولوا ل لا بر ط خم هلکلاجر او اةدهاشم
 : 1 ردشاواهرابهران بوج لمتراغاط هک

 يسا خزر تماعودقزاش کش کر سورس" تلخزا توز کوا وراتفرشم /
 (تادرفم) یدتلاق هلزاتتءافو دق کورس یصکح شاب نددقغ ا قانا ه دنکوا شرو كنس

 قغاتو (تلخ)ن-(زا)یدقوط (تفرکت)واوب (ب) 3ا(ا)نس(2) شیوروب(راتقر) لوا (شیب)
 برا( تراثا یانعم)یدقل اف (تساخرب )یو (تماقو دق ) هلا زا (زان)یمکج شاب ( شکرس) م(ورس)

 انا لرک كئ الم رکی د كل الج تمظ ءو تال ازال تد ارا مکحو كلاصفا لک كنس كنس رات لعافرب نس
 یراتاذ هکرلب دت از فارتعا همت یری ندنرلامح بو دیا ناد رسوربخم یس لج اقتاو ماوعلرکوالواو

 شراب دنک هاب اار ورک ب و یا لشکر س هلسس تلذغ ماوع نکل رای دلم هدزبحان همانمو هدانف ییراسامحو
 (هتنا هعضوریکت نم) هکردراشاق .دک اله هطرو

 تساخرب تمارکو سولاسنمرخزا شناک * یربب ناجرکمزادننن هقرخ نیا ظفاح
 م (طفاح)(تاد رشم) یدقل اف ندننم رن تمارکو ابر شن آ١ رز نسەراتروةناج رکم هکتآ یی هقرخ وظفاح یا

 مم(شتآ )ارز( ک) نسم راتروقو نس هبا (یرب) م (ناج) کلب(« )تآ(نادنی )م (هقرخ) وب(
 ھالا طفاح یا (فراشا یاذعم) ی دقل اف (تساخرب) م( تمار )ا ر( سولاس) م (نمرخ)نم(ذا)

 یکلتسر تروص ول تامل انغت او تام ارکو ارور کو بودنار کف یاالحورهقر یاالحاو تمظء
 تقرف شا ی دیا نوخ یرارکح لجو هکلوا هد وح با دوجو یانفا نامسه هبا لرتیدوجوراهظاو
 یدقلاف ندننمرخ ع | قلراو هلا تناناورکو قّاصتمارکو ندابر یس ہل تةرح شتا رکو

 (تاد)
 تسد بل دع تد صوزونهةخعرد ¥ تسه بقر ترازه دیدن سک ول یور

 (تادرفم)ردراو تابلبزووزونهنسهدقل هځغر دراو كبقر و یدمروک هسک ییزو كنس

CEEىر ( تقرا (:) لب (راره) ی دمزوک ( | 
 لبلب (بیلدنع) هس اط (ا )زو ( دص)یدعن(زونح) هر اطخ (هزءه) ۳ ( هضع)ف( رد) ردراو

 هتاالاهتا لعبال مهللا نالوا لكي رشالد-او بودلوا یلئمورظنیا ( قراشایانعم)ردراو (تسه)

 كیوه تاد نالوا هدسغلا بغ هخرارس لاردا لاردالا لرد نع زګلاو ةرخ الا فالو ا: دلا یال

 نولمتمرکم هلدحات (مدآ یان رک دقلو) بو دنا مرکی تمعن بغل نام او بوروس مما هل تفرعم
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 ۳۳ رغو هراهبوراعو بورتسوک لول کتا ذ تلصو هل دس هلماحس تدآ (هوع-اق امة سم یطارصاذه)

 منکاشرا مکسهتناو تورها کم قتساذ ) هک رلاوقهدنامر دیاو نیا دک نالوا كمر حاتحوهراوآو

 ا ۳۱ هرکصت دکد اراودمما هل رادعو ( هلا هجر نم اوطنقت الهدام عد طل نا

 رازهوناط. شو سفت یا سذأ بب رغون بو دیار وتسم هدنزعهدرب كقد رشتادهدن ر ع لع ول بو دبا قلخ

 را سوززآ یسسدهاشم لا ؟ب] نان هشت .لجت و رو هظ یک ه خغزونه لا التم هلن !نان زهر بقر

 ردرل شع اادف کار نیراناچ هکر دراو لراتاعر دبا دابر و ها آل هح ار هصک یک ببل دنءزول ہک

WYدرا ما سه کد  

 تسد ب رغ تراز ردرادنیرد ن نعنوح + تس ب رغنادنح و یوکب مدمآرک

 ی ردراو كل رغلس كندز اتوب کب ر داکد بد رغواکد لوا هدام داک ہک لګ كن سرکا

 (تسن) م(بیرف) وا لوا (نادنج )نس () لع (یرک) بام () سیا مدا (مدمآ) رکا رز
 در مر م (بیرغ) با( مه)م دز( (دوج) لک
 تمکح ندزملصا ن طو اکی دتا با مفرش هار اوا دده اشمو هلکی اطخ تذل برا (یقراشا یانعم)

 رازهر دیاوزرآ كلاج هده اشم و نیسءاصا ن طو هسیا مدلکهتر ءراندی- هناخ تقشمو الب ی «اکهقم ل هملح

 | ردهد ایزند هلج مجاسح اهکییانعو نوعردلکد بب رغ یک منی یدیرب هدنجماراس رغردقوب ردراو كس رغ
 تهب رف 5 نع ماو لصودسمان < ٭ داب سک وازارود گو زا میاد

 ردراو بد رقنعاکی یدىما نیان رک ] توسواغاربا ندنسهسهک هکندنس مغارا هکواکدن

 (دابم) هک (سک )ندنس(دزا) قاب (رود)ندنس( دزا) غار (مرود) لکه( دنچره](تادرم)
 ردراو (تسه)هدنامز نقد (بب رق نع )اک (ما) تكلصو كنس ( و ل هو ) E نکل) نوساوا

 اروص هدسشدن لام ڪڪ یمربحاتو لیاددوح و مزب هدسدقت لاک كس رش ""تادبراب (فراشایانعم)

 (فاعدادا عادلا ةوعد بجا بب رق یاف و دنرولا لمح ن د هملاب رقا نو )یلاعت هلوقاماررتسوک تب دم

 دعا کولو اغاریا ندنسهسهگربحهن دنزوبع۰نیسنیقب ندزپهزب نسةق.قوان عد هش رس مانع تابا

 یزربس رڌ نع بوس ارو هد یزپ هکر دول م دما ندکه عساو تجر نکل ردت دودهلناب دا. علا یوذعم

EEدیماانیزپ ەنتمر كس دکغلتاق ندسلص او کک ابتاذ و  | ESE 

 نيس هديا لصاو هکنجر

 تسه بدن یورولرب تسه هکاحره # .تش : قرف تانارشو هاشاخیشعرد

 ف(رد) e ردراو CAE لدبح ردراو هکر ره ردقول ق قرف كن هناضم ها هاشاح هد شع

 ردراو( تسه) هکر رد (هکاجر »)قو (تسا) 6 (قرف) اضم (تابارخ) هیکت(هاقناخ) م (قشع)

 کو تدر تملا ترشح (قداثا یاس (تنه)(بیب )تا (یر) سکور فر )
 نالوا ققح بببح هکلح یننقرها رب زر دق و قرف كن هناضم هلا دهس هق د اص قاع نالوا تامل ر هم

 رد هبعک هقشاع لع لو ار دراوهدنایس لكراوناكهللا

 تسد بلص مانو به ارور د سوقا ٭ دنه ده٥ > ار هعموصراک کا ا ۱

 (هکاحا) (تادرفم) ردراویدآ جاو رم شکو کاج اساکهدناراررو هواج هنشی اك هعدوص که درب لوا

 (سوقان) راررو (دنه د: )تز( واچ لوچ ا۱ تا ت )ینا (راک)کهدربلوا
 تا ردراو(تسه ) تبو جیاخ ( بیل ص) ےسا ( مان )سم هتک (بهار) اسلک (رد) لالو

 : هزاسوزات نالوا لا هتنا ترمضحو هنلوا تعاطو تدابعنالواهددصسمو عمایدنا هکل رب لوا

 E و نودلواسشک رکو نوسلواک اچاسواک كرک هداحت لوا هبلوا عنام

 عنام هنزانوزانو هنناعاطو تادامع ب ولوا هددحسو هد هبعکن ؟لردق و قرف ندهبسعکه قشاع هنس تالحم

 ردپاذعر خزود هکر دان کدام هقش .تساع لګ لوا ه سرو ناو

 a درد کاو یا * درکنرظن ETE تاع

a E 
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 ردراو تبیط هدر دالاو ردقوب دردهدنس یدک یاویدنفایا یدلیا رظن هنلاح كن اراب هکب دلو ا یشاع یک

 درک( (شلاصج)م )کین (کدش) یک (هکک) مم (قشا) (تادرفم)
 ردراو (تبه) م(بیبط) الاد (هنرکحو)و قوی (تسب )م(جرد) یک یا (هجاوشیا) یدلیا
 تاضابر هدقح قشعهار هاب اتابهلا تاد جدر دوتادابع چ رد ەدناکەرھو هدناره (فراشایان-عم)

 هعنس اضتقم یج رکدعو ها نالوا (نیسحن ابا عمضبال) كقداصقشاع نالوا لوج هنتقشم تادهاو
 هسخو قود رد هحاوخ یا ردیارلاود هل تلصو هن دردو ردنآ رطن تاازلوالمع ارظن هلجررظن هنلاح

 ردکع در ددان هنس اصد ابعوردرظ ات ورضاح ققتح ببمط

 تسه بم یبدحوب رع هم مه * تس هزرموحا همه نیا ظفاحدان رف

 | (دارف) (تادرفم) ردراوزوس برو هصق بب رغ ر مه رداکد هرب ثبعرخ آیدا رف هلج وب كف

 ۱ تادا(مه) لکد( تسن ) ثبع (هزره) هد ال ءال( ) تبقاع( رخ ") هلج (همه) وب (نيا) 7م (ظفاح) ناغف

 | كفاح (ییراشایانعم)ر دراو(تسه) ۸( بس ) هندحو (ا)زوس( تی دح ) م ( بی رعد عق) هنراقم

 | رارسارب مسهوردتلصو ثعابرب هلن ابر قف ولا طر دلکد هنا دو دوخ فاغفو داب رف بشوزور هلهلادردوب

 ااو ردکع دردتمسو هیام هب هنن ادرس ڈی دا مولع هل اان اطعلا بهاو تاب اطخ رو هب همهلا رغ

 تاتش وخ یازسشن | هکهزمغ شکپ ٭ تندنشدوخ یالتبم لدو فلزمادب

 (نتشی وخ )راتقرک (التبم) لکوک (لد) نس( و) م (فاز) قازود (ماد) هسیالمل(ا) (تادرفم
 || یال( )ک 1(شا) وب( نیبا) ار (هک) ییقزوک (مزغ) هسبالدلل ا: )د داوا .(شکی) رد (تسا) ئدنک
 لکو ک هاکتبفول لنس هن هکتاغص تال ر ارسا كنس بران(قراشایانعم )رد( تسا)یدنک (نتشیوخ)

 | كلکوک ارز لتر هظم هن رم( او نا لبقاوووم) فا هاکمرک ننس برا رد لوا التم هلراخایدنک
 ردکع دردو قبالو یس: سلوا قان لس دقمح ورانفلادعر

 ۱ تسنتشد وخ یا ع یربخ هک شا تسدب ۱ * اطا اس ا ود

 : (ک) (تادرف») ردرمشرب هدنلو هدنرب یدنکه کو ازت هسرولکی دا یهالزع رطاخ مزب ندکلا كنس رکا

 | بت (شابتسد)زب(ام) ل کوک طاخ) م(داره) روا (دیآر)تدکلا( تد ن )كنس( او رک |
 || فطل اضح برا (ینراشایانعم) رد (تسا) یدنک نشو )دنر (اع) رخ رب (یرمخ) ارز( هکر لوا

 دعاسمانرعوو هلا نادحاو سم یکلاجراوتا تالت و یک هلماکت سنا نالوا ید اره ماکو که لک انعو

 || تو نوک هبابه هل لخ اوسامرع زان نالوا تداعهٌءامرس هک مرک مدقا مدقرب ندلواتوف
 | هنقشع لسو هملع هلن | یلص ینط ممل ا د مدح بر ابر دق ولر طن هب یدک هکر د مرکه دنل عر ام رکو اطء نالوا

 نلت اسلا بم اب نیما هلا هاکر د لوبقم هل دم رک اک !لدندلوارخ ار ع هز

 تسنتشیوخ یانف مداهءرمتنابش × حش نومه هکن منی مش تب یا تناع ۱

 || یچ دنکم دارم هدرل کو کار اف ېک شب وب نی رش نب یا نو حق لاک ا تاذ كنس نالوا لازال ٤ قاب

 | (نم) فطا (نی مش) بومح (تب)ا دن (یا)هساطخ (ات)تاذ(ناج) همعسق (ا)(تادرفم) ردكم ااتفا
 || یدنک (نتشیوخ ) انفا ( انف) مدوصتم (مدا سح)وک ار اف (هرمت)رل هک (نامش) موم( عم )لش (نوعح»)ن |

 |هار نوڪقح کا تاد كس مةقح بوبح نالوا (هدامعب ف طا ) ےب یا (ییراشا یانعم) رد (تسا) ۱

 "ارع هلا انم تذلو هلداک [لدمدار هدک اضر
 ردکیدع ران لا قیفر كق فود نسمرتسا كم !انفا هک لول ی زمجان دوجو بواب یکم مش هلکقشع شنا

 ۱ تنتشر وخ یاربوردوخ لک نآ هکنکم * لیلبیا فک وادیدزقشع یاروح
 |ا رده ًاریدنکوردوخ لک لوا ارز هاب اینرکف قلو اقشاع هلک لباب یا م دی داکس ل دروا نار قشعهکنوح

 | م (لدبیا)مدید(عفکراکس اب )ددروا(یدز) م (یشع) رکف (یآر) کوج (وج) (تادرغ)
 ۱ ةنصر دکید یجب یدنک (وردوخ) رد ما ندنتسر(ور)یدنک (دوخ) م( لک ) لوا(نا) هللا (نکم)



 یلاج لکل نقمقح بوم یا (یراشا یانعم)ر د(تسا)یدنک (نتشیوخ ) )رب دت (یار) عب )ع( )رد هشم

 هبش و مریداکسالدروا نیأر قبق>قشع کو ج لبلب ندی !ناغفودایر دلد هح اص هکک و ل. دوززآ هدهاشد

 ریز هلن بلط قو بوذیاوح کءدارایدنک نامسههلبترکت قوا قشاع هک هادو دوش هکمردبا

 یب هنلج تمکسو یس هملع دارا یدنکه سر دیاناسحا هنره هناوق دوح ولا بحاو نالوا ندنت ادیدو-و

 ردکع د نس هش دهرورغو نس هماب :ندکدنکب وا ندتح یناروهظ نالو اه دکد نکن امهر دیا هعس ا تة

 تسدنتشیوخیابقدننز شاهفان هک * حاتم لکن سح تسن لکحو نح شع
 )ا( (تادرفم) ردندندن یمابق ی دنکی را هفات لاک اریزر داکد حیات هنکشم لکو نیح ییسح كاک

 لکد( تنس )ردا رم قوح وبحر (لکح) ردیدآ لرم رب قوح کشم( نب ) م (كشە)ەسالمال

 جار هکړمض(ش) باد (اه) کس كب وک (هفان )ارز( هڪ ) م( حات ) م( لک) م (نسح)
 لوا یونعم لک لبلبیا (یراش |یانعم) رد( تسا)یدنک (نت وخ )ناتفق (ام) کود( دن )نم( ز ()

 یک ل کج بوم و هننا داع یکر ن عو لش م كلو قر دغ هح رم( ءا رةفلا من او یغ هللاو) قق بو بع

 تید نع یرل هک مے اوف ی اطع یک ہرو هل داء كالا نالوایونعم لک ارز رداکد حاتح هنتامارک

 كيلا ترشضح یس لج تامارکو تازچدنالواهداہاواو اش اردموتکم هدنادلا مانالواهدننس هر ونعم

 هر هسک رب لوا رد>اتحهو دنک م اع هلجاریزردح اتع ههللا لوټ هساوا هد هت مه هنرهردتاس>او هبه وم

 ردکعدر داکد حا تح

 تس.دنش ود یارسر د تتفاعخګ ہک * رد د تو رهن بارا هاتو ره

 (تادرفم) رده دکآرس یدنک ی ده و 1 تدا رزم مقیم ا رلنلود بابرا زمسنو مكن هنامز

 (منک)اریز( کز نامز(رهد)ناسح!(تویه) ین (ف) )دحام (بابرا )و (هناخ) هسالما() هقک(ورح)
 یانعم) رد(تسا)یدنک (نتشیوخ)وا(یارس )ف(رد)هساط> (ات) روضحو تع (تشاع) هنر

 لج بولوا هتنانالو !دعهل ا د> او شا عنامو یطعم هدق.ةحقشاع نالوا یح اص داعم لقعیا (یراشا

 هح ات اعد عن ةاصهتسا ندهللانالوا تاحال ا ىة اف ی ادا ره هلج هلو | حاتح هب یدنک مل اع

 سا هک هنس ناخ كنترل صان مبایر ازمستو سه كدامز نرو هنانمغب کشد صوصخ اند !تحاح ضرع

 یدنکر وضحو تفاع هدااع یا و ( بستع ال تدحنم هةر ر واجر ع هلل عع هل قس نمو) هل

 ردکع درد هد اتمهییصالغ | ت معنا ماتداقعا:ههال ترضحو ان الزکت ع انقنالوا هدکسلت هنا
 تسنتشوخیافوو دهعرسرزونه * یزاساحو قشع طرشردو ظفاح تخ ودب 1

 (تادرف) ردهرزوا یسوهیسافوو دهعكنودنک زونه هدنطرش قازاساجو قشعو هکوملاح یدنان ظفاح
 ىدمش(ز ونھ) لمعان وا ناج(یزابناج) یا هلعفقو ام (ط رش )ف( رد) م (طفاح) یدناب (تخوس)

 یانعم) رد(تسا)یدنک (نتشیوخ)ثمروتک هنر لوق (افو)رارقو لوق (دهع)سوه (رس) ىلع( رب )
 یلاصت هلن بسا ینارخا لاعو رقفال دعتسا لاقف ك حا ینا مالسلا هبلعهنا لوسرا لاھ الجر نا ) (فراشا

 نعو زا دهعیافو نالوا یشع طرش هددانآ تشهد ی شع هارو هرس یی رش تب دج ( الملل عتسا لاقف

 اتفاح هدلمص ہلا كن | دف ناح هدتح هار هبا تا ده اجو تانض ابر تة ثمر اتو هدلم ت هنشتآ لزل یادالبورقف
 ردکعدر دهرزوا ی سود یمافوود هع كنو دنکزونه بو منن | ندق شع یالب نالوا تلصو طر شی دنا

 (ترا هلو نک 1

 تسسوه ھه متفنسش لدرمخ * N متفک ولا لد لا

 م (لاح) (تادرفم) ردراو ےس وه دک شا ینرمش کلکو a وه هک د ییلاح ك لکو کاکس

 (تفنش) لکو ک(لد) مخ )دراو (تسا) تبع (سوه) هکلکید (نتنکراکس(نای)لکرک (لد)
 نم لاق در یبلقیآ ر هنعهّلا یضررعلاف ) (یراشا یانعم) ردرا و (تسا) تم (سوه) همکلکمسا

 را رسا هلعاقما نادااکو یترژر كلامج با هیفاصو هقطان حور برا هرس یدحورم.تالک (تنآ اتتا

 | یسوزرآ ماکو کو عد(كيلارظنافرابر) دکردرا و بح کچ داکس ی هتشکرس لد لاح بولوا لصاو هندح وا
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 “لت هدمدوحو لبح هرس ( ملا یلارطنا نکلو ینارت نا ) هکر دراو مش هک شی ان دنس ید عرب

 ردکعدردراوموزرآ که مل اکر ارس او ہک طس او الب ضف نال واهدعرطفدا دعتنا هلک اراهظا ل هسدقراونا

 تسسو» تم ناسقرزا * شاف هصق کن ب ماخ ط 1

 دماو صرح (عمط) (تادرثم) ردراو ےس ود هک زکن دراسقر ین هصق ساوا ره اظ هکر وکی عمط ماخ

 (سوه) نب (ما) یک (نتفخ) دایک زوک(نابیقد) نم( )وهاظ(شاف) م( هصق)دوک( نیب) مه (ماخ)
 فاع یرس (اتعص یدومزخواک د هلعجلبجل هر لعامل ) (یتراشایانسعم) ردراو (تسا) تبح
 لرو رض با رطض او تکرحندنل هک مدع بو دیاروهط یر ان آهدنزمحان دوحو كت هرب ی شاع ناو بانو
 ماح می هک رتسندسان ما وع یل اح هرکم) دقدلو ارهاظ یشع دق هلک |هرابهرابیو دنکب ولقب

 ردکع در داکد نکمرتس یشع وش نالو اره اظ هل | لک هملغور دع مط

 تس سود نتفخزورا تواب « فی رشوززء ننجح یردق بش
 : (ردقبش) (تادرفم) ردراو مسوه هغع اب لد هح اب ص هلکنسیس هګکر دقر فب رشوز زءنلغ ود

 لد هح ابص(زورات ) هلک( واب ) مم (فیرش) م( یز ع) نیل ځو (نینج) هبتدحو (ا) یسهعک ردق
 اع نانل وا ربع بش تدس 7 رام و (ف راشا یانعم) ردرا او( تسا) تبع (س وه)همغاقعا ) متفخ)

 زب زع یک نوت براب ردکردقهلسا نالوا فب رشوزبزع نیع هل رم هنسلعر اولا ناهالا ترمن> ین اف

 قرغتسم هعلوا لصاو هکحاتلو هکمروک هلا قارغتسا هکتاملعتر او | كنس لد منح ابصرمث> ییهصک

 ردکع دردراو میحهملوا

 تسسوه تفسر سرد ¥ ازاتینح هناد رد رکهو

 (هنادرد) فح (هاو) (تادرفم) ردراو مسوه هک دهد هلم دل یهنادردرب لزا نیل و کاو

 ( ختفس)مظم(ران) هم (بش) ف(رد) فیطل(لان)نیلیقو (نینی) هیتدحو (ءزمه) یسهنادوجغا
 یک ك ادیب وا فو فیطل هد نااظ مع و (ییراشایانعم) رد(تسا )تب (س وه)همکلکلاد

 تبا هلا لع یف اوم ههالا هاضر غیز الپهدقسشءهارو تماقتس ار دق هلو ا لصاو هال اءاقا نالوا لکشم ۱

 ردکعدردراو حب همغلقلوا مدق

 تسسوه منتفک کرم هک × یامرفددم مشماابصیا
 (ابص) !ذنفرح (یا) (تادرفم) ردراو مسوههغاجا قورا رزرو تنو اعماکی هصکوامص یا

 ( ختنک) یقو رح( کره ) ای( هک) دو (یامرف) مدرن (د دم)اکب (ما) بی (بش)وپ(ما) یی رح
 قضو ی دیا عفر نانا فن تااظو یاو سام تارودکی ا (فراشایانعم) 7م (تسسوه) همغلتاجا

 هک ابا تنو اعمو ددماکیو شت نس هل | قد نوع هبال تسرب هدنس هصک هب رش تامل طظ و ناصستاضوفو ین |
 یقورح- رد نوجا قلوا لئان هننآود دیرفت هلا هم هلا تاما تر اونا تافشاکمونو دب رګ نداوسام تارودکو

 ردکع دردراو بع هغاجا یکرالک هلا هنا لاجراون هاشم یتقواطغ فشکد وغاب
 تدسوه نفرو هار لاخ هوم لو فرشیاربزا

 (یارب)نم(فا) (تادرفم) ردراو مسوه کمر وس یک اخ كکلوب كنس هل جوا كبرکی رتو ا ندفرمشاکب
 (و )لو (هار)قارپط(لاخ) كیرک( هزم )حو( لون )هس ال ءا (ا) م(ف رش )یک ل جال هنس انعم تلعمال
 ها لاج ر اونا ده اشهو یهل ا تابات ر هظم (تراشا یانعم) مه (تسسوه)همکلکمروس ( تفر ) نس

 هرلالبودنادش بور وسه رب یعزوهدنرلوق كهللا ل هاو هدنلوب قشع كهالانوګ ا قلو ا فر ثم هلو د

 ر دکي دردراو بع هکمرب وس هل کبر مز وکی غ ارپط كلو هاب ارپص
 تسسوه فكه نادنړرعش * نادعدم مغر ظفاحو عمه ۱

 (ا) م (لنفاح)لنم (وبمه) (تادرفم) ردراو نسوههکیدرعش هنادنر هتکلروک لرانمش د ېک ظفاح |
 هم کلکلط وس( متفک )یکراسع ( هنا دن ر)م(رعش)یرالهااوعد (نابعدم) یلروخ (مغر) هسیالمال |

 رارمسا هکریدبوروس تراشا هنغب داوا هدانف ہت یم هل افت هبئاع ظفاح (ییراشایانعم) م(تحدوه)



I۰ 

 یقیرطر ارسا یک فاح هنکلروک نابع دم ماوءنالوارکس یهللا لسها تالاح بو او | یربخ ندتعد رش |

 اضیا هو ۱ ردکعدردراو میم هک لکلب وساروتسمیکرامعو دنر هدنتروصرعش (
 تقسرفسا یکی اکزا هکرکش ٭ تقسرفیمایسایصده ا۵ یا

 (دهده) ا دن فرح (یا) (تادرنم) مرردنوک هبهرتندهرن یسروک مرردنوک هبابس ییسیده دهابصیا

 ت )مدر دنو ڪڪ (متسرف)دناز(ی)یرهشكسیقب(ابس)هسبالمل ()یلیرص- (ابص) ینوتكبم (|
 (قراشایانعم)ینس(ت)موردنوک (سرفیم) هر هن (جکی)ندرب هن (اک) نم (زا) روک (رکتب) یس
 زکذ وروک ذمورک | ذاطغلا فا شک آدعب دد حو تر ظفاح هجرس ( نویو مد مک هلاددعتسا)

 لالخ اوذلاصو ثءاو لاجفاشکنا هلمسو یا کرد ندقح فرظ هدک دن اروهظ یس ونیءهداعا |
 نیاو بارتلانیامرردنو دیاگ رهش نالوا نافراع باق یاس قفح بو ع هاک تع یس یھ ا ضہف نالوا

 باک كمالسلا هملع نا ملس ترضح دو اب مرر دنوک هرب هن ندر هن نس هکر وک ییا دخ ضح مرکب ابر الا بر
 ر دنک« هد هشت هم السلا مه دلع لسر ل اسراندقح فرط ینلاسرا هسقاب یده دد هللا ی رک

 تتسرفمافو ناشاا خیز × مغنادک اخردووح یراط تة
 قزا(فىح) (تادرفم) مرردنوک هلتامشآ افو نسندارود قاواهدنکللبح مغر اطرب نل خسر دفرح

 م (مغ) بیو قلقارړط (نا دڪان ) ف د )نس( )لم (وج) هبتدحو (ا) شوق( اط )رد (تا)
 یانعم) ییس(ت)مرودنوک (ےسرفبم) م (افو)یسهووب شوق (نامسش 1)هسیالمال(ن)نداروب (اعتیز
 نیاشو ةکاشاحمونعمرت اطرب یک كنس ےن دل ضف یار دشحرروس ندنناج یلاعتقح ةن (قراشا

 لزاد هن الفاع مساق بواقنالوا یکنالمحمغ ها اوسام تارودکو ثولملاهن اسفن لغاوشو اهن اطنش

 قام مو دهعنالوا هدلزا ندمهسدقباح یسزب ردمورخند-ح تا ضو ف نالفاع بواقزاواقاوا

 قابردنام فرارسا(م جګ )تس کیا وزرودنوک هسنهاکحا بل نالواافو ناشآكنهسمک ندیااثوأ

 دنا (عنویمی) یا
 تتسرفساعدو نابع تعب ی # تس دعو برف لح ض قش ء هاررد

 (هاد)یف (رد) (تادرفم) مرردنوک اعداکسو مرروک ن اع یسردق ود یس هل> سه دعو برق داو شع

 یس (ت) مدروک (نیی)دناز (ی) دقو (تسون )مم (دعبو برق)قانوقو لزم (هل-م) م (قشع) لوب
 | کیر نتاذ كنسپرا (قراثایانعم) اکع (ت) مرردنوک (تسرفی) مم (اعد)رهاظ(نابع)
 : هل صو لزم ید تدسن هنه اکل دل راصرال اولو ا نالو | كه اکر طت یک یند دلو ار وص تم د هبو برق تسن

 مرردنوک اعدو اتناکسهنارکشو مرر وک تابع یرهاظنسهدره اطمعسج نوک ار دقوب د عبو برق ندننو

 تتسرفمایصو لا ت تصعرد ۽ رخ یاعدزا ةلذاق ماشو حص رھ ردکعد|
 لح (رغ) (تادرفم) مرردنوک اکس ہل در اقم اص داو لاش داب لفاع رب نداعدرمخ ماشخ ارهو حاصره

 ا )اند یک ) مدد ا هند (یزذج)ح اور مفا خا( ماتر مم(عیم)
 E gg لا لا رام
 نارب نالوا ناو بطقو هلک ضو و ضف كنس برا هغ رس (هدهاشلا ثروة دها جا( (یراشا یانعم)

 لب كنس ىع مرردنوک هلفاع ربنداعدرخاکسماشخ او حابص هل اکرب یراهسط سان او تم لراتققح

 محهدننلط دل اضر هبا تاعاطو تا دابعو تا دهاحم و تاضابر بشوزو ر هل دما ثالاریال لاج هدهاشمو كم اد

 ۱ رد ڪک دل ادم

 تةسرفسانلواعد توکم ±«  لدنشنمهیدش هکرظنزا باغ یا ۱
 ( باغیا ) (تادرقم) مرر دنوک انناکسو مر داع داکسل داوا یح اصم ك یلقراب نالوا بئاع ندرطا یا

 ESE SSO E ie DEE) AE نس(زا) مع
 (راسبالا لردیوهوراصبالا هکردتال) ها دعتسا *(ینراشایانسعم ) اک (ت)مرردب وک [سرفس) ۱
 سد او سالحو د هاش دو ناعم هدزناق كهلل انف راع یحاصباقت رص وفاعندماو عربطن یا هک رس ۱

 نالرا
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 یاطعوو مراد وداع د اکس نوڪا زلاح ماودو تاشو نوعککی دا و هر ک مع مرکو مر نالوا :

 ردکعد مور دنوک کس خا اوزان انو دج اعاد هک ات مھ یب

 سر فما و دوخزب زءناج ٭ بارت لد تلد دنکن تغرکشلات

 (تادرفم و زا یا و کو | بار یتکلم لک و کی رکا كغ كنس ||
 م (بارخ) ) لکوک (لد) م (تلم) هبق | (دنکت) هاطخ ( )ا( )¢ 2)رکسع(رکا)ردنوحم ا لیلعت (ا)
 مرردن وک( r ESSE )یدن ک (دوخ)م (نبزع )۸ (تاج)

 ۰ نالواكنوصب تاذشرعو ك سنا اک ت خم كقوش مغ و ڭَقشءدرد كس براب ( فراش ایانعم) اک( ارت)

 قماوا هرات هرات یکم السلا هلع یس رکود کر نت ابارخ کلم ماکوک

 دات سو هزو دو کم هل اناسطاو همغلو هبا ناغتر داب رذ قرهلوا هفت ندزرب یی احر )۳

 ردکعدردتاذحرفمتامغنارز مردیا

 تتسرفماووزاس لزغو لوق ± دنهدیهک !تنمقوشزناب ر طا
 للعتال ()(تادرف۰) مرردنوکل زغو لوقاکس ها اونو زاس نوا كمرو یلهاک |ندقوش میراب رطم

 (لوق )راهرو (دنهد )قارا دربخ ( یهک ۱)اکس(ات)نب (نم)وودآ (قوش )نم( )دات رور ورس (نادرط-)
 مرردنوک ( مسرفمم) همت (او) نزودویملاج(ر اس) هسا المال (ا) فاطا تاسا(لرع) فراعممالک

 اماردلوا یسلوا م وتکم هدلد هن رس یز زعرهوح لقشعدرد كنس هح رکبرا(ق راشا یانعم)اکس(ت)
 مردیا لاحراهظا بوم هلوا ر دا هنطض كسم دننام یرورض بول [ندللا مرامنخ | مامز قشءناطاسهبلغ ۱

 قوشاکس مب رابح اصمو رثپ رطم نالو ارضاح هدن سل عاعهودحو هڪڪ و س هدرووظ تفو هن نکل

 تالکاکس لار ل هناقشاعۀمغنر دق وو هناغحو لنحو ز اسر دقو نوا یرامرو تد اهشو قلهاک |ندمدردو
 ردکعد مردبا راهظانوجم الاضر نانسقحاهن و مرردنوکز کا تفرعموقوش تانلزغوزعما تمکع ||

 تمس رفماود هک ن ؟ریصدر دان * تةەكەدۆع ممغ فتاه هک اسقاس

 یعراوص (یقاس)(تادرف)مرردنوک او داکسدکءنربصهدرد یدید هل اشباکب بغ فتا ہکل ک قاس یا 1

 )رص رص )هدرد( در داب) یدید (تفک) هلتراشب (هدژع )اک: (م )م (بدغ) ی دیا هڪ ص ( فت اھ ہک لک( و

 یماکوکزسوص هل ونعم تاح بآیا (قراشایانعم) مرزدنوک (تسرفیم)م(اود) 4ا (نک )مه
 ونعم بوبحو بغفتاهاریزردنوجمامنب حرفه 7

 مرردنوک اوداکسدان ریه هقشعدرد قساع یا هکیدندبورو تراش هلحاهاا هخاعش شم دنم درد لد بدر یل

 ردکعد منو دز ساود یمادرد هخساوخ (نینسح ارج | عمیال)

 تتسرفصاعیادخهنیاک ٭ نکیادخ عنصحرفتدوخ يوررد
 (رد) (تادرفم) میدنوک ها ۱ ی رتسسوک ی یلاسعت یا دخ اکس هک ھل اح رفت ییادخ عنصهد زوودنک

 ادخ(اادخ)م (هنیآ) هبا(نک م (ادخ) تعنص (عنص) نیس (جرفت)یدنک (موخ )دوی( یور) ف
 هک درو هل ماهلا بغ فتاه هو (یراشآیانعم) مرردنوک (تقسر همم )رد همشم تفص ی رتسوک ۱

 نامغص هک هرب نس دارك لاعیار دص ڪل ۰ نس هک با حرفت یادش عنص نالواهدکتاذودنکظفاح یا

 یهالالاجاکسنوحا كع اها لاج هدهاشمعاد هلن رب صد مجرد هدنبس هل لاجراونا تاسلحم ۱

 ردکع د مررو هک < لد عساو ندا مو ضراو موردنوکدلچ ی رتسوک ۱

 تقسرشمابقو بہا هکن 5 لخت + ترتر خر کذ ام سل دورس طظقاح

 (تادرفم) مرردنوک نات توو تااکس هکن | لاچتسسار دکر شرک انس یببهمغن و از مسل مزر طظفاح یا |

 لب (نک )هل ( لس )ر دکر مش رک ذ كنس (تسنر خر کد )ر (ام) م (سلج)همغن (دورس) مه (طظفاح) |
 طظفاحیاهحرمس( رک رک ذ ا قورکذ ان )(قراشا یانعم) مرودنوک اکس(تقسرفیم)ناتفت(ابق)تآ (بسار |

 بسا اکس هک اهل هت اصو ءا ةل زر دارکذ هلز ازهر یس هدزب هک داوا تباث هدزمهج و ورک ذ مزب هکنس

 یس للصو تعلخ میدرو- (مخ تذیوقنلا ساباو) بو دیاراوسهیانم رک بس اس یعیمرردنوک ابقو ||

 اح کا



HS 

 اترا هلو ردکعد مردیا باسفرش

 تمرادتسو د لدیو یخو س ماج ۷ تمرامس ادع رطنزا تناعیا

 (بئاع یا) (تادرفم) مراتوط تسود سلنا لکو کو لقب یاب مرارمصا هند نسب اغندرظن یا

 دناز (ا)یعاج (خاج )نس (ارت) مرار مص ا (مرابس) ۳( ) م (ادخ) هی المال( )مه (رطن) ن -(زا) مه
 کردتال)یا (یراشا یانعم) یس(ت)مراتوط (مراد )2 (تسود) )41 لکوک ( لد دب) لقب( یتخوس)

 یار (2)!یرهظ او كنمكیدوعا) م هل انالواباعند رت بولوا(راصتالا لر دیو هور ار الا

 یسقحا بود اوباش ینا قادم مدا شب وفتاکسیعزوما هلح

 ردکیدردقو مسودیرغندنسمراتوط تسود

 E SSE * اخ یابریز شکن ن فک نما دان

 | ممکح ی عب مکح لا ندککتآ كنس هک ملب اد اقتعا هخیاواو ممکحهنملا ابا رق یکتا كنفکهکمادام
 قابا (یام) ناسا (ریز)مم هک (منکن) مم (نفک )ثتا(نماد)مادام (ا7) (تادرفم) من الت سو
 (ت)عوط(مدا دی) كا( ن نماد) نم () E E (نکع )یر دصت(ر واب )ر دربمهدن و قاریط ( لاح )

 هلکت انعوقفو كنس رس (نیقملا كتاب ىح كيرد-او) مهللا لزوک یا (فراشایانعم) علت

 ونک ION TEI UE هکنس تافالناو رمل الع نس هک دم رهک هربق بولوا

 تمرآ ن درکردو مرآرباعدتسد دا نیهکر انا ناوربا بار 2 ردکعد مت 7

 | (ناوربا) م (بارحم)(تادرفم) مروتکه کند رک ك نسو مر دلاع یل ااع دیتقورص-اترتسوک ی ار رشاد |

 | (دد)مدونک (مدا )یراق وب( ) مه (اعد)لا (تسد) یقورح-(یهکر صس)یت- (ا7) رتسوک ( اخ ) اشا
 | تقواترتسوکهزب یکنافص تا لک برا (قراشایات عم )كنس (ت) e ) نو (ندرک) یف
 ندزب هب نسل هلوالصاو هک مک تب رقكنس هلازانو عرضت بوریدلاع لا هماعداکم هاچ نم تذلهد رحم
 ردکعدردم ده اش(دب رولالیح نمهملابرقا نحت و) هکنسنیقب

 تمرامات کی ییوداج هنوکدص ۳ یبا تورا هیوس ندش مدیا رک

 مروت ڪک یسات مدیا قاوداچ ولر دزوبهسرولو ا ټک ا کب هنداچ توراهنالوا سوم هدنهاجلب ایرکا

 (ا)رهش (لب )كا( توراه) بناب (یوس )نک( ندش)اکب(م۱) لار یاب )رک ۱ (ک) (تادرفم)
 یس( ت)مروتک( م راس ) یتح( ات )مدیا ( a )هر دصم (ان)رحاس(وداج) ولرد( هن 1 ) ذوب (دص)مسسن

 یداشراوا دها كسانابرقهق عجبا عج دعب بولمق لصاو هک اذتب وق یز ندکهرک راد (ییراشایانعم)

 لب الا سرا هقلخ یزب رکا یک یب ا تورامو تور اه نوح اربسع ندر“ ی ەز چمو نداطا ق قد نوا

 نوع كنس برايه رس (شکتالفةنتف انا الوقب ىح دح ان م نال عيامو) هلن .عتسا هسرولوا

 نکآ مرلرقلصاو اکس بو دباداشرا یکی رللوق هاست ندلطاب قح هکهدیالالح رص-ولردزو هلکتصعر

 قناف رکن دمرازوک ندنفوخ الت او مرونغصاکس ندکلقالتبمیزب كنس یکل ی اکہ مو لی ارج ترضح
 یک كکید اظةح ندالتا یالسلا امسهبلع لی اکمو لی" ارج هدزج روما عم: ج براب مرر دغابهنز ولر
 ردکع دنس هديا ظفح ند الت اهدي هراز هنقشع ینطصا ا د كبح

NT eSتمرابهدیدزارهک م دم دیابرد %  

 مریدغاب ره وک هک اب ا كنس ن دام شح مد يمد هلہترا ر لکو ک ان هعدنسنک یدنکن دکمرکر و تزاجا اکہ

 0 هدنکی دنک(دوخرب)ندمر مرکز )ږد (هد)اکی(ما)تزاجا(یاب) (تادرفم)

 (مرن)ذوک (هدیه)نما(نا)رهاوچ (رهک) سفت سش(مدیمد) ان (یا)قف(ید) لر ارح لو کس
 ترشح هدنس هعرکت با (هملتبن حاشم افط نم انقلخ ان )هاب ذمعتسا (یفراشا یانعم)ثانس(ت)مر دغا
 | هد ییکراناریو تزاجا ءداکب ندکهرک یک یر دنیا کی نوح اندالتناقورافل ارعوقیدصلار ا

 E نادره اوسندمرازوک مدیم د هزز لعساو را كنا هدا کیا ب رک

 ۱ ردکعد نینهدیا قفس درب ےک کیت | طخ یزلن ان دک کرک ات وریدخابراش
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 تمراکپ لدرد هکرهم منش کو رب * راکردهدیدزا ما ةت سد با یوح دص

 .(تادرفم) هرزوا یدىما نک | هک کو ک كنس یمن تم مشاعاب هاج وق ند مز وک وص قهربازوا

 ()فاجوق (راک) ف( د)ذوک (هدید)نم(زا) (ما)شلغاب(هتسب)وص (با)یتمریا (یوج)زوب (دص)
 | (یراشا یانعم) كن (ت) عهکآ (میاکب)بلق (لد)یف(رد) تی (رهم) ۳ (م )دما (یو) ىلع

 قفو كنس هن نوکغیدلواداعىملا فلخمال هغ رس كس دق ثب دح (پواقلاةرمىكنمدنعان ) براب
 | نوجا نکلکمرو تمالسهزب ندرلال او نوجا کلک اتبع هرو بولو ا یضارندزب كنس هلکس انع
 ر دلو هد هع ضع تد وب ردشلوا ناور لس هاج وق یش ا مزز وک ب شوزور

 تمراکب ل درد هکت قع مک ا » اراد لمسك شا نیز مد اسو رکی
 دئاز(ی) (تادرفم) مکحا هدکبلق كنس هکی منت تبح ندنش ایز وکی دغا ل ےس وی مدا هو مرلغا

 مق) ی ریدغاب لیس(دابلس)یشایذوک (كثا) وب (نیا)نس(ذا) عب( ما) م(داح)مرلغا ( رک
 نداک:ترثکو ب عر( فراشایانعم) كنس(ت)مهک | (مداکی) بلق( لد )ف (دد )دد( تسا) م (تبحم

 ر دکع در دک کک کی | تح نیو بولو ا ی تار ن دیو بول هدم هع یزب مدا سه

 تمرادکر خخ ةع ردد تنم * داد صالخ مرحه مغزو تع رب وخ

 مي دیا لوبق تنم كکهزغ نالوا را ذکر خخ كن سید رو صالخ اک, ندنمت قارفو یدکو دینا
 (داد) تاغ( صالخ )کی (ما)قارف(رج) م (مغ) نم (ن)یدکو د( تعرب )ینا (مغوخ) (تادرقم)
 كنس (ت) نب( ما) ییقوصرڪخ (راذکر خخ ) نير کس ( هز غ )یی دیا لوبق تنم (ذپ تنم )ید رو
 دودو یانفاتادهاحو تاضارردقود هدکمشعها رهلکعفو كت ترا هلن ادم (فراشا یانعم)

 نالوا كتلصو هشت بو دیا صالخ ندنارعه مغ ی نکحل ید ا هنتسانفووح یو یدکو د ییناف هللا

 ردکنانعو قفو ندبا رث ات هنورد یکر صخ كنس برا مانو مرکش یدمشیدلقلصاو هک امت راونا

 تسراظت ارد ہک سر زارا % بییطافو ییا تمرعمشدب هکم ها وخ ۱ ردکعد

 (تادرفم) مهدکراظتنا كنس هکر وصورک یهتسخ بیطزرمافویا ملو اہ د کککوا كلاس رکمرابد

 ورک زاب ) هتسخ (راچ )م( بیبط)زساقو(افو بیا )كنس( ت) لا( مریم )وا( شد )مرید (محاوخ)
 نین اولا نچ یک راب ..(فر شا تاشو نس( ت چوک ( مزار ارد) وبه (رم)
 لات هنملو د هتناب قاب هت ایف یناف هلک ۱ ا دف ناه دکیق شع هار كنس هک مرا د یزرلح اتح لاکھاکر د كسب

 ر دکع دم هدنر اظن | تتجر كنس ماد هک ار ظنرب هلن تجر ر طن هک ق شعت و بودیا تب انعوم کل 2

 تمراذکمورفو یکی هللا یف × تسد عضو ه یدنرو دهاشو بارش ظفاح
 ارت یس نسەىلبا راسخ یرلنو مالک لصع رداکد ال دحو عضو كنس تالدنرو بودو بارش ظفاح یا
 دح ( عضو) ین( هن ) هير دصم (ان)یلاباال (دنر) بو (دهاش) 2 (بارم)م( ظفاح) (تادرفح) مردیا

 یس (ت)مردنا لرت (مرادکسم) یاشا(ورف)نسو دیا( ءم) م اک لصاح ( هل با ف )رد (تسا) نس (و)
 كمربا هننلود (عالّم ول توفاع ال رنو قبقح بوم و یھلا قشع بارش ظا یا )ف راشایانعم)

 | نآلقاووم) ارز مردیاا فو وح نسو مر دیا لرت یس كسرتس | یران و مالک لصاح ر داکد ل ددم كاتس

 ردکید مهلوا لان هبامظع تاو د یک ك نو نت | انفووح نسب رش دوج وو ني هربا هن رس( اونو

 تمالم كنحزا مدناهربو دیآزاب ٭ تمالاس مران هک اسیبس برات اس الو ۲

 م( بس براب) (تادرفم) هديا صالخ ندنس هنب تمالم نب هلکورک ہلتمالسمراب کا بیس را
 (ا) (ما)هتروق(ناهرب) هک ( دیا ورک (ناب) لتمالس(تمالس )مرا (مراب) هلا (ناس) هیتدحم (ا)
 یزنهدلزا هک با قلخ بسرب هاکمرک مزراب (قراشایانعم) قلناوسر (تمالم) هه (نلنح)نم

 هدازا تءاجر دزغاس بحاصمو زمع دقرا مر لهناذراونا تا کند شر هزءرزوا بو دیاقلخ
 | اهیفدسش نم اهفل هک ا ) یزو هلکو رم کک لدم الس هک لا شک هزر هن هدلاعوت کلر اوا نالو ایران
 | ةوارهاط یتیدلو ا تاق واع مرک |ناسن انال وات الگ ر اونا ر هظمو ه دیا صالخ ندنتم الم (ءامدلا فدو

 ۷ تست با سیل سو یتسن سنا و و
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 زالوا اد هدکمرک رلهرکمدامعو

 تمافایاج سغک نمد ناھج ممشحات #* دراب هد رفسرابنآ هر لاخ

 | نر( هم )م دنا یربیتماق | كنا یی زوک یروک ناهد ات الرو تک ی غارپط لو لراب ساب ارفس لوا

1 

4 

 | نا هج)زوک(م)یتس(7)روتک (دراب) ارس (هدکرفس) م (اب)لوا(تا) لو (ر)قارط
 تقی رای یا (قراشایانعس) تاب (تماقا) لع (یاج)ربعش (ش) م دیا( نک) ی روک نا(
 ماعوب یار ییکراونا نالوا م دقرا لوا هک كرو تمه ید ر هنقشع هما ترضح | دش نا ده نالوا

 راونا ییزوکی ع روکناهج کان لرونکز ارب ندنا هل ازکمرکردش لئ ی بو دار هس ندب هد هب رشا

 ردکعدعهدنار ا عطق ند ات دشیال "او عهلوا صالخ ندر طظ ههللا یوس ام بو دنا یی هاب | هما

 تمافوضراعو خرو فلزو طو لاحنآ #3 دنتسب ءار موس ششزا هکدایرف

 || (تادرفم) ردتماف ضراع خر فاز طخ لاخ لوا هک هنسا یتا اوترا د لغات یلو بن دفرط یا ہکدانرذ

 (لاخ) لو | (نا)رلب دعا (دنت سب )لول( ار) حب (ما )فرط ( تهح) ات )ندا( )ناغفوما (دایرف 2 ۱

 (فراشا یانعم) یوودق (تماف) فا ارطا ؛لزوب (ضراع)قاکی (خر) لک اک (فاز) شاف ( طخ -) كن 1

 لاو ها او بهذلان دد ر طنا ار طانقلاو نینسل او ءاسنلا ندتاوهشاا بح سانلل نير ) ا ۱

 بر ترضخ هک رس ید هع ا دنخ اوت ةامطاعاتملدترطاو ماعتالاو هموسا

 یدلقلئ ام هرانوت ید اع سوفو یدلقنب زهیراهروک م۶ اشا نالوااند عامو هش رالوقء 2 انلاعلا 1

 تاهجیماو نراواکس سو تا دا وتا تشم تنګ و هکدا دما ند نس هن مھالا یا هکحدابرفومآ

 قسفو كنس قخاقاوا صالخندنلا قام عش مك فن اظ و مهالا محرنجر یا راب دلع ا نم :

 رد هل تمه رظن كکنراتسو دو هلکنانءو

 تبادنكشادوسهحلاخموش هکادرف » نکی جنه ماوتاتس در د هک وا
 (تادرفم) هنیسهناف كفلغآ بولوانامشپ لوا اغ و ۱

 ۱ نیراب(ادرف )هل (ن ک) همت دحو (ب) )رم( مان (و) لا (تسد) ف (رد) نوکوب (زو سه آ)

 یا (یراش نا یانعم) قلنامتپ (ت» ادن )یش ازت وک( (كشا )ما( دوس )ەن هس) قاري( علاش)ژو وا (موش)

 ا دن كنب اقش و دافس او اضقو کج ماد نسقلطم کاج نس س ملل !نالوا یاس یت یجر ۱

 سفن قریزکی رللوق حا تعور زجاع لنسزرتمسهللا لزوک یا هاب ارهظم هکتجر یزب بو دیا ل اعم هلکفطا هزب

 یز یز براب نتو هداف هدقلغا تمدن نیر کهقلغا یزبهدرمش نا دیم نیراببو دی نویز هدنلا ناطشو 1

 ردکعد همرو هی انف یز هنقشع كسمح لدا قلخ هلکتردق رب

 تمالسورخ نسمرادنولاءام ۷# قشعزافز مدناس ورم رقتن کنایا

 (تادرتفم) تمالسو رخ ززو طزوس هلک سز كسررو ام دن دق شع هلن ا ناسورب رقت هکهسمک لوشیا

 (وان)ز(ام)ندقشع (قشعزا)نس روا (ینز) سفن (مد) م( ناو ریرقتس) هسمک( هک) ل وا(نا)ادن(یا)

 ندصب اقنینریصب تادیا (فراشایانعم) 2 (تمالسورخ )زوم (نخم) ززعوط ( مرادن) هلکنس

 تست هناسن ادراصب كغ داق نداق ول مرک اوت لس هل .اج تا ( هنومصو م مع ) هلکمرکنس مب ر نالوا هزم

 لو كنز ىراجا تع ل هبلعه اکر دراز اعز ل درو رب هب انا و رر ةت ندکمارب ل قشعو ن دک«. لزا

 اب دیم اندک عساو تجر قحش غا نوجا كف درو( : لک تعسو یتجر)نکلر ردقوزعزوسهکنمکح نالوا

 هللا لص نط ملا د ترضح ابر وز هد !تلطوزاندمرس تداع سو تمالسوریخ هدر اد ند خس هم

 ی هاب ادا سرب گز هنقشع لس و هہلع

 ر تی یک زاهفناطنک + ابحا ر شمش ز هلان کم شبورد

 یا( شورد)( تادرفم) رارولا نداوتقم ییا ناف هفت اطوباریز چر | هلاب ندنرمشعم كنا حاشد وردیا

 نم )0 ) تعاج( هفت اط)و(نیا) ریز (هکرراتسود( ابحا) لق(مشعش)نم(ذ)نا غف( اە 6 نکم)رمقف ۱

 هدقحمأر یا ا ی» تم E رس (دشاتس) لوقم تب 1

 ت ۳
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 هدادعتساو هتمه ردشر دق ول لع هدنصف ل مالا یحاص هعساو تجر هحرک شب وزدنالوامدق تبا

 هماظع هاشم ی بم ناب را و و اک تاک و لث اسو نڪڪار دم ديا شم ندا سه تكسکره

 قادهاحو تاضار راد ڈر قداصقشاعیار دطرش تع اطاو ل ہک هنس افح لرل مه یلاع لو او تع

 | ررولا ینا كندا ادف هنلو هننا ین هکرارولا تید نالوتقم ردهللاءافلخرل نو ارز همت هلن ندنرمشعت
 لر دش ربا ههللاناقبانفل ادعوورارالق لصاو ههللا

 تماما بارع هشوکدنکشمر ×« یقاسیورنامخ هک ښت !نز هقرخرد
 | ف (ںد) (تادرفم) رايا باروری یس هش وک ارحم تماما یلکوب یا لنمقاساریز روا شتآهیهقرخ

 || درب (دنکشیم)ناز() مم (قاس) شاق (هربا) ماکو (مخ )ارز( هک) م (شتا) روا (نز) سابل( هقرخ)
 هساراو كل کاک رک شی وردیا (یتیراشایانع») م (تعاما )مه (بارح) قاجود (هشوک)

 ۱ تفااهراناو هل انفا یکی دوحو هدننعاطا هاشم او اه تا یی هقرخ ییکسا كسرتسا نادواحتابحو

 | تنسیراسکتاو ضابقنا كنبلق لدش رم !رزهاقضیقنمی رادلقبو دیاراکتساوهک | ییرلشاق بودیا

 || هنتسهشر (نی رفاکلانم ناکو رکتساوانأ) یسوردنا بار ندرول ره یار ع یماما لرورغو رک

 : 3 ردیآلیزتت
 تعارکو تسفطل هم نافسطادادس % لانو یافجوروجز ا نم ا

 1 تادا(اشاح) (تادرفم) ردتمارکور دفطا لیبل لرافیطل منا هلات ندک اجور وح كنس نم هک اشاح

 ۱ (دادم) ردکی دم ار دیراکن | یانثتسا مدال( اس ) نس(و) مه (افحوروج )نم( دا ) نب (نم) ادتتسا

 | مدشرحو مرد یا (یراشایانعم) مرک( تدارک رد (تسا) مه (فطا)لج(همه) راف.طا(نافساا) ظ

 | ندتا دهاحو تاضار كغي دروس نام رفو رها نوع ازمهفن مزباضح کن دک افحوروح كنس نب هک اشاح

 یراروق ل ج راغ طلو (بوبح بوبا نم*اجام لک ) هک مر دیا تعاطا هڪڪ مما ندا دو ناجو مت هان
 0 ردزملصو ثعاوز داعس بس مزیور دمرک ضح هزیور دفطل نبع

 یارو زام ل اس سا دش هم سرد < طقاح و فلز تک دک وک 1

 | یداوا لصتمو للسم الدهنوک تماسقثعوو لسلسوزابا هصق ظفاح نشھ كنم وا كفلز كس
 ا لصتم(هتسوس) م( طظفاح) نس( و) مم(فلذ )حوا( ربس) م(تع)زایا (دنک) هست (هنوک )( تادرفم

 | تایل كنب را (یراشایانعم) م(تماقزور)لد(ات) ریز (هلسلس) وب (نیا)یدلواد_ش
 || فام هتنارارسا ث2 ودا رززاوا عطقنمندنابو زا هصق ظفاح یتشحصل هب دارارساندیاروهظ هلکتاص

 (( انا هو ردیراج هدنناساراهللا فر اعنکد هتم اق
 تاکح نناوتسشا شو توش نا د کرک دو تاکشاتس رکشمزاولدرابناز 5

 هک د هعنوخ یب اکح و كيا لب نس هتک قشعرک اهل اکشر دراو مرکشرب ندراب یاخوا لکو کل وا

 هټدحو (ا) م (رکش) عض (یم) یاخوا لکوک (ناوناد) مم (ںاب) لوا (نا) نم (ن) (تادرفم)
 (ونشی) فا (شوخ )هی ()م(قشع) یاب رس (ناد هتک )رک | (ک )م (تیاکش) عم (م)رد(تسا)
 | لعراونارهظء هلکمرو قفوو تیادههلکوکلوا (تراشایانعم) هصق(تباکح )و (نیا) هلکد
 دقن هک لا تیاکشندنلاراکدب سفن عی داواالتس هغ رس( یکتشاا هلا لاو )ر دراو مرکش همه الا ییلمق
 هلکد هک وخ یتیاکح و كسیایملب قشعرارمسارک ار دات هنقیفون كهللا ت ر ید ھا

 ۱ تیانعیمودنشار سک د ابمبراب ۷# مدرکه کی تم دخر* تنمو دود د نه ی

 | (ف) (تادرفم) نوسلوایو دز انع كن هسعک ییرابمدابا کت مدخر ره یداوازتنموزسترجا

 مدیا (مدرک ) هیتدحو ()م (تمدخ)ج(ره)ناسحا(تنم) یداوا (دوب) ترجا (دزم) ین
 | مرک (تیانع) ین (یب) کی دنا تمدخ (مودخ )كن هک (ارسک ) نوسلوا(دابم) مک (برای)
 | یسهلجمدنسا هک لعو تمدخربره نوچ ا سفنیاوه هک | اوکش ها ندنلا سفت  (قراشایانعم)
 | زشانع کیدا تمدخ كن هسهک هکمرلب دندن م راب م دلو ا قیالهناسحاورحارب هلا دنع بود که بابه

 اح 2
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 ۳ راکم هدوهس هلغاو نوش آ سفن > هک هل !تیانعو قضو هلع قد اوم هک اضر كنس نه هلجو نول وا

 نوداوا عياض

 تیالونیزادنتفرناسانشیلو یوک # سکده دم ییآ ار بل هنت نادنر

 (نادنر) (تادرفم )را دکن د الو وب راک !یلو هکن سرب د نهریووص ما هسیکهرادنر زسوص ینا دود
 (سک) نهربو(دهدبع) هبتدحر(ا)وص(با)لوعفمةادا(ار)قادود(بل)رسوص (هنسشت) رابلابال
 رهش(تیالو)ون(نیا)نم(زا)رلیدتک (دنشر)رلبصاک !(ناسانش) الوا(و)نسرد (یوک) هسهک

 نالوا یداه هراز وص قاش د هللا لاج نالوا رعافد هلن رد )ل ةدولنوفاعالو) (قراشا یانعم)

 ندکنربح لاکن سه دص وصخ ور دند مالا تب ادهقحن ار داکد ر دا کاک ریو وص ما رب هسمک ی رغندهتن

 ربک*هدنرس (تببحا نم یدجاللنا) و ندر دراب دکن دناهج ږلجرا کاک | اماوا نکیااملوارب ناھج

 نسرولوانادرکر مو

 تیانح یو مرج ی یب ہدی ریاهرس ٭ اخاکے سد لد یا شدنکنوح فازرد
 ف(دد) (تادرفم) نسرروک شاسکر شادی انجو مرج هدنا ارز همشاوط هنفاز یکدنک كنا لکو کی ا

 هدا( اه )رز (ک)هعشاو (جیم) ل کر کیا (لد یا) هغ (ش) م (دنک )لم (نوج )م (فاز)
 (فراشا یانعد) رسروصت (تیانج ی)زمسمرح ( مرج ی ) نسر ر وک( د ) شاسک ( هدیرب)رلشاب (اهرس)
 تب رهظم هذ هر اج تافصتاملعت كنملاعتهّتا لکوک یا هکلواندیلاعت ها وا تادهویفو
 E فیلم هرزف اب اقتسا هفت خو دا خمار لو انا رز ههشلوط تدایم دنا
 اوا فلت ب ولوا تیانجرب دوام ا ر داوو و تا رد ورک
 ۹ ر دشااق هرب یر

 تاجارزبروخدشابناوراناح + یدنسد یو دروخ نو ارام هز هه تمشح

Eزلوا اور تاج هر یک و د ناک ناج یا نرو: ڪک سو ی دعا یزغاف مر هلاهزع  

 ید (دروخ) ناک (نوخ) مب (ادام) هلیجوا زوک (هزمسفب) نس (2) زوک (مشج) (تادرفم)
 ناف( رن وخ ) هبا وا (دشاب) قيال (اور) هيا دنفلاناجیا(اناج) هساطخ (ا) الدنکب (یدنسی)

 ولسو دنک ی زب بولواه دکر ظنو لع كنس برا (یراشا یانسعم) ظفح (تیاج) لوعفم:ادا (ار)یعکو د
 یناح لاح یایدرمشود هکصالد یزو یدعایزغ اف مز ندزول رهءوسا نةراما سفت غي دل التب

 جد صالخ ندنلا سقاو نکلر داکد قیالتمعبناک او 1 یسفن اظ یک كاد دهزب هح رک, هللا نالوا

 نسدلق هدنعصم بومع انور هدنلا رسا یری هد هست سهره هنقشع كسح برابر د هلک ادهو قفل كنس

 : ترادهبکوک یا نورهشوکز ا » دوصقمهاد تشک کمهاس بش نیارد
 یزدلب تب ادد یا تبا عولطو لکه رشط ند ه شو کر یداوا عبیاض وب مدوصتمهد هصک یتلنارقوب

 یداوا (تشک ) عیاضو یوا (م کک )رم (یم) م (ءابس )هک( بش )وب (نیا) ف (رد) (تادرفم)
 ادن فر (یا) لک ()رمنط (نورب) هتدحو (مزمه) قاجوب (هشوک) نم(زا) م (دوصقم) لوب (اد)
 یرغعوط هقح ند لامها وخ دب سفا هد هب مش تاطول (فراشایانع-) م( تا دور ددل (تک و ک )

 كى هراهبورحاعوب OS هللا لماک دش رح تالوا یزد تادصهیا یدا وا عیاضو ید لو ناراو

 هن قللت تقذش هعساضتقم كم یتاخو هل عولط و لکن د هش وکر نوا یصالخ نده رش تاظو

 ردقوب زعرب كج هدمک ی ربغندا دخ نادم نالوا یهال او ندهال | هکلواریکسد هلوقنوکشو دوب بو دیا

 تیام فهادنیوناناب نیزارامز ×  دوزفن شح وزر فر کف رطرهزا
 نداورسن امت وو ندارح و لار د> اعطدو راز یدلوا هدایز یرمغ ندتشحو اکب مدنک کن دفرطره

 هدانز (دوزفن) قلا دج و ناربه(تدحو)ربغ(زس)مدستک (تفر) م(فرطره)نم (ذا) (تادرفم)

 یانعم) سنا (تیاف) لول (هار)و(نیو) ار (ناناس)ون (نیا)نم(زا)اعاعق (راهنز) یدلوا

 اکب هسا مدنکن دفرط هن ره یرمغندنل و هل ءاملوا نالوا یهلل او كهللا هغر( تنا ی لا اورشف) (قراشا

 ندو



۱۷ 

 هدیربغندقک هناو هلن نامه ی دلو ا لصاح یریعند دع) هک یدلواهداز یرع ندءلادحو ندنشحو

 ییادش لالحو تمظءهدادخ هارنالوازس امن وو هدتشع یا رک نالوا رب لر دژاوراموب نکلردقوب تاج

 ر دمور ندقح فطل بدا یدک هلبار ذح ندکلبدا یب بو دیارکک

 تاادیردتسس لزتمرازهدص شک * ت ناوک تروصتابچتار هاز نیا

 (تادرفم) ردهدابز ندارند زوي نامسههدنسا دت |كنا کرولوا نکم هدنق قلو ارو هتم تاهت هلو وب

 ارذ(هک) قاعاد(تسب) رک ( ناو )هدنق (اک)م( تروصو تیابخ) لوعفمةادا (ار) لوب (هار) و( نيا)

 ( قر اما یانعم)هدنسا دنا( تا در د )ر د هدا (تسشس)یاتوق ( لزم )ك (رازه)زوب (دص) نا (سا)
 یونعم هاررب و ارزر درورغو دال | هکلبر داکد نک یر و هت تب اهن هکر دهاکر دزم نا خریادخ ءاروب

 رر د یناحور ح ورعو هلا فر ساک اور دراو هدانز ندازتم ك رول هدننسادسا كنا هکر دیقبق> خیارعمرو

 رس وور دقو تبان ید هت ر ارم ۔او رها یکی ر داوا تيان هنتافصو تاذ هللا ترش-ردیررم اهدحورو

 لسو هلع هتلا یلص هب هاب ع هللا اق وور د هل ابر تیانعو ق فو یخ اینا ةح حار هو قو

 تیانعیاسردناصنکب معاس ك د موردنادشوځ ٥ ناو > تاتفایا

 ۱ (تادرفم) ردنغصهدنس هباسلسا دع ی تعاسررلبا شرح نده شع ست اع ورد اتقارا وع یا

 تعاسرب(تعاسكي) لق( ور دنا)رلیا شوج (دش و ح٥ ) راب وب ( ناب وخ) نسوا (باتفا) ادن (یا)

 تاوجسلاروتیا) (یقراشا یانعم) مرکو نوع( تیانع) هکنلوک(هیاس) ف ف(رد)ردنغم (ناجنک)ی(م 0

 NEE A و (ضرالاو

 ۱ هددکشانعهیاسیزپه دن اف لاع نالوا تعاسریو هنفشء ییطصما دم لیدر ديا شوج ندةشع شنامورد

 نسهدیا تانعویفو هنسد دهاشم كلاج ہل. یناحور حار < هاکنجصعو مرکب وری دنغص

 خرج ع ترور تبحزاروج * ماتتردزا یورمآدریدنحره

 ندنش اجكنسع دمردشوخ هدابز افح ندو مه ریوحز ول ندکو ق كس كسرکودنب وص مرور د هنر

 (۲)ومق (رد)نم )ا )دو( یود) ی ج وصمزو (میآ ) هسدتلبا (در) ردق هره( دنحر ه) (تادرفم)

 (نا) شوش هداز (تشوخ) بوم (بیبح)ند(زا) افسوس )م نعرو جو مزه کوب مات هات
 دن البو در د نالوا یس ام لهشسع لنسر دق نرد برا( فراش ا یانعم) ظفح (تباج) نعد ( یعدم)ند

 مری کكنسارز مهر دنود مول ندکو ق كنس هلکمرک كنس هن ك سلقالتبم ىز هب انحور وچ ك زوو

 ندنطفحو هیاج لراافوی نانعدونابعدم نا رقا ءوسو ناط شو سه افح نال ندو محرو

 داوا ارضا دعا عاساور دمو مرکرصهیالرو اضر هباتقا ر زر دشوخ اکب |

 تادرهدراحردیناومریزنار 5 ۽ ظفاح ناس دوخ رو دان رفب دسر تشع

 و وةوا هرزوا ت اور تر د نوا یب مطعنارب 5 یک فاح ل دنکص سرک | روشبربا هکب دا رفت س قسع

 یک (ناسب) لدنك( دوخ )رک !(رو)هدا دما (دانر هی )روشریا (دسر) هب اطخ (ات )7 (قشع) ) (تادرفم)

 تم

 یرمغ ندنسوروشیرباهننداب رف لرله دنامردزجاعزب كقشع كنسراب ره کو خوب هج ندکحاکرد كنس
 س او یناشلا ےظء نآر ق یک ظفاح هکروشوریا هنداد رب ذ یخ لرل هسمک لوش ك تشع كنسور دقو بزم در دابرف و

 دوخا هسر دنا توالت قر لوا قرغتسم هقحرا ولا هرش | مش یناکراراجو هنطا سچ ساوحو هر ۵ اظ هج

 ندنارق ماڪ االاو هسر دنا توالت هک الع هلان رار ق ماکح | یا ضع مو هللا ظفح یس اعدو ظافلا

 اضیا هلو زدرودندهللانالوارود

 توداج مشح برف مدره دنکسم مار % تب وسکدعج ےسندراد م تدم ما دم

 ردیابارخ سفنره ی ادلا تک هشجوداج كسرات وط تسمم اد ی یم كنغر وق فاز كنس

 CT ی ابص((میسن) واتوط (درا دہ ) مم( ت سم )ی( ا)معاد(مادم) (تادرفم)

 و داج)فوک ( )ماد (برذ)سقنره (مدره) د(دنکبم)ش(ما)م (بارخ)ی )فاز
 | سا ب ا دیس یدک سنا بک نقش تک تینا



1۸ ۱ 

 تدم مادی لراهرون کم تام ص تامل ك هک کا تی هس اطخ )ل( زار حب

 ندع رشد دوحو هاب نداوسامردنا نارح مدر ۵ ی یارو هات كنتاضو: أ رظالم ورا وط

 ارالىق ۱3۳۱ 2 0 تامار قانا 6اغ5 دو زلابا قرفتسضددکهشاذرا 0 عطق

 توربا بارحر د ےزو رفا دید عو هک " ندیدناوب براد یش یاس کش نیدنحزا س

 ه دا رک كشاف کنسرو هرب دنل لعش عع دن د هکر دد ن نکع هرکه صکرب بهر و ی ۱

 (ناو) بع (برا) هکر (یبش) ار اص(یایکش)ددقب (نیدنج) نم (نا) هرکص (سو) (تادرش.)
 (درا) مم (بارع) ± )یف (رد )زو هر دنل هلعش (عزورفا )زوک (هدید)غارح (عمش) كمروک (ندید)ردسم ن 5

 E TT ءونوء بزا (فراشایانعم) هب اطخ (ا7) شاه

 ماقو سار مزوکو ید هکسسرولوا E RIE که دلم کوربص هنو درد

 هجوتم هکسنا بارحورا دید ةبعکو کس ذق بنا كس هرشارش یتس اماعرظن كنهنج خاجو یتسا دیوس
 نسهدیا باف شل سه ده اشم كلاجر اولا یزب هنتشع ید هر و برا م داق

 تیودنه لا شقنز ا۵ا هتان اراش هک مراد ن ارز ارز غار شام حولداوس
 (داوس) (تادرفم)  هلوا هحسنرب هناج ندنشقن کپ هاس كنس هکم رتو طز زعیرتواندنا نکس ك یزوک ||
 | (زیزع EE CGE ا

 (دشاب) سو هزمه م ( حدن ) نوچ اناج (اراج) رز (ک) متو ط (مداد) نوک( )نم( |
 بلت ینعب یلقءادیوس ترص (یراشا یانعم) هب اطخ ( ۰ ایده ) تب (لاخ) مه (ش a )ن نماز د)هلوا |

 لاجهدعاشمو هلا ةتاذراوا نالوا هدینغاا تغ هکلب هدنزع باخ هکمرتوط زر زعنو دل 1 ازوک

 یروصرممب نالوا(راصنالا کر الو ددهاش کن (بریبقیآر)ردده شم هی باق ترت ىغا هه ال

 هک تسدیدنآ هدید# تستسول قانو تسديد دی دا (تس) هرس شف فال لار فک همسر خوواک ۱

 تسسوددند ||

 تورزا عقرب فامزدرادرب کوک ارابص ٭ . ییاراس مک, ناهحنادیواج هکیها اوخرکا 1
 | (تادرفم) نرسردلاف یهدرب نامزربندکز وډ کی ده امص نسب هزب نهج مال یدیا زنا کا

 (ایص) نسهر( یار اس )مانا( کی) م )ناھ ج )ید (نادیواح) رک لار (هکیهاوخرکا)

 زو (عقرب) نامزرپ(ینامز )رد اغرحا توسر دا( درا درب) هکید ( کوک ) لوعفمتادا (ار) ییرحم |
 هک ك سرتسارک ا هتنا لاجراونا بلاط یا (ییراشایانعم) هساطخ (ات)زو (یدد) نم (زا) یسهدرب

 نسهداهدهاشسیب هنهااتاذ ها ترم د و نس هب هزر نا هم ESA قرتآوقاهح دا الاد ۰

 كفي رش ءاجسا رهاظ» ملل نالوا تلع ی طعم یا کن سبد بو دیزاین هللا یحاصناسحاو ضعف هنب

 نسهدنا مادو تبا ا هکهساد تابات یزب بو دیا عفر ندکل اجنامزرب یاعونصحهدر نالوا

 غسلب یدو دج نوح ها لاج ة ده اشد هللا ب راج عفر قافاو ینا هخ رس (هده اشلا ترو ةدهاحا) ۱

 نسهاّوروق ندنفوُ انفو نسل نس همت هاب قابو هتناقییاخ بودنا ||

 تبومرهزناحنارازهدزرورفات ناشفس × یرادنار ر لاعزا هک هاو انف ےہ ہررکو
 دل.کحود هغاشآڻ اج ك هڪ ندکب ومره كنس هک ات نیکلسن 0ا20 تاتا کار ||

Oسر کز  eسا یزد یار ر) م )نسب  
 لمق (یوم)نم (د)حفد(ناح)ثلس هصن (نارازع)هلوکو د( درب ر) اشا (ورف)یح(ات س ۰

 لا یناحورو ینامسجو سرب د ےاور وق ندم ولو ارکا ادخرادید بااطیا (یراشا یانعم) هم اطخ (ات)

 بو دنا باک هلقشع شتاکناحو مسج كسر د م هلو ا هلن ان ابو هلن ی ناف بودنا عفر ییانف مسرنددوجو ||

aلازال ف هاب آ دن رفت و دن رکو نس دنا ادو هنل وب هلا یس هل هد اراو هدکناح كس  

 ار



۳۹۹ 

 ردت ندنس هار نازواو سم ندننو فا منج كنزا دکر ااا

 زما( لما ) یکم (نادررس) کیا (دد) م (نیکسم) لب رد (ابمداب )نب (نم) (تادرفم)
 هصار(یو)س(ا) له (ام(تسس)هیاطخ() زوک (مشج) هک (نوسفا) ن (نا)نب(نم)
 نی زکلابینادرکم سور بتم و یاتحش کا باب كنس برا (ینراشا یانعم) هییاطخ(ات) فلز( و سک)
 مدندسنا كلل البا سدقتورکذ قسیندتاداجلج هکلب به رس (هدم سالا ی نمناو) ماکد
 هک باز درکم س لصاع ین یخ دز کیان نیکسهام صدا نالواندتا داو ناکسمنب یدشردنادرکرم

 ميتسمو یبلاطكتاذراوتا ار زر الو وا هد سا زكا ریو تسمهدننلاط كناسحاو دادما

 ردہتسمو یل اطا غووشننالوا كت اغتال را اه احا ی دایصدانز

 ت وکر سلاح هعسعنجرد مه دیابت + یقعزاویند کت سار طفاح کتمه یھز

 یرغ نددسنغارپط ك نشا لح تنسزلک زوکمیهندابقءو نداین د کر دراو تمه بع نوجا ظفاح

 ترنآ(یټع)ن(نا) م(یندزا) دد (تسا) لوعفمتادا (ار) مه (تمه)بع(یهز) (تادرم)
 هل( یوک )شاب( رس)قارپط (لاخ)یربغ(زیجب) ربعض(ش)زوک (مشح) یف(هد)اعطق (میه)زلک (دیان)
 ندایقعو نداندهدن ر ظن جھ م را دکر دراو تمه لزوک ب ع ل ظفاح (شرات آیات هاطخ )ا(

 هللا لها یل نامار- ام هو هکردقوب یدو صقم رب یربغ ك: املو او انا نالوا را رسا ندعم كتو ۲

 اضا هلو ردشاند

 تدزان یورواردربا ص هکورناز × تسزابهدکم رد كهل ةنملا

 (لا)(تادرفم)ردراویزولز اتهرزوا یسو قك ااکب کن دبس لوا ردقحا یسوہق هنا د کە هللارکش
 لوا (ور ناز )رد( تسا)قسحا (زام) هنا( هدکیم) ودق (دد) ر دنو جا هلن( هت )رکن (تنم )فی رعت فرح

 (تراشایانعم) رد(تسا) تاجانم نان )ذوب (یدد) نا (ماوبت(ید)ع(م) اک (م)تدنو
 بلاط رب حر دقمحا یسویقیه انتمان ضیفو یهلاقشعو یسودقهب و هکنوسلوارانتو دج ههالا ترضح
 زا یو عرنن بورو اهرب ز و نو ادا ره لوصح بل مم :هکن دبیسلوا مرک شو دجسردقوب منم هج اتو

 کد و سکر د کر دسوق هلن لوا قغاو اوہ 3 مکح هدیا

 ردشلوندوقلوا

 تسزاح هن تقش> تساجغ ارد هک ی ناو ×  ییسمر دنشورخو شوح رد همش اهج

 (م>)(تادر ةم) رداک زار دتقم جردن ارشلواو ندک- اتسمردد دشورخو شوحرلد وک لح

 لوا (نا) كاتم( یتس-)نم(ز) یشاط(شورخ )یم ات (شوج) ف(دد) لب (همه )مجید (اه)پوک ||
 (فراشا یان ءم)رد(تسا)م (زاح )یی( ه) AEC (ی)

 تمتسمرلن دیار ا رسا فشکن دنر اله مدع هنمل اصل ابر تامل بو دیا شوج یلق هل. شنا قشعكتساعت ها
 یرااوقاملوا ت تهللا بارش لوا ردهدنملق كرد دا شوج ندنقشء هللا هک ب ارم واورد ا :

 بارش ر دزگووع یراآتققح بارشارز ردلکد یزاح بارشر دنت ہت بارش یی دارضاح نوجا

 ردرکورورغیر اا كس زا

 ترانورعو کرا اهبهمهامزو ۷ کو تور 6 دا

 ردندزتقشح بارش مززاسوزعو تالهراصب لجو ردندیزاح با "لوارکتو ا

 نم( مک( )دد( تسا) نقاط (ینورخ) كاتس( س)ل(همح) نا (یوزا) (تادرم)
 بارشو )ا 2 (زحم)كلزم .هراج (کراصب) لج ( همه) زن (ام)

 چرا | كنىقتقح بارش ندناروهظ ندور درکتو ل-تفراهظ اورورغ تهل یرا اكن زا
 ندنمهف ماوءرکردراو ید یرا ارساویراب هه دعامندنول كنتمتح بارم "ور دران ورگو كلهراع+

 ردمولعم هنلهاوردرحأع

 تسزارمرحوا ہک د وکیتسوداب ¥ ےہ وکو ےتفکن ی ارب کی زار

 اح 2
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 (نار) (تادرفم) ردسرح الرمس تسود لوا هکزریدهتسودزبب دول دع دد دن دنع قلخ هکر رب لوش
 : (وا)زرید (ےیوکب) هتسو د( تو دا )زز عد( ےہ وکن) دید (ميتفک) م (قلخ )دنع( ) هبتدحو(ان) رس

 ینرخ لعو هنا نک یلعذخ | لعف یشامواع یاو ) (قراشایانعم) رد(تسا)رم-(نار)لدا(مرحم) لوا

 دکر دراو یدرمهرب یرا اكن هششح مهلا قشع بارم هک رس یس هجا عم ثب دح ( هغمامت ین ها لعو همف
 هماوعزراب وس هتسو د نالوارارسا مرګ یناززع دو لدعدهةلخ ینارولوا ل هاو رلهب دشن ونعم نر واک |
 رداکد نک یراهظاور دند هنونکمب دا مولع لع لوا اریززم اناس

 تسزارد هصق نیا کد رکن اوت هنوک « ناناجمخر دنا مش فاز نکشحرش
 (تادرفم)ردزارد هصق و ارز ل ڪڪ د نکم كايا هصق نح رش ی لکو یناز نالوا دنا ماکو ماکو كن اناج

 (هنوک ) بوی (ناناج) لذم (مخ) ف (ددنا) ج ږوقو ماکو ( مخ ) مھ (فاز) ماکو (نکت )لی صف (حرمخ)
 (فزاشایانمم) رد (تسا)نوزوا (ارد) تاک (هق) وب (نیا) ابا (درک) لک نک (ناوت) هص

 یک ینو جب تاذ یس همتاذ تاف ص كنا ت هتناردندنرا "ا همهلا موا ع تاغ ص تامل ت هنونکم هدا مولع وب
 هسات ماوع نالوا بوس یتوتک»ء یک كنو رده دنچما هدر كز وډ هدرب ه دنګ ا هدر هدر هدنجما هدرب

 یاس الصفتو لکد نکم یمهشت هل ار اشاور اصتخ ا ن دنغی داو اه دلقع یارو ار بزر داکد نک؛ناسوحرمش

 زدزونکمو عودومهدندلقرلا دخ تو هکر د هنن دارارسارب لک ده د رشق وط ین د
 تسزاایافکو دو ةرا خر × لمل ةرط مخو نون لدراد

 | رد هلنامط ادا لز ابا ییو ع یغناکی ل دو ن اطاس رد ہل ہلک و ییاصلو ا كن اما کو اکو کک كونج

 | قاکی(ںاسخد) مه( اصل (هرط) مسکو (مخ) م (نونج) لکو ک (لد )وی (داب) (تادرم)
 رد(تسا) رد ويعو یرزو لدوڅناطلس (زابا) قابا (یاب) هنا (فک) یوزغدو ناطلس (دومج)
 ۱ هڅ رس (تلذا اهلها ةرعااولعحو اهودسفاهراوا> داذا لوا( انا ) هتتا دبع سا (قراشایانعم)

 هدقداوا فرصتم هبلقرب هلا هناجر ةن دلرارسا تار وهظو دلار تاغ ص تامل دونح یهلا قشع ناطاس
 | لوق یراناطاسور دیانابرع نون یلقاع بورب و هب امغب یت املبج فاصو او یک ارداو ییلقع ك لق بح اصوا |

 ]| هنامغب هلمسادوس لز غز كنالمل ینرهش ىلق كنون قشعر دیا ناسک هلک اخهدننلارلعانا بو دیا
 | نکآنوتلا نغااكزابایب وبه نکیا هاش دادو ناطلسو یک یکی دروشو د هراغاط نابربوناب رعبوریو
 یک یکیدمردىکن دنرظنز دنوکو هصک و یکی دلوا ینا رق وق بو روس خب زود هتا بط بوب وړل ړلا دنا

 .e تسزابوت یاسز خررب نم دیدات »۷ ماعهمهز ازایوحهدید ماهو درب

 (تادرفم) ردشاجا هرزوا نغاکی فطا كانسمزوک مپ کات مشمکی دیزوک ندلناع یلکو د یکن اغوط

 (هدید)یتح ( )م( اع) ل( همه) ند (زا)ناغوط (زاب) لث (وج )زو ک (هدید) مشمکید(ما هتخو درب )
 | باب (قراشایانعم) رد(تسا) شلجا(زام)نس (و) فیطل( ایز )قاکی(خم) ىلع(: )نب( نم )ذو ک

USلس هکر  Eندهلنآیوسام عج یکن اش ی زوک اکوک یلهلوانک اسهدعلق نع  || 
 نوجا نوش ار ظن هک اس كنس مرظن ما دو نوسقابهب رغ ندکلاج فن طا ننس مز وک ب هک ات مدلغا

 .ik تسزامنعردو یو ربا لقرا × دیارد هکسک اره وا یو ه.عکر د
 (هبعک) ی (رد) (تادرفم) ردهدزاسن نیعن دنس هلق لورا كنس هلکه نع انس هبعک كی وک نس ہکے کرہ

 | ف( دد )شاک( وربا) مم (هلبق)ند(نا) هک( دیارد) هک هسک رح کس کن اره) نس (و )لڅ (یوک ) م
 | كنسبرا هکفشاعرب هغ رس( لا هجو فاول ودان ۱) (قراشا یانعم) رد(تسا) م (نان)تاذ(نیع)

 رظان کلام ف لاج كنس یمشحو هک نوح تا ذ كنس اد یرطت كم هسک لوا یدلو ا لتا کا اصودبعک

 ردهد از ا دکن اح هل | هتنا لاجٌءده اشمهدع اد:ولصحارءمور ده دزاش نع هسمت لوا هخ داوا

 تسزا دکوزوسردهکدسرپب عمشزا * نیکسم ظفاح ل دزو س ناسا یا

 (تادرفم) ردهدکعراوهدقغاب عع لوا هک کیر وص ندععش ترار یلکوک ك ظفاح نیکسمرانلو اهدا یا
 موم (عش)ن(نا)ربقف (نیکسم) مم( ظفاح) لکوک ( لد) ترارح(زوس) رنلواهدسلج ( ناسا ت یا )|
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 نالوا هتلاءاسلج یا (نراشایانعم) دد(تسا)كیرا(زادکر قفا (زوس)ف(دد) روم( دسر )
 بولا هلمشتا یقشعود رد والا یک عم هن ی ترا رس یاق نالوا هل.ها یشء شنا ك اغفاح  ناقشاعو نافراع
 (اضیاهو رول. یا قشعهن یااح لاله ایشع هک ل دیا لاودندراقن ان نالوا لات درد بو راو

 تس هته نا ناهج بایسا هکر شاهدا * تسن همه نياناکهون وک هکر اک ل صاج
 (تادرقم) ردقوب هل و ناهج پاسا کر کو رلب ا یی ارم دو هل وب یل صاح ناک د ناک هو نوک

 (نیپ) بارش (هدام) قوی( تس )ل (هه۵) وب (نیا) ناف لا( ناکه و نوکر ناکد ( هکر اک )هجن (لصاح)
 (قراثا یانعم) قو (تسین) 2 (همد) و( ین (ناهج )ریس( بابسسا )ارز (هکردوتک (ما)ورایا
 ناهح بابسا هکروتک هل |یهللا ةفرعم نالوا تقاخ ثعایر دقو یساقیو جه یلصاح كنب اف اعود كلاس یا
 ردقول یسافو هب هسعکر یردناف هل

 تسن ههه نبا ناول هنرکو تسفآ همه. ٭ تسضرغ ناناج تب فرش ناجو لدزا
 (تادرفم) ر دقو لجو ناجو لد هس> ولر دف فرش لوا لر ددفرش یک كناناح ضرغندناحو لد

 | د(تسا)دو تم (ضرغ) بوب (نانج)م(تیحح) تزء(فرم) م(ج) کرک (لد) سنا
 ردنو(تسن)هلجب(همه)وب .(یا) م (ناج)لکو ک _(لد)هخوب (هنرکو)ردوا (تسنا) هلج(همه)
 هدکن اقلخ حورو بلق یا عتو هناحسقح دنا نا نالوا تاق واع مرکحا هدلاعو (یر اشا یانعم)
 | نام د هرس (نودبعل الا سنالاو نا تتلخامو) ردقلوا بانفرش لا هل ةف رعد خا تمکح ثعاب
 بلق نلو هتناةفرعم هسخو ردقاو قبت> بوبح تب فرش هلا هللا ةفرعم تمک>و دوصقم خا
 ردقو یساشر دم اف ی-هلج یخ درلنو ح ور نوا لصاو هنالعراوناو

a :تن همه نیا نانشغاب لک و ین اإ *  

 (تادرفم) ردقو لج و نانج غان هلا ل عو یعس هخ و هلک هغاحوق ن زم سةل وانام لکو ک هکر دلو! تلود

 هسخوپ (هنرو) هغآجوق(راکبز هک (دیا )لوک( لد )ناق (نوخ )ین (ی)ددادا(تنا) م (تاود)
 (قراشا یانعم) ردقوب (تسین) لدی(همه) و (نیا) تنج ی( نانج) م م( ۲
 ها لعو يس هس> ور دن اماکر اولا رهاغم نالوا هنا همهل به و ماض ع زم .تفشم هکر داوا یداتلود

 رد انا یهلا لدن نامهلوخ در دلک د تنح بحوملعارزر دقوب لوخ د هنا ج هضور
 تس همه نیا ناورورسیا یر کب شوخ وح هک ۷ شکم هیاسیزاد وطودردس تنم

 ردقوب هلج و ناورورس یا نسهدیارظنناسعما هکنوجا ریز همکس تنم كباب یطق هرس ی رتول دک اس
 (ف)نم(ذ) ردرعشرب هدهردس (فوط) لیئاربجماقم (۰ ردس)راب ولجدا ص (تنم) (تادرفم)

 نسهدیارظن (یرگب) فیطل (شوخ)هکنوچ (وح) رز (هک) همکج(شکم) کلو (هیاس)هیلبلعت
 غازامهکنس (یقراشایانعم) ردقو (تسن)دلج( همد) و(ںیا)ورس یی دیا لیاقت یا (ناورورسیا) |

 سفاظحو همکخ یتنمیس هراس یوطوهردس نالوا سفن یا مش بولوا تمد نود ن سلفط كن اطلس مصملا ۱

 كس ارطنناعءاردابه ك السم هب رغ ن ديراب تاذ هرس ( ههجو الا كلاهین لک ارز ها لع نوجا

  ردمار ههللالهاوردق و تیحماک ا ر دکل اه هک وشرب

 تسهمهننانامز هک ینامزیاساسشوخ + یراد تلهمدح سهنیارد هکیز ور خب

 (م) (تادوف) ردقوبنامز .لج وا ریز ناکی د شوخ نامزرپ سر اتوط تاه مهد هل عو هک نوک شرب
 سراتو ط (یراد) تصخر ( تلم م قانو ق ( لح یح) و (نیا) ف(رد) هب دو ( )نو کح (نود) شد

 (تسین) ب(همسع) و( نیا)م(تامز ارز (ک) ید( )ممتاز ) کی( یاساب) م (شوخ)
 ه دکللاو تلهم هدازنمنالوارع لنوک شهدامندیناقنالوا لاوزلا ةسعب رسول (قراشا یانعم) ردتو

 یوسام کیر ع لوا هرزوالاحشوخ نامزر هلسسناو ةفرعمو یرک ذ كمللاقح هوا قا نکی اراو تصرف

 ردقو یتیقاعردناف یخ دنامزو ارز هم رو هی انف هلسارطض او یلغش
 تست همه نا ناه دات باز دکن دیتصرف قاسم رظتنم انفرص بلرب
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 یلعع(رب) (تادرنم) ردقوب لولد هناهدندنبل هک ل تص فر قاسیازردنتنمهدنراٌک ی ابر دانف

 (ناد) هیتدحو(۱)مم (تصرف)م (قاسیا)زیجیدهزرک (مرلتنم) م (انفراددیج)داک (با)
 یانعم)ردقو (تسی )هل (همه )و (نیا) هزغا (ناهدب) هی اهتنا(۲)قادود(با) نم( زا )ارز ( هکر
 هللا ءاقاوب (توملا ةقئاذ سا لک هکزر د هزوک. E ےولقاسیا (قراثا

 مدقرب بواس . تمنع تصرف هاب | هلن اه رعم تابح بآ تدیهلا تجر یایرد کملق ناشی ر نالوا فاش مع

 مهرداد لد هن ساهت | ندنسادس ار زت وطاب ابن د ینافوبو زمرک لار عو ی درب دکرا اوصمدقا

 ردق ولاش هدنسهرد درب

 تسن همه نیاناردکن اهج نک هکن از * شاپ شوخ کن وجو هشیدنآن ا

 (تادرفم) ردقو هلو یرا رقو نا كنا هج ییک کن دنا لوا سو> یک ل کوه اهشیدناندقاتر هدر

 (شا) م (شوخ) م (لک )لم (نوج) رکف(هسشیدن) ها (نڪکم) قرب (تع) نم (نا)
 ردقو (تسن)هلج(همه)وب (نیا) ناهج یهک ( نارذک ناهح)رار ة (نکع) رکندنا (هکناز )لوا

 لرارساة در هد (رارسلا ىل حو ) ٠ احروادا معا هننجر تعس ك هالا ترمضح بال اسیا (فراشا یانعم) ۱

 هلبلق طاسبن | هدهقا ةفرعم لڪ نالوا هل ولخ ام نامه همت ار کحن7 ییبناح قلوا یاوسر بولت

 ج كناهج نالوا لاوزلاةعی رسوب ارز هلا یس هغاوا لاح شوخ بوادحآ یک لک هللا قحراو نا تاسایعو

 ر ددا ج یاو | نیما ند هلل ارکم بونا دلا هب هرب وبر دو یرارقو یی اش

 تس همه نیا ناغمردان هعموصزا هر هک * را نزترغیزازاوشءنعادهاز

 هفا هم دعب نعبر دقي هلو لد هناغم یا دکن د هعموص لود ارز نقاص ندننو وا تربغ هلو اماده ازیا

 (ترغ)نونوا (یزاب)نم (دا) هلو ا(وشم) كت الر قوخ (نیا) ده از یا (دهاز) (تادرفم) ردقول

 رفاک غم عج (نافم) ا (د) هناخ تدابع (هعموص) نم (نا) لو (هد) ریز (هک) فام ناھن |
 تادابع هجفرم-(مرکلاتیربلرعام) ده از یا (یراشا یانع») ردق و (تسن) هل( همه )ون (نیا)ردکید

 ناطسسشن نقاصبو دا لرت یهللا فوخ و هاو نیم اند هللا ارکمتولوارو رغم هکا وتو دهزو هکناع اطو

 اک سردی یاورکی نکا قاوا دور طمندقح هاکر د بو دیار و هظ هتل ترعغ هک دن همت ا کالب ؛دافیک ُ

 رددزال یو اار لاو فولن ایی نامه

A DNAS 

7 

eبیو جا کو  

 تس همهیاناسو ر رقت تحاحارهاظ ± رازنوراز تخ وسن م ئدنهدرد

 یلدرد(دنمدرد) (تادرفم) ردوو لو ىح اح هنا ور رار د اظ یکل دنم درد كغ عضوراز نا نب

 (تس همه نیا ) م (ییرقن)مه(تعیاح) مه( ماظ) یعض(را ارن)نولز (ر ار) نی( اوم )ت ( نم )

 یرکوردقلوادنم درد هلتراشحو لذو سفن ی انفو كل هراصب نامه دخ هارده ازیا (فراشا یانعم)م

 تلفعضو راز شنا ن نیسدممر وکن وعکنا اردةلوا یشالتمووح هلک بمو عض ضاوب بودنآ رت یرورعو

 ردقول تجاح هنا ور رقن هکر در د اظ هوا کلدنمدرد

 تس همه نیا نازو دوس مقر نادنر شب + یو تفریدب ك مقر طاح مات

 (مان) (تادرفم) ردقو هل و یقرررضوهدنافهدنکوار دنر نکا ید ا لوبق یقروا یمسا لطفاح

 رلبل ابا ال (نادنر) وا (سب) کا (لو)یدتیالوبق (تفریذب)وب(ی)یزاب(م ةر) )م( ظفاح)م ۱

 اقا لماس (تراشایانعم) ردقرب(تسی) طب (همح) و (نیا) در (اذ) ها (دوس)ینا (مقد) |
 نکلیدتا ل.صحت مانو اهل هتا یوسام ل رتو دوجو ل رتو تا دهاسو تاضایرردقو ہل قتہف ول هج رک

 ردقاوا هناقابو هتنا ف یناف یرادوصتم نامهردقول یدق نازو دوسو ناشنو مانهدندنعا دخ نادم

 اتر الو نیاسرلا دم سها ع یلاعت هلن اترمس» :

 تمرکردرکهضر ءامتمدخ یوقح +« تاق هڪ شر هاک ان دکدوب فطل هح

E ES :(تادرفم) یداناضرعهررزوا درک كنس یراق زت دخ مز یک لاق  

 E یو (lS AE لق)م(هعتر) نیزسک ۱(هک ا )یدیا(دو) م( فا ) هن :(هح) ||

£ 



ENS 

 نشست سس سس

 الخام لوا) (یتراشا یانعء) هب اطخ (ات) م (مرک) ىلع( رب )ی دای( درک) ہدافا( ضرع )زب (ام )مم

 بونلواریبعت با لق ندنفر رش تاذ هکر د مرکو فعل میظعرب بع هن ی لا عت نا دمحص براب هخرس یی دح ( لقا
 فژر لواو لدتا ٹعد لوسر هزب یلسو هلع هتل ا یلص افطصا ادع ك د نالوا اعم وقر تار وهظثعاب

 قوقس مزب ةقفش هن راتما هراعرو یصاعر نوعی داوا نیم اعال هجر بواکءاکحان لالو سر نالو | حر لا
 لس هسط لکی ما یتما بودا هلاحاو ضرعهکم رکلنس برا ی زنا سصعو بعو یزغاصقنهدتمدخ

 ۳۳۹ برا هلن ارهلتم هنتعافش یزبردشمروس تعافشءب

 تقریفداسنارود ناشر اک هک * اع مالسةدرکمیقر هماخ لون

 هسالمال(ا) (تادرنم) نوساوازمىكتاموقره كنس نارو د هناځراکه کن س شم زاب مال هزب هل جو الق
 راک) لوعفمةادا(ار) م (مالس) هییاطخ هزمهنیسشت (ةدزک)یزا(مقد)ملق (هماخ) حوا (نو)
 دنعتسا (قراشا یانعم) هی اطخ (ات) م (مقر) ین (فن)نوسلوا(دابم)نامز (نارود) یواشبا ( هناخ

 زق اق کس اودا دعت سا هلسس یعافشزع دمسوزلوسرنالوا عفشم هغ رس( مالا ارا د یلاوع دی هتناو) هات

 هننمر لاک اب تاذ براز سش مرود ناو تکی توعد کمال اراد هز هل رفد رش نا لز اوسر نکی ا قود
 نالوا دن تغار اسوا از ج هلکو بواک هنلاع كعنصو هنق_ڈرع ل سو هملع تا ی صافط | ۱ دج ا بح و

 نوسلواروعهم ندنناطلسو دسرالوقر و نو ساوا مور ندکتوعد كنس زم او خا

 تاقر تس وه سدر باحر د ہک * دا یدرکوھ س لد ین مزا وک

 مزعد (ع وک) (تادرفم) ردقووهس هرزوا ل اق دن اسحلقعاریز ل دک ا هلا وهسندلد ین هک معد

 ف (رد) ارز( هک) رک د( داب )دیا (یدرک) اعخ (وهس) لگوک (لد) ت ( )نب (نع) نم( )
 برا (فراشایانسعم) هباطخ (ات) م (لق) لس () قو (تسبن)اطخ (ییس)لقع (درخ)م(باسح)
 اق کلوق باقلا ناشبرو مرو یصاعنب هکمز عد هکول حظ نس>اکس الدروب (یید۔ءناظدنعاتا)
 تاه دنظو هح حولو هدنس هماز ار دقت نمر یحاص مرکه تلا دم کم ر د نکل معد فو ل دک اسا طخ
 هیلوق مر نو نمرة ندنګاد# تما ی ترخاوا زد ه ڪڪر دو حظ نسح هکر ی دزا ندد #

 لقعارزر دنا متعم نادنسهرفس فوعدبو دناراح هدنراوحو نهر ا ندناطا سو دنسهدمالسلاراد

 ردقو اطخ هدکلاق كنس هداج

 تمرحوزءدمرمتلودتشادرک ٭ فو نیارکشب نادر کم لل ذا ۱

 ی (اسه)(تادرفم) یدنوط مرتع وز زع یس دم رس تاو د هکهل سس یرکش هقف وو هاب اریشحو لدل دی

 یدنوط (تشاد)ارز(مک)تیانع(ییفول)وب(ا) م ( رکت) هلبلعت ()لیا (نادرکم) م (لیلق)
 هنتما یصاعیا (یراشا یانعم) هب اطخ (ا7) وات مرح (مرتحم) (نیزع) یدبا (دمرس) م (تلود)

 نوڪس هنا ر ڪڪ كعلفلو قفوم هللا تاب وع تنطاس هللا لو سراب م دنس نالوا یفشاندنش دلاو

 ردح وروخ هدنرب مشح هدنسارا ل دمو رفاکو اکد ود بورو تعافش هکب راتما یداعزب هنقشع هللا ترشح
 رجاعندیاییدصت یسو بو دیادبح و یهالا نسا دخ بو عو نسا ۱ لضفا هّنا لوسراب نساریز ها
 ب زع ندا | هلج يلاعت قح یس نس عفش مو عف اش نسزاروک ارس هکبصنم كنس كال ہلدوروخ کما

 ۱ یدتوطمرتخو

 تمدقزا مرادنربدورت مرسرک هک * تسرهاوخرارق تفازرساب کا

 میم ردلاق مشان ندکغا ا كنس ىن دهسر دبکص شاب رکا هکمرتسا یلغار ارق هلى وا كفا ر كنس کک

 یا (تسب)مرتسا مه اوخ )تاب (رارق) 0 هنیالمل )هک لک (هکاسب)(تادرفس)
 (فراشا یانعم) ناخ (0) قاا(مدن)نم (زا) توط ما یک کا )
 هسردہک ید مشابرک | هکمرتسا قعوطرارق ما دهرزو | تمظع قلخ نالوا هلن تافص كس هتنا لو سرا ددم

 هدکلتما هک ات ےل ربا تدکه مس تاس سفر هلاکت انع ك نسو ھر الاف شا لفط ربندکش رش مدقرا كنس |

 ماتا
 اح 3



 تغ ناک شک كاحزادمدربا هلال ×  یتقو لو دوش هک اتا دام لاحر

 هت هلال ندنربق كن رللوتتم لع لخت کر راو ارا دربخ هدتقورب ام ارو لو ارا درمخ ندز لاح مز ك اکو ک كنس

 انا (لو)دولوا (دوشر را دربخ (مک )هد ")کو کس ( لد )زب (ام) م( لاح) ن«( ) (تادرفم)
 (ناک ن تک )قاړط( داخ ) نم (نا)هنبوهدیارومظ(دم درب )كج یزمرق(هلال)هبتدح و (ا) م (تقو)

aینابر لک هناخ كنس هل مر دلب كنم اعت هللا هلن لو سراب (فراشایانعم) هب اطخ(ات) 2( مغ)رل  

 هیام كنس هک کسرولوا عاطم هدانز ید: دتقورب اما ردرا درمخ ندزغاش رب لاح مز كفي رم بلق نالوا

 هلال ندربندنرلرمه یهلا تردق یرلل دی نامر نالوا الا ج قاتشهو ی زالو تنم كٌغو در دنالواتداعس

 بولو ا تحت هک امن تع افشلراتما ی داع بولکهرمذح هاکضرع هد( ارسل ایل موی )و دپا ٹ عب یکم
 نس همه ارو هم ندکتع افش یکی راّتما یصاعزب هدنوک لوا رار واک هکوہق

 تمرح رد دادزا غ هریک بقر * تفک ین دح ییکرهاب و فازز ابص

 (ابص) (تادرفم) نمرب وررب و لوب نقهزاغ هکمرح لباس بقر يدیدزوسرب هلکر  رهندکهلز كس ابص

 یب زوک (بیقر) یدید (تفک )زوسرب( شی دح)هلکرب رد(ییکرهاب) نس(ف)م(فنز) ن(ز) یر
 (قراشاکانعم)هبادخ(ا7) یسیوح جا (مرس) فد )ی در و (داد)ودع(ناج) لوی (هد) نج (ک)
 نالوا یدعمراوا رهظمرب رد ندتومنداکشم نسادخ ضف نیس لار ارمان د عم رب نس هلت الو سراب

 تداعس برش مرار درب هم رپ رهور د مرو دک هروهظ هدارار سا هان الام واز دررپ هت راررب ره كرابلو
 نالوا یهلارارسا مرح ن راررب رهوردرااوا یرره اظم(ضوپ یل ءم م ضع انا ةف لس لا كلت) هکر دشم رو
 ةسهلا مه رارساب هلن انعتم ردنشاق م ومعمبوسریو لول هب ودع ابر دا دخ تعصع هن راملق هناخ

 تج ماحزرمضخ DEERE با ردة ءرعارام هنشنناور

 (هنشت)ناج(ناور) (تادرفم) رل هر و تابح بآ ندنماج مجاکس هک شرا ها هعرجر هز 2 رم وص ھر

 نء(ن)تایحبآ )رە لالز )را هر و (دنه دم )شرا (بابزد) هللا هعرجرپ (ثعرح)مز (ارام) زسوص

 هاشدایهکنسادخ ب ور نس هللا لوسراب (قراشایانعم) هبیاطخ (ا7) اش داب رب(مج)حدق(ماج)

 تاضومش تاج با هبا ههل ا تردقدب هطساو الب نری کس ناره ندنباح قلط»ضاف نالوا قیقح

 هوا نالو ارشوص هکشعفشر تا ذتم و قشع بارشو هک تعافش لالز با هلکمرک یخ دنسراررب و ارفناح
 هلتجرو تفار بولواریکتسد هکی راتما هراصب زالوا یمقع كکیناسح | باتو وش را ةلناسح | هع رجیرب
 نسهدنا تممهنو نوع

 تلا یب تستشادادخ هک نارکشی ٭ را دم شتمرج تسنردمقملد
 ردشعوط زمسغوزیساا یسادخ هکهشرکش كما توط ییتمرحیناردرمقم لاکوبق كنس ماکو گح

 (را دنم )رمد( ش) میظعت (تمرح )ر د( تسا)نسس( و) وق( رد ) تبات ( ع ) ماکوک (لد) (تادرفم)

 (۷)مغ() یت( یر رد( تما )قو ط (هتشاد) م (ادخ )لوا( تا٣, مه (رکش) هیلدلعت (اب)اتوط
 هدهسیالانغو بومحردق هنرد خاش رو هتان ل د هادم ګ هلنا لوس راب (قراشایانعم) هساطخ
 مدیسردشلوا كن امرف دن شب وخر دقب بولوا قمه دکنا بجا بام هل قاشا كلاجر اون اب ور كنس ەل
 رخاتامو م دقتام یک هدنمرمش تما هام سورو یصاعوب و کو دنکفا هدر دق یو هنقشع هلن ترمضح غاطاسو

 هدنسارا تما هدرمشزور بولوط یلتمرخ هلکمرک | ةع نور کش یتمعن اس وب هلن دنعو كتم هو ص عم
 نسهمهربا ندکتعافشو نس هنت |یاوسر

 تمدعهر هشز دنآریدرکه کن کم ٭ راد ره یورممزم شوخو تسیهکسنکا
 رولکر ابغاکسندنهار هاش م دع هکه غ ا ینو توط لءنسردبک زمفوخو نیکسک شوخ نسور دیر وص و
 لع (شه) ندر دک (یورم)نیکسک(زمت)مه(شوخ)رد(تسا)ری(هک) وص ود (نک) (تادرفم)

 هياط (ت) قلب (مدع) لوی دادا (هر )نم (ن) دواک (دیارب) رابغ (درک )هع ۱(نکم)توط (ماد)
 بوطد نتعافش كإسو هملع هللا یل «نینوکلآ دمس یخ دنس رمهن یا کرد هس باط و (قراشایانعم)

 رس



۲۱۹۰ 

 هدوصو ناطمسش نالوا سو دع كف دا وا التبم هللا عج هکشاب کلقع نسر دیا فوخ ندنفلباوسررمشح
 م دع هکه لوا نما ندناطیشرکمو هت | لفغ وب نسرزکز سفوخ شوخ ندنا نسر دیا دصق هک ک اله كنسماد
 نسرولوالالد بواوا ادحندکد س هکلاب رواکرابغ اکس ندنهارءاش

 تمدندشهدنز هتسلند ظفاحناج هک * دان شوخ امص یسع یاول تقو هشيم د
 كفن كنس یناج لظفاح هتسخ یلکوک کن و سلوا شوځاغاد كتقو كنسابص یعرب و تاح یکی سعیا

 م (شوخ) لیرص-(ابص) مم (یدبع)نس(د) م (تقو )ماد (هشیمه) (تادرقم) یداواکرید هلا
 هبالمال(اب) ی داوا( دش )یر د (هدنز) رم (هتسح)بلق( لد )م( طظفاح) م (ناج )ار (هک) نو سلوا (داب)
 ةولصلا لع ات لوسروا دخ شضفنالوا ماعتامحشعابیا (فراشایانعم) هب اطخ (ا)سفن (مد)
 شوخ ماد كتقو كنس لد اطعاو سن ین املع هل سوو اماقع تعا فش اكس كهللا ترضح مالسلاو
 كنس جد نما لو یدنا تامحو ردشلو تابحهلکروهظ كنس ی د یناج ل ظفاح هتسخ یاکوکود هکنو-اوا

 ايال ) لسو هلع هلن ا یلص هتع اهشب هلا انعتمر د هلک: افش

 تباوهناددهد هک یش غم یو * تباقندن دشک هکیسدقدهاشیا
 (تادرفء) درب و ےک یو هناداکسینوق تنح یاورزوح ےک ید ك باق كنس یی وہ كس دق ل اع یا

 ر دکي درزوجهدنوب رکج (دشک )ےک (ک)هییسن(ا)قایرآ(سدق) بوبح(دهاش) !دنفرح (یا)
 یانعم) هب اطخ (۱:)وص (با) بح ( هاد )رر د (دهد) مک ( ک) هییسن(ا)تنج ( تشب )شوق (غرم)
 ندنس هکنسر اتع لعافرب نسقبقح بوب نالوا ل ارال سو دق هزنم نده اقن یک اب تاد یا( تراثا

 تفر عم تنح یاور داکدر داق ردر داق ےک هکلاج ۂدھاشم ہلا تابح فشک نی رمسقلوا ت, اتعوقہفوا

 كن دامعقح لا دمعام ) هکر دلکدر داق ر در دا ےک هناعاطو تا دابعو هتفرعمو لع قد الاکس یلاثم یب سو واط

 رددهاش هکو (كتفرعم قحا نفر عامو

 تاوخو شاسآ لزنمدش هک شوغاک * زوسرکحرکف نی ردهدیدزا دشن مارو

 (تادرفم) لر وب واو تحاركنس یدلوا یغاجوق كمك هکیدنکب اوخ ندهزو هدرکف یجقارکحوب

 رکج (نوسرکج) م (رکت)هدنو(نیدد)ذوک [(هدیه)نم(نا)یدنک (دشب)ریش(يم)وقب وا (باوخ)
 | اط (ان)وقب وا (باوخ )تح ار( شیاسآ)لح ( لز: ء)یدلو 1(د ) ےک (هک)قاجوق(شوغا) یتقاب
 ندمزوک هدرکف ییقا رکج وش نادقربغو هطرغ هحش مس یب رشتیدح (روبغلادعسنا) (قراشایانعم)
 یلق كمك ابعو رددسهاشم هدننرمسپةدید لو د بح اص یفنقاب قیق- بو لا هکیدنکوقوا

 ارس رەد دانرفو هلانهدندمما تلصو هبانح یلاعوب یخدزپ ردشع ارارق كامل کر اونا نانسهدنس.الح |
 : سو هيلع هللا یلص هدب ها ها

 تانج تسدنلب هک اراک تسادس « یدششنمدزک هکدانرفو هلانره

 نافف (هلان) هلج(ره) (تادرفم) ردنلاعكیانج هکبوبحیاردرهاظلدعشیا مدیا هکدانرفوهلاتره |

 یاع (دنب )بز ی( )ودزه اط (تشناذس)لدمشیا *(یدینتق) "میل (مدرز رم (به]
 بولاق بود هدسدقن لاک ینوصب ت اذ یا (قراشا یانعم) هساطخ(ان)تاد(بانج) رد (تسا)

 لونق مدان | كداب رفو هلن وزا و عرمضتر دق هنره هل دما كلاج ده اشم هدکن اسح | باد مھال ا نالو ا ناتشاع

 هد دندن لام ڪڪ هکش رش تاذ نالوا یاصانربک تمظعو ناشولع مب وب یا هکردرهاظوب لد |

 هز دوصقم یزب بول: ارا هرب كق فول براب هلک مرک نس هن ر دلکد ن کم تلصو هطساو الب هرا هراصب نالوا

 سب و هط ةمرع هبا لئان
 تیاوث یاور وشزمآ ةهشیدنا ٭ دشا کم سرتو یسرب یت شی ورد

 یغ )قف( شی ورد) (تادرفم) یساور باولو یر کف ترفغ ءاکسهماوا ہکمرقروقو نس نعروص یشپ ورد
 (باو) بلط ( یاورب)ققغار ا (شزیها ) ر ک3( هش دنا ) هیلو ( دشابن) مرقروق ( مم رت )نیس نهر و م( یسرب

 حاتحثاغتسو ایم هغر (ءارقفلا ناو قغهقاو) یلاعتهقا لاق (قراشایانعم) هیاطخ (ان)مم |



۱۹ 

 ۱۳۰ FF TR TOT OTT رزم ی سم سس سس سست

 كا ادا ها زول لوتس یدوصم یک اون ی شیورد نکس مو رقد ود م دید هللا ن الوا ن ناکدیامرذو

 :RE رقرو۶ نیز ت ا هرزوا تاضمم لا ءفاو تاجانم تذدلنالوا كت + ررا اون + نر وص هل رام 1

 1 دامعقب ال هکمرکر دق هنره برا. نسزاق یش د باشم هل دسزع امص ء۶ بوم E رک وضع را اعزب

 راوا یزعلقنالوا كتب هناخو نسه دنا ترفغهو و« یربورو» هل داعم هلا فطار یدهساقول

 نسهدنانما نده ارن بو دیار و معم هل ناطلس لقشع

 تار ماا تف ادام برا * ۱۳۹ هکز ورفا ل درمصقیا

 نوسم | بارخ یس مانا تفآ هکمرتسا ندع ر نس یهگکحازن »سا نس هکر ی رب ور ولورو رس هماق یا
 تبعص ( سنا )یر لزن ( کازم ) یعیردنل ل هش باق (زورفا لد) تاشو (یصق) اهن فرح (یا)(ت تادرفم) |

 یانعم) هیاطخ )مه (بارخ)م(ما) مم (تفا) توست کم )مریدندجر(براز هی اطخ(۵ت)
 كني ادخو نسلح تا هاها نس تاقنالوا هنا شرع ی ر وامضورو هن اة شاع بول یا (فراشا

 تاضوفو لګ راوا ترا عو نود | بار یبا یا هی اطیش سواسو یس مرابد ندء رنسس هناخ لک ||

 نواوآ قدا وا

 تارمددس رفت نانا  لوغات * راد شه هب دابنیار د بارس تسرود

 (تادرفم) نوسمادلا هنابارسلوغ نانا سان ها عجب هکشاب نکل ةعزدقازوا یشابهجشجهدا رول

 ()توط راد)لتع (شح)ارصت (هیداب) وب (ن) ف (مد) وص(بآ )شانس )دد (تسا) قا را د)
 (فراشا یانعم) هس اطخ )۳( هلن ارس (بارم. ) هعاداا )د رفت )ناطمس# هناکس (نااس لو )یتح

 تلصو هلت مش باج وه هناجر تاضوضو هننانر مولع هدقشءیار ص نالوا ر هلردزاورام و لکو کیا

 د ارص پول هر لب تالابخ یروص با شم نالوا سنا نط انش یس ہک ان لبا عج هک شان یکلتعر ددعب
 نواتش ار وجھ ندنسهس ی هللاداقب هلا ق انف یسو ا ةح ندمقمسم

 تاوصیآردن ک هشب دنا هحزاب ات % تفراط> هر زا درب یدز هکیرب

 (رت) ) (تادرفم) تداریرعوط كىرا رکف هنوریک اب یدنکهباطخ الدروا قوارب هرزوا لق ند هزت غ

 یدنک (تفر) م (اطخ)یبوازوک (هزغ)نم(نا) لق( ل د) لع( )درو (یدز )هیتدحو )قوا
 هساطخ (ان) یرغوط (باوص) رب دن( یار )رلبا (دنک ) رک (هشد دنا )هن (هح)وریک (زاب) اب (ات)

 لدردنود هک زعبناج یھ ول ملق بورو قوارب ہرزوا ےل هلکان 5 مت سا

 ہنس ہت سه ی کیان دنالوازع ولطمیک رحاب ةد و یک لر الوق فراع تووقوط هر رکحقوا لوا ن ےس

 .رزوا هنلهبلج تمکع ول هلع دارا نس یت-ردهرزوا تمکح هل ك شباش عو لک كنس هک ی دم |

 نسهدنارورمسه از < دا رح لو صح یل راع هلکم رکن امهر در اعندک اردا لوقع ینغی داوا

 تباش ماادش فر طاغدىراب * لد یایورنییآ هک یر هرردانت

 فرص هباوهو هطاغلرلنوک تالفک كانس هک فح لکوکیا نسردمک هللا بولسا هن هدنلول كاربر غ

 نسردیک (یور)پواسا(نآ)(ەج) قل بوق (یرب )لي( )ف( د)بچ(7) (تادرفم)یداوا
 (ان)ثالعتک (باش)رلتوک (ما۱)یدلوا( دش )م( فرص ) هلا اط (طلغب) هله (یراب)لکوکیا(لدیا)
 | قشعدرد هلا تادهاحو تاضا رو هک ع اتاعاطو تا دانعلداوارب لکو کیا (یقیراشا یانعم) همناطخ

 نادم هللااوق فعضو و هدکحارب و بع یدلاق تقاطو لمح هدکدوحو هک !لصح قح سناو
 بوش | عیاضیتقو الرب والدا فرص هذن یا ود یاش مانا یرا ن درول هديا یم هح یک ر لادخ

 ردق ول هدضاف هک لوازابن یاهاکر د هج وتم هل باق صو اخ
 تیارشتستسمهکهومش نیزا تسادس ٭ یراج ےشح نآدزقاشع لدار

 (هار) (تادرفم)و دسم كب ارش كس کند هوش ور دره اظ یدروا یول یلکوک كقاشءزوک ت دسم لوا

 |ارهاظ(ادى) تسم (یرا+خ) زوک ( ےشح) لوا (نآ )یدروا(دز)راقشاع (قاشء) لکوک (لد) لوب
 برا (یراشایاتعم) هع اطخ (ات) 7 (بارش )رد (تسا)م(تسم)ندزانو (هوشنیزا) رد( تسا)



۱۷۷ 

 هساکلات بوروا لود یلکوک كقاشع کب دنیا شا دلو ت انعو قرفو ك تحرر طا نالو | هديا یارو كنس
 قرت بولقلافران) كقشع بارش نالوا هبا كقفو لنس هکر درد اظندهوشوب ی دات عطقنمنداوسام

 نس همر هح ن دکمقتسم هار بو دیا دنن هلکه عر غز یزب هاکمرکر دی رهظ م( بو۵ ۱ی وسام
 تباتعزمارخ هک ازا ونک ینطا * دزیرکه جاوخزا هک تسیمالغ هن ظفاح

 م(ظفاح)( تادرفم) ارش ن دکب اتع كنس کل کو رکو هما فاطارپ هحاق ن دن ہو دنفا کل کد مال رب هوا ظفاح

 فا (ینل) هجا(دزیرک) یدنف(هجاوخ)نم(نا)»(تسا)یتدحژ (ی)دبع(مالع) نت (ه)
 كنس پرا( قراشا یانعم) هباطخ (ات) بضغ(باتع) نم (ن) م (مارخ)لک )درک (ن اب( نکر)
 نس نسر دق و یتقر اف. سهار ندکنزع هاکر د كنس هکر دشاوا دنب هب وش هک. 2ء٤ رغ ز ظقاح هلک قو
 نالوا هدح اورا لاعورمکو هلا فاما رباک | نسردقو ین د یرظن یک ید آ دبع هریغ نشاسح ا باب نبق هح
 ها هبضغ نم هللا انمهع رد هدکیضغ كنس عابارخ هلا نیما ندکبضغ ینا بودیا یی با جالب هلا اع
 اضباهلو لسو هملع هلن یلص دم هبیبح

 تفراطخ هارزا هکدیداطخ هحانآ_ * تفرامرزا شود هکەره> یر دل نا

 (تادرفم) یدتکندناواطخ هکیدروک اطخ هن ام یدتکن زهق مز هصک نود هکبورحوازوب یر لوا

 زب(ام) دنع(ی) نم(زا) هصک نود(شود )ذوب (هرهج)یرالزویک كنج (یر) بوبح (لرت) لو ا(نآ)

 یدتک (تفر) م(اطخ) د ول(هار)ن(زا)یدروک (دید) 7م (اطخ ) هن (هح) اب (انا )یدک (تنر)

 بو نالوا طبح یلاع یس هتا ذرو لوا هد دا ذو نوک ملاع نانلواریمسعت هللا لیاوب (فراشایانسعم)

 اطخ نالو ازع دبسک مزب ردقول ل هدض اف ید ڪڪ ندزهاشب رب باق مزب یا ج لترا ا كنبة قح

 یدتکن دنکی درو کے ظء یاطخ یمنق ابعامما یدک ندا ۔س
 تذر اه دیدزا هڪڪ تام فاو سک ٭ نب ناهج مشح نآرظنزا | سه تفرات

 (تادرفم)یدنک هن ندزوک هکر دلکد فقاو هز ه هک یدک د مر ظن مبنی روک ی ناھج لوا یتح

 یر روکن اهج(نیناهج)نوک (مشج) لوا(نآ)م(رطن) ن (نا) خب (ام)یدنک(تفر) تح (ات)
 یانعم)یدنک (تفر)) (اهج) ندزوک (هدیدزا )لک د (تدب) زی( ام) ع(قاو) هسمک (سک)
 می ترصد مشج نالوا دعت م کمروک یناهجرارسا هکیدلاق ها لاج لت رااردق لوا تح (قراشا
 ین د مرک لها رور داکد فقاو هسک هزع و نع مرحه ولو هزع ور ددر دو مزب ید اب و و یدتکن دمرطت

 هک یدک ر لشاب ىلا هنندزع زوک نوصکی د | صالخ ندنارجه م او یزب بو دیار ظنهزناشب رب لاح

 زلک هناسح

 تفرامرسررکحزوسزا هکدودنآ چ شود ل د شت ارذک ا تفرن عمشرب

 هرزوا زنا مب ند: ساب رکح کن ولو لوا هصک نودندنسمارغوا كن ثنآ لک وک یدقک ہرزوا عم

 (لد) 3 ) شست ۱)یمارغو (ردکح)نم(نا)یدقک (تفرن)موم( عن ) ىلع (ر) (تاد رفم) ین

 ی( م) شا (مح) ىلع( )م (رکج) قا(فوس) نم (نا) نو (دود) لو (نا) هک نود (شود) کوک
 ها ادخراو اة ده اشو هلا باطخ تدا هدلصا نطووهد> اورا( اع (فراشا یانعم) اکو (تفد)

 ارغوا نان شت | لکوک نان -قارفورسه كن امظعتاو دیک زو هدتلط ل اع و یدمش نکیا شلواهدرورب

 ید اطیاتروصلداو یدک هرزوا عمش ال ودردو نو و ندبڪڪ هرزو ازم ا ندع ارکج ندی

 یدمروکو

 تفرالب نافوطو د دآ كشر بال س × معنحهتحزا مدیم دوا خرزارود
 یداوا عقاو ینافوطالبو یدکی البس یش ازوک ندنسهمنح مم دج م د مد نو اوا قار ا ندنخر كرآ

 راک.( هح )نم (زا) سفت سه (مدیمد)كنا (وا)قاکی (خد)نم(نا)نوسلواقاربا (رود)(تادرفم)

 دو (تفر) م(البنافوط)یداک (دما) یشاوک ( شرس )یب وص لس (بالیسس)مزوک (مشج)
 نیجارلا مسحرا لوا ی ابزوک نالو ار دب ثارمهو یس او درادردو (فراشایانعم) رد هتسانعمیداواععاو

ioاح  



1Y۸ 

 مالسلا هلع مدآ ترضح ندعر مرای دو نو ساوا ق اربا ندلو ب5 م دع ه دنس هب ونعم تر دنع كهالانالوا

 نوعا ندنارعه مطظعو ل ساطع ملل ا اة نوتا لوبق ه دن دزب یک یک دا لورق ند زر دن

 ینافوط الب هکن اص نوچ از ملو | تج سه لع ی دلک را از وک ناق قن الود یکر اس ندنراکمب مزوک

 ۱ ٤ یداوا عقاو

 تفراودتسدزا نوح ےدرچ در درد * ناره مع دماوح مداتف یابزا

 نما(نا) (تادرفم) یدک اود ندلا هکنوحلداو اهددرد یداکیغ ناره هک نوح لدشو د ندقادا

 ( در ]م(دود)ف(د) یغ قلی (تارجهمغ)یداک (دما) هکاو (وچ) دود (مداتف) تای (یاب)
 هناخهدالتس ماعوب (یبر اشایانع۰) یدنک (تفر)حالع(اود)ندلا(تسدزا) هکنوح (نوح) دا وا

 لدشو د ندق ان ازب ی داک یی ناره زب هلک | هطاحا ناط.شو سفن یرعلق مطح نالوا ینا ر شرعو یل
 برایدتکندلا اود نوع: داوا بلاغ هزبادعا قداوا نعهدنکهمقتسم طارص بوداورغوط یزاببو
 ۳ اله هل ادر دول مر هسزجنتب لاتجرو مر ڪڪ هزیو هسزگوط ن دز ا بولو اراب هز كس ان عو قرف وډ كنسرکا

 هزر هنقشع لسو هملعهتنا یلصافطلا دع كسح مر( نب رسالا نم نتو کتل انج رتو انار فغت لنآ ) هکردررقم
 نس هم وق دنارحه دردوهدنا رمسخ یزب بو دنا قمفر كق فو

 تفراعدراکرد همهمرع هکتسرع رم .تفاناوزاداعدب شلاصو تفکل د ۰
 یدسنک هن شبا اعد هل مرع نوت گر درغربردنک# یل واو رک ها اعد یل اص و كي وب لوا یدیدلکوک

 نک (تاون) ورک (زاب) هلااعد (اعدی)یلاصو كنا( شا اصو) یدید(تفک ) لکوک (لد) (تادرفم)

 یدنک (تفر) م(اعد)شیا (راک) ی (رد) لج (همه)مرع مب(مرع)ودرجرب(تسیرع) قلوب (تفان)
 تویخنالو اهدهملصا نطو طواح یا هکی دیداک لد له ارت بو دنا مح ره اشد رب لاح (فراشایانعم)

 کرا نواعد بوروسزو مار ارطض او ل ذوزګ رازه هنس هب ونعم هاکر د تاصر اڪ اكس رتسا تاصو کم لزا

 | اعدمرع جرد رعرب نوک دنا لوبق یمه لؤاردنکم قلوورک ها اعد كسر دیارصح هقح هاکرد
 ردسمت سو »بو دیا لوق قساعد كنامل ذدبعو مظ نسح هعر خیر د همهالا یخ مز انویدنکه نشیا

 تفرافص هبعکزاوح شوک ه> يسرد + تساصتا هنولبق نآوح دن هحمارحا

 (تادرفم) .یدنک افصندهبعک هکتوج مه دیا یس هن هعسر داک ده دنول هلق لوا هکنوحم هملخا مارحا هن

E LOCO NEES GERA EY FD 
 ل اھ م(هبعک )نم(نا) کنز (وج) لدا یس(مشوک )دن( )یس نالوا ہد( یس )
 هتلا لاج لاصو وک امار هدز انواعدهقح هاكر درع ت وتد هح 19 (فراشا یاتسعم) یدتک (تفد)

 هلة لو ازونه هک هملغاد مارحا هل هملغاب م ارحا دیرفتو دب رو هللا دعب هبلحت کل لک هن رقو تاق
 یدتکاغص نداق همعک هللا یوسام قلعت هک م هشلاح هح هعس هتلصو ههالا ءاقار داکد لصاحهدن ولدوصق+

 کتشزافشخ ولاعز و څر هکتاهسع × ددا رهوح ترمه سزا ببط تفک ید
 یه یدک ندافشنوناع خر لس هک تاهمهیدیدندنحوا ترمس> یدروک ی ببط هکنوحنود

 (ترسح) حوا (رس) نیم( ا)م( بیط) یدید(تفک) نود (ید)(تادرفم)یدیدرداکدرسیمحالعاک |
 نونا) نم (ز)نس(ه)درد(خر) یداوادیمپ(تاهبه)یدروک (دید) ی (ارم) کو (وج)تقفش
 رکی دیداکی ندنزو تقفش یھاا بطر ندواق سساوح (ینراشایانعم) ردیاکرتدمطرلع (افش
 هک تاهبه لکد عطقنمنداوسامقلعت كبلق نالوا نار رظنم دکولاحرد العا هدایز كب وا طم فاح یا
 یساود كالاصودرد ید یدتک افشوندنسافشنواع هلا لها ارزەلوباقش ل در دوو هلو ا لصاحدارع وب

 رد هلک رت كنا وسام یلکو كناهج و ناج ||

 تفراتفرادزا هک دن وکه کښ ناز * هن ی دق ظفاحندسربب تسود یا
 م (تسودیا) (تادرفم)یدتکن دانفراد ظفاحرلهب د هک لوا ن دنآوق م دقرب هغمروص یظفاح تسود یا

 لا (شی نزن )سم )ال (مدق) م (تقا- )كع الاس (تدیسر) سبام(
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 بوممیدوصقم ماکوکی ا (یقراشایانعم) یدتک (تفر)ما قاف(انفراد)نم(زا) رله د (دنوک)
 رظنرو یر مدقا مدقرب نوعا قمروص یااح كظفاح هت ساد هد ما تل اصوو هللا نالوا وقح

 اترا هلو زهيد یدتکن دانفرآ د ظفاح هک ل وا ندناروم تیانع

 تسن یهاک ها اوحرد ناز ازش هرس * تس یهانناهحردماوتناتسازح

 (تاد رفم) جو او سرب وژتمرب یر ندوقو ها میر دق وب هان اکیهدناهج یرغندکناتسا كنس

 قوپ( تس )هتد () بیج هنغص (هاتب)هدناهج (ناهجد)اک(ما)نس() شب (تاتس) غ(ر)
OS ORIN BORO SAR 

 ندکناسح | بابو كنس برابر دقوب لم رو مج هنغص رب دنا ھهج یرمغندکه هارد كنس برات (قراشا

 ردقوب یریتمالسریو تیعلسترب همش می یرغ
 تس یهاو لانزازحعام خست هک * جو نور یوم

 ۱ (تادرفم ) و ور رز مز اكنحو مرات 1 یناقلقْ هکح لقهکنوحو د

EE(نم) هک (دشک)   (E 
 ناط.-ثو سفن (فراشا یانعم) ردلکد(تس )ەت ددو( )م( اروا ا نم (دا)رمغ(زم)زب(ام)

 || هاو دع بوددنا تغارفندقلق لوغشم یملق هلرلنانب هسرار دیاد متصق هک اله توکح لق اک لنا هس وس ورکا

 ر دلکد یرمغندهآ و لات رک وب هقیس ماکو دره اهتفسم ارز مت | ثانح
 تسر یهارویور ےھ ناھ مم نی رک ٭ یور ماتر تابار ی وکه ارز

 | (تادرفم) ردقود قب رطرو تمر ےه وبا ندنود اکیهدناهح ارز م نهر دنودزوب ندنلوډ یسهلګ هلام

 (نین) ارز («ڪک) زوب (یور) مزعردنود (مباترب)هناضبم(تابارخ) ل (یوک) لوی (هاد)نم()
 یانعم) قوی (تسیل)هیتدحو()م(ءاد )زوی (یور)اهامق(جه)دناهج (نام )اب (م)وب (ب) دو
 هدناهح ارز م ردنو دزوب ندنل و تو قشع نخ هلوا لصاح هدو دنک تاجا نم تذل هدقح هاکر د( قر اشا

 ردقوبقب رطرو تمر ھوا ندنولاکی
 تس ییهاک لر ن ندر هک زوسوک * رع ندرك دجمشنآدنکنرکهنامز

Eو ور و مر | هننمرخ مرع میر  

 اب (نوس) ید(وکی)م(رع)م(نمرخ) هسالماا(!) ےب (ء۱) م( شتر هغارب(دنکت) رک( )م( تامز)
 یانعم )قو س یا )ناسا قاب( ) السا () هعرزوا ب (نمرب) ارز( هک)

 هسراش بوعارب شارب هماوسام تاقلعتو همغل اند نمرخ مکن دا لسص ګه دمر عهنامز له ارکا (تراشا

 ماکوک لود یو قیشع والا هکنوسلوارلاثودج هل ارز نوسقا هوس نامر ها هبر یا فالتاو

 ردقو یردقر دقیب وحناصرب هدمق می كن اهح یک اهکلپكناهمفامواب د ی هلوا یغ

 تسد یهاکن كىو رغ تاز اک اب اور د یس نآ شا سکر ن مال

 ردقوب یرظنربهب هسمک نا ندنارشرورغ هک ےمالغZنز وکی ع دیاد ص هلت صرف نیل رغو ا ل دقورم لوا
 ررر نم غدیر اھو کک ا اعتساندزوک (سکرن) م (م الع)( تادرفم)

 (یهاکن) هی هسک (سکی) ربصض(ش) م(دهرغ)م(بارش)نم(ا)مدقورس (مورسیهس) لوا(تا)
 تادح هلت lie RE  دعتسم تولوا مقتسسهارهارلوا (فراشایانعم ) قو (تسا)ر ظنرب

 هک رس ) ءا رقفلا منو" ع E تاذ هلا د رها باشهدن اماشتمت دح نالوا

 ردقول یرظنرب هطساو الب هدوحو بابرانلوا هدانفووح ندنسانغتسا لاک

 تسن یهاندارهشفاز تیاجزص ٭ مس یهارمادوس همهزا کنین
 (نینح)( تادرفم)ردقو رب قح هنغصریاکب یرمغندنت اج ینلز كن | مرروکی یغازوط لو ندفرطر ههکهلو

 (تیاج)بال()مددوک (نی ی) لوی (هاد)قازوط (ماد) فرط (وس) لج (همه) نم (ا) هو
 هقا دم (تراشایانهم) قو (تسین) یو( جهنم ای( اره بش (ںش) م( فاز )طفح
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 لها نکل مرروک ی غ ازوط ال داسفو نوک ص اعندفرط رد هک هداو | یھلا رظنرهظم هب وش ەد انف تره

 یو یرغ نت ا ا ب نالرا قدس تاق تالق نیلاعت قا نوصخبدلوا تنومامهتالو

 ردقور قح هتغصر
 تد یهاوخ داد کیهاررسرب تسد هک ¥ نسحخر شک » اش دابیاور هدمشک نانع ۱

 ردقو یصتناکشربهدن هکحردقو یشا لول ربا رزیرو لر کس شا ناز »اھ دار لزولق ۰ 5۱ حیا

 (هک) م (نسح)ماقا(روشک ) م (۰ ءاشدانیا)ورول (ور) کج (هد شک )الو (نان) (تادرفم)

 (فراشا یانعم) وو (تسا )یهناکشرب(یه اوخ دا د)هرروای "انلولرب (یهاررمس) e ۷و

 نرشنکلودیلر زا تق ەش دادعتسا هرزو | تو افت هاب كند رس هد لر

 قاوق خب یا ردشلو اهراهراب بوم | لمحتراغاط هثس سل کال اتجسکنس لدج ی حاشداب كنسح ماقارب
 هکاقل رخ زور رم ی دقتءد رو ید 5 لقع بواق هدتمصع هلکمرکیزب ر مر مي یھکر سا

 ناطشو سفنهدتبح هارو ارز نس هديا طفحندنک اله هطرو كن اط. شو سفن بولقر هظم کادو

 هقح تم ع٤ نامه ردرا شاو ادن مزا 1 E اکسس بوماوا صالخادخد ممر هد هت معرب ندنلا

 * (تسد یک ھاک ن زارمغامتعد رشرد هک 4 7 ها وخ هح ردورازآ یر دشابم) × ردرل دن اط

 (تادرب هم)ر دقوب» هاکرب یربغ ندنوبهدزفعب رش مزب رر هلنا تاسرتسا هنرهو هلوا هدنس هقرا لمت | ی هس هک

 از( زی (نک) سس (یهاوخ) هره(مجره )ك منبخبا(دازآ)هقرا(ی)ف(رد) هلو (شابم)
 یانعم) قو (تسین) هیتدحو () (هاک)ندنوب(نیزا)م(مغ )زب (م)یشعها هدنوپ(تمی رش )ف (دد)
 ای ام الفاو ل اعاو نس همش |ناشب ربوهدبحتر ی رطاخ كنمومر نقاص لدلهایاو لدیا (فراشا

 ناشد رب رطاخهدننق هل ءابلوا ارز نس هملوا لامل ا ندننلق كالع نس هليا هد هسرولوا ل اق كل عر دق هنره

 ردشارو۔ ناجا شرعنمؤم ا بلق هکردقوب هک لوس ندکع ا
 تس یهاربتو شن هشوک ناک ± رهدهمهرد لانتسداشکر و>باقع

 كلنشن هشوکر رد شج ادانق هدر هش یلکودیروح كن شوق لش و ط
 ۱ (تادرفم) ردقو قوا هارو یا

 یا( ناک )م(رهش) لح( همه )ف( رد ) دانق (لان)ر دشجا (تسداشک ) لظ (روج )یش وق ل خش و ط (باقع) |

 (قراشایانعم) قوی (تسین)هیتدحو(ا) م (ا)قدا(ت) هبردصم (!) تازعلها(نیشنهشوک)
 یلطلرلل اظ ی دیا سوفن لتقنو جا هنا فن ضرغو ی ا قحربغد یکش وة ہراک نالوا لک شوط

 هتناجا فدهقوایب ۸ [هدتاز ازعهشوک ارال اظ وب نکلر دشت اوفا طاوهدرلرهش عمجیرانا

 راک كل دنا تراس هل یسرضر دقو هکر ار دا نظ یت ولا دخ د مه رب هو عدلا باکس م شلوا لصاو

 ندمربا هنر دامه ل اظ بو دیااعدد. هنک له ك اظ نوا صالخ ند اظو روج قلخ ةقفش هکر دراو یرالوف

 ۱ ردمزالرذدحند ناشی رب رطاخو نداظنامهراررو د نی رفد تقوزمت

 تس یهاسره دح نینحیا# رک رب ی تب اوت ر ظفاح لد رخ

 (تادرفم) ر ردلکد یدک كنه اسربرهراشبا نااار همرو هلاخو فاز یس هنن زخ یلکو کد

 راشبا(اهراک )ا رز( هک ) هم رو (هدم) كی( لاخ)م( فلز ) هس المال( )م(ظفاح)بلق(لد) م و

 اا رانا یاتعم) ردلکد(تس) هت دحو (اب) (هام هاتتس) ر ع )نحو نک

 هاکم رکن س یملق یا دیوس للغب دلق عنم هک تفر عمر ES کوک كلا نوصقح

 غرالانر) رداکد یراک كابلق یا دیوسربره قوا تمکح عب ان نیل وی همیو هی اوهدب بو دی ظفح
 اخرا هلو برات هبا تیا هدزب یک اطع هغ رس (انت دهذادعباولق

 ۱ تفر مانو سومان موم هک دقهدرد + تفرماصهام هکهدایراس قاس

 | (فاس) (تادرفم) یدک ینامز مانو سومان کر و ی دق یدنک ی نآموص هکیارم ترونک ق اشیا

 ۱ (معوم)م(حدق)ریو (هدرد)یدنک (تفر)ینآ ح روا (ماصهام) ثارش (هدان)روتک (را -)یراوص

 ارت وکه ن لزسوص لنتابح با قح لاج یا (فراشایانعم) یدک (تفر)د [(مان)راع(سومأت)نامز

 لاصو



۱۳/۳۹ 

 كناوس موص ها دمع هکحرودک شع بارش ەز مدش و مرہ ی راوص هل بارش نالوا لاصو

 روم عم یلتو بارخ قر وص کرو فاص باقر دعت سس م هقشع بارشو هقحرون ی داوا عقاو ینامز یروهظ

 راعلاالور الا لدا ا دف هدنل وب یشع یرل اوز ی دک فام ز مانو سومان هنلوب نید ارز مهلواندرلتلوا

 تفرماجو یحارصرودح ی هک ی رع د ےک اضقاتاس تفرز زع تقو زاکدندراس د

 م (تقو) (تادرفم) ید تكر سنروضح> ماجوحارمص هکیرع لوش ول هدیا اذقات لک یدتکتقدزریزع |

 (ی) هیتدحو() م (رع) هدوتکه دیک (ےنکافق) ی (ا)لک (ای) یدنک(تفد)م(نیزع)
 (قراشا یانعم)یدتک (تفر)حدققلطم ( ماج )حدق نوزوا یزاعو (یارص)یاوارضاح (روض> )یت ۱

 نک زمسهلا ضفوقسشع هکبا تمهرب لکروس تبا:عیدنک لا اوهرازب زع تقور دقوب ةف دش مح یا ۱

 م هدیا اضق هلن اض و فو قشعلصحو م هروتکه سرب یر

 تفرماخیادوسرهردرع کد ع ٭ دوعومه تخوسنآ و دنح هو باترد

 (بات )ف (رد) (تادرفم) یدتکهدنفار طا ادوسماحر < کروز هارو یا کد وع هدنترارح هبوډ

 بارش (ی) یجاعتادوع(دوع)لثم (وچمه) یف( تخوس لر (ناز) ها (دنج )تمادن ( بوه ) ترار
 هاک (یراشا یانعم) یدنک (تفر)م(ماخ)تبح(ادوس)فارطا _(رس)ف(دد)م(رع) رد (هد)
 (نیرتلا تائسراربالاتانسح) هکردهّشس تسا هن رقماماردتدابعهحرکهدتمادن هبا دا دعت یرا هتش دک

 نمد دح مربنم ل درد یا ل هتان ی کک د وع هدنترار هبوارب هن ب ودیا تالتمه نود هخلو ا هو ر دشا روس

 نوجا تلصو هناصس تاضومفنالوا تبرق ثعابو هناجر ب دج نالوا نب ءاقثا | لع یزاود ناجم رلا تانذح

 یدک ها دوس ماځرع هلو هکهاناش 2 قشع بارم" حدقربهزب
 تفرمادکد ما هک اخ صر ءرد ٍ+ یدونحزمادن هک ن اننا نک سم

 (تادرفد) یدنک یسغنق یدلک, ےک ها دیممامخ مم اب ندقل دو ذب هک. لات نیل ی .ههع بارش

 (سرع) دز سکنودنک(یدونج)نس() بما د) ناخ (نانجار (نک )تست( تسر
Eجش یا (قراشایانعم) ی تا ۳ ة(مادک) یدلک (دما) مک (مکر هام  

 ماقتدمفادوضب بوملبی ءدز ذک هک هل اتسم نیل | هلقشع بارش ی هدقشع هتل تا رو مر

REموا رهظمهس رسا الو یر دک  

 تفر ماشو حصر ھو یاع د هبط صهر د * دسراع تماح هع رح رکن ایوبرب

 (تادرفم) یداوا عقا واع داکسهد هبط صم ماشو حص ره هدر با ا هز یس هع رب كماج كنس هکهرزوادما لوا

 (دد) هش د ربا( دس ر )هر (ای) هس اطخ (ات) حدف( ماج ٥) رطد ( هع رح ) هک لوا( هکنا)دیما (یول) ىلع (ر)

 یداوا عتاد (تفر) ماش | (ماش)م(حبص صره) نس(و) م (اعد) رد هنسانعم هاشناح هدنوب( هبط صم )یف

 هرلاوب یز ند نح دق يلق یال هی نالوا یھ ضف رغم كنس مریض نشور می یا (فراشایانعم)

 را نواعداکسبولوا مزالم هکناسحا بان ماشو حصر ه هل دما مش را هعرحرب ندنس هع رج یهااقشع با ۳

 ۳ نس دن ارو رم هبا ك شع تابح تهد یزب ن دک مرکو تقفش یخ د نس زب هرزوا

 تفر ماشهرد سم ےسنزا یو ات 3 دسرواز ین امح دولهده هک ار لد

 یدشریا هاررب هغامدن دنسهحم ار يارم هیات ی هش تایح اتش ین اوا کنوع ا لکو ک

 ( )نم (د )كلير درب (قابح) یدیا(دوب) شاوا (هده) لوعتةادا ( ار) لکوک (لد) (تادرفم) |

 ف(رد) ع (ش) بارش(ی)یلیابص (میسن)نم(نا)هصار(یول)یت-() یدشرا (دیسد) کیا
 می ادا دتسا هجا ند مرد ر زعنالواراواسع ین لوا(یتراشآیانعم) یدک (تفر)غامد (ماسم) أ

 تاسح پوشربا د تاسحرب ند کی هلند ضمش ماکو کش اوا ہد مم هل اوسام ق الع ہل ہت اکر یتمه كنا هک"

 یدلواعقاو صار ندت دحو بارش هناج غامد ندنناجر ےہ ر ےن كنا تح یداوا تاحر ۱

 تفرمالساارادزان هرزادنر + هاردرم تمالستشا درررغدهاز
 یدک هح قه همالدل اراد ندنلویز انو ع رضت دنر یړقایا تمالسنل و یدت و طرورغ هنلع ده ار ۱



۱/۳۹ 

 (هار) یدقایا(هرن) م(تمالس) یدنوط (تشاد)م(دورغ) لهاهرهاظلاعا (دهاز) (تادرفم)
 (مالسلار اد) هام( )اجر (نام) لوی (ه)نم(زا)تمالملارومعم طاب بارخ یره اظ (دنر) لوب
 هرللدهدمونراتسر تروصنا ده از نوا یربخ ندانعموب (یراشا یانعم) یدک (تفر) تنح

 قحرظنم بولو ارورغم هن راهرهاظ لا ادرج بوملوا مياسآ هق> هار ناد شم نالوا شک تابح

 نڪا یدلو تا ندنل اناطمشو سنو ید قلبا هشاب هل تم الس لود نوصغت دلوا بارشیراماقنالوا

 نوحما ینامرد كنید رد تمالم لهان دنا یس هنر ممسعتیلق نالوا قحرظنم بودیابارخ نب ره ال
 نوع راقداو اهدز انو ع رضتو بو دنا سفنرهق تر اقحو لذرا هاش هاش وقرا اشم نالوا ىھلا بمط
 م اکر ب هلن انعم راب دلوا ل خا د ههللا ةفرعم تح

 تنرمارحردنازادوبهاسبلق × دشهدا فرصا دو هک یلددقن

 (تادرفم) یدتکه مارح ندیسلوایدیا هاسبلق یداوا فرص هی ارش یدیاراو هک دد قن لوش خب

 ۱ | یداوا (دش)بارش (هداد) م( فرص) می (ایم)یدبار او (دوب)همتدحو (ا )لکو ک (لد)هنامرمس(دقن)

 یانعم)یدتک (تفر)م(مارح)یق(رد)ندمسلوا (نارا) یدیا (دو) ردراوماهیاه ده اس بلد

 لاع از هنن نالوا هبا سفتیاوهو ها هعم-وابر ملقدقت یکر اده از ما ہلا یو ماحیندش (یراشا

 ۱ یناص بلقنالوب لع هبا ادخراو اوندناقوذ يشعتذا ارز یداوا فرص هنغاشوخ رس ین ارش هرهاط

 هر دق یب لاع |نالوادودهویدتکه مارح ندبسلوایدیاهابتو شو شغمو هاس باقرب هکابیدنا لکد

 ۹ یدک ندنس ەلى دوش ید ان

 تفر ماکب شرهم داب هک تشک ک ٭ تفاس ر هک اح تحصن ن کمر کہ د
 (تادرفم) ید: کصەنغامد كن | ییارش تہ هکشلو | یواب رب ید وب لود که اا تحصن هانفاح یربغ

 شاوا(هتسشک) یوب(ک)یدلوب (تفابن) لوپ(هر)م(فاح)م(تصیص) هل (نکم) یریغ(رکید)
 (قراث |یانمم) یدتک (تفر)هنغمد(ماکیزعف (ش)(تبحم(رهه)بارش (مدب)هیقدحو (ءزمسه)
 انفرب لوش ارز هما تحصن ندندناح یلراوو ندنزو كاتسر تروص هظفأح یرغ كشخ د ھاز یا

 دعب یداو | لصاحو یدتک ی ذا كنب ارش تبع هنناج غامد كن هسک ناو یتهوهومدوجو ه دنس هبت ره
 اتراو یدو لول هرغ ندم هاب اب ان

 تستفرکا دودو ا فلز نوح مرس ¥ تستفرکی وأمل در دات شن

 رمض(ش) م (مغ) (تادرفم) ردشعوطادوسیکی لز كنا مشا میردشع وط ناکمهدعاق ہک ا یغ كنا ||

 لثم(توج)مشاه(مرس) ردشعوط (تستف رک)ناکم )ئ وام )هدملق( ل درد) رداهتنا(ات)ر دعح ار هبادخ

 دمع یگ یشعدردنالوا یداش نام ك ھالا لوا (یراشایانعم) م(تستفرک) اود (ادوس)كنا (وا)

 یادوسندنسکع یسلبلح تانصكهللا شاب هرس (هنوبعو مص) نوک ار دشعوط ناکمهدیلق ها
 تستفرک امردیشت آش از * تسناىح بآ سشنآنوخ بل ردشعوط تسس
 (بل) (تادرفم) ردشعوطشت ارهدزب ندنتف اطل بآ كل لوا ر دناسح با یل ینرق کشت اكن

 (یشنا)ندن وص كنا( شبآ) نم( )دد (تسا) م( تابح با )ربع (ش) م (شت)لث(نوچ)قادود
 كالا فراع لس هما ذتاضوف كهللا لوا(قراشایانعم) ردشتوط ( تسنف رک)نب(ام)یف (رد)شنارب

 ندنشف اطل كس ابر مولع نالوا شع ند _ةح تاج هل ا دمر دیدباتابحبآ هى دا مولع ندناروهظ هتسلق

 رد اروم ارور دشعوط نت [رمدرب
 تعدفرک الادقنآیاوه ۷ ناجزڪڪ ٽس رع مه یامه

 ردشوقزاور یاعرب(امه) (تادرفم) ردسشعوط قتبص ال دق دنلب لوا ندناح هکر در عرب یسام-۵ ممه

 (اب) کوب (دق)لوا (نا) تبح(اوه)م(ناج) نم(ذ) دد(تسا)هبتدحو()  (رع)بلط (تمه)
 نوت هتادمع هرس (نایالانمةمهلاولع) (یراشایانعم) ردشعوط ( تسنف رک) ییاعوتسکوب
 ر د.شعوط تبع كن اب تا ذنالو االعالا ىلع لو | هک میلطو ممهرظن یلاع یک ام دمر ع

 مدس



IAF 

 تستفرک الابناقشاعراک ہک × شدنلپیالاس شاع مدش
 (۷)م(قشاع) مدلوا(مدش) (تادرفم) ردشعوطدنلب یشیالراقشاعا ریز مداو | قشاع هنماع دنلب كنا

 تسکوب(اب)تشاع(تاتشاع) شیا(دک )ایز( هک مخ( شرك کوب (دنلب) تما (الب) هسالمل
 هن سلاعتاذكنادخ نالوا هزنمو سدقم لوا هتادم ج (یراشایانعم) ردشعوط (تستف 7 لاو

 ردشعوطردقلاع ماد یشیا كن راقشاع تقہقح ارز مداواقشاع
 تستفرک اوامزاهناسواارح × میوا فاطلا هی اسرداموح

 (وح) ( تادرفم) ردشوطو رکن دزب یتسهیاس بوب لوا نوڪر دنس یاس قالا كارب هکنوح

 (هیاس) لوا (ما)نوجن(اری)زیوا(مییوا) فطل عج (فاطلا)هکلوک (هیاس)ف (مد) نب (ام) هکنوچ
 هتناةمعن اودعتناو) (قراشایانعم) ردشغوط (تستف رک )ورم کح (او)زب (ام)نم(زا) کوک
 نکلزییاتح تا اردو نب یس هدرورب كنس هبا الام فاطلا هللا هکنوح هحن 2 (اهوصحال

 قح یاطع(لعفیا لاسبال) هکر دعنت لاو سوي در دث وط خیر د نس هباسندزرب لوا هبا هحوره نوصت

 ردهروکه دا دعتسا ل سکر ه

 تستفرکار کر مرابرکم + زو صا تیسوربنع حص ےس

 7 ا ا وا یاو رک م اواو و
 (ارعع) لوب(هم)ماب نب (مراب) هی ار او (رکم) توکو ب (زورما) و دواوقوقرنع(تسوربنع)حابص
 ه دجرشنم لد هبا هناجر تاسف لع حصرا ثا نوکو ها دم (یفراشا یانعم) ردشعوط ( تستفرک)م
 ابا هطسا و یخ د هز ور دشت وط یم اع ییطساد تاربث اتو تاروهظ كلاع ضافرکمیدتب اروهظ اساربنعیول

 تستفرک الالّواواردناهح × كشارهوکممنحودیابردز ردشع ار ۳

 (ابرد)نم(ذ) (تادرفم) رد شعوطهدوحن ای اریدلب یناه>یردوک یشابمزوکن دنسابر دمزوکی کیا

 (اا)وغ(زلوا) ف (مد)م (ناهج) یشابنوک (شا) م (رهوک )مزوک (معشج)یکیا(مد) کد
 تاسف لعتراناو هّشادمح (یراشایانعم) ردشعوط (تستفرک) هنسانعمرمطت یوولا مو یار دلب

 یل هل عش یناهح هکناص هکر داکو ددلترنکر دق لوا یره اوج یشابمزوکندنسابرد مز وک ریا ارورسهب هسنایحس

 ۱ ردشعوط واطب وط هراوحت | یھ ار دلو
 تستر الا ودق فصول # ر نع“ و رسکا ظفاح ثم دح ۱

 (ثددح) (تادرفم ردشعوط تواعو دل هل ف صو دق كن سورس یل هتس نس یا یزو د تاظفاح

AE Eحدمورکذ (فصو)  O 
 هسدقراونا یافراعهنسیا (یراشایانعم) ردشعوط (تسافرک) تب واعوكاک کو (الا) نسا(ف)

 || نمتتسهار رارساو كاج "هناذ فاصوا كتنسعاد یالک ك نفاخ یرادتا ذ یملق ح رمشنمو ختفنم هلا

 )ا 2 رد دعو ط تسل و مقمو تب واعهدازند هلج نوڪغب دلو اهدنا و فصو

 تمربمالابسیارتحم شوخ نمورس ×  تمربهادارس و دناک ی وربه شوخ نمربم

 كنس نسرونملاص فضا مورس مب یا هلو ا ناب رق 5 اضعا هغاناندشاب كانس هکنسرر ول فدطا مکی حب کا

 | تدشاب(انارممردنا) نسر دنک (یورمم)فنطا (شوخ )نت (نم )ك( ) (تادرفم)ملوا هدنکوا ٌلدق

 | ی تارا مرد تر تر صوت
 قلاخنالوا نا درک ن وز ه دنتر دق ةضبق ل اع عسج یا (فراشایانعم) تكنس(ت)مهلوا (مربم) دق (الا)

 هار ی رامرکمدابع یا م هلو ا نارق هکتمکح لج هغانا ندشاب هک س لز ل یکحرب داعب فط نس وک:
 هکر د صا فطلرب ید غی دروس قازراتامسقت یونعمو یروصمرصانو نعم ییلق تبا هدمقتسم

 ۲ 2 ھزار قوال واد نکو ال اک ا تاملجت
 تمربهاضاقت سس یکہماضاقت شوخ + تسح ل ھت نیا مش یری یکی دول هتفک

 هدنکو ا لاضاق انس نسرابا اضاقت فطار د هن لت وډ نسرولوا نقهدکوا مب هک دنا شع د مرد یا ۱



۱ 

 و(نیا)هدگوا(مشی,)نسرولوا(یریج)نگ(ک لدیا (یدول) شید (هتفک) (تادرفم) مرا
 مس اش( شی سم( کس مع (اضت) فیل( شوخ )رده تسیب) هلی
 منی دمروضح مب هک ل دیا ش هروب هقاتسشقاع و عقيق هاش یا (قراشایانعم )كنس (ت) مملوا
 AA N کم نر تسرب سو رس( اوو٤ نا لمقاویوم) زرسمتشول

 ینرق ا ضق وقتا کرومآهلتروخ بودیاز اهلناژ تک ب ê) اوات

 مهلوا نادر 9 کو عهلوا هدنکو ا لاضاقت دروس اضاقت کیش شرک

 تەرە مان عر دة شە هکوسنامارخ E نا قامت وچور هه شام

 (تادرفم) هوا هدنکوآ لدقانعر لن کل و ای اصیدرد دنق بو ءیتاسمقساعروجتوروعهدرب ۱

 ( تداگ)م(قاس) بوبع (تی)رمش (م) بارش تس (روفش) شابا( وجه )هبتدحو ( )م (یشاع) |
 مهو (مرم)لزوک (نعد)کو (دق) دوا (یب)اکلدا( هوش )یاس (نامارخ )هوس یل ) ردمد

 ۱۰۰۱ ریتم بارم وروعه ندنسلصا نطو (یراشا یانعم) كنس (ت) ۱

 شو لوا نسشادرفقدهتسمیارد هدنق قا نالوا قاش ٤تو. عو قح هل.سو یر اوص راز سوص لوا ۱

 ,دکیقتسم هار كنس مر یا لوانامارخ نوجا نهداشرا مزب لک یدلماکد شه لاھ فطاو لاعف |
 مهلوارهظم هرس (اووومو)مهلوا

 تمرمالهش مشح سد هک ؟یهاکنوک + وانارعهزا مراع ات تفر یر هکنا
 م هلو هدنکو | كل مشج الهش لس هک هار ظر ید هتسخ ندنقارفكی | ات ئىدا رگرب هک سمک لوا

 (تاربه) یا چ )دک تن (یرع)هکسمکلدن) (تادرم)
 و (میم) ال(الهش)زوک(شج)الو(شیب هبا( نک )رب (یهاکن) وس (وک )ریش (ما)فارف |
 هب هراصب و ید هتسخ ندنملا نارعت هللا هک ات یدتکر عرب هکیوبح لوا (یراشا یانعم) كنس (ت) |

 نار ها لاجت ران ناخ رتو لوا هدنکوا كغازام مشسنالواءاشالاانرارمصودقان هک هل ارظارب
 تمرماوا دم شا هکو در د شا اک ٭ اود مه دش درد مد مل لعل فک مدوا ۱ :

 8 مهرا هدنکو لاو ادم اکو ال در د كنس هاک راشفب او د محو درد مه ےل یزعرق می نس شع د ۱

 (هاکس)م(اودمه)مشفب (دشض)م (دددمه)غب(ما)قادود(با)یزهرت(لمل)نسشید (ختنک) |
 اربثک هب لضی) هلن ابد عسا (یراشایانتم) كنس(ت)ع :هاوا(غرم) اود(اوایم) لوا (شد )توو

 0 EU .هلاتادراووډ و ہ مس نالوا ضرال اهن هد یا هرس (ارثک هیدمیو

 لها همك ( نیرفاکل او نو عرف لآ عمو نیرباسالبارم ")هکر دنآر قیانعهرب فراعمنالوارداص ۱

 هقداص یشاعو هلو ا ہدنکوا كلا جو لالح ك: س برابر دقح م الکول راه اود هناها تد احورو درد هسه ۱

 هو نانرق هکر هقو فاما نالوا فطا نبع یس هل

 تموبابردهکنایلاخ رسردنامراد ٭ رودوب یورزادب منجیوربمنام ارت شوخ

 هدکغابا كنس کرا وط یارب لوا هدمشاب نولو ارودندکز و كنس رظنوووک ن سرد کن امارخ فا |ا

 | نم نا ) د وک (دی) زوک (مشج) نسردنک (یوربه) یجنلاص (نامارن) فردا (شوخ)(ت تادرفم) وا
 ا ردي اش سر راس( سهره

EEN EAE E EEE (Eسو  
 ردرود نا ذرارمسا كنس ندرابواقلا یعاد ےٹج ورد رحاظ دراصل اولو ارطث له تا ذ تا ملکر ارسا ہلغلوا
 تانا و هلک اقا قوش كنس هلک انعو قف ول مالا امن هکر داو | عز عه دولقو هچمراتوط یل شرب لو | هدعخاب

 دلو مات لقعی ال تسم هلال هس در اون او هوا هل کار ةیسال هادراوبا

 تمرماج هم شد,سوخ و یاج همه یا دا تسنو لصو واخر دنا ظفاح یاج هحرک

 ۱ لوا هدنکوا لرب یلکو د نسر شوش لرب لج كنس نان یاردتو هلند هدنتواځ ناص و كنم هجرکا

 | تب (تسین) نس()م (لصو) م (تداخ)فمدنا) م (ناح) لع (یاج) هجرکا(هجرک) (تادرفمر
 یا) ۱
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 یانعم) كنس (ت) ے۵ را( مری )ر (ج) ۵>( همه) وا( )م (شوخ )نس( )ر (یاج )ل ( همد یار
 نالوا یس هناخ كامل كمن برا ر دو یلزنم و ین من سه هدک- صو ماتم اس كاظفاح هح رک راب(قراشا
 هکرانو د مع هوا هدنکوا ن لج کب راتسو د نالوا یر هظم تکل کز اونا نسر دفدطا ین هلج لیواق
 اترا لو ۷ مهلوا نارق هکیراتسو د هم ربآ ن دکر اتسود ی هنتاکر بح

 تسامنارو لدردماد کا هانم ناز ٭ تسامناحردوایادوس شتاکدشیدم

 (تادرفم) رد هدزلکو کن اړو مزب ما کن درلانت لوا رد ه دز ناچ مزب یسا دوس كب وع لوا کي دلوا تدمر

 (ناز)رد(تسا)زب(ام)م(ناج )ف( د )زړ (ما) تب (ادوس) م( شت 1)یدلوا (دشر تدمرب(قدم)
 زاك و ک معاد هکر ا دو هقم لو او ید ار ارق هدزغاج مزب کیلو ا تدمر ی كه | لوا هکهتنا دم (قراشایانعم) رد(تسارزب(ام)م(نارو) لکو ک(لد) فکر د)م(غاد)عییقادا(ه)اجر(انع) ندا
 یداوالصاح« دزلکوک ن ۱ رور دسوزراو یسانعم

 تسام نالات نسر د شرر هم منح * نازا تسقرغرکح بانو معج مده
 هنس نالا مزب ی همشج یتاکیرزک هباتفآ كن ندنسلوا ردقرغ هنر وص ینا رکج کتب مزوک مپ
 (رکح) و هولناق (بانوخ) هسیالمال (1) رعط(ميم)زوک (عشح)كب (مدرم) (تادرفم) ردهدم

 (هنیس) ق (رد )و ف (ش)قاکی(خر) نوک( هم م(« )ندیم لوا (تازا)رد(تسا)م(قرغ) م
 )کر اونا یدوصتم ماکوک هتنادمحم (یراشایانعم) رد( تسا)زب(ام)یم دیاناضف(نالان)سکوک

 نس یهلا لاج باتف اراوف ا هعنحور دقرغ هن وص لناق كعرکح کس مزوک ندنرورس یلوصح ه دملق یهلا
 ردهدلوا ناورشاب ىلا ندمرازوک یهدیاروهظهدع الات

 تسامنابات همنآ یورز یسکعرو صرق % تسرکشنوعمه لعل ناز ءرطق ناوم> با

 ردسکحعرو ور ندنزو لغات هاملوا مزب سش مرج دهرطقربندبل ذی یکرک لقا تابحبآ

 رد(تسا) م (رکش)لنم (نوعم») با (لعل)ندنا (ناز) هلمط (هرلهق)م(تاسحبآ) (تادرفم)

 اض(نابات)یآ(مس) لو (نآ)زوب (یور)نم(ن)هیتد> و( )ور (سکع)شنوک (روخ) مر (نصرق)
 لاج لک تذا یتیدلوب هدنسلق هناخ هلم هلا ضف ك هالا فراع لوا (یتراشا یانعم)رد(تسا )زب(ام)ی ریو

 رونم ندناروهظ ددزملق مر باتفآ مرح یع دنا شع اض هلاعو ردهرطقرب ندنا تانحبآ هکردتدارب هللا
 ردراتآربو سکعر ندزمها !تاذباتقا باتلاعر اونا نالوا ضرالاوتاوجسلا

 تسامنازواو یونازام هک قعمنیانمرب × نىقبدش مدىنش یو ر نم همش تنها ات
 مرر لواوربا ندننآ كن اب هک انعم وډ هعرزوا مپ یداوآنیعمو یی مدتشآ نس هع E یور نم هض تنا

 هنا اشتم تیآوی ندحور (یوز نم) هناسن (میف)مدروفوا نب (تخنت)یتح (۱)(تادرفم) ردندزغا
 یدلوا (دش)مدتسشب ا( م دہنش)ر دکع د م د ړو یسور نالوا یمعر دق هد ع ونعم تیدنع هناسنا نعدر دقلم

 هد اشم حالطص او بد هنو ظح ه دتخا (نا )نم( )زب (ام )م (یعم )وب( نبا نب (نم) لع( )ره اظ (نیقی)
 کا (قیراشایانعم) رد(تسا)ز(ام)هلثء(نا)نم(د)لوا(و )كنا (یو) یدجشرونو قبر قطا

 اک یس ر اشا یانسعمكنو هرزوا اوا یساطع كاهلل ااضح م دت شرا نس تدایور نم هفتن

 ها درو مالا لوا فانز هفطلو یدل رو ندیاروهظ ا۱د غ هدزعلق مزب ذکی داوا رهاظ ل وش
 ریعت هاذ تد حو لرابک 2 اشم مالکوردندرو نالو اره اطهدزعلق مزب یرون كهللا لو اوردندنس

 دوحولا بحاو درلو التاق هداح او لول-رازلو | همس ند هل اط قرف لوا ردندتش رطرارسا یرافدروس

 نن ڪم هنا لج او بولوا لئا هدوحو تدح و نالوا لطاب لو اورا داوا لئاق یفداصا كنک# هلآ
 رابک خج اشم بور وہ تقدر دماقم ی وعصر ماتم وراد داو ارفاک هرات اداره ینداحتا كان دو جو
 نسهش | نظءوسهاشمونس همش و د هدانا بودا قرف یمالک دال مهل الک

 تسام ناج یواعر اد ی عم رس نبا مر ع + قشعرارم.ارب تسد یالطاار یلدره

 (دره) (تادرفم)ر دزغاج یولعمرب یرح الرس راد نعم ولر دقو ی الط اربهرزوا قشعر ارس ال دره 1

۳ EW 
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 ۱ م (رس) و( نیا )شادرمس ( مرح )م (یشع )رس (رارس )ىلع( ) قو (تسن)یساب (یالطا) كملقره

 ناسهدقباس تس و (یراشا یاتعم) رد(تسا)زب (ه) عید (ناج)ع(یواع)ییتوطانعم(ادیعم)

 لرسنالوار اد نعم ور دوو یعالطااکا لاد لد اره هکردقشءرارمهارب ینا ر ةفىطلو نآ نانلوا

 ردلکد یس همقل كما وعر دیرابح اصهسدقحاورا کن یار
 تسامناناح تک ملاعودر هردامند شاب شو هاش نیدح رشرک ذم یا یب وکدنح

 (تادرفم) ردت لزغاناجزع د مز هدلاع یکبار ۵ لوا شوماخ نسر درب هک ی قیحرشند ظعاویا

 (ام) (نید)لوا(شان) تک اس(شوما)م(نید)م (حرش) ظعاو(رکذ م)نسرید(ییوک) هجن (دنج)
 لوا (یتراشایانسعم) رد( تسا)ز (ام) بوبح (ناناج) م (تبحص) م(ماع)یکیاره (هدره) ف(رد)زب

 شر هن ی درارسا نس ظعاونالوا تسرب رهاظ یا هل وا یرابح اط همسدقحاور ا یر كس "بر هفمط) ۱

 نوکر د ص وصخ هنلها هللا فانف قضا نیدرارسار دلکد راک ك نسهک وا شومان نسریدمهدیاناسو

 ۱ رد تحصر مان اج مزیزغ دمزبهدلاع کا

 تسامنامهمو سوم لقازو رز ڪڪ خم ناک * راذکت معنا رکشرخازور ان اطفاح

 مر نکدهرنآز ورندح اورا ماع هکبوبګ لوا هکصالا ادا ینزکسش معلول نکدهب هکاوا ظفاح یا
 ( نیا )م(رکش)م(وخا)نوک (نور)اهتنالا (ا:) طداح یا (اطفاح) (تادرفم) ردزغاموموسنوم

 (ضوم)م )نوک عنر)نس(ن)بربش (مس) لا( از (هگتح)هو مرگ م (تمعت)و
 نیقبلاكس ابیتحكيردمعاو ظفاحیا (یراشا یانعم) رد(تسا)رن(ام) رفاسم (نامهم)سشادلوپ

 مز قق بوبح لوا نکد هتقورخا ندحاورا ماع هک نا اداس و كتمعنو هکلوارخآ لر ع هڅ رمد

 اتد ]هلو ود: وع مرور اھو دنور ءاح

 او هک !ناجدنوس ول یوم مسن د تسامهرمهقدر طظ رهردو یور لامخ

 (تادرفم) ردلصتمهزغاجه اک !مزب یس عار كی وم كنسردزعشا داول مزە دق ر طره یاس زوڭ نس

 رد( تساززي(ام)شاداي(ەرەھ) لوب (قيرط) لەي (رھ)ق(دد) نس(و) تیز (عر) م (لابخ) |
 ساز عماد( ) م(ناج) لت نجس (2) فازی (یرم) هد (مش
 تافصمصاعو ظفاح كنسر دز ها دلو مزبهدشر طره یرکشفكناذ كنس یشح بو. یا (فراشایانعم)

 اار قاش نب یا ارز ردلاصتم هزمهاک |ناح مر یرا ا كس رش

 تسامهحوم تج و ةر هح لاج % ا # هکر امع دم مغرب

 (ا) (تادرفم) ردزفج لوبقم مزب كلاب فطا كنسراربا عسنم قش قشع هکهنکلروک كراعدملوش

 م(لاح )رار دیا (نک)م(تشع)م(عم)یراهآدرجیاوعد(نایعتم) كاروک (مةر) بل |
 یاوعد (قراثیانسم) رد(تسارز(ام)لوبقم(هجوم) لبلد (تج) نس (ق) تدوم (هرهچ)
 تاذلاجراونا ن دیار وهظ هدناقر اع بولق لنس بر اب هنکلر و ڪڪ الرا ع دم ن ديا ع نم م يشعتذل هلادرع

 (فرعب ل قدي( نم )رده هعطاق تح مزب كنوصب

 تسامهحردهداتفیرصم ودرازه * دی وکم هح و نا دنشز هاچ هکیس

 وک (نس) (تادرفم) ردشهثوده عوق مزب یرصم فسو كرد هن یس وق كلا دتشز كنم هکروک

 (عوسم) مال هل (ض) ی (ازه) رد( یوکم) (ج)نس(9) کچ (نادفز) یر مچ
 راواهحرکح (فراشایانعم) رد( تسا )رب (ام) و وق (هح) یف(د) شعشو د(هد اتف) بوسنم هرصم

 برقم كلم هف یعس ال تقو هلا عس) نکلردهعطاف تح قاشعل ادنع قارغتسا هر همها هسدق

 ا ا | ا ا ارم هالزا لار اتم رادع لس تالو

 ر درا شا نآ درکرس ورتم هدب ونعم حار عم لو ار هلن اد فراع برش م م السلا هبلع یرصم فسوت هح

 یا توک سدو یاس ارز را +« دسرنامتسدولزارد فازرکا

 هظرش(رک) (تادرفم) ردکز هل هصبقو متن ناشی رب مزباکه بش راز مک نوزوا كنسرک |
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 | علاط( تج )م (ءاک) هی ا(دسرن) زب (ام) لا (تسد) نس( )نوزوا (ارد) م(فز) المال (ا)
 نالوا هدیونعم جارعموب (فراشایانعم)رد(تسا)زب(ام)هصبق(هنوک) ل ۱ (تسد) م (ناشیرب)
 نالوا ضح بنذ براب هسز شی ر ازل ا مرر هکنافصو امسا تایلحم نالوا ضناف هلاعو هکهللا عم یلرارسا

 لع هدضاف هسخ ور دندنروصق نه دا دعتساور دندنسلو ناشی رزم هلا قمالوا یناقوو ع نهد وجو

 ادا یزد اش راست وکزنالف + وکي صان یامتواخرد با ردقوب
 ردندرانمشن ه شوک ك نک ازم اکح رد مزن هسمک نالفیدهنسسح ورق ګن سوق یار ست واخ صاخ

 ید(وکی) م (صاخ)وا (یارس) م (تولخ) وډ (دد) یویق(بجاح) هسالمل () (تادرفم)
 ز(ام)یریوبت(ماکر د)فارپط(لاخ)رایصی وا (نانیشن)قاجوب (هشوک)نم(ن)هسمک ن الف (نالف)
 هفىلخ یا هب وس هق> هاکردناصاش یرابقا مه كن یارستواخو س دق مرح (یفراشا یانعم) رد((تسا)
 تادحرظن یر یساضنقمیرافنم عبط مر کر دندنرانبشن هش و ک ڏک از مه اکر دمزب ظناح کت فو
 رل ودع ادع ندنرل شع

 تسامهفهرطاخرظن ردهشمه * تس وح هحرک اامرطنزا ترو صد
 (ا) (تادرفم) ردهدنرظنلزع رطاخ هدوساو رورسمزبایادردر وت سم ن دزع رطن مزب هحرک | انروص

 ف (رد )ماد( هشیمه)ردروتسس(تسیوج)م(هجرک))م(رن)نس(نا) م (تروص) هبفرظ
 نالوا هتناءانماو هتتاءاغلخ لوا (یفراشایانعم) رد( تسا) زب (ام)دورسم (هفره)نهذ(رطاخ)م(رظن)
 هدوسا ورورسم مربا عاد نکلر درارو ت سم ندزع رظن مزباتروص هحرکه تنا لاجر یر مر ع کنم هلا سد ق مرح

 ردن درلنازعاحوتفورت اعتسا هدزعروما عمجوردهدنرظن لز عر طاخ

 تسام همنوحیورقات_ثم کت ساهااسهک ه یاثکیدنزیرد ظفاح یا درک |
 (تادرفم) ردقاتثم د نموزود یکه ام مز هکر درالب هصن ارز ج آ هقاقوبقهزکحرب ها ثالث اس ظفاحرک |

 هاو درو (نز) هتدسو(ا)وب(رد)م ( ظفاع) هب ردصم )لی د (لئاس) هسبالمل()هیطرش (رکا)
 یا(هم)لثم(نوج)نو (یور)یبکجوزمآ (قاتسشم)رد(تسا لس (اهلاس )ارز( هک )جا (یاشکی)
 نم دیوه ندنمرکل اک هتنانالوا باوبالا خشم بولو ا قلطمضابف (یتراشایانعم) رد (تسا)زب (ام)
 لللث اس هټ رر د مپ هک ا وق نقره نوچ راق داوا با تافص» فهم هم اطع ره اشم نالوا یر لاها هما د ذع

 كالئاس ظفاحرک | صو مخابر دش مرو كت | سوامی رالوق لوا هکس اطقم حرکت افص ب هسر واک هلا
 زم اجر اونا مزبر درللمب هن هککد یا بان خفا کا هدقداوادنمزابن هللا باق هج ول بوقافومق هرکر هلا
 )ا 2 ردشع | ادفناج هلو ی شعزغوص؛تاذو لقاتشا

 تفر تفر یافح ام راش یودنھزرو * تذر تفریناطخ تننکشم فلز تسدزرک

 یدنکه س دنک افحر هز ندز ګو دنهل زس رکا و یدنکه س دنک ار دنلاكفلز نکشملنسرکا

 هدحو ()م(طخ) هی اطخ (ن)یلکشم (نیکتم)م(فاز)لا (تسد)نم (ذ) رکا(ک) (تادرقم) |
 (افج )زب (ام) لع( زس (اش) كی ایس دنوی ی دنه )نم (ن)رکاو (رو)یدنک (تفر) هسی هتک (تفر)
 یساضتقم كکملزا عو كتر دق دب ۳ |براب(ینراشا ی انعم) یدتک (تف ر )هد دنک (تفر) هشدحو (ا)م

 ( ےحرلاروفغل اوه هنا اعیج بو لا رفغب هنناتا) نکلیداوا هسیداو | عقاواطخ رب ندالنیمروصقرب دعول

 بوروس ترعغهووفع یزع رلاطخ مز ET نسزبمسکن دما ندکتتجر كنس ەخر سك رکد ءو

 تاذنالوا هد وه بغ كس برابزک او نسم دب ارهظ م هکتاملکر اونا هلکش اا ندا وسام تاقلعت یزعل»

 هن یداوا هسیدلو اردت افجو الب هخ رس( ابن الا یلعءالبلا دشا )هزیرزوامزپهدنلوب یتبصو قشع كوب
 زراص هکالب یضار هک اضق هاکةفو كنس

 تفر تفر ییا دکر ناصاکهاشروج «x تخوستخوس یشو هم هقرحر | قشع قرب

 هرژوا | دکر یروح كهاش یییروس دارم یدقاد هسیدقاب یس هقرخ اتش اعنالوا شود ابعربرک | ی شتا قشع

 | بوسنم کوب (شوبهنیشب)م(هقرخ) رک (ر)م(قشع)یقاش لثمن( قرب)(تادرفم) یدنک هسیدنک



AR 

 هاش ید وسد ایم( نا ساک ا د )اغ (روج )ی ددا هسیدقاب ( تخ وس تخ وس ) هد لدو )ا( یک اىع

 نةشاع یدنایثع كهللارکا (یراشایانع»)م (تفر تفر ) همت حو ( )رب( دک ) ی( رک ا( رک)

 نیبع سلو او بول الدوحو نالوا باخ و یدقا هسب دقا یس هق رخ ییعطدوحو نالوااف ںاح

 نالوا تقیشح هاش تراوا ( د را لاعف )ر دنداطع ین داق صاخ هنن هل دامع الا ترمنحر د هلا ء ء(طءع

 لا ال)یدنکه سی دنک یناسح او فطا نالوا هدنتروصروج و هرزوا نش داعنالوا یهاکردیا دکرب لهللا

 تفر تفر یا رج ام نان اجو ناج نا مرو + درب درب یرابرا داد مز یغزا درک (لعشاع
 هسا دتکا ج امر مارقان انا امان رک 1یدنلب  هبسب داليا ویربندن سەز غرا داد لکو کر رکا

 (ںا)ییلا لکوک(ںاداد)یجوازوک (ہزغ) ن( ) هیت دحو (ا) لکو ک (لد) رک (رک )(تادرفه)یدنک
 o READ TEE e دحو 43 لو

 بلتمهرزوا لکوک لومقمرزکآ (فراشا یانعم) ۍئنک هات ہک( تفر تفر) همت دحو(ا) هوش

 لکو کو یدلوا هسیدلو عقاورامشب مالآومغور اسکن رب یر اتانع رظن كنىةىقح بوم نالوا بولت]

 هددب رك ماقم ها هب رشدوحووګر تصاورداو د نبع نوخغب داوا یداش هام یل !اوراسکناو یو درد

 ۹ لع بولا کیک وک یا ارا رشا اوا «ناناح هبا ناح نالوا

 قح هطساو البوبد مروخر نب یا نیس هت هسرولوارب اص هب | ل دو ناح هب الب ن ناکندنوم فرط یک

 رداکدردنا لودر بط هو .شودرروم لاوس

 تفر تفرییازسانناننشنمهناممرک ۷ یودنآ دیدن اهتلالمناننح نضسزا

 هس داوا عقاو لوقعمان ناساواقیالرب منه ارام ۱ نکحاو رولوا ره اط رلدلال-ندرازاع

 نکل(فو) هک (دیا)رهاظ(دید,) قلتوزح (تاالم)ندرادحوغق (نانبحننع-زا) (تادرفم) یداوا

 هی دنک (تفر تفر) همت دحو (ا )نا او اید ال (ازمس ان)رلیحاصم (نانشنمه)هنروا (ناسم) رکا (ک (

 تعالدرطاا ذیاو نعط ندرلاوهلها نالوا تج یی نارا و تب رطماوعرکا (قراشایانعم) یدنک

 یدواام) کاپ نس هلو اا دج ند هج و سفنرب بوضتوط علام کیا ةرو هح هسرولزار د اط ترو دکو نر ر و

 هدنش امر بح اصمرک | نس هلو ا بانافصو د م دلو اه د اننا لس هبا هظح ال د نهد رش تب د ( تب ذوا ام لذم "یت

 یوقدها ھللا) لاح بومی ارطاخ ربو بوذا نوسناهسردی اروهطهاناماوا قیالرب یخ د

 نسلوا هرب دجشقالخ | هلا هظح ال« نفس رش ثب دح (نواعدالمهناق

 تفر تفریافصنوحیدب هک ارترودکره × راد ی دش ادنرطاش شر تة: رطرد

 یدنکی دنک اجر هک نوش ینسوزوک هک و دکر هروتکح بارش زلوا كم کنار ط اش هدنق رط
 (را-)بارش *(یع) او (دشابن )کوک (رطاخ )منا ) شخر) لواسهار(تةرط)ف(رد)(تادرفە)

 ا رک ا ےک ارور ه) رد ےک
 ةرمسو همش ربط لسو هملع هللا لص هتلا بدمج نالوا ی ا میظع قلخ ( تراش ایانعم )ید تک ی کک کی دن

 با هب دج قالخ او بو دنا لمحت هب البور وج هک زلوا كتبا ن رطاخ هک هک لود مال 1 ى

 لواءدسع اطا ههللا تو قشع نامهقداص یاش اغ از زاوا هدکمنضنا ندهسهکب فوزا فو طو ۶

۷ 

 نورد یافصریوناسجر همد جر ارز هفتوط عنام هکروض>و تداىع تارو اا تار ودر دة هره

 هنا یس هقشعنامهنسر ولو او یل !کترودک هخ دناروهظ

 تفر تفر یافت رکودویدو یالمرک ا را دیابلدیا دیا لمار یزا تشع

 یدنکه سدتک افر رکا یداوا هسداوا لالمرب رک !لوا م دق تبا لکو کیا رک لم هغلقشاع
 (لدیا) رک (دیه) اف (لمحع) لوعفم تادا(ار) یر دصم(اب)یعیان ها یشع (زابقشع ) (تادرفم)
 یداوا هی داوا (دو دون ) همت دحو ( )نزح (لالم)رکآ(رک) لوا تا یهتوط قانا (ر راتاو کی ا

 ردکرک لمحت هغلو ا قد اص قاقشاع ی شاع یا (ینراشا یانعم )م( تفر تفر )همت دحو (اب) م(افج) رکا 25
 دج ترضح صو هخ انا ترضحواب رکز تّرض-و بولا ترض ح رد لول ماظعءاس ا یلو قسنعءو ارز

o OANA سم سست 



۱۸۹ 

 لکو کیا لر لمح هداکس سد د وخر دقب هسراد دروس لمعگ هک هنالبدشا بت ی تاولص افطصلا

 هبالب وارو دره یلصاحنو داو | هسرولوا عق او الب رو افجزب کا و نو ناکه سرولکنرحرزکا لوا م دق تبا هدلوب و
 ردکزکل مع

 تفر تفریایعرکددنب یدازآ یاب ٭ هاشاعزاتفر هک ظعاو نکمو ۲ طاح بمع

 اچ <سازلعا غانا ا دازآزب توس |! بست یظف انفاس ود د ید نکن دهاتقناخ کد هلو

 نم(زا) یدک (تفر) م (ظاو)هلب ا(نکحم) هل وس(وک ) م( ظفاح) م(ببع)(تادرفم) یدنک

 (یاع) رکا (یک) راغ (هدنبن) همتد حو (ا) در ندا ند دق (داز ا )قا (یام) هناح تد امع ) اقتاح)

 ندهناختدابع ظفاح هب ود هظع او نالوا تسر تروص ( فراڈ شا یانعم)یدتک هسی دتک( تفر تفر)هریرب

 ا قور در هنانجمو دصسم هراقشاع نالو اهن یاقاریزنوسع | نعطول د یدک هب هناخم

 رد هل آهن طظفاس نوست که سر دنکه رب هنر هز اغا ئ شرب ادا كن هد ازا نالوا در نداوسامتادومق بولژ

 تفرتدارا هناخو هدکبهخ  تفرتداهسی زکر طن هتخ نار ۵ اترا هلو

 (نار ۸) (تا درفم) یدنکه ننه تدازاوهنغاب وتهناضم ق فنکار تداعس کولر لو ۵

 ( خنک هسالمل()یدنک(تفر)م(تداس) روزی (ی) نم (5) م (رظت) راس (هتسخ) لوره
 لا یرلطت (فراشا یانسعم) یدنتکح ( تفر)راسخا(تادارا) وا (هناخ) هناضم (م هدکىم) قاج وب

 ترضحو یداوا عبات اش زال رلناویدتکه نزااملواواس |نالوا تداعسلها هکسزر دهسمکل والرابمو

 للماك د ش رب نوهجیلط هل.بسو ههللا ترضحو ید اراسخا A ازءهشوک نوا لمصص یتشء كالا

 یادتکه نیس هناخ تزاجا

 تفرتداهشلاعرد هک بغزومر ۾ هار كل اسدرکف شک ی م نما

 (تادرفح) یداوا عقاوهدن داهشلاع هک ی غرار ای دابا فش هار كلاس هلا بارش حد نامطمرابرب

 (ءاد) م (شناس) ید درک م (فشک) هیتدحو() نامطب (نس) مرا( )حق (ماج) باما ()
 لو (راشایانعم) یراو اد (تفر) ادا (تدایشاع)ف (مد)م(بیغ) دارا (نومر) لو
 نطاب هبنصتو سفن همکرت هلک | سلب ییس هلاروک ذم طورشو هلا صالخ او قد ص ال سوار ظنلرابم
 تازومر هعاو یداوا فشک هنو دنکه سخرارب انالوا هډ داهش لاعبا لص قشع هنام فرح بو دیا

 یداوا علم هنامارکد

 تفرتدافتسا هتک سدقحور ضیفز «  نطسرد هکونشنمزا تفرعمو اب
 (تادرفم)یدلوا عقا و تدافتسا هتکتندنضنفسدقحو ره دمزوس من هک ډب اعام سا تفرعمندنو لک

 (ضیف) نم ()مزوس (مح-)ف(دد) تشپا(ونش) نب (نم) نم(نا) یھلا فواعم(تفرعم)لک ای
 (تفر) كمت بلطهدناق (تد افتسا)رارمسا (هتکن)مالسلا هلع لارج (سدقلاحور): اقلا هبلق
 "ته یک بو ندنبیهنایز تفرعمو ی هسیغرا ہا نالواهدتداهش ل اع (قراشایانع.)یدلواعقاو

 ضيف كمال لا هملع لی ا رج هدمزبسا تم ڪڪ مالک پا ریز هلا عام سا ندرت ف راعنالوا هداف

 ردشاوا مقاو هند مولعوهداشتسا هدعلفندنتساقلاوت

 تفرتدالو بکوک ام اتمی هک یدنرزح نمدولوم علاطزو ج
 (تادرفم)یدلوا عقا و هلا یبکو کت دال وكل دنر ونو هل ماعم و ارز هقسا ین ربغتاک دن ندمدولوم علاط مب

 ڭىعاس لوا هسرولوا داو تمه دع اس عنق ندع اس ترد یرکب هکدولو مر (دولو م علاط) نم( د )هت( و#)

 )ر دیاری عت دولوم علاطاک اراب اروهظ هد دول وم لوا هنا هجن ید اتق مرار د تدالو بکو کاک | کی کوک

 )درو (لماعم) وب (نیا)ارز(«ڪڪ) هب رد () باال( هنر غنج ) هام ()ن(نم)
 علاط ميرارسا بلاط یا (یراشایانعم) یداوا عقاو (تفر)قغوط (تدالو)ز داب (بکو ڪڪ ) عم
 هلهاعمو ارز چ | بلاط یب رغ لاک 1 ارخو یلدا الو تاکلدنر ندزیکنا تداعسبرشموندهدولوم

 ردن ابر نفخ ءاطع نالوا عقاوهدینبر لزا لع کیا .هدحاورا لاعهککبر دعقاو هلت دالو بکو ک اکب

۳ 4۸ 



A۸ 

 ب) یک ابع
 -(ب) ۶ ۱( رک)
 نالوااقا ناخ

 رمد حر د هل ء اطع

 دکر دیادکر كهللا
 درک (لعشاع
 ..هز را داد لکو کربرک |
 ۲۱(رک )|( تادرفم)یدنک

 درب )هتدحو (ان) لول
 ر تفر) همت دحو(ا) هوش

 تره ںوہع نالوا بولت |

 د امیماوراسکناو یعودرد

 س هنا نانا لا اج نالوا
 هیالب ناکندب وب فرط ېک
 رم در ظن هوش ولر ر وہ لاو ۳

 راح نعزا

 وا رداط رل ل الد ن دراز اغ

 10 (تادرفم) یداوا

 ا (نایم) رکا (رک)
 ط م + سا یادعم) ی

 ود :ترو دکو نوحربو

 A د دوا ام ل ثم یت

 سردی ارو وایدالر ید

 eT OE واعد ال ممناخ

 انرطاح شت ۱

 دارش زلوا لمس دّءهش رط

 راس ہار ( تة: رط )ی اادرفم)

 ر دکر( هکارترودکر ھه) روت تسح

 قراشایانعم)یدّنک یک کدتک

 كن هسمک هدنلوپ مالا هملع"ینلا
 نن اندهسهک ولو |فوطصوم

 اسرروک اوسامتارو دکر دهن رهز

 لالمر + را دیابلدیا دیانلم ار یزا تشع

 فا لالمرب رک |لوا مدق تبا لکو کک یا لرکل مع هغلقش اع
 (لدیا) رک( دیا )ىلا (لمحم) لوعفم تادا (ار) هر دص (ا) یان وا یشع (نایقش<) (تادرفم)

 یداوام ب داوا (دویدوب) هبت دحو () نزح (لالم) رک کر لوا تبا قمی توط قاب (داد اب) لکو کیا
 ردکرکل مت هغاوا قداص قاقشاعقشاعیا(قتراشا یانعم )م( تفر تفر )همت دحو (ا) م(افج) رکا (رکز

 دج ترض ح صو هخ ابا ترضحواب رکز ترض حو بولا ترمضح ردیلوب ماظععاببن | یلوپ قستعوب ارز

 اعطصم |



 لکو کی ا رک ل مح هداکسسد و

 هی الب وارو دره یصاحنواوآ هسر

 تفر تفر یا جرکددنبن ی

 هسیدنکه رر رککازلعا غانا

 نم (زا) یدک (تند) م (ظ#
 (یایج )رکا کر راغب( د دنا

 ندهناحتدابع طظفاح هاد وس هلل

 نامطم هلا قحرکد یلقورډ
 رد لا هنن ا ظفاح نوو

 تفرتدار۲

 ناره) (تاد رم 1

 نک دلما

 لای :رط) (فرا

 ترضحو یداپ
 نا ماکد شم و4

۳ 

 5 هد ماعرد۰

 دو عقاوهدت داهشم

 (ءاد) (ثناس) دلی (درک) م(فت
 لوا(یراشايانعم) یداواعقاو(
 نطاب "بنصاو سن هکر هلک 1م حح

 تاز زوءر هعاو یداوا فک هودن

 ترس

 (تادرفم) یدلوا عقاو تدافتسا «

 ( ضف)نم (ز)مزوس (مض) فد
 (تفد) لس | تلطهدناف (تد اه

 ۳۳ هتم یک بو ندنبیهنایز تفر
 ارا هداف | ضف كمال سلا هملع لی ارج هدمز

 تفرتدالو تکوک# 4

 (تادرفم )یداوا عن داو هلا یکو کت د

 كتعاسلوا هنرولوا داوتمهدتع اس نق نادا تف هرک د ولوم علاط) نم( زر
 لر دیارمم ت دولوم علاطاک اراباروهظهددولوم لوا هنا ها ربدتدالو بکو کاک اکی کوک

 )تار ماسر و( کسر هردم رف( )رف بال(
 علاط ميزارسا بااط یا( قراشایانعم) یداوا عقاو (تفر)قغوط (تدالو)ز داي( ب کو ڪڪ ) عم
 هل هاعموت ارز هي | باط ی رم لاک تاب ارخو یلااالو تاکلدنر ندمزیکنا تداعسبرشموندهدولوم

 نان نفس ءاطعنالواعقاو هدر لزا لع ع کیا نوار هاب عقد لو بک یک اب



A۸ 

 | اش یه دوسد اس (نا ساک هاش)افج (روج)یدقاب هسی دقاب ( تخوستخوس) هت دحو () یک ابع

 ندشاع ینا *ع كلللارک | (قراشایانعم)م (تفر تفر) همت دحو (ا)ربقف (ادک ) یلع( 0 را( کر

 نبع سلو او بو لدوجو نالوا باح و یدقا هدد دقاب یس هق رخ عض دو جو نالوااش ناخ

 نالوا تقبقج هاش بولو |( دی را! لاعف )ر دند اطع یمن دلق صاخ هن صل 2 دامع كالا ترم ذ حر د هناء ءاطع

 لآسبال)یدنکه سدنک یناسح او فاعل نالو اهدنتروصروحوهرزوا قش اعنالوا یهاکردیا دکرب كهللا

 تفر تفر ی ارج امناناجوناجنا.مرو % درب درب یرابرا داد ةزغزا یلدرک (لعشاع

 هد دتکارح ارت هدنننساترواناناج هل ناجرک | ید | بدت اور ندنسهز ۶غلرادل د لکو کریرک |

 ملک داد)یبداذوک(مزن)ن(نا)هیتدحو() لکوک (لد) رکا (ک )(تادرفم)یدتک
 (ا جام) بوبح(ناناج)م(ناج)هنروا (نایم)رکاو(دو)یدنلا هسیدنلبا(دربدرب)هتدحو (ا) لب
 باتمهرزوا لکوک لوبقمر رکا (قراشا یانسعم)  یدتک هسب دنک (تفر تفر) همت دحو(ا) هوش
 لکوکویداوا هسیدلوا عقاورا مشب مالاو م غور اسکن اربیرات اتباع رن كنىةىقح بو نالوا بولقلا

 هدد رک ماتم ها هب رمسدوحووحجر تصاورداود نع نوضغب دوای داش همام یل !اوراسکناو یودرد

 مالسلاهس ع بوبا هکیدنکهسیدنکا ويامرپهدنسارا قوشعم با شاعوهدننسهناس «ناناح هلاناحنالو |

 یلاعت قح هطسا و البوب د مرو څر می یا نس هڪ هسروآوارب اص هب الدو ناح هب الب ن ناکندنوم فرط یک

 رداکدر دنا لو مدر بط هو شولرر و ل و

 تفر تفریازسانناننشنمهناممرک یودنآ دید اهنلالم ن انسح نزا

 هسوداوا عقاو لوقهمان ناساواقدالرب هدنش ام رابحاصمرک ا نکا رولوا رغ اط رلتلالندرازان
 نکل( یو ) هلک (دیا )ره اظ (دیدب) قلنوزح (تاالم)ندراحوغق (نانسحن :ه-زا) (تادرفم) یداوا

 هی درک (تفرتفر) هم دحو (ب)ناساوا یدال( ازم ۔ا)رابحاصم ( نانی ڈنمھ) هنروا (ناسم) رکا (ک (

 تدالدر لا ذیاو نعط ندرلاوهلها نالوا تج یی ناراو تق رط ماوع کا (قراشایانعم) یدنک

 یذواام) کاب سهل ادج ند هجو سفارب بوت اد علام کبلةرو هح هسرولرارهاظ ترو دکو نزح رو

 ه دت امر يح اصم ۳ نس هلو ا بانافصوب دمدلو اه د اینا كل هلن هح ال د نه رمش ٹن د> (تذوا ام لذم "یت

 یوقدح اهل ا)هل اح بومی ارطاخرو بو صنعت ا نوسنا هر دب اروهظهاناملواقیالربیند

 نسلوا ءدب دم قالخ | هلا هل الم نق هب رش ثد دح (نواعدالم من او

 تفر تفر ی افصنوح یا هک ارترودکر ه ۷ راس ی دشا :رطاح ش شر تق رطرد

 یدنکیدتک افصرب اکنون یک عازک کت فو یر رک بار راوا ایاز هد ا رطاخ هدّش رط

 (را۔ )بارش *(یم) زاوا (دشابن)لکوک (رطاخ)تمنصبا (شخر) لواسهار(تشرط)ف(دد)(تادرف»)
 ۱ (ینن) هکیردکرد( هکارترودکر ه) روت کک

 ةرمسو ه دان ربط لسو هملع هللا لص هتلا بد نالوا ی > اص میظع قلخ (یراشا یانعم )یدک ی کی کی دک

 ا هب دج قالخ او بو دنا لمحت هب البور وج هکلب زلوا كلمتعما ی رطاخ كن هسمک هدناون مالس | هبلع ین

 لواهدستع اطا ههللا تشو قشع نامهقداص قشاهیآ زاوا هدکم نخب |ڻدەسەك ب نولوافوطوم

 اد

 نوردیافصر بو ناجر هب دحرب ارزهنتوط عنام هکروضحو تداىع الروك اودا تاواذتر EE ردو

 لا یس هقشعنامهنسرولو او یلک ترو دک ه غ دیار ؤهظ

 تفر تفر ییافج رکو دوی دود یلالمرک ۷# را دیابلدیا دین لمگار یزا تشع

 یدنک هشدنک افحررکا :یداوا هستن ەإ ۋال مر رک !لوا مدق تین لکو ڪڪ یارک ل مت هغلتئاع

 (لدیا) رک دیا )قلنا (لمحم )لوعفم ت ادا (ار) هر دص م (ا) یان وا قشع ثع (رابقشء) (تادرفح)

 یداو اه داوا (دو دون ) هست دحو (ا )نزح (لالم) رکا کو لوا تا٣ نعت توط قالا( راد عان) لکو کی ا
 ردکرک لمح هغلو ا قداص یاقشاع قساع یا ( یراشا یانعم )م( تفر تفر )همت دحو (ا) م (افج) کا (ک)

 دج ترضح صو هان اب ترضحواب رکز ترضحو بولا تر صح ردہلول ماظءءابن الووشو ارز
 E تا سن ا س



۱۱۸۹ 

 لکو کی ا رکل مت ه داکس شد وخر دقب هسراد درو لمع هک هیالبدشا RS واص افطصلا

 هر الب وارو دره یلصاح ن و داوا هسرولوا عق ةاوالب واز رکا اونو لکه سر واک ن زر رکا لوا مدقتباث هدلوب وب

 ردکر کل مع

 تفر تفریناصرکددنبن یدازآیاب « | هاشناخزا تفز هک ظعاو نکموک طظفاح بمع
 هس دنک رب ریرکازاءابیغاا دا رب توس ۱ بسعت یطظف تناسب د ی دستکن دهاقناخ کید هظعاو
 نم(زا) یدتک (تفد) م (ظعاو)مهلب ا(نکحم) هل وس(وک )م( ظفاح) م(بمع)(تادرفم) یدنک.

 (ییاع) رکا( رک )زاعا (ددنب) هبتادحو(ا)در چ نداد دق (دازا )قابا (یاب) هناخ تدابع (هاشناغ)

 ند هناخ تدابع ظفاح هل ود هظعاو نالوا تسرب تر وص ( قرا شا یانعم) یدک. هر دک( تفر تفر)هربرب
 نتمطم هلا قحرکدی اقورد رب هنانحمو دجسم هراقشاع نالو اهن یبلق ریز ن وسق | نعطو دیدتک هی هناتخم

 رد هاهنا طظفاس نوست که سودنک ر هنر هز اغا یشرب یغانا نهد ازا نالوا در چ ن داوس اتا دومة بولا

 تفرتدارا ٌهناخو هدکب رخ ر و تفرتداهسی زکر هتخ نار ت اضساهلو

 (نارب ۸) (تادرفم) یدنک هنسهناح تداراو هنغاج وب هناضنم یدک هن درا تدامسکو ار طترابم لواره

 (خکر هسالمل()یدنک(تفر)م(تداعس)درا ویا (ه) نم (ذ) م(ظن)لراسم(هتدخ) لواره
 لا یرطت (فراشا یانسعم) یدتکح (تفر)راشخا(تادارا) وا (هناخ) هناضم ( هدکنم) قاج و

 ترضحو یداوا عبات هن نا ران او یدتکه نزا املواواس |نالوا تداعس لدا هکحردهسکل والرامو
 کمک شرب نوجیلط هل.بسو ههللا ترضحسو ید اراسخات از شوک نوا لص قش كهللا

 یادتکه ننساهناختزاجا

 تفرتداهشلاعرد هک بغزومر * هاركلاسدرکف شکم منماص

 (تادرفم) یرداوا عقاوهدن داهشولاع هک ی غراما ی داب ا فش هار كلاس هانا حد نامطمرابرب

 (هار))م (الاس) یدلب (درک) ک) م (فشک ) هتدحو(ا) نامطب (َنم) مراب(مين)حدق(ماح)هسیالمال (اب)

 لوا(قراشایانعم) یداو عقاو(تفر) اند اع(تداهشاع)ف(رد)م(بیغ) رارسا (نومر) لوب
 نطا هبنصاو سفن هکر هلک | غسلب یسالاروک ذم طورشو هلا صالخ او قدص ال اسولرظنلرابم
 تازومر هعاو یداوا فثک هبودنکه سخرارس انالوا هدن داهشاع هلا ل.صح قشع نام فرح بو دنا

 یداوا علطمهنامارکو

 تفرتدافتسا هتکنسدقحور ضیفز × مس رد هکونشنمزا تفرعمواب
 (تادرفم) یداوا عقاو تدافتسا هتکنندنضف سدة حورهدمزوس خب هک با عاق سا تفرعمندنو لک

 (ضبف) نم (ز) مزوس ( مه-) ف(دد) تشپا(ونش) نب (نم) نم (زا) یهلا فر اعم(تفرعم) لک( اب)
 (تفد) لس بلطهدناف (تدافتسا)رارمسا (هتکن)مالسلا هلع لارج (سدقلاحو ر). الا هبلق

 "ته یک بو ندبیب هنابز تفرعمو ی هسغرارسا نالواهدتداهشلاع (قراشایانع+)یدلوا عقاو

 ضيف كم السل | هلع لی ارج هد مزا تک مالک بارز هب اع امیسا ندر ها فراعنالوا هداف

 ردشاوا مقاو هدا مولعوهداشتسا هدعلفندنتساقلاو

 تفرتدالو تکوک اندلماتعم نیا ہک ۴ یدنرزح نمدولوم علاطزو چ

 (تادرفم)یداوا مت او هلا یکو ک تدالو كل دنر ونو هل اعم و ارز هقسا ی رغ اک دنر ندم د ولوم علاط مب

 لرعاس ل لوا هسرولو داوتمهدنع اس یبنقندتع اس ترد یرکب هکدولومر (دولوم علاط) ن ی

 )ر دیاری بعت دولوم عل اطاک اراب اروهظهددولوملوا هسنا هج یساضتفهراربدتدالو بکو کاک | هکیکوک

 (ا) درو (لداعم) وب( نیر (هکسح) هب دم( )فا ل(دنر) یخ( )هسب ال( (نم)
 علاط میرارسا بلاطیا(فراشایانعم) یداوا عقاو (تفر)قعوط (تدالو)ز داب (بکوکح) عم
 هل هاعمو ارز هي را باط ی غ اکل اب ارخو یلاناالو تاکلبیر ندمزکنا تداعس برشمو ندهدولوم

 ردن انر ضح ءاطعنالوا عقاوهدنار نزاع ء هک هد اورا مع هکلیر دعقاو هلت دالو بک ک اکب

۳۹ ۸ 



 تفر تدازرکمنشود یهفظو ب هدمآررکد تعدیدا دمابز

 یداو اعقاوهدانز هر ار اور ءىس هفنظو با ریش یک هبحک نود نس شک وانا یر غر هشت

 بارش(یم) م (هفظو)نس شک( ةدما) هب واسا یرم غرب (رکد تسدب)هدح ایص (دادما) (تادرفم)

 هارو (قراشایانعم) یدارا عقد (تفر) هد (تدایز هارو (رکم) هتک تود(نیشود)
 یرغربهن هلن ادم جا: تارا تو مرز هزار( فو

 هدانزنوکب نوکت دو با ارش نالوا فاحوریاذغهدمنااظ لاعوب ردشاوا عقاو تاروهظابقرتء هلن ئاتسا

 ردوب یک یاضتقمر دوا عقاوهدلزا ءیاطعدبارورکهردهرزواق دلوا

 تفرتدامعزا هتسخ نمزاک هن و +× مد ی تمط اش وکه زهجرکم

 کرد توی كن هتل اد وا همنا نرم کم دوغا هک بسط یل بقا یسع

 یلاضیسع(مدیسع)م(بسا)هشااچ(دشوک ) هناعدهداعقراخ (+ ۹ هکلب(رکم) (تادرفم)

 دن (تف) موم است (تدام) سن( نم شید
 یهدرد(راتتسالاویهلا نیرارحالابولق)  هکردهلتسا هضابقناوراتتسا تااس تس و (قراشایانعم)

 یهلا بیطوا تن ینیخرب زك مرا داو اوچ اعد نوا راب ز وص اردک دی ازت هنت راش اتا دز و
 شذ تادحیع طاسبت او فاش هب هل راشطناچءاعد یخ دیا احا هد نه دام مالسلا هبلع یسع ةزیهم
 ردع ادصا عطق ندب ابحت | ناک هت دابغدک ی دنک دت دابعیسآكت هتک ن هسخح و هديا

 تفز تدابعو تءاط هقناخ کب ۹ "شودهدکم کز فاس هکر كشر از

 یدتک:غاجو یهاشناح تدامعو تعاط هصک نودندنغاج وب هرم طظواح کن ولو ارکش كس هبادخ

 (ا) یکن رد (شود) نام (دکم )قابا (جک) نم( ظا )م( کک )كی (مازه)(تدرفم)
 یدک (تفر)م(تد سو تعاط) کت نانو ایا فومن لا (عتنان)تاجو شک ) ةسالملل

 لبق) وعلق ن دتل الض لها یهز یظفاح هداز ازور هکنو داو ارکشرازه دص ههللا ترم فح (فراشا یانعم)
 هد | دههار یه هلج یلاسعت قحردشاب اند هفت اطنانلواناسحا تبادهو ناعا هغر س( لز الا ف ل بة نم

 اضرا لو هلن مدیا
 تفردمدیدنرسوار کس هماکور ۷ تفربو دش شاعل بلر ا یی رش

 (تادرفم)یدتک ل دمروکه خب وط ینزو لزوک کیآ كن ا یدتک قدم اطتب رشربندنغا دود لعا كنا

 (تفرب) قد اط (مع دث )ر عض (ش) شاظ ینعرق ( لعل )یا دود (بآ) نم )ا( تا رشرب (قب رش )

 یدک (تفر)ددمروک (مدب ن)قوط(يس) مخ (ما )تروم رک )ی آ(هم )ذو (یور) یدت=ڪ
 (فرتالک دفنتنآ لبقرعلا دفنلیرتاملکل ادادمرصل ناکو للق) هتنانذسعتسا (فراشاىانعم)
 تب رقهکلب بولوا نابرندقلن اشطعو نامه هد همت سرن هدنت اهن ی هاکرد یلاعتو هناعسقح هضربس
 هلن فراعرره هرس قد رش ٹن دا (تسفاربحت دز هانا) نوصعب داواهدانز یارسوص هق داواهدابز

 لوا هکر دیا ترسخراهظاهنوکوب ا مس هنلوصو مدعاک اواقوشهب هم یهنالوا هدنتوف تانسهرهنالوا

 جور یا ذغكفراعو نا ێس هطس اوال ضف نالوا صاخهنفب رش تا ذكلسهالا ناملوا تام

 لدهروک ههوط ینلاج راونا لزوک اهل اویدنکقدعاط ین یس رش هس دقرا و او هن دل موا ءنالوا

 .تفرو م دم درن شدرکب تسیررا % دول هدمآ كن كن ام تیز ایوک یدتک

 دلدعتربا هنن زود كن |یددلغا ى نکو یدیا شلوار وضعتو سفغلراظ هدانز دز مزیابوک هکن ترد

 شا( دما)هتاراط ( كد دی( (ا)م(تیعه)نس(ن)سید (یوک) (تادفم) یدتک
 یدک (تفر)ل دن (م دسر )هغ( شر زو مر هسبالملا(1) یدلغب( تسرب )وی( راب )ی دیا دو
 مزب قبقح بزبح لوا اوکه کر دندشترمح هدانزو دن رخت لاک فراغه دق رت بل ط لوا .(قراشا یانعم)
 فک تفرعمو ضذو کون تبحو قشعو یو بعد رش یدنآشع |عاننماهدابزندزمبح

 یدنک لدعتریا هزار ندنتیر نوصي تاذ ڪل یدلفب نکو تنام و |
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 تفرومدسد صالخا:روسسنو ٭ مدناوخینایزرحو هعاف ام هکس
 یدنک لدروفوا بوقوا صالح ا ةر وس ند دزا كناویدوقوا نام زرو هعافقوج زول ه هنک ندرهش

 كنا( ښی )نم(ز) قدوقو (مدناوخ)رمصلا بز (ینایزرح) م( هاف )زب (ام) قر ج (سب)  (تادرفم)
 نوعلوصح كن هلماکت رو: (یتراشایانعم) م(تفر)لدروفوا (مدیمد) م (صالخاةروس)ندندرا
 قوحنندهدربءازونوجا ص الخ ندنرحنو ترعض وو مدوقوا باّرحاودارواهعنو تاکلاهعاف قوح
 یدلوا صافهدایزندقحدارا هسم دا .دها ګر دق هن ره نعد یدتک مدروفوابوقوا صالخاءروب

 تفرو م دیو هوشع نینخ هکرشآ دید # غورنتدارا یوکز ا هکدادىمهوشء

 یدنکق دلا نولاصیفطا دسعو نلغ و کی کد روک ر ناآ م زھک ن دنس هلع تداراهکیدرو دعو هل تفاطا

 (یدید) مزفک(مورن) كايد (هدازا) هع (یوک نم (نا)یدړو(دا دنم) فیطادعو(.وش) (تادرفم)
 (قراشایانعم) یدنک (تفر) قدا توداص (ےدیرخ )م (وشغ) نیت (ئنچ) تبق اع (رخآ)یکدروکا |

 نعم ممه بونح یا (عج الا نع مم ونج فاضت ) کی دروب مع رک د عو تلا نالوا داع لا فلع ال لوا |
 (اعمطو)داهدالاو ةعطق) | نم (افوخ م جر نوع دي) ننو کا | قلعت نع م ولق دعامتو نی را دا ع تا ضم

 مهل نتا ام سةن عت الف نوت ) حورلاو بلقلاو دوجولا ةمعن نم (مهانقزرا عو )تالوص ومل او تادرتل | ف

 نحل ا رجا عمضیال نبود هناقیو ها ویلا لاجب نم مهلاسجآء احیا (نوامعباواک اچ ء از نبع ارق نم
 نمکرتشا هللا نا) هک یکد روک رخام لق عیاض ینا هستی هل اص لا | بسک با فرص یس هنر دارا لوق
 یچر کک دغو نل ون بو دنا فرض هالو هلي | اضریزجمفت هحش رس. (ةنطسا ها ناب ممسغنا نیم |
 ۰ ید: قدلانوواص

 تفربو مدیر شد وخزا یو د مانام دا درلط لاصو کره درب دوخ زا تفک

 عطقنم ن دزي دنکح هلا دما لو رب هسراب | باط لاصو من کر هرولو | حطة دم ن دو دنکه کی دید پو نګ

 (هکرح) رولوا عطقنم (درب) ندنسودنک (دوخ)نم(زا)یدند( تفک ( (تادرفم) یدتک قدلوا
 ندزعدنک (شب وخزا) با دما لزا( یو دما نی( ام) هسراپ ا بلط (دیلط)ییااصو شب( لاصو)هکمکره

 مب ےکر ههکیدروس قیقح بوب لوا یخ د (یراشایانعم) یدنک (تفرب) قدلوا عطقنم (عدیرب)
 هحنرس قب دح .(ةرهج ها نورتیتح انارعاتافح و شماف اون شو شح اون شوش ا) هنرتسا یلاصو
 ردنوسکا ملاصوو ماج میرولو نس هر ره (اووت نالسقاوومو) رولوا عطقنمندشاحو ندنسف

 یدک قدلوا عطقنمندزع دنک هادم ء۱ لوا ی دزب

 تفرو دم شل اصو ناتساکرد # نكمل تح المو نس نجر د ناج دش
 (دش) (تادرفم) یدنکی دخل اصهدنناتسلکیلاضو كنا نکلی داوا یعنلاص هز ات هدنغاب تح المو نند

 (تاتسلک) فر د )اردنا( نکا )لانو( تسالم) م( ند ) غا( ن ) ف( د)یینلام (ناجج) کدو
 نسح لوا (ینر اشا یانعم) ی دنکح (تفر)ق دملاص (عیدممحن) رعت (ش)تلصو (لاصو) ی ر لک
 هب هت وهالراونا لوانکمل رد نیلا علا ن٤ یغ یرابتاد نالوا طحمیلاع یسهسشوهال راونا تفاطاو

 ها انغتسشا لاک د اتسلکی س هنت ا ذر اولا تاصو کالا ترضح بولو | هلن تاغ ص فصتمهلا قارغتلسا
 یدنڪس ق داوا ضف

 تذزبو دہ سرن شغا دوا غل ر دی اک ۴ ےدرکی رازو هلان بش همه ظفاح وعمه

 (ومه)(تادرفم)یدنک لدم را هنعادوكنا فحو غیرد یا داب ثلررازو هلن هک هلجب یک طظفاح
 () فیح یا (اغبر دیار (جدرک) مک (یاز )دار من یک (بش) لج (همه) م( ظا )الشم
 (قراشا یانعم) یدنک (تفر) دعا( دیسرن) ربعض (ش) ثاعلساهدننامز جوک (عادو) هسیالما
 دکرید بو دیا لب زات هنازمرمغ طظفاح سو دنکن دنغیداوا هدنلط نسلصا نطو ماد بولو ا یرغل دسج حور

 هبا هّناء اقل یورراوقوشو هغ -(هناقل هلن ا بسا هلن ء اقل بدن !نم) هلناج انمتا زا هک لب یبک ظفاح

 | لدوشریا هنعادو كناوسام بولک ی قو وک هيا ص الخ ند رش باخ کز فح كدلب یلیرازوهلات
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 اض الو یدتک |
 :توزودنا شف ارهربدودوح ارام * تفرو دنا مدردو معردرا کا درد

 (تادرفم) ید کسو یدترووا هرزو اشنا یکنول و یزپ یدتکو یدوقهدغو درد یرابهک افن

 ی (ارام)یدنک(تفر)یدوق(دناب) ت (ء۱)م(هدد)م(مغ) ف (دد) م(دا) هکافح (مکسادرد)
 لوا(قراشایانعم) یدنک(تفر)یدنروو ا(دناشا)هرزواش نا (شنارسرب )نوو (دود)لثم (وح)

 یز یدک یدو هدعودردی هک اغ بوم# ۱نامرداکب لسم داد٣ سا ناصف عی داشرہاردش رھ

 یدنک ی دتروډوا هرزوا قارتفا شنا یکن ولو هلا اسباق بوجوب
 تفرودناشخیا دج ر هرو دادن یاج #* ارنشعمکنآ برطءدانروذ#

 e یدتکو یدرذت اط ینر+ز قلی ربا ی درو حدقزب هل روم كنسەدا ىت رابوق قوش ك ةشع

 (ا )دق (ماج)ثلقشع (اریشع) یر ابوقرورسو قوش (زمکنا برط )بارش (هداد) یسالتبمرجخ (روج)
 (ترا یانس) یدنک (تفر)یدردنا منشس) بر (ییادج)م (هز) یدمرو (دادن) هبتدحو
قلصاح ینرورسو قوش ەد لق كنه | قشع

تبخ هنامزونهو یدمربو بارش حدوربهن رو لنارش یمل
 ِ ه

 یدنکو یدردتاطفرهز قاب آبولق لصاو
 تفرودنارب تسنحو دنا ی مرد + ار هتسح مورح نم م دشو ادص نوح

 | (تو-) ( تادرفم) یدک یدروسنکد یو یدوق هدغر 2 ی هتسخ مور نب مداوا یراکشكرا هکنوح

 (ید) نون تا دا( ار)م(هتسخ) عونع (مورحم) نب (نم) مدلوا (مدش)ریعض(وا)راکش(دیص) هکنوج
 (فراشایانعم) یدنک (هتفد) دروس( دنارب)ین آل دی( تسنح )یدوق (دناع )م (مغ)ا رد( )ف

 مدلو | عطقن- trea او ی قد اد

 ]| مد یسهدا هیت وا هتسسح هلا نا ارحه لاو بوک £ ندنسهناذتورول یاعتو هناڪس قسنکل

 د :یدوقهدجر ج یکی دص نالویدا دعت سا بولوا هدرورب هدنخ :اابردنوڪا ندزع دادنعبسا

 نانقو یدک یدرون هناا تنج یدغتسم فراعناللو | نب شعر. شسواونا عج طابو ےل ہعد رش گره اظ

 تفرودنامر منع نسو دهر نما ۹ مروارد ید هلصوکع هک یدلقروتسمهدجز ِ

 ۱ (تادرفم) یدنکو یدتوکروا نن سوچو یدکرواندن ER هاب | د یراب لو ارکممدید |

 مدون( مروا)دناز(رد) يه2( ش) خاو دن (دق)هیالمل(م) البح( ادع )کلب )دید (عفک)
 یدنک (تفو)یډتو کروا (دنامر) ملاط ( حج ) زیستعاطا (نسوا) یدکروا(دیمر )نب (نم)نم (نا)

 یجسص لس هل رح تضارلدالرا یمسحناح دش سه نالو اتاق رب ءتنحرم لوار Xa (یراشایانعم) 1

 مدعم دیا لص تو مرونک لا یر و بولو ادعم ههللا ل اج تورو ا سفن یانو بو دنارھق

 قوفنندن تلنحش قعب یدنکو یدتوکر روآ یسوع داعس تو ىدا تر هن ندب ځشنوګ اندم دا دعتسا

 یداوالصاح مداره هل مسو الو هلتتس

 تفرودناودارصصهدیدهارزنوکلک ه | تفا كنت یان یمن لدردوخ لد نوخ ۰
 (تادزفع) یدتکو یدردلب هی ارصص ینو کلک ن دنلوب ممشجیداونر اط یره دلکو کم نب هکنو> ینا ماکو ک

 (تفان)م ام (كنت) ر (یاج )نب (نم) لکو ک (لد) ف (رد )کتو ج (وج )نب (ما)لکو ک ( لد )ناق (نوخ)
 (تفر) یدر دلی (دناود) م (اردع) هسیالمال (ا )زو ک (هدید)لوب (مار)نم (د)تا لآ (نوکدک )یداو
 ل دوصةم هر ڪڪ زدت دها څو تاضابرردقوب ها هللا لاج یوزرآ هدتبحهار (قراشا ی انعم ) ید تک

 بارطضاو قوش لوا ناک هکی داوا ناورندمزوک یناق مرکب بو دیا قبضت ملقرد تاو | ندنل وص> مدع

 یدتکو یدردلب هدا رر نال ار نورد

 ترو دناسر تمدخو هناتسآ دمسو دا تسددادن تمدخ تداعسار هد نوح

 یدمدخو یدىوا نثر ا كب ور هدنب لو) کیلو ارب نداق مد كل وضع قواه درو

 | یدمرو(دادب / م(تمدخ)م(تداعس)هلوق (ارهدتب) کو (نوج)(تادرفم) یدزدشربا

 س
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 یانسعم) یدک ( تفر)یدردشربا (دناسر)م( تمدخ)كشیا (تاتسا )یدیوا (دمسوب) لا(تسد) |

 قاراوهدغامد هکم دل یدو ارسم قد اع تا دغا جو تعاطراتاو تم دخ حت هب هدنر هکوح (یراشا

 بو دیا لرت ی هب رش دو و هرکصن دنو نزاو ار د لوصح دو هة موز مغص هد رر نب کیا هقداوادوحوراناو

 كل. الم موو ع بولو اناس لا لاخهدنسومق كيوب لوا هدنب بودنادوحووح هل تر اقحو لد رازه

 1 یدتکه ننس هللااشب یدردشرا نتمدخ

 تفرودرکدا رفو ظفاحغاسدما * یهکر حس خ ره هکدول با حر د لک
 (دد)م(لک) (تادرفم)یدنکو یدلی اداب رفو یدلکهتغا كظفاح یلبلپ كنتقورح- هک ی دیا شماچا لک

 هبالما () یدک (دمآ) بودم هننوره-(یهکر ح-)شوت(غم) ید (هو)هدرب (باج)ف
 هتنابیابو هتاف یناف طاح هحرک (یراشایانعم)یدنک (تذر)ی دابا( درک )م(دانرف) م( طفاح)م(غان)
 لحتر دق هنره یی .قح بوغا رز ید لوا یراکربهدانز ندت رح نکا ی داوا یش التموو ع هدنس هبت ره

 دایرف یدلک هلاداب رف هنوسات ماع غا طظفاح یکرص-خرهندنفیدلوا مات فاشکنآ هله جوره هد هسیدرو

 اضراهلو یدتک با

 تسالبزیادهکتسکر دکهررد + تسناتود فزنآٌءداتفا ہک ت ساب سک

 ردقولقازوطربندال:هدنرذک هر كنا ہکر د مک ردالکد یسهداتفا فلز تا یک الوا هکر دقوا هسک

 (دد )ر داکد( تسبن ) تاق کیا (اتو د )م (فاز) شعتود (هداتفا) قو (تسبن) هسهک(سک) (تادرفم)

 (تراشایانعم)قوب(تسب)مالب)نس(ز)قاذوطرپ(یاد)ردیک(تسیک) دودی (رذکعر) ف
 کر دوکر د دعت نم هنشرط سکر ه ق داو ارهظهسنل جو لالج كنملاعت قح هکر دق ول هسمکە دتوسان لاعو
 هسلتبن حاشما ةفط نمهانقلخ انا ر دقو یسالتبم كلا هلا مقنو منو هلا ناطشو سفن دنهقتسم هار كنا دخ
 لسو هملع هللا یلص هبدبح مرکب هت التبا نع هللاا نم هعر دالتبم سان هلج هجش رس ین هیرکرآ

 تسارو یورنیردو تسننح هکاقح × تسهل ارو ةن آرکمولیور

 زو (یور) (تادرفم) ردقوابرویورهدزوسووردهلول ہک اقح ردسهنایهلاروت کم و وب كنس
 رد هلو (تسدنح ) کر دقتحو تبا( هک اةح )رد( تسا) (یهلا)م(دون) م ( هنآ ) کلب (رکم)نس (د)

 زیمع یت اذ سکرههدالساماعوب (فراشا یانعم) ردقو (تس )م(اد)زول (یور)وب ( نيا) ف (رد)

 ر ون دنیا كلامو تاذ كنس مرم نشوررب یارر ون وصلن اردشارو اناجر بسم طعم AG ررعا

 ردقو كاب اارو ڭليوسەزولەدنولرد هل ون هک اةحردىهلا
 تسنابحو یورزومرشادخز هه × یوریهزو یورز هو مدهد دهاز 5

 یسابحندکز و نانسو یرش كنا جهندادخ ردزو بغ یزو ل ده ازررو هب واک ن دکر وب كنسذهاز

 (یدد) بع (یھز) نس (و )زو (یور)نم(ن)م( هو اکی(م) رربو (دهد) م( ده از)(تاد رةم)ر دةوي

 (تسب) قفاتوا(اح)نس )وی (یور)نم(ن)ابح (مرش)م(ادخ) نم( )رت( ش)اعطق (یهرزو
 نادزیثثلخو ناجر ها كاما دش له تس ریرهاظدها زنالوا بلقلایعا (یتراشایانعم) ردوي

 اکی ندکشخع تاسح تمعو ندکز و لنس مر نالوا تجر هلاع یدوحو یا بول دا رادربخ ندنش دارا

 كنس هنور دیاامحند هتل هنحه دکراویزویزغ انوا بع هن اک شخ ده از ل واراد !عنم خو بوریو هوا
 ردش۶ روک ی یه ارو نالدا هدنس هکر دنا اح ندکتاذ

 تسن | هو ته ارت هن یناہنز وس نک نکد وخ و نم لا هب رکر ص “عمن یا
 (تا درفم) ر دقو میر او كانسقلقن ان ولیکو هکر داکد ابو ااریز اهن رک کلاحو دنکو هملاح نب ییشرصسیآ

 (نک) یدنک(دوخ) ب(نم)م(لاح)هسالمل()قلغا(هیرک) رحم تقر ره( ادت (یا)ا
 دقو (تسب) اکب(اه)اکس(از)رداک(هن)وایک(فام)یلتناب (زوس) وب (نیا) ای( ک )هلا

eمردم جا . ی دیا صالخ ند هب مش تلظ یبق داصنملاط نالوا هک ا٥ درحم تقو یا  

 مر بؤروتکه رطاخ د یرلاو ی تا اطزب هدنتقو هج وتو دنک ههلل ا ترضح هل از منو هب رک بوروس تمانع
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 هد نم هل دج هر | دق «تاسکر هیات ابوازیک و هدملطهار ارز نس هرو تهه ید نوجا زعداعسو تاغ

 ردشاواعتاد تسیادهشنوش شررزا برکت یا عارصت دامن شعب ردزاو
 تسن ایضهدیدردورسزا شربخ نیکسم × مشچ یھزول ٹچ و بش درلط سکرن

 رد قو امض دنزوکو قو یربخ ندن شا نکسم ر دج بع هنراب | بلط نس هوش كکعشح كنس سکر

 زوک (مش) بع(یهز) نس(9)زوک (مشج)مواج (هو.ث) دابا باط( دبلط )كج (سکرن)(تا درم
 ردقوب (تست) هلعش (اض)زوک(هدید) ف(دد) شا( )نم نیش (شز رخ بقف(نیکتس)
 هلا هل تاشو ةن بوملو ا كنر كیز ونه یک س کرن مرہ نالو ارض نشور هل قحر ون یا (قراشایانعم)

 هسفن فرع نم نیک سم هکر دمشح ب وی ب عراب | بلط نتر صم شح ةو ہش کر كی نس بل اط نالو نوا

 رارساندنخ داوار و ییءروبهرزوا یرصارو قحر وز ونهو قول یرخ ندنتا دزونه هحش رس هر فرعدقف
 ردح ات هقرف ور دېلط ې ولر دق وډ یس اض هدنزوکد عتسم هب هدهاشم يح

 تس اص دانان درعدص هک تس بش ٭ ارام کیاراسفازادخر زا
 (تادرف-)ردراو یتعب ردقو زمکتجزو هل اابصداب مزی کر دقو هکک ارب زە اتا ز یک از نوعا هنا

 (ه) قو( تس )هک (بش) مزب(ادام )ارز( کز هت ا تنز(یارایم) م (فاز) م (ادخ )نوجا ربنا
 مزب نو هلا مةبضشربب یا (فراشآیانم) قوب (تسیز)ییابم(ابصداب) عم(! )كنج (هدیرع) وب
 موش سفن و مبارز هلا دیر ند هب ممد تاشص یزو هد ربو حاور هره هیر رع تعط و هه هد رشد تافص

 اقلو بذحو قلرادس اد ضفرتسا اوه سفن هکر دراو نهه د سه احتهدرا کک هل هل موش ض شو هل
 نس هليا تبا هنا اد ض فو نس هما صال ند فن یاوهو یز نوا هتل اا دخ دف یارټ سا

 تسنافودهعنب ردهحناوخ یطاغاتفک × رآ یا دهعاغص ےفکودشیید
 هدنامزول نسرابا طاع هح اوخ یایدید بو ع رونک هنر یدهء حص یا کم دیدو یدر دمکب وب نود
 (یاحع)لوق (دهع) نص یا (اضص)م دید( فک )یدردمک (دش ی )نود (ید) (تادرفم) ردقولافو

 م(افو) هدنامزو(دهعنیرد) ینک یا (هحاوخ) نسرایا طاغ(یطلغ)یدید(اتفک )دوتک (را) هنر

 هدصاشنا تقو یدیا شلک ضابقنارب بو دک طاسبا ندبلق هحک نود (قراشایانعم)قوب (تسن)

 اوفوا هک دید ید بوم روتکه شرب کچ رک: ءو نالوا هد مکررب تسا | قبقح بوب یا هکمدید
 نیاری زرد قوافواک هک دعا افو هد هع نس لدتا طاع نس یشک ی ایم دید کد ھعب فوا ی دهم

 یدروہ مداعملا فلعال

 تسنامبناجزا هنکندوو لاند + نانشنهشوک زا دربه لدول مدح نوح

 (تادرف-) رداکد ندزعناج مزر هاکی لوا هکدراكنس روتلیا لکو کن درانیشت هشوک لز وکننسهکاوح

 فلا تازع له (نیشن هشوک )نم(نا)روتلب (دربسس) لکوک(لد)نس (و)ذوکمشح) هکنوح(نوح)
 قوپ (تسین) ز(ام)فرط(باج)نم(ز)م(هنک )یاد (تدو) ند (د) هقرا (لاټد) تا داتوو
 ىلع تاذنسرذیاذح شیلاط بولق ل اده یف وو لانعرظن كنسدکنوح براب (یراشایانعم)
 قف و كنس اضح هر دلکد هک ندزعناج مزب ىست | بلط ل دابع نالوا كه اڪ رد جاتو ینالصعالا
 ابا مدت نه دیلط وب یزب نوح كن | افو هدهءبرابرد هلکتانعو

 تس افصوروترثانافیرح مبرد × زورفلد عم یاو یور یکی ازاد
 (تادرفم)ردقوب یر ثا افصورون دنا رابح امم بوی ی رورورمس هبلق ی ازسکز ون كنس ہک لکو رک
 ف(رد) یر دنل هلعش لکو ک(زورفاد)هربج یا( عم یا )نس( )ذو (یور) ین( ) لک (یآ) دریک نم )

GD O OCS OTE)ضوعالپ  
 هاکاذ ی راونا هتا نالوا بولقلارونم یا یک كغ درو یلع هزه دح اورا ل اع ن د کک مرک اضح

 اقم رور وترب زسکل اجر اودا ۶ لک كاتس دملاع یکی ا ہکلاب ہدن اج رابح اصم ہک لق یل ہزلکو کی ن دہ دملاعوا
 تس ادخز یرس هکتسن یرم-میهرد  توافت هج دش نم دشیمنافهربیرک ردقول یر اا

 سا



۱۹۰ 

 (رکر (تادرفم) ردقوبا دخ مسر هدنا کر دقوب شارپ ھار ز توافت هن هسر داوا مدشره منی ناغمرم رکا
 (مه) ی (رد )قرف( توافت) هن(هح) هسیداوا (دش) نب (نم)م(دشه)یزاادرارفاک (ناغمرس) رکا

 (یراشایانعم)یوب(تسین)م (ادخ) نم(ن)رسرپ(یرس) قوب (تسین) ششابرب (یرس) اعطق
 تقو بططق نالوا نا مب ندزوکب ولو ا فرص م ك ع بارتورک اه داو ارا قف ول كن سهل وقرب ب راب
 هشاب نشی ارب جهز مست انع وقفو كملاعت قحا ریزردق و یسهدنافو قرف رو قو افترب ید هساوا مدشم

 ردقوب شلو تاحوز وذو شهرقح

 تسناتراوارس ہکناکر ی دنناد * مرو هعنح نم هکدشروخ رب نتفک

 كد (نتفک )(تادرفم) ر داکد قبال هن داب امس هکر ر وا رلولوا كع د ےس ەم شح ر و نبهدنتق د شروح

 (داوازس) ولو !(ناکرزب)رادوا- (دنناد) نب (م) (دوف)م(هعشج) نب (نم)ښنوک (دیشروخ) دنع ()
 تلصو هم اقم یلاع لحلب را هلن انعو ق فو كنمااعت قح (فر اشا یانعم) ردز دلب یلاعرب (اهس) قبال

 || یالعا بودیا عطق هن رب هقدلوا یشالتمووح هدقح هاکر د بو دیارمقحوروخ ییسشنا ماد ههک ن تسا

 لعد عا لک ر اونا رهظمو ےس عج رود نب هل ا درع یاو عده دنن اعلا برروضح ارز نم هلوا لبصاو هنیلع

 ردنکد قبال هسلعیالعاو هب یلاعماقم یه ارور عو بک هکر رواس راولوا ندیا لزانم عطق
 ۱ تاش رر دهدعاف نب ارکماناج * تلج رک د بس نار غرام

 (راع) (تادرفم) رد قو هدعا و رکمهدزکب رهشلرم.ناج یا ردردس لج رک د كلبا تداعر هراس رغ

 (نیا) کاب (رکم) ناجی اج )دد (تسا) قله (لیجرکذ )م (بیس)دایرغ(نایرغ) تیاعر
 | ند فت بچ هدرطخر هارو (تراشا یانعم)قو (تسینززس()م(رهش)ف(د)بواس (هدعاق)و
 قلبت تقذشیاردح اتع ههللا لها تمهو هقح ت انعردلکد نکع صالخ هنادوع د وخ ندناط شرو رغو
 ارو تیانعو تمهربةرابلاط بو رغ هر اصب شل اه اعهدنلا سفنود تب رط نار نالو |یرای رک یل ها
 کر دق وب دعا و هدزکب مش ل زسرکمرا د: اطلس نالوا درج حور یار دیس هلمج رک ذ كلی تی اعر هراس رغ هک

 تس اضقربترپسروالد هاب % تمالم مت دروخرکدنکه ح قشاع زس هد هزوک ی رغ

 (تادرفم) ردقورپس هنرت اضقهلروالدرحه هک یقوا تمالم کردرداف هن یعب هک لبن قساع

 (جه) هسالس() مول(تمالم)قوا(مت)بی(ددوخن)رک هلی (دنک هن (هچ) م "(قشاع)
 هکنوح (یراشا یانعم) ردقو (تس ) ریدقت (اضق)قوا (یت)ناقلق (ربس)ر دام (روالد) اءطق

 نوفاعالو بورو هنامغن نرم, دن ءداراو ناب د كالم قشءناطاسیرورضردسلوتقم كةوشعمرلة شاع

 هدازا ر د_ةتر در داق همنیرمغندع یقواتمالم یشاعنالو | لعل ابوا مرد ثل ةرهظمهنس رس عال ةمول

 ندقح ناد مم تمهو قح قرف و نامسهر دلکد نکم ریس هب اض رت هبا كلرو ال د حهر دتموام تعسق هفساع

 ر دول ثاغتسمو ایم یرمغ
 تس اعدبارح و یوربا هش وکر ۷# دی فر دونم ار هوم 3

 (رد)(تادرفم) ردقویارحاعد یرمغندنسهشوک لورانس هدننولخ لریاعوهدنسهعموص ده از

 شاخ (دبا) قاجوب(مشوک) غ(ب)م (دباع) م(تواخ)ق(رد)م (دهاز) هناختدابع(هعموص)ف
 رکو داع نالوا هدتازع رکود ھاز هد دع هوص ل رکب را (قراشا یانعم) قو( تسد )م(اعد)م (بارح)
 كنوصب تاد كنس ی-اعد بارحو یلق هج و كنس هلج یشاع نالوا قرغتسم هکر اولا هد هن امو دحدم

 هلن انعو یمفو» ثانسور برا 1به خار تب او ددم كنس تان وکم عج هکلدر دلکد ةبریغ كنيلاح

 لسو هبلع هلنا لص هح هاجانروما عج ق هل انتفور دیراجآ تک اصعال عن نالوا
 تناادخ نارقترغزارکمترکف رپ ظفاح لدنو هدربورف كنج یا

 ر د قو لر کن نسر کم ندنتربغ ین ار و كنمل اعت ی ادخ «سهکشمرتاد نس هک هنناق یلکوک ثظفاح یا

 لد) نا( نوخ ) هالم() اب نع شم (هدر) یاشآ(ورف) هک( كنج )ادن (یا) (تادرفم
 ۷ سص
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 قوب ( تسین)م(۱د>) م(نآرق) م(ترعغ )نم (نا)هکلب (رکم ) هیباطخ (ت)رکفت رک (ناس) کرک
 كنارق ترضح نالرا ید فا عو ا تسر تروص نالوا ها لها رارسارکنم یا (فراشا یاذعم)

 بوک | عرش فالخ هع کز یدن کوس | مهف یسغ ناسا ك طظفاح نالوا لصاو هٌ رارس او طفاح ییسانعم

 دقففزراب : نموقزرادتفاملوزرا ن م هج ازوالاهنتاف هلن اراکسا نس هب ودعمرارس اونسهمسدةتالک

 تاک کنو-ردقولر G ند دتر غ ینآ رڌ كاد تروح لمس رکم هلا د ظح الم نب رس هلنازراب

 ندعرشدح و نس هماوا یدبادو درمورو هقم که اراکنایرابردرصاخ تالقعندک اردایهللالهارارماو

 اتر هلو نس همههجس هرمیط

 تس کت شب یرهدرتردلاخ تنم چ تسد کت سا یر تیورورزان دور

 ردقول یتنم ارا كن«. هرزوا تن کر دقو صار و نشورندنولرت كازو كس گر ةو رلثرب

 (تسینکتسی) فر (رد) هی الخ (ت)زوب (یور)سکع( فن( )رالن (نشور)(تادرفم)
 (یرصب) ىلع (ر) لس (ت) وبق (دد) قاربط (اع) نانمماو ناسحا (تنم) قول هکر دقو

 رطنرب خوصب قلاخ یحاقرونم یم اع یسهمنا درون یا( قر اشا یانعم )قود هکر دقو (تس هکتسن) رصارب

 رصلر و نسرر ونس فرو كن زوک ك حوریذعمجهسلوا ی یکعهدنا ثک همتاذروف یا ست هکردقو

 ر دج اتع هکناسحا كنسرسبلها عیج یعیردق و تتم ت عنو كن احا كنس هدنرزوا 2 کردو

 تس کتان دن یرمس جهر دون یوسکرس » یرادنا رظن تحاصو یوررظاب

 (تادرفم) ردقوب یوه كف ڭنسەدنا کر دقوب مسرب چه لیردرارظن تحاص دیار طن هکزوب م

 ۱ سوهوادوس (رس) یل (یرآ)ددرار طزبح اص(دشنار ا بح اص)نس ()زوا (یور) ی. دیاز طن(رظان)

 (یراشایانعم) قو کر دقو( تس کت سد )شاب( یرس )اعطت( جھ )ی (رد)نس د( و) فاز (وسک )

 رپ O یلق ترصد هلسس تم اقت ساه دقح هارو تا دداع و ت اض ابر برا

 رسا كنس هکر دق ول هسک ر جھ ن ےک یبردراوظاب ماد هکهمتاذ تایل کرا وت اوردرار اسالاولوارا نیا

 a. EE د E ولو ا علطم هب ههلار ارس !سکرههکلب هساوا یتبصهکلخرا وا

SE Oتس کتو یردهدر دوخة درکز الخ چ  

 زد و لخندناعفودنکهرد- ةوب یک هدربرب نک هن هس درازقندک۶ كس | یابمزوک خب

 ها( دسر (خرس)كنس(ت)ردک (مغ) نمک کذب (نم) یا زوک(كشا) (تادرفم)
 هتدحو (ا) ګن ر هدر (ردهدر )یدنک( دوخ ) شفلسا (هدر ڪ)ز م(زا )ولباح (لخ )م (بعهح)

 رداصحالكتهندزب كتسمهال نالوا هد ابعب فطا یا(یراشایانعم) قو هکردقو (تس هکت ست ۱

 زعروصخو بمعنالوا بسهنشاصت تاک اطعتكنسردندزعروصق ید نکهسرولواناصقن ز :عمعلرد هنر 5

 یا درا ر زرداکد بع کو درا شاب یل اف هل نل اخ ن دز عز وک نوع از روعهم ندر اسو

 " ردقوب هسهکر قداوا لخ تبقاعند هعبق لاعا یکی دلشبا بورب دات یابح ندهلناو بور

 تسال تس :یردالاحوا تنمدصرز دا تستر دلا تنمورب کم شچبآ

 ۱ هدنننا یتمزوب كن انوک هکر د شور دلار حک نرو نا کیش مزوک

 (ت)وبقمد) قاپلان )ناسحا(تنم)هرزوانا (در) مزوت (مشج) وص (بآ) (تادرفم) رداکد
 م(تسن هک تسد )هبتدحو(ا )و بق (رد )م (لاخ )رم (د۱)م(تنم )تلا (ییز)ددراو (تسا) كنس
 نالوا تجر بلابل دس لق تقر ود برا هرس ةجرلا لزتتا ه دنع ناف ةقرلاا وغتغا(نراشایانعم)

 اب رک دنرامز الم كناس> | بانر دراو لتجررام"نالواندکفطا باب كنسهرزوا كنا کی شان مزوک

 روووط هلا لق تقر یس هلج ی عیردلکد هدنملا یت مزو كنشازو ڪڪ هکر دق ول یک اخدیعرترولوا دنمزاسن

 ردراشاوالصا و هقح تجرد) سیا زوک ندا
 تد هکتس یرذکهرمرظنزا نوشلبس × یدرکت مسنزدنشنن نما دات

 دان ات
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 () (تادرفم)ردلکد یلس ناک ندمرظن مسب هکر کر دق ولر ذکهررب همروواراب عرب هکنماد كنس ندمسن داد[

 ناق (نوخ)م (لیس) كنس (ت) امص داب( (ےسن )ن ه(ز) هسرولوا (دششنن)كت (نماد) هسالمال(.) ی یمن

 | برا (قراشایانعم) قو هکردقو(تسد هکتسدن )یر دمکرب(یرذکهر)ندمرظن ( مرظن )نم (زا)
 | ندمزوکه ق.دلوارهاظرن دا اوندکسدقرا و ا۶ لک دہلق نالوا هاكر طن ندکم طا ں طف كس

 مر دی ناورراشاب یا ن دمزوک باک ترک -رولواهدرب هنره یعدردقولر ر یدل زا ناور لاس شاب ین

 ماوا كفن مندل او نداکب س هنر هل وا لصاح مدوصتمات

 تس هکتسن یرطخ هر نیرد ماکر هک * . مازتسمارحقشعرفسارن کز
 ۱ (تادرفم) رد هو رطخرب هکردقو مدار هدنلو قشعوبا رز ردمارحر دمار یرفسقشع ہر ل ڪک زا

 هدمداره(مکر )ارد (ک)م(مار- )دد( تسا)م(مار-)م(قتع)م(رفس) توازن (ارکزان)
 | ت2 دشنحرب (قراشایانعم)قو هکر دقو( تس هک ت سا )رطخ ر (یرطخ )لوا (هر) ول( نیا)ف(رد)
 ۲ ندنزوک هلاقاتشادردراز هو تا ده او تاضاد رو هقاش لا اهرزواتعاطاهش ما هدنظفح و هدنرطز

 ابعق ناچ بولوالزاب زمهلوا لصاو هناناح نیمک ندناجو شابو نیمکحرلاف> بوکو د شاب ناف هل اترس>

 ۱ ردقوار ریس هرطخ هدنع دار ره نلول یو رور ارا و

 ثتس | کت سد یرع-مدنُو تفک اصاب ۷ دیر راح ره ول فازرس ماشزامدات

 ر ردقو مد نشو تفک با ابصد اندکردقول ره هنا ر وسو همدروآ م د ندنحو ا ك 2لز ءا سنس ەد رر ھات

 (دنزن)هدربره (اجرح) نس (ون)م (فاز) )ج( ۳ اس( ماش )ند (دا) سفت (مد) یتح (ات )(تادرفم

 قول هکردقول (تسن EY د )رک ر( یر“ ) لمشيا(دہنش )كاي :وس(تذک "باب صدا( ا صاب) هسروا

 | هصک نوجا ك مايوس هب هسمکر رهو هدریره ات ندکتافص تسلیت بشر ارس كس برا (قراش ایان وه)
 | فرع نم هکر دلکد رب رمغ رد هبال همتا ذتاضوبف كنس قنا ماو جو باطخو مدمنشو تفکر دقهرعم

 ر دج اورارسا مک ءابلوالا دنعور دشانب دهن اسل لکه

 تس کتس یربخنادنر سلحردهنرو * زار دف نوربهدرب زا هکتسن تلصه

 | (تادرفم) و الا ووه دنس اچ ها لها هکر دقوربخرب هسخ وډ هشو د هرشط ند هدررا ا ہکرداکد لوةعم

 || هخو (هنرو) رس (زار) هشود( دتفا) رشط (نورب)ندهدرب (هدرزا ۱) لکد (تسبن)لوقعم (ت تیلعم)

 | قح(یراشا یانعم) یودکر دقو (تسدن هک تسد )رخ رب (یربخ ) هقاءالو(نادنر) م( سل )ف (رد)
 هر املوا هد دراو هت دا تام ا رکو هسدق تور دق هنره هد اې اا دعام ندت و هح ر د یرلت رمح یلاعتو هنایحس
 درد کابو دلکد یسصسمو لوقعم تارا سا فشکه معاد البابنلوالانب نکتلو دمو ید
 ردقورارساقدغل وور دقو رخ قدلوا هدنساج ها لها هبخو ر دبد ا

 تس هک تس یرکدت وکر سزادنم هرب * فرو مره دیروش علاط نیز ا نم
 ۳ hy دکر دق ول هسهک یربغرب هسخوب مدونجشاندعل اطناشیرب وب نب

 | (س) نم( ) اهن دنمهرېب)مدونخا (مغر) ابر (هدیدوش) تج (علاط) و انس( اب (نم
 ۱ ه دیمهولعن هلن دم (فراشا یانعم) قو ۱ هکر دقو( تسد دکتاب )غرب( کرک )هلع (یوک) شاب

 مرون 2ا ندنلو هح مدع كم دا مو ند او صو مد ء هنس خلع ورد بس الو همت سهن دانند رب مس من بولوا

 ۱ ناک هازا تل بکر هود تان هاست وام سویا 9 هم حو

 ۱ نالوا هدنرب هکردراورمتررب هدسان یرغوهداسلواوهداسب ارد_ثاو اواسصت هل ارممرر هضدادعتسا

 ۱ 1 ردقو ه دند راغ ر رم

 تس هکتشن یرکشنونک |قرعوباقرغ » شو همشحیاو نی رش با یا.>زا ۲
 کرد ق ورکر یدمش یسهعشج لسعیا ندنسابح كکیل نیرهشكنس

 | (تادرفم) رداکدقرغهقرعو بآ

 (قرع) وص (با) م(قرغ) اب( شون)م(همشج )ادن (یا)واتاط( نیرش)قادود(ب)(یح) نما
 | واتاط تدلاب یا (قیراشا یانعم) قو هکر دق رب (تس هکتسن)رکشرب (یرکش) یدعن(نونک ا)رت



۱۹۸ 

 یبهعال هدا دعنا هنا ولا شر بره و یسهعنج هنو دعه یادغدن اذاو همناحورقاوذا يذل نا و

 ۳ ریشو فبطاوندک اساوضف نالواناهقنوهداب زندسلزار دقت كنس حر نالوا یسهدنسشخم
 ق ر«نویصکیدنب | ناصع هدنمعارکش هکر دول تمه) تذ:دشحرب ید ندنساس كناوا رذیاطع نالوا

 ردو در ANT AES هبامح

 تس کت س یرکجنوخ رب و قشعم رک چ مرکحننوخ و تسدزاهدشلد ن م هر

 (تادر ةد)ر داکد نوخ رب ندن#غ كقشع انسکردقوبرکحرب ماکدقشاع نب نامهر ک>نینوخ ندکلا

 م(رکج) یا (ینوخ)ندکل انس( تسدزا)ناع رعب شفکی کوک( دش لد )نب (نم)لکد ()
 قوب کردن( تسب تسب )رکجر(یرکج)تانداط(نوخر )نس ق)م(یشع)م(مغزا) دج (م)
 لاسعال منكن :س قواع لج هک رس روکشمال E SD شام هح برا (فراشا یانعم)

 یر فر یرک د ن نب هدا او قاخو كمر كنس هل نکلردرابوجحتوراردهدابح ندنرازعهدنرکش

 ملکدقشاع نیزکل اب شاو انوخرب یرکج هلکشع كنسردنوج ا نادل لکیروک دم نسفوردنشع شت او
 E اراقب یناهج كسراب بلق كن هحشر ةیتحردقو قدلوا نوخ رب یرکح ندنع لمشع ك لا

 ردرلنونژهدنسل الربدقتو مکح كنس یس هلج

 تس هک تس یرطخ یورد هک هارن زاها چ دوش هاور و قشع هب دابردرش

 (ش) (تادرفم) ردقو ه دنا کر دقو رطخرب هک ن داول ولها روا و هدا ےک یس لدم نالشرا :

 (ءاد)و(نبا)نس(نا)م(٥ا)دولوا( هوش )وکاد(همور) نس (د) م( قشع) ارس (یدا)ف(مد)تالسد |
 : لعهدقذعهارو (یراشایانعم )قو هکردقو (تسن هکتسن) ر طخرب (یرطخ) هدنا (یورد) لو اا

 هکلب ندنل الج فوخ كهللا ترض> هکر در اور السرا هصن یح اص هس دق توق هلم ا رکود هزو هل تر عمو

 لات رطخ وما :اردرلشلو اناسکی هک اح هلن راتحو لدرا اه یک هاب یشالتمو و ندتقاع فوخ |ا

 ی اوو راهم رر رطح هدنا کنددشءهار نالوا

 ردقو تاغ هدر غ ندع او یکی د نک | |

 E یا اغا رد فعضزا هنوو تلک کا ناشنو ما مردق نبادو-وزا
 نء(زا)(تادرفم)قو هکر کرد ةوب ناب ندفعض هدنا هسخ و راو دکردراوناشنو مانردقو ندمدوحو نب

 (هنرو) را کر و(تسهدگسه ) تمالع(ناشن)دآ(من) غیب (میم )دادقم (ردق)و(نيا)م (دوحو)
 یانعم) قوب کردقو (تسن کت )رار (یرتا)هدنا (احغا)ی(رد)م (فعض) نم (زا) هسخو

 كام هسخ ولر دراو هب داعاو قلخ كهللا ترمض> هلجر دراو هکناشنو مانر دقو ندم دوحو و هح رک یتراثا

 تار ندةاراو هدم وه ومدوحو ول ندا اقع فوخو ندنلالجو فوخ كالا ترضحو ندنغلناشیر و عض 1

 تس هک تسب یره تدوحو یانارسرد * تسدونشخ انویز ظفاح هک هتک نیزارمغ ردقو ||

 (رمع) )(تادرفم)قوب کر دقوبرنهربهدکد وجو عجب كس ردلکد دونشوخ ندنس طفاح هک ربغ ندهتکتو

 و (رد) ردلګدونشوخ (تسدونشخان) نسا(وه)نمن)مناح) ارس (هنک) و (نیا)نمنا)
 یا(یراشا یانعم)یول هکر دق ول( تسن تف د )تفر عمر( یرته) كنس (ت )م (دوجو) ع 2

 ندکنز ۶ تناح کس هک مای یرمغندرارم اوبو ندسع و هدظفاع نالوا یدن اف تک قشعهار قبقح بوبح

 نوک انا كلغ بوم :E داش آلا ر وفا کر فلک یکاد ای دو تا لع نالوا ناس> او اطع

 ردلکدزستهکس هشام ندشاب هصطتر هو هدمدره تان وتش كنوصب تاذ كنس وب یاردهدقلواهدابز نوک: ۱

 اتیا هلو ) یھاکءاشالاانرا مھللا |

 تسگیاوهو بآ ارهدکمدضور ٭ تسد رطو سع بحومناغمرم رظن
 ) رظن)(تاد رق ) ردراویسا ودورات كس هدعاب هن اضمر دسس لرو رسو تسعم یرط ر درل غم

 (هدکیم) هجا (هضور)رد(تسازرورس(برط) تشیع( شیع) پیس( بچم )رارفک (ناغم) م(: )۴
 یتمهو یر طن كلماکدش سه (فراشا یانعم) رد(تسا)م(بع)م(اوه)وص((بآ )نوا (ار) هر اهم

 س

2 



۱۹۹ 

 | لصاو هبهب دارو رسو هقح تیسناو هس دق بانج هلبسس هب دجو ضو قشعو تضاب ر قدا ص دیر
 ر دج هضور بکر ب تواخ هبا نعد را هنو تازع شوک نامکح هلا چن ذاو هب ار :E صوصخاب ۱

 رد امظع بس هتکو قدعو هتف رعموء

 تدار نأرب ناو حرش نی زارغ ٭ _تسیلاوامدقردمرکبایدارس
 اردن هدا رت ناو ح رش هدنفصو لد ص یرم۶ندنول ردنلوا قلواهدنمدقكيا یاد هرکب ارا

 (رمع)ردملوا (تسلوا )رمت (یا)ق قاب (مدق) ف(رد) یر اص مرک( مرکب ابرا) شا (سس) (تادر ةم)
 | (قراشایانعم)رد (تسا) م(یدا)م(لر)مادقا (تآر)م(ناب )لیصفت(حرش)ندنو (نیزا)م :

 ۱ لو نابهج هاشدابهکب نامز یابنءا هکر د ضرالا ین هتنآ ةفماخ رب ل ماکد دشهنالوانراد تداعس بس

 الوارارساهدابزندنوب ردیلوا هراو دنک راهرو دزوی هنمدس لا بویوق شاب هنغابا كلاصلنا مرک ت اذ

 ۱ ردتآر هدا لرتناسو لم صفت یهللا

 تسنعلا تنب هنا ٌءواح زا سرش ¥ رومعملا ت ةزاواو تنح هصق

 هباک> ( هصق )( تا درغم )ر د حرش رب ن دنر وهظ لنس هنا د بنعل تاب یسزاوارومعل اتو ی- هصق تاح

 | حور دسر ندرجا توق؛نالکندّنج نوچ ا مالسلا هلع مد (رومعلاتب) ادص (هزادا)م(تنج)

 || (هولج) نم (ذا)م(حرش)یدنلو دامن هشررپ كنا هقدر هیعک یدنلو | عفر هناسآه دن افوطمال بلا هبلع

 تح نالوا (سفنالا هتشتام اهبفو) (قراشایانعم) با * (بنعلا تاب هناضم (هناشجخ)روهظ

 یاب رلعو یا دز قشعهدتقشج یرلذ اصو ارومعاا تس نالک نوجا تدابعهماللا هسلعمداو هلحآ

 سنا لسصعو نوجا هلن یوسامنع عاطقناو كنافر< تنج نالوا دوج وم هدودنکی را هناحورقاوذا
 نایب یراذاصو | كن ارح الا تب هاکتواخو تازع نالوا هلا جش نذ انو ا هاج یاعهاگحرد برقوادخ

 1 تسهذ بلحوهرق بلطردنا لسم × دسسلط ىلعلةدانامرطاعرطاخ ردنا عو حرشو

 | (رطاخ)(تادرفم )رد هدنیلج نو او هدنملط شموکل چ ی دابا باط ییا رش یلکنر ل هلزعر طاعرطاخ مزر
 لضخ (كم )یدلیا بلط ( دسلط) بوسنم هلعا( لعل )بارش (هداب )زب (ام) یل هع ار لزوک (رطاع) عبط
 | تمه مز (یراشایانعم) رد (تسا)نولا ( به ذ) بسک ( باج ) شموک (هرقا) م(بلط)یف (ردنار

 هلن اف کحزع رطاعرط اخر طعم هل رطعناجر مر کم جاور هبا تا دها راما هدت واخ ۀش وکو هل ارب

 ۱ OEE OE شاوا هدولآ

 ۱ مور ندقشع تذل بودیا ل کالا لج ال لکشل ارب غت م ديل نوتلاو هد نبلط شوک دمو ل

EE ROSA 

 تاسیس خزودو تدحوهدکن و هبعک شوجخ تفر یلق س کر ھر سرب لزارد

 (تادرفم) رد هلا میو بس مهحو تنحو هناضتب و همعک لو شو ماخک اک لقرب ہرزوا یاب کر ههدازا

 || تک اسشوخ یدنک ( تفر)هبندحو(م) م (لق) هسمک ره( سکر ھ) شا( سس) لع( )م( لذا ) ف(دد)

 نملبق)(قراشا یانعم )ردمس(تدس) هح (خزود)م(تنح) هنا: (هدکنب) م (هبعک ( لوا

 تداعس ەن هسهگ ررهناجر لقهدازاهرزو احول قنلعتلا لمس ىلع هخ ر( ل زالا قدر نمدرو لزالا ف لىق

 قشلاو قشی دقدسع-لا) رد هلام ربو بسر مهجو تنجو هناخو هبعکر دشهزا هنسار ندنو اقشو

 قللوق هلوق هلا فرص ی هرج ة دارا نامه ر دما دقا ةقازمرب ماهءولرد دراو ید برش ثب دح (دعسیدق

 ه دلوي وور دنلوا توکسنامهردقوب ث ج ندر دقتور دشاروس (یسامالانانالل سل ناو ) هکر دکر ك ا
 ردارحاو مزال لمح هیعسمو ت دارازهدص

 تسهلوبهااریوفطدمتلود × ناوحهصفدوشن رسامرام ب خک

 (تادرفم) ردراو یهل كبها و هنود نالوا بوسنم هنافطصم هموقوا همز او رسم سرام هنشدو هن رخ

 م(افطصم) م( تاو د) هموقو ا( ناو ) م( هصق )زاوا (دوشن) م(رمسم)نالنب (رام) یی( یی) هند( کا ۱

 | (فراشایانسم) دد(تسا) رفاکبماوبا (بملوب) کلا آ (بما) لوعفمقادا(ار) هیسن ()



۰ « 

 یا ناو دنونکمرارمماز سام هنالبواذانالواندرلطر اءهورمهتجزوزسانشو مت ربغو ا لیا

 رشت نالوا نوف دم هدنضرا لب وس لدم هر شویر داکد رم دم تاصو هب هن حس هنوز تال

 رارم. !هنفدو هن هيد -څراودا رخ یک یییدلوا رسد تلصو هب هنمقد هب NE «هکح یز رام نالوا

 زلوا ریسنم تاصو هذن !لمعک هنسا نر م نالوا ردم تملو هه دجا

 تسسساولصأ هن تمسح هک شوک ل معد 7 نکل تمش> رهوحدوب لات رهوک

 تلود هداعارز شلاج هلع ن کار دوعا لا لص ات تلود هدابند نعبرولوایرهوج نیسح تادا ۱

 (تمشح)م(رهوح)رولوا (دو) لا لصا ( كا رهوک ) (تادرفم) رداكد هلا بسئولصا تمشحو |

 (بسنو) ها لصا(لصا) یت( )تود (تعشع) ارز (ک) لاج (شوک )۵۶( (نکی) تاد
Eاب تیام  TT 

 هدنرخآ هک شلاج هن داسعو هل هڅ رس یسهع رک تب( (من باسنا الفروصا | ق مش | ذاف) نکردن وا

 ندلاعا تاک دلشا نام لو اید لاوسندساو تس> هک بر دلکد هلا بلو تسح تداعسو تاو د ٤

 ردشارو- (ییسامالا ناسنالل سال ناو) هک تبا یس هرخ لع حاد بونلوا ل اوس

 تساطردنا ېشوزور ناک ی سن ادواج × ادخ ییفوت هارنیمم ظفاح لد

 (لد) (تادرفم) رد دبا یس هدہلط بشوزور یدیا هلق فود كلا دخ هداو و نیمه یلکو ک ك ظفاح

 یدا (نادواج) م (ادخ )تب !ده((یفو)هسیالما (ا) لو ۱ (هار)ودقحنا (نیم.م) م ( طفاح) لکوک

 یس (قاشیانم) دد(تساب(بلخ) فک (بش) نوک (نور)یبیايس (ناکیم)
 هدناوډ تو قشع و نامه یلکوک كظفاح نوڪغی دلو اه دها شم ثعابو تداعس بام هدناهح ییاهدهاحشو

 : (( ااو رد اک ایا دیلطز دوکو هضک ی یدنآ هلش .انعو قف و كهللا ترضح

 تاش ا همش كب وناتسراکز + تسذدورفکم ادو فاز مخ
 (فاز) ماکو (مخ) (تادرفم) د وا بن دک اچ راک نیر دغا زود دو رذکی کو كاز ك

 | (نی)نس (3) کربن (ناتسراک)نم(ذ)دد(تسا) م (نید)م(رذک )قازود(مآد)نس )م
 (باکلا ماهدن ءو تشو ءاشیام هّلاوع )هقابدسعتسا (تراشایانعم) رد( تسا )و( نیا )هرذ (هم )ر ۱

 نسرفک ل هاو مالا لها هکردغازو دل دورفک كل هدلزا هدارا نالوا هد وه بغ كنس برات هغ رم

 رد هر ذر ندنس هناخراک كتر دق كن ساقشاو داس اور دراج اتع اکس هد ا دهوقسف ذو ر دکراتفرک

 تسنسمرحم تاهزغ ثیدح × نکل تسنسح هم تلاجب ۱
 ندنارل هنف هه هکر دم رتسوکر ص*یزوس كکهز نکملر دق ویر بطن اکس هکر دیزهم كسب كلاج كس

 یتلقرح اع (زمهم) هب اطخ (ت) م (لاج) (تادرفم) ردرهاط
 1 )رسا (نکل )رد (تسا) م(نسح )

 | (قراشایانعم) رد( تسا)یرتس و کسر ع-(نیمرع-)تنس(ت)تیتزوک(هز) زوس (ثیدح)
 ارزرد ع ریدتووا ی ذلناهج یکی ایذا یس هدهاشم تاج كنس برا هغ رس( هوآراذا معنلا نوو )

 ۱ تاده ګرد زاع ندةلقلوا هاشم یراکلمو یراب روحو یراب وب كز اھ یا هکلاج نسح كس

 یک الدر حم كنس تارو هات هل وز دراج ات کت انعرطن كنس قاخ ماع نکآر دقو لر هدکافصو

 ۱ ردندکلاجو لالح رانا و توطس نالوازخ»

 تس رفارصس یدکی شاعر د هک ۳ دانن رذآ دص همس شح نا دی

 لوا(نادی) (تادرفم) رد دارب رڪ هدکنکموداواقشاعاریزنوساو نیسعتزوپ ن لاا

 قشاع(ښکیشاع) ف (دد) ارز ( ک) نوسلدا(داب )نیت (نبرفآ )زوی (دص)م( هیس )زوک (مشج)
 o برا (یراشا یانعم) رد (تسا)یع.دیاقلخرخ-(نیرفارص-)هیردصم (اب) یعرودلوا

 یاب لاعف) زد ورد عهدنفصو اع یلخ هکر دا کلا تافص» فوصو مر كوب تاد نالو دم ۱

 رسارازه دص هلک ارهظم هلن رس (اووغناليقاونوم) یقداصقشاعهٍلغلوا لوا قنا یتمقحرتوم |
 ردشلق تمكحلا عمان عینمهرهبرغ لاوح اورل هری |

EY 

۷ 



 تسنسمز مه سقف خ EET + قشع تاید لء تسدلء بع

 م(ء)ر د(تسا 9( )م( ب) (تادرفم) ردرب جدی هک ا كاف ینزکس هکر دلع بغرب یتا لع ع

 (تسا )ر (نیمذ) ین دی( عف )ریعغ (ش) یز کس (حشه) ناف( خرج )ارز( ک) م (یشع) تروص (تایه)
 ته ندیاروهطند هم: دا مولع هدننلق نالوا تهك ا عيان عینم ك لع قثاع (یراشایانعم) رد

 هکر د هس سه یلاعربه دند اع یالعا یس هم م ك ةشاع لبس همن دا مواع لوا هکر داع ب رغو بمر قشع

 ردقلا یکض را ین دی تس هنس هت سه شاع هلتعفرون نما كلذ

 تسندناکلا مارک ابش تل اسحب درب نانو تفروگد ایراد

 نم اک ارکی اح کن ای دتا ص الخ ندیاذع یاحو یدتک ندابندیتلیوس ج هقلخ کرس سها ن نظ

 (در) م (ناح) یدک (تفر) ییلبوسنما ر (وکدب) نس هاب! نظ ( یرادندا) (تادرفم) رد هلا

 رد(تسا )رلر از اب ىلا ا هک كلم یکی ا( نت اکیلا م 5 ) هسد الملل (ا )رعت( ش )م (باسح) یدتسا

 ندکلر اکتساودانع بولوارکتم یهاکآلد علاع "بست یو یھللا لسها من دار ارمسا (قراشایانعم)

 نلف ندا ن نط هبا مالڪ ق هللا لها ن دنن هج لاک فو ا ضراعءوزرابم هیادخ نادم

 یول اا هنثسخ حور كهللا لعا رکنم لوا هراتروق ناچ هلام! تم السن داند هنس هنيا
 یاد-عتاشقانمو باسح بل سابق نالوا هدسنااعارتفد ید دزاب كنس ک امارکح كناوردراو

 ك ر اا در ناو نوح ناحو ا حوش ےشحز ردراکردیند

 نم(ن) 5 ةم) e تسرایماوو اس تا

 رهقبولوا ها لهار ۹ ی 01 نان تا نعو) (نراشا یانعم)ردهدوصو (تسنکردنا) ۲

 صالح ناج ندسهاا ارافنالوا لا ضغورهق یکرهفل اسم انالوا نیروهقم هسک نیت !فوخندسهلا

 ندساذدع :رگمو ندنرهترمت نامهر ددام ءلابرمصت هحش رس )شە لع ع ال) ماد هکحز دنکم هڪ كا

 تش ددن ردن ونوادر لاک اچ نعاسفازدکز طظفاح و ثم ردهزالر دح

 (وشم) (ثادرفم) ردهدنددق كند یدسشیدنلبا کلکوک که لوا نیا ندنرکم ك تنفلز كنا ظفاح یا

 یدنلبا(در) لکو ک(ل )ارز (هک)م(نوا)ربعض (ش) م (فلز)رکم(دیک) نم (ز)م (طظفاح) هلوا
 هبادآ هدصو هخ جج ظفاح یا (قراشا یانعم) رد( تسا)م(نید)دمق(دنب) ق(رد)یده (نونک )

 هلناع ارو تور دنود هندناج تداعس یلکوک ی دع هح رک هک نس هلو انما ندنرکم هالا بو دنا تاع! مه

 فوخ نامهردلکد ل ئاز دنور د ین د كهل الها تبقاعفوخ هقدلواندننومأماماردنشاق فرمشم
 تش زا یسمو یدنر شمادم × ظفاحدسش و ی یشع ماجز ردزالاحرو

 نم(ذ) (تادرذم) ردندنو لة شاھو کادر للتفاح ما دم ید شو یم ندنماح نشع طفاح

 اتو تب ربعض (ش)ماد(مادم)یدجم!(دشو)بارش (ی) م(قشع) حدق (ماح)

 قشعبارش ندالح باق ظفاح ءلرادنوعهتنا دمع (یراش ایر رد تشازاو تن ) نام ) ای

 ر دندن س یھ ایٹ ع بارش و کلتسمو کل دنر كظفاح نو کتا ید ایا شو فی لا

 تسشذزاننازانزان هک ٭« لدیاشزان ظفاحوح شک ی ناع
 (تادرفم) ردفطلو نینزانیزان راس زانا رز لکوک یا بلحهلناج یک ظفاح زان كب وب نین زا لوا |

 ارز( هڪ ) لکو کی ا( لد یا) ریمض (ش) ويش (نان)م( ظفاح)لشم (وچ) كج ( شک )نا نا
 نالوا هد اعد فمطا لوا( نر اشا یانعم) رد( تسا) ف مطا (نینزان) رلب وچ یزاب (ناسزان) م (دا)

 یرماكهللا نالوا فطلارز لکو ڪڪ یا كحلر هلس مرکندادو ناج تامر فو معا لنیةبق> بوی
 اضرأهلو رده دهرس تد اه بس هکردفطا یو ر ویو

 تساوخ دیا یودمآ شو ع هنا دز ی % تساخراهلدودمآ دعودشوه کی هزور

 )رک مسا ىد اندا اتا یدلبا شوج یقلارالکوکو یدلکمارپو یدنتک هناجر موص 2



 ۱ ید ل اط اربغتم ندنراق داوا قرغتسسم هقشءقو ذ هغ رس (امالساولاق نواهاسل امهمط نا ذا) ندنرلاح لاک ۱

۲۰ 

 سس ته ترس سس

 یانعم) كايد (تساوخ )رک( دیا ی) یداک( دمآ) هتکرح (شو )م( هنا کم )با : (يب) یدتا ]تستر )اکو( د) یدک( دم )مایع )ید( اجر( ) موس در تار
 دمع بولوا لصاح کوس موصل ا ده او تاضابر بو دیا هلا مه اوا لاثتما هل زابر قف و هتلا د هج (یتراشا
 هنا یداباشوح بوقلاف ندنلمع مدع هبا دخ تال راهاک | لدو یدلک ل الل اوذ تاملعتو لاصو

 1 معنمكنافل قوس یتطعا هللا ) یدلک هشوجو هرو وظ هل هاا تاضومف یس مس تلف بارش ندتی

 عج نم هللا انم صع رک كسا تمصعو تاشند هللا ترضح هل فی رش ءاعد (لضم ةنتفالوةرمضعم ءار
 تساخربنادنرندرکبرطو یداشتقو »+ تش ذکی ناچ نارکناشورفدهز تبون. هبناسفنلا تابا
 ام (تبو) (تادرفم) یدقلاع قو یکلنشو یملداش لرادنر یدک یتب و لراثورفدهز ناج نارک

 ۱ ( برط)رورس (یداش) م(تقو) یدک (تشذکب) م (ناج)لمقت (نارک) رات اص د هز (ناشورف دهز)

E4فارتاضومفهدهاک الد (ینراشایانعم) یدقلاف (تساخرب)رلردنلق (نادنر) كاا (ندرک)  || 

 دهز یلناج لسقل هلت اسفت تفاثکن الو ادسقم هلا لا ع اره اظ هرکصن دکد سن اروھظ ینا ڪس تایلعتو
 د.د هرب ر دقو ٽي ذج دنس انسعم له التر وص ل ھا هکب دنک ندزب یو تصلرل:روص لاو لرلشورف

 یداکو یدقلاف ةو کلنشو یماداشنالو  هلقح» تسنا لراقمق> ناردنلق شوا عراف ندیوسام

 تساطخ هنودنر قشاعرب ت سامع هب سا *# درود هداناموح هک ا ادر تم ال

 نیا هجا (دروخ ) بارش (هدا )زب (ام )ل ثم (وج) هک هسک ل وا( هک ارنا )رو ير ا( دسر)نعط (تمالم)

 (ینراشایانعم) ردلکد اط+ (تساطخ هن)ردنلق(دن ر) م( قشاع) دع( رب) ر داکد ب مع (تسدمع هن) وب

۰ 

 زعسرا تهالمو نعطندرلکشخ دهاز نالو | تسرب تروص لوا هناو دنالوا لصاو هنابجر ٌهب د> هلکع ۱

 شویم همهل | قشع بارش نحو هامل ر اونا رهظمنالوا لد فاص لو ا هرس (ال همول نوفاعالو) ۱

 1 ال دهار یا م ناىعاط قشعءیتشاچ كن | بارش یکلم تروصو بولو ا تمرس هل ایهلاق شورا زاوا

 رد ها هاطع نع کلر دلکداط> و یمعهدن دنءلدنر قشاع هد ارو روک بعردو هبهدنعز

 تسابر یوروارد دکیئورفدهززارتم * د وین یار ج*وارد هک یو هداب

 || (تادرفم) ردراو یزو ارهدن آ هک ندد ورفدهز لوار د کر کي هبلوا ابرربهدن جه هکش ونه دابر لوش ||

 | نم(زا)ردکر کی( ) هیلو( دوینا در ( یابد اعط( جھ )اودا( ارد) کیا بارش( کش هاب
 || (فراشا یانعم) ردراویرتاابرویزول اب ر(تسابریور)هدنا (وارد) هکی ی اص دهز رب (هکشورفدهز)
 || رک دییهاک الد نالوا یی ناخ بو دیا قارح ا ییاوسام ل اشاخو سخ هل مهلا ىع شتا هک شوند دار ل وش
 شورف دهز هلا سفت هبک هیلو ابر یه دقداص قشاعنالق نتمطمو نک اس لا قلطمضامف سناو هلقح

 (ادحا هرةدابعب رمشاالو) ردراو يزوابرنالوا یخ الرش هدنا هکر دکر ڪڪر ندا ص دداز نالوا

 ردخشهالوا یه هلم

 تساوکل احنیرب تسرس ملاعواهکنآ ٭ قاض لھازا هنو م ادناد سم هنام
۳۲۳۷۳-۲۳۲۳۵ ۵ TE LN 

 || ین( هن)زب(ام)(تادرفم) رده اشهرزوا لاح ور درس ماعوا هک ها لوازن دقاضن لها هنري یرامدا ان ر هنر
 مار هکلوا(هکنا) م (قاضن) م (لها) نم( ا)ینن(هن)ربغلا عمملکتسربعش (ع۱) م (اد )رام دا (نادم)

 | (تراشا یانعم) رد(تسا)دهاش(اوک) م (لاح)و(نیا) لع( )رد( تسا روازیک (رس)م (ماع) یم
 ا ماعردبشع | ینثیرلنو ندادرودیکق شع ناطلسزبلهاقابفت هنوزیلهاابر هنر هلا ادم قیفو هتل دم

 ردد» اشهرزوا لاحو هتنانالوا ت( تان اورا

 تساور موکت تسناوردن وکه ناو % مينکن مه یدہو میرازکی دریا ضرف

 زرلرید ر دعو رشمان عرش لها کی ناو ززایا ید یشیا عورشمانرب وزردیا ادا یضرف كنا عت ها

 (مه) عورشمان (یری)زریا ادا (مرزکی)ادخ ما (دنیا) م(ضرف)_(تادرنم) ززودردعورش |
 ید



 بک

 (ےیوک) لک عورمشم ( تد اور) عرش ل هار هيد (دن وک) کیی هنسن لو ( ها )ززلبا (ينک) ی

 یرش د> هلن ابدج طارفاو هلةشع هملع هننا دم (فراشایانعم) ردءورشموردس ال (تساور) ززید

 ینا عرش هک هنر هوز هرزوا بانج ندبه اونو لاثتما هب همهلا یهاوا هل ادایهالا ضد ارف بومغ ازواع

 تن یاضت هزز د ردع ورشم بولو ا عنات هسفنیاوههالوا عورشموربع | نیس یخ دز همت 4 | نڪ

N REردع  

 تسابعم نوخزا هن ثسنازرنوخ زاهدان ۷ مرو هدام مددره ولو نم مزکدوشهح

 (تادر مپ رک ر رک اوروہ تاو هان مندا مدیا ارش 2 هل -زمکیاره نسو نب کارولوا

 | زو هما (مدوخ )بارش (هدام) هل (مهب) کی اره (و دره )نس( )نب( نم مارک |(رکرد ولوا (دوش) هن(هح)

 زس (امش) ناق (نوخ )نم (نا) لکد (هن)رد (تسا)توبج مزو (نر) ناف (نوخ )نم(زا) برم (هدام)
 هناملع ماقمو هب انعمور ارس !بو دین ېرطتر ماهو تسر تروص دهازیا (تراشا یاڼغم) رد (تسا)

 دولواررمش هن لسلوا ندتابارخ لها هل: ی انف بو دناشو ولی همها | شع با "هل امر نوعا قلوالصاو

EOEهل فن یاوهرسردندرکح نوخ و ردندنش ارون هر ع كنا ارم نالوا هت ان د لق غان یھلا  

 رداکد ندزک.:افناکود

 تانک بعم درع دش هج بع دورو دا دون ده او لاخ بمع نیزکتسعع هن نیا 1

 رد هد زق مدآسمع یداوا هن هسرولوا ببعرک رک سلوا نا مةنو للخ ند بع و هکر دلکد بععو

 (دوبداوخ) ناسقن (للخ) م(ببع)ندو(نیز)ردببع(تسیمع)ین(هن)وب (ن) (تادرفم)
 (بدعی) مدآ(مدسه) یالوا ( دش) هن ( هح)م (بعع) هسرولوا (دو) رکحا (دو) وا

 هرس ( هربالهلنا ىلع مس ةاولربغا ثعشا بر )ده از یا (قراشا یانعم) ردهدنق (تساک ) زبسنمع

 ۱ رداکد بم .ءو قم وا هتاف ینافو سفنلا یف ناف بو دیا بارخ ی کام تروصو بو دیا ل رت یسفن یاوه

 ۱ رد.سلو | بارش يلق بولو ارومعمتروص نرو نا قن هن د هکابزلکاصقن هک اندک ابار یروص و

 » ریدر ډم دښت م داریم ددع باوح هقجا ی ۳ ۶ءبمعینول میز پرت لوی را

 تسارو و نوحن ےس لا هج شمکح دزن 4 ید اشو یور کبار و تروا

 ردراو لاج هن هنزو سارو نوح هدنتق یمکح كهللا لوا جا بارش سفنربو یکن داربو نوج ظفاح یا

 | سفرب “ید) جا (شو )پا “(ی) ےک ؟(ر ذکی)نوعت ( ارج) «-(نوح)نم(ز ز۱) م ( ظفاح)( تادرفم (

 رد( تسا) نر (ارچ )هس (نوچ)زوس(نعم)تردق (لاجم) هن (هج )یم (ش) م (مکح)دنع(دزن)
 لاعفاو ندنمسة دور دقت كلر ےکحو كلزا ماسق ظفاح یا هغر س (لعفیاع لئ ال) (یراشایانعم)

 قشع ب با )۳ اتش و

 یماا یانتو مک هکلوا تااتهرزوایا ارغتسا هد همناحور تا ذا بولو ا لسنم نداو س دق هلک اشوي

 ! ( انبار ) نەن |عیاضیکتقو هبایوس ام دیق نامهردقول لا هن زود ارو نوح هدنلباتقم

 ۱ تسودالا دعکت سک امرطاخنورد تسوردهحرهو ناه>ز ر اتفرک ل الاء لد

 ۰ (تادر ذم)تسودالازامغص هنکا زع رطاج مزي یدتوط لالم ندنالوا هد-ذعا كن او ندنا ھه > ماکوک

 ۱ ردهدنا (تسورد) هنر (هحره) م (ناهح)نم(زا)یدتوط (تفرک) صضابقنا (لالم) ملکوک (مد)

 ا یانعم) راغص تسود قنا (تسودالا)زامغ ص( دک )هک (سک )ز(ام )نه :(رطاخ) چا (نورد)

 || ترفو یدنرک,ندراناوا هدنجما امندو ندامند ماکو کج ىل هلک هناج غامد يشع تال هادم (یراشا

 ردقو هن نر یرغ ندنتشع لا عت ها هدرا یدلبا
 تسوردنا یداشزدعکت هنعوح رد * ی و دسرا ۽ تلصو نشاکز رک |

 1 م (ک|)(تادرفم)زامغ ص هنتسو ندنرو مس یکه خغ ماکو که ربا هارب هزر ن دننساک كلصو ك٤ برا

 م( هخع) لدم (وج)ماکوک ( )هر (وج)هشب را( دسر )زب (ج)م(تلصو)ک رب لک( نشلک) نم (ذ)
 را اس برابرکا (فراشا یانعم) یرد(تسو) ف ی د(ز) زامغص ( دن )



۲۰ 2 

 ماکوکه سروشب ربا هزب سدقراونا تا. هسعم الو سا تاصق ع اررب ندکتزع بتاج و ندننشاک كلصو
 ةدازآ بومااهلوبرب یی اعومرولوا نا درکرسنونح بوب غص هلناع هکلبزاهغص هنتسو ندنرورمب یک هغ

 تسو مسو كنسو هناو د ٽياکح نام» × قشعتقة رطردهن او د نم تحصن رووا ناول

 نب (نم) م( تصص) (تادرفم) ر دا اک یسدو شا طو هناول درب نامه تح صڏ هب هناوب د سهدنلوب ق

 هبتددو (هز*)م(عناود) م (تیاکح) زا (نامه)م(یثع) لوی (تقیرط) ف (دد) م (شناوبد)
 لقء بو دناروهظ لعرا واه دق ڈدع قدرط (فراشا یان ھم ) رد (تسا) یتسد(ومسس) شاط (كنس)

 ت کش هت هلا شاط نیس د هاو د هکر اراک ت صصت لوکس هب ناو د نب هدق دلو ا ی التم و وګ شاعم
 مر دیا تسکش هلو ا یک صن ی د شاع شاو ارو د ندش اعم ل ةع هر دنا

 تسورا م خام بارع شوک هکنازا * نکم ببع هکنشنتولخ ده از وک

 ر دنلکوب یس ورب اك وح یس هش و کز ءارح مزبهکت دیس لوا نوسایا بدعت یز هک ده ده از نمش) تولدم

 ین نوسايا(نک- )م( بع )یر وو اه دنولخ (نیشتتولخ)هدهاز(دهازب هبوس (وکب) (تادرف-) |
 رد(تسا) شاف (وربا) ماکو (مح )زب (ام )م ( بارع ) قاج وب( هشوک) هکلوا (هکنآ) نم (زا) ردیئاغ
 او هکی دهتسرب تروصدهاز نالوا نیست تول نوعا ظفح ینراف وو ضرع (فراشا یانعم)

 رک دتواج لر کو هدنولخ رک ارز نو مای | بدسعتو نعط هب یاب اال ی شاع نال_.ة نم ارد تواخ و

 زترببصب ة دید هاکر طنو یمه شو کز ار مزب هغ رس (هقا هجو مقاول وا )هد هلام رکو هدد ھم
 ردن دحا تاذو تو هب یا

 تسوارارب ی هم کت کف رطروم ¥ تس قرف ج۵ هناختبو هبعکن امم

 (نامم) (تادرفم) ر دیر ارب كلا دخ لوا نسرای ارظن هکه فرطر هر دقو قرف جهد دنساتروا هناضت و هبعک

 ( ک) هفرطره(کنرطر) رب (تسین)هیند>و()م(قرفاعطق (جه)م(ناضت)م(هبعک) هتروا
 قشاعنالوا خةم هل قحرو یلق (یراشایانعم) ردوا (تسوا)لیاقم(ریارب) نسر دیا( یکم )رظذ
 نسر دنا رظن هکهفرطرهر دق و قرف جههدنساتر وا هاو هب هک ا ڪا ردهللاتاذغادیهحو كقداص

 هدزامهدنرو رض تقورولوا هح وتم ههالا تاد نالوارضاح تهج ی ەدتھج رد هکر دلباقمكنا دخ لوا

 یکی ناو اچ هج هبلاجرد
 تسوچ یوم هکنادیردللقهارباسح ھه ور اا یومو تس ثر ه یردنلق

 (ردنلق)(تادرفم) ردوجوم کل یاسح كنلو ردنلقر داکد هلک ۶ اشارت شاو لةو ل اقص كلر دنلق

 (درب)مهتسانعمواو()لبق(یوم)رد(تسا) لاقم(شیر) هسیالم(ي)یتن(هن)هیردصم (!) ابال |
 (قراشایانعم) ددلبقب لیق(تسوج یوم) هکلب(کناد)م(ردنق)لوپ (هاد) م (باسح) شات
 اوسام كيلققلوا هنا ىلا هج وتم ه دناکم ر هوه دن ارد بولو اره اط یرس ( ها هحو مفا ول ونامت ۱) هللا دسعتسا

 تققحو رد هلغلوا هدن س هته (نواقەرال مهف یع مکب مص)  ندیرغكهلل اور دهلمسلو ا عطقن-ندمالا |

 هکر دلوډ قق درب تاردنلقوو ر داکد هلک | شارت یشافو یل قو یلاقص ألردنلق هد ور دول تر د_نق

 ردّتسرح ههللا ترضح هلک | ادف فاج یا هکلب لکد یی اوسام یان ||
 تسواردنلقدرذکی رسز کن ا ظفاحوح + تسلهس یردنلقردوم مءزا نتشدک

 (نتشذک) (تادرفم)ردو اردناقرک ندشاب یک ظفاح هک مک لواردناسآ مک ندنسوه یوم هدکآردنلف

 لثم(وج) ردنامآ(تسلهس)هیردصم )ی ل(ردنق) (رد)لت(وم)سوه/(مس)نم(ا) كم
 (قراش یانعم)ردوا (تسوا)(رنلق)ر(درذکب)شاب(رس)نم() هک سیکل وا( هکنآ)م (ظفاع)
 كهللا ترضح هدندنعاوه له ا نالو | تعسط ناطمش هرس یس هع رکتیآ (مهلاعاناطمشلا موآ نیزو)

 رطاشبودنا شارت یس عوجچو یشافو اقص نالوا ی. هفب رش تنس كمال ا بس و ی دلق تاز هل اجر

 ۱ ( ضیا ول - ردکمکندناجندشابیک طقاح ار دنلهدتفقح نکن ردناسآ وا یک یی ی
 ۱ تسوا تمافزیهدورس یدنلب رس هک * .تسودتداف شد هبدیوک هکورس ثی دح

 لړ وسور ب



 (تادرفم) دنا کلدنب رس كنیهسورسارزهد نکو سات ناتسودراب وس یک زو دورس
 م( تسود) یول( تماف )لوا( شب ) هبالملل (اب) ابوس (دیوک) ميک(هک) م(درس) زوس (ثیدح) |

 هداند (یراشا یانعم)ردوا (تسوا) م (تماق)نم ) ) یرغوط (یهس)للسک وب (دنلب) م (ورس)

 قوصب تاذك مالا نالوا قسق> بوہګ یراب زا بوبح لب و ورس نالوا سف تات ڈش مدت رخآو
 هديا فصو راتلوا بود ندقح لاج تذاو لفاغن د قحر کمر رو تکه نال ےکو ر دیا فصو ےک ہ دندنع

 ندماوع قشعرارس اور دمة.قح ںو ع یر دا مع ےن هسر اراد وس هنر ه ندنزو زاڅ یراق اعهتلاهسخ و
 اکو زدندا دخ جت یتفاطلو ناموا یدوحو كن زا بوم نالوا دقورس لاواز ر دنو ارس
 چکا وع تلف

 تسور دوخ شتماف تسدناب هجرکاورس هک * ورناز مکن شورستماف لابخ
 رد ندودنک ی اک نکا رددنلب هحرک RA مز |تسلهو رس ى ا یدقكرا

 ارز()ندییسدلوا(هدنان)مز(نکین) مش (ش)م(درس)م(تما)رکف_ (لابخ) (تادرفم) |
 رد(تسا) يت ندودنک(یودوش) مش (ش) م(تما)ردکسکرپ(تسدنب) هجرک (هجرکا )م (هرس)
 ندننوصب تاذ ھالا نالوا فطا نوا هفته ماو ع نالو امهفرصاق لک اشم هحرک (یراشا یانعم)
 سود قتو هب زت ن دک« زکب هش رب ن دتافو لګ یتوصب تإ ذك ننلاعتو هن احس قح نکل یدنلوا ریبعت هلاورس
 بع یک جیغ تر هدغ اط هنش ابو دنکن کار دنوزومو د ناب هج رکا ورساربز م تد هورسو مراد
 ردحاتح هنس هر رت كهللا ترضح هدنآر هو ر داکد یلاخندنا هقنو

 تسوج بر ماشمار یهسورس هکنازا * تسام ۂدید ےقم شورس تماف ل اخ ۱
 (تادرفم) ردم دنراکق امرا اقم كمهسورس هک دبس لوا ر دمتم لز عزو کم ر یلاسخ كنتم او رس كلا

 ( کا )رد(تسا) نب (م)ذوک(دید) یمن( متم)ریعش(ش)م(درس)م(تماه)تفاطل(لاخ)
 تام راك )لع )جمال )روش (یس) مدرس یک

 یضرا یعسیال) هک ندبس لو ار دمق» هدزع مه مز یهلا تاذراونا تفاطا هلن دمع (قراشا یانسعم) |

 ردفراع بلقییاقم كنه تاذراونا هغ رم ییدح (  قتلا نما ىدبع باق نعد نکو فاالو |
 ردصاش لدرس نالوا مولع ندعمو

 تسوب شوخ ننحنکت سنازا تفک كل شعب ٭ دنح یی دحوا لاخو طخو فاززامص

 (تادرفم) ردیوبشوخ هلو هکردندبس لوا ,ی دید هک مزوس هکر ندنلاخو طخ و فاز كناایص

 هکشم ( كش ) ده (دنچ )زوسرپ (یقی دح )یمن (د۱) كب (لاخ) لاتصهزان ( طخ) م( فاز ) نم (ز) م(ابص)
 یانعم)رد (تسا)واوقوق لزوک ( وبشوخ )هج هنود (نینحنیا) هکردندنا ( کت سنازا) یدید (تفک)
 هه اهضاق انار تاص وفر ارن دنس هئشن ی هلا همتا ذو هبتافص لع هفراع بلقیح ضد (فراشا

 غامد هکر دیو شوخ هب و ندیبس لوا ف راع بق نالوا دعت دم هناجر ت کسم جاور یک نت كنم

 تدور امخاتىلالھەكن دادنادب چ سکن کیل تس طخ شربنمر دیزارذ دما ارطعم ینافراع

 (تادرفم) ردم یک وی شاف ابر دہملالھ لو هک از ب نڪ لردراو طخرب هرزوا یری نمر دی كما

SL ۳(دنادن)هسمک (سک)امآ (نکب) رد( ت )ی هسزا  

 یانعم)رد(تسا)ساع (وربا)م اکو (مخ)دیدرت (ان)رد(( تسا )یآ یکی (لال») ها ,( هکنا) زاب
 هکر د ګرس رب یر هع د تاغص نالوا ما ریغالونعالهدادخ تادنالوا ضرالار تالار (یراشا

 ردیرغ یمکور دبنبع لی اد تافص یمک ندنراقداوا جاع دکب هلع یه اکی رانا هسمکرب یربغ كم لدا

 یکی راکد یا فالتخ اون در دسوقابردالهابی او لس تابع نور دا را فالتخ | هصنوید

 تسوکنودوا باز ناکوحم >ردهدانف ± سرس هکنآ یا دف یارکناجرازه

 رد شم“ "ودیک پوط هدناکوب كناز یک وح كنا یی كنا هکنوسلوا اد هیهسهک لوا ناجزب زرع



 ربع (ش)شاب(رس)هکنوساو اک ۷( کتا )دات (دغ)مرکموزیز(یارک)م(ناج)ث(رازه)(تادرفم] |
 رد( تس ا) بوط (یوک)لثم (نوج )رعت (وا)م(فاز) م(تاکر وح )ماکو (م>)ف (رد)ش ڈو د (هداتف)
 شلوابوط هنلکوب ینلز كنا ی اب كنا هکهنش» لدا فراع لوش نوساوا اد:ناحرازه (فراش سای انعم)

 نمولا بلق) نیغلوا وحمهدنتافص لا ترضخ ین د رش تافص بولوا هدعجآ عج هل سه یاو دف |

 ردشاوا هل> دارا یناکر س عسج هغ رم ( نجرلا عیاصا نمنعیسعا نی
 تسوح هدب رع هکو ره شش ینزا ظفاحوج چ NT اه دزا ون

 كنج یمنح ارز هقک ندندرا یم كنا یک طظفاح هللا بلطندنناسه د كن | اسر دی | بلط ل ددا سهرک | نس

 لکو کد )دم (مک بارش( e 0 شر
 () هنک (درم)یعف (ش)زوک(مشچ)درا (ی)نم(نا) م(اظفاح)لثم (وج)كسرتسا (یوج) م (کآ)
 لو دال ا قداص فقرات تام ردصتسا كنج (وحهدیرع) ارز
 یراکد انا :ندنار درا رسا هلناش او ناف رع لرل هنن ا فراع كسرتسا تب مش وعو قارغتسا هب ه.علاراونا

 اورکفن ۵ ) 0 هنتوس بلطا دخ تا ارا بواغم نا نر و ذج یک اع با بلطندهال مالک

 كن اد دهربرهر دراو فوخ تررتب | هو دڅه دتا ذ بلط قنا هحش رس (هللا تاذفاورکفت ةئالو هللا ءالآف

 (هدوط دعت لو هردق فرعآ ما هتنا مح ر )ر داکشم عا یدال هلعمالس ند هطروو رم .اماکح دش رم

 اترا هلو

 تساطخ هکوکملدلها نه-یونسذدوح × تساعتی ااطخ ارد هن سان ےن
 هعدرداطخ نسهدسشبا ینزوسكاد لها هکحاوحر دهداروباطخربا د یا نسلکدیم دیامهفزوس
 رد( تسا )هدارو(اعبا)م ( اطخ )رل د یا( ارل د) نسلکد ( هن )یت رد دنا مهفذو-(سانسش نفس ( (تادر دم )

CG Eوی یک م(  
 یرازممآ تمکح تاک نالوا هلتازومرو تا طش كهللا لها قداص بلاط یا (قراشایانعم) رداطخ
 ینرس(اع اند نم هانلعو) كل سزلوارداف هم هف بود شدا راه دار ارم ۔انالواینادجوو تاسقوذو

 هب دا بوبلب | تسن هکمهفو دنکی اطخ هک, نسهلوا یقح دود م بو دنا تسناطخ ههللاء املوا بو دنارکف |

 تسامرسرد هک اهنتقنیزا هتنا رات * دیا یگتورف ی قع و ی دي مرم نسهدیاتاعرا|

 مات (مرم-) (تادر ةم) ارد ا نک ند نوا نسکز زك اوز ناشا هبابقعو راند دمشاب

 a aT ین )ی اشا (ورف) هیامقع (یتع) هبابد (یدب)

 قشعهارو هلنا دم (فراشایانعم) رد (تسسا)زب(ام) شاب(مس) ف (رد)رل هتنف (اهنتف)و ( نیا )نم ۱

 هل !قددصت ندلدو ناح ی را هبسدق تاک نا دخ ناد یه نامه مزم کک اشا هبات عو هن امن د هدا دخ

 یھلا یشء یا دوس و هکر دنوسمنپ لملح تاکرو نیس مدلو الثا هق شع تلو دود هلی د ارا رانا بو دنا لو .ق ١

 تساعوغردوناغفردواو مشوخ نم هک × تسک عا دنلدهتسخ ن هنوردنارد رده دون

 ف (رد) (تادرفم) ردهداعوغو هدناغف ۰ مشوخ نب هکردراو LR الد هت ن

 NN 1 O O (دوردن)
 هملق قو ىلصإ مالساا هلع 7 ینلاناکو) (قراشا یانعم) ود(تشا )م(عوع) م (ناغف )رمت (و )مک اس

 هراصب و هتسخ هلا ها لاجق امتش او شع انا ی EEE شت | هڅ رس یربخ (لحر 99 اغیانیزا

 رارسان درس ه دن | لق نور د نکل شو نب دکر دراو مک مزابهدنام اکوکش ابو هللاا ةغبسص بولوا
 یاوسر ی ها اعقاخ بو دناروهظر اسخ | الب هبا ك ماکب | یک نارغرمشناشفو اعوغریو نا لغو شوح رهن

 تفاوت تراک, درز هک ن ل ا « هب رطم یا یناکدش نوربهدرنز لد رد

 رد لر دقو تم ,هافرزجشیا مزب ند درو هک لوا ہاکا یک هه ترطمیان نسهدنفیدنکهرمشط ند هدر ماکوک

 ېی برسه( )یدک شمش (تور) تمرکز اد (تادرفم) ۱

 تردق( او هسالمال(اب)زب (ام)ش )شا( ؟)م(هدر)د(تل)نم(ذا) لوا و ر اک ۱

 تععاو



 | لا ناغفو دار رف كماقرارساراتخاالب بولو اه دلا ماکو ک یلصاح (یتراشایانعم) رد(تسا)تمعنو

 ابنا نورد مزلقرچ بوشت هع دا دما نس مرمت نشورربب یا ید_ | یاو سرو مان دب یب یسمقحهرمشط

 مزب هک تمهرب هلزکی راو یسع سفنر داکد یراکن هراسعب یک ب شو رخو شوجو یکم السا مهلع
 رج ناح سفن رم نها اوا مضانه یهمقاو هل احاسفناو حاتفناو الو ارداق هاا رارساو

 سارا را ش شوخ ننحنمرظنر دول خر * دومن تافتلازکر ۵ ناهحراکب سه ردندنسهدرب

 (تادرفم) یدلب انی زت فمطا هلو هدمرطن مب ینا خر كنس یدملو تافل مپ زکر ھن اكا

 (د) نس( )قاکی(خر) یدلوا (دو )رات (تافتلا )اعطق(نکره )هن شيا كناھج (نامجراکب) نب( )
 دم (قراشا یانعم) یدلبا نت (تسارآ) مع (ش)فبطا( شوخ هبوب (نینچ )نب (نم )م (را) ف
 نکک مدمن | هقالع هئشربنداوسامو یدملوا متافتلا هب ان د اعطق هلارابتعا یقیدلوا ییساهتشم كاسفناشد ها
 رارساوتالعراونا هبا تادها و تاضابروتد رقاکس ها اعاطو تاد امع بولو ا بوقر ما اند برا

 فرطآ هل و هدمر نا بیاد موم دمال هاذ تاصو دسما لنس نوڪغب دلو هد همشن وډ تلص واکس هلن اض وف

 تساک هناا ارش مزاد همش ەدراج ± تساهم ش مزب مکی امخز ما هتفخ یدلب انی مو

۱ 

 (تادرفم) ردهدنق هناارش مراتوط راج لال هصک نوا مرروش هکندلابخ لو مگوواردرهعک

 قلشو خم (راجخ)رهصک (امش)مررود (مزب م ) هتد حو (ا )ر کف (لاخ )نم (ز) شم ویوا (ما هتفخخ)
 یانعم) ردهدنق (تساک) یوا بارم *(هنامارمش)مرانوط ( مراد د)رادقم( اه) هک (بش) توا (هد)

 هعک ن واول مدموواو مدارا هټ ےک کت هاب دما تاصوهن .دوهقءماکوک نالوا تبات هدااخورکف(یتراشا

 | لإلح هک یس هناحیهاا ی شع بارش نوعا قلوا عفد یاب و و اش وخرس «كناتدلاوزلاهعد من یرادقم

 ۱ ردندرانا باب حقه ور دهدنا رلسهل ابیبطل وا ین امر دزع درد مزیردهدنق لزنمر هک شرم نالوا تداکشملا

 ودلکد ن ڪم هلا دوغ دوخ

 تسامش تسد قحدم هوشهداسمزک ٭ ل د نوع دشه دولآ هعموص هکینح

 (نینح) (تادرفم) رد دک ی زکسرول هبا رمش ین کای راو ا تادا درو ته کبود

 (ےم) لکو ک (لد) ناف (نوخ) هی المال (ا) یداوا (دش) ثواب (هدولا) تدامعٌ رد( هعموص) بو

 | دن دزد سام تسم) +( دی ارش عامل (ک) ریش
 هس صر هلا نوخ كشاهدنداسع هر نوا قلوا لث اهب هب دع تالو هب هب درا ونا (قراشایانعم)

 ۳ یایدمشرا ضف ندق شع هدنااکبندقلعا هنادوش دوخ یدلوا هدولآ هلا د نوح هعم وص دکمدلغا ناو

 درس قح > زکسرالمق ینابر تابلت دعتسمرپ بوی و هلة ش٤ بارش یز راد نالوا ضرالاق هلا هفلخ

 زاد تج ر ر مکو و تصدب

 ؛تسام لدرد همه درمع دکی منا دک * دنرادیرزءماغمردنازا

 نم(زا )(تادرفم)ردهد دزلکو کز ماد ی شن اربلوشاریز راراتو طب زءهدن امر دی نددسلوا

 شنارب( یشتآ) اریز( هک)رلراتووط (دنرا د یم)م(زب ز) ی (م) هناضت (ناخهرید) هسفرظ (ا) لوا (نا)

 ةنحو نموملا نیسان دلا)(یراشا یا: هم )رد (تسا)زب(ام )م( لد )ف( دد )ماد (هشیمد) زغب وس (درع)

 كل ماک دش ماد هکر ران و طیزع ند.دس لو | ی هد هتل له !ناتسسا دوخ انهدنااعراقلا و هخ رس (رفاکلا

 هدانزهرزوا ماو د شع ترا ر نوک, نوکه کک زن وسیهلا قسشع شن هدزعلق یاد ندنتاکب ی ر طا

 ۱ ردهدکش ا كير یهمازا تبع رنز ورد هدقلوا
 تساوژرزونه مام دور ع تفر هک + برطمنآ سود ت خاو .دکدوزاسهح

 (تادرفم) ردرب ندا دصزونه مغامدو یدنکمرع هکی دلاح برطم لو ا هعحک نود هک دیازاسف طل بک هن

 (برطم) لوا !(نا) هعک ود (شود) یدلاچ(تخاون) یدبا ( دوب) م (زاس) ب تهی (هح)

 | یانعم) دد(تسا) !دص(اف)نم(ز)لط )دم (نونه)م(غامد) م(رع) یدنک (تفو) هدنزاس
 اس ع یدشرا دکیسادن ۳ ا رتی وھی دمع ا ا



۲۰۸ 

 ردروعهپ نداو سام ماکو کن ودر هل باطخ تذا لوا مغامدزونه یداوا | ۷

 تسا دصز رزونه ظا ةنس ی اضف * دندادنوردنارد مشودوب ق شع یا دن |

 ردرب ندا دصزونه یبنارعتیم - هنیس لظفاسراب درو یا دن كق ع كنس هکام داد نورد هڪکن ود

 ریدریو(دنداد) جیا (نوردنا) ق(رد)اکب(م) هک ن ود (شود) نس( )م( قشع) م (ادن) (تادرفم
 برا (قنراشایانعم )رد (تسا) م (ادص) نم () واوط (رب )م (نونه ظظاس) سکو ک ( هنس )ار ع (اضف)
 مرش هود ای شوک از اح یا دیرب E E ڪکصاذدع

 یس هک غنم بلق نالوا مظع | ندهلنا شر عو یس هح رشنم نس نالوا قشع یار ع ك ظقاح هکر ا در دش را

 ل ما دور درترب ندنراه اشدادناهج ظفاح هلا كلتا | تسم تلو د نوه کن ار در ندا دص لوازونه
 ردوا عقاوهلهجو و هد هحسن کی د ردرور سم ها هلنا لاج |

 تسادصزرزونهمهوشز هنس یاضق * بسح توصد.سر واع دک نامزنازا

 ) ا) (تادرفم)ردرندا دصز و نه یس اردک مهم دس ندد وس یدسرب اا رد کن ا

 (ادف) تسود( بح )م( توص )ی دشر ا( دسر )م (ظفاح )هد الما )ا( م (نامز) لوا (نا) 3

 یانع)رد(تس) ما دص)نس( )وا (م)دش(زونه) مش (م)م(قوش)نم(ن)سکو نیس
 هلا قرون ید شرا قذل (مکی تسسا |)باطخ ه تاج شوک كظفاح هک ند >اورا ماعلوا (یراشا
 هدلاعوزونه هک دا هطاحا هل وش قوش كنا دص لوا بولو | داش ڪڪ تحسق هان الام مهننسیارغح

 ۱ ( ما فرح ردر هلاادصلوا مورد ید
 ثامغلا ناابتس ارامرعه * ٹال نامردتس ارامدرد

 (اد) : ر (أم) م (درد) (تادرفم) ثاضلا ردقو تراهتهزقارف مزب ثابغ اردق و نامر ده درد مب
 لوعفم (ار) رب (ام) قارذ >(رعه) كم ا بلط مدرابوددم( ثامغ) ۱( (نامرد)قو (تس) لوعفمةادا |(

 داور شانس رسا( یانس) م (تایفا) تان( تب (تس)
 رحاعز هل یک دنا تد انعونوع هش رالوف هراصب ورساع سلوا الدسم هلا نار دا ءوسوا وهو ناتو سن |

 ااا ,دمقتنسم هارو ل ادلقال نم لتمک-زفرش هل هما تاناما ضرعو ابا تاوهسش بحیراهدنامرد

 نسددم ردق و نامر دربیرغندک انعو قشر كنس هغ) وب تمالسنددرد ےظع ی ک كنو ل دروب ھا

 ندنارعه ول دشود هقآ ارفزمش امر ی دم نکا شاوبتلصو تااردقوبهدحاورا مل اعهتنااب ها مدرا ۱

 ۱ هلا اهنا م درا ن ر ددم توا نشا لوا لص او هلتمالس هک اذتلصو كن هب ولوا صالخ

 ثامعلانا وخرو>زا ثاسغلا چ دننک ناحدصقو دندرب لدو نيد ۵

 یفلا عضو (نید) (تادرفم ثاسغل اتدنروح لراب وخ ثام غلارارلر | نی دصق ناو راب دنا ا یادو نيد
 م (ثانغلا )رار دیا (دننک م (ناج )م( دصق ]رلي دت لب( دن درب )لکو کس ( لد )ید جا عرش و

 نمتاوهشلا بح سان نیز) هللابدمعتسا ( یراش !یانعه)م(ثامغلا)راپ وب (ناوخ) م (دوح)

 اسوکعمنکدا قد رط عاطقنارعش تعویق ا مو قم یه تی( اونشلاوءاسنلا ||
 راب دروازملو ۶ بودی تم ذتم اهن هام ید هر یک د(انلوما انس عس) تو نون سیو ۱

 یزک اله بودنا دصق هزغاج مزب یدعئران دلق لو غش م ندقح یزب نک: ایج هلو | هنا ی لا هحوتم مع ادزعلقو

 هتل ااد دم هللاا د دم هلا صالخ نس یز ندنکالهور وج لرل بوخ سوکعمو ینافو رار دیا دا سه 1

 ثامغل اناناتسلدنیادننکسم × بلطیناج سویا ےرد
 یدنلوا دق لوا عرصم یسانعملدننکمم تاضلاراصلا لکوکو راز !تاطناجرب هد سا هسوار

 ناتو( )رنک م( باط) هیت دخ(! (ناج) م( هس ) نیش (مد)(تادرس) |
 سفن ظحررا اش تام ع ثم وو را زا بوبحوب (قراشا یانعم) ددم (ثابغلا) راسعلا لکوک |ا
 ظوظح لوصحارژ هتنااب لا مدراب نسددمژرلب | بلط یا وا الهوا دف كنسناسنا ح وررب ا

 هنغیدنلوا د| مرد زاح بوح ندنس (دندر لدونید)رلرمسفت ور دن اس زا حور لاله تعا ینا ۱
 سس سس

 ندور وک



۳3 
 لدو نیدهسروتلوا دا یرالماک دش مه نالوا اد بوم دار (ندناب وڪروج) ڃخ د ندنارد هو کج

 هنااج نیمر و ناح ارز رار دیا نی دهق ناج هغلق لص ار هن رس (اولوم )راي دلقلصاو هبا نفس یه ع درلب دلا

 دارم (ندراناتسلد) رد ناخ س علقو یناجر ذج دا مع ند هسوډ که دت ویرولوا كعد زلوا لصاو

 رد هلت اع:سا ندهللا یسهلحور دح ان کمک ندناج ید تاصو هناجر هب ذسحردنلمکمع اشم ۱
 ثاسغلا نامردهحنانالسیا * نالدرفاکسادندروخ امنوخ

 (دندروخ)زب (ام) ناف (نوخ) (تادرفم) ثابغلانامرد هنرلناا سم یارال درفاکو راب دا ىزا
 | (تامغلا) حالع (نامرد) ه ( )رانا لس یا ( نانا سم یا)رالاقرکتم (نالدرفک )و (نیا) رلیدجما
 یهللا یوسامیک ی اط ف وس م اع حا ڈم نالوا لا | بواغم بولو ا هنا یف یناف (قراشا یانعم) ددم

 حارخا هلاراکن ا ندنرابلق یب رغ لدوحولا بج او ت اذ هغ رس ( کلاه[ “لڪڪ) بو دیا ضرفتالامخ

 | اقى ا هرکس دیر در ثمر وک ند هن افت تاب تشم یزرور شم | یزما مزبرایقضح بوبحم عدا
 نامرد هنو هلماکم تاصو ههللا ترمضحزءاح ید مرر نالواقرغت-سمەقةحرو امل اھو

 1 ردندرست انعونوءددمرد هن

 ۱ ثاسغلانارعش یادلب سزا 3 لصوزورىاەدىنانىكىسەداد

 (نانىكىم)لدع(داد) (تدارفم) ثانغلا ندنسا دل بشنارحه رو یندا د رانمک سم یف ا

 (ثایغلا)م(تار ہھ)هککو کار 5(ا داب بش )نم (ا)م(ل مو )نوک (ذود)م(یا) ربو (هدب) راتنکسم

 هرس یب رش ثیدح ( نیک اسلا عمینرمشح اواننکسم تم اواننکسمییمح ار مه )(یتراشایانعم) ددم
 ۱ یخ دەز ندنسهاو طظح لب اتنکسم لهاکرد لس مال انالوا ن تنمو یار تو سس همت

 قدر نسددمهصالخندنسا لب بشكناریه یا ناسا لب
 ثامغلا ناجو لد یف رح نیز ×  دسریرک» دیدردینامزره

 | تدحو ()م(نامزره)(تادر جا ثاسغلندبحاصناجیفو لدی ولروشب ربا در دیربغرب هدنآامزرب ره

 بحاصم(فیرح)و (یا) نم (ن) دوشي با (دسر )رغ (رگید) هیتدسو, (ا) م (درد)
 هنالو اروعسهم ن ندک لتر اونا كتسبرا(ینراشایانعم)ددم( ثامغلا)م(ناج) لکوک (لد ) ف (ف)

 ند قالوا بح اص مهن ارد دیش یعش دیا بوک ندهسدقراونا یناحو لدوروشیربا لاربودردرب هدنامزرره

 هللاا هام درا نشدد مەنا

 ثاسغلا نازوسو نا رکما هتک ٭ نتشدو کب سوزور طذاحو مه

 (طفاح)لشم(وعم*) (تادرفم) ثاب دلا ہمارا نازوسو ناب رر ام !ییودوخ یف یک فاح بشوزور

 يا (نازوس)ییاغا(نارک) مشلوا(ماهتشکژزسرابتخا (نتشیوضب) هک( ب ش) زدنوک (نور) م
 نابرکزسراسخ ازدنوک هک ی ک ظفاح نالوا هدنس هس يه سفت یانق (یراشایانهد) ددم (ثاغلا)

(e) 
 حات نوح یروشکن اوخ همه رم ہر هک ٭ حانیناتسناربلد همهرا هکدزس

 (تادرفم) نسمکجح ات هرزوای تاب کد تدعمچ لر راب وح ےلقا ارز ن سهلا جیانندنسدعمج لراربلد دکردش ال |

 (همه) ریز (هک) ار (حام) نسل (فاتسف) رربلد (نارلد) هلج(همه) ن-(زا) هک قبال( هکدزس)
 بوی یا (یراشایانعم) م(عیل )لثه (توح) هسسن () ملقا (روڈک) راب وع (ناوخ) هلج

 نصاب اعد ق یر کک ذو هما ید نم ۵ سو هم هلع هنا یلص ییطصاا دجشمدنسارربک نینزانیاوادخ

 هلا تادا مه لوصح هدقح هاکرد كن املواو بنا عه .لشع تاسح ثد دح مزد با

 ندنلانارعه و مشلوانازوسو

 ننموموانلواو ۳۹ !عسج ترخاو بند مهورد ہل تطاسو کال دع رشنا 3 لس یرالو ]ماکت شرق

 ۳ اله دابز ند هل هغلقلو ا لسو الث » یتادنالوانلاعال هجر بر هنانهودو

 | یمطعلا ك امد تلا انعم نس یا هرروای رسان و نشاسته ت رانا اس دق ناو ع

> 0 



 حارغ هداددنهونح امو فلز نع ٭ ناتسکرتهلج بوش او تسم شود

 ردشمروحارحدنهو نحام هک و كفار نسر E ر لج لزوکت سم ییا كنس

 ار (ناتسکر) م (.))غوغو هنق(بوشآ)نس(و)م(تسم )وک( دج) کی (دد) (تادرفم)
 شم رو (هداد) ردعاقار (دنه) ردعلقار (نیچام)نس((و)م(فلز) ماکو (نیج) هب المال (ا) یماقا
 تر: دور صد محو دقرغتسمو تم ه)مولا قشعراوا لنس تلا لوسراب(فراشا یانعم)م(حارخ)

 ردشاقر دمور اعندنک ارد! كك اتمه یتا ذ ناو ةع ثانسل اها یرلماقا معو بر عورت للا غازام

 ربسا نجو سناو نیحامودنه «یلاها کہ لج تافص فو صوم هلا یھلا تد1( ےانعقلخ یلعل كنا) كنو |
 ردراشنو اراچانو نا درک ر سو ام هدقلق كنا ذ فص وو رازکح ار ۱

 جادتظ ۲ تکی رات ول فازدا اوس دور حرزا تسزن نشورو یورض ا

 ندامل تانالواهایسهدایز یداوسكفلر كنسردن شور هداز ندنزو زور یضاس کز و كن

 (خر) نم (نا) د(تسسا)هدی (ت)م(نشور)نس()زوب(یود)م(ضام)(تادرفم) ردکروکارق |
 (جاد)یلنا رق(تاط)نم(ز)لر وکا رق (رتکیرات )نس( )م(فاز) هایس (داوس) زدنوک (ذور) زو

 رو عام نالوا هبسقم هلیسهچرکت یا (لیللاو یصتلاو) لا بح اب (قیراشا یانعم) هامسهدایز

 ناب اسو عمغشهراهدنام ردیصاعرازهیودرسرب ره ردن شور ندزور نالوا نشور هلاتفارازه لر

 رده ابسمدایزندلمل تلطهدانزنالوا نافراعتامسیداوسلرنعم یوسکو فاز نالوا |
 جالو ددرغ نم لددردوزارک «  ماناکافش تفحص ضم نزا ۱

 (ضرهنیزا) (تادرفم) هبهتری هج الع ند ن سرک یدرد ماکوک مب لوباغش هدنقهلتقبق> ندض رمو

 (نم) کوک (لد)م(درد) نس( )کا( نوب( )هدن(اک )ما ذش)هلتقیتح(تقرتعج )دمو |
e CC ONS ODL 

 ه دنټ ی همقسقح یافش هک د عشرا یالع تةفشو تو صو ینامرد تب انعو تءاغش ن دمها بسط نس هلا رده

 یربغ یز هنق شع هللا ترضح م هک | نیول هن سو ق مک نکیآر او خاطاس یناک ت ءافش یک نسو ےل و

 مدمسمدنفا هع احا تح هب وق ۲

 حاوررصءتابزادرول دنق وح بل ۰ اقر باتهدادوب لات ناهد

 یدّللا یاورور دقندنت انرصد كبا یک دنق لنس یار هناح بار دش هرو كنا هد هقح كنس |

 ( تا ))ماود(اقب) هنابح با (مضخ باب )شمر و( هدا د) ند (و) قبض (لنت) زغا (تاهد)(تادرنم)

 (قراشا یانعم)ردق (حاور)م (صم)رکش( تاب )نم (زا)یدنلیا (درب)رکش (نق)لثم (وح) قادود |

 یهللا ترض> هرجا تبع لب دنق هدازا انس هغ رس (لالفالا تلخ الاول لالول) نملاعال جراب ا

 یابردو ندکاضفرح كنس ی وررهو ینربره هل اکر لر ک ذ رال دب كس هڪ هلا یس انس ءا ا رازه دصاا

 تهولا ضف همسنرر ندک هبنابرتانّوشو تسو دق برش ولر در یر ره بولوا لشو هعرح ندکشیف ۱

 دز هک رک ذتاکر كنساق ید هلتادح با لرضخ هکنسلاسح بآ همنجرب نسهللا لوسرا ردراشلو |
 تذارب هلو ار دراش!و ن دکشخه تابح تاسط تاملک انس یبناحور تذاهق له ا عسجیتدم نانو کم و

 فرعی ق ذل نمر دقو ی ذلو اور هدنن اب كنا لرصم تارن هکردتنا-ور ۱

 حاحزوح کزان وک اره فعضلد ٭ یلدکنسنمنأج یتکش یمه ارس
 رد بک هجرص هد الان لکوک لوا کی لکوک ف يعض سر اص ماد نون ها لل دکتس خاج پیا |
 هبا تلولاکو ک شاط ( یل دکتد) خاج مب( نم ناچ )نسر ق( یکش )ماد (یمه )نوع (ارح) (تادرفم)

 یا (یراشا یانعم) هحرص (حاجز) لشم (وج)هدکلکز ان( کزانب) لو (وا)م(ف.عض)لکو ک (لد)
 "ىع نسهڪڪز رول اتش مدنفا عاج هغاجو مدمسنلقملا لو سر نالو | هللا مالکنآرق ترمنح ینافص

 نسوز: اطلس یرعغ ند:سزکب ر اتما هدنامر دوز اع مر حو یصاعیال ارزو نسا دخ بور نمل اعلا نع

 مک نسجراوقفشانداناندان|هکی راتما ہرا! و یصهاعو نسور دولز ءاج قحهراو یربغ ندکو مق
 ا

aaa ESS2773 7 توت  

 هعاح



۱ 

 نسراص یو ڪڪ فرعضالزات یک ه حرص بوق _هاکن ےن ہر دبا كل نغم نون مدنفا اج هاج

 ۱ شمربا هم د ضف هغ دا دعت سا سکر هندن س بولو ا كجا ت ان ل اع قاخ هلج هنقشع هللا ترمضح

 نسهدیارهظنم هک امظع تعافش بوت | خات # هب وبق یربغ یکی راتما یصاعرب نکی |
 حاع دینک ناس» فو رو ل فوج # هداشکبو نامسین وع ER هر وک هح

 هن ( هح) (تادرفم) یورسر یکه بق شازود ندجاعو نترب یکل جام ا نامه فمط هت هب ومرب

 م(لسف) لثم(وح)ننرب(ینت) شا (هداش کی )لب (ام) لیتر( تلقب( تبرر د (نوک)

 نم جارسیا (قراثایانعم) کیک لف(ح)ع) م (دبنک )یک (ناسب)بدحو () هچوا (نرس)
 ۱ فلا ۰ نمدحاورعشاا نعقدابع هنوعلن بس یلاعتو هاڪ س ا ا

 تام فط هنیجلق لصاو هل رز ع یالوم یزبحان هد ALL | یطاو یھل اماک>ایره ااغ

 دوجو نالواردقلا ےانعورد قو ۂورعرب )م اتفناال) eg ارو رزرو ماش

 ر رم (دردص كل حرم ۸۱) هروس ی حح رق س نازودندح اعهدککز ان ٤ یرصنع

 مو کو ی یرد بی کوک سام باقر یهلاراون قرغتسهو لی ۱۱ یر وص هدنحوار

 رد ناو نلوا مولع عبنم هکر دشاق

 حاعنوحرووم و ناسمو ورس ودق ۷# تسداوستبآ و ناهدورضخ و طدس

 2 (تادرف» ( ردسک حاع دل هننسو یو *كناسوو رسل دق: سر دنابح بآ كن اه دو رضخ طخ تحت تب

 ا (ورس)نس 7 (E e م 2

 ے

 دن ظو( اد اخ ا تا
E SS 

: 

 كل طح یوم رره نانلىق هب مسدد هبا( ییا دالا او) صو هخ ارد اغ ز8 رازه دصلدوع .مدوحو هر د

 ندکرانرردناهدور د اقر ک٥ ی مالسلا هلع یوم یرمضخ كہ هجن نالو | ین دمولع عن قاز چم

 ردشانا باب حق هان لع ها و بو دیااحا یرالد هد رم هک یناب ر مواعا سآت اح بآ ندیا ثابرح

 رو مت یو ی رش هار E ]نه عج اک نعت اک هللا بدمج ا

Eروهظقاربو فافسی وک اعن کیش رشم ةنسرو كتققح هارور دی ادآ همهور ددد ان  

 NIE رم هللا اعتمر دش ۱

ASحاکی دوور داخ هد هنسک ٭* یهشونوحیاوه  

 (تادرفم)_یدیلوا یسهدنب هننک ك کیر داخ لنس یکشاکر د ثمود ىع كه شرب نیا کس هنشا اظفاح

 | (هنیک كهانرب (یھش) نس (د) لث (نوج )تح (اوه)مفاح)شاب(رس )ف(رد) نعثود (هدانق)
 (فراشایانعم) یکشاک (جاک ) یدملوا (یدو)نس(و) وت (رد) قارپط (لاح) لوق (مد) ےک کا

 | رتفدرسیا هغرس قیدح (نیعجاسانلاوهداوو هدلاو نم هملا بحا نوک | ید مڪڪدحا نمّوبال)

 یلکسک او یکشاکر دشعشو د قع كق تح هاشرب نما خس هنشاب لظفاح هقنا دمع اینا هاش نالوا تادرح وم
 E رو ا اوا مدقسات AE ,یتاریط لومق كس لوق

 حالصتسارت ناکت سنا همه ام حالص ٭ حاستسشءاعنوخو بهذع رک |

 (تادرفم) ردحالصاکس لوا رکر دلو ازجالص مزاعم هسیاحاسم ق اف كدُشاع 2 كش

 (همه)زب(ام) م (حالص) م(حامم) هساطخ (ات )م(قشاع) نات (نوخ) نس()م(بهذو) طرش (رکا)
 اذاو هاتف دمعلا نتج اذا )( فر اشا یانعم) م( حالص)ردنوحکنس (تسا رت) لوا (نا)و دو ا(تدنآ )اعم

 | ها قاواح ابعیناف كنتشاع یساضتقم ك تح هار نانسرک |براب هرم یس دق ثیدح _(ه-تداناف هتلتق

 | تیدنع كنس هکر داو ازعراکح الص مزب هسیا قاو نب رس( ا ولوت نا لبق اوو م ) هل اریص هبال بو اضر هباضقو

 رد الفرز وذثعان اضرو ےل نت ههال اءاضق هلاوح ۱ هدقس دارا ین هب مش دارا ارزو دح الصم دک هبوذعم



۳۷ 

 حاصالاقاافدوشکبو یور ضا × تالطلا لعاحدو و یومداوس

 (تادرفم) یدحا حایصالا قلا زر 0 ی

 زو (یور)م(ضاس)یعاد قنا اظ( تا اطل ا لء اج )یدرتسوک( دوغ )نس( و س( ول لمق(یوم) هراق (داوس

 لا او لاللاوذ برا (قراشا یانع) ین را یابص(حایسعالا قلاع)یدحا E -(وب

 مر ڪڪ هل ما الضو تلفغ بو دی | بو هل ایالت ں اخ یرالکو ؟ردکلبلح تاشص كس لت مو یداهو

 راکدژوندرا هطظ»ن ودر یر هل اوذقم بولقو ردنرات كفا كنس اروعهم ند ڪلا او

 كنس د اعسا هلا قاق ح رشنمو خفن یا ده ح اب صرا ونا بو ریا صالخ و بوربآ ندر کل هم تاالذ
 لاح هکیرداضرو ےلستاح رلاو قولنا نب نالو اید الد .ع یلصاحر دس هش تاج تافصء ل راونا

 ردةلو !بلاع فوخ هد تا .ح

 حالمنآناسمرددنکنانشآ هک * ناورراکرد رییسح لرد دش ما هدیدز

 (تادرفم) زاوارداف ءکمزول حالمهدسنعا كيادکردشاواناور ۾ مدح رب هدمران ڪڪ ند مزو کب

 (اتشا) ییا (ناور)قاجوق(راک )ف (رد) م( هج )رب( )شاد (هدش) ےب (ما)ذوک (درد) نم(ن)
 ةمكلا سآر)(یتراشایانع) لا (الم) لو (نا) روا (ناس) ف (رد) رتا (دنکن) كمزو |

 لوا هاو ق در ذوو ترثکن دمزوک ندنلالحا فوخو یاتء فوخ كهللا ترضح هجن رس ( هللا فا

 بو یداوا علطم هم ورد لاح می هسکو مداوا تجر ل هکی داوا ناور ینازوک یکرقا ندهمنحررو
 صالخ ندفوخ و ی هسمک یربغندمسهالانالوا جا ا محر اوزلوا حالم درفرب هسغوردیابردشوح

 نصه دیا هراج هغاحو نامر د هع درد بو دنا

 حار تذلتسوزا ارام کاخ دودو #* تسوردخور توقو تست اح بآ هکتبل

 ردندنا ید با ارش ص دوو ردح نالوایک اخ م زبر دراو یساذع كل حور هدناوردتامحبآ دکل لس

 رم (وآ) ) 3( دد) E AEE اطح (ت)قادود(بل)(تادرفم)

 بارش *(جاد)م (تال)ردندنا (تسوزا) مر (ارام) بوسنم هعارپط (ک اخ) (دوحو) رد (تسا)

 یادع کر دناس> بآ ربل هطساو الب تا طو ذو كو مالک لس مه>ر بر یا (فراشایانعم)

 نااهزعدوحو مسقح نالوا کاخ مرو یادههدمیس دقتوقر حالفو از یاحورا

 ردندنا یم هل ج یه ات الامتداعسو ید ا تاتو اش و یهاا یشع بارش

 ۱ حا ےہ حرت و ورا اک زا هن «» تاجتان یسکتدنک فلز نحز

 E لمنور تدنس هغ اک لورا هن ی دلو تاحن هسمکر بندن كفار یک دنکكنس

 (تفای)م(تاجن) هکر (یک )الخ (ت)م(دنک) م(قز] هجن (كنج)نم (ن) (تادرفم)
 زوڪڪ (مشج)قوا(یت)شاع (وربا) ر دنوعارغصت ( مج )زغع ا( هک اک )ند( ') ین (ہن) یداو |

 e كنس ىر نالوا قحر وم یا (فراشا یانعم)حالفو صال )ي

 اید او یقسفول» رلدر اصب نال وا كاسح ا با جات وب ید اوب صالخ دسهکر ندکتردقدیران او
 اطع هسکر وه ید وب ضال درفرب ند ارش تل هبلع تازغواراو ندکلاجو لالح ثاافص هنر دندنس

 ردت کات و تارا دقت كنس لجناح او

 حالف تغ یسکح نونجو یشاعدنرز ۽ زکرهوح امز یوتتو هب ولو حالص

 م (عالص) (تادرعم) یدهتس | حالف هسمکر بند دنر نونحو قاع هقتس| یوقتو هب وو ح الص اعطق ندزب

 (یسک )۶م (نونج) م(یقشاع)ر امع( دنر)نم (ز)اعطق (زکر ه) هة( و )ند زب (امز )م (یو قت )م (هبو)
 ردو ردت واهم یس اطع كاننلاعت وح (فراشایانعم) تا (حالف) یدمسا (تسخ ) هسعت رب ||

 هدراطش قد رطردنلاحراربا نالوا هددو- ورد مال ضو ه ولو يوقتودهز ردهشدادعتسا لسک

 بود هک رس( نو اتا بار لا تانسح )نور اوا قرفتسس پد تارا یه انا

 ندنر ےش یدو ہم رد کلب یدقسا ناخ هارویالفنالوا هللا لا ع۱ تر وص ٤ _ھکر ن دنوی شاع نالوا

 زا 2



 یدلبا بلطندنلهایلعریرمو |[
 حاطارازهدصوز لد ماکت فاش × سییلتدصب سو تبللمادادن

 ( تادرفم ) یدلوبیندا رهندنا ماکوک هلاربا كس زوی یدمریو هسوب هبا سساتزوب كيلرزکب هلعل كنس |

 بح ( سیب )زول(دص) هی الملل (ب)م(هسوب )هم اطخ (تزقادود(بل) م (لعل) یدمریو (دادن)
 (تراشا یانعم) ماربا(حاطا)ثب زو(ازهدس)مکوک (لد) دارم (ماک) یدلوب (تای
 تادهاحعاونا نالوا هلکمرکكنسبرا هخرس ییدح (نلتلا لعیزاو نجراتانذح نمیذج) ||
 هلقشع تاندحرو هغاوا لصاو هک هد م )اکر ارعا تذا ین د داو |! لص او كس را ےخا كتزعهکرد ها |

 بع هللا نا) یدمروس یران | مرکریو ن ذارب هلا نکس م اندک س دق بناج هغلقلوا لثان هکهساذتاضوف ۱

 تادذح دامی داو ند امم ید ماکو کھ ا حال از ول هدزاسنو اعد ه خرس یی دح (ءاعدلا ق نىا

 رداد لک طارفانالوا هلق شع |
 حادقالا لذا رش برش نو ٭ مادم مثک و دابا ہک تسح اس

 زمکید اسو بارشو هلک چا شوز ر دیا شو بارشزو ل هديا شو هکدابو توش كنس ماد هکردن هلاس |[

 | کرذلنس(فدالب) ردن (تسیچ) حدق (لاسب) (تادرفم) زردیاشوف خدیرحدق یک |
 (حادقالا)یک كنا(تاذک) لکم (ارش) زر ها (برمک)زب(نضو)غاد(مادم)ر هک(منکر

 ۱ تادابعو هاکتاجان»تذلو هلکرکفورکذ نس هلکمرکه ن براب (فراشا یانعم) زر دیا شو ی دیرلح دق ٠

 ۱ ء یل کرا واو الہتسا هلد شرع لقشعناطاس برا هلن دمکزر دبا شو كتب بارش ماد هجرکه لک اعاطو 1

 عمل تقورب لوارد هتل اسهدفشع كم ناهد هکرولو اقر غم سمو تمر معاه باقه دق دلو اال کم هک اد

 رهظم هرس ( لسه "ین الو برقمتالمهمف یعسدال) زردناسول لج ی یتاسو یرلح دقو یارشزب هکرد هنا ۰

 ةضساا هلال اذ نیرادا ی هل انمادازرولوا
 حانصواسلصتمدو هک ام آدم چ دان ظفاح نانزدرو وناح یاعد ِ

 لوا لصعم ها ربیرب حاسصواسم هک ما داماد نودلوا یناز درو نلطفاح یاعد اکناس تم ۱

 | >(مادمردوسما(د)م (قاع) لد (نازررکذ (ديد)نس(ف) م (تاج) م(اعد) (تادوش) |
 كیردبعاو)(یقراشا یانعم) م(حامسص)ماشخا (اسم) نشت (لصتم) هلو ا(دون) هک مادام (هکحات) |

 هصلوا لصاو هکاشآ هکرد و یزا سن اهحوتمهکش رش تاذ كنس ك ظفاح بر ان هرس (نیقتل ا كىتاب ىح |
 كنس هن هدنر کش ی: امظع تمعن یس وا قرغسم هکه دنا ذکر اونا كلب رك ەدنىلقو درک دهد دردق

 ها نیما نو ساو اعاده دذ رهظم 2 هلع لک كنس دناه> و د کلب نوسلو | تاشو ماد هلک انعو قفو

 ۱ اَضاهلو سادو هط

 حالصو طص لاسو تسناماو نما هام هک + حاررغاسهاوخ مر لاله نیس

 ۱ (نسم) ( تادرفم) ردیل د حالصو لصو یناتاماونما ارب ز هتسا یفرءاس بارشروک ىأاله ڭ مرګ هام

 | تالس(نما)فآ (ءام) بار (حا)حدق(رغاس) هتسسا(ءاونج) م( مر )یآ یکی (لالع) روک
 1 هرس (ةده اش اثرولت دهاحا) (فراشا یانعم) م (حالصو ص )لس( لاس )دد (تسا) م (ناما) ۱

 لو | لص او هنک ماقمو هده اش« بورق مر لاله دننام نس هب مشدوحو هبا تا دهاحخو تاضانریا

 رد اققارغتسا هب همه]اتاملعراوا هلنا هدهاشمو تذرعم ماقموب كلاس نالو | هدنسهس سه سه" یانف

 هلوصفم بول وق یل تف او (جخلوصولا دم ل سل دا بلط) رگردمارح قوا لو غش م هه هدهاحه دنا

 ۱ ها هد هاشم تذل مادو لوا هد هظذا ع یلقنالوا تفرعم بارش لت هد همت محور دا = قاوالوغشم

 ۱ عار هلا اوسامرد ل :حالصو لصو ینا ناماونما ینامز یروهلن كل ةفرعمراوناو هکلمق لغو هتحسنآ

 ددنکدینامز
 حالف یوک هد. درونیا هب هش داده » دنکنادکنود یامندم«ربعازت

 (تادرفم) وق ههاش دا یبوط ح الف یرو مزو کک یا زانا ع ازت هسک ر قف هرزوا یوه ی كناسند



1 Cis 

 E !(دنکن)رمقغ (ادک )یا (نود)م (ایند)سوه (رس)یلسع(رب)تموصخ (عارن)

 هفرقفلا تا ذا )ثلاسیا (یفراشایانعم) م(حالف) پوط (یوک) یروت مزوک یا (هدیدروتیا)وق( هن)
 a DS وح رکذ هسمک نالوا ل-صاوه دحودرارم ءا بورا همانرقف هرس یر ا

 یهرذنداوسامرلیاعا زن هرزوا یموه یتبحكناوسام دو جوو كنا نامدا دنو یخ دارا نام طم ها

 015ا تاروما ضد وفتی دن سی زو وکی ازا سا سار نوش اس 2: یا وه بوسعاراطخ اهر طا

 هز یمء اھ ی ی د وط تداعس هرکصندنون بو دیا: لاد یکب بلقنالوا لک هناخنداوسام هلا غسلب تادها و

 هبا ضب وقت هنمرکو قیف و كهللا ترضح بوماب ندکدن ۶ ||

 حاتفتسازوروتسردقبثلباقم ٭ مدناک ار لاصو نامزرا دزیزء ۱

 (راد)م(ریزع) ( تادرعم) رد لبا ةم كح اتفتسازورو لر دق بش مد لوا ارز توطزیزء ی امز لاصو ۱

 لو صم ) یصت لول(مدنا)(ایز) مک ) لوع مع دا( ار)م( لاصو)م(تابن)توط
 ار زتوط نزع ینامز تلصو تالاسیا (قراشا یاضعم) ینوکے ف (حاتفتسا زور )رد( نسا )ی هک

 لرخ تادا ره عج بولو | بایزوف هل نیراد تداعسور دهسش هنس هکر دق کردو لتداعسر تقولوا

 نسەدنا ىسەغاقال# هل. اراونا یلق هند ا بولوا هرززا تربص نامهر د ابا قم كندو ک یف ۱

 حابصخار دن یسو بص ماج هکنار د + دودهاوخرحخ شزور هکهدانراب ۱
 هب وق یو .ص ماج هنن رب یار حام ص هک هسهک لوارهردر مسلوا اب ارخ یزور كلا کر ونک بارش

 درو (دبدهاوخ) هیارخ (بنج)كنا(ش) نوک( ور) بارش (دا) روتک (راس) (تادرش |
 م(حامص) هربح ( غار ) هب وق( د ) بارش ناسا حامص (حویص) حدق(ماج) هکهسهک لوا ره( > ره) ۱

 تادهاحو تاضارنواق واوا دعتسم ههالا لاج ةد هاشم بول, الع لر اونایلو (یراش !یانعم)

 یزاست هبا اکا لد هدنتةورصم قح هلو ا تباعسا تقو صوصخ اب هلا یس هک اشو قسشع بارم هل |
 یلت خار هلتعاطو قشعه درهم تقو تلصو هن را د تد اعسو هربُخ تا دا مع عمج هک ها رصح هد تح هکر دو

 رد هل اع ساند ق حور د هلا لمر دنا هلعش بوقاب هن ر یروص غاز

 خابصالاقلافز ما دنماشكناب هک « .تسمنمزا دنا هتسیاش تعاطمادک ۱
 (تادرفح) مزا قرفو مزا ب نداد ا حام ص ین اذا ماشخا ارزرواک ت عاطلوءةم ییدق ندد سمس ||

 (كنا )ارز( هک )م(تسم)نب (نم)نم(نا)رواک (دیا) لورم( هتسراش) م (تع اط) یعنو (مادک) :

 (فراشایانعم) جراب یاب صو حاب ص (حایصالاقلاف) نم (ز)مزایب (مادن) ماشخ ا(ماش) نادا|ا

 قفو ینادابعو تاعاط عج هل ازم فارتعا هحش رس ید رس ثددح (دوبعما كت دابع قح لاندرعام) ۱

 نروالوهدنق تعاطو لع یدالاکسندرورغ هد تسمو ندر اعد عو براب هڪ رداء د بولہ هژّتح ۱

 نق یساضر كهللانالوا حاسصالا قلافو مزایا قرف ندت د اعس حا ص ی هب رش تأط ہک افع تس مر

 حاتفم نک وح دیاشکن ترد سکه ک# مس و شوخ راکز ایلفاغوالد مزار دەدا

 نسهدیا عیاضیاشقم هکنوح هجا کو ہق كنس هسک هک مرفروقو نسلفاغندکش او دنکن س لکو ک یا

 رو(مسرتی)یدنک(شیرخ) شبا (راک)نس(نا)نسلفغ(لاغ)نس()لکرکا (الد) (تادرفم) |
 O رو مهر ته کر میاا

 نالوا لهل قلخامو دنک نسلکو ک یاهنرس (نودبعلالا سنالاو نما تقاخ امو) (فراشا یانعم)م

 راکنزو هکمرةروق نسر دیا فرص هر شولو ههل یا وه یر د ام مسو نسافاع ندهتلا هفر هم لک

 ةفرعم نالوا لدا عس حا تفم نسوق انعم مدافع همت یداو بودا بوعګ یس اوهو سةن نورواوسام

 نامه, و ص هس .زجا نوجا كنس یانعمرد هسمکو نسر دیا عدا یه الا

 نس هديا یعسهیانعم باد خذ هلا هبقا مه یب هی اهر تاصقت بو دی الر یتلفغ
 حانف عز تن لکد نکحش هک × ردازورب یش ظفاحوح هیدج یوم ۱

Eg 



 || (تادرفم) هل> آن دنس هعفن كح اتفیلک كنم نانسهکروتک زور یی هحکر ب یک ظفاح هل دصاناجر "هبذحرب
 || (دوا) هزودنوک (زورب)هصکر ب(یبش)م )م (ظفاح) لثم (وح )تب و

 یانعم) هل (حاتف) تا ضو ف( هعشن) نم (ن) هس اطخ ( ت) علا ط ( تع )م ( لک هلحآ (دنکشب) روكا
 EON رسو هب داتداعس هام هڅخرس (نلقثلا لع یزاو ناجرلا تانذح ¿ نمبذج) (قراشا

 ہراح ابصکهصکرب ره هدر نون یک طقاح اب دمما تاصز هب هب دج رب ندناجر تاب ذح نالوا ثع اه هب دمرس

 تندنم 2 وفكهللانال وا ملعحاتف ید يک كنم كن سهکح ها اجالا زان وزان تدم هصنردق

 امس هلحاص رهبا الام یو نعم تجر هلن ار تاسف هکلق نالو هل ذر ءم نر نسزاشادو هل

 ((هادنافرح ) نما همرکب هتل |
 ۱ خرفیومنوعمه هتفش ادوب حرف یوریاوهردن هلد

 ف(رد)نب (نم) لکوک (لد) (تادرفم) ردناشب رن یک یوم ك خر ذهدنتسس یزو ك خرد ماکوک مب

 | (یوم) لتم (وچمه) ناشبر(هتفش )دارد( دو ربمولتو(خرف)زوب (یور)تبح (اوه)
 تاذ كر امم -هللا ببح نالوا نهال ةجر لوا ماکوک مب هلنا دم (قراشایانعم)م (خرف) لق

 میس) یاضقم آرت ر بش اشمو تاصو هد ت يطا لاج و یی رش

 ردرصمو قرفتمهرزوا ی
 خرفیودزاوادشابروخرب هک * تست سکه س فاز یو دنهزه

 (تادرفم) ندنزوكخرف هسک لوا هوا متقمویجیم دق هو هک مه یر ندنفاز هاسسكن

 موش رب ) قو( تسن) بک( سکه )مش (ش) م (فازز ایس یدنه) هی 0
 فعالان (قراشایانعم) ولتوق(خ رف )زوي (یور) نم(نا) لو (و) وا (دشاب) یهو
 فاصوا تور ی راراو ارب یار لاعلاجبو تلصو هنک اب تا ذ ك هالا بیبح نالوا بانج یلاع لو هنر
 ندهقداص تمانالوا صا وانا صخ | نالوافوصوم هب | هللا بدم مع قلخ و هبا هنا ل وسر ل هج

 هلو عتممورادروخربندید غ لاج اونا وقت ارش تاذالرابملوا هکردقویهسک یر

 خرفیولازمهوءا رههدو * ماد وا تست لر یهابس

 ۱ (ل) 7 (یهاسس) (تادرفم) رذسواز ههو یش ادل رد عاد هڪ لا ہسرب قتل |

 ید وب ید (وازهه) شا وب (مارمه)د (دون) م( د) کوا( هک د(تسار عاط (تخج)و
 هب هب دچا هم دارا رسا وه هد څرا ونا نالوا فار هغ .طا تما صا لوا (فراشایانعم) واتوق (خرف)

 كالا تنحلرابم نالوایهلارو نا ین لو یخ تا و یاب سو بولوالصاو
 هرزوا مانالارمش تبع تمزالمو مان تس ارقار اکفاو ماود هد ل_ءاکه حول راک داو مالسو ءالص
 تم یک ییددلوا مزالم هب و.راذ-ع كفاز هکر داوا لوقولتداعسد وخ بردند نغیداوا ماودرب

 ۱ هلو ا مزالمههللا لوسر تد رقو

 خرف یول ددق دنس رکا * ناتسوورسنازراد- نوحدوش

 | (تادرفم) هدوک یوزومدق ی دیا بلط لکوک خرفرک ایورم.كناتتسوبرولوا ی رتدیک توکس

 ]درک (دنی) مک )هاو غا (ناتسو)م(درس) ی تد (نازرا) توکس(دی)لث(توج )رول( |
 یر كس ا مةتساف)(قراشایانعم) ولتوف (خرف)یع دنا بلاط لکوک (یولد) یو (دق)

 م ایسوس دام هدننقتح و تق رطو هدننعب رش ناتسو زی دنفا تالا لسضفا هبلع تا دوج ومرتف درم
 ۱ بج الرام هاتر صد د رمص) کک الماک دهنالوا مدقتیان هل-ماقتساهد هلن بح ءاهت5او هد هللالوسر

 | ندنلال = ا فک هسر و ےک نسهب بس تاد تق .دن> نالوا ل اع فرمصممو یولد كهللا

 دوس و رارما تاو شەدنسسارک ماع حر شننو س بولوا نادرکرسورعم بوبرتد یک توکس

 ۱ دولرا ینالتموو لمس هد هاشم :



۳ 

 خرفیوداچ سکر دام * یفاوغرابارشقاسهد
 یاس)ر و (هدب) (تادرفم) هنقشءوقوشو هنرک ذ لنمو داج كخ رفرو ییارشواک؛ر ناوغرا اسیا

 (سکرن)قشعو قوشورکذ (ام)هسب المال (ب) هیس (ا)ردکج یزرقرب(ناوغرا)م(بارش) یاس یا

 مرکروهرلهب دجشراون مج لالز هنتر ین تا حورن وخ با لوا دنه شع هللا تط یونعمرم

 هده اشمو لهدیا شو هنقشع یرصلاغازام مدح نالوا ماعزعم كهللا بح الرام لوا ه ڪڪ هلا

 ردح اع هن اقفشم نارا تمه تدا هس وډ کا د که دنماقتتسا هار هلا هر دیش تھ ہد

 حرف یور ا نوح هتسو- مغر * یناک ن وحد ماف دشاتو د

 (دش) تاق یا (اتود) (تادرفخ) یک یسوربا كخرف لصتمندت یدلوا تاق یکی ا یک یا رب ماف

 لثم (نوچ)ل تم( هت سو )م (مغ) نم (ز) هتد حو ()یاب(ناک )لنم (نربمه)مدق (مساع )یدلوا
 هه دچا تعب رشرا رس او هب هب دراونا هللا قف ود هللا دمع (فراشا یانعم) ولت وق(خرف) شاق (وربا)

 كهللا بحل رام لواو یالوا تاق یکی ا یک یاب جاو هات ادهاحو تاضابر هدتبحهار نوعا تاصو |

 لوسر لاجر اونا ةد اشم مدع یکی ر هناقشاع بار یوربا نراقم هبه لار ون نالوا هدنتد اعد هېمج
 یداکو لس یکی ان دنس هلصتم مغ ها

 خرفیوربنع فلز ےھش ٭ درکل خ یراتات لاشه ےن
 ےس )( تادرفح) یس هصار انارو هک اررمنع خر ف یداد الخ یس هع ار ش٥ نالوا توت هرانان زا
 لرابموا هکنوسلوکو لب هت ندنارسه مغ (یراشایانسعم) فاترق(خ رف)ول هعاررب نع (یونربنع) | م(فار) ہعار( ےع) یدابا(درک) تغاتوا (لخ) همس (ان)هلسقر تب رق ەد نھ( رات17 )م (كشم) دعار |

 هکر درط اند الکدشامیاراس رنعوندُس افا لشملراتات یودایرا اوربت فلز كهللا بح |
AE 1هست هللا لوسر بسط بک ار یخ د هلو ا طا ندربنع سمرا هیر وص ةهنکسم ےہ اور عسج  

 هدندمع كىس هناجر هبکسمم اور نالوا نراقم همس هل راح تانصصوصخاب ردلخو رددو لود :

 تقلخا االول لالوا) کرار د هدتلا خور ذه دنس هنا ثم مدع یس هج ات افصو ات اذیونعمو یر وص اع همه

 لسو هلع هلن یصر دن اطاس (لالفالا
 حرف یوسنملد لممدوب ۷ تسناح سکر د لدلممرکا

 (لبم) م(رکا) (تادرفم) رد هنبناجخ رفییم كلکوک مپ هبا هرل دربو هرب رب یل یم كناکو کت سکررکا |[
 رخ ةادا(هوب)رد(تسا)هبتدحو ()ل(یاج)مسالمل(ع)هسکره (سکره)لکوک (لد) تبع |

 | (دناج هما لکی رو) هللادنعتسا (قراشایانعم) ولتوق(خرف)بناج(یوس)نی (نم) م (لبم)

 لمم سکر و ردرلرارب هله دت اقح ها رابتعا (هلسر نمدح انیپقرنال) هجرک ا هرس یس هع رک تب ق

 لوا مهل ماکت حو مټ السم خب نککزروس یس هل ور دقح یس لج هسیا هنیناج كن رب ندا دخ بوس |(
 دع هللا سمح رام نالوا نی رخ الاونلر الا د مسو نا اعلل هجر ىح اصدو# ماقمو امطع اه

 : ءانبن الا عج ةمرعو همي ها ع تب املا لول اب ىلا عت تنا انتشر د هنیاج سو هسملع یلاعت هنا یلص ییطصما ۱

 ا ل ا تازام
 خرفیودنهوزکاج ظاحوح ٭ دشاب ہک ارطاشمالغ

 | (رطاخ) م(مالغ)(تادرفم) هلوا یس دو یرکاج كرف یک فاح وا کمدالغكل رطاش كنمک لوا |
 لوق هاس(ودنه) لوق(رکاچ)م(ظفاح)لئم(وح) هلوا (دشاد) نب (م) لوا (نا) تعیبط

 طظفاح هکعالع هنهفکر کوو هنس همسه تعسط كن هسهک لوا (قیراشا یانعم) كرامموولوق (جرذ) ||

 مک ییتح هدننلقیا دن وسو هروح ندنلو تعب رش تولوا ینامرفةد ھال | بیبح ارام لوا یک ۱

 یوسام لجو ازوک هعكوا لصاو ههللاءاقل بولو | لفط كن اطلس مصبل اخازامهدستقمتحو تقی رط هلا
 هتعاه ٹر هللا انعمم ها دهال |

 )حرفادال( 



TV 

 لادلا فرح

 درکهحرادافور ای اوریلد دشت نوح * درکه حرابرکد ق شع مع ہک ل د یا ی دید

 (تادرشم)یدلب اهن هث را دافورابو یدنکر ل د هک وح یدلدا هن ی دهرکرب غ قشع دکل کوکی ایکدروک

 (نوج) یدلبا( درک) هن( هج) یخ دهرکرب (رابرکد) م (قشعمغ) لکوک یا (لدیا) یکدروک (یدید)
 یان عم)یدلی(دک) هن( هج) تو طافو (داد افو) م( )بالما (ا) مر د) یدنک (دشب) هکنوج
 ندنلاح ضبقنوعغب داو هد ولت ماتم ق داص شاع هحف رس (راتتسالاو ىلا نیرارح الا بولق) (قراشا

 یل و ضیف هل سس ضبق هکن وج یداب ا هن هز هن یخ د هرکرب ی قس شع لکو کی ایک د روک هکررو۔ ءاکتشا
 یدایا هن هنر اداقور ابو ل( او در دو هلناغفوداب رفهدراتتسا تااحبولوا عفر

 درکه حراثه م د مان هکت سم ناز ءآ ۳۹ تک ایزان هح هکو داج سکرننازامآ

 (ها)(تادرفع) یدایا هن همدآیللقع هکتدتسملواهآ یدلب ۱! د نویو ا بع هن کت دعشحرح اس لوا ما
 بعل (یزاد) هن( هح )راس (وداج )ر دم هب ثم لوح (سکرن) لوا(نا)نم(ذا) ردنوجا نزحر اهلظا

 (هح) یللقع (دابشفه) مدآ (م دسه) هسي الملل (ا) م( تسم)ندنا (نازا)م(»7) غ راو (تشعکنا)

 نا درکرسو ره ر الوقع هدنس هبمکح لاعفاو هدنتافصو هدنناذ لواهآ (قتراشآ یانعم) یدل( درک هن

 هم سه هک دنوصب تادنالوا نلاعلا نع نغلو ءآ یدلی ار اهظ اراتمک> بگەن هکن دیرا تا نالوا

 یدلب ار هن هلکمم ار اتفرکهیالبو در د هک دلج یاضقم بو دیار امرات یتاقءلراسشهمدع هدق شع
 درکه حراکن ی رد هک نیب تقفش ی علاط ٭ را یر وم ییز تفادیفش كنر نم كشا

 (تادرفم) یالبا هنهدشاوب هکروک یل اطزمهتففش یداوب یکی قفشندنکل مست راد یش ام وکمب

 م (را )تبع (رهم) ین (یی) نم (ز)یدلوب (تفا ) یزعرق (قفش) م (كند )نب (نم)یخانزوک (تشا)
 یدلب (درکهچ)شیا راک )وب (نیا) ف (دد) دو کس (نیی)تحم (تقفش) ین (یه)زدلی (علاط)
 هد هس صر بره هق دارا تباه دغورد قشعدرد نهال نالو | تام یهاکردهلنا دمص (یراشایانعم)

 قرغكشا ندمرازوکب و دبا دع قارتفاو باخت سن هنق وقامیلهت رح یتیدلو السو زرآ مات ءدهاشم
 یم عل اطز ستقف کم ربد هلترسح در د ندق اتش ا لاکو مد لیا ناور قر هلو انا لآ هدنکنر قف_
 یدانا هناکیهدفشعراکوب دکروک

 درکهحراک شاد ت ون نهرا دکي و » رسد م خردم یلمل لزنمزا قرب

 (قرم) ( تا درفم)یدلب | هن هننم رخ كنو نع حورح یلکو که کد ادیدارب داب قر رب ندنازنم كنالمل یتعورص-

 م (نمرخ) هالمل()دادو فیس (هو) یدارب طب (دیسشخر )وب ( لی( لزتم) نم (زا) كشمت
 رسد دما فرح (ینراشایانعع) یدلبا هن(درکهح)ح ورو لرکف یلکوک (راکشاد)وشاع(نونحم)
 یورب یهلا تاذع ل را ونارب هقشاعنالو | یهلا قشع نون ن دن س هس دق بناح ل بتستح بوب یقو

 هیانف هنوک ی رت یدوح و لیون یسشاع نار | هحرش هحرش یب هنستدقارفذطا كعشررا
 ردرر نداقع لار دا هکردشمرو

 د هحرارسا ٤در رد هک م ولمم تسد 3 بعءدنراکن دکرو اس هداناقاس

 یا (اقاس) (تادرفم) یدلبآ هنهدنسهدربرا رسا هکر داکد مواعم یشاش بغ کس ارشد ونک قاس یا

 ف(رد) شیب (مواعم)لکد (تسن)م(بیغ)شاغن(هدنراکن)روتک ( رواہ ) بارش (هدا) قاس
 قءاعو ی رو نرش قا تشاو درد یا (فراشایانعم) یدلب ( درک )هن( هج)رلرس (نارمسا) م (هدرم)
 هج دم خیداو  هدناسح هنقشع هللا ترضح مر نالواتدحورثوک«یقاسیع_روک نامر دهن درد حو رج

 ماهدنعو) ل هبلوا عطتنمندسقح هحول ناربردکرکهدةالوقلوق هکروهزیروتک ییهلا قشع بارش
 رس ته رطناربب یایدلبا هن هدرارسا در یارو هکر دلکد موعد لزا بغشاقا هرم (باکلا

 هلا نالوا یداه هک هما سکن آرب ندنلو هّلا و هملوادیساان هلا نخ نح ههللا ترضحو هلزکتمه
 بو ردینسح ار ا عضیالو نیلضاایداهو نج ارلا م حرا
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 درک هحر رب سد کرد دک ت سادن ؟ یناننمهر اد نیا دز شقنرب کا

 یدلبا هندن ش وود یکراکرب كلذ کدام هک ی دروا هرزوا شەن یي ەر ادنالواییانسمول کهالا لوا |

 یدروجال(انبم) ی دیارود (هرناد)وب (نیا)یددوا (دز) م (شقن) ی (ر) هک (کنا)(تادرفم)
 (داکر) ) كغود(شدرک) یف(رد)یدابب ؛(تدنادن)هسهک (سک )هدسن (ا) قحقولوکو شاط
 یهیرک تبآ (میاصجان ۳۳ ءایسااتزابا) هاد عت سا (یتراشا یانعم) یدلبا(درک) هن( هح) لکرب

 یکلافیدرو> ال ی دی ارو دول نوګ ام رو تی اده هن راق رط ه دلال تللط هن رالوق ها ترمضح هح رس

Eبوروتک هدوحو یودعم دکز اب هسهک ی هتھلا تمکع یا معمو ی دلق شفت مو  

 هنو یدلشبهنهدنشونود تاک لف یک لکر وډ نوعا كمرودادعتسا هک- اکمرو و ڪڪ همدع یدوحومو

 هلدفرءم رارساو لتمکحو لء می اصم ی افراع بولق نالو | یون عم ءا كلذ ڪر علس :یییدلوا یمکح |

 8 2)ا هزانلو ادعت ااا اوا رک ه دنلالض هاروه دست رش تاط هح یدلق نی نم

 كل نماکرحورودو یتیقاعیندلرانوب هکردقود ضارتعاورورغهدهم هرب نکل نوجا قاق اد-هاو ||

 ندره درا رسا بولو اه دنغالوق یدنک نالوا قيال هلو ق ن امهر ذشماا ب ه مکن غی داوا هنوک هن یی امن

 ردناسا فک ندمص هد قد تردقو |

 دزکهحراباب کد ندب هت درب + تخوسو دز ظفاح لدرد مغ شت | قشعرکف

E(رکف)(تادرفم)یدلیا هن هن راب هکر وکی راب م دة ی دقابو یدروا هنلکوک ك ظفاح یتشن !مغیرکف  

 م(ماب) یدنا(تخوس)یدروا (دز) م(ظفاح) لکو ( ل د )ف (دد )م (مغ) م (شت )م (قشع) ما
 هاهذمعتسا (یتراشا یانعم) یدل: ا( درک هن هن( هج) هن را (رابا) روک (دننیس) عدق (هنزد)

 رورس تا یرکفیهلا قشع نالوا هلم-ساطع كهللا ترضح هلن دمع هغ رس یلبلح مط( نویو مب ) |

 مرڪڪ كننلزا بويع لوا یدقاویدروا هنهاک 1 لد كفاح یب یھ ا شنه ش معو درد شتا نان 5 ی دبا |

 یداب هنهرانلوارا بو دیا تبع هيو دنکه غرس (ءابن الا لسع البلا دشا )هک لروک تسل هلناسح او |

 او ب < ردکنا انا دنز هم اع یناهح نع یاضتقم |
 درک اهح اما لک راع هک درکحابصا تاک لمس ر هه

 تقو(رص-) (تادرفم) یدلب ارل ههزب شع ی اج كاکهکح یداب | تر اک هب امص دان لماب یتق ور هس |

 | (لک )دد( کردم (یدک) یدلپ (درگح) هی رصم(ابسصاب) م. (تیاکح) بز رس 1
 قشاعنالو ادنمز امن هلتاج انم تذلهد رح“ تفو (یتراشایانعم) یدلیا (درک )ان (اهح) هزت اما

 ۱ بوح زان یک لکل وا کی دلی تیاک سس ندنس هتسسخ- لاح هبیهلا ضب ذاب ھن نالو اهل.سورک اذ ۱

 یدلب ارل هن هب قشع لاج كنق |

 دركالتبم مرا نشلکنزو « تخادنالدردنوخ مخ ركن ر نازا

 (نا)نم(زا)( تادرفم)یدلم التبم هراخ یتندنثاکو ین دیدتآ ناف هلکو کم و

 | )ید رک مدرع ) (م) ےک )م رد
 یدابا( درک ) راتفرک( التبم) ی( م )ن کر . د(راخ) هسنالم(ه)یفاکم لک(نشاک) ندو

 ناف قلخحمو فصتم لمس هل لج تاف ص معاف هد نوڪ تاذلوا یزب ققح بوب لوا (قتراشا یانعم)

 رارسآ ¿ نشاکویدقار هنغو دردوید" 13 اکو کر ترا رک ھا | هلن دمع نوح اند نمک

 یداب | التبمهراالو نالوا قشعقب رط نالمغمراخو البلا دشا کیش هم راتسود ن دنس هش یتفرعم

 مسو هملع هللا یلص ءان الاد سهار دنع مدشتبات یزبهذن تست اس حظ نسح همهال

 درا و ئورا یارشراک هک من ان نآ تمه مالغ

 لوا (نا) اعد(تمه) هلوک (مالغ) (تادرفم) _یدلب ازسایر یشی ارمخ هکمالغ كنتمه لسنزان لوا
 (درکر كمل: |باظا۔:د ل لع ترخا(ار) دناز (یور) ینن(یی) م (رمخ)شیا (راک ) نب( م) ىزا (نینزان) |

 | تالوا یراعند همناسفن ض رغ بولوا هنا هحول صان ی اوقاو لاعفا عجاءاد (یراشایانعم) یدایا 3

 ی

 نارات



۹" 

 | قشاع سلف بوم هدتب رشب ءدرو سلوا نوخ یرکح هلة شع دردهکمهالغ كنت مھ را دخ ننزان
 شضرغو زسابر یشاربخ عبجو یلعفداشرانالوا تلصو ثعاب ندزفب داوا یلاعیراتمسه هرلهدنامر د

 درک اودارناننشنشدرد درک ٭ یهاکصص مسننآ دا ششوخ یدلنازضوعو

 (شوخ) (تادرفم) _یدابا اود هن درد رانش بش هکنوساوا شوخ یمسن كنتقو حاب صلو اكنا

 (ک)یین()یقویابص (ماکصص)ابتمداب(میسن) لوا (تا) نولوا (داب) ری (ش) م
 (قراشایانعم) یدلدا(د کم )م (اود) لوعسقمةادا (ار)رلعروو ا هصک (ناننشنبش)م (دراد) ارز

 هدو دن کک یلاح شوخ كقشاع نالو | لصاو هب یرعس ضف ل دس كم |یلاملءام> | هتنا هج ول صااخ لوا ||

 هل.س اود تاصو بودلیا عفد ندر د ناره راندیا یلا ل ءا > |یرھ ضسفلوا هکنوساوا تباث
 ودل اںاہفرش ییراب دنکخ

 درک انشآنآدرکهحرهنماب هک هب " لاترکیدناکناکسزا نم
 (زا) نب (نم) (تادرفم) یدلیا انشا لوا هسب دلبادک هنرهاکیاریز مزایا لات ن درا هناکس یرمسغنب

 هنره( هجره) اک (نماب) ارز (مک) مزایا (مات) یربغ (رکید) رلداب (ناکتناکی) نم
 ناسحاوضفنالواهنمششاع (یراٌشایانعم) یدلبا(د کر شاس (انشآ) لوا (نا) یدلبا (درک)
 رارسا بولو هدهقرفتور داطخ كمروک ن دب رع فار وهظ ی حلوان د هالا ترض یس هج نانا ی تاملعو

 : ندرادابیربغ ن هلو امزال مر وک ندقحیناروهل هل د حو یاضتقمرد آب وی نددسحو

 یدلب ایلزایانشآ لوا هدا! هنرهاکی ارز مزایا هلا

 درک افج سج افوریادزارو 4 دول اطخ م درک مط ناطلسز ارک

 (کر (تادرفم) یدلیاافج هسم دت !افو ندربادرک او یدلو ااطخ هم دا عمسط ندناطاس رکا

 نم (نا)رک او (رو)یداوا(دوب) مالح )هسه دلبا(مدرک)دیما (عمط) م (تاطلس) نم (زا) رکا
 ماقم (قراشایانعم) یدابا(درک)روج(افج)هسمدتسیا (مسح) م (افو) بوی (یلد)
 تون لوارکاورداطخهسم داد ہما یب رغندنس هما ذ تلصوو دنکن د.ةہقح ناطلس لوا رکا ہد دح وا

 هرزوا م دامه نب پو بعدا مه هس مدت سپ فو بولو اانفوح هدنروضح و بو دیادوحو راهظا ندہع۔ةح

 یدلب اشر وصا فج اکب هلال  هصن بولوا با اغ
 درکا بص دانا مزا منت ×  ناغقاردلدیبلیلب وسر

 هداج رد (وسر م ) (تادرفم) یدلباا صدا ندانروا یمعلتو قوذ هدناغفا لمس ی شاعر هد ہن احر د

 ( صدا هتروا(نایم)نم(زا)قدذ(منت)م(ناغفا) ف (رد)قشاع(لدف)هیندحو (ا) م (لبلب)
 لوکس شاع نالوا هدن وات ماد هغ رم.( تله تکسا ذا ق شال )(ییراشا یانعم)یدلب ((درک) لب رعس

 ۱ متد قر ذولزک ندانروانامهردهدناففودایرف هلدسع درد هسرونل و هدر هنره بوم ٥ دنارارسا مک

 یدلبا یھاا ت اط وفر هم فراعنالوا هدنبکع ی هب ونعم یادغ

 درک او هځع یابق دن هرک ٭  لینس فازود شکل کب اقن

 | در( باق (تادرفم) یدزوح یغاو نس هکودكنن تفت كن هع یدکح یفاز البنسو ناقل ك اک
 || ینا نالوا هدننلا قتلو ق كن اتنق یکی دکر ام( ہرک) م(لیتس) م (فاز) یدکح (دشک )م (لک)

 ارز (قراشا یانعم)یدزوح درک اودوخ اب یدلب | (درک)وریک (او )م( هخع) ناتفق (اسیق) یس« وددوخا

 بضوروردشلوا لصاو هند همت یهنیقلا ق> بو دیا شک ی اا باشن كنستمق> بو فراع لوا

 ۲ نددوحو «قالعو ندب رشتاد ینق ی درد شاق هل اعم هلع یهاک یھالاتافصرا ارسآ لینسهددبحوت

 زدّباو E هشوهالراولا بوزوحو بورو هبا فو وڅ ن رد و دس هلج
 در ابردهززا هیون ظفاح هک « ناشورفمیوکیرب تراش»

 | (رب)هدزم(تراش) (تادرفم) یداب | یو ند دهز نالوا هل ایر ظفاح هکتلب !تراشب هنس لګ راشو رشم ۱



 ۴ ؟ ؟

 ندای (دهز)نم() م( ) م (طفاع)دابجتاص بارش (ناشورفیم) هل (یوکهیالل()تای
 هل وع هللا ترض> ظفاح هکنلیا هدزم هماظع عیاشم(یراشا یانعم)یدلما (درک)م (ابر)ضارعا
 یوتتودهزنالوا ها بروندهب روص تادایعنالو اند ه اس تاظ و ظح بولوا لسصاو هنافرع ما

 ( هللا همصع نم مو هعمل ا) کب داوا صال ندراب ونعم لرشو یدلپ اهب ول ندمزتسوک

 درک افولاوب نیدوتاودلاک »۷ نما رهدناکحاوخزاافو

 (ناکعاوخ)نم(زا)مرک (افو)( تا درفم)یدا !افولا و یلاک كن دو تاو د ینافواکی ن دنر هجاوخ هنامز

 (درک) ندعم مرک عبیماافو (اولاب)ج (نیه)م (تاود) م (لاک)اکی(نمای)اد(رهد) رای دنفا
 ندر ءال عاکب یرک تلصو هنافرع تمه نالوا هلتصعو ی-اطع والا ترضح (قراشا یانعم)یدلیا
 نددلج هن دهء انطابوا رهاط هالا ترضح عماج لاک ك ن ونعم تاو دو ند هکلبر داکد نديرو صج ا ذمو

 تبار رداکد هنادو دوخر دشلوا تفندنزو هللا فراعرب یع دیاافو هداب ز

 درک لد ناشد ریراخ شد هب تربغ دا د درک لصاح یلکو در وخ رک> نوخ یلملب

 (لیلب) (تادرفم) یداب!لدناشیرب ین هلراخزو یلب تریغیدلرا لصاح لکریو ی دی اه رکج لیل رب

 یدابا(درک) م (لصاح)هیتدحو (.)م(لک) کد(ددوخ) م (رکج )نا (نوخ )هیندحو () م
 (درک )لوک (لد) م (ناشبرپ )نکید(راخ)ریعض (یم)دوپ (دص) هتسیالمل() م (تریغ)لی(هاب) |

 باقداورب لر دنا لم_= هنالبودردرازه بود نافرکح هلتشعدردقشاعرب (فراشا یانعم) یدلبا

 هلبقمقح قوشعم براک هن, رظز اقشاع دلو یک لک لوا یدلیالصاح ین یروص داورپ یک لکدوخاب
 دلو کی دنیا ل صاح قش اع لوا بورت | لوبق تکر شی شع تربغنوصخبداوا تک شو هدر هنناسم قشاع

 3 یدلداناش» رب دهلک االتیم هاب دهم ور دزو هل مااوز |

 درک لطالما شقنانف لمس شهک اا ٭ دوش رخ لد یرکشلامخع ار نیطوط

 یدل: الطابو ی دزو ی قید سما كنا یل اشف اک انیدبا شوخ یلکو ک هللابخر کش كط وطرب |
 همن دحو ( ا) م (رکش) م (لا > )هدالمال (ا) لوعفم ادا (ار) همت دحو (هزمه )م (یطوط)(تادر ذم )

 (لطا )ديما (لما) م (شقن) م (انف)م (لیس)نی سکا(ه5 ان)یدیا(دوب) م (شوخ) لکو ک(لد)
 هدنرکدوهدنلابخ دلو لوا لت شاع نالوا ع.-ط یطوط لوا (یتراشایانسعم) یدلیا (درک) ناف
 بواک ی سافر هداو لوا ندقوشعم تر غ لوا ید داوا شوخ یلکو ک كقشاع هلکم رو تذلیکر کش
 کرد شقا وعو بوز ول یبسا وسام ینیداق كيرش هد. هب قیحب وعو قن ید ما شاع

 ردشمالوا عج بو یکی اہ داکو کرب

 درک لک تما راک و دش:ناسادوخ هک » داب شد ان ل د وہم نا نم نعل ا ةرق
 یدلب | لکشم یعشیا مبو یدنکناسا یدنکهکنوسلوا یرک ذ كن ایرو مزوکی هوم ماکو کل وام ۱

 (ش)رک ذ(دای)لکوک (لد) شع (موص)لوا (نا)نب((نم)یرونو یرورسزوک (نیعلاةرق)(تادرفم)
 (لکشم) م: (اص) شی (راک )یدک( دشب)یالوق (ناسآ )یدنک(دوخ )ارز( هک )نولو( دا) رمت

 یی رش ٹددح (انوئرحا اولامناواتومعتا اوشاعناانداکآاندالوا) (یراشایانعم) یدلیا(درک)حوک |ا
 نوعتبداوا ترخآرغذ كنسسن یروص دلو نکحاردرهاط یسدلوا لکشم قارتفا كنسلق دلو هت رمس

 یرکذ كنا مسعل اةرق یس هوم ماک وک نوعکتار داک ثم قارتفا شد كنو نوعغت دنلوب یس هب دورش قلعتو |
 یدروس یدلبا لکشم یھشیا خب ا نامآیدنک ولذا ا

 درک ل ع نبا هرم محرک د ما هک × یددمارادخ داتفا نمرانا راس
 (تادرفم) یدلباشا دلو هل وب شیدما كمرکارز الا د دمر نوجا هلا یدشود کو ن ناب راس یا

 (دیما) ارز( کرد دمر (یددم)نوجا ها (ارا دخ )یدشود( داتفا)نب (نم )وډ( را ) ىج هو د (نایراس) 0

 دالوا (یراثا یاذعم) یدلی(درک)راوطیلکوب(لمج) وب (نیا)شادلب(مرمه) عش (ميم) م (مرک) 6
 یرونح یرکنو یذشو نم هنروهظ تابه ضف بولوا وسام هد هيا ترخآرح ذوداک اردقره (



 هل ت نوح دارا عقاو ترمض> تسنا باحو ترارح هدماق ندنقارتفا صوصخاب نوڪغیداوا عفاد

 ترضح هلا لها نالوا باقلا ےلس بوہاو ا یوسام ءرطاخ هدنملق یا هکررو ادا دس انوا باق تغارفو
 ېک و ترضح هطساوالب ض.و تو یشع نالوا هللا ةناماندش هک كلبا تءانعو ددم راک ب نوجا هلن
 رظنو هنمرک لمر ڪڪ لدا شلوا لوج هتحزاب یک لزم ندیا كلاس هقح هارو ارز یدلوا طقاس
 ون ۱ رددنماهتشانع

 درک کوک نیز آ هناترطهزورف خ رب 4 را دهراوخا مه مشح مو یک اخ یور

 ولنامصول نس هناځرورمسو قوش كلفواکنر هزورف هع وطروخ ی كمز وکو یزو نالوا بوسنم هک اځ

 (داوخ) عب (ا رع )ذوک( مشچ) شاب(م) بوسنم هغارپاط(یک ان )زوی( یور)(تادرقم) یدلیاندقلا
 رورس( هنا ر ط )دور م (برط) ردندرا_شاطواتم شاط لوک (هزورف) كلف( رح ) هعوط (را دم )ر قح

 كاج ال ءامشالا تلخ مدآب) (فراشا یانعم) یدلبا(درک )یا وانام( لکهک )ندنون(نیزا)یوا |
 تاصوو ترذغ«بسویاسنادوحو لا نالوا ل اع ته ثعاب هغ رس یس دق ثب دح ( لج ال تلخ و

 لاندنمهمو نڪ سم کت الما رز هچ ارق بوروکروخ ی را تسود ها هکلب هت وطروخ یشابزوک نالوا
 |S نالوا اع نع نالا بس هنقلخ لر هن نموه لاء تاوا نالوا یکم

 ردنهلاراونا لباع هل أ هتنا له ارظذ هد هسرولوا
 درکل زنم نم یو را ناکه ام دل رد ¥ خر همدوسح مش جزا هکداب رفو مآ

 م (دارفوهآ)(تادرفم)  یدلبا لر هه د رق مهام یلوربا ناک مپ ندنجتج كنه ام دوسح كکلف هکدا رفو هآ

 شاق(را) یاب (ناک )یک (ءام) رب (دسط) ف(رد) تا (خری)یآ(هم)م(دوسح)زوک(مشچ)ن-(ا)
 نکیابس هنضراو تاومس«اقب هللال ها تاسح (قراشایانسع») _ یدلبا( درک )م( لر )نب (نم)
 مهلحءاجادا) بولر | مات هللا لها دعاس انرع هلارقرو دیک یکی دتسیا یلاوز تمن ریدوسح هكدا رفوهآ

 هبا یهلاراوثارهظ نالوا لامآ هلبق لوا ت بقاع هجن مس ی-هع رکتبا (نوم دقتسبالو ةعاس نورخاتسیال
 ردکر که سل وب انفهدق داوا عطقتم هلن لهارظن ین اف لاعولو یداب | لزنمهدربق بو دیا فرش

 درکلفاعا نه مان کزاب که ح ٭ ظفاح ناکمادشتوفو خر هاشیدزن

 لدمروا (یدزن) ( تادرفم)یدایا لفاعی یووا ماا ملت ظفاح یا یداوا توف ناکماو ل دمروا خر هاش

 (یزای) مدیا( هن (هج)م(طقاح) م (تاکما) یدار (دش) م( توغ) ثاذکعخر)یناط خرس (هاش)
 رع ظفاح یا هغ ہ۔( توم ا ةا ذ سفن لک ) (یتراش!یانعم)یدلب ا( درک ) م( لفاغ )ی (۱سه)م(مانا)نوبوا

 بعأ ململ دع | ل صع نس همتا ذ تلصو ك قق هاشوا یداوا توف تاصو ناکماو تصرفو یداوارخ [

 تداهسو هب دبا تارد یک كنو هدلءصعت یاحوب یی هب مش تاقلعتو ینولوا كن امد تاسح نالو او هل و

 ( افبا " ردابه لرع نانلوا فرص هب رغ ك نهج و لول اکی دليا لفاع ن دم درس
 درکت راشاحدقرودب دنعل اله درکت راغ هزور ناوخ كلف رت هکاس

 (هکاس) (تادرفم) یدلیا تراشا هنرو د ح دق یلاله مارب یدلب | امغبیتسهرفسموص کر كکلف ہکلک
 (دسع) م(ل اله) ی دلی ا( درک) امغب ( تراغ) حرو ا(هزور)هرفس (ناوخ ) م ( تلف راد کح )كر هک لک
 هدنیسلع ماتم هللا دم (یت راشایانعم) یدلبا(د گ )م(تراشا) هنسسغو دحدق (عدقرودب)ماربپ

 هراطشقب رط ندرارباقی رط یب هلسمه و رظن لماکد شره شب ارمصح هقحە ر دینز منه دق دص دع-قم

 تاصو دبع تمالعو یدلپ |! هغ یراهب روص لاعا هغ مس ( نیو اتاثسراربالا تانسسح) بوروک

 ید. !تراشا هتفرعمرارس او تو قشعماود نالوا

 درکت رابزار قع ةدکسم لاخ هک + درب سکنآ لومق چو هزور باو

 (تادرفم) یدلنا ترانز یک اخ لس هناضقشع هکیدتلدا هسهک لوش او موص لومقمو جل وبقم

ENE EE)هسوکل وا (سکتا) م (لوبق) م (ج)  CEGERA 
 تالوالاصوددعتعان(قراشایانسعم) یدلبا(دزک)م(ترابز)لوعفمءادا(ار) م (قشع) هناشج»
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 ؟ ۲ ۲

 ۰ ۹ اپ 4 ۰ ۰

 دوجو بورسزوب هن اب ڪا ثاماک دش م نالوا یسهناضم یهلا قسشع بارش هک دا لصاحو
 یدلد ارارقو تام هدتمزالمز تراز دوم م

 درکت راهطرکح نوع کد نکی سک » یارحناوربانآمخردزامن ۱

 (تادرفم) یدلیاتراهط هل ار کج هکروابق هسهک لوشزاش هدنخ لر اوربا نالوا بو ذم بار لوا

 ردیا (دنک)مسمکرب (یسک) هیبسن(ب) م(بارح)راشاق(تاوربا) لو (نا) ماکو (مخ )ف( دد )م (نامن)
 نع یھ هدلاصو ددع(ینر اشایانعم)یدلبا (دّرک) م (تراهط) م (رکج )ناق (نوخ) هس المال )ا(

 هللا لاج هلام د هاشم ی هت وهالر اونا نانلو ارب بعت لح زق سوق ندو دنکب ولوا نافراع بارح هدنة لا

 هتق م عاونا لر هود نناقرکح ندرلهدید هبا تا دها تدم هصن هکر وامق هسمکل وش ی یبا د الصوم رات

 یدلب اتر اهط ندا وسام یماقنالو | قحرظنم هلا لم هتښګوانالب نالوا ه دة> هارو
 دو تراعننارکنا دایهذرخ سادخ - تسنانارخ هشوک ام للص ماقم

 (تادرفم) نوسروربشاک اهن یدلیا تراع هه سک وار دبسهشوک هناحمزملصا ماش مر

 (داهد) م(ربخ) ریمض(ش)م(ا دخ )دد( تسا) هنا نجم (تابارن) م( هشوک )زب (ام)(یلصا)م(ماتم)
 كنىقىقح بوب لوا (فراشایانعم) یدلب (درک)م(تراع)و (نیا) هک هسک لوا (هکنا)نوسرو

 بلق شاوا هدول آ لار اظنا لاو مغو هل ارابوشع درد یسلصا ما ملز بو ی شع مزو یسلع هناخ

 نوس ر ورخ اکا هلا یدلب ترابعیزم هناربو ل دود هکه کل وار دزع رسک

 دز تراهطرکح نوخوهدیدباد × .دردرمزا هک یسکز ابنوزامنا شوخ
 (تادرفم) یدلیاتراهطهلرکح نوخوهدیدبآ ندنحوادرد هکیزامنوزاغ كن هنسکرب لو ارد غطا هن

 هسیالما () م (درد) حوا (مس)نم(ا)هیتدحو )هست (سک) م(نا)م(ننغ)ر دغی هن( اشو )
 لرله یک لوش (قراش!یانعم) یدابا(درک) م(تراهط)م(رکج)ناع(نوخ)زوک( هدید) وص (باز
 هل شابزوک ندنحوا یهلادر د نالوا هدّساق هکر دغ طاور دش وخ هت دنعیرهره اظلاعا یککزاسشوزام

 رام 1 یدلبتراهط هلناقرکعو

 دکترا د رسزا همهراکه دد هک ۳ رادتنمهدیدز نکرظنرابیورب ۱

 () (تادرفح) یداداندنحواتر اص) یڈدا هلج هدیدا رز توط تنم نده دید ولو هل ار ظذ هب زوب الرا

 ارز( هک) توط(داد)م رک (تنم)ذوک (هدید)نم(ز) هی (نک ) م (رظت) م (دا )ذوب (یور) هسالملل
 یانعم) یدلبا(درک )كمروک (تراصب)ح وا (رس)نم(نا)هلج (همه) شیا (راک) زوک (هدید)
 تراهطنداوسام یسلتنالوا ادخء ىلع ناخ هبا هقاش تا دهاجو تاضابر رازهو هلهنافرکح یا (تراشا

 هلسج هدید هکلس مرک نده دید یلاحوبو هب ارصح هب قبقح بو ل اج حنا یکی رطت هرم صد ورصد قشاع یلدا
 یدلبا ندکمروکون دتر ا هد نالو اهل قلخ ام

 درت راج نیکدرب یسک د وس هک اب ٭ لقعرهوج تسنج لعل نوج دنیا عب

 یدایا قراحعو هکیدتلبا هسمکر ل وش یبهدناف هک لکر دیرهوح لقعرد هن یماهم كیارش یکل عا

 (؟ا) م(لقع) م (روج )دد هن (تسیج) م (لما)لثم(نوج )بارش (هداب) م (ا) (تادرفم
 (قتراشایانعم) یدلبا(درک)م (تراک )و (نیا) یدتب ا( درب) هسهکرب( ینکز هدناف(دوس) کلک

 بارش نالوا غوبصم هل اه ةغیص قاع ن دیا اب لق ند او سام قلعت نالوا شاعم ل قع یاضتقم یا

 هک لک نم هلو ا لصاو هی ادخ بارش نیغ اادف یلقع ودر دن رهو ج شاعم ل قع كسر درد هن یس ام كىهلا قشع

 یدلبا ییارشو ع وو قرات و هل ها ترشح کی دلما هسفکر لوش یهدنافهدناهح یکا
 درکتراق>مرسزا ناشکد ر دب رطن ۰ زو رها مین شاج سکرن هکناغف

 (ناغف) (تادرذم) یداپارظن ندنجو | تراقح هقاشء نوک و یزوک شاخ ك نشر هش هکناضف

 اشک دد) هسیالم () م (رطت )توکو (زورما) م (یش)زسعاطا (شامج)زوک(سکرز) دا رفومآ |

 یسا



(۳ 

 رارس اب همآ (قراشا یانعم) یدلبا (در)م(تراقح )حوا (مس)نم (نا)رییه؟چ یتسسنروط ارش
 شیالا یدسافرظن كر وص له | نارد دلبلا ےس نکیا سل ا نمروظا یرانآ كن ونعمتراعع و هکر د همز دا
 هدف هارنوعب داوا مورو هرې فندتدحاراونا٤ د هاش موندنی احور تذا بولو اهدافو نوک

 یدلب ارظنندنحوا تراقح ها شع نالوا اللا دشارا تف رک

 درک ت راصق یعفوص هکد مه دربخ ۷ زو صادنکب اط تعاجمامارکا

 (رکا) (تادرفم) یدلباتراصقهبا ارش ماما دک رورخ هتعاج هسر دیا بلط ی امانوکو ب تعاجیرکا

 ماما (فوص) ریو (دیهد) م )توکی (زویها)هدی(دنک )م(بلط)م (تعاحج)ا م (ماما) "
 قعمو هکزلد تروص لهالوا (یراشایاننعح) یدلیا(درک)ق عراغا یو (تراصق)هلبارش(یمب)
 لوا بو دنا لی قشع هلا تا ده احمو تاضانر تقشمرازهو ها! البو در دراشخا قاشعنالوا لا

 تعاج رکا ردسشاوا  اص هفلوا هیا دتقمو ماما بو دیا اب ندهللا یوسام یبلق نالوا یل ناخ هلق شع
 ردلفاعند انعم تروص لها ار زنون ا بلط یامای ک كنوب هسردب ا بلطنکلاس

TEY OEدرکت رابغر در اسب تعنصهحرک | *  

 (تادرفم) یدلبا تعنص قوحهدنتراسع ظءاو هح رک | هما ندظعاوتشیا ندظفاح ینزوس قشع

 (تعنص)م(هچرکا) م (ظعاو)نم(نا) یت( )تیا (ونش) م دفاع ) نم (ن)م(یشع)ذوس(ثیدح)
 رادربخ ندانعم (قراشایانعم) یدلبا (د کم )م ( ترامع)یف (دد)قوخ (رامسس)تغالبو تحاصف

 را سو ARES هل فلو ایل هباتشنودف هحرک | تسر رهاظ ظعاو نلوا
 رسا كلاس یاردام عار قود ىح الص هتسماماو ردافاعندانعم ه هد هسردنار اهطا تغالبو تا

 تخبا ندر اس الاولوا یک ا كرد یاب شعار کز اما تاشو یک یک

 اتال هلی ابلطندظعا و نالوایعا لوا

 درک ت رابزار هلام کج املا ىلع + دت راهط فر اع ی نشور ب

 (تادرفع) یدابا ترابز ی هناضم هک هدنتقو حابص یدلبتراهطفراعربد) -آ نور كيارش

 لع)یدلا درز م (تراهط) هیتدحو ()(فراع)بارش (ی)فاص(نشور )وس (بآ) ال ()
 ندشغو لغ(فراشا یانعم) یدلیا (درک) م( ترابز )ی هناعم ( ار هناضم) یتقو لوا كح امص( حاملا
 ی ارهط) هتناندیعتسا یدلب اتر اهط نداوسام قلعت ییملق نالو | ىلع هناش فراعرب هل هلا تشع نالوا فاص

 بارش ء قادر د دنر ع لوا نیزہ قلو ا ثولم هل ااو سام لغاوش هلن ابر قف و ارز یداوا مرګ هن رس ( نی اطال

 یدابا تبعت نا لماکت بعمتاکاو یدلیا تران ز یلماکر رس نالوایهلا تدحو
 درکتر اشاییقاسیوربآ لاله 4 ديدن اخر وخ نیرزرغاس ہکیمھ

 یداب ا تراشا هبارش یسوربا نی رک هلاله كنىقاسیداباافتخا سعث نیزکی ه خ دقنوتلا هکنامسه

 (یدرکز وازک(ناهن) شذوک(دوخ) نوت (یدز) حد (رغاس)تعاس لوا (نيمه)_(تادرفم)
 لوا م۵( قراشا یانعم) یدابا(درک) م (تراشا) بارش (یج) م (فاس) شاق (یربا) رت (لاله) یداوا
 بودی ااهتخ ا نوعا ندنلمع مدسع كن دتم كلاس لوا ی هد څراوا نالوا طع یتا د لم اکر تعاس

 كلاط نده درود لوا یکل ال-هروهظیها ای شع بارش ٣یت اس لوا هغ رس ( مولع هر دقب الا هزتنامو)

 SOE E هیت

 درکت راجت نیا کم ادندیددوسهح « بوشآ دی رخ نا شفلز قلع مد
 (تادرفم) ید ا یراص و هکر دروک هدناف هن مزاب یداا نواص هاناح یاغوغ هد نس هقلح یناز كلا ماکوک

 نو (بوشآ) یدل(دیرخ) م(تاج) هبالم()یعض (ش)م(فاز)م(هقلس)هیفرط (ب) ملکوک (د)
 (یراشایانعم) ید (درک) م (تراجت)و(نيا )مزاب (غادن) یدروک (دید)هدناف (دوس) هن ( هح)

 هد_ششع ءار لغم وا هنت تافصر ه_ظمماکوک بو دیا غلب یهس انا دهاحو تاضابرنوجم ان دنتر اشا نجس
 یدتا راو هک» در هدیاخ هن مزاب یدلانول اص هلناح ین والبودردو ییقمو با رتضارازهدبص |



4 
ROE 

 ر داکشم یرعتورد هدلتع یارو یس. داف كتر ات ود ۱

 ل

 درک راصقارهقرخزررتخ نو »  زاردزا رس شدو هکهجاوخ ماما
 بارشی کدایا تراهط یس هقرخ هل نا ن زق ځو ج مزوا ییاراویموهزاشز اردک | هکهج اوخ ماما
 (نارد)م(زاغ) سود( ) اک ۱(ش)یدیاراو (دو )م( هح اوخ ماما)(تادرفم) یدلب الا یس هقرخ

 (درک)تراهط (تراصق) یهقرخ (ار هقرخ )یو بح مزو (زر)زمق (رتخد) ناف (نو>) هیالما (ا)نوزوا

 نالوا ید ثراو هغ رم یس س دق ثب دح (لفاوتلات"یلا برقی دمعلا لاری ال) (فراشایانعم) یدابا

 ge هللا یضر ىلع ترضحو هرس لسو هلع هّنا یلص هلا لوس رام دق یا (هام دق تمر ود تح ) لماک مش

 هلا ىلا برقت هبا ماو د هناواص ترفکه رثا یرام او د هن اول م ترثکح ابصد ار هصک ی کی ربیکت كم ہد هکر
 ند هب رشد تانوات ف دوجو ضفرب لدو یب دوج و هقرخ هل هلا یشع بارش بولوډ یهاشنهم ءلماکت لصوو

 ردمزال تع هنوکو ب د هق داص د.مه ردشاب الاب
 درکت > اصفر درا د تقد هحرکا ه ظءاوزا هنونش ظفاحز قشع تاک

 (تاک) (تادرفم) یدلبا تقدقوحهدنح اصف هحرک | هةشبا ندظعاو تشب اند ظفاح ین هنکن ی شع

 م (تقد) هچرک (هجرکا)م(ظعاع) نم( ا)ین(ه)تشیا(ونش) م ظفاس)نم(ز) م (قشع) رهن
 ر هظء یک ظفاحو ندظفاح قشءرارسا (یر اشا یانعم) یدلبا (درک)م(تحاصف)یف(رد)قوح (رایس)

 رهاط طء اونالوا لاعو لق رس بولو اانا ههالا لها تالاح تش اندران عم لهانالوا یهلاتادلع

 درکمهاوخ راک شم ششوخ کوہ سفت ۲ درکم هاو را یوکرم«مزع دایوح

 (تادرفح) مرتسا لار کشم لمس هک ار فر طل كن | یعسشت مرت اق | مزع هن شان یس هل لر ات یک د اب

 م(سفن)  (درگ) موتسا (مهارخ) م (اب) هل (یوک) شا (رس) د3 (مزع)لب(ده)لث(وج)
 مرتسا كن( درکم هاوخ )ی ردغ اب شم (راکشم )ربع (ش) فبطا (شوخ )هر( یون ) هسیالمال(اب)

 اعد رس هددع اار عو هرس ید رش ث دح (اهلاوضرعتفالا تای ردد مانافنآ)(یراشایانع») ۱

 ناف هلا هج ولو مزع ES بانج لواو مرتا ا مزع هل اتا ده او تاض ابر هقح بناج مدقا م دةر

 هن بو دیا ومو فمطا یچسفا هلهلا تا عفت لوا هرس (امامانقتمال یاعج او) بولوا باضف الا یح
 مرتسا قالو اراش م رکددداشرهاریادها وراکشم الا نآجب رب رهنقتمننمّوم

 درکمهاوخراکننآ هرالاخراثت * ندو شذا دز مخودنا کی ور باره

 (ره)(تادرقم) مرتسا كم ارات هنهار لا راک لوا مدا !بسکو مدنازق ندد ولع هک وصز ولره

 (هر)ق اربط ( اخ )ق حاص (راشت) م (نید) لع ( شاد )نم( )م دنازق ( محو دن ا) نو صز ود (یور بآ )هلج

 لاعفاو لا عاوندنېدو لع (یتراشا یانعم) كت. ا(درک)مرتسا(مهاوخ) بوح (راک-)لوا (تا)لو |

 اصااعهدناو قشع ES تو یس لح مدا ل.هعو تک هک نرش ندنشو تفرعمو

 مرتسا كت ارات ەتتاەحول

 درک مهاوخراکز ورمازا سبملاطب + درذکسرع قوشعهو ی فهژرهب

 تادرفم) مرتسا كن اشیا ندنوک و رت ملاطب نالواردق هتقوورکهرب ثیعو لطابرع مسومو رس ارش |

 تلاسک(تلاط)رک(درذکبم)م(رغ)م(قوشعم)بارش(ی)ین(ی)لطاب (هزره) هیالملل () |
 (تراشا یانعم) كع. (درک مرسا(مهاوخ) راک نوک ب( زورعا )نم (نا) (سب)ربو (مم)

 نانلوا فرص هنلو سفر ک هر تدعرع نک هل دفن یاوهرسنتعاطو یشعوز م ندم عو قود كهللا ترشح |
 ریجشت دنل بهت ةو یشع هرکه دنوبرتب ملا هدر ع نکز مهتعاطو ت. نیکد هتقووردقو هدنافهدرع

 رک مس او مرتسا كمت !تربغو یس بو دپا قاس
 درکمهاوخ ران یوسک تهکنیادف « لکوح هتفرکن وخ ناچ نیا هکت ساکابص

 در کح مش اادفو مرتسا تا ادق هنس هعار یناز لر ا یناج سعوط ناف یک ل کو هکر ده دنقا صدا

 (ت !درفح)



۲ ۵ 

 OO TET ناف (نو)م(ناج)ول (نیا)ردهدنت(تسانک) ایصدات (ایص) (تادرفم)
 یانعم) مرتسا كن ( درک مه اوخ)م(ر فو و ی

 شاوا قرغتسم هناقل ای ۲ لکو هاکتیحو قوش كنس هکردهدنق كناس- او ضف انس برا (قراشا |

 هلکس ات :عو نوع كانسو مرتسا كن | ادقهنسهبنادتاعش شو هنس همت افص تامل كنم ت> بوم نس یاحاا

 كرا ادقیمناحهدال و لةش ء كنس |

 درکم حاوخ راو راک نیا ارمسردرع هک اچ نشوروارهمز دش م دحص ععنوح

 كت ا فرص هدنسادوس یراوراک ی شعوب یرع کی دلوا رهاظندنتبح كن ااکب یکی یم كاننقو حامص |

 (رهه) نم (ن)یداوا(دشراکب(م) یقدحابص ( مدح )مومنان (عحش) لش (وج) (تادرفم) مرتسا
 (درک مهاوخ)حوکش یا (رابوراک )وب( نیا)ا دوس (رس )ف (دد)م (رع)رهاط(شور)ریعن (ما) تبع
 كلور تو لد هننقو حاصن دن قشع كالا ترمضح هلن دمعع (e مرتسا لس |

 مس فرص دنبادوس یرابوراک تو قشع و یر نوش هل ارختسا هقحراونار حد ان بش یکم عن نرو

 رک سرکر رع هلغغ ا هن شت آ یشء كهللا ترضحو ل رک ||

 درکمهاوشراوتسا مدقدهعیانن × تخاسمهاوخ بارخاردوخ و مشحداس
 (ل)(تادرفم) رک م شنا مرتسا كن | مک ساب ح دق دهع مرتسا كت |بارخ ی دنک ه نداب لجشح كنس

 | نمزود(تخاس)مرتس(مسهاو)م(بارخ)یچدنک(اردوخ)نس (و)زوک (مشچ )رک (دا)هسبالما
 برا (فراشایانعم) مرتسا كم را (درکمهاوخ ) مکحح (راوتسا) لزا (ےدق)نامز(د هع )ل ٤(ا )

 (هتنادهعاوقوا) مرتسا لر اںارخ یدوجوو دنکه با یدمماو یدان لتیانعو فطاو كنج رر ظن كنس

 لوارهظ دهل رس( کدهعد فوا) هک مرتسا ك | مک یعدقدهع ان نالو ام دتسلا مون هغ 2

 درکمهاوخراسخا قشعویدنرقترط + طفاح لدیافص دد قرزو قاف

 | (تادرفم) درک ش او مرتسا كت اراسخ | یر طقشءو ل دنر ظفاح یازاثغت ی ءافص لکو کارو قافن ۱

 | ددال (یدند)لوب (قیرط) م(طاح) کوک( لد)م(افص)راشفب (دشضنیر(قرز) قلا (یاقت) |
 | ندنامارکو تفرعمو ندنالاحوقشع (یراشا یانعم)مرتسا لع !(درکمهاوخ) م (راخا) م (قشع)

 تذاو باق یافص هعمسوابر نالوا یخ ارشوق اش ال نین ال او ذو قاش یوعدوراه ظا ینا لوا هدودنک

 ترضح هللا هجول صااخو ضرغ ی ظفاح یار دیا ثار ات, دعبو تفاثکو تافغو تل هکلب نمرو یناحور
 رابتخا یهللا یوسام قرع قشع شنآو لالملااال هرس( عال ةمول ن وفاخعالو) هبا دمما عطق ن دیرنغ كهللا

 اتراهلو رک متن او مرتسا ك ا
 دوعس رشدا موا مدقرد هد ¥ دوج ول م دءزا لکدمآ نجرد ہک نونک

 (نوذک) (تادرفم) یدوق شاب هنمدق كنا هلا هدصم هش یدلکهد وح و ندم دع لکه دنج هکی دمش

 ف (رد)م( هفتي )م(دوجو) بام )قلب (مدع) نم (نا) درد (لکز یدک( هچغا(نج )دعت |
 | بوبعودارم (یراشایانعم) م (دوع-)هسالمال(ا) شا( م )ی دوق( دا ن )ہم د (یا)قانا (مدق)

 داشراهدنوسانو تداهش ماعوب ندتوهالو بيغ ل اع نا دنع نما دي وم ید ثراوو لماکڃش نالوا ادخ

 یدوق شاب هنمدق هلا تعاطاو ےل زاک ارادی نالوا یھلا قف و هح ار هدو دنکیدلکهروهظ نو اق واح

 || سو«! ها لص ید ا ٹر اولا ی ینتقاو لسو هبلعهتنا یلص هتنا لور 2 | تا نءالاة:دودسمقرطل لك

 سا هبنمح 2 کرب هتل انعتم

 دوعو ی ٌهمغنب قاس ب عبغ سوس لنحو فد ا سو

 (شونب) (تادرفه) بوا یمغعل علت دنقاس هلس همد وعو ین هللا شول یوم دماج هل سهلا نحو فد

 1 فورعم(كنج) ۳ (فد)دادرف( هلان) هسد المال (ان)بارش ناما حایص (حوص) حدف (ماج) جا

 م(ف) م (همغن)م (قاس) تاقاوطکمدننلا یس هکحكموبحم (بغیغ) بوا (سوی)وهل تلآ
 هب ید ٹراور یک كنو هلن ابر قمف ورک ا قد اص دی یم یا (قراشایانهم) ردندوهل تلا( دوع)

= ۷ 



 یلاناالندنا بودنا هظفاسحم ییبلق نالوا یھ | ضر وطد ی کک یو ص ماح نا ر واوا لص او ۰

 ناسل كتتقحرتوکءیاسلواو هلا ییسهغاوا شضرفتسم هلک اش و یییهلا قشع تبارشراک هاو ||

 هدننامو لد هلکش | لوقو عاقتسا یرلهبندل فراعم ندنارو هان هل ابر اهل ههادیلابتدنس یوام
 هبا ترمعهفل وب نادواج تاب

 دودعمدو تنهاشرودوعمه هک + كنحو دهاشو بارش یی نشم لک رود

 رد هتفهار دو دعم ین اقب یک امز یماش كن اند كاکا ریز همرو و ازسکنحوسوبو بارش ەدنرود ثوک ۱

 بوب (دهاش)م (بارش)ین(ی)همرووا(نیشم) م (لک )نامز(ود)ءبالمل (ا) (تادرخز |
 رد( دوب) هدحو (هزمسه) م( هتفه) ماود (اق: )م( رود )ل ثم (ودحه) ارز (هک) وهاتلا (كتح)

 تبحو قشع هدننامز كناد + بوبع یک كنول شادردتلاس یا (فراشا یانعم) یلییاص (دودعم)

 تاك نالوا شع تا یک لفارس اروصكناو همرووازستسنا هالا نالوا ققح بوو |
 اقب فو ل اوزلا عرس یکه فهرب دو دعمان انار (عطاق فس تقولا )ارز همروطزسعاتسسا ی هس دق

 رداک دداګ ر ددو دعم ی-اقب هدلاعوب ین د كا دخ بوب لوا یک ییددلوا

 دوعسم علاطو نوههرتخابیمز + نشورنان-اوح نیح ابر حور زا دش

 (نحار) (تادرفم) هلدوعس» عل اطو هل اهراتسسلرابمنمزیداوا نشور یک نام-آ ندنراجرب نیحا

 ( )ر( نیمز )رها طظ( نشور )م( ناما )ل ثم (وج )رد یعجج كج (حورب) م (ناعب) ردیعجكناصر |
 ا یینقرع (یراشایانعم) _ دعس (دوعسم)زدلب (علاط )رام (نومم)ز دام ( رتخا) هسالمال

 كن ده ٹراو شلو | لصاو هبالع حوا ح ورب یر ونمو رهط مح ورو شا و ن اجر ر نبح ابر یناح غامد |
 تعد رشرارسار وز یسک اخد وجو کلاس لوا کرد سلا نمرهظا هس دلوا بانضف ندنراناو تع |

 روتم یدو عم علاط دنو هللا هب دجحا تواحور را ونا یدعت م ناحو لدو لګ نوعمرتخ اد تام هلا هب د
 دورغ شت آتخورفارهلال هکن ونک + یتشدرزنیدنمآ نک هزات غاس ردالعو

 (تادرفم) یدردنل هلعس یتشتادورمن هلال هک دلت هلا هرات هدعاب ی داع كن د نالوا ںو ن هت ش درز

 (نونک )هی( !)یدآ ثوکح رب (تشدرز) م(نید)تداع(نیآ) هی (نک) م(مزات)م(غاب)هبفرط (ا) |
 لوا (یراشایانعم) یدالرفاکرب(دورع)م(شنآ )یدر دنل هل عش (تخورفا )ناز (رب)م (ال) یدمت

 ها هاو ت اطار هدازءو هدنولخ طور نف اطاو موسر ك: د نالوا ندتققحرارسا كنىهلا ےکح

 ىت والو تذل ط د هدهالا هنر ءمب..قب دح نا دم هڅ رم.( ینج یلخ داو یدامءیف یلخ داف) هلا لیک

 بور دنل لش یشنآ اوه یدو رغ ن اط ٹو سفاو نارق اوس هابس یا3 یک هلال ی دم“ هل اعوب هک با یم ها ود

 ىس ەدنسەباچج كنسهلا مکح لوا قنا قاوا| ص الخ ندرل ادعاوبرار دهند دةكا الاله ینلملخ كناح

 ردجاتګ هع هلا روکذ م

 دوعودامثد دح نک اهروشوت بارش # مد یسعو لاج فس و دهاش تس دز

 نم 6 (تادرفم) هما لرت یئزوسدرعو داعو جا بارش ندا ب و ولن ج فس ولوول شن یسع

 شو (بارش)وا فی (مدیس«) سس (لاجی) م (قسو)بوبض ده لا (تسد)
 سادرقكلاسیا (فراشایانعم) دو٤ موق( دوغ )داع م وة (داع)زوس ( تی دح) هلا( نک لر (اهر)

 كنىهلا ےک واتس حفر وره اظ هد نهحو ید رون لواوول فن یسع ی دناا خا یرالد هدص لوا

 لها نالوا هدک اله یک دوغ موقو داع موق هب ازرع ندلطاب قحو هلا یس هک | شون ىع تار كدا
 هل اکر بد لو او هلا لرت یز وس كار رطماوعو كن ماوع صوصخ اهل اغصا مالک ك اط دون و كناوه

 لوا تبا ەدى العفو ال و

 دولځ تسنکم ه ی ور د هکدوس هح لو ¥% لکو نسو سرود دش نير دلا وح ناهج

 م(ناهح) (تادرفم) رداکدنکم اق هدنا کم داف ناما یدلو | یک ل ءا تنح ناه غه دنرو د لکو نسوس

 ات لو م( لک م نسوس)نامز(رود) هدفرظ (ام) یداوا( )لغ-(و>) 1

 ) جورج

 رش )العا تنج ( نی ربدلش



۳۷ 

 (قراشایانعم) اب (دواخ) رد(تسا)م(نک«)ین(ه)وا(یو)ف(ید)هدناف (دوس) هن (هج) |
 هلن ءامل و انالوا با فرش هانا قحر ظن نکسار داکد قحر و ظن موری دالوا یاخناه> بارخو ینافو كلاس یا

 | تلودو تفرهمو تمکح نالوا یونسعمقزرو ت احور یادغ تذهل س هطساو راھ اشنه اش ناو عو
 اقبهدنا هک دناف هنام| یدل وا یکی لاع ت: ج نیفراعلا دنع نو غندل |ماقم هنل مک ترضح لاج ترور

 رد راشم |یعس هنلصخ یدبا تلو د نامه بوم هرو لکو تهی دیرالوق هتلا نوک آردلک د نک
 A دارد غره هکر کس ¥ راونایلس داودرب دو دراو س لکو ح

 (وح)( (تاد رفد ) هلکه ب هم یدواد لبلب E یفورعم هلوارا وسهرزواا اوه حاس ی هم

 یقورعم (رعحس) لث (راو) م (ناماس)خاش(اوح) ىلع( )لوا (دوش)یینب (راوس) م (لک) هکنوج |
 نایلس تقو لوش (یقراشا یانعم) م(دواد) خرت(همخ) هد المال (ان) هلک (دنآ)یف(رد)لماب (غره)

 دوو خاشو هرزوا یساوه كلقداص ل اس یدو یرباتن كلماک خش نالوا اد بوس نو هلع ||

 یک ل لباد شرک اذ كلاس لوا هغرمس(نورةغتس مهراص الابو) را وان هرزوا یساو

 هد رکفورکذ ییهلا ترمضح هانی زس بلق یلام هل هل دردو یلاشندا و سام هدرارص-تاع وا ا همخ) |ا

N OREO 

 دو نيد داع ناماس یالهرزو 8 دهءفصآدا۔ با اما ماحهاو

E E(هاو)(تا درفم) دو نیدلا دا یریزو ثلنکل» دنایلس هتسا  

 NEE رذو(فصآ) رکذ(دا)هالما (ا) ولوط (بلامل) حدق (ماج)هتتسا

 رمغ (قراشا یانعم)ردیج(دوجع)تقوریزو بقا (نیدلاداسع) م (ناسلس)م (ثام) م (یتو)
 ۱ اغ فرصتمو مظعا ثوغ یسقمقح ثراولزع < فا تالا لسفا هملءتانت رف ترض نحو سنا ۱

 یسهفلخ كن ارد ضرالا ی هتنا فسخ و تقو ناعلس مالسلا هملع ی دج انب لا داع ضرالاوءاسلا ق دو# |

 داشرا كن دعت سم ني ڪڪ اس هکر دماکم میش ربو لم اب رک هفت | ةفہاخ لواردد_هعفصآ یرزوو |

 هد | هد که ار عطا دو ادبو ناخن نم ءم اکع ش لو ارد هد دی د كيا یس هب رتو :

 نسوا شیفت بمان اباد کس

 دوش سا دار لظدیانانتدا هک ٭ ا ک 7

 نول وا مادهرزواقلخ یاس ی یكی ایدیاات هک طفاح یا همسا دا رهیدیا ندشع هدنلودكیا |

 هسن المال (ا ) هتسا (وج)ماد (دبا) دا رح (ماک) ) تشمورورس (شع) نم (ز) (تادرفء)

 (ش) حرم (تفآر) هکلوک(لط) اد( باب) هات (ا)نوسوا(دب)ماح) رمش(شرم(تاود)
 نهار نیو شیمی ازش لا یا ا یانعم) ماد (دودم) ربع ا

 یتقفشو یتیم راس را کم راب د ن د هالا ترم حر دلصاحد امم هله دنس هناس رانا هکهتسادا ماد |
 نود اوا ماد هدزعرزوا مزب ۱
 دول دشاوخو دور اف تجر لب × راهظتسا سمادم طظفاح هکهدایراس ۱

 | (را-)(تادرفم) رک لوک هو یدیا هناضف قر افش یداستا ما دلها وا رک ارت

 ناسا (لضف) سیال ()داضعا(رهلفتسا)رض (شز اد (مادم)م/ظفاع) بارش( دا )ارو تک |
 (فراش ایانعم) رک وا(دوبدحا >) یدنا (دون)رتس !(دهاوخ ) یدیا (دوب) هلن (راسذع) )م( تجد)

 نالوا بو لار اف یداقتعاوداقعا ماد انفاس لوا هک هضافا قسشع بارم :هزب نسندکم رکح شیا

 6 اساهلو رک لوااک | هنوردهتناسح او تجر كهللا

 درک اب هقح ثالفابر ؟مداش درکز اب هقحرمم ۔و ماددا م قوص

 (دام )م (فوص) (تادرفم) یدلبایداش فراس ی هشت
 i هسد المال (ان)هلدح (رکم د )لع (داسن) 6 ر قاذود( ماد) (یدوق

 : ا رام جی بدی سس تب |( درک )راجو یب تی ادب
 حس سس سس

۱ 



 ۱ رکم لو | یداد ار اهظ | نر ارمسا نا نبلق دس اف نالو | یس هقح هل حر رحم یدروق یغازود هعع-و ابر

 هر ادخ نادم نالوا هاج كلفدوخ اب یداب !نوجم | نامزکی هکلفزاب هشح نالواد-ءاسمان الق كن لو |[
 1 یدلب ا نوعا تمزک

 درکرار لدا اه دعس ضرع هکارز ¥ هالکرد هضم شدنکشپځ رس یزاب

 هرو یدابا ضرع هدبعش هزار لسها دک !ریزرربق یی هطرعو هدنهالک كضوص یس هل حو یزاد کک ف
 هطروع ( هضح) رمت (ش)رر ق (دنکش) ثالف(خ رب )ول وا (یزان)(تادرفم) یدرتسوک فووازوک |

 رس لها (زارلها )هبالال(.)ینویو ازوکراق (هد بعث )راهظ ا (ضرع)تلع ( هکاریز)م(هالک )ف (دد)
 اسد دوخان ندزکی دکل هلتفر عمر یکم وو دلار دق عاشترا یودنک(قتراشا یانعم)یدلب (درک)

 عین ك تسر تروص»یفوص ندزکبهیا دخ ناد مم یو دن که باد سأفدانبو بذاکی اوعدیکباذکلا ۱

 رکمرتره نالوا هلن هدست شد دناونرورغو بعو نس هعم-و ابر ید داقر ت٥ هدابلق یادیوسنالواداسف

 هلغمروا هن زول بو دیاراهظا رم یزاب هاج تلف یا دخ ناد مم نالوا بولقلا سيس اوج نسدلمحو

 هبا دخ نادیهنالو ازار لد ا نر ةناقرره بوتلو ازم لطاب ان اقح دکرلدا یاوسرو لڅ لو دنک
 نیمآ مه تاشو مه تدع تاکرب ها انعتم نو نوا ابیاوب رانلوا یح بلاطو نو دتاص هد عش

 درکزان زاغآودمآهواعرکید + نافوصیانعردهاش هک اب قاس
 || (هکاس)م(قاس) ( تا درفم )یدل با عورش هزانو یداک هبهواجوریک ی و بح انعرلرادفو ص ہک لکی اسیا |[

 لا ضرع (هواج) بام () یک (رکید)ریفوص (نابفوص)لزوک (انعر) بوی (دهاش)ک لک |
 یداهو ریکسد هداز انم عطقو تامقع یا ( راشا یانعم) یدلب (د 3 ) عورش (زاعآ) یداک (دما) |

 لک یهاکو تاذ لک یھاک ه تنا ترض > نالوا ینمطل بوم لرل هقعء ف وص هک لکم داشر ہار دش یح نالوا
 یداب اعورشهراتتساو انغتسا یهاکب وروس تافص

 درکزاخهار تشکزا كنهاو + تخاسقارعز اس هک تسا کز ا بر طم نا
 ندصق عوحرهنسهدرزاجورکو یدلاح یتسهدرقارع یعبی دزو د ی زاسقارع کردن دن برطموب
 هدمقسوم لع ( قارع) (نزود) (زاس)ردندنق (تساک زا)یعغلاج (برطم)و (نیا) (تادرفم) یدابا
 هسدالملا (ا) كلکمو د کڪڪ (تشکزاب) دصق (كنها) یدزود (تخاس) رد كماقهر
 هاردشموب (یراشا یانعم) یدلیا(درک )ردع-اماتمرهدنشسوم لعیخدول(زاجج) لول (هار) |

 هنافص : لک یهاکو هنا ذء لع یهاکندقشع تاماقم هماقمیلاعءیفوصنالوا هدناسیلنول دکردهدنفقداشر
 هدناذ )گرا وثااماد بو دنا هاک | ندهدرب نور دزارهد نک ماقم هلا غ ازار شک بودیازاعارمس :

 هديا صالخ ندتاشولتو هلسق قرغتسم |
 درکزارد تسدو هنوکن تسهآ هاز » ےورادخ هاش هبام هک اب لد یا

 | (تادرفم) یدلبا لاتوزواو كيهصیقهکند هنن لوا هدىکه نهانرو هنطفح كرا درب کلک لک وک کا

 نم( هدیک(میمر) (دخ)طفح(مانب) هام بز (ام) هک لک ( دک اي )ل کوکی( لدکا)
 (ییراشا یانعم) یدلبا( درک )نرزوا(زارد)لا (تسد)هصق (هتوک )كی( نیتسآ) که سن لوا( هجا )

 ندیالکالا لحال لکشلا ریست لکل کو کی ار دلصاح 4لتماقت سا هدقشع هار قارغتسا هنا ذ تا لکو |(

 هنهانبوظفح كهللا ترضح بو دیار ذح ندر هنن عور شما کی دلشبا كافوص ماو ع یحاصهل>ورکم |
 ردقو دا ره ییو هار مقسم طاریص هکله کمک
 درکر ل یو چ + تخاتسار هن تج ھا نک تعوم ۱

 یدابق یسویقانعم هن زول یلکو کک كن ا ق شع یدمانن وا تسار یے هکمکر ها ریز هاا بعلو تعنص
 || یرغوط (تسار) ین( هن)م( تم ) هکعکره( هکره) ارز( هک ) هلی (نکم) تفارظ (تعنص)(تادرف-)

 (درکزارف) (ییعم)وبق(دد) کوک ( لد )وی (یور) سالم ()یمش (شز م(قشع) یدایدا (تخا) |
 هغ  تاسییلت ها تالتسر تروص بواوا عد ات هسفل لمس هدنلوت قح ید بلاط یا (یفراشا یانعم)یداپق

 ها دادو



SA 

 قشع هملوا قد اصهدنا ول یب ګو یش عك هالا ترمتح هکمک ره ارز هکودنولوا هبا دخ نادره هلاتخاتمو

 ندعاهس تالو ندنایر تاضو 9 بولاق یس و قان عمه ز و یلکوکكنا یهاشنهشترغو یهلا

 ردک رک هوا بلقل | عویطم هحش مس (مهبواق ىلع هنا عبطو) مر

 درکزا شر لع هی ور هر هدنمرش . *  دیدیدوش تقشح هاکشد هک ادوف
 (تادرفم) یدالب  هرزوا ابروزاحم یل ع هک كلاس لوشرولو الخ هوا ره اظیر دص تقشح هکءدتم اغ نيرا

 ثلا(کدرهر) لخ(هدنمر)رهاظ (دیدی) هو (دوش) م (تقیقح)ردص(هاکشیب) راب (ادرف)
 تا ماتو هل رح بولو ا قد اص هدقح هار و( نر اشا یازعم) یداب |( درک )اب ر (زاحم) لع( س )م(لع)

 لاسکریرفهدنسب ونعمروضح كهللا نالوا نیک الا مکح اوه در ارسلا ی مول نيرا نالوا تس رب تروص
 ردکرک هساوا لخو بوعح یروص كل اسندا لع ها بر هناقف انملو !هدقداو اره اظ یتققح

 درکزامن دیاعب رکهکوشمهرغ * تساد یوربماک مارخ شوخ بک یا ۱
 دوخ اب یدلب زا یسیدک كل دیاع هک هلو ارورغم هلا فقووروط نسر دک هدزق تاک کی جن اص شوخ یا

 (یوربم)هدسنق(ایک)یهنلاص فیطا (مارش شوخ)كلکک (یک)(تادرفم) یدلی زا یدکهباع
 یانعم)یدلپ مر م(زض)م(داع)یدک(هیرک) هلو (ویم)رورفم(رغ)دوط (تسین) نسردیک
 بولوا هدر هبا اوسام شون یاقیا هحشرس هیالا(اح م ضرالا قنعالو) یلاعت هل لاق "(یراشا
 لفافشاوا ا:>رفو رورغم هتسهرهاظ حالصو تادابعزغم الب نالوا شو ثخ هللا هعجتو ایر صالخا الپ

 ضرغو هلا لال اھو اراک هل -بح عم ی یک یدک کا با فاصنا هکلاح یروطرورغو لد هبه
 توغاداا هست لمح نالوار اود هلوارورغم هنتر وص داع بة امه نو ع اان دده درګ هلا هد ساف

 ۱ نسهدیا یس هنصعت صالخ |
 درکز ان یابرددز زاد ارام × لزارد 6نادنر تمالمنکم طفاح

 یدابا ییغتسسم نددهزنالوا هاا ر یزب قرضح یلاعت قحهدازا اریزهلیا تمالمیرلدنر ظفاحیا
 م( لا )یف (رد)  رلدلانا ال نیاب ین رغ كقح (نا دنر) نعط (تمالم) هلی ( نکم)م( ظفاح)(تادرفم)
 یداب!(درک)یتغتس(ن ان ی ) دهزنالوانوجما اب ر (ا ر دهز )نم (ز)م(ادخ) لوعفمءادا (ار)زب(ام)

 یرظاندب رغ لح بار یره اظرومعم یلق هدنرمس (الةمولنوفاخعالو) طظفاح یا (یراسا یانعم)

 ندکلیاسنالوا تخورفدهز هما بر یزبیلاعت قح هتادمع هلیا نعط نیت ص هرات بارش یی! ال عطقنم
 )او ءودسلا ةر امالا سةن ارمشنمهلنا انه صع یدل ازان یو یفنسم

 درک مانع هناکز تشاد دوخ هاو sk درکیمامزا مج ماج بلاط لدا هل اس

 (تادرفم) یدلیا ان ند هناکس یدرتوطو دنک کی هن دذ لو او ی دلی ا بلط مج ماج ن دزب لکو کر لب هن

 یدلیا(درکی)زب(ام)نم(زا)یعساهاشداد(مج)حدق(ماج)م(بلط) لکوک (لد) رات (اهلاس)
 یانعم) یدسلی  (درکم)باط (ا_نع) دا( هناکس )نم (ز)یدنوط ( تشاد) هکیهن.نلواو (هخآو)
 هده اش «ندزرب لکو کر الد هجن نغلو ا بو ګو لفاع ن دنرمس ( هر فر ءدقف هسف فرعنم) (فراسا

 هدندنکدا دعتسا و هة تلا فی دابا باط یاقیا دیوس یالحش تآ مم نالوا لصاح هل او د نک نا لاج
 لها بوع ا تنلط ندو ډک نرو رکو بودنا لرتیبهدس ام نالوا بلاج یهدهاشمنکی اراو
 ردا یرو هان كن انعمهدنروص لدا کاوه یدلاانکندنروص

 درکسانرد با ناک دش مکر ا باط ۽ دول نورم, ناکمو نوک فد صزکی ره وک

 (تادرفم) یدلب بلد ندنراشلوا عر اضكنر انک ا رد ی دیا هرمشطنددنف دص ناکمو ن وک دکرهوکرب

 یدی(دوب) همش (نورب) م (ناکم)نامز (نوک) م (فدص)نم (زا) هتدحو ()  (یهوک )
 (قراشا یانعم) یدلیا(درکس)زکد(برد)داک (بل)راشلوا(تاکدش)یواب(ک) نم (نا) م (بلط)
 اع هکر درهوکرب ی لات هتل ا لاج هد ۵ اثمو ارجو نوح ی تا ذرا ونا ی الت دوخ ابا دخ طس او لپ ضعف
 ماش یرلعب اضكن همولا تا ذ دج ود یار د هلکلزاب لکو ک ن ککر دهرمشطندنفدصناکم و نوکو ردن دما

~- 0۸ 
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 | رد کی لط بآن دارس باط وی داب ا باط ن درا ار د سن الا نط اش هکندرلتش رط ماو ءو ن درا برو ص

 "درکسارادخرو دزاوشددیئوآ × دول یواناج همشردادخ هک ار لدی

 (تادرفم)یدرلبا نوعا ادخندقاریاو ید مروک ین آلوایدیا هاکنآ هدرب رهادخ هک زسلکوکرب

 هلکن(یواب) ناکم(اج) لجب(همه)یف(رد) مع (!دخ )لوعفمةادا(ار) هدر (ا)یشاع(لدب)
 هتا(ارادخ) ار (رود)نم (نا) ی (ش)تیاکح(ا)یدمروک (دیدیم) لو (ا)یدیا (دوب)
 مکعموهو) هک ی شاعر هنر (هنومصوممع موتبهللا ی ای) (یراشا یانعم) یدرابا(درکس )نوا
 هعساضتقم (راصبالا رکردنال) هفرعاالبققشاع لوا یدبا هلا هلناهدرب ره هجوم (منکامیأ

 اعادندنغب دلوارسم هنا دوخ دوخ هتل ا لاج ةدهاشم هبا عفر نوععب داوا یب دع ه انعم كتر وص

  ۱زردهدزا نود لدا نوعاکب هلزڪڪ٫ رک نوعا هلا بودا دا رسا ندرلا دخ بوم نالوا هلن فراع

 لسیق لا دا وکر دمزال كم بلط هل تنو هقسش عرب ره ند نفی داو ار ذعنم تاصو هللقع دق هارو

 رد ج3 لوصولا

 درکساشم دیواصع شد یاس ۰ ابا درک هکلقعه دیعش همه نآ

 (نا) (تادرفم) یدلیاهدنکوا اضس دیواصعییهاسابوک یدلباهدنوب هک لزا هقح هل ج لوا لقء

 ۳( E E رم( لقص) یاس ah (a)  لوا
 هلعیسوم(اض دیواصع) لوا (ش) ردرفاک تریدباطهب ینازوب قاخ بواب یازوب ندلبارسا ی

 هل ازاشءزیر دقوب زج اح امر هبا اوهتعب رش (فراشایانعم) یدلبا (درک)ر دیرلهزهم ك ءال لا

 ردق هنره لقع هدقح هارو بو اوا عدا" هباملو او اب او هقد مش ع رمش یکی سهرفک اکح نم دزرولوا لصاو هقح

 یدیانوءلم بول ول لصاح هدنافرب ندنهسو بولاق هدل ال طور فکر دق لوا هد دابا یا زابهقحو هل.حورکم

 (لوسزارت | نم ةض بةت ضبةف) بو ایروص ی ازو فر عر ند اگ ارم ای لح یرهاس ےک رولوا
 نالوا (داوخهلادسح) لوا پولا قاربط هسحر ابر ن دنا یتا ا لذت آمل لا هملع لارج هحشرس

 n یازود ید

 س# !قازاب هتحو هل حر دق ول ی ص اس هلاقع ید ر دد اط هب ی ازو ودر دزکم رکت رسو هل ارا اید

 هدنرو حح مالسلا هلع یسومنالوا یه اض_ دی واصعب وا و داف ر ندن سا ضتقم یلقع نکیآ

 یدبا نومام بولو لاله رەد (ساسمال) هدرانامرو اوهدراعاط نولوا یئحوندناس) اےک | یارحوب

 لسو هملع هلنا یلص هبس> ها شاع ا لع هنف نم هلن اانم هع ر د ثل وا

 درکسامهملحرظن د ات وک ٭ شود مدر نا غمر رب شوخ لکشم
 (تادرفم)یداب الح ییاهعم هل ار ظن دس ات ناغمربب لوا هک مد دبا هننق كن اغم رد یماک ت هو دنکه کک نود

 لوا(دا) بک ن ود(شود)مدنلبا(مدرب) زاب (ناغمرب)دنع (رب) یدنک (شیوخ) مم (لکشم
 یانعم)یدلبا(درکم )زوسولزبک (امعم)فشک (ل=) مم (رظن)ترصنو نوع (دےات) هسیالمل (اب)
 یربمغس ثراو دش صو ید را و آر هظءرب قشعهار تاقعو تالکثمهد-_نالط لع و (فراشا

 لرت یقع نوعخی داوا سهل نمرهظا یی د لوا نکح# عطقو ف شکن سس هلاصانا رک تاذ
 ترصد لد او هنا دسنعنمدب وم یخ دلوا م دابا ضرع ههاک !فرصتمد-_ش رب یماکشمو دنک بودا
 یدلبا لح متالکشم ممجنغلوا

 درک ماشاع هنوکدص هنا ناردناو * تسد هدا حدقنا دنخو مرخ شمدید

 یدابا اشارا -اولرودزوب هدهنالواو هددلاىدق هدام درو کح ناد:خورور سم یناعمر لوا

 (۲) بارش (هداب) م (حدق)ییل وک( نادنخ )رورسم (مرخ) رمت (ش) مدروک (مدید) (تادرفم)
 یدابا(د رک م )نا ریس( امام ) ولرود( هن وک )ذو (دص) 2 (هنآ)ل اوا(نآ )ی( ردنا) لا( تشد) هءقرظ

 هلقح تاد ات کم دروکی مهاک ارد مکیدلءاضرعیلاح پولو اتالک ثل ا ل الح لوا (یتراشا یانعم)

 بولو ا نالوا یک هناخ لو او ناق شاع بولق فرصتمو نا دسنخ هلا تالت تاروهطهثسشنو رورمس 1 ٥
 23 سس دے

 هه



 | شاوا زونکم هدناقشاع
 ردقول تعن هلمنظ لمأک زس هبرجت هدقانربره هدخ و مداوا عیاناک | نر کا

 در هماننمدسک نیا هک زورنآ تفک ¥ ےکحداد کون نیب ناهج ماج نیا مفک

 قلخ ی هبقواک نر انسم وډ کنوک لوا ی دید یدرونقاکس ېکح عاج ی روکن اهجو م دید هرب لوا

 ن (ک )اک (و) یی روک ن اھج (نیب ناھج )دق (ماج) وب (نبا) م دید (عفک ) (تادرفم) یدلیا
 لوک (انیم) هبق(دبنک) وب(نیا)نوک (زور)لو'(نآ)یدید(تفک ) ها (ےکح) یدرو (داذ)
 هکمدلء ال اوس هل رطراسفتسا هرم لوا نوح قاوا هدابز مش (یفراشا یانهم)یدلبا (درکمم) یلکنر

 پاوح هل دمس یس هيد قالخ | ی درب لوا ید رو نامز هن یلاعت ی اکسیناقشاعبواقزارو یناهحرارم.ا
 هدازندنولو ردملزا یاطعو ردشارب ووربن دنامعا ل اعهزب مرکو هرس (لزالا ف لبقن«لم*) هکب درو

 ردشعدردقو نذاهرارسافشک

 مراوبیع دیا دارا هغدادعتسا یب هکر رهو ی دنا نار س یاد دعت اورا

 درکہمادیوهوا رسا هکدوبنآ شهر 4 دالب را درس تکو زکر انآ ت فک

 (تادرفم)یدلب اهراکشآ یرارمسا هکیدیا لوا یر كنا یداوادنلبندنا شال راد کرا لوا یدید راد

 کوی( دناب) م (راد)شاب(رمسه)یداو (تشک ) ریش ها )نم( (د!) لدا (نآ)یدید(تذک )
 (قراشایانعم) یدلی(درکیم)رهاظ(ا یوه) م (ارسا)یدیا(دوب) لو (نآ) رمت (ش) م (مرج)
 ینا هکر دح الحر و هنمزهشا درموزعراب مزب بو صان م دق هالو هست ره هلا همازایاطءیدیدربب لوا هن

 قطلاانا بوت الم ع هب هن .هلا تاساعت مزاق یابرد یدوحو هز وک کی دیا لوا یر كن اراي د ادادرب
 ر دشمال و تمالس یرس کلن دیا فشکی هللارارمسا ارز یدلب اراهظا ینوارم-ا

 درک ماحس هک ا دننکب مه نارکید * دیامرف ددمزابرا س دتا! حور ضق

 (تادرفم)یدلبا مالسلا هلع یسع هک ینارارلبمهرابرغ_هروس د د مورک ر کا یضف تلی اربج ترض

 رابغ( نارکید) هرو (دیامرف) مدرب( ددم) دریک (زاب) رک |(را) لیتر (سدقلاح در)اطع (ضذ)
 یانعم) یدلبا(درکم)مالسلا هملعیدع( اعس) کیی هن د لوا (ہخآ) زردنا (دننکب) ید (مه)

 اضع یسماب ارارسافشک ولوا مض اهو بو دیاش و ی همه اهن الام یارد تایل كنسلو (قراثا

 تانعود دم هنلوق هل. دقا ض سف هطس او الب دوخ اهل ےس هط ساو تل تنا ترمط> زکاردهلا یرانوء

 رتاسا دءام ندماظع یاب !هرکهن دق دلوا نوم اهو مو صعم ی دن بولو هلن دنع نه ود هسررود

 هجن هغر س (قواا یح او صربالاو هک لا کر او ) یک مال لا هلع یسع ترض> ید هتنا *ابلوا

 زدکر ر هد او دهضا هاو لاع یونعهو یروص بو دنآاح | یرللد هد

 درکسا دش ل دزا لک طفاح تفک * تسح ی زانا ر خزوج فاز شقفک
 تیاکشرب ندناکوکهناولد ظقاح ی دیدن اغرب ,ردنوعا ند هن ید یکم فز لر وع م دید هن اغهرب»

 (ی)نم(نا)بوبح (ا)م (بخز) لث (وج مه (فاز)رعض(ش)مدید (عفک )(تادرفم) یدلیا
 نم زا) هی دحو (هزمه) تاک( اک )مه (ظفاح) یدبد (تفک ) رده (تسح) ردنوالماعت

 لاوسهب یونعدرب نالوا یندللعندعملوا (یراشا یانعم)یدلما(در هم) هاو د (ادمش) لکوک (لد)

 یواسنوعا ندتمکح هنردق اء ندرکر غز هک ی یافصوایسا تایل نقش بوم لوا ہکم د ا

 یدل اتیاکشرندناکو هناود طظفاح هد اوجردشمروس لو ار درب هلن رارررهاتوافتم بوم وا

 اترا هلو رد لاسب ال یتمکح كقلطم ضاق هسخول یدید
 درکیروتس دراکو بدت یوس دث x درکیروتسمز هب وزررتخ د ناتسو د

 یدلا هلّزاجا یراو ی دنکح هشناج بست یدلب  هبو ندقاروتسم یز ق وب مزواراتسسو د یا
 نم (ذ) مم (هب )بارش نمی نرخ د) نو مزوا(ذر) زق (تد) رتسود(ناتسود) (تادرفم)
 هسیالما()شیا رک )تالو لاو( بست )بناب (یوس)یدنک( دش )هردم(! )واباج (موتسم)

 ۰ قستسم یاو نارا نالوا یش ع یاو رواد. یا( یراشایانعم)یدلبا(د و ۱ هسا( )ندا( وتسد) |
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 هدا ط یراق وو ضرءو یو مانو راع هش یا تقم كاهل ا ق شع بارش وب ناو د نالوا یلازال بارش

 نالوا بواقلا باقمارز ردک ایا با > عفر هلا قرخ یدو جو ء هد رو بازخو ا هغی یکم تروصوب بولاچ

 یراک كقشعناطلسنالواحاترس (اهودسفآی رقاراخدا ذا ولاا ا) هخرس یس همازا تمک كهللا
 ردکع ارومعم لد تعو بو دنا بارخ یااع دو جو و بو دانارو یرارو ه٥

 درکیرودارح هک ن اش رع دن و کب ا ٭ د نک لا شرع سلم هدرزادمآ

 (تادرفء )یدلب !قلقارب انوع هکهر د هل را مح اص هات زکلساف ركنا یدک ەل ندهدرزر رت د

 )رنک )م ر (ش) رت(قرع) ا ( نج ) هبفرظ )رم (هدرب)نم(ز زا) یدنک (دما)
 یانعم) یی( دم( مدد )دو( )رابح اص(ناغ رګ )هد (دیوکب) 79

 باد عفر یه قشع بارش بشن نان ءلوا رمب عن هلازررمخ دناتسودنالوا نادرکرسهدّقشء هار یا (فراشا

 ندهبناطشو هاف تادوشم ۱ اتا نانلواناسحا دلة مرک لوا هدکدتاروهظ لا

 ۳ ها فوک ود ید رطبو دنا لح یلدعدوقو یر م دوق هل ددم س قشعهبلفر هسمک ن هک كتوط لا

 نوساوارداطی ید فرا او ناشر ارش ا و هدالا کلا ۱

 روکلا دعب رولا نم هل اانمص نس همتحهرمذط ندنروط لقعو عرش كس ربد
 درکیروتسم همه نکن نح تسمرتخ د * دنرمک س لاصو دةعر د هک تسنا یاس

 (تادرفم)یدارایتاروت سم لو هک هل ورح د تسد ل سو گزورتچد هکر دلڪش كا

 ( ر د) تو نیک )يمد( ش) م (لاصو)حاکن(دقع)ف(دد )رد (تسا)لوا(نآ)ل# (یاج)
 (تراشایاتعم) !یدلیا(درک)قارونتم(یروتنم)لح-(همه)و(نءا)طوب (ننچ) م (تسم) رق

 هک رس (تحآ اکمقتساف) کر دول قیالو ىلع كنا یدلرو قشع تاو دو اکسل فض واضاف

 یس هح و کنم هک دمر و تکل اتو ناصقت هنح اک یشک ندبا اک دقع هلا لح و مرهم بو دیا یس هته اقشا

 نسە دیا ترم ع هنت امو رار ةه دن س كة شع ناطاس نالوا بولقاا بو علوا یک یی داوا تا هدنلاص)

 نالوا یشع ضاسفهکمع | لواطتو سم مرگ ان تسدهتشع سورع هکرد برون قشع نالوا ی کت سهرتخد

 یدلبا بسو طرش یتماقتسا یلاعت هلن

 درکی روج هراحو دز هناتسمهار « شع برطمرکد ہک ل د یا هدب یناک درم

 هدژم)(تادرغم) یالباهراچ هغلر وښو یدروا نلول هناتسم ییرطم یشعورک هک لکو ک یاریوقلتشم

 ضاعف هحرک (قراشا یانعم) یدلب (درک) هیرد هم()شوخ رس (روش)حالع(هراچ) یدروا (دز) : م( اتسم )لوی (هار) م( یشع) ییجفلاچ( برطم )ورک (کد) لکو کی ا( لد یا) یو (ہدب) قلتش( ناک

 افا ودهاج نیذلاو) هلناذصتسا ها دمګ کب واق بابرا یانو لوا هدز منکل یدلق طرش یتهاقتسا قاطد |
ê)قاش عل رس هعرکد عو نساطع یبا دهو قرض و هلن نالوا قشع بارش ضاسف ل .لماج ما  

| 

 یدلبا طسنم هلد دما یب انعوقب ا

AEEدرک روس لک بزا برطناونحش غ % تفکشب شمسنز مبط لکرا  
 (تادرفم) یدلب ارورممو قوشندنغ ارم لاک نهربق لم لب یدلج | ندنس هعار كنا هسب داچا رکا یک بط

 یدلجا (تفکشب) ربعض(ض)هععار(ممدن)نم(ز)یلکرعمط (مبط لک )رکا |ما)یدلجا (تفکشن)
 لک زهربق(یروسلک)قارب(رم) نم نا) )دورس (برط )یوو ا هحک (ناوح) شوق (غرم)
 ملقراستیا ضرءاکب ناهج و د تان ع هغر (ییطامورصملاغازام) (یراشا یانعم) یدلبا(درک)
 ندنسهبادرا و |تاملعت كامقیق> بومح لواالاز راو اح رهو طسنم عاحما مو ح رماسم مردصو خ تنم

 درب لاک یهرق یرورسو طاسبن انا وعش لبلب مش ات هجا وترولوا ندمس هناجر ج ر ٽاڪ تو |

 یک ییداوا ندنساوهو |

 درکیروکنای یفوص؛قرخ اب ها ۳ دورنشن | دص» ا

 ا6 لوا ل ت اوا لما نورنا روک یکن هةن لا یا زاوپیکلب لک ملارد ی |
E EEE RES 

 تافوص
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 م (كنر) اید(بآ)یدی(تفح) هسالملل (ا) یت (هن) (تادرفم) يدلياهنسهقرخ كننفوص
 :يرخا) هک همت لوا (هجا) زفگ (دورن)م(شنا) زو (دص) . هبیالمال (ا) ريم( شا

 كنششح بوب لوا (قراایانعم) یدلیا (درک ) هبعسن(ب)مزوا(دوکنا )بارش (ی) م (فوصا

 نداوهونبقن ظوطحو ندا وام شوق ك رب رغاظ«فوص لوا بوج ندنسنا تا فاو ن داتا د تا

 قشلا) لکد نکم كور دنک انا شنآز وب هکلپ لکد هل وصابر د یدییناو سام كبر شلوا طبرو شقن هناد حول
 هلو ا یساطءهل ج انعو قسف و ا ةع ھالا تمض ر کم هح رس (بو ہلا یوشام قر ك بولتا قران

NTE( کل۶ او دلارخآ) هکه لب ارب عطت نتطادور  اظنانسفوص  

 درکیرورغهرسردنیدو لدو ل امو ضرع * دوسح هکن ازهدم تسدزا کداتفا ظفاح

 هدنسوه نارورغ+ینث دو لدو لامو صرع دود هکندسس لوا همریوندلا کلن وکشود ظفاح یا
 همرو(هدم)لا (تسد)نم(دا) لا: و حج هود (کداتنا) م (طفاح) ادرفم) ید افات

 ()م(دورفم) سره( رس) ف (دد) م (نید) لوک( لد)م(لام)م(ضرع)م(دوسح) کندن (کناژ)
 ۱ هلن یف انفو سفن یانف هلتراقحو لذو تنکسمو عضا و ظفاح یا (تیراشایانعم) یدابا درک )هیردصم

 لها دودج نالوا مور ند احور قو دو ن د هاا قشع بولوا د قم هبا او بام لوا ارز هموقنداا تم

 اترا هلو ل ردٌشمروهانفندنحو ارورغورەک« فهل = و نیدو لکو کو لانو اح و صرع هنا
 در یناوترصب لک هد کلان هک ھ درکیناودرظا هک آ مج ماج رس

 نسو اردا هک | همرس هکمشج ینک اخ كن هناحم_ هکنسرولو ار داق هک _ارظن تقو لوا هنرس كاج ماج

 نسرداق (فارد) م (رطت) تقر (دک) لو (نآ)ءاشداب مسا (مج )م (ماج) م (رس)هسبالما(!) (تادرفم)
 (مرکر نسرداف (فاود) زوک (رصب)همرس(لک )هنا (هد کم )قاربط ( اخ )كليا (درک )
 تقولوا هنقشعرارسا نالوا ل صاح هدنم وم بلد ذمة ىقح هاش دا كلاس یا (فراشایانعم) كما
 لذرازه د ص بو دیا همرمس هکر زوکی باک اخ كلماک د شم نالوا یهلا ض فر هظ« هکسرولوا ل ماو
 نسهلزارداف هک اتدارا است لکه رب لوا هلتر اقحو

 درکیناوتردبلدزا مغ هنارتنیاب_* رهسقاطرز ه ڪڪ براعمو ی یفشایم
 نسرولوار داف هک |جارخا یمن ندلکوک ها همغنوډ هدننلا ادراج كکلف ارز هلوارسیعغلاجو رسد ارش

 قادراچ(قاط) اشا( )ارز( هکر یخلاچ (برطم)بارش(ی) ین( هلوا (شابم) (تادرفم)
 (یناو)هرمشط (ردی)لکوک (لد)نم(زا)م(مع)همغنو یر (هنار) و( نیا) هسالمل )تلف (یهبس)
 زس دش صو زق سفنرب نقاصر دعطاع فس تقو لاس یا (فراشا یانعم) كلبا( درک )نسرداف

 نسرولوارداق هلکن و قا کچ | حارخ | نداکوک ی یه شد دنا مغو ی هلق تارودکه د: اف لاعول ارز هلوا

 ر داکد نکم هللا قیر ط یربغر هس ول
 درکیناودرص-ميسنوج شتمدخهک ٭ دیاشکبباقنکنآ وادا رم لک 7

 لک (تادرفم)  نسهوار داق کنت اتم دخ ېکر ص ےدناک | ہکراچا یافن تقو لوا یلک لدا رھ ٹلنس

 (ين)لنم (وج) عض (ش)م(تمد>) راچ دیک, )هدر (باتن) تقولوا (ک )نس( )م( دارم
 فدک و رولو ارب تقو لوا اکسیهلا قشع كلاس یا( قر اشا ی انعم )كابا( درک)نسرداف (یفاو) یلیر ص

 تعاط هکر دیا ناسح او مرکنا اثم ی لانجه ده اشم بو | لک نامز لو ااکس قق بوب لوا هلا باقن
 نس هلو ار داق هزاسنو ع"رضت هلتراقحو لذه د هلا هاکر د هلغلهاک |هدرره»بولو | موا دم هدقح

 درک یناورفسناارا یک اھ دوس ہک ۳۹ ی دق هن رس شع هلح ص مزعل

 (تادرفم) نسهلو ارداق کچ !یرفسورک |نسردیاراهدنافارب ز وقورلب | مدقرب هن دصق یس هلح مه شع
 ارز( ک) هبتدحو (ا) مم (مدق )وق( هن) لو (شی,)م (یشع) قان وق( م ) دعق (مزع) هبال ال )۲

 لایا (درک )ك سيار داق (فاوا) م (رفس )وپ (نیا)رکا (را)نسهدیا(یکح) عججتاد (اه)هدناف (دوس)

 مدہەد بو دیا نامرد كن | هدقشع نا دم»هحشرس (ةدهاشلا ثر و ةده اج ا ) تلای (فراشایانعم)

۳ 9۹ 
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 نسرولو را هدب درم امن نس هلوا
 د یناورطت لد | شد ض٬قب ۹ روما منو رو تح قود ةراچ هک اس

 (تادرفم) نسهلو ارداق هک ابا هلضءف یحرتو شش لرط لها هراج هنمظروماز هنقو دروح < لک

 هدهاشمو لزانم عطقهدةشع هارهحرک( ی راشا یانعم) تل ( درک )نیس هلوارداع (یناو)م یر

۵ 

 هبا صالخ ندتشه د کر دمزال قلو ا نر اق ین د رکو ضیف ك > رره ار یح اص ترصد ررو ع تمالدو

 نس هلو الثا هلتمالسهتلصو
 درکیناورطتات ناثن هررابغ ٭ یلوهدر و باتت درادنرا لاج

 م(دابلاج)(تادرفم) سهلوا داف هک ارظف ات هلا نک اس یز و كلوب نک زو ط هدر و باقن اجرا

 (فاد)م(رظت) ین( یا اس(ناشن زن (مابغ)نکل(لو) م(هدر)م(باقتریوط (درادن)
 هاب اییسنکلردق و هنسارب ناسا یسهده اشمو نامند هتنآ لاج ( ی راشایانعم) كم با( د کو نسهلوارداو

 سوار داف ههللالاج ءده اشم هک لا عفرووحت یدوحو درول هل ارب تمهو

 درکینا ور ذکت قمقح ی وکیاک × نور یور یمن تع سط یا کو

 ن-(و)(تادرفم) نس هلو ارداف هدنقک ارذکه نسل تققح نسزفک هرمشطندنن ا ناهار

 (تقیتح) لع( یوک )هال () دن (اک)همشط(نوریب)نسزتک (یددیمن)م(تعیبط)وا (یارس)
 ندتعسط تامضعقم نس كلاسیا (یراشایانعم) كلی (درک) نسهلوارداه(( فا )دک (رذک )ره

 لاج: دهاشمو ههالایلا تاصو نالوا تةق هکد | لر یرلنو یو هک د هقح هرمشط ندنورش تا ذلتسمو
 نس هوارداف هصن هه الا

 درکیاورز اخ نڪ لع نيارک « تدب ریسک اهفرطهناطمرد«ییادک
 (تادرفم) نسلوارداع هک !نیوتلا ین اربطنس یا یلع و رکا ردادمکب ګر ینلادکك نسو رق هنانعم

 و (نیا)نا(ک رخ ادا( تسا)هیتدحو (ا)ابمک( یسک ۱) بع (هفرط )م( هاجم )ویت (رد) تف( ادک )
 (قراشایانعم )كلبا( درک نس هو ارداف (فاود )نوا (رز) فاربط (لاخ )نس هديا( ڪک ) م( لع)

 تاروهطنالوا مک نتعو تقب رط ءدهاح نالوا اتعک ل عو تعد رش لع نالو مک یازحا كلاس یا

 فطلر ور دامك سر قاوا مزالمهنهاکرد لتعاطا وداشناو هلتراق> و لذ كاماکددشیمنوصا تقشح |
 هغر (ضرالاربغ ضرالا لس مود)ثلبسر دیا لع ها هج ول صلاخ لدترتوب رک ارد مع ارم کا
 نس هلو ار داق هتلصو هتم .ةح نالوا یک صااخرز هلا تد رش دوحووحم

 د ینا ورس رت نانزهدنخ عم وح * یابیبهک آ تان ررونزالد

 نسهلوارداف کا لر یکشاب لر دیا هدنخ یکم م“ نسهلو قلهاک ارکان دنرون ت ضان ر لکو کی ا

 (یا) هردم (ا)دادرخ (هک )رک( )م(تضابد)م(و)نم(ن) کوک (الد) (تادرفم)
 البا( درک نسر داف( ناو )شاد (رس) مم (رت) یعیروا هدنخ (نانز هدنخ ) موم( عش )لث (وح)نس هلو

 لمار تمه بولواهرزو ا تادا حو تاضایر هلا لماک د شح تاراشاو نذارکاو (قراشا یانعم)

 کن سز ربا هتناحور قو رب ل رولو الثا هتي دحارارسا فاشکناو هتفر همر ون نالوا ی هح تضابر
 نس هلو اردا هک | ادو یس ولج هساوا ین د لشادو ناح ك لر هلو ڪڪ یک و ع

 ناسح ا (ششخج) و (ضیف) 20 ()م(دوما مطن) مه (روضح )م(قود) م (هراچ) کل( کا

 دز یا ور د یراک هکر ا دم عمط * ید ی ماج و قو شعم تلاتوتیلو

 ( تادرفم)نس هلوار داق هکسابا شبا یربغرب هک عوط دما ندهروک ی م ماجو قو شعم بل نس هک اداماما :

 (عمط)نسهدوک (ینس )بارم (یت)حدق (ماج)م(قوشعم)قا دود (بآ )مادام( ان)نس(ی)امآ (یلم) ۱
 نسهلوارداف (یناوب ( ( (فراشایانعم) كابا( درک شدا یربغرب (رکدیراک) هقوط (رادم) دیم 8
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 | نس هطساو الب ! ضف كن ة> قو دعلوا سید دیس هرم تو ورا فاتکناو تفرمملوا تاسیآ

 ندکدنک هک درولوا قراتسسه هس سهربدلرا ب ۱ باقنانتمطا هک دهد هاشم ۰ نسیلاریال یشعبارشتداو

 نسهوارداع هک با نیا یرب غرب که ت وط دما

 درکی ناور ذک ته رطهارهاثد × ظفاح یو نش هناهاش تحصن نیارک

 (تادرفم) نسرولواردات هک ارذکه نها ردا شتة: رط ظفاح یا در دیا لورق ی حصن هناه اش ورک |

 ولوا (هارهاش) م(ظفاح)كسردبا لوبق (یو نشب ) بونم هه اش( هناهاش )م(تعص) و (نیا) رکا (رک)

 نااشرک ا ظفاع یا (یراشایانعم) كابا( درک )نسرداو (ینا 7 رط)لول

E OEهاش هالا لدا قد ر اط كدر دیاا دو لکا هدقح هار بو دیا لوق یت  

 تالو سهلوارداع هغلوا لث ان هنناو د هتنا لا تلصو بوک ن دلوي وب یخ دنسردوبیهار

 دنکرب ی بدل ورم .نآ ۰ نمادونم تسدن رادعد

 یدرابوقن دمضبو نب ی لا یتماف یینلاص هلااناریز رد های یماد لدطورم لوا ما می هرکه دول

 (دنلبورس) _ لوا(نآ) كعا (نماد)عم(هاو) نب (نم)لا(تسد) هرکسندنو (نیزادع) (تادرفم)
 لوک ( حب ) لو بید( نب) نم (زا )جت اص(ناج) تماع(الام) هسیالما (ب) ریز (ک) درسلکوت
 تاذیلتع بولوا لصاح مات فاش کا هلق> تیاذع (یراشا یانعم) یدرابوق( دنکرب )رمت (میم)

 یھ ا تامل ر اونا قارغا ارزر د هللاا دخ تسای خا ےلق نو کسو نانسمطا هر هرکه دکدنن اروعطیهلا

 ردیاب عذر غرق کلبه یوسام بول 5 ییعتسم ندلاع ی

 دنس وح تد ور سا !مدروآص ةر هک * یاشکب عقرب ول تس یو برد تحاح

 (تادرفم ررونک ههقر یکح تالرزول ی یا لرو كنس هکج آ یک عفر نس قول تحاح هو برام ۰ ر

 (ا) ارز( هک) جآ(اشکی) ی: هدر زود( عقرب )نس( ) قو( تس )بارش( )م (برامم) م (تجاع)
 ۱ (دنس) ل ۳ ی ی( میس )دروتک (تروا )ندزوم تکرح ( صقر) هسالغال

 لاج هدر هطساو الب یک مالل اهب ۶ یس ود ترمضح هدق ارغدس | ماشم (فراشا یانعم) كاررو

 (افعص یدو- "رنو کد هل عج لبحلا هب ۲ ىل تاماف) هدکدید (نلسلارنآ فرا بر) هما عفر یکناشنف

 لع دیاروهط یهل ا لاج تال نم ثار اونا توطس««دوجوزمحات فض ناب روک یکه وک هے رس

 ردناوا یڈغم ارم بو دیا صةر یرورض یکر دیا صقر كلرزو دشت آ ن دنلم ق م دعدو جو ف عض

 دن مس نار دنلام کیو ر نآر کم × تره هنادوشن یو رش

 (تادرغم) رلهروسهرزوا ین انمط ناسا كس وع کز وب لوار تم ,زاوا هتناهش زول تصزویرب مه
 (نارالا (زکم)تداعس (تخح) زول(م هرهح) م( هلآ ) زاوا(دوشن) بدو (ا) زو (یور) اعط (ج)

 راصالا هکر دتال)(قر اشا یانعم) تآ(دنمم )قان )ىلع( ) رل روس (دنلام )زو (یور)لوا
 لاک اب لاج 7 .ادیهلا تالت ر هلم هدر یتا درجه هل رش وهدااعوا هرس (راسالا لردیوهو

 هدتضابر هو اهس سان عو نوعو هل بر تام دات هکر ا درت تادلوا رکم نه هلو ند اعس یھاشنهش

 ها قا ها یفینافورڵ ل قہ د ہلام هادم اغ ىزا یور تدم هصن هدقح هاکر د بو دنا دوج و و

 رل هل وب نیش هس نه
 دنحو ک اتم نکس مرا دنشد نب زاربص 8 وشیوکد وش هحر NE SE امفک

 نیکد بک ها وطرب  هدابز ندنوب نوساواهسرولوا هردم. .ابد ید هرازمس كاب لمس

 | یر (ونترک) e *(هحره)نس(9)م(مغ)م (رارما) مدید (حفک ) (تادرفم)
 |(ک )لجن (نکج)مزقوط(مادن)هداف(شب)ندنوب(نیزا)مریص) رده هنساتعم نو لوا
 ریس املراوا هک تقولوش هلکس ان 9 س برات (فراشایانعم) لدو هڪ 9 لدهنخ

 ڭا نکی ارد ڪڪ كش ميش ع هکتوساوا س رزلوا هنره مراد |شاف فرا رسا قشم 3 نت لوا

 1 ی ىس مغص ەي نوک كفرا هحار داک ثم

 م س تم مد



 دنمکب شدنبمور اد هس شح نازا مرش ۷ داصا ارهنکشمیوهانآ شکم

 (شکم) (تادرفء) هل با دنکیق نانو اندمشچ هابسلوا همر داوا یوهآ نیکشملوا غنی داص ېا

 ندن (ازا) اس (مرش) جدآ کا (داصیا) غی (ارم یلکشم(نیکشم) ناریج (و٭ )لوا (نا)مرداوا
 لتقع یا (یراشا یانعم) لب دن (دنمکی) رعش ( ش)هلعا (دنبم)توط (راد)مم (هیس)ازوک (مشج)

 حور یلاعسدق مرح کشم یوها نالوا دعت م هناه» یالګو هناجر مر کام د هدقشع هارو شاعم

 یسد قم ج ور لوا هلن اامح ندناشلا مع هل نالوا ل اعرونم نوڪ: تا ذ همکح هنا وه یزمآ ار الره طم

 هلن ادعبمو روحه د یز ندادخ هاکر دو هلب ا دةم هاا وسام دق هنفالخ كمهل تلخ ام
 دنلب رصقنآ ب لرب مز هو اک زا * تساخرماوتردنزا هک یک اخ نم

 (نم)(تادرفم) م هبوا ندنق ینراک لرصخدنلب لوا ماکدرداق هغمقل ات ندومقوب هک مربح یک اخ نب
 ندنق(اکزا) هفعقلات (تساخرب) ماکدرداخ (خاوت) ندوبتوب (ردنیزا ) بوسنم هک اخ (کااخ) نب
 (فراشایانعم) كسکو(دنلب) شوک ( رمصق)لدا (نآ) راک ( با) ىلع( ب )مروا (غز)م (هسود)

 هلن او مسه دنن ل سل ذورتق>رب شو اییانک اخ كن سی ونعم هاکر د هالا ترشح ی اصابرمک واع لو
 ( رانلا قهتفذق امف یعزان نخ ئا در ءار کل او یراز اة مظعلا) ےلکدر داق هکقک هيو مث یربغرب ندنسورق
 واع ںولوا فرتعم یج ا > اوز هللا دمع هک اجر تجر حات ز حان دبعرب هش رس یسس دق ثب د >

 (بایرالا برنو بارتل انآ ) ہک کدر داق هد کت اراکتساو
 دنع دوکنرعش دود شسلاکر ک # دون ظفاح شکل دورت یاهازغ نوح

 هددنخ لوا یدندخ لاکن دنا عاټسا لوارکااضرف هديا عاسا ی رالزغ شکل دو ف.طل كظفاح هکنوح

 (دونش) 2 (طظفاح) ییکج لکو کا شکلد) فبطا (رت)رللزغ (اهازغ ) هکاوح (توح) (تادرفم)ع درعش

 (دو) رعت (ش) یدراد وسهدصق بوخ هکر درع اش یراکدید یدنخلاک (فاک ) کا (رک )هملکد

 ند هدا مولعو بع ناسا لظفاح (یراشا یانعم)هددنخ ( دن )زاد وس (.نوکح:)م( رعم)هلوا |

 ۱ لغو هنرارسا كنود هستشاارک |یدنخ لاک نالوا ل ثم ی هدتحاصف ی رالزغ نالوا هلا قع مانهلا 6

 یدزع د یر عش ید نک بودا ١

 دن ردنادوب هکهبنام-ههناو دهکناز ب  ظفاح نکشم یوسک نازا لدناتسسهزاب

 (زاد)( تادرفم) هلوا هد دن نالوا كی نامه هب هناولد هکن دنا هل ورک کلکو کن دفاز نک شم لوا ظفاحیا

 هکندنا (هکناز) م (ظفاح) یلکشم ( نیکشم)فاز (وسک )ندنا (نازآ)لکوک (لد) هلا( ن اتسم )ورک
 کاک وک طقاح یا (قراشایانعم) غا(دن )ف (ردنا) هلو ۱(دو )ك( هب )قغ ا (نامه) م (هناود) ِ

 : دقمهدمهلا یشعرضزرابرهنالوا نسح اه هناو د قشاعا ریز هل با غرافند هبه | تافصتاسلعت دمق هج ول 4

 ردهنعسار وب ردقهلوا غراف ندتح بناجهحو نارور داوا ۱

 دن درک دت دص هک لد نیزا ه١ لمم ظفاح لددرادنود فازب رج
 (تادرفم) زعوط دن, لد زوب هکنداکوکو لا زّءوطلسمرب هب ی رمغندکماز كنس یلکوک كفاح ||

 هبت دحو ( )مه (لسه) م (ظفاح) لوک( لد )رو ط (درادن )نس( و) م (فاز) هسبالمل ( )مع (رج) أ

Oذوب (ده)  a CN 
 كنسزعوط لتمر هب یرمغ ن دکماک نس یلکوک لظفاح یی تح بو یا (یراشا یافعم) تح |

 هل ر ندنعاولر دزو لکشخ ده از ندنلا اکو ڪو هآ دکر دشلوا یلادا ال بارخرب هد وب كع
 اضر ]هلو ردشمعلعات

 دکن اونا ص داوو دهعر همت دا درکناوتن اتود فاز نآ هفلحر د تسد

 | (تادرفم) لکد نکم كل دا تع | هی اص دابو هک دهع كنس لکد نکم كابا لا هنسهقلح كنات ود فاز لوا ۱
 |(درک)لکدنکم_(ناوت) تاق کیا(اتود) م (فاز) لوا (نآ)م(مقلح) فرد)لا (تسدز |

 ننسبراب (قراشایانعم) نس (و) رارقولوق (دهع) ىلع (ر) داتعا (دسکت) كليا

 ص
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 ینمروتک هلا هرزوا یدا مم زا ع دع یکن مکح تاہم تامل ندیاروهط هل ار هقو فطا ہلط سو ض ق

 رهق هرس (نورفاکل | موقلاالا تارک« نمایالو) اما نسد اعماا فلتعال برا هحرکرد کد نکمت

 ر داکد نکم هدقلوانماندکیاذغو

 درک نا ون اذقرسغت هک تسههردقنیا همان تبلطردنا نم تسیعسهحخآ
 (هحخا)(تادرفم)ر دلکد نکم كع اربسغتیناضق کر اور دقو مدرتسوک هدکلط لنس ن ااا کهن سن لوا

 و( نیا)مرتسوک(ماض)هباطخ () مم (بلط) فا (نم)ددیعس(تسیعس) کنن لوا
 یانعم) كَ ا(درک )لکد نکم (ناوت) یهزوییاضق (اضقرغت) رد (تده) رادقم (ردق)
 مه رش تقاط ءاجرندک هقباسو هعساو تجرنو ڪا مد دلو انما ندکیا ذعورهق كنس برا( راش ا

 ر داکد نکمرسغت کاضقا رز ےضار هک اضقكنس کراو ردقو نکآهلکقفو كنسمدلبا ییسرادقم ییدتب
 ملکدر کی دما هدندکتجراما

 درکناوتناهر م دخ دنکه کی سوب % تسد داتفا لدنوخ دص ت دود نماد

 لکد نکم كانال رت هل مدمس كناراب | نم“ د هکر هو نعط رب ل وش یدشودهلا ءلا لدنوخزو یماد تسود

 یدشود((داتفا) لکوک(لد)ناع (نوخ) زود (دص)هسالمال(ا) م(تسود) نا (نماد) (تادرذم)
 (ناوتن) رت (اهر) نعش د( مص )راب | (دنک) هت دحو (اب)رعسعو نعط (سوسف) هسیالمال(ا)۰]ا(تسدب)

 هخرس ىع رکد عو (انلس مهن د مل انف اودحاج نی دا هتنا دمع (فراش | یانعم) نی ا(درک )لکد نک

 نالوا یح تب انعاضح هلال سم هن رل تز تادهاحو تاضابرو بوکو د نیراش از و کن الو ا یناق رکح

 یکن اردا ءودوناط شو سفایدشو دهلاردقور دت داعس هر ام |4 ڪڪ تالعر اوناوتاحانم ٽ ڏار دقو

 ردلکد نکم كابا كرت طب اب | نعطواوغا كرا نمش د

 درک ن اواو رس یر ب تسود تن * تفکن اوت كافهام لثع ار شضراع
 (تادرفم) لکدنکم كابا تم ہن هیاورس ییرب ره یسو د لکد نک م كع درز کک هکلف هام ییضراع كنا
 لکدنکم (ناو-) ۳ (اف) یآ (مام) هلک زکب( لذج)لوعفم ادا (ار)رممض (ش) قاک (ضراع)

 لکدنکم (ناوت) یا1( )اشا( )یا( ) رع( ) م ( تود ) كعرکب (تسن) كعد (تفک)
 قابو ےدق نالوا یربطنو یلثمهدنتافصو هدنتاذ لوا هک هلوا نکم کر تهصن (یتراشایانعم) كايا (درک )
 نکم یربعت هبا لد نوڪغیدلوا| ند ه ټو دروما امل ترا وناو هناحورةنا یکی دتا ناسحاو ش2 كمهللا

 لکد نک كچ | تنهب هنافو ثداح تاعون »ینو ب عناص یک نو لکد

 درکناوتنابت هکر ناجماج لع هج * عام دیآرد کمد نآ نمیالابورس
 7م (وزس) (تادرفم) هوا قعر هک هت اتفق ناح ل هن هلکه عام هکم دلو امو د دقو رس مب

 (مج) صقر (عاس) هتبالست (ا) ف (رد) یشمد) لوا (نآ) نب (نم) دق(الا)
 ردهتسانعم یقتریهدنوب (ابق) لوعفمةادا (ار) م (ناج) سابل (هماج) م (لح) هن

 یلسعالا ىلع هتنانالوا هد دقت لاک لوا (قراشایانعم) كليا (درک) لکدنکم (ناوت)

 ر واکد لج للل هر یکا) هدقدروس یل هناسنا فعضدوحو نالوا هد ندت لاک هک مداوش

 ریتم لا هسس وهالتاعقراونا قا رغتسابولوا لسم ند رشناجو لد هضرس (اشعصی-وم
 رداکد نڪ قملوا نا درکرسو

 درکناوتناعدهتسها کت س دات ٭ فطل عبط کز ان ارت ہک موکه ج نم

 ردلکد نکم كاد ااعدهت.سهآ 4 صرد هده ص ربات یک اک زان تاکعمط فہطا كنس هک ید هنن دملا نب ا

 ۳ (فیطا عیط)هیر دصم(ا)مه (نلزان)كنس(ارت )مید(معوک )هن(هح)نب (ند) (تادرفم)
 كلبا (هرک) لکد نک (ناوت) مع (اعد)باماب(هتسهآ)رد(تسا) هبت دحر () هر (دح) یتح
 نس براب هک لب وس هل ارب عت هن ب ند هنس تالاحو ند ه.قو ذرو ما نالوا هد لت تقو لوا(یراشایانعم)

 قرغماس اه سه لزا هکهس دقراو | هراعصب قشاعهدقدروس ىلع ندکهرکو فطل اضح نک اهدانغتسا لاک
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 ردلکد نک یخ د ای | اعد هتسهآ هرس (هناسل لک نا فرع نم) هکروآوا رمعتمو

 درکن اوت اقصد حر طا هن ارد هک * ندد نانا خردناو اب رظن

 (تادرفم) رداکد ن کم ابا ظت هل مندا فص هب هنآ ارز ا رولو ار دار ظا ا

 (هنسآ) یف(رد)ارز(هک )كمروک (ندید) بوی (ناناج)فاکی (خر)رولوارداف (دناون) 7 (كارظ)

 نکل (قراثایانعم) ای (درک) لکدنکم (نارج )اتو غص (اغص) هسبالما (ا) بغ (ج) مم (رطن) مم
 راکنژ باق هنآ ارز ردکرک اب رظنهکلکع | ہدهاشم قبح لاج هلن ابر تاسلجع ر هظمود قشاع یا
 رداکدنک# هلا لاج: دهاشم ەق دلو الاب وال: نداوسام

 درکن اوتنادخ یاخابهدنرعبشو زور + نکیل یناهج بوبح ہکت شکم رغ
 || نکع ك اكنج هلىقول ع كهللا ت رش حز دنوکو هصک نکل نسیوبح لنماخ ناهج هکیدردلوا یب ترغ

 (نکسل) هم ا ()م (تاهج)م(بوبحم) یدرداوا(تشک )ی (م) مم(ترغ) (تادرفم) ردلکد
 لکد نم (ناوت) م_(ادش) نوا (لخ) عم()فوشولنج(هدرع) همت (بث) زدنوک (زور)م
 یا ییرکاناسناوندنسارا تیادولخحم عج هکر درس ب هن براب (قراشایانعم) كجا (درک)

 شاق تد حارا ونا علاعمو تفرعمرارمءانزخحو تمکحو لع ندعم یو دنکب و دیا قاخ نوجا كتفرعم
 هت رهظم هت اور تذآ هلکلاک ا لاج لشع ی تمعن ةد ھاشم نالوا صاخ هناسن | یخ ا ص وصخ ا نکا
 نس یسلارالو قا دوصقمو یسدقشح بو ع قحا كناسناهلج کی درو داوا تربغ ی هآ نکیآ شلق دعم سم
 ا2 وع رار در اق لقع دک اردا یاد تمکع نکلرار دیا ذات ادوصتمو بو ع هجن یر ع كنس نکی ا

 ۱ رداکد نکم هداغوغو كنج تشوزژرمدداشرا

 درکناوتناطرکف نیذ هتک نیا لح ۷ تسام شنا د لصور د هن قشع لکشم

 (تادرفم) رداکد نک كابا لح یهتکنو هبارکفاطخ ول رداکد هد ننس هل صو حز ماع مر یلکشمقشع

 فدک (لح) دد (تسا) نب(ام )لع( شنآ د)قصزوق(اصوح )ف (د) ین (ه) م (قشع) رم( لکشم)
 لعاف (قراشایانعم) تاب (درک)لکد کم (ناوت) م (اطخ) م (رکق) وی (ندب) م( هتک(
 | صوص خان ردش مرو (لعشاع لاسال) نوڪغیدلو ارصاق لقع هدنسهسکح لاعفا كهللا نالو ارات
 یهلا قشعهار تالکش د نیابا فقولو حاتح هنا دزاررب نالوا ید ٹراو يد ڪڪ بواوا هدلقع یارو
 هر هشددناورکم نلوا یلاخنداطخ هدنداټج او هلر لهب رهاط هلع مواعوبر داکده دن ہرا د زاقعو لع مزب
 رداکدنکم كابا لح قشعرارساود

 درک ناو ام به ڏر د ورمغ تع اط #٭ تس ظفاح لد بارع ول یوریازحم

 رداکد نکح# كلب ا تعاط هب یربغ ن دنس ه دزه ذم مزب ر دقو بارع یرغندکو ربا ك: س هظفاح لد

 (تسین) م (ظاع) کوک( لد) م( بارع )نس( )شاق (مربا) رغ (زج) هسیالملا (4) (تادرفم)
EL ASA AE E 

 لسهیاوسام یرغكنسرداکسقنا یهج و كناکوک كظفاح للا نالوا بواقلاحاتفیا (قراثا
 نڪ م تعاطو هج و هب یرغ ندنس هدزعه ذم مر هلکتانعو نوع كنس زق اشء ٤مر هکر ر دق ولیج ولو
 اس لو رد_لکد

 | درکناو یزانیا هک ابارادخ ٭ درک ناهن ن مزا یورودرب ن مزا لذ
 لکرک( لد) .(تادرفم) رولوا كن !همک, یداو نوچ هلن ایدلب انان ند ینزونو یدتلب وک

 | تا (ادادخ)یدلیا(درک) فزیک (ناهن)نب(نم)نم (ذا) زو (یور)یدتلبا(درب )نب (نم) نم (نا)
 | ممع) هتالدنعتسا (فراشایانعم) رولواكت | (دکناوا) بغل (یزاب)ون (نیا) همک ( هک ا ) نوجا
 ۲ هزل ثب رق بو دیا بلق هنتزع بناحود تک یزعلق هتنانالوا بولقلا باقم هت ا دمع هرم( هنری

 | یلانمنلاجم هژسهومش (راصدالا هکردنال) هرکصندکد رو هبامغب ی وا لکوک با لاخدا یقشع ناطاس
 م فطاوو یسانغتساوت كتستقح بوم و هک ك ماب وس نوعا هتنارلنلوا هتل فراع یا یدالی انان ندر
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 ۱ دولوارداف هک | ےکی تس اهم یی تردقو تمکح
 درکن ارکی ب یاههفطل شلاش * دول ناج دةر د ےن اهنآردحم

 (E E) (تادرفە) یدال اراق طا زس :یلاخ كن | یدیاهدن دصف اج می ق لات هدننقورص-

 (ش)م (لابخ) یدیا (دو) م (ناجدصق) ف (د) مب (م) هردصم (ا) زكا
 تقو(یراشا یاذعم) یدیا (دون) راک (نارک) یا (ف) عج ءادا (اه) م (فطا) ريض

 م دو هةم ادرفت هدقلوا ادخ سلحو سس ا هلا هناجر تالو تاضوفر هظمو هان اح انم تره درصم

 || مستی شاکی هننا نالواقلطم ضاسف هلرب تاق داص تایهحوو تالاسشنالوااماو ا ماد هتنا دم یدیا

 یدرو طاس او ی داد ارت فطل

 دزکنارکرسوا سکر اماهکح ٭  مشاسلدننزوخ هلال نوحنارح
 یدقایرغا یر یداب ارغآ یاب هزب یعشچ كنا هک ےلوا شغل و هنأتو ےلوا یلناق یلکو ک یک هلال نون

 لو ک(لد)یناع(ننوخ) مه (هلالللثم (نوح) نوصن (ارج) (تادرفم) ىدا تافتلاو
 | یدلبا (درک) رغا (نارک) شان (رم-) مصض (وا) مشج (سکرت) هزی(اماب )میلوا (مشاب) |ا

 روهط ضدهرکها دط انس او لر دقو هحشرس (راتتسالاو لآ نیبرارحالا بولق) (فراشا یانعم)

 ند نت انعرظن یز ققح بوح ہک کو درا شاب ینا ندمزوک ب ولو ا ناق اکو کی ک هلال نون کیا

 ید لیا بوح ند نجر ضيفو
 درک ن اجا دصق شقاششا درد ک چ تو تقویرادهراجرک اص

 کا( ک )رم (ابص) (تادرفم) یدلب | دصق هناح یدو دیقامتشا كلا ہک ردمتقو كلسرتوطهراحرک اابص یا

 (دق) رعش (ش)وزرآ(قایتشا)م(درد)رز(ک )دیو (تستقو تقوز سو (یراد) مم (هراچ)
 هنعفر لیاحو هنعفد ك ضروب ۳1 |مقیفُربب یاو حیا (ینراشایانعم) یدلبا(درک) م (ناج)م

 ضف کرو- تیانعو تم هرپ یداباراکههاجقارتفا ماو قاتشادرداریز ردمتقو كاسر دیا مزکاحزپ

 : هليا صالخ ند تة و یزب بودی ار وهظ یناجر ةع لبس یرکم

 درن اغف طدرو هب رک ارم ص ٭ ندر کم مش نوح تخ وس ناس نادي

 |(ناسنادب) (تادرفم) یدداباناغفزورقو هیرکیارص هعرزوا خب هک یدقاب نیلا یک مهیج

 فوج (جارص) نی(نه)یلع (بب )ى (م) موم (عمش) لث» (نوج) یدقاب (تخوس) نیلجنا |
 (فراشا يانعم)یدلىا (درک) م (ناغذ) وواتا یراکدیدزوبق(طبرب) یاعا(هیرک) جدقنوزوا |

 فرو فرعضردق لوا هبا تا ددا تاضابرو مدنابردت لوا هلقامتشا درد هد انو با جو ضبقوب

 نروک هکلب دهازوقشاعهعرزوا مین وا میداوا تج مھ ل هکمد زصو م دیزا یکم وم نان بولوا

 ید لبا ناغفو هلانو هب رک ةجيم نرود اأ

 درکن اولان ناج دق مدبط ٭ روسااچ درد نیااب کم وک ارک

 مد (موک )هک (اک) (تادرنم) یدلبادصق هاج فبعض نب بربط هکیدردیاناجو مذ همک ||
 فیض (ناوان) م (ناج) م (دصق) نب( م) م (بیبط) ییقا نا (نوسناج )م (دید) بال () |
 یینا د>و قود نالوا هد.هاادردو هک داب نعد دلوانامرد نعدرد (فراشا یانعم) یدلنا )د ( ۱

 حجم مدهمک نغیالوا E تمعن عو درد نالوا یداشهام یعقاب راناجوب هة داو

 لبد اووم) یو یدلادصق همش ناحنوحا قلق نامرد تاد ءال مدبط نالس نڪ

 ید ای ارهظم هن رس (اووت نأ

 درک نانحو تفک, نن حامراب هک ۶ , تشک ناوت نانا برهم نام
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 | رهم)هددا(تابم) (تادرفم) یدلیا هاواویدید هلو زی را مزز هک ردنکم نف كعد هدنسانرو رابح

 | 2( ننج) زب (ام) م (دای) كعد (تفڪ) نکع (ناو) نخ (یک) هایم (نانا
 رارسا كل اتفلادهداشو كل نهلادردو ( یراثا یانعم) یدابا (درک) هلوا (نانح)
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 لاحول نقو ذ ىس هما هب ودعم کم هل سەت ادراونا هدنصاتسم هدنسهسدقعرحز نس هادو

 یهقو ذرارساوب یداا ءلوویدید هل ول هرراب کرد نک كع دن هتسازاراس ی لواش او

 ۲ : رد _اکد نڪ فک

 درکناکوربا نآ ےڈحر ت دک # یدرک:نآ ظفاح ناج ابو دع

 (ا)نمشد(وذع) (تادرفم) یدلی | یربت مدح كبو حو ربا ناک وا هک یدایاین آهناج كاظفاح نمد

 شا یربا) لوا (نآ)ذوک (مشج) قوا (بت)یدلی(درکن)یفا(نا)م(فاح) مم (ناج) .هسیالما
 بارخ بوشر را هاج كظفاحیلا نود یو مو یروص (یتراشایانعم) یدلیا (درک )یاب (ناک)
 كيابولاد یندق یکی اد نود هلمقشءدرد نقد اع لوا هکید نم هسلب | نشیا قلقرومعمهرکسن دق داق

 كهالا ترض» یدل ایم هاد اک كل تقشح بوبح ۍلق ل اغ یو فعض دو جو یکی شیر
 )او ردهدک اله ا كنودعردیدیارومعم یرنا ك نالوا بارخ هل قش ءدرد

 درک داشام هدیدغ لد یادو ٭ .درکندان ر هس تقوامزهکنآداىدان

 (تادرفم) یدابا داش یزلکوکسش مر وکم غ جز هلا عا دؤر یدایادا ندزب یقورەس هک لوا نوساک |

 IE ED LA O عمدی
 نوا (قراشایانعم) یدلیا (درکن)رورس+(داش) شمروک مغ(ه.یدمت) کوک" (لد) هل اعادو

 الواواب اهبسدقحاوراردقو و ندحاورا )اع نالوا یسلصا نطو ه ڪڪ لوا نوهقح ندرطاحو

 هللا نالوا قىقح بوس لواردق ها وندننقو یرفسناح هلا تب رغ نالوا هذولاځول ندن سارا

 هبسدق حاوراودب رت نداوسامهش نبی رغهراصب ول بودیاالتبم ها دو سن یربهددآ فو نوکو
 داش هل ساقا قوشو ها عا دورب ند ابن دو فن یزلکوکسش مروکم غوب ی دابا دا یز هلا للبا لاخدا هنعا

 درکندازآ هحزخادنرمةدنب_ # لوفر مقردزمم هک تم ناوج نآ یدلبا

 لوا(نا)(تادرفم)یدلیادازا ند هن مزا: یسهدش رد یدروا یدرربخ لومقم هکت جم ناوح لوا

 (ریب) لود (هدنب) لوبق» (لوبق) م (مخ) یزا (مقر)یدروآ (دزبم) واو دوولشاب جک (تٽع ناوح)

 نءیغبولوا كالاكلاملوا (قراشایانعم) یدلیا(درکن)م(دازا)ندن(هحز)م-اب (مادن) هحوق
 یودنکب ول 5ت: ا ده هظم هلن دمع نکشمروس ناملج من (نینسحنا بع هتناو) لا نالوا نیلاعل |

 ریون ییاتح نتج ر باب بو دراغا لاقصو حاص هدنها مالسا نيد هلا كن | ییدصت یسحو دیو

 ۱ یدابا لاخ دا هنس ارا یراتسو د بو دنا د ازا ندا وسام یز ند دس هن بګ نکي | شاق ی« هدنام لعراع

 درکندادلع یاب ےنوھھر * لذ هک وشنان وخ هماج نیدغاک

 یدابا كارت سو کل ود و تلالداکی هنناب یت اعتس ل دع لالفا رز م هت هلاوصوان اف یھ ماج بو سند ه دغاک

 ارز( هک) مع هقس_(عوشب)وص یا (هبانوخ ) هسالملل (اه) ساب( هداج ) ن ددغاک (نیدغاک)(تادرةم)
 ید با( درک )ل دع (داد) قاس( لء )قابا (یا) هس اله( )اک (م )تا. رتس وک لول (یفنوعدر )م( تلو )

 عد دیاهدولآ ب رل ثازوک ی ناق ندقامن شا لاو ید وجو هماح فخ و فوض یکدغاک (فراشایانعم)

 هلم اعم هلا ل دع هل ترضح بولو | انهر ءزب یخ د هتنا الو ا نالوا هامکلف بو دیا ۾ 1

 یدلبا داشرااجرلاو فون نب فطل ناجر تج رر اود داو فر وع ندنس

 درکنداهرف هکهوکن رددزکاهلات ۷ ترور درکم کی نا دصدمماب ل د

 لکوک(لد)(تادرفم) یدلیاداه رفهکیدلیاراهلانهدغاطو .هشب ربا اکسرکم ہک دمماا د صرب لکو ک

 OC ID OA هسیالم ()
 كنس لکو کب را (قراشا یانسعم) یدایا(درک) م( د اهرف)ەدغاط و (ه کس رد)یدالبا (درک)

 هدالنا لاعو بول وا لئانهندوصقماماق لس یراد شر او تمه لر الو نالوا م ملع عن هو كتر لاک

 لر طضاا بج نسبونودهدنرع نوش بو که ب یرغندکاجر نا نس نوصغبالاق رطذ مو رب اع
 لنسقجغ یک ت ام ار لابج هل دسا تباجارب ندنسهکلب هضم اطقم كع رکدعو (هقنا ةد نم ا

 ۳۹ دیس بس
 ات

 حر هنغاناشرزااحارز

 هد رو



CA) 

 ندکششعدردلانس هک اشاح یدل ازاز او رل هلانز ازه دص هلتر اق حو لذ هعن بولو ا تاتو مزالم هدکهاکرد

 یدادایوکش ندكتذدخو

  ۱درک دای تکر نیا زارت لالاچ هکناز » راکدزومام ونزاابص كس رادیاش
 (تادرفم) یدلپ اداب کلکداع هدازندنکرحوب کن دیس لوا هنرکوا سدا ندنس یکی ام رک ارد ال

 کا (کناز) سیا( هنر (دزوماب)ندنس(زا)بصداپ (ابص)لوسر( ك )رک( ا) قبال( ییا |
 (قراشایانعم) یدلی درک )لب (دا) رم (تکرس)ندنوپ(نیزا)لیضفت دا (ت) يا( الچ)
 ردندنراد داوا فوصوم هلکت افص كنس مک لک تا بلط تا نعو نوع ندکر لا وا نالو امسلع منم برات

 (یویوالاوهتا) ردرالثاسو هرم( لمس ول هبلا اوغتساو) زدرلاکد كر رشاکسهدک ا كنس هک اشاح

 ر درا شل شيا هبا كم رکو ان دنس یراراکه جب هرس ( هن داب هللا ىلا ارعا د )رالو سرود ورال اسو و هکر دة ال هغ رم
 یدلب | هدا زندرانو یتکرح هخسا ضتتم ل لع ذس هسک رار ز

 درک داشم ت ةرط نکشر د ناش آ ۷ ر خرق نجز یتفرکز دات هیاس

 (هیاس)(تادرفم) یدایا هووبهدنلک و یسهرط لداشمش رصس غرم لدتوطوریکی هیاسندنج هک ات

 ف (دد)هووپ(نایشآ)م (رعس غرح) هاب و غاب( نج) نم( )دل دتوط (یفرک) هریک (نای)یتح(ا7) کلو ک
 (تبحا نم ید حال كنا)(یراشایانعم) یدلیا ( درکن)یاتاورمس (داشم )فاز( هز ط) ماکو (نکش)

 ادها بوو طو رک ك انعب اسندنرابلقنالوا فراعم هضور کب رللوقنالوا هلن اد فراع نس برا هغ رس ||

 تامضتقم ڭنسەدمةتسمەار درادلونالوا(نورفغتسب مهر اعم الا و) هک دمرو تذاهرلنا نو اداراو ||

 یدابانوکسو تک ح هب رغ لانمکح ل ام

 دک دادا دک نس نی راوقادکره )ها شن هک ےک اک
 یدالیارارقا یلدا دادخ نسحود هکمکر ه_زهکح یشقنیدا رم كن هسهک ل وا یلة نس هط اثم یھلا عنص

 م( ندر فک( هتک )بت (ش) م( )ینا فرو ورع یل نک .(تادیذب]
 یلدا( رک ) یک ما دخ مادا دخ) مه (نیسس) ون مارک ه(کره)م (داره) |

 عناصو یقش> طعم قععاو اهل اد ندای دیداشراو ادهاكناسلواو ابن اهکنوح (فراشا یانعم)

 نل ندندسنکب وب ندقح قاووهظ نالوا هدندنکل وشیلق عنص كهللا ترش>نالوا ماع ٥ بک ||
 یزوض هکمکر هزلواریذنلوصحینادا مع نالو اندنزو تداعسوز هک یدقذیدایه لرورغمو

 یدلپ ار ارقا نغیدلوا یساطع كالا ترضح هدنققس ی لجیاتمسه ی نات و یصعال منیونعمو
 درکندانامزور اد شد هار نیدب هک م قارع هارنزیو نا درکد هدر رطم

 رطم (تادرفم) یدلبادابندزب ویدتکهلو وب راباربز لاج ییسهدرب قارعور دنود یه درب برط یا

 مع( قارع )رد هنسانعمزاس در هن هدنوډ(ءار) روا (نزر) ر دنود (نادرکی] زاد (هدرم)برط- یا

 کد(! )ندزب (امذ) م (داب) یدنک(دشب) لوب (مد)وب (نیدب) ایز (هک) ردقارعماقندیقموم |
 نالوا یطنقمیرورغو بع یز مش نالوا ناةشاع بولاق شخ حرف یا (ینراشا یانعم)یدلی(درک)

 زهفح هلو ا قر غنمو تسم هلة دع قوش بولو نان مطا هب رک د كهلل ازملق یزو با صالخ ند مش هدر |

 (لبسلا اوعبتالو وع افا یتنسم یطارصاذسه) هلنانالوا قبح بویح ارز هللا داشرا هعقتم هار |

 یدلب ناب نوجم | ندزهسفت یاوهمزب نس هنن ارق ماکحاویدلب ا ناب ناول یءاضر هلغمروب
 درکندابرف هک زو لد هر ناد نش هک « ظفاح دورس تسقارعتانلزغ

 م(تاملزغ)(تادرفم) یدایا دا رف کی دتشبا ےک ی ہدر قاب لکو کود یب ریا ظفاحر دیرالزغقارء

 (هد)و(نیا)یدتشیا(دبنش) ےک ( کرم( فاح )ہمغنویربا(دورس )رد (تسا) هیس ()ماق(قارع)
 ترضح دمتم هاررک | ثلاسیا (قراشا ی انعم )ی داب ا( درک )م ( داب رف) ییقا لکو ک( نو داد) هدر

 یس هل كیا لغ یکی دابا ناب ہل بغ ناسا كطفاح كسر د ع لوا قر غنمو ت سم هل ىقشعو قوش كهللا
 یالک یلناج ندیاروهظ هبا تا دراو ی ارللکو کو نر دسهل | ق شع لر ع هرانلو | نا ا تذاردق هر دهد ورد ۱
 ا

 د ۱



 (( اضیآ هلو نیمآ مت اض و ف ٽاڪڪ ر هللا انعتمیداب ادابرف ہک ی دتشبا ےک

 درکنرفسقدفرورمش فی رحداب × درکرخاراک دشادو تفریپلد
 (تفرب)م(ربلد) (تادرفم) یدلیاداب یشادلوب رفسوقمح اصمرهشیدلب ارمخ ها راق شاعو یدنکریلد

 ( رهش) ب>اصم(فب ر )كد( دا )ىدا( د رکن )م( رخ ) لوعفمةادا(ار)راقشاع (ناک دشاد)ی تک

 نالوا لزا یاذشآ هدضابقنا لاحو هک هتناددمهآ(تراشا یانعم) یدلب(درکن)م( رفس)م(یقدفر )م
 ماع نالوا یلصا نطوو یدلب اربخ هنراششاعو یدستکندزب یار تاسلعتو ضف یو ہو ییوالدهزکوک

 یدلیاداب یس ونعم رفسقیفرالبتم ح ور عن ارس هب لغسل اعوبو نیحاصم هدنرشحاورا
 درکنرذکت قب رطهارهاش واا 4 تشادکو رف تو مى د رط نم تاب

 ددرت )۳( (تادرفم) یدمارعوا هنهارهاشته رطمادوا اب یدامالرت ی رط توم منم باب

 رعخ(وا) دی درت (ا)یدوق (تشاذک )ی اشا (ورف)ناسحا (توره)لوب ( یی رط )نب (نم) عل اط( )

 هک مریم (فراشایانعم) یدلیا(درکن) دنک(رذک )واس (تةدرط )ل ولولو( هار هاش ) هس الملل ()

 ید لبا رت یماقتسا هارو قو ره قد رطزم تع مربا یروهظ مدع كن لع نالوا یب وب ع لکو ک لوا

 ید اب یروهط نوع داوا عماج یب هفخرارمما هصن هدلقعیارو لوا سهار ىلع لوا دوخ اب ردندنا

 ردندنایدابا لغروک ارهاظییددارغواو

 درکدره-م-نوحاٍ رذکدوخوا « عمئوحادفناج شک اتهداتسیانم
 (نم) (تادرفء) یدمارغوایکرع میسن هزبدوخلوا مدیا ادفییناجاک | یکم مش هک ثمروا نب

 (دا)موم(ععش)لشم(وج)لذب (ادف) م (ناج) ریمض( ش) لیا( نک )ىح (ا7) شمروط (هداتسبا)ن
 یانعم) یدلی (درکن) یب ره( رص-میسا)لثم(وح)هزب(ج)قمارغو (رذک) یدنک (دوخ) ریض
 هنا هنا یکم مس هد ذلو یسلعو قسشع ھالا ترضح هک مدرتساا یاد ندهنا ترحب (قراشا
 یلب رڪ“ نوجا كات اك رو بلقن هنبناجو دنکح یزءلق اعا د بو ع فطل لوا مدیا ادة یمناج
 یدابا قمارغوا هز یک

 درکنرث ا ناراٌءرطق هراخكنسرد # مکن اب رهمشادهب رکب رکم فک

 مدید(ّمفک) _(تادرف۰) یدلیارنا یسهرطقناراب هب هراخكنس مدیاناب رهم یاکوک هل هبرکرکممدید

 (هراح ثنس) ف(رد) مدیا (منک )لع نا رهم)ربعغ (ش) کوک (لد) هل (هیرکی) هکلب (رکم)
 بولیارکفهدعسشت (یراشایانعم) یدایا (درکن) مث( ا) رومی (ناراب)هلماط (هرطق)یشاطامق
 یزابن لر اةحو لذرازهو هب اکی نالو |! تجر بااجو تور هتشنرکمقب رط هنماو دكناجر لت ول هکم دید

 لو لګ ماو دو مدیا یلتبحم هع د نکی یومح هلغلوا مز الم ههاکر ہر رک ص وصخ بو دیار صح هح هاکرد

 دکر وهل یژثانمزا نو هبرکو بوسلک فاوم هقح رد ة7 نهرب دت هغر ( رد قب هلاور دید بعلا)

 ید: ارا ہباراخ كنس نارا ر طق ےک تن

 درک ر دب رسزا قشاعمادیادوس « دول هتسکش مغزاربو لاب هحرا لد غره
 (تادرفم) یدمرةج ند شاب یتسادوسكنمادقاقثاع ی دیا شخص یر لاند ۶ هحرک كل د خره

 شفص (هتسسلاش)م(مسغ) نم( نا) داق(ر )دن ( اب هجرک |( هجر )کوک (لد)شوق (غرم)
 هرط(رد)شاب(مس)نم(ا)هیردصس*() م(قشاع)قازود (ماد) تبحواو» (!دوس)یدیا (دوب)
 یشوق لکو کن الوازاو ر العا ندنرو هظ مدع كنار ام |هدضا بقنا لاح ( قراشایانعم)یدلب ا(درک.)

 لرابم لوا هغ رس یب رش ثر دح ( ىلج ال بول رسکشمدنعانا) نکلی دیا هتسکش یلابورب ندی چ رک
 یدلباقمرتحندشاب یت عو ا وع كم اد یلتس اع نوعی دلو !اقل ماد مغ

 درک رصد امدید درک کی راک نم مشح دس ولو یور دید هک س کر د

 e ید لیا هک ش یارب نمزوک م زب اریز_یدیوا یزوکم ب یدروک ل زوی كنس ہک کرع
 ا رود(

om 
یور)یدروک (دید )هسمکره (سکره) ا )

 دیسو)نس( و)زو (

eTچت سس تحت سس سس  



EN 

 (درکن) كمروک (زصب) ی (ی)زب(ا) زوک  (هدید) ید: (درک )هبتدخو(۲) شب (راک) نب(نم)
 تشع مغ مادرش | نب یدلب ه ده اشم كل اثم یب لاج ن نا باق ترصد هکدکر ھه( راشایانعء) یدایا

 هرس (دو یءرو) هسد دلی ا شرا هنر هزمعنج نالو | نهم ة> مر ارز یدلبا نیس بو دیاسوب یعنح

 یدلیا شوارب ندمت اک ارت ترصتروت

 درکنرس كلرتاتوزارتفکن سک اب ٭ نم ارد ظفاحُءدیرب نابز كاك
 (تادرعم) یدلب الت یتشا کا دام ید د هب مک کز ار كنس دنمجن | یلقشْلوا عطق فاز كظفاح

 (تفکن) هبهسیک (سک )نر (نمجغا) ف (دد) م (طنفاح) شلسک (هدیر) لد(نا)( لک )
 (قراشا یانعم) ىدا (درکن) شا (رس) م(لر) مادام( ان)نس(و) رس (زار) یدلی وس
 عطق ینابز یل هديا نابع کر ارس بو ربو تره هکلوق ظفاح و هکحاکسنولوادجرازه دص برا

 یدای ارت یشاب هکمادامیدع ارا هظاو شاف هب هک یرارسسا لنس هد نګ ا یلخ یک لقسلوا

 * اض هلو +

 درکنرظن لیوا حشاد مدح فلطا دص « درکرذکن مرو مدا م شهر رور

 (تادرفە) یدلیارظت رب لوا مدنوط دما فطازوب یددارعوا هعرزوا مب مدوق هرزو ایوب كنایزوب

 ید (درکن)قمارطوا(رذک )نب (نم)یلع(ب) مدوف(مدابن) مش (ش) لوی (هد) لع (رب) ذو(د)
 یدلا (درکن) م (رظآ) رب (كی) ش(دا)مدنول(تشاد)دیا(مشج) م (فطا) ژوب (دص)
 نادم 4 رافحو ل در ازد بول وق هغ ارپ ط مزو هد لوب عو یش ء كهللا ترشح (فراشایانعم)

 ید_ایاقمارغوا هيرزوا نب یساوتو ضف كنم .ةح بوبح لوا نکنآ سلوا ياب ڪڪاخ كنادش
 قح مدیا بلط هلا دیمادص یا اصو تاو دو یا اج تیژرنالو | ل» یب فطا ند ف طا هت ا ید اروهظو

 یدلبا ماراح ارت رو مات لک هرزو امد ہما یلاعت

 3کرد نانشنهشوک هآربتزک اک رادهاگشروالد ناوخنآ و براب 1
 فرح(ا) (تادرفم) یدایارذح ندنربتیهآ ران هشوک هک هلا ظفح یناوجروالد لوا نسیراب |

 (ذا )این (هک)توط (ادرظفح (ءاکن) ناوه( روال د) ترکی (ناوج ) لدا (نآ )نس( )م (بد )ادن
 یانعم) یدایا (درکن) بانتجا (رذح) رلتلزعلها (نانیشنهشوک) م (هآ) قوا(رت)نم
 هدکتمصع یرلا دخ ناد مم تقق> ناولو تم ناو ج نالوا لة شعار لسو لو | نسبراب (فراشا

 هن رل هدنامرد ناديهم و نوعا یمالس نار کشو یدابا رذح ندنرمت یهآ لرلدشن هشسوک زب هل اعاد

 یدابا رطن هلا تقفشرطن

 درکن زا نارا ؛رطق هراخ ك نسرد × دربنردپنک شلدزام كادرلس
 یدای انا یسهرطقنارا هباراخ كنس یدمردکن کن دنناکوک كنا یشاب نمو زوکرز کک لس مر

 (ددی) ضفب(نیک ) ریعض (ش) لکوک(لد) نم (د)نی(ام) یشاینوک(تشرس) م (لیس) (تادرفم)
 یدلی(درکن) م (ا)دومغی(ناراب) م (هرطق) یشاط باد (هرانكنس) ق(رد) ید( دربن)مرمتط
 هلفلو اجلا فانفو سفنلا فانف ہکە دزردقوب لع هدادخ نادره نالوا ةف ندعم (قراشا یانعم)

 ندنیلق لرب لوا یخ د قستنقاو کو دراشاب یناق یت الو یک لس ند نمو زو که خ داوا اوسام الع عطق
 تانسكان ارا ۂرطق ی ازوکناسارا ہلا نورد توفصی دمر د_کی ت تفش م دعو تارعغت نالر ا هدزمةح مزب

 یدلیارن اب یک يدل وا یر هیاراخ
 درکنزپمار نایت مشز شی, وک *  تسنیافک یی لد كن مادک اناج

 (اناح) (تادرفم) یدابا ربس یناج هد نکا یخ لرت كن سوا هکر دل دکن زم سک اردایمذقناح یا

 (م>ر) لوا( ش: )لوا( وا )رد( تسا) لاردا یب( تب انکی ) یلاکو کش اط ( ل دکنس) ینق (مادک) ناج یا

 (فراشایانعم) ید ا( درک )ناقلة( ںیس) لوعذمةادا(اد) م (ناج)نس(و) قوا (رمت) برمشرهراب
 | یه ع یم اناج لس هناجر هکر دراو یلاکوک شاطزست د اعسوزسک ار دا ید نالو لاح ور ضیا
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 مال دلا هلع بو ] تر حو یدایارپ س یناج هن رضو هنخز كک الب مت كنس نڪ اتااثو

 یدایاربص هاب بووا یت اربا یک

 درکار باوخزا . هکنیب هدیدخ وُشنآ ¥ تف نمناغفاز شود عهویهام

 یدردلاف یشابندباوخ هکرو کک ی. دید ع ومطم لوا یدمولوا ند۶ اغفا ب ع سه و ی هام هحک نود

 یدموب وا( تاغ )نب (نم)م(ناغفا) ن (ن)هجکن ود( شود) شوت (خرم) قاب (یهم) (تادرم)
 () وتبوا(باوخ)نمنا) شا( )روک( ن زوک (هدید) وزومو عوبلمم (خوش)لدا (نا)
 ندیاروهظرا هک ندق ا.تشاو درد نالوا یح یاطع هتنا دمع (فراشا یانعم) یدلنا(درک) وراهود

 دش يم نالوا یهلا بببط لوا ندم دا دعت مدع نکل یدم وو ار و طو شوو نانا وهدم اند غاغفاو هآ

 ىدا را تافتلااکب بور دلاق ند هبقا م یواز نت دام درس لماک

 درکنرب ز تم ءررسزا کس کدسنشذ مزد ات هک زا وز غن ثب دح ظواح

 یدلرب زا ندنحو تغر کیدتشاههک رداویقمو شکلدهدایز هک لزوس فنطا كس ظفاح یا

 ييکج لوک (شکند)]هداز(س))نس(ن)نس()لزوکزف)زوس(تیدح)م (ظفاع) (تادرم)
 ہ دنور در داومقمهد از یتمطا مالک كنببغ ناسل نالو ایران یھ اک مین شم تامر: ظفاح یا (یفراشا امیدی (دکذ(ذ)(تبشر) حس نم( ادب (سک )ید درد (تسا)
 بود شرا یکم الکی مطل لس هکر دقوت ه-هکربندر)هسمک نام و ی يایشعنالوا ناعارناردقد" رد

 اس هلو یدابا كار زا هلا تمرحو تمغر

 دننکسرکی دراکنآ دورهم تولع نوح 5 دننکسربنمو بار رد هواج نکن اظعاو
 (تادرفم) رلرلبا یرمغیشیا لوا راردیکه نواخ E رلرل | یههوا- حول هدربنمو بارح هکر لظءاو

 (نوج) لی (دننکم)م (ینم) م( بارش )ف (رد) تماقتساو قوش مو( تعاون |
 ت :نکسم)ریغ(رکید) )سا ا( اک )لوا (نا)رار درک (دنوریم)اهنت(تواخ )هب هق رظ (ا)هکنوح

 لوشو راظعاولوشهش رس یس هل دلج ت: (هلا دن اتقمرمک نولعفت الام نول وقت ل )هتم دبعتسا (یقراشا
 یضرغاس دبوشکد هناسد ین د كهللا ترمضح هت رس ید رش من (الم .دقانعیاب اناورتشنالو) هکرلماما

 E a ae نوعا هعع-وارو نوعا |8

 هللا لوسر لاقو هللا لاق هدتمام او ظعوو دم هوا لئا هبات د بصنم ربو هاچ ربه دنو ساوا یلاع مر دقو مه ره

 | طارش رخ یس انعمناسنااتروصنب دنوسن | نق و نو ن ڪک ی قخ ہدع هديا ادا هل زو کب ولد
 (مهنمطاشیلااواخاداو) هکنوحراررتسوکح الضو دهزو تماقتسا* ابر هدنسارا قلخراظءاو نالوا تعاس
 كنب رکد تا یهاوبوملب وس هغ رس (مکسفنا نو نتو لا سانلا نورمانا) رارولک هنر لا هنت هرس
 قالخاو یسهفی رش ت ریس كامال لا هلع لوسر ترضحو هبا باکترا یروغو قسفولرد هنفالخ

 یدصعمعاوب وا لا لمم رام اظ لو أو تر مشو تن زولرد هدنراو قم اوع هل دس ات د بح هنقال-ځ ی ں۵ رج |[

 لو ناطاسلا اوطا مامان الا هرو ءااعلا) بولوا لضم لاض یر نداد هافل وا برشماهفس کن م
 انمصع ردرا_ثلوا یر اخ كلوسرو ك ھالا هرس ید رشتد دح (لوسروهتاازاخنالاوات 2

 لدو هبلع هللا یلص دم هنیح هاج اناعا ت اسوا غن ارورشنم هلل

 دننکسرتک هو ودوخارح نانامرفه و ۳ سر زاب سلحدنعشا دز مر ادیی کس

 ناصقتهدهب وو رزلیا ودرو دنکن وصصترامع روس هب ول هرس اف

 رک (ناب)م(سلچ) (دنشناد)نم () مداتوط(مراد) تد د(ب)م(لکتم), (تادرفم) راب
 سک اهداز(رتک )م (هو)یدنک( دوخ )نون (ارج) راب عروہ هیوا( نابامر و هبول) ها لاوس( سرم )
 لالل هک نا لاوس ندهتناب لاع نالوا هلن ءاسلج ین ار دراو ماکشمرب (یراشا یانعم) رارلب »۱ (دننکىم)

 بولقلا یعاو تی ر زا هد ی

 ناصعت



 زرا اتش وتو ناصت
 دننکسروادراکر ردلغدو بلق+ههنک یروادزوردنرادرواناس وک

 (تادرفم ( زابل دو بلقو هل واب ر یلکدوب هدن_ یا كنمااعت ق هک رلزناشبا هشنوکت ماقابوک

 ( نیا )تماقیصب هننوک تموکح (یروادزور) رازعوط (دنرا دم )ییدصت (روا) هکفاص (اب و > (

 یراشایانعم) رار دیا (دننکمم) )ا (رواد) سیا (راک )یف(رد) رکو هلح (لغد) ولنز ملت (بلق) و
 هب ره اظء عناشاوا غیب وهل س هعرک يآ (م کک ولا نوش و لا سانلا نو مم اتا ) هاذا
 سهاویرل EE و یرلو دنکب ودیا مما ها هب و هقلخ هند یاس دناملاطناظعاوو هبموسرو

 قلطد کاوه نوک تاتا یا وکی راماناوا یی هتنمور غم یراو دنک کو نع یو فورع»
 هدنسشبا كنىلاعت نح هکررتسوک ی کر ازت |قبدصتورازغان | هخاقهراو هند ونعهروضح كمال انالوا
 ۱ رارلب اهل حو ر ڪڪ مر دق ويو لٽر هللقر دقو

 دننکسرتساولرت مالغز ازا همه ن E ناشنناشدوخرخابار ناتلودون نیا برات

 ندرتافو ندرامالع بوم یزانو یک هلجتوادک باعا هل هلرارح ود نکی رانا یرانلوا تاودوو ران

 عم (ب) لوعفمةادا(ار) راواتلود کی (ناتلودون) و (نیا) مدیا (بداب) (تادرقم) رازی ایرونوا
 (زا) هلج (همه) و( نبا ) ارز( هک ) ردروطو كيد (ناشن) کرل ا(ناش)یدنک (درب-)لسا ( خ)
 تان برات (فراشا یانعد) رار دیا(دننکم ) راق (رتسا )نالغو | بومح ( رت م الغ )نم (ذا) ریک

 یرکج یابی را ییشایز وکه دکب ونعم با كنس قق> و امظع تلو د نالوا یدمرس تداعسو یا
 ەدە وق بوروسزو هبا ت احانم هرارب ات راذحو لدرازه دصو نڪ, اقاوا گدنمزاش هد تلد كال د

 بافت ندقلخ وړیا حاحا علت ندا لا ترض حو نکبا كی ندقاوا نارو ماش قلوا نیک

 هر هن اف تلود نالوا مےھس ییا رش ت مقن یبعت بو دیا نیع ضا غا ندت داع سول نکیآ ن ,e یوا یناطاسناهح یک ا
 كتم ملاع رک (لضا مھ لب ماسک ) اص تذاییامند تذل بولوا مورحندسهلا ىع تذلو نانا دا
 ناوحترات یر اندا اد تلودرندنالب و ندکی هدب وق يهب دبا تلودوب نمم لهاح لرو
 ا ىلا دنوم 2 اهدنووش است د اغا ووا او هلرلکشاكغیدلق ىجا هد از ند نتا

 رک ناتو و هلل هب راجو رامالغ لزوکو هبا لام بو دیا ع جات دو بوی وق یتغللرق كهللا ترمذح
 راراب ارات نی رارو راودناراکتساو

 دننک رفت مدآ ت ابطا ار دناک × یوکے بست نا یا قشع نام ی 1
 لع (رب) (تادرفم) رارروغو لک كمدآ هداروا ارز یدحیس كل هیاهرزوا یسومق كس هن اعم يشع

 (اغا) ف(ردنا) ارب ز(هک )هل وس(یوک )م (عیست) م( تام )ادن(یا)م(قشع) م( هناضتم) وق (دد)
 تادح ( یتراثا یانعم) راردیا (دننکمم)قمر وغو( رت )مال لا هماع (مدآ) روماج (تفط) هداروا
 لرانلوا مدر 2 ندىهااق قشع تاو دوندم احور تذا لغلوا یدارهبهن اوح تشدعم بولوا رورغم ابن د

 ح وتفرتبلق نالوا یهلا رارس انزع یاو حور ی ۶او لقع او سفن یایحلوا موا عم یرلءعدنش لاو جا
 هدنسودق یس هناضم یش عزکب راررب ره حوصشولاشو رس نالوا یهل ا ٴطساو الب ضف لب او مضاهیاو
 قرغمسمو ت سمها (هتلا عمىل) بارش بولد هنا مات هج واصلاخ یک لم یصدسنو رک ذ وال اتر >

 هداروا هکر ددارآ لدماقمرب ون هرس یسسدقثیدح (احابصنهرآ ید مدآ ةننطترخ) هک كلوا
 ردنهل تردق در قحشا فرصتمو باقتمهدمدآ ی بلا و باق هحشرس (لامشلا تادونماا تاذیلقنو)

 ر داکد نکی كمش ر ا هم اقم لو ایدی لربغاعطقرار دیا هلا ادخ تسد ینابلقتو تاروهطنالوا هدنا

 دننکمهرب رسب: عزا یشعد رکی د:صهز # دک هامدکناد حوا تاافرتسح

 ررر دااق شاب ندسغ هلا یش ءرار کت هثئاطرب ررو دار ایشاع کر دق لواییس> ناب كو لوا

NEON CE)(دشکیم)م(قژع)هکردقلوا(کنادنچ)  
 وزاف و (ر )شاد( م )م (بنع) نم( ) هلاقشع (قشعد) دارکت (رکید) هشئاطرب (ةسهز) ردبالتق

 دی 7



ENN 

 لوقع هکردد اش فنطاو ذیدرو دا آ اتش هدر هللا عمیل ماقمود (فراشا یانعم) رار دیا (دشنکس)

 لوا هدقداوا دها_هوروظنم ماقملوا یک مرا عا نانلو ارام عت ی: هرد «هقهقر درم مو راعەدنارش

 دوجو هکز دیا قرغتسمزوحمد ررداوا قشاعردق لوا یان فی لاج نسح لک تذا كنة بور
 رصن ءاجاذا) نکیآبانح یی راثلوا الح سمو یناف هدنمکح دععب لق شع ناطلس بوم" فر ارب ندنرل هب مشد
 رارکت (اجاوفا) هفئاطرب هجن کلک | | دفناج لاج نسح لک تذاوب ن دقاشء مرز هحشرس ( خفلاو ها
 ردرلشاوا اهم بور داف شاب ند غ هللا ی ثع

 دننکسرسرب الاخ یزاب ییزاار نک ۳۹ وا ناشبور د هک تابار رمد هد

 ررام | لاخهززوا یش داب ناصتک ن ندقلرسحاشحاوانغتسا یرا_شر وردكنا هک یسهدن كرر هن اهم لوا

 هش زن (چک ) ریش (و)م(ناشب ورد) بش (م) انجم (تابارخ) جوق( یی ) لوق (هدن) (تادرنم)
 (دننکیم) سا (سس) لع( ) قاب( له ردصم() سیتی( )لو متد(
 تالو هم اجر لع هلا حاستن او حافلا بولو الخ اد نا عار ود هسلق هدقشع هارو (فراشایانعم) راردیا

 قشع ناعم لوا نوڪغب دلو احاتحم هنداشرا كاماک د ثم نالوا لمسیداهرب هغلقاوالئان هب هبناحور
 كنا کسب ر اب ڪڪ اعد نلشاج دش مم نالوا یربدت بحاصكنشرلاقح هارلواو کرد كنسهلا

 اس مق ند رغ ته ترشح ند لو دلو ابا ةو دند هلال تت 2 ڈو ن دناجور تدا یراشب ورد

 قارب ط هرزو| نارو تک ب وی | لوق یخ د «سناوا ضرع ضرا نئازخ ہ هرلودنک ب ولوا یغتسم ند _ااع

 ردرلشجاص

 دننکس رکت او ار اهادوینآ دنهتمم % ناغمریدر د هکهحرب هقناخ یا دکیا

 فرح (یا)(تاد رفم) رار دیا نغیرللکوکو رارربووصرب هدنربدراغم هک ما صقرو قلا ئمادکه قنا یا

 (ناغم) اد هاک ( رد) ٤ (رد) لو ارور دمو هبا صقرویااف (هجرب)هیکن (هقناخ )ین ىێلىد (ادک) ادن |ا

 لوعفمةادا( ار) عج ءادا(اه) و (لد) هتندحو(ا) وص (بآ) رادربو (دنهدمم) درک

 یکت وم تب لک الا لحال لکشلارسغتیا (قراشا یانعم) راردنا (دننکیم) ینغ( رک :او)

 قجاننادلا هن راورغوا تروصنتفرر با دک حش نالواناطمش ةفسلخ و نربلقنالوا ضح تروص

 ك کک ا وک و لقع ی یک بد کا نکات نوا همقلو هروشدرو سورد ||

 ول دلك ن وا هم قازب هم اع ولا تج سمو فاسنا ہکو دنک« رکرب لک هوا ن اقح ن دکر د كتعق ب و
 ازش وردهصضرس (هناسوال هعاانارشهتنا ) هدنلاعان د نالوا (رفاکلادنحو نما نعم)

 شون قشع بارشودرک | زاردنا ی یرالکوک هکرارر ویهلا یشعبارشرب هرانلوا یڈیورد هنا بوملوا
 نسرولوا یغتسندل اع ین دنس بولو | لصاو هر ید رم كسر درا

 تننکمرکیدیاجنامو لد ناک انسوهنک » دوشناناج لزفم ان تیز نکی اخ هناخ
 (هناخ) (تادرفم) رردناء رب یربغیناجو لدرلوآسوهوب هک هلو | یلزنم كن اناج ان هبا یلاخ ند ی اق هراح

 و (نبا) لوا (دوش) بو( نااج)مام(لزنم)یح()منص (تب) نم( ه(نک )شو میلان وا
 (راشایانعم) رلردبا ( دننکم) ربغ(رکی د)لح(یاج )م (ناج) لکو ک( لد) راواس وه( ناک انس وه)
 یکیلقنالو ایل هناخ كسر دم هلوا ییغتسسند)اع هلقح سنا بولو ا لص او هب هب دډڅ سرک اش د ورد یا

 (قتلا نمزلا یدبع باق عسر نکلو یا الو یذرا یتعسیال) هک ات هللا یلاخ ندنرات یوسام تاقاعت

 هلسفت ی اوه ولار ز هلو الزم هنس همتا د لر اونا ناذمقمش> بوح یسهناخ ك اق هک رس یسسدق ثب دح

 مدر ندسها | لک نو ھکب دا لح هنا راتب اوسام اچو لد شرور د نالوا د.م هلا اوسامتاتاعتو

 ردراشلرا |
 دننکسر زا طظفاح رعس هک وک ناسدق ¥ تفکل قع یو رن دمآ ی شرعزا م دحص

 (تادرفم) رار دی اربزاینرعش كظفاحرا ادق هکسرید یدتالمع یداکش ورخ ر ندشر یقوحاسص ۱

 ۴ (لقع) هبتدحو(اب )یناروکو دانرف ز( شور ) یدک ( دما یم)م( شرع 0( ن( )قد حلب ص ار ۱



TEY 
 ا

  eرردبا (دننکیم) ظفح(ربذا) م ( ظفاح) م ( رعش) كسريد(یوک)راکلم ۱
 یلروکر نو شور خر ندندناح شرع یقوحاص نالوا ف امز یرو م ظ هدانز للعوضف (فراشایانعم)

 تالجتارب ز رار دیارب زا ینرعش ك ظفاح هدشرعقوف راکت المان ا وک کی دیذ بو دا مسهف لا "رد لتع یدلک

 یور یادعو از درو كنو ورڪڪ "کالم هکلب نحو سنا هبس دق تاک ندناروهط هل ابر

 اض هو رود اوا

 دننکسرب زە هدا د روخ ناهن # دننکمرب رةت هحدوعو كنح هکی ناد

 زار دار رەتكى ناھا ارز ز کچ انان فارش راردیارب رقت هن هللاح ناسل دوعو نح کن سمروأس

 ری (دنکم)م( رفت ه(هچ) رند ازاسیخ دیس کیآ(دوعو ان نیسمرول (اد)(تادرف.)
 (قراشایانعم)) ر دیا (دننکیم)بی دان (رب و زعن) اریذ( هک دی وخ) ولزمک (ناهن) بارش (هدا)

 نشوو دے ص شاو | هحرش هحرش یس هن :دس یکدوءو ش ول یب یک نح ندىهلا ل الجو تمظع فوخ

 بارش هتشا راز دیا هسا هنوربرقت هن هراق شاع نالو اراتفرکه قش« دارد ندّمش رطرار مسا نیس مز وا رص ۶ ۰

 نالوارارس !تحاصزکسردیاراهظا قشعرارسا ارز كايا نانو مکن دماوعنیدرارم-ا نالوا 5 قسع

 رار دیار زعت یزس هلنا لاجر
 دننکصرب رشت هکتسمنناکح لکشم ۷# دن ونس دد وم ىع رد وک

 (نهر)رلربد (دنن_وک) (تادرفه) لر دیا روت کر دهباکع لک شمر كلاقشب اولا وس قشءرارسا هکراربد

 د(تسا) هند )م (تیاکڪ) م (لعشم)( یونس وس(د وم) م (قشع) رس
 كلیوس هماوع قشعرارم-ا هکر ر دراناوا یهلار ارس مرګ (ییراشایانعم)رل ردبا (دننکم)ناس (ریرقت)

 یرارم-اوز داکد یس همقل كم او ع هکر د هباکس> لک ثمر ین دارا .اوباریز لقشیاندماوءنالوا دمو

 اخ 1 رار دیا ررقترالد لها یا
 دننکسرب ساز سو ناوح مع »دنیا قنورو قشع سومان

 م(قسع)راع( سومان )(تادرفم) زلرلدا ن نعطهرس و بدھ ینا اوح راروتلب ا یقنور كداثءو یسومأن قشع

 م (ی)نط (شنزرس)تیک(ناوج)م(ببع)ارر دىكوزارونليا(نمبم) م (قاشء)تفاطا(قتد)
 یسومانلقشء ماو هلاک م اوء نالوا یر کنم كهالالها٤و بش لوا (ینراشا یانعم) راردبا (دننکس)
 نالواراتفرکه همهاا تشع درد نو راةداو مور ندهننا-ور قاوذار اریزرررهدمک ییتفاطا ڭۆةاشءو

 زار دان نعطهرلتسرب قح نارد نالوا یه ار ارس ا ندع مو هرات ناوح ناقشاع

 دننکسرب دت هچ هدر نور ددو خات ۷# ت رذدصرور غم هد شرد نورزاام

 )ا )ر (ام)( تا درقم )زار دیارمب دت نران هد هدزب بعزم شاوارورف ها لمحو بیرف زب هرمط ندومقرب

 ونک (دوش) بع() قم (بیرف)ذوب(دص)(رورفم)شاما (هدش)وبق(مد) رشط (نورب) نم
 هس رالاح رها ازکم تیم زاردیا (دننکص) م(یپ دن) هن (هح) م(هدرب) جا (نورد)

 نر ندءهرشطزبدوخ اب لردیاریدت هود زم > مر هدنرلاهئتران | بع زافاعندنراررمض رانا ںوادلا

 ءاروامازرولوارورغم هلکع ۰ نت دهها یزو و دنک بوق زا بها ها 6 راهنس تالاح

 هدر راکت الم نالوا دومالاریدم لیا اھا بع هكر یسهس رک تآ (یهالاری) زلفاع ندهدرب

 سو هملع ها یلص هبیبح ها نيرا دل اة دامس انقزروهن د لع هتنا اس زاردنارمب دن هن هدزهقح مزن هدنا

 دننکمرب اب هح هکر کنن اکن اسا × زا دنه دممناغمرب تقو شدو شن

 لغش (س» وُس) (تادرفم) زر هنءب ه ڪڪر وکی راکلاسودرارریو شب )وسد ز ورکه نتقو كن اغمربس

 (هی)دوک(رکراکناس(ناکلاس) و( ناو دن دیم)یزٍیارارفاک(نافسرپ) متد
 ن ناک لاس هت انورورغم نالوا تش رط ما وعون اف ۱۳۱ یاهجم) لرد (دننکحس) هرب (ریبا) هن

 تست یو بورو شد ون هر هربشول ندنراکدت ال٥ ےک تا :اعورقوذبواوا ج اس 43 لص هری

 زرولوا عینامهنهح وورار دا ۱
۱ 

 ست



۳ ۸ 

 ننه رصقت ماعم نیر د نابوخ * دیر ناو یر طز ممنیور بآ دص
 ازو ( دص) (تادرفم) رار دنارمصقت هد هلماعمو راب وخردنک<قاانولاص هل ارظن مران نب وصزوز و

 رب وب (نابوخ) قلا نوناسص (دیرخ )نک (ناو ی)م(شت)مرا(مين) هدب المال (ن)ذ وی (هدزوص(بآ )
 منامهنهجو دش رمو (قراشایانعم) ار دی (دننکیم)دوصق (یتت) )ها )و( با )ف (دد)
 ضعف هصجاو ییوصز و هص ها رظن ميان درم بولوا ےل ہت نش هل باک لک ااس ماخنالبقرمس م یہاق بولوا
 ردنظنس > یرسعتنایوخرلر دیارمصقت هددلم هاعمو نکیا نک یا۱ تفرءمو

 دننکسردقتب هلاو-رکدیوق × وو لدودندام دیحو دع فو
 هسندحو(ا) م(موق)( تادرفم) رلردبا هلاوح هر دقت یخ د موقربراب دوق هد هجو دج یا امو ود م وقرب

 ( لوح ) یخد (کد)موقرپ(یوق)م(تسود)م(لصو)رایدوق(دندان) یس (دهجو ڌج) هس المال(! )
 (یعسامالا ناسناللسلناو) (قراشایانعم) راردیا (دننکس)( ردت )4ه سدالمال () ضر وفت
 لاجهدهاشمو تادحا تاد راوا یالعو تفرعهو ضدروهظتعاجرب نداد ناد ص هر

 رای دلا هلاوح هبادخرب د هت یخدتءاجربندادخ ناد مموراب دیدرولوا لصاح هللا هده اچو یس ترض>
 لهدا هک هسزلوا رسم هد هاش هو یک هرکه د هدها حو یس یرا دةم یکی دت جوک ی درانااما
 رل نهر وط لطعمورازلوایلاخندنعس هت بودر د هل و ا دخر دقت

 دننکسریدغت کتا هناځراکنک * رهدتاشرپ نکمداتءاهلډب اف
 (هلاب اف )( تادرفم )رار دیا رت هکر د هناخراکر و ارز هلیاداټعاهنساقبو تا "اره د مالک ل صاح
 یوا شبا( هناخراک) ارز( هک )نامز(رهد) رارف (تاش)یلع(رب) هلی (نکم)م (دا-قع۱) مالک ل صاح
 ٹا كل اعو مالک لصاح (یراشا یانعم) راز دنا (دننڪڪ م )قەزول (رغت) رد (تسا) همن دحو (اب)

 لصعو هناعاطو تادامع نالوا كف ثعانامهر دی اعسلا ممر رس ماا هکهاباداقعا هنساشو
 ربسخت یرانرود مودع»نتروکراوو تبقاع هکر دقو یساشردناف ل اع هناخراکون ارز هللا سو دح هتف ر عم
 دننکسربسک اکل اخ نیردلطاب_* زونهو لصاحد شذ جه هربت بلقرح ژ ردبا
 رغ (رج) (تادرفم) رالی ا ا مک ڪڪ الاخ لطابزونهو یدلو | لصاح چه یربسع ندبلق هايس
 (یا)ف (دد)م (لطاب) ید( زونه)م(لصاح)یدلوا(دشن)طق(جه)ءیس (هرت) کوک. (بلق)
 «اشدفانع یهنتةوالانآ) یلاعتهلوف (ینراشایانعم) راردیا (دننکم») ابهک ( رمسکا) م (لامخ) و
 هسفلق ءاکرد برقم هلا ارونو هاک !یلتزا نو تاعاطوزاشورکذ هغ رس (رک | هنر داور کنلاو
 ندّتلفغ ندنه دلو ا هلسن است ضرغو ها هععسو ایر بو لوا هتنا هج ول صا اخزمءاطو تدابع نکیاثعا
 زر هديا لامخ و نظزو نهزب نکن | قس هاکر د دو د رع لع نالوا هل ابر یدلو ازهلصاح یرعندلقهاسو
 رددساف نظورار دیا لوبق»یک مک اہک

 دننکسروزت همه ی نکس ید وح ٭* بنتو یفمو طظفاحو حش هکروخ ج
 (تادرقم)رلر دیار وت یس هلج نس ه دیار ظن ناعما هکنوح بسنحو یفموطتفاحو جش هک چا یارش
 (یرکعن) وا (كي) کوج (نوج)یئابوص(ب ةع )م (یفمظفاح جش) جا (بو) بارش (ف)
 عطاق فس لوا هاک | ظفاح یا (یتراشا یانعم) )ر دیا (دننکم) بذک (رب وزتر هل (همس») نسهدناربظ)
 دک ها یعسهسخاو | ینانر تر هظم بو دنا شو یهلاقسشءبارشسهنره هاا عیاض یکتقونالوا
 مدلس یهاک هکعکر هندصا اوخ و ماوعو ند :طا یال عون درهأطظ یالعقعرشرارم-او ی رط لاوحاو
 ۱ یس جج هکنسروا- كسر دیا فاصف ابو دیار طت بار ظت ناعمارکآهسردمداوا لصاو هنس هس یه تیاهتو

 اض هلو رار دارو زتو بذک
 دننکاعیعنج شوکه ککدوابا ٭ دننک ایکر ار الاخ ہک نان آ

 هکحرلا (کنانآ) (تادرفم) راهدیا مشح شو کر هزب ہکمالواا رار دیک یک اخ ارت ہکرانا
 |( یک کیم الدا( کو اب )اد (دننکرم (امک ر یار( )لوعفم تادا (ار) فام( )

 یحو



۹۹ 

 تو ______ع.. ا بسسسس سس سس سس

 مک نا هک و (قراتشایاتعم) )یا (دشک) )عر )درک می
 التسوزحاعو اوهو سفنرسا هدلذملاخوابعاسلوانلکو اا ثراووا دخ ؛هفیلخ ییلمقا دعسینامتشاو

 هلوا رار دیا تمهرب هر لر اوا دع سهل بو دی ارظت لج وازوکر هدنمدرد شا اه اون تب رغو
 دننک اودسغ هن ارخزا هکدشاب % ی دم ناسطز هر هتفرت م درد

 م(درد) (تادرفم) رلهدیااودهدرد لواندنس هن رخ بغ هکه لو ار دکی یاو اولزکم درد ن درا ط با دک

 هنارخ) نم نار هک لدا( هکدشاب) با دک (یع تمر دش (ثابیبط) نم (ن) ن( ب )واز ک (هتفخ) ب( م)
 عاش نالوا دمو باذک (یراشا یانعم) رلهدیا (دننک )م(اود) رض (ش)ناجرنب رخ (بغع

 باغ هنارخ هکعهدنااصل او هج و ههللا لاو ههللا ترضح نام هردکب یل و اولزک ځور ددرد ن درا در وص
 رهدیا اود هدر د لوا ندمهلا

 دانک اهر تءانعب دوخراکهکهب نآ ۷ تس ده ازو یدنرب هن تب واع نسح نوح

 رله دیا ضب وفت هقح تدانع ییسعیاودنکهککی لوازداکد لا تادهازو كل دنر تفاع نسخ هکنوح

 هیر ذصم (اب) یاناال (دنر) هی الهلل (اب) ین (هن) كلواالنا .(تیقاع نسح) هکنوج (یمن) (تادرفم)
 "لر (اهر) هتیانع (تیانعب)یدنک(دوخ) شیا(داک) ی( )ملا (تا) رد( تسا )هی دصم(ان)م(دهاز) |
 ندمارکت اوذنالوا هنطابرشمو ماظع امین نالوا نینوم ام هکدنوج (یتر شا یانسعم) رهدیآ (دننک )

 شتک هتوخآنداند هلا هاش نسحو هلا اهن هسهکر رب جھ داع كل ارکفراع؛لرکده از لرکوشاعلرکادعام
 فولنا نیب بويا وارورغم هنلاحرپ هکر دوبالو ال هنت تم نمومردلکد جک مکحوټدردتداعس له او

 زهدیا ضیوفن هن انعو فطل هالا ترَضح فرو ما عج اجر لاو
 دننکارروصتب یاکح سکر د * دشکی نر خرز باق: نوح قو شعم

 (قوشعم)(تادرفم) رلردیانوعن هلاروصت یاکحربسکر ه یدابا عفر نان ندنزول هک نوح بوبحم

 م(تیاکح) م(یکره) زمکج (دشکی ف )راکوی( ب) قاکی(خد)نم ن )درب(باقن)کنوچ (توج) م
 قوشعم (یراشا یانعم) راردیا (دننک )نوصن (ار-)نظورکف(روصت) هسد المال (ا)هسند>و (ا)
 بودا فشک هل اتا عفر هب هسکر ره ن دت رخ آر و ماو ندنس هسدمغر ارس اهنا ترضح نالوا یتمش>

 نظیروقرب نی زسقلوا فقاو هلع یهاک هلاح تقمق> سان م اوع نالوا ناطشءرعسود_بعردشهردلس

 رار دیا تیاکح ندصو ص یراکدلب نون هلناروهتو
 دننکا دا شوخ لد ت:اکح نالد بح اص x را دم بعدل ان ثب دح نیز اان سرک

 (تادرفم) رار دیاادا فمطا ین اک لکو کرانلوا باق بح اص هع وط بع هسر دیا هلان ن دزوسوډ شاطرک |

 بح اص) هقوظ (رادم) بهت ( بع )هديا ها (دلان )مالک( تب دح)ندنوب (نیزا)شاط(كنس) رکا (رک)
 (قراشایانعم)را ردبا (دننک) بیعت( ادا) ف مطل (ش دوخ) لکوک (لد)م(تب اکح)یرابح اص باق (نالد

 شاطرکا قشع رارمم | تدح لوا هدکد روربخ ندششءرارما راصالاولوانالوایهلار ارس ا ندعم یلق

 لا هلا تا دراو بواق بابر ا نالوا یح اص هده اش مار زر داکد بع هلا دار فو هلان هد کک دا عاتسا
 لار دیا ادا شوخ یس هیاکح ق شعرا رنا ندیاروهطهداکوک

 دننک انشا هلماعمرظن لها × قشعدنز نمرد هک ایم تفر عم ی ۱
 قن(ف) (تادرفم) راردبا هلماعمهبانسش ارانلوا رظن ل ها هدن دز نمر ازا قے ءا رز هلو ارمسقرعم
 یتخورف كعاتمربهدرازابو د راق هدابز ےک (دی زب نم) ف ( رد)ارز( هک) هلوا(شابم) م( تفرع)

 شل (انشا) عم (ا) ارشو عس (هلماعم) یلها تربص: (رظن لها)م (یشء)ردرءرد مالک الد هدننقو

 هلوا زستفرعمهبا یعس هناصح ها ةفرعم هبا تا ده اجو تاضابر كلاس یا( قر اشا یانعم) رار دیادننک

 رار دیا ارشو ع هرانلوا انشآ هللا تفرعمیب هبندار ارسآ نالوا قشع عاد هتناءالوا هد هلا یشعرازانارز

 زار دنا فش کک هزار .الهاو

 دننک اهجدنفارهدرت هکنامزناات ۷ دوری هننف یس ه درب نورد یلاح
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 نالا (یلاح)(تادرقم )رار دیاران هوا عدر هدرب هکن امز لوا بع رولوا عفاو هنتف قوج هد نا هدرباسلاح

 لوا (نا) پچ (ت)دولوا عقاوور دیک (دوریم) اتوغ(منتق) فوج (یس) باج (هدرپ) یا (نورد)
 ارپ سفت وب (یتراشا یانعم) لر دا (دننک ان چ شرد (دفا) دو (ر)م(هدرپ)م(هکنامز)
 هننف هنوکه نه دنا هدرمالاح هناهاتافغ نالو | بولقل ایا هدنلفغ باخت مر و هنانفنب ر عرهوج هلع
 هلک | مکن کلردنع | فشک هب هفشاکم بانر هدلاعوب یاعتقح یخ دنارولوا عقاو با ذغور کدو
 رار دیار قحلوا عفرهدرب هد(رثارسلا یی مون)هرالفاغ لوا بر درر وم ا

 دننک ابر یورب هکیعاطزرتم ۷# تاخر درام غاز هاکدص هکروخ ی

 (تادرفم)رلر دیا هرزوا یهجو ابر هک دتعاط لوشر د کرک هلو ا١ ديا = ندراغا کم اکر و ارز عا بارش

 ولاه دابز(رتېب)م( باج )ف( د)قاخ (دابغا) نم( دم (هاکر ذو( دص )ایز( هکر جا (دوخ) بارم ()
 كلاسیا (یتراشایانسعم) رلردیا(دننک )هرزوایهجو بر ( ابر یور) همتدحو(ا )م (تعاط) نم (ز)
 هبا ییسهکع | شول یههلا قشع بارش ییلق هلن جول صااخ یکلعو ی دنا لابنداوسام یکدلق نامه

 هکر دنوها ییا ذعور دکر کک ندتعاط هعن نالوا هرزو | هععسو ابررله اک ن الو اولریکندلخر ازهدصاریز

 رددهاش کوب (كلذنودامرفغیو هب رش نارفغبالهنآ نا )ر درخصا رشا رود
 دانک ابف شرو دغ ناردارب سرت * مقسول یودوز دنا کی هارب

 (نعارس) (تادرفم) رارات رب یناراشا درق رومغ مرار وةر واک ی س هع ار نفس ولاکبندنا هک ك لو کرب لوڈ

 مراکروق( مسرت ماکت مریض (م)م (ضسوپ) عیار (یوب)ندنا(وذا )دواک (ا)یتدحو (ا) ثاوک
 یلاعت هلوق (تراشایانعس) رار دیا (دننک )ناتفتقتربکوا (ابق)رممض (ش) راشادرق(تاردارب)

 ترض> قیعب باق فا نانلوا مامستسا ندنسب دنکن اجر جر هت رس یس هلل تیآ  (ابح اهفغش دق)
 ءالب یک شا درقوراب هل _هکمرقروق ی تو قیقر درب نیورو یبلق یکن ھار ن دنت بع كل

 اوهو سفنهکمرةروق نعي لر اترب یک ابقندنرادسحاضعا حراوج تاوهشواوهو سفن نالوا نراقماکب

 تبع هلا لاخدا هلق یی هیعسوایر بولو ا عنام معلق صالخ | هل اح ارح اند ءا یهللا تم بولوا باغ

 اناعا تاتسواذسفنارورش نم هلا انمصع راز دیا ناشیرب یجلق عج بو رارات رب نیرلهدرب
 دننک اعد فرص ورمز دوخ تافوا ۷ زوضح 2 نهزات ددم یوکیزدکب :

 (رذکب) (تادرفم)ر دیا فرصهباعد یر وو ۱ ندند یراتقو یدنکی ءار وضح هک اےک هنس هل هاهم

 (تاغوا) تعاعب نالوا یلقروضح (روضح ةمز) ی )نام (هدکیم) هل (یوک) هام () ےک
 (قراشآیانعم) یا (دننک)م(اعد)م(فرص) نس(ف) نوت (رع)نم(ز)یدنک (دوخ) راد
 ءالوا یحاص باقروض>نالوا اسنک یرظتو سفن سرب د هلو ا نیما ندنرش كناو هو سفت ورکا كلاسیا

 تقوا ندنرلتقفش لاک ر نا هکه لا دا دمسا ندران | هل تمز الم هر لاز فناح تمصعو هن راش ع تا ساع كهللا

 رار دیا فرص هبع د نوچ ما تم الس كنس یر هغ رش
 دننک ادخیارز یس نا رخ + ناهعنم کن اوخ مدو نادساحز نان

 وازک( ناهن )(تادرةه) لر دیارخ قوحولزکن وح ا هازل معنم هکاریزوقوا نع ندرل دساح هکی دنک ی ب
 را رو تمعن (نامینم) ارز( هک) و قوا (ناوخ) ی (م)هکیدنک (دونه)رادوسح (نادوسح)نم (ن)

 یا( قراشا یانهم)رار دیا (دننک )م(ادخ )نوا (یار) نم(ذ) قو ج (یس) رخ ولزیک (ناسنریخ)
 ارز كلبا ب ذج هجو لز کن دن ارقا ءوسو ندناط شو سغن نالوا دساح هزکب دنک هلتمهورطن یزب یرا لو ك هالا

 رار دیارمخ قو هج ولزکن وچ ا هلنارامعم
 دننک ادکل اع تافثلا کناهاش ٭ دوش یمنر سس لصو ماود طفاح

 (ماود)م(طفاح)(تادرفم) رلردیا زا قیافتلا هے لاح كیا دکر اهاش زاوارم دم: یاو د الا صو ظفاح یا

 هسالمال(ا) ِتبغر (تافتلا) كىك |( 5 راهاشدان (ناهاش)زلوا (دوشین )نک (رمسبم)م(لصد) ۴

 بیسو تبرق ثعاهنا لها ر ظن هحرک فاح یا (یتراشایانعم) رار دی (دننک) ریقف( !دک) تیفیک (لاح)
E Eی ی  

 ردءاص و



 تققس ناه اش نالوا قرغتسم لی دو یابرد لوا ارززاوارمسم تلصو ماودهدااعو اماردتلصو

 م(اضیاهو ) رار دیازآتاقتل اب دکل احیا وسام
 دننکناعاردهنخرارنادهاز_ ٭  دننکن اسنیزیرمل درکنادهاش

 راب و (نادهابش) (تادرفم) رارلبالدک هشاعا "لزدهاز هسرار دیا ندسک كنود کلربلدرکا ربوع

 رادهاز(نادهاز) زردیا(دننک )لثم(تاس )و: (نبا) نم (ز) هیردص(!)ییلا لکوک ( بلد) رکا (ک)
 نالوا ادخ بو برکا (قراشا یانعم)رار دیا (دننک )م (ناعا) ف (رد) ل دک (هنخر)لوعفما دا (ار)

 ف.عضسلو انو حم هاب اكشو نون "اراده از هسرار دنا بذ ح هلو یرلاکوک ندنرلتتفلاک هتناءاسلوا

 رار دیا یوق نانا ی اهلغاق لصاو هنس هنت ېه نبل اید بو دیاوح و بو دک رانا ا
 دننکنا دسکر تهدید شناخراک ۷ دكت کو خاش نااک ره

 (اک ر ھ) (تادرفم) رار دیاری یج اروم سکرن اک |ینزوکرولقاکی لک هل.ح آنا دوب سکرن لوا هک هدنقره

 رم (ش) راوی لک (ناضرلک) هل (دفکشب)ثیججرب (ںیکرن) یادوی (خاث) لوا(نا) ہدنقرد
 هلا دنع هکولزوب لکل وا (ینر اشا یانعم) ر دیا( دننک )هنسنیج ادوط سکر ن (ناد سکرن) زوک (هدید)
 ندماوع رکو دهازلرکهسننارو هظ هسدکرب دعت مو لباف هتسارکو ضدفرپ هدنقره ها« اوا نالوا هجو

 هللا یا لصاوو رلر دیا هس رت هر اش ناچ تمه بوادق تبا ہدنرلر ظن نح ینا قارا رکو نقی ل رک
 دننک ناشفا تسدشرعزا نامس دق % عایم زاعا دزاسنوحامراب ۱ راردنا یعس هغاق

 زود ابمزب(امرا.)(تادرفم) ررداصقرلر کلاس لا ندشر ءزاسدق هدبا ع ورش هعایس هکاتقوزعرابمر

 تسد) م (شرع)نم(ا) کام (نایسدق)م(عامس) عورش (زاغ) هزود (دزاس)کنوچ (نوج)
 هارنادشعوهنا ءاسلوا نالوا زمقیقسرا.مب (قراشا یانعم) راردبا (دننک )نال.صکلسلا ( ناشفا
 رایت االپهدکد ست ارو عط یار لی هراب دنکه رم. (انقعص یوم رخو اکد لج لیلا هیر لا ) هل 7

 هش ید نومشرءو نومورک ذکالمهک اب بولوا باضفر) ج ساع لها هدننقو یراعورش هعامس

 - راردیا صقر بولوا با بحرف ها ادخ تالت
 دن کن اچ ر هننآتهصوح رک,« تود پابتفا یا شور : ۱

 (دیاغ) زو (ور) (تادرفه)  رثهدنا نادر یک نیا كادس یکم کاور سوکر و اکسیاتتفا تاود

 (ناشخر) م( هنرآ) هب اطخ (ا7)م(عبص) لثم (وج )رکا (ک) هیر المخ (ا)م(تلود)شنکباتفآرتسوک
 رطنرک اراد شم نالوا تا دتر هلن »لو كلاس یا (فراشایانعم) زر دیا(دننک )نشورو یار دملب

 زولاکس یانتف | هب دبا تلو د هس رازاق ن شرر ور وند هلن هب دز اونا یکم اص یکیلق هنآ كةس اب رام و

 زار دنا یونعمناطلس نسو بورتسوک
 دننکنآ دشا ونامرفهحره × تسن مکحدوخ رم سرارناقشاع

 (اد)م(ناقشاع) (تادرفم) رلردباینآهلوا كن امرف كنس هکهنره ردق وب یمکح هن_ثابیدنک لرلقشاع

 نس (د) ما (نامرف) هر (هره)قدر(تسین)م(مکح)یدنک (دوخ) شاب (سس) لع( رب) لوعفمتاد
 وع هدکه د اراك نس یر دارا لراقشاع كنس برا (یراشا یانعم) راردیا (دننک) لوا( نا) هلوا (دشا)

 رهو )ر دنا ینا هلواكنامرذو سها كنس هکهنره ردقو یرالعریو ,AE راش اب یدنڪڪ نوچ راکدتا
 راز دنا باط یکاضر ذس هدنرالع

 دننک ناسنارب لظ نیااکرد دشهنشغآ نوش مج م ده

 (میم) ذوک (عشح) كنب (مدم) (تادرفم) .رلر دیاهدنق هناسنا یلظوت یداوا هدول لنا یکم مزوک مب
 لک( ب )م( طو (نيا) هدنق (اک) ی (رد) یدلوا (دش) هدول ( هتسذغآ )ناف (نوخ) عم(۲) , مع
 هدولآ یک مزوک یناقم رکج هلکششع دزد كنس برا ها دمچ (یتراشا یانعم) راردیا(دننک )م (ناسنا)

 لردناهدنقیروح و نالوا هدها را او یلط و هش هق.دلو | تا نعو قفو كس برابردذع هطاحاد
 هل نذاعا) ردلکدر و طتمو نکم قلوا بل اغهرزوا سفت نالوارس ته یا هر دژا و قعلو ادابادخ قیفر



 دننکن اکوح تعماهزکن ازا یس ٭ نزد وک دقورسناو> یا (اهرشنم ۱

 اد: فرح (یا) (تادرفم) رار دیا ناکوحندکماق نانسهکارا ندن اروا بوطرب ناوج یلب ول ورس.یا

 (زا)ندنآ (نازا) لو (شیب) ردا (تزی) بن دح و ()بوط (یوک )یو (د3)م(دس)تیکب (ناوج)
 قسم هدقشعهار بولوا تع ناوج یا (قراشا یانعم )رار دیا (دننک )م(ناکوج) م (تماق )نم

 رب دکل | ندنا هلا یس هغع اف بوروا یب وا تدانفس مدق | مدقرب ندتبج نا د.م هلا یدو دج قشاع نالوا |۴

 رارکو الور دا ناکو حن دکتماف كنس نس رولوا

 دننکنافوطزا هک اهتاکحنآ ٭ ۂرطقزا تسرتکم هشچ سدب
 (مشح)لوا(شبب) (تادرفم) رار دیا هکراتباکحلوا ندنافوط ردز [هدابز ندهرطقربهدنکو ا مجنج ب 0

 (ه)م(تیاکح) لو (نا) هیتدحو (مزمه)م(رطق)نم(زا)رد(تسا) زاهدان )ید( ےم) زوک
 مربا هنت داع هنا لاجء یل لوا (قراشا یانعم) لرد (دننک) م(نافوط)نم (زا) عجادا
 ر ره ندتجربآ نالوا ناور ندقساعهدید ها هلنا »اقا قوس یا هکاب بوماواند_حرفو مغ هل دبما

 ندننول ردقهدقاشء رظنو هدنکوا مزوک غب هکر در دق بر یاطء با ان رهو جرو ربظن یب نت ر درب ی-هرطق
 رک نان لا ادخ قشع شت !قشاع مشح بآ اریزرار دیا هکراتیاکح لو اندنافوطر دز ا ندهرطقرب ۱
 ردندناخ دءایمو کاخ ضرا یینمنافوط بردند |

 دننکنابرق دوخ ناج تافورد x ناقشاعاتوک وراسخرد مع
 (دمع) (تادرفم) رلهدیانابرق یناجو دنه دک !افواکسراشاع هکات یق لراسخر فدطل یکد ع كد |

 م (ناج) هم اطخ ( ان )قدص (اقو) ف (رد)م(ناششاع)یتح ( )ی( وک)نس(و)قاکی (داسخر)م ارب
 ةدهاشم یوزراو هلا لاتا قوش كنس برا (یتراشایانعم) رلهدیا(دننک )م(نابرق)یدنک ( دوخ)
 دع كکلاج فطل لوا ق هکیراقشاعندیاناورو بال س ندنقا تشم منح اقر ڪڪ هلک لاج
 رله دیا ابر راناج یدنکه دافو هکدهع ن سرا قش اعول ات ہک ی لاصو

 دننکن ارم هنو لرد شوخ شع * زارلهاک ل دیاهصغز ا آر شوخ
 (ش وخ)( تاد رقم )راز دیا شع فمطل دنس هنود نا رده زا رلها هک لکو کی ا لوا صال شوخ ند هصغ

 (شوخ) تشیعم (شیع)رس(ذار)م(لحا) لکو کا( لداکا)م(هصغ) ن( ذا )لک ( )داغدا(
 یلاجقشع كهلل ات :رمضح لکو کی ا (فراشایانعم) را اردیا(دننک ۱ع(نارعه)ع(هن و )ف (رد) فرطا
 زار لها هک رس (حرفلا حاتفمریص) کلو صالخ ندید ا هصءو ند بواب اربصهراال,و در دهدنل وب
 شوخ هسرواک هنر هر هقو فلل هدنلصو هار بولد ر د مرک ن عو تداعسدیام معو در دول رانو ازا دو

 رار دیا تشدعم فطل هدنار ده شت آ نو بول

 ذك ن اسآ تاکشمنآ یب زک × بشت هاز ظفاح شکمرس
 (شکم )شا (رس) (تادرفم) )ردا ناسآ یلکشم اکسیرتو ان دنا که لیا ض ارعاندنهآ بشع اح یا

 هب اط (ا٥)م (لکشم) لوا(نا) نوجا (ی) نم (زا)ل دلا فصذ ( بشم )م( )نم( )م (طقاح) هم
 ردراورلتابقع هاو تالکشمقوح هدق_ثعهارود ظفاح یا (یراشا یانعم) رار دیا (دننک )م (ناسآ)
 تقو یراب قاجانم تذا نالوا هد هک ب ودیا هظح الم نب رس یس هع رکت یا (هنم صقناوا هفصنل مالا مق)
 هلا نيرا د تدااعسورل ه دیا ناسآ راک شم عج برا نوع هک لبا رت اجاح ضر ء نالوا هبا دردوهآ هدر

 ادا هلو رل دیا دا معرب
 رر دیا هل وا ن سرد هک هنرههرزوا مزو کی دست اناناجرار دیا نا مماکن خن ی كبل وناهدكنس مدا هناناح | نکن انح-یب وک که جرد ےڈحانفک ٭ دننکن اهاکت بلو ناہھد میک فک

 یع روس دارم (نارماک) هساطخ (ا7)قادود(بل)زغا(ناهد) ی (م) نخ (ک) م دید (حفک) ( تادرفم)
 نانح) نسهیدیوک هکه نره ( هحره) هرزوا مزوکو مشان( شع )یدید(اتسفک ) رردیا (دننک زا

 هکم دید بو دیاز ام ههللا ترضح نالوا اناطعلا بهاو بانج (قراشایانعم) رار دیا (دننکح) نیلا ۱
 کک

 یا



 | نت ی یکلاجقاٌتمول لت ابلععو تاضو ف نالو اس هطساوو یل هط ساو کن م ر ر ی بوم یا

 زرکواند رک (ییسامالاناسنالا سل ناو) هکیدرو مر نالوا (داعملافلال) لوارار دیاناماک

 رلر دبا نیل | ثاسرلب د هکه ن رد یوم لرکوامع

 دننک ن ابزرتک هلماعم نبر داتفک * تیلدنکم بلط رصمحا رخ فک

 رار دیازا هدابزینابز هددلماسعموب هکیدتیا بومحرلپ ی ا ید مس وز تهی |

 غادود (تبل)ردیا(دنکیم) م (باط) م (مص») م (حارغ) مدا( فک ) (تادرفم) رازق نم
 فا ءم) راردیا(دننک )م(نایز)زا هدانز(رتک )ارشوعس (هلحاعم) وب (نیا) ) ف (دد)یدسا( (اتفک )

 لدوحورصم هغلقاوا لصاو هکهب ونعم تام اهل او هک ەت اد ٌهطس او الب صف كس برا مدد (فراشا

 نم یرتشا هتنا نا)هکی درو راب | باط ناج كلا ج هکر دسح اتش هک | ادف یز زعناج نالوا یسهصالخ
 راز انابزاعطة هد هلم اعم و رل دیا ادخناح هلاج تذح هت رس (مهسفنانەنمۇملا

 دننکن اد هتکناب کت سرت اکح نیا نقک ٭ ہاردرب هکدوخ تنه دٌلطقنب فک
 (تادرفم )رای وس هناد هتکن هکر د هاکحربود کیدا یدتلبا لول ےک دوخ هکنه د هب اشمهب رهط كنس حدا

 یدنلیا(درب) ےک (ہک) یدنک (دوخ) هساطخ (ان) زغا (نهد)م(هطقن) هسرالملل(۲) مدیا( مف)

 (نادهتکن) هسالمال(ا) رد( تسا) هبتدخو(اب) م (تداکح) و (نیا) یدتیا (تفک) لو (ءار)

 طق نالوا عا هلطدنک ل همست م الکب ران م دید بو دیا تاج انم ( تر اشا یانعم) رار دیا (دننک )ییامب رس

 هکب درون یلاعت قح ید | ل صاح تفرعم هحنو یدتلب | لول هنرن الو اهلنا فراع هکنوعب تندح اتاذ

 نالوا یحناصاخو هنا د هتک نالواراهالاولو | یرارساو هکردند هقو دروماو هدمع رارم-اربهباکح و

 دننک نآ مهو نیا مه شع یو کب اتفک » نیشن دمصابوشم تسرب ص فک ٠ رارلب وس هنافرءلها

 (مفک ) ( اد رفم) رر دا یا مدو نول مه هدنس هل ق شع یدتارودوا هلا دمص هلوا تسرب حف م دتا

 ىدا (اتفکح) رووا (نیشن)ادخ مسا (دعع) عم() هلو (وشم)یجراهتب (تسر حس )مدنا
 (ترشا ید ای( رنا (تآبه) تورم رمز م(یدع) هع (عرتو) تیم ]
 ابا تامل را واد دملک نالوا ل هنن دل تفرعمرارسا نب رر كل هناخ كنس برای مدت اه هل از اتو عرضت

 هکی دروس قاع قح ها قرخ "رم کیل ر اونا ماد بودی لا ند او سام ی ملقب دا عج هدر رب قانصا وسام

 یاعیاقمهدربک ا داوج هقشاعنالوار اتفرکهقشع در دهدالت ال اع ورد (راتتسالاو یک نییرارح الا بولق)
 رار دیاینا مهرار دی اینو مه نو یانو سا زا

 دبنک نامدا لد ہک ناک نا شوخاتفک ± لدزدر ی مع هدکمیاوه مم دارت

 (تادر ما رلر دی ازور دم لکو کر ب ہک هسمک لوا شوخ یدناررهدنک یعندملق یساوه كن هنا کد مدا

 ا اتفک ) م(لد)نم( ز)ررهدنک ( درب )م (مغ )هناضم(هدکس)م(او >) مدنی (تفک)

 یانعم) راردیا (دننک ) رورسم (نامداش)هبندو(ا) لکوک (لد) راهمک (ناسک)لوا (نا)م

 کا الماک دشیه ك غی دلق لسو هنناسح | كتبو قشع كنس بر اب دید بو دی ازان هدم رس هلا (فراشا

 هکردرل هسعک لوا شوخ هدابزهد هناسوب نکرد هود یدتاررهدنکی نا وسأم م ۶نداکوک ی هزالمو یس اود

 باق نالوا ىلع ناخ بود ( هت الها لع نام ارح امهو) هخ ر س یلملج مست (رعهاخ زج رلاورهطف كيامو)

 رارساو هب دجشتا دراولا بو دیار. هطت ن دندو ک ت اقلعت سند نرس یادی وس نالوا یھاا سنا سدس رحو

 راز دنارو مسمو نام داش نن راک وک لغلق ال ها هدد تا

 دننک ناغمرب به ذع لع نبا تفک × تسهذمنیآ هن هقرخو با رمش فک

 مدا (عفک) ) (تادرنم) رلر دنا هدنمه دم ناخ هروب لعو ید اردک د به ذم ززا هقرخو بارش مد |

 م(لع)ون(نیا) ید ا(تفک )دد(تسا)قب رط (بهذم)تداع(نیآ)ینن(هن)م(هقرن) م (بارمش) |

 تن پرا مدنا( قراشا یانعم)راردیا(دننک) و دو درک (ناغم) م( رب )م (بحذخ) بیام(
 تلضو هاه ر وص ل اع او هلا بن اف ت او هشم دن دنع رال وق همان فراع نالوا لصاواکس هکم دا هلک ةو

 نیت ما ۳ را ڪک
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 (رنکتست نعالو)یدت ار دک ١ا دف ناچ هت ا لها به ذم هداج ر داکد هللا له | به ذمنی آور داکش م هتنا یا
 یک ی اع قاوا هتنایلا لصاوو هتل ناب اکشن | | دف هناناج نناج هبامرمس بولوا ها قیناقوب هغ رم ییا
 زار دیاهدنهذم لصاورس نالوار بصدق انو لماک د شیهندیارتست ندهللا یوسام

 دننکناوجشن رکشسومیاتفک × دوسهحاررب نابل شو لعلز فک
 (تادرف) )ر دیا ناوح یقآ هلا هسوبرپ ذیذا ېکر کش ید هدناف هن هراربب ند نبل ی کل عا لرامل نی مش مدا

 ) یدید (اتفک )هدناف(دوس)هن هن (هحج) هج وق( رد )راب لقا دود لان( نابل شو )م( لععا)نم (ز)مدتیا (فک

 رر نکو نوح )من( شر یر( ید (ه )سوز بالا
 ةراتطاک یبق ااو سام ىت ولعتر هب ااو دو سفرا هنس ها بر بم دید هلا هج ول هقح بناج هن ( قر اشا یاتعم)

 ندنرل هذيل "هسدقتانکنالوا شع تا رح لاک اہلواو ادن ۱ نسب هدرولناسلفاعرم ساوا (ةوسقدشاوا

 ناجا لهاراک دم | عطق ندنتحر مپ هد هن هربور داکد ط رش تابع هدناسح اودا د خپ ید اردراو هدف هن

 رظذرب یفاعرب نالوا دعت مان لوا اک اونذآ عب هن مراتسو د نالوا تاه صب فو صوم مپ ر داکد

 راردبا تع ناوح هاکم ااطعاادخ هب ذحهمناحور تذلرو هاا مک

  11دننکن ارق همو یرتشم هکنامز نا تفک × دوربم لحرس یکه ج اوخ هک فک
 (مفک )(تادرفم)ر ار دانا ارقهامویرتشم هکنامز لوا ید اردیکهن ی اوخ هکمدتا

 (نا) یدید((تفک) ردک(دورم) هناخالدرک(هلجرس)هسبالم() نق( داماد(هجاوخ) مد
 هری برام دی (قراشا یاد عم) رردیا(دننک )عج (نارق) ؟) یا( هم) زداب ( یرتشم)م(تامز ) لوا 3٩

 قداعو كلاج قاتشم ندا ادذنام هدکح ےس شع ہار شو زور هلو | لاصعال یاطعر دقوب هد ھاز

ay ما هلارولوا لخا د نامز هنورولوا ل ماو ن کسا مرو کس دقرح SENE, 

 مر هر ارشد ام لاو ابلق هح رس ید هللح تی آ (برتقاودعاو) هلن ا در ۳ لک ندا بت طی ندد رک شو

 ژردیا دعسم هت رقو تلصو نر دنک با دابقناو هجو زا

  A3ددذکن اما تفه «کچ :الماعدنیاتفک ۷ تسطقا- درو و تاو د یاعد

  ET(تادرفم) رار دنا یراکلم لناسآت فه ییاعدوب یدس-ا رددرو كلتواح ی اعد

 ) ار (تفکژرد( ازم( (در)نس( دار )م (تاود)م(اعد) مدیا (منفک |
 و ی (یراشایانعم) رردا(دننک )لوک( (نامسا )ی دب(تفه)م( کالم )م

 ضرغالب هب و یر هک الم كنا مته ی دتاردزامنو اعد هکتز ا
 )باو رالو تم یرلاعدنوسکا ارلردیا ضوء دما الو

  ۱دارا شود و لعلة دا بار ¥ دنارادح اتو تسم سکر مالغ

 م(مالع) (تادر ةم) و دزار اشوه یار كنة ڈا كل سر دراهاش دابیم الغ لاک م شح تم كس

  ۱(دنا) راع اش داب عب رابصت وط جات (نا رادج ان ) نس (و)م(تسم) ردکحنالواهب هبشم هعنج ( ا

 | (نارامشوه) نس( و )ر د هب ثم كبار دره وج ی نحر ق( لعل ) بارم (هداب)م( بارخ) ر دعج رخ تادا

 | نالوانیلاعلا نع یغك نس )اع ناهاش یون عمو یروص براب_(یراشایانعس) رارد(دنا) رل القع
 | نالوا كتف وره طظ میا رخو تسم که تاد قشع بارم تدا لنسند هلج ولردزار رفة دب كنو بتا

 الفا ۳

 دناراوکوس هح تفازلواطازا هک + نیس وراز هش ترا بص وح نک ؟راد
 هرغوا (نکراذک ) (تادرفم) رف-) ردرلوا با بعندنروح كار كس هکر وکو هل ارذکهکل هد تك

 | (زا) زوک (نس)ناکمتادا (راز) كححرب یر کا ی ول( هشفم) یی ( رب زوال ابص)لئم(وحز
 | یانعم) عجبتادا (دنا) واس( ر اوکوس) بع(هح) ذس راطخ (ان) م(فلز) هوسوروح ۱

  ۱نالواتداعس هام كنسیک یی دلقر طعم یرلعام د هصن هلغما ارغوا هراز هش یلزا اص داب برا (فراشا

 باو یکداز هن ندکمرکو تخراضع هکب 2 اتو اتش باتو هل ار امن کداکرد هلکعودرد |ا ٩
 ویسی یی ی سس سس سس ست سس سس سس سس
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 كن هکروکب ولی برن تجر هو بار طعم انار یر رانا خام برو تب هن اوز
 ردرلل ان هدندوهدرک امو لا: بع هنندنسهو.شو هلع كرافص ل

 ةنارادزارقودعموقشاعهنرکو < زاغدشهدندبآ |ممواہ_مارت
 (۱یه)اکس(ار) ( تادرفم) ر دراو طز ار قوشعمو قشاع هسخ و یداو ازا غ ی ابز وک ا کیو امص اکس

 (نارادزار)م(قوشعم )م (یشاع)هسخ و( هن رکو) م( زاغ )یدلوا(دش) زوک(هدید) وص(با) اک

 (فرعال ی النا تقلفت فرء۱ نا تمب> افا ةع ازنک تنک) برا ( فراش ایانعم) رار د (دنا) را. و طرم-

 تال ان افصوات اذ هرانوزح یلقنالوا كة شع در د یال تم كتر دق لاکروهظ كنس هرم كس دق ثى دح
 همرح ان لاقشعر ارس ا قو شعمو قشاع هسخ ور داوسر ندنمنج كش كانغ یش اعور دا دیوه هلکینا ضو فو
 ردرالکد یطار هن لوا شاف

 دنارازه فرطرهزاون بللدنع هک سو مارس لّوع صراع لک نار نم هن
 OTE E ر طرد ه ڪڪ مزار الزغبى خا هرزوا ضراع فط یکلکل وا

 نب( م) یار لزغ(ارسلزع)یاکی (ضراع)م(لک) لوا (نا) لع( )نب (نم) یت( هن) (تادرفم)
 یانعم) رد(دنا) ر کس (ناراز ه) م( فرطره) نم( ) نس( ٍو)لملب(بلدنع) ارز ( هک )یحنا(س)

 رارساو نس هل رج فاصو ا كنو <: تاذنالو ارظن یو فا لوا هل هبلغ كةْشءدرد كنسبراب (ینراشا
 هکمعاطتسا هدناسار رد دفرطره كنس ماکد نب قم ا ندیاراهظاو شاف یرورضدنلکشلرغ نسهندا
 ردراو كراق اتشم بیل دنع نار ازهر دیا نا هلکهُشع درد هب دار ارس اول هل لج فاصوا

 دشارارقس هح تراسو نیز ا هک * رکن یکرذکنوحا تود فازرزز

 (تادرفم) ردراورازسرارق هنن دکر اسیو نع نکھار ندننلا كفاز تاع یکی | سہ دیار ذکهکنوخ

 یار. (رکی) ندا( یک )مک (رذک) هکنوج(نوج) تاق یکی (نود)م(فاز) تل (ذ)نم()
 (فراشایانعم) لرد (دنا) رزم. ,را رق(نارارق- )۵ ر( هج )هب اطح (ا) لوص(راسب) عاص(نع)نم (نآ)

 فاطاو كلا جو ل الح لب .کرو کر درر ڪتو ر دراز جاع هد ٭ الاردا لوق ع کهمندلرا ارس ا تانس تراب

 ٽم د ا اکر فا ڪو هد دعسم نموم لا با ا رک نع باعا رکی لر ر ره ندنرارهاظم لر قو
 ردژرارقس هلکمشءدرد ناب اا اط یس یس هله دنس و شرق

 دئناراکھ اک ت مارکی عسم هک ٭ ور سان ادخ یا تشم تسام باص

 | (ببصا) (تادرفم) ردرراکهاک قسم هنر ةفدو تمارکا رز یرول سان شا دخ یار دزهدصن مزب ت ذج

 یال( کس )ارز( هک )تیک (ور) یک !ادسخ (سانشادخ)تنج (تشوم) دد(تسا) زب (ام)م
 نآرفغال هللانا) هیات سا (قراشایانعە) زرد (دنا ) راراکهاک (ناراک اک )م(تمارک)

 هغو کو سلوا ك .واعمیرو فراع نمومیا هک رنس ین د هلم اد تآ (كلد نودامرفشو هلرمشد

 مارک ارزردزبصا مزب ها هلسم ناجا فرمت ترا ت رو زا ترے بس دار رد سادات

 ردژراکع کن مومنالوا قسم هنرفغمو
 دنناراکهاساحخ اکه عمو صاو سه ۷ نک یا وغراهرهحو هدکنچاس

 (اب) 0 ار ه اسنالوا یا مھەدنا ارز هقکهب هعموص هل یناوغرا لزوبو لکهب هرام

 هلا( نک) هسا( ) ددکصج ینمرقرب فورم( ناوغرا) زو (هرهج) هناضن (هدکبم) هسدالمال() لک

 ر دراو (دنا)رلولش» !هراع (ناراکهابس)هدنا ( احنا)اریز ( هک ) هناخ تدابع( هعموص) هسالمال(اب) هقک (هرم)
 نطابوره اظو هلا نراةم یل اص لع کا | بوم افت ا لناءادرع نهو میا نکا (فراشا یانعم)

 ی دی احا رح ان داق یھللا اوسام نمومیا لک ر د(نیقتمال تدع) تنح هلا لا یکی دنکن دص امو باح

 تروص نالوا هفوصتم ماوع بولوا نتاص هلا لس هحت تهاجو هتل دع بو دیا شول ییا دخ قشع بارش
 ند_ةح تجر یسبودرارف یکسہلق هڅ رم (ةوسقدشاوا ةرا اک ) هدنا هکهمارغوا هننع«رلابز لها تسرب

 ردراورل هڪ ق لا عا ی دیا دمعب
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 دناراوس ناهرهدو مورم هدا *#* نم هک نسخ یل رمضخ یاوشرکسدول
 نک (د) (تادرفم) ردرلراوس مرا فرو مرد که داس نم هکر سوار ا لراسم یا لوا ریکتسدنس
 (موربم) نامی( هداسس)نب (نم) لراس( هنسخ )را (یی) م( رف یا )لوا( وش)ییتوط لا (ریکتسمد)
 اماد شادرقهاک !نمومیا (یراشایانعم) رد (دنا) راد (ناراوس)راشا داو (ناهرم») مردنک
 هان ا لدرا ره هدنروضح تش رطرم هل فا وا هرزو ادا دتسا ند هللا ءالوا تد اور بولوا هرز و از فارتعا

 هه اسورو یم عود هنتشع هلن ترضح هاکر د لو همر یاو هلن لوسر ترضحورب یا هکی د بولوا نما

 مداوا ت+ ص لح هلغلو ا ها .سورو حور گو هدنامردو د هار هل دس تدهعموروهق نب کاو اریکتسدنس

 ر درا اواز اوس هنن راد | مه تس ا بولو تداحور توق هل سس یرلتر اهطو ته ازت مراشا داول وب رط

 تار یدو ود ناکمس هک داسرادیات فازنارا طظفاح صالح

 (صالخ) (تادرثم) ردراشاتر وتراشعلغاب هک دنک كنساربز نو وا صالح ظفاحندازر ادب ات لوا

 ناکتسدا رز ( هک)نوسلوا (دایم) یعتوط هلعش(رادبات)م(فاز) لوا (تا)نم(زا)م(طفاح) تاج
 نالو ال اعرونم كنس برا ( راش ا یانعم) ردرلاتروق یڈبا(دنناراکتسر )نس (و )غا (دنک) را شعاب

 "ی الع رلننلغب هندنک كتو یشع كنس ارز نو لوا صالخ یلکوک كظفاح ن دندو كت افصتاملح لوا

 ردراشلوا لصاواكس بولور وة ڻ داو سام

 تلناراسک اخ تسودر د ناک اد ہک * تسذا دنا ویمه ظفاح ءرهح شقنز
 نم (ذ) (تادرفم) ردرلراقتح یراذک اسكانسومق تود دکر دنکم كسب ن دن شق ی-هرهح تكظفاح

 (مد) م ناک اواو کد (تسنا د) نکع(تاول) اد( نبه )م( )روس( روج )م( شقا
 ردنکم كاب ندنب ور درز نور ددر د كطفاح (قراشایانعم)ردرراسک اخ(دشاراسک اخ)م(تسود) ورق
 (انیاهو) ردراربقحوروخ هلحرلنلو | یھلا قشعراتفرک

 دنا س دن زت وح ل دزارارق ناور یر بدن اشنپ دننشنپ وحمعراسبع نانو نع
 ک:وحزولزول ی ر رار دا هلازاو نڪ ندرانآ یترابغ مغل هر ونو | ها ی شاع هکنووحراوآ هع ار ن

 (وج)م(مغ) ذو (مابغ) اب وداع وق لک ضاب (نابوب نمم )(تا درفم) رارولا یرارقنلدرهدیادانع
 (لد)نم( ذا)م (دارق)رلولزویرب (تابودیرب)راردرووا (دشناشن) رهرووا ( دننیشن) هکنوح
 نجرلامدحالینا) (قراشایانعم) ررولا (دناتسب) راہ دیا دانع(دنزتسب) هکنوح(وح)لکوک
 نک اسهدیلق هناخربناجر تاملحت را نالوا بمطا ندکسم اور هرس یب رش تیدح (نملالبق نم
 ندلکو کل وا هديا نک عه داکو کرب ینابر تاضوس؛نالو ار طن ی بوب لو او رار دیا هلازا یاوساممعراهلوا

 رلر دنا نا درکر مو رمخم بولا یرارق
 اشد اشف وحا ناجح نب رنع فازز ¥ دندن ندید رب وحاها دافح لارتعب

 راک هبتسا ك هکس هکنوحیراناج ندفاز نیمنعراراغابرهمتسا اغا لکو ڪک هکنوج هنسیک افج
 (ندن) هی (دندن) نو (وح) رک (اھلد)م(افج )کرت( لارتق) سیال () (تادرف.)
 (دنناشفب)راهیتسا كمکلس (دنناتف) هکنوح (وس) رنج (اغاج )فر ( نی نع (فلر)نم(ن) راغب
 دشا)هقداوا تبا" تامل ر اونا نالوا یهلا یش ع یشن هدرارقیقشاعلد_(یراشا یانعم) رارک اس
 یقداص قشاع تال دونح نالوا قاش ع نانو بع لوا هر (عالمل مظع ءالولا مظعردقب ءاالا ی عءالملا

 تافص تالت نالو ارت هلا ناجر عر كنق تح بوم لوا راغب رلهمتسا یه لا یشع یالب رز

 یتحورخ لر اناج ند هم و هوم دسح و نوا قلو الص او هلن ءاتل دق داوا قرغَتسم شاع ناجو لد هب هما
 1 رردنا حارخ را همتسا

 دناشن دنزرخریوحرطاخردقوشلاه × دن رو دنتنشن وحام ا سفن تي یرع#ب

 (۳)(تادرفم) رلرک د یا دف قوسشهدرط اخر هقلاع هک وحرار اهر رووا سفنریملمزب هک وج |
 ( نرخ رپ) راهرو (دننیشاب)هکنوج (وج)لمزب (مان)م(یف) ری( هیتدحو ( )م( ر۴ )س
 کک س

 ر هلا
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 رلرکید(دشاشن) رلهقلاق (دنخب) هکنوح(وح)م( رطاخ )ف (رد)م (قوش) نادف (لان) رهقلاع
 تامل نالو | لصاح هدر عرب نو هحفرس ( راتتسالاو لكل انب رارحالابولق) (یراشا یانتعم)

 8 وشهدساقهدک دشساراتتسابوهل اف نکا رلرقلاف تقو زم هل رآ هنس ارارق هدملقتقررب یر وہ

 رارا قب هبا قادتشا شت آ قتشاعو رارکید لامن بارطضاو
 دنا وح دنس یوحیناهنارعورز × دنرابیم دندننعهوح نامر لعام ی شجز

 راروقوا یزار ینامنندمز وب نب رله دیارظن هکنوحرارر د عا امر لل عل ندم منج خب رل دیا هدنخ هک وح

 (ندنفم)کنوج(وچ)یتزوک ی عرق یی (فامر لما) نب (م)زوک (مشچ) نم( ذ) (تادرفم)
 رروک(دننب یع)هکنوج(وحب) وازیک (فاهنپ) رس (زار)ندمزوب (مییرذ) ادردغاب (دنراب )رل لوک
 ندرورس لاکو ن دقو شم ہلع» دنر اک د. ار و ھظ یرلب ورح تامل لوا(یراشایانعم) راروقو ا(دنناوعم)

 یعلقرورسو یمناهنرارسا ن دمز وران دیار ظت لار ظنناعما کی هدّنلاحلوا زرردغا را شاب ییناعندهزوک

 رردناهدهاشهاراکشاورارودوا

 دننادرک ادنناد رک: نازخ ره-زارهمخد + دنبابرددن ابر دوحارناریک هشوک ك شرس

 || ی رالاحرک ار نهر دنود فزو تبع رزبخرص-راروشب ریارهمتسا عشرا کن وح هنشا یز وک كل رارمکه شوک

 | (دنا) هک (وج) لوعفم ادا (ر) راع دیا تازع(تاریکه شوک ) یشابزوک( ك شرس )(تادرفم) )ل
 رایج اهدرعم ( نازی خره )نم (نا) یزدی تبح (خر)رارویربا(دنیابرد)راهبتما اش رباورا ملو
 اب | تب قدص بولو انب دت تولخ رلپ وسح لو ا( راشایانعم) رال (دنناد ۳ ۱) )نمردنود(دتادرکت)

 هلا در د بولو از خر حصو هخ ابرار ولو | عاطهوراروشب رباز هن تسلا كمت را هنلاحكقشاع نکودیشانزوک

 رل ی رالاح زک ار نهردنودنز ول تم ندرلق داص ندیا تاجانم

 دننامر ددننامر دم دتر د کن ان آرکفز % درا دن لهسوکی سک ارقشاعدرد یاود

 (تا درم )رار ولار جاع رار دهدنرمب دت نامر د هکر لا رک هدیآ نظناسا یساو د یدر د كقشاع کم نوکر نق

 ]۰ بان (درادنپ )ناسا (لهس)یق(وک )دیک ی( یسک )لوعفمۃادا (اد) م(قشاع)م(درد)م (اد)
 رارولاک جاع (دشامرد)عسجیقادا(دنا) م(نامرد) م (رییدت)یف(د) کلن( هکنانا)م( رکف )نم( ز)

 رداک ثم تعد رد هکر دہهواعم كن لج ردراو مکرر وک ناسا هدناع یورددرذكةشاع (فراشایانعم) |ا
 هدنساود سونلاحو نوطالفا ك ةشع در دول اریز رار د زحاع راه دا نري دت نامر د هقشع در دو هک مک لوا :

 0 ردرابلاجور دقشع هن یببط كقشعدر دؤر دزجاع
 دئنامرددشنامر ددنبردرکادردنیابهک × دنرادربدنرادربهکنانآدا یهزاروصتموح ۱

 | ررولاعرح اعرل هلو | د دنر کف نامر د رک اه درد وب هکرارا دارا درر ل دیا دا ض كمت از ادرب هکیرانا یکر وصتم

 رل هيتس ارا درب (دنر درب )هکر: 1( هکنانا)م(دا یه)نم(زا)م (روصنم )لثم (وح)(تادرفم)
 اود(نامزد)رکف (دنب)ف(دد)م( رک ۱)م(درد) ول (نيا) هسالملل (ان)اریز ( هک ) رار دارا درب ( دنزادرب) :

 || نخ داوا سه الکشم«داقع یارو كةن ع در د (فراشایانعم) ررولاعرحاع(دنامرد)عجنادا (دنا)

 یارعم كفساع ضعنا رزرار دار ادر هسراز دناد| هع ارا درب یراقشاعهصن ییکح السحرو نم هکر وک

 ردب وړ دا هدا یه اریزرارولاعرح اعر هلو هدنزکف نامر د هدر د وډ رکا ر دفطل نع هدنتروصرهق هلل وډ

 داره داوم وحار ظفاح هاکر د نیدب × , دنرازاندنراز ابن ناف اتشموح ترضح نارد
 رلزروسرلهب و قوا اک وخ یظفاح ههاکردوب رارروتکز ا رانا :هد ونک زانراقاتشم هکنوح هنرضح لوا

 (دنرا) اجر (زاسن )راقات شم (نافا شە ) هک:وح(وح)بو ع (ترضح)لوا(نا)ف(رد) (تادرفم)

 یانعم) رارروس(دنناربم )راروټوا( دتناونم) روض> (ماکر د)ب (نیدی)اروتک( نرا)م(ان)راهروتک
 )ر درازا ہن راقات ثم ہل دز وسو دز درازه دص د وعر و ت > هکروکن غد داوا بوعدا مداه (فراشا
 ب١۱ و شو ادروسهاکرازوقوا ہاکی راقشاع ون اب یزک هصن یک ظفاح مد صهاکرد نلاع وزار دیا انغتساراا

 (اضیاهو) رار دیا هابقاب قشاع هلغمات بوبحم دا رع جا بودیاانفووح قشاعةدارا
=~ e 



 دنهرنناشدنک زا ناهحناکریز هک * دنهر مادود شو> «یاسو شغف بارش

 (تادرفم) رزلتروق ندندنک رانا یراکرز كن اهج هکر دسمغ ازوط کیا كلو قاس بوخو بارش فا ص

 عجیةادا(دنا) وی (هد) فازوط (ماد) یکیا (هد) م (شوخ) م (فاس) فاص(شغی) م (بارش)
 بارش (قراشایانعم) رازاةروق (د-نهرن) ران (ناش)م (دنک )نم(زا)م(ناهج) رالقاع(ناکر ز)
 یوقدىق هناد یکی ایم دیا عطف ندهالا یوسام یکلاسبلق هد تح هار یهاککآ لددشیهویهلا قش ع

 هللا یا هد هسرارولواراب هرم نود )ابر سف ورک | یراب > اص شاعم ل ةع نالو اه دنربب دت كنا هج هکر دراب واعد

 ر نهه دیارطن هب اوسام در ورازا ر وة ن دو: :عم د.3 و بولو | عطتنمنداوسامیل کی لات

 دنهنک ی رهشناراب هکر ؟شرازب ۵ هاسهمانو تسمو دنرو متساع هحرانم

 (نم ر TE هکر کش تل ایا هش مه اس هعانو تو رار اس

 م(نارا)م(رکش)ثب (دازه)م(ءاس)م(همان) م (تسم) ان م (مقشاع) هک (هرا
 EDED عادرق كلاسیا (قراش طالع یانعم) راردزسهاک (دنرنک ی ) م( ره (

 نارا كره :ماکوک هکنوسلو ارلا و رکشس ههالا ترمصحن نکحل مرعر هاتسهمانو مارت سدو

 بریابرکه اکرد ناک یو اد _خ ناوی نالوا هت ایل ا لص او هل .اکعاطقنا ودر 2 نداوس ام یرلب : و.عو

 (بحانم عم ءرلا) اریزلءقلصاو هن بس ونعم هاکرد هکر دول م دما ندمءحر هتناترضحردرالءالا

 دنېش دا نامر دچ نشر ناکا کک % بدا طرمش زج تابار 2 هنممدق ردشاشو

 (تادرفم) ودیرامرحش له اشدابیراذک اس كنسو كا ارز هموق م دق هر هناضحم هرم غ نط رش بدا

 ارز( هک )م( بدا)م (طرمش) هسب اله( ام)ربغ (رج) هلام( تابارخ) هسیالمال(م)هموق (هنم)قابا (مدق)
 ۳۳۰ ۵تا A اشدام)رلمرح (نامرحم) رمت (ش) ورق (رد)م(ناّک اس)

 داو شاب هناوب دادخا)یطرمش كغلقلوا باص ف ند مالا لهاو ا هناتسا نالوا یهلاقشع بارش

 ندتح تجر هبا كلب دای هک اتردقماصاب قانازسناعا یه هتقب رطباداو هتعب رشبادآ هرم. (بداان
 كهللا ترمضح نالوا قبق> هاش دابیرلنک اس نسو قكل هنا حم لوا ارز نس هماوا مورح ند هالا لهاراننو

 ر دن رلم رګ كن س هنر ارم ۱۱

 ر:هر د هن ناکااسنا هک دابراس * یورهارو تسا ی ڈور د هوش هنافح

 (امح)(تادرفم) ردرللکد یرالوب رکن کوک نشه یا كوو امو تا دور داف ۱

 روتک ( رب )یر دصم() ی دکل و (ورهار )رد (تسا) هی ردص(ی) م(شیدرد))مسد (هوش) یت( )م
 كل هد غرو افج (قراشایانعم) رارد(دنا)لو(هر) ما (درح) ین (ن)م(ناکناس)و(نی)م (هدان)
 كل ەد ترو افح ههالالهاو اشم کالب دا یو ارز زاناکد هوم کو یھ ر تک اکداسو کل سود دا

 انط ابواره اظ هلک !بطبداو قو ندادخو هلک اشو و اودا كلاسیازدکع 1

 عاطق کاب ردرلاکد یرا لو راک لاسنام اوا یاعر ەق رطبادآو هتعد رش تادآ ۾  زتشولوا بدو

 دنه نارکاجو دنر کب ناک د نیو * دوشهتسکشیریاد “کو ۳ a ردرلقد رط

 ا و اع © واریز خم یس بک کس کارد کیا

 رولوا (دوش) شفص ( هتسکش)هبردصم(ب)م(ریلد) هت ره( هبکوک ) ارز( هک) هلیا(نکم) (تادرفم)
 یانعم)رلددیار ارف(دنهجم) ناراکستم دخ (نازکاج) رل هحاق (دنزب رکی) رالوق (ناکدنب)هکنوح(وح)
 كلرماد هک !افح هاکلب دا یفهرلنا لوا ن و وع هدهللا لهارطن لالا سیا( قراشا

 نت شات ارد دوش ا هکر عالژا طقا-دنیاف رانا نہر ولو طق اسندنس هنت ره قلب ویو

 ردطت اسندهلل | لها رظن ید لها اه نالوا بدا یی هرو لوا و زر

 دنهاکی ناورسخ ورک یب نامش ۴ e نابا دکر تح نیم

 (تاد رفم) ر درلو رمز مسجات ع صور درله اداب ز زسر مص ج موق وا رز هدر وکر قح ی رلا دک شع

E AEA DE نت E SE هیوک (نیسز 



۰۹ 

 (قراشا یانعم )زار د ( دنا )جان (هالک )ین( ی )راه اش (ناورسخ )یاشوق(رک ) ینن(یی)رلهاشداب(ناهش) ۱

 یهلا قشعنالوارهظم هل رس (یرذنرقفلا) هر اسخ ار ةف ندنقشع كهال اترمضح لوا نقاص كلاسیا

 بابق ل اع فرمصتمو دب وم ہل ہم الک ( ینافص» قابنا یل اح را )ندقح فرط موق واریز ههروکر بة یرارقف

 ردراقشح ناهاشرم ار هرکو جا ولزمک هدنبما سال, نالواندنزء

 دنرذشوج مین تعاطن مرخرازه × نت ادابما د هکش اب شو مہ

 هددالمال (۲) (تادرفم) رازلانولاصهب برا مرا ینمرخ تعاط كس هدننت و ید سا | رز لوا هللةع

 م(تعاط) م (نمرخ) ك (دازه)م(انغتسا) ل( داب ) تقر (ماکتنع )ایز( هک )لوا( شاب )ل قع (شوھ)
 لذ نولو ارو رغم ہکت دامعترتکهدنس د» از یا (فراث ایانعم) هد زا( دنر )هنر ا( وج) مرا (م 0

 نمهبذح) ارز لآ هکشاب یکاقع همر وکر وخ یمقح ناهاش شا وا هللابقابهنا ف یناف هر ةفو وعو هلا سة
 هدننفویر انغتسا لڌا ارغتسا هنر و اذل كهللات رر > هغ رم )ن نیامد لع یزاود نج لا تاندح

 راز! لانو اص هيرا مرا ینمرخ تعاطراز هرات وب

 دنس لدوادر قرزا هکهورکنا هن » مکنرکر ناشکی درد تمهمالغ
 ددرولاکو ک هرق وولادر لوک هککد یالغ كنه كتعاج لوا میمالغ كنتمه لراذکدرد كنرگب

 ق( )نب (م) واکددرب(كنرکی) رانا یتروط كيارش(ناشکدرد)م(تمه)م(مالغ) (تادرف»)
 (قراشایانعم) زلرد (هنا)م( همس)لکوک(لد)م(ادر)لوک (قرزا) تعاج(هورک) لوا (نا)
 كن رکن هاب هتنا ةفيصبودیارا اسخارلانعو جر رازهوالبودردهدقشعهار هحشرس (ء ابن الا ىلع ءالدلادشا)

 ندا (لکالا لجال کل اریمغت) ےمالع كنم مھ كنق نا هاش نالوا لګراوارهظم ی 5 هناخ هل غلو ا

 ماکد یالغ كران ز هبلق هانت لاح هلرله دساف ضرغوابرو هاسس لد قارزء قوص
 ا طظداح یپمه تس داد قشع باح ۱

 (بانح)(تادرفم) رزه رو لو هرازن | تمه هند دنکراقشاعارز ظداح هبا تم عر ر د دل یی انح ق شع

 لول (هر) م(ناقشاع) ارز (هک) م (ظفاح) هم :دحو(ا) م (تمه)رد(تسا)یلاع(دنلب) م (قشع) تاذ

 ه یروصیاوتتودهز طظذاح یا (فراشایان عم) رلزمرو ( دنهدن) هن دنک( دو )راز ست مه ( ناتمهف)

 كاعیشعنالواهلنا لا تلصو ثءا بو دیا ادفکرب زعناب هضرس (ناعالانمةمهااولع) بوسعادلا

 ۳ هسهک ناسلوا یلاعیتمه هنسود ذکر قش اعنالوا تقشحناه اش لوا هکتسهدنا سو دح هل.هک یانح
 اهدا هلو ر نهرو لول هةشءهار

 دروآاکرآهدانیا دیقاسدوت هک ۰ درو اا ور هک اذن تست. سم هح

 (تسء)4(هح)(تادر ةم) یدرونکت دنقیی داوبو یدیا ےہ ہک اس یدروتکرز ول کر دکل تبسم ام

 (قاس) یی حک (هک) درون هرم رو( معما رد( تسا)یردس()
 نالوا هدشاعملتعیاروو (یتراشا یاذع») یدروتک (دروا)هدنق (اک)نم ا (2(e) )م
 قرغتسهو تسم هل احور تدا یز ول ید اروه هزب هباادخ قفو هکر د السم بک هت یهلا قشع همت

 هکر د شما قلخ ماوع نيس اط ندن ذلو نڪ داروتکن دنقیهلا قشع بارشوو نکن دیا ےک تاس ییلق

GA J) 

 دروااذشآ لوق لزغنا مر ذ هک × شان ما ةه برطم نبا دنر مهار هج
 هار) هن( هح) (تادر ةم) یدروتکتزوداندآ E از هکبراعم سانش ماةمونر الاچ هدرب بغ هن

 و م)ف(رد) یعلکآ دم ات (صانش ماقم) یتغاچ (ب رط+)و(نیا) دالاچ(دنبم) )هدرب
 سا نوععیدلوامر 2 ماوع هقشعرارسا و  (ینراش |یانعم) یدروتک(دروا )لس ( انسشا) زوس(لوق)

 ۱ رعت لماک دسنالوا ساذش ماةم نوع ارتسن د مران یقیرط

 | هحوهدافرع ءساجو یدرونک ی یو عرارناو ییمالک ان شا هدننعض یمالک رمو هداز ءزرط هک دلبارکذ

 یدابا غ نانو



VE 

 دزوا امد نشاکز ا برط هرم هک ۾ تدلامسدهد» یربخ شوعام

 ام (اص)(تادرفم)یدروتکن سهدورس دن اس ر دیده ده نابلس هکر شوخا بم
 رورسو قوت( برط )م (هدزم) رد (تسا) م (ناماس )م (دهده )هیر دص( )م( > ) م (عوخ )هسیالم
 لماکد شی لوا (یراشایانعم) یدرونک (دروآ) سبقاب رهذ(ابس)یرلک (نشاک )نم( ذا)
 هل سو «ةح با اط نرخ هن ونعم قاطاا لاوح او «. دارا هاندمهلا سدق بانج نالوا من ست لاک

 نده ا بغل اس-غ ن شلك ی امس هکر دسنک ی ذج ده كم السا هلع نامل هكا اهدافا شو تولوا
 ی هنکسع ارز قالی رابه وجوه خام :اجر مد میاور تاۋار ارد و
 یدررو ڪک ننهدز هو ترا

 دروآ اون شوخز اسارم رد همت زا غ سه هک # رکار دحهارورآ نص هدادزمن ول

 (تادرفم) یدروتکر اولا دص فا غرهیع دبا رت هم غن کت وط ی !ولار جو رزوتکه ها ءدا ج كاس

 | (غرم)اږز( ګ)توط (یک)م( ار لول (ار) رنک( را) ۵1( كن ) بارش (هدا) خد عین نس(2)
 یانعم) یدروتک (دروآ)ولادص فنطا (اوشوخ )نزود (زاس) ی دیا مرت همسرم ہ همغت )شوق
  ۱روتک ھلان ہارش تبحو قشعرب یخ دنس ہللا تمعس و ےل هلماک س ی اص تدناحوررب كلاس یا ی

 كبل اطربرهلماکح میش نالوا ید ثراوارز توط ی یاو ن_شع یار هادی < ندهالایوسامو
 رها فیاو نزودشوخر دی ناب واذا یتبتح لاوح او رطرارس او یی رش د ماكا هک ةحک دادع سا

 دانی وخ ور نب رنو لکن دسر یر ی  xدروآ افصنو- نما شکو داش هش

 (تادرفم) یدروتک اضصن بیدلکلزوکو داش هشفنب نو سلوا غا بوو رخ ین ران رس و لک

  RTسر
 یدروتک (دروا) م (افص) نیس( نس)یداک(سآ)لزوک(شک) روس (هاش) م(هسشفنی) نوار

 راد بوم یکن ب رمو لکو ی دیا نا نیرارسا كق قح و تقد رطو تە: رش هز لوا( تراش یانعم ۰

 تفاطلو هل ریش مدن یلاع تع ینا یل اتو هنا حس قحر دز سو منم مرر کاماڪڪ خش نالوا اد ۱

 یرکا ینوس یکه شفنب شلوا لاملا تکنم هاکآ هدول [ندنز و ید اشر ا كنا !ریزنوساق م دق نبا" هلا تدومح
 | ا ر بیل اس داد س نالو اطات وقام نا کن نما و یداک لاح لزوکو داش ب اط

 درو اشک کرکے س حص داد هک ٭ 3 کم هت سر کر تاکشهضغوحالد

 (الد) (تاد رفم) یدروتک هعاریدحا هرکی, حامص هکه لبا تراکشندشبا شغل عابی که غ لک ون کا

 لی( دان) هل (نکم)ع (هتسسو)شیا راک )نم (ز) م (تیاکش) م (هخغ) لدم( وج) لکوکی ا
 ) هدلماک عیب اس لکو یا (قراش یانعم)یدرونک (دروا) یعج رکود د (اشکه رک ہعار( ےسن) م(
 نداعر ارز هلیا فوخو تیاکشندشدا شلعادوسار ود یک هکغ هاب اجو نیعو ن دبل ضابقن !هق داوا
 "ار یعب دیا داشکی لق :دقع لاک س نالوا .لسو یک یب ازز جانلار لراهرا لګ رح ارب

 یدروب ا لاغ لتسهورظنو دروتک نادزب تاضوضتعاسو ناجر خرد
 دروآ او دود مآ نط هکر را رب تسقاس رکا م لد فعضحالع

 تادرفم)یدروتک او دو یداکب یبط هکر دلاق شار دب رظت هل مج واز وک نىقا یسالع نقم ف کر (
 کرافو (رب)دد(تسا)م(یتاس) ارور رک توازوک م زد رر (ام) لکو ک _(لد) م ( تعض )م( حالع)

 اونامقلمتمرب (یراشایانعم) یدروتک (دروا)م(او د)یدلک (دمآ)م (بییط)شا( رس )روک (نا)
 یهلا یشع بارش *یقاسیالع ل زلکو کف عض شلاق هدنامر دونرح اع هل ادر دو قا تشاو ساو! ناشد ر هلا
 هب الءا کسشاب هلا تمسهو دنهاو هلا ارظن عطقندلاع یبتسو لکو کی ار دی رطل بجواز وک ل٥ اک یش نالوا

 یدروتک او دەز در د مرو ک داکیب ملا تدمط نالوا ید واو هکر داف

 دروآاصواویدرکو دعو هک ارح ب حس یا ججن رم ھا دیر

 | ا ییہ ار  A(تادرفم) یدروتکه لرب لواو

 (دنح)
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 نس( )م( ٥دعو) تو (ارج)م (جشیا) هم جغ( جره )نب( نم )نم (ذ) زاب (ناغموب )م (دیرم)
 به در قفا رسا هکق دم ج (فراشایانعم) یدرونک (دروآ) هنر ر (ا )ربع (وا) دلی (یدرک)
 یروقرب نسارز نوک هم نخ اندن یر وص حش یا عیدی رھ لت ربپ ساوا لاع فرمهمهو لصاو

 یدرونک هن ر نسم دعو تةق حرب لواو الداب امو دوم هدعو

 درو امقكب شد ورد نمر هلج هک »۷ مزانیرکشل لر نا مح لنت

 (تادرەم) یدزوتکه لج هشرور داسق لین هک هلو انا رقو مهن هوکه نص رح كؤ یرکسءلوا ()

 ىلع( )ارز( هک ) مهن هو ڪک (مزان)م(یرکشا) بوب( رت ) لوا( نا) صب رح (مشچ كنت) بالملل
 ) ندهللادونح لوا (فزراشایانعم) یدروتک(دروآ )ناتفق(ابق)رب (كم) ربقف ( سيور د )ن( ن
 توا (ےحر فور نینموا اب مکیلع صب رح منعام هسلعزب زءمکسشن | نم لو در کاج دقل) ها ذعتسا بو لوا

 لما ڪڪر نالوا صرح هنل ام تد اعسو هنلاح ح الص لسان ل ندننج یهو تقف شل اک هحش رس ین هنلج

 دابع ی هلت مه ور طن بوروتکهلج هب اون ي شیو ردو حاتعو زجاعابق تي نو هک هلو ا ناب رق هنص رح كب ومحم
 .ردشع | لاخدا هنحا ها ٠ دروآانهشتاودزدباضتلا هک«. دنکځ وطب نونک ظفاح ییالغ كف

 م(تلف) (تادرفم) یدرونکهنسوقزکتلو د لزس ییاخآا ارزراب اراتخا یدعت یغللوق كلتفاح تالف

 بر( )ریز (مک) ديا (دنکر دابتخ ا(عوط) هسالملا( 1 )ید (نونک) م(ظناح)م (مالغ)
 هبا هتا لد ارظت هنا دمع (یراشایاذعم) یدروتک (دروا )رس (امن)م (تاود) و( دد)هسیالملل (ا)
 هدنالفسوتابولع ی دش بولو الخ اد هنا هلن اداء هرس (ینج یلخ داو یداء ف یخ داف ( فاح

 ((اضیآو ( ردشاوا خر اقندیرغ رس بوروتکه زکهاکر د زس یا یاس اریزر دنا فرصت

 درج یاغس وب مسرف کوکی رع چ ددح یاب دشو شون یلاح بس ح

 م (لاحتسح) (تادرفم) مردن _وکربخ جار اکس کدر رب نق یدل وا ماا هن رو لد مزا لاح بسحر

 (سرف) هکینق(هکوک) هبتدحو(ا)م(مرع )هجن (دنج) رلنوک (یابا) ۍدلوا(دش) لدمزا(یتشون)
 هدکتبع هار لنس بع هت برا (قراشا یانعم) هصن (دنح) هنت دحو(ا )رخ (ماغس)اکس( وتس )مردنوک
 نلاح مسناکپ هغ رس (هبر فرءدقف هغ فرعنم)_هلماهل او سقن هلد حول لاح عقاد یدلوا مانا هحارب

 لاح هک ابد لرارسا مرح لماکرمب رج دیا هلسو لد مروکږ یا هن رس كناذ تفرع« بوزیدل
 هلب الصاو هکحتفرعم كنس یز ل تمه بول دندن س یحالصا غاشیرب

 دنج یاکاشفطل دم شی رکم مھ × دسر مناوت یلاعدص قم نادنام
 زب (ام) (تادرفم) هب وقو ربا مدآج اقرب زکفطا لرسرکممهزاکدرداف هکعشربا هد هةم یلاع لوا زب

 بوق( )ول (شیب) (رکم مھ ) هکر (دیسر) زاکد رداد (ینارت)م(لاع)م(ددةم) لوا (نادی
 دصقملواز كدام براب (قراش یانعم) .ه(دنچ) هیتدحو (ی)مدآ مک )زس (امش)م(فنطا)
 بولواس رقهدانز هزب زکشفوو فطل لزسرکم زاکدرداف هک شرا هنادوګ دوخ ههالاتفرعم نالوا اع

 دنحیاج نزوراد هکن شعتمرف» باقندنکفا لکو تفر وبس مخ زا نوچ لوا شاداویو نعم
 (تادرفم) روا ماج جاق رب و ءلقاص ییتصرف شع یدقارب یان لکو یدتکه ب یسد ندوک بارش هکاوح

 (دنکفا) م(لک) یدک (تفر) تسد (وبسن) بوک( مخ )نم (نا) بارش (ی) هکنوچ (نوج)
 هیتد>و (ا)حدق (ماج)وا (نزی) توط (راد) ظفح (کن)م(ضیع)م(تصرف)مدرب (باقن) یدقار
 باجو ندادخ هندلرارسامخ هل ابر قفویهلا قشع بارش هکنوح (قراشایانعم) هڪ (دنح)

 قشاع یایدتبا فشک ی اه ندنلاج قمتح بوو یدتک هقشاع بلق یویسندسا اعت ض وع یب صاف

 تبا ترضح تسناوشسع قاوذاو تی دسحا راونا یالصت هد لق ناخ بواب تعنغ یهرف دنس

 هلو ا مادو تباه دبل ق یهلایشع بارش تذا لو | هک ا ظف>و هلق اص ندا وسام لو د یلق ناخ نوح !قلوا
 دنح یانشدیزمآربدنح هسول چ / تامل د حالع هن لک اهتخحمآدنق

  ۱هاما )رکش (دنق)(تادرفم) ردشراه هنا منشد ارب هس ود اورو داکد یج الع زل وک مز رک شدلک (

 و و
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 (زمآرب) هج( دنج) م(هسوب)رد (تسا )زی (ام) لکو ک ( لد )م (حالع) ین (هن)م (لک ) عم (اہ) شم شرا
 هلکمرک ب را (قراشایانعم) هعن (دنح) همن دح و(ا)ك کوس (مانشد) هبحاصمال (ا) ردنراو

 لب د ردزاک و ک مز هبناسفدناذل یکر کشلک هکنوسلوا دجر ازه د صل دلقالتبم EEE دردیزب

 تانذح هز ندکنزع بااح حزتم ها تاااب مال او تنو تا دهاحو تاضار تقشمنامهر داک د ی الع

 ترا لا تبانعو مرکی ساو د همتا ذر اونا تال ګو هناجر تاسف و
: 

 دنح یاندب تب دنکن تیارخات » رذکی تمالس نا دنر هقلح زا دهاز
 (زا) م(دهاز)(تادرعم) همق | بارخ قسیمعک كمان دب جار ات د هلتمالسندنس هةلح رادیر ده از یا

(i13) (aیحیی  EEE DEO (E 
 دهازیا (قراشایانعم)_هصن (دنح) هددحو(ا)نو مال هو ین رخ ( من دی) م( تبع )هست ۱ (دنکن)

 "هقلح نالوانافرع تنحر کار دق ول لاک كن س هب البودردو هم نعتالاحنالوا هدلقعیارووب

 جاهربنالو (الةمول نوذاضعالو) هک ان یک هلتم الس بوقت  نعطو مول رانا كسرروک ی ھللا لحا سالم
 همش بارش یس یلقر اسکن او ی عع كنت انار

 دنج اعل درېم زا نکمتمکح ین # وکیزبن شرنه یکی ]دی ی ببع
 (تادرفم) هالا یا یمکحیرتوا ندناکوک كس اع حافرب ید یخ د ینرم» كال دید دمع لج كد ارش

 م(تمکح)م (ین) لوس( وکی) یخ د ( )یس هداف (شرنه )ل دید (یفکب )م ( هل ) بارش () م(ببع)
 (قراشایانعم) هعن (دنح) هتدح و( اب)لهاج (یاع)لکوک (لد )نوا (رهم)نم( زا )هل با (ننکم)

 غ تروصقشء درد تسن هنعزل ده از نکی |ندهمها | یاهظع من هدتق.ق> قشع یالبو درد شاع یا

 ید یسهدناف لقشع یع دیا بارخ یر وصو نک الداب وسوندردوب یبع كف شع هتشی ارد دنابارخ

 رارساو یتمکع نوصانداهاج نالوا بلقل |یعا جار هلو ا بلاط هقشع ی دده از نالوا قو ذی هک لوس
 دنح یاعنازدیرادم ماعنا مث + تساهترابا دخ تادارخنانادک یا رداکد قبال ین قشع

 (نانادک)(تادرفم) زکعوطندمم ماعنا ن دما ها جا رر دزکسعمور ال رسا دخ ىرلار ةف هنا م یا

 ناحا(ماعنا) دی (مشج) رد (تسا) زس (امش)یچدراب (دا) م (دخ)هناضم(تابارخ) ارت
 (فراشا ی انعم) ها (دنح) هبندح و( اب) هعنراعاوقتاذتاناومح (ماعا) نم (ز) زکعوط (دیرادم)

 ننسهلایشع هناضم مادو تبا هدزاسن یییادخ هاکرد ات جانم تذلو مزالم یلماکر د هب اس هلقع درد یا

 ردزکسءمورا رسا دخ هدقشع هارو هرس (انعم هتنانآ نزع ال)یراراغرا كتشعناطاسو یرلارقف |

 ۱ ف یهلا یشع نالوا قح مان اول ندراتسر تروص ده ازو ندنعاشم ماوءنالوا (لضا مه لب ماعن الاک)

 ردرلبعدمو ردراربشیف رلنا هکزکعوط دما
 ذنیام اهتخوسلدلاتوکم هک ین شنوخ شک یدرذبتفک شوخ هح هناضمرم 1
 | هجدهماخ جار لاح كاکوکش غا هکی دید شوخ هن هب یصکح ییسبتروط بارش كنم دنکی رب كن هناض+

 یستروطكبارش (درد)سباللا (ا) یدید (تفک) م(شوخ) هن (هج)م (هناضسرب) (تادرفم)
 ()شغا(هتخوس)لکوک (لد) م (لاح) هع د( وکم) یدنک ( شی وخ) ییکچ فروط (شکی درد)
 یس مود شنها ا یشعهناضم (قراشایانعم) هح (دنح) همت دسح و (ا)م(ماخ) هبح اهمال

 هدنداشرا تقو هن دیه ید نک ییکجراالبودرد رازهدصهدقشعهاروتادهاحو تاضار اب حشره

 ندبلقلاوح ا قشعرارسانذیارو مظندنکوک شعب هلق شع شدا نقاصقداص كل اسیا هکن دید شوخ هن
 هلن | نظ لها یرلناو هعد همش رطلدا ماوع ناملوار ادربخ

 دنحیاک ات یوسنک یر اراکماک * تخود و غورفره«خر قو شزا طفاح
 (تادرفم) هل رظنرب هناجر ازدا جاکر ولدا ره یا ی دنا ند نقوش لخرول لش باتفآ كنس طفاح

 (داکماک)یدناب(تخوسب) نس (د) هلع ش (خورف) شنوک(هم) قاکی (خد)م(فوش)نم عن ا)م(طناس)
 ۱ (دنح) همت دحو (ا )زس دا مه (ماک ان) بناج (یوس) هل (نک ) هست د حو( )م (رظت) هبا دن (فلا) ولد ارم

 ےک
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 نودلوا دج اک براب هکررو- هلق رط تافتلا بو دیا باط تمص ع نده الا ترض > (قراشا یانسعم)هعن

 رلزسدا ره جارو هلک مرک نسهلنا نالوا قیشح دیره یایدناند نقوش تتاذ لا راونا نس ظفاح

 ( اضباهلو ها رطنرب هلکنجررطنهنبناج
 دزرا یغرت نی ز کام قادشورفشب یی × دزرا ییرسک ناهحندربرسمغابیمد

 (مد) (تادرفم) د هکرکب ندنوارز تاصهارشیزمقل د مزیزک د هناهج ماع كم هشاب هل ییفترب

 زد دز نما (رسکی) م (ناهج) قلب (ندر)هشب(رسب) م (مغ) عم( )هیت دعو (ا) سفت
 ركب (رتج) تدنوب (نیذ) ایز (هک) زب (ام)هقرخ (قاد)تاص (شورفی) بارش (ی) هسالملل (ا)
 هل ااو سام مغ یسفارب ندر زعر ۴ ناب رو نوعا یل هع هللا تفرع م (ینراشا یانعم) زکد (دزراین)
 بولر زو زب هبا عشو هبا ع وج و لکه اک ل د یازکدراسر و یناهج اما كم رک با یند یان د شر دناو

 زلوا هعار ترا ع لز وکه دابز ندنووزکد هکر کد ندنولا رز تاصه قاب ق شع یب ین افدوحوهقرح نلاعو

 دزرا یغرسکب نا مج تن نکس راب یاج هح × ىنرودنكىم د قمار مد رانراد
 (راید) (تادرفم) زد هناهج مات تعود کر دیر س رار هن هسخ وب راک او پا دمقم ی یکی راند را

 رابد(سراب) رب (یاج) 4 (هج) هسخرب (هرو) رد (دنکیم) شماغ: (دیقم) یدآ (اد مدرع )م(د) م
 عر نماند ینافو (فراشایانعە) زک د(دز رای )ما ( رستکی) م(ناه>)م(تنح) و(نیا)سراف

 لع یک قار ءو سراف هسخور ديا دقمیرامشک نالوا هتناب فراعندنتش> یساوا بوقر ماو ترا

 : زم کد هناهج ما ن سفنرب امن دوي هدن دنع فراع هکر ديرب هن ذراعرا داوه
 دزرا یترغاس كی کی وقت داحس یهز × دنرکی غر یا شنا ڈورف ع یوکب

 (تادرفم) زکد هرغاسرب هکحص یس هداه -یوقتر درگ هنرازا تو ط هماحرب نا دنس هل ګرا شور ف ی
 هسدالا (ا) ی وقت ة دا ىلا عج ارریعض (ش) راحت اص بارش (ناثورفی) هل( یوک )هد الما!(د)

 رب (نب) م (یوقن) م (هداصم)بع(یهز) رازانعوط (دنرکیگ اک () حدق(ع)
 شع یه انمءان تاضو فو یهلاقسعبارش (قراشا یانعم) زک د (دزرایجن) حدقولوط ( رغاس)

 ل داعم هحدق شور یتسر تروص نالوا یلاخ ندقشء یاقهدنلرافراع نالوا بواقل هایم دیا

 هبلوا ناعا تذانالو ازغنرغم هدندنکب و هزر هلروصیاوقت یدوحو ةداصسویردامهورتبا بک هنراز ات وط
 زاو تللو ءقمور دقوزک درغاسرب كاتس ر تروصیک كن و هلا هدضح تروص لس ولا وارو هل لفغ نامه
 دزرا یر داخ هکارامرس نیاداتفا هج هه بانر خر باب نیازکد رکا مشن زر قر امم قلاانڈاعا
 (تادرفم) زکد هنغارب وطوبق کی داوا عقاو لاح هنهزعناب مر ودر دنودزوب ندو قو هکی دابا رانعطاکب بقر

 (بای)وب (نیا) نم (زا) یدلبا (درک) عمجتادا(اه)نعط(شنزرس) اڪ (م) یزوک (بقر)
 (12) لومفم(ار) زب (ام) شا( رس) وب (نبا)یدشو دهن (داتفا هچ) ردنو(باتر)قاک (خی) وډ
 تسر تروص بقر نالو ار ادر ندةڈعرارسا (فراشایانعم) زکد (دزرایغ) وبق (رد) قار وط

 هدزمناب اقع یداوا عقاو هن هزمشا مب وود با لرت یغلب ارش ىش ءولوردنودزول ندومق وډ هکب لب اراتعطاکی

 زی له دیا رت هحن یوق یلاع یک كن ویزپ نکی ازکد یتغاربط ك نسوة یش وب زا هکبقوپ
 دزرا ینرجا ینوکا نوک ی اهعقرح × یکنرکیراز ابرد هکی کشد شقن نیا یوشب

 (یو دب )( تا درفم) زک د هبا رش ۍ نهر قرا 5ه ولر دولر د ه دنر ازا نل ك نر ڪڪ ارزو یشقن كلك ننادوب

 رر( كنر ڪڪ )م (دازاب)ف مد )ارز( هک) هز دصم (اب)داط( كنس ) لکو ک (ل د) م( شو( نبا )و
 (دزرا ین) لزق (رحا) بارش (ی )وار دولر د( نوکان وک ) عتاد ا( اه) هق ر یل همان (عق ره ) هنر دصم(اب)

 ارز نا ذرت یغلر اط ل کوک نالوا ل صاح هل اا دعا نعطودالا اوسامشوقن (فراشا یانعء) زکد

 یس: دسافر اکنا نوک انوک ك نان درا دره نالوا یناقو عق رمو کما هدنرازا كل نر کہ نالوا ها ةفبص

 زا د هبآرش هع ر جرب ن دنس هګشذو تا یف ارش يشع كهللا ترمضح ین هدس تاقلعتهش دناو
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 ه-دالمال()م(ابرد)م(لوا)یدنروک (دونی) م (ناسا)هدانز(س) (تادرفم) زکدهرءوک رو

 (۲) م(نافوط) وب(نیا)نب(نم)مددوک (مدید) درک (اد)هکنوج( وج)هدناف (دوس)دبسا ( یوب)
 هب ديما هداف لبد توهشو صرح (یراشایانعم) زکد (دزراین)م( رعوک ) زوب (دص) هسیالمل
 ناعما هناا دخ قفو ادم نکل یدنروک ناسا هدابزاکی لوا ی او یغ كن اندر اد مه باد ساف نظو

 هک دل هدرنزکدهرهوکز و ندنرهوک اښد هن یو ان د نالوا لهم یکن افوط و هکمدلس مدلدارظن
 اهرشنمهقناان داع اان دلا ان ال لبو  لیوهلوا یسا ك ناو دکد هنس هع رح رب ةع بارش

 دزراینرس كرتباما تشک د مالک * تسحردوار د ناچ ےہ هک ین اطلس حا ہ وک
 (تادرفم) زکد هنکرت شابام ارده الک ف طلو شکل در دجر دن قو غ ناجهدنآ هک یم طع ك > ات یلئاطاس

 (جرد) هغ (ما)ف(رد) م (ناج) فوخ (مي) بیس( ( ناطاس)م(عن) تططعو تی (هوکش)
 (دزرا ین) شان( رمس)م(تلرت) هسالمال(.)م(اما)یینج لکوک (شکبلد) م (هالک ) رد(تسا)ناهنب
 یمظعحات تكنغلن اطلس امن د هرس ین مش ثد دح (ا مرضا هاش اوة ج لاسما) (فراشا یانعم) زکد

 فو یدیالالههدامن د تنطلسامار دهن یا ت ثم ور ده الکر ثطاو یعکج لک وکه ج رک یکو شو

 زکد هنک شاب هنلویر دلاوزلا عب رسور دناهنو حرد
 دزراینرکتل ی یرکناھج ی داش ہک ٭ یناشویپ ناعاتتمزدوخ یور هکهبنآ ارت 0
 (تادرفم) €2 یغر کل یرورس كلر کناه ارز نسهنروا کرول ودنک ندرلق اتش م هک ا

 (یناشوبب)م(نافاتشم)نم (ز) یدنک( دوخ) زوی (یور) ہک کک, (هکهب) لوا (نا) اکس(۱2) |

 (دزرایت) م( رکثل)م(مغ) هردص» (ا)یچتوط نادهج (یکاھج) رورس(یداش) اریز ( ہک )نسهرو
 قاتشماکس ندان د یاناوندس ان ماوع کردو یلربخ هدکشح كنس كلاس یا (قراشایانعم) زکد ||

 تالالراناواكلام هنتنطاسو ,تلود كناهج ارز نسهدی ارا تخ | تازع "وک بو دبا ضارعاندراذلوا
 زکد ه۶ع کیدکعندنز و رک ءو عاسنایرورس نالوالصاح نداسد

 دزراینرزنمده ناتودتنموح كب هک * رذکینو د«یندزاو شوکت عانقرد ظفاحوح

 زکد نوت انامسط» زول یتنم هن رار رانو دارز هلا تغارفو کن داند یندو شلاچ هتعانق یک ظفاح

 قلا (نود) م (یند)نم (نا)شلاچ(شوک ) م (تعانق)ف(دد)م (طفاح)لثم(وج) (تادرعم)
 زوی (دص) هسیالملل( اه)رلقلعا (نانود) شنزرسو نم (تذم )هب د ا (وج) رب(تی) ارز( هکر چک (دذکب )|

 ندامند یندو هلا یس هنلصعت تعانق ظفاح یا( ینراشا یانعم) زکد(دزرا ین )نو (رد )ن ا مطب (نم) |
 یناننما لرل لا بولواهدننل اینم یرغا هبرارب لرب الکی ا نالوا ادد یانبا ارز هلا ضارءاو تعارف

 اضیاهلو ) ۱ زم کد هنوتلا نام زو ك _هکح ینربکو
 درک ی غرد نکیلوشدنب مهدنهرذرهز ده دریک غرب قیرط ناورهمر هم لد ۱
 (تادرفم) زیارت أتامامد رو تحن هلکو کن دیار هزغوط ید رط رب یربغ ن دنت عل اروازو یا ماکو کر 2

 (دکی ناز( ر) هبتدحو(!) وب (قیرط) ولی یآ(نادرهم) تب (هم) هی( ماکوک (۰)
 زار دریک غرد )اما (نکیلو) ریعض(ش)تصصن (دن) مرریو(مهدیم)وبقلج (ددره )نم( ) زتو
 زغوط قب رطرب یرمغندنتبح لرلا دخ ناو بچ نالوا یهلار اون ار هاظماکوک نا دم (ینراشا یانعم)
 یلقتبرهلا اب ارئتامامرریوت صن هلکو کن داره نوا وا یاب دعو ههالا له او ههلل ترضح

 دربکینرتشوخ نیزاام لاخر د یشقن هک » نکنرةدادنآراسخراکقاسیاایب تدلع
 (تادرفم])زتوطشقنر شوخ هدابزندنوهدزل اش میز ارش نکنر لو ارونک ق اسب لتاکی لکی ا لک

 (نیکنر) بارش (هدب) لا (نا)روتکح اب )یقاکی لک( خراک) م (قاس) ادنفرح(یا) لک ()
 فیطا دز( رتشوخ) ندنوب (نیزا)نی(ام) م (لابخ) ف( رد) هبت دحو ( )م (ش#ق) ای( )یک

 یحاص



 مزب ها دم اریذروتک ییارش نالو نیکنر هل هتنا هغیص لو الکی هلا قشع بارشءیقاس نال وا یحاص
 زعوط سفر سوخ هدایزندنول هدزع رطاحو لادخ

 دربکینرفف درد قرز نا شن اک بچ % دنراک نارق دم د ھو نابنی مشکسم ی ارص

 (تادرفم) هیقاب عب هلی ارث بانک ی !قرزویر دبر ار وناصرتف دیلخ و مرکحیح ارصنا هنر نب

 عح ندنتشاکنا (دنراکن )باک (رتفد)قلخ (م درم ) م( ناب ) مرکب (ملکم)جدق (یارص)
 غ رات (دربکین) باک ( رقد )ف (رد )ار (ترذ) و( نیا)م( بچ ) هنسانعمرر ناصر دعراضم
 ندتشع تذلر دش ان و ناهنب يهلا قشع بارش تذلهدزعلق لا بخ ورطاخ مزب ها دمج (قراشا یانسعم)
 مولع راق دزی دنر اک دما هعم- و ابر هرهاظ ءااع یی هند! مولع نالوا یشرانآقلخ ماوع نلوارادربسخ
 هش اوو بوقاب یراباکو یی رالع رانا ی !یرلایر نالوارغصا ارش لوا دکر دبعاما رارواصند هلق
 ءاب لا نم هلن انجصعر دياوع وراتب تیلا

 رکی رب ی اهم شن اشورف یر هک * یزورنتخوس مها وجار عم د قلد نیا نم

 یی وط هما رب فآ ریپ لراشورف یاری :لرکم قاب نوکرب یب هق رخ شفا همای هل هاب ولردولرد و نب
 0 وعفم2ادا(ار)یهماتوک نوک (علم)هقرخ (یتلد) وب (نیا)نب (نم) (تادرفم) زلا هنارشحدقرب

 راصتاص بارش (ناشورف )م( )اربد( هک )هت دحو(اب)نوک ( زور) ققاب (نتخوس) مرتسا (مهاو)
 نا بلق تافغ(راشا یانعم )زتو (دربکی تا (رب) هد و ()حدق(م)هسبالما (ی) ربع (ش)
 عماف یلقتوست تاغغ ساسا یتسهقرخ دوو سلوا هدول او نیر هلا هبووص تا داع نالوا هللا هع-و ابرو
 اتح هاکر د ریز رک دق نوکر هدیا یس ه دیا یعس هل هقرحم بها! شعرانو هبا هقداصتضابر شت نالوا
 نزاومهب هندحربهحخ رس (نیلقلا لع یزاو نا را تانج نمدی دج )هدن دنعراتقشح هار نارد یراق داص
 (ةوسقلاو هلغلا نم هتنا انصع )تو طر دق یرا دقمهر ذر دکب نه هلو ا

 رکی نرغاسرکم خب یكنت سب شاد * تسکتجاضقمکحاب هکارنا دنر یوکت صصن
 رغاسەسياراو مرروكراطەداب زیلکوک كن ار دراو کنج كنا للمکح یملا ءاضق كمع دیا تحصن ءرادنر

 م (اضق)ه بالملل ()م(اد)راتشاع انا ال( نا دنر) ییا وس تحصن (یوکت ج صن) (تادرفس) زةوط
 هیاراو( رکم) مرروک ( نی ی) را( كنت)قوج(سب) مذ( ش) لکو ک ( لد )دد (تسسا) م(نج)
 | رادربخ نده عرار سا لفاع ظءاونالوابلقایساق (یراشایانعم) زعوط(درکی غ) حدق ( رغاس)

 ؟- هدانع ین | تیم هکساضتعم یناعملقع هنا دنرنافراعنالو ادا مولعندعمند_تغی دلو ا
 بول ود حامد هل ھل ا قشع بارش یینشاچو هلنا ارون یبلق كنا هب اراو ردکع | نح هلا ههل اءاضق

 یان مول( هبلقیسقنک هر نرو یلعوهف مالس ال هر دص هت ا ح رش ن خا )ر د:دنغیدلو اراط یل هللا توق

 ردع اداشکآ
 درک یغنره وج نیرد یشقنیسارزارغ هک * تسلعل یاداهافصارناتسر یورنازا

 زقوط شقنرب ی رغ ندقاو رغوط هدزهوجو اریز ردراو یرلافص با لعل ی را تسر ی ندیمسلوا
 رلافسص (اهافص) لوعفمقادا (ار) راسب اط بارش (ناتسربی)ندزوب لو( رنارا) (تادرفم)

 ( یشتن) قلی رغوط (یتحار) نم( )مغز (هک) رد (تسأ) بارش یزمرق(لعل )هام(
 یلاعفالراقش اعنالو ار دصل | حرمشن(یتراشا یانعم) زغوط (دربکیمن)م(رهوج) و (نیا)ف(دد)شةنرب
 ندسهلا نشعو هراقشاع نکو د نار کج ن دنزوکه لق شع ت دببس ینیدلوا هلق ماهل او هلبلق ص الا یلاوقاو
 زعوط شةر یرغعندافصوقدص هد شع رهوج و ارز ردراو راامصرازددص

 دریک خرد نکیل تسمه يث آنابز »_ سل نردن عش نوج هک دن رکن ایم
 (تادرفم) زم ارات نکىلراو مز وسواتر ار یک شن !هدسلجت و یک ع مش ارز مراد اهدنخ ه دنس ارا هبرک

 (سلج نردنا) ېس هرج موم ( عم )لث (نوج )ارز (ک )ملوک (مدننجم) قلت (هیرک )هتروا(ناسسم)
 یانعم) زق ارث (درکیتدد) م(نکی) ردراو(تس») نب( م) لشن آ(نیشآ)ذوس (نابز)هدسلچوبا
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 خر



 یغیدلوا هدشاعملقعیارو کی د۶ |مهف ینافراع لاو >| ظعاونالوا لفاغندمشعرارسا لوا (فراشا

 یهلاراونا قرغتسهدتقشح اماردددزانو هبرکو هدزا دکو زوس ېک عش نالوا هد ل هجرك انروص کروک

 نالوابلتلای هام اردرنزمو یر ارس یک شنا یالک كتشاعو فراعهحرکردهدهدنخ رف:دنخ هلغلوا

 زن ارت اتفاع

 دریک, یترمسردا یه یعم ی ظعو کو رب # را دروزا مثح ییوک و یو ندب یم حورس

 هاب ب طعو زسانعموب هکر ونشر د توط یراق وډ ییزوکن دنا نسر او یجشحورس ه دقاب وخ و هکربادرب

 نسرد (یوک) نس ()كالزوک( ب وخ) وب(نیی)ذوک(مشج)شاب(مس) (تادرفم) زارت
 زن ارنأن رک ی اا )د ےب (ا) زتسانعم (انعمی) م (نعو) وب (نیا)تنک ( ہر
 RAS ارث ات هقشاعیخ د كط ءو نالوا هنالفاع كس ظءاویا (قراشآ یانعم)

 یانسرید نا تغار ةو مویزوکن دنا نس نکي اش اهدمشحو سمروک نتفاطل و قو ذتادانعر ظنو تا د:لع

 (فرعب مل ق ذب ول نم) هک زت ارث اتاکسب نعم ی ظعوول تکی عانالواقو دم

 درمک ی غر لد ردوح لد یا یرکتوسفا دوسهح * ت قوش ءم یانغتساوام حاسحارد ن ڪت

 زای ارث ات هرلد هکنوح ل کوکی اهداف هن كلر کن وسفار دهدنسانغتسا قو ثعمو هدزجاتحا مر زوم

 رد(تسا) م (قوشعم) قازسج ابتا (اتغتسا)زب(ام)م(جاتحا)ف(رد) زوس(نضس) (تادرفم)
 ن( رد) کنوج ( وج) کوکی ا( لدیا) هردم (ا) ییدپانودفا( رکو فا هدف (دوس)من(هج)
 ندانعم بولو ارورغم هب هدر ظافل انالوا ی عین یا (فراش ایانعم) ر ارت (درمکی ) م(رلد)

 هلن نالوا تاسقلن او رمسلا لاع نکاح ات 2 ےہ )اکہ دعا بایرازب ہر کا ع! او نوا را دربخ ندبلق لاو او

 هق داوا صالخ | هدیلقردرظان هصالخ او قدم نالو اه دیلق یخ ا بولو ار ظان هظ افلا ندنسانغتسا لاک
 رداکد لوبقمور دق وډه دئافرب هللا دنعندیاعا ظافلا هش هرڪو ندیازح او هبعدا نالواهلناس | در

 درمکی ترنم, ن زا ار ریو اتم لک O یه مزانعدرک لددممشوشهح

 ندنوب یراغ رم یخو هسک ارز مو انار هو جهدیازان کم شح تسم نان س ل لب | دص فله کرک

 نوک ( مزا )البا (یدرک) یلکوک(لد) وا (دیص) فی (شوخ )هن( هج)(تادرفم) زتوطدلرکب
 (ناغرھ) هسک (سک )ارز( هک )لوعفمةادا(ار) هب اطخ (ات) م (تسم) زوک (مشح) ا

 بول! بلقم یا 3 ایانعم) زعوط(درک ی غ) لرکی(رتم)ندنو (نیذا)م(ار)م(یشحو) رلشوق

 نالواد ع: ندقح تن ای ؟ن او یشحو هلا یو سام ةقالع کاک نوسلواد-جرازهد صەللا نالوا

 کانن رظا ك نسل درونکه صالخا هم و ل دابا طررو دص لزوکه بارکد نانیمطاوسنا یملت لاع

 ۰ اركب ن دنوی یشح و ناغ ره هسک هغر س یدل لح تب آ (تبحا نمیدحاللنا) ارزو انار
 ردکهالا یشاتاده هکزعوط |

 درک ینرب کید هردنا دیب رک: درد ۰ تیوکم س شیورد هک نم یا یی جرازادخ

 زءوط ق ۱ رطیربسغربزاب وت یربغرب یشب ورد کیو کرم نس ارز یع دیا مازا یا هلا محررب نو چ اهلنا
 (یوک) شاب(سس)ربقف (شیورد) ار( هک م ( منم یا)محدرب( ی وا ها (اراذخ) (تادرفم)

 زغووط (دریکیب ) یرغ(یکید)قب رط (هر) زاد (دنادین) یرمغ(رک, د) وق (رد) هب اطخ (ا) هلع

 قىقولر ه_ حات لز ان یی ہاکر دوب نوڪتم رک بتا ذهلنانالوا یتیقح منم یا (فراشا یانعم)

 زعوطقبرطرب یرمغندک هقنسقب رط ن سوز ومق رب یرمغ ندکو دق كنس هک مدق تبانو هلا تی انع

 دربکی نر یا ار یلابرنیآ هک * هادم یاهتمارکم دید ناغ هرز ا نم
 (تادرفم) زتوط هما دا نا ن لوا بو اخه اتر کم درو گن راتءارک ها دره نداد اکر برب

 ( ہک )یک را (هنادرع) راتمارک (اهتمارک) م دروک ( مدید)یزابا كرر فاک (ناسغنرمپ )نە( (ر )نی نم (

 زو ط ( درک ی )دنا( )هبت دحو ()عدق (ماج) هسب المال (م)م(اد) هی () م(بد) تداع(نی )ارز
 راتمارک ندنتما رک تا لاجر هڪن ن دلماکر د نالوا هلن دنع نم د ومو تبان نعره »نب (قراشایانعم)

 م درو
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 قشعو تدا بءولر درب هرزوا هععسو ابر بو دیا لم هع بلقصالخ | هلم اقتسا هدمقتسم یب رط اریز مدروک

 ردشماع اراهظا تو

 در ؟یغنودیامز شنا یا دربکبمرک ۱ ٭ راوردنکسمرا تسدبیزورارهسانیانم

 (تادرفم) رج ارات نامزربهدیاربث ا شت اولارز مرروتک لا یکردنکسا نوکر ین هننآو بن

 (ردنگکم)مروونک مرز (تسدب)نوکر(یزور)لوعفتادا(ار) م (منی) و( (نم)
 ناز د) امر (فامز) م (شنآ) وب( ندرت (درکیم) هیطرش ( رآ)یک (راو) هاشدابر
 ینو دج هلک یماقم نالوا هرزوا تاك هللا لاجر هل مد یلاع نب (یراش یانعم) ۳ ارت (دمکیم)

 هلا یاق الو یف اص نالوا هعطاستامارکعمنمو هطساو الپ تاب .اعرهظمو ان اهجهنیایکردنکسا بو دا

 ردنا هاک مد هاک یک فطاخ قرب همفوص تالاحرسناش یک اوارز مزون

 دریک یگدزردارحار نوا یابأترس هک * مراد بک هشنه از ¿ن نی مشر رعش نیا

 (تادرفم) رايا قرغ هرز نوه :هغابا ندشادی واح هک دیس رعسش نب مش و مرا وط بع ندنه اشراهاش

 (مداد) بع(ب)یهاشراش(مشنهاش) نم (ا) فیط(نیبش)هدنز )مر عشوا(نا) یبس()
 (قراثا یانس) زتوط (دوکی) نوتلا ( دز) فارد) ترین (اری)هغاندساب (!اترس) مراتوط
 هلن ترض>نالو | یه اشرله اش لوا ب هحش مس یلداج مان( یتمعام غ تم او مکن دکل تاک امد لا)

 قرغتسم هنس همس دق ها درا وبا یطداحو هلا هطداو الب صف یادت اناس او شع هننلک نالو ا هتنالاحر

 | عاد بودناهداز نوڪ نده مش تاسحو ندا و سام تادو ةبوا 5ل هاو هند اقا نوعصت بک یر هل.ق

 ۳ لک زاق قرغتسم ەنتاذ لك

 ادا هلو
 درادناوءرا نوع یط > سخراعرام + درا دناساسلینسز لک درکه کم راد یب

 راتو ط طخ ر هنا ك لاو غرا یرا م یذراع كنار اتو ط نااس ندلبن سه دنفارطا ل ڪک دکراو ودرب

 | د لوک ( اب اس)م(لینس)ن(ذ) م(لک) فرط (درک )مرات واط( مزاد )بوبر (یب) (تادرفم)
 (ناوغرا )ناک (نوخ) هس المال (ا )طخ رب( یطخ ) رع (ش) قا کک: (ضراع)م(رام) راتوط(دراد)

 كنسام-ا!ینافصیناذ ف. طا یک لک هکراو ع وبر مب (فراشایان عد) رات وط (دراد) ردکع>یزهرقرب

 || نالوا نات یرکح یک ناوخراهلةشعیضراعنالو اناعا غص فطا یکر اب كلا ردسشتخم هدزتع
 ردثدروب مکعولد ردمرا دیدیم اے ناق لةشاعندبا ادفناجور دش مک راک لتا

 دراد نادواح نح هک هدشنادواجتان د ٭ ترا شرد: شرود داش وہ طرا غ

 | (تادر خدا ران وط ندحیدبا اوریز تا یدیاک !یتراب یدتروا شاک یک شوک كنا ط> یکرابغ

 یانعم) راتوط (درا د)یدیا (نادواح)م(نسح)ا رز( هک) رو( هد) رعد (ش) یدبا (نادواج) الب رد | تالش )دک ی (دیشروخ)یسررتاتب) م خر ودر

 نام لوا یحاص ترصد ی همهلا تاذ د در وخ هلنا ءاسار دا« اماقول هنسارب نا ء ندنی> دکترا

 ن الا لوا هکرؤ یدم رس تاشو دنا تامح نسهر نار ارا دالا را وای را: یدلیارتسندنرظن كما او

 اخوان لادو اش شب

 درا د نار دناربتو تسدرک؟ه شوک ا نک + س ی هکوسر هزکدربدناشن ناح شعشج ر

 | هدناکر ردشلب اوصو ند هثوکر  مرروک هکددنناجر ه ارز ردنکد نک* لم |صال> ناح ندنمنحكیا

 كلا (در)لڪڪ د نکم (دیاشن) م(ناج) رة( ش) زوک (مشح)نم( ز)( تادرفم) راتوطربت

 هتدحو (هزمه)قاحو (هشوک )نم(زا) وصو ( نیک )مرروک (مس ی)بناجر» ( وسر ه) ارز( هک)
 تالواراسالاولوا (فراشایانعم) رار نادر ف( تا۴ ) فر نا) قو اردک | (تسدرک)

 (هتلاهحو شفاولواخا) ارزرداکد نک یضالخ ك. یس ل5 جا اوراه دهد ور ن دحر ظن هکر دهن اب فراع

 r هود واک دل هج لب هل هر لڪ اق ( ° هالفلع ةدرب مردوک هک نداره هرس ا هتک ول سا
 | تب سم سس تیم سن یاس سد سا سس ی سدیم یک اب دن تک
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 رد ایا قرغتسسمو تسم هل اهن ءاقل قوش بورو ارقوا هنرکح كفراع یه لت هحش رس گلم لک
 درا د نارکرسنمابو تس درو یرک دان ی هک +¥ سلع هنه*یاوزانانتسنمدادارادخ

 راتوطرغا یخاناکت ورد معا با * ابا هسوکی مغرب لآ ی داد نب ن دنا نوجا هللا یس هنح* نما یا

 (ی) م (سلح)یاوص(هنعن)لآ (ناتتسد) نب (نم) لدع(داد) نوعاهت (ارادخ) (تادرذم)
 راتوط(دراد)رغا یتشاب(نارکرس )هل (نما) ردشهجا (تسدروخ )الار غرب (یر کم, دا)بارمش

 نوجاهنانسقح هار لسو هکنس هت نان ی فش دشسنالو ام اع نخ ء یب یا (قراشا یانعم) |
 تشه دتشع هار كل اسو هت رس یب مشتی دح ( لضم هال و ةر م ءار ضرع نم كن اقا قوش یتطعامهال۱)
 هناجس قح هكدا تب انعو تمه بومهروس غی رد یتمه تاص و ههللاءاقا هرزوا تلادعو تماق:سا لدانآ
 نا درکر س بولو ا ضش2_سهرالاحو ر دشت ادا معرب بو دیا ناسح او ضف ەراق دا ص كلاس هصن یلاعتو

 ددمنوح | هتناد ددرد زم اق

 درادناشف وخ ح ومهحانر دنیا هک سادت ¥ دومة هرهوکم در هک فكم دشم یشاعوح

 (تادرفم) رانوط ی ومیتچاص ناف هن در دوو هک مدا: مدید مدنا ای ردوکدوصتم مدلوا یشاع هکنوح

 A . م(رهوک )مدیا (مدرب) مدید (عفک )مداد (مدشیم) م(قشاع)هکنوج (وج)
 هاركلاسیا (یراشایانعم) راتوط (درا د)یمجاصناف (ناشفنو> )م(حوم)م( ابدد)وب (نیا)مدلب
 هڪ مدلواشاع هک اتقو هکردک اناوهو دانآ تشهد عماج ییالبد شا هلو او لات رطخ هاب لوب و شع

 یاردو هکمدابامام دلا نظ مدل و یدو هتم رهو که لغلو ا لث ان هقشع تالاح ضع هبا تا ده او تاضابر
 حو ترشح هنسیللازوب زوتطهدنح هنس نالوروس (حو نفس لک یتعب رمش لشم) هدمهلایشع
 نڌرافڪ مخز کی دکج تنګ والپو تحزو | ذا هب وا نکیآناشیذ ین هللا دنع نمدی وه مالسلا هبلع
 بو ديال متر دق هلو ا لصاو ههالا*اقل هک اتنکیآ شاو ا ناور لس بولحاصرلناق ندنر کر ابمیاضعا
 ندامحردقوو دالا غرافندتدابع قو ذوندت وعد سفر بولو اهدایز یسافص هک دترا اداوالب

 ردشم امن اولردرب

 درا دناماردتادخناشیدنادبمشحزا ہک د یرادنآ د مارک نکن عا مرعه فوخز
 هنوطهدناما ساد ندنمشح ودع دوسح هک كسرات وط ید مالو ارک | هلا نیما ی ندنفوخ قا رف

 (یراد)لوا(نا)م (دیما) هبا (نک )م (نعا) یم( ے٥ )فارذ(رد)م(فوخ )نم (ن) (تادرفم)
 (ناما) ف( رد) باطخ (ټ )م (ادخ) عح ادا (نا)دوح ( شی دنا دب )روک ( مج )نم( د۱ ) نس راتو ط
 نکم ر فس هنادوع دوخ هدقشعهارنالوارطخ و فو ر وا رول (یراشا یانعم)هنوط (دراد) تمالس

 هکنوح هلا نما ندنار جه فوخ ی هلت ر صو نوع قهر, یارروب نوک ار دج اتحم هلماکرب دا دمارداکد
 نما ندنرظنراداسح یا دعا یلاعتیادخ ین د سرک |نسلکدندندنومأم یکم اظعیاسایخ ا

 ( هنا هناعا هاخاناعانم) ارز لسرا وط ندا یأق

 دراد ناور بآ شوخ هکن اشنب شا همج ر نیدب × ارج مورحت نکم تیوطددقورسز

 راتو ط ناور بآ فطار هک ید هن شا همثجوب ینا هلی مورحت یم نج بن دکد قورس ییا لکو ک كنس |

 6(در )هبا( نکم) هر طخ ( )ی دیا بط لکو کح ی د )یو (دق)م(درس)نم(ذ)(تادرفم)
 وص (بآ) م( شوخ ) كيد( ناش )مت (شا) یشاب همشج (معشجرس) و (نيدب) یزو ڪ (ارمشج)
 لصاو لر اس الاولو ازس مرد نالوا ضراال ی هتنا هفملخ یا (قیراشایانعم) راتوط( درا د)ی*ا (ناور)

 یفدلمولع و یسهلا صف اربز هادا مور یخ دیتوصب مح می ندتماقتسا هار نالوا یب ولطمرلاکوک یس داوا
 مولع یکن اور بآ ك همذح لوا هک يده هجنج رس لو | یز رظن مز نسر ده دماقتسا هاروب یس هع چ رم

 ردفہاماهدابز ی هند

 درادنا زار بل اطورمسخ اتر د تش اتوا ہک + نکمدهدوز اراد یدشیمدرا لار
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 |( دص )زت (مدز)نو چاهت (ارادخ) سرا (ید )ماد( یعه)رک |(دا) کرن( كارتق) هسالملل()
 نوجا (ار) م( بلاط)قموق ورک (ب ت)ف(د) ردراوراتق ا( تما تفآ )ارز (هک) هبا( نک ) دیص قب
 کی زاورب یلاع حور نالوا انمرکب سا یب رک |قیفش چ + یا (فراشایانعم) راتوط(دراد) م (ناز)
 هدرخ أت هرس (نوفو دملا تاله) هک بادن ودق هحزمت ههاب- ىلا علوا یب لسرتسا یاق بحاصموراب
 ردناصق نعوردنابزرخ ات هق داص بل اطر در اوراتفآ

 درادناهح ن-س>زو تس یداتعا لکرب هک * لبلب یا شما دردوشم لکد دنع تیورر دوچ

 ینسح ناوجرک ار دقو داقعا الصا هاک اریز  لبلب یا همنا دلآو هقکه نما دكا لوک کز و لنس لکه کنوح

 ی (رد) هک( وشم )م( لک لک (د دننج) هب اطخ (ات) زو (یور) ف(رد) کوچ( وج)(تادرفم)هتوط
 قو( تس )هبادحو(ا) م(داتعا) م (لک )لع( ی)اریذ( هک ) م (لدب) مغ (سش) قازوط (ماد)
 هدکدتبا تناعتسا ندلماک ایم ورب (قراشایانهم) راتوط (دراد) م (ناهج)م(نسح) رک( دو
 یوا یهاروراب هبا مرید ی E) دا مواعویھاا ضیف هطساوالب رکا بلاط یا هکیدروہ ید لوا

 هنرهرانول ارز هغا دلا بولو ار ورفم هيام نهی سمت تام ارکو هبابرر تاد ابع عاوناو هاند لابقا كسرتسا

 ردو كل اداءاو یاوارو ارغهرن وب یخ د هسرارو روک« بوم نیک یک لکا شءوط یناهح ییسحردق

 ردرالکد ځد تما کابو دراو تنج بوم کک

 درا د ناتساد ناو ارفو رسن هکو د.ثجزا هک * نبت کوش لها لاحو لاخر هعرسناشفس

 رات وط ن اتسس اد ناو ارف ندو رکو دم_ج کرو ڪڪ لاح كنکوث له او جاص هعرجرب هرزوا لا

 (تکوش)م(لها) م (لاع) م (لاغ) ىلع (ب) هبتدحو (هزمه) م(هعرج) جاص(ناشفی)(تادرفم)
 هراکح (ناتساد)لوب (ناوارف) ردیرلع-اهاشدابییا (و ردك و دنشح) نم(ذا) روک (نیب) تئطلس

 با تاقآرب سفنرهقو تادهاحمو تاضایر تلاطیادکیدروس ید (فراشایانعم) راتوط (دراد)

 یشعوارز لا یس هکمرونک هروهظهرزواک اخدوحو یرا۔ھاا قشع هعرح راہ آرت مدحو درز كرودردرب

 هنهابو تک ش یکی رکو دیشج یوم د یووص دنا مو ناد دا کردی ونعهوبالر طسارب یهلآ

 لو یاناک>ینراسخو تمادن من غد دلو رف ندبهلارا .او ض فو یسانفت, ةاع لرل:لوارورغم

 ردسشع | ناسهرزواهحو

 درادنا خو ازار هکدیوک امصزامش » قاشعرطاندرکیدناشفاهرط مادوح
 (تادرفم) هنوطنا زار كنا هکر دیا هنزا غاب ص هحاص یا دهرط هنفارطا یرطاخ كقاشءهکنوح
 م ( رطاخ )فرط( درک ) هال مال (ا) هح اص (دناشفا) حاص لو( هرط) قاروط (ماد) هکنوح (وح)

 (نابخ) رمعف(وا) رس(نار) ردیا(د وک ) م(ایص)یع.دبااشفارارسا( زاغ)هسدالملز(ا) م (قاشع)
 ند هتارکم بلاط نالو ارورغم هنهاج یارروس قشم هن (قراشایانعم) هنوط (دراد) ولزک

 ندنتافص «اع-ا ها نالوارابحوراهق لس س رور غ هغرس (داهنمهلاههلنا لب نمو) کلو !نیما
 یک ابصیلاعت قحو هل هطاحا تلالض فرطاخ كفاشءو هرو | ینرهم تلالض هبلق هبا ید دلت كنم | لم

 کاو راوا ابا ف شکیب ینامن رارس او هکررو سها ین د هر اهبالاولوا ی دیا فشکو زغ یرارس ۱ع اور

 لسو هملع هللا یلص هد هاګ هر < ءنم هللاا داعار هوا لاله هلا التسرب دوخ

 دراد ناتسارب مس هک مس ی ہاکرد نید * ارییعمناطلسر د کمر نیاردتسداتفاهح

 راتوطهرزوا ناسا .آیتشاب هکمرروکه دهاکردوب یا طلس یمرههدنلوب قشعودر دشلوا عقاو تلاح ب هن

 م (یەم) م (ناطاس) لج (ره) لوب(ر) و (نبا)ف(رد) ددشمتود(تسداف)(هج) (تادرفس)
 یانهم) راتو (دراد) اشیا (ناتسا) لع (ږ) مددوک (نیرح) م (هدد) وپ (نیدب) نوا (ا)
 مونصعم ماع یاب !ندرابن«منیطالسهدقشع هارو هکر دشلو ا عقاو ر ارا بع هنو تلاح بع هب (فراشا

 یتیدلوا ع وطقم یرلاوانوم امد مو صعم ما رکالوآاما ردرلترغتسمووح هداالح او تمظع فو نکیآ
 بولوا تال ہو لا هتم هدا الح اورهق تشو لالضو باقءفوخااد هدرهلا امن ی هاکر دو نداجا
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 لدرا: ازه بو دیا ےل س هبا د تجر ناتسا یراتدار ارسبو دال رت یرورغو بع هلا لای اوعرضن

 سا و هط« اهنمآ هغو هره 2 هتلاانمصع ر دراو ا انفو و ماترا ةو

 درادناهدردرکشوار ظفاس تشک لب * بوس آر مش امع نآ هک وکد وخ تاجر ذع هح

 زانوطر کشهدنز عادکوب لاح ید هب د لغات یظفاحراہع ییعا رباغوغهرهش لوا هک د هن نر ذ علمت ع ودنک

 لا بی( (آ )د( وک ددنک وخ علاط (تنج) م (ذع)ت() (تادرفم)
 یطفاح (ار ظفاح )یدر دل وا(تشک )ب ردصم(اب)یحآ ) 2 ) هسالمال(ا)ییعا ارباعوخهرهش (بوشآر هش)

 هدنتردقبهق فطا ورهقلوا (قراشا یانعم) راتوط (دراد) زغا (ناهد) یف(دد)م(رکش)هسلاح (واو)

 هن ندنکلکسک | مد هدندنع یساضقو مکح كهللا ترضح یحاص هب رععیانصو هس لاعفا نالوا

 طم اکر هق هاکف طل ی E و ره

 فکر کش هل ادا دعتسا شع هد دعتسمان هن هکوبلاح ی دلی ا وح نسهداراو یدل هب دلالت یلتفاح ضم هاک

 )انا و یلاعت هتاانرس ردشمروس ی وضف یناعمرارساتاضوفو یناحو رذاذ

 دراد معه = دوش کد کی تاخز ۰ درا دم ماحو تسا بع رب

 (تادرفم) راوط مع هن هلوا عياض س هنر هکنندعاخرب راتوطمح مایه وی تک تبع هک لکوکرب

 (دراد) ردیاب (مج)حدق(ماج)رد(تسا)یبرموکببغ(اش بیغ) دسو() لک ک(لد)
 (هداد)م(مغ)ن(هج) و (دوش) عياض مک هیت دحو(ا) سنا (مد) دو () منا نم( )اتو
 یتطساوالب تاضو فو هبادخ ةسعرارس ابا فا ےک او تربسص ہک لکو کر رب (فراشایانعم) راتوط

 (هلناوهفر قفل عاذا) هلو ایلام هل اهنناةفر عمو قسشع بارشو لالز یفاص یکم ج ماجو هلوت لول هان

 نظا نالوا لاوزلا ةعي رم رسا رسو ضرا حنافمیکز یدنفا لسو هملع هللا یلص هللا بدمح هغ رم ی دح

 یکلم كمالسلا هلعنامل-ترضح زعوط مغولر دربند نا اوز بوش الورق هسنلوا ضر ء هرو دنک اند |
 مالسلاهبلع ناملس ترضح هدق داوا فرصتم هر همناملس تنطاس بولآ یی رفع یی اش نالوا طوب مم هبو د نک

 یکی نب دو طر دکو مغولر درب هنلاوز كامن د تنطاسو كلم بوملوا خراف ندقح تنا سفنرب هن

 دراد مربع هک د یشو هاشتسدن چ لاد رس هه نانادک ل اخو طع

 هسالمال(ا) (تادرفم) NIS اشرب همربوهنلاخو طخ لرلا دک سهل زن لد

 هال هلل (ا) لکوک(لد )م( هنر زخ) همربو (هده) رالو دخ وډ (نانادک )ك( لاخ) ل اقص هزاتو یس (طخ)
 تلاطیا (قراشایانعم) هنوط (دراد) والتمر( مرتع) رو (هد)یک هاش (شوهاش) لا (تسد)

 هدنزلناسل ادنلقت درج الرا ر وص مع, اشم یسافمنردو تسر ماوعنالوایلاطاسن د هاج هک لو انیقصقح

 یکنکوکنالواناجرهش رخ هرلنا نوا دلا هلن رار خ ند ه منابر هن دل مولعو ندهمهلا تافصو تا دنالوا

 عیاضقسو هنوطواتمرح هکر و هنلا نقمة حه اشرب کلکو کو یکیلق ڈش ر یک یناطاسرصبلاغازام همرو

 ةردشرا هتح ضف بوى |

 اد یبا گمورتن ےک مالغ نا رغ ناک نک ناک تشردرههن
 ره) ی )( (تادرفم) راتوط یدقود هک مالغ كلمه لورس زا لمت هنس افح نا ت = ر دره

 م( در )اع دو تدارا (تمه)م(مالغ)م (نارخ) م (افج) ردیا(دنک ) تقاط (لمح )اعا ارث ( تخرد

 هارلرلب ر وص ت اشم( یر اشا یانعم) راتو ط (درا د) ردهتسانعم تلودهدنوډ (مدق) و i) رعد (م)

 یراباق ( ءالّوهیاالو ءالود یا ال) ندنع دلوا یراتساو نانمطا هلا قحرک و یراتماق شا هدقح

 همنستالاح نالو | هدراو د نک ندنرملت الا و تم نالو ارم م ی نار داب لسا ماوع نولو ا برط سوم

 ردشع !نارط ندروص باشم یکی ید تان اربط و وح یراقرو رل < اغا بانا زن ان هس تامارگو

 یلاشندهنا یوتنام ی اةو هدنک وهدتماقمسا یکورسنیاما ردرلثمروت ن رللوب بودم یا لةو

 ۳ مالعا مه لر همقدشح رم .اشمنالوا یامو مادهدودننکهتنارارسا تا اورو
٣ 

 | رد 5ول ه هد وص



 دراد مدح ص دانابوب فازیوب * لغشدصنونک يدز در فال هک مد

 را وط هب دا لتقو حا رص هب دما یس هر كفار كنس لغزو ید یدرروا یفال در ماکو کک

 (۲)م ( لغش) زوپ (دص) ید (نونک) یدررو (یدز) ث درج دربه )م( تال )کوک( د) (تا درم )
E E eراترط دا عا د 0  

 تافص لی ناناوارممعت هناجر مری دش یدرروا فال د ر ند تلا یوسام ماکوک (فراشا یانعم)
 رانا دیلاع ےہ ہقح ع اشم وتاض رد نالوا ثعاهن روهظو راعغ اة حرا وا هد ماقا رغتسا هد همهلا

 ردشلاح هنرس (تقو هللا عمیل) هسا ورا وط لغشزو هلءلاخورکف

 درادمردش هکر هح دق یاده ٭ تسمسکرتوح برطزکنآ سوم دسر

 (تادرفم) راتوط هایت ہکےکر هب وق هی دحدق یکس کرتتسمندرورس قوش هکیدشربا نامز لوا

 حدقنیدز (سکحرت) لث-(وج)دورس(برط) نم ( زا) لوا (نآ)نامز ( مسوم)یدشریا (دیسر)
 یتا(نش)میکره(هکره)ییدحدق (عدقیاب)هسیالمال (ط)هیوق (د) م (تسم) كجحیراکدید
 تاروهظوینابر راونا لک هکی دش را تقو لوشهفراع (فراشایانعم) راتوط (دراد) هخا (مرد)

 هخرس (اقعصیسومرخو) ندنرورسو قوش لاک قعلوا ادب وهورهاظند تستاهج یناصس تاداطخ

 ندناهج عج هرس (هتلا هجو فا ولو ام 3 ندنکل رم و تدم یکم اللا هلع یسوم ترضح

 درع نداوسام یلکور دشا با یش المو وح هدنلول یهلا قشع یس هبامرس دو جو بولوا قرغتسمهقحراولا

 رد شاول نس هس یه

 درا د مرک هو. ڈور ءواح هک ۳ یرا داد تسا هک وج هکز ل ددا رھ

 (تادرفم) هنوط یقسهومشمرکو ییسهواحرظن هک ردقوبر ادا درب هک مدیا بلط ن دمک یندا ره لکوک

 هیندحو )جت وط لک ک (ماداد)فوب (تسین) سا( وج )ےک (هک) نم( ز) لکوک (لد)م(داره)
 یاب (قراشآیانعد)هئوط (دراد)" م (مزک) تکرحشوخوزان (موبش)" م (رت) م 0 )
 راونا باتفآهدادقرمشمور دقاو | نا درکر سرب تو تدم برو هظال همتا در اونا حق ید ام ماکو کی د ب

 زس ذا ندنس هک دیا بلطندمک یرمغ ن دنس یواطم وډ برابر د ةا ود نی رم تنا عم یل هلع واط كن هب دغ

 درفرب ناکراصب عمضشو رک یس دورا دا درب یخ دهدالواواس | راوط یس هوش مرکو یسهولح ران

 ردقورابد

 دراد مم برع ت د صد لکل دع هک + را دم خب ردلکوحنونک ا ییا م زارز

 راتوط مم یس هل سعزود لک لقعارز هقوط خیر ده دنس یک یی دغوط غرد لکی نو نلاندن سام بارش

 (غیدد) درو (لک) لس (وج)یدم(نونک )بارش (ه) تق( )نم (زا) نونا (دز) (تادرقم)
 (م 1)8: (بیع) رع (ت) زوی(دص) «بالمال()لماکدش لک لقع) ریز (هک) هقوط (ںادم) عنم
 نادرهنالواقح بورحكسرتسا یاوصح كرواط هو پل اط ی١ (یراشایانعم) راتوان(دراد) واتم
 ها ةفرعمرت فد قرو شمهراربم یکحقرو نوتلاو شعرا هلا تاد هاچ و تاضار یک ادش

 بولو ا بولقلا س: ساوج ارز هةوط غرد نوجا ندننمقوام كهاا قسع بارشکدوحونالوا

 هناناج نمک ندناجو راتوط متم ها بعز و یس لماک شش یحاص لک لټةءنالواید_ راو اٹراو
 ردنادریسولدزلوالصاو

 درادمرح نار دهر لد مر مادک * ناو هصق تسد هاک | سک بغرسز

 رف) نم( د) (تادرفم) راتوط لو همرح و لد مرګ یمدق هموقوا هصقر داكد هاک | هسمک ندبشرس

 0 ر ا د ار یر
 هځب رکبااط كا یداقتعا یا (قراشایانعم) راتوط(دراد) م (مرح) و (نیا) لو( ر)لکوک (لد)

 هک رجه رد (هلالا بلا لعیال) کرد هلسمر دلپ كالا ترش> نکلر دیواقلا سساوح ها ءالوا
 ر هدقداوا كرد ند هنا ترشح هلب وس هناسفا هر شو بوز وبل دا ةع! نیت_ضر د کد هاک | ندبمغرس
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 ےک زام هلو اروا هلو علطم هسمک نق ندابلواو ادب نالوا یر لکوک بلقنالوارارسامرسو كه |

 روا رلن ۱ هر دلم هلا

 هر اد واو دتلط دام ہک ت ناو فرط هح طفاح “قرح ب حز

 هسفک لو او ل دلبا بلط دص ندکمک ینهقرش لوا زب ارز ر دنک م لغ ديما هنن دنس هقاب یس هقرخ للتفاح

 نکم (ناوت)دسا(فرط) هن( هح )م (طفاح) م (هقرخ) هقا(بىج )نم (ز) (تادرفم) رات و ط نص

 راتوط (دراد)تب (مص) رعف (وا) دابا بلط (میدیسلط) هقا (دعص) زب(ام) ارز ( هک لقب ر
 نوردزب کر دنکک یسابب لمک غب دتوط دما هن ندنبلق بج هدندوحو قرن كظفاح الثم (یفراشا یانعم)

 یفالارارساندنزوزاحو نروکن کلا ارز رد اط لو ابیل اط هتنا نالوا حاتحم هو دنک ملاعهلج ه داد

 (هتناالا غلا )عیال )ر د دساف نا وبر دیا نان یزاسحمیش اعو با اط هنت یزاح بوم یز ن دیار ظا هزغاس

 دراد هکنالبزا لاح همهردشادخ » دراد هکنافو لها بنا هکن آره
 (کآر ۵) (تادرفم) رایا ظفح ندالب هدلاح عج ین۳ا دخرابا تیاعر هن راتسودادخ کمیک واره

 یف (رد)رغ (ش)م(ادخ)هنوط(دراد) نفس( او (ظلها) فرط (باج) هک وار
 هنتمدخ كهللا لها هکمکر ه (قراشایانعم) هنو ط (دراد) ظفح ( هکن)م( الب)نم ء(زا)م(لاح) ل( همح)

 ردیانیماو ظف-ندراالپ مسجهدناهج یکی ایی ہے سھک لوا یلاعت قح هسر دیا هظفاح یبلق بو دنا ت اعر

 دراد a هت شر رسرادهاکآ ¥ دنوس دلسک:قوشعم رک تم اوهترک

 (تاد رفم) هملقاصین د لوا هک ات هلقاص یی تشر رس هب | عطق یدن وس قوشعم هکهساراو لوھ كتسرک |

 ظفح (هاکن) لاصتا (دنوس)هسعدک (دلسک)م(ق و دعم) رد (تسا) تبع (اوه) مع (ت) رک (رک)

 © )باغ ایام )تر (درادرطخ مک یک )كلدا(هتشر)ح وا (رس)توط (د راد)

 عیردنلصو بوم یءجر ندنسهللا ترمطح نالوا ییہ قو شەم | هرم .( مت دهع قوا

 هک ات هب اافو هک امو دهعنالوا هلن تنام دلا اع هک« هرو ی وقندكلا ی قحوا كکلمب اڭ ىرىد نوت ۱

 هه را خیردناجر یا دروس م رک دعو یلاعتقس

 دراد هکنانشآ نعمانشآ هک ٭ ید ته رک وکار

 (تادرفم) ) رابآ طفح نرو سك ا ارز مرد هدنروضح لتسودرکم مزید روس كن سود

 لب (انشآ )ارز( هک م(تسود)روضح (ترضح )کلب (رکم )مزید( وک )م (تسود) ذوس (تیدح)
 ساره نشه بو ع (یراشایانعم) راتوط (دراد) ظف> (هکحا)م اش روس( (

 هخمرعو هنلها لس دنکو هب و دنکه دنروضحر کم ملی وسهماوءنالوا مرجان ی و الک هشدار ارس اید درو

 زع ااشفا همرعانور دیا ظفح ینزوسر ارسا كتسو دتسو دو كدانش اانشآ ریز مرادو س

 دراد هکنافوورهمو تحت قح هک ۳ بو م نآ یا دف اجو لدورزورمس

 شاب (م) (تادرفم) هديا ظف> ییقحافوو رهمو تنگ دکنو-لوا اده وبګ لوا ماحو لدورزورمس

 ( ره ) م(تبع)(- )م( کبوبح) لوا(نا)م(ادف) رم( (ناج) کیک[ ل د) نوت (ذ)
 یسضفناهغ رس(تابطل او تاواهاا و هت تاحلا) (قراشایانعم) هدیا ظف>(دراد هکن) م )اف و )تع

 (نینسح ارج عیال )کتو داو ادق هنت ع هار كهللا نالو | قیتح بوبح مراو ل ق فاو

 دراد هکن اح هک س وک, فطل یورز ۳ یسارهلدرا فاز رس نار دام

 (ابص) (تادرفم) هنلقاص ینرب کی د اڪ ا ندنز وب فط نس هر وکی لکوکم ی هدشازرسلوارک !ایصیا ق

 نر )نس درک( )مو ک (لد )رکا (ا) م (فز) حدا( رس )لما (نا)ف(مد) لب رص
 ضیف کا (قراشایانعم) مدیا ظف(درادهکن) ر(اج) مع (ش)هب وس( وکب) م (فطا) زرر(یور)
 كرر ر فلات ادم تا خ ریلتم یلکوک بر یف ورکا ادهءاردشمیاوادخ 1
 هلا ظقح یلاح لوا باق هکنس هرو تمهو اعدربهزبن وای اشكملق هدماق لو او هدلاح لو !ندنزوب 1

 هستی ی
 شاءمالد
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 ۱ دراد هکناعد ت سدود تا هن رف # یاب دزفلب رک کن کن انح شاعهالد

 (تادرفم) «ملقابصو هسلبا ظفح هل. اعد یکی ا یس هت شرف هنر اط كغابارک| هک دبا كلب دیلی ا لکو کی ا
 یس( ت) كلم( هتشرف) قا( یاب) هنرباط (دزفلب) رکا( رک) لبا (نک) الر د( شاع )لکو کی ا(الد)
 تمه هدنافرع م اقم ورک | لکوک یا (قراشایانعم) هلقاص( درادهکن)م(اعد)هللا کیا( تعدودب)
 ولزا تجمع لح کد با تربغو یس نیل | هما ص الخ او ق دصو تعاقتسا هدقح هار نلسرتسا تام هار
 لا درا کت الم هکاب لکد نش نوچ ا ل ظفحو نوجا ص الخ هساوا عقاو تازو اطخ رب هب مشلا بسحم

 رله دیاراقغت ساو اعد نو کن بور داافآ
 دراد ہک اش یارک ن اجو عمه ہک » دىرادەكزارەجاوخنالىو نازرابم

 (تادرفم) هديا طظفح یزم یکی اجرب زع یدنفا هک زکلیا ظفح یی یدنف رلناوارپیاورلرداتممیا
 لوعفمادا(ار) یدنفا (هجاوخ) ردهنسانعنا ولهبلی عج (نالب) یعکنحزرام» عج (نازرابم)

 یانعم) هدیا ظذح ( دراد هکن )یرس (اع) ز زع(یارک) یک ناج(ناجوعحه) نکا ظذح ( دیراد هکن)

 ده اع لف هدربک اداهج یا هغ رس یسهل.لح تبآ (کرصنب ها اوره نا اونمآ نیذلاا جاا ) (یراشا
 با هلن او هلنحسو زکلواهرزوا یوقتلاو ملا یلعنواصعت هدر روض ماد راقداص نمومو ران اولرپ نالوا
 یزس یک یفاج یزد ی د جش بور و ترمن هزس هللا ترشح دک ات زکلءا ظفح یزکنامو دهءنالوا

 دراددکناص مسنراکداس × ظفاحا تساک تراذکعار رابغ هلی | طفح
 زو( رابغ) (تادرفم) ہہاق امو د یراکد اب كن اص مسن ظفاح ات کرد ہد نقی رابغ را ذکھار كنس

 هیده( اکدای)هسالمل() م (ظفاح) یتس(7) رد دنت (تساک) يعض (ت) لویلج هک (راذکهار)
 مدقراثآهدقحهارممبیا (تراشایانعم) هملقاصوءدیا ظفح (درادهکت) یلی رصم (ابص) م (میسف)
 نالوا قح لسو هک ديانا ح او شک هذبنرب ندزک هِ: احور دنا ذاو ن دمهلا ضمف نالوازکی وذعم
 اترا هلو هملقاصهدنوا یناج ظفاح ول در دیراکد ارامل اعتاد

 دراد ینآ کش انآ تعلطۂ دنن ٭ دراد یناممو یوم هکتس نآ دهاش

 (دهاه)(تادرفم) هت وطنآرب هکلوا یسهدنب كنت علط كنا هنو ط ناسو یوم رب نامه دکردلکد لوا بوس |

 روات (تعلط) لوق(هدن)هنوط(دراد)لبرب (ینابم) لیقر (یوم)لکد(تسی)لوا (نا) بوب
 یا (قراشایانعم) هبوط (دراد)هدح و () ردن ابر دن طاو یدجترون (نا)لوا (شام) كنا(نا)
 را زاح بو. نالوا ید ر وص تان هلا ت ءا و دقو هلا نامم هعن او هلا دخو فلز هد ره اظ بااط

 ینابر هفسطاو ی در ونه د نما هکر درانا تققح بو ر درا ق رط عا طق رانا لکد بوم الح هرولکو ک
 ردرلن ول دام ند( لاه ا بع لج هللا نا) هکحاو | قشاعو لوا هدنب هنل اجلرلتوب هوا

 درادینالف هک تفاطاو تسن یو ×« یلوتسف طاو بوخ یر وروح ونش
 (هوش) (تادرفم)راتوطنالف لوا هکر داوا تفاطاو قاب وخ نک آر دغ طلو بوش یسهومش كن روروح

 (تفاطا) ردوا(تسنا)قابوخ (یوخ )نک( كو) م( فیطا)م(بوخ) لزوکتنج (یر )م( رود )زان
 (نعالا دلتو سفنالا همت شت ام ) (فراشایانعم) راتوط(دراد) تراشا هننعمربغ صاع (نالف) م

 نکلردفطاو بوخهدندنع كفن له !یراز انو هوش كنب رال زوک كنا رب كنج و یس روح تنج نالوا
 ترضح نالوا طحاو نسح ا لزم هنس هلزْنم یرکذ نر هش تفاطاو یاب وخ هدنقمتح هدندنع كهللا لها

 لصاح هلا هار "فرطاو هلا هدر اونا هدم ارکک الو ا نالوا ید ثراوو ه داسو هملع هلن | یلص ها بدنح

 نما اجر ون ةفاطل نم هلن اتم )ردهدلاک نسحو هدلاج نالوا

 درا د یناور با شو و داب هک ¥ بابر د نادنخ لکی ا | سه مشح مح

 (همشج) (تآدرفم) راتو ط بآرب فمطا هلکد ما ثانساریز شر انا دنخ لک یا هنس هجشچ ممشج مب

 (دیما)هسیالما()اریز ( هک) شریاو هلک ۱ (بارد)ییلوک (نا دنخ) م(لک) خب (سه)ذوک (مذج)م
 یحاصلاجو فطل یا (یقر اشایانعم) راتوط (دراد)وصیتقا (ناوربآ )م(شوخ )نس( و) وزرا

 1۹ 
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 ین نناه مرکمچ هارد ا یوو اتم كلقم یل ایج نت مادی دو ملق تربصب یټ بوی نالوا
 ردشلوا ناسحاو تجمع لو ردشع اناوربآ شوخ ندروشح

 درد ناک کس کن اره تسدزادن بد ¥ یزادنارتتعنص ردو یوربامخ

 (م) (تادرفم) راتوطناکرب هکهمک لواره یدلا ندنل  هدنتعنص لزا دنارمتكشافر زکی بارع كنس
 (زا) رولا( دند ) هر دصم() جت قو ا(ادناربت)م(تعفص)ف(ر د )نس( وا ) شاق ( وربا) یتنمو ماکو

 (یراشایانعم) راتوط (دراد) هیتدحو(اب)یان(ناک) هکهسعک لواره(کسکنآره) لا (تسد)نم

 نسهدارا كن هراعب قشاع هکردرتومهدنتهنصردقلوا یهجو كلا ج تافص لک كنس قق تون یا

 ردشاقیاع هارد لویقمو یشالثمو وح بولا ندنلا

 درادیناشزنشعنض-یرایرا × یدرکشلوقوات نس دش ناشنلد
 | (ناشنلد) (تادرفم) را وطنادنرب یزو س یشع یب یلب ل دلی الوقف ان هک ات یداواناشناد مزوس

 (نضم) یب لب (یمآیرآ )لی (یدرک) مش (ش) م( لوبق) تس()مزوس ( نم )یدلوا (دش) تم
 هکنس قہقح بو ہت یا ( فراشا یانعم) راتوط (دراد) هی دحو (ا) تمالع (ناشن)م(یشع) و

 صاوخ قشع هبسدق تالک ندیارو هظندننیغ ناسل یرب دل دیاهاکحر دلویتم یلتقاح انا ددد
 | زوسهنماق كانمعم اسیتمالع كن هقداص تالاحو تشع نحس ىلب ىب ردش تاجو روم هنملق لماوعو

 درادیناکم هفبسحرب کرک دا زار مرګ یقس سکد شن قشع هررد ردجروترارحو

 یف (رد) (تادرفم) رانوط نظرب هکبس> یمهف هسمل رب ره یدلو ازار مرح ها نقی هسک هدنل وب شع

 هکر ره (یسکر )مس (زار)م( مرح ) هلی (نیق) هسک( سک )یدلوا (دشن)م(ققشع)لو(هر)
 | قشعەكنوج (قراشایانعم) راتوط(دراد)هبتدحو(ا) نظ (ناک)م(مهف)اضتق»(بسح) ی( ر)
 | یتافص هلکه طاحالا هجو لع یکی مد دلوارح اع ندک اردا لوقع ینتاذ هنک كلاملاعت قحر دند هالا تا فص

 مر و فقاو هق شع تالکرارسأو هق شعرا رسا هرزوا هجو نقی ه هک دنلو قشر درا راع یخ د ند کا ردا

 رب رهو ردراشاق یل مهن اجا شت ما لع ضعب یال الدا نس دق تالکن الوا لکم یوا نوکنایدلوا

 زعراهطا هلا (تشرعمقح لانفرعام) نوعا یی داوا یااغع نطر هغ را دق م یمهفو یدادعتساهسمک
 درادناکمهنکر هو یقونطسره + فالم تام ارکز نان تامارخا الا

 هسالملل (ا) (تادرفم) رانوطیاکمرب هتکنرهو یتقوریزوسرههم روا فال ندراتمارکهرانشز تابارخ
 همژوافال (فالم) م ( تامار کک )نم( )عج ةا دا (نونو فلا )ی رولو ا هد هبارخ (نیشن تانارخ)

 (قراشایانعم) راتو ط (دراد)ناکمرب(یناکم) رارساره(هتکره)تقورب (یتتو) زوسره (نره)
 که مروا فالندتامارکهدنروضح راراصب الا ولو نالو | هتنارارسا مرګ بولوا نیشن تازعهدنلاع تادارخ و
 ردرا و ی اکمرب لرارس اردو یتقوربلزوسرهور بس هت دو د رهو هتسمور تر دکل بدا یی

 دراد ینارخ لابندز هکیرام ره ۳ یارنس همه شاجرددوشن لرز عع

 (عص) (تادرفم) راتوط یارتربندندرا هکرام ربره زاوا ی دیا مرتهدننج الرا م لوا غ مهل رز

 یی دیا مرتو هم غن (یارس همغن) رمد( ش) لال شدو عا (نج )ف (رد) زاوا (دوشن) لقاع( لریز)شوق
 جرا( یراشایانعم) راتوط( دراد)هبتدحو(ا )م (نا رخ )درا( لاد )نم( ز) هتدحو(ا) م(یاج)

 هنالاح ندا روهظ ندرکذ راناو ندنتاکرب ی لش هدندنک لوا لقاع كلاسنالو | یتمههنا ربط هی العا

 زانا تمارڪڪ یاوعدو تالو راهظا هدنروضح كنادخ ناد مهر ره بولو ارور غم هز امارکو کو

 یاشفادتالاحر اهظا هلا اوعد یک یکدتیا بارح ین ود نکن ارخ هدنشء یراهظا یک الشر رام ارز

 ۱ * 0 کوا تار ینقاع ی ا تامارک
 دراد ینانعتسدرد هکت سیراوسهن ٭ اصننادمنشروخ هک وزا درن هک وخ یک

 (ثادرفم) _ةنوطنانغرب هدنسشلا کو داکدراوس لوا هدنوب د نشر وخ هکرو لبا ےک ن دنس یب وط قاب و
 | (ایا) شنوک(ذفمشروخ) ندنس( وزا )دوتا (درب) ےک( هک) هرردضم( ا)م(بوخ ) بوط (یوک )
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 هوا (دراد) الو (نانع)لا(تسد) ف (دد) دد(تسا) هیتدحو(ا) یلتا(ماوس) ی (هن)هدارو
 یر ندو فوخ هکدنلهدابز یرلن افرءندنراق داو اني نومأمنیلصا و نافراعو یلءا بلوا (قراشا یانعم)

 اداشرا نومگن ارد مس ارس یک 17 ۱ .!انفووخ ی رادوحوو راف بولواهدابز

 دکروملبا یکی ییتمالسناعاویب وط تداعس لوا تانعندنسهدن هد یدا وو براب هکرروس ظفاح
 ندنلایراراسنخا نان را ءاملوا یک دیا یاو یک سشروخ یلرارارج اخ بس !هدماقهول

 رد :نادرکرسو رصتمهدزان هم هکر دریک

 درادیناس و ینایز زام اک * شورفم ظفاح هتکنوزةلوکی عدم

 یوعد(یدم) (تادرفم) راتوطناس رب و نانزرب ی دزملق مزب نو عاص هتک و زل هلففاح ید هب ی دم

 (زن) (ام )لق( كاك )وسعت اص (شور ذم ) هظفاح (طفاحجب)رارم.ا (هتکن) تغل ح وک (زغل) ہی وس (وک ) یلھا
 هنازابعو ظافلا (ییراشا یانعم)رات وط(دراد) هت د> و (ان)راهظ ا ینالو اه درممض (ناس) ل درب( ناز )یخ د

 درلقت درج هطفاسس وا لصاو همش > كس اعمور رسا هل وسهب عدم شاوارورغمه ین اعمر ارا ناہو

 نالوا ندزولق لة شاو ار هم هی ه دج رون نانلار بعت هلا (قلا هل قلخ ام لوا ) مر نو عاص تفرعم هبا

 ردز-اعو مور ع یدمندمهف ینا هکردراو برال نا ربو بع نانزرب یخ د هب ارو ھظ
 اترا هلو

 دورا هح یمن هدندزامیوررب +% دورام یوررب همه ل د نو هدندزا

 ر دکر هنن دزو ڪڪ نیسم نمر وکه رزوا نهز و مر ر د که رزوا نمرود مزب یا کود ندزم مسح لد ڻوح

 زب (ام)زو(یدد) لع( )کود( همه)لکوک (لد) نأ (نوخ) زوک (هدید)نم(نا) (تادرةم)
 رک ودرج تیز )د ا

 هرزوانمزود مزب رواوا ناور ند نم هدد عاد ینا زع رک شغابلقشء غا د مب (فراشایانعم)
 رد کر لن ندز وک ن سیم نمر وک

 دوراوهنازام لد دوررک ا دابر 4 ما هتم یاو د هنس نور در دام

 (رد))ی(ام) (تادرفم) ردبکنداوه لوا هدنکه دابزک ازاکو کم زب کرشن ۱نا اوهره دنیا نم هنسزپ

 (ک )لی (دا) لع(ب) مع (ا )لک ( هتف هیتدحو () تب (اوه)سکرت (نیس)ع(ندرد)ق
 تانعرب (فراشا یانعم) هدمک (دور)نداوهلوا (اوه ناز )اکو کم زب (ام لد)هدبک (دور) هیطرش

 هسر دیک هباتفووحم بولوا قرغت-سم هتحروژ زعلق مزب رکا ردزمدلزمکی ی همهلا تع هدزولق نورد هلةح

 (بوبحنا یوسام قرت بواقلا فران قشعلا) کر دیک دنبوا

 دورانشارکا تساورامیورر + شیوخ یور داراب هار لاخرب
 (اس) لء (م)(تادرفم) داور دیک رزوازور مزبانش 21 رکا قدوقهرزواک اخه اردلرابیزع زو یدنک

 م( کا) هزءدو مزب (امیوررب)یددنک (شب وخ) زو » (ىور)اقدوق(مدا )م( دا) ار)قارپط

 هتل دم لا یرعز زو ی دنک هدنا وه ءاض در هکر وکییانقر را (فراشا یانعم) هد (دور) لس (انش 9

 زرهلوا باضرش هبا قچصاب م دق هرزو از ؟زولادخ نا دهنالوا قح یانشآ هر دو نالوا قيال ېد وق

 هوراخز هدو لب بز شاددوخرت ۷# رو رو مربا تای

 (تادرب هم ردمک ندنربمه لوا ندشاط یلق یدنک كارک اه دیارو ره ES ددل یا مزوک

 (دوخ) رکا (ک )هک (درذکب) که سکر د (هکره) دناز(رب) یاب مذوک(هدید بآ) ۳(
 ردک (دور)ل (ج)نم(ز) ید (مه) هلو (دوب) شاط (كنس) نم( ز) مست (ش) بل (لد) یدنک
 یلکزکلنارکا ہدرروکے کره کد داوا تج یم لتر دق لوا ندنتریک كنشاب لزءزوک (قراشایانعم)

 كنا د ناد نم نالوا تقف له ار دیا اعد بو دناتچسههزب دکر د کک ندنرب یخ دهرا یتق یک ش اط

 : ندیلوالاقب رطب یرات_۱تمهورطن

 دورار شب وکر سرپ دکرذکهرناز + تدارجامزورو بشهدندپاب ارام
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 (تادرفم) ردیکه نسل كن نوع هکندرذکهر لو ار دراو نمارحامزدنوکو هک هل شازی زوک م زب
 (تسا)دن-(ارجام) زدنوک ( زور) هعک (بش) هلا وصزوک (هدیدبام) لو عماد ا(ار) ز (م)

 (دور) نوی (ارج) رعض(ش) لع (یوک )شاب( رس )یلع (ر) فویدیک ( دذکهر)ندنا(ناژ) ردراو
 تیاکشندب وبروح بوم لمعت هقشع در دامار دنجر بلاج اک ترثک هحرک(یفنراشا یانع+) ردنک

 ترضح ندنلناوغ كناکب تراک ن وصکی دار اعشا کلی! تیاکسندنلاح لماخ نیابربیرهقو ینطا هک اب
 یتورد لاح بو دنا لوک هکد را هک کح ه دنا للمس هرمشط هکع هرزوا هدهاح هل فن بو دنا هداعتسا ههللا

 بس هکلهمیابر ك ارس یاشفا بوش ۱لم هتبحم شتاو هقشعدر دهدقح هارو د نسر دیار اهظا نوین
 دوراقردنمرو ررهمهامرک ¥ لاح هماج لشرزاد نکی روا دش رخ وبد نسرولوا لاله بولوا

TEPEشنوک (دش رخ)(تادرفم) هک ن اتفقمهاموتب مب رکاردنا لا یس هماج ندنکشر ین  

 O و
 بد د نه یخ ا(قراشایانعم) هدنک (دور)ناتفق(ابق) ی( رد) نب (نم)یللسب ( رور )تب( رهم)

 ههلل ا تفرعمر ورا داع ندا ل صك تارو لتا داء عا ونا یکروا د شرخ ند فن لح نالوا لغلا

 هدابزندنرکم ك ناطے 2 یت ا سللتو هلح تالوا هدرمسش ترو ص تكاسفن هلغاوا للصاو هبا د لک ضہفو

 ۰ و دراذلوا لخهدقح هاکر دندنراترهغ بوروک
 دور اه اراک هعموص نافوصنوح + لدقدص» ما دهدکسم یوکب ظواح

 (ظفاح) (تادرفم) ردنکندافصیک راتفوصیجتوط هسعم ومالا لدیدص ماد هنسهلح هناحم ظفاح

 (توج) هردصم() کرک (لد) هی فدص (قدصب)م(غاد) نم (دکم) هل (یوک )بیام(
 ندنلاس فن( قراشایانعم) ردسک (دور))م (افص )ند (ز۱) ییتوط دنیعم ( را د هعمو) م(نامفو )ل ثم
 ,ندنش الو آی اص هلا هت اةفرعمرون طظفاح ماد یکحراءف اص ۶ فو ص نديا راس ارلت دح وش وکو رل هعموص
 صالخ الار ق د ها اب هتنا اعم ر د ہک با بلد ص ولو هلا لدقدص هنسهناضم یهآا قشع هللا دم |

 اذيالو ال
 ۱ دور باتعرسان ملط یش آر و ٭ دورب اتمز شهازرسردتسد وح

 تادرفم) ردك نفرطباتع م دیا باط لص رکا ورو لتر ار عد ردنکه بات مروا لا هنفلز رس كنا هکن وح

 ترار (بات)هالمل )مو (ز) عت( ش)م(فاز) حدا( )ف( دد )لا( تسد )ەك نوج (توج) |
 ردبک (دور)م(باتع) فرط رس) هال ()مدیا بط( ماط) خم (یشآ) رک او (دد) دیک (دود)
 ترار خوربو نورد همهل ا تربغ ےل ادا مم ع الطا هب همهلا تافص تابلت ر اسا هکنوج (یترا شا یانعم)

 یکناج نس هد قشع هار لو اهرزوا یروص حالصو دهز ها كلتسرب دوج ور کاور دياب ارح هلقشع شنا 1
 ردنکهنفرط باتعو د تج یو تمه راق یا لدنقاص |

 دور باهردو ورا شوک دنز ۴ هراهب ناکر اطن هر وهاموح

 یا(ءام)لث+(وج) (تادرفم) ردنکه اقنورروا هباوربا شوک نوبل دیارظت راب یکی کی
 ینرطن هندناح ققح بومح لوا نکحا (یراشا یاتعم) ردنک (دور)هد رب( باتن)یف(رد) شاق (د ربا) | فرط (هشوک )ه-بالما(ا) رروا(دنز) م (هراب) راع دیارظن (ناکراظت) لور (هر) یکک ( و)
 یروصحالصو دهز هاکم ار اهظا یک و هام ینر ون یل را هر احب یش اع نالوا تباث هدنروضح بو دیآرصق

 (راتتسالاو یا نیرارس الا بواق)مکر دیار انتساهد وه بغ درب هنر بوروا ناو |
 دور باو کت یاکحزوررکو * یرادس هب دنک م ارتب ا ش بس ۱

 هک (بش) (تادرفم) ردنکهباوش مدیا تباکع هدزدنوکز وری بارش )فارس یب یس هک بارش
 (ا) کاو( رور ہی ردصم ()ینایا(راد)هسیالمل() ردیل(دنک) ریمض(م)م(بارت) م(بارش)
 (قراشایانعم) ردیک (دور) وقیوا (باوش)هیفرظ )مد (نک) م(تیلکح) زدنوک (نور)هیثر

 مر را رسا بو دیا بارش کلم م دوجو لفلر ادب قشع بارش بوب لوا نکیآ هدهی مش تاغ هتادم |
 هس لق

۰ 
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 ی بومهول زو ندا بو لوا مسل |تاکحهراکشآ یرارسالوارکایدلب اس آیه

 ردارودندنترع هاکردوردناروتسمو بود |

 دور باتشان ارنب رد هک ا دف »لرد جا تنم !هنتفو بو ار قشع قب رط

 لو (قب رط)(تادرفم) ردبک لع رم دو وب هک نک لو ارشو د لکو ککاردرب ها هنتفواغوغ یلوب ی شع

 رشود (دتفا) دناز(ب) لکوک ی ا( لدیا) رد (تسا) م (هذنق) اغوغ(بوشآ) ولوط( رب) م (تشع)
 هاروب (فراشایانعم) ردنک ( دور ) هلع رم -(بامتسش شان )لو( هار) و (نیا)یف(رد) هک مک لوا( هکنا)

 سفنوب هدنهاکنیکر ره کر دلکد لو كج هدىک ف وخ ی هلا نلشورف تمارکو هلارورغ شع لد و
 زہ یهر ک کره لکو کی اردراو لالمرب تاسقعوتاف آ او لالصاو لاله فوراز رد دصن دل ا ناط شو

 رشاشندنل و بولاق :هدلالضورشود هناطمش مادهسردنکداوب ون زسه اتو فاو

 دور دارشرسردنا س سد رادهالک * رسر دنا توغ دا دتفو- ار بابح

 هدنرزواوص (بایح)(تادرفم) ردنکه دنفرط بارش یمارا دهالک كنا هشود یلیربکه نشا كب ابح هکنوح
 رک (تٽوغ) لب (دان) هشود (دتف) هک وح(وح)لوعفمةادا(ار)قحرابقنالو الصاحند اود لواح

 م (بارش) شاب (رس)ف( دن ) ریعش (ش) هیردسم(ا)ييتوطهالک ( ادهالک) شب (س) فرا
 هکسا لب رورغو رک ب و دنا عنمندربهر یس سفن یاوهرک ۲ لکو کیا (یراشا یانعم) ردمک (دور)
 را خا قشعهار بو دیا لرت ییهب مد تا دوق هکردو قد ر ط هص الخ ند همظع بقع یک كنو هسرسود

 ردع یساودالرلهن اسفت لاء عج هڪ ہلا

 دور تابش ل اعر د لماعم نا هک ¥ شورفم یکزانو نس> یدشر د وحالد

 (الد) (تادرفم) ردىك هدنلاع یل او هلما عم ولار ز هعاص كاکز انو نس> ال داو ارس هکنوحلکو ک یا

 (هک ) هقاص (شورفم)هبر دصم()م (تزان)م( نسح) لداوا (یدش) هجو 5(: )کن و (و اا یا

 قاب اوج هحرک (یراشا یاذعم) ردک "(دور) لک (بایش)نامز (مع)یف(دد) )م( ماعم )و( نيا )ارز

 ا د ك اک زانو نسح ەر کن دن وډ یداوا بب رق مزع هبا, دلو ارم هکنوح لکو کی اردندرکب امسا

 دور ناضتا دصرکدوشن کض اس ۷# دست یط نوح هام س یوم ۰ هانداوس زدندتعایج لاک

 (تادرفم)هلوا عقاو باعتاد رو ر رک از لوا ناصقن یوم ضاس یدلوا یط یس همان داوس هک وح كيوم هاس

 (ک) م( ضا. )داوا( دش )ك مرو د (یط) کاو( نوج) م (ءاس) لسة (یوم )م( ها ) ءرق (داوس)
 کوح (ییراثایانعم) ردک (دور)كلدنروا(باختا) زو (دص) رک ا(رک) زاوا (دوشن) كسکا

 یضاس هللا یهرادوق بورشو درر درب ی راضاس یدلشا هغاوا ضاس و یدارودیرتفد قله اس تاک اقص

 ر دکر کفاصنانامهردقو یسهدناف رورغهرکصن دش زغکود
 دور باتفایرد نیا ب اسز یسک ¥ شورفم تنطاد ناناحرد«ییادک

 (ادک) (تادرفم) .ردیک هباتفا ندنسهیاس كنويقو هکربهعاص هتناملس غلا دک ك نسوق ناناچ
 (ز)هسکرب aS ) هع اص (شورف») م(تنطلس) هد المال ( )ب وب (ناناح)ومق (د)هب ردصء(ب) رمقف |

 یا (یراشایانعم) ردیک (دور) سن و (باتف !)هنفر ظ(اب) وبق(دد) ون نی ا) هڪل وک( هياس) نم

 ES ونسعمر دقت بوم هلتنکسمو عضاوو هللا ةحو لذ رازه دص لک لکوک

 هباتقآ تقاع نیلکی یسهنأس م كنسوہقاتعم وا ریز هعاصهب هست اف تنطلس غل اطلس قارتفو یماادک نالوا

 ۱ ردب اهدهاشم یو ہګ لاج بول. ایم هوم .ق یعموررا

 دور باطخ نیمه تمامقزورو ابک ٭ .مسریمو یدنا وخ نکس دهعداسه 1
eاکیا س) (تادرفم) هلوا مقاواکم باطخ و یتوکت ساق هکمرقروق ادو لدوقوان  

 تستر سم اد(یهزدتا(یفاوخ) ی زوده )د( دا
 نس لکو کک ا (یراش شا یانعم) ردمک( دور) م(باطخ) و (نیا)یخد(مه) نوک تا تار

Agesیم هناخ هکرقروق ماد نو کن اردقو رظ همر وصر د, اة نالوانا ج ررظ اما لدوقو ان کش  

= ۷ 



۲۳۹۷۳۸۹ 

 هلوا عقاواکسباطخووید لد ابار نوڪ

 دور بان یهارنیرد کی کاشوخ * زیخر نامزا ظفاح یول هار باح

 (تادرفم) ودیکز سراج هداوب وب هک سیکل وش فبطا بع هن یافت ندانروا ظفاح یا تسنس ییا > کا و

 به (اثوخ) قلاف( خر ) هنروا (نایم)نم(زا) م(ظفاح) نیسنس (ییو )لود( هار )هدر (باعع)
 (قراشا یانعم) ردرک (دور) زسا( باح ی )هدول و (هارنیرد) هکهسکربلوش ( هک یسک ) فا
 هاروب ظفاحیار ددوحو ییشنم كب وبع عبجولرورغوربک هجرس(رخآ بنذ هللع ساق ال بنذلدوحو)

 باجو هک هسک لود تداعس هلا لرت یدوحوو قاق ند اتر وار دک دوج و وب هدتق> ید یا فش

 لصاو ههللا لانه اشم تاج الب هلغلو اره مهن رس (اوومنآ لبقاووم) بواب ارت یدو حو نالوا

 ارا 2 نما ةداعلا هد هل انعتم هلرا

 دوب یلکشمرت یتفک یواب هک + دول لد قوا سه نایالسم

 یا(ناناص) (تادرفم) مدر داک !یدسلوا ماکشمررکا هکیدیار اوماکوکر تقورب میرنا سیا

 رکا (یک) م درد( یتفک رک (یواب)یدیاراو (دوب) ماکو ڪر (یلد) تفورب(یتقو) مب ( امه )رانا ام

 لغاوشوب ارز دا تمحواع داکبیراشا درقنید یا (قراشایانعم) یدیلوا وب)ماکشمرب(یلک شم)
 لکشمرپ رک | هغ رس یب دح ( لبلق تفتسا )کی دیاراو مهاک بلقرب ت قور منبر دش | بوی ین دو جو
 م درولو تاوکس بو دیا تعجا ساک | هسلوا عقاو رها

 دو ی دلها ر هر اهظسا هک ۹ نیب تب ص*یدولدر دمه لو

 ڪا (فو) (تادرفم) یدبا یمعموربهمظ كد لد ارره کی دیا لکو کر نیب تالسمو در دهد نکا

 رب ره (یلدلهاره)نیعم( راهظتسا )ی روکت صم (نیب تصم)یدبا (یدوب) شاددرد (دردمه)

 بو دی ازم ندلطاب قح و یدیا شا داوی هدردلها لکو که اک لوا( قر اشا یانعد) یدیا(دو) كبل لها

 هل د لد ارب ره هدقشع هار هرس( یول او بلا یلعاونو اعت) یدبایغ روک ی رخ ا تدلضم
 یدیا نیعمورهظ

 دوب باق ینادراکقنفر × فالب رهردارهتفشآنم

 ةادا (ار )ناش رب (هتفشا) نب (ند) (تادرفم) یدیا قیفرنادراکر و لباغرب هدالبربرههناشب رب

 (دوب) هیت دحو (ا) دعتسم (لیاع) هبت د> و (اب) م(نادراک) م(قبفد)هدالبریره (ییالبره) یف (رد) ل وفم

 یددبا قفرنا دزاکدعتسمویداه ردد سفن هلبح و الب رب رههدقشعهارءاک آل ذ لوا (قراشا یانعم)یدیا

 ۲ دوب لحاسدیما شریف مشی مد یوج درب
 || هتیالمال (ا) (تادرفم) یدیاراو یدسما لح اسرپ هرب دت كلا مد شو دهبادرکرب هکنوح ندعنح

 نم(نا)مدیشود (مدانفا) هکنوچ ( وج) هتدسحو (اب) لګ ندیکوصالر هبرب وج هنا لزکد با درک
 (قراشا یانعم) یدیا(دوب) یراک کد (لحاس)م(دیما) ریش (ی)م(ییدت)هسیالمل(ا)زوک(سشج)
 ۱ توقح هنا لح اس هل ری دت هاک لد لوا مدیا شود هک اله با درکر ندع افت ار طن هاو سام

 دون یزنم برا ریکتمادهح ٭ ناناح یوکر دنا دشعیاضنمز یدیاراریدہما علقاوا

 نم( ذ) (تادرةم) یداوا لزنمرکتماد بع هن یس هل نانا جو براب یداوا عياض ندنهدنس هل نان اح

 (بدا) ییتوطن (کتماه) ۵ (هج)م(تاناج) لګ (یرک )ف( ددنا)یدلوا(هش)م(عیاض) نب (نم)
 ندنب هلبسس یرظت هب اوسام بو اوا تباه دةر و تح (فراشایانعم) یداوا (دون) م( لزتس) 2

 یدل وا خاک | هدازنم هناسم بود وق یا م نسح اوب یدلو | عیاض

 دو یلصاصبوالصوزایو × دنن اکحاهرد باطر د مک شرس

 (تادرعم) یالواقالصاح یندنلصو كنا اما یدل ماطر ارد هدنءاط لکو کش لوا عیاض لوا یاد مزوک

 نک( یو) یدتلماط (ددناکح)مجادا (اه) رخ |( رد)م(بلط )یف (رد) ربغض (م)یازوک (كشرس)

یاض لو (ینر اشآ یانعم) یداوآ (دوب) قلرم.اضاح( یلصاصت ) رع( وا)م(لصم) نم(زا)
 بلق شلو  ع

 هلا لیتر هظم لو اند اتسا مدع هد هار نکل مک ر د یراتابزوک یو یک وجا: رد لاک |

 نارا صحت
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 یداوا قالصاح ی ندنلصو كل نالوا

 دول یاس کرتمورحمنمز + نکلتسبن نامر بع یی ره
 تفرعم (رته) (تادرفم) یداو الا سرب نقل روح ندش نکلر داکد یلاشندندع یل مور څر ند

 نق (ک) مورح هان (متسورح)نب(نه) نم( ذ) م(نکل) فو (تسی)م(نامرح) زسسمع(بیعی)
 *ا,ندبوبع عج هلفاوم هعرش طابو یرعاظ هچرک (یراشایانعم) یدلوا (دوب)لناسرب(یلئاس)
 میدلوا ص الخ ند هب رش بو عون ډل ٽم اش نکل قو نامرح هب هسک نیلیا بسک هلا ةفرعم هل فلوا
 ردقو لئاسرب شاو امور ع هداز ندب نوما

 دول ىلم اک ن ا دراکی زور هک * درا تجرناشم ر دنرئب دب

 (ناثی ر )رابع (دنر)اکو ( ن د )( تا درفم)ی دیا لماکرب نا دراک ن کر بار ززکیروتکم دره دنر ناشی روب
 هتد حو (0)م(لماک )جلب شی( ادراک )نوکر (یزور) ارز( هک) زکیدونک دین )مسحر(تعر)م
 ارز لا تچ س هراء ناشد رول هناء الو نالواادخ بون یا (فراشایانعم) یدنا (دو)

 اوجرا)یداوا ضعف هلن اب رمد تاج ید هتلدنا لاکر شلوا لات ههالا هفرعم هنا ءاک الدتقورت

 زک دنا تج سو تمه نو ارفلصو هناجر لک هلا باح عفر هن مرب هرس( لذ موق زع

 دول لفرد نکنی دح ٭ داد نح ملت قشعانارح

 لوبةمورارسا(هتک) موس غب( خیدح)یدږو (داد) زوس (نضس)م(میلعت) م(یشع) یخ (ات) اکی
 یهلاقشع هحرک اکی هل. انع هللا ترمضح (فراشا یاتسعم) یداوا (دو) سا (لفح ) هلج ( رغ)

 هتک دیا ناب قسشعرارمما هل ناسامزوس هدسلجتره ن وکلا یدلبا ےلعت یالکە بن دل مواعرارمتا
 ردیاخو نع دن دنع كنلها ها ةف رغم ید ناس و فک هنوکو امار دزی لها بولق لوبقهوزممآ

 دو یلعاج مکح عدندامهک تست اد ةف هکرکد دوکم

 یربغ( رکید) هيد( وکم) (تادرفم) یدیا لهاخربه دا ل دروک با یزردناد هتکت ظفاح هکهعدیربغ

 ()م(لهاج)م(مک)لدروک (مجدید)زب (ه)اریف (ک) دد((تسا) ین (نادهنک) م (فاح)
 رکا ارزردصلب قشعرارسا هتک ظفاح هکهعد یربغكلاسیا (یراشا یانعم) یدیا (دو) هتدحو
 رک و لضفر اهظا هدلقءروطرکار درو ذعم هسر دیاروهظ هلقشءهبلغو هدقارغتسا تقو ر ارس | ف شک و

 ((انیادو) در وکیل هاج هدابز یزمشقن یدنک ب نکلردهال ارکمنع هسیا برو

 یانعم) راتوط (د رتک) قرق (تسکش)رابوخ ( ناتب)م(رازام)هیوط (درمک )دنا (تسدب )م(حدق) |
 داسکو ی یرازاد یلک كس رلب و. ناهحودهدقدروب حر اهظا ها نالوا قمة بوب ( یراشا

 رولوا طقاسندرطن بولوا

 دریک تسشناهرابات ® یهاموحما هدا تفرع رد

 لث (وح) منو د(ماهداتف)م(سص)ف(دد) (تادرفد هنوط هل غآ رانا شم ود هب ابر د ېک یهام

 بول (قراشایانعم)هنوط دریک ) غ 1( تسش) هسبالم()ف(اره)م(ما) یخ( )ق (یدام)
 هسناذ لک ی قرتح بو عات ےششود هتفرعم رصو هدسحو یانرد نوجا قلوا رها ظیرسهقناالا

 هب وط عطقفنداوسام عسج بو دیاصاخ

 دربکت سم هکیستحتوک × تفکوا مثحدیدب ہکسکر د
 ( کس کر ه) (تادرفم) هن وط تسمه کر یک اع دید یدروک ی نمشج كب وح لوا هکه هکر

 هتدحو ()م(بشع)قتق (وک)یدید(تنک) ریش (وزفوک ( مشچ)یدروک ( دیدب) کهسیکره
 یدروک اذ لو یتجررطظا كن وبح لوا هکهسهکره (ینراشایانعم) هنوط (دربک) م (تسه)



CA. 

 | قلوا لئان هتلو دوب هغ رس( اویساحت نا لبق مک فنا اویساح) هک تمه یلاعر ابو نق هکب دد یداوارمظمو

 هنوطیهلا قشع بارش تسءما دیو دنک نوا

 درک ت سدا رھ هک دشا x یرار ما هداتف شا رد

 FE )رع( ش )قابا( ا) )فا( رد) )(تادرفم)هنرط ها کوا a GS ر

 یلذلطع) (یراشایاسنعم) هت :و درک ) للا (تسد) ی( یه) کدو( هکدشاب) هلی از (یرآرم)
 بودبا لاعانیمعاوخ دب سفن نوچ ما لمع ینا دح او ضیفو یناجر لع و هحن رم. الک (دوهملا لذ
 یلاعوو رم دلا ی بوب لوا هکلوا مدلوا ناک ها لاخ بوشو دهسنغانآ لاد خد ره رب ره هل تایر از
 درك تسلا یزییسم * طظفاحو +۵ هکن الد مرح هلن دال ا هعرادوصقم

 (لد)دا(مرخ) (تادرفم) هنوطندن ارش تسلا یک لتس ی ک امس هک CA هسک لوارورمسم

 (تسلا) بارش (ت) رم( ز) كاتس( یتسم) یک (طفاسوچمه) هکهسمکل وا ( کن آ) لکو کس
 داش م ادیلق كن هس هک لوا E 5 نم لبق ) لص اح (یراش EE هنوط (درک ) م

 نارب هم اطخ تذلو هنوطندن ارش e) کی ربتساا) یناقر هو تسم هللا دمج یک ظفاح هکر درو مسهو

 لدو هماع ها یلص هح هاج هلل اان تم هدلوا لفنمندناح ور تذالوا نآ رب یلقو هقکا ندنناجخامد

 ۲ اباهلو

 ددان بگ نادنح دزو دییمرخرک ٭ دشا بلطردنا قرر هک اوهرهرد
 (دکآوهره)یف ( رد) (تادرفم) زلوا بعردقلوا هنابنمرخرب رکا هبلو !:یربغندقربهدملط که داود ره

 هبټدحو(ا) م (نمرخرک) هیلوا(دشا:)م(بلط) ف (ندنا) ك دعش (قرب) مغ ( زج) هکنیجو لیمره
 قرع بولتلا فران یش علا) (قراشایانعم) زلوا(دشان) م (بع)ردقاوا (نادنح) هنا (دزوس)
 یوسام عجرک | قاش یک شمش یھاا ق شع شن آهدتبح و لم رب ره هدملطهار هرم.( بوبا یو سام
 ردل ڪڪ د بغ هل او2 بوقاب ینمر هللا

 دش ابن برط رب شرعراسخ اشرب ٭ لاصاح ششفلادش لد مغاب هک ی رھ
 زاوا لمم روس وو !هرزوا یرا > اشر EAS 2 هل “ع لکوک دک سرب

 (ش)هیتدحو() م (تفا)یداو(دش) لغ لکوک (لدغاب)هیند>و ()شوق (غوم)( تا درفم)
 ربعض (ش) 1 ( رع)ردهنسانعمترثکراسقادوخاشارز رلقادوب ( را خا )یل ع( ر ) م(لصاح) رعت

 هل لکو که کالع حو ازع بلاطرو هک عرهرب (یراشایانعم) زاوا(دشاب) رورم-(برط )قرا( لرب )
 مانا هرم (نیاف الا بحاال)هباوهو سفت تامتشمو هبا وسام یداوا لصاح تفلارب اک ال ھل ٢ قشعدردو
 زاب هنادلا هب ینافو زاوا لصاح یل مزو رسو قو شاک |هداقب ی فاقر £

 دشا بهلورکدزو بارک سنا * تسر زڪڪانرةکز اقذع هناخراکرد
 ف(رد) (تادرفم) هوا بهاونارکارقاب ییمک شنا ۲ رددزالو ديالراخا ندر ذك دف هناح راک و
 (شت :1) رد (تسا)ردمزالو دبالزم E (رفک )نم( 1)م(یىسشع )یواسیا ر

 قشع (یراشایانعم) هبلوا (د-شابن)رفاک ب هل وا (بهاو) رک (رک) رقا( دزو )یب مک (ارک )م

 | دبعننأ "یو یبنحاو) ارزرد-زالندراکن اولرتیمالایوسامیب م دن ها تبو هدنس هنانر اڪ

 | هلوا كلتسر حص ی کب ھاو اہ دلکو کی رکا ردفا ییا اوس ام مانضایراک ةع شت آهقرس )مان صالا

 انا بط ا لاح سفت بها تا د شذ آهسزول اف هرزوا ینا د بهلو ارکاردقوب یی هقان ر 3ا یمک قشع سنا

 سو هملع هللا ىلص مان ال دیس هات مانصالا دعت نم هتل ان ذاعا ردققحو ترا فو وخد
 ددا بنا اد کک بمحاصتا »دنا یداو لضفناشورف ناجسکرد

 ف (رد) (تادرفم) رلوا و ا دروان لنضفهدنم مه دهرلقس اع یشن اصناج

 داره هدر و ( اهن )رک (دیامب)م(بدا )لاکولع (لضذ) رات اصناج (ناشورفناج) بهذ (س دک)

 (بسن) ردلضفدا مم هد روا (احنا) زامغص (دعنکت )كچ رخ افت لس هن نح لدا دج اوابا (بسح) ردیدا

 یوص



IFAT 

 لصفو تفرب هو ره مدته زا اغوا ندی دفن هنوا ها ترضح (قراشیانعم) ب راو

 هدلّدفو بدا هک رس (نولت اس الودتمو مش باسناالف) هقااواءدنت خب روت و

 ردقوب یسهدناف ل رخ افت هلا بسنو بح هکر وقر هدنرخاواندو

 دشا بدا طرشندید لرزاردوخ * .تسا هردرامردنادمشرخ کیف رد
 | (لف )ف( دد) (تادرفم) زاواقیالهدالهروکر وا ی انکو دهدنب است هر د باتفآآ دکمه اعر

 (درزب) یس دنک (اردوخ) دد( تما)م(هرذ) باسح ( دامن ) ف (ردنا)  (دیشرخ)هیتدحو ()ساج
 قحهاکردلفاغیا (یراشایانعم) زاوا (دشابن) م (بدا) قبال (طرش) كمروک (ندید) ولوا |
 | (كتفر ءم قحالانفرءام) ىد لسو اع هللا ىلص كالفالا قلا بوبحو لالولداسهدنا هکر دهاکر دولو ارب

 هده اکر دولوا یک كنور درا شاق هدب اح هرذ ینسارآ لاع باتف ا تاذ بو دیا حاشح اوز غ راهظاهلةمرو

 اذ ر دلکد قبال هپ دا كمروکولوا با بئو بح یسیدنک |
 دشا باس ش هه یش مة دا رج ۰ تفابناو ناهجردرکدم 7 غ و

 (تادرف-) زلوا یر کم یل و دمرم۔ر هدناهحرکا ارز عا بارش

 (تفا) نکی (ناو) م(تاهج)ف د )کک ) کد (دمرس) مهر )ار( ہک ) عا (دوخ )بارش ()
 راد ن م(بیس) و د یک با (هداب )ربع( قو ۲

 قشع بارش نانلوادا دعا نوعا هاء اړلوا هدناهج و ثسرتسا یدبا تا ہحرکا شاد رق لاس یا (یراشا ||

 رد دممب تاح بس تو قشع ارز زاوا بس میهاک |یرغندهال اةفرعم تش ۂداہوندمھلا

 دشانشدنوسواا هکدوشیزور * یتسدکنتونوحان نانا لاصو ظفاح
 م (انفاح) (تادرفم) هسلوا یلاصتاكبش هلا كنا هکرولوانوکرب همقفرب نیاصنیلاصو كناناجظفا یا
 ( هکدوش) نو کر ب (یزور) هریقفراطیلارب(یتسدکتت) نیل ( و نوجا ) بوم (ناناج)م( لاصو)
 كنىقىقح بوم طنفاح یا (قراشا یانعم)مملو ا (دشا) هصک (بش)لاصتا(دنوس) هلکنا(واام)هکهوا

 هدکن اس هلن هلکنا بو دا رت کدوحوو کش کدی بارشا هکرولو اهدنوکرب لوش ییاصو هرقفرب نیس

 یرمغ ندکو مه دکل نالوا لک ناتو همااهرثاربند هنوک تاقلعت لاصت او ند هنا اظ ب مش باخ
 ادا هلو هشوارامغارب

 دزا دنا ما دم ترشردهمه ارتافراع + دزادناماص تسدنب زاهداداقاس ۷

 ورا اار یرافراع عج هربداوط هل لاو دنکو هنا هح دق هلملا ودنکص ینارش رکا قاس

 (ارنافراع)هنآ 1 (دزادنا) هح دق (ما ع )ندلاو (تسدیزا )بارش (هدام) رکا (دا)م(قاس)(تادرفم)
 (یراشایانعم) رانا (دزاب دنا ) كما بارش ماد (مادم) م (بارش)ف( ( دد) هل ( همه )یرلفراع

 | كراع لبسوالبو هطساو ال تر دق دب یسلع ضفو یشع بارم رکا هلن ترمضحنالوا قد ء قاش

 ردنالث انهننلود یگاد لو همادم برش هلج-یرافز اع هسرر داوط هنح دق یی

 دا دنامادب هکاردرخ غرهاسبیا ×« لا هناد دن فاز مخ رز ینحرو ۱
 ربا دمصوراتا هما د هک غره لقع قوج قشاع یا هب وق هب وډ هننتا یلکو ن كانفاز ینل انرر گه هنا درک او

 (ئا) كب(لاغ)م(هناد)هبوق( دخ )م(فاز) ملکو (مخ) تل( هی (نینج) کاو (مو)_(تادرفم)
 | یانعم) رانا (دز ادا ) هغازوط (م ادی) لوعضمةادا(ار) لقع ( در )شوق (غصه)فوح( اد)ادنفرح

 هد ل.سهمنا ذی الع راوا هدنبدار ۱ یس همنافص تابلت ن دنمرک ل اکر کا قاطم صا ہو لوا (فراشا

 ر دیا نا درکر مسو رخه هدقارغتسا ماقم نعم لقع قوحقشاع یا هسرووم یلعتمهطس او الب صفرو یل کر

 نان اکا ور × فی رح یابرد هک ت سم نآ تلاحاشوخ یا

 (تادرةم )هنا یسغن هد لب یاب ددو یشن هنعانآ یوم داو ذلتسملوا فم ہطل هن شاعیا

 (فب رح) قابا (یام) 9 ( هد) م(تسم) لوا(نا) ) قدذ(ت تااح)فیطا هن( اشو>-) !دنفرح(یا)

E EEیا هد کلم ها 1 یینق (مادک )هل او  
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 یون توس سس a فک
 قد.تحبومح هکنلاح لس نالرا نا درکرسوربعتم بولو | قرغتسم هقحر اونا لو ار دتلاح فطل هل ھا

 طقم درس رت دلرتو تله رت لاو هلند یاب هتاف ینافهده دعاشمماقم تودنادوحو یاناهنلو

 دزادناماحیردر انو ح د درکه تخ ۷# دنایراکد | ہر عمط ماح دد از ak یو د ت

 (تادرفم) هدا تافتلاو رظ ارش E سا یااعارزوا نیترات ادت از ع مط ماش

 رولوا (ددرک) مش( هتب) ی دا (دناع)م(راکنا) !دوس(رض)یلع(س) م(عمط) م ( م (ماح) )م(دهاز)

 سرت رهاط دھار (فراشا یانعم) هبا( دزادنا)م(ماخ)بارم (  ی )اش ڈ( رد)م( رطا) هکنوح (وح)

 تالاح كواف رعو قاشع نوعا ی دع اط ینیفاسور تنا ءیساحو یشعبارش قود بو, ادو>و یا: ا

 شوخان هکر دیار ارق ا یش ع تالاحو رولو |هتخب تقو لوش ده از ماش لو |یدااههدن امرا |

 هل [تذاندهشع قو ذو هل اتانلاو رظن هششع بارش کی دنیا معز

 دزا دنآ مالطكنژر د هن "نوح لد xX زورندرو> ی هکش وکر نه سکر دزور

 (دور) (تادرفم) رانا هنسابتأط یلقنشور هن آم ګا بارشزدنوک اریزشلاج هن:سکرتهزدنوک

 زدنوک (زور) تم ا(ندروخ )بارم (ی)شلاج (شوک )تفرعمو لء (رنه)م(بسک) ی (دد) زدنوک

 (فراشا یانعم) رانا( دز دنا )م(مالط)سابسبا (كنر)یف(رد)م (هنآ )لمس (نوح) لکو ک (لد) ۱

 ندنرامغ هعم-وابر بو دیاصالخ اه دکل ع كتسرتسا قاویسناسوریاو ذاو یشع تالاحورکاده از یا

 هحکو هبا هس هتفر عمو لع هنرا تو بسک ز دنوک هکر دود یب رط كنت اب کج ندابر لا لب یک اقنرآ
Eقوثیاداعو تاعاطهد_نحا  

 رو یساغو راتا ہنسا ت ابر یبق نوری هلن بوملوا یلاشندابر كاب اراهظاوبوماسا هرزوا تو

 دزادناماشدرپ قفا ٠ ۹ ٭ بس 2 کن سغو رف حص ی تقو نامز نآ

 (نآ) (تادرفم) هو آی تسهدرب ماشخا هنفار طا خا بس د کر دنامز لوا یقو كدارش ول لوڈ حص

 فا رطا( درک) هک (بش )رد (تسا) ول هلع حا ص (عورف )بارہ (  یم) م )م (تقد)م(نامز) 7

 1 ده از یا (یراشایانع) هبا (دزادنا)ماش ۱( اش)م(هدر) یران ےک وک (یفا) اد »0 هاکر خ )

 ماشخا یتفارطا کوک, یکرداج هکر دمو لویس رو امض كن همهلا تاملحتراوثا هباق یکی رون حای-ص

 صلاح تداسع ندنغیدلوا 2 ی و یار طا یی کو هلا اهم سا یلتار وا

 رولوالزانناناب ی تاضومفو ناو ارف تجرندا دّسهاکر ردو رووا دا تاسا تن تل بولو قلا هن ول

 دزادنا ما ع كن سوتا هدا دروع E رامز یش ور هش بدت ا هدا

 تارش 2 (هدا) (تاد رفد) ران | شاطهکماحو رعا ا ب كنس نس همم ا هدام هللا سدح ریس اعطد |

 کارتن (تاهدای) را (دروخب) نسهسجا (یشوت) م ( رهش) یشادوص (بستحم) عم (ا)
 له او هناا د یان | اعطق ال اسیا (فراشا یانعم) راتا(دزا دنا)حدق ( ماج) هسب اله (اب)شاط ( كلنس)

 لر ارا كس هکر دراراسغا قت رط عاطقر ران | هاب وسر نده لا نشعرا ناو هی ا تمحاصم هل اره اظ

 رار الق برط ضم یس بور هدمک کادر وضح ورا راک رکن یکیلق هب اراکن او نعطهرکص رارولا یشن
 ۱ دزا دنا ماعهامناد هعر ةرا تع ال راربد-هروخ هشوک هلکز رم-اظفاح

 ع درز یاب زوارک یر 5 كنس تر دلا شا ندنسهشوک ی ۾ الکلی اتف  ظفاح یا

 (۳)تود (تفج)دونک () ی( ) نوک (دیشروخ)م(هشوک )م( هک ) نم( شا (رس) اس
 كرا طظواح یا (فراشایانعم) هنا(دزادنا) م(ماع)هنآ لوا( هامنام) م(هعرق) رک ۱( دا)هب لود

 هکنسرولوارد_یلاعر هوارولو الئ اما ههاشاهس تاصوو ههال ءاقاتاود تولواراباکس |

 ندرولوا ز زس هب هم صول عهدن" اد دحو نسرر دلاف شان یراق و ند هعست لالا هک اب لکد ندیاتفآ |

 اضراهلو

 دم ازاناسقرطز ارم شوخ ده ده * داراب امص دابرکد هک لد یا هدوم

 (تادرعم) یداکو رک ده دهول رم شوخ ندنفرط اسب و کیدلک وریک ایصداب هی دکل کو کیا ه درم
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 ی توس تی نر ۹ يٽ |

 | دا (دح ده) یدک (دما) ورک ( زاب) یل اص (ابمداب) هن (رکد) لکوکی ا (لدیارتراشب (هدزم))
 ۱ (قراثایانعم) یدلکو رک (دمازاد) یرهش سلب (امس)م(فرط)نم(زا)م(رم-) م (شوخ)یشوق

 هر و هظ ا دخ لع صابقن الا دعر هللا دمع هک کوکی ا هدزم هت رس (راتتسالاو ی نیب رارحالا بول ) ۱

 | شوخ كن هب وب یک ساب ندنفرط یرهشایسابو هناک یدلکو مک بقح طاسناو یره»ضیفهن |

 ۱ ردشاوا لصاح ترمسرازه دص یخ داکب یکی ی در ورورس همالسل | هملع ناملس بو اکو رک د ه ده هلل رخ

 دمازا اوه فرطزا لکن اناس هک × زایدواد د مغنر ع غ رهیا شکر
 (شکرب) (تادرفم) ی داکوربکن دنفرط اوهناماس لک ارز هما عورشو كح یی همغن یدوا د ورمکل لب یا

 | لک (لکن املس) ارز( هک) ورک (زاه)نسح توصد ارم (یدواد “هغ )ل 1:( رغ رم ) هلا عورشو لح

 هلمعاا ق شع در د هدره- تقو یا (قراشایانعم)یدنکوریک (دمازاب)م(اوه)م(فرط)نم(زا) ینایلس ۰

 لوا هک نا دان رفو هلن هرزو !افصورورسهمروط حهماکوک ندیاناغفوداب رف یک لب ابر دنحونورک ذو ۱

 ردسکی اکو رکن داوه رکصتدکد تک مالسلا هلع ناماسنالوای.طل یک لکیروهط كلطاساوق

 دمآزاباوددمماندوبلدغاد » للاب زاد نش نشون یو هلال

 (ال) (تادرف-) یداکورمکه دما اود یدیا لدغاد یدّتشا یسهعار كمارش ذل یک _لاتندلبلب هلال

 لکو ک (لد) م(غاد)م(لبلب) نم (نا) یدنشا (دینشب) بوسنمو(نیشون)بارش(ی) هاد (یوب) م
 فورد یک هلالهدر اتتسا تقو (یفراشا یانع») یدلکو تک (دمآرا )م( اود )هلا دما( دنمان) یدیا(دون)

 بولو ا نورد غاد یس شیا یس هع ار یهلا ی شع بارش تذل ند رکا ذو یشاع درد له ارب ماکو کش اوانوخ

 هلا طا او یداکوریک هلت دما اود ماکو کش او ا ناش ر هلا لک ر و هط هلا دمع یدیا شلو الال ا ناشی رب

 دمآز اب ارو تفرارح هک سرب ات * نسوسنادز ,عفدنک هکوک ف راع یدلو تعج ۱

 م(فراع) (تادرفم) یداکوربکن وند یدنکن وعت هک دیا لاّوسان ه دنا مهف یل د كنسوس کفر اعر ق |

 لاوس (دسیپب)یت>(ن)مصوص(نسوس) لد (نانز) م (مسهف) هدیا(دنک ) یق( وک ) هتدحو (ب)
 هار کفر اعرب ق (یراشایانعم) یداکو رک (دمازاد) نوع (ارب) یدتک (تفر)نوهت (ارب) ه دنا ۱

 رارساو هديا معفندناسل ھالا فراعنالوار ادربخ ند همه مکح بولوا « دا مولع ر هظ د لدم اتا هدقح ۱

 یلزعور اتتساو تیعجو هقرفتواق,وانفو تاسحو تومو ط دو ضبق و هک دیا ل او سا بولوا مرګ هننفراع :

 ردصوه# هنفراع نالو ار اهدالاولوا هن لع هنر ارا كنا. شاور د هن ی رر ارس ا

 دمازاداردزاوآ لدشوکبات × دشک بآس هلفاق نیا یردنممشح
 (تادرفه)یداکوربکی زاوآ اچ هنغال وق ماکوک ات یدلغاو یدکحبآ قوح هت درا كن هلفاع و مز رک |

 (۲) یدکس(دینک ) وص (بآ) قوس (سب) ملات ) و (نیا)فلخ (ی) ف(د)ب(نم)زرک (مشچ)
 یدلک(دمآ) ورک( زاب) اچ (ارد)م(ناوآ) ریش (میم) کوک (لد) الو شوک هام ()یتح
 مر ناک اسو نالوا نق هار ناکل اسو كس ەلفاقر اللام فراعنالو | ىتار مولع رهط دوب (فراشا یانعم)

 کات مدلبا سو دج بوک و د یر بزوکن امز قوح هل دما یتاصو ك نتعاج هس دق حاور !نالواساا ۱

 ورک یه انتمات تانلعو تاضو ف سر جز اوآو یهلا تاناطخ ت ذا ن دیار و هظ هدحاورا لاع هنغالوق ماکوک

 یداوب نیدام ماکو که تا دمج یدلک |
 دمازاب ادخ رہ زا لد كنس ت,ناک * نعدادادخ تاک مرکودرکی دره

 (تادرفم) یدلک ور ڪک نوجا ها بو ع ل دکتس لوا هک اکب تاع یسکر وا دخ یدللب مرکو تالم دآ
 (نا) هکاکب( نع) یسیکر وادخ (دادا دخ ) تلود ( تاج )م( مرک یدایا(درک) هیر د ھم( )م دآ ( مد مم )

 یانعم) یداک(دسمآ) ورک( زان) نوچ اهن (ادخر )نم( ) یکوکش اط (لدکنس) مص (تب)لوا 1

 هک داب |مرڪڪو كلمدا بولوار ا اک حلو دو تک نالوا یداطعاضح كهللا ترشح هلن دم (قراشا

 ندنساطع كنا دخ یناحور تذاو یهلا تدسنا یدوصتمو ین و عر لاکو کن الوا نت سم ندلوځ ٍد هرواقرب ره

 یداو نس عار یس هملصا نطو محو رو یداکو رک نوا
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 دمآ زانامر دزا مصب هک نییوا فطا # درک طفاح هنکو تکه ا ها

 (تادرفم) ی داکو رکن د نهو بق مزب لاس . روکش الا داف یشاکو قدنمزب یدهع هتک

 ( وا) م (فطا) یدلبا (رک) م(فاح)(هنک) قدرق (متسکت) رارقو لوق (د٤4) زب (ام) م(هجرک)
 زب هحرک (قراشا یانعم) یدلک (دمآ) ورک ( زا) و٧ڌ ( رد)نم (زا) هبا لص( صبا ۱ روک (نب) رم رمت

 فرطاو بو دلارافغ لوا یدلشرا هاک قوح ظفاع ولو قدروو قدصی یر ادهء نالواهدمکی ربتسلا

 یزیردص بودیا كاب ندیو» ع عیجب یر ندنمرکا سض وک یاو كهللا ترض نالوا هدایهد

 مسو هيلع هللا مرد شاپ اید رون عبنمو ىلع لع یزعلق هناخ ورکه کما ي یزملقو ح رش

 اتيا هلو

 دشا:شوخرابم هدانین ٭ دشا شوخ راب خر یب لک

 م (ا) تای (خد) نن(ه)م(لک) (تادرفم) زاوا شوخ راهب زس هدابزاوا شوخ فخری لک
 (قراشایانعم) زاوا (دشابن)م(شوخ)م(دام)بارش(هداب) ین (ی) زاوا (دشابن) م (شوخ)
 نارا نالوا عبط شوخ یکراپب زسا اقش ء بارش زن زاوا شوخ سراب لاج “ناحور تذلیروص لاا

 دشا شوخرا دع هلال یب ¥ نات ب یاودو نج فرط زاوا سو

 (اوه) هجا (نج )راک( فرط) (تادرفم) زاوا شوخزسراذع هلال یساوهناتسرو یرانکص نج
 شدع(یقراشایاذعم) راوا(دشاب) م( شوخ )قاکب .(راذع)م(۵ال) ین( ) رر نالوا كال: (تاتسب)م

 زلوا شوخزسادخر او اءده اشمورس هتي ا لاج لع اسشع هضور تذلوا دغا

 دان شوران ڪڪو سول * مادنا لکو بلر کیرابا

 قا دود (بل) م( رکش)م(داد) عم (۷) (تادرفم) زلوا شوش سزاکو وکو هاب اراب تارکشمادنالک
 تج زاوا (دشاسن) e E E ین )هان دن (م ادنا لک ) و

 شوخ زىسەىت هتوهال راوا تذلقارغتسا ینامز هلم اک تب رقەبادخ تا ذیل و هطساو الب ضف (فراش ۱

 دشا سود رازهتوصید × لکت لاحو ور ند صقر زلوا
 هلانزو (ندسصقر) (تادرفم) زلوا شوخ زم.زاوآ رازه یتفاطاو تلاح ك لکو ی-# | صور لورم

 ترضح ها ق*اعارب كی (دازه) زارآ(توص)ین()م(لک )م(تلح)م(درس) تک هیاددرسو |
 كقداصقشاعندماع یک انتبروط (قراشایانعم) زاوا (دشامن)م(شو>)لماپنالو ارك ۱ذیهللا

 دصو رم ءزکذ یهللا ترضح هللا ناغفو دابر ذراب رد ی «همنستالاح كراع نالوا ادد بو ګو ی.« | صقر

 زاوا شوخ رس رکفهلاتاحانمراز د

 دشا شوخراکن شرح ٭ ددل لقعتسد هکشةنرد
 رکفره (شقنو ( (تا درفم) زاوا شوخ یریغ ندنشف لر اکننرروت ؟هروهطوراغاب ىلا لقع هک نره

 زاوا (دشاب) م (شوخ) بوپح(راکت) مد( ښقن) رغ ( ری غاب (ددن) م (لقع) لا (تسد)
 شوخ هسرولوا یرمغ لب ومرک ۱ 3 راکف ان لک هلقعو هلکوکه ندنشهیوسام (فراشایانعم)

 دشا شوخراب تبع یب × نکیل ت.شوخ لمو لکو غاب زاوا |

 بارش (لم)م(لکص) ۳ (عا) (تادرسفم) زلوا سوز سنترا اماردشوخ بارو لکو غاب ۱

 (قراشا یانعم) زار (دشاب)م(شوخ) ما( م(تبعع) ین (ی)اس(نکی)ر دشوخ (تسدرخ)
 زلوا شو رسنتسراء امار دشوخ ییاعلس قشع بارش تالو یناحور هفمطا ن دیار و هط دباو بلق * هضوز |ا

 دشانشوخ راثنرمزا ٭ طفاع تسرشح دقن نام ۱
 هب ام مس (دع) ۴ (ناج) (تادرفم) زاوا سوی روا ندراشهب وش طفاح یار دد ردح ناح ۱

 یانعم) زاوا (دشابن) م(شوخ) قحاص( داش) نوا (رهم)نم(زا)م(ظقاح) رد( تسا) مقح ( رقح) /

 شوخ كعدمدت اراتوا دف هنل ول لنق.ةح بوب ظا یار د هام رس رح ر ناچ هدن ر ظن كَمماع(یراشا ۱

 انبار ) زاوا 1



A5 
 دادا هحرد مهدداس ل دز ها دادا دهدرکرفسر از یھک شود

 )ت ادرُفم) نوسلوا هسرولوا هثره م درو هب یلکو کی خد نب یدربو قلهاک !تدراب شعار ۳ ةد هک نودداب

 (نم) لی (دا) ید (داد) رن ۱ (هدرک) م( رفس)م( انس( هک (یهک) ہک نود (شود)
 )ف EE ایانعم)نو لوا هرو وا (دادا )هنر 7 ۶)مررو (مهد) هل (داس) لکوک ( لد)یخد ( )نب

 قاهاک !ندنف رط یس هلع تا ذاکب بوروس ی هیلق ا قق بوب راتتسالا دعب هصک نود ها دم

 نوساوا هسرولوا هنر د مدرو هب و یا وه یل کو کب ولو | عطتنمنداوسامیل کید یدربو

 دایدادما ردو عمالقربماشر ۵ + مکدوخزار هه هکد سر اد مراک

 (مراک) (تادرفم) ل حاصر دو قر یار دلب ماشخار ۵م دناس 2 درس هعدنکه کی دشزپااک ۱م تی مپ

 (ماشر > )مدیا )ُِ منک) هیدنک (دوش)شا داوو شادرس ( ز اره )ی دریا (دسر)ک | (نادی) میام 2

 هدلع شتعهار (فراشایانعم) ل (دان)حابصر > (دادمانر )اد (عمال) دشت ات ۵

 شخ ضف حایصرعو قشع شت آنالوارا دهل شب ولوا مارح هعزو کوقیوا هصکر هک دشربااک ا مش
 مدلباشاداوبو شا درم هع دنکی ب وب یا اوهتاعودعنالرا

 دادا فول ام نکسم تفکنز کره * نمظافح ی لدوهرط نيحر د
 ف(رد) (تادرفم) یدعدنوسلوادان نکسمعدقز ج ره ماکو کزم .افو دود كکهر ط امت

 یدع د(تفک) اعطق ( رغ)نب(نم)زسافو aA (لد) نم (ی) جام( اکو (نیج)

 تاما هوش كنس هکب £ براب (فراشایانعم) نوساوا(دا) رکذ(دان)عدف(فولًام) م(ن کسم)

 یهمهلتااطخ تذانالواهدح اورا ماع ماکو کردیا رت ینافو هت سلاد هع نب هه وهظ راد متافص

 یا رک ی و وک

 داب داثوزاام حصان ناور برا × خان شنازز عدن ردقزو ما
 (دوما) (تادرف») نوسلوا داشندنس یناور لزم صان مز برابمدلک !نوکوت فنر دق یدن لرل زب زع

 (عصان)ناج (ناور) هناا( برا )م داک |( حخانش) رادش مم( نازی زع) تصصت (دنب) توت( ردق)نوکوب
 بو دنا داشرا یز هللا دمع (یراشا یانعم) نوسلوا (داب) رورمس(داش)ندنس( وزا ) زب امم
 م داک انوکو ینردق یراشذع تاسح تحصن لرا۔ھلا نازی زء نالوا ثعا هبلقحاتفناوهر دص حارشناود
 نوسلواداشندنتسیزپ ر ناجلزمصعان و را

 دادداشک ار لک ع یابقدپ + نجرد هک کرهو دام مدش نوخ لد
 (لد) (تادرفم) یدحا لب دن یمابق لنس هضع لکه دنج هکن قره هلکدان كنسیداوانوخ لد
 (دنب) هع( نح )ف (دد) هک نقره( هک دکره )دا رک كنس( ودام )م داوا( مدش) ناف (نوخ)لکوک
 نامزهرد (فراغایاتعم) ل :(دان) یدحا (داش ک) لوعفدةادا(ار )م( لک م ( هیخع)ناتفق (ابق )غاب

 یاقعلوا عفر باجند هز دلرارسا یک لک ةع بولوحاسفناو حاتفنا هناجر لك باق هضور

 یداوانوخر لد هدر ماتم بولواانفو وع هلکر کذ تبسنا كنس بوح

 دادام سکر نرسرب حات کاحا » مرطا خم دمآ ته اشهالک فرط
 (فرط) (تادر ةد) یدوق جا هی سس دات 3 KN یداکه مر اباد یراق تکه زا واع اش لب

 )2( م(جان ) که دنا( هک اش )هم طاش (مرطا ع ) یدلک (دسآ) هس اط (ان)یلهاش(یب هاش)م(هالک) راک

 هدقدروس لر ر هم دوجو لمح براب (فراشا یانعم) لی (دا )ی دوق (دام (م(سکر رت) )شان( رمس) ىلع

 كنس هکه دنا یداکهع رطاخ كلالج | تمظعو كتر دق لاک نس قحاو انا درکر سور رحم یس اسوم ماکو کو لقع
 ید وق هنشاتلفعصدمع ول قحاأت تداعسوب كف مرک

 داندادزاب ناحول فاز یو مص * نم فعضدوحو دول هتفر تسدزآ

 (تادرفم) یدروناجاکی ورمک دان لس هعار كافلز نس ىق دلیص یواش 9 ندا مدوحو فبعض مى

 زی (م) م (عبص) نب(نس) م (فیعف) م (دوجو) یدیل(دو)شفک (هقر) لا (تسسد) نم ()
> ۷ 



CAT 

 (قراشا یانسعم) لی( داب) یدریو (داد) وریک (زاب)م(ناج)نس(ف) م(فاز) هحجار (یوب) هس الملل( )
 قع یک الهو یدیاش نداا مدوجو فعض می هل هلو ا بوم ندو ماد بودا ضمن یساادهع

 یدیاتاحو رک اکی كناسح او ضیق لس هع ار اکل كنس اجر یا یتقو لاعح اص هاد مع ید ناو ا

 یدرویدمرستداع.و

 دادا وکسن مد مھ یادفا هناج ۷# درو ارب تماک و كن دامن ظفاح

 (تادرفم) نوساوا ادفرلناح و در تای هوا و OT اح یا

 ) ماج) رروتک یراعوب (دروارب ء) هباطخ (ان)دا ره( م اک )ن د( )ولا( اب )تعط (دا م) م( طظفاح)

 قفوم طفاح یا (یراشا یانعم) نودلوا (داب) تعسط (داجن )وا( وک- من )مدآ ( مدسه) میلست(ادف) زلداح

 شرفر هظم هل ونراد | لصاح یکد ایہ لس لعمطو نالواناس> او ضفرهظم لا قح تساكغیداوا

 ااو نوساوا ادفراناجهراهسک ولتعدسطو ا نالوا یھل ا یلععو
 دابو نادم صرع ناکمو نوک ت حاس + و

 E ترول كکداکو > نسیب وط تلف اشدابیا

 )سم( )کوب (سخ)فد)(ا)بوط(عوُ )ءاش داب (ادمسخ) (تادرفم)
 م(نادس)هلواهدنش راود دکهعساو ضرا ( هص (هصرع) م(ناکمونوک )ی-.هنرواوا (تحاس) نولو

 هم دارا انس منع كفن الواى وركوب ق اشدابیا (فراشایانعم) نوسلوا (داب) ¿ن نس( و)

 هلک انعو مرکی شاع بلق هناش تحاس نالوا ن دناکمو نوک نوساو ار دشاو  ناطلغ یک بوطهدناکوح

 نوسلوا عساو ضرا هام لاکجت كنس

 دابو نابهکن هتسوسب هکوب قلخ تص ۷ «داسک فا رطا همعو تفرك رک ق افا همه

 (تادر رذم) نزوات ضاقت )1 كفن كن س یدحا ی ارط ا هلو یدتوط یا آل
 نس ( و)م( قلخ)ا دص(تدص)یدحا (داشک )م(فار ط۱)م(همه)یحاو نو بن اوج (قافآ )هل (همه)

 مرکا ابو نج ارام >رااب (ینراشایانعم) نوساوا (داب) نس( و) ظفاح (نابهکن) ماد (هتتسوم 0

 یخ لاع عج هک هل تافصرات نالوا هد ابعد فیطاو هکناسحاو رکن الوا ضوعالپ كنسنمرکالا

 هلکطفح كانسزغاشب رب بلق كغ دلق عساو هلنا ارون هلک تا دو قیفوو هلکمر ےن ردشاوا قرغتسم

 ربا نجیب طداح یا

 ۲ دابونالوج یشاعدیا فید و تست محجر هتف رهط ن واخ فاز

 (تادرفم) نوسلوا ندع لوب تنسیزوک تا رد داود رادو لر لات و ولاخر ام

 کری (داخف)زوک (هدید)ردکس(تسن)م(مجم)یشاع(هتفش) ناوا باغ( رفط)م(نواش)م(فاز) |
 لسدقمرح كنس برا صو خا (فراشایانعم) نوساوا (دا)نس ( )م (نالوح) م(قشاع)یلقحا

 كنس یە رش تافص كراصاخ دامعو رب وع نالوار ةاثمو روصنمهلغلوا یزالمو نک اسكنسهدربا رم«

 ردرلشلوانا درک سور کمه دنس هدهاشم ل هند لر ارا ںولواقرغتسموو عهدك ہاج تانص تایل ترا ونا

 ه دکتاملتو ضبف كنس تعصب ء دید غب دلقرفطمو حوتفم هاک :انعو نوع هنسهدهاشم كن الجتر اونا برا

 نوساوا مدقتباث یدیا

 داو ناو د شکر ةطرکا ج لکل قع # تست تکوش تفص دراطعءاشنا هکیا

 توسلوایرکاج نت کے اشن كناویدتلنس لک, یوم ست
 نالوا اکاتوید(دراطع) اادس ندو دنک شرب (ءاشنا) هکداشدانیا( هکیا)(تادرفم

 ردمظعا حور نالوا ید جرو ول رهظد (لکل تع) رد(تس ۳ نس ول) تنطلس ( تکو ش)م( تفص) ردزدلب رب

 تقیقحهاشداب یا( راشایانعم )نو کوا (دام)نس( و) م(نا ود )ین اشن(شک ارغط) مال( رکاج)

 ةقشح باتف اراوناوتءاب هنعادناواشنا كم اعتامو ةر هک رت یل ر ٹی د ح (لتقلا هتنا قلخ ام لوا)

 Eke تافص تن سهرزوا عرف د سو هی لع ها لص تاد وجو مرغ مو تانک بس نشا افندکساد



RAY 

 حورو لڪڪ لقع نالوا ید روتر هطمرب رهر د څابا نام عور رت كلاثم “ندا مواعرارساو كلالج او
 نوساوا ادفهب هدر ونو نو لر ای رک اچ كن یغاشن كنا ود كنس ېحاص ملغءا

 دان و ناو ات حاس نب رب دل تربع ¥ وور نوحدق ینو ةواح ةر

 نولوایرمغ كن د اونا كننسىداوا دق E تنسهولح كن بوم

 م (درس) لثم (نوج) یو(دق) تنی رد( واه)تفاطا(ءلج) بنغو شخ (هرط) (تادرفم)
 نس (و)قدراج(ن اون)یسهرواوا (تحاس) تنح یلاع( (نی ریدل>) م (ترع) ) یالوا (دش) نس ( و)

 كنس هرس ید رشث دح (هنا و هفر ةفلاعادا) یقہقح بوم یا (فراٌشایانعم) نوساوا (دان)

 ماقماعو دد فراعنالوا فوص و م هاک لاجو لالح تاف.ص بولوا لصاو همانرتف هدکمتسمهار
 نیتی رود تمعن مامتاو نید لاک اهب و د نک لک تانعو ضاع كنس هل یس یساوا هللا تافص» فصتم
 درع بل نالوا یر هفتم تاک ات روت انس وک رس (حش او حفلا باقا فرونل الخ داذا) یداوالصاح

 E -الو یضرا یعسال) کرد ES و تی كسقنلا قتلا

 رداکو کو نخ ایل الع ناخ هلن رهط كب رش ثبدح (عرولا-قنلا "قتلا نمو اا یدمع بلق نع س

 داو نامرفبتسصا ملاعرد هحر © +×« داجوت "اسوتاناو ہح اهن زن هت

 لکد( هن ا |هددکمکح > كند رد هدمها لاع هک نره لکد تاداجو 3 تاتو تاناومخ کلا

 یل(یما ماع) ف (رد) ره ( هح.ره) راز زاج (تادامح) رلتوا (تات ا) م (تاناومح) زکلاب(اهنت )

 نوساوا (داب) نس(و) ,ک> (نامر و) هتالمال(ب ) دد(تسا) یعمول اعنانماق صاح + مالا ترم تح

 || فراء نالوا لتر اون ارهظ و تادو>وم نالوا هد رها اع کلب لکد هدکلم لاع برا (قراشایانعم)

 ردلکدر و هتمو نکی یهلا تافساکت طوقسهدهبت عر کتو داوا هدکنام رفو مکح تان سده - یحره هل

 دایوناوخ انس شن انش و ماع فا « دٌشو ناوخانن :صالخ اب هتسخ ظفاح

 | نودلوا یخ اف ش ككلاوخانت كنس تفطل ماع كنس یدلو |كناوخ ان كنس هلص الخ ا ظقاح همس

 یدلوا (دش) نس ( )یو قوا حد (ناوخ ان )م (صالخا) هد المال( )م ( هتسخ ظفاح) (تادرفم)

 | توساوا (دان)نس(و) م (ناوخانت) یماشهباذش(شختافُش) نس( و) فطا لماش ههل (ماع فا )

 ۱ تاضومنالوا ها الام كنس هلص الخ | ظفاح نالوا لد هت کشو هتسسخ لةش ءدرد (فراشا یانعم)

 تاکناوخ ان كنسلماع فطا نالوا ی رد كنس براب یدلوا كناوخ اور ڪاش هنت معن كتا لق و

 اترا هلو نوساوا ی درد

 دوریم هلاسع الثا ثنو * دور مهل الو لڪڪو ورسثب دح قاس

 زود (ثیدج)م(یاس) (تادرفء) ردیک هلا هلاسغ هال ثعوب ر د کی زو هلالو لکو ورسقاسیا |

OA ELMS 
 هسقنل ماظمهنخاندابع نمانیذطصا نبذل ا باک ل انوا غ ) یا عت هنا لاق (یتراشایانعم) ردمک (دوربم)
 هت سه جوا قلطم ضا في و یح هار لاس هرم یس .هل.اح تبا (تارم تجار اید اس م منهو صف مهن هو

 هلناروسیمالا یمق رور دش اوا صالخ ند فا غا د ی ار روت اب مقرب ردهرزوآ
 هدو دنکه لس هغ نةشعناطلس یف رردنالوار هظدر ناو دنک نام رضف جاور رثا یک ترا :اثوحم

 هس ص ج واونر دنالواهدمعا دل ک یکو رس رل ار دن دیا طاقسا ندا ص یف: نوای روم ظ ق ح د امم قنا

 قشع بارم هت تالاف زیو تاصو هت .ةح كمع واما روناب وس مالکی اعتمهنلاوح او رارسا كنلها
 ردلکد يراككتروص لهارولوا ل> ماه دهاص فراع ندیارهطت ند مالا یوسام ییبلقهنارک لبا مهلا
 دورمهلالد تعنصز نامز نیاراک × E ESS هلو لع د
 رد ڪک ندنتعنص كن هلال دنامزون شب ای دلو ین دح نس> ناک كن هجعانا رز ل هديا شوری و بارش

 (تفا) م (نبح) دونس(دح) ها (نجج)ناک(سورع) کی( رز( کز رد (د) م(ی)ر(تادرفم) |
 137 Et کاخ
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 رد نالوا یتح سو هلم اک تن رق کلاس «دنامزو یداواوحشندس را

OE TTSرو: :اوا حات  

Eدوربم هلاک هد هک یسرادنف نیر 3 دنهناطوط هم» دنوش ن 5  

 8 ؟ترکش) (تادرف) لس نره کش کت ددنی اب ونرارولو ایجی رک و 3 یرادط وط عج دنه

 قاصرکس(دنق) وې( نبا) نم (ن)م( دنه )دابطوط(نابطوط) عیج (هم)رارولوا(دنوش) یب رڪ
 موسوم (نراثایانمم) ددیک (دوربم) دمت بر( هبالمل(۵) م(یسنا)
 دنا ذا ن دکن د هناجر ۀط ساو الب تاضومف هنر هش یلقنالوا عسواندسب رکو شرع كل ماکف راع نالوا ندا

 هرذزب هنا غامد كل رابلاط یناحور دنا ذل یکی ط وط هدنلاعهب چ
 ءاش سه وزار سم هساحوررکش دنا دا هلج هسلواناسحاو شک

 دوریم هلا کی هر همش كی لفط نیک ٭ رعس لولسرد ناکمو نسنامز یط

 تاهرود (یط) (تادرفم) ردیک هلو قالب رب لفط نل هک رب هکر وکی ناکمیطو قامز طسد هدنکو اس رعش

 (هبشی) م (لفط) وب (نیا )ته نو رعش( رعش واس )ف( رد) م(ناکم) دوک (نیس) م(نامزز
 یهلاتاضوفرغفم (یراشا یانعم) ردنک ( دوریم)یرادقمهنسرب (هلاسکی)لوب (هر) كل ەککرب

 طسد هد هللاذفر x قرط هکر و ڪڪ ینراث آ ۱ رل 6 رطنو تمه كرلهننا هفلخو للا فراع نالوا

 یمهداع قراخ یسک ل ول قالس رب لفط نال هکر ب ی دعت دان بل اط یکه راوخ رش لفط هبا ناکم یطو نام ز
 رر دا ها لا لصاو هدشرء یدقربو هدشرف ی دقرب ق داص كاسیک

 دورمم هلا دزرحس ن اوراک شک نی بد رفدباع هناوداج مشحنآ

 (مشح) لوا (نا) (تادرفم) وک ن ددا كنه زاکر خم دکروکی عنح هناوداج ی الا دیاعلوا

 ند(ن)م(رصم)م (ناوراک )كنا هک (شک )روک(نیب)یادلادباع(بب رغدیاع)ییکو داج ( هناوداجلزوک
 5 >شختابحر ظاو نیس تاعرارمسا شح ك ھالا فراع لوا (یراش شا یانعم)ردمک (دوریم) هقرا (هلاتد)

 وغرفة رھ كمالسلا هلع یوم یاصء هره هللا هس دق توق 5 یتسرب تروصدیاع رازه ہکروک ن نمتلا

 ییدتیا نادرکرسوریصت مالک (نوملقنااثریا اناضال) نزوتی هنملاع نعم تو رک ت اار دار
 ردراش | ریه ور درل شاق لصاو هانم مو یرل تس ر تر وص دیاع هجا ی وک

 دورم هل اززا قرعوایور كش رزا * نک نک ضراعرودهار طه درک یو

 یوش) (تادرفد) رد رک قرع ندهلاژندنکشر كن رو كنا هرروا یضراع كنم«ورونلاصءلارت

 نوک (كشر) نم ( زا)ردکیجچقآرب(نعح)قاکی(ضراع) ىلع( رب) دونلاص (دمارفجم)نا مدرک
 نالواادخ بوم لوا (ینراشایانعم )رد ہک (دورعم) هح(هلاز) نم (زا)ر (فرع )رعد (وا)ز و (یور)

reeهمعذل تب دعاح رذوارکش هنس روهظ یهانتمان ہد دل مواع  

 ندنزوبقرغو كشر هفراع لاح لوا ۱ ام اف نر ۳ نوار ون نوا
 رولوا لصاحاسح باس ورروتکق رع

 1 دورم هلال حدقر دەدا هلا رز % هاشناتسساک زادزو یرامداب

 م (رام) لی (دان) (تادرفم) ردنکهداب هنح دق كن لال ندهلاژو رسا یی راهم ندا اتساک كهاس

 م(مال) م (حدق) ف (رد) بارش (هداب) مخ 2( لاژ) نم( ز)م(هاش) م (ناتساک) نم(ذا) رسا (دزو ی)
 توهالاعو ی بغ ناتسلك مبرد با تاضوفویهلا تاع (قراشایانعم) ردنک (درربم)

 تاش لوان نڪڪار دهد هع را ناضف ماد هرزوا هّقلاداب مع عج ن دنس هس دق بن اج ی وا

 هدننلاعلا بزروضح هل لاهت او عرضترازه دصرهسات ف صومخاببولوا بنا شاد تاشو

 دیار باورم که تلف ا لو شر امده اور دوام ینا رکج نوروسرازوا

 دورم«هلاسوک ییزاو تشم یو« * ̀ یرشز او دندرز هک شاممییهاسنوح



۳۹ 
 سس سس
 ردک ن دندرا هلاسوکو یدال رت یال لا هلع یسومندنکل رنو یدر وکی وتلا هک لوا ی هک :

 یدروک (دید)نوتتا (رر)ءاوا (شابم) رفاک ناسینازوندنوتلا (یصاس)لثم(نوح) (تادرفم)[

 یازو (هلاسوک) درا (ین)نم (زا)یدلب الت (تشهم) مالسلا هملع(یسوم) ندینکل ناسا (یرشزا)ب ۱

 ندهالابفر اعنالوا هللا تانعرهظ هو لو انقاص ید هم بل اط یا (قراشا یانعم) ردمک (دوربم)

 یهللا لها هلدصتلمن هب هن اسفن تاو هشو لدم هبات د فراز هرکصن دکد اه ده اتم یتمارکو تس رر دقوب
 هکا لآتربعندبحاسو هع !حورخ ندهالا لها ید رط ی کر اکی ماس ب وديا لر هل ار اکد ا یهالا ن فراعء

 تاغ ندکلاهمولردرهو تازحههردقو ندمالسلا هلع یسومترضح ند: کارش یراسلوا ۱

 لس یر دیا طی د قلخو بوباط هب نازوببودیالرت مال هلع یسو م ترضحنکیآمروک

 رددوا یهلا هاکر ددو د رحب ولو ای دنا ن و علح :

 دورهم هل اتو دن شدی هراکم * روکنا هک یندءوشعدو ی هرزا

 (زا) (تادرفم) ردك لاتحګورر ووا هراکمزوعوب هکه مکن دوقتسم طارص لبس هل محو بب رف كنند ٠
 | نوغ) و (نیا)ا رز( هک ) م(ىند)كع السو ماد( هوشع)هسیالملل ا)هقک (دیم)لو(هد)نم ||

 هفىجول شادرق كل اسیا (ییراشا یانعم) ردنسک (دورم) ی دیا هلم ( اتع ) ی دیارکم (هراکم):

 یاس دکل دو همتحهرمدط ن رمق نسم طارصبولادلا هنس هلیح و س رفو هنهاسو تن ز كنامندنوماهو

 مقن یمعكناسندزو واریز هب | نوکر هراس اظلح ەردىك ن دکل یکش دو هلو اا برش ما ویا ۱
 ردیا دعب تدقحور دیا حا رخ ا ندقح قی رط هلا لجو رکم قلا در دیا رس یار مشو 1

 دورم-هلانزا وراکهکوشمماخ * نیدتاسغناطلس سل قوز ظا

 (تادربم) ردك ن دهان شدا لس ارز هلوا شوان ند نقوی اش لس دلا تامغتاطلس طداسیا

 ((شماح) جو یی هنغص زد (نیدتامع) م(ناطاس)م(سلجت)م(قو )نم 0( ظفاسیا (طناس) 1

 یاتغم] ردنک (دورم) ناغفو داب رف(هلان)نم(زا)نس( و) شيا (راک )ارز( ہک ) هلو (وشم)تک اس
 غارفو صالخ ندنس هلحو رعم كن ان دزو ع نالوا ٹ خا ن دن اط شو سفت هدالتب ا ماعوب ظفاح یا (فراشا' ۱

 لا ینیرشثیدح (روبقلا لها نماوتعت سافر ومالا ف عر عا ) نامهردلکد نکم هن ادو دوخ كسر تسا ||
 ندنقوش سلح لزاسل اعتاوذیفراعل ا ن اطلس نالوا نعمورموظو سد تامغ هلا زا تو دا دعس ا هش ر مس

 هاکرد هلت اعتسا كلا تغار فو كلا ح الص ك نسا رز هلوا تک اسو نک انستدنس رقو هج وا نطابو ارهاظو
 ۴ شک هلو ۱ رولوا باز انولانءدهال | لها

 دنارس هصغ هک زی راک تسد ٭ دنارب تسدززکه ک آر سرب ۱
 سود (رس) ىلع ( رب)) (تادرفم), هلک هشانهصغ هکمرو الا هشب ارب هلک ن دلنازکا هک هرزوا سوه لوا |

 (کشز) شب رپ(یرکب) م (تسد) هلک( دیا )یراق وی( )نا (تسدز)رک کر ریش (م) لو (ا) |
 لوا ندهللا نالوااءاطعلابهاو ترض> (یراشا یانسعم) هلک (دیا) هاب( مس)مغ(هصع) هکهروا |

 هنس هلح اع تنح هل اه رعد انا هدداو يسه سر واک ندللا لا ادننوعرک !هکعهرزوا یب وزرا كر وط»

 یوسامیرمغنددهلا یر اونا یبلتنالوا لک هن اخو هل غلو الت ان ههللا لاج دهام ت ذا بولا وخا
 یدیا تلصو بولوا لثاز یکن اره لاو قارتفا صغ هکمرو کک ها یشیار ر هدلاعو لغم یل اخ ندهلل

 دیار د هتشرفو دورنورب وح ود: » رانغا تم یاس تس ل درظنم: هلو الصاج

 (تادرفم) رولکو رعاه شرف ه درک رش ناه شپ کتو سز داد ر یب ار اغا یرسعت لکو ک 1

 (وج) ناطب(وند)یربغلراب(رابغا) م رر دبر لکت )لک رک لد رسنی 0
 بلق) (فراشا یانعم) ر (دبا) ورع (رد) تله( هح شرف )هدبکح (دور)هرمشط (نورب) هک وح |

 كياوسامر|+ غا یرمصق بلق ی داق صاخ هنس همتا ذ لک یلاعتو هن اصس قح هج 4 (هتنا شرءنمولا

 ۱ سواسوندس لق هل هک امز هن رهردقوب لمع هنعاق | كني دضر دطبب پلقا رب زر داکد یر یرارقو تبع

 2 | تاتو ب باعة مشرف ی دیااقل ارم نالوایهلا ضحرو با را ا اوا هز هس اط: سا

= ۳ 
r 



 رولوا لخاد هن عا باقندارخا هل ب رال, یادخ تاسدق |

 دنارب کولءاوخ دشرخزروف » تسادلب بش تل ماکح تص
 | (تبح) (تادوفم) هلو لصاح دکوا ابا بلط ندیاتف آیروثر دمتاطا دلي بش یبا غاو ماکع
 | شوک (دشرخ)نم(ذ) م (د و)رد(ت ہا )هک نوزوا (ادلب بش) ٣ (تاط) )را نغعورلک اح( ماکح )م

 ق اسنغاو ماکحو تقب زطماوع ,(قراشایانعم) هلوالصاح (دیارب) هکهلوا ( دکوب) هتسسا (هاوخ)
 ۱ بشردراقب رم عاطقرانا کن هدیارذح یکر د نددروق ندراتو م ی تسرب تروصو تبج یبیاسند لهاو
 ۱ زکار دی ادورطمو دوعبم ندق> هاکرد نیس ه).دبس بلق توس لوا .بودنا یساق یکیلق كنس یک ی اظ ادل

 ]| درفنمو نمط م هلةح یلق هبا ها یوسام درک سرت دا تب رهظم هب همهلا تامارا ونا باردصحارشا

 باتقآ شاقایضربیلاع لس بنابر مواعرا وتار او شاو نس هتم ەىتوهالرا ونا تاضونف رداط و شاوا

 ۱ هلوا لصاحلدوصقمان هکهتسا ندهللا ءاملوا نالوا قبقح

 دیآردبهجاوخ هکبشندنچ ۾ اید تورم ي بابراردر
 (تادرفم)وبدرةرحءمنطنق هج اوخ کن رر ولو ارب ها هرزوا یس ونق كند راتلو د بابر از ستو مه ك اند

 | نودا (نیسنن) هجن (دنچ) م (ایند)زسنوم(تورم ف) بحاص (باما) وق( دد) ىلع( ب)
 ثد دح (بالک ایالطو ةغىچات دلا (فراشایانعم) هققمح ەر شط (دیآرد)یسیدنفا اب اسد (هحاوخ)

 1 یازو نیککلز ترقه دنس وقل راتلو د بج اص رستو رم نالوا بر شم بالک ك امتد هغ زس ی ود رش

 ۱ زسابحرب هحاو دردقازرا قم ی-وق ماوع نسررودواربهصا نو ا دعم مها بو دونو ا ی قد ةح

 | یکدروط هدنشالاب ررر وضح د دکو کل ا هلکع | معزوب دردقازر می رلنوب هدانعم نس رولو |ندرلکرمشم
 ا دلارسخ) تسرولتهرزوادسافم ءزوببوسلیب Ty اط هحتو بو دبا تالت ر تب

 ۱ دنارذکردکیورهررانزا * یاس نکہ کن کم ییا دک رت نسرولوا (ةرخ :الاو

 (ادک)م(لرت) (تادرفم) .رواکه درو ص هکن دن ظن دل دش یه لوشن رول وب رنک اراي | لرت یکلرمف

 هار ثلاس(یورهر) م( رظن) نم( (نا)نسهلوب (ییاس) هند زخ (خک) ارز (هک )هلی (نکم)هبردصم() رم رقف

 ]| خرس ینیرشتیدح (یرفنرقفلا) (یفراشا یانعم) رواک (دنآ)یلول دک( رذک )ف (رد)دشه ییعب
 | نیل اط نی دصرتم مد کو ل..هار ك .ر دالمە رفشن اا ریز هاب ارت یرقف تلودنالوا نیرا دتداعس

 رف ترضحو سرو وب ییانش ال تعانقرمک ندننح مو تقفشو ندنتیانع :رظن تلماکد شم نالوا نقداص

 هلو درتفنالوایراینخ | كمالسلمهلعاسینع بچکلپ یراخفالا هام كرت اصلا لضفا هسلع تانتاک

 : نسرولوا لصاو ههللاء ء(ةل هللا باق تعا ارذ ك راق لم تو ربص بولوا كالام

 دنا رطنرد هکودتفا لوق هک ات # دندون شب وخ عاتم لاو اص

 (عغاط) م (لاص) (تادرفم) ر واکه ر طن میکور شو دلوبقم ےک هک اراب درتسوک ی ءاتمودنک یسافو اص

 رشو د (دتفا) لوبقم (لوبق) ےک( ہک )یح (ان) رایدرتسوک | (دندوغ )ی دنک/( شب وخ )ل۶ (عاتس)یتساق

 یرالع قسافو اصل دارا ی مب) (قراشایانصم) دوک (دیآ) م (رطق)فد) مک (هک)
 || نانتمطا هلا هتنارک ذ یلق لبس یوقتو دهز یس هنت ىلع اد اصرلپ دلب اراهظ هد اعوب یس هڪنت نعام
 0 اا د لمس بلف توا قو تاقغو سف یس هصقن ىلع كقسافوردةملوا سد | هبا همهلا تاب طعراونابولو

 هجنرس ( هتک اش ع لمعب لکه دقلوادیعبندقحر ےس ذو ندقح هل اند لغش بولو ا ناطسش نی رق
 رددوا مولمم هل اتاراماوردادخ بوح کو ردادخ ہاکرد لوبقم یک

 دیار لک حاشوزسدوش خا ٭ رخآ کاور عو ی شاع لباب
 (لدب) (تادرشم) رولکه هوم یاد و لکورولوا هزانوزببسغابتبقاع هکهتسار ع نس ىش اع لبابا

 (عاش) لشي( بود (دوش)م(عان)تبقع(خآ )ارز( ەک) ەتسا(اوخ )م (ر ع )نس( )م (ىشاع )م
 نشاع نالوا تخوم هلا تبعیا (نراشایانعم) دواک( دیآ )ښی (ر) هساللا(اب)م(لک )فا دو

LEالع هبا هلن ام و ی ی  e 



۰ ۱ 

۹1 

 ار ع فرخ تدمر ندهللا ترضح كسرت سا یاوا لماکن انا هلءاوا لئان هب هندج را و او هب هدم رار سا

 | لک ك اق یاد ۱ وسورؤلوا هزات وزس هلا هللا لاج ر اونا ده | ثم لبلق غان هلا هده اجو يمس هن هصن هکه تسسا

 رواکهروهظیهاننمانرارسناو یهلا ت اص و فةرع نالو | عو دوم هدکد ابن هلغاو ا هداشکی ک
 دناربحب تفر هنا هکره * تست بغ هحارس نرد ظفاح تافغ

 ]| م (تفاع)م(تافع) (تادرقم)ر واکرضب یدک نام کمکر هارزردلکد بع یافغ ك ظفاح هدزکوا و |

 | م(هناضم) هالا کره (کره) لکد (تسب)م(بع) زکجوا( چارس ) و (نیا) ف (مد)
 Eo وه ووهداندیدو (تراشایانعم) رولک (دنآ) زسوبخ ( ربعب)یدتک (تفد)
 ماوعرب *ا تا هسزلوا تاده اتو تاضابروب هلن انعونوع كالا ترضح هدالتبا لاعشلواواطب وط

 | توداو 9 هک.فکر رها رزر داکد بع یاوا لفاغو شوخ رسر دق هنو«تارکس هل ارش تلف یبک, سان

 ندهن دارا راو مواءوندنهلا تاضویف هر یدنک هن "اج یسوززآی مشهد ابن هناضجمنالوار هلی ارش

 (( انیآ و رواکه نىملاعلا برروضح ق رو ارب
 دابرت وخ ت: و یوریوخز * دارطرهباتفآ ت لاج ۱

 | (تادرقم) نوسلوابوخ هدازند قاب وخ زو بوخ كنس نو داوا یاتفآلرطتره كلاج كنس

 | «ددسم() لوک (بوخ) نم (ن) توداوا(دا۰) م ( طنره)شاوک (باتفآ) هب اطخ (ا)م(لاج)
 || (تراثایانسم) نودا )دان( ء(بوخ)یاخ(۵) «(برخ) دو(
 ۱ یاو سام عج هک لار همه رس (یهاکءاشالاانرام هلا) یزبن دکمرکو تطااضح ها نالوا ققح

 | لس یرطن لک رللوق تانمومو نینمو م غب دلت یفومو نونم هلدلجا تمعت ناعا بوب |باس ندرظاخ
 یسقسق> تفاطاو نس> كم رگ تاد لس ندتاراناح نوناوار ات روت االف كغ رش لاک
 رظنولردرب هال یوسام هکن وساوا ن حا هداز هدندنعندنضراعیزامح نسح نالوا هدب رغ كاتس
  دابررز ماعناهاثلد ۾ ار تربهشنهاش فلز یامه نوشااا
 [ ام (امه) (تادرفم) نوساوا هدننلایدانقیلکوک كس راه اش لاعكنسامھ كف زولرپهشنهاشكنس |

 لکو ک (لد) هساطخ (ات )کیو نوژو یک دنجوا دانق( ربهُس) بوم هه اش (نهاش)م(فلر)یشوف

Aaءراعب :ندکمرکب را( راثایاتعم)نوساوا (دا) دا( ر )اش( رز )های  

 دراو کر هزت ومو هناحاش ۀنلاعتافص نالوارور اس كنس هک ناسحاو فط هلوش هکی رال وق
 | دجال ین الاکلم یل بھ بر) ص وصخ هلبا کا ا زعرروام بیراکد سه بو احا رنا یزب ند فرصت |

 [ تافآیزع رلسوفت نالوا التم ہلا اوسام دقوا د تطاس ندنجما ن موم رشاعم هرس (یدعننم

 | نماندناذ آی لکو ڪ كن راهاش اعم هدکتانعدناس لس هکهلا ظق> نداوسام دمقترضموندّینطاس

 د اردو وزو مرد فازوچ % دشان تر تم نوساوا ادح ندنسونوبلوا

 هک سوکر رب( کی سنک)(تادر ةم)نوسلواناشبرب و شو دم ی کف از كنس هلو ا دىقم هک فلز كل هک سکر

 rE CE یاس( فنر رز لو ما
 نمومرب (قراثایانعم) نوسلوا (دا)ورافو (ربز) یعاشا(رذ) ناشی روشوشمو عټح
 ۱ ا !هبلویاود لواو هوا دم هنممعت بت اذ تبسنا و هح و و كم افص تامل ر رهلقم مكنسبراب

 یاقید كقح بلاط لوا ا اواٍقرفتم ہلا ی را ولو مت دكا دل هملح تافص كس کردوب

 0 | تو ی لوألا

 دابرکح نوجر د هقرغ هدمه + دان تور قٌماعوک يلد نودلدارزو

 (لد)(تادرفم) ۱ ۳ یا ا )کا لد)( تا درفم نوسلوا قرغ هتناق رکج ماد هبل وا یشاعرک زو لسو کل کوکر
 ۳ کج )نات (نوخ نم( هقرغ)غاد(هشیمه )هل( شا ) سا ۲ )زو (یود )م (یشاع) موش

 9 هری رخ هو واملرا یشاع هک ا 7 ری رو ٩۱



۹ 

 | تاعاط هبا غو درد هاو تادهابتو تاض ابر تدم هجن کردو قب رط جد هنل مص ع كتبو قشع كنس !

 نوسلوا قرعهناف رکج بو دنا تربع و ییس هلا تاحانعو ۰

 دابرپس شش نم حور چ لد « دنانفلوان تاهزننوحاتب
 (تادرقم) نوداواربس هنکححوا كنا ملقح ور ج مبه حا ص قوال هز كنس هک نو بو, یا :

 (حوری) بق(لد) چاس (دناثف) قو (وان)هیادخ (۲) یک (هزغ) بوبا (ات)
 محبوب یا (یراشایانعم) نوسلدا(2)م(بس) رعش (ش) وا (شی)ب (نم مرا
 | رددا هصس اج قمت کو یعنیآ ترا ل درو بیا عر نو تبعت انغیشاعز هلک انعو

 ۱ تولوا تار هدنکوا نیا , لوا علق حور هلکفشعدرد ځه دکد تبا ل ارن اوب ەم قانال : عاوباندالب سا

 ۱ ثوساوارپساک ابا لس چربصا

 ۱ دا رکتروزنمناجقا دم ¥ دع هسول تا رکشلعلوس

 | (وح) (تادرفم) نوسلوار کر ,ندنا قا ذمكفاج ب هدیاناسحا هسوب بل يذل یکر کش ناس ەکنوح |[
 | (قاذدس) هدیاناس> | (دشخب )م(هس و) هباطخ (ات)دنک أ ات (نوف) هتان( )ا م (رکش)بل (لعا) هکنوح |[

 | قی بوب یا (تراثا یانعم) نوا ما (رکت) ولو( )شم (نس)(تج) و
 | یساعیم هتنسج كکشسع در د كت زعتاباطخو ناتسرو ضعف نالوا با ندر کت كنس کنوح ها نالوا ۰

 ۱ لس دوو اسب فا دا او شات مرو شایع کور

 | اطع نالوا تاسح ی هلک-انعاضحت هک رلوقنا وتو فهضاناح تقاسل الب نسو م موا ندکتش ا

 توسلوارکشر ند هنناطلم ضبفو ند هبناعور تذا لو اج یخ د اکر جاع دبع نب هک مرا دن دک احس او

 دابرکد ن نسسیتعانسرهارت ٭ شع هزات مدرهتسازا اصع

 نارام ) (تادرفم) نوسلوان نح یرغتعاسرره اکسردراویشعهزانرب ن دنس مدرهاکب |[

 ار کز سم(« ندم) منش( رد تار نس (3) |
 ندنسسهن نر هاکی هقادمص مر رک مب , یا (فراشایانعم) ك و داوا (داد) ربغ (رک د) م(نسح )هت ددو :

 | انطابوا SL AEE نمموصعا)ردراو یش ع هزار مو ضف هزار :

 | اکس بو دیا مر کک صالخا ہدزلاسر ھەزم اق مر دک ةع و ضف ید رط هلکعلقاق م د_تمصع یز هلکمرک

 نوسل واره اظ نح یرعر ه دزولق هلبسصالخ | هدزمعاسربره

 دایرظتناف امشملاحربارت × ظفاحتستیورقاتسش مناع 2

 م (قانشم)هلناح (ناع) (تادرفم) نوسلوا 3رط كنس هنلاسلرلقانشمر دنق اتم وب كنس نا ظفاح

 نور (د)رن](ناقاتشم)م(لا)یع )فن( )مس)ردکتس(تسنو ید
 ؛]رلق اتشه لکم e E لتر و كةب رش لاج هاکمرک ك نس فاض برات (ییراشایانعم) |

 اضبا هلو ۲ نو دلو ای دناو ما دلم انعرظن كنس هنلاح

 E و e ¥ دا: نوزفرد هش مه ول نسس

 ۳ م(نس>)) (تادرفم) توسل ولکنر هال لس یلکو دالزو كنس نو دلو ا هدقترا ماد كنس كنس |

 لس ؛ (هلاس) یلکود( همه )هج اط( ردو (یور )نو لوا( داب )نعرا (نوزف) ف( رد )م اد( همد )نس

 هی بھلا س دةم تاذ یزد تم نمک دنیا (یراشا یانبعم) نوساوا(دام) نر (نوک )م( ۵ال)
 ماد له ونعم نسح نالوا هدیلق لنس لا هتوه الر اونا تانک یحلاودننام مرض نشوررب, ییلق لصاو

 وا و E دو تا دو لدوعسمدوحو نالوا تجر هلباع ك: سونوساوا هدتعرا

 ےیل ب ا سا زوم سس امس ق ق س وت دسم س ساد کا س یا کا اس

 ۱ نوساواتات هدداشراو ضف هلاعقلخ هدد اعو

 دانوزفردتسه هکز ورره مه  تقشعلاسشنمرسردنا
 (لابخ) نب(نم) شاد( رس)ی(ردنا )(تاد رمن و لوا هدازردرا و هکنوکر ه یلامخ ك ةش ع كاتس ەد اب ج

 1 |نوسلوا (دان) هدکلهدانز (نوزخرد) ردراو (تسه)م (دک)نوکر ه(نودره) و (قشع) ما

 یانعم) ۱ ۱



_ 

 سس سس سس
 ردتنحم همالبلاو هالصا 4- لع هنا لوسر ترضح تک هه الاء ءابلوا مرنم ل درب یا (تراش "ایانسعم)

 ولت داره رم غب هک دغو یب ال دق یلاع نش هقلا دم هنس د من یس وات لاغر ج تنها ور

 نوسلواهدانزید هکرلب دند لاعت قحزدر او هک وکر ھه دما

 تو ی ۶# ماعناراد مه دق

 (همغ) یول (دخ) (تا درفم) نوساو !شلکو و هدم هدنتمدخ تما اتم یدق لس ,ررلد عع مج

 تو دو (د) شو شک (نرژ هاش (ات) کو (تنات)م(تمدخ )ق (ىد)م(لاع) مناي د) +
 نالوا بولقا بوہع الا جو ال ام ہد او دام | اعود مش ضعفرم نالوا نفراعل اناطاسیا (فراشایانعم)

 هت رس (یدق تک املوالا عسحةبقر) کن الحرداقلا دمع وش هکلب ی دق نس هل رب روص بوم

 نوساوا تاضف 4لغاوا تماف هدو یخ هدنتمدخ لز دق یلاع س مھ س یس همقر الراب ونعم ناب و

 1۳1 دا نوکنزس ول مغ هارد # ی تما راک اک

 هکدسکر د( کس کر د )(تادرفم )نو داوا هغ اشا شا هدنهاچ كغ كنس هکح شا ن دک تم دخ كنس هکه دکره

 (نوکنرس) ند( و) م (مغ)وبق(هاچ) ف (ود) شاب( رس) هکح (دشک )هب اطخ ( )غ( تم دخ )نم (ذ)
 تاوهشهکمکره ه مدش ص نالوا تااسراار دص ثراو یا (فراشایانعم) نودلوا (داب) هعاشاشاب

 كقارتفا لنو یا دع كهللا ترضح هلی ااو ضار ءاندتعاطا کتمدخ كنس بولو ا علا هتسهماسقن

 نوساوا هعاشس اشا یک ورامو توراه ءدنهاع ك

 داننووحتدق فلا سس * دنآرب نخر داوات ره

 غا(نج)ف(رد) م( هکدرسره) (تادر ةم) نو اوا یکن ون هدنکو ال دغ فلا كان سرب هدعاب ا هکورمهره

 ليم (وج) هباطخ (ا)یوږ(دق) ددتاک ندتورغوط ( قو (شب) دواک (دیا) یر(
 هضوروهدن اداعوتاضارهار هک ه سن رھ (قراشا یانعح) نوسلوا(داب) ردتیاکندلکوب ی (نو)

 دورغون وار نوان تىق اد دورا تبا هدتمافتسا تلود هلغلو ناجر ج ر ضف را هدتدحو
 نوساوایعم دم انادوصسو عوکرراز زهدضا کت هدنزوشح کاخ زش تادنالواهزتس نداق تامهنوسقا 1

 نوسلکو لب یکن و هلا قشعدردو
 دانوخ رخ كئارهوکز ا + .دشاوهنق هن اکی تج

 ی )4 )زوک (مشح) (تادر ةم) نو داوا یس ءار د ناق دنرهوک شا هبلوا كنو تفم كلن سارک م شجر

 )نا (نوخ )ید (رج)یشاېزوک (اشا)م(رهو ڪڪ ) ن (نا) و (نب)نس( )نوت(
 هنسهدهاشم كفي رش لاج كنس بولو ا عطةنم ند هالا یو سامر ظ طظن هک مش حرم (قراثایانعم) نوسارا

 راسش اب ی اف هغ را هتسهدهاشملش رش لا جان و نو ساو ا ی از وه رخ سا نوه

 دانونفوذر ه-ندرکرد * یابرادر زود مشج نوسکود

 نم(ن)نس(وا)زو ک(مشح) (تادرفم) ) نوساوانونفوذهدکع ارح یروو ان دقلا رد لمشح كنس

 (نونفود) ۰ (رصم) كلی (ندرک) ف(رد)هیردسصم (ا )یخ وق لکو ک( ا راد )هنس انعم تلع مال (رج)

 بااخ نناشد ر لق كنوتفم ق شاع ك دا نع ر ظن كنس برا (قراشایانعم) تو نوا (دای) یجحاصرانف

 ۳ ریتم هلکبت اضو بف عاونا یکر صسیبلق رس اعیرالتع ندکفطلو مرکاضح نوجا ی ن ابدح حر 3

 نو-لوا ادح ندنس هدهاثم كلامج كنس هر یلق بو دیاناد رسو

 دانوکسیورارقوربصیب , × و مغرد تسلد هک اجر احر»

 کدرره (هک اجره) (تادرفم) نوساوارم هنوکسو زسر ارقورص دکغ كنسردراو لک و کربکد هدرب ره

 زن (نوکسف)م( رارقوربص) یا () نس (د)م(مغ)ف(مد )دد (تسا) هیتدحو () باق (لد)
 یدردلواردراو لکو کر یراتفرکتکمشءودرد لس ہک درب ره (قراشایانسعم) ت تو (دان)

 و نوسلو ازیشوکسوزم درارقو زسر ف هدنغ كنا نوعا یساو اهدابز بول تونع

 دا نورو لصو قلا + درد ش دشا لدب کرکره

 < ی
 ا ۲ است



AT 

 | ؟سکر») (تادرفم) نولوا هرمشط ندنس هقاح تلصو كنس هلو ادرد هدننلتكنا هکهسکره >)

 ()م(لصو)م(هقلح)نم(نا)م(درد) ربعض (ش) داوا (دشابن) لکوک (لد)هیفر(ا) کنکور
 كنس هلا لتشعدر دلنسهدنماقكنا هک هسکر» (فراشایانعم) توسلوا (داب) هرمیط (نورب) نس

 نوسان ۱۰ داو عد تاصوو نو داو | هرمنط ند ذس هقاح لرااصاو

 رو ام روح ٭ فاح ناح تسه هکر لعل

 (تسه)نس()م(لعل)(تادرفم) نوسلوارودن دما لسس> و نودرهر دنا كتفاح هک با ك

 یانم)توسو (دا) قتل (تود)م(سسخره)فادود(بل)نم(ز )دی (دود) ما (ناج) دد
 كظفاحل هبسنا تا ضو فول هس دق تاك نالوا صا هکش رش تادكنسقبقح بوب یا (قراشا
 نالوا ست لار ه دکردوبنالوا قد الر دنکد نکم كلب اراهظ | هسات ماوع لر همن الرارمسا لوا نسر د اح

 اتا هلو ۲ نوساوارود لرارمسا كنس ن دنا او ندنما ك: خو نود
 دایمدنزک ةدرزا تکزاندوحو + دابمدنمزات ناسطز ان تا

 ()(ن )(تادرفە )نوساوا ادو درو لزان نولو اع هر رابط كل ك

 < a b(ت)فطل( الزان )م(دوحو)نودلو ا( دام )حات 2 (دنمزامن)م(نابدبط) م(زان)هس المال (ا) هم

 دشرمور نالوا تجر هااعیدوجو یا( فرا شا یانعم )نو او ا( دام )درض(دنزک) شمنجنا(هدززآ) م

 هنر ات لرابروص ببمط هل غلو | ضر اع تاء رو ص ممر هک طا مسج اس مراپ دندمل اعتق ح هفر لا لداک

 نوساواشمنڪا اک ا تب اصارر ضر ند هضرا تاف [ اوهب نواعستاغالدوح و زانو نوسلوا و

 دایمدنمدر دون ص تش هضراع جج و  تسا تشالطدراد ی اها همه اللس

 (تادرفم) نولو ا در د نسج لس ها در درب ےھر د ہد ڪم الس كنس یم الس كل اع فار طا عب چ

 (تراع)اعەق(چ) دد (تما)س(>) م(تءالس)ف(رد) لاء فارطا(قانآ) (ممه)م(تمالم)
 (یراشا یانعم) نودلوا(دامم) درد (دنهدرد) نس(و)دوجوو تا ذ(صخت) همت "دحو( هزمه)درد

 نامهرد هدکتمالسلنس یمالسا و دوان د كنقلخ لاعفارطا عج مرد نالوا نیل اعلل ةر ثراو یا

 نو داوا درد اکرام مسج كنس ها در درب حه نالوا عام هکلقروٌه> كنس

 داممدنز زن تذطابو مرند ترهاظ هک ٭ تس تسصنءز قعءهو تروص لاج

 نولوا وله هصغكنطاو س«ءرترولر هاط هکر ده دنتاکرب لت لس یا كنا نعم لدار كرو لا

  E e CSهاطخ (ا)م(رهاظ) م ( تست تبعع) تکرب(نج)نم
 | لاو كر وص لدا (فراشایانعم) نوسلوا (دابم)وآ هصخ(درن) ت)م (نطان)سنهرترول ( مزد دا

 | س ىلا كنا  me aهدتسویع كف رش هجو نالوا شاشیو ماست نسر دم دن

 نوساوا لال اوول هصع كفءطا باق نالو ن نشوروالعم هبا ههل ا ت اہل ر اواو نو اوا

 دا ہم دل تحاف یهسو رمد ش هدر + یامغنا رخ دنآاردوح نج سرد

 | (نیا)ق (دد) (تادرعم) نولوایلوب كي اهب یهسورستماو دنلب هاک ه نج وډ هک وح ناز ی ام غب

 | هالا( ) يعض (ش) لوی (مر) ییام فی (یامغی)م(نارخ) هک (یآرد)کنوج(وچ)غا(نج) دن
 راکت سدر یا (فراشا یانعم) نوساوا (دامد ۳ کو (دنلب) م (تماف) لب وورس (یهسورس)

 کت رضح نوجا ندنتمکح ید داو اع وطقم یس ومآملرادءام ندمهال.ا | مهلعاس مربع نشور

 | أ هدد بن تمارکو فراعمغاو هد د. وطور یزیدسنفا ےہ مشلا رکز س ا دندلازبالم رو

  | ۱نودشندفازف اونالدخ و ندیاصحانارخنالوا ا یا و الص رها ءاقل
 | كن اطرس و سکنهکب ردق یلأاع کب دانا لصاح هلک ا شاع ناحرازه دص هدتما ة2 سا هار بول با طوفحو

 نوسمریایلاو نو اوا لول
  ۱دام دنس دو نب در هنعط لا " زاع آ هولح و نسح هک طاسنا ارد

 نم ارور كلاس روک نم ا هر هول ل: تب نا 0]

 ادر ©(



۰۹۰ 
 سس سس سب

 (لاچ) هیلباعورش(دزانا)م(هواج )نس (2)م(ند=)كشود (طاسب) وا (نا)ف(رد) (تادرفم)
 لوا (یراشا یانعم)نو لو( دایم) یخ کب ووک(دنسید) یر روکو وک( نیب دب)ښذزرس ( هنعط) توق

 هدکدتاروهظو بو دنا هواج هملع تامارکو هدا مواءنالو ای و ترا :ءا ةع هد همهل ات رق طاس»

 ناسا نیست بوملد قح یاہلو ا تام ارکو كن د دوس ندنس المتس ال هت وعالراو ا لال_-توطس

 ۷1 نوساوا یلاح هنعطولر درب كل د یی ودع

 دامهدد هوا ناحرع ول سنارد + دنس دب ےک ته اموج یور هکنار ۵

 نوسلرادن اس یرمغ ن دنا كن ءدکشت كنس دنارظن هل دن شح هکر ول ې کک یآ كس هکه کل وارھ

 (مشج) هال )ها ()یآ(مم)ل(وج) و (یور) کک لواره( کاره (تادرس)
 قوا تارزوپ(دنم )اب( بل )شف کندو نوک
 تآ (هلعیشغلار طن ملا نورظنب ) مر نالوا ید ثراو یا (فراشایانعم) نوساوا (دایم)

 كنس هملب ارط هب را توا دع هککر امم هحو شلو ارون مهل ةح رون یکی ار دی كنس هک نکره هرس یس هچ رک

 تالرزوبهدهللا بذغست ناجا ینوساوا :هسیربغندنناچ كنا هدنشت "آتاکبضغ نالوا هلن هح ول

 ردکعدنوسنابیکرانب هشنآ

 دانم دنقو بالك العد بحاح ہک ٭ وح طفاح ناشف رکشهتفکر اف

 م (اذش) (تادرفم)نو داوا تح احاکس هنج الع دنقو بالک هکتسا ندنزوس یمحاصر کش كطفاس یاش
 | هساطخ () م (تجاح) هتسا (وج)م ( ظفاح) یمجاصر کح# (ناشنرکش) زوس (هج فک )نم( م(ذ)
 هن راتلع نور درک كن اس یا(یتراشا یانعم) واوا (دابم) رکا 2 (دنق)م(بالک ) م(حالع) هسبالما(ا)

 ندن دل هم دق تاک دیش ده یناحور تڏا لا بمغ ناسا ك ظفاح سرت سا او د هب ه.هلا یش ع در دوا هش
 ینعم یب یکب اکو د A شل الحر ےلتغالرو تحاصف نا روص یاس نا: .< اطیباحور تذا هک ابا تلط

 (اضیآ هوا نوسلواتحاحاکسهس راهمعبط تاک الوا ۱

 درادمادممح قاطلس « دراد ماج تسدی ہک سکتا
 هک (سک ) لوا (نا) (تادرفم) راتوط ماد یغلناطاس كح راتوط ماجهدسالا ہک سک لوا
 ماد(مادم) دیتا هاش دان رب (م>) هبر دص+(اب)م(تاطاس) راتوط(دراد)حد ق( ماح)هدنلا (تسدب)

 هلن اطلس رک ذو یهلا یشع هل اقتس او هدها ګه دة شء ءار هک« ہک لوا (قراشایانعم) راتوط (دراد)

 راتو ط ما دم یغلناطاسا نعم ی دیا شم ض ف هلاع قاخ هسک لوا هہلب | لیصح یهاک |بلقنانمهطا

 دراد ماج کول مرد × تفا ورا تاصرشخ کن آ

 هبندحو (ا)وص (بآ)) (تادرف-) راتوطماح که تا هد هناضم یدلوب ن دنا فاح رض کو صرب لوس

 هتسا (وج) نان (هد کم م) ف(رد)کدلب (تنی) مش (ه) سنا (تایح) م(رضخ)
 دا تب ما (هناب او E (فراشایانس هم) راتوط (دراد)م (ماج)

 یدیا تابح بولر | نا درکرمس ورم ه دنا امر ازهدص هکبهاا قشءبارش لوش یت دیا 2 یدناتاسح

 دعتسمهب یه)اقّع با ارش دش وا هکهبا باط نادم لق نالوا یل ناخ تال ہاکی ش مھ ینارم * لواردراثلو

 درادماطنوزا هنس رنک 4 را ذکی ماص ناج همش رس زانو ط ماج

 م (ناج) كلا( هتشر )حف( م ) (تادرفم)ر ات وط م اطا ن دنا هش ر وا ربز یوق هاج حوا ذس هت شر ناج

 یانعم) راتوط (دراد)م(ماظن )ندنا (وزا)م(هتشر) وب (نیا)ا رز( هک)وخ(را ذکی)م (ماج) هسالمنا (ا)

 یدنکو هب ها لست هنسهدارا یاق ثالماکد شر یتجوا کیلی ا كنیسەدارا ناچ قد اص تالاس یا (فراشا

 ندیالهدارانائد رو ما نالوا یناسفنو كنس س ارز هل الرت a :بسهدارا يلق دش سه یک اعر و ةدارا

 درا د مادکر سران ۰ یو ونادهازویوام راتوطماطظو حالص

 (گ) رب (ام) (تادر هم رد :.دانعمعمراواو ¥ راتوط یسوه كنمغنةر اب بع یو ةت ورلد هار و بارش وزب

 یانجم) راتوط (دراد) یی (مادک ) سوهوادوس(م-)م(ران) بع(ات)م(یوت)م (نادهر )بارش



 نغی دلوا یکی هدارا كراصبالاولواو نان لها لهدارانالوا لت ویګ نسثااسیا (قراشا |
 قح نالوا یح اص از۶ حسا برد هلسوه یوقتودهز ا دهازوزب ل سوه ی هل 5 قشع بارشرب دکروک

 فراعییدرداس نما هتقحهرارساو ردهنوک هن حه دارا هدهناسمراتوط یس دارا كنغنق لات |

 درادماک هکیسکر ودرد ۷ .تس "اق اسو باز نور ردلکد هاک اراد درب نده

 نه (ز)هرمشط (نورمب) (تادرفم) نار )ا دنز و د كنه زداکد هرمشطندکمل كس داتا

 هیت دحو (ا)هک(سک )نامز (رو د) ف( د )لک د( تس )قاس یا( قاس )نس (و )قا دوط (با)
 یاویناسیع دناهضاقا قشعبارش د هثس اعبلق يا (فراشایانسعم) را وط (دراد)دارع (ماک )

 روهط هرمشط ندکن اشف تمکح رد بل انس هغر (یولیوالاوهنا) مرد قا یادخ ض. ةر هظم فیل

 ا دار اج فانا ا یر لاعف)لوشر داکدردیا

 ردهللادا مهداه هکر ان و ط

 دراد ماو تشو ممدحزا * یتسمیاعوسش همه سکر

 یراکدیدحدق نی دز( سکر ن) (تادرفم) راو ط لطرق ت دکم دن فطل كنس ن رل هوش نلت م ہل سکر

 فیطل (شوخ )وک (مشج)نم(زا)هیردصم()م (تسم) رواج (اهویسث) هلج (همه) د دکتج
EO SN)ل هتاذراو اتال كنس برا (فراشایانعم) ران وط(دراد  

 هلضرف ندنن انع كم طاو ف ورم اردقوو یامارکومولعردق ول یراهرغتسمو تسم

 زدرا تو نا كلكم رو ناج هکلو هجن رس (انسح اضر 0 اوضرقاو) کر اتوط
 درادماشو حص هکتسی درو ۷ ار لدو فازو خررک

 م (فاذ)یاکی(خر)م(رکذ) (تادرفم) را "وط ماشو حص هکرددرورب هک کی رکذ فلز وخ ركن

E CEE EEE EES 
 لډ بولو ا سلجو سد ا هلکنس ماد برا هح رس كل دلج مظن(بولةل انت مطت هت ارک ذال أ) (فراشایانعم) |

 هغ وزع باق یرکذ كيافصوتاد ك: سنو ا قاوا قرغتسم هکهمناذراونا لنس ادم رسوا دیا مدنمدرد

 رولو تنوکس هلکشب رشرک ذو راتو طل رکذ كنس ماد لق هما دمع ماشخ او حابص کرد درور

 دراد ماع ك تلعل ٭ نادنمدرد د ر نسر

 Ee () (تادر ةم) ران وط ك: ماسع كل ی :کح لء كس هرزوا یس هندسح ور كرادنمدرد

 راتوط (دراد) م(ماع) زوط ( ك ) هس اطخ (ات )قادوط (لعل] رال درذ(نا دنمدرد)هران(شبد)ر کوک

 ی وا یس هرابیلق لاک راقش اع دنمدردنالوا ح ورحم یس هنس هلکهشع در د كنس برات (فراشایانعم)

 رزلوا لصاح هل كتسنا تامل ول هسدق تالکت نس قا ینا و تنوکسبواوا عطقنم ییارطضاو او
 دراد مالغ دصو دون نسح ۳ ناحیا ظفاحوح حرهاحرد

 (غز) ویق (ءاج) ف (رد) (تادرفم) راتوطمالغز زود شکن راک ظفاسهدنسوق نقذ

 راتوط(دراد)م(مالغ) زوز( دص)یکیا(دد )نس ()(نسح))(ناج) دن (یا)م (ظفاح) لش (وج) کج
 ندیاروهظندکتاذ هنکی ر دلو ارجاع ندنک اردا ماعیلخو ندکع وه بع كنس برا (قراشایانعم)

 6 یک ظفاح هنل الج و فطلو هنلاجو نسح لر همت و هال ٤س دقراونا تاملععو لر ەى دار ارسا تانوُمش

 ینطصاا دج كہدحر در اولراهراعب باسح یی رظتنم هکناسح او مرک کنسول هداتفا كز وبه هکل زود
 - سو هملع نا لص نلرم ا رغ ءاص نما برا هادا ضر نسی نم لج هلکم رە نقع لسو هلع نا لص

 درا درصد لنصاحوا کت قت * درادرظنردتسود طخ نسح هکیب ۹۴ ااو

 ( کی سک) (تادرفم) راتوط ییاصاحرمه هک ل وا هکر دق ةر اتوط هدنرظن طخ نسح كاتسو د هک ه سکر
 رد(تسا) تباث (ققح) رات وط( درا د)م(رظن )ف (رد)م( تسود ) لاق ص هزات (طخ )م (نسح) )هک کرب

 هرس (هشهللا تیآ ارالاش تأ ًارام) (قراشایانعم) م (دراد) ز وک (رصب)م(لصاح) لوا(وا)

 یلصأح رص هک لوا هکر دقق هلو ار داف هر هدهاشد ین اص هدناع ونص دو یره اظ هدرهاظم هکهسکرتره
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 ردندراهنالا ولو دعت م هل لاج: دعا ءور دس> اص بلق ترصد یس هصتنو

 ۱ درادربغست وار کما هدا *  تعاطرسوا نامرف طخرب هماحوح

 (وح) (تادرغء) هرب دلو هلا غمت تسود لو ارکهرشموق شاد تعءاط یک رله هرزوا یط>ینأمر زا

 زشچوق (م ها ) تعاطا(تعاط)شاب(مس) ی (وا) ما (امرغ) یاب (طش) ی( (هما) شم
 ینط صا د كسیح برات (یتراشایانعم) هریدلاف (دراد ر )جاق( خمت) هسدالدلل (ا )ع( وا)م( رکم)

 روفغو هلا ترضح نامرفو هاو هناشلا ےظع نآر ق مکح غب دروس لاسرا هلس هطساو سو «-.ع هنا یلص

 هلن فلک ال) دلار ذعر ند همعرمشرا دعا رکمزب هدداسقن اوتء اطا بوب وق شان یکن ددو ناج هنا جرو

 تحك هل نس ديا عفر ندزعرزوا هدنامززهغد داو ارحاع هدنسادا یا لوا نس هحشرم. (اهع-والااشن

 هلدطرمش لع !اضق هدقداوب

 درا درکدیرس مدرهو غسترز هک * هناورن تفاب عیش نوجوډ لصو یسک

 (تادرفم) رات وطشاب یربعربهدنملا غد لنس م دره کی داو هناور هکر هنلاصو كسك ع نس

 ( تاور )ىدلۆب(تقان) م( عم )لس (نوج)نبس( و) م(لصو) ال (م)هسکر (یک )
 نوط (دراد) وغ (کد) شر (یرس) سره (مدره) نسب( )معلق (غ ست. ئاشا (یز) هطماوو یری
 ا تادلمس هک« دکر ع ر نالوا اعل ارونمیا هک رس (ضرالاوتاومسلاروت هّنا) ا

 هنماا كنغىتلاطقو مکح كنس هنا رک هسک لو ایداون تب رهظ .ربابو هل سو ر هنلاصو كن رون كفي رش

 : OEE Te رذو مها بولوا یضار هک انقورکچ- یم نوط شاب یربغرب ساره
 هنلبا ادو هن لو لاضر كنس یس ەل هس ار او

 درا درم هثدمهز د نیر هنا ساو ح 8 دا کریک ید ورو ناب

 | (تادر هم) هنوطهرزواوبقوب نشا اد یک هناتسآ وا کی دشر ایلام کر ہکع وا یک غانا كنس
 ۱ | م ( وا )یدشریا(دسر) + را( یک" )لا (تسد )سا كعوا(سوب) قابا (یا) تا

 | یانم) هنوط (دراد) شاب (س) اد(هشیمه) بت( دد) وب (نیا)یلع() لپ (هناتسآ )لس( وج)
 ۱ رد كنس هکر ولو ارسم هب ه کر لوش تالماک تلصوو كانت تس رق كنس ققح بو یا (فراشا

 | رمقحوروخ نیسفن ن دز ول رهو هننحو هنو ط شا هننلاراقانآ هلتراشحو لد حاد یکح لشب اهدکناسحا

 هوا ادح مدربندنعاطا هنامرفو ماو ندنمدخ هعالا ترمش> بو دنا

 درا درس ی هنس تربت هکسپ زا ۷ یربت ماهنبس یزورود بقر دز

 | (درب) ( تادرف) رات وطزسرپس یس هنس هنربت كغ كنس کند هقرا یدرو متر هم هنس نوکر يبق ر انس
 قوا (رمت) هقرا (سب )نم (ز )قو رب (یرمت) هم هنس( هنس )نوکر (یزور )نس( )م (ببقر)یدروا

 تمکح برا (قراشا یانعم) راتوط (دراد) زمسناقلف(رهسف) اک و ڪڪ( هنس )هب اطخ (ت)م(مغ)

 رد سانلاو هنا نم داعتس» کنید ینا رقا ءوسندن اسن او نعل ناطش كغب دلسق التمر یا دعمل هبا ج

 هب اطبش سوا دو هج رشذدر دص ندو هد ی ند هقر اراه ا وخ دب سرور دی راقب رط عاطق نکمتمسم طارمصو

 ن ریس هنمقوا لر هق كنس راسقر وار ز یدلما بومحم هلا تافغ با یزب بورو ارت ر ندنک اتر هزروت
 دلج اذادسا رش رتا اد اطا نر | فوش ند کاو ر هقو را سرم

Nدرادرتهشمه مغامدهدانیوهک % نیوز  

 ۱ نم 8 (تادرسفم) روزا نی اید یا وقوج كارت ارشارز روتک ین ارش د فاصل ولم ندک روا

 هګار(یود )ارز( هک )فاد( بان) بارش (هداد) روتک (راس) مرازیب(لوام)یروق( ك-خ )م(دهز)

 | ات واير برا (قراشایانعم) راتوط (دراد) فیل زا( اد(هسشیمه) مغ (م)م(عامد)
 || یلقنداوسام شو لغ هاکهرک سمرونسغصاکسو ل وام ند روص حال صو دحز نالوا هلا هتن اطش سواسوو
 || سنا ییناج خامداعا دیس هبن اجر یو كن هنهلا ق شع بارشار زها ناسا هزر قع بارش ی دیار بهت

 ر دیاوحع یلکیهاوخ ان اط رضآ لاعو یهلل ایوسامورات وط هد | کک و نیم طم وهز ات و لفل هلة حن

> ۷ ۰ 



RHR 

 درا درب خ یلقءهسوسوز ید * ارت هک سب هن نما تسدن رکا ته هداز |

 را وطرب ندنسهسوسو لتع سفنرب یس هک یز هدنافود هسیا قۇي هداف جهرکا اکس ندارش

 (ار) یزق_(سبهن) و( نیا)هسیافوب(تسدن) م (رکا) اک چد (تٍحه) م(هدان)نم(ذ)(تادرف)
 ةهازیا(شراشایانعم) راتوط (دراد) زسربخ (ربح )م(لقع)م(هسوسو) نم( )سفنر (ید)یتس
 كنس ند هبهلا شع بارش ىع دنا بابا و وح یب راکرش هسعجسو ابرو ی. دیا بارخ یکن روف كنك شخ
 رب دته دکبلق هم رق هدکد تارو هظ ی ثءناطلس هکی زت مد افو هسیا قوبدنافهاکسرک | هک ساف معز
 قرعه هقحرولو راتو طرحت یس ندنس هسوسو شاعءلقءیعاع بو یو لفاع ن دةح یىشەلا اند شاعم

 راب |یربو صال خوز دنا نما ندنغلش وخ رساند یس یر ا سفن رب راق
 درادرفس رس نونک |هدکممزه * داهشنورب مدق یو دنر دزا کی سک

 (تادرفم) راتوطیتسوهرفس هند تق هنانحمیدنش_ یدموقهرمشط ی دق ندنسوبقیوقن هکهسهکر

 هد المال (اه)یدموق(داهت)هرمشط (نورب)م (مدق)م (یوقت) وبق(دد)نم(نآ) هتسکرب(یسک )
 (فراشا یانعم) راتوط (دراد)م(رفس) سوه (رس)یدمش (نونک )نام (هدکم) دصق (مزع)
 رادربسخندسهاا یشعدردوندان هم بورک هدیروصیا وتو دهز فرع عسجب هک هکر ب اش ده از یا

 نادضیعمو تروص هکناهیه تاپههدیا نساوعدلولهنلو یهلاشع هدسالاحو یدسمثیدلوا
 زدمزال طرش یسلوا با رخ ره اظ هنطاتراعردناعتال

 درادرکحرد کی اود غاد هلالوح ۹ دردهاوخ لاک ظف لدا 1

 (لد) (تادرفم) راتوط هدنرکح هکنغادتبحرب ل وش یک هلالر درم لب اهرقیلکوک هتسکشكظفاح
 م( هلال) لثم(وح) كل (درب)متسا (دهاوخ )قا زپط ( لاخ) هسالملل (ه)م(ظفاح)قنص(هتسکس)لکوک
 یروصیاوعتو دهز( یراشایانعم) داتوط (دراد)م(رکح)ف رد)همندحو (ا) تم( اوه)م(غاد)

 (هلذحمال نلناعاالالا) ند نغیدلوارتاولرخربورغرب ندو دنک یکزغم یهنا دقعلوا یھلا یش تذل
 تلقنالواناجر رظنملطفاح قعاوا یهلا تو یشع هاکردلومقمقحا هشرس یییرش ثدس>
 ردم دقتبات هدقشعهار نعد ردرمستاب ا هرق تم غاد نالوا هدنرکح یک هلال یرمسکنم

 درادیاتعوزانناکدشادابزاب ± درا دین هنلاعوالینسزا هک اضبا هلو
 (هکنآ) (تادرفم) رانوطتاتعوزانهنب راقشاع ورک اتوط تر ارحرب ندنفاز كلا هہلاغ کب وب لوا

 (درد)هیتدحو ()ترارح(بات)صاخ كس (هبلاغ) يمض (وا)فنز(لیئس)نم(نا) کوب لوا
 (قراشآیانعم) رانوط(دراد)م(باتع) م(زان) راقشاع (ناکدشلد) هس الملل (اب) ورک (زان) راتوط

 هما ناجر حر تات لر لق اع ندنتا ذر اونا تاھا رشا اوندنتافصتالحتراب كنا هکشیقح بون لوا

 لاکز اس یترضح لوایهاکوراتوط ترضح تدب رق تالو تر ار ربیهاک یرلس ولقنالو ارطعم
 راتوط باتعریوز ابر هبراتتسا نلا جر او | هت راقساع نایشناتعسا

 درا د اتش تسرع هکدرک ناو هح + دانوعمه در ذکسدوخ تشکر سزا

 (تادرفم) راتوطبات رب یکرع ییعیردرع هکر دنکم كلبا هنرک ییکدابندنفرط نو تفموربصمیدننک

 (نوچمه) رک (درذکب)یدنک(دوخ) ریکمهتشکر دوخ ؟لوتقم(هتشک )فرط( رس )نم(ذا)
 راتوط (دراد) لر (ییاتش) ردسکرع (تسرع) كابا( درک )نک (ناوا) هن( هج) لب (دا)لثم
 نا هلو ید نک ق یقح بوبح لوا هځساوغ دیآ هاک ۲ لدرامادیآ هک انقح لع (قراشایانعم)
 اعبرسیکر ع هکر دنکم هنام ار دا ناسحا نتاسل و ضف هلتعرس را ره ه فرط اش راق شاع ن دیا ادف

 هشت هللاتانعرکم هنوطرحاعدبع نالوا بک مند اطخو وس قح تیانع ین ملحق و ضیخندیارذک

 درادیارس هر ر ضخ کن یا تساشور  تنود با درادکتسآرکآناومحبآ ردلکددسا

 راتوطبارسربسصت ندتاسح بآر ضخ کویر دنشور راتوط یا لتسود دکهسیا لوارک | تانحبآ
 م (تسود)قادود(با) راتوط (دراد) هکهدالوارکا (کتدنارک |) م (ناوبحبآ) (تادرفم) |

Th 
 (تنشور)



۹4۹ 

 هول ور دقلطم انف تاسع رخ ماکو ل E gt (فراشا

 كتشاعردسکب ا رم رب ندنفپ دلوا بسه یدیا تابح تابح بآ کیدا كنا رضخ ترضحو هکر درهاظ

 ردقوب یسافس هنن اب ۷۹ . رم. وص

 درادییاص شرد کت ساباق ۲ * فاز ءدرب سېز شرا دمشرخ هام

 (تادرفم) راتوطباصتر هدنکو ا هکردیاتفارب ندندرا یسهدرب فلز یراذع رونمیکد مشرخ كنا

 م(باتفآ)م(فلز) م (هدرب)درا ( سب )نم (ذ) رعت (ش)یکش شاو( امن دبش ر) ردراذعدا ممی( ام)

 دانوط (دراد) هیتدحو (!) تولوب (باصم) كوا (شی)ف (دد) دد(تسا) بدحم ()
 كن هسهل !تاذلاجلوا هکر دتتشح باف ؟تاذلاجیساضش كنناج زسوص لقشاع (قراشا یانعم)
 ندندراںاع كر وفد باتو | هدندرا یهدر یافصوا سا نالوا یرهاظء لنئاذیسلعویر وهط

 هلاج زون ة ده اكل هلن انقفو ردحانح مال ات انع هن ید یفر كن ارون تاب لوا ردسکی روهظ

 دراد یابهزانارتورس یان * كشرس لسناورهشوکر درک نم مشح
 (تادر ةم) هتوط هزات بابل دق یکی مورس اا یدلن اناور نلمس شرس هر هش وکر ه مج ب

 ینازوک (كشرس) م(لبس) ییقا(نادر) هبهشوکره(شوکر )یی( )نب (نم) زوک (مشج)
 هن وط (درا »)هد و (ا)وص (با)هسپ المال( )م( زات )كنس( ارت) الا تماف (ورس یه-) یبح )ا(

 كلاک اب لاجراوتانالوا ارا لاعلوا هاکتانعوقسفو انس هم هللا دم برا (قیراشایانسعم)
 كن سدک هلو مدلی ناور یک لبس یا مزوک هدراندسو شوک ت دم هصن هل دمم یسهدهاشمپاالب

 ترثک ارز مدیاهدهاشمو مرونک هروهظ باع الب لعنح بآ وب ینروت كف رش تا ذ نالوا هزنسندصیاقن

 ردتا دهاذم ناکما ثعابو تجر بلاجاکی

 درادناوصرکذشوخ هکداستصرف + دز مماطم موخ و خ وشهزمغ
 ران وطر کن لومقمو یرغوطرب فا ارز نوسلوا تصرف اک | رکود هل اط یمناق مبل هز غ خوشكنس
 رکود (دزپ رم)هباط (اطخم )خاف (منو)نسس( و )لومقم(خوش)تراشا هلازوک (هزمن) (تادرفم)

 (دراد)هیتدحو ()یرغول (باوص)م(رکف)م(شوخ )ای( هک)نوسلو (دا) بهن( ش) م(تصرف)
 ناور یک ر یراو یم ندک انن: دید هلقوش ناق مرکج كتان ءرظن كنس هجرکب راب (قیراشایانعم) راتوط

 هدنسهبانم تصرف لوا هدنقتحاما رون روک یک هل ماعم هلا سفن لاله ع ونربو هلا الب مظع اتر وص یم ا

 ردیاوصرهارباضحور دفطل نع دنر وض رهت نود داوا یدبا تاح بس تباننع :رط)نالوا

 دراد ناک لموکم تستسملت ۳۹ رکع دصق لدزدرا دورو ښ مشح

 (مشح) (تادرف) رات ول اس ار رکمردکرت بسم راتوطن دصقرکجندلکو کمپ لعنحر و كنس

 م (تس)دوبغزم(رک م( دمت کرک( د )ن (ن )رتول م اد) نس( تس رفت زوک
 للع كنسپرا (قراشایانعم) راتوط (دراد) هبتدحو(ا) م(بایک)م(لمم) دد (تسا)
 تروصرد هملق یا دوس شلواراتفرکهلقشع د ردو هلا بح فاغشقحنا لی انعرظن نالوایراعندضارغاو

 كل د كل د یرکح یلشاب یرغاب یلشاب یزوک ك قاع هکر دتغتسنم تویحرب تیانعرظن لوار د کد هیات همی

 ردشاپادا رمو لی هنسلوا شن یک باک شفا
 درا د یاو سو دزا که تخ نآ شوخ یا ٭ لاوس یوروز تس اصرا- ناج

 (تادرثم) راتوطناوحر ندتسو د هکهتسخ لوا شوخ یا زدقو یلاح لا وسندنس هغاج هت ب

 (شوخ )ان (یا)م(لاوس) هجو (یود)نس(یا)نم(ذ) فول (تسی)( می (ارم) هتسخ (دا)م(ناج)
 (قراشا یانعم)راتوط (دراد) هبندح و ()م(باوج )م(تسود)نم(ذا) )+ (هک)م(هتسخ )لو (نا)۶

 تداعسر دقول لا لاو دندن هم اس سملو ا هتسخ هالا تا قوش كنس هغر س (یلا ع یس كلع) برات

 ترشح زسزا دکن اسو یس تدم هصاوزمزاسن و عرضت هکه ناجح قشاغ نالوا یهلا قشعو درد هتسخ لوا



 هشد ربا هنانانعرطن رو هناملعو صفر ندق>
 داد ارش هشوکرهمهکشتسم مشمن ن یر طقا-تسخ لدیوسدنک |

 راتوطبارترب هد ه.دوکسص رش هکی مس تس كن و دع لوا ردیار افر نق هنناس یلکوکه تسخن ك ظفاح

 ( شرط (یرظت)م(دفاع )م( هتسخ) لک ک(لد) باب( یوس) ر دیا( دک ) نخ( (تادرذم
 لوا (قراشیانعم) زاتوط(دراد) هبتدحو (اب) م( بار )م (هشوک هیفرظ )ریش (ش)م(تسم) م
 هنس اح سو رګ ل د نالوا هّللا ءافاقوش هتسح لطفاحدنهدر دربتفوب قمشح بوم نالوا ناانعاا نع یع

 ر دراو یرافشاع شلوا بارش هلة شع در درازه دص یکن هد اعهشوکرب رد كنا هکر دیا نقد یتیانعرطنرب ۱

 دننآ تراشاترشعناماسترضحزک ٭ دما تراش كل فصآ بانحزا شود ااو
 (تادرفم) یداک ت راشا هترشعندنا ماد ترضح هک یدلک کس تراشب نادفصا نابنحههک نود |ا

 (دنآ) دز (تراشب)لوسر (نلی)نانهرزو (فمآ ر فرط (بامنج) نم(زا) نیک نود(یتد) |
 هللا لاو (قراشا یانعم) یدک (دعآ)م(تراشا) م(ترشع)م (ناماش ت رد ) نه( زا) یالک ۱
 هةر ویز ەد ااظو داسفونوک ماع و هڪابلج ہت (اریذنوا رشموادتهاش لانطسراانا) ىلاعت ||
 لسو هنلع هلتا یلص اع هلادج تانصلا لذفا هملعتاشتاکرفنت رض هطاسولاد نوعا نقل تصاو |ا
 هللان*الع هڪ یدجازارمما ناتفقاوو یدعرا هاناراو همانقلا مول ىلا ند تز بانج یزلت ضخ ||

 لاک كبو د۔ء نالوا هدسن دت لاک کی داک طر نخ تیا لا تلصو تراشد هل را رسا ناقراعناد شو |
 یمهنونعم ت رق هللا لات | سا5 یو فتکست یی لتر غو مسو هلتکو قشع هالا ترج نالوا هدد قد
 ی هار ها لعاوراب دلب | اد هاو داش راو د یدلک ت راشاو ن ذا ند هح بناتهن غب داوا هدناکدادخ ۱

 ۱ راب دل قاد د اشک ۱
 دمآتران هاک ارلدیارسنارو ٭ نک لک هدادبآزا ارامدوحوّلاخ )
 (لاخ) (تادرفم) یدلک قو قران ارس لکو کش لا نانو هللا لکندهداببآ ی یک اخ ندو جو مز |

 (یارس) م (نارو) نا( نک )رو ماچ (لک) بارش (هدام) وم (بآ )نم( )مز (ادام) م ( دوج قاری |
 قحدکنوح (فراشایانعم) یدلک (دمآ)م(تراسع)تقو (هاک )ال وع ةة ادا( ار ) لکوک (لد)وا
 هلا سس نالوا تاد هم تجنر هنس م دش س نالوا ید ثراو یا قصلو ترا شاوندا و ن دنا اعا |
 دانشزا هقح هار ابا تةفشو تفاریزب یک تانتاکلا د.م فاکس نس یس هذ لخ نلاسو هسلع هلن ا یلص |
 اتو ارز هار هک لآ تدعو قشع ی زه دود ولان بودیرا هدنس هت و تا دها چو تاضایرهدنببا او |
 نالوا هتا شرعو یدلک یتقو تراع كملق نالوا تتح ناطاتس هاکمتحشت شلو انارو هلا اوسام تا ةاعت ۰
 (هلع عطقنا نات نالا تاما دارد داند نالوا بوق ر ماو یا لو صح تراس داق |

 (مع) (تادرةم) یدلک نوجما ترابزرا نماد لا لوا ارز طارت س یچمعرا ین هقر دولا ییا 1 دنمآ ترابزر ب نما دلا راب ناک ٭ دولآ ی ةر یاران ز شوی بع |

 م (ران)لوا (تا) ریز (هک) شوشل وب هار ش (دولآ ی ع) م( هقرخ یا )طق (را میز ) هنارت س (شو )یک حب |
 نالواهدولآ لنو قسع یا (فراشا یانع) یداک (دهآ )م(ت راب ز)لسلعت ) رم) تا( نماد)م )3ا( 1 ۱

 | هنی رس (ت ماا م قتساف) یک طانوره اظقشاعیا عب هل هلازاورتسیبمت اسفت بوم مب ن یون سابل |
 نهلوا لس هلال ابر تاسلع هقداو تراع ءلراهطوی ون بلق نالوا هتل ا شر ءا ریز هل هد
 تمالع یرهاطظ دج یاوټتو حال صید هبلق حالم هن مک (هاکد لنا لص تمطصا ذا غم باقلا)

 ردشلک |

 )ا (تادرفم) یداک هرابع هکردف رحرب ندک ها راب ريد ندننسح تسود کمد رش زم نا نول ۱

 هب دو(! )م (فرج )رای دید (دنتفک )م(تسود)م(نسح)نم )را( تی )م(
 هفزاع لقو (تراشا یانعم) یدلک (دمآ) م(ترابع) ق(ردنا) راک (نادازه)نم(نا) رد( تسا)

 هدا لرل هتان فراعندهنونکم هسندا مولعو ندب اسس دقراوناویناب ر تالت ن دیا نات فو ح وزع |
SEETنبی  

 دمآ ترانعردناکنارازهزا تسفر × دننفکت سود حرکت ا ن ی حرش نیا

 ردو و



eT 

 ند کک هصا ن دنرا هلکشم تار ل هنناحورقاو ذا نیمعص هنرامع لوا هبال ناو ح رشر دقوب

 یداکهنرامع هکردفرحرب

 دما ترا د صر زورذا سلم هام ناک « نا وخز دوش دد سکره یامزو صا
 1 ید کن وا تراد ص یا یع دیا نشور سا لوا ارز رولوا ره اظن درب وخ یر ك کره نو تحول

 | بش( )نس(ز)روو(دوش) رها ( ادم( سکره) لحم (کاج) نوک (زورعا)(تا درغم)
 یداک(دما) م(ترادص) لی (ر )ید شور سل (زوفاساج) ی (ءامز لوا (نا) ارذ()
 رد د نوسان د کر درهاطغندنب و لو یر داره هداند لاع نسب نوک و (فراشایانعم)

 فراعنوسیهلل  ترض> قغ ار دیار و هبا ر دیر مسا نسا تشم هسفن نوسینرخ آن الو انقتمرادردیالکو

 تاومهارو: م لو ا!رزر دابلالاولوا یرهاطمكت هب هرس اره دل مواعو كن همهل اه اذراوف تامل اما درل ها

 ردهلناالا بوعالردم ده «هدنرادسصهرزوارل وصل جو ردا الو ق اهن ترضح نالوا ضرالاو
 ر دموقا تح لسو هملع هلن لص ها لوسردج هل لا هلال

 دما تراقح ناب یروم هکرکن تمه ٠ ٭ تدداتف آج ارعم شحات کم ج ترب

 | (م) (تادرفم) یدلک هلتراقحو رو هرب کر وکی مه ر دمج ارعم كب اتف [یحات كنا هکهرزوا یک كج
 رک: ) م (تەہد)دد(تسا) شاوک (باتف ) م (حارعم)ربض (ش) م (حا )اش مسا( مج ) م( ت)یلع

 |ةءلا) (قراثایانعم) یداک (دمآ) م (تراقح )و( نیا)عم(۲) هبتدحو )فرق (دوم) قا
 ی اا رکو تمافع لو | هح رس ی دیس دق ثد دح ( رانلاق هتفدقامعمض یعزاننت ی ادر ءا رک لاو یرازا

 ۰ بسک لالح او تمظع هلتسف وصول. س هلع تافصو هل رهظمهنسهمناذراونا بولوا صوصخ هبودنک

 ۱ ءامرب ردنرلحام ا ا احار د كی توا دانالر ار ھو لثم ی لوا یساک هکن ومرکمدابع لب

 ES ا هدیروصثراقحر دقوبهدالن | هللاا وهو سفن نالوا یندر دق هنره بوذلواقلخ ندنسهم

 | (ینرکذ نم سدلحان )هل تادها چو تاضابر بو دیا لرت یدو وو یسقن هل تبع ههللا ءاقل هکر وک ن رلبلاع
 هلا څه دتزع تو هلاکم هلع ساو الب ها هّلا ترض> نالوا یحداص ناشوا_ء هغر س ید رم تب ثدح

 مس

 هدهسارمق>ر دق هنر هرود ےک تر دراثلواینادقرغتسم هب همه ةسدقر او تابلت هلن هد هسناومو

 یدال ات حا صد هاك نا بوق ىح هماللا هلع ناملس تع هلا دنلب ا

 دما تراعرمزا س هک زادنک) دوش نابینا لدیا شوش مدحزا
 | (تادرف) یدلک نوجا ندتراغو داج شکن اک لوا ارز هلقاصکنااودنک لدیاندنعشح خ وشكنآ

 | اددک)یدنک (دوخ)م( نامی ا) کو کا( لدیا)ربجش(ش) لوبقم(خوش)زوک (مشج)نم(ا)
 | یانم) یدک دم ام (تراش)لیلمت(رهم)نس(زا)ییکج اشک )می هداج)ر (ک ) لقاح
 | كنالدا د دايز یهللا ةفرعم هشرس یسه)ملح تب! (ءااعلاهدابع نم هلا یشصاغا)یلاتهتنا لاک (ییراشا
 ۱ نسل اکو کی ار درللکد لا ندا الا ف وخ هنلرب نکر ا نينو مام ماظعیاسنا نوعک ار دهدانزفوخ
 كن راعو دباع یک اصمصرو علب و كناطش هلی ارورغو بکنم ءارکو فثکودکتف ر عمو لع ءنساکدندن ومأم
 راعالاو هفرعل ابولسهورو عقم هنوک هنندنرلک دا دلرت یهللا فوځ و ندنراتکر ح هنا دا ین هل ارور غو بع

 فو اءاد ندنرظا نالوا هلا بضغورهق كهللا نالواراحور اهقترض>بودیا هظح الم نی راق داوا

 هرامغد یکناع اهلا بضغورهق راھ ییلقر یم یرالقعاریز نیقاص یکن اعایدنک بولوا هدتشخو

 ناع الا بلس ن نملاعتهقاانذاعار در اوید فو كامرو

 دمآ ترا تقو هد.ثکن از یاناه * بارد تقو بابر ده اش س ام تسابرد

 م (ادد)]( تادرفم)یدلکیتقو ترا هک هک ایز یا لوا اکا هلک ا هلک 1! یقور دابر د یساح تاهاش

 ۱م (نانز) لواء هاکحا(نامه) هلک |( بابرد) م(تقو و) اک ۱(بایرد) م (ماش) م (ساج )رد (تسا)

 تاراق م هح ر کلکو کیا (قراشا یانعە) یدلک (دمآ) م(تراجت) م (تقو)شمکح (هدشک )

 Rose ی-هسلاحو تد سنا دنزء تع هللحو مظع بر لرمقح مع هلا هتل اب انع



۳۰ 

 یکلاهماناز راش یی فام هحررددامآتشهدوردک انفووخ هدانز یکه با یب یابرد یسلج ید سا

 انذاحو بقا رهییادآ هلتتشخ و فوخ هلک | هلک | یس نا تقوو یک با داو نل هاشردناسح یم

 نابزندنلا ناظ شو سفت هد هس مهره یا لوا ک | (باودلا لمطسایلادر بابا بادآ رت نم ( هکلوا |ا

 ردمزال طرش بادا قامو هلنفاحت یکلوبو یکی دنک ه دن زات تقو ار شمکح

 دمآ ترا هط رب تحاسرصنعناک % هاوخردهاشز یضہف طفاحو ءدول

 (تادرفم)یدلک نوجا ك الا یرغ تادینع«لو ریز هتسا ضہفر ندد اد نس فبعض نس ظفاح یا

 (ءاوخرد) م (ءاش)نم (ن) هند ()ناسح (ضیق)م (قا)نس (و) ثوامو فیش دو
 (قداشا یانعم)یداک (دما)م(تراهط) لیلعت(رمب) تداضس(تحام-)تاذ( مصنع )ارز (ک )هتسا |

 صالخ هن ا دود وخ ن دالا ن اط شو سةن و نسرح اعد عرب ٹ ولم هبا هب مش تا بخو ف عض ر نس طاح یا

 هلن لا باو عرضترازهدصا مناد نام۵ نس زم هلوا بامفرمش ها قلط ء ابف تانلجتو هللا قح سنا بولو |
 مرکو دوج لوا ارز هللا بلطنارفغو تناعتساو ناسح او ضف ند تق. قح هاش لوا بوروسراز هراز

 تفرعمنکیآ(اروک ذم ET )نا ناو نکا ( یش هع ن نکی مو هتل ناک لا ترضح نالوا یحاص ۱

 راون ادعتسمو تانص یالحص و تاذ تآ م یناسنا نالوا ندناعو لخت م کات ا ا یک ها

 نولرق ره اطو لانده رشد تاشیولت ی رار اع دع نالو ادنم زامن هدنس هلع د اکر د ندنمرک لاکو یداقتاذ

 (انباهر) ردشانا رهظم هنناسح او تفرب هم یدک قوا دنعلوا یدک |

 دروا ی وکب ور مغو تزور هک # دروآیھک |مشودایصدایدب رب ب

 (دیرب) (تادرفم) یدروتکز و هغلهصق ینوکم غو تنح هک یدروتک ی اهاک اک هک نو د یک اص دان |
 (زور)یدروتک (د روا )هي ردها ابر ادربخ (هاکا ۱) رع (م) ه٤ ههک ن ود(شود) لیحاص (امص داب )كس

 (قراشایانعم)یدروتک (دروآ)هب ردصم (ا)هصق(هنوک ) هسیالمل(ه)ز وا (ود) م(مغو تن )نوک

 هدیلق هبا اودام تارو دکب وشت یو ضیفرب ن دةح بن اج هصک ن ود هبا همهل | مرکو ل فاض ع هلن دم

 قشاعیا هکو د هلو یدروتک قلهاک | اک ند ههاا تا ذتالعتر اونا بو ابا عفر یض انا نالوا لصاح :

 | راوناو یدرونک زو هغل هصق نوک م غو تنجم نالوا هبا خو ضبق هک هاا و د_ج ههللا ترم طح قد اص

 یدنروکی رات آیلودقارغتساههالا لاج نا لع

 دروآ یهکر کدام کد و ناب * لاج هماح ےھد سوب ص نار طع

 (تادرفم) یدرونک لب كنىقور “هک براش ول م هرو هن رلب و طمكن_اع كنا ارش حامض یک اج ماس |

 ناتق ساج) و (حه) )باری عام (حوم) دیار |
 یدرونکح (دروآ) .a يسن (ا)تقو( ہک ) یلب ربع (ره-داب) تراش دد( دب و) ول( )قترب (ا)

 ۱ ی (فراشا یانعم)

 هرالماکد شی نالوا هطساو هنلوا ناسح او مرکهرادراصبوزحاع یک مزب كن همهلار اونا تالت تاهارشاو
 هر هدر “تۆو هک درام د وب هديا ادفیزم هتسب اشاندوح و نالوا هطقاسندرابتعای هک لاج هماح

 ردندنتاکرب یتمهو یرطن لرلاماکد شرح لوا هکلد رداکدندزعدا دعتسا مزب یھلا مرکو لشفنالواناسحا

 دروآ یهرلدیا اریزناهج نیدب * ناوضر ار تشم روح و هک اا

 (تادرفم) یدروتکن وجا ندنلکو کصكن هدن هناهجو ناوضر یس روح تنج نس هک لکل ک

 م (ناهج) وب( نیا )م (ناوضر) لوعفمتادا(ار) تنج (تشب) (یروح)نس() لکل ک ایا )
 تا یا (فراشا یانعم) نوت (دروآ) لود( یهر)لکوک ( لد)لدلعت (یارب)نم(ز (د)

 قلاخ یناوضر یکلام كت لجآ تنح مهالا ةفماخ دث رم نالوا اسآ تشمٌکروح هدنافص نسحو هدلاج

 ناخ كن رالود بولاق فرصتمو كلام هنتنح هلا هف رعم نالوا هل> اع تنح هدلاعو یتسهللا ترضح نالوا

 یدروتک نوعا یالصا كس راملقنالوایهلا لع

 دروآ یهر مم مع قمفریهز ۳۹ قشعردنا مهاررضخ دشو فاز مسن



= 

 (تادرفم) یدرونک هغلش داواکب م هک ی فر یهز یالوا هاررمطخ اک ی-هعار فاز كن سهدعشع

FEE SOPE(یهذ) م (نشع)ف )مش (م) لود (مشخ) کر , 
 (فراشایانعم) یدروتک (دروآ) ۳ رردصم(ا )شادل و (هرمه) هسد المال( اف) مااط( مع )م( قفر)بع

 لضفو كنا جر مرداد صف یرات كل مظع قلخ كنسمدش یه نالوا یدجا هار ی داهو ید ثراو یا
 یمهلاع یک كنو مد شرم ی داوا ارر ضخ رب یندا مولع لعد اکیه دقشعهاركناهرب ف طاو ناسح ار ظن

 یدرونک هذلشا دلو اک خج هکر دقیفر بیر هل انعتهللاترمض> اضع ی اجورظنو

 دروآ یهرمم دزیا هک لمادیهز # تسود تانعازارمشع ور یمه

 (یمه) (تادرفم) یدروتک هغلشا داو اکب یلاصت هلن ا هک ل لدې هلا نع تو دزردیکهزاربشخاد

 (دنیا) م (لیلد) بم (یهز)م (تسودتیانع)عم(ب)م ا زرءدیک (عدر) ماد
 دش و هلا نع كهللا ترض (قراشایانعم) یدروتک (دروآ) هغلشا داول( یهر مم ) یلاعت هتنا

 ماعد سد اعنالوا ز ملص ان طوزیلف لاستاو هح ولوز کو اسورمس ید هلن | دمع هلن اکرب یرظن تمه یلاع ۱

 بع ر مدشیه سفت یسع لوا هلو صو هنس همنا تلصوو هلو ضف كهللا ترضح رد هنیناحجاورا

 یدرونکه غاشاداواکب یه لسو یک كنون دنمرکن اشلا ےظع هنا کرداملد

 دروآ یهکر هام نا ضراعدان وح ٭ هامنم رع لدزادسر هک اھ لان هح

 (تادرفم) یدروتکه رطاخ یضراع كه ام یهکر خ لوا هکنوح ید شرا ههامنمرخ ند لکو ک هکر الان هن

 کج (وج)یآ(مام)م (نمرخ) هدالما(ا)ندلکوک ( ل دزا) یدشر(دیسر) ران لانه( هج)
 یدروتک (دروآ) بوح ا (یهکرخهام)لوا (نا)قاکی (ضراع)

 هدنزعباحلوا هکقولّوا هل .ناکرب یتمه كاما ددم سفت یسع لوا هللاد_مع )ف راغا یانعم)

 هنزع بانح بودیا روطخ هرطاخ تنا یاو داو تاصو هنو: تاذكنقمقح بوم نالو اروتسم
 هلّهشعشن آ هکمدلب رانا فتو دادرفورا هات بر دق لوا ندادوناح دلة عدر دو هل ازاسو ع رضترازهدص

 رد لوا قارحا هملکلاب یتمرخ هللا یو سام
 دروآ یه رفا راک تکان ¥ دغهالکنیک شوک امر اخ رع

 (ا) (تادرقم) یدروتکت سکشقوح هنحات قلهاهالکدغ وا رزالما ید هر ا اا هتک
 ) اسد) ہک( دغ)م (ہداک) و(نیا)ا زا کز یس (شوک) ی (ام) بلق ( رطاخ) قم راص هرات (ییج) هسدالمال

 (قیراشا یانعم) یدروتک (دروآ )هر دصم (ا) اش داب( هش)حان( رمدفا) لع( رب)نلقرق (تس تسکش) قوح
 لرمق قنص یل هرات دع در د ول مز لاسرتسا یت م الس اکشن دنا هح یک ارک هسکنالوا تسر تروصیا

 نتیروک هدنتروصرتف بوب ارت نل اع تر وص وا رز هلا هس هک ارممعت یزملقو هق هراص هرببحرب هتسهراب

 رکتم نالوا هدنسهزماتعم (قاوسالاف یشعو ماعطلا لک اب لوسرا اذهلام) هللا نعط هراملواواسنا

 لنساودیالالخ هی لهو بوروتکزاظ هتل تراک راه اش دابو ح شلوا ابن اونا

 ردشمرد هنیلفاس

 دروآ یهشنهشبا نم اعلاوح ۹ ظفاح تلور رو صنم تاردناسر

 (تادرفم) یدروتک الا من انس له اشنهاش لوا هک تقویدر دشا هرزوا كلف غاعنس ترصن ظفاح

 ار( اا) هکنوج(وج) ما( )لع (ر) ترم (روصنم)قین(تیار) ید دشربا (دناسر)
 یا اعم ) یدروتک (دروآ ) بوسنم هنهاش دان راه اش داب (یپتنهش) روضح (بانح)هسالملل (ا) زانو

 (هللالوسررنا نق نمالا ةدو دسمقرطا |لک) بو دیا تعاطا هالا لوسرو ههالا طفاح هل اد مع (فراشا

 عرشتواحل | هتح بانج هاکرد هل اش ہر وقسم طارص هست هلسو هملع هلن یلص هنا لوسر ترشح هغ رس

 )ضار یدردشرا هرزوا كلف یغا خس ترمن هنازامنو

 دادنیکسم نعدناو مارآوربص دان از مرا ار اخر هکنآ

 (تادرفم)ردر داق خد کمر و مار آوربص هننکسم نب ید رو یتکنرنب رستو لکه هکراسخر كاتس کتنا لوا



Ter 

 م (ربص) یدرنو (داد)لکض اب (نب رمن)م(لک )م(كند)كنس(ارت) قاکی(داخر) هک قالوا( کن
 یا (قراشایانعم) یدړو(داد) م (نیکسم) نب(نم )هسالهال(ا)ردرداق (دنارا) تخار (مادآ)

 یامس یقارشاو ینراب اكىرو مد: نالوا یهلا ل ؛روطم انس هک هنا لوا یه دش یه نالوا ید ع ثراو
 نالوا بوح« صن ندکزوب كنس بور و تکه روھظ ی ک نی رسنو ل کک هدکگرابم زاسخرو هد الص |ا

 ها تن هتک کف ردیا دیمانداباطعلا بها و ترضح ید اداشک ی قاغم باق نرل هک

 رورمسم ی دیر بهمرکو هغابق مسفنمو فن یاق لس هستاذرونو کرو مارآوربص هیالبودردنالوا

  ۱ردردافکش

  1داد نک نمدادشم رکدناوریه ¥ تخ ومآ لواطت ممرارت یو دک هکنآ :

  ۱(تادرفم) هکم رو ینداد نمک نیر در داف یهرک نم ۵ یدنرکوا یتداعلظ هکوسک كنس هک هلن لوا :

 د(ه) ید (تحوآ )داد تدع )فاز( )نس( کت الرا (کآ |
  ER NERهکمرو(داد) لغ (نيک غ ) رقف نیک نب ( نم

 نوجا قاق ره هنر ون تا ذ قشاع با اط هک هتنا لوا هلن هل نالوا بولقاا فرم هتم یا( تر اشا یانعم)

 لاج یووګو لالا صااخو لاق بودیرا هدن سهو تادهاج وتاضابر هدکشرمهآ تسد لاس

 مرکه نمک نر در دا یرک كیا مههننا نالوا (نين-حارجأ عسضدال) یدترکوا | یر عا |

 || هکمروینداد ناسحاو

  ۱داد نی رش باب ادمشلدنادع هک % م ديرب عمطداهر دز زورنام-ه نم

 : (تادرفم) یدروهننللنب رمشیتانع كنلکوک هناویدهک مدسک دیداندداهرفنوک لوا نامه

 | مدنک (مدیب)م(عط) ق ارومتم(مارف)ن(ذ) نوک (فد) لوا(نا) تدمه) نم (نم)
 | ردممما كن هوب ګرو ذم( نير )قا دود( بل ) هسالمال (ا )یاد (ادمش) لکوک (لد) الوب (نانع)
 | رکمدسکد ما نوک ل وا نذنساوسام هقالع ارم تمهكسن اف قشاع لوا (تراشا یانعم)یدریو (داد)

 لوایک ییدستام اس هنسهداراكناو هد تا ی كن کوک هناوندداهر هدرا قشع

 (نلدار من ات یدارح) بوماد ای افووت هدنسهدارا نىق تو یس دارا ید یداصیشاع

a ER 5 ۱ 

 دادنیانابادکناهاشیدادنآهکآ * تسقا تعانق منکدوم :کرز خک
  1ترم ۱ یدربو ین وله !ادکی دربوآ هراهاش هک هتنا لوا نا اف ارز کر

 ) (کنآ)ددتسا) م (قابتعانق) ہنر رخ (خک) هل (دوبن) کا (کژدومآ )هک |
 || زا (داد) فول( نآ) هر (نانادکب) هره اشداب (ناهاس) یدرف (داد)ینآ (نآ) دکل لوا

  ۱(فراشایانعم)  EE Eنوار ےسا نوا یشاع نالوا عطقن |

 هعانقلا) هکردتققح ناطاس قشاع لوا ارز ردلکدعن 3 ام هس لاح اعطق هبا قول یل اما دو ی- هت ح ِ

a REE نوای حاود ا 

 | ردشمروینزنک تعانقوهنب ران اطاسیرهاطفم (یرفترقفلا) ۱
 , داد نب اک شدوخرعودبتسوس هکره # نکل تروصهرزا ناهح تسد سورع شوخ

 : نییاک اک |ینرعودنک, یدابالومقیاویدشالوااک | هک کر کره نکلردنماک فطا رب ندنزو تروصناهج

 طا (شوخ) (تادرفم) یدرو  E 7(هد) نم( دا) م(ناهح)

 | ودنک (دوخ) م (رع) هک ۱(ودب)یدشالوا (تسوس ) هک کر د( کر ه) م (نکىل) م (تروص) لو
 | ندنزو تروص هن اف یابتد نالوا یل اعالت او (یراشایانعم) یدرو(داد)حاکن :(نباک) راض (ش)

 منا لک نتیروکی ک از سورعو ہک کر ه نک لر دسامتشم لء و دلا ۃرامتا سن یک از سورع فدطلرب
  ۱یرع نالوا یدمرستداعس بام هسیدلبا لوبق فاو ید رو لکوکه نس هزوع اند نالوا تالاخو ماهوا

  1ی = یىقاع بور ونە اک اکا یر ڈو ج اب

 دور
۰ 



 دادنیدرورفءدز هاصدک نونک !هصاخ ۶ وج بورس نمادونمتسد نی زا دعد

 غلت ثم نیدرورفابص داب هکیدعاصوصخ رد لد هل نما دورس نالوا هدنراک ی مرا ملا e و
 | (بل)م (ورم- )كتا (ن ءاد) عم (داو) لا (نمتسد) رکصتدنول (ن نیزادع) (تادرفم) یدروتک

 لا (نیدردرف) م (هدزم) م (ابص) ید (نونکا) م (مصاخ) قمیا (وج) راک ||
 اپنا ارشو منا همت لا دسهزوعاس دنالواراکءو را لوا (قراشایانعم) یدرو (داد) یازا

 رهط دث سه م دق تب ان هدمقتسم طارصنالوا مز الاکی هرکه دک د لس نغی دلا تالامخو ماهوار بارس
 | (دفارم ین دز مهللا) ید" اصوصخردقاوا هل نماد یا ماد بونوط یکتا ےہ ما الی ەن مولع |

 | یروهلنلت الترا و او یانو وشن هدزب لد. ولرارس اء ماكىس ختلو هم كنف رش ثا
 یدرونک یغلتشم یسادس و :

 دانا ماوقهطاوشیاتشریارفزا جا نوک ات ید نارو فکر » ۰ .. 8
 داد نیدلا ماوقهسحاو> یا ندنفارو لر لس یالوا نوخ یلکوک كطفاح هد_نلا ی هصغكنارود 1

 || ناق (نوخ) م (طفاح )لکو ک ( لد)نامزو ناهح (نارود) م (هصع)لا(فک )یف(رد) (تادرفم) ۱

 ددم(داد)لماکدشیه(نیدلا ماوقهجاوخ) رب (ات)قاکی(خر) م (قارف)  نم(زا)یداوا (دش)ز/

 تاج هتااغ یدنحورارس او هاملت راونا نالوا اد هد نسهر“ راطف دادعتسا مزب وها (فراشا یانعم )|

 ردمزال یدو یر رظت ثالماکه شرع هغلتروق ن دیا > و ید لوا نوخ یلکر وک كطفاحندنلانارود صع نالوا

 مه دکعالههت م ندنتارف لی رش تاد كنس ن یدل ا ماوق هج اوخ مش ناحدشهیارساتحاک او ۱

 اس هلو س سددهوداد هنششع هللا ترض> |

 دزی رب هتک شا بلطز ارو * .دزیکنارباهنتق شد مورزکآ
 ا (مور) (تادرفم) راقات ماقتا مدیا تعارف رفو مر ولواندملطرک او رراب اوقراهننج مدد هک نندیدرا كارا

 | (نیشن) م (بلط)نس(ذا) کادو او( دزکنار) ات (یتق)ندندر فا (شیرذ) مدیک |
 es (فراشا یانعم) راقلاف (دریشرب)هماقتا (هنسکب) مروذا |

 (طا ءابن الا ىلع ءالبلادشا) مرولواواحوص مسلی ات ہر اھاخاو مساوا ہ هدلط یودنک هلدقشعدرد :

 هش لا باق یاعو هلا تلفغ باح مساو |غرافندبلطهتناذوعا رکاو رثدقالتبمهالپ عا وا قە ۳

 راق د.د ندر رع تانسو رقلاع هماقت ا هنا ذو عنا

 : در رک: دا وح فا شد رد درکوح » یرادافرزا مدکن یرذکهررکو

 رک او (رکد) (تادرفم) راغ یک د اد شود ہندرا كنا کر ابغ ندمغلرادافو سن هدرذکعرر رکا و ۱

 (وج)هیردص()ییآوطافو (ردافو) نم( زا) سفر( مدکی) یتدسو () و دک(ذکعر) هر( )
 راق (دزپرک) از ()لی(داب)ز(وج) مسشودا(تفا) رمت (ش) هقرآ (یی) ف (رد) رابغ(درک) لثم

 | (دوهعلاباوخوا) هدمت دسم طارص نوح قاوارهظمه ههل ا تال ر اونا سن رکا (قراشایانعم) ۱

 | هرمسط مدق رب ندنرللول بو دیااف قا هرن او حلوا بارتهدننلا یراقابآكنا دخ نا درعندمغار ا داقوهشرمس

 ۱ ری هلماعم هر اتتساو ضیق هنود ردهللادارهدا یه مسشود هنر هقرآ بویمقح ۱

 ۱ درر ورفر کش نوح شنهد ةقحز % سوسفآ دص هسول ما بلط منکر کو

 اکو داش یکر ک#ثندشاهدرزکب هب هقح كنا نعاطور سز وا ملا باط سود مرابرک او :

 نم( )هی رکو فیس (سوفا) زوی( دص )م( هس و )م دا( ےا) م( باط) می (منک) م(رکو) (تادرقم)
 (قراشا یانعم) رواکود(دزیر) هعاشآ(درف) م (رکش)لتم(نوج) رمت (ش) زعا(نهد) م (هقح)
 ضیا ءاسلاناا) هلال هکشالم ماب !بلط ها لا ج تب ور تڏا هدلاصو تاباغو  دیلماک ت س رقرک |

 راق هضافا نیرابر کش تااطخ (بابرالا برو با رتالام

 دزبهربنالب رک یل درمش تساک * تسالبمادقشعناداس بشوزارق

 (تادرفم) هسع زهر ندالپ هک ییکرونالاسزاریردهدنق رد.غازوطالب یشتولویشا كتابا قشع |

YY = 



۳۳۹ 

 (تسا)هدنق(اک )دد (تسا) م( )قاذوط (ماد) م (قشع )ارح (ناداس )شنا( بش )ینقو6زار )
 (نراشایانعم) هم .فوخ (دزبهرب) م (الب)نم( زا) هبندحو(ب)یلاکوک ن الدرا ( (لدرمش) رد

 | یلاعت ها بح ینارخا لاو رقفلادعتسا لاقفكبح ین سو هب .اع هلا لص هتنا لوسرا لافت الدر نا یور

 .هداذعو ربصهدانعو رةذ قشعیار هننس شلوار هلر دزاورام لبصاح ( المال دعس لاتوف

 نالسرارب نقر دقو صالخ نآربندالبمادهقداص شاع هنو | لصاو ههالا ءاقلهدال- ورا انتساو

 ۰ کلب هسلوا E Se ازهر ندنسالب ناتسودولر درب هک شاع یا کرو

 هملیا شک افصند الدو ندافح

 ی سس سوسیس ا

 دزبمآر بهر لاخا کی ور بآ سد ۰ مي هز غرد هک بب رفنآ نم

 ن (نم) ۳ رر دشراف هنغاربطلو هک وصزول قوح مرروک هدک ه ز غ نس هک یب رد لوان

 | هوصز(یوربآ)قوج(س)مددوک (نیب ع قیدقزوک(مزغن)ق(دد) ما (بیرق) لا(
 | لواممحر بومحیا .(ینراشایانعم) رردشراو (دزبمآرب) لو (هر)یاربط ( لاح) هس الملل (۲)

 هدکتخرو تافتلاومدکشانع رطق كنس هکیراعدقراونآ تاسلعو یراپ رک ءو لوا نه هک الب یشاع |

 لید هتعانقورقفو هراقحو لذ یلابقاوزع بو دیار امرات یو حاتكناهج ناهاشدانقوحمرروک |

 ردقبوریدثراق هغاربط ی وصیزو بواق لیلددنعرروسزو هنا سا لاد > نادم هلک || ۱ ۱

 ۱ رادان قاسک لک شی یسدروص یلاع

 ۱ دزبمآرب نوم ؟شرس هکدنکن انح ۴ یزیماس ناسک انارح هک شع وکوح

 ]| (تادرعم) رودشراق هات نشان مزوکه کرایا نیلا نسرلبا ط الخ | هراز غ نوت هک داک !نوح

 ]| (نانح) نسروشیراق (یزبماس)هرلهسک (ناسک اب)نوصت(ارح) ریدض(ش)معد(مع وک )هکنوح( دح) ۱

 را لوا (یراشا یانعم) رردشراف (دزمآرب) هلن او ار مکشرس) هکر ات (دکدنک )نما

 | ثیدح (لجالكتقلخو لالجال ءامشالا تلخ مدآاب) ۱ ۰

 نک الخ نوجا تدابعویلاوقکیدنک یز دوج و ونوس یدن کی زولق هناځو هغ رس یسدق

 ] (لطفیاعلآ بال)ردەت اوهو سهنو ناط شول یک. دنا عنمندندا.ء یدوحوو ردهناوسام ٌهفالعو هدرلق ۱

 1 رردشراف هلن اف نشا مزو ک هکر دیاالتبمهرلالب نیل اول د ین مدعد

 .دزیکداررتهفرط نیزا یزاب راز ره  زاهدنعشخ رح هکیرومصو هاوخرعو
 ۱ م( رع)نس(و) (تادرفم) ردابوقنولوا ل بک بک هداز ندنون كاوز اب هقح ارز هتسا قل رب اصور نس

 | تب( زاید (یزا)ب (رازه) اتحاد (خ زا رز( کز ابا (یروبص)
 كهللا ترمضح نسقشاع التسهراصب یا (فراشایانعم) درابوق (دزیکا :ارب )هدانز(رت) بع 0

 ۱ رص هنسالد بولوا یضارهنساضقو هنس ار عنده الا ترضحنوعاقاو اا اواو هنفرعم

 | هقحیع رتسوک نووازوکهراعو امعمولا رز ەليا لا اوسندننمهحرب جھ بولوا ےہ است هنمکح عج و هلا
 | نکات بر کر هدشر ید کر رس لاتو ها یلفزاب

 هروهظراتمکحورراوق نولو اكس هدابزندنو حراخ

 4 طقاح هل رم میلست هناتسارب

 ام (تادرقم) ردبا دانعین دراکز ور كسردبادانعزکا ارز ظفاحیاوقشاب ہرزوا ین هناتسآ ملست

 |( نک )دانع (هزتم) کاک )ارز( ک) م )ته )شا( رس) م (ماسن)تشیا(ناتسا)یلع
 | مکحذناتسا کهدارارسلاحرهمظفاحیا (یراشایانعم) ردیادانع (دزتس) كاف (راکز ور) كرد یا

 | تسردنا هضراعمو دانعرکا هغ رس (اودشاودش )ریز هلی هضراعم هنس اتو مکح هللا ےس است هناد> هاکرد

 اذا هو رانا لکشم کشا ناسا یخ د نم ل الفالا قلا

 درا دب نآ ہک اقح درادن نبا هک سکا ٭ درا دنناهح لم نا ام لا ج ینا

 ا تادرفم زغوط ینا دکن وعقح هتنا زغوطینون هک هک لوا زتو لسمهاهج ناج رسنلاجكناناج | :
 سس ۱

 ات

 دم هر سو همی وی

 ا ی ی ی ت ا اس E TE ےک رد



۳۰۹ 

 | ك لدا ست ) زر درد (ناهج)  (لم) بوبع(ننج)م(لاج)ی()م (ناج)
 هللا دم (قراشا یانعم) زعوط (ددا دن) ینا (نا) هکنوصق> هتنا ( هک اقح) زغوط (درادن) و (نیا)

 ها ایا لرت یو لس ههللا یوسامو هناهح هکهسک لوازتوطلسمهناهح مه هاشم ها لام خاج

 زلوا لصاوو لتا هنس هدهاشم هلن لاج نوعقح

 درادنناشنوااب مرادنربخ نما + مدیدنناتسادنازیناشن میکعها

 زغوطناشن لواا مز وطرب = ناب مدمروڪڪ ناشن ر با هسک هندی ور ىلا لکوک لوا

 ییا لکوک (ناتساد د) ندنآ(ناز) تمالعرب(یناشن) هسک (سک) اعطق (ےھ) عم )( (تادرفم)

 لا ا ر مریطت (عیاق)ا میر 1( هد 9 هو ۸
 ندتقح بوہع نالوا بولقلا باقم لوا (فراشا یانعم) زعوط (درادن) تمالع (ناش)

 (راسالا ؛ درد وهو را دالا هکر دتال) مدمروک ناشار هلآ هسک ج ۵ هرس (یث لک سل)

 دوخا ردندمش داوار داق هر هدهاشم یهللالاج لوا هل اروححو هد رشروطو ناب هکبحوم

 ردندنازتوط هناشنلوا

 درادننارکهرنک شکورفنابراسیا ي ندادتسذزناوت تعانقلونمرس
 | (تادرفم) زتوط تیاه» راک لوو ارز نوق نابراسیا -لکدنکع كمرو ندلا نازمرس تعانق
 ادن(یا)ثلمرو (نداد) لا (تسد)نم ( ز) لکد نک (ناوت) م (تعانق) یشابقانوق (لزنمرس)

 | (ددان) راک (نارک) لوب(م) بارز( هک نوق عی كچ( شک )یتاشا (ورف) یهود (ناراس)
 لها داقتعاهلس هبلغ ق شع بوح هر شط ند رش روط نقص قداص قشاعیا (یراشایانعم) زتوط

 ارد _عاال) هنع هللا یضر ىلع ترم هجرک (هروط دعت ملو هر دق فرع صا هلا محر) هلب ال رت یتنس

 ییتقشحوهنک لشزاتاذهخوردهدهاشدیهبهلاراونا هبا بلق تور لوا امتار دے مروہ (هرآ

 هنکه دنرنآ رک دان داسلوا لرکوا ان رک لس ص رکو رص زکر دلک د رمو نکم كرد ہل ھی ور رل
 هب همهل استاد ڈراونا فک الب هلن ا لاج تور لو انامسهر دررح اعه دکلاپ هک هروک یهبهلاتقبقحو

 هم سقح هرمط ندکر وطل- یک د > نس رد تداح زج اعر نسقحءار كلاس یار دنرامعندقارغتسا

 زئوط تیاضیحهاروارز
 هرادنناس وخ رشا مم نیا هکادرد + تسنمشت ار دص هر نی رد یتدسره

 هج( غش (ره) (تادرفم) زقوط ناو ح رشامعموب هگافح رداد شتر شرب ره
 (ادرد) رد( تسا ) بوسنم هشنآ (نشآ )برد (رح) زو(دص)ل و (هر) و(نيا)ف(رد)همبتدحو(ا)

 (فراشایانعم) زئوط (درادن) م (ناس) م (حرث) مالک و رک (امعم) و (نيا) افح

  حو کج یدک هدانزیکی ابرد شنارب یهرذر رهو یسوطخر ره هاكر د زستیاخوو كقشء ارو
 ا جرا ارا توک روا دان كع ارودع هلم الس ند لز مر رھ لةشعءلزانمو

 1 نهی دنا هزل ددا كلا ور یخ د تمه له اهن ور درا ڈبل اف بونا دلا هنتمارکو فشک و هنس هوش كن همت عرب

 | ندش وعصءداز هکر دام عم رب م اوامکن الوا قو ذوب هک افمحردراشلب ا دعاصتو قرت سفن سقن بومسرباق

 کا زتوطنایو رسا
 درا دن نانح قو دیناک دنر تسود ی * یناکدنز تسود یی درا دن نا نح قود

lia aiia 

1 ۱ 

 1 قودرب (قدذ)(تادرفم) زتوط فودرردتاوا زدم سودا ر درسا تود وغو یر درر ده و

 | (تسدد) ین (ه) كارد (یناڪک دنز) م (تشود) ین (ی) زقوط (درادن) نیابغا (نانج)
 | بوا لا هتمارکو فک (فراشایانعم) زقوط (درادن) نانا (نانح) قو ذرب(قوذ)م (یناکد نز) م
 ن دنس ەس سرفر اع نالوا هد قر یک ا سه ماد د هما هما ا تامل ر او اراصقاننالاق ہد هس معرب ر

 ! | ردقو قور ەدە سرب کل رپ د مدن دشعرافراع بز سقاو یس دایک نبق مق بوم هڪ ر در امور 2|

 | قاوذاو ند قرد ارز دزیسق مج تسود رر نج هہکبحوم (هوآراذا میعنلا نوش :3) یح

 سپس سو ست

Kwa Eحسسسسسس حس سس ِ حس  



 یاد لک بولو ا تا ذلابهدن دبحو هلا هنا ترمضح یخ دم دتحرافراع نوعکن ارازغوطقو درب نده اور
 ردرلذل اراسنخا

 ار ناک نیا نیکو یر دو تاما چ نوحاس بنتزایدنز قیرط لک اک
 یا) (تادرفم) زوطقظو هدنقح كنا هنکوردنسسم ن رکوا ن دمت یھ رط كادنر لکو کی ا |

 (تستس)نرکوا (زومای) م (بستش)نم(نا) هیددصح(ا)كاباال(دنر) م (قیرط)لو کیا (لد
 (فراشایانعم) زغوط (درادن)نظ(ناک ( ود (نیا) هسک ( یک )هدنفحكنا (وا قح)ف( رد) ردتسما

 یقاوو ید را ونا ثراو هنن ینافرعهارو ینقشع یی رطالنناطانن یرمس ( یعط امورصبل | غازام) لکو کی ا
 نارورغدو تاماشدبابراناصقات نالوا ضّرعبابرا لوا ارز نرکوا ندرافراع نالوا یدجارارم.ا
 ردقرغت بسمو تسم هل ا هنهآ ا تامل تر اونا ضرغیفز اعلوااماردراقب رطعاطقتامارکو فشکب اعا
 زکه رشط ند مقسم طارصو ندیدم ءار فزاع لواو زت وطنظ ءوس هسکرب هد كنا

 درادننابزدن هدير رس خوش ناک * ناشوپوزارارسا تسعهش برقر دوخ رک
 زق وطیند ن نانزخ وشسفاوا عطق یشالوا ارز هللارتسندنا کرارا هد هنتي ا عع" بنقررکحاا

 (ناشویی)ندنا(زا)م (دارسا) دد(تسا)م(عن)م(بیقر) یدنک (دوخ) رکا(ک) .(تادرفم) ق
 (درادن) لد(ناز)غا(ش)ښشفاوا علق( دیر )شا( رس) اظ (خوش) لدا (نآر ایز (هک) هارن ق
 چیش هلا یوقنو عروو تاعاطو تادابعبقر نالوا ضرغر وح وعم یلق لوارک | (فراشایانعم) زعوط |

 عطا نااعسش سوسو ی دارارسلوا ارز هلنارتسکرا رس اندنا فزاع ضرع یئ ا ید هر ربو امض یک

 زانا ظفح یرارسانالوا تناماو زعوطفد نابز تدرب تروصشسعاوا |
 ناور یک کا کم ھا یک یرکش رکداتسا ی دار دک ازا :
 تفاطلو تهل ورقم یرعشامادمصلت وسر هش عنصم" نسهدیارظن هلتققح رک !لدوقواداتسا هک هی هتسک لوا |
 رظن (یرکش) رکا(رک)م(داتسا)نلدوقوا(یدناوخ) کهب هسک لوا (هکارتآ) (تادرفم) زتوطا
 (ناور)" م ) رعش) اما ) نکنل) رد (تسا) یععنص )ک تعنص)ا هلتقدقح ( قق: ) نسهدنا 1

 ار ل یان ا هباتش مواءهکض رغ بابوا لوش (یتراشا یانع»)) زوط (درادن) یراج ||
 ر کا هضمالک كنادوقواداتسااک | نسنودصکت دنیا مالکب یک رترلتتعالبو تحاصف رازهامطنو |
 هدو دنک امازون روک عنسهموع و ,طموشوخ سلب ار ظن هار ظن ناعذ ا ندنزو تا قو ذ هلتعشح |
 هدا راق شاع ضرغ ی یالکح كنا ردتسک یزوص تب زسنایب نده داوا تداحور قاودا أ

 زعوط تفانطاو ت٥ل وقد |
 درا دن نانز تصه نار دن هکونشن و ترش تدناوعم تماف هد نح ۱ :

 (تادرقم) زقوطنازیهاکس تحصن رب هک ها عاتسا روقواهنرمشع یس انج شاک یماف |
 (ترشع)هبالمل(ه)هب اطخ (ات) روقوا(دناوضم) م (تماع) شلکو(هد) ردزاسرومشمرب (كنح)
 (فراشایانعم) زوط (درا دن) م(نانز)اعطق (حه) رر (نارس )تص (دن) تشبا (ونش) ما

 لاک ضرغ ین لماکد شمو فراع شوت یل ہلا ادخ لالج او تہظء فوخو هلا تا دعا جو تاضابر |
 ینه زر صرع الب ور دنا توعدههللا تو قشع نالوا نب هرادتداعسبس ماد یس ندنتعفس |

 نمراةح ن دمة یب رطوز نایزاعطق اکسهک تالو ہد
 درادن نا خرزات د وکز اهخع ا٢  دابردادمااک ن وراف خک لاوحا

 (تادرف#) هسقوطنانفوتلا تکی دهراکشاهب هخغ ید ر وهل ینآ مابا هک ی لاودا كنعنک نوراق

 هراکشآ( )م( هېخغ) لب (داب) لع( )ید رو (داد)م(ما1)م(نورات) هنر رن (چک) م (لاو-ا)
 قداص لالاسیا (یتراشایانعم) هسقوط (درادن) ولزمک (نامن)نوتلا (دز) یح (ان)ز هد( وک )

 ق>نالواراهتلاو لیللارّوکم دکروکر یا اونا كنو راق نالوا ند ضرع بابراتولو اوزک عاد هدنناق

 هدناف فاعاطو تدا عو ی الم ةر وص ید رو هاب بو دیا فخ هنوک هن یلامو یودنک یلا منو هنامس-
 تا

 فی درو



۴°۹4 

 لاو اوران و لب ارت ا ندنراملق نتبع رزو ےس كلب ود ہراکلاس نالو ازلزمک عا ددنیا ید هرو

 راتوسلا تربسعندنوراف |

 درا دن ناه درد سکی هاشون نوح هک ارز × ظفاحوعم۵ هد كيدرادنناهحردسک
 (تادرفم) زعوطهاشربیلسهسک هدناهج هکاریز رداکد كلام هبه دب رب یک ظفاحهدناهج هک

 |(ایذ) م (فاح) ش (وبمه)لوق/(هدشی) رب (كي) زترط(دران)م(ناهج)ف(دد)هسک (سک)
 یانعم) زقوط(درادن)م(ناهج) ف (دد) هک (س) هیدحو ()م(هاش)نس()لم (نوج) تاع
 قشعو یلاخ ندهللا یوسام یلق هلکتانعو نوعكنساضح عم ر ےرکن الوا محرو ناجر بیا (قراشا

 | یوسامو سفن هک ارز یدلوا كلام هن کہ دن اهج هب هد رب ضرع یی یک ظفاحیلام هل هل ةفرعمو
 ۱ | یداوب هسک هدناهجین دیرمظن ی هاشرب یک كمسردشلوا لوقاکسقحا بولوا ص الخ ندنغال وق

 ˆ اذا 2 ٠ لسو ەلعەتتا صد ان دبس ەاانلاح نسج وانا ەت
 درادنهاک ینور لکو لشد, # درا دهام و تعلطءیتشور

 | (تعلط)م (نشور) (تادرفم) زة وط یتفاطاهاک دکن كنس لک زعوطهام نکدنشور كتعلط كنس

 | تاطا(یتور) م (لک )نس( )وا (شب,)زوط(دادن) کآ (ءام) نس () تتوطیبکشاوک
 یکلنشوركنعولط ك ر اونا تکلاج لک كنس براب (یراشایانعم) زوط (درادن) توا (هاک)
 هاکراب وب یک ل کہ دیدنع یف اطاو تذل كلاج ةدها شم كا: ز عو ط بوبر ندنراب وم ج كنا ھج یا
 ۱ ۱ ,. ۰ نوم ت ناو فاطر دق شاغل[

 ۱ درادنهاشدابهشوک نیزارتشوخ * ماج لا« تسنیوربا شوک
 | تاجو (هشوک )(تادرفم) زعوطهاشدابهشوک كلرفطاندنود ردسهشوک ورب | ثانس زنم ك ناچ مب

 | (نیا)نم(نا)فطاهدایز (رتشوخ) ریعض (میم) م (ناج)م (لزفم) دد(تسا)نس( و)شاف ( درب
 | لزنمویهاکر ظنلجورهلنادهک برا (قراشا یانعم) زعوط(درادن) م (هاشدان) م (هشوک ) و

 ۱ هکر دقو هاکرارقو اک ترب فطا هدایز ندنو هن هاش داب حور ردکتادراولاو كل وه باغ كنسیدوصقم

 : ردرااکد كلام هتک فلما یک كنو یرلهاشدانناهج

 1 درادنهآ با هک یاد هلآ 3 نم لد دودوخ راددنکهح ات 4

 | (دنکهحان) (تادرفم) زت وط تفاط ههآ کن رواہ یی هنآ ربا هن کخر كنس بک ینو لول مسهآ من

 | هکسرولب (هکفاد) م (هنآ)ب(نم)لکوک (لد) فول (دود) هکخر كنس (دخراب) ردیاهن بع
 یشامزوک ندناروهظ هاکمرک كنس اض براب (فراشایانعم) زوط(درادن)م(ه)تقاط ((بات)

 | بس هن اق هدا هبهدهاشم هنر وډ كلاجو رولوا لویقم هنوک هتهدن دنع لس رشتاذ كنسامم ین ےلقو

 | هاکمرکەن زک و ط تقاط هب اوسام رابغ نالو | بیسهدابرفو هه آب لق هنآ براب هک نسرول-رولو | دعت سم هلا

 ۱ نسهلمقدعتسم هکللاج ده اشم لغلق الغول ندا وسامر اک یماق
 ۱ درا دن ءا نبا عادوا کت سک * .تفاز لو اط مثک اھت نچ ھت

 | (نم) یت (4) (تادرفم) زقوط یغادثهاسو هکلوار دمک مزمک-نب زک ابی اظ تاک فاز كنس

 | م(غاد) رمن( دا) ردمک (تسیک )هیر اطخ (ا٥)م (فازرهظ( لواطت مکج (منکر کتاب( |
 یساضتقمل هل تمکح كانسهن برا (قراشایانعم) زقوط (درادن) م (هاسس) و (نیا)

 | تای هل فاوا یرهاظم لر هداضتم تافص یک فطاورهقو طساو ضاق لس هدالتا ملاعوب
 نی زمقلوا كتانعو مرکو كتا دهو قسف و لنسمزمکح نی زکلاب یاوسامرا دکاو مالا هد هب رشد
 | نده رش تلطهدالن | لاعوب زعوط نمک غادنناضص لک تاضتقمو كنس ہکر دراو ےک
 ردلکد نڪ صال

 درادنهاکن انشا ه باج + یرا دو هکهس لد شح نآ ما هدید

 | مثمروک(ماهدید) (تادرفم) زةوطرطت هن اجانشآ جھ مشمروک نسراتوط نس هک ی مج لد هس لوا

Treمس سبب  
> ۷۸ 



 ا

aaa 

 اسق(یه) م (باج)نسداتوط(یراد)نس ( 3) م (هبس) بلق(لد) زوک (مشم) لا (نآ)
 مثمروک مر نالوا نل اعلا نع یعیا (فراشا یانعم) زکوط (درادن) ر طن (ماکن) م (انْشا)

 هد هاڪ نی زمسقاو ال هلعءدارایراب ا رطن وله تاد تافص نالواهد س وه بغ كنس هک

 (هنداالا هدنع عفشرىألا ادنم ) هکزلو رووظیخ د هدشناح هللا لاحر نالواانشآ عمه هکلب :لکد

 زده

 درا دنهاقناخ هک یجس«یداش * تانارخ دیم یاد ارك لطر

 لطر) (تادرفم) زعوطهاقناخ هک نقوش لشرب لوش رونارکل طراکبی دیم كن هنا یا

 هنا نم ( تابار )م( دیم ) ادن (یا) بو د )اکب (م)حدق لوط بارش مهرد قی زکسیرکیزوب (نارک
 (درادن)هکت فو (هاقناخ) هتدحو (ا) م (حش) تہعوقوش (یداش) هسالملل (ا) |

 یدبره كمشعهناضمیا هغرس قیر تی دسح (تدف ار ىندزمهللا) (یراشا یانعم) زعوط

 بابسا هنقشع لماک خیس نالوا ید رون رهظمهددیرحت ماشم تمارکبحاصو تمهد مم نالوا
 رم بولوا صالخ ندن دىق شاع م لقعوب هکر و بارش یو ةرباک»ند همهلا قشع بارش نالواندرمعع ۱

 لوا نا درکرسو
 درادنهاوخ داد دار وتواط ۽ زان لدناک نیش سماخو رو نوخ

 (تادرفم) زغوط تقاط هندارف لتحصمدنا باطداد لد زان لوا ارزرووا شوماخو جانا

 م (تزان) لکوک (لد) لو (ا) رز ( هک ) دوو (نشن)تک اس (نسان)عا(روخ)ناع(وخ) |
 ا (فراشایانعم) زعوط (درادن )ی دنا باط لدء (ه اوخ داد) م (دانرف)م(تقاط)

 یهضراعمو لوا تک اسهمازوا لد هاد تمکحو هلا اد غنا >= کو دنک هبا تادها و تاضابر

 ندنابلوا یفار هنسادوو مکحح كس ابا ناغفو داب درو لس راز ههللانالوا نلاعلانع ءیغلوا ارز الت

 ردمزالاضرو میل بل زاوا یار

 درادهاکت بدا هدنرد شح % تفکش و شد هکرکن سکر ءینوش ۱

 زاقاصبدا رنلحا یزوکی زود یعد شاار یزوک یدلحا هدککوا كنس هکروک نعلخاتسک كسکر |

 (مذج)یدلجآ (تفکشی)نس( )وا (شی)قاب(رکن) م (سکر )بدا(خوش) (تادرنس)
 روصح كس براب (فراشایانعم) زعوط (درادن) ظفح ( هاکن) م (بدا)شلتر ر (هدیرد) زوک اا

 هلت ر ورغم هننمارکو فشکو هننفر عمو -عنالوا ل تح یاطعلدس هاب بو دنادوحو راهظاهد د ونعم ۱

 هبا ع وحر هب یلاعتقح هک |نظندودسنک یالاک لوا ردکلب دا یبهدانزیلجآ یک سک ون هلااوعد ۱

 ندهمهلا فطانامع | ظفح بادآ هدننا اعلاترروذح بو دیاد وجور اهظا هلا او ع دتوم# | بلط تیصع ||
 : اتش آزورش نمد اتم ردمورع

 درادنهار هناتسا نمدی هکره × یوش رکحنوضنتساووریوک

 نوسنکید(وربوک ) (تادرفم) زتوط لوټه هناتساوبدککره نوس ولار کح کیو نوسدک ید
 5 ار) ك شيا( هناتس )و( ( نیدم) هک ےکر د( کرد ) و (یوش )م ) رکج )ناف (نوخ)هسیالملل(ا)كي(نیتسآ)

 ندنرکمو هل محور كانفن ندا ثاربا تسورح هک کره (قراشایانعم) زغوط (درادن) لوب

 هلن رافحو لدرازب ھ دص هدة هاکرد E E لتمالس هقح هاکر دو بولو | صالخ

 نوسوب نکر ج رورغو بع ندنیلقنتسا هلشابزوکو نوسلغا هعلکو دنا رک ندنزازوکهلازانو ع رفت

 هلوا ظوفحو ماندن اب = یلراو لا ا دخ تجرو مرک ہک ا

 درادنهاک ص یا یشعرفاک » بع نکمدرک ودم رکا ظفاح
 (هدع» م (طفاح) (تادرفم) زم وط ها مصیاقشعرتاس هاب تبع هسرلب | هدک» اک رک ا طفاح

O ۱ UREA 
 كنس د هناحمو دسم رکا لوق طظفاح هلا نالوا قىقح بوم یا (یراشایانعم) زعوط (دراد) 1

 راوا



TE 

 نسکرداکس هدنقبقح منت هد حس لوا ارز هل بع هسرابا هد لماکن اسا نالوا تاکشم كتاذراوفا

 ردیاو نعهکلیر داکدهاک لاعفا نالوا ن نوع ارتش یش عرار شا بوبغىانىتاشلناورىلا )اع

 دونامیاعدو سردزاهدکس قزور * دون ابهصورکردامرتفد اهلاس اال

 (اهلاس) (تادرفم) یدباندنهاعدوسردمزب ینئور كن هن اهم یدین ندر هنابهصنهرتفدمزب رال هت

 هو BT رەنە
 ا ۸ E r یه
 ار زین نهرکفورک ذه دزیلقرتفد بو دیا هق الع عطق نوا ور تاجر تاب

 زتفر عمو مربی د یاو ت مو یتفاطل كنان دهناضمز مکن دلک نوح هللا ةفرعم لصحت وو یدیا یهلاقشع
 ردیالک امالطو ةفحاَندلا هسخو ردهالازتمهواعدو |

 دواز شم درک شع حد هحرد # ناتسمدیاموح هک ند ناغمربب یک )

EA۱ یدبااسز هنمشحیمرک كن ل داب ااطخو مر هتره رات مدن هکنوح هکر وک لا  

 (ناتسم) وک (دب) یکم زب (اموج) روک ( هک نی) راتسدشم(ناغمرپ) كلبا (یکین) (تادرفم) |
 یدیا(دو) فیل (ایذ) ریش (ش) نوک رم )دی (مدرک )نره (ہچرھ) راشوخرس |
 توق للماك د شم کلب ردلکد ابا ندا دهتسا یدنکز امص تفرعمو لع هللا یم مزود (فراشایانعم) |

 كنساوه لء وسلا راما سفن يا میر ین قم تم نم « هملع تمهو هس دق

 قاراو یز هبا ا ارت سو بو موز وک ندز ءرلاطخ و بیعندنمره سپدروک هک هنر ندنراشوخرس ۱

 ردشاد اازو شوخ یزلاح هلا 2 ال قشع تذل هز اج غامد بورک ندا ا

 دواناد لد نکردو م دید كلذ هک ٭ یعدس . وش هلام شنادرتفد ب

 م (رتفد) (تادر فم) یدیاهدننمک, یلق اع درون ى ارز کو هبارش ینرتفد زملع هلج مزپ

 (د م عن این )ارش (ی) و (دیوتب) م )ب (ا) معادل
 (تراشایانعم) یدبا (دو) ماع 9 لکوک (لد) توادع (نک) ف (دد) مدروک

 | یاحیاناو یماراو تفر عمو اء ندزملق مر ندزکمرک هس هسقسع هللا ترضح ته رطناربد یا

 ۱ رودارز زکیدیا لابو کو ندهللا یوس امراسغ یزعلق نالوایرتفد لع هلا 4 ھل ا ی شع بارش د بودیا عفر

 ها ردت ردوندهالا ةف رعم بولمق یاق دیہاتی ها وسام تو یرورغ هلاك: دلها لع هک دروکه دکنخ |

 ردشلبامورعندهلا
 دواج را هنشکر س هرادناردناو * در ینارودوسر جب راک وج لد

 (لد) (تادرفم) یدیاهتشکرم .ربهدنرب ناب هد هر ادلواو یدرل :انارودرب یکراکم هباجرهلکوک |

 نارشاو) ید (درکم)هیدحو () م (تارود) فرطره (وسرهب)لکر رک )لٍ(وج) کوک
 یانعم) یدیا (دون)هدنرب(اجرب)یاد۱(ب) ) هبت دحو (هزمه)شعو د یاب( هتشکر رس) هد هرئاد لوا (هراد

 ار ری تادابع عا ناو هبا قلق وب نوجا لع لصعت ن کیا هرم یندتفر مولعه دنلاح لا لکوک (قراثا |

 | ۰دااکرب ییودنک كع دیا لصق یلعنالوا یس ت ان اورکو تلالحو هاج هک اتقو یدیا م دق تبا هدمتنسم
 || دزرا كنسفند رج یکراکر بو با تابلت نوک ان او ڪ هدقح تروصور) نم داوا هدا ال او ذ تب رقو

 یدراب !نارودهناحره نوعسامشمو

 دولالابنوخ هژمارناهحنایکح هک ٭ تخادر كی ىلع تبحدر دزا برطم

 7 یدلوا ی زوس ناق یس هزم كلر القاع ناهح هک یدزود لعرب ندندر د تح برام

 (اد) م(ناهح) رالقاع (نامکح) یدزود(تخ ادر) ر(تی) م(لع) م(تس)م(ددد)نم (نآ) م
 هماقو حرم اهر دص (فراشایانعم) یداوا (دون)یع وس ناف (الابنوخ ) لربک (هزم) لوعفمادا

 ۱ م قشعدر دبواوا نادر دشاعنلتع کداولوآ لسصاو فراعو لاک شما س2 حاتفنا



۳۲۱ ۵ 

 نامکح لګ دیا نا وراه ظا همش رو هدسبنرب مه وکر هال« نالواهرهبیبندیهانتماز هر

E FT ۱هنتسورح ند ل ماڪ تب رق نالوا لء هج ۲ یر  

 رابداو انامشپ هن راتعتمدعلماک دشرموراپ دلغآ ناف نددذتمادن

 دونالبیهسورنآ دی اسمربسرب .* یوج بارب کوچ هکن از برطز کش ی
 یدیاهرزوا مشابیس هباسكنواتماف یهسورم- لوا هدنراکقمربا یک لک هک ندبس لوا مدلحآتدرورمس
 لع (ر)یک لک (لکوح) ہکن دنا ( هکناز) دورس(برط)نم(ز)مدلحا (حفکشی) (تادرفم) |

 )تقویم لو (ا)لف( باس مەخ( )شا( )ىلع( ) سا (یوجزاک
 نا دسهو یی خلر او لع همسر لاو هملقعل ا موللا لص دعب هتن ادمعه (یراش سا یانعم) یدیا(دو )سک

 تادها جو تاحابر ف.س یس اهردزا میشن هلا همان تسع هلماک دش یھ بودی ااا 1
 ےلقنویر بولوا صالخ ندن اخ هعفاتریغدرهاظ مولعهدک دلیا لاا لمل دو روخ هدنناا راقاب او لنق هلا ۱

 لوا هک دس لوا مدلحا یک ر الک ندمرورس ل اکہ ددل وا فشکنم یهانتمان دلزار ماو خغنمو یخ |[

 ادتقمو دش ,دمتتسصهاروادخ یب نالوا نا دزه باسلواو یتعسو ید ر ا ا
 یس هباس ورس هن رزوا اک ن البجا هدنراک ی مرا یبا ورظنو ی انعب اس تل اکر یا ددلها یاوشو

 ها همهلا تاضومفعاوا یزببولوا ناساسیراو امسهتاود یاس هرزوا مشاب وات داعس یک |
 یدال | ضف

 دولان رظن لعرد کت فک ی سک نیا ٭ لدیایسانش نسحرا بلط تا نازا
 (تادر ةما)یدبا اس هدر طاع هک دید هکر ینو لدیا كسا ساندن نخ زکات ادا باطی ندر وى |ا

 لکو کی ا(لد یا )سرک (یسانش)م(نسح) رکا (دا)م(بلط) لا( دیو( )نم( |
 یانعم) یدیا(دوب) روک (اتب)م(رظن) م(لع)ف( رد )یدید(تفک )هکر( یسک )فو( نبا |
 بوہغ لوا ا سک نمّومیع دیابت هلا نیش روت یلطابو قو یو ند رکا لکو کیا (یراشا |
 دردیکاندراد- 2 تومخلوا نولواضرغیسرووا قفوم ہل اکر یتمصص تلداکد ش سم نالوا اد |

 ثءاب ض رغ ههلیا باط یشرب ند هسناسفن ضارغا اریز لبا بلط یه انتمان نامر لکو ضشفو یھلا یشع
 ند ضرع بابراو یدل: وس یحاص یار دا مولع ندعمرب ندراصاالاولوایالکوویرارساوردت ده

 یدلبایحاهلا قلواقارا |
 دوباهتیاکعدندادنتفک تصخر » ناشوقرزا قحردنانمانراکرب 0
 یدیاراورات اهو یدم رو تزاجا هک وس یراتبا نج ہدن_ةح راشو قرزا مربب ی اکر لک ب

 (تمخر) رایهیک لوک (ناشوبقرذا) م(قح)ف(مدنا)نب(نم)م(كنراک )دش رم (مب) (تادرف) |
 ضرغ ب (تراشایانعم) یدیاراو (دوب) راتراکع ( اهتیاکح) رای دمر و (دندادن) ای وس (تذک )نذا |[

 كضرغبابراو ها ابر نالوارغصا ل د مر نالوا یح اصتهاحو هلا د-:ءبولوا یراعند هن اسد

 ابر له هو یدمریو تزاج  هناس و فش کخ یراتناضو تدودیه هلند نعو یراتانحو ب |
 رفغیوهب لرشنا رفغیال هقانا) هتناذصتسسا هدنقح را هسک نالوانوحما یناسفنضرغ لسعو ||
 تانآیهعال هصنردا ناب یک الهو یراسخ كنابرلهاو یک لاج مط (تلذ نودام |
 یدناراورلاکحو راسخ او |]

 دولانا دنا بع هم لماعم هک ٭ دشنحرحوارب ظفاحهدودنابلو ۱

 (بلق) (تادرفم) یدیا ماعبینامن بعل فارصارز یداوا ج رخ هدن دنع كنا یاقسهلز دلا كلتفاح |
 (لماعم) ارز( هک )یدلوا (دشن) فرص (حرخ) ریعض(یا) دنع( رب) م (ظفاح) شهلزدلا(هدودنا) م |
 لرش یا ك ظفاح(یراشا یانعم) یدبا (دوب)ماع(اناد) ولزم هک ( نان ) م((ب.۶) یی کود( هم مم) فارمص 1

 هدنسهب ونعم تب دنع نل اعت قحیلکوک نالوا یکن وتلا بلق ساز دل با هلاص لاعا یثیدو برو |
 اید رب مع قشحفارصارز یدنملوا قرض تولوا لود ةموع ارهدننق و تالماک دع ت رعو ۱

 کر اه 2ھا

 ی



TA 

 اضیآ لو یدیا لاعب یناهن ببعیلکود
 دوو یو مل اسزا نخ بشلدات + دوو یو سک ثصقام هقلحرد شود

 ییا ن دنر غز كی وم تان سزوس یک )ملا فت یږیا ی.هصق لوسک كنس هد نمهقلح مرب هصکن ود

 ىدا( دوب نس( )فاز (ویک) (هق) زب (ام) سل (هقا )ف (دد) بیک ن ود(شود) (تادرم
 (دوب)س()لبت(وم) مغز( هلساس)نم (ا) زوس(نضس) لیلا فن (بشلد) نره(
 كنسەدادخ ناد رع “قل نالوا زمع بصآ مزب هک نو د هتلادمع قمح راب یا (فراشایانعم) یدنا

 دزوآاالملقهنم صقناوا هغ نال لقالا ل للا مق) هنا دمعتسا یدیا شسهلوارکد یسهصق و

 رعشاا نم قدا لنس ىغا یناحور بس دق تاک نیک د لا فن هحشرس یلج من (البتنارقلا لترو هملع
 یدناندکهنائالام هبنارق هشدارارمسانالوا

 دو ودیوربا نا اک قات ثمزاب ۳۹ تشکس نا دلوانزا هک لد

 (تادرفم) یدیا قشم كنسهناخن اکكلوربا لسوریک یداوا قرغ هنا ندنقوا أل راکریک كنس هک کوک

 (تشکبم) ناف (نوغ)ف(دد)نس () بک (ناکز )قوا (لوان) نم ( ذا ) لر کس (لد)
 (فراشا یانعم) یدیا (دون)شاف ( وربا) یوا یا( هناخشاک) قش داع (قاتش) ورر ڪڪ ( زاب)یدلوا

 تذلویداواقرغهناف ندنتوا كسانع رظنو ندکقشع شت آ عادنالوا كتب ور ن كنس هک لکو ڪر

 لغو ا بقا م هکتاضومفو تابلت كنسان اد بولو | تقو ناورمک ل کوک لوا یدلوا قرغتسم هب هناحور

 نبع یافحو مع معو نادنسالودرد ن ود واوا همرک تام ااا هڪک نوناصوصخ

 ردشاا قودو ط- ندم سالو

 دون یوک زا هکعدسرن سکر د هنرو * دروا یاس ولزکابصزهتناافعمه
 ندکیوک كنس هک لدمشرباهب هک ه سول یدروتکر خر ن دنس نوال اوفعندامص هللا ترمضح مه

 ||( )ساف)س()(ب)س( و اف ات (هانع)ید(مه) (تادرفم) ید
 نم( زا )د دمشر ا(ےدسرن) هسک (سک )ف( رد)هسخو (هنرو)یدروتک (دروا) )هتدحو (ا) رخ

 شنچ تیاحور تذل هناج غامد ندو هال بغ لاع (قراشایانعم) یړیا(دو )نس( )هلع (یوک)
 طظ وفعو ومعها ترضح یلماکد شه نالوا تاصو لسو دوغان نودلوار ر ض٬ف ی دیا

 هز هنلصح قل انش ندکه تو هالراوتا تامل ق او ذاو ندکه بتاذ تد رق نالوا اریمندکشلب ارز نودا

 نالماکد شیهنالوا بواقلا فرمت و ورد دزو کت را ماد ردڈوا تاصو ثءاو هلسو

 هغو ط ندان( ت )دمشر اهب هکر زولوا هک او ر رو رخ ندکه ښدلرارس او ندکنزع بناج لنس یرمغ

aT.۱ روصندنالواراسالاولوا یراداده- و ىزا یاشازلب  

E Eدور یوداج رج ناهجز کتا هنتف  

 )ع( (تادرفم)یداوالهزغو داجكنسیعب رابوق هنیق هناهح یدقوطربخ ج هندنرشو روش مع ماع

 نکن نق)یدقوط(تشاد) م( )اعطت (یه)  (تشع) ارضا (مشم روشها یوسام
 (فرعب فذ ل نم )(فراشا یانعم)یدیا (دون) نس() راس (یداج) لربک (هزمغ)م(ناهج)یی راوق

 تافصوای- تایر لک و كن هم مولا قعود ملاعق واخ یربغ ندهالا لاجر یراد هدر نم هلا سدق ےب رح هبت رس

 نادجورسبمو تح روم یا ید لوا هاک او ید وطرمخ مه ن دنت اف صتورت اوندشالاحوقوذكت هبنایر

 یسلک كن ارو هل هناهج نالوا كتافصواماره اطظموب هنر (هنلک اشیلع لم عب لک ( ها نالوا دقت

 رای لر شاد

 دو و یو دنده رطظ نکش مهارماد ۳ مدو ثمالسلهازا م AES نن

 ن(نم) (تادرفم) یداو یاس اس نا زوط او انها تاب هوش

 رخ (مم) لب (ار)قازوط(ماد)می(مدو)م (تمالس لدا )ن (زا)یند مه) رم (هتشکرس)
 ا و سس ی سس سس سس سس سس سس سس سس سس ست سس دو سد دست سس سس هنعدرد لس برا (یراش نا یاذعم)یدیا (دوب)نس( و) هاس(و دنه) حیاصلوا (هرط )ماکو (نکش (

۱ 
EME 



۳ ۲۶۱ E8 

 یک راماوع تسر تروصناسلوارادربش ندقشع قو ذ ین د لوق نا درکر سورت م ن لوا ن دز او ار اتفرک |

 تاضحتاسلیقو ل هندار ارم انالوا هب وطتمو هنو نک« هدب وه يغ نس هلن دمص مدنا ند تم الاس لدا
 ردشابا دىق نب هلکششع در د كنس بولوا یازوط ك اول اهلارال

 دوو یواپ زدولا مکی دا ڈک ہک ٭ نملددناشکباناسقدن اش 6

 (تادرق) یداواندکو اپ كنس ی دیا توجما :هکداشک لوشارز هلرحا ماکو کے ات روح یدل اب

 تا (عداشک )ارز (ک )اب (م) گرک (لد)ا اکیا )اد )جک
 افغ برب (قراثایانسم) یدی(دوب)نس( )نا (ا)ن-(ن) یدیا (دوب) ثواب (اره)
 بوج مپ هک هللا باد فر هزر بو دیا صال ند ها غن تاجو ند هب رمش تا دوق یره فایل

 هکلوقةرا ب وزساع نالوا ناودانو التب مار ز هلو اح رشنمو فن باله دق تابلت ر اونا ذس کوک

 ترد نع كنس ۰ یسلک م اروهظ نالوا ندکضکناس> او مرک سو متاحوتفرب رها نطابو ارهاط

 ردرا درا دلا ام هکر دند که ب ونعم

 د و ویوریوزرآر دو دد ی ناهجزک ٭ رذکب ظفاح ت رتب ہک ویافوب
E Eیدنا هدنسوزرآ لو كنسو یدنکن دناهح ارز ۵ :رعوا هرزوا یس هنر  

 نم( اذ( ک)هرغوا( ذکی (تفاح) ت( تب ت) لع (ب )ند( )م (انو )هک () (تادرت
 برا (ینراشایانعم) یدنا(دو)نس (و) زو (یور) م( وزرا )ق(رد)یدنک (دشی) 5 :

 فالاضح کلب رد کد ن دزماف هده عو ن دزیقاتکسا مز یمعال مر دقوب «ڪ » رثرحاعد سم عرب ا

 | هد نعزنهدابقعو هدا د هکلوق ظفاحو  نوعقح اهم یی مرکو كاقوو فال هت برابر هدندکنا سحاو

 ی دکل الات ھنر ناکا د یافل بودیا شآذلو اوا لودر شتوهدر شدن فو

 تلصو هکشرش تاذ تانسندناهجوب طظفاعا رز لار هظم هک هساو تسر هدناهح کیا بوسرانآرب |
 دال هللا بح اهل« اقا بح | نم)ندنفد رش ناسا لسو هملع هللا یلص يیطصا ا ده لرد دحر د شک هل ا

 اترا هلو ردندنسرک ل کع رک ت اذاضحافو هکع رکدعو نالوا هلق فد رمش سد لح

 دو لصاحتردٌلاخزا یشورارهددد „ دو لزتمماون یوکر سهکنادایدان

 (تأدرفم) سیر نور ورسوی س :تد وکرم-تانس هکلوا نوساکا

 (ارهدید) ی دبا( دون ) نکسم ( لزنم) خب E (هکنآ)توساک |( دادا)

 یاتسعم) یدی(دو)م(لصاح)ه اطخ()وبق(رد) قاط (كاغ) نس (زا) كانشور(شور) هم هنج
 را ولا ناضفزحو لهب ونعم تد رق كنس هکىلصا نطو لوش نو هک ندمرطانونوساک !برا (یراشا
 راونا لک باخالب هک رللوق اماواواسنایراتسزانتتر ء هاكر د كنسو یدیا او امو نکس خیل هسدق
 یدیا لصاس تن اروو النشور ە رچ3 د الوان رھ طه اد

 دول لدردارت هحر دا مهد ونا زرد × اا نسوسنوحتسار
 (تادرفم) یدیاهدکبلق كس هکهنشرهیایاهدغانز نی تساریک لکو نسوسندنرتا كتیح اصم لام

 (اب) فید د) مو م(تبعع )م( ) ن (نا) م( لک )م (نسوس)لثم(نوج)یرغوط (تسار]
 (قیراشایانعم) یدیا (دون)هدکلکو وک( لدرد) كنس (ارت) ر) هنسنرد(هحره) مب (اسه)یدیا (دوب )لد

 یک رالوق ےظع هکر د بو ہو ےق 22 9 لا ند کرو را یراتبح اصم لار وس دق حاورا لوا

 مدیارکاذهدملقوهدناسل نش هع ر ءوط هرزوا كف رش دام كنس هلن هول صااخ ید هدنوکل وا

 دددمموللاددممداواناشب رب تیاعهدالتب | لاعوب

 دول لکش مور هک آحرش تفکسقشع ب درکص یناعملقدرخرممزاوح لد

 یدیالکشم هرروآ كنا هک سگ لو شو دارت ل نام ندنرد وک

 یدرابا(درکمم)م( فاع لتن)لتع(درخ)م(می)نم(نا) نوچ (وج) لکو ک (لد) (تادرفم)
 م( لک شم )هن رزرو اكا (درب) هک هنس سذ لوا( هک [) هلحرش (عرمش)یدربد(تفکسم) م (قشع)

 (دو)



To 

 امسا عمج هد ار ون تم لر دنقهدح اورا )اع نالوا هدنح دو اح هن (فراشایانعم) یدیا (دو)

 لوا) نالوا لوتع دشیهورس ون ديدم ح ور نالوا لمکمو لماک ینافصو تا ذ هل رهظم هب هنهلا تافصو

 یهانتمانقشءرهظملواو یدرابایناعم ل قن هک لکو کن دیدنجا رارسا یرهظم (ىلقع هل قلتسام

 لح نالکشه نالوا هرزوا زلکوک هبا نانو ح رشهطساوالب بید حور نالوا یهلا نینز اند بوم و
 ددم مدلاق بوشود هتسکش لابورب زسرکتسدهدتبرغ ل اع نالوا داسفونوکون یدع" یدراب نسورو

 دوب لطاد ل دو نم یس هکدرک اول هج * کره مشابن تسودیف هکدوب ل درد ددممهللا

 (تادرفم) یدلوا لطابیعس ماکوکو ميعسس خب هکر دنکم كلی اه یلوازس تشو د اعام کی دیا هدلکوک

 (ناز)(هچ)اعطق(کره) ما (مشان)زس تسود( تسود ی) هی دیا( کوب )ماکوک( اد )ف( دد)
 | دا فو نوک( فراش یانعم) یداوا(دوب)م (لطاب) لک ک(لد) قسم (نمیس )كیا (درک )نک
 سال نالوارا دغ سنی اشم هسا طقم مداشان لدو مد اعم لقع هدکداکهب البا لاعو هب اندنالوا

 ر کد كالا عت قحو ندعو سن اا سو د سفر و مدرب بوس ارظن هب او هو سفن تا حش موب اسد

 || یدیشروتمکیدنب!هدهاثدهدملصا نطو هن بولو ا لصاو ههللا ةفرعم هما یوقتودهزو ےلوا خراف ندنرکفو
 | هغر (ردقب هتاوربدب دبعلا) نکل مدرید میاوا ادخو یار مدرپندنسهدهاشمیدوص تو هالراوناو
 | یلست یدادا بهو لطاب یخ د یعس تاک کو ےعس مپ هکر دنکع كما هنالتبمدبع هیوا قفاوم هریدقتریدت
 یدلاق مهراحرب یرغ ند انعو تجردساو

 دون لر دابو ل در دنوخ مديد مع # مدد تابار ناب رحدابر شود 1

 | یدیاءدقل باب او ناه هدننکو ڪک مدروک یی وکب ارش مدتکه ی هنامهن دا لرارحاصههصکن ود

 | هضم (تایار)هسالما () رابح ام( ناف رح) رک (د۲)یلع( )یک نود (شود) (تادرفم)
 | ف(دد) قاب ()لکو ک ( لد) ف (دد) ناف (نوخ )مدروک (مدید) بارش (یت) بوک( مخ)مدنک( مدش)
 ۱ یهلا قشعدر دنالوا التم هد دوو ماعوهدهب مش تاطوب (فراشایانعم) یدبا (دوب) قلاب (لک )

 || یرلدح اص تفرعمرارساو تو قشع هلا ر کف قیااوحارابحاصم یرابلاطیهاتتمات ها ةفر عمر ارساو

 | هکر غ راذو لاسندقاتشادر دو ندقارتفا ما هد هتشنواب هک مدا سستو شستفتو مدنک هنیراسلح
 | ها یرصنع دوحوةدنک رازاوربیاع هسد#حاور ا نالوا تقش> هاش زابهاش هکمدروکو د یروناؤد
 1 یخ د رافراع نالوا تفرعمو قشعندعم هل قاوایراقاتشا لاک دقالب ههللا ءاقا نوح راقدلوا دمقم

 | یانت با الو د قالب هخرس یب رش ثب دح (تنطاهنرمشپ رفص حور ینرش نم)بواوا نو یرارکج
 ر درا مروا نمد ( نهرب اب نصاب میس نم) هدلصو

 ۱ دوبلمعیال هلءس نیردلقع *یتفم * یارفدردبس مسرب هک مشکی س

 |(س) (تادرفم) یدیازساقع هدهلتسمویستفهلقع_مروص قببسكندرد قارف هکمدنودقوح
 | ه(نیا)ف(دد)م(لقع) م (یتفم) م (قارفدرد) م (ببس) مروص (مسرپب )مدنود (مشکی)قوح
 نما لیگنلک نفراعنالوا هند فر اعهدلاعو (ییراشایانعم)یدبا (دوب) رسلقع (لقعبال) م (هلئسم)
 شاو تس اجور قاوذا لا ها لاج ةد هاشم بواو قرغتسسمهدننابر هطساوالپ تاضونف راوناوهدمک اد
 مدنودقوحنوج كم | لاّوسو بوروصو درد هن یمکحو یس ك ات ادا دودابرف ندقارفدرد هن نکیآ

 لار ارسا مک یخ دیراتفم قشعورلب لس هلا قلو لقعب ال هدقشع لئم وب یراسبتف «لقع مدلی | سستو
 ر دتر حر دنا تربح ماقمو نو اراب دع د ن دنراق داو اروم ام

 دو لگتستاودیلودمشخردشوخ * یاص-او؛زورفماخ سار
 ۱ ییا تلود ی دیا تعرمساما یداریدیلب فیطا م اخ هزورف نالوا بو سنم هقاحما و هڪڪ و یسرغوط

 رداس همنک هسک یلتلود رب (قاصاو) ردساط ولتیق ر( زور )م (عاخ)یس درغوط (یتسا 7 (تادرفم)

 و یی کم .( تلود) رگ( یدارپدلب(دیشخر ر (شز) ی ()
 | ناماس ترضح دننام هرسسدق یاشقاصسا وحش کز وک ربحر دات ربح (قراشایانعم) یدیا



YA 

 sm ۲۳2557۳۳77۳۷۶۶ | را
 هنانسرفنا طلسم هل غلو | تلامو فرمت م هیوا له ادوجو میلقا بولو | لث ان هتیالو كام متاخ مالسلا هملع

 "تو هالراونا نا دخ رةزورفرهوج نالوا ید څر ا ونار مظم هشرضح لادیادجاوا هجاوخ نالوا
 لئاز هلتعرمسو لع لادا دج اوبا نالوا هداز هاش دانبوروس هساعتمهرورظترب ندنثع ضف باق

 یلورب ی هانتما تال راو ارهظ مو یهلا ل ادار شود هامل ور ا د تنطاسو تاو د نالوا

 رد لقلمك فراعرو لماک

 دوب لفح نآرد هک م نتو زان ن ازا هآ * تسهکماد نیر د هک فتو روج نیزاهآ

 راهظا(ها) (تادرفم) یدیا هد ىلع لو ا کن دمعنتو زان لوا ها | ردهدنربقازوط هکن داظتوروج وب ءآ

 رد( تسا)یربقازوط (هکماد) و (نیا) ف( رد تقشد(لظت) م (دوج )ندو( نیزا) ردوا نزح

 | یانس) یبیا(دو)یلج(لنح)لدا(نآ)ف( رد ركنلتمعت (مت) م (ن) تن (نازا) م ()
 هک ندنلا یلظتو روح كت هند یان د ضو مل الهو الت او یر قازوط نالوا ر ادغو راعسومآ (قراشا

 تس رقبو دیا عطق ی ال با هاتر تنیزو تنطلسو هلهاجو لام كن ادخ ناد مه نالوا دعت مو لب اه

 لبا یسلاعرظن الدعم ندب رفد اا ادخ تانعو نوعركمر دشلبا مورحو رويه م ند هلا

 روا تاضو ف نالوا نور یاذغ هدنسلجر الا وان هدح اورا لاع لوشدآ هود شرور بولواباسفرش

 یدیار اوم د اج لوا کن دنم هفتو تور یهاننمان دن دارا رسا یانغتساوزان تابلو ندمعنت هل !یهلا

 العا هلکمرکیل.تس هط ساوا د د مهرب یز هن برا قدلاف هدر سح بولوا بو هدنلاع اغ و ید

 ۱ سو هبلع ها یلص دمڅ ك بربح ها هبا لصاو نسب برم
 دو لفاغاضق نیهاشهعشن رسز رک % ظفاحنام ارخ ىك هقهقنآیدىد

 ۱ (تادر ةم)یدیا لفاغندنسهعب A AU f طذاح یا یکدرو ک نس ههقهق كکلککی تینلاص لوا

 ( د )م (ناح)يبلاص (نامارخ)كلکک ( بک ) كلوك دش (ههتهق) لوا (نآ )یکدروگ (یدبد)
 یابا ظفاحیا (یراش نا یانعم) یدیا(دوب)م(لغاع) م (اضق) م (نیهاش) قانح (هعبرس) نم

 دورسم هل ار ههقهق یک نامارخ نیکو بولوارورغمیلماامو تاودو هلن مو هاج كن اند هکروک یاند
 ۱ هئوردشاوا لاسطاناشبرلنارسخ بک هنهلک !شومارف یامن ھا باذعو ی رتا تشهدبولوا

 ندنهاشهتا ءاضقنیر 12ا ن رک اغ بوش ارکفقوم تا ارکحب رادکاومالآ بع

 تومللهاسالا اان ردشلوا لفاع ندن لوا هرابهراب هلا توم تار غ نح ور ف عض هدن س هک رس

 انا هلو لس سو هسع ها لم نوک دم س هلو سر مر £ هلوزنلمق

 دوندهاوخ ناغمرمهرلاخامرس + دوندهاوخ ناشنومانیو هناضمرات
۱ 

 )۳( (تادرفم) ردرمسلوا یر لاخ كناغمرس زم مپ ردرمسلواناشنو مات ندسوهناضم هکمادام

 (رس) زدرم-لوا یعد قلوا(دو) رتسا (دهاوخ) م (ناش ثنو مان) بارش 2( ) م (هنا ک٥ )نم (د) مادام

 یاجوب (فراشایانعم) م (دو دهاوخ )یزانا لراوفاک(ناغمربب ) لول (هر) ق اربط (لاخ) زب ,(ام)شاب

 اعد هدقح هاکرد بولو ا لو بقدر هو هداش د هنا ځه نالوا ترنآ كلاس لافطا ب وقر ماو تب رة لصح

 هر ول بانو هت م د داوا ناشنو مانندلم_صحت ی همهلا تبحمو قشع ارا م یالرادتو یسو هل ازانو

 ینعك اف هقح هاکر د هزب لو از دارا سمزب لتربغو یهو هلتراقحو تنکسمرا زهد ص هق داواح وتم
 هکر د رسل وا لا غلا ی دینب تلاکو میلست هنس هماعءداراو هنهارلاخ كل ماکد شره ن دیا ےلعت نقب رطو
 ردلکدندتاکم ك | لرت قنعهار

 دوبدهاوخناهحنادنر هکنرابز هک * هاوخ تمهیرذکن وحامتب رترسرب

 (تادرفم) ردرمسلوا یهاکترابزثث رادنزناهحاریز هتساتمه نی هیارغواءزمرا نم مزی کوج
 هتسا(ءاوخ) م (تمح)نسهک (یرذک )کوچ (نوج) زی(ام) اب( تب ) شا( رس) ىلع (ر)
 (دودهاوخ) م (ناهج) لردنلق درع نداوسامدىق(نادنر) ییضوم تراز( رار )ارز (هک)

 TE AEE E E ET E رد



۳۷ 

 هرکصندق داوا هبا خالام نم هب ونعم تنطاسنالو اهدا د هک دا ناسح او مرکه بس دق توقر دقاوا

 (روبقلا لها نم اون عت ساف رومالا قمت رمعاذا) هکر وک نسل جرام ارد قاب زملود یخدهداع

 ا زد ند نه هسدقم حاورا هلا صالخ او قدص نس هار غوا هزعرا نه مزب هک اتقو كلاس یا هغ رس یرخ
 هللا ءابلوا بحول رادنر ناه جزء رق مز ار زز کلب ا باط تم_هنوعازڪج دارم لوصح ٽر او

 ردرسلوا یهاکترابزلرانلوا
 دولدد اوخ نامهو عدول هکسنامهرب ۷# تش وکر د لزاز ما غمر هقلح

 ددرسیاوا هوا نا محو قداوا هکر هن رزوا كلا نامه ردهدغالوق ب ندلزا یسهقلح كنا غهرب

 رد(تسا) قالرق(شوک )ف( دد) م (لزا)نم(ز)دشرم (ںاغموب) هپوک (هقاح) (تادرفم)
 هادم (قراشایانعم) یتاوا(دوب) رتسا(دهاوخ)لوامه (نامه) ر هرزوا كنا امه (مینامهرب)

Cfراوشوک هناج شوکو بور دت شبا هزناج عمن دن احس تاسف رند ابرة طساوالب ضف  

 یدیاهدشوک ق ذا (مکیربتسلآ) باطخ هد حاورا لاع هکندازا ی ونعمرارسا یکی دلیاراد ہو

 هل وندن ونور هرزواتاعفو تاضوفو تابناحور تذل لوا هک و لوا دج ههالا ترمضح هو

 دی زدرساوا هالوانامه
 دوندهاوخ نانو تسناهنهدر نیازار + و نم مشجز ہک ن دوخ دهاز یاورپ ۱

 ردرسلوا نابغو ردنامیزاركنهدربوب ندمعذج بو ندکمشج كئ س هکحده زنی دوخ یا یروا

 ()ب(نم) ذوک (مشج) ن«( )ی دوکن یو (نییدوش) م(دهازیا) تیک (درب) (تادرقم)
 یانعم) ردرسلواولزکو (دودهاوخنامنو) ردولزک (تسنامن) م (هدرب) و( ني ا)رس( زار )نس

 بعهد س هرهاظ لاعا نالو ازسح ورونابلوار | درخ ندی ار ضفو ند تس احور تذل یا قر اشا
 كنس هت وهالرارسا نالوا هد: سارو یسهدر كنسهلا سدق محو هک ت کی رود ھاز شک: یب دنکو

 ردرمسلوا ناهنوهن الا ها لعدال هکر دناهندمعنح ميوندکعنج
 دوندهاوخناورهدیدزا هکنوخرکدات زو صا تفر نور ت سم نم شک قشاعالرت

 ر د رسل وا ناور ناق ندنمنحلمک هنب بع یدک مرا تدان وکو م وب دیا لتقیشاع مب

 (تفد)هرمذط (تورب) م (تسم )نب (نم )ی یا لتقنشاع (شک ی شاع) بوبحم(ننرت) (تادرفم)
 ینا (ناود)زوک (هدید)نم(نا) مک ( هک ) ناف (نوخ )هن (رکد) بع (ا٥) نوک ( نوعا )یدنک
 قشاعو بل اعندرظن خب لوا هل ملج ین (راصبالا هکردتال) (یراشایانعم) ردرسلوا (دودهاوخ)

 نتا لتر اون او نتافصرات هدنوسان ماعوب متمق> بوم یعلاق رغم هنرمس (اووت نال داو وم) قداص

 ندنک انه دید اقر کح نق تا لک راوناود بع یک ییدلوا تبا ور ھاظ هدنوهال ماع یدل: اراهظا

 ابر ر دام رم هکر ھر دراو ارا او
 دو دهاوخ نا رک تمارق حص مدال ٭ دیلب رس دن ول قوشز کم د نآ مھ ح

 ر درملو ارات هو رظان نیکد هننقو یحامسص تمایق ند ڪڪقوش كسر وق شا هرق کم د لوا مون مب

 (!) ساب( رس) دوق( دن )نس( )م( قوش )نم (ز)تقو (مد)لوا (نآ)مزوک نب (معنج) (تادرفم)
 یاب دداا (دویدعاوج) یت( تارکین زم (تماه) ام (ج )ام( )۹
 رولت هس رس( اووم ) تقو لوا معشچ نب قیتح بوبح یا هجنرس (ارسالاروبترارحالا بواق) (قراشا
 تا ارا واو یابص تماسق هخمکح (هتمانقتمافدقف ناسنالاتاماذا) ندکقوشكنس هکرولوا
 ردرسلوارظتنءورظان نک دهنتقو یروهظ

 دوندهاوخ نارکد تسد. هقو عم فلز * درکد هاوش ددم هنوک نیزارک ظفاح تن
 (تادرفم) ردر سلوا هد لاراب رع ییازكت هوو شعم هتسالایادددند سک كن ورکا یے اظفاح

 نابا(درک) هبتسا (دهاوخ )مدرا (ددم)ندسک كنوب (هنوک نیزا)رکا(رک) م (طفاح) علاط(ت)

 (دودهاوخ) رایرمغ(نارکد) لا( تسد )هس الال (ا) رداکد نوعا ثد ات فرح اهم( هقوشعم )م( فاد )

 تن 3



۳۸ 

 تامل رهظم كن رل ترجح یاعتو هناحسقح نیغ اال از جس ا ینرندملاعتق دخ ترخاو ابندهسلوابو»

 ۱2 )هست توس ندهللا لاج هدهاشم هان قاعتههالا یوساموهدنل | لرابرم-۶ یلقنالوا یسهسافص 0

 هلا انعتم_ندقو یسانعمو بواطد یرمعندهالا لاج ءدهاشم ءلروهظ كامل را ناو عفر كتاب |

 یر سو هملع ها لصد هبیمح هاص هل ةده اش
 دنام ده اوف مهزمنینحو دنا ناذح %3 دنامدع او مغمانا هک درم دسر

 یدشربا (دسر) (تادرفم) درسا اف مهد هل وو یدال اق هوا ردرمسلاک یابامغ هک یدشربا هدزم

 (دناشن)نیلحغا(نانح) ردر سلاف ی (دنام) زا (دهاربنغ )یرلنوکمغ(م عمانا ) م (هدزم) |

 ةدهاحا) هلادمع (فراش !یانعم) ردرسمل اق (دنام دهاو م ه) یخ د( زن ) نل غول (نینح) ید :

 تاصو ةدزم ناهس تا لترا وناو یھلا تاضوفنالوا ناجر ج ر هناج غامد هرس (ةدهاشملا ثرو |
 یدلاف مگ هدناعوبردرسل اف یاب مع کردو طظ نسح همالوم مب یدنشيا قوا تس رقم یارمشو

 ر درم اق هویت دهدانبقع مع ۱

 دنام ده اون مرتش نینحزم بمقر × مدشراسک اتسودرلتردهحرانم . ۱
 (هحرا) نب (نه) (تادرفم) ردرسم ا مرتع هل وب ید بقر م داو اربقسهدنرظت كتسود هحرک انب |

 (نتج) ید (زن) یذوک (بیقد)مداوا (مدش)بق>( راسک اخ)م(تسود) م (رظن)ف(رد)هجرکا |
 ینہ ناغاہلع نم لک ) هلن دمعت سا (ییراشا یانعم) ردرسمل اف (دنامدهاوخن) ل تمرح (مرتح )هلو |

 نالوا یلعرهظم نکل م دلوا ینافورعشح هدقد-ر ندننهحدوجو هجرک ان هرس ( اكبر هجو ۱

 یناتیندیراسقر ناطشو سفت عد دلو یدیاتداعس هلا تلاع هب و انکحو رد_قاب هل هح محور ۱

 ردز)رمسلاف هلتمرح هب وډ تولوا

 دنام ده اوت مرح ح رح ےقم قم یک ۳۹ ار همه دنزبمر شعب رادهدروح

 نالوا هقنارارم-ا نزم هکنوح (فراشایانعم) ردرمسم اق (دنامدهاوخ) یسا > جا (م ج رح) ۱

 قلوا رداظ قتحدوحوم هللا ترشح نالوا راتسی د ندنساساواو است ایل اعد یسا :بولق 1

 و فک ۱

 هدنذعهر وب ین دوج و عع یا (فراشایانعم) ردرسملاق (دنام ده او ) یقو حامص (مدعص) ردنوحا ۱

 مدق یتمک ەك رس یس هلملج هبا (هنو معو م مع ) قشاعنلب | انفووحم بو درا هبا تاده او تاضابر شت آ :

 یس |شعدا دعتسااکس هسلصوو قتلصوو ت رق ها یسو دج هده شنو كنىلاعتىخ نالوا تاو

 ردرمسلاق نک د هنححاصتمام ةابندهلماعمنالوا اما ىا تو دلو 1

 دنامده اوت غراتفرهشیمهس داد شوخ قراش» مس ماعشورس ۱

 تام (شورس) (تادرفم) ردرسملاقراتفرک هغ ماد هسک هک ید رو هدژم فطل راكب کلم بغ ملاع

 (هشیمه)هسک (سک )یدرد(داد) م (شوخ)هتدحو(ا) هدزم (تراش)اکب (م) م (بیغ() |

 ۶ دک او

 ۱ هدراتتساوهدر بوم ول یاد لو بولوارا هودنک یټ ع لاظفاحرک | (تراشا یانعم) ردرمساوا

 ۱ هکنوح (وح) (تادرفم) ردرمسل اف ی مقم لن رح یرح هسکرب رروا ابار یش عج ادهدربهکنوح ۱

 | ۶۱>(مم) هکر (یسک ) نصح(ارهمه) دیوا ما جق(شب)یبقوطدر داده |

 || هنس هم يه (ههحوالا كلا "لک ) بوروا یهالا یوسامدوحو عسج نادر هلتربغرمشمش نوڪ ا :

 یرارار مسا( راهقلا دح اولا هت مولا تالا نآ) تونا اف هکر ی ده دنع رح كنس دق مرح رد ردشرا 1

 3 ا (تادرعم) نو 0 ۱

 اتا (ا) م (دماعم) های( هک)م(نادر) م (لصو) هیج ( عیش )یاس( ر )هیذحو() |

 ۱ ن روک مضخوولح وب هدرچ نالوا لاوزلا عب رسیک ف طا قرب و ارز همروک یتصرفو یاصتعنعرب ۲

 هاند ءیا (فراشای یانعم) ردرمسلاف (دنامدها وغ) م( ) قاسوط (راتفر ڪص) ماد 1

 ےک و ی تا

N.ران ۰ 3  
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 ا
 حتت سس س

 ٤ اش الو ا کام 7۳ 3۳ درو نشه شک عقاهار تاعلعت و

 ۱ رک ول د مر کین كنغوو كن راوكناسدنقاص هکددردلباب مد و یدرو هدرم لزوکر راک

 قابو عاد د معو ابندو ارز هل امورخو رو٥ کو دنڪڪ ندقلطمضا ف تاصوو ندةح

 ندا
 ۱ دنامده او مقر یتسه هفصصر هک * تدوم شةنز تاکشووکشیاج هح

 ِ هن (هح) (تادرفم) ردرمسلافم :رمرزوا ین هفصص یازاونک زدیرب تیاکشورکش هلو هنتش هل دیو لب

 | نع (ی) دد(تسا) وک (دب) وا (كن)م (شقن)نم( ذ) م (تیاکش) م (رکش) لعورب (یاج)
 یلارشو من یب م (قراشایانعم) ردرمسلاف (دنامدهاوخت) وزا ( مقد) قلراو (یتسه (هقسصص)

 كحهدب | ارکشتولادلا هن شق نئروک شوخ ی ؟دالواو ل ابعو لالماو لام كن اند ینا نالوا بارس

 فرههرب شو ین زانر ۶ للغش كراناورب نم مدیا تباکیش خرد عقد نور وکر تراک او مالاو

 || یثرندنادوجوممقر هرزوا یسهفسصحدوحو هرس (تااه ین لک ) ارز رداک د لح كج هنیا
 ۱ دوشم ول داف ی تو

 دنام ده اوج مج هکرو اس هدان ماج هک دونیا دنا هتفک دمشج سا دورس

 (دورس) (تادرفم) ردرمسا مج هکروتک ییاجبا ۳ ردرا عد یدیا وب یدورمس ك نسال دمشچ |

 | حدق (ماج ) یدیاو (دوبنیأ) ردراشعد (دناهتفک ) هاشداب ےسا (دشجح) م (سلح) همش

 : (فراشا یانعم) ردرمسلاخ (دنامدهاوخحم) هاشدابیسا )م =( راونک (رواس ) بارش (هدان)

 هکر درا شع د یدبا ول یراشحناج تح هن هدنرلاسآ ت تشم ساع كهللا لدا, اشنالوا قیق> هاشداب

 ۱ رک نشده ترص کرغو ونک هلآ کر نت له ترشح هدر رع ولی بلاط یا

 1 ردرمسلاف ین درا ناو اه اشداب هناهج یکم ج

 دنام ده اوت مرد رکو وز نون هک روآ تسدب دو ش دوردلدا رکناوت
 (تادرفم) ردرسااق ینک مردو یز نوتلا ارز رونک هلا یاکوک كک شب ورد یدن ڪک ینغیا

 | (نزخ) اریز( هک )دوتک (دوآ)هلا (تسد)یدنک (د وخ)رمقف(شیو رد)لکو ک(لد) غیا (ارکمنا د)

 هب اات د لام یا (فراشایانعم) ردرسلاق (دنام ده او )مهر د (مرد) هننشد( خنک )نون( رز) هن ون

 | ی "لفاتواضرفه ریاص ءا رخ نالوا قاسم اکو دن ن دنن و نالوا یزاج ءییع

 | لمس ترخآ با و دنکه دکل هک نا لنت تم رق هب یاعت قح هلکن !یخدنس ںولا هلا ی رالکو کک

 ردرمسل اف ین دیس هتشدشموک و یس هل رخ نوتلا قح هنلوا

 ۱ نام ددا وغ مرکل ھاء ییوک زج هک رز دنا هت شود دحرزقاورنیرب

 (تادرفم) درس اف یرغندنکلبا مرکل ھا ہک ردراشمزا هلانولا هرزوا قاطراج واکنردحرزو |

 تو د) رغ( زج رج) وتلا (رزب)ددراتمز ا( دنا هتشون) م (دجرز)قاطراج(قاور) و( نیا) ىلع (رب)

 مر یونعمو یروصشادرق كل اسیا (فراشایانعم) ردا (دنامدهاوخت) م (مرکل حا) كلنا

 لغا هرس (نینسحارجا عیضالهنانآ) هکر دشا زا هلن ول ا هد هواه ب < ارز نا تمزالمهناتساور

 ددرسیلات لر عنان هدترنآو اب یرندنکیالمرک

 دامدحا او مع مانا هکهدابراس ۳۹ دادشوخ فراش شا ناصو رکر ھم

 (تادرفم) ر درسا یراز وک معرکر وک بارش یدرو تراش» فمطارب یس هعنرک یلاصو كنا یورص- ||

 م(شوخ) ر بتدحو(۱ )هدر (تراش) رعت (ش) م (لصو) كم ا رظن هجو ازوک (همشرک) م (رصس)

 | یانعم) ردرمسناخ (دنامدهاوغ) م (مغ) ران وک( ماا ) بارش (هداد) رونک (راس)یدریو (داد)

 | هدرعمتقویهلا صفرا | تب رقو تاصو كنق فخ بوم لوا هنسشراعو نی داع نالوا نیس (فراشا

 1 ۳۹ ارز نا لس یهو ىع نالوا ی ره تت هل اص لانعا ذکی درنوهدژ مفطارب بوش ۱

 ۱ مه :وک م ی :



۳۰ 

 دنام دهاوقف م.ناشاو روح سن هک # ۳ عمطناناج انابر مت

 ۾ (ناشن)م( روج شفت )ارز( هک )م (طقاح) هممک (ربم)دیم(عمع) بوی (ناناج) تب (ناب رهم)
 (دابعلافور هنا) (طا ها ح ور نم سن ال ) (فراشایانعم) ردرمسلات (دنامدهاوخخ) ل (مس)

 مان اصقن هدلعر دق هنره ارز هم- دمهاندت> تجر طظفاح یا اک انامل ەدلع هجش رس یرالبل> ما

 یشتنروح بول وا هدر ناسعوناصقن +3 داو | ین ابر فطا هل ا مو یو لا تب انع هد ال داو | هد ههل
 کو ردرمسلاف بولواوح یناشن لظو

 دنا یراکارد تسنا دنراک نیاهکناو ۹ دناع راب مرحردلد مرگ دن هکر

 (تادرفم) یدلاهدراکننا ید یشیا وب هک کل واو یدلافهدننمرح لر ابیداوا رع لکووک هکفکر د

 ( هکناو) یا (ناج)م(دب)م (مرح) ف (رد) یرحت لکوک (لدمرح) داوا (دش) کیکره(کرح)
 (فراشایانعم) یدلاع (دنام) م ( راکنا)یق(رد)یدلبب (تسنادن) یشبا ول( راک نيا)هکهسک لواو
 هبا تادها عو تاضایرو یداو امر هبات له او هبلقنالوا هاشنم لک ناو هّللارارسا ن زاغ کمک رد
 بانج هسک لوا یداو نس هت ره دی ر فتو دی رع هلا لم هک ی همها | ق شع بولو ا عطقنم ند هالا یوسام

 لکو تلصوو تسنا ها هللا لاج ةدهاشم بولو ا قرغ تم هبادخ تاذتاسلعر اونا هدسهلاسدق

 هلت مغو ییسوپودبا لواسههللا لها قد رطوب کمک لواو یدلاقماودرب هدنقوذتیورلاک هلبعاد
 قاوداو یاران رهاظیالع نالوا هک اوهرغلها یدلوارادربخ ند ه_ادحووهقوذروماوډ

 یدلاف هدراکنایهناحور

 دنایرادت درد هن هکدزبارکش + نکمبدع نم لددشنوربهدرزارک |

 (تادرفم) یدلاوهدنسهدر ناظ هکنو ساو ارکش هبا دخ هلبمع هسبداواهرمذط ند هدرب مکوک مب رکا

 هلی (نکم) م (بمع)نب(نم)لکوک( لد)هسیداوا(دش)هرمشط (نورب) م (هدر)نم(نا) م (ک ا)
 قشعران لغرک | (یتراشا یانعم) یدلاع (دناع )نط( دادن, )م (هدر )ین( )ا دخ (دزیا) م (رکش)
 منعضدوجوو کوک من لا قح تاملجتر اونا یی داوا ل دنءهرابهراببوسمهدیا ل هت كنان سروطو هلا
 الو) هلا عالطا هن درارساو هسی داوا هرمدط ندتمصع هدر بولو امان دیو اوسر لغاو ا لالا برط تم

 مولاکیو هلع ی بولوا نب رهاظ یخ دنس ترخا کلاسی هسی داود ترهل »هنر رس (مالةمول نوفا
 لص او هنس هته نیتملا قحو نقلا نیع ماکو ک منی کن وساوارکش هنسس ا ماء یاطع نما اعت قح هلی
 یدلاق هدنسهدر نظیک تروص لدا نالوا تسر رهاظ بلوا

 دنایرانزو دش بربمو ی ندر هقرخ دا دشوب ی ناهن بمعدصو قلد حشاد

 (تادرفم) یدااعراتزو یداوانهر هب رطمو ی هقرخ یدردیارتس یجمعنابتزوب خب هک ی دیار او مةلدرب

OE OEE SEG)یانعم) یدلاع (دناع)م( رانز)یداوا ( دش)یجلاح (برطم) بارش ( ی )م(ن>م) م (هقرخ)یدردیا  

 مدول برو ب# ناشب ر دو ورب شلو ا او خو نامارخو نی هما لاسعاتروص نالو ازم (فراشا
 عسنم بو دیا تخورف حال تروص هقلخ بو اس ندا دخ نالوا تاشو ملا ماعهکیدیاراو
 (اعنصنونس منا نوبسسص) یشدنو ید دیا ی راب ومع هجا راک د ب سفنانالوا دا سفو لمس
 بو دیا تیانعو قفول هلن نالوا نلضا  یداه تنا دم م دیا هدنلفغو ه دنظ هرز وا حالص یچ دنکه خرم
 اوریاص) نامهیدلاع تل هدن مدلپ ےل دت هقفشم دش رهو هة شع شنآ یە دوسآ باقو ی هدوسرف بااعوب
 یدااق لاتتما هن ما (اوطنارو

 دناعراج ٌهناخرد هکدوام یاد + فر همه یورکر ادن دنس او ناضوص
 (تادرقم) یدلاتهدنسهنالشو رذ یکی دیازمةلد مز رای دلاوریکی اب سا عسجندنندریرارفوص
 د ۳ ۱ ۱ ی تک ,(قلد)یف دیک لس (تفرهمه)بارمش(ی)نهر(ورک)نم(زا) راب دلا (دندتس) ورک (او) م (تایث وم)

 ما
a 



 ا( نواشایانعم) ید نا ) شوری داخ ) دا(هلان) ف (رد )ید( ر .(u) ةر
 تاضابر نل ءا ڪڪ دمو نوى المس هقسع م ال او پودا هلع شدارافوص نالوا تسر رهاظ

 تا قودند ەتو ھال“ هت الر ارساو نده- ناحورقاودا بولوا ےل هس صا نالوا هلا تادهاحتو

 تولوا یط اره هست ره ید ن کجا (ناعالانم هم هلاواع) راب دار ر |تعارف ندهمهلا قع بو۔اوا

 بو اف هدقشع ءار یم هدز لاخ دوجو ماو دلا یل «ن هقف وو هللا دم راب دابا ع وجر ندّمشع شع تلود

 لدا ا تعارف بودنارمصهراالرو

 دناع راوددبنکنیارذ هکیراکدا ٭ یتشوخ مدندنقشع ننه یاد مزا
 (تادرفم یدل اف هد هس.ق ی دارو دوب ہکراکد ارب مددروعص لر فمط) ندنسا دصكب ز .دوسقش

 یب ردک ( ادا )شوخ دان (رتشوخ)مدمروک (مدیدن)م(یثع) زوس(نع) م (ادص)نن(نا)
 ارز (قراشایانعم) یی (دناع) ی دیارود (راود) هبق (دینک ) و( نیا ) ف(دد) هست دحو ()

 ددرس تاود هام زو تدا عسب امرم ہر هکر مس یا رش ٹد د اس ( هل هی ال نا تاعاالالا) یه ی شعوب

 ثعابو هد تاوان ىلا قرط برقا هد اف و ندهللا لودر ترض حو ندهالا ترضح هکردتانءو

 یاطعر قسشعو مدمروک ازفناجراکد او اطع هن ر شوخ هدانزندقشع ن“ یا دص و هد امرح مدع

 ة2 ر ردلکدردیا لویقر_طن رکردمظع
 دنا زازا رسرهرد کت سامصق * تشذکودنتشذکت سرکد ناشوب هقرخ 1
 (تادرفم) یدلاعهذنشابرازا رد هکر د نه هصق مر یدک ید یرل هصقورلب دک تدضراشوبهقرش یربغ

 | (امهصن)یدک ید( تشذکم) راددک (دنتشذک )م (تسذ) رمغ(رکد)یعک عقرحساسا (ناشوب هقرخ)
 رود (یراشا یانعم) یدلاع ناب )م (نازان) شان (رمس)هلسج ( ر*) ف( دد) رد (تسا) نم هصق غرب

 یاس د تنطلس یک مسه دا م دارا بولو ا لوق هنناطاسیشءازاحو هققحر دق هن آ او ندمال- بلا هبلع مدآ

 J5 ماو ههالا ترضح هلة شع شو هعرحند ههل ا قشع با ارشو شوو هقرخ هد انفور ةف شوک ب ودیا رت

 اف-وروح یراکد کت ہدنل ول یشعوراب دک راب داکن دل اع ول ق رغم سمو تدمراق داص قشاع هڪ شاوا

 انو و و الب راتفرکه لة شع یادوسیدمش یدنلوا ناو یدکی دیر هصقالب و در د یراق دلو ارا تفرکو

 ها اعل الاحو یدااع هدن ابراز ره هکرد نه هصق مز هصق نانلواناس ارتنو امظن ن دنس هصقراقشاع 3

 < (دناعراکرد هک د منشن ینادواج + تۇر ىشاع ديانات لزازکنم ل دزج)# یداوا

E(تادرفم) یالاقیدیاه شبا هک لدتشیا ییهسمک  

 (تفد)م(قشاع)قاب(دبا)هسالملا (ب) لد(:)م(لزا)نس(نا)ب(نم)لکوک (لد) رخ
 (فیراشایانعم) یدلاف (دناع) 2 كل دمسساا (ےدہنشن )یدا (نادواج)یدتک

 نامارحو ءدرور هدقشع ست "اراوردنعموراتفرکهقشع یالب ودرد خب هحشرس ب رش ثی دح (دیالل مقلخ)

 نیکدهدناات ندازا.لق-ءتالوایلزا شاش 2 کیرغ كم هللا لک هناخو لمهاک | لدنالواراتفر شو خو

 *اراقشاع ین اد کار ز یدلوب یاد یل کو ی دلا یدیاهدنشیا قشع هک كل دقشی | یی هسمکی دن ڪک قشاع
 ردند هاکشمزومآ یاوالث ات هملو دول راب ربغ کردی رامظع تلو دهصاخ لرافراعو

 دناع ران رهک مش حر دو دشترمنح بآ * مدس نزا: تسد نازک ل عل یره

 یا اف ه دمجنح رد ءا رهکو یدلواترسح بآ م دلا ن دلا ضا یکروالب لوا کیا ارش ی حرقره |

 یک اپ ضا (نی دواب )لا (تسد) ندنا(ناز) اط یزمرقرب )بارش( (ره)(تادرفم)
 یر دغا ره اوج (رب هک )زوک (مشج )ف (د)کدوا (دش) قلب (ترسح)وص (بآ) مدا( مدتس)
 هرزواهدرجت حاورا هلا هسها | تر دق دی هل زعهب رطقدا دعتساه هدازا ها دم (قراشایانع) یالاف (دناء)

 م داوا باب قوذندناهداز او مدا آ هکهسهاا ی ثع بارشرب ره سع ابو هللا ةغص ند همها ارون نا ناو ا شر |

 ۱ ۱ لاج دوج وول دهب مصنعن_نوبند هسناحورقاوذاو ند هس هلارون لوا

 راز دا ص ه داف ۵ E تره سا یک لعلنا مرکج دما تلصوو تىورەل وهل رخو وزرآ |



۳ 

 یدلافهدمجنح نالوارا رهک فاحور قو ذو یهاارون لو او یداوا ناور هلال اه او عرضت

 دان راوب دور درباج همه نان دح هک * دشناربح نیح تروص نانحو لاجرب

 یدلاه هرزواراول دو وت هدر ره یزو كنا ک یراوا نار نیا اک لاج كنس ترو ص كنب راش شا لمح

 لزوک قوجراشاقنهدندنک (نیج)م(تروض) با (تانج )نس( )م(لاج) ل(ب) (تادرفس)
 ل (همه) زض (ش) زوس(ثیدح)یداوا(دش)م(ناربح) ردیعا تکلرب کرک قناتدوص
 یتیقح بو یا صوصخاب_(ینراشایانعم) یدااف(دناع)م (راود) وبق (دد)یبسع(رب) رب(اج)

 راونا كل الا حناناوا هدهاشمقر هلو اهزنم ندنبکو تشنکو ندارو نوحو ن دتهح انس هللا نالوا

 نالواهزنمندتروصورل» او انا درکرم.و رباع با كعد . (نلتفرعمقح كلانفرعام) رانزوکن سهتوهال
 [ كن اشن ی ل اج كنسرال هاو هنفرب ره هدتمکح > لعورباماکد انسا یکی راق: نح الثمناناراهدنروص کناذ
 یزوسو ییصولربظن ی لاجلوا بود( اردا ار دالا ر دنعزحما ) هکر لب دلا نارمح هلن وشهدروص)

 ید اف هدرلاکو وکو هدد وجور دد تالع و هدرلاب دردققود لکه

aSداعرام .ولصاح شد شنوا هوش * سکر ددرکو د مش جنوح کرا  

 (تادرفم) یدلاقراع ویدلوا لنصاح یسهو.ثكنا هلوا ی کس لعشح كنم هکیداوار اب سکر

 ردکردوهشم(سکر) هو (ددر)ن-(و) ذوک (مشچ)لنم(توج) هتخ (داع)یداوا(تشک )
 (قراشا یانعم) یدلاع ( دناع) م( را ) م( لصاح) ربع(. رش)یدلوا(دشن) رعت( وا) رتاوهولح (هومش)

 کلب لکد كفب رش تا ذ هنک كنسرلفراعنالواراصاالاولوا ه خرس یب رم ثیدح (هتلاوهفرقفلا متا ذا)

 هتسسحر دق لوا نو ګا قلوا یراتافص یک نعال رل هبتاذ تافص بولو ال صاو هننققح لر هىلج تافص

 هتسم دو ناربحس هده رشد زگ هنس نکشاوادوبانرناومرسندنرهب رمشدوحوهدانفووح ى داود لواو

 ردق هنره ندرلو دنکه دخارغ خمس | ماقم یدلوا لصاح هدراو دنک مع كنس هوش كهللا تافص لوا بولاع |

 یک كنوب دوم تقو هدهد داوارداص یکی الک (ینودسعافانآالا لا ال یناشمطظعآ ام ین اح“ )
 رثب دلا راج هاب از فارتعا ه بو دیاراق ءا هنا لر ارسا ن دیار و هظر اخ الب

 داع را تفرکدیواجو ناز اب هکدش ۹ یزور ظفاح لد تفاز هک اشا

 (تادرقم) یدلاعراتفرکیدیاو هلکورک هکیدنک نوکر یلکو ڪک كلظفا- هنهاک اشا فلز كس

 (زاب)یدنک (دش) توکر (یزور)م(خا-)لکوک (لد)م(تلز)یویذنایس کارا
 كنسبراب (یراشایانعم) یدلاق (دنام) یستوط(راتفرک)یدبا (دیواج) هاک (دیآ) درک
 یلکو که كلما هل دصق هده اشم رزهسدقراوالش رشتاذنالوا اف هل دنک لرله دق تافص

 ماقهو ترم یداوو هاج دلهشوهالراونا ها مات هجو بولوا عطقنم ندا وسام یا اک هلن اربک اداهح

 یدت ها عمرا نودنک هبا قلوا یلکو حو یدنکن وکر اب دصق ناک رک همش ۱۸ اعهنب هتم قارغتسا

 هدشاشمیارغساو هدهالا شع ضرا نالوا دانا تشهدلو | هرس (ضرالاف نون ) هللادمع

 اضا هلو یداافر اتفرکیدناهدهالا لاج را ونا
 دو اف ا4 رهشامأب ویزرو رهم ± دویاشعیرا ونھ نی زا سس تا زا شاپ

 و دست و زندن و یمار اومع یاشعاکس لو ان دنوډ

 م(قاشع) یییمغ (هراوخمع) و(نی)نم(ز)هداز(شی) هیاطخ(ت) وب (نبا) نا (شی)
 (دو) وا قارطا(قافآ) قلواروپشم (هرهش) 4 (ام )نس (ود) ییزو هم (نردرهم) ید(
 ماعو مع رک ب ر نوکم امون ام عناصونوحب قلاغنالوایسجارلامحرایا (قراشایانعم) یدیا

 هک رالوق نقد اعو نفراع كنس ەد لاح یاو ا هد دونح لح او راو هد اورا ماعلوا نددوسو |

 یدړیاهدارندنول ل درجو صف

 دوبقاشع هقاح رک ذو یش عرسثع نام نیش وات هک امش تدع نادانداب

 ۱ (تادرقم) یدیایرکذ كنس هقل> قاشعو ین كن رس قشعهلرلم | نشون هکیتبح اصل هصک لوا نو اک

 حجت
 (دادا)



EF 

 | (نابل) بونم (نیشوت)مسالمف() رهجک (امبش) تبح اص( تبع )لوا (نآ)نوساک (داد)
 قشاعىا (قراشایانعم) یدیا(دب)م(قاشع)م(هقل)م(ک ذ)م(قشع)م(مس)م(ثص) راقاددد

 نا هلهلا یسو ین ینابر مکس و ی ولع ذیل ندرکشو ندان هدنفارط اید رون لیدنق هدحاورا لاعراقداص |

 نوحایاواهدانز تمو قوش هر یهلا سدق بناح لو او نو اک !یرللاح تبحاصم هلرلاساواو ابن ای. دیا

 هدنسارا هسدقحاورا یععورس كنرک د هقلح كقاشعو ىع لمشع رس «دنقو لوا ارز ت وسفك ندرطاخ
 1 یدناشهلواناس هراکشآ

 دو ال۱۰ ین و و عییط فطلر دام تم *# یدو دربمم لد هحرکس لج نابور ھم نح

 یدیاهدذغلب وذ قال اوہ دعہط فطلزخ مر فذار وان دز دم رواج ها )ور هم سا اغ

 م(تج)م(نرد)لکوک (لد)م(هجرک) م (ساج) روازوییآ( تا ورهم)م (نسح) (تادرفم)
 (قراشایانعم) یدیا(دوب)م(قالسخا) ردص(ا)لنوک (بوخ) م(عبط)ف (دد) نی( ام)
 هحرکیراناس ندلاسعا نس حو ن دق الخ ا نس> كن اساو او اب نالوا یره ااغ م كن دمع ر ونو كة ح رون ءدازا
 زیرو رسو زم دس مزب نکل رد ردشرا هنماعو هح هاکرد بور وه وک ین دو یاکوک كفداص نموم

 نوعغبدروم یف رش ثا دح (قالخالام ام متال تثع) سو هملءیاعت هنا ی لس یاهلاد#ع

 یدیاهد-تفوصوم هلا هب دج قالخ او ه دن اطا دعس طز مز نوع دلو القالش قغ | ہل ماک تس رقو

 ر درسعفوردرتن | یلاسعا كناساوا لزو ڪڪ ی الخا ارز
 دول قاتشم اع واعدو حات وانام + دش هحقشاعریداتفارک ا قو شعم اس 1

 (تادرفم)یدیا قاتشمهزب لو ال دیا حاتشاک از یدلوا هن هسا یدشو دهرزوا قشاعرکا یس هناسكقوشعم
 یداوا هن(دشهح)م(قشاع)یلعع(ر)هسدایدشود(داتفا) م (زکا)م(قوشعم) هکلوک (هیاس)
 (قراشایانعم) یدبا(دو) بع (قاتشم)هزب(اب)لوا (وا)لدبا (مد و)م(حانحم)اک عیار زی (م)

 رللوا ارکنمیاساوا تامارکو ییا ۱ تاز چم بولو | لفاغ ندد اعلا بر تا ہل عو ض فو ندد اعمو ا دم یا

 نب راقداص ىا ندا ادذ ناج هد_تح هار صوص خاب هناسن | نالوا ندناقواش مر کا هلا اد ځ نوء

 تدا قرغتسمو رهظم هنس هاذ هس دقر این او هنتاماحم ض۔ذ نیک دهدیاندا زا یلاعتو هناصس قح

 هللا ترضح انطابوار هان هرس (ءارقفلا مو "ینغلاهناو) ردتاعالبا دخ یاطءارز یدو ا هت

 بع هز هدلزا یلاهتقح هحن رسراهمولاحدق مالک (هنومص وممعک) ( اا .ةخعازنک تنک) نجات

 ۱ ةمرع هن اسحا عمج نم انرمسی) رد نمر داف *یطعمورد نهر ص انو نیعما دیاوالاح هاب ید اقا مو

 (لسو هملع هلنا لص همدم

 دول قاط ناناح یوربا اره ےڈحرظنم × د شکر انس قاط وزبس فقس نکن ازا شد
 (تادرفم) یدیاقاط یسوربا كناناج هنر ظنم ممشج م رله دیاد لب ی اطراجانسمو یی سری سو هک ل وا ندنا

 یراقو(رب)هجرص (انبم) قاطراچ (قاط) لی (بس) ماط(فتس) وب (نیا)ندنا(نازا) لقا (شی)
 یدیا(دو )بارع (قاط) بوب (ناناج )شاف (ورا) رظن لع (رظنم) ریدکح (دنشڪ)

 هللا تافصرارمسارهظهرونابجر + ار نالا نالوا یرمک ملاع ویرغ صا و (قراشایانعم)

 || ع لا ندزاروقق اطراچ اع نالوا نوسیوورمشخ | لف هک ی شاعزب ول یس رند هل ج هکردنا درب

 با ادخرارسا هدح اورا لاعو یدیا یار یس هتاف ص تا اکر اونا نبق ہقح بو بع ی هان ل یخ
 یدیاراوزتام هود هء هلا نر ءباطخ (مکیربتسلآ) كهللا ترمض>هناذب ویدیاراوزهغلانشا |
 دو قاتم كب ودوعكي ر رهمو یتسود x دیا ماشرخ [ اب لزا ج ص مدزا 1

 د(زا) (تادرفم) یدیاهرزوا قاثم ٠ هریودهءر تو قلتسود نر ماش تاتو 7 |

 | 2ره ) ناتسود(یقسود) ما ماشخا(ماش)م(رخآ )هتل (ت)م(لنا) م(عیم)تکو(عد)
 لزا هلا قح تععع هلنا دم (فراشا یانعم) یدنا (دول) راردو لوق(قاسدودهء) ر د( كي) ىلع( )|

 ۲ هلال اثتا هنسخا (دوهعلاناونوآ) نکدهنرخ [یاشخ ادیا نالوا هما الامندتس ها اعنالوایابص |

 ےک



ve 

 یدیا هرزوا قاس ربو دهعرب تبع و قلتسر د هل لا عت یح بود لو عهاو دهع ضقن
 دولق اطراکرد یاجورابدمآشوخرس » نکم معماهدرکیومصراردت برد

 (تادرفم)یدیار و ماجر هدنر اکهردنهمو یداک شوخ ر سراب هلبیع ی مدیا یو ص رک اهن هکر دق

 (میع) شا (ماهدرک) هیندحو() بارش نلیجا حابص (حوبص) رکا(دا)م(یدق) هک (بش) ف(مد)
 قارق(راک)فد)هسیدحر()حدق(ماج)م(مای)کدفک (دمآ) م (شوخرس) هل (نکم) بیا
 رلماک تب رقرات ۲ هدمادنسهنسهدنلاعدوحوونرکا (ینراشایانعم) یدیا (دو) هردنصم(قاط)
 یاحس) ندهسهاا قشع تالاحو ندنبحر رسا نالوا هدنسارو اقع لس هما كت اہل ر اونا نالوا

 ندلح | ییدلوا لاح بوق مهفدرج هسر دناروهظ تالاحض« یک" (قطاانآو) یک (یفاشمطعاام

 راباکب تقارغتساو تسمو ارز هلسع ی بو دنا نظ ید د-هع ضقن بو دیاراکنا یهالالها تالاح

 با ارش حدق رب شغوقەلىلا راهدنس هردنصم ملقنال وا لک ناور داکد هلم راتخاوهدا را یداکندمقش>

 ه-هالا لد اوردتتاج اصح ر اک نایب ےہ ۔ہھلا ی شع بارش هئسشنر درا ا كلا هست تالاحوب یدیاراویهلا
 ردنظ*وسو رد اخ ارز

 دوبقاسنمس «یتاسدعاسردنامسد » رادبمرودعم تسکپ رکا حست تشر
 (هتشر) (تادرفم) : یدیاهدندعاسلنقاسقاسنمس سد توط رومی هدد الرمق کا جس نش ر

 (دعاس) ف (ددنا) 01( عدد )توط مردی روذعم ی (مروذعم) هسی دارت (تس کب رکا )م (چاست) اپ
 هم دلرارس او ندقشع تالاح یا (ییراشا یانعم)یدیا(دو )غ۱( قاس) شوک (نمس)م(یقاس) كلب
 رظن كن سیددق هب زتو سی دقت رطح یلاعتو هناصس قح اتروص ثخ ده ازنالواربخ یندنافراع

 ارز توطرو ذعهیزب هکلب هل با نعط ءزب نقاص هسی دار وکی کی دنلو ا ضقن ق اڈسو دهءو یدارمق هدکرصاف

 كنوصب رداع نالوا نافراع بولق فرم تم لواو كتق.قح یاسنالوا اعر ونملوا یا تدار او تردق مب
 ردشاوا ل اع ی رالقعو لالرالفاعهدنفرمضت ءاشیام فک كب ولقلا بلقم لوا یدیا هدنتر دق ۀضبق

 دوب قازرادخ سش کن ا > ر ھر تفک * درکراکردهتکنیادک مه اثردرب

 یدباقازرادخ مدرووا ههرزواهرفسرهیدتا_یداما هتکنرب رراهشب !اکیهدزوای-وقكهاشا دکر

 (مکرد) رارسا(متکد)میتدحو (ا) قف (ادک) ريض (م)م(ءاش) وق (دد)یلع(ب) (تادرف-)
 م(ادخ)مدرزدوا( حس سنن)هرفس (ناوخ )لج (ره)یلع()یدید(تفک )یدایا (درک) رراب هت
 یزالم كنهاکرد كهللا ترضح نالوا تقبقح هاشهدصوصخو (فراشا یانعم) یدا (دو)م(یازر)

 هتکترب لوڏ هدازورراب هشنااک هللاق مقفرب یرهظم كف رش ٹددح (هناوهف رتسهلا "خادا)

 یینقره یہ ہرفس یطاد عن رکو یسهرغس یرهاظ من رکا تفاح یا هکی دیدم دننھ صنو یدلب ا تحصل فطار و
 ینو هز هد (انمسقنجحن) .لزاماق هدا م دلو یناحور یاذغلرکو ینامج یادغ بور ووا هیهرفس

 ی ادعا نعطو یاو دام بوددر دل اع قازر قغ ا یع دیا نا حا یون عم قزرو یروصقزر رد 22 اریدقت
 ةدهاشمو هةح تدسنا هلا هنا یا مات هج ود بولو ا ص الخ ندندنق مذو حدم هلک | حارخاندرطاخ
 مچ اکر هتاانعتم یدیدمداوالصاوههللا لاج

 دو قاروا تن زارلکونب رسنرتفد « داخ غار نام دآنامزرد ظفاحر ەش

 م(رعش) (تادرفم) یدیا ین زكنقارو ایرتف د لکو نی رسن هدنعاتنح هدننامز م دآ یرع#كطفاح

 (لک) لک ضاسب (ن رسن)م(متقد)تنج (دلخ) (غا)ف (ددنا)م(مدآ) م (تامذ) ف (مد) م (ظفاح)
 ہکمکحازفناج تحصن لوا (فراشایانعم) یدا (دو)قرو عجب (فاروا) لوعفمءادا(ار)درو

 هدننروصرعش كاظفاح هکر د هغرس ( لزالا فلق نم لمق) بورو ک لزا تم قر دة یارو ھظ لج
 روهظ ندیدم نکا هدنج غاب مالسلا هلع مدآ هشانر مکحو هب دارارسا یکیدلب اناس هلا بہغ ناسا
 راد اعیید ز كدنح یعب یدیا ین ز كنقارو اكن رفد یرااک ینمر ةو ضا نج تنتحرارساندیا
 «(اضیاهو) یدیدردادخ دلزار دقت یسلوا لفرعلافر اعو هل دابع

 نہ وع
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 داتفا ماخ عمطر د ی ءدنخز ا فراع % داتفا ماج ہار دوج ول یورسکع

 ید دود هعمط ماع ندنسەدنخكىارشفراع یدشود هنس هنآ ماح کو یک وان

 یدشود (داتفا )دف ( ماج)م( هنآ )ف )ف (دد) هکننوح(وح)نس(ول) زو (یود)م(سکع) (تادرفم)

 (فراشا یانعم) یدشود(داتفا ) م( عمط)یف(رد) بارش (ح)كاوک (هدنخ) نم(نآ)م(فراع)

 ساوا ی ندا دم غر اکن ژو هفراع بلقساوا فاصندا و سام تارو دک هلکت انعو مک اضحم برات

 عاعسالا هب رش تاب عفرویدلوا سکعنم ودر كنوصب تاذ لترا ونان هقداص قشاعهاک ۲ الدنس

 لق هرو رس كهللا لاج ر اونا ةد اشم لواو ل سس یر وها ك نىل لوا یدل وب روهظ كن اشنیف لاجراونا

 هدنخ رد عربو هدنخ رب فراع لوا هبا ههقهقر اسخ | الب یکن اما رخ ك که لس هملع مشع ناطلس هنسالحم

 ىد مهللا) ندنوا رفتسا لام کو ندنتذا كن هدنخ لوا فراع لو اما رارولوارمصتمرلزقاعهدنا کردیا

 بولوا هدعمط یسهده اثم هلن ا لاج باس الب نم وا لمت و نوا نکع وص هدااعو ول بول د (نلنارع

 باوا اب عآهتا ردکیدر دلی ا باط

 دافاماهوا هنس ارد شة همه نمک دا باشن رز لزازور تخردرک ولج

 | (تادرفم) یدشودهنسهثد ارامهوراشقن یلکودوب ذک یدلبا هوا رب ندنتاا باقن خر كنسهدازاژور

 هدر (باقن)یغاشا(ریز)م (لذا) زدنوک (ذور) "هياط (ت)قاکی(خر) الا (درک) طا (ہواج)

 (قراشایانعم) یدشود(داتفا)ممومج(ماهدا)م(هنیآ)یف(د)م(شتن)لح_(همه) وب(
 ها هدنعمط تلاجءدهاشمنلوا نکم هدلاعو یشاعامالدروس (زطاراصب الا کردئال) هجرکب راب
 اسا هکنوصب ش رشتاذندنزع باح رز هرزوازع رهدرح حاور | ند کرکه دازازور ۳2 ولوا
 ۱ صرع اراهظا ن نسب داوا طیحو شر هرزوا حاورا عجل هبناذهسدقراوناو ن غد داو ار حاط م كت افصو

 هدناح غامد الدنا ش هرولوط نناحرافراعو راق شاع هل سواح ی .هدهاشهل هتادراولاولدناش هرو لاج

 شدلوا هت تاقمواعمار هاظم اما عسج هدنرظن تربسع كفر اعهدلاعو نوه ها ده اش «تذا لوا

 اخوا 1 %2 قشاع تافصواسا شوقن یال هنجو بولو ارک می واح نالوا هدلزا )اع یحاو ا نانا

 یدلباراودمما تورو شود هعمط ناو یدشود

 داتقا ماجرد هک تسقاسخر غورف كر ¥ ف کس هما

 (تادرفم) یدشو د هماج هکر دسیل عن تاذخر كانمةاس ید رو ڪڪ هک شق فلاش و یسکعیم یلکودود

 هلع-(خورف) رب(كي)یدنروک (دوغ) م( فااخع)م(شةن) بارم ( یت)م(سکع)هل>(هم>) و (نيا)

 نی روک هدلاعو (یراشایانعم) یدشود( داتفا)حدق(ماح) ف(رد) رد( تسا)م(قاس)قاکی(خر)

 ندنسسلګ رب هنانوکمكنوص» عناصو كنق تح ءیقاس نالوا نوکم ل الجره اط م لرکو لاج رداظم عج
 | هک ۱لد ك هکردشاورو هظندنقلعت كنس هاعءهدارارف

 هللا اروم ا ضب وفتو ےل هقح یاضقبوماب اوحگهدنسهدا را لق>ییسهدا را کردو نالوا یدال هنالوا
 E اتفلاح ردكم |

 داتفا ماا ش درک: ر ادر د کره ± راک نوح دورننارود یر دد نک جج

 اے (هج) (تادرفم) یدشود هنسهرئادكنشدرکمانا هککره هسقک یکر اکر ندندرانارود هک هست
 ۱ هک کره ( ہکرھ) لکر (راکر )ل )لذم(نوح)همقک (دورن)یبنود(نارود)درا (ف)ف(رد) هلبا (دنک )

 0 هل تاعرت رح اعدسع (قراشایانعم) یدشود(داتفا) رانوک (مابا)كغود(شدرک )م( ہرا اد)ف(دد)

 مسو هملع هللا یلص یت ترضح نامه رد همك عنامالو هناضتادارال هکر ولس هیلشبا هن هسا رب دت كا ها

 ء | تخو مکح هک کر ه ہہ |نرب د لما لوط هرمشط ندلح اةر اد یی دروس رب مومن یکی ین مردان
 رد( تو تا ست ل ) لا یمس لحا ارز یدشود هنا تافٌةرنادنالوااقب تو یمن همهلآ

 داتفا ماج باو قاس خران ن مراک چ یش مزا هعموصرد که خاو یادش نآ

 | یدشود هنبالم ی مس ندهد ی ورک هکهجا ی
 ی 13 يرجو حج

 ل
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 آن 730-25102 )ىو وا یا( او یا)یدنک (دش)لوا(نآ) (تادرفم)

 | قادود(بل)م(یقاس)قاکی (خی) هسیالمل()نب(نم)شیا(راک )نسهروک (یتم)نب(م) دریک
 || تاستشمرتاسو ندلما لوطنالوا سفت یوزرا (فراشایانعم) یدشود (داتفا) حدق (ماج) ۱

 : هبا هقالع عطق ندای وسام ی واو الصاو هتیعو ی شع حنو هت اح ور تڏا بولو | صالخ ند هلا فن

 لاج ةدهاشم نالوا قشع عن و یناحورتذا ول هکر دک رکر نسعد دراهصت هدن دامعهععوصو هدنلزءهشوک

 رولو اره اظیرمس (هنا هحو فالو اف) بوماوا تجاح هتاز ءودعمهده الا دعب هلو | لصاح یناهس

 ورک یدنکن دن لاح نالوا هد هت ره لوا لوا اش دهاز یا هکرر وب ظفاحةر اش هنت رهظمهبانعموت

 انتو نالوا قشعدصتثو ها لاج هاشم مراک مب یدمش ها دمنج نیس نه هروک هد هعهوص

 دانفا ماحم ارس كانوا“ راک او تفر دنا ناک ص قر شرب شه رز

 ید شو دوای ققاع یداوا یلوتقم كنا هک دکل وا اریز رکن کلر هدیاصقر هدنم كن مشمشیجن كنا

 لک( تفر )رک( ید (ناک)م(صقر) عض (ش)م(مغ) علق يشش)تلآیذ) (تادرشم)
 ۱۳۰۱ ۰ یر لر هتک )کاوش کل[ مارا رز کر
 هالبلاتشآ) هنالوا یلاط نا لا ةد هاشم تلود یلصاح (فراشایانعم) ضیدتسود (داتخا)

 هنوک هنرهقاث ۲ او ینا هک مس یراش رم سا دا (تدوااملثم "ییدواامو) t) ۳ ء اما الا ىلع ۱

 تاشنایواتقا ینولستقا) ارزردک رک لع | صقر بولو لا نح رفونا دنخ ینوردهدکدلک اذاوالب

 یسلوا هدهدج تقاعیبقاعلتالوا لوتقمهدنلوب يشعلنملاعت ىح هغرس (تاسح ق ةا لتقف نا

 » (داتفاماجرفلصاح لزادهعزا نما * مداتفادوخ هن تابار دهس زنم ردییدال

 ۱ (تادرفم) ید شود یلصاح تمقاع ندنامزلزااکی ود مدوشو ددلدرادتخ او دنک هب هزاضم ندد حسم نب

 مدشود(مدانفا) یدنکسس (دوخ)یت(هن)ناضم(تایارخ) بام ()م(دمحس) نم( (نس)
 یدشود (داتفا) تبقاع (ماحرف)م(لصاح)م(لزا)نامز (دهع) نم(نا)اک (ع) و(نيا)

 هلند قابو هنا یف یناف هلت شع تان دو قاوالصاو هب اذعم بودن لرتیروص و اکب (قراشایانسعم)

 | ردندشاح او ماعا تلعالب كنسلاهت قح هداز ازور اک تاو دو هک, ر داکد هلم ۶سو دنک نب قل ول نس هت
 رد دهسعرارس اوند رم امظعبن ولو کلهدج تق اعود

 دانفاماع نهدردشعنرساکو 9 درب ناصاخ همه نار يشع تربع ۳ ۱

 (تادرفم) یدشودندنق هنزعا ك ماع یرمسیبع غ ل ھللا لوا ہک یدکی ایز لراصاخ عسجقرغ یش

 | )دق( )بعض ما) یدک( یری )دامان (ناصاخ)عیح (همه)لد(نان)م(تشع)م(ترغ) |
 ینیدرارسا کمکم ره( قراشایانعم)یدشو د (داتفا)ماوع(ماع) زغا( نھد)ف دد) رمعض(ش)م(مع) |

 | نالو ارارىسا فتاو شع تربغ ارز رابدروارهم هن رزواورا دک د ینزغا راو دتر کک وا قع تازو مرو |[

 ارز زل وارولوا عقاو هد سقيهانتمان ید شع تاذومرو یهلا مغرارس او هئزغا ك ماوع یدکی از لراصاخ
 (فرع قدي نم) |

 داتفاماعنا هتساشهح هکنمادک نیا« تسرکد طا هن وس لد نما شم دره ۱

 ( تادرذم)یدشودقیال هماعنا بع هن هکر وکی ا دکور در او ینطا یربخرب هشغن ابی کوک ن كالا لوا مدره |

 هتد سو ()م(ضطل) نیکو کس (هتخوس لد) (نم) سل () ی (ش)سفره(دره)
 (هاقا)م(ماعن) ال (هتسباش)بع(هب) روک (نی) مقف(دک )وب (نیآ) دد(تسا) رغ (رک)
 یلاعتو هناهس ی وح هش یلقنب هلا ه هلا یشع ست آهن دم صوصخ (یراشایانعم) یدسود

 | یرلت اس او فلط هت هک ی الا هر ره ندر)ه سن دارا رس اوندرلهوُ وم تایل لس رار صح |

 بوا-ةلای ۶۱ یداوا یدال هماعنا نک هن هد اقع یارو کر روک نیا دکو تا ذنالواراصالا ولوا یاردراو

 ەل رولس .هدنقیرارساوماوهلاک ما وعنالوا

 رم ۳ جز پز لدتسرآ و زمخرد

 و



۳۰۰۴ 
 سس بس دی د تھ سم ھت ت تتم کک سوو م نت شا هاش نسب کم ت ها ات هه تی جم

 (تادرفم) یدشودهماذو ی دلکهرمْذط نده اح هک ها یدلصا هنلکو فلز كنس ندنهاج نقذلکوک |

 کج (خز) و5( هاچ)نم(ا)لکوک (لد) یدلصا(تعوآ)نس(و)م(فاذ) ماکو (مخ) ف(رد)
 یدشود(داتفا) قازوط(ماد)ف(رد)یداک (دما) هرمشط (نورب) ویق(هاج)نم(زا) 1

 هل | هللا تافص لکو کن دنن معن قار هسا هب هت وهال هس دقرا ود نالو اص اخ هب ههل ا تاذ (یراثایانعم) |

 یداکع تاج تد رس و هو هرشط لکوک ندهسهل ار والت لواءآ یدبا شاو نس هست ره فاصتا |

 ردتلدد )را تسال او لآ انب رارحالا بولق) کشو دهدودنارز :دوه- تروص با حو هدوحودق

 داتفا م اند هتخوسلد طفاحناممنی ز ٭ ورا رظنو دنش رحلجنافوص

 (نافوص) (تادرفم) ید ڈو د مان دب ظفاح هتخوس ل د ن د هنر واود اماردرزاب رظنورلش رح هل رافوص

 (نانم)ندنوب(نی زاما (و) راقجا ی)طن (نابرطت) راسی هباراورابحاص(دنب رح)م(هلج) رابفوص
 هدخاشم باب را( راشا یانعم)یدش ود(داتفا) یل ءان حق (ماندب) شعب یباق ( هتخ وس لد) م(ظقاح) هت روا

 ررظانوزاب ه_ة> لاج یرار ظن هرزوا یک اد لورا دلج و سا هلا قیقح بوم لج راض وص نالوا
 مان دیلسسراتتسا ظفاح شغابو ههالا ةغم صو شاب یلقنداراولام اردرارضاح ه دتا لج ر اونا قار غ ساو

 ایا هلو رددشاندنقرح شتا تقرفشتا هک دشود

 دشا س س بجوت EE هکەقرحا دیا ۷ دشا شی اص همه هن قوصدقن

 م(دقن) (تادرفم) ا یدال هشت ۱ 1 دهقرخ قوح بلاط کار داکد ا یلکودیدقن لنشوص

 ( یا )هلوا (دشاد) رم امخ ( سعی )م( فقاص ) هلج ( همه ) قن( هن) م(قوص)رد هنسانعم داقتعاو لع هدنو |

 یفوص (یراشا یانعم) هلوا (دشاب)م( سن آ) قدال(بحوتسم)م(هقرخ)قوح (اس)ادنفرح

 قاس نده وای یراداتتعاو را حب ج لرانملوا لصاو هب همهلا در دو یسشع بواو | تسرب تروص

 | هتهللا با ذعهلسس كت ارو رش هد اع هکر دراو دوجو هقرخ قوحیح بلاط یار داکد هتنا هجول صا اخ

 ردشاواقیالهخزود شنآو
 دشا شوخ رم هک شانارکنتشهاکماش و یدش تسمیرصهدروز هک ام:یوص

 | دزادا شوخرس هک لوا دیارطناکحا یتقوماتخا یدرولوا تسنددرو یر هک سمفوصمزب
 ۱ یدرولوا(یدش)ققرغتسم هند ابع تذل( تسم)م(یرص-)م(ددو)نم(ز) زب(ام)م(فوص) (تادز م

 [ ر (دشاب)نارکس(شوخرس)لوا(شاب)یدیارطت (دارک )یک( یی ماا (هاکماش)
 || نواخ هد رح تقو هکروک نب رلیفوص تسر رها ناماوارا دربخ ندةشء تنال ارم مزب (قراشا یانعم)
 | »نم هتد ابعت ذا بو دیا ما بلت صواخ نب راراک ذاو داروا ن دنر دلو اد ارب دنر ادن ەشوک
 | هلسس لع اراهظاء ار ی دامع یراکد تم ۳ هصک هقلخ هدزدنوکنالوا لدل هلا تین هنرخ امو یدرولوا
 هنابذهتسا ه] ته ارشو دول باریک بولو انار ےک رو شود ر ل ارشا رو بک هلل ار ظننایعما

 رارولوا ل خاد هدن دعو (هلرمشنآر هغیال لا نآ)

 دشاشعوارد هکرهدوشیورهسات % نامج دادب رع كج رکدوب شوخ
 ۱ 9 رهم) هلوا هل محو تنابخ هدنا هکعکر ه هاو | یور هست هلکه اتر وا یک هب رک رکحار دفطا

(er) I Eبدم (ناج) ( ) )+( [ 
 یار (فراشا یانعم) ) لوا( دشا) )ل حو تنامخ (سع ) رض(ها)ف(رد) کفر ره( هکره)هلوا(دوش)
 هد یار وهطهدبلقوهلکهباتروازکا یهلا یتشع نالوا یک هب رک هه کش اراهظا یاب رنالوا (لغلا سس د نم

 صالخ ندکلزییتانریح بولوا ن  هساوایخ ددیاعو ل اعردق هنرد ناماوا لصاو هتْشع تا ارز
 1 )روا نایت سم هر (اءنصنوسع ٩م نومسع) ا توش اقرفنداطا ت هوم هاوا

 | داناو! فاصیلق یک نیلا سلاخ ما یاس شو خم لر ورا اب نوک و یک یهلایشعهداتروا

 1 * (دشاب شک البنادنرءوشقشاع +¥ تسود هاردربن ماتدرو رزان )× هنلو ايتو قرف

 ۱ م(داد) (تادرفم) ردمسمهوشوراک لرادنر ینکحالب قاقساع زی ا لوبیا دخ سهل هلم عن زان



۳ ۸ 

 دونگ ږراقشاع( قشاع) هيا دخ (تسودب) لود (هاد) زی( درمنا تعل ( معنت) سلب (درور)

 هلناراتس دو هبح یا (قراشایانعم) رد( دشا )ی جالب (شک الب) رارامع(نادنر)بوخ تکرح |

 وداع ییا سب ینیلکی سن هلا منت عاوناو ارام دام, هاحو لامو بارام" یب ماعتالاک ب رشو لک او :

 زلف راه بول اس نمی اوعو لت اوغ هلا تاقلعتر دقوب روقع بلک اسد د)هعنتوز نود یروصنا دیاعو ۱

 یلتشاعو یخغازم هړا هنس هس سه صال خا هلا یشعو نه هلوب لود ها دخ تاصو بو دناداسقن او تعاطا :

 (مالةمول نوفاالو) زر ییکجالب بو دیا لم هب هق اش لا عا هنا تا دا ع اوناو در هقافور

 یلافو یلق هل اان د هغ ج تیحوراوخ هفبح یک سک رک هسخ ولر دس هود وراک لد م نالو نس هنت رم

 رداکد یراک كرانلواراد رم ۱

 دشابشوشم ہک اناد ل ددا فح ۳۹ رو هدان یروخ د نح یندء ین د مغ دمع

 م(مع) (تادرفم) هلوا شوشم ییلقكان نا هک لوا بح عا بارش نسررهه ی كنا دید

 (دشا) ردغوقزا(فبح )جا (دونج)بارش(دای)نسر(یروخ) هجن (هنج) مبا (فد)م(ابند) |
 بولوا ی. هرس لاعو لىقى ا (فراثایانعم) هلو | (دشاب) لن ۱ (ضوشم)ماع(اناد )باد (لد)هلوا

 لحو نسرین كلا د ین درب ها ستم ہم له احو كم هل اعناملوا لاو هنسدةود هالا ةفر عم ترشح ۱

 ی :یاوهو لک سزرولللا بودیارکشت یترضو حشا كا درا دغو یناق هبا باق نالو اهنا ةفر عمو لک

 ماع هخ و هلا شونی همهلا قشع بارش نالوا (بوبحلا یودام قرت بواقلا ی رانیشعلا) بودیا رت |
 رداکد قیالو ر دقح قلوا لتعو شو شم هللا یوسام تاقلعت یلقلدباعو |

 د دا مایک ک تراس یا ھا باربنقندنز هنوک :نیزارک قاسطخ
 ! (تادرفم) رولوا سقم هلشاوات اف هک ق اکی قوحیا هروا یک نون یشقنهرزوا بآرک ایل طح كاا 1

 (کا) وص(بآ) لسع(ر)م(شقن) ها (نذ)ندیبک فو (هنوکن یا رکا (ک) م(قاس)یزاخ)
 (ترثایانس) هوا (دشب) نفاق (شقنم) یاوص ین( هان ) تکی (خد) قو( ب)ادنفرت
 لئامههاسدید هل و هرزوا باقر ره نالوا یاش ترثک یکر وصور لء ققح«یقاسو نلرا * 120

 ی و نڪ لب 4۳ توروان راشن لطاعو شودم هلا یوسام تا ةاعتو لفاغ ند هال اهفر

 سویأم هسک قو قشاعنالوا هقنا ةفر جم بلاط یا لوا شاق لوب بوکح ا

 هللا حور نم ساسال) ن نکلیدر دما ش نم هللا شاب یلناق نیراقاکب هاککو درا شاب یلناق ندنرزوکب ولوا
 ترغو یس هرزوا ع رش قفو هرم ا (تانسح م "اتسهللا لتس كالوا نورفاکلا مولا الا

 7 ردکر کی لوا بقاع لطم طاف تم انعو حل هلا اک | باقه دنن احر هلا ف وخ بودا ||

 1 ءا شویم فانا تک زا تارشرک ٭ شورفهداددربب ظا: داو قد
 (یلد) (تادر هم ) هلواندنل انىق اس شو ھم لوا بارم لا روتلبا یس هدا کو قاد ل ظفاح شورف هداب

 (فک )نم( )م (بارش) رکا( رک )تن اص بارش (شورف هدام) روتلد ا( درب )م (ظفاح) م(هداصس) هقرخ

 هل ازا یرل_ اظةد رلى نعرا ونا (فراشایانعم) هلوا (دشا)یکیا(شوهم)م(یقاس س)لوا (نآ )لا

 یقشاعبوداش اد اشو یدشع بارش ەل زهرا ةد نالوا هد-ن دتل اک بودا

 نالوا باج ندنت انعاض# ها ترضح نالوااناطعلا به اویع دیارازا ین یتنسح عاتمندنزوب قلقوشعمو

 ردنا لب دس هس احورو صال | ید روصتا دابعو تا دصم نالوا هل اهعجو ابرو ید ذدوح و قاد ل طفاح 1

 هتیانه هلن انعتم هسردیا تانع یتفرعبارش لو دق دییدنکق شح «قاسنالوا لاعرونم لوارک | ۱
ea ۱اَصا هلو  

 دنا, یعرد باو دز نم تع کناف + دنآ یینرب وزا ماکو دمار سفت ۱

 ۶( (سغن) نادر ةم) ز راوارا دند او محم ۳ ورک ناف و لا ندن دام یداکعراتیش

 (تج)م (ناغف) زلگ (دیآین) لصاح(ر)نسس (3)نم(زا)دا رم (م e یرافوب(ر)
 EA 2 ED زا (آ ن دا وتیو(با >)نم(ذا) )ت( اط

 مرمر



۳۹ 

 | نرو كفر رش تاذ لح ندنس م ر نالوا تاعالب ناطعلا بهاوو نجارلا را یا یداوا بب رق متو و |
 | دل باوخ تنههکن وا هر که دم ناغفو داب ر-فوهآ یداوا لصاح مدا ص یاو اقر غنم

 | ٭(دیآ یغرطنرد ےک دنز بآ ہک × تبوک ز ایک اشتخادنانم ےشعابص)٭ یداواراد۔
 | اص ےن دارم (ابص) (تادرفم) زا همش نب تامح بآهکیدن ااغ ربهمجشح بندر وک كنسابص

 لع (یوک )ند(نا)هبندحو(ا) قاط (لاغ)یدن آ(تادنا) نی (نم) زوک (ےڈج) سیال(
 هاد مچ (قراثایانعم) زلک ( دیا ین)م(رظت)ف(دد) رعش(م)تابح بآ ( یک بآ) هی اطخ(ت)
 هلتمهورظن همش وشم باقندن دورا رسا یابهک ء هبا كذا كنس هلن لماکد شره كف دلىق هلسو كس برا
 ند هبل اف تاسح نالو نتوذ ی دیا تامحا ر زز هع رظا مب یروصتامح بآ هکی دردشربا نادر ضف رثارب
 : * (دیآ ی غرب م دامه ماکت خرد ٭ مرکی غرباتارتدنل ید )» ردننغتسم

 ك کو( دناب )م (دق) (تادرفم) نمرو هوم یخ رد مدا م ماک مب م دعوط هم هنیس هک ات یکدقدنلب كنس

 رمد (م) م( دارم )دناز (ماک ) حاعا(تخرد)مدقوط ( مرکی ن) هنیس(رب) ه بالملل (اه) كنس (ارت)
 صال | هک اسورة دث و ندکمرک براب (فراشایانعم) زلک (دیآیم) ەوە( ر)ە-سالملل(ا)

 ضف یرنا تماقتساو صالخ | غر دل یر دق یلاعو لومقمندک هم دارارسا كنس هک لا ناسحا تماقتساو

 لم اک ت اصو نالو ازهلصادوصقم هک حر و هوس مدا یه تخ ږد هڅ دلو اررةمو تباه دج رشنم هنس نالو

 زاوا ل صاح نوعا مر

 دیا یتربخ شک الب بب رع نازو ٭ دید یداوس شوخ هک لددشو فاز ےقم
 تن زلکرمخندس رغسک الب لواو یدرو داو فطار ارز یداوا یمقم تکشاز كنس لکوک

 روش( داوس) م(شوخ )ارز( ک )لکو کس (لد) دا (دسش)نس()م(ز) یی ما (ےقم)
 م(ض)یعلجالب(شک الب)(بیرغ)لدا (نا)نم(ز)یخد(او)یدروک (دید) هیندحو (ا)
 كت اقص تامل تر اونا نالوا صاح هکشب رش تاذ نس لکوک هتنادمحم (یتراشایانعم) زفک (دیا ین)
 ثیدح (مظءالاداودلامکملع) ارزیدملا لم هرخآ بناجرب یرغ یدلوا قرغتسسمو ےقمەدنفرط

 میطظعرهش شوخ ر عماج یباغو د بل اوع بتاع ی هبا الامر ارم فرط لوا لکو که خرم یب رمش
 ینآوزاکربخ رب نداکوک ب رغ شک الب رناوا اد-ندنسلصا نطو لوا هکیدلوا قرغتسم نوا یدروک

 زلک اتروص لها نالواقوذی
 دنآ یر راک کد هجوم * هنروامرابیارالد یورب رکم

 (رکم) (تادرفم) زاوا ل صاح شيا هلا هحوریغحه هوب هلو ا هنق ود یزو زءرابارآ لد مب رکم

 هلا هجو چه( هجو جې ) هسخ وي( هنرو) زب (ام )م (ران) یت هزب لکو ک (ارالد )زوي (یور )الملل (ا)الاو
 مرر رکم ینرارسا لکو کن الوا لک ناخ (یراشایانعم) زلوا لصاح(دیآیغرب) شبا (داک) رغ(یکد)

 رافراع ندا ادفناج هنقوش لاج لز راب ی دینی زت لکو ڪڪ هل ارل هسعةبقوذرارساو ها هند مولع
 زْلبیرارسا لکو کو زلوا لصاح شیارب لبا هج وربغ ےہ ہوا هم مو هیلک |

 دیا ینرکر اک یکی هنامم نی زو % اعدرترازھ مداشک ق دص تسز

 قدا (تش)نم(ن) (تادرفم) زاکیعیدیارثا یسربندهنرواوو مدنآ ینربتاعدرازهندنتسشقدص
 | م(اعد)قوا( ربت) ك (را ه) مدح (مداشکح)م(قدص) قتوط یتشرک یا هلمغام رب تداهش نکراتا

 (فراشافانعم) زلگ (دیآیغ) یی (رکراک )رب( کی)هنوا(هنابم) وی (نیا)نم(ذ) خم د(داد)
 فاعمو هب دا فراعمو هلقتاضوفورارسا یک رازادنارعتهلسعام رب تداهش هبا نبع بصن هدوصتم فده
 بوفو ارهرو امشسعدا و بازح او داروارازهدص لا بققدص نو حا یاو اان شآ هنا اعلا بر ةمفخ
 ندنرب چه هک دابا بارخ ینملاع تروصو هکدت | اد یٹابوناج بو دبا دوحووح م داب ازان هب ىلا هت یح

 یدلک هلادو هت مودا مو یدلوا لصاحر تار
 دنا یر دو نیاراک و زرکاورب ¥ ظفاحدوب مملرتافو طرشهنسک

Arد  
 2 اب 1



۱ 

 یلدا (هنیک) .(تبادرفه) هبلک شباردقوندنسرکایرول ظفاحیاردرمس ؛لرتیساندا نطر شافو ||

 ول(نیا)شیا (راک)نس()نم(ن)تک (فرب)م(ظفاح) رد (دوی) شاب (رم-) م(لرت) م (افو) م(طرش)
 هدق_ثعو تفرعمقد رطو هدتح تاصو ہار ظفاح یا (قراشایانعم) هک (دناین) رادتس(ردق)

 شداردقوندنسرک ار در درز سفن یانفاورسلرتیط مش ین دا ك غلرا د هللا دوصتم لو صحو ك غلرا دافو
 ۱ (( ضیا هر نس نم هلو نس هت نم هنا لاجرو نس نم هلو لث ان ههاچ یلاعوب هسک

 دای غردراو مد شرد دوخز + دیآ یتربراکدمدمآرب لدز
 لکوک (لد)نم(ذ) (تادرفم) زلکراب مدارا هرمشطندهدنک ز لکی راول شبا م داکی راف ون ندلکوک

 ودنک (دوخ) نم (ز) زاوا لصاعوزلک (دیآین) یراق (ر) شیا(داک )م داک (مدمآ)یراتب(ر)
 ردت لوا هبا اد خ نوعهتنادمج (تراشایانعم) زلک (دیآین) م(راب)مداوا (مدش)هرمشط (ردب) |
 ی دوجوو یمن دکل یدلوا لصاح مدا مه مدلول ت مالن دملقراکفاو نداکو ک ہک م دلا ییسو ددا 1

 کم دل ر داکد دوصتم لوصح بحوم یبسلوا امار دمز ال یس هرکی دگر: نالوا مدوصقم هن مدلی لر |
 بع ںوا_۔ ندو دنک كلوقر دکهللا تربضح نالوا قبقح ۶ یطعم ی ال مو اطعملج یونمویروص |

 ردت دودهتم العورد هبن اط. هس وس واضح یس ادورعو |ا

 دنآ ی رمد سزارد فازیالد « زونهورع نامر دشرمس لامخ نب رد ۱

 و (نیا)ف (دد) (تادرفم) ز هات یمالب كنقازر ارد كنا زونهویدنکە شانینامزرعهدلامخ ود

 (نادد)م(فا)م (الب)یدمش (نونه)م(رع )م (نامز )یدک (دسش) هشاب(مب) رڪن( لابخ) |
 هده اشمو تنا ىلا تاصوود (فراشایانعم) زلک (دیآیمن) شان (رس) هد المال (ان) مع (س)نوزوا

 درد یساضتقم ینافصتادعت نالوا هان الام نالا ترضح لو ازونهیدت هرنآر ع هل د ہما ها لام

 ےاءاسالایلعءالہلادشآ هکر دترامع ندالب یشعهار ارز ید او تبان یش ع یالب و |

 دنای رح” بشما نم تب لو ٭ رڪ منا تسه لد تءاکح مس

 غب (م)قوج(سب)(تا درفم) زلکرصم همعلاط نب هجکو اما ردراو ی اکح لکوک قوج من ءارص میس |
 (تاچ)همالما( )اما (یلو)م(رک- )لب( ےسا) عم (۲) ردراو (تسه) لکو کس (لد) م (تیاک-) |

 هخرس تقولابافوصلا (ییراشایانعم) زلک (دیآین) م(رصم) هصکو  (بشما )نی (نم)علاط
 هر ازنج وغاب رک“ میس بولوا بقا مھ یتقوو بو دنا لمع هقشع یالب ودر د هلا تا ده او تاضاررازهدص

 ظوفحم مقوره هلک اروهط تاملعو تاضومف هعلق هضور ند نب یک یکی درواغو وڈ لا بومه
 لا تالوا تاضوبف لوزن ترکی ضع نکل یدردنا تب افک اکت یساواهدانز دنا دنا مس احور توق بولوا |
 زلک ت ااو بولوا عقاو ضبق یماضتقم علاط یخ د هدنتفورص- |
 دنا ی رکر اک یی هکدشهحنونک ۹ یدشناطخ نم هاکر هه هشمه ۱

 یاد (مشمه) (تادرفم) زاکییدیارثا یسرب کیداوا هنیدمش_یدزلوااطخ مها هکر ص- میاد |
 یدلوا(دش) هن(هسج)یدعش (نونک )یدزاوا ( یدسشن)م(اطخ)نب(نم)یقورصم(هاکرص-)م(هآ) ||
 هتحهاکرد هل دان رفوءآیتقورصماعاد (یتراشا یانعم) م(دنآین)یعیدیا سیا (یکراک )یسیرب (کء) |

 یدعتهاندسنل | ضبقوها یدردباروهظ فاشکناو طاس بوش ااطخ هدکدتاتاجان«بوروزو |

 : زاوا عقاو فا شکنا بو دیار داتعم تا انمو دنرفوءآردقوب هک دلون
 دنا یتردقنیاامز قشعراک هک + غدردلامور۶مدرکن تسودیادق

 م(تسود) انفا (ادف) (تادرنم) زلک ی شا شعر دقوندزب هک فحلدابا ادف هتسود یلامور

 (ردق) وب (نیا) دزی (امز)م(یسثع) م( اک )ارز( هک )فید ( غی دد)م(لامورع )دل (مدرکم)
 یدوبو قملوا صالخ ندنانوات بوش ونک هبا ناد لت (یراثایانعم) زلک (دیآین) دادقم

 عطقنم ندن اقلعتو لد | ادفیلک هلو قحیلامورع کدر ف حر دن دکم# الرتاماک ی ناوسام تاقلعتو

 زنلو یلکعاطقناوزاکیشیا قشعر دقو ندزبارزرد لاحرالماک ناسنا نالوا هاب فراع هت موب قد ا ۱
 س

 سد



۳۳۱ 

 دنآینردب شفلز هةلحز نونک_ه _ سک همهزاهدىسر ظفاح لددش هک سد ز
 (تادرفم) زلکهمذطندنس هقلح ینلز كن آ یدعش یداو | ښا ترن هکهدانز ند هسک ع سج یلکوک ك طاح

 (سک ) عی(همه)نم(زا)نکروا(هدمر)م(ظفاح)لکوک (لد)یداوا(دسش)هدانز (سب)نم ()
 (یقیراشایانعم) زلک (دناین)ء رشط (ردن) رع( ش )م( فل )م ( هقلح )ند (د )ی دم (نونک )هک
 نداوس ام یلکرمغو لوقعلا یو ذ عم یلکوک ك ظفاح نوعا و صح ان ناو د یک اد لکو نیک وبه دمج
 زا ءرمشط نآ ر کر د دل و ن ڪک هد ههل ا تافص تامل هر اد یدعت یدل وا عطةنمو یدلب اتر فن هدا ز

 ta) ۳۱ 21 لسو هلع هلن یلص دع هح ها ع م اما کو ي ا طوف تاک رب هت انعم |
 دوری دنناو غ هک شردر مم x دورنرظن ییزا مادم هک یلداشوخ

 (تادرفم) همنکز سرم خرل هبت | توعد ی کی وبرد هسقکن وجا ندربظن اد هکللق ل وش قطا هن
 نم(زا) ماد (مادم) هیتدحو (ا) بل (لد) ردنوجا هفلابم نکحاسفلا فطا(شوخ)

 رلهموقوا (دناوخن) ریعف (ش) ویق (رد) ریره(رم)هسقک .(دورن) م(رظ)لبلعتال(ی)
 کب اقرتلوشادخلومتمو ف طا هدایز (ینراشا یانعم) هسک (دورن) م (ہخ) قت (ف)

 لاک !نیزسکش ازیغو قرف یل طابا یمقح نالوا اقلا هب ودنک ن دناط شل لرکو ندکح امل رک
 هار ره ند هسفخ تامارکو ند هن دا فراعمنانلوا قفندنزوم كمال ج اشم هاا ییس هناوصح بو دیا
 دوخ مرج هک دمر و تزاجاونذاو تو ءد هر اهظا یر ارسا لوا هل راتب | مرکتف الخ ماظع اشم ەل

 همر وشود یو دنکن دهللا لها بواقو همعوط شی ارب هل, ارو دنکزسنذاو هقک هنا دوخ
 دورنرکش یز ا سکم هنوکه حلو * .تسادا مدرک :نب شبانارد عم-ط

 ف( دد )م (عمط) (تادرفم) هتک ه لهجو هنن دندرارکش س کم نکل ردیاوااکب ایا عمط هبل نیش لوا

 (نوکه چ) نکل( لو) رد(تسا) م(وا) مکنکملیا(مدرکن) یلتاط(نی رش )قادود(با) لوا (نا)
 كماظءع اشم لوا (یراشایانعم) هک (دورن) م ( رکش) لبلعت(یی)نم ( زا) كکس سکم) هلهحو هن
 مک اک مابا عسمطهراهظا یراهبناحو ر ذب اذل یراق دروس نا ندنمل الا بر تاک فراعمو ند درارسا
 یرلهہناحور نادا لوا ید م یک یکی دست را تعارف ندنا بولو ا بلاط هرکش سکم نکار دلو ا اکہ

 ۲ ۱ ردربسع ها مکلکمتت را نایورکذ هدغال ی)هسدق تانلکو

 دورنردب ترطاخزا نم دهءوافو * .یرکدیلاعقالخ |مراکمزاول
 نس(و) (تادرفم) زاکدرشاطندکر طاخكنسمدهءوافو مب نسماعیربغرب هةشبنندرلب وخ ولا نس

 م(اغو) هیاطخ () ربغ(کد) هبت دو () قا یوسام(لاع)راب وخ (قالخا) لزوک(مراکم )نم (نا)
 دشرعیا (قراشایانعم) زقک(دورن)هرشاط (ردی )یم (ت)م(رطاخ )نم( زا (نم)م(دسهع)

 ندنتفاطل لاک دمجقالخ | نسناکن سید ٹراو نالوا ىلج فصو ( ےظعقلخ یل عل كنا )نس مقمقح |
 هنن دزو نکرروط بور وک تیانحو بہعر ازد دص هدزب ارز نسن دملاع یر رب هتشد نسلکد ندلاعو

 یز اصقنو لاله مزبندکتشذش لاک ب وروس (نواعنالمن اف یوق ده مهالا) هن نکیا شمکحرلاذاو تجز
 یزروزلکهرشاط ندزکش ضفرط اخر کح افوو ده نالوا د هرم لوامزبندکقالخ | مرکو ال دما

 نسمروب سومارف
 دورنرظنز ازکره ماو لاخ شقن هک * یوشملشابماهدیدمغُةدندداوس

 (تادرفم) هسقک ندرظن می نکرد یشن كکلاغ لنس هک مو هلکشا ین داوس ل مم مرو ع

 همو (یوشم)ینابزوک (كشا) هسدالملل( )غب (م)ییدوک مغ( هدیډمغ)زوک(هدید) هايس (داوس) |
 قالخایا (قراشا یانسعم) هک (دو رن) م(رظن زا) اعطق (نکره) مي (ما)نس(ه) م(لاخ) م ( سقن)

 زکلاج ترخاواند یز بوروس تانعو مرکمقضشر نالوا فوصوم هلا سو هنلع هنا یلص ید
 هلسا زوڪڪ یکسمز وکش مر وکم ع هڪ ب ول االتبمەب اک ترفک ی وبولبار و سهم ندنسه دهاشم

 ازاتم یکل اخ كلا که لیا ادح هلتلفع ةدرب ندزکنملاال ةر تاذهح و یجلق یادوسدبحو هللا بوح



 ن

 هقکن دمرظتاعطت كف رش تاذ ل وبتموا
 دورن رس لددو د ماق نوح هنو که ح ۷# م رک یک وزارت هم ا

 ( همان هامس) (تادرفم) هشک هشا لهجو هن یک لق لددود م نهر وکه دکر همان ءاسهدانز ندمدنک

 (نوکه) مزهدوک[ نی هتدحد() دک( سک لودنک (دوخ)نم(زا)داذت)راککاک سعب
 یاسر تار د)82
 هحکن دم غیداوا صالخ هملکلابندنت اندو توهش مهاوخد سفاوندناجودس لا اذ مدوحو

 ههللاترمضح مهر وک هسکرراکبهنک هداز ندمدنکهکءعهرزوا لب |ناغفاو هآ هل انازوس لدزدنوکو

 تا ددود دنیا هنساوه نان راک سفری ناب تون تیر ةو تاصو

 هکوط یباع ینوو مهآ بشوزورو هم ؟ هشا هل هجو هن یک

 دورتراه ند تشد زراک هدک * نناح رهو درکه زرهننح شابمالد

 (الد) (تادرفم) دورس ران داوو واریز هلواییاحرهو یش, کٹ بع هلو لکو کیا

 ارز (هڪ) بونم ەر ره (ياجره) یی زکٹ بع( درکہزرھ) هوب (نینچ) هلو (شابم) لکو کیا
 (فراشایانعم) زلوالصاحوزنک (دورن) هل رنه ود (رغ*نیدب)ندکتق كنس( تشع, )نم( ز)م( راک چ€)
 لها ییلوا هدول آ | هلراتنهعمو ج زک تبع بو ریو هبانف یر ع هيام رس بولوا عنات هسف یا ی

 یلزسرنهو هرس یس هلل تیآ( اعنصنونسح مهنا نویس مهو) هتل دمعتسا ارز هلواندنارمس>

 ندرورغو بعولسعم هسقن یاوهون هکه م رو هباسه ین زارع ناب رو نوجا هلناةفر عم لص ک ل نظره

 زاوا لصاح ترآ تعفنمرب یرغ

 دورارم هت دہصر » ی ردرکز * دہدسزاب کربمهرزا مدهدهحاس 1

 هسالمال(ا)(تادرفم)ز که ندرا؛لدصرقح ره ندنربک ناغوطضاس ارز هقلبا ندلوب ی هل ج ات ده رج

 نم م( ذ)ضاس (دیس) ناغوط (زاه) ارز (هک) قلی (بم)لو ( (هد)نم(زا) رض (میم )م ده د»)م(جان)

 قفوم هلمازا تیانع((قتراشا یانعم) زفک (دورن)مق> (رصتخ) واره (دمصره)درا (یی)یف( رد) م(ربک )
 لهاس وا قیرط عاطق هلتروص الص صاوخو شع ۱ هکلب :لکد هماوع لوڌ نالوا

 یک ناطسشءدرهو همراقحنداو ی هل جات دهدهوب لواقارباند راک هل حو سبلت کا هکر دهرلاوه

 وا متم ا نالوا باهر,ندمهلارارنا یکدشسزاباریز هما دا غ باح الص تروص
 زغادلا هناطہش یندرب ردوزم ود هن درآ لد .صربقح

 دورنرسد ماو فلزرس ی هک ارس * رادم خرد دوخ یوامص دا وحن مز

 هاب ب رسک فازرس كنساربز نون هعوط غرد ین د ندب یک كغبدعوط غیر دندابصدانیک سط یار

 (بادم) منم( غیر د)ودنک(دوخ)عیار ( کو )م ابد( (نس) نم (ن) (تادرفم) تک
 زک (در) هاب (مسب) غب (م) نم( )ی دا فاز (فازرس) )ی( )نوع( هو
 نطق ک اص داب تراب هیت رس یب رش ثب دح (اهلا وضرعنفالا تاحقا کرب ھد مانا یفثا) ا

 ناتق رم اک LH تاضوفو هلاك ناتا ھا ی رانا غام د کهاکر د ناصاخ نالوا شع

 لرد هل هناسر خر ىزا بوق غیردل اجر نزن غامد خد مز یک کی دا

 هکر بحان م هدنو هللا دم هک ارز نون همت ورک ندکیقتسم طا رص ل هند هسنا ناطشربره

 کیو زقکه منا مب :یرغندکتافم لات اكن س نوعا كک دا مرکر ا ندنقش>یولوندس :احور تذل

 کک

 ۰(در دق ید تعبرش یور بآ ہک ٭ تسمه ن٥م تاز یو نما اد شود )# زر ارت

 سومب (تادرتم) زەك یوربآ ك تع رش هاردقوارز تروا یکتاوفءرهرزوایم | عهای
 (بارارز (هک)م(تسم) نب (نم)اطخ (تلز) ىلع نع (ه) هند( اب)م(ونع)كتا( نماد) تردا

 زن (در) ادم دق)ودشدتنا(نیس) د (نیا) بال (۵) م (تمیرش) ذوب (یود) وم
 | هداس د هک ت روا یسهدر وفعربهرزوا یءاط- كبار خو تسم نب مر نالوا بومعلاراتسیا (یراشا یانعم)
 ےل تست تست س

 نصر حاب



 ییساطخ كاع قل ل هک لب لاکا اوقنب براب وا یاوس ر هلرو هط كماطخ هدرباسلا ی مو صوصخ اب

 زلکلاخ و زهر را ناصقن ەك ةد رش 2 عرش كنس هلک اوفع

 دورترزو ےس شرکرد تسد هک ۳ مراد ین ادویه تک مم

 (نم) (تادرفم) زور رال ا هل رب۶غندرزو ےس هنر ک كنا هکمرانوط سوه كب وب تماقورسربا دکنب

 ۲۱۰ ی سیا ما ()م(تماق)م(ورس)تبخ(سوح)رمف( ا دک )نب

 هلنادمع ( فراشایانعم )رخ ؟(دورن)نوتلا (رز)شموک (میس ) هسب الال (ا) مغ ( ج )مع (ش) قاش وق

 نالوا قاردقەتماقى هکر ماد قور یکو رسو ےقتسسم طارصنالوا هللا یا لص و مرز ج انور قف دن ول

 ییکبودیا ارو یرسو ناب هکلب یرزو ےس هنود ا ی ا ی

 زعلوا ںیہ9 س اوزمشرب بالا هسنالاج تلصوو هنلاکب رف نا هک دم لر یاوسام

 دورتردب نع ساغر ۸۹ ترش * هد ظفاح تسد لو اوه دارا

 ارونک (راس) (تادرفم) کب رشط ندد لح ز وس هک هبا طرش لوا رو هنلا ل ظفاح ل واو یی ارش روک

 ۱ )کا 1 لوا (کنا طرش) ریو (هد) م(ظفاح) لا (تسد) هسیالملل ()م(لوا) بارش (هدان)

 یوسامقرع بولقل فرات قشعل ( (ییراشا یانعم)همقک ( دورن)هرمشط (ردب) ذ وس( نح )م( سل )نم

 دیا حارخ | برع نس ندہاقو ی دیا ق ارح ا یاو سام یاک هل نالو ارص اتو نعم یا هحش رس (بوبحا

 نالوا سنال هک هلا طرش لوش رو هنلا كطفا-نالوا كقاتشم لو اروتک ینقوش كکاقلو یک ذع بارش

 نوہمقح هرشط قشعرا  | هلکمرز مس هتل وص كق شع ناطاسو توروحاسفتاو حارشنا هعاق

 و یر هسماوا له تعب رشدوقو هوا ظوعحو روم ندماوهلاکماوء

 دشنو ماحی یوزرآ نیرد متخوس % دنناو ماش لر کن اح تخادک

 ٠ (تادرفم) یدلوا ل صاح دارم قدناهدوزرآ مود یدلواو هلوا مات یشا لکو کک هکیدرا ناح

 1 یداوا(دشن) ی د(فاو) م (ماغ) ینبا لکو کک (لدراک )هلوا (دوش)م(ناج)یدیرا(تخادک )

 | لاج (تراثایانعم) یدارا(دتن)م(ماغ)دا رم باط(هزرآ) و (نیا)ف(دد) قنا( مخو د)
 زدق لوا دودج هناد_ها ګو تاضار هدیدم تدم نوعا لمت | هد ھاشم هلا باق ترد ق

 || ی ساضح هک دش |قاعت یسهسلزا هدارا لنلاعتقح نکحل یدیراغاحو مدوحو کم دانا

 | نسفواماقدناب هل سنلترولوا لصاح دارم هلا باطو ی سدر ع یدلوا ماعیشالکوک هللا بلطو
 یدلوا لصاحدا یه زسنابر

 دشنو مع معز یناهح بارخ م دش × دوعتمء همان رخ بالطرد هک ناغف :

 یدلوا لصاح همان ک مداویارخ كنق ناهح ماع ند هدنبلط كنس همان خک دوصةم هک ناغف

 غ(دوصتم) م ( هدان )هە ا (2ک ) ح (بلط )ف( رد) هک لک اک ناغفو دا یا( هک ناغف) (تادرفم)

 ۱ یاتعف) یداوا(دش سن ) 0 (ماع) م (معر) بونم هناهج (یاهح) 1 (بارح) مداوا (مدش)

 و ع دو هم “ 4 _ہابد_۔ہاق نالوا ناجرابش ر هڪڪ لوارا ماداکب لک ناغفو ها یا (فراسا

 ك ار تاع مدلوامانددویاو در هنقلخ ل اعو مدلوا ییارح تلخ ناه ماعندع هدنلطیسلو ۱

 یدلوا لصاح دا صه

 شنو مارکر ییادکب مدشیس 4 روضح شک ی وجو تجرد هکدردو خرد

 (خیرد) (تادر 2 ةم)یدلوا لصاحو مدنک ق وح هغلادک هننقراء رک هدّننلط الو سود ا

 مداوا (مدش)یوح(یس)تاجو (منک خک) بلط (وجو تج )یف (رد)تحار (دو> ) م (درد)فمح
 فح یا (یتراشایانعم) ا (دشن) رامرک لها (مارک )تق (رب)لئاس (ادک ) هسالملل ()
 0 ىا ةتساههللا لاج ةدهاتمراواو هلا هقا مو مللقروضح هک لک اکیدردوهسات و

 هب اهلنا تاضصو ماطعمع.اشمنالوام ملع دم هک هدنناطقمر ولوا هلقح سنا لاسلا غرافهدملز ءماقمو |

 ناز تند SEA ی E ءايلوا نالوا عبطل | رک ش اوا فوصوم
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 یداوا لصاحدا یعزسهلا تیانعو مر هم مدلا نی راتمه
 دڈنو مان مشکی دردو یدنردشد * نادنرا تسدنمهاوخ هکدادماس

 هبا لیصکج نسیتروطبارش (ینکیدردو) هبا دادن (یدنر) یدتک (دشب) هلال (نادنرب) قمرووا (تسشن) مرتسا (مهاوخ) یدریو (داد) ربخ (ماس) (تادرفم) یدلوا لصاح هدعو لواو یدنک هلا كل دک یدردو كادنر مال رک مسروو لادن هکیدریو ربش
 قلخ همال ارببئاصمنالوا ندعزعباح و همالب وا + ح ید ر وربح اب دج مالک ( نیرب اصلا حهقاو) یلاصتو هناحسح (قراشا یانعم) یدلواخد (دشنو)دآ (مان) مع (میم)

 سس

۱ 

 یلاماالودنر مانو مکا مهد نترصاو نوع رانا ادو مول هلا مرللوق ندیا له ور بوسر اف
 قسفو هل یدلوارهاظو شاق هبا كلشک الب وربص هن سالب ودردعاونا كناو تحوقشعو هلا تر دناق ||

 یدلوا لصاحدا مه رسد ابر

 دشنومالغنک ششیوش تیغرب مدش ٭  موشو ساره یش تذک هی الب
 یدلوا ید مداوایالغهننک كلا لقمعریدسنک میلوا كل سلجتربم كنس هصکر ب هک ی دید هلا هشمطا

 (موش) نس( )م( لج )كب (بم) هکر (یش)یدید (تفک )هغبطا(هبال) بالما () (تادرفم)
 لود( مالغ) هراڪب ویدا (ناک) رعت (ش) ودنک (شیوخ)م(تیغر)هس المال( )مدلدا (مدش) لوا |

 مدنالوا هدابعب فبطا ی دیا لو هنر وما كنم اص دا بع لوا (فراشایانعم) یدلوایند (دشنو)

 ةدننالقهدنلظ لاعو یسسدق ثیدسح (ییسآنمسداوینرکذ نمسلحانا) هلمهرکو فطااضحت
 ا رص اتو نمعم دن یلو هکروما كنس نب هال وا هلع نس مقداصةدن یا هک یدرو هل راقاتسشم

 (دوملالد یلدل-طع) دیر ترضحد) ةعرو عوا ودن ڪو لاد ہماول جدن ےلوا كرمار

 زسهلا تیانعو قسف و هن مداوا یالغهراصب وری اعو لساذو روش لفح ها کرد یک یتیدروس |
 یدلوا ل صاح دارم

 دشنو ماب وعمه داتقا ل درد هکن وخ هج * لعل با نآ موس یتس هکعمط نیدب

 دما د یدشود یکرشود هماح هلکوک هک ناعرفاو هن وا یل ینمرق لوا هدکات سم هک ها دمما وب

 (تآ) وا (مسوبی)تاتسس(یتس) هسبالما (!) دیما(عمط) و (نیدب) , (تادرفم) یدلوا لماس
 (م)لکوک (لد) ف( دد) ناف (نوخ) هنسانعم ترفوو بت هن( هح) یزحرق (لع))فا دو د (بل) لوا

 هقالع هک لادمعاو ( تراش | یانعم) یدلو اید( دشنو) حدق(ماج)لثم( وع )ید شود (داتفا) رمت

 ےلوا لئان ہہ امظع تاو دوو ےلوا لصاو هب همنابر دم دق تاک تاناطخو هب هناجر طساوالب ضف لغو |

 یدلوا لصاح دا ره قرف ویالپ هن یداوط هلا نار فاو اکو ک

 دشو ماشها دص مدو شد وع نم هک ۹ مدقدار لل دییهنمیشءیوکب

 نی( نم) ارز( هک) م (مدق) سنلدلدلوت (هارلملدی)هموق(هتم) م (قشع)هلم (یوک )هسبالءا |
 لصاح (قراشایانعم) یدلوایتد(دشنو)م(ماتها) زوب (دص))مدرتسوک (م دوغ )هل دنک ( شب وج)
 زمسهاک ادشمنالو امار لملد هنس همس دق تناحو هنسدلح يشع لس رات مطح یلاعتو هب اس قد مالک

 ردو هوا ییهسهلا تیانعو فود دک اروهو تالاح ع جو کو ربا مدقرب هنادرع دوخ |!

 دیو مت اکرک وا هارو هعوک یاو تسلهاح تج بوروک ندک د نک یاروهظنالوا هد هت مهر

 یکسالفاو حاستح او دن کک بوروسهلرب کیزو ها لاهت او ع مضت بولوا انفووګ هلتراق-و لذراز |

 حس برج ۱ 0

 ۱ ںارخو وع ز سرچ ندلاع قرغتسمو تسم بو دنا شوت ی همهلا قشع با رشو بولوا عطقنم ند و ڪڪ

 1 هل.سوزرآ هللا لاج ةدسه اشم هللا باخ فک و هلا هما اقشعدرد یک ییددلوط كن ارش ی زھر ق هح دق ۱

 1 () (تادرفم) یدلوا ید مدرتسوک ماقهازولءلهدنک نارز هموقم دقرم-هار ل اد هنس دل ی شع 4

 1 زسهلا قف وو زس دشیه داشرا مدرت سوک م اقحا زود ږل ارو دنک نیارز ردقولهراج یربغ ندقاربعا ۱

 ۱ یدلوا قصاحمدارهه |
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 دشنو ماد باتو حب دوخ هررد دند هک * لدرتیویکدمطیرک اریردتساور

 یدروک اوج لغازوطهدنل وودنک ارز رداور هلوابرطتمو هسالطرک |هدهنس یرتومک لکوک

 نرو( ]ها (دیط یزک اهن ز) )ف(دد) دد(تسا)قیال(اور) (تادرفم) یدلواو
 تدش(بات) قعتالوط (ح حب ) فدک (دوح) لو (هد)ف(رد)یدروک (دید)اریذ ( هک ) کوک (لد)

 رازه دص یشعءار نالوا دابا تذهدوب (فراشا یانعم) یداوا ید (دشنو) قازوط(ماد)ترارح

 راکت قاطاد- نادم یری ام ناک مک و یوق, یک تاخسار لابح هصا هکر دف وع ئداور هلا تامقء :

 ندنفوخ همتاخء وس ندیاروهظ هدراماو هڪ یک رتومک لع ےن ندنکی دهب یرات مدعو ندنفب دلو | مولع»

 درهدیاربتحوروخ یراسه بو ادامعا هن اکو کما E هو لع نوا یراتجصعو برا

 داد عبا ولقخرتالانر) بور د هرلر نی راز و لر هکودراشاب یی اف ندنرازوک هل ارامیب ی تاشخو فو>
 کی دروکلق نالوا کا لوا ارز ردرامز الد هنشاعد (باهولا تن كنا ةجركندان مان لهواتت دد

 لر ا نوع هن ن کار در اوراتلالض لیسوراقازوط ىل شت او کوب و قشالوط هصن ءال ا هدنلوبو دنک

 یداواردنک هو لوا

 دشنو مار فر ر نآ دوش هکس وه نادب ۳ رکفرسزا طاح تن ارد راز ۵

 (تادرفم) یدلوا یخدهلوا مارفب رحلوا کیل سوه لول یدرابوق لح ند نحو ارکف ظفاح

 لوا(نادب)م(رکف)حدا (رس) نم(ذا)م(طقاح)یدراپ وق (تخیکنا)دناز(ی) م( ) ك (مازه)
 یدلواید (دشنو) عطم (مار) رابحاصم (فرح) لوا (نآ) هلوا (دوش) م( سوه)

 بو لوا دوس کو ا انها جو تاضابرو لتفرعمو لع ظفاح (یتراشا یانعم) |

 هننامایدانارکف راول رازه دهل .نودرواب را هنسعاد لکو هل نظ رولو یس ول ماک تاصو كنم ةمق»-

 اتراهلو یداوا لصاحدا مزمن انعو قف و

 دشدهاوض نوک کدو نا تام یاضق # دش ده اوخش نوربب رسز نامشح هسرهماره 1

 مد (اه) (تادرفم) رد رسم وارغتم در دنا آیافوب ردرسقکن دمشاب خب یب رام ءاس

 یر ارتش( سه زرو کس (نامشج)م(هیم) تبش (رهم)
 زسا (دداوغ) وار دیربغ(نوکرکید) ید (واو) و (نبا) رد (تسا) یهلام کک (نامنآیاضو)

 هدنوهال ماع دوش ان ك هالا لها شت ارظن عطقندس مالا یوس ام هادم ع (قراشایانعم) كنك( دش)
 یهلا مکحاتح تاودو رد ر مسد ھك ندعشاب یللو دم , یم كهللا تافصو امسا تامل نالوا اف هرات تاذ

 ردرسلواربغتم کردوب مدىماردىلزا نار یاطعو ۱

 دشدها ون نو درکیوسنازهش رصسءارکم و تشاذکف یخ ا یاو دو اهواز | |بىقر

 م(بتقر) (تادرفم) ردرمسقگهنبناج كلف یهآ راز ص-رکم یدموقرب هطصو یدروس لاف ج ببقر
 E ن(رکم )ید موق (تشاذکن)مطص (یتشآ )ل (یا)یدروس (دومرف) زلف (اهراز آ)

 ددرسبتک (دشدهاونغ) ثاف (نودرکز بآج (یوس) رایجتاات درد (نازیضرعس) م(۰)
 لڅ از تختی لزا یاطع یراسقر سفن نالو اودع یا دعاو ناطشنالوا نو دع (ییراشا یانعم)

 ندنغی دلو اره اف یراتو | دعوراب داب ارلافح قوح هز هلال هر دیک ی زهلقروض> مزپ هل اهربشک سواسو نوعا

 نوجا يفر لرل ون دنرالمڪ و ندنراربص هی ال او راق اع نالو از اخ رس هکر ولو | نظرلب دموقرب هیلص

 ردقدع یرلاواهوع دلا باتس » هنا دنع بو ماو ا دز یرااع د ه خود راز ازا واعد هقح بناح

 دشدهاوحم نو ز زفاو کاخ | تفر تعمسقنار ۵ دندومر 2: یو ردع راک زارا

 ردرس لوا قتراو ك سک ایداوا عقاوهدنا هکت مق لوار ه راب ددروس ر ار یرمغندتلتشاعاکی هدلز ازور

 (دندومرفن) یرمغ ك غلةشاع (یدنرز ع )شب N (ام) (تادرف)

 (دها E سک ۱(ک)هدنآ ٥(ا )یدتک (تفر)م(تمدق)لواره (نآره) زاید هرو

 راد دمر وس سد د ار یرغندقلقشاعهزب هدانجسقن 2 لزا ما ق هنلا دم (ینر اشایانعم) قلوا(دش) زما:
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 در نمدرو لزال اق لسق نم لىق ار

 ردندنلسف طسوتمرج م ااکو ر درسوا قدراو لک !هسیداوا تمسق هنر هدلزا هغ رس یربخ لزالا

 ز زه هلوا عنام هب هسلزا تمسق یلاعت هلا نرد هساواودع ینا> ملاع

 ر داکد ضرب |
 دشدهاونتنونک ارک اتراک دوشه یک الد « قاسنانرهمراتو نما یاجو لعل بارش

 ردرسلوا هکیدمش رک ارولواولا نق شرا كنس لکو کی اب وعول ع قاسو یر تدنماو بارش ی نمر |

 واتبع (نابرهم )بوب (را) تمالسو خراف (نما) ر (یاج)ینمرق(لعا)م(بارش) (تادرفم) |
 | ید( ونک ۱)م(ک )ا (ت)م(راک )اا (دوش) وا (مب) نخ (ک )لکوکیا(الد)م(فاس) |

 تارشخوبصم هبا هللا ءفص نالوالرکهقداصقشاعهدااعول (قراشایانعم) ردرمسلوا(دشدهاوخن)
 ا رانو ید ٹرک | لکو کی ار دلماکد شواتبحووا :ةفش نالو ا واتا ا بو عو نم ارد تولو یهلایشع |ا

 ولو وزاواروناو نق كلتمالسندنس هکلهم تابقع كقشء هارورولو اونا ن تاشبا كنس هسزازا
 دشده اوتشنوناع یهناسفا نیزا عرشزاس هک شع ینو فددا رش ارام بست عارا دخ

 | ردرمساوازسنواق ندهناسفاو یزاسع رشارز _هلشغا هدا رفینو فدیزب بستم یا نوعا هلن |

  م( فد)ع(دانرف) هس المال (اب) یزب (ارام) ره فرصتم ( بست )نوعا هللا (اراد>] (تادرفم) ۱

 ۱ قن( ف) هیاک> (هناسف )ندوب (نیزا)م(عرمش)هدعاعو نزو د (زاس )ارز( هک )هلا شغا(ش 2 )م (ف) ۱

 تست نلو ار ا دربخ ند درارسایا (قراشایانعم) قلوا (دش) زسا (دهاوخ)هدعاف (نوهاع) |

 یک ف دو لط هرم .یربخ لر اززاکر زا هبلق فو یلص لسو هملع نا لص "ینلا ناکو تسر تروص ||

 | اوا هحرش هحرش هللا ههل ا قشعشت اوهزعدردرم ل د نل ادان رفو شوج یک فرکش یابردو |
 || بارطضاو زن اغفو دان رذ نالو ارامتخ | البم زب دلا رت هزلاح یز هما تج محو فاصن اه نع هد کیس |
 || ندتعب رمشرارسایک یی رش مالڪ یناشمطعآ امیناحس لد را تر ضحہدتقہقحرماکر حو |

 ٠ رغ ٍاریغتند هبنس تالاح یک كلوب ع رشة د عاق ارز هبا شم هریو هللا منمیزب هل نظ ع رشفالخ نکا

 زم لقعاكاوزغلب درا لّمع تعب رشرارساوو ا

 دشدهاوخن نوح و هح شش وغ او سولر اک ٭ . مزروواقشعناهن دشا نیمه نمل اج 0
 || ردرسلوا هکنوححدهن یشوغ اوسووراک كنا مدیایسهنق_ثعكن | ین هک هلوا و یا تردق خب |

 ۱ .(مددو) م (یشعءع) نع (ناهن,) هلو شا )و قا (نمه)ن ( نم) تردد (لاج) (تادرفم) ۱

 | عد(عوکح) هن(هح)قاجوق (شوغ[)شووا (سو) ردتاکندناصو (راک ) مدیا یسوهزوا |
 جارخا ندتمصعهدرب قشاع هج رکی شع ناطاس (ینراشا یانعم) ردرساوا(دشدحاوغ)کنوج(نوج) 1

 تاصو عهدا ییههرتسندم او هلاک اوع يشع تالاحو را ه!یرادقم یکی دم محوک نکردم دیا :

 ۱ تب احور قاوذاو نلو ار ا دربخ ند هب ونعم تد رقنالوا هدانزنددیرو لمحو ند هن احور تدلون د هلا ا

 ۱ فرین کیا تل |
 دشدهاوخخنوخ كنروتسرادادغستمشز هک « ظفاحهنسح ولزمغشهنهدیدیایوشم |
 (تادرفم)ردمسقک یکنرنوخ وردضز یتسلر | داد اریز هم وب یتشقن مغ ندنحول یس هنسلظفاح معج یا |

 ( هک )م( تفاح )سکوک (هنیس) هتع (حول)نم (ذ)م(مغ)م(شقن)مزوک کا (هدیدیا)هموب (یوشم)
 ردرمدھک (دشدهاوع) نا (نوخ )م (كنر) دد(تسا) بوس (را داد )لق (غست )ہرا (م خر )ارز

 ۱ ی راشاز وک یلناع نالو | یشن یهل ا مغو درد نالوا یس هی ام تداعسمزوک ی لت داعس بیا (یراشایانعم) 1

 | ناو لداو ردک اینا لس لا تمشعهار هک هلا باتوخ مد ول اوتقاعادم رزوا یس هنسج ول لظفاح |

 نابکود هلارافک فیسردتاکو درز یس كنق .ة> بوب ناف كراناوا شع ءا د شار زر دقح رون نبع |
 قرغ سم هةحر ول هد عا د لک ناراو هقح هاکر د هللا نوخ لوا کر دةر ولر لوا ز٤وط یک ر ناف /

 * (درماعهممشت اودشادس قشع ¥ دزمد لګ ز ت نح ورب لزارد) اضد هلو ردرلثاوا ا

 (تادرفم) یدرواشت | هلاععمجو یدلوا ادس شع یدروا مد ندا هدازا یودرب كنس كس ِ
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 سفت (مد)یلوار ما بارون ضاف(یلبت) نم (ز) هباطخ (ت)م(نسح)سکع (فر)م(لذا)ف(دد)
 یر( وا( ا) جم( ۸ ی رهاط ادیب( نشع)یدرو (دز)

 انا عاورأ هيض روف نم نا ةنس فا نيعس رولا تا لاعت ها بس اد یس> ینوک

 هبا ل صع ت عو یش ءو تفرعم هکه لع تا ذقانوکمنالو هدضح مدع برا هغ رس یسسدق ٹر د-

 تورو: ها ناسبعانوجم |ندنسهملح تمکح یرالو ا هسدقر اونا یالح هل وهل ماکت س رف

 هنغام د نا هغ دا دعتسا هسکر ه بوی | دنګ دونج حارا .دنفارطا ید رون ینارون لب دنقهرکم دلا

 || یدلوارهاط شع نالوا دنس هبام اکر رهه دکد اک نوسان مع بو دیا مانا یس هر تبحتو یشع

 یدلوانااغیشع یشعشل زا! هدلاع تار ذو یدروا یشتا قشع هلاع عج هکلب

 دز مدآرب و ترم-غنی زا دشش د نیع » تشاد ع كلم دید تخر درک واح

 یدروا هرزوا مدآو یدلوا شتا نع خر ندتربغوډ یدلواق ثاعیدروک كلمیدلبا هول ر لر كنس

i.۱ م(تلم)یدر و5 (دید) هب اطخ (ت )فاك (خر)یدلبا(د رک) لاجراونا فاٹا (هواج)  

 (دن) م(مدآ) لع( )م( تیغ )ن دنوي (نیز) دو (ش)م (شتآ نع )یدو (تشادن)م(تشع)
 انضرعانا) هرزواتاق واخ لس اطخ (مکب ربتلآ) هدحاورالاعبراب (ییراشایانعم) یدروا

 كن اسناو یس هح ناما همعرش فما اک هغر س i) الارخ [یلا لاملاو ضرالاو تاوم دلا ىلعةنامالا

 شاع قرتهلاص و تاباغهنلاعا كن اسنا بول ربو هنلا ع۱ كن هک المو ین دیا ثا ربا یاب هرزوا کالم |

 | لعروڪڪ هکتالم ی ههلا باذاو ی ءو یت نالوا سم هرزوا هقاش فلاکت وا البو نح ی دب دیا

 یدردی تسح نالوا یتعقو رد ندنراقداوا ییهلا فطا درورب باس را ه دلی ا عانتم | ندلمس قشعدرد

 ۱ انى نانا ن انار تواوا شت انیع ها لاجر اون ندنرمغوراب دابا فوخو راب لب اراشخا

 هن راق اسمو د هع هلا ها ترضح هلدلوق لو هځبج وم یر هب رطفدا دعتسا دازی دآهراب هرکصندکد لیا

 را نو ارز رل ی دل لومقو لم هقشعدرد ندنراق داوا بلق بحاص هلا تماوهحو مواظ اقارتسعا

 ردنا لم بلق هنکیدلپ المحت

 دز مهرب ناهجو دشخر د تربغقرب » دزورفا غار هلعش نازکت ساو لقع
 (لقع) (تادرفم) یدرواهن رب یر یناهح و یدار دلب قرب ترمغ هقد غارح ن د.لعش لوا رکیدتسا لقع

 م(فرب) هقی(دزورفا)م(غارع)م(هلعش)لوا (نآ)نم(ن)یدتسا (تساونحم) شاعملقع دارم
 (فراشایانعم) یدروا (دز) هش رب یر( مهر )م( ناهح)یدار داب (دمسشخرد)دناز (م)م( تربغ)

 ۷ هار هلطدا والب ضیفو همهل | با دین او ی شعو تمحو همعرش فلاکنردهرزواهس یه ج وا ها نام |

 صاولناصحا کا اوت ردنو | صاوخ ینا ردنواماوعلوا ردسهعتت لات ثلائر دس هت كلوا

 نکلرولو باما نمتسلاقآن مالا نم هلو نرم كنم اویر دلو ثشا" ینا یو كس ا۳ لوناردنومما

 صح او ماو هبا شان هم ل ةع در ج تقب رط ماو ع نالوا قاعآ مه هب هش دروماوه هع رش ف لاک

 كعد م هربا هب هبل ابر ضیفو هب هبهل ا یشعو م هرو کو مهل نیراهننقراوناونی راهش درارساكصاولنا |
 غار رندهمهل اراونا لەش لوا هک دنا شاتعملقع کرر وب هرسس دقظفاع نوسکن ار دندنقاج-اضخم

 نوحاقمالوا علطم مرجان هنر ارس و رامرحت كس دق مع رح هقاد هب ومع لاج بو دیا شک ی رل هد رو هقان

 یبحاصشاعم لقء ناسلوا یناعا ص هْس .دباداو هعرش فبلاکت لوا یداربداب یی طاخقرب هبهلا تربع
 ند هم هلا برقو تلصوو ند هدهلا قشع ن راو دنکو روڪ یرازوکب ودیاناد در نور عنالشها
 دورفلااذ-هنمهتنا انذاعآ_یدلن ارو

 دز مرغان هنسرودمآبغتسد » زاردک اشاقیدآ کتساوخ ی دم
 (تادرفم) یدرواهرزوا یدهنس كمرحانویدلک یلابغع کە قارار کیدا یادم
 (زار )ىر اشا( هک اشان) هسیالملل (ا)هلک (دنآر یدتسا (تساوخ) یحاصهیذاکاوعد (یدم)



FFA 

 | یکی ذو یتمزساسح ندبا نساوءد تالو هلا بذاکی اوعد نکیآ لکد مرح هش.درارسا ندی ارت یرشبادآ کوبلاح نکیا بکنم ین رشعرشفالخ ها کلب بو دیالرت یرمش بادآ هصن ترس ۱ یرانس زان تاحالطصا ضه»ندهللا لا دی اتاحالطصا نوا ماوعدصو ندیا لک الا لحال لکشل ارم ہغت | (قراشایانعم) یدروا (دز) م(مرحان)سکوک ( هنیس) ىلع (رب)یداک (دمآ)م(بیغ) لا (تسد)رس
 مر عا كن او بودیارو هظیهلا تر دق تسد لوا علطمهسوالارارساو هلکهنهاک اشا یرارسا ك چالا لها ندبا !دفناج هدنلو قح هلا صالخ او ید ص هکیدتسا تقب رط ماوءنالوا هلنا لسها قب رط عاطق
 روڪ یبلق بولوا عج نور ر نور ی را هح ق لا عفا هرزوا یاق یساف كن او یدلب | در بوروا هنس هنیس
 ۱ ید ارود ندتحبابی و دنکو

 دز مغرد دکد وامة دید مع لد ۰ دندز عرب همه تمسق هعرقنارکب د

 یدروا هرزوا مغمه هکیدیاز کوک ش مروکم غ مزب رای دروا هرزوارورسو قو ذهل ج یس هعرق تجسقراب ربع

 دیدروا (دندز) ددر (ضیع)یلع(ی) لب (ممه)م(تعسق)م(معرق) دخ (نارکید) (تادرفم)
 یدروا (دز) هرذوامغ (مغرب) یدیا (دو) زی(ام)شمروکح(هدید) م(مع) لکوک (لد)
 باق بودی بلطاست دل ہلع ماد تافغ ل ھ۱ نال واتس رب ت روصیرمغ كالا لها (ف راشایانعم)

 نوح رل ھن ظحاعا د ندنغب دلو ا فا صو للاخ ن د هد ساک ض سمو تاعو هدساف ضرع ورد رب چیه یسساف

 درد هللا دم هک نام اراب دروا هعرغوب در دنزم تمسق مزب ندنلعررورسو سعو ندننلودو هاح كاد

 ابعزاکوک شم دیاد اتعمیوبح نزحو ل او نمروکم غودرد نالو أ تداعس ام مزبزیقاتشم كنسهلا قشع
 هعرق ود هک ز ر هربا هارد نق ندم مقح بو بع م غ نالوا یدم رس تاوده امرسو یدیا تداعس هب ام
 + ( دز مخر دنا مش فاز نآ هقلحر د تسد # تشادوبنا دز هاج سوه یول ء نابم ) # داوا

 (تادرفم) یدروا لا هنسهقلح ك فلز مخ ردنا مخ لوا یدتوط یسود كنهاچ كنا دنشز كنس نا یولع

 لا( تسد)یدتوط(تثاد) نس() کج _(نادنخز) وبق(ءاچ)تبح(سوه)م(یدا-ء)م(ناج)
 (قراشا یانهم) یدروا(دز)م(مخ)ف(دنا)مرورقو مو (مخ)م(فاذ) لوا (نآ) م( هقاح )ف (دد)
 نا وسام عج یحاصهبسدقحا وراو یولع ناج هاک د انعو یف و نس هند م هللا نالو  یمقح بو. یا

 لول هسن دا مولع غی دروہ ناسح او اط ء ند کت زع بن اج كنس ی ابو دیا ل رت ی هدساق ضارغاو
 یسنوجا یاو ا لان هن رارساو قود كت ناو تاصو نالوا هدع ا ع جو یدتوط یتمحل ها دراون |

 3 یدابا ٹدشتو یدروا لا هنام سا كنروهطكت افص لڪ لر بغو |
 دز مرخ لد باب ارس رب لق هک * تشو و یشء مات رطزورنآ ظفاح

 هرزوا یابیراسس كناکوک شاوام رخ هلاکت شع هک یدزاب یس همان رط كقشع كنس ن وک لوا طفاح
 نس(و)م(ینع) همانیع رورورس (همانرط)نوک (ذود)لدا (نآ) م(ظفاح) (تادرفم) یدروا ق

 کدرو(دز) داش (مر) لکوک (لد) اس (بابسا)شاب(رس)یلسع() )ید (تشوا)
 تلصو تاو د نو تص لوا بولو | لات نط نح اکس كکلوق طفاح هلن دم براب (فراشا یانعم)

 یم هلک كنبلق نالوا كىلت هناخ كنس هکیدزاب نسهمانرورس كکشع نالوا یس وق ثعام كکسناو
 | یدلیا عورش هبعسهتادهاحجوتاطارهل هه ریو هلکتانع كنس عی یدروا قهرزوا یاب كن راس
 ۱ ( اضیاهر ةداعسلا هدهنم ها ان رسا

 ۱ ذوادسیام:روحردورهممقر ٭ دوبام ان یرظن تنا من ەك ادامدا
 | (تادرفم) یدیاره اطهدنمزوب مز یقر تبع كنس یدیاراو لر ظنرب ناب هر لنسکلوا نوسلواداب

 ولزک (ناغ) هکلوا(هکن [)نودقکن در طات و نو سادونوا نعي نو-اوا (دام)قعوط هدرطاخ (داب) |
 زب(ام) ذوب (هرهج)ف (دد)نس(و) تبع (رهم)یمذاب(مقر) یدیا (دوب)هلمزب (اما )هت دحو (اب) م(رظن)
 ۱ ر درشم ید ادعس نددشیمورب هدنلاح ضق لزغوا (یراشایانعم) یدیا (دو) رعاظط(ادس)

 | زکتیانعرطنوزکتمهربهزب هج واز ڪڪ هک یناسحا لوا كممروس حارا ندزکشخب ضیفرطاخ م ربد یا

 ق 4 سنین اه نت مس وتی تک ی ی ی یو فو ی تتن
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 ۱ ید اره اظ دنه هره> تش اشو طاس انالوایرت اوم قر تک انعرظنو کتب هز كنس یخ د ی دیاراو

 :E ددملاددم ق داوا هجولا سومع هبا ضیقرت اید“

 ۱ 4 دولاشرکش ب رارد ت وسعز دم # تشکس اتعب تعنحوح هکن "اداداب

 بو نم یا نیعهدکبآ یبنیج رکشنلنس یالبالتقالاتع ی لمنحلنس هکن و هکلوا نونبلو دا

 كنس (تعشح) هکنوح (وح) هکلوا (یکنا)نوسلواهدرطاخ(دادام) (تادرفم) یدیاراوءزهم

 (ت) هين ()م(یسیع)م(زم)یدردلوا(تشکیم) ف(م)رق(اتع)هسیالمل () رفت ولزوک
 لوانوسلواهدرطاخ (قراشایانعم) یدنا(دوب)یصنحر کش (اخرکش)قا دوط (با)یف (دد) هب اطخ

 لیقاووم) هللا ینطاراهقاشتا هاو تاضابر هدنتروص باتعورهق ن كَ انعرظف كنس هکنوح هک فطل

 نانلوا نا هلس هم ر تبآ (فولا یحاو صرالاو هک الایرباو) ارز یدرد شت هنرس (اووتنآ

 ینادواج تابحو ناحورذنا ذلیخد كنسیمارکت اومایاسحا یقکصجس مالی هیلع شیعه |

 نسهروس تمه نوچ ازملق تابح یدیاراوهدکر او یسعسفن ی دیا شب

 دولامانا دخ عدومنر ابو نمزج ۰ سنا سل دهدزیوص هکنادایداب

 یدا لمزا ارت لدا لک د یرمغ ندرابو نب نڪڪ | شمروا یو ہص هدا ساع هکاوانوساواداب

 شمروا (هدز) بارش نام احابص (یوبص) هکلوا ( هکننا)نوسلواهدرطاخ (داددان) (تادرفم)

 هلم )اما) م (ادخ) قدلو ا(عدوبن) م(راب) ن (نم ( ربع( -)همان تد ر *(سذا)م(ساج)ف(دد)

 هد رذو سنا ساحم نالوا هلکشس هکهش رشتالاح لوا نو-اوا هدرطاخ (فراشایانعم) یدیا(دو)

 اهذا) هللا دعسان SE شمروا هىا هنس ا یسهعمالراونا كا ارش قشعنالوا از هناح مالا ترمضح

 اکر قامو e یررس یحهلسلح تبآ (انعم ها نآ نزمال) و (راغلاق

 * (دواع ناهح ك ون همش داکررد یتسرب هلکوح نم همدکنا داند نسهروس تمه هزب

 یدیا لس تدب دنارود یناهح هدیکر كن او ءامىدلغابىرا وب نهالک هکنوح مسهامخیدکلوا نوسلوادا

 یرافو (رب) هالک ( هلک ) هکنوح (وح) ننه *) یا (هم) هکلوا ( هکنا)توساک !(دادداب) (تادرفم)

 راد رکسهدایز ( لس )یکی( )یا (هم) رمض (ش 2۱ کنزوا (باکر)یف(رد) یدردلاعو یدلغا ( یت )

 نالوا فرصتمهدن الفسو تابواعلوا (فراشایانعم) یدنا (دو) یعلو اناه» (اهناهح)

 نوجاهشوهالراونا فاشکر | هن نکی ا هدتعفر ماقم یکه ام هکنوسنابونوساک !یتعفرو ر دق اتمه یلاعربب
 هدکفو هکلذ 9 توزیع ك شاوا فتو فعض یک لالههدتادهاشو تاضابر

 ت ر ددا نداد اهآ نوا سون نوت را یراخود نشان هب اتهامو باتقانالوا

 یدارروت ک هی رب نیرها فق والو یدربدرکس لر هديا شعرو هناهح نوا تعاطا

 دواغا تست زورها وارد هاو ۴ تسو مدوبنشن تابار کت دادا

 (تادرقم) یزیاراوهدناردکسک !هدعواخ و هکهنسلواو م دنا تسمو نشن تادارح هک اوا نو سلو اداب

 که نسا لو او( هن اه) م( تسمم دنا (م دوب )یر ووا هد هناضم (نیشن تابار )کلو ا (هکن ۲)م(دابداب)
 یدیا (دو) هدنا (اخا) ردکسڪڪا (تسک )نوکو (زورها) غب (م)م(تفاخ )ف (دد)
 نالوا یدبا تابح باو یس هناضم كن هنن دل بارش هکتقو لوا کن وسال یخ دوو (یراشایانعم)

 ساع نالوا ناف رعتذح لربما نالوا ش 2 تو ر عمو ض فد یهو لریتل درب یس هنا كن ههل ا قشع

 تسمالاهسهلا یشعبآ ارشو مدیا نقی ل ها برتر اقمو تص تاکر و نیو نیش هه دنرلاسآ سو درف

 لزب نالوا كسسک |هدقواخ زسدش رم نوک ندراونا ده اشمورارب ءا فاٹک الواو مدیا یر خت سمو
 یدیاراوهدنروضح

 دولا ماکو لءلو نمناسرد »& یدزهدنش حدقتو فاو جەك دادا

 ۱ (تادرفم) یدیاراورلت اکع هدنماتروا كنل كنس ل یدیرواهدنخ قوقاكحدقنوح هکلوا نوساک |

 | کنیدا(یدف)اوک (هدضخ) م(حق)م/توقاکنو(رج)کلو(عکنآ )درس ۱(
 هست



 ۳ ۲ ها

 (دوب) عجتادا(اه)م (تیاکح )نس (و) رد هیاکن دقا دوط یزحرق( لعل )نب( ند ) تروا (نابم) ف(رد)
 توقا ندح دت ف اص هکه فخرا رسا لواو همن دل فراعم لوا نو نل و نو اک | (قراشایانعم) یدیا

 الماکد شه فالو تمسکح حان یل یال دن یک یروهظ ناد رف بارش یکرسجا

 بوش ابلط قروه هدانزندمرو رس لاک هدکد د اروهظ یناعمرامساندنرانا دن بلو ندنرارابرر دناسا
 نر ررکش كنس هل مز ارز هلب عطقنم یکنمکح تامح بآ ندکحران اْشطع هد تقبق>ناطلسیا هکمرید
 یدیاراوراتعفنم هه هزیوراتریعوراتناکح هدنسارا المل بل نالوا

 دوباورمان هناورب هتخوسلد نیا » تخورفا ی برط مه" تخ ر کن اداند اب

 یدیاهناورب زساور ندفنا کر ک شغا و یدرریدنلهل عش نعم برط خر كنس ەکلوانوسلوا داب

 (تخورناه) رورس((برط)م(عش)باطخ (ت)اکی(خر)هکلو(هکن1)م (دابدب) (تادرفم) |
 یانعم) ید( را( او ران( نور )اب (هتخوس) لکو ڪک ( )و( نا )یدد داش
 یهلاراونا لطم هکیرناکربزک ازفناج تبععو زک اسآ تشم ساج لوا نوسنلب هو نوساکا (ینراثا

 ت
 شن او یدرر دنا ءلعشیب ید اونا عی دیا شخ رورسور ون هقاشعبواق هدکلاج لرون رب لدنالوا ۰۰

 ۱ فو دنکی ک هناوریزس او ریل ال بولو ارا د هل هش ندربسنم حارس لوا یخ لکو ڪک زا هبا هیهلا ی ع
 ۱ یدردباا دفناج هب اد یش عسا !توقایاوسامو

 دولابهص یدزهناتسمءدنخوادکنآ ه بداوقاخ هکمنارد هکن آداندا
 (تادرفم) یدنا نا رش ی نهرق یدرروا هدنخ هناتسمواهکل وا هدنهکمزببدا ویل لوا هکلوانوسلک |
 یوخ لزوک (لخ)ناکمقادا( هک ) تبصصو بارش سا (مزب) لوا (نآ) ف(دد)هکاو (هکنآ)م (دایدأر)
 (ایهص) هباکح(ا)یدردوا (یدز)م(هناتسم)یماوک (هدنخ) ریش (وا) هکلوا(هکن)م(بدا) |

 کربمخس مظع قاخو یرشبادآلوانوسنا-و نوساک | (یراشا یانعم) یدیا (دو) بارش یعرق
 سلع لوا هکی سل اع سلع لا شخم ضفدسش سه ناناو ا شوب یهاا یشعبار شو نا والمص هدو دنک
 ناتسماسمت اد یکی رل سمع شورس طبهم سا كلاس و هلع هللا یلص نا بیبح ترض>هدیربمسغسب ثراو
 یادخ سندارا رسا فراعمو یلازیال قشعروهط بارش قضا نالوا ناسو ندیاروههرا نوا یهل
 تاران دفراحز یکی رل لجان د لها بالکن الو اراوش هفجو اهنغا نالوا ناک د یه هدخ ولر دل اعتم
 رداکدردناروهظیوسام*یعیالام

 دولار ظفاح رکهتفسانرهوکر همت ٭ تسار در شمام حالصاب کن ادامدا
 (تادرفم) یدبانوعا ظفاح هکیمظق رهو که نفسا ره یدرولوا تدار هلزک-الصا لس هکلوانوساک |
 | (فراشایانعم) یدیا(دوب) لوعفمتا دا (ار)م(ظفاح)نسغلد(هتفسان)م(رهوک ) هلسج(ره)م(مر | یو یرغوط (تسار)یدرولوا _(دشیم) زس (اش)م(حالصا) هیالملل( )کو (هکنآ)م(دبداب)
 تالکشم یکه تفسانره وکر ولور وق ند هسن اضنض ارغاورولو میم هازکمرکو حال ص امرت تاد | زس اع*یفرمرم نالوا یهل | تردق هضم شوبور دیبولوا ضرالا ی هلن ةفبلخ یا هک د لاح لوانوساک |
 تونم ید کرازب هب راتم هور ظنو تع كاماکر ندا افق همال لا هلع لو درر ثا لا عتو هنامسس | قد نام_هیدیا نوجا ظفاح هکمظارب ره کی دلم اناس ندنةشاعو نیفراعزو هر تاضماعو ند درارما
 tN ۱۱ اب نما یا ا خربو

 دنباشکی ام تس ورفراکڑ ا ہرک ه دن اشکیاهدکسرد ٭لدیادشاب
 (تادرقم) رلەزوح یبهدقعودن ندزمشیا شفا یک مزب را هحا نسون ل زهناضم لکو کی ا هک وا |

 قیفولیا (قراشایانعم) لزوج (دناشکب) زب(ام)شفلغاب(هتسب)یناشآ(ورف)شبا(راک )نم (نا) | کود (هرک) رلهحآ دن اشکی) عجادا (اه)هناضم(ءدکم) ورق (رد) لکو کی ا( ل دیا )هلو( ) |
 اوسامیلکهجقرس یس هچرکت یآ (البتی"هلا لتو) هللاذیعتما ودیماندنسهعما تحدد || نت نسح ههللا ثرضح لکو کن الوا بلاط سه ده اتم قح لاج بوشود هب همهاا یشعدر دل اهر

 لذو
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 هڅ داوا مدعا هرز وا تاج انمهد همهلا هملع هاکرد هلا مات هج وهب ودنکو با زاسنوع مضتو تراقحو لدو

 حارشنا یسوپق كبلقنالوا یسب دل قسشع بارش هناضمو یسیلجت هاش هللا نالوا نسجارل حرا ہک وا
 تام ضاقناو هل ا ءاوخ دن سفت تاوهش تامل ظو هبا اوسام تاقلعت تارو دکور لهحا باح اتقن او

 ۳ رل هز وج یبهدقءودن ندزمشیاشغلعاب مک مزل مش دوجو
 ۱ د اشک ادخر م زا هکرادیوفلد + دنتسنندوخدهازلدرهم زارکا

 (تادرفم) رز نوا هقا کت وط خو کات هسراد داغابیر وواندنلکو تصالدهاز نیدوشرک |

 هسرب داغ( دنتسب) ی روکیب ودنک (نی دون )م(دهاز) لکوک (لد) لی( )نم(ن)م(ک)
 (قراشایانعم) ررحا (دنناشکب )م(ادسخ)نوحما (رهب)نم (ذا) توط (راد)م(یوق) م(لد)

 أ هدودنک هبارامشبتادابعوراک ذاودارواردټو لد »از تسر رهاظو بعمو ضرع بابر ا لوارک ا

 هسراد  داغاب یر ووا ندنس هدساف ضرغ یش هش تاق بوروک نفی دلو تناحور تنا وا تبعو قشع

 هد دلو ال دوصتمرب یرمسغندهالا ترمضح ندنرخ وندا دنا دما عطق ندهالا ترمض> بوقااک |

 نالوا نوجا هلنا هکنوط یوق یکلق هع مغ هڅ دلو | فا مند هناسف تاممشمو ند هد ساف ضارغا كلقو
 * (دن اشکب اعد حاتفع همدرد سا ۳ ناکدزیومص هکنا دنرلدیاد:) » را 15

 (تادرسقم) زربآ هلسحاتفماعد ی وبق شفلعاقوح لهدز یحوبص هکنوصت> یسافصیلق "دزدنر

 حابص (ناکدزیوبص) الها غران نداوسام یلق (نادنر) کوک (لد) م (افس) ددنوچیا مس(
 (دنیاشکب )م (اعد)م (حاتفم) هسبالما () نما (هتسب) وی (رد)قوج (سب) انیاویتروا نی ارش
 هتنارارسا هند زو هت | شرع یرهظمكت هن ابر تامار اونا نابم غص هکوکو هرب (قراشایانعم) رازحا

 هقح هاکر دهل سلق خرافو هلو قشعهد رح تو هکردق تو تا نوصق> یس افصكنافراع بواقنالوا

 رارول وب حارمشنا و حاتفن اورلر ا یزو قولغا قو هل مح اتفماع درلق شاع نروسزوډ بو ديا تاجانم
 دنناشکب ات ود فاز ناککغم همه ات * دس و زررتخ د تب زعت همان

 || (تادرفم) رلهحاوراهزوح ناز تاق ی | را هصغم عج هكا زکیزاب یسهمان تب زعت كيارش

 یس (۷) زکیزا(دیسون)یوبجموزوا (زر) انيق( )راو ست هنری تییصم ( تی عتهمان)
 (قراشا یانعم) )هحا (دنب اشک )تاق کیا (اتود) م(فلز)یراقس وسرفاک (ناکحغم) هلج ( همه )

 هن راتسود كهللا ترمضح ه خرس ید رش ثر دح )tا اواطاوب رشاذا هناسلوال هد عانا رش هن نا)

 قشع بارش ید دل دق ثعءابو بس هنت رقو تلصو كن رالوق ی شاع هنش رش تا ذ ن د نم رکو ین دل مق صاخ
 | یف او یشع بارش تقو لوا هسر دنا تح ه هللا یو سام بو دنا فرص هزاحم نق شعرک ا قشاع ن دیا شود
 هنارش لوا رد دا نارمسخ تب هه الا یو سام ارز ردشمارغوا هالب ولواو هتښصم ےظغیشاعندیا شود

 اس دلا بح ) ر هلا تربع بود شدا یوسامناملاطو اب د ءان ا هکااتزکیز اب نس همانت زعت هقشاعلؤاو
 | هقح بناج هلا عوجر هقحورل هک ندنراتبحم شلوا تا تاق هبات دو نداوسام بودد (ةئطخ لكسر |

 دنقلطم نارفاکا بن د لها * رافراع یح اص تمهواعرل هجآ لود همةتسم طا رص بواس قق هار هلو دنک
 ۱ ردراثمروس × دنقوقووناتقحردنا ماد

 1 دش اشک اهڑ مز انو همه نام رحات # با ال رعد رس نح یو سک

 (تادرفم) رلهدیاناورناقندنراهزمراقشاعهلج هک ات هلت وم كب ارش قاصزکلی | عطق نسو سک تاکنح

 ٠ بارش( )توم( لرم )هسالملل (۱ Jy ا ا عطق(دیربب) ردزاسردوهشم(تنج) کلوب جاق (وسک )

 عمتادا(اه) یک (مزم) نم (زا)نات(نوخ) لج (ەمھ) قشم (ناغب )ی( )فا(
 (لر-هظضقنآ یذلا) قلطم هصافقهاعو قح تالاس یا (فراشایانعم) رلهحا (دنيا ڪڪ )

 كنو بوکو كل كنس یکك نح ەدکرزوا ند هن اه ةقالعو ند اوسام تارو دکه خرس یس دلج تیآ

 لاعكسردیادا مع قاق عطقنم یقرعو بوسک اص كاقڈ لج ناراشح هنامنآ یکدادوزاوآو یکدار هوا

 اووم) نولواقرغت مو تسم هما سم ها قشع بارش ی دب افاص یلقنداوسام تموندضار ءاو
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 هر دص كنىلا متو هناعس قح هلتمز الد قح هاکر دورولوا ل صاح هلا تب رهظم هند رس (اووقنآلسق

 نالوابحاصم اکسات هک لوا درزوا لاحوب نسقداص كل اسیارونلوا لتا هلمس | مرکحاتفن اوحارمشنا

 ۱ بلقتوفصو هلو التان هب هب دنا ت داع س یخ درا | هکر اهحاصرات اف ن دنر اکر کو را هحآ نب راز وکی دراق_ثاع

 م (دنباشکبابروروزز هناځرد هک « دنسیمانادخدنتسب هناضمرد)ه رهو
 م( هنانحم) وق (رد) (تادرف) راهحا سوق كنسهناخابرو روزت که کب ا دخ یاران دلغاد ییسومق هناذحم
 م(ابد)نالب(روزت)م (هناخ) وب( دد)ا رز( هک )هک (دنسبم))ا دخ یا (اادخ) رلیدلاب(دنتسب)

 نم ره اظ ءا نالوا هت الها تالاحر ڪم و يع هٽ براب (فراشایانعم) رل هحآ (دشیاشکب)

 تفرعمو تقشحو تم و شع نط امشدنن ام ناشر وردو ج اشم لاه ج ن دیا لک الا لح ال لک شل ارم ہغتو
 قرف هل ااسن د تا ز تیحو )ملت تلفغ یک هنادزلوا لصاحهرصثندودنک لروح یزرا بولغایسومت
 ید هبفوص لوح را دیا تعانق هر هره اظ موا عز هر وزس هنت در ګرم خ ی ند درارسا یک هلاض
 بحاص) هبا باننا مدعندنرل همقا مارح ماو عو باک را یراتع دب رازهدص بو دیا ل رت یدیاقعو لع

 بغ لاراب اج یی تالفا ون هدناف یو بازح او دارو ازا رب قر هلو ارهظم هشش رشثادح (نوعلمدرولا

 نالوا نیجارلا محرا مرمصانونیعم خب یارلرروا نی رال وب لرابلاط ل د ف اص هت یکن اط. بو شود هرورغو

 رانو هکر د لب اوسر یرخآ كلوب و هک هبا ظفح یزب نس ن دتا الض هارو ندنلفغرا “ا يڪکڪ كو مادخ

 رارابق یس وق یحو رار یسوبت لس هناخ ارور وزت
 دنیاشکیافع شرززرانز هح هک * ادرف بس وډ یراد هکه کرنا ظفاح

 هنادسورز وح راز هن ها اف> هدننلا كنا هک نسهروک هدتماسقنراننسنس رک هک هقوخ وب طا یا

 نسردوک (نیب)نس(ن)نسرانوط (یراد)م(مقرخ) و(نا) طفا-یا(ناح) (تادرفم) رادروتک
 تڪ( ریز )نم( )بما هاسیراق دلغاب هنب رال نوجا تمالع ٥ :رفک لرلرفاک (رانز) هن( هج )نیر ا( ادر ف)

 ةصالرشو هللا هدساقضارغا ظفاحیا (قراشایانعم) رار (دنیاشکب) هل اافح (اهع) ریمط (ش)
 جاب نالوا یس هو دک ای صورلتاسملت اکی دل هد نتروص تاعاطو تا دابع بو ثراه عمو ار نالوا

 | مو ینوک تما قن رابنسرتوط هکر وشک د هبات د یکن دولد مهدنااتدباحو بول دنص هلا هقرخو

 هليا نأ هدنناا یس هقرح لرش کی دلشر او لاک: دنک دلتا یہلتو لہ لوا کنسرروک هد ر ارسلا ىل

 | ردق هنور اتفرکهعل | با ذعر دق هنراذلوا نا مه هش رس یس هم رکتیآ (كلذنودامرف بو هرم نر ةغيال

 هدنماسق موب ی ه,ة>روماو رار واک هر شع هدنتر وصرزنخرانشیک دهان د ین دورارولوارازوروخواوسر

 اساهلو راردناراهظا هلاعیلخورارحآ

 دشا نما عمو او مزود نم هت ۳ دشانمرابراب رک !تواخ تس شوخ

 | لوا یم عمو كنريد لواو مان نب هکلوارداکد شوش هلوا محاصمو مران برابر ڪا ر دف يطا تولخ

 | کد( )وا (دشاب) امم غب (نراب) م (دای)م(تولخ) مد (تسا) فیطا (شوخ) (تادرفم)
 (فیراشایانعم) هلوا(د دا )عج وكن رد( نما ) هرج( عم )لوا( ۱) مان (مزوس) نب (نم)
 یا كني راترضح یل اعتو هن احس قح بولوا لاسند هن اسفن ضارغارک ار دازوکت لزعو تولخ ندرامغا
 بانج هلا قارغتسا هب ههل !تاملحراونا ما دبوملوا كفنمنآربندسنهح وور و صحو هلن ر کور د

 یسلعو ضف كنملاعت قح مان هلتفرف و باخ نی هکلو ار داکد شوخ هسرولواهرزو | تلصوو تنا هقح

 ر دکب قلوا هدنروضحراا دلها ندنولخ ها وډ هلو ا اکو هلوا هناراب عسج

 دشابنمرها تسدورپءاک هاک هک بم انسن مه,ناملسنیکن نآ نم
 (ثآ)نب (نم) (تادرفم) هلوایلا لود هني رزوا كناهاک هاک هک مزملا هصه یننکن كنانملس لوا نب
 تقوتقو (ماکهاک ) اریز(هک)مزاا (عیاتسن) م(مه) «المال(م)م(ناملس) ینا زو( نیک )لوا
 لک ءاکهاکه حرک (فراشایانعم) هوا( دشام) ناطسشو ول د((نمره )لا (تسد) ربع (وا)ییع(م)

 تب
 «دنرظن راتمه لسها یخ دو هنر طن هب یک اد لی امار دند اعسو تلو د ین دوب تب و اکو تب رهظمهناجحر
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 مط عر ظذ ی ر دقو هغ رس یم هعرکتیآ (یدسنم دحال یم ال اکلم یل بھ بر) هاد عسا ردناصقن ۱

 ندنغر وا هدنفرصت كناط شیک یتح ءرضص اکهاکب ون وا ماده دنفرمصت كمالسلا هلع نا ماس تنطاس
 یدلو ارت عمان د تنطلس مع یک كن و ندنخ دلوا اق و ماودهدو دنک یدکد هح بوماوا یر دق نوجا

 رداکدهدنرابتعا تمه لها قعلو | ماو د هد لکو ضف نالوات چ [تنطلس كل دک

 دشا نم بصز نامرحو مر بقر « لامو رحرددک انادخرادماور
 (رادم)قبال (اود) (تادرفم) هلو ا نصا خب نامرحو مرګ برقر هدنع رج لاصو هک هعوطاورادش یا

 بامور ( نامر )م( مر ) م(بقر) م(لاصو) یساو> جا (ع ف( 2)ا دخ یا(! دخ ) هعوط
 (یلجالتلخو لاج الءاسشالا تقلخ مدآب) برا (قراشایانعم) هلوا(دشا )نب (نم)م(بیصن)
 نکشمرولوط نس ه رک ت بآ (مدآ یانم رکدقلو) هتاذعتسا نکحشمروس سس دق ٹو دح
 ڭكىلغوضىف هلک انعو هلک مرکه نقشع ید روپ كک دانا قلځ ندکه تا در ونو هنق شع كک ا تاذ

 یدل وا مرحش بوراک ان سدرس ناطشنالوهاوخ دیبقرهزعلق یس بام نمز كکل اصو ونو یسهناخ
 هح و کن زع بناح یزءلقو همرو کاور یتغلقلو از صن ناو امور ن دک هلت ر اواو ضف كنس مزو
 هلب اروعسهمو مور ندک هشاذراونا ضفو نداد

 دشا نغززا مکی طوط کرا د نارد × کره فرش اس نک فم وکی امه
 هکردشوقر (امه) (تادرفم) هلوا کن دنغز یطوط که راد لوا نوسق ارب یس هباس فرش اهطق ید هر امه
 تاو د (فرش)هکلوک (هبام)هقارب(نکفم) هلل وس (وک )رولوا هاش داب هسرشود هن رزوا هک س هکلوک
 هلوا (دشا) قالسح( نغز)نم (نا) لس کا (ک) م(یطوط)م(رابد) وا (نا رد) اعطق (نکره)

 ماوءنالواراوخ هقمحو تع دب نا دان بو ملو ا تءاعر هتف رعملها هدنا هکرابدلوشیعب (تراشا یانعم)

 لوشیک يیدلوا لزات تجر تعسو تاو د یام هه راد لو | لوا تمرحو تبغر هشرابالک است د لهاو
 تبغرو ل موا د "فج بح هدنا هلک | ط.ض یس رج ناط سش بول وا هلن ةف ر عم هدنا هک ی رش بلق
 ˆ ° زلوادخ سنا تاسفوزلوا لزان یناجر تحرو یهلا ضف هباقلوا هوا اوسام

 ۰ دشابنطواب هتشکرس لدارب رغ * ارامدورینرسزاو ی وکی اوه

 تبح (اوه) (تادرفم) رولواهنطو یلکوکهت شکر سكبرغ زقک ن دزنا مب یب كی وک كنس

 (لد)لوعفمادا(ر)م(بیرغ)منب (ارم) زفک (دورین)شاب(رس)نم(ذا)نس() هل (یوک )
 كنسبراهتنادمع (یراشایانعم) رولوا (دشان)م( نطو) هسالمال(ا) ربع( هتشکرس) لکو ک
 رنک ندزملقو ندزمشا مزب تدعو یوزر اذ هسنا تاملعو باطخ تز نالوا هدحاورا ملاعو ل هسدق باح

 یسبلصا نطو هغرس (نامجالانمنامولا ب-) یلکوکر تم لدور نالوا بی رغهدنا داوا رز
 زن !شومارف ینا اعطقر ولوا هسدق م اعنال وا

 دشابنعرد کی روسر تب ا لاو " لد شت لاح هکتحاحهحقوشناس

 (تادرفم) ردهدزوس کن دتر ارح لوشر دنکم كلبا مهف لاح كنشن آلکوک هکتحاح هن كمت اناس قوش

 (تخانش) نک (ناد) کوک (لد)م(شتآ) لا )ایز( هک )م(تجاح)هن(هج)م(فوش)م(ناس)
 (فراشایانعم) رولوا (دشا) زوس(نص-) ق(رد)هبردصم ()ترارح (زوس) نم(ذ) قك

 نشت ا كنماق ك قشاع ارز تحاح هن هک !ناس قوشو تبع كىلق هرس یالک( هلق فا عرب هرم ا لوف
 ردنکع لا امهذندنس# اروهظ لنز ا ر لنمالک ییلاح

 دشابنهدربرهمشاو شد هخعوح ۾ ظفاح دوش ناز هدرکا نسوسناسب
 (e دولوارهم هرزوا یناهدلنا یک هضع هدکر وضح كنس هلواوللدنوارک !یکنسوس ظفاح

 م( ه۶ )لم (وج) م (طفاح )هلو (دوش) لد (ناز) نوا (هد)م(یک ۱)نیکلس(نسوس)لثمةادا (ناسب)
 ق د عتسا (یراشایانعم) رولو (دشام) زغا(نهد) لع (ب)م(رهم) كنا (ش) نین( ) لا (شیم)
 فصتم هغر یس هع رکتبآ (یر تاک دت ن لقرعلادقنل یه ر تا ہلکا دا دمر أ ا ناڪ و ل )
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 ۱ ل |ناسفدیا تاروهظو تاحونس هذ رل هعساو بولقندش درا مسا كنا دخ ناد مه نالوا هلا تافصد

 نسوس ظفاحرڪ ارور هکر دنداسقو یخ د ظفاح (هناسا لکه نا فرع نم ) نکلردقوب تبا نرل هساوا |
 انالوم ترضح هکر دراورهم هرزوا یناه د كلا یکه خع دکب ونعمر و تح كنس برا هلو اوالد نوا یک

 دنتخود شناهدودندرکرهم * دننخومانیدرارمسا ارکره (ت) دروس هرسسدق
 دشابتیافکولقع مردتنیابلاغ « دشابتیاکع هج نبا بارشراکناونم (اضیاهو
 س (نم) (تادرفم) رولوا ک ارداو لتعر دق و بابلاغ رولوازوسهنو ت اکح هنویراکن | هقشعو نب

 دادقم (ردق) و(نیا)م(اسلاع) رولوا (دشاب) زوس(تیاکح) هن(هج)ول (نیا)م(بارش) م(راکنا)
 دهازناملوارادربخندهمهلا قشع تذل یا (یراشا یانعم) دولوا (دشاب)لاردا (تیافک )م(لتع) |

 لولاانا)هتناذمعتسا _دکنسردیاراکنارب هج قشع تاو د نالوا ها یا لصوم بولو ا تر اده نیع ك ثخ |
 ناطلس هکر اب دروس هدن سور اشا یانعم كنس هع رکت يآ ( ذأ اماهأةزعا اواعجواهودسفأةب رقاولخدادا ۱

 ةیذح) هکر دیا عطق هدسفن رب لزانمو یلدا مه یییدماراو هدلبیز ول دهاز بوشت یهلا با جا هک دت ارارق
 ردزوسهنونراکنا هقشع نکیا شمربا هنداعس یک كنو نب (نیلقثلا لع یزاون ناجرلا تادجنم
 هتناانذاعآ رولوا شلوارک ارداولتعردقک ارداو یبع لد هازماخوبهدنبابلاع مست اراک ق شع
 ه ( دشاتداکح هح مرآ هر رسناهک ان تب نو فدا ما هدز یوقت هرامش هکنم)* كل دنم

 بع هو تاکع هلو مدیا عوجر هنقم رطیوشت ناهک ان مشمروا اول یوقت هما نحو فد هدرا هک هک

 م(فد) عم()مشمرا(مهدز)م(یوقن)لوب (مر) راک (امش)نب (نم) (تادرفم) ددزوس
 لوا (دشاب) زوس(تیاکع)ه(هج)مروتک (مرآ )دلو (هرب)شاب(مس)نیرسک ۱(ناهک )م( كنج )
 هناچر هر لحح بودنا ناغفودان رفونن اوهآ هدرا هصک هلفْشءناطاس بلت هک هل نوع (فراشا یانعم)

 عوحر هنق رطیوقت هن ناه ڪان نکا شلو صال ند هدر یا وقتو دهزنالوا ه م نود بورا :

 هر انعم ید هز یک راکشخ دهاز بو دیا رت یف آنکیآ شاو تیناحور تذل هکردز وس بع هنو لو |
 ردندتقاج لامڪڪ عوجر

 دشاتاقهانامیروتسم هنرو ¥ مسنادنشهناضمهرتیاغبات
 یح() (تادرفم) رولوا هد هت مه هنز هغلروتسم مزن هسخول مدزلب لوب هناضم کد هب دجس ییا نات

 قدیلنم) مالکتانات (یقیراشایانعم) .هلوا (دشاب) هد همش ره هن (تیاع هج )ىح (ات) نن (ام) قلا يهر (یروتس) هسض(هنو) مدل (سنادیه)م(مناضم)لو )مالک تی (تیاغ)
 یرلهس ابر تاضوسفویرله دارا رسا نالوا هدناو مدزاب نتذل تمو ق شعر دق هب ی دع هغ رس (فرعب |
 یټ رط یوقتو د هز هک م دلس یدمش یدرولوا هد هت هن نها وقتو دهزوزمغلراک زیهر مزب هخ وب م دز:
 ردیاب كنا لاكن وبر دراط ثقب رط قیرطقشع نکا (لیلقلا نم لقآ منم نواصاولاف) ردراربا
 م ( دشانتیاده فوةوم کت سر راک ی شع ام تسروذعمدرن یدنربهاررا دهاز) * ردح اتش هعود
 م(دهاز) (تادرفم) ردفوقوم هتیاده هکردشبا رب یهلا قشع ردروذعم هما وي لوصو هغلقشاعرک ادهاز

 شا (راک )م (قشع) ردروذ هد( تسرودصعم)هقلبا(دربن)هفلقشء(یدنرب)لول (هاد) رک ا(دا)
 نوفانعالو)هابذعتسا (قراشایانعم) رد(دشاب)م(تیاده) م (فرقوم) رد( تسا) هبندحو (ا)

 تاضاروقلوا تارعوتاضح هلا هقافورتفنالوا ع اكن همهلا قشعهسقم-یهعرکت یآ (عالةمول
 قشعارزردروذعم هوا لصاوو هما لو هتشع دهازرک | لا قافلو تس احورقاوذا هبا تادهاجو

 4 ea ردفوقوم هت ادهو تباثع کرد هلا بهو مرب
 دشا تالو نع دنک هحرد مرمت ۴ دناهرب هحز هک اغرب هد

 (تادرفم) ردت الو نیع هسراشدا هنره نهرب مر یدلب | صالخ نداهج ی هک ےس ەد كرار ۱
 ۱ (نناهر)م( لسهج)نم )) رضا مبم) ردرواک غمردعجكفم (ناغم) هجوق (بب) لوق (هد) |

 یدرابروف



۳ 0 

 (قراشایانهم) دد(دشا)م(تیالو)م(نی) رایا(دنک )ره (هجره) نی(ام)م(مب)یدراتدوق |
 لهح انطابوارهاظ ی ندنمر کو تقف ا ةع ہکے ہد هدنب تالماک دش مع بولو نس وس اجو فرمهتمرب
 دش مزب یدلیا ناب ققرف نالوا كم او امسلانیب تشع هبا دهز ص وصخ یدلن ا صالخ ندتلالضو

 ردت الو نبع هسرلد | هنرش هکر د دش هوا

 دشا تاع هک ابنامزدوخ ارتا ۷# زا و یسمو نموزاشو بعود_ه از

 (تادرفم) رولوا همک كسانع كنس نداتروادوخ بک _مهلاراس و السم نیو هل ازان ةو بعداز

 م(نا )مم (داو) بردصم(!)(تس) عداد )ذب (نم) عم (داد) م( بع) عم نسب (مو)م(دهان)
 رولوا(دشب)م( تیانع)همک (هک ا)هنروا(نامم)نم(ز) ودنک (دوخ) كنس (ارت) هنسانعم بع (ات)
 رد هال ارورغو بغ هل ناد امءرب اسو یز اخكیاهس 3 دعاطندقشع تذا لفاعده از مادام (فراشا یانعم)

 قشعبارشق وا بوسلواهدنر ظن یوسام قشاعنالو نس هت یهانفو و بولا نیک قشعنااطلساما

 ملاراتو تل ناز اشنو بده ازرروبس نوچکن ارد هم ازاین هقح اکر د یاو هما تسمه همه

 اسعردق و رورغو بع هبا لاحربندلاح ور دلکد مواعم مها تکاع هکررو نوجا صدق یو دنکن دی هنب
 نیمآروربلا هی انعن نمهلنا انعنهورورغلا نم هليا اتم دع رولوا همک كتانعكنس نداترو أوه مر

 دشا تیاکش یاج دوش تسمرا ظفاح * تفکی ع ییکح هکر هغ هصعسزاشود

 (شود) (تادرفم) ردیرب تیاکشالوا AEE یا ےکح VN نی تک

 مقام یږید( تنکی )اعدل (ےکع)مدمودا(عذغ) (دغ) ی( یا )نم(نا) دود
 ةمکسلاسآر) (ییراشایانعم) رد(دشان)م (تباکش) ری (یاج) هوا (دوش)م(تسم) زکا(دا)

 اسکن دعب دلوا یدال ی ولو ا نیما ن د هالا بضع هک ن اہل وا مو معمو هک رم یی رش ثیدح (هّتنا دفاع

 نودوید کرم مزاوا تدانعر .طم ولو نیما ا م تورو ایزملوترو رغو بع ی دهدقسثع هار

 ۱ قیا وارا هاب انعو فو ارز هاو نیما ند هالا ف وخ ظفاس یایدید ےک رب کم دم وو ند هصغ هک ۱

 رولوا شالوا نامصعو بع نکی | فعل هکر دیر تیاکش هسلو اید یهلایشع تسمرک | ظفاح

 ٭ ( دوشر م اعد ره٤ رس رارنبو دوشردهدربام مغرد شا هک سرت)#* ( اضیاهو ) ۱

 (تدرفم) و ارو مش مو هلوا تیاکح هملاعزاررو تم ویو هو | یت ینه هدربهدغ مزب یشانزوآ هکمرقروق

 ۱ (زاد) و (نیا)هلوا(دوش) ) تری هدرب (ردهدرم) زی( ام)م(مع)ف(دد) یش ؛ازوک (كشا) مرفروق (ممرت)

 ۱ (یقیراشا یانعم) هوا (دوش)تیاک-(رع) م(لاع)همفر ظ )۲ م ( رهم)هس المال( ب) شاد( رس )رس !

 ۱ هلو | یهر ینه هدر مزب هدب وب ع ہغ نالوا یداشٴ ام یشابزوک نالوا ناور یرور مضل ةشعةہلغ هکمرقروق

 هلو ارو هشم هلاعنیدرارسا لر هم یرزوازهغیداوارومام هل قك وو |
 ۱ دوشرکح نوع كلو دو یرآ ¥ رص ماقمرددوش لعل كنس دند وک

 | (كنس) رارد /دن وک ) (تادرفم) رولوا هلن اهرکح امارولوا لب رولوا لعل تانسهدنماشهریصرارید

 نکا ؟(تبلو) رولوا(دوش) یب (یدآ)م(ربص)م(ماقم)یف(رد) رولوا(دوش) رهوح ینمرق(لعا) شاط

 هلال كئاوا) هناذمعتسا (قراث !یانعم) ولو! (دوش)م(رکح > )ناف (توخ) هیالما(ب)

 0 حرشندو خفنم باق نالوا ةوقدناوآدراخا ه نم اةمرببص هڭ رم د یس هع تا (تان سذ مانس

 هح نکلرولوا نسح بةر ھور ولو | لصاحدا مهره هل ربع یلب رولوا لو ةهره وج یک لعاو قسشع بولوا

 رولوا هل الت اشو نن اهر کج هل ارلهقاش تا ده او تاضابرزموصو حاو بوکحرا عبرا هل تازعتدم

 دوشربتعما دک هکنت ادایمبراب +¥ بةر ٽوغزا مرح یاک ترد

 ||(یاکس) ف (دد) (تادرفم) لو اریتعم دکهکلاوا توساوا ییران هدنخار اط تربح ندنربکتاسقر

 ۱ نودلوا(داسم)م(برا )ی زوک (بقد) رک (توخن)نء (زا) رم (م)م(تربح)قاراط

 || هلا ات درابتعاوزءودلهاجو لام برا (یفراشایانعم) هلوا (دوش)م(رمتعم) رتف(ادک )کاو( کن 0
 || تادلوند درا ا صوص ان تروصلها ندیارورغوربک هلن داوا هد هسرهیلاغربوهدلاکرب یو د نک
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 هر فو هتم بک ندنغب داوا یراقو ذ ن دهللا لها تالاحو ل زانم تعب رش ءالعناسلوازادرمخ ندهناحور ۱

 هلن رش فال نر الاح ض«نالوا تاضانرورکذ ران آ [كفوصتلها هما دانعوربکدر ج ونمت ارت

 یاو له اوخ دن بنغر زوران شاق فا نوک راز هلو .دشتولر دولردهران اوارکذ لدا |
 رادتعاهدنساراقلخرک ذلهارمقفنالوا کلاس كک شع ءار كنس هکلوان وساوا برا م هدنفلر اطتربح

 ردک اله بسور دریک بسر ابتعا ارزن ال و

 دوشرکردن م هنو ؟تسدولابک ٭ رخ انا با سواد کو هک

 و (نیا) (تادرفم) رولو دکرک كن نش ةا هصق نب رد هدن شاو رمسدنلب كنس هک ال ٹکر سود |

 (ک ) رد( تسا)نس(و) کد( )م (مرم) شا (رس)ف(مد) بردم( )ییکج شاپ (شکرس)
 (قراشا یانعم) هو (دوش)فاشوق(ک )فد )نب (نم) هصق(توک )لا( تسد) كنس )نا
 نوع كنس رد اف هلال هملاع تا ذ نالوا هزم ند صداقت نس هک ابریکو تملظءر دق وو ناش واعر دقوب برا

 كنس هدنساراكنادعاردقوو روشالوا نخ( اریاعو هنوک غب هکنناذتس رق كنس هق دلوا نان انعو

 رونلوناخ لوبکتسو |
 دوشرکراک ید هناسمنازکدشان » ناورماهدرت اعدربتهراکرهزا

 (هداکره)نمازا) (تادرفم) هلوا یعی دیارثا یربنداترو | لوا هک هلو مشابا ناور فرمت اعدندهراکره |

 ( دایم) لوا (نآ) نم (ز) هک وا( کدشاب) یی دیک (ناور) ملی (ماهدرک)م(عد) قدا (مت) فرطر |
 ندزانوراغوندنارحاوداروا (فراشایانسعم) و ۱ (یراک ) یر( یکی )هنروا ۱

 نیکسکی کر بت هسقح هاکر دهل تقر ر طتاعاطوتاداسعولردر هندراهرو ام هسعداوندنارمو تاق دصو

 O E تاصو بو دیار ات یرب ندان روا هک هلو | مدلب ا ناور یرلاعد

 زسا دخ تانءو نوء هن هرس »+ قرو شا تسهاسدشاامرک» قحناصاخو قح تادانعیف (تس) ۱

 * (دوشردلاخو اهن ساراھ رس ¥ یرظنمهامشاو هکتناناسرصق نیا یدلوا لصاح دام |ا

 (تادر ةم) رولوا یغاربطومق هرزوا یس هناتسآ كناراشاب نسیرظنم هام كاع نس هک ی رصق تنطاسو |

 هادخ ()نیملزوپیآ (هرفتممم) ریعش (ش) نس(و) م (تنالس)كشوک (رست) واز
 (فراشایانعم ( دولوا (دوش) و (ند)قاږط (لاح) رعض(وا) كشبا(هناتسآ)یلع(رب) ا ا(انهرس) ۱

 هکساضتقم (هلناشرع باقلاو) هرس يب رش تیدسح (ردبلا هل لرم قلا نورتاکمکب رنورتس) |

 یتسهدهاش لاک الا یکی اردبنوکی کش راک رالوقنبةشاعو نفراعو نیدح و مو ننموم هح رکب راب |
 هلکتن انعو نوعهنب لنت یارک هاب فوکو ران الوا تخ لھ انکل درو م رکدعو هلالی |

 دک رصق كلن بلق ناتنوا بهت هللا شر عوز ر یحاص مرکو دوج مزب یا هکر لرد بو لبد ندنس

 هره دل اعود هسلاص »را درفیزب ن دکمرکن کیا کیه ەد ۵ام هبا باق یکی ار دب ہدلاعو كف رش لاج ۱

 راع اشمور درا شاو ین اربط لانکمشد | یس نقل ارشاد قوحنوجما كمر با هن داعسول اریزرتس روکلاجراوتا |
 ردرل شلوا ناک غرو !

 دوشرزلاخاجش فطل نم یرآ ٭ نمیور تشکرزورهمیامک زا
 (زآ) (تادرفم) رولوانونلا لا ندننع زکفطا زس یلب یداو !نوتلا مزود خب ندنس اسهک ك تبع كنس

 هسدالمال()یب (یرآ )نب (نم)زوب (یور) یداوا (تشک ) نوتلا (رز) نس (وا) تب (رهم)م(ایمک) نم
 هّللا دمح (فراشا یانعم) دولوا (دوُم) نوتلا(رز) قاربط (لاخ) زبس(اجم) م(فطا ) تکرب (نع) |ا

 مرو نالوا ناسک هلک اح منندنسامهک تو قشع نالوا یه امرسو ثعاب كلا ةدهاشم كس برات

 لب یدلوآ لصاح هد ر مشحودرز كلر ودر درا نالوا یتمالعقداص یشاعو یدراراصیکن نولاکنر

 ندنس هسخ و رولو انوتلا لا ن دنتاکر زکش انعو نوءوزک,فطا زس هکمر دنا قیدصت فن وب تراب

 رولوالصاح هح قل را تمهندرظن بحاصو تا: ع

 دو شرطن بحاص مد م عبط لومقم ۰ روا ات هکدناس نسحرمسغ هتک سل

 ن درس



۳۰۷ 

 (س) (تادرفم) هلوایلوبقمكنعبط كمدیمرظن بح اص هدکربات هک رک هتک قوح یریغندنسح
 هبندحو(اب)هسک (سک ) یت (ات )درک (دیاس)م(نسح)م(رمسع)تفرعءورارسا(هتکن)قوح

(EP) (Dt)رت  
 یه دنجق الخ | نحو همعرش با دآ نس> هکر دود یطرش ید كس رهظم هنتمه بولوا یوم كنعبط

 هلا اب اانفووحو بو درا ین هب مش دوجو هدة شع و هلا تا ده او تاضابر یرمغندنلمکو صحت

 هلو اقبال هنتمهورطن بولو یلویقم كنعبط كل هد ممر ظن بحاص هکر کر یک کیک ناو کف لغ

 ردلکشم یلربا هنداعسو هل ارکمو هل حالاو
 دوشرکماخآ نم صالخ مغ تسدزک » هاوخدا دو ناب رکءدکس یوکب ندشمهاوخ

 هوا هدن رکمصالخ اکیندنلا مغدک هدلاح می دلوا یکتا دا دو ی دیا هب رکمرتسا كقکه نس هلګ هناضحم

 يجلعا (نابرک ) هنا ه(هدکس) لع (یوک ) هسالمال(ا) ك نک (ندسش)مرتسا (مهاوخ) (تادرفم)

 و (دوش) هد( نب (نم) م( صالخ )م(مغ) لا (تسد) نم (نا)ییتسامدرایو ددم (هاوخداد)
 || لکشم تاصو هرظ بح اص تمهو هة > تبانع لا رکمو هل مح هلا دونم دوخ هکننوح (قراشا یانعم)
 یهلا تمکح مستمدلاح می داوایعبدبا بلطد دمو یداعا هلا صال او قدصو ءارغو یس هکمرتسا قحاو ا

 هکحوا هدن ش2 تامح رظنو مدنک هنش رشروضح كفش دش یه نالوا یار ال ی شع بارش نزخمو |
 هلو |هدنآ رکم صالخ اکیندق اتْا ماوندقارتفامغ

 دوشرخ ارابص هکننکمنان>نکل ۰ وک زابرادادربام تب دح ناج یا

 م(ناجیا) (تادرقم) هلواربسخ هبامص هکهلبا هوا اما هل وسقحا ینهزوس مز هدننقرا دادناحی

 ناخ (نانج)اما (نکل) هوس (وک )قا (ناب)ییتوط لکوک (داداد) دن( (اه)مالک (تیدح)
 هدکد اکهدشیهروضح (ییراشایانعم) هلوا(دوش)م(ربش)لوعفمةادا (ار)م(ابص) هانا (نکم)
 حاوراوهدرخناح نالوا هل سوه دنن | دخ نالوا هدس دقت لامکح هلا دع نالوا هد دن لاک ی ا هکمربد

 لئان هتلصو هب یرابتا ذو هتنا-ور بولو ۱ صالخ ندن مش هلتفر عمو یش مزب هنقشع هل ترضح هشدقم

 یکحاص نکن هلازاس و تعافشهراکش نوعا مز هسهال!ترضح نالوا قق حرا داد نوح ا نما اوا

 هاب اراهظا هدتشحرولوارادربخ ییهاابن د نالوا لاوزلا عی رس

 دوشرتب دبنازگدامم نکر کشور ٭ شامملد كنت تدسر یغرک ایزور

 هلو الر نمار ند نهار لوا هکه اوا هلارکشیرول هاواروذصحو لدکنتهش» ربا مغرباکس نوکر رکا

 | کوک ل دک ) هیباطخ(ت)هشب را(دسد)مغرب (ین) م( )نوکر (یزود) (تادرفم)
 (:) نماریو ج( دب) لوا( نآ )نم (زا)«سلوا (دابم) هبا (نک )م (رکش) کروب (ود) هلوا(شابم)
 (یرفلاحاتفمرمصلا) ندنمرکو تة یخ د دش رمو ر (قراشایانعم)هلوا(دوش) لر مارو حبقهدابز
 لدکنت هشب را مغربندهب مش ثداوح اکس نوکر رکا ونعمرمس یا ہکررو۔ بو دیا دن, و حصل هت رس

 هدقح هار یسعب هلو ارتدبنددب لوا دکهملوا هلارکشیر و «مروتک ل اخ هکنلدروّت>و هکردفورک دبولوا

 نسهبهار وا هی البو مغ هدابز ین هک اهر ک# کاب هللا تمزالم هربص هدک دلک البرو مغرب

 د وشرح“ بش ناو دد رک ص ماش نبا «  تبقاع هک غروخشو شارو ص لد یا
 م(لدیا) (تادرفم) رولوارص-هصک وورولوا حاصماشخاو تبقاع کە مر مغو لوارویص لکو کی ا

 (ددرک )م( جص) ماثخا (ماش)و(نیا)م( تیقاع) م (مغ) هی (دوخم) لوا (شاب) ییدیارب-ص(دوبص)
 ثیدح (نیرسب رسع باغ نا) (قراشایانعم) رولوا (دوش)م(صم)هصک (بش)و(نیا) رولوا

 مات كنا منو هناعس قح ارز همی مغو لوارو م لکو کی ا هتتصعمو تعاطو هبا ذاو الب ه غرس ین

 ك | تبغر هللا ترضح قغ ا بو ديا ر ظا عطق ند او سامو تة شمو بعت دت دابع ءار هرس بل
 تا اظ یک ٻاق ض ابقناور دم ق ضو بوآق لصاو ه رس (ارمس رسعلا عم ناف) یتستیتاع |

 رر درا هب همها همس دقراونا حاتفن او هشابرتن دا مواعو مکححاسفن او حارمشنا هبا ص الت ندراهب مش |
SIO n RRS LRT BAAR۱۱۳۰۰  
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 ) یهاکءاشالانرآمھللا)د E E 3 عولط هرولوارصم هع ولو

 رولوا شاوازیکنا دارم ندنرمس

 دوشرخارابصداهنرا شکردمد ۹ تست تسد شفاررسهفانوح طواس

 (تادرفم) رولواربخ هب ابصدات هس وي لوا شوماخ ردهدکلا لنس یسهفات یار كركر اا

 (تسد)هسالمل] (ا )رمت (ش) م(فاز)  وا(رمس )کیو < كتاریج سم (هنان)هکنوج(وج)مافا)

 لوعفم ادا ( ار)م(اص)لب (دان) هسخو ( هنرا)لواشوماخ (شکردمد) رد(تسا)نس د( )لا

 A او وا ظداح یا هللا دم (فراشایانعم) رولوا (دوش) م( (

 ارسا لوا هخ داوا حاستفن اورا هدنلا كب غامد لنس ننس هبکسم څړ اور ههل ا تافص تاماتر ارا

۱ 

 ندنس را م.الواو رولو ارادربخ رابع دم ی دیار ارسا فشکهسخو لوا شوماسو هلارسنددا وع

 » (دوشرپسییا مش یاب والاخ رک و سوپ یاسیدرآردیدطز ارس ظفاح)* رولو بسهنلاوز
 ۴۳ اههرنن ید یا یتاصا ازکضاما لس ک اك نارک | رردلاق شابندربقهکعوا كلغابا طظفاح

 (درآ)ممشط (دب) رق (د)نم(نا) شب( رس)مطفاح) (تادوفم) ردهنساتعم لوا با ی ردشنو |
 (مسیل)لزکعابلزس (اشیابی) رم (ها)قابیط(نلاخ) رکا (ک )چرا (سوب) قابا(یاب)دروتک
 هدنسهبک اخدوح و كطفاح هلک فو كن ت برات ((فراشایان (Se هلوا (دوش)یشلصاب

 تی رو ثلا هلا مش ت ءان پولو ا قارا !لوایدتولاد_ د هقسداوا تا كتخو قشعرات آ

 اضاهلو ددد نوا قرغتسیم

 دشرخ آر اکی رخ اتش ذک لاف نبا مدز ٭  دشرخ اراب تقرف شو نارعهزور 0
 (تادرسفم) یداوا رخ اراکو یدکرتخ ا مدروایلافوب یرداوارخ یس هک تق ارفو نوک ن ار ههلراب

 (لاف) وب (نیا)م روا (مدز) یدلوا (دش )مو )م (ر )م (تقرف) هصک(بش)م(ناربه) زدنوک(نور) |
 راوتا هتنادمحع (قیراشایانعم) یدلوا(د )م (رخآ )م (راک ) زدلب(رتخا)یدک (تشذک )لغت
 لسصاحرخ هنيا یلا تاصو بولوا عفر ضابقن او تاب ب واک طاس او فاذکن ا هر وه كاسل ا

 لافنالو | هتنامن نان سح هدو دنک هست رس بت رشثب دبی (لافای مگر و دربط الو یو دعال) یدلوا

 یدلوالصاحرخ | مدوقمودا مو مشی ا بولک ت سار هنتءاس هللا دم مدیا س 2 | عورش هل هبا تک هتسح |

 دشرخ ارام دا مدقرد تبقاع ¥ دومرفی نار هک نتو وزان همه نآ

 لوا (نآ) (تادرعم) یداو ارخ |هدن مو دق لا دات ۔ قاع یدروس نازخ هکیمعنتوز ان ی کو دلوا

 مود (مدق)ف(دد)م(تبنع)یدروب (دومرفی)یجسومزوک_(نازخ)تس منم (نان) (ممه) |
 تاکریو تم هنندناروهظ هدننوکزوک (قراشایانعم) یداوا (دش)م( رخ )م(داپم) لی(دا) |

 در نمدرو لزالاق لمقنملبق) یکی ی دلوا لصاح هل لک شو راس مب بوسا ف طا یرالب را تدقاع
 نو هدازا قیاس ك ھالا ترضح تبقاع یونعمرارسا تاروهظو یلعو ضفردقوب هرس (لزالاق

 یداو ا لصاحرخ | هرزوا یهحوناسح او مرکه دانم ق

 دشرخ ارات شرا کیا نور وک * باغ ةد ر فک تعم دب هکدمما مج ص

 یداو اون آیبشب ان هصکو که رقهکنوسلکهرمشطاک !ید یداي EA ا |

 دن وس (وک )م(بمغ) )یک رود دمو و ال م(عص) (تادرهم)
 (قراشایانس) ید( (خآ) ورق یک( بش)شیا(ماک )کج )همش(
 عمه دپ در یک یی داکهروهط هل از اسما ندلمل تمر 3 ضانونددوسا طبخ ضیا ط.ت =|

 هلن ابر تانعون اج تخ ملا لاج راونا فاشکن او یساصتلصو نالوا نانه هو دم اروتسمو

 )ا تقو هللا عم ىل) نالوا اره ر لر ع دنفا لو هبلع ها یلص هللا بیم> ترضحو ارو

 هح ها هلنا اتش یداوالصاحراکرخآ قارغتسا هب همهلا هس دقرا واو یرارسا ك فب رش ثب دح

 » (دشرخآراخ تکو شو یددا توخ چ لک “شوکه لکل ادا هکدزبارکش) ٭ لسو هملع هتل یبص

 هر | دحح

0 



 (تادرفء) یداوارخ ایکو لراخو یر کک كاب شق هدنناودلنحوا ی الک تاک کر کش هنا دخ

 رک (توغ) م (لک )قابوب(هشوک )م( ہالک)تاود( لابقا)هبفرظ () یرکت (دنا)م(رکش)
 هه ترضح (قراثا یانعم) یداوا(دش)م(رخآ)نکید(ںاخ) تنطاس (تکوش)شیق(ید) لی (د)
 كنا دخ نا دمه نالوا اد بو ع هدنتامز تامل ت راون ا قار غتساو هد هالا عم یل تقو و کن و او ار کش

 درا یک شدت بولو اره اظ یرمس كنف رش ثیدح (یناط لسا دق) هدنس هاج هراس كن لرطاخ شوک
 سفن ی روا جز هدسهافراکف او هسوسو هبلق یکراخو یرورغو یر بص كن اوه لدا نالوا تعنط

 ۱ یدلوا لصاح نص الخ تاعا نوب هنتف یطا تو تکو ش كناطشو
 دشرخ اراکز یوسک هب اسرد همه ٭ لد مغوز ارد یاش ین اشب ربنآ

 (نآ) (تاد رم ) یداوارخا هدنسهب اس ییلز كت ود یسهلج یمن لکو کل واو یمن شب ركرابشزارد لوا

 ف (دد) هلج (همه) لکوک (لد) م(مغ)نوزوا (نارد) )هک (امسش) هبردصم (ا)م(ناشپ ر )لوا
 روا (فراشا یاذعم) یدلوا (دش)م(رآ) بومح (راکن )فاز (وسک )هکلوک (هیاس)

 یررادک او مال او مغ نالوا هب مشی مزاول یو اشنلواو یرلقلن اشیرب كب لق ها هلنا یوسامهدسافراکفا

 بانانووحرخآ مه لخش هناسیبانالامر ارس ۱هدهاشمو قافصرا ونا تامل نقش بو لوا یسعج

 یداوا لصاح صالخ ندنسلجو یدلوا

 دسر اراک یورز مههدقع نیا لح ۳ تب ووز نمراک رک تا هحرک

 (تادرفم) یداوارخ "آن دنزو لراکن مه یل كب هد قعول ردن ردنماز كن | ییا شب رم خب هچرکا

 دد((تسا) كنا (یو)م(فاز) نع(ذا)نب(نم)ش ۱(راک )قاناش ان (یکتفشآ) هحرکا (هحرک)

 یداوا(دش)م(رخآ)بوبح (راکن) زو (یود )ن -(زا) یخد(مه) )مود د( دقع) و ( نيا) ك مزو( ل (

 لواو لا ال ےک لوا یفناب رب كللاحو كسب هبا ب مثب فاصوا تاب مب هج رک (قراشا یانعم)
 ردن دا عمو تمکح لس . رلهداّمِتافصتام ہاک نالوا لو یداهو طسایو ضراف لر ا لء اف

 یانعو ییفو كس هل ترض نالوا نجارا محرا لوا ىر كتا الضو ضیقوو یلح كرهدفعو نڪا

 یداوا لصاح تقاعورخ !ندنز وب یا دهو ناسح | كنق ق بو بع نالواهدابعب ی طا لواو

 دشرخ اراتاصورد هکر شمع « زر ونه مابا یدهعدب ز ت مروا

 (دوا) (تاد رغم) یدلوا رخ آهدنلاصو اراب کی س هصغقا رف ر دق و مد اةتعازونح ندنغلرم قو قلا

 او (ما)هردصم () رارتو لوق (دسهع)جق ()نم(ن) قول (تسین) معش(مم)قیدس
 (فراشا یانعم) یداوا( دش) م(رخ )م( )م (تاصو)ف(رد)فار 3 (ر سه ) ما |( همخ) یدم"(نوتج)

 یرلمصع كمال الوا اد عام ن درلئو ماعلا م لع هلن ناو ضر نالو اراب "الابینومآمو مالل ام اعاني دا

 هنیسلعراواو تاصوو تب رقردقو اقا ترضج یدمش هرکه ن ادم کروم ندننخبدلوا ع وطتم

 هلا لال وصولا دعب سا فتة مر تم ل اعلا نکا یداب انا او مرکتب رهظمهنسهسم دارارساو
 ارزردقو مرورغ هبا داټعا هم اکی راکدبد ېداوارخ آ ماع یس هغقارفوردق ول قوخ تب د عبو تقرف

 "وسو ند هللارکم هرس یس هللج تبآ (نورسالنا موقلاالاهارکمنمًایالف) هغ دلواندندن وام
 قلی نوا فود تایر فرم لاو ھو تر یاماها

 « (دشرتآر ان تلو درد که صعاص ۰ كنحو فدان مور هار در نی زا دعب) ٭ ردمرال

 ۱ داوارخ هدنناودلراب یس هصق هصغاریز مرد که رزوا ینو رق هنا خم هلا لنحو فد هر کک ےڑ دن وب

 فد)هسیالما(4)مردیک (مور)م(منایم) ویت (رد) لع( )هرکتندنوب (نیزادعب) (تادوفم)
 (فراش سم Ce EEE )۶ (صع) م(هصق) ر دراو تا(
 یذع بارش ی دنا لا تدهالا یوسام يلقن الو | ىلع لحم هرکص ندنول هک داوا هرزوا لاحو فوخوب

 یهجونالعا ین الهرزوا یسوبق لاک شرم یم نخ مه كن بنابر تم عسیاشو یس هناك ههلا|

 یداوا لث از ندباق یس ه صع نا مج شد وشت هلددرم هاو نوء كسلا تو هناعسقح ارز ز مرد کە نززا

= ۸۸ 
 ماجا
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 دشرخآراخس وشتو ریدتس رک و داب یر تحدق یدو غ فطا ابقاس

 (تادرفم)یداوارنآ ید ذر وشتراخ هلکرب دن كنساریز نولوا یر اح دق كس ؛لدرتسوکف ما ق هاربیا ۲

 نوساوا (دا) بارش () ولوط (ر) ر (ت) م (حدق) ا درتسوک (یدوغن)م(فلا)م(قاس)
 (قراشا یانعم)م(دشرنآ)یاتوخرس-(رامن)م(شیوشت)نس (و) م ( ر دن) هسالمال (ا )ارز( هک)

(E,ههللا ىلا تاصو هار هبا یتمحم قیشعو ی.اضركنمل اتو هن احس قح کش یا هخرس هملع منملا ىلع منلار  

 همن دا مواع بارش یس دق كاقنالوا تمکح > عسان كنس لد لبا داشرا یزرو لدرتسوک لو بو دیا فطا هز ر

 , یدلوالئاز ینلشوش رس ناهجروما شب 5 هلکداشزاورب د0 كاتس کن و سلوار با هہھلا ض

 دشرخ اراعشز نوربب تن نیک کش ۷# ارضا تک دروان هحر ارامشرد
 (تادرفم) یدلو ارخآتنح نوریبنددعو دح وب هکر کس فسروا ا

 م (رکش)لوعفم ةا دا (ار) م (طظقاح) هسکر EE ( (هحرا)هیاسح(راشرد) |
 تولوا ها ق ىناف ظفاح (یفراشا یانعم) م (دشر خا )یی اص ( رام" )نم (د) رشط (نورمب)م(تنحم) و( نیا )

 بوروتکه نب اح مدآ هسکه ح کا یظفاح هکرروس ن رو ھك دنا ناهن هدنت دارت هو کی یو دنکن دنر طز كةل |

 سفن تامهتشهرادک اومال اوكناسندسیواثتوب هکنو سلوارکش ههللا ترمضح شوخ هل هسد# | رابتعا

 ارا هلو ٭ یدلوا لت از ندظفاح یراتنګزمس اجو هد ابزنددح كاوهو

 دوشننااسم سولاسودزروابرات × دوشنناعآ نک“ نیارمش ظعاورب هحرک
 (تادرفم) زاوانا سهراب ا یمسهسولاسوار هکمادام زاوا ناسازوسو هنظعاو لرهش هحرکحا

 م(اد)مادام(ات)زاوا (دوشن)م(ناسآ) زوس (نعم) وب (نیا) م ( روش ظعاو) یلسع (رب) م (هچرک)
 همناسفتضارغا (یراشایانعم) زاوا (دوشن) م( (نالس)ینا ص( سولاس)هدنا مسو هن هزوا (دزرو) |

 اند باج کما دامزلواناسآ یعالک هنا ةفر موت ګر ق شعنالوا ندناقودوب هنس دوخ ظءاو یحاص

 هنصا عیسو هل ر شو تص نس هعزرکت یا (البلقانعفات اب اورتشتالو) رل ەت واوا تۇش

 زلوا نا سم زما |

 دوشننا ناو ٰیدشو ۳ هک لوک ۳۳ تسرنه نا دنح هن هکن کم رکز وما یدنر

 (تادرفم) زلواناسنا هما قشع بارش هکنا اوبحرب زر وا ارزنرکوا واقشاع هلا مرک

 (تسا)تفرعم (رنه)ردقاوا(نادنج) ین( هن) ارز( هکر هبا مرک (نکم رکر نرو (نومآ)یلغشاع (یدنر)
 (قراشا یانعم) زلوا (دوشن)م(ناسنا)بارش (ی) ها (دشون) ین (هن) هبتدحو (ا) م (ناوبح) رد
 (هلناعا اله لولسالنم) همشک دهبانند یک دو هلوا لذ مو لاض هلا مرک نس سان یادتقم نس ل اعظءاویا

 مواعدرع نرکوا یاقدا صو صال او قلقشاع هلا لول هةشء هار بولو ط نماد كل ماک دش مھر هکساوق

 ردلکدا می دتعم تفرعمرو رتهرب ردتلواق ولوا رد ندد را ہ۔اںولوا هدننلط دانو لامدلنا هر ها م

 مه لب ماعنالاک هکلپ رداکدناسنا هسک لوا هدنقشح هغ | شون ند ههل | قشع بارش هک طانناومحرب

 ره اطلا له ارورغنءیلاعت هان داعاردلضا

 دوشن نا ملسول د لمحو سیل دک شاب شرخ ل دیا دوخ راک نکی ےظعا ما

 (تادرفم) زلواناماس ود دهلي ا رلهلىو سیا ریز لوا یک لوکس یار یو کم ظعا میس
 (ا) ایز( هک )لوا( شاب) م( شوخ )لکو کیا( لد یا)ودنک( دوخ )ښی ۱(راک) راب ا( دنک )م( مانع ےسا)

 (فراشایانعم) زاوا (دوشن) مالسلا هملع (ناملس) ناطش (ولد) م (لمح) م (سملت) هسا المال

 شاصو شوشغم یلق «دحالصتروص لوا لاند هع -وایر بو دیا یس هصالخ دکلع نسلکوک یا

 هلوا رورغم بو دیار ندنزوب واس ەل رللاح لصصانو ظعاو نشکد هاند ین دو كره اظ ا٤ نالوا

 كارب ەدنرارربره ناقلخ نالو !یىھلا“ ءام-ارهاظمارز هساوا نم او هلا فو ندنركم كهللا ترضحو

 ودنکه عمکح یادتقم ملظعا س-اردر اویسهش- تمکحرب كهالا ترضحنالوا لّمو یداهو یر ات

 وبدهلب ایل حو سیلت ارز لبا لرت یی هل حو یرو رغ لوا قداصو لوا فاصنس لکو کک اراب ۱ یتسهصاش :

 نایلس



 دوشنناح و ولو یاکو كنسر د هنرو « ضف لب اه دوش هکدناس لا رهوک زاوا نایاس

 (رهوک) (تادرفم) زاواناجموولوا لکو كنسرب ره هسخ و هوا لبا هب یهلا ضف هکر دکر کت اذ لاب

 م (ره) هسسخوپ (هنرو) م (ضیف) م (لباق) لدا (دوش) رڪ (دیاب) م (كاب) رهوج
 یناصو تاذ لاب (فراشایانعم) م (دوشن) م (ناجی) ونا (ولول) روماج(لک) شاط (كنس)
 لول لکو كانسره هخو لوا دعت مو لب اه هب هاه س ر اونا لو هب ینایرهطساوالب ضف هک ردک رکباق

 هلةشع شن !نامهزلوا یهلاف لبافیندبقنالوا (ةوسقدناوآراخاک) یک یسدلوا ناح مو

 هلوا ضدفلیاق کر دکر ک لدفاص بودیا قارحا یناوسامندیلق

 دوشننامرح بج ومرکد یاهرهنوح × فرش نفنيا هکدنماو مزروم قشع
 م (یشع) (تادرفم) هبلوا نامر بسیک را راه یربغ نفی رشو هکرددبماو مربا یعسهقشع

 رلتعاطو راتفرعم (اهرنه) لشم (نوج) م (فیرش) م (نف)و (ْنیا) م (دسما) مرتهزوا (مزروی)
 هقمف وو اد نوع (قراشایانعم) هملوا (دوشن) قاوامورحم (نامرح) بس (بحوم) رغ (رکد)

 بال رطساو ردسبط اراتلع هلج قسشع ارز مهدنا یس هنلصع كشءنوعتر اهط ملق نالوا ناجورظنم

 رد دیا لاب ڻد همن اسقا بومع یلکو ندسو مانو رکو ندمومذم صرحو ندار یبق زکرد دنا

 دعتتمو لد اب همه ارا ارساو هرن دا مولعو هب ادخ راونا لو صف بو دیا اندا اوسامراکن ژ یلق هنیاو
 مولع نالو زسقشعوواتعاطو ررنه یربغ نالوازسقشع قشع نف نالو رنو فی رشود کرد دمار درعلبق

 هنلوا نامرح بس یک راتفر عمو

 ۱ دوشن نامشپ هک ابا دخ زاس یس # تلد ماکم هدیادرف هک تفکم»شود

 (سود) (تادر هم هبلوا نامشپ هک ادخ یا دلا بدسرپ مهردیدایم كانسنی راب هکیدب دهصک نود

 رعض (ت) لوک (لد) داره (ماک) مرو (مهدب) نیدا (ادرف) هکیدید (دکت فکض) هب هک تود

 (قراشا یانعم) هیلوا (دوشن) م (نایش) ادسخ یا (لادخ) دی (زاس)هیردم (ا) م (بس)
 ندکنزع باح EE هلا اس دق ثد دح ( رش باق یلعر طخالو تع»نذاالوتآر نتعالام) برات

 | ها اش لاج نالوایدایحزلکریک البا رصد ه در او لرقهداند قر هلو ا ر کس دعو

 سو هسلع یلاعت هنا یلص یقطصملا دم كبح اقباسککلکع انا جاو مرک هکی راهرا کب دیعو

 نوه یادش نالوا تلع الد یطعم مے ا یا یدناشغآ | راو .دنماو رورسم یر بورو هلا قداصربخ

 یربغ مرکو هک هلا تیادهرو قفولربهنهاو ةو حالصنالوایسكنسهدهاشمكف رم 2 لاجمرب

 هسلوا لب وع هتروص

 دوش ناشی ر وزآامر طاعرکدات * ارت کوش میلط یاذخز قلخ نسسح :

 ادر هماواناشب ر ندنسز ز۶ رطاخ مز یربغ هک ات مر ها بلط قلخ نسحرهکب ود كنس ندادخ

 ی () نو النس (ارت) م(یوخ) مرتسا (ملط ی م(ادخ)نم(ن) هیتدحو(ب) م (قلخنسح)
 دبعتسا) (قراشایانعم) هملوا (دوشن) م (ناشیرب) نس (و) نم(نا)زب (ام) م (رطاخ) یرغ(رکد)

 هعصساضتقم یمظع ناخ مرتع تا ذ نس هللا لو سرا هغ رس یتسهعرک تبا (ےظعیلخ لعلك ) هللاي

 ر ۲1 ۱ NETE ءالبلذوروخ یحاتح لوب ةراما سفنرساو هراصب زند رکیا دخ ترضح

 زع رطاح مر باشا ب وا ثعافشرب ن دنس هک ات مرتسا تع اغ ر د وک کل هدنامود ھل هلآ و٤٥ ی نمرو مق

 صدا دس هعافش هللا انعتم همااق نوزحو رد ر دهد رش عزور تما هر احب ویهاعوو هملواناشی رب

 نما هناذروّدم روهه رکب سو هیلع

 دوشنناخرد دشروخ هم ذج بل اط ٭ فاح لاع تمه دوس : اب ار هرد

 م (هرذ) (تادرفم) زاوا بلاط هنس هم نح د شر وخ یار دلب قاع یا هىلو| تمه ىلاع هکمادامكت هرذ

 م (همشج) م (بلاط) م ( ظفاح) م (ییاع) م (تمه) هبلوا (دوس) "مادام )۳ لوعفمهادا (اد)

 9 یا یصاح ای زلرا (دوشن) یلاضو ییارداب (ناشخرد) شوک (دشروخ)



 (قراشا یانعم) دو( )م(لد)هل(یوک )نس(ذ)هتدحو()لیرعس (میش) ارام (كنخ) |

۱ ۴ 

oç 

 رونا) هد داوایلاع تمد هود کم ادام هل دوحووحو تافص لی دستهدن نالوا زبحان یکحءهرذ

 نملوا بلاطهنس هجسح تقمقح د شرخ ی دارو هلاع هغ رس یس هل دلج تبآ (ضرالاوتاومسلا

 + ( دنآر برک !اتفکو ش نمهام هکر ف چ EET E فک )۰ ((اضباو

 هسدواکیالوقرکایدیدلوا م هام ز مب هک م دید رواکه شاب كمن لنس ىدا مرتوط كغ كنس مدنی هور

 م ت ید تن ) متوط (مداد) نس _(2) م (مغ) مدید (حفک) (تادرفم)
 یراتوپ (دیر) یدید (اتفک) لوا (وش) نب (نم) یآ (مام) مدید (حفک) لکه(
 E اباهلا لفا هیلع تادوجومرخفم نالوا ےحرو فور باطخ ول (فراشا یانعم) هتنرواکا

 سوهلع یلاعتهنا لص ینط ها اد هلا بدبح زی رک سدو زدم هدناهج نکیاو زاوسر ترضح

 هک ی دروس مراتوط كلعودرد نالوا یداشهیام كنسهلنا لو سراب هکمدندرروس هکردازوکهسلواهزعد_نفا

nyخب هلا همهل ارو نالوا ه دنس هکم دید نسرولوا صال نددراجت عمجب ر واکه شا كمن كن سلوا  

 یرابنوعو هسساراو هدکر دق مرک| کی دروب مهلوا صالخ ند هب مش تاغ هک لس 5 ینارون ید یب

 + (دیارتکراک نیانادورامز اتفک ھ زوما افو مسرنان ابرههز فک )× ا

 نم (ن)مدد( مع هک) (تادر ةم)رولک كرزا شد داوبندرلب ورهام یدید نرو! ییسرافو ندرلناب ارهمم دد

 (دوماب) )م(افو) تروص (مسد) ردکع درب وم ل لع عجة ادا نوو فا ا همن تادا (ناب )تبع (رهم)

 رواک (دنا) درزا (رتک) م (راک) و( نارا ازوب یا (ناورهام) نم (ذ) یدید (اتفڪڪ) نرکوا

 ۱۳ را درو ا رانا او بوی هلکمرت هر لوسوابمدید (قراشا یانسعم)

 هللا تافص رلد ا هکرواک لرزا شر او ندرانلوا یره اظمكت همهلاراونا هغ رس جا ) اس الا ىلع ءال لادشا)

 هدقشعهار یی عنردرابع دیا شخ هلک ار اتفرهبالبودر دین اسح او م رک نوع راقدلوا فوصوم لا

 نسههریا هیافو هک دمکح ییالر ودرد

 دا رکد دهارزاوا تسور بش هک ًاتفک * مدسر طه ارتا ا خرب هک هک

TE OE(تاد رقم) دولک ن داوی یرغر درابعو ردور بش لوا یدید مداغا  

 (مر بش )یدید(اتفک) مدلغب(مدنی) م (رطت) لوی(ءار) ریعض (ت) م (لابخ) یع() مدد( )
 كلام > كنس مدید(ینراشا یانعم) رولک (دیآ) رغ (رکید) لول( ار) رعص(یا)رد (تسا)یعد. که عک

 تالابخ لوا هک هما ماقهاو لوا هرزوا تربص» هکیدروب م دلی ارظت عطقندر اا یربغ مدلش مرظت ءرزو

 رد ر | بوه یتسوزربک هکبلق هج ولزک هکردرابع رب یوسام

 2 دیآرهر توا مه یا دیرکا اتفک ۰ درک اعهار < تفاز یو هک مم aک

 (تادرفم) قولکرهراکش لو مه كسروا رک ایدید ا هارک لا نیس هر زنم ید

 (ک )کلا (درک) ی () م (ع) نی مارک )رم (ت) م (فاز) عاد ( یو )م دید( فک )
 (فراشایانعم) دولک( دیآ) زغالوف (ریهر) ربع (ت) رب (وا) ید( مه)ثكسرول- (یف ادیرک ۱)یدید

 فانا ها تاج فاصو | كس تا رعو تام>نوجا مب رهظمهنب رم-(عالةمول نوفا الو) هک مديد

 یکم ترول كسروا رک اکی درو یدلباهارک ی هدندنعیراتسر تروص كنقلخ اع یس هار

 ردرهراکسهکعلملواقح ل ومقملنس كفلقلوا قاحروفنم بودی ابارخا
 دارا د یوکز کیمسنلنخ اتفک ۾ دزش قشعغاهزک یی اوهاشوخ فک

 (تادر 2م رک ندنس گر رادرکس بن لوشر دکر ابمیدید رقلام ندنغایشع هک ودرب ف طل هن یه مديد

 یدید(اتفک) رتا (دزخ) م( نشع)م(غ )نم (ن) اوهر (یاوه) شوخ هن یه (اشوخ) مدید (حفک )
 هل هب | تهس یا ود تبګو یش ء هک ی دروب ر داوه لز وکه ن ادوسواود نالوا ل صاح ندو یشع مدد

 رو ےن ل وش هکر دبس ەت رھ صاوالا صخ االعاندنارد بس هت رھ ص او خر د هت رہ صقانو ندا
 رولکن دةح فرطقح | هطساوالب ضف نا ناو ارم عت هلا نا جر

 ڪڪ



 دیآرورهدس هی ولاتفک × تشکوژرادارامتلعا شون هک فک
 (تادرفم) رواکرو ر هوا هک هللا كل هدنبن هس ک دید یدراو وزیری کل سع لنس ید

 یدلد التق (e هلاقاتشا (وزراب) یزب (ارام) رمت (ت)با(لعل) لا( شون) مدند ( مفک )

 رواڪ )ی هد رو دن) لوا کل (نک) قوت (کدش) نس()ید تک
 دن الو را هتد رش ٹن داحا له دروس رادصاندکر ابرردناسل كنس تلا لو سرا مديد (فراشایانعم)

 هللا دمعت سا هکیدرو- یدلبا ناشی ر یز قاہتشا كتل صو ك نسو یدلب ا لاله یزب ینؤززآ رهساحور

 یادخ لوا هدتعاط او هدقالوق نسهحن ا (هب الام ماع هلن عنا نیذلا عمكئاو اف لوسرلاو هلا عطب نمو)

 زاب اادح ندران اوراد ارشح هلطرالوق املواو ابن |نالوا ملع منم هل هبب رتوظفح یس یرات ر ضح لرب ل

 دارد نا تقوا نیاوکمسک اتفک ۳۹ درا د لص مزء تمحرلدمفک

 (مفک)(تادرفم) رواک ی تقو كنا هع د هب هسکی نوی دید رانوطندصق رطص نق ك لق ےحر كنس م دید

 نک (سکی)یدید(اتفک) راتوط (دراد)م( مر د( ر نک )م(میحر)بلق (لد) مدید
 كنسنامز هنمدید (یفراشایانعم) هلک (دنارد )كن ا(نآ)م (تقو تقو) ىح (ات) فو (نیا) هعد (وکم)

 كيردعاو) هکیدروس رولوا لصأح تعم هلک و تاصو هزسنامز هنورا» نا

 هلو | عقاودب رت ندتروص لاعبو هاک یتقوكنا کات لی شفاوب هسک یکی رس هجخرمم (نشلاكتاب د یح

 دی ارس مھ هصغ نک ظفاح شو چ اتفک ا رہ نوح هکیدیدترمشعنامز فک

 ا یداک هشاب هڪ یکدروک ینامز ت ترشع هک دی د

 شاب (رس) هز (توچ) کیکدروک (ککدید) فوذ(ترشع) م (نامز) مدید (منک) (تادرفم)
 یتد(مسه)مغ(هصع) و (نیا) ظفاحیا (ظفاح) لوات تک اس(شو#) یدید (اتنک) یداک (دما)

 نامزواسندرع نالوا لاوزلا ة عد رسول هالو سران مدد (فراشا یانسعم) دواک (دیآ) شاب (رم)

 شوج و نزع ال هک یدرو یدلوا لصاع م دا مهند ید هرخآو یداوا ىتنم هست تر ۱8

 تم هلم و تاصو هزب پولو ا ی منم ی د نار ۵٣ ہغو هڅ داوا هدزعلط مزو هد وزرا مر مادام لوا

 ایا هلو را
 دشابات ده نور هر اد نیز ایا هپ دانا دوسرستزبس طابا رکره

 ارکر) (تادرفم) هلوا هکما دام نعوق قاب هرمشط ندرت دود هلو | یسوه تبح كمك ره هکربس طخ كنس
 (دشاب) تم (ادوس)صوه (رس) مذ( ت)لشب(زبس)لاقصو قس شە زات (طح) ه- دالمال(ب) كمکر ۵

 وا (دشاب) مادام (:)نعوق (دهش) هرشط (نوری) م (هرثاد) و (نیا) نم (ز۱) قابا (یا) هوا
 تاضو ف نالوا نا )اع راز هزبسو ہکاربکب انحر اوتار وھظو لک كنس ہکے کر ه برا (فراشا یانعم)

 هوا هدننابح هکما دام نعوق قانآ هرمشط ند هسداحور تاذا ةرا وب هلوا رهظ هک ازفناج تابحو لع تافص
 زارا ندکتبخویشءتنسو زلواادح ندکناجانمتالو هح و كنس سفنرو

 دشانادنوسرم-ماویادوسغاد * مریخ رب تفص هلال دل لاخزاوح نم
 ت (نم) (تادرفم) هلوا یر ك مادی وس مب » یادت كنس مةلا یک هلال هکنوح ندنغاریطربقنب

 ( دوس م( عاد) مک( م( تفس )م( )رو )نایک اخر نما )
 برای ها دم (تراشا یا: عم) هلوا (دشا) ردنأف م نطقر هد ہلق ( ادب وس)م(رمس) رعد (م) نس ( )تم

 ۱ تدمآ دی وسرس می : عادل س : کی دا ناسح اهلکقبف و كنس مقلاف یک هلال ندمرق و لوس

 زاوا لثاریدیاندعاحو لدنوردر

 دشانارد همد م دهه دید ت٤ زک تشادیها >اورهنادکن رهوک ی ایک ات

 (تادرفم)هوا ارد یمشج كقلخ عج ندکمت كس هک ندرس ایتوطاورنکدهنا بعر دو هنادک, یا 1

 ز) یتوط ( تشاد) نسرتسا (یهاوخ )یال (اور) هنادرب (هنا دکی) م(رهوکیا) لدهناق (کاتر

 ۳ | یاتعم) هلو |( دشا )م (ابرد) عج ( همه) مدآ ( مد ص )زوک (هدید) ربع (ت)م (مغ) ند

 AA 
 ا



 مرنالوا هاي رشالدحاوهدش *افصو هدنناد نولوا هرم ندتفاضا ین ی ریظنت لو

 درون ییدنکب ورو نامعا کن س نمر وک قبال هکناشو مرک هکر دوز نسح نسرروک بال هل بغ
 ندکنانخاو مرک رک دوا بو دیاراو دما بو دیاراجرکدعوو ورد وس یکیدنکب ورو تب بور ذا

 نس نمر دکو د نراشابزوکی کر لابر د هدنرب رشح بو دیا ناب رکن دنار شه مع یم شح ل ةلخ عجم هلک اادح

 ردشاوا عقاو هب ويمد حس ضعب(باهولاتنا كنا ةجر كند نمانل بهوانت دهذادمباس واق غ زتالار)

 دشا ارد وح هدندا وت لاخ رک * رنآی اک هنادکن ردوکی ادوخ و

 ردسکا برد ممشج جم نکلا كنس کو غان به دنق رهوک هنادکب یا دوش نس

 دشا ادش لوزا و اد ناردناک * الر ماو فاز محدود« لط

 رولوا را یرا رق كن هناولد لدارز نوسلوا هرزوا مشا م ۳ یدود لط كنج كفلز لس

 یلحع (رب) رمض (ع) 6 (ه) م (فاز) ملکوب (منخ) هکلوک شملکچ ودع لط) (تادرفم)
 (ادش) لکو ک (لد) م (رارق) هکلوک (هیاس) هدنآ (ناردنا) توساوا (داب) شا (رس)
 یدجرون لکی دلبا یاخندکک اتا ذو هنر لک اتاذپراب_(یراشایانعم) رولوا(دشاب) هناوند

 ترخاو اد ید رات |اکم رلدل- ا تافص حرکو فضلو محرو ناجرنالوا مادو ماهه دک هءاع تا ذ هنقشء

 دل زهادنشلد مبارز ەليا علق یر ات ن دک رادش هدنامر دز اعزب هلا ناسیاسمادو تبا هرزوا زعسا

 ردهدکتحررظو هدکس انعهب اسلنسیمالسو یراق

 دشاباشاعو یو بل لم EE اس تشاور بآ ماهوم مره نزا

 بد (نبا) نم (ذا) (تادرفم) هوا لسماشاعویراک ورازا لکردناور بآ ندید کریک رھ

 (ب))م(لس)اکس (ت) لک (ا) ددییقا (تسناور) وص (بآ) ربع (م) لک (هزم) هل (ره)
 هت ندنار ها مو ند هع.طق فوځ لوا برا (قراشا یانعم)هلوا (دشام)م(۱شا)قمربا(یوح) 3

 e هک داب الکی لبا اکب ترثکر دقاوا ہلکقہف وب نس
 ق دلوا تجسم لع و اشا علح کھ دار ظن هلنا تحرر ظث هزر ندکمرک

 وای اد هت اقالم هراب رد % یاردویآ نور هدر زا د نم لدنوح

 (تادر ةم) ر هاظردنلکدر مات اعدام دم ربارز لکو راو لکه رم نده درب م رب یکم اکوک مب

 ۳ ات ») لکوک (لد) لثم (نوج)
 رلظ (ادس) ین (ه) رک( ) هزم عا) کد (زه) ای (ک) کک درا

Eنالوا كم ل ا هالا ص قنمو بو هز دەر  

 كقاتشمو کی ار اعطا کلی 9 :عاهدرب ی کز کو

 توسنلو هلکمرکی نوه كتجررظنو ین وسلوار هان نی هکر كي اف المو تاصو و

 دشا انعرسک رت تفص ینا رکرس یرآ لمم دنکن شذا یزانزا تعنح

 (ت) روک (مثح) ی ردتفص کر انعرانغتساوریک یز ال م هظفاح ندز ا لمسح كنس

 قارغا یاب (فارکرس) لب (یرآ) م (لیم) زا (دنکن) م (ظفاح)هسیالملا(ب)م(نان) نم(
 "غ كنس برا (قراشایانعم) هلوا (دشاب)لزوک (انعر ) م (سک رث) م (تفص)انغتساوریک یتعب
 دکزرواس یلیر داکد دن نس همر ود رظاو لرم هظفاحندنس انغتسا لاک قب رش تاذنالوا نیلا علا نع
 کیا لکد یبالهتانع وم ر رظار دق هنره نکل ردت افص لاکن و کب تاذ نالوا انعر ك ن دانغا ورک

 بول اتاق رش هلزع دا مه لوصح ید یک هراهب هدر هکس اض مال هعس او تجر نس نيج ارل ا ۾ >رانس

 (اضبادو) دو هبلع ها یلص لس 1 دس هاګ نیما نس هما ارهظم هکم رکو فطل هنتمرح کاک اب تاذ
 دیار هلال راز ازد قاسضراع خابز چ دیار لاس قرش مزا ی باتف آ اوح

 (تادرفم) رولواره هلال ك ندنعاب یضراع ڭنىقاس هملباع واط ندنقرمشم هلا یناتف ایم کو

 نم( هبا ها (یآرب)حدق (لایب)م(فرنم) نم (نا) بارش (ی)شنوک (بانقآ) هکننوج(و)



Too 

 ۱ لوس (قراشایانعم) رولوار ما (دیآرب) م (هلال) كس .(داز ه) م (یاس) قاکب (ضراع) م (عا)

 : الح تآ سه ییهن كن هءھلا ی شع بارش د ققح باتف "راونانالوا یەک كن هسهل ایت هد ھکص تقو

 دن یهنالوا ضف لب اف ندنزول فاسحاعا كع ضفدش یم هسلب عولط ندنقرمشم یس دق باق نالوا

 || لضفاهىلع تان اکح رق ت مط حر دنا ناص ہفتہ و قشءرارساو ت رقرا وارا ارازه دص رله

 ۱ تفرعمو قشع لوصح و تد رقثعا هن عج ام لع هلن ناوضر باح ا لکو یو نالوا هزءدنفا تالا

 ۱ + (دنآربهالکنآ یول نج نامر دوح ۰ لینسلالکدنکشب لکر سرب میس + یک ییدلوا |

 (تادرفم) هلوا ار اظ یس هعار كن هلالک لوا هدنس اروا نج هکنوح رص دنشا الکی جرب كابس سن داب

 (ج) بن مپ (ادک) دیت(مدکت) م (ک) شا (رس) یلص یز برک (مسن)
 وارهاظ (دیآر) مجرب (۵الک) لدا (نا) هاد (عو) ا (نج) ها (نابم)ف (دد) کو
 یدج ٽو رعمرا ون اثراوو کو هبا ھا دش یش نالوا ہدذس همن سه تاب وع یا :ک لک (فراش ر

 رک الالک دیره نالوا ضف لب اق یکل ب سہ دکد تیار وھظ ناحس یا دخ ضیفو ناجر جر ےن ہنترضح

 ساو هدنشح نارد روضح هکت قو لوث راب ا بانان وو ګور سک ینروف یب رشودوجو باو ینرورغو

 1 هما تفرعمو لضفر اهظاودوح ور ها هک وار ه اط یسهعار كن هلالک لو اهدتفر ءم لها کالم طعم

 1 دیاربهلا و کب هصغدص تاالم ین هک لدیانکم عمط كاف نوکن ناوخد رکز

 1 ارز زود کیا طا تاتسهرفس شفا سکعنم ككل |

 لیا (نکم) م/(عط)م(اف) شنود (نوگن)رف(ناوخ) فا (درک) نم( (تادرفم)
 | ددا دما مار هان ر (ب)م(هسغ) وب (دصم) نت (تادلمی) لکوک یا (لدیا)
 ةرفس کی دلی اداشک ام اظع اشم لوصوو دما هباصعال من ن طابو رھ اظ ت رخاو امند (یراشایانعم)

 ۱ اریزردالکد نکم | عمط هب همان من ندنفارط انس هر قس تاکلف یغاشا یس هیتو سکعنم هدخ ولر د هد هي دغ

 ۱ زاوا لصاحهلا ور رستجز هدوهمورسنتلالم هصءزو نوا همقارب هدکلفوح و

 دناربهلاسردص» شناسز همش هک × .تسااح تاکع نا هن نار بش تباکش
 |(تادرفم) وار ماح همش ی دا كنار روک لاج تک لوا یی عن

 | نشان (هک)دد(تسا)م(لاح)م(تیاک) لدا(نآ) ی () قلی (ناربه) هک( بشم (تیاکش)
 | (تراشایانعم) لوا لصاح (دیارب)م(هلاسر) زوب (دص) هسالمال(ا) عض (ش)م(ناس)ن ه()هرذرب

 رددشندتقرح لا تقرف ما هکوب لاح ردک عا بلط تیدعب ندقح اعا د لع | باط یناق من بوبوق یئ مقا عن

 هلا برزو هسلوا ناس هم" رو هر ذرب ندنار هه ما لوا رک ار داکد یک ت اکح ندلاح ت٫ اکشن د نار هو |ا

 + ( دیار هلاسرازه ماکو ددرکبالب * نافوطر د تسهرمص ین حولوح ترک )# دولوا لصاح

 رولرا لصاح لدا یقالس كس و رولوا عفدالپ هسیاراو كلربص هنافوط كنس یکم السلا هملعربم.ب حونرک |

 و (ناقوطرد) داد (تسه)م )مین لش چ هاش (ت)ک () (تادرش)
 N (لاس )2( ا ازه)دا ره (ماک )رولوا عفدورتود(دد رکب)

 0 | یرلتوع د یرافکه نس یللازو زو قط لمالسلا هلع حول هرم نی رش تب دح حرفل | حاتفمربسلا (قواشا

 نالوا هدنصعموهدندامعوهب ادانالو اند دنس یکی رص هبافحواذا یکی دروک ندرافک هدنتقو

 لصاحلدا رم قالب .تسورولوا 0 اربصلوا هسیاراولربص هشافوط مل او ءوالب عاواوهب افحو تقشم

 * (دنآرب هاوح یر اک نیا هکدوب لاسخ × دوصقمرا هوکد رنا E رولوا ۱

 زسهلا اود ہر دت شیاو که لوا لاو لاش لکد نکم كل ینرهوجیدوصقم هلا یعسودنکه سک

 مه )تا (درب )کد نکم (نا )و دنک (دوش) م(یعس) هسب المل(ا) (تادرفم) هلو لصاح

 ۱ (هلاوحیب) شيا (راک ) وب (نيا) هلوا (دوب) م (لاخ )م (دوصقم)
 | تاضابروریصتالوا هب دبا تد اع س حاتم هلابلطو یو دلبر قف ورکا (یتراشایانعم) هلوا لصاح
 مدربا هدو صةم ن هڅ داوا هدنرصو ییسول بولو ارور غم هداک !هسرواو ارسم لم هراالب هدنلو تاد هاو



۳ 

 زسننراقم هب یار قسفوا ر داكد شمرو ڪک هلا یدوصمرهوک هلا یءسودنکه سکا رزرداکد ىلع دهتسلا

 ر داخ یروقرور دلاح ما یشبا قاود یدوصقهرهوکو نی زس تاو ا ےاستو ہلاوح هاد ر دشت و

 دیار هلانرازهدصشدبلاکلاخز .٭ ظفاح تد رتب درذکیرک و لصو مسن /

 (تا درفم) رولوا لصاحور اقح هلان ك زوب ندنک اخ ك نمل اھت هنارعوآ هنس هیر للغفاح رک | یم سن كا صو نس

 نم()م(فح) رق( تیرت) سالما (!)هیارغوا (درذکب) رکا (رک)نس()م(لصو) لیرص- (مسن)
 هی (دیار) ناغفودبرف (۵) كی. (دازه) زوب (دص) ریمض (ش) بات (دیلک) قاپا خر
 هک اقل هلکم رکی عب هسرسا یی ك تاصو كس هنربق ل ظفاح هلک 2 انعو قف و كنس براب_(قراشا یانعم)
 نوعا یمسدااق بود هد هب رش تاب و ند نک اخ كننلاق سور نالوا یک رهظم هسرراهکنا ذ تلصوو

 اترا هلو رولوا لصاحور اقح ناغفوداب رفو لار ازه دص

 دنک نع دادوش ین لک مده + دنک ین نج لسم ارج نه ناج ورم

 یعتلاص(ناح)م(ورس-) (تادرفم) ابا دا یتزاو ا مدمه هاکر اب الم هنج نوا مورس بن اص هلن مد

 رک ذ(داب) رلوا(دوشیغ) م (لک) شا داو (مدمه )زا( دنک) غاب (ن<) م( لدم )نون (ارج )نب (نم)
 طاره ندنمرڪڪ نوعا تاب رقو تاصو هبودنک (یراشایانعم) زایا (دنکىغ) كحقآرب (نع-)

 یبقح بوبح ییا وا حات هنت دابعو تعاط هبودنک كقلخ بولو آنملاعلا نع” یغو ىع دیا حضو مقسم

 ترانعرظن هلق ض ابر ن دعس هن بغ نک | شم | تدسناو تلصو غابو لګ هلک كو دنک یم وم باق

 یرطاخ توفص ینیدرو۔ شب ند: مرکو زانا مدمسه یی سلعتو ضیفهزغاج غامد مزبندزوب هنو نهرو
 زاوا دنم هره نوصت ن دنا جر لی ق اشع باقو زاب دانوعت یلق یمب دلق الت تآ یم هنلاجو

 دنکءنطو دا دوخزاردرفسناز # وا فاز نع تفر نم درکهزره لدات

 (تادرفم)زایا داب نطو ندنرفسنوزوا لوا كنو دښیک یدنکه نکو یناز كنا اکو کی ع زکر تبع خب هکات

 )اک ر (نم) کدر تع (درکهزوه)لکوک (لد) یتح (ا)
 (دنکیغ)م(نطو) رک ذ(دا) و دنک (دوخ)نوزوا (نارد)م(رفس)لدا (نا)نم(ز) یت (ءا)م(فاز)
 ددل وادنم هرم ند هسهل ا لك كباق ب و درو تیانعرظنر دقو لد دضاش (قراشایان-عم) زابا |

 اب هد اکر اک ذا! بولوا لفاغ ندقح هلمتبح كناسندیناف بو دیا شومارف یسدلصا نطو منی هکر دہدس لو ا
 نوک تاظرهاطنالوالابخ لطظبو وقیره اظنالوا یدوصقم نالکوکیعاوا لوغش «هربثبء ۱

 نسل صا نطوو نددلخت هنرفم لمآ لوطزسکوصو نوزوا یی دنک كنودنکل واو ردندنکیدنکه هفعاضتم
 ردن دنکب دمروتکه ن رطاخ یس د5 بانج هکلپ یساورا ملاعوندنک دی ادا

 دنک ءنتتمدخوایوکۍ او ناب » دوشین ناچ مدمهوالصود ماب لد
 (لد) (تادرفم) زانا تم دخ هنت هلت یس هلع كن اناج زاوا م دم ھه ہناج ہل دما یلاصو كنا لکو ک

 (۲)م(ناج )زاوا (دوش ین م (ناج) شاداو (مدمع) ریع (ا)م (لصو) م(دیما) هسیالملل )کوک
 لعاوشلکوک (قراشا یانعم) زایا(دنکمغ)م( نت تمدخ )رم (وا) لع (یوک )ت بح (اوه) المال

 كس دق بانج لوا نا زاوا مدمههد هنا یلا هج و هناح هل دما ق لوا هللا ىلا لصاو بولوا لاند هنو ڪڪ

 یم هچرکت يآ( یتش مولف عرب م ېس )زقر وي هرزوا هب دج عرش قفو ن بو دیا تمدخ هنت هلت څو اوه
 نم هلرب تاصو هقح بانجو ترانعر هظد هغ دلوا هرزوادا تا هد هنا لا هج و نتو ناچ و ل د هج رس

 دکن نچ شوک ن ازا تسا ہدمشک شوک * یلو نکی مههبال شیوربا ناک شیب
 زی قالوقاکی تدیسس لو ار دشملکح قالوق نڪ مراد عرضت مادهدنکوا یمورپا هر اسم هناک كا

 اک (نع)م (شوک ) ندبسلوا (نازا) ردشماکح (تسا هدبسدک ) قالوق(ش وک) نکل (م) مرد( مک )غاد(یعه) قمر اولا رک ر (هربا)یای(تاک )وا (شیب) (تادرق-)
 هح و هبا دخلا تاذ هڅ رس یس هعرکتبآ یتطامورصبلاخازام هلا ذمعتسا (یتراشا یانعم) زما (دنکبن)

 عرضت م اد نوجما قلو | لصاح مانالا بر تلصوو مات تب رق هدنتسوق باق ماقم هلا حور جارعمو هبا مات

 راضو



ov 

 هہلق لىم هبا وسام مالکه دهج و نح ور دش ماکح قالو هلم الاک لرغنکل مدراولاب هتح بانج هرزوازاسو

 هح وه رشا رشد هکر ایا لوق یزعزاسنو ع مذ یه زاناقالوقاکی ند دس لواردشاوا با حو هد رو لغش

 » (دنکدغ نبشوکزکه اس نبا هکت فک ٭ سو دفرسزا و م درک ام رطز “لکی د) ردشماغلوب

 اک فلز یه هر ةیرک اوب هکی داور ندنحوا هفطاو م دابا تیاکشربندنسم رط كوع نود

 جاصلوا (هرط)نم -(ز)هشدحو هزمه تیاکش (هلک) نود(ید) (تادرفم) زلکد تۈر وام اقالوق

 یزنا(زک )م (ءابس) و( نیا دد(تفک) هفبطا( سوسف)ح دا(رس) ند (زا) مدلی (مدک)رعش(ش)
 1 یراث كن همهلا تافص تامل هدق> هاکر د نود (فراشایانعم) زانا (دنکس)اک (نع)قالوق (شوک)

 برا مدلیاز امن و ع رمت هس و تاکشندراتتساوضام من او ندنروهظ م دعك هزار تاضودف نالوا

 م دد هب ارور + نا یا د لګ ورور مس مهل زاس> | هطساو الب ضہف ن دکر رع بانج یزو ردا یرل هدر و

 تمکح یاشنقمنالوا هدافع یارو لاععم هسعر ارساو لع راواو هکیدروس با رکو طا یس بان

 بودیاو# کهدار ائ د دک دکتر انار ا وز ززا ملی ریدقت نالو | هد انیسق ۰ نحو مهملزا

 ردکر کز رامن ہرزوا ضو فتو یلست

 دنکمغ نکشدهع نا داوح لد هک و % نک شرب هشففازدوشی میسنز نوج :

 (تادر ةم) زلبادابی یکشدهعلوانوګا هن ماکو ک هکهاو هل وا ۰ نکشر لز كن هشفن ندمسن داهکنوح

 (هد) مک (نکش) اط()م(هشف)م(فا) او (دوشی) رها (مسن)نس(ز) کنوج (نوج) |
 ی رقدھع (نکشدهع) لوا (نآ) رکفتورک ذ(داب) هکنوڪنو هکنوح(وح) ماکرک ( لد )رس ءادا

 تمکحقعف [تاروهظلجهراص؛قشاعیا (قراث 2ایانعم) زلیا (دن کمن) ودرها ندنتسکش نکشول
 ۱ نالوااددندزاب دو عرضت هدق> هاکرد هما دیر هک نداوسام هدر تقو هکروکن غی دلوا هرزوا ادعا اف

 یک ی دارو دندنلب ابص كن هشدار ضف لوا نکیآ قح هلوا تسهح ازش از فاش نار شف
 عیار ار وک ی نفع دره اتش هت سکعبولوا ضیتنمو بواکو فر اع باق

 بورو:کح هرطاخ قوصب رداق یکی دیا حف یرا تع زعو یع دیارم کد ھع لوا هک اک فحو هاوردا |

 E E وک ا بسالا بسمو قداو انما ق دوا م
 دنکیغ نه درلج ی ماج وح نت Es چ دهدنمدرد همھرک ام قاس ےس قیاس

 | م (فقاس) (تادرفح) زاب ا نهد ]جم نفت یک ماج هکرد لوک هرو در د یلکو درک ازمقاس یلقاس میس

 | (فقراشایانەم)ز ا (دنکع) زغا (نهد) م( )بارش( )حدق (ماج)لنس(وج)م(نت) ردوک ۱ | (تسیک) هد (دهدیم) ییتروط كبارش(درد) ل (همه) رکا (ک) زی (م) جن (تاس)سوک (مس |

 : تسد یرلفداص شاغل تشع تار شو ییلقرونم یل اعل مس هبت ادر اونا هک ی لوا ےہ 1 بن هنوک و ینشاع یا ۱

 | یقشعبارش *دردو هاب ار اتفرکء لب ماد هرم ( انا یلعءالبلادشا)یزپرک | تقبقح «قاس یملقمادم

 | هو , تنعوالبو هقشع درداملاعو املق ی قصد زایاحدق لج یک ی ماج ی هکردقشاعینقهلباناسحا

 (بوہ# بولا نمءاجاملک ) کر دام هنالب قشع طرم هتل ازت لمحت
 نکس نتخ تاشما ررازهشفنلاخ » ورهحزا تک اب اب نماد ایصدش یاس هلن

 (تادرفم) زم REESE راز هشة ند هه كنما دلار لنسکداوا عزا هلا صدا

 یدلوا(دش)یعیزا یمط لوا (یایسهنفن) رار د هدنط شفلوا بىك زك دزە ولو: شوخ (هلل)

 || ییهشغت (رارهشفن) یارپط (لاخ) ندزولهن (ورهحزا) ربعض (ت)م(لاب)كنا(نماد) م(ابص) |
 ۱ لا توان (فراشایانعم) ز ادا (دنکغ) رهشرب (نعخ) ۰ (تشم)لوعهم:ا دا (د) ردناکم:ادارار |

 0 اس گر تین نشو بجز داد عیس هکز فرتس عد هزغاشی رب أ

 دوفع نماد نایلوا ض ارغالاتللعم نکی آس وا بیم با نا خب ریناح غامد ؛لراقشاع هلکنناسحاو

 | زا نتخ لسم یک ان لزملقضور نال الت یکراز از هشفن لاخ بوش ارتسیزب ندس هن بک

 ۱ ندنس هعساو تجر كېر زا ارورسم ن دند هن ن دنفطاو مرکی ځ د نیرلهراصبزروزابق بطم ها نار ج رد



 یلاعت هلن انار دیارورسم یخ د یب مزد مدم هد م لدما

 دنکشنتخ لشمارکاخورذک رک + بیعاصزا م دیا تذحا درطع همه

 (تادرفم) لا یخ CSE هک رولک کند ابصاکب ہاارطع یلکو ود دکتماد لند

 م(ابص )نم (نا)اکب (م)دوک (دیا)عش(ت)ن(نساد) هبط هار (رطع) لج (همه) هسیالملا (اب)
 زاب( دنکبت)ددرهشر ناخ ) م ( ثم ) یار (ارلاش)نس (2) دوم (وذگح)نم(ز) م(ب)
 ابا لاصح ال من ز کقوا ر دقورممحرو باو نالوا ترآ مس-رو اند نا جر یا (فراشایانسعم)
 نیرلناحخامد هلکناسحا ارطعو با حرف 0 هل | مری دلاع ینرحرب رهو بولي ارتس هلا لو غ٤ نمادو بولمق ماتم

 كس انعرطن انس هکر راک بع ندکشفكساکی م ر نالوا غیر دب یضیفیا نکا شر ابان ك بد

 زای نتخ كسم نون یناسکب هبا لاو
Eنکی ندع رد نم كشر ددم ىف ٭ رب | ضیف هک خر دآن کم افح  

 زااندع "و دزسنددمكنشا كوزوکم ب :یضفلربا ارز هل اناصقن هل بک تسد كاف ی وص مزو

 هلبا (نکم)م( افح) ردمک بولا هلکن زا ین رج | درو ڪڪ ی د هکر دبي الوش (شک تسد) (تادرتم)

 ینینوک (كشرس) مدر (هدم) یت( تاپ( لود (ضش)ارز (ک)فاکی (خر) وس (بآ)
 تاتو مر یزر ا مرکب را (قراشایانعم) ز ا :۱(دنکسع) رهشرب(ندع) وی (دد) نب (نم (

 هلبا لمل ذو رو یزب بوملب !ناصقن یب وصزعزو مز هلا | یس اقش ك: اطشو سةن نکی ا شاق ت اده ر هندو
 ا ءردبودنکه ن زغآ كف دصهدندعر 2 یروغاناس هک درو فرشرد- 5 لوا هک رللوقیشاعارز

 SE ایرو کلر :او یدوحو ل راقشاع نما ااكپ ەلکىقشء در د كنس ەدنزود ر یس اوا

 دروس رولوا بارخاع

 دنکعنکسدردارکر ره تدارس غبت ٭ دنه دمنشان طاح ددو هز غ هتک
 (تادرفم) ردقبال غبت زارت اتزوساک | رک مکه یار ون و غ كنس ظفاح شمع الو تھ صن

 (دن) شەق | لوبق (هدننشاب )م تا )ن )ت !تراشا هلازوکو لربک (هزغ) لوتقم (هتشک )

 ۱۳۱۰ )ی عمر ا ارے قبال (تسازس) عت( خر تچمت
 N رس ترس دلامش یادی الوبقتحص (قراشا یانعم
 (( دیو نالذلناو صقنلانمهلنانذاعآ ردقیالغست "وار زا یا زایاراکت صصناک | کے کره

 درادغادهلالوحو تسد ن یابورمسوح هک * درادعارف ؛نجز تو وررودناملد

 در راتوطغا د یک هلالورددن یابیکو رساریزران و ط غارف 9لدم جه دنرود لز ول لنسز وک مر

 انختسا(غارف)غ(نیی)نمهز)یعخ (ت) ندی(یود)تامز(د)هیفر )زر (م) کوک (لد)
 (غید) مال لس (عج) رد( تار غیا دنیای م (مرس )لم (ىج )ايد (ک )رنو (دراد)
 تاذیاه خرس یم هعرک تا (مارکالاو لالطاوذك ر هجو یو ) (فراشا یانعم) ۱۱۳۰از

 فهتم هلکش رش تافص كنسزلکوک مزب هک دم ی داوا لتنانعرظن كنس هکه راب زر مم ر نالوا یاب یب رمش
 یکم ارلابسو ار د کر ومع رک اور دیسخت مو غرق ندلاغابواوا

 رار طع ا3 لک یش "یک هلالور دمک و تبا

 درادغارف ناهحزنارکه شوک ن ورد هک * سکی وربا ناکیدیاسن ورفامرمس

 ندناهحینورد تتولخ لها نالواان دالرات اریززاکناشا زا یر رج اک لو هتتسک

 | (هریا)یاب(تاک )هسیالمل(م) زاك (دیاسن)یناشا (ورف) زەشاب مز (امرس) (تادرفم) راتوط غارف |
 راتوط (دراد) م(غارف)م(ناهج)نم()راحتوط هثوک (ناریکه شوک )ا ریز( هک )هسک (سک )شاف
 كناهح یا ه داوا ی انعونوع هکب لا دش قش اعزب نة ہقح بوم نس برات (ییراشا یانعم)

 ززلب لیمو ځی زیرا دقم هر ذهب یرغ تن اتمصبو ارمصب برلواهدانختسا لاکوززک | یزعثاهن رلد وہ

e ۱راتوطتغا رفن دنا محو ناج ینورد مع نالو نیقیروتهدنسلقو نیشن هشوک لک  

 هنر
i. e 



 درا دغامدرد هح هک نما کهاسوا * مددنزوا فازز هکم راد بأت هش فنن ز

 راتوطادوس هن هد غامد هکروکی امسولا مز آنس رروام د ند-:فلز كلا هکمراتوط ترارح ند هثفن

 رروا(دنز) ریش (ا)م(فاذ)ن(ن)مانوط(مراد)ترارح(بات)م(هسشفن,)نم (ن) (تادرفم)
 م(غامد) ف(د)هن (هج) هکدوک (هکنیب) ولام كسك (اک) م (ءابس)نس( )سفن (مد)
 "لزءدنفا سو هملع تن للص تابعا لضفا هلع تان اکر غن ترضح (قراشایانعم) راتوط(دراد)
 لودر ه ناق حو باک ن الو ادت ره ن دن داکعنا یسهلا یسور عظم باق ها اراوناو ند تاک رب تبع

 تئارق لسو هلع هللا یلص زی دنفا بولو ا س O رق ید ندع رکن آ رد نالوا لزان هن رزوا مالساا هماع

 دود سه و ا جا سر ۱ رق کی دا

 قذعو ضف ل ین دن هلغاوا م یھلا ضفرتا هب ودنک ی دهد ن دنتسک هتل | له او شام یکی داوا

 نس هکم ردو مر دیا ضغب و مرات واط ترارس هب ی دم ندا اوعدو د م ھالا تام صد ف ص ہم و لدا تذرعەو

 E اردا هورورغم بع هنوراتوطادوس هن هد نعام د هکر وک نادان هابس یاقون اص یس ام

 درا د غار مهرب تیور عم هکن آر کم ¥ ندسرناواست کب ناداس و هربت بش
 هل ول می , یم تاکیز ول نس هکر دنکم تقو لوار کم ردنکم شر با هدو قم هدن ناداسو هصکو کهرق

 نک(نارب)هدنن(ای)لوجزسسا (نابای) وکم رق(هرت)مصک (بش) (تادرفم) هنوطغارپ
 لوي (هر) هال هل (ا) رعد (ت) ذوب (یود) موم (عمش)تقو لوا (هکنآ)م(رکم) ترا (ندسر)
 یار صو خاد هب رش تاطهدالسا لاعو (یراشایانعم) هتوط(دراد)م(غارج) رعت (مبم)
 ضف لع هن ادو دوخ هلا بذ اکی اوع د یروقدا دعتسا الب نکن ار او تال امو تابقع هب امن الامه دق شع
 قفولو كس انع ر ظا كنس بر اب هکر دنکم تقو لو ار کمر دنکم هدنة مش راهب ق تح دوصتم بولو |
 هل انوعهزو هنوط غار هزل و كن ادهو

 درا دغارفام تبامزاو متخوس ہک ٭ می رکب مم رادزسیهاکعص عمو نم

 (تادرقم)  هنوط خارق ودرب زیاد مر قد هک تولغان ارب ویچ وچ
 زو هیلغا(ےب رکب) هج لر (م) ۱( )قبال (هزس) نو حابص(ءاکحص) موم (ععش) عم (ماو)نب (ند)
 لوش (قراشایانعم) راتوط(داد)م(غارف) زی(ام) بلد (تب) زب (ام)نس(نا)قدنا(میتخوسب)
 راوناو لفاغ ن دقح بو دیا هطاحا یلق نالوا ض ف لح تاذغ با حو هب مدت تاب وملوا قحت انعهکنقو

 مرصد مح نالوا ده اشم یی هسهل بس دقر اون هات حم هاکعص ضیفو مرد اظ شح قعاو | بوم ند لک
 زعرلد مرو قدنانلقارتقا شت نالوا دشا ندقارتحا هکزو هلوانوزحو لانلاوزو هلغا هی ب رک اردشال

 ۱ هلوا بو جو هنوط غارف ندزب
 درا د غانا فکی هکدنامهاشعدم ۰ هلال هک لکت رب رک و مارخ نم ۱

 () (تادرفم) راتوطغابا هدنلا هرز کک هنیحاصم كه اش هلال هک دننق یک كاکه مارو نل اص هنج
 هدالملل( )م( هلال )م (لک) هدا تخت (تات ر )قام (رک) ردرما ا )غاب (نجح) هی الملل
 (فراشایانع۰) راتوط (دراد) حدق(غانا)لا(فک )هس المال (ا) رز )دام( اش ) بحاصم(عدن)

 یرکح هکروک هلا رظن ناعما بو دیا باخ عفرورک هندحو هضورو هتف و ر عم عانا دناحخو یعس كل اسیا

 رانوط ی هح هاستر ددییا یک یی دن ھات ەدنسەب ودعمت دنع كامتءه> بوب قداصقشاع قاب

 * (دراد غاز هکرکش لیلبنامسشآبر ام دا مرکب نو هر ماه مدرسه زلوا ادحو

 (تادرفم) راتوط غاز کرو ڪڪ یتابش ارورسو قوش لاللب مدیا هب رکم دنجوډ یک نءمربار دقب الاکب
 ( رک غا (نجج) و (نبا) ف (ره)یيآش یهو( نمهم)تلب (با)لثم (وج) ر دقیالاکب (م دزم)
 (فراشایانعم) راتوط(دراد) هغر( غاز ) قا (رکش )م(لیلب)هووب (نایشا) رورس (برط)میلغا

 كلاعو مبلغ ا قوحو رکود یراشابزو ڪک هاب کی ترثکی کی دول وډ لنا شق هتروا کر دوبنالوا قیالاکی
 یی دیا نامع یتفمشح هارو ناس یی همهلارارمسا یک لبلب یر ده او ىة یساواافو یب بولوا بارخ



۳۹۰ 

 نابتلقو ی دمربخ یی ند درا .ایلاطات ES ج یک غاز بولوا ناه ندر طذرلإا اا ماک دش صهوراوراع

 راتووطراقساف ین ری اصو راتو ظ یی ر ران ار اثم
 درا د غار بش کی دز د تسروالد هج * تش همه دنز ل دەر تةلزە ر > خورش

 راتوطغارح هلا هک هکدز درب ل وشر دروال د بغ هنر روا ن ناول لکو که ےک یلکو د ك فاز كنس هل هلع زو

 (دنز)لکوک (لد) لو (هر) مد( ت)م(تار) رول( هرهح) هلعش (غورف)هسبال ما () (تادرفم)

 هندحو (ا)یرغوا (درد) رد (تسا )نارلهب (روالد) بع هن( هح)هصک (بش)هلج (دمه) رروا

 لصاوناغراعنالواكت اذراوارهظمبراب (یراشایانعم) راتوط (دراد)م(غارج) هلا هک (بشد)

 نلو راق داص دي مع بولو الر هقرهظم هدداسفو نوک تاطبولزب ڪک ر ال وقق داص لاک اد هو

 یبلقربعتم یلتع یکی لروالد ل دزد نانوط خار هک كلك, ار اهظا یرارو نم اشم نابننق ی روا

 ردتمکحرس بو رد مما برگر
 درادغایاوه هناشاترظاخ هن هک س طظفاح حب ریش

 (تادرفم) رانوط یسوزرآ خاب هتیرظاخ اشاق هن هک راتوطیسوه كن سردیشع ییقدنهدرد كلظفاح
 م(رطاح) ین ( هن) م(ظفاح )ی درد (دنمدر د) بلق (لد) راتوط (درا د)م(تسشع) م (سرد) سوه (م-)

 نوک تلنالواال! اعود (قراشا یاسنعم) راتوط (درا د)م(غاه)وزرآ (اوه)ینن(هن)نارس(اشاع)

 نالوا سةن یا حشم لو ار ات وط یسوه كن سرد یقشع کالا ترض> قحما یلق كظفاح دنم درد هدداسشو

 اترا هلو ردسوه قا س هلنازعوط یسوزرآ هحعابوغابو یی رطاخاشاق
 دانا دات هج ردو نادنر فصر دز »۷ داش ین راک تسح نا من شيعو با 0

 a قدشراف هران او قدروا هنفصرلدنر ردشازمدان رد ه ناب سعو نان بارش 2

 |(مدف) زلت نابن ی یا (ک) ددل( تسیج) دلیک (نامن)م(شبع)م(بارش) (تادرفم)
 | نوساواهرولوا (دانادان) هنر (هحرح) راملاناالقاشع (نادنر) م ( فص) لع( )قدروا

 نالوا سا>وسنا ههللا ترمة حو یھ ا ی شع با نالوا بس هنماود لاف اعوب (فراشا یانع)

 شدعو قیشع بارش كن اق شاعو نافراعاریزر دشداز ارساعررد هن قلو ا نام یو نعم س دع صاخ هوا شع

 | هدنساراقاخرلقشاع هجرکر رایوقتم ادقتقو لوا هنکو دندنزو ران :انامز هنرهر دہقابر دق هم امقیراد ون
 نوساوا هسرولوا هنرهقدشراف هرلنا هدر ردرار ددملاعهدابز هدا نعم ام ارزو روک م وامور ق

 ۱ دانکن هرکنینج سد نهم هر کف هک # نکمدان رهسزو اشکب لدزهرک 2

 ۱ یدمهزوج ینهدقع نیلجت وب یرکف كس دنهم حهاریز هی ا دابندکلفو هل | عفد یضابقن | ن دک کوک

 | با (نکم) رک ذ(دای)لف(رهیس)نم(ن)ج(اشکی )لکوک (لد) نم( )کود (هزک) (تادرفم) اا
 هدقع (هرک) نیاغو (نشح) یداتسسا تأهو هس دنه ( سدنهم) عطف (حه )م (رکف) ارز(هک )|

(Êداشکن ) بو دنا شوت قش ع بارش نالو انی رادتداعستعابنامه كلاس یا (یراشا یانعم ) یدجا 

 رکفندره د ثداو>و ندکلف لاو دتا هلا عفد یو یه دقع ن دلو کو اللا یسهنللصخت هدام وز قاوذا ۱

 یل اع تالکشمو ی دفع نیل وب ی د یر کف لب راداتسا تمکحو تاهو سدنهماریز هلن دابو ۱

 یداوارداف هکلنالحو یدمهزوح

 دایدرادرازهنازازه هناسنیزا × خرح هکرادم بع هنامز بالن از
 | ند (ذ) (تادرفم) راتوط داك ها لس هاند هناسفو خرج ارز هعوط بع ند القنا كل هنامز

 | باک (ناف) و (نی)نم(فا) كاف (خ )ان (ک) هقوط(رادم)م(بع)م (منامز) رفت (بالقا)
 | هعمقح ربختم ماعلا (قراشایانعم) رکحف (دان) راتوط(دراد) ك: (دا زه) ك هصن (نارازه)

 أ دا دمت سا رودهیامشا هت | عت ها اعتاربفتو هنامز بالقن | یب دلو ازجاع دک ارد اییودنک لوقعوب
 یسهع ۳۳ (ناشفوهموبلک ( ل دات تافص هلاع هناسفا و لث مو یح اص تاک 15ح رح ی. رد

 (لعفیاعلآسیال) زدیم تک انکار د نارازه دصوردهده2 اروهط نوک انو کت اہل هغ رس



۳ 

 دابقو تساممودمشج رم ساک « شنکر کد ازرکب دا ط رشح دق
۳ 

 || (تادرقم) ردندنسهساکی نا تهاشداجواو یبکرتكنا هکن دبسلوا توط هل-.طرش بدا یسدق |

 نم (ن) رمض (ش) م( بیکرت) کندن (هکناز)توط (مک )م( بدا) م (طرش) هسیالمال()م(حدق)
 (قراثآیانعم) رد (تسا) ردیمالهاشدابجوا (دابقونمبودیسشج) شاب (رس)م(هساک)
 یعب توط هل هطرش بدا > دو باق یل ع ك هبهل | ی ع بارش ه دنس هپ اثم ح دقو لع ر هظ مو نا جر ر ظن هوډ
 د. شج یک ر لاق نالوا لک ایرب ونص لوا هکندسس لوا لق بد وم هبا ع رم با دآ یکذط نور هاظ
 ه داق هبا هظفا عرش با دآرک اردن دن سک اخ بکر ت كنس هساکی شاب لراهاش داب ولوا ېکدابقو نم میو
 یلاخو فوح هلا بکر ر صانع در ر کار دت داعسنع كسروا ۔ هلو ا ل صاو ههالارارسا نالوا هعیدو

 ۱ نسرولوا بارخ و بارت یک ی س هساکی ئا ك هاش دابج واو كرو لافت

 دابر مج تت تفرنوح هکتسفقاو ہک ٭ دنتفراک کو سواکهکتسهک | ہک
 ےک (هک) (تادرف-) یدتکہ ا هل یت لجب کرد فتاو یک راب دک دق کو سواکه کوس ےک
 ۱ ےک (ک) ریدنک (دنتفر) هدنق(اک) ردی راما اش داب یکی ا( کو سواک )رد( تسا) رادربخ ( ہکا)

 لب (دام) ىلع( ) د ديما شدی (مج )م( تت ) یدتڪ (تفر) هن (نوج) دد (تسا)م(فقاو)
 ةع رمو هڅ رس یس هل لج تیآ (نودبعلالا سنالاونطا تلخ امو) هللاب دو سا (ینراشایانعم)

 هنتنطاسو كلمو هننرمشعو شيع كن ان در دهللا ةفرعم لم صحت ىغا تلخ ثعاهدکس که با دنالوا لاوزلا

 کو سواکن دران روس یتنطاساسن د هحر کر دلکد اور كل .روک هلا سن یاوهو هللا تافغ یرعبونادلا
 ےکی ند یەت شب هسخ وب ی هے زو دراب دنک هدنقام اراب دنک ن دااع ین اق وبر وا ےک آل ثم یکی راھ اے داب

 یدلوا هح یلاحویدتکه حن هب یک كنه اش دا مج نالوا یت یکی ع كمال ا هلع ناما س هکر دفقاو

 داهرفةدیدنوخزادمدممهلالک * مس یزونهنیرش با ترسحز
 م(ترسح)نم (ذ) (تادرفم) رتب هلال ندو یمشچ لداهرف دکمرروک ز ونه ندر مسح با كن مش

 دولوار هاظورت (دمدیم)م(هال)مردوک (تیی) الا (زونه) ردیعتا هقوشعمر (نی رش) قا دود (بل)
 (فراشایانعم) ردیساكنمشاعك مش (داهرف) زوڪڪ (هدید) ناف (نوخ) نم (ا)

 نامش متبع هرس یس هعرکت یآ _(انتبلاوءاسلانمتاوهشلا بح سال نیز) هتنامذسعتسا
 تم هرل هاف ءا شا ود یلصاح هئرحو ماعناو لدو هرمثکل امو هدالو او هبا نا لو ا نهب رت ءالس | ندسفن
 نکیآ شهر هلال ندناف ناف ندنرازوکن دتر مسح یل كن آبو دیا تبح هن رش ل د اهر ف هک( ہن نف صو مخ
 ىلاعتقح ٭ هکر دشاو ا تما دن ٹءابو نارمسخ بدس تبقاع بوملوا هدنافرب هب و دنکن د هاف تع لوا

 قادباتسح هللا یو سام ٭ یندوزو رسد دیا

 دابا بار نب ردینکب ےسررکم ٭ موش بارخ یزنامز هکاساس
 | (اساس) (تادرفم) ل هشب رياهفکربهددانآ ب ارنوب رکم ل هلوا بارخ ندیارشنامزرب لک لک

 ل ٹر( ےسر)م(رک )لدا( ےوش) م( بارخ) بارش (ی) نم (ز) هسیدحم ()م(نامز)لکلک |
 هکنوح (قراشایانعم) ناروننب ر وکر ومعم(دادابا رخ) و (نیا)ف(دد) هن رن( یک ) هسیالمال()

 بارش هلا ترم غو یعسنامزرب هل اع یناف وب لکل کش نا درق نمو م یار دسس هتما دنونارمس یوسام تب
 هاب یاوه سةن تامحدمو فان دٌهنتف زمغی دلو التمم بولو ا بارخو تسمندنا بو دنا سوتیهاا ی ثع
 هر ابریک بانح لاصوو هب اد خرا - بش خر هداش ددانآ بارخو رکم ل هلوا اد ندتح هحو نآربو
 مسو هبلع هتنا یلص دهان د يسا ةم ارك اه ذهل هتبانتفو ل هشیربا بولوا ل ماو

 داهت فک ز ی ماجد شودازباآ ہک ۵ رهد*ینافو فت دنا در هلال هکر کم

 م( دکرکم) (ثادرفم) یدموقندنلا یم ماج یدتکویدغوط هک یدلس یغازسافو نره د هلال هکرکم

 یدتک (دشب) یدغوط(دازب) ی( د(یهد)هبردسم(ب)م(افد )عدل (تشادب)م(ل ) |
 قفو کیک لودرکم (ینراشایانعم) یدموق (داهن) لا (فک )نه( ز) بارش (ی)حدق(ماح)

2 ۱ 
 3 دا



NAE 

 | بوک هان د کیدل یغلزسافو لر هد و بولو ا ل صاح یهاا ق شع شت | غادهدننات هل یاو ار هلغم هب ینانر

 هناوسامو قد ایس هب هتاف بیرغ ندا دش قشعو ید ج وق ارش تو ی دع ندنلا د هغ دکتر

 » (داداکر باو لمملاخ منسف * رقسور سبام تاج اد تهد ین )٭ ١ یدلیالس

 (دنهدیم) (تادرفم) یی وصال داناکرو ییس دا لنڪ اخه اک زامن رازهریو تزاجا هرفسورساکب
 | کز اخ( یلصم) قاریط لا ) یل رص( ےن ) م(فسوریس ) هددالمال(ا)اکب (سه)نذا (تزاجا) راھ ربو

 | «دنزءماقموهدندحو شوک هتادمع (قراشایانعم) ردیدآ قمرارهدزارش (داناکر) وص(بآ)
 سند هل وص داباکر یهلا ضد بدلول هد یلص ملا مکی دلی ا ت موا دمو تمز الم هزامن نالو انهن وم حارعم

 ی هناخ بو کلم كن ا بو وډ لا ن داو سام هلا تانعو قف ولو تربغو یس یکی کی داناک اندی رھ اظ
 تزاجااکی هثب رفسورس سفن یا طه راق دوق تح اس دا ی نامر مولع مکی درا هاك ارم مط یاق نالوا

 ود د تب تنم کر لر رو
 داسیهناتشاه هنامزمخز شح هک ه دسره آیشاع شقشءمغرد دسر

 یرزضو منو ی 1 یدشربا ندع قش عكا یدشریا E لوان در دقوزع ههشاع

 هبالما (ا) رم (ش)م(یشع)م(مغ) اف (رد) یدشریا (دسر) (تنادرفم) :نوسعتریایعشج
 م(ناقشاع) هسبالما(ا)م (هنامز) درض (مشز مشج) یدشربا(دسر) کهنن لوا( بخ )م (یشاع)
 ندسلاعتاا هقا لاجرا وا تاصوو یلاعر دوز ع هقداص قشاع (یراشا یانعم) نوستربا (داسيع)

 هصآهدن ددو شوک هلا تادهاحو تاضابرو هدنغ قشع ك ھالا ترمض> هس ب دش رب ا فرشردق هنره
 ندو دنکه رام شاع یک كي وا هکر د هل سس یساو اهدا او در دلت نالوا تدام سه امبور اقجراذبع» را

 سفنلارش نمهقناانعصع .نو لا نما ندنخزرورغو بع یلاعت قو نو د" رب | یررضرظن دبن دیره غو

 » (داش لد برط مث رباربدنا هت هک ه كنان ر کم ظفاحوحریکمحدق)ه هودا ةرامالا

 ردشملعاب هرزوا ین ربا برط لکو کداشاریز هل هلان نجر کم ېک ظفاح هما بارشو هغوط حدق

 (كنج)م(۹) هسبالمل() م(, ڪک )مناع ) لم (وج) هتوط (ہکم) م (حدق) (تادرفم)
 (داش) لکو ک (لد) دورس(برط) ۰( مشیربا) یلع(رب) ر درشل( دنا ہت )ارز ( ہک ) زاسروه شمر

 هلةشعدر د یی کح ظفاح ر کم هلیا شو یلادخ قشع پا رششادرت قشاعیا (قراثایانعم) رورسم ||

 یعنی ربارورسلکو کن الوا قاشوخ و قاداش هو دنکق شع در داریز هلا شون لس هل انو نينا بلف یک نحو

 -  (انباهرل  ردافصوقوذوردرورمس نیعیهلایسشع دردومغ هقشاع هکر دشماعاب هرزوا |
 دول ینا مد مه شدا سه ماج دیا انآ #« دوبینازرا تاود ضبفب وکره لزارد

 ف(رد) (تادرف») رولو !مدمه هنناح كن اج دا ی دیا ات هلو ال هن و تاو د هدازا که سک لو اره

 هلو( دوب) قبال (ینازرا )م (تاو د )کلکو دینار اهل هبلق(ضیف) هسنالمل (اب) کم کرد ( کرد ) م (لزا )
 (فراشایانعم) رولوا (دون)م(ناج) شاداو (مدمه) ربعض (ض)م(داهماج) م(دیا ) یتح ()
 قیال هنسامظع تاو د هطساو الب ضف هدازا ل اع هککره هغر یب رش ثیدس> (لزالا ف ل بة نملبق)

 هنا كنا یاج داهدبا ات یلاعت نا نوهد یداو تب رهظم هب هس ابر کرا ون اه دنور لاب رهو جو یدلوا
 رولوا هتنا ىلا ل صاو هل ابر لع ی دبا بولو اه درا تمصع نالو اره هب ه ساز ا ت داع یه رولوا مدمه

 دوبقامسثپ یرادهدرااشنیارمفک « راکه یون دسش مساوش زا هکتعءاسنامهنم
 رولدا ین رویم خاش هو مديد . مدارا یا بوند ی هکتعاس لو نامه
 هبو )قلو( دش )مد ید( مساوخ) بارش (ی)نم(ز)تعاس لوا مه( تعاسنامه)نب (نم) (ت ا درم )

 (فامشب) هوممرب (یراب )ریو (دهد) کا (را) تا دو (خاش) هیوندا معو (نیا)م دید (حفک) یی بو (دک
 کی دنیا بات رب موامورو و بارخ تسم یمحاصیهااقشءبارش (فراشا یانعم) دولوا (دوب) المدان
 یهلا قشعو تذاوب هک دید هن بوشت ینابر یف وام ا م دت سا كم هو ندقشع بارش هکتقو لو نوا

 بو دیا رت شعور دیبا داعم امرسارزر دک کلم ہد هسرون روکل کش مر دقهنرهردیلزاتیانعرب
 یا 9



۳۳ 

 ردقلناهشی تبقاعور دیدبا نارسخ قلوا عباتهسفن یاوه ۱

 دو ینااسمیم لار هقرخرب لکو عمه « شو دب نسوسنوح ه داصم مک فک فرکدوخ
 ر دمه قلنا اسم یر بارش یک لکه رزوا هقرخ مغاربهداصم همزوما یک نسوس هکمدتیا ضرف دوخ
 قا )از (منکفا) مدننا ضرفومدتوط (مفرک) مدنک (دوش) (تادرفم)

 ارش()م(تنر)م(هترخ) یسع(رب)ییک لک _(لکوصه) زوما( شود) هس المال()م(نسوس)
 ام ار (فراشایانعم) ردکیدیرولوار دهیم اهفتسا هداروب(دوب)هیر دص+(اب)م(نالس)

 یک ر طاصوا اع ندقاوا لل ذوروخ و بارش تسم هلقشءهدنحما قلخ وب هک دابا هظ> المو رب دقتو ضرف

 نکیآ لرش نعابرو قرزو کم دید بو شب قح تیانع هن م دید م هدیا دمت هرا طل اص بوغاربهداص-همزوما
 دبا لرش ك ہاق بو دیار ام ظا سال ص ترو صو ینککآر تو قشع یکل کە دنرزوا یس هقرن الدو حو
 کدر دانا قاواولع

 دوی ینارون هکدیابلد لها ج 8 E » تسشت مراب ین تواخ رد ماج غار ی

 ی (ف) (تادرفم رها قارار درک یاب و كد له رز مکدر داف هتمر ور هنوز سنغ او ماچ

 (خک) هک ندنا( از مروا (تس) ماکدر داق (مراب ین )م (تواخ ) یف(رد) حد غ( ماج )م( ارج )
 کیداوا موا عم (قراشایانعم) هلو ا(دو )م (ینارون) هک رک (هکدیا) بلق لدا (لد لها )قاجود

 هدنولخ هکداادا حر هقعلوا هوار دک, ن دک« لول ابرو قرزو ند ا هو ند شع یاب ار كة شع

 هعمرولوا ۳ رون تضحو شع یکی دلنا ناسح او مرکهعلق اهل ترتطح نی هدنزاحو

 لضا مه لب ماسهنالاک بو دیار اهانا قشعرا وا هسرولوا هد هدو کی ينفرد هک رک لد لدا اریزماکدر داف

 ردلعارغوا هتسالب لرشوابرو د مکح ه دیار دحنداودلهاو ماوءنالوا ||
 دوب ینا دانزناتسم یروتسم لکت قو ۰ داب هداب عم رونزا غورف ارامتواخ

 (تادرفم) ردن دقلنا دا یارو ت سه لراتسم یتقو لک نوساواندنر ون نعمت هداب ی هل عش لز توا مزب

 م( لڪ )م (تقو) نو ساوا (د)غارپ( عم )م (دون) نم( لس (غورف) مزی (ادام) م (تواسخ)
 میا (فراشا یانعم) رد (دو) برد هم (ا)لهاج (نادان) نم (ن)م(ناتسم) كفارک (یروتسم)

 غار كکقشع كنس یماضو یس هلعش لر واخ نالوا نمعش ار د مز کمپ دندنس < ر نالوا يحرو ناجر

 بارش نات سمه دننو یسلجم تک شعر او | كنم بوس ن ارز نوسلوا تاو ما دندنرون ك: یی

 ردندقانا دانم | TIT اوع لرانلوا ىھلا ی ثع

 دو ینا چم ارکن اناج زا ی ماج ن دتا ۳ ناسمردنایشع ثور امو سنا سل

 ۱ ۱ ردات ار کحح قمل ا ی ماجندناناح هلوا ی قشعهداترو اورا ےو یل بر ڈو سا

 با ارش( )م (ماج)قماا(ندنسن )هد اروا (نابسردنا)م (ىشع)م (ثح)م(راپب )م( سنا )م(ساح)

 هدلاع سل (فراشا یانعم) رد(دوب) هب ردص() لئاحر و بوم (ناناح)نم (دا)

 هوان 13 قلوبقرتنوکب نوکب ونلهات هل هسهلا | شعبارشو كع الص ت ردو سل ا ههللا ترضح

 لب تا دهاجو یسو تاضار هوا هداماکد شمر دیا ناس یادش ر ارساو قشع ثع هدانروا هدرصعر ھو

 رد قان ال کو قاواناجرغاقملاو كمل لا بلط قشع بارش هدبلق ماج نالوا دعتسم ندسلاعت قح

 دول یٹامر توقا بنعںآ اردنر + شام وکم ص رم ماج باط یلاع تمه

 م(اعتمه) (تاد رفه) رد امرتوقایم وص موژو | هقشاعنوساو | عص مم ماج ید هلا بلط تمهیلاع

 (بنعبآ )هتشاع(اددن)نو لوا (شابم) ید( کس ) لر (مسصرع) م(ماج) هی بلط (بلط)

 تداعسه امرم-یا (فراشایانعم) رد(دو) رجا عل بوسنم هنامر ( یامر)م(توقان) ین وصموزوا

 تمهیلاعهغلتاو ام دنا "هلو لصاو ههللا» هافاو هنل وصح كن همها قشع و یلاطكفشءدردنالوا یدا |

 قشع هقداص شاع ارز نو داوا هلو دراپتشاو تیغروراتفاو ت ت , زنالوا هدب رهاطتروصو هلا باط

 ردلضفا ند_ننز ناهج یکی اوردر ا توقا تفرعمو |



 ۳ ا

 دو ینادانناهرب نمناج یدن- دو ھه راده تم نادنابل د یا یهاوخ یان لا
 (تادرفم) ردناهرب هغلنا دان اج خب یا تا دنسپ دوخ هت وط تبحص هلر انمار ارتا قا ءان ك لکوکی ا
 م(تبعص) دل راو وک (نادباب) لکو کیا (لدیا)كسرتسا ( یهاوخ)هب ردصم(ان)یلدآ وبا( مان تل )
 اله اج (ىنا دان)لسملد (ناهرب)ماج حب (نمناج) ناصنک یو دنک (یدنسیدوخ) هقوط (رادم)

 قوا ندن داعسله او تمرحو تزعو یامان لب هدناهج یکیارک !لکوک کا (فراشایانعم) رد(دوب)
 تحصن رک | هلوار اهراناو هعوط تبع هل اوه لس نالوا قب رط عاطقو لاین د لها نالوا نوم ك سرتسا

 ر دلیل د هتل الضو هکلل»اج كل نکی ییودنک ا رزر دتل الط نبع تسررو هلکی ار یدنکب وم | لوبق |
Baدو فاطاس كشر ییادکر و شکن یز دناک 3 راد درک ها نام  

 (تادرفم) ر دنکشر كل اطاسیا اد ه دکل ولا رز همروکل هس ف ارون, دوکز سقن ورزوراکمزب هج رک ۱
 هدنو -(نیردنا) زااحوزمشا مزب (امراک ) دون روک (دیاش) رقحوزسقنور (ناماسیب) م(هحرک)
 رد(دوب)هب ردصم(اب)م(ناطاس)دحوی وک (تشر)هیردصم(۲) ربقف(ادک )تکلم و اقا( ر وکر
 راسخ ا انفورقفوزمغلب ارخاروصنالوا یهلاقسشع یادتقم مز هحرک | ید با اطیا (یراشا یانعم)

 لوس یا سن کارون روکر ةحوزسقنوروز مسن وډه دنس ه دوه رظن كن اوه لاو لسان ماوءزمع |
 هدنروشکفراعم لها نالوا هقاب قاب هتنا ف ینافو هدقشع ےلفا نالوا تیام یول ری لبا نظر بةو هت وط
 كشر یخ درا هاش داب هر قف ېک كنو کر دکب ندقاو  ناطلس هلاعقاوا لیلدورپسقف هل | هلن هفر عمو ی شع

 زدن ادسحو

 دول ین اه, دکهب نآب مع هن نهر زءیا ۳۹ بارشناهن دروح ظفاح تف ڪڪ یز زءید

 (تادرفم) هلو | ناه, بدع کر درک د تي لو مزیزع ب یارلیا شون بارش فا فاس ید اب زعرب نود

 م(بارش) ولزیک (ناهن) رجما(دروض)م(ظقاح)یدید (تفک ) هیندحو(ب)م(نیزء)نود(ید) |
 لو (دو)هییناب(یناسه,) کی کد كيلوا (هبنآ) یلکدبیع (بیعهن) نب (نم) م (ےزعکا)
 منی زع خب یاردیا مک یقشعرارساورجما بارش ولزک ظفاح کی دید یرب شا دنر قر زع نو د (فراشا یانعم)
 ناب روکبعهدنرهرصاف رظنندماو هلاک م اوع ه خرس یر (بالکلاهاوفآ یسع ر دلا اوحرطتال)
 (رزانلناقانعآ ىلع رد اولا یاعتال) ردن حو ردکی ردلکد كیكلیارتس قشعرارساو لاوح
 » (دریامراکد ادب هثداح ببن » دریامدابزلدمغهداب هنرک ۱)# (اضبا لو )
 ین (1)م(ک | ) (تادرفم) روتلبا ییلق لزمشبا مزب یس امغب هنداح هش اهلازا یغندزهلق مرب بارشرک

 یشرب(بهن)ثلمردیکو كقلبا (درب) نی (ام) رطاخ(داب) نم (ز) لکو کح (لد)م (مغ) بارش (هداب
 (قراشایانعم)روتلبا (دربب) نی(ام)سشیا(راک )لق (دامنب) رهدمال او مغ( هنداح) ثمر و هبا هغ
 *مداس هست | هازا ندنعرطاخ ییمال آو مسغلرهد ثداوح نالوا تا یب ینارش قشع سوال ترض>رکا

 هب یلاعتو هناصسس قحو لز تاچ انم تذل نالو | هد لق مزب یس, امسغر یی وا بلق نا د ل او معو كنامز
 ر دیا بلق یساف یکی ها تلفغ یزرورکوس ی لزعر ارس او لاوحازمکی دلی | لسصاح بمان هجو

 درد الب ذطرونب زا یتشک هنوکس » رکنلددکورف یس لقع هنرک |
 م (لةء) ین( هن (تادرفم) ربا صالخ هصا یب یی نکح ندنباد رکالب وب هقارپ رکنا هکلتسم ل قع رکا
 هبوص دبا ط الد نوجا یوکس كننک (رکنل) هکح(دنک )یناشآ (و رف) تلتسم (یتسم) هبال هال( )

 بواسووحو فولغمو تم هبا ادخیقشع بارش شاعملقعرکا (یراشایانعم) رویا (درب) م(اب)بادرک (هطرو) ب (نیا) نم (نا)یک (یشک ) وارد نوک )۵ (مج) در میبد
 نالوا ینادرک الب هده: اضن ی اوهر جول هقاربر لو هع وطرارقر تا هن رن اداعم لقعو بويا وا

 ها یسیتشک تعب رش هغ رس یب رش ثب دح (حو ہنس لٹک یعب رش لذم) ندهبوت دتادوبت
 ردققح یدب ا لاله هڅ داوا هرزوا ناسقنهب دج تهب مش ما دامرولوا صالح

 درد اخد نی زا خس کد ون یدک * تلف تخاب هلا اغ یک مهاب هکناضف

 هک ناغف



۳۹۰ 

 هتلبا لا ندؤاب هلح و هکیدلوا هسکرب یدل وا بلاعویداش وا هن اس اع كلف لا هم ک ییکود هکناغف |
 یدان وا (تخاب)م(هناساع) هسک (سک )هلج(همه)هسدالملل()م(نافف) (تاد رف) هراتروقلاو

 هليا (درب) زا بح (اغد) و( )نم(نا) لار (یتسد) یدلوا(دوب)هسکرب(یسکح)م(ثلف)
 هل. ارو د هکندنرکمو ال | لاکلف م دعو یناف ناب روکه دنتروص م دقو یاب ون نانو ءمآ (فراشایانعم)

 هکاله هطرو بو ابا لذاغن د-ةح هل ا قأق دمتمو لوغشم یرلاکوک» هصن بوروتکد | دعتسا هست ت احم

 ربیرکمهسلیاصالخ یاجوهرانروق یسفن ند هراکم و هنادونش دوخ هکیداوا هکر ردشمروشود

 هلنا ترصنونوع نا ترضح نالوا نب رصانلا
 درد اص یرا هب لرز ناج هک * نج فرط دشکممناز |مفعض لد

 رایا صال ند کم یاب لسم مرن كام داب ارز رکج هنفرط نج ن دبس لوا یب لکو کف عض

 هال (ا) رکج (دنکیم)ن دیس لوا (نازا) رعش(ميم)م(فعض)لکوک (لد) (تادرفم)
 مر هداروپ كل هتسخ (یراسب )هال () توم (ل رم )نم (ن)م(ناج )ایز( هک غاب (نج)م(فرط)
 یفاجو یسف هنادوع دوخ هدالن | اع وب (فراشایانعم) هتلبا (دربب )۶م (ابص) رده ؛تسانعم هت ھاو

 كل ءاک د شه نالوا ضف بح اص ی ن د دس لو ا لکو کک فعضر در ذعتمو لک شم صالخ ندک له

 بو دیا ب ذج هنعقتسم طارصو هنس هلع هکر د كقلط» ض ای ناماوا تیاپت هنتاسحاو ضف صوسخ ابو
 یناج هک دشن هرو ڪک هندا دعتسا ل سکر ههتسهآو مرن یھلا ضف زسهطساو دوخ اب هلا هطساواریزرکح

 + (درب,امبآ یورح شتاکدابم_* وجیهاررضخ تسنالظرراذک )» . راباصالخ ندکدله
 (تادرفم) کو د ی وصزوز و مزب یشن آیلمورع هک« لوا هتسا یرضخ لورود هرزوا تا دک

 لورب (یھاد )م (مضخ )رد( تسا) تالو قلا رقنالواهدن دنکت اح بآ (تااظ) لع( )دک (راذک)

 (فراشا یانعم) هتلبا(درب )زب (ام )وص (بآ) یلمور ع( ورع )م (شت )نو ساو( د ابم) هتسیا(وج)
 تاو یدک كنماو كغلقاوا هنا یلا لص او بولوا صالخ ن دال اون دال. با درکو شاد رق نوم کا

 بورا هنکلنشورهبهلارارساو هب هسهلاراونا بولو تاغ ندنالظر د هرزوا هب مش تالظو هلا ةن

 هدق-ثعماروب هه بلوا هبا بلط لماک دش مهرب ندراس»الاولوا یکم السلا هیاعرضخ هغلةا وب ردص حارشنا
 هممر د کی زة رسو ضرع بوق اب هنت ی لم ور یزب تل رس دش سه

 درباطخ هشدناودرآ تعارف نوع نیا هکر وخ هدام م شع بدیط

 (بیبط) (تادرفم) رونایا نر کف اطخ ورروتکت غارف نو عمو ارز جاهدا م یببط كقشء نب
 |ددوتک (ددآ) م(تغارف)م(نوعتم)وب (نیا) ارز( هک )عا (دوخ)بارش(هدام) م(مم)م(قشع)
 ی-التبم كقْعدردنالوا ادج ندراتلع هل یا (یتراشایانعم) روتلما(دربب)م(اط-) رکف (هشیدنا)

 قشعبارشوب ارز ردکش شون ی هسهل | نشع بارشان اد یساود كنا یبمطنب كنیدردقشع بلاط
 راکفا نالوا اطخورروتکت غارف هبلق بو دیا جارخ | یباوس ام تاقلعت عسجندنوا باق کر دله سم نو ګمرب

 رایا مذنمو مع هل ها لا هج وو صالخ او لاس ن درا هلط ابد اقنع او ندراهدساف

 دری اراد یاس ےسنرکم ه تفکنراسوالاحسکو ظفاح تخوسب
 یدا(تخوسب) (تادرف) هتلباربخ رب نوجا هنا مدار كم یدچد هر یا كنا هسکو ید قام
 یر (مسن)مرگم) یدود(تفکن)م(ر) هام (ي)یعش (م)م( لاح)هسسک(سک )ما )
 ی-هدرایلصو نبتة بوب (یراثایانعم) هتلبا(درب)نوجماهقنا (اریادخ) رخرب(یاس)
 نوا مرب هکربندماع اشم بو دیار ظذ هنا ثب ر لاحو یدنا ظفاح هل. آ قشعو قوش كه الا ءاقاو

 | كن این ردغمو ناسح او ضف كع رکی ادخ نال وا هدا عب فطاو یتجر كم رو ن اجر رکمیدمرو تعافش

 ((انب | هلو رات رسم ماس ۳ E رب ندقح یناج هنو لوا یهاوخ تعافش

 دنك بغلع رارماربضارتعاهک ٭ دنکبعلوضفنآ قشعو یدنربا یم

 کدنرب) ی( ایه) (تادرفم) زی ضارتعا هرزو | یرارس بغ لع هکر اسع ی لو ضف لوا لةش عو كا دنر
 O ۵ اما A کا E ی

( 



IT 

 م(لع) م(دارسا) لع( )م( ضارتعا )دابا (دنک )م( بیع )م( لوضف) لدا (نآ) م (یشع) هبا كار دنلت
 هکروک یلوضف ی دیا ضارتعا هنساضفو مکح كنبلزا ماسق لوا (قراشایانعه) رب (دذک )م(بنغ)

 هرزوا یزرس بغ ا ع هدنققح هکر اب اراک :ا یشع لاو> اورلسءهلة-ءنومحو قلب و دو كادر ی

 انسقن ارورش نمهلناددوعن رلداضاارتعا

 دکب عد را دنارینه ی دکرد هک ۵ هک صقن هن نیس تم هو قدص لاک

 م(لاک) (تادرفم) E ارز هقاه:صقنهاک قادهنلاک تسحوقدص

 زستفرعم نهی کیک ه ( کره )ارز( هک )م (٥اک) م(صقن) ین( هن) دو کس (نیب)م(تیحو قدص)
 شادرفنمومیا (قراشا یانعم) رد (دتنا)

 هنتنگو قد صو هنتمهكن نامسه ها ارطن هنه اکو یسفنالوا صقن نعو هع ك هسک بو دیا كلاس دوش

 هنسع كم بون ارظن هنسعو دنک هک لو ا هلو اره یو لفاعندسهال اهفر ءدوندإع ےکر ھارز هلار ظذ

 ۱ ذ ۱ ردک اله بسو تاالضنع هسب وای ارظن

 ۰.۱ دنکبیهصرکمآبهصز باتنسا هک ٭ قاسةزغنمالس هرز, نان
 (نانح) (تادرفم) هدیابانحا س.هصرکمند امهص هکیدروا نلخ | یاو مالدا یسهزغ كنفاس

 | کعرت(بهص)نم(ذ) فا (باتج)م(قاس)م(مزغ)م(مالس )لو (هر)یدرو در نیل
 كس ار ندنآ تماس هرات ا و هل اقا لص مر | بیس فور (تیهص)م(رکم )بارش

 ینو راب نالدا دلتا اترې وا وهو ناط.و سةن (فراشایانعم) هدنا (دنک ) ددا

 هنلومالسا یبقحءنیاسی دناناسح ا یهشعبا رشردردانور درم عصا قلو ا موصعمندهاٌک امو

 بها ةمص یکے نع هقا یض ر بدهصر کم باتم> ندرلنا هکردشلج ا عضوراتا بقع نیلح وب هعقتسم هارو

 (هصعب) ها تع لول بمص دبعلا من) دی یصع كص اک هوا هسک لون لنا هتنا فو و موصعم

 انهن ارو رش نم هلن اانعصع ردشاوا دراو ید رش تب د>

 ل دکسالاخرک « یودیآر نامزنآ تشمروحر طعر

 (تادرفم) هلا یربع هقب نک اخل نم هنا مر هکرولوار هاظ هعار نامر لوا ندب رطع كم دروح تح

 هجا (یوب) رولوارهاظ(دبآرب)م(نامز) لو (نآ) سیروس تنج (تشم) هبیط هجا طنز
 (یراشا یانعم)هدیا (دنک ) هقب ( بمج) ه:سنولوقوق شوخ (رمع) زب (ام) هنا د (هدکم )ق اربط (لاخ)

 تست ههالا ةفرءهنالوا هل اعتنح ندن ر روس ت نالوا رفات ات عا تج

 لد ابتناورولوارهاطظ هسهلا سنتو هبط عار نامز لوا ن دنر طع یس شبا یرثا ناجر جر هناج غامد

 زمهل رو رهظم دش رھ نالو این دل لع هناضم مز دکرولو | لصاح تصعو باننحندتسهعمو ن دتا هور کم

 4 تاب د ینا دم یشع بارش و ینابرلعو یهلا صفرا هتماق بج ن دنس هب ونعمکاک ان

 دنکب رو كش هتکن نیر د هکر س کداسم ۳۹ تسادلها لوبق تداعس کد لک

 (دنلک) (تادرقم) هدیاب روكشهدهتکن وب تکا کرارا وق كد لها یساتفم كننک تداعس

 (سک )نوسلوا(داس) رد (تسا) لکوڪ (لد)م(لا)(لوبق)م(تدعس) هی زخم
 یبا لماس (قراشایاخم) دیا (دنک )اش( (تش) دارس کت (نبا) فد )ہک
 هکنوساوار د سلوبقكناسلواواسن | یحاتفم كنس هنب رن تلصوو تب رقههالا ترضحو تداعس هدنابه>

 یو یدرو یوم كن ابلواواسا ارزهدناب روش ۳ رش مک ولو هد تمکحورسو هسک

 » ( ذکی بعش تم دخ نا لاسدنح هک ۰ دارعدسر یهکن ءا یداوناش)# رددلت بر ماهلاو

 (تادر ةم) هديا تمدخ همالسلاهملع سمعک هلناج لس هكا هکروشب ربا هدارهتقو لوشیسعار نیا یداو

 (لاس) هع (دنح)م(دا ارع) دوش را( دسر) تدور (یھک) د دی دا كن هر درب( نعایداو)ناوج(ناش)

 هباسلواواسا هزب (فراشایاتعم) مالالا همم عر مغ (بح .عش) م(تمدخ) م(ناج)هسیال ءال(! )ل

 یسوم نالوا ملا اتقا هد نیا یداو نوصغب ایم تنسو هبامرمب و بیس هت داعسسو هلو بق تع دو
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 هلصو همالسا | هنلع تعشدا و «نالوایهلارولرت انعهدهاسعلاوهدعاولاقب رط ىلع ید مال ]ا هملع

 ردشهشربا هاکع | تاش هرزوا دوعیافوو تمدخ هنس هصا نوعا یل و اث ءا

 دنکب ث نامزو باشتقودایوح مه ظفاح هنا دف دناکش نوش ءدیدز
 نم (ذ) (تادرفم) هديا دابیتامز كار و یتقو ال کر کت ور دلما ناار دزوک هد بافاح

 دو کنوج رسما هم (ناف) راد اکر )ردات (نوخ) وک (هدید)
 نطو ظفاح (ینراشایانعم) ) هدیا ( دنک )یا هحوق ( بش )م (نامز) ت تکیو ےک ( (بابش)م(تقو) رکذ

 ندقل ادح ندنرا هم سدقحاورا كنابلواواس :ا یک دلبا فراعتو تمحاصمهد-حاورا ماعو ند نسل صا

 نداسندنالدا تب رغور دسقا ناف ندنز و ڪڪ كراقشاعنالو اقاتشموماک | هکدریوربشودابندقارتفاو
 1 (انیو درپدقاهنسلصا نطو بورید | ضارغا

 دن یرا رق ل صوابو دنآزابراب چ دنکب یراذکابرکا تاو در اظ

 م (تلود) شود (رایط) 2( ردنارا رب ابا لصوورواکوربکر اب هسرولکورمکی شوق تاو درک |

 هبا لصو (لصواا)ر واک (دنآ) ورک ( i )م( دا ) هديا( (دنکیآ :) ینمارغوا(ی 0 ( ورمک )0( ( 5 0

 ی ڪک ین داوا هدحاورا اعتاعالب یهلا ضبفرکا (ینراشایانعم) هديا (دنکب) زار ةر (یرارة)
 حرمشنم بلق با هس دقراوناورواکر ها ظ هن O rT اد مرکەننەدملاعود

 زلوا ادیت درب هکردنارا رترناناج لاصودهاورولوا

 دنکبیراشرب دنوینوخ درون * نا سرو یک سد ار هدند

 (اد) راک (هدید) (تادرسفم) یادت ین و

 (نوح) ر(دروحم) یدلاف (دنامن)م(هحرک) هاو (رهک) و ا(رد)تردق( هک تسد)لوعفما دا

 هللا لاج ده اشم (یفراشا یانعم) ربا (دنکب)هندحو(اب) قجاص (راش) )م(رعیدت) هنندحو (ب)ناه

 ساک ی دسید)افقردق هککودلشا یکرهکو رد كنه دید کی دلا هب رکر دقلوا ک انن دیذ ٍلسوزرآ

 ردرهاظ ندنساکب ترثکییطقت الامقامتشا هکر دیا نرب دت کود شاب ین ارور ناعرب ندنوخ

 دنک یراذک شوک ایصدانشرکم * امهصقراندزمدوار درا سک

 (سک) (تادرفم) هنادلسف هنعالوقكنا ابص دان رکمر داکدر داف هغ مروا مد هسکند نه هصق مزنه دننق كنا

 م( رک ) زب(ام)م( هصق)نم(نا)قمروا سفن (ندز مد) رعت (وا)دنع(ب)لکدرداق (دراسن )هسک

 هللا دعنا (فراشا یانعم) هديا (دنکب )الد ر دشا (یرادک شوک )م (اصدا) رعت( ش)

 ارلهراب زستقا ملز هل دزنا ھء ترک څر س یس هع رک تدآ (هندانالا هدسنع عةشيىذلا ادنم ۸

 تیانعونذا ندلاعت قح نالوا یح اص مرک هلن لاج تژرزمکی دلب اقا شاووزراوفوفع لرعروصق
 یهلاتجر یابردویهاا ضذولّدف مهلا تحاح ضرعو تعافش نوعا مزبدکردراو ےک نیزسقلوا

 همان ر اریکمس دو عفش یکی هارب ,هلمسهلىسو یباشعو نذا یدنک هند د بو دنا شو یان ال ام

 دنکب یراکشو شسعن شرکمدناوشز اب ۳ زاور یورذتاررظازاباهداد

 (تادرفم) هم هل ر اراکشوهب وقو اورکش د :ینزابم رسطن لوا رکممشم رو هب وبګولزاورو رذترب ینزاب مرظن
 هبندحو (ا)یشوق. ناکوس(ورذت) هد الملل () لوعفمةادا(ار) م (رظن) نهاش(زا) مثمرو (ماهداد)

 قح هبوقواوربک یناعوطرادوآ (شقن) رمعض (ش) انشتسا (رکم)هب وقو | (دناوخ )ورک (ناد)یعیفا (ناورب)

 هلنادمح هجغرمم (ینطامورصیلا غازام) (ینراشایانعم) هدیا (دنکب یورو
 و یا تم لوک ,ارظن هیاوسام یریغندنا دکمشمر وه قبقح بويع نالوا یلعالا یلع ی

 یراکد 2يا توعدهکغو دور ڪڪ یناغوط هلکنا بوسلغ اب هشرافرام >وآ یعلقرطنو مات ا

ON EETیلقنالوارطن یلاعلوا ناوک |  

 هللا ترضح اریزر داکد نکم هىلباراکشو دص ہک اشا بوربآ ندنهح و كاملا عت نحو بوریدنو دریک

 ۶ لک سالو هللاالاںوبعال رد اف ی كن او سامر د قا تو ی شع

 ك



VIN 
 د ت ت ن ت اه تا تا اا ام اا دا ااا دادام

 دنکب یرآ هکدادادن بم فتاه # نءةراچ سل لهادنکب فک شود

 (شود) (تادرفم) رلیایپ هکیدریوادن یتا بغ یاب اهراجاکی یلینمرق كلام د تب ا هصک نود

 لال( فتاه )نب (نم)م (هداچ) رم( ش)قادود(با) م(لعا)یریا(دنکب) مدید(مفک )یکن ود
 بوبع لوا بع دین لاعو (قراشایانعم) دا (دنکی] یب (یرآ )یدو (داد)م(ادن)م(ببغ)
 هع درد مسلوا لوغشم هنتوالت ۽ رکن آرد یی داو ارجاع اخ مل اع ندنا بتا یاثمو هنر ی مالک كنقمتح

 ےب ا تاعا سه هنق> یل: (نینمؤمال ةجرو«افشوه ام نآر ةا نم لرتتو) هک ی درو ادن بغ فت اهیراب | هراج

 رلبا هراج هکی درد توالت ها مات هج ولو

 دنک یراکودنآ نور شد وزا ید ره ه ق ارطزکد و قاشعز تسااخرهش
 م(فاخ)م(رهش) (تا درفم )هديا شواربو هلکءمشطندو دنک د سرب ندفرطرپ هک هلو ار د لاځ ن دقاشعرهث

 هست دحو ()مدآ(دره)هستدحو()م(فرط) نم( ا) هک هاو( کدو )م (قاشع)نم() دد(تسا)
 دک اتمسحاوءا (قراشا یانعم)هدبا( دنکب)شیارب (یراک )هلک (دنا)هرمشط (نورب) ود نک (شیوخ)
 اتر وص قشعر مش ی دلو | ینو ی دناز کک ہد! اع و یرافراع كهللا م اکر ارس او یرارهاظ كن آرقء ینعم
 ودنکب ودیا تقفش ل ءاکد مهر نوا ل هراج هرابل اط هراصب و ندفرطرب هک لوا یدنروک یلاخندقاشع
 هلن !ودهرابلدردو هلو اره اظندنم کک

 دنکب یراخ عفدو دشکر د عرج ۳۹ هدرغ س رط میز کیت کوک

 (یکرک) یق(وک) (تادرفم) هسلپا عفدیراخو هکح هعرسربلانعت رب ندنمزن یر ط كنا هک رکرب یھ

 هتدحو/(هزمه)م(هعرب)یبدوامغ (هدزمن) ریعف (ش) دورس(برط)سلج(مز) نم )کر
 هلن قیفش رب لوا یتق(یتراشایانعم) هدا (دنکب)یاشوخرمس(راخ )م(عفد) هکح(دشک )دناز(رد)
 برطسلح نالواب رالهبسدقحاورا عو بغ سورس طمهمكنا هک خم ضف دش رھ عطا م رکو
 یشع بارشراچانو لا: بلا طروراکز ورناشی ر هلغلوا سفن بواغم رپ ند ناز فن اج تبع و ندنسازفا

 هلو ا ض فن مو هملبا عفد یتفاشوخمساوهو سفن بو دیا شون هعرج رب ند هلا
 دنکبیراکه سود كینی زا خرج ئزاب « بقرال مما ون لص ورخ ابافواب

 1 (تادرعم) هديا نار هسود ك وکی الو یز ا خر ح یرمخ ینو كرمة راب یربخ لال صو كنسانافوا

 بل (یزاب)یبزوک (بقر )مولدا( ارم )م( )نس (د) م( لمد )م(: )م()م(ف») دیدن فر( !)
 (قراشا یاتعم) دیا (هنکب) شیار (یراک )حما(هس) کیا هد (كی)د(نب)نم(تا) فتح
 طار هو نوم كل راسقر ناط شو سفن اب یربخ ااو لصو كنسا فو ه ده ءان ن د ڪڪ هعساو تجر برا

 یرولوا یر ندحوا ول اسع ندکم رکا تع ند هرخ ار عهدشامزی رود کناف یربخ یفرندمقنسسم
 یرک هل فاشوش رساوهو هلراغودعاوک هسخ وب

 دنکبیراک هشوکز اترسریرذک ي یزوومهیورنرکوا هکردزا ظفاح
 (تادرفم) راد ار ذکر هرزوا كشاب كنس ندنراکه وکر نوکر مد نس هک رک !ندنه رد كنا ظفاح یا

 هدا (د نڪ )هدر ()م (راک) م( شوک )نم (نا) یم (ت)ش(رس)یلسع (م) قمارقدار (یرذک )نوکر (یزودمه)نسهقک (یدرن) رکا (رک) ریم(دا) روضح ( کرد )نم(نا)م(طقاح)
 كس زك هب ومق یربغبولوا مزالم هقح هاکر درک ا هغ ادم عطق ندقح تجر ظفاح یا (فراشایانعم)

 ر دیا ناسح |یتاو دحاتهرزوا ك شاب هکر دنارطت لا تجر ر ظن رب ن دنن رو لسضفو ندننانعو مرکنوکرب
 £ اض ەلو ۷ هناسح او همرکپ هللاانعتم راب ارورسم هبا نيرا د تداعسو

 دشا رغاسز ع تتس دزد هک ٭ دشاسرتشوخ نازو لکد مآ شوخ
 م(شوخ) (تادرفم) هلو ایربغندرغاسهدکا |كنس ہکرلو ارة رطل ندناو لکی دلک ش وح
 وعن (ت) لا (تسد)ف(رد) زاوا( دشابن) شوخ هدایز(رتشوخ)ندنا(ناز)م(لک)یدلک (دمآ)
 | تاست رھ د مآ فنا) (ف راشایانعم) هنلوا (دشا) حدق ( رعاس) ر-2(ج)ەسالمال(ا)
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 هدانزندنا قشاع یا یدلک شوخ ینامز تا لکو ضف كنستهقح بوب خرس یرخ (اھلا وضرءتفالأ
 یھ لق ع: ہھو ع نامہ هماوا یرمغندنس هبامرمء تعاطو یش ءهد ڪک ا هکراوا لاح سو

 ۱ هلوا یر اهيا دخ ضف
 ۱ دشاسرکبد هتفهات لک هک و نات اکر دروخ یو ناد تمنع

 تصرف( تمنع)( تادرفم) زلوا نیک د هب هتفهیربغرب لکا رز حیا بارش هدناتسلکو لس تمنع ینامز لک

 (هزمسه)م(متفح )اوت (ان)م(لک )اذ( هک )م(ناتسساک) ف(مد) جا (دوخ )بارش( لی (تاد)
 ل صص ناما ګو صید لا شنةتقح بوم (قراشایانعم) زلوا (دشاس) مغ( رک د)هئدحو

 | دد (نوذو سلا كله) ارز هللا ییسدکت | شو یهلا قشع بارش هدلاع ناتسلکو لس تمنعو تصرف نام
 ۱ یص رف کز اوا قع وق ها را ینو کولو هب هتفهرب یرمغ بوب وق یب هتفهو تص رف تاصوو تد رق هوس ارز

 ردةلنامشب هدناف فور دما دن٤ اتوف

 دشاسرهوک فدصرد عاد هک ٭ باردو بابر د لد شوخ نامز

 | م(نامز) (تادرفم) زاو ارهو کح هدف دص ما دارز لود واو هبا لرادتو هلک | یتامز كللد شوش

 (مناد)این( کز لوب وغا(بارد )هبا ارداو هلک !(بایرد)هیردص()شوخ یلکوک (لدشوخ)
 || مالا ترضح هکردندتسصرفكلاسیا (قراثایانعم) زاوا(دشاس)م(رهوک )م(فدص)ف(رد)
 ضهفراوناو یھلا عفو هاک | ینر دق كاتامز یماشوخ للبلق هل تاجانمتذلو هلشن او هج ولو هل. تبحو ی شع

 نهرک هلا ی درب تصرفودوزلاق ین حوررهو> هدنت فدصوبارز ابا یعس هغلوب هدملقنی وا ییحعو
 دشا رس شکد نکر رسیسک * اضاکی سشعما ار تسبه ار بع

 لود( هادم (بع) (تادرفم) هبلوا یاب هکرربدلاق شاب هکر لوشهدنا هک ب رط قشر دهاررب بع

 ی (منک )را (ر) اب (رس) کر( یدک )د )م(نشع) م(مام)رد(تسا) هی ()
 شدی هدف بیر قثعءاروب (قراشایانعم) یو (دشاب) شب (رس) رش(ش)
 نم هلوا لصاو هناجر ضفو هق دص دعقم هبا تاجر د عفر بوکحرس هنیلع یالع | نی هک ندناجو

 دشابرتفدرد قشع لع هک ییامسردههرکاقاروایودد

 ردغاک (قاروا) و (یوش) (تادرفم) زلو اهدرتفدیلعقشعاریز و قاروا ترا سر د مھل رکا

 (دشاس) م(قد) ف (دد)م(قسشع لع )ارز( هک هی () زی (ام) رقم سرد(سردمه)م(رکا)
 سرد هلا مزب هد هب لمواءوهدهالا ةفرعمزک | شا درق كلاسیاو شادقسیا (قراشایانعم) زاوا

 دور غو بچ تعابووب یقاروا لکو ےک ند ااو لق نالوا داف نو ند هرهاظ مولع و كدر دیاد | مع یم ا

 هدیروصرتف د شع عاری هلا ل صاح ىلع ناد جوو قوذو لاح هبا لا یک لق ندرل همر موا_ءنالوا

 زغلس هلالاقو لق همقوذرومازامغصهدغاک هح ولو
 دشا بروز هت شن هک « دن یدهاشرد لدوشوننب نمز

 | (نم)نم(ن) (تادرقم) هبلوا حاتحودقمهتن ز یسح كن هک هلغاب هب ومخرب کلکو ک تشر اند

 || (هتسب) رم( )م( نح ) هو () بوبع (دهاش) ف (رد) لکو ک (لد) تشبا(شوبن)
 || تاند هل اناج شوك كلاس نالوا تمهیلاعیا (قراشایانعم) _هماوا(دشابن) تأ ز(دوذ)
 ]| ادا حاتع هن زرب ی سح نا هک لغام هب وہ رب بودا عطق یلکتداوسام تاقلعت یککوک مالک لصاح

 هی نآربندنس بولو لازبالء قابو
 دشا رو کرد کرو ارش + ام نامر دے شی ااہ

 | لک (اب) (تادرفم) هبلواهدرنوک قذا كنا هکلبا شون بارشرب هم هناضممزبمشیا لک
 قام رار هد (زوک )ف (د) جا (دوخ) هیتدحو()م(بارش) زب (ام)م(نانجم) ف( د) م( جش کا)
 | بارشو هزمق دع هام مر بو دنا ل رت یمومانوراع یروص جش یا (قراشایانعم) هلوا (دشاس)

 یال كق شعبارشوو هلو اهدرنوکن الو ینارش تنح یف کو نذل كنا هک ا بارش رب ند ھل ا ی شع
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 هلو نان | بار یکحام تروصو ینرارساو |

 دشابنرزشکی سکر اشعب ٭ نیرزماجهدرک لعاربابا ۱
 () (تادرفم) ةيلوا یرزكنا هی هک ل وش هلا ناس> | هسکشاب اب ها بارش یرت نیز ماج یا |

 (یسک )لب هبا ناسح (اتی) نوت (نیدز)حدق (ماج) لا (هدرک )م (لعل) واط( )ادن فرح |
 الح هنس آو صلاخ یلقیکنوتلایا_(ییراشایانعم) _هماوا(دشابت)نوتلا (دز) رمت( ش) هکر

 یوهو سفن بوماوا صلاخ یلق یکن ولاول م ر ی دیا رووا هللا غی یش ع بارم ی اقفاص یک |
 قزل ق شع بارش بول ا فاص یی را سلق هلکم رکی خد هک رالو بوعګ نالوا لالا ناشب رب هل توم

 لب !ناسح او شاع ینرارساو |
 دشا برس درد جوا ا هک * براش مراجخ یی بارش ۱

 (راجخف) م(بارش) (تادرفم) هبلوا یسبرغا شاب حد با كنا هک هل شاد بارمشرب زسراجخاکب برا |

 (دشاب)شابمس)م(حدد)اعط (چه) هبا كنا( (بری)لسشغاب (شخچ) رەد (م) زستلشوخ رس |
 قشعرو یو: عم با ر شر زسغل شوخ رس قاقلعت یوسامو سراج اکب برا (فراشایانسعم) اوا ۱

 هوا اد-ندنس لوق هلقشع لواو هملوا كل دما انورمدرد هلکنا هک هلا ناسح اول شان یوربب تو ۱
 نورکبالوعادملا لتاغا مف سل یا نوفزتیا نع مهالو لوغاهیفالرجخ نمانقسامهللا .هشاقهدندا |
 لس و هلع هللا یلص دان دس ها اھنم ۱

 دشاسرز !هناضش اردک ب تسه مت نیمس ی درمان

 مس (من)مسجق(ا) (تادرفم) زفواهدنسناضبرزآ کردراو موبر نویجقحیعا شهلا |
 یعظعامساهللاترضح (قراشایانعم) زاوا (دشابن) ردسع-ایردب كمالسلا باع ےھاربا | (دزآ)م(هناضتی)ف(مد) ددراو ( تسح) ربعف (م)م (نت)هتدحو ()بوبم (تب)اصت ها (دزیآ) |
 لرز آییبا تب هکردرا و مرم ظا یب وب ګر و همان رو صم رب یچاق رو نم یم اع یی رڪ تا ذراوا نوڪقح |
 هوش لتکسن) ددا هسشتلاو هبزنسلانب زاوا یلدم ك آ هدنی وک روصو هدملاع کیا کلب ہدنس هنا |

 ردد_داش کا (یصللا عمل اوهو

 دشاہنرک اجزا شد ابهحرکا ¥ مس وا ناطلس ةد: ناجرا نم
 م (ناج)نم(زا) ن (نم) (تادرفم) زاواداباک !ندنزکاچهحرک ۱ےس ہ دن لسی واناطاسندناجنب |

 نغ (زا) مش (ش) رکحذ(داب)م(هچرک ا) ریسعض(م)م(فرقلا سیو ا) م (ناطا-) لوق (هدن) |
 یب رشتیدح نملالبقنمناجرلا ع ,ردجالینا نب (قراشایانعم) زلوا (دشاب)مالع (کاچ)|
 وعو هدقلهالا ف یناف كن او شلوا یسهدرورب هل اجور كن راترمضح یفرقل اسب وا ناطاس ن الروب هدشاش ۱

 ندنقارغتسا هقحرو هحرکا مسهدش ۳7 و نتداعس برشم هد ڪک اک |سف بارخ یا دوجو |
 هد هس لهر ونک هنر رطاخ یس دن نب أ

 دشاس مفاةدنیزینح ه دنشرخهک یارآ ماع حاس

 هیحق ()(تادرفم)زوارادجان هبا جانب لت_زنلفوبباتآ هکنوپچقح یا ی یو تاز هل
 ی( مدنی ز)نیلجفوب(نیضج)باستفآ (دیشرخ) ربعض (ش) یی ردنلتنزیلاع(یادآ لاع) م (حا)

 هلا لص ها ببیح ترضحاسبنارورس (قراشایانعم) زلوا (دشاسن )جات (سفا )هی دح و (مزمه) |
 یساضر یا درناملوا یسامبناهج یکی او یسارآ ماعرونم جات بواد سو د هيو دن لسو هبلع یلاعت
 ابا امس,ع ها یضر لء ترضحور ع ترضح نالوااسلوا لضفا بوروک یک سمو قبال هنترض>سپ وا

 نالوا یهلا ضذرهظءلوارد شابا باط یتعافش هنس هموح ره تما هاکق | سابل | ب ورو لاسرا |
 یک كنوهانف [نریواض هلاعهکنوصتح یسارآ لاع ید حات نالوا هدنتداعسرمم لسی وا ترضح |

 هتعافشل هللاترمس زیو هدشابره یا ت داس یک كنووزاو اجا یئ د

 دشا نرهوکر د فطا شصهاک ٭ ظفاح م ظترباطخ دریک ی سک
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 (یکر (تادرفم) هبلوا فطاو تفاطاهدننادكن ا ےھ هکرات وطاط هسکلوش هرزوایمظن كطفاح

 (رهوک )ف(د)م (فطل) ریش (ش)م(يه)مطاح)م(مطق)لع()م(اطخ) داتوط (درک )کر |
 یس هبمکحرب من ندیا نا ییا دخر اما هللا بد ۶ناسا كطظفاح (قراشایانعم) هلوا(دشان)تاذ

 كنعاط لوا هديا قلزار دنابز همالکص ن دیارو هظ ها تا دراوو هملبا تسناطخ ندنلهج هکه سکر ,هرزوا

 ااو ردندنش دلوا تانعو فطا ندادخو تفاطله دنشعر تاذوهدن رهوکد ب

 دیر آداب هناصل کدنب قوقح ۳ دیر اداب هنا شش زحزنارم ا

 (تادرفم) زکیروتکد اب ییراقح كل هد نالوا هبا صالخ از کیروتکداندبح اصم کههکرابح اصمیا

 (دنآ) هرطان(دا)کهیک (هنابش) بحاصم(فی )نم (ن) رایج ترشع یا (نارشاعم)
 زکیرونک (دیدآ) هرطاخ (دای) با صالخا (هناست) قلاوق (کدت) م (قوقح) زکیرون کک
 نالوا تجاصمطا اد خ نو لب ناشی زد دنس ارا هغ د ویچ موج )رای (فراشایانعم)

 نالوا هک سهدناع ان الاوندبحاصمنال وا هلکرس هد تبغ اع رم اکدش ره یرارحاص هم دق حاورا

 هرو بوروتکه رطاخ کل دن و یتبح نالوا هلا بق صالخ | هرازسوزکیروتک هرط اخر ندسشادرق
 : زکروتک هقح هاکرد بولوارمکتسد

 دیرآداهناخجوكن هم تت وص × قاشعالانوهازایثوخستقو
 (اب)(تادرفم) زکیروتکد الت وص لانس همغن هناغحو نح اا لو اشع هدننقو قل دوخ رم«

 ( همفن توص) هسبالمل( )م (قادع)م ( انو ها )نم (نا) هيد دصم (!)م(شوخرس )م (تقو )هب المال
 نارد یا (قراشایانعم) زکیروت کک ( دیرآ )هرطاخ (داب)یزاوازاس(هناغح) وهل تل آ ( كسنج)م
 ند الګراوناقار ختساو ندتالاحو قو دود رس هلو ا قر غمس مو تسم هلق شع بارش د كهللا ترمضح ته رط

 نوعو تخار کم ا بوروتک هرطاخ لا باقرورسو ھار دم کاک لاو ها لق اشع نالوا بصن یی

 زکر دشن هل ردو صقمو ہرا لاعٴس ره هلکع .اتانعو

 دیرآ داب ا هن امهر دام تبدع دهعز + دما تسددنروادا ص ناسسردوح

 زکی روت کص داب ندننامز تسحاصمنالو هد نعاترو لس هلمزب زسهرونک هنناسهدا مه یا دما هکنوح

 لا (تسد) زسروتک(دیروا) م (داره)هنروا (نایم)ف(رد ) هکنوج(وج) (تادرفم)
 (قراشایانعم) م(دیرآدا)هداتروا(نایم) ف دز (ام)م(تبحع)نامز (دسهع)نس(ذ)م(دیم)
 تس رفو هقح تسا هلا ها لاجٌهدهاشمنالوازک اهقادصتمودا ره هکتقولوش یراتسو دهّلنایا
 هرطاش ندننامز تبحاصمنالو هدح اورا ماع دزک اتروا لزس لمزب زس لوا لانو لوغشم هقلطم ضابف
 زکی دنا مرکو فطلو تقفشرظ هزیوزکب دنا تاعام ههللا لذ تقفشو هتک قح بوروتک

 درا داب هنارتودو مسناقهاعز ۾ یاسخرردهواح دنک هدانفطاوح

 (وح) (تادرفم) زکیروتکدابدلاهنارتو دورسندراقشاعهدیاهواح هدنزوب كنم اس یتفاطل كنه دان هکنوج

 م(ناقشاع)نم(ز)م(قاس)فاکی(غر)ف(مد)ناعن(هاج) هدیا(دنتک )م(هدای)م(فطا)هکنوج
 نارابیا (یراشایانعم) م( دیرا داب) كلککوک (هنارت) ا ریا(دورس)هسالملل (ا )

 یرا !یفاطا كن ههل ا یش ع بارش بو: لو ہدنت داع سرو ضحك ع ضرق دش ر ی درلزس تق» رط

 رو هظهدنکر اس هجو لقبقح ءیفاس لوا ناهس تال تر اونا نا علو نا جر هب ذج نالوا ی هثشنو

 دب آ طا نور ورس ید یرا مرکه اکر د مزالم ناق شاع ود هد تقو یراق دروس یهلا ضیف ضا هراس بو دیا
 وتر شاتو ازا ر رر و ون ن

 × (دیرآدابهنامزرودءییافوفز 4 نارادافومغ ینامز درو ) « زسهروس

 م(نامز)زسهزع (دیرونع) (تادرفم) زکیرودکد اندنغلزساغو هنامزرو درسزع نم رار ا دافو نامزرب

 م( درا دام)م(هنامز) غو د (دود )م (افو) ین( )ند( ) رلیصت و ط فو (نارا دافو) م(مع) هبت دحو (1)

 هزکقوذ و دنکح خا قي رط نارا ع دیا لسو هباع هلن یلص ها لوسررنایافتقا یا (یتراشایانعم)



NN 

 ناو زوف دکر اناوزکسزع نم ك )رادافو ك نىنموم ناوخ او بولو ا لو غش م هز راو دن ڪو

 يير غ تج مو تقفُ بر ونک رطان ند ساف هنامزرو دزکسز مک تب غو ته نوچ ا

 * (دیراداهنابژاترمسناهرمهز ¥ لو تشکر سد نحرک | تاوددنعس) زبسهدیا هظحالم
O E O ETتآ هلوق (دنم-) (تادرفم) ۷  

 )ماش داوي (ناحرمه) نم (ن) نکل (فو) رد(تسا ) زستعاطا (سکحرم-) هجا (دنج)م(تاود)
 ییسهدقح هار ین [تاودهحرک | (قراث!یانعم) م (دیرآدا) ی عاف (هنانزان)حوا(مس ) الملل

 تقب رطناراب نالوا تمه یلاع یا هسب دم" ربا هدوصقمو هسرولاعوررکب وک-شانداول بوسقک هلا ترغو

 یزپ بوروڏکص هرطاخ ین ناق و ط هل جوا نازار هز ا ورع وقه داو یز هلزکمرکت ققح ناهرمه یاو
 زس هر دشرا هد وصقم هبا تواعمو ترد

 دیرآدابهناتسا ناو ظفاحیورژ + لالحردص ناک اسیا تجرهحول

 (تادرفم) زکیروتکد اند هناتسا وو ندنزو لتفاح یراذکح اسیر دص لالح یا هل هح و تجھ

 دوب (کور) نم (2) یردص تم (لالحرد- د)م(ناک سیا )م(تحرح) ذوب (هجو) هسیالملل (م)

 | تمطنءفوخ یا (ییراشایانعم) زکدروتک هرطاح (دیرآداب) تاشیا( هناتسآ )و (نيا) م (ظفاح)

 مرکو هلیز ول تقفشو تج مهتا لاجر نالوا اد خ تصعناموصعم یرانتحاس ك ردص لالحاو

 رس هل ا تمحو ق شع بوروسز و هنک اخزکناتسا لرسو ند تاد كاتفاح بوروس هج و هلزکناسح او

 زسهروس تمسه هنساواهد هیچی زسه دن راد بووو ڪڪ هر طاشزکح ر ن دنقامتشا هزکتسصص
 * (دنا ی یدکی وب ششوخ سافناز هک 2 دن یبضناحسم هکلدیاهدزم)ه اس آ هلو

 (هدزم)(تادرفم) رولکیس هصار هسکرب ندنراهفن فدطا كلا هکرواک شن یسعر هک لکو ک یا قلوتشم

 نم (زا) رواک (دنآ ی ) هت دحو (ا:)م(سف)مالسلا هلع یسع (اعسم) لکو کی ا (لدیا)یلوتشم

 ) فراشایانعم) رولک ( دنآ ی ) هسکرب( یدک هعار(یون) رمت (ش) م( شوخ) راسهن( سان ا)

 كن هکرولکل ماکربب وا فن یسیعریو دش مهرب یب دیا احا هلا هدهلا ضف یرال د هد مه هک اکس دژ م لکو کیا

 ردیاا حا ی سور زا هعارنادرب عت و ضفو ناجر جر ندنرا فن فطر

 ۱ دنا ی یسردارفو یلاف ماهدز ۳ شود هکدان رفو هلان نکمر عش معزا

 م(مغ) نم(ڌا) (تادرفم) ر ولکس ردا ر فرو مشمروا لافرب هحکن ودارز هل اداب رفو هلان ن دنع قار ف

 هشدح و (ام) ل افت( لاق) مثمروآ(م اهدز) هصک تود(شود)م(داب رفوهلان) هلی( نکم)قارف(رعه)

 باسراو دو باحو ره لکو کی ا (تراشا یانعم) رولک و (یتردانرف) ||
 هدن دنکه عک نود هغ رس - یل رش ٹن دح (ینرکذ اذا هعمانآ و ینیدبع نظدنعان) هلن ادا فو هلات ندنع

 بببط لو ار ولکس فن بح اصر ک درو سر دابر درک هتل ان نماید مدلب لغت هبا لاف نالوا هتناب ن اظ نسح

 ر دیاقرفتسسم هبا دخ ت ابل قر اولا بو دیا صل ن دباو ضبق یزب یهلا
 دیا ی یسقد مااا یسوم + سو مرح نم هن نعا یداوشآ 1

 نماد) (تادرفن) رولک هبدسما سقرب دنا مالسلا هملع ی وم ماکدرورسم نخ ن دشن نعایداو
 هدنروصشت "یی هسهلا تاسلحر او اهدنانعةر هم مال لا هملع یسوم ترضح (نعا یداو)م (ست 1

 م (مالدلاهبلعیسوم )ىغا (سب)داش (مرخ) ریصض(م)نب(نم)ین (ه) ردهردیزاکدلبا هدهاثم
 (قراثیانعم) دولک (دنآ) هسشدح و (اب) یسهرابدوا(سدخ)م( دسا) هسن الملل (ا)هدنا(احعا)
 ی وهراونا تا تلک و ندنس هنناذراونا نر وکه د نتروص شذ كن هشوهال لاعو کن همهاا سدق بانج
 تابجرازفدص هناجر تاجو اد ت زق ؟هدیداو وا کو واک نوی سقرببیداو لوا نکیآ یا دیشب .مزعلاولوا مالسلا هملع یمومترضحم اکدرورمسم ن قحما ندنسهمسن او هبسدق تاک دنا

 مکستا اوربا نم مڪر اسازانتسن اینا ےل ھال ی-وملافذا) هتنانذعتسا ردکی ندهن ارو
 رددهاش کو )ن وام هت مك عل س ہک باشد
 ره | ل سا

 حب
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 ۱ دیا یم یسوهقیرطن اغا سکر ٭ تدنیراکشاویوکرد هکت سن سکر ا
 م(ج) (تادرفء) رولک هلقب رط سود رب دنا هکر ھر دقول یشیا ار كنا هدکب وک ك نس هکردق و هک ش

 هسیندحو()م(اک )نا (ش)نسسا(ن) لغ (یوڪ) ىف (رد) ردقوپ (تسی) هسک (سک)
 رواک ( )هی دحو (ا)تبح(سوه)م(برط) هسیالم )دن( (سکره) ردقو(تسی)
 /یدلو | حاتح هک زان ف اکر دنس ند اتت اراجلصونداہلواواسا ام رنالوادمص یا (فراشایانعم)

 یراررب رهو هلازا نوع منت بولک هکه بونعمروضح هل تحاح ولر درب كلوقرب رها دکو یاب ردقوب هکر
 ردق و قشح یطعمیرغندنسردشلوا لئان هن دوصقم بول د دا م ندنس هللا قد رطرب

 دنا ی یسرح كنان هکتسهر دف نا ۰ تساکراداد هکلزنم کت نا دن سک

 هتک (سک ) (تادرفم) رواکیزاوآس رحرب هکراوردقوردهدنق یهکلزتم لر ا داد رکیدلس هک

 (ددق) وب(نيا)ددهدنق(تساک یول لوک (ماداد)یرب قوت (کلزنم)یدلبب (تنادن)
 (فراشا یانعم) رواک (دبآ) هت د>و(ا) لاج (سرح) ادص(كناب) ردراو (تسه) رادقم

 اسدلاقالهتاالاهتنا لس ال) کی داب هتک نهی داوا هدنق نق .ةح توی نالوا هریمندناکملوا

 هللان فراعو ر دانم ؛یرابدوحو هلش رط لالد 2سا هرتومندرتا کراورددوشنام_ھ (ةرخ الاقالو

 ردرلشاب وسیرا دةم یرلتف ر عمو دنکه دنفصو كر اذ یی لوا رل الو ا

 دیا ی یسملم یبز ینررحره ۰ مرکب ارا هئا هک د ع رح

 م( هعرج) (تادرفم) رولکیرووانددوهتمرب هسنکرب ره هنس هناضم لس رابح اص مرک هکروهعرحرب

 بح اصمرپ ره( ین رحره)م(مرک) بح اص ( بار ا)م(هناضیم)«بالمل (!) ریو (هد) هیتدحو (هزمسه)
 قیفشدشرهیا (یراثایانعم) رولک (دیای) هدحو(ا)دوصقم ( سقلم)لیلعت (یی) نم(ز)

 هراس صرف ساحو هنس هنا خم كل راح اص مرک هکر و هعرحربند هسهلایشع بارش هزبندکمرک

 رولوا دار هرات تی انعورولکیرووا نددو.هقمرب هسکریره
 دیآ ی یسهن شزونه هکشوخ ناربوک * تسغرا ندسر رسک ار تسود

 كن هتسخ لو ازونه هکنوسروس شوخ ید هتسو دهد اراو یسوه قمروص یس هت دخ مغ رکان و ګا تسود

 (دا چ )قمروص(ندبسرب )سود (رس) رک |(ک) لوعفمتادا (ا)م(تسود) (تادرفم) دواکی دفتر
 م(سفن) رعت (ش)یدهت(زوده)م(شوخ)روس(نارب) هل وم (وڪڪ) رد(ٽسا)م(مغ) هتسخ

 قشءول قمةح بوبح لوارک | مراک ت جسد_شرهیا (یراشایانعم) رواک (دنآی)هشدحو(ا)

 روده هک نازاس نوا مرب هتسو د هسرولوا یراهسلعدا هل | لاوسندنم رکن دن هتسسخ كي دردو

 ترسح یس هتسخ كک شش مغو هکروس لاج ضرعو باخ فش کلا نکیآراویرع سا فا
 * (دیآیم یشقزکمونش ملات نم هکد سری م غاب نیا لیل زار ) « نوسلاف هدوزراو
 نم(نا)م(ربخ) (تادرفم) رواکندس فر کمر دشدا هلانرب نناریزكي همروصینربخ كنلىلب ك غاوي

 (مونش) هندحو (هزمه) م(هلان) ن (نم) ارز (هک) كيت ال اوس (دسرپم)م(غام) و (نیا) م(لملب)
 نالو اهدنیولت ماقم كقشع غاب و (قراشایانعم) رواک (دنآ یم) هبت د حو (ا)م(سةق )نم( )مر دمشیا

 کلی لوس ق .ةح بو بع لاجر اونا ده اشمو یتفرصههرارسا ندنراشناج بو ذو ن دنر از قشاع
 تالکو ندنسازفناج هلن كهللا فراع نکح له ار یرا رسا لو انب هغر س (رارسالاروبقرارحالا بواق)
 روک ن دنس هن دا مواعند عم لدو ندنماق نالوا لک هناخ یخ ا هک مر دشیا ن دنراو یسعۀسدق

 دیآ ی یسکمراکش یزاسهاش 5 ناراب ظفاح لد د.صرسدرادراب

 م (دا) (تادرفم) رولک هنراکش سکمرز اهاشرراتوط قسوه ك ادص یاکو تص كظفاحرارار بیا

 هب دحر (ا) ناش (نابهاث)م(نارب) م (ظفاح)لکوک (لد) دا (دیص)سوم (مس) رتوط داد
 ہکردورا ہا لوا (قراشایانعم) ر ولک ( دیآ ی) هبت دحو(اہ) باکس( سکم) دص (راکش)ەسالملل(ا)

 هکنولوارلاتثو دج نارا نالوا یراتف رک ك ەشeدردیاه رس( ةي الا مه فن نن هولا نمیرتشا هتلانا)
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 ا
 لل ذورقح هدنس هاشم سکم ل طفاح یک کید اراک شان اح اوامرک یسک ملز اہھاش یہ بو لوا ۱

 هنس هن دارارسا ی ارخ نالوا هدنسدق مرح بو دیا ی د ءرسا اا > او امرک هلسس ی هادی ییاکوک

 اترا هلو ردشع | مرګونما هللوڪب تادتفرعمو
 دو تساک شفرصم د سرب رکهفظو « دىم د ەزاسورا ج دمآ هک درم دسر ۱

 (تادرفم) ردبارشو لکی رب قصلوا فرص كنا هشبريا هفظورک | ید هزبسو یدلکرا-ب کی دش ربا هدزم

 رکا (رک م(هفظو) ید (دیمد)توا لس (مزبس)م(ما)یدلک (دمآ)م(هدزم) یدشرا(دیسر)
 زا دمج (تراشایانعم) ردبارش(دینو) رداک (تساک) یریفرص(فرصم)هشیربا(دسر)
 ندت-باجو یدلکنادزب هع طاشنورو رس و ناجر هب ذحر اپ هماقارب ز یدشربا ی-هدزم هلن یلا تلصو
 ا کمو ترد "ف ظوو رع امرم-اک, م ر ہل وندن و برکا یدلب اروھط ینا ہح تاضو ذو یار مولع

 هنلوب ساتو ضفو قشع بارش هللا ترضح یتسافنا عبج مر هب امر. هيرا نوع هس راب اناا و
 » (دیشک هک لکب اقن لباب هداتفنافف ٭ تاک بارش طدمآرب خرهربفص) # مایا فرص
 (تادرفم) یدحا ےک ی اقن لاک کی دشو د ناغف ل دلپ رد هدنق یمن اب با ارش یدلشاب کام رتو یغت خ ره

 ردد 3 (تساک )م(بارش)قناب(ب)یدلک (دمآ) یراقوی(رب) شوق (غرم) ناقص شوق (فص)
 یدکج (دیشک )مک( هک )م( لک )دری( باقن)م(لبلب) هسیالمل ()یدشود(داف)م(ناضف)
 ید ازفناج هم فرح الب ل نغمه یس هد بع ناش ا كن ادخ ترض = می رح هادم هني (فراشا یانعم)

 لا هبا هزېلصا نطو یز بول ریکتسدهزب ی دابا كی رحت هنبناج ی ه بلص نطو یناچو یداک هناج شوک
 نااج باقن ك وع کی دشو د ناغف هقش اعندزوب ور د هدنق ل ءاک دش ره یعج | لوللقشع بار مشو ی دیا

 وب دزر ہرا هدوم هب دی لیکو وید یدجا ےک
 دی رخ عر شش ور ذه داری هک * تخ وس مه اوج لکو ج نکنر عق مه نبا نم

 (تادرف )یدل ا نود اص هب هع رج رب ینا شو رف هدانرب هک لرکم سقاب یره شاوا نیکنر هبارش یک لکو نب

 متا (مهاونج)م(لک )لسن (وج) شف هوپ (نیکدر) یەم( عقرم) وب (نبا) نب (نم)
 (دیرغ )م (هعرج) هسمالما(ا) ربع (ش) یی اص بارش (شورفهداب) م(: )ارز( هک )قق (تخو)
 قارحا یب رصب یاهتنمهدقدسناوا فش کی هجو تاه س كنق بو (قراشایانعم) یدلآ
 عقم مدوجو شاو انی مو نکن ر هبا هره اط لا ع! نالوا نظ للا تمخرات ین دن یک یک دلما

 زمششعو ناسلوا یزغم لوا لماکد شره یر دیا شنع قق یشع بارش زرد کرک قاب لقشع شت آ

 یدلانولاص هب همحریویدلا هب هعرحربیهرهاظ لاسع !نالوا

 دم د هش طخ ناتسب ضراعدرکم هک چ زو صا نيڪ یک شو ھم۰ قاسیورز
 (تادرم) ید یطخ هشف هدنفارطا یضراعكناتسا ر د لکر ن وکو ندنزول لنقاس شوهم

 (ک )نوکوب (زورما) ږد( نی هبدحو )ملک )يک (شوهم)م(قاس) زور( یود)نمم)
 یدشویدرواب (دسمد)م(هسشفن)م(طخ) هجعا (قاتسب) قاکی (ضراع) فارطا(درک) ارز
 هکهلا یهسندنز و كن همها ی شع بارش ءقاسو لدشه شاو ا یآر دی هلا هيد خرو یاق (ینراشا یانعم)
 هدتعتام | انطابوا ره اطو نس هربا هدو هقم هل س هطد او كل او نس هری د ن لکه دج ریو ضفر نوڪر

 بولو لام یخ د یسلک تانکر ایم دسح ندنفب داو الگو ماس م هبا هب دمت روت ین انس یلقكنا ارز نسهلوا

 رددوا لو نی نم هنا تادابع عاوا
 دم سرن یریهربهر نی رد هک آ دش کک # مدقەارلىلد ین ەنمۆشءىوكب

 (تادرفم) یدعترباهریدرربهدلوبو رک سک لوا یدلوا عیاضاریز هم وت مدرسه ار لماد هنس هلع قع ||

 ار( ک) م(عدق) لو (ماد)م(لبلد) ین (ه)هموق(هسام)م(قذع)ل*(یو کم )بالما()
 والت هر) سالم )لو (هد) و (نیا) ف (مد) که کل (مکن7)یدوا (دش) یا ()
 هقشعهارنالوا یابابرت ییتانلب عاولاو تا بق ءو .(ینراشایانعم) یدشرا (دیسرن) هد و ()
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 دانطاو تلالضو هلا بعورورغ ارز هع د مر ربا هدوصتم هنا دونع دوشو هموقمدق مهار لل دو زس دش ره

 یداوا مانو یدم شرا هریهر رب هدل ووډ هکه کل وا یدل وا لالحو عياض هلا
 دن زکنیدحاش نا دخز بس ہکی دک چ دیار دقوذ هح یم یاههو مز

 (تادرفم) یدمرس | وب رک و كن وی کو , لو راک | تذل هنو قو ذهن ندنرل هو مم ت ذج

 (یسک) راک (دیارد)تدا(قوذ)ن(هج)بو نم هشنج (یتشم)عجیقادا (اه) م(هویم)نم(ن)
 (قداشایانعم) یدمردا(دیزکن) هبت دو (!) بوبع(دحاش) ہک (نادضز) الا (بی) هسکرب
 هک« دک لوشراک | هن ی داكن معن هتفا لاج دهام تمه له ادو هقم ت, امنو تمعن ل جا نالوا هدتنج

 هلة ثع سل آو ید | لصاح تب احور ت ذاربو ض فرب ند _ناقوندنتا ل لد ص نالوا اد بور

 یدقت اوحو یدعرانیدوحو س«
 دنشوتفک لرب تسد مرکد یدک ان ہک ٭ درب تسدز ل د قاس رک ںانح

 ردقول یلصاحو یلم تبحاصم هک رب خر هک ید لا نیت لو کک نب یسهشرک كنىقاس
 لا (تسد)نم(ذ) یلکوک (لد )م(فاس) رظنهل جو ازوکو زان (هعشرک)نیلحا (نانح) (تادرفم)
 كابوس (دینشو تفک )لصاح ( لرب) قول (تس )کی یرمسغ (مزکد) ہلا هکر ( یسک ا )یدتلما (دربب)

 هلسحو ازوک لدشرظن امک لواورجا تیر بڪ لوا (فراشایانعم) تیحاصمیس كعَساو

 یلکور دق وډ بیم تیحاصم کی لا هک ی ر غرب هک در دش را هقحو یدال با نلخا یلکو کب یرظن

 یدلبا عطقنم یب نداوس ام

 دممرب رر ش تشد نیا یوهآ ین ساب ر ¥ ترامسقفریاقشعهر باغ

 (تادرفم) یدکروا نالسرا ثکراندنکوا كن_-وهآ۱ رعود ردقوحیام كة ثعەار یرفر یا

 ناربج (وهآ) وا (شیب)نم (ن)رد(تسا) قوس (رابس)م(قبفدیا)م(قشع) لو (هد) م (بیا)
 كتشعهار قسفر یا (قراشا یانعم) یدکروا(دسرب)نالسرا كکرا (رترمش) ار هک ( تشد) و (نیا)

 رمطحو بغو یربکملاعو یرغص هو هکردوب یسیر ن دهل جر درج اعندک اردا ینا لقعر دقوح ياع

 ناهسناهاشداب نالوا یک رر ندهللاءا لوا نالوا ی هک ناشذ تب احور بش هیوهآ بلاغو بواغمو

 ثب دح (هتازرالد- ةذ ینزرا نمو ینزراب دقفاساوزرابنم) ردرل_ثلو ارو هةم هل دیر لن انوادیا قوش
 ردتموصخ ههللا ترضن تموصخ رانا اریزر دلکدرداه + یک هتموصخ هه هاسلوا هرس نداری

 دشکنیتجز هکن ادمسرنیتحارب_ه | بلط قد رطر د هک تءاکش هصغز نکم
 (تادرفم) یدمکحتجزرپ هکهسکلوایدهشربا هتحاررب هدنلو بلطا رز هلیا تیاکش ندهصغ

 هتحاررپ (یتحار)م(بلط)م(نیرط)ف (رد) ارز( هک )م(تیاکش)م(عصغع)نم(ز) هلیا (نکم)
 مالک صاح (یقراشا یانعم)یدمکح ( دمشکن ) تحزرپ ( یتحز) هکهسکلوا (هکن آ)یدعتریا ( دمسرن)
 نارو تادهاحو تاضابرنالوا عقاو هدقشع ها هراهسک نالوا یب !اط هننا لا تاصوو ها لاج ةد ها شد

 ندناناکبش بودیا لمعت ا تال كلش )ا دک ا مال او تاعاطو لمعت هنسافح كراتش ر ط

 هلا لص ها لوسرام دق تو ىح = ) یدشربا هتحارنم کح یز هداوب و اربزرد هزالر د =

 ید رکه نهار (لسو هلع

 دیدن هنارکاریشع هب دام OE مرار لماد یایددماربادخ

 راد ) (تادرفم) رداکدرهاظ یر كنس هدام ودءارز یزغالوق ك ناو مر سیا هل اد دمر نو ± ا هلن
 )ار

 ارعع (هبدا) لکد(تسا)ارز(هک )م( مزسهار)م(لسادیا) هست دحو (ا) م درا (ددم )نوا هتتا

 نالوا لد نل وك هنهلا سدق مرح یا (قراشایانعم) رهاظ (دید) راکو قارق (هنارک )م(اریشع)
 6 دو ئزاک ك نبا ار یش ءنالوادابآ !تشهدو هب اد د هرو توا عمر هزب هند شع هللا ترمطح م دش سه

 رد ان هنس اناعا كفش کت دریز دد رداظ یرازاک تبان ی

 دش ناو ص مر مب مرکب هشداندک » ننه نا نر وز اینو یک نشون ارش ت
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 تادرفم) یدلشغایمرج لرلو ص هلا مرک هش داب ارز لش غانهرادنر ی دقنوتلاو هللا شوت بارش

 ()هتغاب_(ننج) رردنف(نادنر) هال () نوت (مز)حدق(ماج) یا (نک شون) م (بارش)
 ها ةفدلخ یا (یفراشایانم) یداشعاب (دشع)م(نایفوص)م(مرب) م(عرکب) م(هشداب) ریز
 كيلق مرق با و و>-تسناو هدنشو همولا قشع بارش نس مرنا دره نالوا بول سساوحو ضرالایف

 ناجر هبذحو ضف هراردنلقنالو احیا تع و ندکملاش بلق نالوا قح لاجتآیمو لوا تاتهدنشوح | ۱

 هر دلو اهدرارو صقر دف هنره بوروس (نواعیال مناف یوقد- هامهالا) رلققح هاشداب ارز هبا شخع

 رردیاناسح او مرکو ارد هعن بو دیاوفع ینروصق راد فوص
 دزو نج نارد توره مسنرکم و ظفاحوا فطا ناتسد زدرحن یلک

 )فر د)م(تفر) لی( سف)مارم)فا) ریش (ما) م( فتا )غا (ناتس) نم (ن) دهد (دیخ)لکرب(یلک) (تادرعم) یدعسا یب تورم هدنجو رکمیدمرب د لکر ظفاح ندنناتس یناطل كنا
 كنغاب یر ونعم ف اطل ال ةف ح هاشدابلوا ظفاح (فراشایانعم) یدوسا (دیزون) ها( نج)

 نذ| ندزیروصقهدمرک غابو ر ڪم ید هروکناسحار طظنربو یدمرب د لکر ندنناسح او ض فو ند ناک

 رکن د* سف یدسایراکز ور قف ور هاب | | دز

 درشن یزونه ظفاحو موم تفز هک ٭ بابردارتکداددرذکی رام
 م(رام) (تادرفم) یدعاط بارشزونه ظفاح یدکی یمومراهب هکهک | یلاعلداعیارومصکر راب

 نالا(تونه)م(تقا )م( ےسوم)یدتک (تفر) هک (بارد)ییشود لدع(ارتسکداد) رک (درذکم)
 هکم وا عم یناف ل اعل داعد مھ یارول هکر را (فراشا یانعم) یدءاط(د شخ )پا ارش()

 ( اضبا هلو ) یدمس “راه هان ت ذا ند ةع بارش "ظفر ونھ ید هرخار عیدنک لک

 دنک البمفدود شعب هنکه زا ٭ دنک اورنادنرتحاح شورف-هرک

 (تادر هم ردنا عف دینالب ندناوراشغاب یه یلاسعت یا دخ هديا اور یتتحاح راد ر یعناص بارشرک

 هدیا(د حح) اح(اور) رار دنلةوررابع ( نادنر)م(تحاح) یک اص بارش (شورفم) رک !(رک)

 لای شعبارشرز | (قراشایانعم) ردیا ( دنک )(الب )م (عفد) راشغا ( دشعب)م )4 ڏک )ادخ (دزبا)

 ید نتج اح رار دنلق انار تون لماکد شمه ن دیا ضف حسم یب راصلخحت دیره و ی رابلاط هاد ادر او ضفو
 باشم هل باكل ا عقد یخ یتسالب قارتفاو بو دیا فشکی باج یلکندنا یلاعتو هناعس قح هسر دنا لص اح

 » (دنک انعر ناهج هکدروان تربغ * ادک اتهدابهدب لدعماجهقاس) ربا موصعمو

 م (قاس) (تادرفم) رلباانعرب یناهج هکهبمروتکت رغادکح اتو هلا ل دع ماج یا :قاسیا |

 (دروام)م(ترعغ) ربتف ( ۱ د ڪڪ )ىح 7 )بارش "(هدان) ) ریو( ەد )م( لدع) حدق( ماح) هسا المال 9

 دنواتمدادعتسا هجرک (قراثایانعم) ریا (دنک )تحزو خر (انع) ول (ر) م(تاهج) هیر
 || ربقفنالواهبامی هک هب ازا ندا دخو تمه هن سلو ارباب ه نم هلج ماحد اشزا او ضیف جک مسیااما

 وه ساعت رده انا ها ناغفودا رد

 دنک اطخدنارسهنارت نیا هنوکناو « در لا ی سک هکدوءزاس برطم
 (تادرفم) ردیاطخز با خرت ین رووا هک هک لواویدلوا ا لاعد و٤ برطهیا
 یدلوا (درغ) (OT ردوهاتل آر (دوع)لاچوزود(زاد) )م (برط)

 رب (دنڪ )ملغ )نايا (یس) همت ناز بن ینم) کتک لوایند(یک قاد
 تمهورظن هکب راهدن دعتسمانو ناشر ر مہ نالواراسنالاو بوا قلا فرصتمیا (یتراشایانعم)
 شاع دلماکه ح ولو هلن ا لا لس اب عاطقناث داوسام یلکب و دیا حالصا یزلاحور اک اہل اتو الق بوروس

 داقتعاو ےکر هو یدلوارمس اجا هک دکز و هديا تسر دزی داقتعاوزو هوا لئان هدا مم توا ال -_ہق هكدا

 ر دروب (نومدقن الو ةعاسنورخ اتال مهلج هاجاذاف) هل ذی کی دل اط یدلواهرزوا

 دنک ادخابنا هکر نکم تشن ۰ »مک یا تحارودیآت تب .خدک 1

 را
 ۲ سس
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 م(ک) (تادرفم) رايا ادخ یران وا ریز هللا تسنهرمغ لقاعیا هلک تحاررکاو څر هکوکواكنسرکا

 )هل( نکم)م(تبد)( مک یا) م( تحاررک) هک( کوکو( تشب )تقم (غد)
 هکردندتسردداقتعا هم (قراشا یانعم) رلبا(دذک ) م(اد-خ)یرانول )ا( ارز( هک ) هبیریغ

 هدو كمر وکن دنرم-غ ینا هسرواک هن ره تح ارواطءرکاو تح زوالا کو کو رک ار دمااعت نا نم هرمشو هرم

 ردشانید(هناسا لکه لا فرع نم ) هکرابا ادخ یساک كرانو هدکایر اظ رکر دا. طخ
 ددنک ارسیلوضف یر فعض مهو ٭ تا لضفو لقعهر هک هناخراکرد

 (هناخراک) یف(رد) (تادرفء) رار ا قالو دذ نوصن مهوواب ار فطر دقو لو لطف و لقع هکهد هناځراک رب

 م( ید )م( فعض) )۶( مهو) دو( تس )م(لدف) م (ل-ةء) لو (هر)دتدحو (هزمد) یواشا

 | هدنسهناح راک هللا ةفرعهو یهاا ی ) تا رب |( دنک )نوع (ارب)یالوذن ( یلوضف)

 لقءوابآ ار فض نالوا یول غم ةع سن ار دکی ربص هب البو اضر هباضق نامسهر دق ول یر الوو تلسع

 ردنداطخ هدو نود ار دیا هضرا مهیا دخ رب دقت بو دیا قالو ضف نوصآ دادخردقو اضقمهوو

 دنک افو تنامادهعد یکلاسرک * ناماءدزم دسر نا نب رک اقس
 | تبا (اف-) (تادرفم) هدیاافو هن دوعتن اما كلارك اروشد ربا یسهدز «صالخ ندرلو هکاقح

 سیال( Jee) (ناما)م(هدز «)دیوشب ربا( دسر )داغ (ناغ) و( نب ا) نم (ة)
 یدواونوأو) هلا دعمسا (فراش | یانعم) هديا( دن ڪڪ )م(ظد)م(تناما)دار ةو لوف (دهع)

 الع هد دع ریشه هارو هدیا و هنده هللا نما ثااسرب هکر دقه عو تبا هک رس یس هع تا ) دهعفوا

 فو و ندراغ عسج بورا یس هدر( , الا اوز عالواوفا النآ) هب هسکلواهلوا مقتسماداقتعاو

 | . .رادوهماعلاعتهتا یصدهان دیس ءاصمر ڪلا اذهل هتاانقفو رولوا صالخ ندنقرفو تقر
 ۱ دن اودفاصیابتسودلصوا # تسهراشیالبوقشءدرد هک ارام

 |(تادرعم) ردیا اود بارش فا صا یلاصو ك سودان ردراو ی-البراخو یدر د قش هکنوحم مزن

 | (ع)م(تسددلسدی) د دراو (تسه) قاشوخرمت (داخ)م(الب) م (نشعدرد) نوجا مب (ادام)
 شع درد ك مالا ترمضح هک نوا مزب (یراشا یانعم) هدنا (ید کک )م (اود) م(فاص) بارش

 هاربو دنا صالخ ندندردیراخاوحو سفن یزرالشم هلاح نيد طول لشو ركب اوھو سهنو

 یفاصنانلوانابحا لا ادختادس -اتدوخ اب تدودل هوا نوا زهاقاوا میقتسسم هداد> قسعدرد

 / ر دکر کال | اودقشع بارش
 دنک امیامحا هکتساکیم دیسع ي تخوسدرد ظفاحو ی رسردتارناح

 م(ناح) (تادرفم ۱ هدیاامحایزر هکردهدنق سفن یسعریدناب هلدرد ظفاحو یدنک هدنسا دوسیم ناچ

 یدناب(تخوس)م(درد) هسب المال ( )م(طظفاح )بارم "(ی)ادوس (سس) ف (رد)یدنڪص (تفد)

 (قراشا یانعم)هدیا (دنک )رب (ام)كمل ربد (ابحا)ردهدنق (تساک )بارش ( )م (مالسلا هملع یسع)

 تابحهدنسادوسلقدعبارش نالوا ی هاودز ی راع لجو نه هساق ضایهاوز-ه-هومانو توغ

 هبا هب دنا تاسح یراقام بیم هکر د هدنق مرک لهاوا فن یسعرب یدنب لا در د ظفاح یدکو یدلکهمودو«

 هده شعار نالوا یش فاقع و ارز یدیدیارورمس اتا لای رها اهن ءال بودیااسحا

 اضرهاو نیما هناسلوآ تاکرر هتل انعتم ر درس عا لو صو هدوصةمزمس هل سو

 دریک راک ناراد هعموص همهان * دنرکی رابع هک انآ دو اراه دقن

 رلهنوط یب درا شیارب را بذ وص یا رعیعتولط هعدوص ی اودا زەبوطرا. ءرهلدش هک هلوا بک یا

 (۲)هرح(ر اع) هک اب( هک انآ) یم هو( دون ) ص ختا دا(ار) عجة دا(اه) هام رس (دقن) (تا در )
 ا ارب (یراکی) راصت و ط هناذت دابع(ناراد هعموص) یکود( همده)یت> (ات)رل هتوط (دنرمک ) هبتدحو

 یکی دنا نواب روا هکر قبا دک بارو سئو غم لق (قراشایانعم) رلهنوط (درک) نیدرآ

 لکشل ارم سغت ید اوا راکش |یدهدااع ویک یتییدلواهراکش ارالاحو رالع هد (رتارسلايلمو)
 عج حد

۹0 > 
 ا طعم زل
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  EN ۸ره 7

 دنریک یرابٌهرط محو دنراذکب ۳ راک همهنارا کت سن آن م دید توف صم

 (تادرفم) زتوط کو یسهرطثبوبشورا دا تی لر اگر داوا مزو ک لوق تو تاصم می
 ر (دنراذکب) م (ںاک لج (همه) م (ناراب) هکردلوا( کت سنآ) م روڪ مب ا

 عسحو ب (قراشایانعم) )هبوط (دنرمک )هبتدحو(ب) ۶م (دان)فازو یاصلوا(هر ط )کو( =) ەديا

Eنیب د هلو ا هللا یلا لص او هکر داوا ید زط نالوا لونهم هتبا دنع زمکی دروک  

 دلا ظفح نده لاف نصا ارغاعمجوندابر تودنا لرت درا ثا نالوا هدنرظن كةل ىلج تق رطناراب

 تاضانرنامز هصابودیاراخ | یلول تمحو ق شع ی ریا قارح او حیا  یاوسام عجم ن دل کن

 رهرونک هلا قلقلوا فصتم هل ها تافصبو دنا یس هحل وکو یل هما تا دها تو
 دنرکی رارق هکدراذک ناشکلفرک ٭ یاسفازرسنان رح دننفرک شو

 م (شوخ) (تادرفم) راهتوطرارقربهکهسروق یران ا كافرکا راب دنوط شوخ نجوا یناز كنمقاسرابح اصم
 RR رک م ( فاس )م( فلذ )حوا (رم-)رایح اص۔ (نافب رح )رای دت و (دنتفرک )
 هللا تافه فاصت او هلن لا تاصو (فراشا یانعم) رل هبوط ( هنر کت )هت دحو () م( )را رق) هسروق

 قنافصوبدر هل ی ناف یشلا ف یناف ماد شمال وا یسقاسكةشء بارش راقشاع نوا ك ەر ا هننلود

 هدننروصالب لواهسرروهد-ءاسهر عو هسروق یران | كافر کحاراب دنوط شو نسعم قد ر طو نوا

 : هلو انار رح ناسناو كلم هکر هن وطرارق شور نا امظنع مننالوا

 دنرمک یراخ ن نمادزادزسارنالسلب چ لک ادن هکدزادن مرشنوج غاز
 (تادرفم) ابنوط یک وک ارد الا ووا ارزو لکه کس زتوط مرشنوح غاز

 رب ( ال )م(لک ) لع(ب) قلا (ا)دوق (دس)زتوط (درادن)ابح (مرش)(نوج)هغاق(غاز)
 هفسح (یراشایانعد) رلهنووط (دنربک ) هتدحو (ان)نکید(راخ) كل (نماد) رک (را)ردغب ال (دزس.)

 + قاس روب یکل کن دنراقلزس امس راب الک اند لازم اسحنالوا بااطها ده فرج یک غازراوخ ۵

 یک یلد اماژروآو امور رع ندا دخ ضشوراردنام ادقا هلل توریت یهاهلاعدشنالوا یهلا یشع بارش

 هغلا ناجر مر یوو ضف ندندش ره بو دیا لمت هنساغجو نعطدلراراش لوا نالوا قيال هراقشاعقداص

 ای یراصس لنش نبرد هک * شورةم ناو زاهر یوزابتوق)# رلهمانا یچس

 م(توق) (تادرفع) راراتوط هل اراوسربیراهحرب هدوکسعوب ریز هغ اص یوق لنسوژانزیهرمهراپ وخ

 )فاز هقاص(شوفم اب وب (نایوخ )سالم ()معحر) لوتوه نم (مزز)
 یانعم) زراتوط(نرک )هیتدحو() وان( اوس) هام (؛)هتدحر()م(رامح) رکدع (لیخ)
 ههللاءا لوا نالوا اد ناوم هارو رغورکی وک ی رب :الک ان دلعا ین دنس ق شع ہار كل اسیا ( راش لإ

 ءابلوا نالوا هقنادونح و ارز هچاص قاماق م لاعو هسدق توق هل سا وعد كلتا رک حاصو تامتتمو تل دهاز
 ها شرع هد دوجو ملقاورراب اخى ملقب هک لب لکد یر اص- رب ه کر دراورافر مدت ب>اص هدنسارآ هللا

 عسنمویهلاراونار غم لا حارمشناو حاتفن بول ندنفرصت كناطشو سفن یتراصح بقنالواهدنسودنک

 نس هلو ادو در هکرذط ارذنطارارلب ین ابر “بند مولع

 دنرکی راکش هل ره همر هک # نوش دنربل ده ناک رڪ نیا برا

 (تادرفم) راراتوطراکسشرپ هرمز د هط ره هک ردراردا ب هند اناعراهدارلرتو یرا

 هناو (نونع)ددرلردا م (دنرلد) بع هن (هح) راک تورلد : ودع (ناکرت)یروا( هع .) و و (نيا)م (برا)

 رارات وط ( دنر یک  هبندح و( )م(داکش)م (هلفلره) لربکح (هزم) قوا (رت) هیالمل )ا(

 ق بلاطرابلو نالوا ید ثراوو راهداز بوبو بع هن م ر نالوا نوی رداف یا (فیراشا یانعم)

 هدکع | ارهظم هنس رس (اوونآ لبقاوو» ( بودیا صاع ند همن اسقن تاوپشو هدککودنناه ران وا

 هي



۳۷۹ 

 شاوا لفاغ ندقح یاق هح هطفلر هبرا دع ناجرظنو هلراهاکن ےن هکر دراسفن اسک بع هنو رر دا بم هن
 راونارهظم تودنا دبص هلا نا حس ضفو هلناجر هبذسح یی رابلقبوروتکه باده ءار یراتل الضله |

 م کرب هلن انعتم ردراشابا ادخ تاساحت

 دنربکی راک تسد نارد هک صقر هصاخ ۳ دشا شوخ ین هلا وزر عش رب صقر

 زراتوط لا كی وحرب هدن آ کص قرر لوا صو ەخ رد شوخ صقر هرزوا یس هلان نو هرزو اره 2 فا ۱

 دا( (شوخ) ما( )م(ن) فی )سش) لع (ر) هوزوماکم(سق) (تادرفم
 نوک )هند ()بوبش(راک)(تسد)ن(ار) هد ()(صتلاصومخ (هماخ)
 سصقرراتخ الب ها لاا لو ها ناجر هی ذج بولوا تىم یدشنو سید (فراشایانعم) رادات وط

 (مبیدآقوخهتنادن) تالماکد شرح ادخ بوبحربهدنا کص تررپ لوشاصوصخ رد الحوردشوش عامو

 هلوا سعوط ین انا تسدو یادی ومل س هعرکتمآ

 دنربکی راک که ناوتب رکناسنیز * تس نانمکسس معازنامز یاس ا ظفاح

 (تادرفم) رلهنوطر کر نداترواوب کک ی هسيا ن ےک رد قول ی غراننکسم ه هنامز یاسا طفاح

 (ناصنیز) ددقو (تسن)م(نانیکعم) م (مغ)لوعفمتادا(ار) م (نامزیاشا) م (طقاح)
 رل هب وط (دنرک ) راکر (یراک) هکن سدو كی( هکهب) هدا ا (ناوم) رک ۱(رک)ندانرواوب

 یساصعالام تابقع كق شع هاروا رزر دمز ال یو اوربل | یلعنواعت هحرک طفاح یا (فراشایانعم)

 مهارت مد ءاجر) ه دنر لک لاسو هدنرا هفوصتم هنامز نر کلر دج اتح هر هاظمو نعم نا ده ارربندنغب داوا

 كنت ارن عج آم لع هللا ناوضرو سو هملع هلن ا للص هنا لوسر اع | هغر س یس «عرکتبآ (ادحاھکر

 لا تازعو قمقحم رشط ه3 داوا نکم نددنسا راكناامز یاسا وا ردق وب یراتنو اعم و یراتسخ و یرا جس سه

 اضباهلو " ردمزال صا

 دوبهلاوح تاو د راکت ذرب دو هلاس س دی هک شو باو م دید
 (مدید) (تادرفم) یداو اهلاوح هتلود سیا یدنلو ار دعت یدیاراوهلاس هداا مدرپوک ها شود لزوک

 م(: ءت)یدیاراو (دو)حدق (هلاس) هدلا ( مسدب) )م ( شوخ ) شود( باو>) هسم المال (ا)مدروک

 (مانلارلک اندلا) (فراشا یانعم) یدلوا (دون)م(هلا و ) هنلود لو دب) شبا (راک) یدنک (تفر)

 ندملقو ندغاسا یدیاراویدت كنب ارش ت ہو شعاع ا د هدملا کم درو هقسف ولو هلا دمع هحشرمس یربخ

 تاودزجراک هک ی داوا هب وش ههللا ترضح ل نسحو یدنلو ارببعتیدیا بول-سمیربغ ندسهلا قشع ۱

 یدنروک ی دا تنطلس ءلةتعو ی داو اهل اوح هب هن دنا

 دوبهلاسو د بارش تسدبنآرهیدت ٭ تشاعوعدش هصغعو خر لاسلح

 قرد (ل-) (تادرفم) یداواهدنلا بارش قلمی یک | یرببدنكنا تمتاعو ل دکج هصغو جر لب قرق

 لا (تسد) هسبالما() لوا (نآ) م (ییدت)م(تیقاع) ك دک (ےد شک )م(هسع)م(جر) لی (لاس)
 تاضارهنسقرق (فراشا یانعم) یداوا (دو) هیرا دقم ( اه)یلسب ( لاس) یکی ا(ود)م(بارش)

 یهبناسفن تاو مشو قالخ امام ذو یبعو یر ک هک ات م دک البو درد هلا یوقتودهزو تادهاتو

 هک دلها یبارشیهلا قسشعنالو | لزا تہقاعود د مربا هب هسمهلا تابلت ر اونا هللا بلق تراهطو مدیا هل ازا
 یدل وروهظ هلا لاج ر اونا فاش تسز | هدولقو یدلوا لصاح م دارم هڅ دلوا شونو

 دو هلاک ن کنم تینا فلز نحیرد * تعز مساوم هکدا فان نآ

 (نآ) (تادرفم) یدیاهدن اکو ینز وب واج نیک لوامدرتسا ندت کی س هفاندا مه لوا

 م (تاذ) ملک (نیج) ف (رد)م(تاج)نم(ن)م لید (تسساوفیم)م(دارم) یک وک اسم (ہفان) لوا
 دا مرخآو لوا لوا (قراشایانعم) یدیا (دو )مجرب (هلالک ) واکه( نک دم ) بوم (تب)لوا (نآ
 ه صلیب یھاشنش ناجح رے رو یھلا س اتا كش م نالواە دنملا باح لس ش٤ بولوام دوصقمو

 یلاعالا یل _ءاو نم کج م لوا هلن دمح مدراب د ید ساو ار طعم عاج غام دو مدرتسا ندمءلاطو تع ترم
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FIREFIR ERGE TTI۶ .  

 : كهللا ترضح نالوا یحاص رج تاغ

 عام دو مدار هلسس یه ا قشعنالوا یار
 ۱ EE رتسدرا

 الو دیدنا سعی !ندلا ی ی:ورص-یراجنم
 راخ)یدیا (دو) هادا (هدرب لا(تسد

 9م (ی)هلاس(اوز یدک )دن
 دن تاضو فویهل ارام ی تجرتاح

 تاحو ییلتوخ رس یو سام تاقاعت

 یداشمردنکندلا یلقتانعبور

 >“ ءناطلس نالوا ی اسهدعلق ت

 | تیلومرومنوخ
 کد یر تب اک نکا مرت

 تساتادا(كبل) م (مدونجم )ن
 )وام (مرک)وفس تاون
 دو بتا یه عطقو قرت تعاد هکرو
 [تفرکهاللادشایراقداواالت

 ۲ *ارکشت هک لب لکدنوجما تیاک
 اهطظاودید ا مرکه اونیند

 ER SES ارد

 ماناه ماد هدساتساهنان

 هم تنکنوکره
 یدک قى تیک کو
 ۹ ۱لوا(وا) هک هکه کرح( هکر

 هر)ف (رد)یدمرید (دیب) هه
 3 - (وت الاذعرنماین ) (یراشا یانع

 ,ندشفح بوو یدک ايمن تدام

۳ 

 دوب هاتو ءارصسع غص راک کم دنآ #* ج” توداتا ردک شک "اکف رطرب

 ادرهم )یدنآ 4و هآ یشالرح- غ هکمدلوایدشو دی ا !هخرطنشلکاکییتقو حا

 ۲ عت( مد او (تآ)م( حصتقو) یدشود(داها)و دهارعوا (ردککب (م) م(نشلک )م(فر

 دوم و EK (ie مر صوت( خورح) م(
 هاوناععود رف دح قشعیکرح غص بوث ناجر ں تف هد قور رح نوعا من درا | ظا

 ندنفرط یدک ییک یرلقداوا عتعمندنشمعن ها E E هرفسرقاحن دیا

 ردنلو دن مارس اوخ و ف کنم هل ل لاجراون !تولو ابا

 دون اسردصر هب هتفسن ار اتت ره "1 هاتح دع ظا شکل درع مدد

 (تادرق یدیاكی ندهاسرزوتح ر هندهتسشم لوا لدروک ینرعع سکلدلظفاح هد نح دم«

 اش حدم) سیال( ممتا ) فنر یکج لکرک (ضکس»)مشزدروک (ب
 رو دم نع(یا) كي (هب ه) ردداص ظفاحنا دونا ( هتسفس) ندا(نارا)م(ت ر

 ییا ارزان هود ک لظفاح دن ینصو ل قىقح هاش (ینرانایاتعم) ىدا (دو) م م( ا



TAF 

 هن ولطمیلاطیک هفس كلدروک یدلء !ناس .قشعرارس اهلا بغ ناس دنتر او ص فطارغش

 | یدناكيندهلاسرزوب یربره لات اوبد ظفاحز

 دو هلازغرتک هکر عمزور شش ه رکر شد شروخ هک دانا

 | ی دیا هلازغلرف عضورتکهدنکوا كنا هدنتوک كنج دشروخ یعتول نالسر هک اشول لج

 (شب,)ینوط نالسرا(مکم ش)شنوک (دشروخ )م( لح ) بوضغ(دنت)م اش) لوا (تآ)
 یدیا(دب) نام (ناغ)فیعض مت )كنج ( کر عم )نوڪ (زور بالا () ب
 د ملاعماقمهکلب سهشنالوا هدنح ردساهدنکو ای الح ورهف كنا کردا لوا هاش (ت
 یک یشعضكت هازغ هد کح كنح ندا دخ لالح او فوخ هق |«الوان وا یر هتم لس

 ررولوازج و یثالتم ِ
 دو هلال ناجرب هکرهع رس-غادناز " غان مسنللب ل درد کفرتنآ

 (تادرفم) یدیا هرزوا یاب كن هال کندغادروخسملوا ید قاز شه ناکوک تگ

 لوا (نآ)نم(ذ)م(غاب) لب حام (مین)م(لیلب)لکو ڪک ( لد )ف( )ی دقارب (
 (یراشایانعم) یدیا(دوب)م(ال)م(ناج) ىلع( )شما چا یی ول هی (ر
 هدنوردلواو رمز کر هشنارب هکیدقاو تنارب هنلق لفراعنالوا یبلب ةدحو غاب

ENE ۳بر  epg 

 اض هلو لب ار اهظاهد

 دنادیردنکعدژاسخ 7 ۱ هکره هن ۰ اد قرلد تشوزف زهره ۰

 (تادرفم) زاب هلس كار دن کر ءزودهنآ کے کر زاب هلس كلرمل د یو دنهل عش ی ىس

 نا هرس( مبل )در دنا عش(تخدرف )از ()تروس (ج) کره(«
 (یراثایانعم) هل (دناد)هبردصم (ا) ردهاشدابمکحرب (ردنکس )ہر د( دزاس) م( ها

 هدر هبلقع مولع ثاسح اي رنو ییقدندلافو لق نا عجیب همسر مولع م >و )صحت ی 9

 ا ءالع نرتسوک تروص نحو نرب دنل لعش ءرهح هلا هل بولو ارور ؛هتلقع یک راب رهد هاو

 موص هلفأان قوحقوح هک« کر ره نم هوا ها لاعوزابردمک ادخ بو2 داوارا درمخ ندندرارس

iyهرفک هلال ازاس هند آیسلق لا تازه رو تاضابر قوحوزا واع وراک  
 یکن وود بولو ار ورغم هلک .اروهظ)ءداعقرااجاردتسایضتالوا ی :هصان كتضابزیکن ومقارشا

metل د مو یلفحشو قلق داصرم مکحیک ینا ور دنکس انکب | بڪ رم  

 .|االوم عرس تاد نموا مات شم هد قدس ومبولوا انف ندودنک هلکش انس

ib af۱ تدداد داش یس یسدرمسپ ۰ تهیورمدآ سلبا یس نوع  

 دنادیرورسنیاویرادهالک ٭ ت شندنتودا ہن ےک, فرط کرج ەن
EER oi:راب یداع كارورسو یمله اش دا نالو اراد حات یدروواهرکو یدوق کرک  

 (تستن)بوضغ(دن)یدوق( دا خ)یرک (جک )م( هلک )راک (فرط) د یت(هن) (تادرفم)
 (قراشایانعم) زاب هلس ( دناد) یاولوا ( یرورمم)تداع( نینآ )یاصتر ءالک (یرادهالک )یدرووا

 نتروص تازعو ضاارعاندقلخ هل ساوعد كل سواد مدنک ی جات تفال -ندلماک میشن که سکر رغ

 | لا دی تاح الطص از اربو هلا تاالجو تمظنع بورتسو کح تمارکو دا + و هقا رم ۵ اانخسا و بواوط

 ۱ | لتقضح ناهاشنالدار اد جات هلن فرط نم هلغمر وا هدنحشم دن سس ۳ تود !ناسو طط یرلادخ

 ۱ زم هلس نب رلب ونعم تافرصت رم آ کلرورس راک باتو

 دناد یردناق دارت رمم هکر هن 6 تساعاومزرتک !تکنرازه

 ۱ ](تادرفم) زلب یعب 4ل- كاردنلقهدیاش ارت یشاب هک کرهردلکد هل وبر درا کن لس لر ها ندیومهدنو

 )(ره) ین )رد( تسا) هو (ای) لب (یوم) نم( )ره( ام( هتک )ی مزه
3 ۲ 



۸3 

 لیراتلع ل ید یلود لوا ی دیا هدنن وه بغو هدنت افص لع كهللا ترضح نالوا ید اص ہل ج تافص
 مدلقرطعم ماج خام دو مدلو لسس یهااقسعنالوا یساود

 دو هلاس رد یودمآد- ءاسهتلود + رد“ معراج دو هدر تسدزا

 نم(نا) (تادرفم)یدیاراوبا رشهدهلاسو یداکدعاسم تاو د یدنا نیما ندلا ی یو رھی راج مغ

 عام (تاد)+ )بس ()م(غ)شوشرس(اش) یی (دو) شابا (هدر)لا(تسد)
 دوهظن (قراشایانعم) ید (دب)حدق(هاسی)ف(د)بارش(ی)هلاع(ماو)یداک (دمآ) نیم
 1 نکی اهدا دخ تاحانمتا ذذلت هدر« تتو نالو | یه انن مان تمعن تاضو.فو یھ ارام“ یب تحر تاعش

 | افي یوا باق نالوا اد خ لت ناخ یل ش وهب یوهو سفن تامحو یفلشو خمس یوسام تادقلعت مغ
 | خرس ی-هللح تآ (اهودسفآ هب رفاولخ دا ذا وامل انا )هلن ا دمع یدیا شمر دکن دلا یلقنانعبورو

 ۱ یدلب | عفد یی هشیدناو مع هل هل !ناجر هب دحر بولوا مرصانو نعم یشعناطاس نالوا ن ک اس ہدھلق تک

 دوبل اون نیا مرک نا وخز نم ئرور #3 ۱۳ كيلومروضمنوخ

 1 (نرح) (تاد رفم) یداو | ماعط ول یصاو قزر مب ن دنسهرفس مرکر دلکد یر تاک ش نکا مر ناد

 | اب (نس) فن (کزدر) رد (تسا)م/( تاک (یاج) ین (ن)لاردتسا ادا( مر (مرونجم )نات |
 یادخ ترصنونوع (قراشا یانعم) یدیا ( دوب) همقلو م اعط ( لا ون) وب( نیا ) م(مرک )۰ رفس (نا اوخ)

 اأ ثماظع ءاببن نالوا ادخ ناب وب عج بر  امیاصقا لو عافترا ببسو بتا یه عطقو قرت ثعاب هکروک

 مالکان نکیل مر ناف رکج هلا لاو تنحو مغو درد هحن هدقشء هار بولو ارا تف رک بالبلاد شا یراق داو التب م

 ندنسهرفس مرکی کید سا مرکه رالوقاسلایلاعتقحهالزازور هکردنوګار کشت هکلب لکد نوعا تاک ش

 ردشلوا اخیر نیک باک ها

 دول لاو سمه هکنوح تزور ٭ .مادممروضمنوخ هدکم«نانسا

 یداواو قم ایهلاریدقت اکی هکنوح هدلوازور مرعا ناف ماد ها

 ۱ وب لالنابهکن ابر ذکهررد # دیش ووو رەد تنور

 (تادر ةم) یدلوای دكت هال ده توا لب یدمربدلکرب ندیوخ بو یدک یم تبع هک هک لو ارک

 |۲ کر هتدحر )بس ن) تع هم یدک ا(تتکن)لدا(ما) سکه
 یدو دوم () یک (نابهکن)لی(٤)یارغوا لوی (راذکعر) ف (دد)یدمرد (دیخ) هیتدحو
 تعاطو تبحو قشع ه دل اعاقب یول که سکر د هحش رم ۔یرخ (ةرتالاةعر نما دلا) (قراشا یانعم)

 | نام رے رر ارب ند درارس اویدمرد ناک ی جتو ضفر ند شق بوبحو یدک نيم تدابعو

 رولوا ښت اج رخ هربشول یس زان رع بولوا یک یسیکب+الهدنغار وا لب نامه داف ب یدل و
 دوب لانو دآرصمخرمراکهکمدنآ #* ج ص تقو داتفارذك اک ف رطرب

 یع(ر)(تادرفم)یدیا هلو آ یشیالر حس غ سه هکمد لو | یدشو دقمارغوا هنفرط نشاک اکی یتقو حاص

 سفن (مد)لوا (تآ)م(عبم تقو) یدشود(دانفا)قمارغوا (ردک )کب (م)م(نشاک )م(فرط)
 بقا ره ی اقوا عج هللا دم (ینراشایانعم) یدیا (دوب)م(هلانوآ)م (رص-) شوق (غره)م(راک (

 هاوناغفو دان رف هلا ادخ قع یک - ع بوس ناجو ضف ەد- قور عر ه نوجا عی داوا ظا حو

 1 ندنفرط بغ ن شاک یس داکپ یکی راق داوا عتقم ن دنن معن هلن | لاج بوابحآ ا

 ر دشلوا طسنمهلنا مر ارس |ناو>و یک: ملا لاج راونا بولو | باب ےک

 دو هلا در دصزا هب هتفسنارا تس ر ۵ « هاش ح دع طفاح س ےکلدرعش ےدید

 (تادرفم) یدناكب ندهلاسرزوتر هندهتصسلوا لدروک ینرعش شک د لظفاح هد نح دم هاش

 E e GELALE لکوک (س کل د )م (رعش) )لدروک (عدید)

 زو (دص)نم(نا)كي (هب) رددام ظفاحناوبدهدن :ول نکلردنک (هنضس) ندنا(نازا)م(تس ره)
 یسلجتندباروهظ دو دنک كليا هدنقح یتصو لنققح هاش (تراثا یانعم) یدیا(دو) م(هلاسر)

 یرا دم
 .٠ ل



TAF 

 هش ولطم یلاط یک هنبفس ل دروکی دابا نا ق شعرا رسا هلا بغ ناسا هدنترو ص فطار غش یرادقم

 یذیاكیندهلاسرزوب یس بره لات اود ظفاحرر دشرا

 دول هلازغرتک هکرهمزور شش ۰ رکر شد.شروخ هکر جم دن ماش نآ

 یدیاهلازغلرفعضورتکهدنکو اكا هد نوک كنج دشروخ یعت وطنالسرا هکءاشول ړل مک لوا

 (شب )تل وط نالسرا(ریکممش) نوک (دیشدوخ) م(هلح) بوضغ(دنن)م(هاش)لوا (نآ) (تادرفم)
 یدیا (دوب)نارب-> (هلازغ) فرعض (متک )كنج ( هکر عم )نوک (زور)هسیالمال(ه)ربعض (ش)لوا
 د سلاع ما قم هک اب سه نالوا هدنح رب دسا ءدنکو ا یلالح ورهق كن هکردهاشرب هل وا هاش (قراشایانعم)

 یک یفعض كن هلازغ هد نوڪ كنج ندا دخ لالح او فوخ هّ الوانالوایر .لتملقحرارنابولوا

 ژرولو ابی ی المو وزیحان فیعض
 دو هلال ناجرب هکر ر خاد ناز n ان ےسن للہ لدرددنکفشنآ

 (تادرفم) یرباءرزوا اس كن هلال کن دغادروشسم لوا یدفقار شنا هسناکوک الما»یب مس دان لعاب

 لو (نآ) نم( ذ)م(غ)حابسص (ميسن) م( لبلب) لو کس لد )ف د) قاب (دنکف) مشت 7)
 (یراشایانعم) یدیا (دوب)م(هلال)م(ناج) یل-ع(ری)شماجا صعب ولر هم یاب (رهچ رس) م (غاد)
 هدنوردلواو مز کر هشنارب هکیدقارب شتاب هنلق كفر اع نالوا یلملب كتدحو غابلالحا فوخ لوا

 ب ول زکه دنناج یک عادنالو اهرزوایناح كي هلال سماحایا رطضا لاو یعادلشنا تمظءف و نالوا

 اض هلو یدلب ار اهظ اهدرفر ندلاعقلخ

 دنادیردنکسدزاس هن | هکره هن « .دنادیریلد تخورفارهرهح هکر هن
 (تادرفم) زاب هل تار دن کسا ہزو د هنآ کس کرہ زاب لہ كلربل د یدر دنل ہل عش یس ہرھح ہک کر ۵

 لب (ناد) هر دمام )درد (تشدرف) از یز تروم (مرهج) کمک( ) یا(
 (قراشایانعم) هل (دناد)هددصم (ا) ردهاشدابم هک ene ههن)

 در قم زانا ےک راد یک روا کیر ر مو رک نا شر

 رداطء الع نرتسوک تروص نسحو نر دنلهلعش هرهج هلاک هقاځ بولو ارورغم هنلقع یک راب ر ۵ د هل اف مصت

 Ca قوحقوح کک کرب ردو حلوا هاب لاعوزابردمک ادخ بو بع هغ داوارا درب ند درارس ۱

 ان اراس هنا آیت یلق لا تازه رو تاضابرق وحوزانواعدوراک ذاودارواق و
 یک وز ترول ورمی اروهظرهداعیراغاعاردتتا یضه؛نالوا ی هصاخ ك تضابر یک نو. قارش

 كل دش مو قلفحش و قلق داص ےہ ہک یک ینا ور دنکسا نکی | بڪر زره یراتعدب عنشا ید یکه ی
 نالوم مر OO ن ىزا قورا د رک سارع

 تسدداد دیاشن یسدر س ¥ ته یور مدآ سلبا یس نوح شننو و یلعالاهرس س دق

 دنادیرورسنیاویرادهالک ٭ تسشندنتو دامن ےک لک فرط ہکرھ ەن
 راب یداع كلرورسو یمله اش دا نالو اراد حانت یدروو اهلربکو ید ود یرک اینران کک كنه الکه کره

 (تسن)بوضغ دن یدتهان) کرک( )م( هک اک(فرط)م(کر) )ادرس
 (قراشا یانعم) زاب لس (دناد)یاولوا (یدورس )تداع(نمسآ )ی اصن وطهالک (یرادءهالک )یدرووا

 نروص تازعو ضارعاندقلخ هل .ساوعد نا ھول د مد دک ی جات تفالش ندلماک میش 9 هک سکر ره

 لاد اتاحالطصاز اربو لا تلالح و تمظع بورتسو ڪک یارو وجا شو هقا ن طا اتعتساو بواوط

 كتم ہقح ناهاشنالوار اد جات هتنا فرط نم هلغمر ووا هدتشم دن سم ۵لر کن و دیا ناو طبض یراا
 زلب هل نی رلب ونعم تافرصتو نادآ کلرورس لر اک عامو

 داد یردنلقدشارت رم هکرع هن م تساشاومزرتکراهتکنرازه
 (تادرفم) زلب قعی هل كاردنلقهدبا شارت شاد هک کرهردلکد لب وبر دراو هتکن كس لر هيا ندیومهدنون

 م(ره) ین( دد( تسا) هو انا لبق( یوم )نم نثر هی کباب( هتک تر ك مزه
 5 ن



 ۳۸ ما

 هدقشعءهارول (فراشا یانعم) هل (دناد) هنر دصم(ان) ات لا دیا (ردنلق) هنول (دشارت) شان (رس)

 رارمسا هغ ا ندلدرازه دص یی داو ارجاع ندنک اردا یلقع تالقاعو تابت راز دم هدهالا ةفرعم قر رطو

 ترس ناروراهدنترو صدد سه بو دناراشخا تازعهشو کک بو دنا ل رت یا درب رهردرا ور هت قد

 تةق نار دنلقیراراکنخ انها كب هن دارارمماو یراراد هدر ك ههلا سدق مرح بولوا انآ هللا لدا
 ۲ ' زاب هلوارداعهداشرایکرلهلا لادیاو

 دناد یرکمس یس و کرد هنرکو * یزوماسرادشاب وکندعءوافو

 م (افو) (تادرفم) روا كااظ كسرروک ہکی دکر ه نس هول ل رارون هرکوارکار دوب ادععواقو |
 ( دکره) هسخ و( هنرکو )كارو هرکوا(یزو ماب )رکا (را) هلو (دشاب) وبا (و ګن ) رارقو لوق (ده)

 ندادخ لادناوندقداص دش ممرکا (یراشا یانعم) رواس (دناد) قال اظ( یرکتس)نسرروک ( یس )م
 ردتادهران اوردوا هداز ارون هرکو ا ینرارساو یا و كن افوو دهءنالوا هلا هنا ترمضح بولوت ی رب

 هد الف یس بوروا یکلو كنس دتح تر وص یک س الب اوروا قلا سرر وک کی یک رد هس و |
 رولوا ش٤ا لطاکس بول وق هد تسمو رع ند درارمساو

 دناد یرهوح هنا دکب رهوکردق هک » | تن لاخز شنب هطقنداوس

 (تادرفم) روا یرهو>ینر دق لر وک هنادکنا رزردن ده کاخ كنس یدا وس كنس هطقن كعز وکم ب

 م(ردوک )م(ردق)غی(!رم) كنس (تدن)كب(لاغ) نم( )لکم دوک ( ن: )م(ہطقت) هاجس (داوس)
 كنس قمق> بومحیا ( فراشا یانعم) روا (دناد)یرها > (یرهوح) ران یو هنادرب ( هنا دکب)

 رهوکل وار دندن لت كفب رش تاذ كنس د حو هطدن نالو ازی لا هبامهدیلق ترصد کن و لوا دج هک قف
 نم الب تروص لها نالوا ضرغ بابر اروا یرهو ج نالوا یلدا انعم نر دق رها وجر بط ی لواو ل درف

 دنادیروربهدننشوردوخ تسود هک » نکمد نم طرمش نانادکو یکدن وډ

 نس(و) (تادرفم) روآ_ودنک شور كلرور هدب تسودا رز لیا هل ط رمش ترج ا ینالو یک ر لا دکن س

 (ک) هليا ( نڪ )ٽر ا( هزم ) م(طرش)هسبالل() رالی د(نایادک )لثم(وج)قاوق (کدنی)
 روا (دناد)هب ردصم(ن)ینلسبلوت (رورهدن)قیرطو ك هک (شور) ودنک (دوخ)م(تسود)ارز
 ییللوق ه هللا ترضح یک ضرغ ل ھا نالوا بدا فواح ی لو | نس ید اص كلاس یا (قراشا یانعم)

 نالوا قیقح بوبحمارز هلب هلدطرش ترحاو تب وقع فوخو تنج من لب و تازنمتعفرو تمارکو فک
 رولس نقب رط كت ازا هروک هنلاحو هنلع كن رالوقر دت ابف اورمدلا ماعهقفا ترمضح

 دناد یروانش سکره هن طیحرد هک ٭ که راج هح ما هقرغدوخ ديد بآر د

 وص( بآ )ف( رد) (تادرفم) راس كلر وانش هسکر ه ه دط.ح یاب رد هکم دناء راج هن مقر غ هنشاب مز وکودنک

 م(طیم)فاد) مدیا م(هداچ)ه(هج) ربع (م) م (هقرغ) ودنک (دوخ) زرکح (هديد)
 ضرع ی هلا بلق تمالس (قراشایانعم) هل (دناد)هب ردم( ) ےکز ول (روانش)م(سکره )ین( هن)
 بوروسزوب هشح هاکرد هلا لابتب او ع رشآرازهدص نوے ا بلطو لیصح صالنداوسام یلکو صالخا

 هنشانزوکنالوا یءاو فرش ندط ع یادرد ندنن و نعقور دق هلن دنع هک داب | کی هلا اکب ترک هم مھ لوا
 هه دنع كن شابزوکی ک یی داس کارو انش ینکر ه هدط ع یابرداریز وند هدیاهراچ هن بم داوا قرغ
 : کا فدا یلعابلئاوصس كن ا دارم عبجوزابب راو یسلاعردق

 دنادیزک اسکی تذصا دکرد هک ٭ مزوس تفاعدنرنآتمس»مالغ
 || م(تمهمالغ) (تادرفم) رواد كلج امهک دکل وا:فصادک رکے م الغ كلمه كقشاع عقاب یتیفاع لوا

 تروصرتقف(تفصادک )ف (رد )ارز (ک ) وعض( ےم) قا تذاع (زوس تذاع ) وشاع(نر) لوا( نآ ) ۱
 کیم الغ كنتمه لا كاملا الشاعلوا (قراثایانعم) رواد (دنا د) هنر( اب)یجب بیک (زک امک)
 دادا رخ اوان د هغ رسیور خ هللا لها لع نامارحامسهو بور وز و ن دیر للا ترم تح

 | لر هکو د یرل دا ز وک دت هاکرد یش وزو رو تادحا څو تاضابر بو دیارافن عاعق ن دنر هاست تاو مشو |
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 یو جا نکس اراو یصر فا دہدنلا یکم ھد' مهاراو هسل الت نح ارور وضح و یتشاع فن |

 همب اراسخ | هقافورقف تفصا دکب وغار |

 دنادیر ءوبش هی د 7۳+ 1 سنا دو هناودلدمخاسب

 مدروت_ و مدان وا(مخاس) (تادرفم) رولت یس هوش یر هداز یدارب کم سو مدان وا یلکوک هناود

 تفاطلوزان(هویش) هبتدحو (هزهه) کمد( م(یدآ )مدلی( سنا ن)م (هناوید)لکو کس (لد)
 ندمس هنا دس> نادم نالوا تمه یلاع لوا (فراشا یانعم) رول (دناد)یرلپ وب كنج (یرم)

 لد نوا قاوو بوس راب دلوا هق ار ارسا نزع ندز وډ هنورلب دشکد هب هسناحور تذل یه اضتذلو
 دنلو) هداز م دآنالوا یرب کس م اعو یرفص حنو هک داس م دليا فرصو مدار وا هداول وب ی هناواد

 رد)ضرالا ی هّنا ةفل ی )انما كن همها انالامهمغ را رسا هزم یی هغ رکت یا( مدآ ی انمرک

 رردنهلاهاربهداقعیارو

 دنادیرتکدادرکادریک ناهج « تشابوخ هاش کس کناره هرهحو دب

 (تادرفم) هسرولس تالصب هشودلدع رک ارات و ط یناهح ر دىهاش راب وخ هکهسک لو اره هللا هرهحو تماف

 م(ناهج) رد(تسا)راب وب (نا وخ) م(هاس) م( هک س کن اره) تروص( رهح)م( دق )هس المال (اب)

 (ردتقمكلمدنع) (ییراشایانعم) رولب (دناد) یفو د ل دع (رتسکداد)م(رک ۱) راتوط (دربکی)

 فاصتا هلا ها تافص هحترس یب رم ثددح (هنروص ىلع مدآ قاخ هنا ناو)_هلغاوالئان هنسیلاع هسته

 كناهحیسهسناذراوناو یسهبسدق توقكناردشاوا یفراعا !ناطاس هک ہک لواره هلکمربا هنلود

 ك افرصنو كم هشود مرکو ل دع هل نذار ک ار دیا فرمت هدنسعبج ور دیا هطاحا یاماق-و تابولع
 » (دنادیرونضعر سو هتک: فطا هک * هاک ادوش یسک ظفاح شکل د مظنز) ٭ هسرولوادا ره

 روا ینرس اکل رونو یتفاطل كب هتکن هک رولوارا در خ هسکرب لون دنمظن سس کا د كففاح |ا

 دوو (دوش)«سسکرب(یسک )ماناح) فیطلو یک لکوک (شکلد) م(مسطن)نس(ن) (تادرفم)
 روا (دناد)هب ردصم(اب)هسنةادا (دو) ذوس(ن e (فطل) رادربخ (هاک ۱)

 كهللا لها هلا نا دجوو قو ذ کرولو ارا درب هکر لوشندنرارم- ك نمط فیل لطفاح (ییراشا یانعم) |

 رد (فرع ل ىد ل نم) کروا نام هت دق تاک ی اهر 0 | تاح الطص | ین اطل

 « (دسرنامراکراکنا ن مسی ردارت ٭ دسرنامراس سک افوو قاخو نس2 ) » (( ضیا

 هد الملل (ا) (تادرفم) زر ازا مزب هکراکن اه دز وس ود كنس زه را هز عراب مر هسکه داقوو قلو نس>

 (ننیرد) كنس (ارت) زمتربا(دسرن)هزیرا منی (امراب )هک (س کک ) م (افوو قلخ) م (نسح)
 نالوازم نح بوب مزب (یراشایانعم) زمرا (دسرن) زب(ام)م (داک) م (داکنا) هدزوسو
 ردقو یر طو یلثم هدنسافوو قاخو نحو هدنتافصو هد نتاذ كن رات رپ لا عتو هناڪس قح

 ردقو زلادحوزم شا مر هلکنسرد ګر هک لراکناهدزرسو نسر نم یا

 دسرتامرازکقح تهب راس غ زار مرح مه کنی رید تب حج
 (تادرفم) زرا هزیراقداصیع دیا ادا ییتح قاتسو د مب یرحزار حه هکنوص#> م دق تصع

 م(ران) ەس الملل (") رمس(فار)م( رع )اعط( )دق (نی ر د) تبح اصم (تبحک )م (یح) هبت (ب)

 ماعو هدارازور (فراشایانعم) زمرا (دسرن) ¿ زب (ام) یت ہدؤاقح (رازک ق>)قداص (تهعکب)

 فراع بولو از ار مر ع نوصقح تک نالوا هلا (یباولاق مک ربتسلآ) هل یلاعت قحهدحاورا

 تافصو تا ذلزمقشح بوب نالوا نین ارج عمضبالمزب بو دیازم فارتسعا یساک راناو اهن

 ردراذءد(فو ر عما كفر عم ىح لاف رعام) ندنراق دواز اع ندک اردا یتفقحو هنک كوه

 دنراامراس تحالمو نم یسک ٭ دناهدمآ هواش ناشورف نسح هحرکا
 م(هج رکا) (ثادرفم) زمشربا هزیراب مزب هسکربهدتح المو نح ز درا لکه هوا ران بحاص هحرک ۱
 | هتساالمل (ان)هسکرب (یسکح) ردراشلک(دنا هدمآ)هب ءولج ( .ولع) ران اص ن نس> (ناشورفنس>)

 mmm ا تا
2 
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 دم (قراشایانعم) ارم TE )دللزوک (تحالم) م (نسح)

 شلگهروهط ءدنوک ماعوبهلاتفر ءمرارسا عاون واو هلتمارکو فشک هل غوا هتنا تافص» فص: مو یهلاراولا

 REHN زیر ر را هزم را مزه دتر دقو فرصتو هد تح المو نسح نکلردراوراادخ نا دم

 دشاسادح دناسادخ ین دے لوا

 دسرنام رابعبحاص کسب کی ٭ دنرآ تانتاکرازا سد-قنرازه
 كب (رازه) (تادرفم) زونریا هنس هکسلزیرامع بحاص مزب یسررارروتک دقن كہ هنر از تاناک

 هس المال ()یسرپ( ک) رارروتک (دنرآ)تادوح تاب )ما زاب) هسیالمال (ب) هخ اجار (دشن)

 فراعنالوا هتنارارسانزخم (قیراشایانعم) زهر ا(دسرن) نی (ام)فارص (رامعبحاص) ما( هکس)

 مزب نکلراررو کن را دقن هنن دار ارساو مکح یاقربخم یرالټعو هداع قر اوخ كس ههنا اکرازابورل هللاي

 نم هلوا ل ئاغ هی اد داع ا وزش را هنس هممکح هک OTE م مک

 دسرنامراکن سن یر دما دب * کیو عنص لاک دبارب شقنرازه

 كس (دازه) (تادرفم) رش را هنشقن لزعریذما دراکن مز یس رورولوار هاظ شقر اره نداق عنص

 لکو ڪ (يدباد) بالملل )٧( یر( )م( عنص) لق( ناک )نم (ز) دواوارهاطظ(دیارب)م(شقت)
 راونا ندناقیهلا عنص (قراشایانعم) زر (هسرن) زب(ام) بوب (داکتن)م(شةن)یدیا لوب
 ك هصنرونل رکن اجر ش ر ه دنس هشوکر ب ره انس هعسا و باق نال واح ضا و خشن هلا هلا تابلت

 E O a رو هاظینمن نا فراع

 تدا لالو لالول) دا مهند: وم دوخا زش ربا هننققحو هنک كنسهللح تافصو كن س هلع تا د

 زود لو هيلع اصن هقا لص لمم دمت" ينو مرک |لوسر ی نالوا دنتداعس ناش (كالفالا

 رددمع “راد رفرب هنس هت ممكنا ہک وا

 | دسرامراو دھار طاخم دب هک ۰ شابقناوو خرهنآ دوسح ثمخزالد

 وم بم هیادخ فن مر کلا ی دنا داشعا هب یلاسعتقحهمسم ۶ اندنتسخ لرادوسح لکو کیا

 (قناو) همش (خه)م(نادوسح)م(تبخ)نم(ز)لکوک یا (الد) (تادرفم) زمثرادرض
mtزمرا (دسرن) نی(ام) ولدمما (راودنما)م(رطاخ) هسالملل (ا)ررش(دب) لوا  

 ڭلەدارو هلا ار ڪش هنغب داوا كتبو ق شع هرمطت یل بو ع یک كنود لکو کی ا (یراثا یاتعم)

 یلاعتقح نامه همن نا هنساذاو ثبخو هن :راکن او نعط راد وح نالوا تعط ٹ دخ لوا ا بلط

 || هجثرس برش ثب دح ( بهر مادبع ها بح اذا) ہک لوا یی دبادامقعاهنتاسحاو فطلنترضح
 انف نآرورش نم هت اانمص ع زمر ار رض هزع رطاخولدمم | هبا دخ فطا مب

 قارام اد یاو ناشدرک هک ٭ دننفرنانناکرع لذا عیرد

 فح (عیرد) (تادرفم) زمش ربا هنسا و هزیر ابد مز یرابغ رانا هکر اب دک نیلا هک نس لفاف ر ع فح

 م(لوه)هسیالمل()رلنا .(ناش) رابغ (درک )رایدنک (دننقر) ناجا (نانفاک) م (رع) م (هفاع)
 | ر یدک لا یسلفافرع نکرس وب تینا فح (قراشایانعم) زمرا (دسرن) نب (ام)م(داد)
 تالنالواهدحاورا ماعو هن ساوه لز ملص ا نطوو لزع رش قمقح مر هکر اب دنوط تمس باڪس ازمرغو
 یدلبا ل معو بسک یناحور تاو یدمش را یراسغكران اهنسادوس نیلا علا بر ب اط

 د ی رامراذگجرزایرطاخر اخ ۰ او رک یوش هزلازک | کی رلانح

 (نانح) (تادرفم) همسر ارابغهرطاخ رب ندزعر اذکعر مر هسک ن سلوا ەرلان رک اک لرد نیلا

 1 زو (را بغ هي هک (ار س ڪڪ )نس هوا (یوش )یز وب لوپ (هرلاغ)لرد(یز) دنازا (یزی)نیلجا

 كلاسیا (یراشایانعم) هدعشرا (دسرن)نی(ام)ینارغوا لو (راذکهر)نم(زا) رطاخرب(یرطاخ)
 هلبب یراهسنک ب ولواا فو وعو لو ایقاربط هد ین فن مج کمک لک هوشو لرد دین اعو

 هشرارابغ هل درب ندزعرا دکر مزب هک ان هم تا یر هسکو

 مبحوس
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 دسرنامراکماکه شداب عجس 4 واه ص عح رش هکم س رتو ظفاح تخ وسد

 (تخوس) (تادرفم) هش را هنغالوق لزمه اش داول دا مم سرش ی. هصغكنا هکمرقروقو یدناظفاح

 ||( هشدام) قالوق ( ععس) هسسالءال )۳( رمخ(وا)م(هصع)م(عرش) مرقروت ( مدرت) م(ظفاح)یدناب

 تاضابرر دقوب ىلا عت هلن نوء ظفاح (فراشا یانعم) همجريا (دسرت) زب (ام) زلداسه(راکماک )

 | هکر ددرالب یلعر كنا هکمرقروق ن ڪک ا شع انفو وع هد ملا فو دی ارهق نف هما تاد ها و

 (( اضیاو هلوالوم ةمو همش را هنس هیون عمروضح كهللا ترشح نالوا ملعو عسس بوراو هقح

 دشدهاوش ناوج هرابکدربب مع ۷# دشده او نا دف شم اصدا شن

 م(سخ) (تادرفم) رد ڪڪ ركه سلوا ناوجوریک عرب ردک رکهسلوان راش شم یسشن كن اص داب

 رغ (ید) بوق (بب)م((ع) قلم (دیش) سا (دح اشتر یاب د تاه )برخ( اعا
 بودیاابحآ یراادهدم هل راراو یسع سفن (قراشایانعم) م(دشدهاوخ )م (ناوج)هرک (دا)

 یر دشت ناجر جر لک دیکسم جاور هاچ خام درا ہلا ط لماک ےس نالوا لسو ہھللا لام تاصو
 | هبادسخ لګ راونارااکوکه خرس یرخ یلعالایفال بو داع وجرورمکی ل اع كلرمب تقولوا رک« اوا
 ردکر که سلوا یدنا یونعمناوح بولو ا قرغتسم

 1 دش ده اونار ؟نقیاقش سکرتمذح ۷ داددهاوخ نم! تبع ماج ناوغرا

 ۱ (تادرفم) رک ساوا ی دیار ظن هقداقش مشح سکر رک سرو هنجس ی« ماج و لک يقع ناوغرا

 | (دها وخ )لحن ضاس (نم-) هس المال( )همسن ()ع(یشع)حدق (ماح) ردکح یزعرقرب (ناوغرا)
 کن )ال (قیاذش) هس المال( )م( سکر )زو کا 2 تام (داد) رتسا

 |ارتسا (دهاوخ-)یمقا.(نار

 رکج نا ده ار د شره شلو ا فوصوم هبا هلن هفصو شعاب ود هال ة غص (فراشا یانعم) یلوا(د بل

 | ردکر که سرو هملاط شلوا ضا ولا ند اوسام ی ات ین همهلا قشء بارش ی دیا ناور ندزوک اف

 رد هقداص بااطینانالوناورندنزوک یناعر e یک هلال هنا لسهار طظ ارز

 دشدهاوخ نانزهرعن لک ةد ریارسات # لیلبنارسه مغزادمشک هکا لواطت نیا

 (دواطت)و (نيا) (تادرفم) / نانزهرعن نک د هنس هدر ارس لکی دکجندنغ قار ةلم اب هکیلضوب

 م(لک )یسیلوح چا (هدربارس) تح ()م(لبلب)م(نارجکمغ) نم (نا) یدک (دیسنک )اظ
 تةقح نارس تمهورطن (قراشایانعم) ك (دش) رتسا (دهاوخ) یع روا هرعن (نانزهرعا)

 هانا عفو دا رف ندنلانارح هه ہغنارکی سہ دید دو نابرب یرکج رھا بش یک لش هکر دم ون همربسک ارب

 O قو ننزهرعتنکد هسهلا س دق مرحات را هسرود تدانعر طار هتد بلا ط یکسناوارف ارفروج

 ۱ رک هس د 1 رو درک هتلتلا

 دشدهاوخ نامزو تسزارد ظعو ساح × ریکم هدر مدشتادار نه دحسزرک

 (تادرفم) لرکهنکنامزردزارد یسلجم ظعو هقوطناصقنو بدع هسمدتکه ب هنا خم ندد حسم رکا
 (رکم)بىع(ەد رخ) هسا مدت ڪڪ (مدش) هناضحم (تابا رخ )هس المال (ا) م( دد )٥- ن ۰(د ) رک ا(رک (

 دهازیا (قراشایانعم) رک دتک (دشدهاوخ )م( نامز) ردنوزوا(تسزارد) م (ظعو ساج) هعوط
E eبوش لب ۰ نظسعهسا مدنک هنر  

 ن ڪار درادش رم هللا تصصنو طعوور بهر هقح هار هعنس اضتق اس ءیخدرر داظءاء سس ها نعط

 نواعاولاخ) ردح اب هک هک نامزقوح ندن غد داوا اب رطح ه دابر زمستق حو تش اد هارو

 رد (لسلتلان ملا مسن

 دشده اوخ نامت هک اراش دقن همام # ییکفادرش زو ها ترش ءرا ل دیا

 (تادرفم) "هلو | نماض مکه نس هی مربا دقن نسهغارب هنیرابیترمتعكنوکوب رک !لکو کیا
E(دقن)هبامرمس(هیام)نسهغارب (یتکف) هنیرا  || 

NA Iو  eاهن ماسال 7  Na(فراشایانعم)  
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 یاعتیح مدقا مدقرب تودنالصع ینادخ تحو قسشع هبا تا داسعو تاعاط بشوزور لکو کیا

 (نونوسااتله) كسروقهنراب یرمسع :كنوکوب رک هسخ و لو نود تلصوو تسناو تب رقه رم

 نمرکهلایخدرب سر دی | عام یس هیامرم . دقن ذلو داش نسرولوا ناعسشپ و مدال بش رس کرم

 زاوا هدنماضیدهسکرو

 دشدهاو> ناضمردعبداتر طرا ۾ د شرو نک دق تسدزا هن ناب هد هام

 (تادرفم) لرکهسکندرظت نک کد هنس هصک یار, ناضمردشروخ و ارز هموقندلا یسدقهدس نان س

e NAشنوک (دشروخ) و (نیا)اریذ( هک )م(حدق) لا (تسد)نم  
 (یراشایانعم) لرکهسک (دشدهاوخ)م(ناضم ر) یس هه م ارب ( دعع بش ) یتح (ات)م(رظن)نم (زا)
 هر مس یس هل لج تسآ (نقىلا كتاب یحكردعاو) اختر 2 اتار وای ردا دا

 اونا لک وهموقندلا یو ط یاو س مو ص هل توق هولا یتا رشو قاع اطو تا دابعنکد ەت وم تقو

 هرس (هلععطقنا ناسنالا تامادا) ینامز لسصعت ین یونعم بام راوناو ارز هلا یس هنلمصک نب

 حور نالوادمتمور هل هیهس ی تاسلجتر ار اونانلوا ل صحت ها ودنکن راد تداعسور دیکن دا

 ۱اهساوا باع ند ر سافت بو دیا تقرا فم ندندب یکی تیدلوا بتاع ندرطڏ ارق یس هعهک ی ارب ناضمر فی رش

 ردکر کە لوا عطقنمترارحو یس وبور دکر ک

 دشدهاوخ نازوهارنیزا دمآغاس هک ه دیس  عع

 (تادرفم) رک تک ندو لواویدلکهغا ن داول واریز زکیآ اصتمنع تمص كن اردز زعرب لک

 هسالمن() ارز( ک)م(تبح)زکی اس(میرش) تصرف (تمینغ) ددنیزع(تسنیزع)م(لک)
 (فراشا یانعم) زکه (دشدهاوخ) ندنا (نازو)ندلول و(« هار نی زا ) یدک (دمآ) م(غا)
 كن ه سهلا نازب زعزکه سرا نالسکو یعسیهدبلطء اررکاراشادرق نالوا اد خ قی شعءار ناک لاس یا

 هلاع عاود هکر درا باص هس دق حاورار رانا ارزز کر اص تمنغ ی را تک كنا دخ نابوو

 : ندراناردراشقک نالو لوا هن بوملغاب لکو که لاعو ںولک ند لو تفرعمو تعاطو تو ی ثع

 ۰ ۱ ۱ زسهدیا تناعتساودادقسا
 دشدهاوخ نانحتفرننح کی وکدنح ٭ دورسوناوخ لزغ تسلا سلحام رطم

 (انرطم) (تادرفم) رک تکه بواو یدتک هل و هک س ردر هن هلرباووقوا لزغر د ساع سنا برطم یا

 هک( دنح) یریآ (دورس) وقوا(ناوخ)م (لزغ) رد (ت سم ) م ( سنا )م (ساج) ی ی رورورم«یا

 ]| (قراشایانعم)لرکهسک (دشدهاوخ) هطوا(نانح)یدتک ( تفر) هلو (نینح) نس رد( وڪ)
 یاو ا سن او برق هنر اتر طح یلاعتو هلا هسی ح اعود مةشع لرو مق داصراب نالوا شان هج او یا
 دمآواک ك رو تمادنو ترمسحر هصها هلا تاو اعم هز هل ارلاعدوراک داو ل مالکه تا لها ځا دردیرب

 نسرلب وس یالک كح ه دنا تارا تلقغ ندره د ث داوح یک ی ااکتفررخو

 دشده اوخ ناور هکشعا دو هن ی دق ۳ دوحو اقا یوس داور زا ظفاح

 (تادرفم) ردکعرکهسک هکوقمدقربهنعادو كنا یداک یروواندنس- هند اج یملقادوحو طفاح

 هی دسو()م(مق)م(دوجد ملا ) بنا (یوم) کدنک (دنآ) نس(ه)لیلت (روج)نم(ا)ما)
 (قراشایانعم)قلوا (دش) رتسا(دهاوخ-)یعدنک (ناور) رمعض (ش)م(عادو) هسبالمل (ا) وق (هن)
 دوحو ول لاج تم کح> یاضتقم هغ رم. دم مالک (نودبعنلالا سنالاونلطا تقاخامو) برا

 لاکو هاکفطلو مرکه در "۲مدو هدعا دو تقول دلکن وا ل صدت كس ر 5 لاکو كف رعد كنس ىغا هه ماقا

 ر د هلاک م رکن سز ع وجر تبقاع هکه با لص او هک هلتمالسو تم دع بو لب اخ هللا ارون یب هلک« ره اتر دق
 + (دنکداز [ هک دنن د صودرحادرب چ« دنکدانامز کی زورو نک شم ك اک ) » اه اهلو

 (كلک) (تادرفم) روتلنایاو كمت اداز [هدنزو 9 زب هک وکر لاق نڪ. كنس

 دوتلب (درب)هدیا (دنک )رکن هدرطاخ (دا)ندزب(امز )نوکر (یزور )نس () ولکسم (نیکشم)
 ھی ععععع____ رم

 ا
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 ا نالواهتنا هما یا (فراشایانعم) هدیا(دنک )م(داز آ)لوق (هدن) زوب یکی !(دصود)م(رجا) |

 لشج ضفدوعسهدوجو ناشلق نيل اعلا ةجر كنس سو هلع هلنا یلص مهب در اونا ٹر اوو م دش رم

 نا لاطز هلزکمرکو تقف شو زکر او یسع س فاو هلزکن اجر ع, ر تاعراکشمر طنز ی دیااہح ا یرلل د ہد معو

 یاوت كمت ادازآ هدنب زود یک ازس هروس تمهوزس دیاداببوروتکه برم د رطاخ کن وکر بیرالاب هتسکش |
 زسرربا هنلشفیم هعرکتیآ (اعبجیمانلایح امن اکناه اس نمو) کن د رسرولوب

 دنکداشام لدیالس رکدوشهح « شدا تمالس هکیلسترض>دص اف

 (تادرقم) هدیاداش یزلکوک مزب هبا مالسرب کدی ا ن ردات ا کم کی نهال نت ی

 رعض (ش) نوساوا (داب)م (تءالس)قوشعم مسا (ییس)م(ترضح)یبلبا بو تڪ ءو ك (دصاف)
 دی (دنک) رورمس(داش) زر (م) یو ک (لد)هیتدحو () (مالس)هسبالمل ()رووه (دوشهچ)
 هک ہکدوج ولار زعدشهیهطساوو هل.سوو یلوسر اق دتح قوشع م ترض ح (قراشا یانسعم)
 || هبااجر ندقوشعمو هلام السر الراو یب ناکلاسو لار عو تش د ناب رغزب رولوا هننوساواتمالس

 هدناداشیرااکوک

 دنکداهرفرسر یرذک تجر اک # زا دنا نب مشورمسخنآ لدردنا براب

 | م(براد) (تادرتم) هدیارذکر هرزوای 2ا لداھر فلت جن بالا هنیاق لور مسخ نم ریش لو ایران

 | (تسر) لاو (نادنا) قو تعم مسا (نبریش)ءاشداب(م مسخ )لوا(نآ) کوک (لد) ف (ددنا)
 هديا (دنڪ) ىا قشاعرب (داهرف) شان( رم ۰) لء( ر )هت دحو (ا )یم ارغوا (رذک ) لت ره

 | هک هل ااقلا نس هناکوکنالوا ل هل هناخ كل , رش ہاشداب ےحرو قمذش لوا | هاک مرکب راب (قراشایانعم)

 ا واتا ظهراحانو دنم در دو هراز قشاعی ؟داه و رفوب هلا تج و تقف

 هلوا نمرک سدو لب کە مع اکر د کی رللوق نوک شو دزو

 دنکداش هج هنامکح هرابرکدات ده در مدان زود مثح هو شعاسااح
 | یدعن(املاح) (تادرفم) ری دانه هنا مکس هنب کم ۶ یدتلم اندم دام ی یس هوش كەش كنس ید

 | ناب( داردات)یدتیا (ر) ریش (ےم)لق(دانب)نم(ن)نس(د) ذوک (ےنج) ہویش (هوشع)
 ا مر: نالوا ناز اعناسلاطهکتسدیا (قراشایانعم) هدیا(دنک )م (داش) هل (هح) م(هن :امکح)

 | نەدر ىو سام تاقلعت ندماق م مرا )مت انعرظن نس ىد وا لاح کم ادا رسا ههآ ن دنس

 | ها ةفرعم هکر ددسماراب ارس رک و و بعیدلب قاب ارنو بارش ندلتو نو. دیا علق

 را اروم عم هبا هتل ا لا تاصوو

 دنکدادا دخ ع نسحاهحهطاشمرکف × تسدغتسمامتحدمزاوللاب رهوک
 ۱ (تادرفم) ربات سید ادا یرکف كن هطاشم ردت سم ندزجن دم مز ك نادا لس

 ] (۳ام)۶ (رکف) دد(تسا) م(نختسم)ز (ام) يەن( ت)م(حدم)نس(نا) یس( )م( ناب رهوک )
 تیانعروظمیا (ینراشایانعم) رابا(دنک ) هن(هج) یک دروا دخ ( دادا دخ)هس المال ( )یک زانزوب

 ردینغتسم ندزجدم مز الذم ی تادنالوا تاماهلا ENE عبنم وتاسلر اونا رهافمكنسرم نالوا

 رايا هن هط ام هناذنالو | لماکن سح هدنط او هدر ها هلا یسدلز | یاطء كملاعت یاد
 دنکدانآاوفطلارهوح ییارخرک مع .دنهدبتدا رم چک یسا هکنک ناسا

 (تادرفم) هنوز رنرب ناب لذا لنسر کا رارربو یدک داره قوجاکس هک هلا ناما

 کا (ک) ریو (دنهد) ریش(ت)م(مام) هنیزن(جک )فوج (یس) هبا(نک )م(ناصتما)
 (فراشا یانعم)ه با (دنک ) رومعم (دانآ) نس (و) ( فطا )نی (اره)لذم(و-) هبت دحو ()م( تبارخ)

 | ناک تقف شو فما كن_سزک اراوربو لب زہ جا با سحرم شن اکس هکر دنابان هکهاک الد مهاصلاع حش یا
 یسهعرکتیا (اعبجسانلایح اش "اکفاهابحآ نمو) هتاذیهتسا هسراب احالصاورومع-یارخرب

 | ب (دنکد ادور د هک یر عهتعاس كب ردق ¥ دهزو هلا س دص تعاطزا دوب هبارهاش) # رددهاش کو



TAR 

 (تادرفم) هدیادا دو لدعیرادةمتعاسربهدنا هکر عرب ر دک ند دهزو تعاطقال زو ههادادآ

 م(دهز) یرادقم هنسرو (هلاسدص) م (تءاط )ن٠ (ذا) رد(دون) كی( هب) لوعتم2ا دا( ار ۳ اش)

 (قراشا یانعم) هدیا (دنک ) لدع(داد)هدنا (وارد) هیندحو (ا)م(سع) (تعاس)رب(تی) رادت«(ردق)

 لدع) ر دکي ندستعاطو دهز یرا دقم لس زوب ههاشنالوا هدداشرادن تین ام 5 كاس تت تح هاش یا

 ر در ل دع ی دیدقم تعا دن اکر غو یخو یربخ نا ةا ن هر ةعاس

 نسهدىکب ول |هقح هاکر د بولو ا یداهو لما دو نس هدیادا دماونرع هناک داتا
 دنکدادف هر ظفاحدک ز ور نآ م رخ » زارشردنا دوخ دوصقپ مدرماهر

 لول (هر) (تادرفم) هدنکه دادسغب ظفاح هکنوکل وا مرخ ق داوا لصاو هه دو هةمو دنکهدزارمش

 (هکذورنآ) داش (مرخ) ظفاسرهش (زارمش)یف(ردنا)هزعدوصقمودنک ( دوش دوصتج) لی (میدربا)

 ینراعنطو یکز ارش (قراشایانعم) _هدیا(دنک ) رم“ ر (دادغ )لو (هر)م(ظفاح) هکنوک لوا

 هنو د هلا لاج ةد هاشم باح البو هللا ىلا ل ءاکت لصو نالو از ملص ا دوصقء هدایت د لت ازو یناف نالوا
 عوحر هنرخآ لاعنالوا ثعاد ههالا ءال هدنس هاشم دا دغب هکر دم رخو داشهدنوک لوا ظفاح ق داوا لصاو

 خانا ارونو هديا لاشدا ناچ ر حور هنچیا هس دق حاوراو یوا علاء نالوا ق .فحو یلصا نطو ءدآ
 یی رشثیادح (ةنللا هنرمش» رفص حور یفرمش ن ) لوا قرت م هھللا لاج راونا با جالب بولوا
 با 2 سو هبلع یلاعت ها یلص دم هی > هاحهلناتربس هلوارهظم هل رس

 دنشانش ا نضسانشآرابزا * ددساب سا یا شوش

 (یو) (تادرفم) ید یزدان نوران ید اندابضداا کره هعار فطا لس

 ع( س(نا)یدتسشبا (دینش) یی اہم (ابصد )نم (ن) یک ر( کره )نس (و) م( شوخ )هاو
 (نیلالب نمنجرلا عر دجال ینا) (یراشایانعم) یدتشبا (دنش)م(انشآ)زوس( نح“ )م (انشآ)
 توقو یدت شبا ہک کر هک ازفناچ مهار فرط لس برا لہ هطساو لماکد شم هجشرس یب رش تی دح

 یم مال کح کب "آق قح بومح نالو یلزا یانش "نددشنالواانشارابیدتا مایدتسا ءلا تداحور

 یدشرا هنس هطسا و الب فو یدنتسشا هل اج عم

 ازتساب نعدو>رام کرک + هام ارگ نود ناور

 و( نیا) جو زسانندنراسکودنک ہکماکوکر ازکیح خب هکیدیا لکدقیال کو

CC TOE ONEN) 
 هب وہ لوا (فراشا یانعم)یدنش ا( د. .ذش) لکدیبال( ارس ) دوس( ن )یدک (دوخ) را مع

 راو ندنراکح غودنک ہکمداکوک ییلوا اد ee 2 او

 ندزوسناغصءزغارهردندنمالکر انس زانا نالم وسهدقارف و !عاقممالکوب ید شازوسارسانندنشه>رف

 ٭ (دسنشادکو هاش تناکحس شوک نیک« نکفادک لا مدح نح هاشیا )# رداکد
 (تادرفم) یدنشبا تاک ادو هاشقوحشوکو ارز ابا رظن هنلاح كنا دک ی هاش داب نح یا

 قالوف (شوک) و (نا) قاب (نکفا) یقف(ادک )م (لاع) هسیالملا(اب) ذوک (مش)م(نسح هاش
 تج ص هلاح كنادک هاشدان تبقاع بواوا قشاع ههاشدانررتتفرت (ادکوداش) م(تماکع) قو-(س)

 دلت یلاج تافصیا (قراشایانعم) یدنشیا(دمنش) ردشت ارو رس۰ ییا دک هل لصو بو دیا
 ارز هبا ارظن هبا تجررظنرب هاکمرکه ن اشد رب لاح تاکهراعب قش اعود یقضح هاش ی. دیا هم اع
 رنو تجه نکا هزاه؛دسع هنسادکنالوا شاع یزا هاش هکمدتس یا قوح هلا مش ِ ۳
 + (دنگادصنیا خرس د نکہ کد شرود سد ۴ مروحه زو صا هن لنج كنا بیام ) # 07

 ( تادرفم) یدت شبا ییا دصوب یس هبة تلف خرس هکیدلوارو د قوح 5

 زرا (مدوخبم)نوکوب (نورما) ین (هن) وهل تاآ(كنح) زاوآ (كنام) هسالملل(ا) بار *(ی) زی (ام)

 ا ی ا
 (فراشا یاهعم)

 بهم. د ایز وی و ر یاب



۳۸۹ 

 | بودبا شو نوکو یاد خ شع بارش ود نقشع لاوح ارکنمو ك ثخ دهاز یا (قراشا یانعم)
 هدااعو ید شيا یا دصو» یمه بة كف کی داوا نامزقوح هکر دبازا یاطعرب مرکو دا ارا ها نوکو و
 ۱ « (دنشارح ام نیا هدک مرد راد ص + مشکی زوما هن هقرخ رز هدادام) « یداوارهاظ
 نب(ام) (تادرفم) یدتشیا یاری اموب هرکز ول یربم كن هنا مزز کحنوکو نامه هدننلا هقر ین ارز

 یدیاتداعس هامور (قراشایانعم) یدنشیا(دشئ)م (ارجام) و (نیا)هناضم(هدکم) م(رب)هرکذ و (رایدص) رکج( مکی )نوک (زورما) ین( هن)م(قرخ)تل(یذ) بارش مدام
 یهاا قشعو زی اراهظا نوا یما دنقالرانلوا دعم م قشع لاوحاوزز لز ک ن وکو شع بارش نالوا

 رد شابا تانعونوع هز بو دشا هرکز و یار ام ود لماکد شم نالوا ل اع فرمصتم کردامظعتاودرب

 ردشاوا عاطم هزع رارسا عج هلا هسدقتوقو

 دنشاک زا شورفهدان هک متربحرد م :تفکحت سک كلاس فراع ہک ادخرس
 م ( هک ادخمم)(تادرفم)یدتشرا ندنقشورفهداب کمه دتر بح یدع د هب هسک كلاس فراعیفرممكن ادخ

 | (شورفهدا) يمد( م )م( ترب ) ف( د )ىد يد (تفگحا) هيك (سکی) م(تلاسفراغ)
 یسهدداحو یس هلو دص فراع كلاس (فراشا یانعم) یدتشیا(ددنش)ندنف(اک زا)یعناصبارش

 ۱ ی دیا سه ضف هناقشاع بوق کہ دتر مح ینا دخ رار سا یکی ر ع د هب ه کو بولوا فشکه و دنک هلاک

 بنج ےکەتیدا وا علطمو یدت ثر اندنق ل ماک دش مھ نالوا بول _ لا س وساحو ضرالا ی هنا ةة ىلخ

 یلعترضح ی دیا شع درس یی اربهب هنع هللا یضر ی عترضحندهمجا رعمرارسا لسو هلع هلن یلص مرک |

 هننعن كهاج لو هدازغهار یفرضح مرک | بیم قافنا یدباشلب وسههاجربیرمس لوا بوم هدي | لمحت
 راد -وصندهاجراب دروس ماو د لرو دکب آنو عار کا ن دداج وش هن سض عد ند هب اع هدق دلو | لزا

 ههاچ ول ید مه بولو ا علطم هلا و كنماع ترضح مالل ا هلع لوسر تعاسلوا یدلک ناف هن رب وص

 راب دروب ولد شاو انا بومعه دیا لم هاچو شب وس ینرارسا
 دنشاقویوب رک دام نشلک زا e .دشهحوایوکم سز مدشزک امور

 م(مورح) ( تادرفم)یدنشبا یس هع ارافو کن دننشاکهنامز یداواهنهسمداوا مور ندن وکر سکن |

 م(نشلک)نس(ا)یدوا (دش)ن (هج) ریش (وا)یشایل (یوکرس) نم (ن)هسداوا(مدش)م(کا)
 هنهسدارارسالوا (ینراشایانعم) یدتسشیا (دمنش)م(افو)هصار (یو )مک (ک) م (هنامز)
 عطقنمند هسن او شدن اذلو نداد مقن یکدرتسوکه دتر وص منء الا كنسلاعت ىح نوا قلو ا لصاو

 نس هع ارافو مکن دلاع خاو ن دننشلک ہن امز یدلوا هن هسبا مداق هدنس هلرنءمارح همو دنکی معنا دتولوا

 یدل وافو ےکویدت ب ۱

 دنشاهحو تفکه ح هکده دنآ ح رشلد ¥ برا نامز ك کیزار مرغ تساک

 (تاک) (تادر فم )ی دت شارو یدید هل که رو ییحرش كنا ل د نامزرب کر د هدنقزار مرګ رب برا

 (دهد)لوا(نآ) م(حرش) لکو کک ( لد )م (نامز) رب(كي) هبتدحو(ا) رس (نار) م (مرع) دد هدنق
 هلن اهقالع عطقندا اوسأم (ف راشایانعم) یدتشیا (دنش) ران (اهح) یدید (تفک )۵( هح)هرو

 لکو که دنرس هک ربو نح رش ك نلکو کن امزرب هکر د هدنقزا ر مر عرب شاوا مرګ ههللارارسا هد هبه | سدق مرح

 ردلکدنکم كلبا شاق یشءرارمسا هم رعانرب رههسخ ول یدتسش اران ندقح فرطو ی دید هن ههالا ترض ح
 دنشامز مهام هصقتفک هکرکناک ٭ دنا: دنکسادنیشع هکاس قاس

 (تادرفم) یدتشیاندزر هن ئدید ینه هصق مزب که نکل وا هکر ابا ادن هبازاوآ دنلب قشع هک لکی اسیا

 هک (سک) لوا(نآ) سکوی (دنلب) ردیا(هنکبم)م(اد)م(یسشع) کلک (ک ای)م(قاس)
 (فراشایانعم) یدتشا (دنش) زب(ام)نم(د)هنپ (مه) نب(ام) هباکع (هصق)یدید( تفک (

 هوا عقاورارسا فشک هلا ی شع“ ماغ هک هلا تب انعو تمه هزب نوع از کیو قرت مزب لک لماکد شرم یا

 یدتیارارسا فشکو یدتشاندزب هنر یدید ینه هصق مز که کل وا هکر دیا ادن هل زاوا دنلب قشع

 ا د



۳۹۰ 

 ۳  دنشابریوهعموصشو قادزک » ناب ماشم نڪ دم داس حکم شوخ
 (تادرفم) یدت شا یسهحار ابر ندنشوب قد كن هع هو صا رز مری ارطعم هلا نکش هدا ی ءاش م ناج
 ارز (هک) م(ناج) خام د(ماشم) یلکس م (ن یکدم ) هلا بارش (هداسب) مراب (منکیم) رطعم(شوخ)
 (قتراشا یانهم) یدتشیا (دسنش) م (ار) هار( یو ) هناض داب( هعم وم )کە قرن ی همان( شوب قلد)
 بوملب ار طعم یناج ماشم لا شع بارش نالو اردا ظ یرات آیک لس« هلا هده او سا دخ نوع
 بولوا شوب یادناج نالو تداحور تدل ریز مدیا لصق یتاحور تاذل ی دیاری ہم ندلطابی-
 یدتشیا یس هع ار هعبسو ابر ن درا دهاز ناماکب هعموص

 دنشاضر عمسا هک آ تاچ هدنخرف ۵ رخ ضعو تسباوص نبع ےکح دن
 (تادرفم) یدتشیا لالوقاضر کم کل واولتنخچ لرابمردرخ ضع ور دبا وص نی٥ یدنن القاع اع
 یدتشیا (دنش) م(اضر) قالوق(عم-) هسالملل(ا) هک کل وا( هکنآ)علاط .(تچ) كرابم (هدنخ )مع )صان( ضع )رد (تسا)یرغوط (باوص) م( نبع )لقاعد اع (یکح) تیس( )
 ر د ضرع یور دیاوصنع ی حص كند ابر دش و اوا ا ےکح نالوا یر ند هعم-وابر (ینراشا یانعم)
 یدلبا لوقو یدتشدا هل غالوقاضر هکرد ه دکل واولت داعسو ولت را بمر در خا فو

 دنشابصو او نم یوکو تفک بصره  تفکل امش لدونم یار امماشره
 نیوکو تفک کوکو یچ وکو تفکم ب حابصرھ یدید لام داب سارا ماکو کو یارجام نب ماش اره
 یب لبق( لام )لکوک (لد) نب(نم)م(یرجام)ماشخارھ (ماشره) (تاد رةم) یدنشیاابص

 (دینش)یلیقرشم (ابص) ربعش (وا) نب (نم) زوس شهاب وس (یوکو تفک )م(عیصره) یدید(تفک )
 ههالا ترضح هلقلایلااهج و تما لاتو املق هبا ادخ نوعحامصلا ما شره (یفراشایانعم) ید شنا
 یه و ماکو کو یراکذ اوداروا حاصر هو یدید لاح بابراو لام دان یسارج ام مزا و ع مضتو ت: دوم

 ید ا داشرا همقتسه هار یزو یدتشرا لماکد شم نالوا شع ضف یک ا بص یر ارحو |
 دشا دہشت یان نارد * سو تنتهك اعد و هو ا

 (تادرفم) یدتشیا اید هکهلواهدرکفو دق لوا ردکع داعد یخ ال هقبظو كنس ظفاحیا

 لوا (نآ )غاب (دن)ف(دد) یخ ا( سب )رد (تسا) كلی وس (نتنک )م (اعد) نس( ۳)2( غد ) م (ظغا-)
 كن هراعب دبع یک كنس ظفاح یا (ینراشایانعم) یدت ثا (دنش)یدقشبا (دنشن) هاوا ( شابم)
 هدرتفلواو هددسق لوار د ڪک ابا یلک ضي وقت بوایازا او ع رنتواعد هة هاکر د نامه یسهفہاغو
 ردسلوا نظنسحو لافرد نظءوسورد هنامهمان هج ور کف ویدا لویقاب ید |لوبق هکهلوا

 « (دون تو ص طرش یکدادہ ورک ٭ دو: توقو دشا بلطوحار ناکتسخ) ٭ اضیاهلو
 (تادرفم) زلوا یطرش كنوره نسهدیا كازم دع ن سرک | هماوا قوقو لوا یلطدکنوج رل هت بخ
 رکا (رک هوا (دوبن)م(ترق)هلوا(دشام)م(باط) هکنوج (وج) لو هفمةادا(ار) )هغ (ناکتسخ)
 لا لمس درد نس برا (فراشایانعم) زاوا (دو:)م(تورم )م (طرش )ل دع (داد )ین( )نس( و)

 || توق هب هب مد تاب عفرو هلو هدملط هڪڪاتق و قداص قشاعنالوا هتسکشاد هلک ق ارف او هتسسخ
 رول روک هلباقم هکهعساو تجرو هک انعو مرکسهش ادادماو نوع هلکمرکس رک هماوا یتناحور
 نیسنهروک, ییالهکناشمرکر کش ادماان یک رد راعب ووش دکرددما نیس( نینسحا رج عضیال)اما

 ۱ دوستش رطناربب به ذمر د هنآ ي  یدنسندوخووع دیدنوازا افحام
 (تادرفم) هبلوا هدننهذم كس رام تقب رط هک ی هنن لوا نسزفکی دوش نسولدمروک افج ندنسنزب
 (هجآ)سزفک؛(یدنسبن)لدنک (دوخ) نس()لدمروک (مدیدن) تدنس(قزا)م(افج) زی (م)
 مع کر نس برا (فراشایانعم) هلوا (دوبن)م ( تقی رطناربب)م (بهذم) ق (دد) هک هنسن لوا

 زغاصقن هنوکه نره ل دمروک افا عات ن دنس زر نسر دیا دا ره ت «هعورخ هرلهرا ب ماد ہکن یس ےحرو ۱

 یافج هنالو اه ءاضر بلاطو هترنآ كلاس نالو دنل و تب رط نارد ص وصخ ابر دزع دب ب دک هی ااو |
 یدال



۳۹۱ 

 ر دمر روصق هن اما نسر " هناصقن هبا یی ودنک و نس نمر وکی بال
 دون .ن تصع هک ناشنآردرمخ دون ۳۹ تسکب ر هاب وهسعکد ون تراهطنوح

 (تادرفم) هسلواتصعو كلک ا دک« د هناخ لوازلوارمسخ ردرارب هاب و هبعکه بلوا اک ادکن وج

 م(مخ) زاوا (دوبن) ددر (تسیکب)م(هناضب)م(هبعک) هیلو (دوبن)م(تراهط)هکنوج (نوج)
 تلصاذا ةغضم باقلا) (یتراشا یانعم) هملوا (دوبن) ثاک ابو ظفح ( تعصع) هدوا لوا (هناخنارد)

 همدآ لوا ه لوا كلک اهکنوح هدبلق هرس یی رش ثیدح (هلكدسالادسف تدسفا ذاو هلکد با لص
 هبا هده ام و یچس هدا هک د هناخ لو از لو ارمخر دلکد ی لاخندروصق هسلو ا هدلح هنر هر دردارب هاد وهمعک

 هلوا عطقنم نداوسام تاقلعتو هملوا ترا هطو ظفح

 دون تست مه نتن وسر درون چ دمو مثح یو داجدنکن نو فا ات

 | هکعادام() (تادرفم) زاواروندنسغاب كنعم تبح هلی تاو اعمهلنوسفا لمتجر اس كنس هک م ادام
 تنواعم (ددم)نس (و)زوک (ممشح) رحاس (وداج) هبلیا ( دنکحن)اعد (نوسفا)هسالمال(ا)

 تانع :رظ] ندنس براب (فراشایانعم) زادا(دو-) )۶( تب )م( عم )ىغا (نتخوس)ف (دد)م(دوا)

 یهلارو هدلق هل اعاط ترتکو با هدهاجو یسوهدنسغا كذعم تب هه دلو تنواعمو ترصنو

 ۱ ۴ زْملو ترا هطوزلو ال صاح

 دوج تبر ونورد هک دنآءرمت ۾ قشع هم رکدربن شیآ هکم شح نآ همش

 (هرمس) (تادرفم) هملوا یروت تبحهدنآ هکلقلواهربت همقلبا آنا شع هب رکد کم مش > لو اهربخ

 |(« نع) غیب (هرن) رعت (ش)وص (بآ) زوک (منج) )دین
 | (تراشایانعم) هبلوا(و)م(تبحرون) سشآدا)ف(دد)لکرک (لد)لوا(نآ)نالیوکهق
 ۱ رد.سافووک هرقو هکو دیراشابزوک بو دیاهب زک لا همهلا قسعدرد هک زوکل وشر دب وجڅ وز سرو

 هعلسسیفوسق لنباقهلشت ار ؟ولش ازوکو هملوا تګ رون هدن آ هک لکوکلوش

 ۱ دوم : تاودرپهشنغزو غازام هکناز ¥ وب اسو بلط نون امسه غزا تاود

 م(تلود) (تادرفم) زاوا یرپهشتاو دهلنغزو عازاریز هبا بلطندنس هباس كنا وندنثوق نو امه یاو د

 | ترف( غان) ع (!) کندن( هک ازر شما کلوک (با--)م(باط)م (نوپامه) شوق (غرع) نم (نا)
 و قو بولواداذک كناج تربصد (فراشا یانعم) زاوا (دوس)ع (تلود)دانق( م )قالمح(نغز)

 نغزوغاز ری هلا بلط ندلماک دش مم نالوازاوربیلاع ی یتلفدقاوارونم هلا ههلاراون اك باق بولو الت از

 | ارز هسلپا بلط ندراب روص جاش م نالوا بااط هلک ا لک الا ل جال لکسشلارسخت یس هفبج اس د یک
 ۱ زلوا یلو دداشرا ماقهو لهل الط هدرا

 دونتاودیراکددم هکاداممنا و موخاهدوخ هتشررسز درکول شع

 (تادرفم) همافا یشیا یتواعم تاود هک نو ساوا ل وایدلب رب رخ ندلصا تةقح و دنک ی لس كنس
 (بخا) ودنک (دوخ) تتبق>و لصا عب ی وا كل (هتشررس )نم (ز)یدلب (درک) نس( )م( )

 (تراشا یانعم)هملوا (دومن) م(ت اود) ی دا تاواعم (راکددم) هکنوسلوا (داسم)لوا(نآ )رم

 اضحو هکنوسلوا لوا برا یدلب ارا درمخ ندهفلخ شعابو ندتقشح و لصا ی ك ةشع كنس هلن دم برا

 هب هنن اسف ضار عا یزیو هاو ا نیعمو بس هب اوس ام تنطلسو تاو دو هباسن د هاچ یش ع نالوا كن اس> اواطع

 | * (دوبتمههعموصرد هکتفک امر + نکمبع ملط تم د ءدکسزا نمرک ) هسروشود

 کار (تادرقم) زاوا تمه هد هعموص کی دید نه دش ره مزب هل ےلب بلط تهه ند هنا ضم نب 2اک

 | 2 (سیپ) هبا (نکم)م(بیع) مدیا بط (ملط) م( تمه ) هضم هد کی )نم نا (نم)
 ۱ .(قراشایانعم) زاوا (دونن)م(تمه)یوا تدامع (هعموص) یف (رد)یدید (تفک )نهدشم

 | قرغنسو تس لا ادخ یشعو ی دیا بارخ یا اعتروص یتقف- داشرا و یمه نیرک !تسرب تروص یا ۱

 [ 1۱ یمن هک ام یدز فک بناب بیر بسم زا



AC 
[۳2۳۳ mee erer an eray 

 نم هلوب تا 2ند ف هل بحرا اوزاواداشراوتمههدراتسر ترو ص دا هزو دا: ,ءنالوایوزنم رەنا داء و
 دوس تم ی دال بدا تا ارکره ٭ هاش سلجرد رک زرو بداو لء ءالنوا

 (الفاح) (تاد رفم) ر داکدی وال هتبعصر دقوبیبدا کمک ره هدنسلجت تعاشارز هلا یس هب داو لع ظا یا

 قو( تد )ك مک رھ (ارکرد )م (ءاش)م(س ا )ارز( هک لبا ییسو شااچ ( (ذدو) م(بدا)م ( لع )طفاح یا

 نداهقفو ی د> ل ءو یر فت لء طا یا (فراش ایانعم) زاوا (دو )م (تبج)م (قبال) م(بدا)

 قیرطلا) هلاییسهغاوابدوم هلا همعرم "ادا بو دیا ل صع ی «تطاب هقفند هال * ءادلواو ی هب رهاط هتف

 نهلوا هتنارارما مر 2 هتل وا بدوم هلا هسعرش باد ےکر ھ هدنملا علا برروضح هغ رم (بادا هلک

 اترا هلو نصل ا قبال هب قشح هاش تععو

 دتفاامماتمریردک ارتزکا ¥ دنفاام مادبتد اعسح وایامه

 زاور اع (امه) (تادرفم) هشودر ذکر هزم اقم مزباکسرک ارشودهزع اد مزبیمامه نجوا تداعس
 اکس(ارت) رشود(دفا) ی (ام)یازوط (ماد) هسیالمال(ا) م (تداعس)ماقمیلاع (حدا) شوقنالوا

 دعقم ق)هدنس دلع یاللعا (فراشا یانعم) هشود(دفا) زب(ام)م( ماقم) ی( ر)دگرب (ىرذڪڪ)

 رک ازرولوپلو صو هبه لاع تار ر د نالوا هد نجوا تداعس هرس یس هل. اح.تآ (ردتفم كم دنع قدص

 هسرولوا عقاو یهلاراون ال هزع اغ نالو ها شرع هلا ا دخ یتسفوب

 | دفاام ماع یسکعو یورزرک | ٭ هالک طاشنزا مزادناربراوبابح

 (تادرفم) هشودسکعر هزم اج مر ندکزو كنس رکا مرا اهب اوھ یهالکی کب ابح ند مرور

 نم( )لک )دورسطاف) مات 1 (مذادنار)لمةادا(ماو) قبرا بة نالوا دوص(بابح)
 (فراشا یانعم) هشود (دتفا) زب (ام )حدة( ماج ) هب الملل (ام) هیتدحو ا1)م(سکع )نس د( و )زول (یور)

 ( هلایوسیمج ف سال ) بو دنا عفریرادنب هدرومرات اهن اوهیمه الکی کن ابح نددرورسلاکبرا

 هش را تیدحاراونا ور رب هملق ند همهلا تا ذلت هد صو > مراد ارا عطا نع دمد ی ک یلالحر ےس

 دتفاام ماسیروورر کدو # د_نکعولطقفاز ادا ی هام هکی ش 2

 هک (بش) (تادرفم) هشود م زم اط مزب یس لعشر ور دلو ا ہدیا عواط ن د_قفا ینآ دا مھ هک کر

 (ور) هلو( کدون) هديا (دنڪڪ )م (عواط)ام-فار طا (قفا)ن-(ن)م(دا م )یآ(ءام) هشدحو (ب)

 یرا:بر(قراشایانعم) هشود(دتفا) زب(ام)ماط (ماب) باللا (6)هبتدحو (ا) مرون )راضو عش
 ل نالو !هکدراب وع یرابحاص هسدقحاورا شاو | قرغتسم هک تا ذرا ونا كنس هک ربدکیهلوا اب هک وا

 هلقرونمو هو دەز جلف ےطس مر یس هلع شر ونر ن دنر وتل ها ذ

 د اا مالس لاح قاتا یک * تس» ردنا سوہک ا هروح ار لولم

 (تادرفم) هشودناق_قافتا لا همالسءزب ردقوب لوب هنسو کاخ كنويقوبهکنوحهراهاشداب

 قو (تسم) وبدد)(نی) دار (سوبک )لپ (هر)کنوج(وج) عا شد اروم
 تنطاستاقاعت (یراشا یاتعم) هشود(دستفا) زب(ام)۶ (مالس)م( لاح) م(قاشنا)ناذ ( یک (

 سدق م رهن راهاشدابناهج نالوا لفاعندهللا هفرعمر او اوندهبناحور قاوذا یلق هلا هبا د یان د

 ناب وع نالوا تةقح ناهاشدابسلوا باراق ندناهجو د دوخ ابر دقو لو هنسوبک اخ كنس ورق هسه لا

 لفرعمقح كان زعام) ندنرللمع مدعزسا رک باج هن لک كنو عب ت اذ تةق حو هکر لادخ

 و قرغت مورک م هدنس هته (اقعص یسومزخو) بورو۔ (ك فارع یدزمهالاو فورعماب
 یکم زد ەش ودنا قاف الاحهمالس هزر یکلوا یلمح كراتفشح ناهاشداب ون اذ: لک هلغلو ایشالتمو

 نیفراعلاتاکرب ها انعتم هشب رانا نا لی را نامی عطق نقرع هب رشتا دوق بولوا سفن رسا
 نیمآ ممعافشانلا نحو مهح اورا ها سڌ

 ن3ا ام مالک لا تاتدلا یک - è راد ثا :اردانوح و هاکراس

 هبدالملل )ا( (تادرفم) هشودناخ قافتلا لا همالکبز زلوا تزاج اهدا رک دوح هکعاکرابكنس

a e r r 

 ا



 | )تن جا (راب) هملوا (دشاس)لوعفمةادا(ار)لب (دان)هکس :وح(نوح) نس (ق)یربتزاجا (هاکرام)

 | نسبراب (فراشا یانعم) هسود(دتفا) رب ,(ام) (مالک )تردت(لاح)تیغرو لس( تام تلا )ناخ

 I نقلاندو بعم لساحو ےظع یحاص یلاعہاکر هاکرد هل كب رشال داور ظن یف و هش ین رب

 همالکهرانلوا نم وج ورح اع یک مزب هسلو ا تزاجا هتعافشو مالک هبا لو اوا ا نال | الو نذاالب

 : ۱ هشودناخ قافتلا تردق

 ۱ دتفاام ماک شلالززءرطق هک چ مس ی لا خ دشتمل یاد: ناجوح

 : (تادرفم) هدودهزغامط مزبهر ةر ندنلالز كنا هک دلغا:لاسخ یداوا | دف هکسل لانسناح هکنوح

 ملا (مسب)م(لایخ) یو (دش) هسیادخ ()قا دو (بل) (ادن)م(مج)کنوی(رج)
 | (م)فامط(ماک )هال (ا) بش (ش) وص یکم شوخ (لالد) نم( هبت دو( هزمه)م(هرطق)
 | مالکنالوا ح وتف عاونا تعابوح ور یا ذع كنس ناج هکننوج براب (فراشایانعم) هشود (دتفا)

 ۱ م اجو هشو د هرطقرب هنغام دخاحندنل الز نس دبا تاسح بآ كم اک هک دلغا لاسخ یداوا ادن دکرب نیم

 | رسعتالو می بذ) هش را هنا هرل هدم رس هم سدق حاوراو هبهب دا تایح هل غلو تن احوریاذغ

 ۱ * (دتفاامادبناوار هراکشنب رک زاسمهلم سو ناح هک اتفک و فازلاخ )و (رلنادمع بر

 م م(لاسخ) (تادرنم) هشودرفاوهزم اد مپ ندراکشوب ریزی هل دس و یناج کی دید اس ك فاز كس

 | و (نیا )نم (ن) ری( هک) هحزود(ناسم) با هدرب (هلسو) م (ناج) دید (اتفک)نس ()م(فاز)
 : كنسبرات (فراشایانعم) هشو د (دنفا) زر (ام) قازوط (م اد) هضر ظ (») رفاو(ناوار ه) دص (راک-)

 قداص قشاعیا هکی دلم ارمسشبتو یدید هلا لاح نابز را ل> تافص نالوا می کد ضاسفو محرو ناجر

 | مادرب وو نسرول اناج لس سر دا | دف ینا رب ول نە را هنناج ناممسک ندناج ارز زە دیاهدرب کناجول
 نسرولوب عالطا ههللارارس اهن الامندنراکشهبهلارا یا دگر شم

 دتفاام ماش تاودهعرق هکدوب * لافنزیو صر د نی زا یدسهااش

 ۱ هس المال )ا( (تادرفم) هش ود هزم مرن یس هعرق تاود هک هلو اروا لافربهقک هلغلزس دمها ندو قو

 : ہک لوا( دکدو) لواشرب (یلاف) روا (نزب)هقک (ورح) وبت(مد) و و( نیا )نم(زا) هبر دصم (ا) م(دنمات)

 ۱ هل ازاسن و ع رمضتیا (فراشایانعم) هسود (دا) هزع دا مز (اممان) م (تاود) م (هعر 5)

 (نینسح اربا عسضبال) و هاو | عطةنم ندقح هاکر د سفنرب هلا دما عطق نقاص لکو کن الو مزالم ق هاکرد

 تلود هک هلو !لوا ماده دکل نس> نامه هتک هنناج كلدسا ان دنس وق ی جر ك ھالا ترضح نالوا

 هشب ربا هند د وصقم عسج لکو کو هشو دهزمان مزب ین هعرق

 ۱ دتفاامماشمردناج نشاکم سن  ظفاح دنر مد هک هکره و یوک لاخز
 (تادرفم) هشودهزغامدمزب یسهار كن اکناج هرو | مد فاح هکناقره ندنکحاخ لب وک كس

 هعار (یسا) م (ظفاح )هرو( دنز) سفت (مد)ناره (هکره) نس(یه) هل (یوک )قارپط(لاخ)نم(ز)
 | لنساضح برا (قراشایانعم) هشود (دتفا) زب(ام)غامد (ماشم)یف(دد)م( ناج)م(نشاک )
 || ندکهس دافراعم نالوا یناحور یا ذغو ندکششءرارمسا ذس نامز هنره تلوق ظفاح اک د اح او ضف
 || بوشپ را یونعمرطع هنغام ران اجندمناجحر خب ر نالوا كىملا نم بمعا ثاننشاک ناج ها تذابهسلب وس
 اض هلو ردا سم تاسح هناجا دغهحور

 دندادتابحبآبشتاطناردناو ٭ دندادخاح هصغزا رس تو شود
 ۱ اور رای درو تاسح بآ اک هدتش تلط لواو راب درو تا اک بند هصغ یتقورص«ه- هک نود

 ۱ (نآ) ف (ردنا) دا درو( دنداد) عف( (ےد )م( تاغ )م (هصع )نم (نا)م )ر هستقو) هعک نود (شود)

 تاعاطشوزور (فراشا یانعم) راب درو (دنداد) رمت( میم )م (تاسح با)هصک (بش) م(تلط)لوا

 هللادمګ مدنا لانغ نداو صو مد ء هنا در هعهاو هناجر هب دج بو دیا هدها څو یهر هل ازامنو عرضتو

 | یدناتاح بآ نو دناصالخ ندهصغ لوا ین اطم ضا ف نالوا نہج ارا =راهد توو هک نود |

- 

۳ 



TTT 

 رونم اجو لد هلا ادخرا و اورل,دنوص ینا در عت و یها ضفنالو یاری ال بارشو یناجر بذ نالوا

 م دلو تبغ ند هن رش تاغ بو لوا
 دندادافص لت ماج زا داب ۾ دندرکمتاذو ر ةعشعشزا دوب

 (دوحب) (تادرفم) راب دریو هداناکب ند ماج تافص لع راب داب ادو ب ی ندنس هعش عش نتا ذولرب

 (ماج)نم(نا) بارش (هداب) رای دلیا(دندرک) ی (م )م (تاذ)سکع ( ورب )اض( هعشعش )نم (زا) رم
 ندنو ر كن همهلا تاذراونا لع لوا (فراشایانعم) راددرو (سداد) اکی(م)م (تافص لع)حدق

 تافص لامر هن را دل نا دزکرسورمصت هجخ مس یس هل دلج تبآ (اتعصیسومزخو) یندنساضو |
 رب دریوهداداکب ندنماج

 دندادارهزات نیا هکردق بنآ ۰ یشم دنخرف هحودول یر را بم هح

 | (ج) (تادرفم) دلیدو قارهزات واک کی همیکر دق لوا یدیا بشرب وتوق نور لر مه
 لوا (نآ) هشدح و (ا) هک( بش) واتوق (هدنخرف) هن (هح )ی دیا ( دون) هت دحو (ا )م (ر “)م (كرابم) |

 اار اوا لک لوا (یراشایانعم) رابدرو(دنداد)اکب (م)م(تاربهزان) وب و (نيا) یس هڪکر دق (ردق بس )

 هلوقر ره هکب دنا هصکر ولت وق هن یسهکک و یدیاره« ر الر ایم هنر حس نانارا ناسحاو مرک ت امص لت و تاذ

 رای درو یدبا تاغ ثعابو قاب هزات وناکب هتنا دمص یس هککر دق لوا نکلردشماروتداعسو

 دنداد تاور صاغفجوروج نا د هک + داد تلود نا هدر منع زورنآ فتاه

 | تاشورص اکب هباضحوروح لوا نالوا هدقثع هار کی درو یسءدزم تاو دوناکب نو ڪڪ لوا فتا |[

 م(تاود) و (نیا)م(هدزم )اکب (نچ) نوک (زود)لوا(نآ )هلم كلم (فتاه) (تادرفم) رايدرو
 ۴ (یراشایانعم) راب درو (دنداد) رعد( ےم) م(تاشوریص) م (افحوروح) لوا (نادب)یدرو (داد)

 ۱ قداص قشاع کا هک درو ید یس ه دوم ت داسو بو تاو د و بغ فناهنوک ل وا کن کر وکی رکرب مرک

 هاف وروح نالوا هدق شعار یراکدلب ااو فوخ ندنلم بوناوا ضرعهلامح و ضراو تاوام-

 لا تباثلا لوقلابا ونمآنیذلا هنا تبثب )قاب ذمعتسا کود درب درو تات وربصاکس هبا دخ تناما ل متو |
 دنداداذءواحزاربخ ان ارد هک e لاج فصو هاو نم یور نیز ادب

 ۰ (نیژادع) (تادوفم) رلبدربوربخندتا ذءواح هدنااکبارزر د هلاسهنآ لاج قصو مزو ب هرکشندنو |

 | سامی )هد یخ آرد) ای( ک)م(ل احب ) م( فصو) م(اه)ب (نم) و( یور) هرکس
 ۱ رهظمو هرکصتدناشورمص هقشع درد (فراشا یانعم) زاد درو (دندا د) ہہ( ےم) م (تاذ) م(هداج)

 اا رهظما رزرد مالا لاج فصو هند آ ماسقاو هج وا لاتو الق مب هر ڪک ہن دق دلو هسهلا تافص تامل ت

 راب درو ه دژ مورخ اک تقد رط نارد و درولو ا لصاو هنا د لګ نالوا تافص تال
 دنداد ماکریانناو مدوبیکسم بع هج لدشوخو مشک اور ماکر کا نم

 ۱ رار دربو تاک زاکی یرازودو مدیا قسم جبر )هردو خاتم امیر

 | نرخ یکو کم (لدئوخ) هسدارا(مشک )قیال(ادد)داره (ماک) نب (نم) (تادرفم) |
 | ندد) ریش (میس)م(تلکز )میام (ا) دن (هی)مدی(مدول)م(نصنس) بن (بعم) |

 ههللا لاج ر اونا بولوا لصاحمدا ممل غلو اره ظم هبا دخ تاذ تاع لک رک انب (فراشایانعم) ران درو

 ]| هلکش | هّلا یا لتئو هتنا یوسام نع عاطقنا ارزرداکددعبع هن هسمداوا لدشوخ هلاقارغتسا |

 زا نهم تحول هس رس ید رش تد د = ( هلا وهف رق -هلاعادا) نژلوا تاب مسالفاوزع ۱

 راد روت اکزاکپ یاذتالعو

 : .دیدآد عاب خاش نازکت س رص ربا ۳" در رم نس زکرکشو دېش همه نیا :

 (تادرفم) راد درو ندت اس خاش لو ا هکر درجا لر بص لوڈ رول کود ند مزوس ب هکرکشود نیل جو ۱

 |0۲( (جا)ددایکدد(دزیرم) غب (م)ذو-(نطم) نم( ا)م(رکشز اب (دهش)(هه)وب(ا) |
 1 ا ق i) ز) دد(تسا) هت دخو

 ر دس هتوتعم
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 ۱ هدا مواعو فراعمر دور و یاحور نر دقو (فراشایانعم) رلب درب و(دندا )کی (م) ردسهدوُدعم

 || هتنصاخ نمو حرفلاحاتقم صلا) یس هل عات و رایاروهظو روانکودندمزوسو ندعناسا هکی نار

 عبنم کردی رج از صالخ اورص هغ رس یرارمخ ( هلال ىلع هبلق ن « نکن حانت رهط ام ایضنسیرآ
 یسوزرآ سه هدابن دندناسخاش لالو مهقوشعمدوخ ابری درو ندنزوب لماکدشمنالوا یناحورذناذل

 راد رو ی یناحور تذلو نو مکی دیار ا اتهیرخآ بودی الت یسفن تامهتشم بوم آ |

 دن داد متا وربصو دع سو دفا هب هک +¥ تاب مهاوشرفط کم دیدیزور نامهنم

 : (تادرفع) رای د ربو تا و ریصاکپ هنب رستو فم ااا رک سا او رفظ هکم دروک ت وک لوام ھه

 هالملل(ا )قلو (تفاب) مرتسا (مهاوخ) م (رفظ)مدروک in (ذور) لوا ( نامه ) نب (ن
 مهب (یراشایانعم) رایدریو (دنداد) م (تاشورص)م (ودع) ف.>و نعطورطسع ل

 یراو دع ناط شو سفن هلن دمح هک رکے سلو | بان رةظ هل ل وصح مداح هکمدلسانش و مدروک ت وک لوا
 راب درو تاسنوربص هدقشع هارو اکی هال ل دتوره سعو هنغغر

 دنداداص مانا مغدنب زوک ٭ دوب نازیخر حسان او ظفاح تمه
 م(تمه) (تادرفم) را درو تا اکی ن دندن كن مانا هک یدیا یراسفن لر ازوخ رو یمه كاتفاح

 || (مانا)م(مغ) م( دن ) نم (ن)یدیا (دوب)رانلوا هاک د درحم قو (نازمخرص-) راست (سافنا)م(ظفاح)
 یسشاواناسحالرادب ومتودوو لراتداعسو (یراشا یانعم) رایدرو (دنداد) رعت (ےم)م(تاخ)

 ۱ لر اہم سا فن او یرارظنلرلا دخ ناد یم نالوا هاک | لا تاحاسنم هق> هاکر دهدرل رعسو تمحو یبسكظفاح

 ۱ رب درو تاحن اک بندن دق كغ ماجرفات یاو سام تاقاعتو ماا ثداوح هکی دیا هلاک یزراو یسع

 » (دولکتسناشنورهمنادب رهم تح ه دو هکتسا امهرارسا نزح رهوک) ٭ اضیاهلو
 || م(ردوک ) (تادرفم) ی دیا کرد ناشنورهم لوا یس هقح تبع یدیا هکر دلو | نامه یره و کز ار مسا نزع

 | (رهم) لا (نآ) هسیالمل () تبح (رهم )م (هق)یدیا(دوب )د داوا مه( تسنامه)م (رارسا)م(نزخع)
 : ندنرارساهنب رخ یلاعتو هناحس قح هدتسلا ماع (فراشا یانعم) ىدا (دو) رد(تسا) م(ناشن)م

 || هبلق هو ردسک یکلوا هلرابنوعناصقن الب نا دمع یرهوکن او د هع یی دروس ناس> او مرکو شع

 ددررقمو تبان هلن اتنورهم یک لوا ہن تلع ی هطساوالب ضفو ت۔عو تناما یییدروس هردو

 دو هکتنامهرابرهکم شحمرجال ٭ .دنشابتناما بابراءیهزناقشاع
 م(ناتشاع) (تادرفم) ی دا هکردلوا نامه شح ی ر دار ھک مرج الز دمس هسهز تنامابابراراقشاع

 (دابرهک) زو کس (مشج) مدت (مرجال) لو (دنشب)م(تناما)لها(بیا) تعاج (ءصز)
 هنامالااضرعانا) هللاندمعتسا (فراشا یانعم) یدیا(دو) هکردلوا (تسنامه )ی ردغارهاوج

 نالوا ثعا هنغلقلوا لضفا ند هکش المكناسنا ه خرس یس هل ہاج تما (الابلاو ضرالاو تاومسل | ىلع

 | تو ر ەم لدا قاش فلل اکو تبخو قشعیالبو در دو نع نالو | لصاح قرتهراهلاع بنا ی هل سدس ود نکو

 ردراوتبع هل ا ف نوع ارل کن الم ناس دة هحرکرواو انو انا دنا هراصب نالو اال تمم یخ االازاوا
 ۱ راقشاعنویکن ار دقو یخ دهدراداعودهاژنالوا تم تروص نشعدرد کلب ردقو تنحوالبودرداما

 بشوزورو نالو اراب رهکن دنرامشح ین اڌرڪڪ ج نالوا تداعس اقدر دور دسهرحز تناماپابرا

 ودران | هنن نامهنالواناب رکونالات

 دول هک تاج سنوم نامه و فار یو * ¿جج صم دات بش همهارام کسر ابصزا

 ا یدبا هکردمسنومكناجنامهیم هکار كفلزكنس م ر ن ڪڪ د هننفو حایص هڪک د لج هکروصندایص داب

 ]| قو عاص( جس مدات) بک بل, (همه) زب (ادام )دوس (سرپ)م(ابص)نم (نا) (تادرقم)
 کنیا (دو) دد(تسا)م(ناجسنوم )قيما (نامه) نس( )م(فاذ) هر (یوب) نیکد
 || هتان فراع ك غي دل قىلم و و احا سو نستاضلناورسا ماع نس برا (یقراش ایانعم)

 | نس نكد هصص مدهصک هلج بو دیا عج اضلا نع یا هلکقشعدر د هلا دمج هکر دانش آی دلرالوق |
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 ف یو و بس ی ی یو سست سست سس شا سس نیس نیس سس

 ردس هفک م-وروردسنومماج نامه می ی را هک جاور كتا ضو فو تاجانمتاذاوكت افص لر اونا
 دو کتناکو ندعم لعردنانعحه + دشرخ هنرکو تسر هکو لعل بلاط

 م (بلاط) (تادرف) یدیا کر دهدنلع ناکوندع+نیلجا دمشر هسخو ردقو یلاضرهکو لما

 قن (رد)یک کلر نسل (نانیمه)ننوک (دیشرخ) هسخوب(هنرو)قوب (تسی )م(رهکولمل)
 لکو ضف هلا صال_خ او قدص (قراشایانعم) یدیا(دو) رد (تسا )م(ناکو ندعم)م ( لع)

 ماعرونم هتشرمس یس هل ماج تبآ (ضرالاوتاومسارونهتا) هتنانذعتسا هسخ ولردقو یلاطیهلا

 هتح بلاطنالوادعتسمو صااخ یکه ففلاو به ذلا نداعمردق هدبانداز ار دقوب لک هدضا ف نالوا

 ردعادادخ هدنلع كع انا حا یه اتاضوفوتاعتا

 دوب هک تنام ول لعل بلر د ناعمه چ یراد مناخ هک ارام لد نوخ كتر

 (تادرفم) یدیا هکردنامعه دکل ینه رقرزکبهلعل لنس نولغا نسر ات وط نا من هک ی کنر لزل د نوش مزب

 نا (نانیمه)نسراتوط (یرادیم) رلیک (ناخ)مب(ارام)لکوک (لد) نات (نوخ)م(كند)
 نورد براب (قراثایانعم) یدیا(دول) رد(تما) م(نابع)نس()م(لعل)قادوط (با)ف(دد)
 هتنافراع هدکعدق مالک هکردرارسانلحن اله دل فراعمورارساو لةش ء درد كف دروس ها هلک هداد

 ناسحاوور نام هران الوا تقشح لها هدرا هس آر قرا رسا قب اقحو هدرا هنط ان یناعم تاکی داب | فشکه کن رللوخ
 1 1 ردناسح | مظع هر هللافراع

 دو کت سنارکن لد نامههرا عب کن از ×« یآیترازباردوخ هرغذتشک

 ل وقم (هتشک) (تادرفم) یدیا هکر درظنهلدلق نامه هراصب کا رز لکه نتراب ن كلود ك رغد

 کددنا(کناز) لک (یآ ی م(ترابذ)هسالما(ه)ثکودنک (اردوخ) رطل وازوک (زغ)
 رظن برات (فراشایانعم) یدنا (دو) رظتنمورظان هلل (نارکح : لد) م (نامه)م(هراعب)

 هدارالا بولسمو دوحووح یک رالوق فراعو یشاع ك غی داق رهان هند رس (ا وو٤ نأ ل بقا ووم) هلک تانع
 كنسیرهدارا هک ا رز هلا هدکناما و ظفح ندالخو خب ز هدنرالاح عسج بو ط امد شنا" نو را قداوا

 ردرلهراصب رظنم هکمرک كنس هل لة نامه شاو اوګهدکه دارا

 دوب هک تسناور با نآ هن یوج نی رد هک + شح انو تصقا یزاناظفاح

 (تادرفم) یدیا رکردلکدناور بآ لوا هدة. راو اربزرتسوکو رکی سه صق شاب ولنا لعشح ظفاح یا

 (نیدد)اری(هک ) زوک ( مشج) شالات( هباتوخ )م( هصق) رتسوک (اغ) دریک (اب) طقایا (اطفاح)
EERE OER E Es 

 ردةلواا ٤اد نوع اكا ڈو تم هع هحلوا لصاو ههال ا۶ا تلر دق ورورغ و نما هد هسن ره ر هد ق ح هاکرد

 2 92 2ا ناملخ ناف هدقح ارو و ۶ ناف هسد شاد بآ هدکعشحرک !هکلو اہ د اک ثرفک
 ائ لاح لکی هتاانصع رتسوکو رک

 درارا مشی خر کن کرب یعشد لامن ۰ دراراسلدماک هکناشن یتسودتخرد

 درونکخ رزسددعارزرا وقیادفتوادع دروتک ین سهوم یدا سه لکو کک کلید یتخردقاتسود

 هسیالمال(ا) لکوک (لد)دا یه( ماک ) كيد(ناشن)یاتسو د(یتسود)حاعا (تخرد) (تادرفم)

 (دامش )م( څر )ارز( هک )دابوق (نکرب) هر دصم(ء)م(نعش د)نادف (لا- غ ) ردوتک (درآ)ءویم(راب)
 لواماد هدکفلتسود هب یلاعت قح نالوا لازبالوعدق (فراشایانعم) ارو (درآ) رد لع

 ناطمشو سهن كل غیدلو | الت اضراعورولو | لصاحورروتک ی س هر ءیدا سه لکو ک هک هل ااو هتسا ادوعو

 درونک لاو خرزساس> بو دیارو دندقح یتسران | هکهلا ضارعا بولا عطق یتکرع لس راند
 دراراجخ یتسم نیارک انا یشکر سدرد هک «  نادنرابشابتزع قابارننام وج

 هرونکراجخ لتسم ورکا ناج یا نسرکح یتسب رغا شان ارز لوا هلتزع هرادنر نس امهم كن هاڪ هکنوحا

 a ا (سشاب)م(تزع) هسیالملل(ا) هر اطخ (ا) هضم( تانارخ)رفاسم(نامهم) هکنوج (وج) (تادرف.)
 لوا
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 و (نیا) رک( ناجیا(ااج) نسرکچ (یٹک )شاب(رس)م(دود)ا رز کر هات (نادنا) لوا
 تبوقشءو قداصقشاعیا (یراشا یانعم) هروتک (درآ)یاشوخ رس (راخ)هردصمان(یتسم)

 هرادعا نطاشو هباوهو سة نسنامهمنسهدان ده ار لح صز مب دلک نوا یلص ع هلن ةفرعمو

 نالوا تبحو ی شع بارشناتسسمو تقمشح ناردنلق نال آهوج ےن یاس د تنطلس بوملب ارت یتسعست

 || شا قوح كسرولاق هد نغلشوخ رس سفن یاو هوډ رک | هسخ و هبا بلط نی رات مه هل تمر حو تزء هرادنر

 نسرولواروعیهمندق> هات دو نسرکح یسیرغا
 درارا نو لمل ی نو دز کاپ شدرکیس < مراکز ورز | دعب هک اد تمذغ تبصک بش

 (تادرنم) رروتکرا مو ل سل قوحراب ارودقوح كلف_هرکصندزامز مزب ارز لس تمنع نسهصک تبع

 زر (م)نمز راک ور) نم (زا)هر کم (دسمب) ارز( هک) ل (ناد) م (تمنع) م(تبصع) هبیک(بش)
 |ددرنک (درآ) زدنوک (ماهن) هک (لبل)قوج (یس) نلف (نودر ) رود(شدرک )فوج (یس)
 سدا هکحورو هکسلت یناحانمو یرک د ك هالا ترضح هد )هعک و یتا دخ ناد م (فراشا یانعم)

 هرکصن دک د نک نرخ از هغ رس یربخ (ه)ع مطقن!ناسنالاتاماذا) ارز لس تمنع یتلود لوا بح اصمو

 ر دقو ی-هدناف هزب امارروتکر از دنوکورل ههعک قوحوردناوو دقوح كلف
 دراراذکن ون څر کش زادنا لدردا اد + تسمکحردهامدهم هک ارلیلرادیراع

 | (تادرفم) هنارغواهنونچ هک ما قلا هنبلقكت اا دخ یاردهدنمکح كنا ى دهم هام هكى راد یر اع كنىلل

 ]7م ) فا(مد) ی (مام )كثي( دھم) لوعف ةادا(ار) م( لل )كندي مودىل هغ (را دیرا۶)
 م(نون#) ىلع (ب) ربعض ( شر هطااقلا و تآ (زادنا) لکو ک (لد) ف(رد)ا دخ یا (اناد) رد( تسا)

 هسضارسقننالواهدنس هباشمرونم هام یالمل (یراشایانسهم) هروتک (درآ) قمارغوا (راذک )

 تابولعو هس دق حاورا دن اق  فرصتم هدک ابحورنالوا ی ماح یکه ود یت- هوم هنثمطم سفنابو هبض هو

 بلق ماد خ نالوا بولقلا بلقمیا ك اوث ود شمه شمل وا صرالایف هنا ةعاخ هدنمکح ودنکه لس و

 هیلی لصاو هزع دو هةم یز هل انعرطت ر بولارغوا هنو ن قشاعو هک هلا ضفواقلا هنشع ضف

 درآرازه لباب نوجو انعر لکد صني روح ٭ لاسردنج نا هنرکو لد یاهاوخر عوام
 ]| دروتکر ازه یک لبلبوانعر لکز و یک نب مش هنسرد غانو هخ وډ لکو کی ا هتسا فرا رع

 بو غاب( نج) و (نبا) خو (هنرکو) لکو کی ا (لد یا هنسا(ءاوځ)م(رع) )دام ) (تادوفم)
 م(لیلب)م(نوج)لزوک (انعر)م (لک ) زوی( دص) لک ضا (نیرسن)لثم(وج)لب رع( لاسره)
 دهن اس بواب تمنع تصرف یرا م رع لکو کی ا (قراشایانعم) دروتک )د را ) كس (رازه)

 كن هم دارا رساو كن ههل اراوا بولوار دداا حرمشنم هلا تاعاطو تا داسءو تا دها و تاضابر هدادخ

 یناف غی دنادل وب هبخو هلا تربغو یس هلوصو مدق مدقرب ههللا لاج ٤ ده اشمو هالا ىلا تاصو هل دیازت

 نالا شوخ لس هحنورانعر لک کل دو ضا زود هعن لقب رط د دورت لس ره عاب كناسلد

 : ر داکد یراکل قاع م ربو لکو که یانفر د که انف هن رروتکر الل

 درآر ارقا شدوز هک تنش ون للامر فب * تفلزا تس یرارق مش ر لد نوحارا دخ

 هرونک هرارقزبت ینا کرو هکبل يذل یک لاب نو ا نا یدلغادرارق هاک فاز نس ماکو کح ور می هک وج

 (تس) هتدحو(!)م(دارق)ماکوکی هر( مشیر لد) هکنوج(نوج)نو چاهت (ارادخ) (تادرفم)
 (دور) هب اطخ ( ت ) بوسنم هلا( نیش و) قادوط(لعا )رو (ام رغ ) هس اطخ (ت)م(فاز) عد(اب)یدلغاب

 2 هاک ةف و بس ها دمګ برا (فراشایانعم) هروتک (درا) م (رارق) هسالمال (ان) بمص (ش) بت

 یدلغارارقهم رهطظهدکن افصل كنس ماکو کن ال اواحورج هاک-ةشعدر د بولوا عطةنم ندا اوسام

 ید یناحور تالار و ضفرب هلا هطساو الب شف لک داب اناج او شن هکی رلاوت برقمنوصتح تک ابتاذ
 هلی ا مدت او هر وتکهرارق هدکبلت كنس یلکوکح ور لوا هک هلا شخ

 دراراکد تلامنرد هک شکر دیت هعرحكا ورب + یرا دمغرابنمدسص هک لدیاٌءداتفاراک ز

RPE ] 

 ت ان



۳۹۸ 

  تسسسسسسسسسسسسس سس سس سس لب بس سس نت بسسسسستسسسسر

 هروتکه شبا یروف یس هک دغ هع زجر یر و نسر ات وط یکو مغ نا مطب ز ود هک لکو کی انس شلاق ن دلع

 ږی( راب)نامطبزوی(ن ٥ دص )ارز (هک )م( لد یا )نس شمشو د (:دانقا) نیا (راک)نس(ذ)_(تادرف)
 تعاسوا(لاحرد )مب (نکرد) بارش )رب( )عدم )سویا مت )
 ندهالا ةفرع»لاکنالوا نوا قلخ ام لکو کیا (یتراشا یانعم) هرونک (دآ)هشب رای )ها (ت]

 تک هدکامدزونهارز نس شاق ندلعو نس سودا دح ندا دخهطسا و الب ضف كشدلوادعت و

 شوب یندا بارش "ب هعرحرب ندب ونعم دش یه رب یرو نسرات وط ی یکو مغ نامطزو ندنش دلو ایرنا یو ام

 هرو دکدو هةمو هرو تکه شبا یس تعاسوا هک هلا یم هک |
 درآراکر د یورسو ف وح باری دنن » ظفاحرمس هنارم رکددهاوخادخزا انی رد

 (تادرفم) هر که راک ورس رو هر ووا هدنراکق دربارب_ظفاسهدنننو كارم ورت ساندا دخ ورکه دغاب و

 م(ظفاح)هدنتفو رپ (رس هنر )ورک (کد) ی و )۳(غا) وب( ) ف(رد)
 (راک) ف(د)هتدحو()م(ورس)هیتدحو(ن)یهری(یوج) راک (بل) لع( )هرووا (دننشن)
 تلعالب یطعمو یدوصتمكاظفاح ه ددمح و هضورو هد ماع غانو (فراش ایانعم) هروتک (درآ)قاجوت

 هن راکت قتح یار ده داوا تلح ر هباشو هدننامز كلرمب هکر دو رکی دس او کلب دندلزب ل یادخ نالوا

 بودا ماست هناناح ناجل قو د ی۔ہدھاشم یلاک اب ل اج كنق ہقح بوس و لوا ل ئا ھالا ةفرعم لاکو هاک
 ییطل اد هسح مرو هاجرون هقاانعتم لوا لصاو ةهللا ترشح هلا قارغتسسا ههالا لاجراونا
 نللاصا !براب نایالاروئ ان تش او نیاسرم او این الار” اس یلعو ملسو هملعیلاعت ها یلص

 » (دننا دناشیارکد مدوغ هک نح نم ٭ دننارمحنارمهبییام یزابرظنرد) اشیا هو

 (یزابرن) ف(د) (تادرفم) را رو رکمدرتسوک هک بو رن رس لر مصب ینه دز لار مر
 (مدوغ) مهو (خینج) نی (نم) ودر (دسشنابح) سزوک (نارصبف) زب (م) یا, دارن

Crp,ترمص لها مز هنا نوع و هنا د هع (ینراشا یانعم) یاب هوس ی  

 بوحج ہد هب رش تام هزم کاک !هدهاشییهسو هال «سدقراونا وی همهلاهدیغرارسا بولو |

 ارسا هتسدنو ققشع هارو نمل اطالاسغرت 2 کر تخت بو هل دم ر درن ارح تروص له انالوارسبیو
 ِ روس الرکرلتوش نا داقتعا رک درتسوک ید ہود

 دننادرکرسهرب ادنرد هکدنادیشع اچ لودندوسوراکربطقن نالقاع

 (نالقاع) (تادرفم) ردرلناد رکر دهد ەر | دوب هکر ول قسشعلها امار دس هطقن كن راکرب ,دوجورالةاع

 و (نیا) ف(مد) روا (ناد)م(تشع)ام (فو) عج ةادا(دنا)م(دوجو)هرثاد(راکر ب )م (هطتن) راقاع
 ردي رابحاصشاعملقع هح رکن الوا بس هم اع ماطث_(ییراشایانعم) ر درارم تم ( دنا درکر م “)م )ر 2

 رولوا یک مهشالرخ شعشو د هر و ماچ لقعهدک دس اروهظیب هلا قشعاررردراربص ند ههل ا قشعام |

 دننارسه یکم ننح ناز امت شع « غوردفال یهزرابزا هلکو یشء فال

 فال) (تادرفم) ردرابالوراقکسم هنا رمه راتشاع نیل غ و ر دفال ن الب ې ع تاک ندرانوقالقشع

 (نینج )راقشاع (نازابت دع )نالی (غورد) م(فال) ب2 (یهز)م(یا)نم(نا)تیاکش(هلک) م (قشع
 صر نم ( بوروا یفالیهاا ق شع (فراشای یانعم) ردرلةن ال هار ده (دنارعل ۵۱م( یقصسم) نلغو

 بعلت تیاکش بوسق اربصرلالب هرس یی رش ثب دح (یناوسابر بلطاف قالب سءربسب لو قاض,
 ردقول یراتقاسل هل اصووردراپ ومگ ور درت ال هنا رعهراتشاع نزف ال نل ځور دغور د ف ال

 دننا دنوادخ مونیاوهدن همهام ھم ادخ تس نانه دن مش بلادامدهع

 (تادرفم) ردراب دف | موق وور هدنب زمعیجب یدلغاب هنبل رانه د نی مش ینه دهع مر یرمضح ی اعت هلن

 زب (م)م(دخ) یدلغاب(تسب) زغا(ناهد) ین (نیربش)قا دو (بآ)هسیالمل () (م)م(دسوع)
 نالوا نزفالیا (ییراشایانعم) ردواکلام (دشادنوا دخ) م(موق)وب ( نیا)لوق (هدنب) هلج (همس۶)

 یراترض> یلا عت تنا هغ رس ( لسو هبلع هنا یلص لوسرلارثا ینتقا نالا دو دم قر طلا لک ) اوخلها

۹2 



۳۹۹ 

 یراقدروس ناس هبا ماهل او وكلا اواو ابا نالوا همک او للل او اعلا ندعم لوا ینه ده ء مر |

 زراهدش مع زن یداعا هتم هاه دارارما ندناروهظندنرلده د نب رمشو هنن رزبما تمکحت

 ردمزالتع اط او تع هر هتل ار دزع زاد دنفازغاج مودم مزا ل واو امناو

 دنا ههه ییسهو یروس هبرو * راکدزوماس ولء اس مشحمرکم

 (رکم) (تادرفم) زلوارداقهسک هکلتسموهفاروتسمهسخ ولم درکوا شبا کی لمشجه اس كنس رکم

 بدر (یروتسم) دخ و (هنرو) شیا(راک )ہدرکوا(دزوما )نس/(ف)م(ماس)م( شاکی (م) هک
 انرآمهللا) (قراشایانعم) زلوارداف(دناوت)هنک (سک ) هلج(همه)ناللاباال(یتسم) اراک
 بولواراب هر ت انعو قف وو تجر ر ظا كنس نر ا ب ہک رس ید رمش ثد دح (اهعاسا انةزراو اتح قلا

 کلش |یرل هل اص لا عا نالوا هت ا هج ول سلاغ قفا وم هنساضرو هدرکوا هزر يقسم هار نالو | لصاو کس
 زلوارداق هسک هغلتشاعو کل دهاز هت دلوا ابر قرف ون هسخ و هل پا ترسنو نوع

 ادركت هی آنمهدشرخوهام « تانا چ نمةدیدوا اخر واک ول
 (تادرفم) رارر دنودی هند اوي ی ددمشرخ و هام ردلکد ممنح نب زر کا ابرب لجهد ادواج یر كن

Aیک (مام) لک دمت  
 رونملوا (یراشایانعم) رارردنود (دننادرکمم) م ( هنیآ )ون (نیا) ید (مه) شوک (دشرخ) |ا

 هکلب شنوکو یار دلکد منا ذ نی زکل دیره مثانمرکو فاطلورظتنهناسح اكنن را تاذ نالوا نسو
 ههللا لاجنسحو ردراح اتشورظتن«هنناسح او مرک ھللا ترمضح نالوا ميحروم رکلوا ماعءاشا عج
 ردر هدهدهاشمهروک هندادهتسا سکرهوردرلهننآ

 دنناتسنورکبقوصهقرش نیزادص × ناکحغمامشیدنازا هک ادنوشرک
 رکا(رک) (تادرفم) راز آهنهر یسهقرخ كنشوص هرکسندنو لوا هاك ؟ندنهرکف مزب لهعقمرک |

 (نیزادعب) یراقجورواک (اکیبخ) زب (ام) رکف(هشیدنا)م(نا)ربخ (هکا) هوا (دنوش)
 هنامسقح (یراشایانعم) راز" (دناتس)نهر(ورک )هسالملل (ا)م(فوص) م(هقر) هرکسفدنوب
 نناخراع رشاعم هکر ر د شع وق او اف ترسره درلق عورسربەدرلفراعو رر هدا لو او رسرب هداب ایلاعتو

 تروص لها هر کندن ود ی دیا رلهلو | هاک ند نع رسو ند نهر کف م زرا ذلو ا قشع هنافحم بارش نامل اطرک |
 هن رادوجو ق رخو ززا آه نهر یراهدوح وه روصتا داسعنالو ازغمیلراده ازو لرل سفوصنالوا

 ىدیارازنادلا بودیارابتعا |
 دنناتسنورک نمش هقرخرک اه چ ے راد برط دو ع یاوهو مناسافم

 م (ےئاسافم) (تادرفم) رهنما هنهر ی هقرخ نشب رک ها زراتوط نسوزرآ برظ هو ی وزرا بام

 بودم کوی( نیمشب) م (هقرخ) م (رکاهآ) زراتوط(ےراد)م(برطم) بارش (ع) وززآ (اوه)
 سغو هرس (هتلانامافساغملا) (قراشایانعم) ره آ(دشناتسن)نهر ( ورک) «بالملل ()
 نافر اعیامهکر ظنو لا قشع بارش قنا سالفالا توشدم بولو عطقن.ندیربغ كهللا ترضحهداسند
 ردزغم ی تس)ءراو دنک ی نهه رمهذعدو> و “قر مره درلذ ارکا ہآزرا و ط نسوزر آهاک (ناد شم و ها

 راهمقلنا هل هت مه یلاع ید بولو ارک تس دور هت الو ہقورابتع اولد

 دنناشفاراثب تسهر ھوکن اجو لقع ٭ دابو یوی درب حاوراک تھر رک ۱
 رر اصل واسارا یب رهو ڪڪ لر او ناو لقع هتل هنهاکن ارس كلرل-ور یکهععا رتانسدادرک |

 نس(9) عار (یو) هتلی (درب)م(حاورا)هاکناریس (ماکتهزت) هسیالملا () رکا(ک) (تادرفم)
 رارحاص (دتاشا) راثا (راش)هسالما ()دوحو (یتسه) م(رهوک )م (ناج)م (لةع)نوساو ا( دا )

 تتیانعو یمفو كنس هن كىنا تاسه و كسدقا ضف نانلو ارممعت ناجم ر یو كنس برا (فراشا یانعم)

 ییز او هل ج ناحو لء دنا لاص»ا بوروتک هراک ابحاوراوهراناح غامد بوسا یراک زور كت ادهومرکو

 ۱ ررولوا هتنابقابو هتنا فینافورارجاص هل بقب رطراشیا قیرهوک



O0 

 د اربح نارظن بحاص هنآ نیر د هک #3 دسر هن یا هرم شد د شرخ لصو

 م( هننآ) ول (نیا)ف(دد) ریز( هک) زعشریا (دسرهن) روک (یعا) هب هسارب(هریبشب) شنوک (دشرخ) م(لسصو) (تادرفم) ردرلنار حر بحاصهدهنیآو ریز زعشراهبهسارروک یلاصوكباتف
 كنوع؛تادنالوا قمقح دشروخ لوا (فراشایانعم) ردرلناربح (دناربح)م (نارظنبحاص)
 ههاصااع لو اورولو ارمسمناق هماوهااکن اعدم ماوء نالوا بواقلا ىع ایلاصو لا شم یی لاج را ونا
 ر درر کم یخ درانلو ار اصد ال اولو اه دنر ارس اكن هب ونعم ن او هکر وشد را یرالا ناق

 دنناوخ نآرق هک موق نازادز رکود * دشهح مهذدنک ظفاح یدنررادهاز
 (تادرفم) راروقوانآرق کند موق لوا راق ناطش یدلوا هن همابا موف نک دنر كظفاح یکادهاز

 ناطیش( وبد)یداوا (دش)هن(هج)م(مهخ) هی! (دنکن)م(طفاح)یلقشاع (یدنر) رکا(ما)م(دهاز)
 نالوا تسر رعاظ لوا (قراشا یانعم) رروقوا( دنناوخ)م(تآرق)م(موق)تدنا(ناذا) رج اق (دزیرکب)
 لاوحا هبارطن هنکلمت انار تره اظ بوق ا مهف ن دو شو در دو ندنفشءرارسا ل ظفاح دنا عم ماو ءو ده از
 یهللا مالکورکذ ناطشا ریزر داکد دعب رل هستن ار ارفندنا یک هرفنتسهرج بو دیاقدو نعط هل راهدیدنسپ
 ردیار ارفنداكنادخ نا دم بولو  عورصم هللا تو رح اف ندراناوا نآرق یاسعمرهظم بولو قوا
 ۶(دندز هنام هودنتشردمدا لک دن دز هنا حه رد كت الم هکم دید شو د) * (( انبار )
 (تادرفم) راد دروا هب هنا هراد دروغ وب نمط كم دارد دروا نسو بق هناحم هکشالم هکمدروک هک نود

 (یراشایانعم) راب دروا (دندز)حدق (هنامت ) هسالما )۲ را دروغ و (دنتشمس)م(مالسلا هلع مدآ ) روماچ (لک ) رلیدروا(ندز)م (هناضم) وبق(د)م(تئالم)مدروک (مدید) هک نود(شود)

 تالواتدلتبابسا و هغ رس یس هللج تیآ_(نولعنالام عین لا كل س ڌقنو ل دمج حسن نو ءام دلا كفي وا پفدش نماهفلسعآ اولاتةفلخ ضرالا ف لعاب ىنا کت الملل كبر لا ذاو) هنناذیعتسا
 تاوسو هلا ال: ولرداعاواو هبا دو ناط شو هلا اوهو سفنهدازا اع هکشالم کم دل هلا قداصربخ

 هراالب دعرالو یصع ال ی اثم | كن وو لم ههللا نام |یراکد اف وح بوم هديا لمس كلابحو ضراو
 درج لاسنده مش تادو راسو دالو او لاعو برشو لک |هدنمالس کاج بوملوا نه والتبم هل لی

 هلکعدزرلاقح از هتف الخ بووط نس اوع د تدعو قشعارظن هل رامقرت یب تدامعو بست یراق دنلو نسعآرب
 كم دآ یب لس هع رکتبآ (مدا یانم رکدقلو) هلن اندنعتسا را, دن اراهظاتسودقو لفهدراودنک
 صوصخ راب دلو اننش آه راق دلو | یهاشت الام یودعمرارساو ینابر مواسع عسنمو یهلاتاسلکر هظم
 لحو ینا ل نالوا دمح وب لحو یلق نالو اناعا لحم كمالساا هملع مدآ ین دا مولع عاني نانلق هه دخ |ا

 روهظ هلن ترم غ نو کن اراب داب غرد لوا قلخ ند هب د تذط نالوا هارو نم ام دنالو هدصم |
 هبلع مدآ نده دما تننطو تد هب درو یت درو دخ او ضف ندنرون ف رش تاذ هلا تبحو قشع بو دیا ۱

 بور دل اط هنسهناه یل ازال قشع بارش وراد دروغ ول هر ده دی هللا ترضح ب و دنا جز هنشقمط ك مالسلا
 بودبا شون قشع بارشنالوارد. ثور ومندسسوراب دابا قرغتسمو تسم هلا قارغتسا هنسهساذراونا
 رل دان !لصفا اا ام تن الو درد نالوا قرغتسمەب همهلا تاد هس دقرا ونا

 دندز هناتسمهدانیشک اخ ن ماب » توکلمفافعورتسمرح ناکاس

 م(ناکاس) (تادرفم) رایدروا هناتسم ٤دا لا یشنک اشنبیرانک اسك نمر فافعرتس كتو کلم لع
 هدقاربط (نشنک اخ)هلع ( نما )ت رڪ م اع (توکلم )كك اب (فافع) رون-م( تس )مم 7
 هتنانوصعبال) هتناذعتسا (یراشا یاثعم) رلیدروا (دندز)م(هناتسم)بارش (هدا) رووا
 ه دو هدن دابع یراق داو اروم ام بولوا فافعورتس م ر موصعم ندنرلال  مدع هبا ناطسشو سفننالوا || تصعمراستح اس مارک هکتالمنالوا فو صوم لس هل دلج تا (نومژیامنولعفی و مهره ام
 فصتم 4اک الم تافص بو دیا لا نده رشد تا وات یلاعت ىح یخ د یمن لاح ن هلن ادم راب داوا تب |

 ردشلب | لضفا ندرانا ل قرت هکلب رارب هدکل هناتسم لر ا تبع و قشع بار شوهدت دابع

 نام-آ
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 دندز هناولد نه ما راک هعرق * دنکت ناوت تنامارابنامتآ

 (تادرفم) رای دروا هنمان كن هناود نب نس هعرق یشعراک یدلواردافهکمکح نکو تناماناسما
 لع(راک) م (هعرق) هکمکج(دب-ثک )یدلدارداف(تشناوت)م(تناما وب مب) لوک (ناس-آ)
 هنامالا نضرعانا) هتنابذرعتسا (یراشایانعم) رلیدروا (دندز)م(هناوند)هعدآ خب (نممانب)

 ناسناهراعب والتبم هحنرسیمهعرک تنا (الوهحامولطناک هنایلا لا یلماو ضرالاو تاومسلا ىلع |
 ماراردقو هل هپ رطف دا دعمسا باس هغی داوا هلن ارا رسا مرگ و ل فا هلق رت هدنتبو یشعو هدنلع

 قرهلوا لوهحو مولط هت دناماراب مر دلو ارداق هکمکحبو دنا فوځ و ضارعاو یکی دم هديا لم لر اع

 هد ها لا هج و بوماو |لفاع ن دقح یلق هظط ربو نآر هلا تاتلعتو عن اوم یصعالر دق وبو لومقو لمحت
 رار درو ا همان كب هن اوډ د نب یل عو ق شع هعرق هرم س دق ظفاح نو کنار دندنغب دلو ا تبا هدقح تن او

 ند مرو ب انو
 دندز هنارکشرغاسناکص ةر ناروح * دانف لصو او نم ناسم هکدزبارکش

 (تادرفم) رلیدروا ینرغاس هنارکش لر هدیا صقررایروح یدشود لص هدنسانرو كن ادب هکرک 2 هبا دخ

 م (صقر )م (ناروح )یدشود (داتف) م( لص )وه (وا)نب (نم)هنروا (نامم) ادخ مسا(دزیا)م(رکش)

 هکنودلوارکش هب یاعتقح (یتراشا یانعم) رایدروا (دندز)م(هنارکش)حدق (رغاس)یع.دیا(ناک )
 عطقنداوهو سفنونداوس امهاک آب لقودآو هب رکو تا دهاحو تاضابرو را دنو هب و هلق بف ول یدنک نم
 هناخ یزع در درب ل د هلا كلی اناسح او شخ نی راتم عن لاه او ع مضت مادهدنسهب ونعهروضح هب اهقالع

 یداوالضصاح لوبقرات آو صهدنساتروا كلا هل بوملیا یلستم هلتسدقراون او هلشسناو ما هلاو لک

 | بارشهنارکش لر هدي | صقر ندنرارورسراب روح نالو مالنا ف تارو قم نو مزب هد نج نو کتا

 رلب دلم ا نع یزهلصووراد داد | شونوراب دروا ی رغاس تح
 دندز هنلادل راد مدآ هر نوح « مدر نوح هرزرادن نمرخ درام

 رای دروا هلا هنادرب یاو كم اللا هلع مدارادس هکنوج م همراو | هقټکه ڪن ن دلو ل نمرخ نظز وب

 (م در )هح (نوج) لو( هر )نم( )نط (د ادن ) م (نمرخ )زوي (دص)هسبالمال (ا) زب(ام) (تادرفم)
 ری درو (دندز) م (هناد) رب (ي)هسیالمال( )نرو ا( دادب )م (مدآ )لوب هر )هک وج (نوج) مل هبقک
 زور نکا شمروہ (یرکذ اذا هعمانأو ییدبعنظدنعانٌ) یلاعتو هناحسی- (قنراشایانعم)
 هرشط ندنرالولاوهو سفر ها نکی ارادہ دزملا تمعن نظ نح ههللا ترمضح باس> ی هکلب وارد

 هللا ةفلخ هکرب ل هنادلا بو دیا تل مسه مصاف هتم ىن فدا نالوا سفنالا هشت ام ترخآو ادو مل هبقک
 میس كمالدلا ساع مدآ زر دى نالوا قشعیانادهکن وحزرولوا ساوا فلخ ان ناسقک هت راز عر دب نهداز

 نالوادا آتشهدنوصاود ك هالا لاجراوناقارغتسا بوش را هنناح غامد هتل عمل “بناجر جاور |

 هل هنادرب یاو را دس مدآ هک | تخورف ههنا درب تمعن ك تنجز کس بودیارادخ ا قشعیال,ودړد

 ههللالاج هده اشم تذا ۀض وره خرس (موآراذامعنلا توشو) ندسفنالاهمشنامخارلیدروا
 هعاناهلانعتم راب دروکرا

 دندز هناسفا هر تقشح دندی دن نوح ۳ اھ تامودو داره توت

 (تادرفم) اب درا ناو هناسفاراب درک یه ت هک و لب ا لویق نر ذع کن ا کیا شم

 هکنوج (نوح) بال وبق فر دع (هنرذع) كنس هل( ۷۳ )تلم یکی ا شع( تامودو داتف» )م( ج )
 ترضح (تراشایانعم) راد دروا (دندز) هباکح (هناسفا )ل ول( هر)م(تققح) رایدمروک (دندیدن)

 ل دک ی دلب ارت یسشن یامشمو یسفن بولوافقاو هن احور قاو او هتقشحرارمسا م اللا هلع مدآ |
 هي هدم تعب رشه لبا بلق ضالخ | بولوا لصاو هناعاقوذێنقنمێنمۇم نالوا هدهللا لود رر ثا یافتقا ١

 قرف بولو ا لص او ید هتقشحر ارس ا هلکش ارت یل هن افت تاشو یبلاوهو سةن بولوا عبا |
 بویلوا حیات هب هيد جا تعب رشو هبهربمفس رثا تامودو داتفه نالواهلاضقرف نکل رای دلو اند هبج ان |
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 رلفلو | بولقاا یعا بو در دق و زج اسح ا هعرشر د لق ع حو نسحارورغ هل راشاعملتعنالواءرلا لاقع

 نسراب داوا ضراعمیودع هلا لنج همالسا لها بولو | یره د نوحکن اراب داوا مور ندتقشخرارسا

 رانا ارز هلی هل دا هراز ا هرس (امالساولاف نولهاا ممطاخاداو) نووطروذعم کار وکلا

Eراد دتوط ن  

 دندز هناورب نمرخر د کت سن آشا « عش د دنخو ا لعشر هکت سن نآس سد

 م(ست 0 (تادر ةم) ری دروا هننمرخ كن هاو هکرداواش 3 ۱ هلکهرزوا یدل كنا عیش کر دا وات ۱

 ف(دد)ددوا(تسنآ)م(شتآ)م( عن لوک (ددنخ) ریش (ما)م(ملعش) ردک(تسب) لوا(نآ)
 ر اک یو نر ( تاش ياعم) راد دروا (دندر) م(هناورب) م(نمرخ)

 ترمضح هضرسی  هعرکت مآ (اینوعساف هلن نوع نکن ا لق) هلن ددعتسا رار دا نسا وعد

 قدا ص یرلاوع د تو قشع ههللا ترض>كران | هڅ دل وا ر سو هما هلن یلص تلا بیبح

 قسم و لمه یران ارابریمسغس تراو یره اظ دك هسهلاراوفا عیش نومکن ار داکد هب دّتعم یراتشعور دلکد
 تاةاعتو ییسف و یینمرخ ید هو هد نه شام هکر داوا قشعنالوا لومقمهدنقمق>رراوکه رانا بودیا

 ردلومشمی دنده كنکالمیشعو ه- لب | ق احابوروا هشت ییساوسام

O ERPSدن دز هناناح ضر اعرب هک لاخ نآ و عمه ۳  

 (تادرقم) راب دروا هنضراع كن هناناج کیک لاخ لوا ی دلب ا نوخ یاکوک لرانشت هش وکی س هطقن ق شع
 (درک) ناف (نوخ) رار ولو هدنسهشوک تولخ (نانیشن هشوک )لکوک (لد)م(یقشع)م( هطقن)

 رای دروا (دندز) ب ر وع ( هناناح) قاکی ( ضراع) ىلع( ر )ك: (لاخ) لو ا(نآ)ل اثم (نویمه) یدلبا

 كقاشع نالوا نش هشوک ی درد كق داص قشع یعلق لصاو هنسهطقن دنحورارم .ا ارز (فراشا یانعم)

 تقرتحال) هدقدلوا عقاو فا شکنا ندنه>و ت احس هکیک, یهلا تا د تالت لوشیدلم !نوخ یتاکوک

 رک»هدهدهاشم یه هاا لاجراوا ںودیاوګ نس هب مش دوحو كة اع هس ت رس (ضرالاوتاوءسلا

 قار كمالنلا هلع یوم هرس (اقعصیسومزخ واکد لعح لس هر یلحعالف) بولوا نا درکرسو
 ردشا اف اف رغتسههدن مس ی دا و رل کتو یبک کیدلبا رڪ دونو

 ددزهاس نک ناسور ع فازرسات « باقن هدر دنا خرزادسش عن شار 7

RE(تادوفم) رل دروا هاش هنحوا قد كس :راتملکز وس ید یدمکعییاقن ندنزر ۱ رک هارو  

 (باقن) رکف(هشيدنا) قاک id) ء(زا) یدک (دیشکم )م(طفاح)لذم(وح)هسک ) ی (

 :درو(ندز)نارط(مناش) زوس (نفس) رانیک (ناسورع) م (فلذ) حوا(رس)یس )هدر
 ندزوهدس هاشم ابلقتصو ندنز ول ر ی E یک طقاح هتل نوعدو هلن ادم (فراش ایانعم)

 ا وک E راب وع دج ورارم الا بغ ناسا

 ۱ روقوب نکا بدین ندد بح ورارمساورا دل بام ها هه ند سارا اره )هه زا

 اداه و ) راب دان ارا مطا هل تف اطل

 دش ەحارنارادتسود دمآرخآ یکی سود ھ٭ دشهحارنارا ےن یت سکر دنایراب
 (تادرفم) یدلول هرا تسود یدو ت, | منا قاتسود یدلوا هن هناراز نهروک اراب هد هسک

 یل :سو د( یسود)یداوا هت (دشهح) هناراب )ر اراب) ززمروک ( میش یم) س

 ((یراشایانعم) یدلو | هن (دشدحم)م هراصتوط تسود(نارادتسود)یدلود تیام (دءارنآ) ناخ (یک (

 ناخ قاتسو داسعیداوا هن هنارا نالوا تمه لها بعز نمر وکر هاظن و نواعت ند هس هدضامشا تا احو

 یداواهنهراصتوط تسود هکیدلاتو یدلوب تیام

 دش هحارنارا م دا دوخ كرز ا تشک را # تسانک یخ رفر ضخ دش نوکه ربت ناوبحبآ

 ((تادرفم) یدلوا هنهنلب ده ی لکر د هدنق رخ ولزا لراسیمیدنالوناومح بآ

 سنت (تماک) ایر (خرف)«سنخ) یدو(دش) لب (توکهت)م(ناویسبآ) | رر ق (تماک) زیا( )درام( رغم (سنخ) یو (دسش) قتالو (توکهت)م(تاویسبآ)
 م(لک)

 ۳۳ ۳ سا ۱۳ ق اا و
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 ید( ه)لدا ار لب (داب)یدنک (دوخ)م(كنر)نم(نا)یدنود(تکب)م(لک )
 نود هلازا یەت رش تاب لوا یداوا لدم هبا کح او ضا بقنا لکو فاثکنا (فراشایانعم)

 قرغمسسصم هبا دخ رونو قور شوخ یک لکردهدنق یخ رف دش یھ یب رورا نا هتمکح > عس انو حاتفنا هنلد

 هاد یتمفول یر روقنوروا غو وشن ڏ يڪرا ڀڄ داب داب لوا یدلونر بغت یکنرو یدو اردکمبلق نالوا
OTTO 

 دشهحارتارابداتفالاحهحارناسانشقح * ودی تشا دیراب کف وک سک
 (تادرفم) یدلوا هن هناراب یداوا عقاو لاح هنهراسانشیح یدتوط ی قحقلتسودرابرب هک ید هسک

 هیر دص( ا) م (تسود )م( (یح)یدتوط (ت 2 تشاد) هت دح و (ان)م(راب) زعد(د وکمغ) هسک (سک )

 یدلوا هن (دشهح) هناراب(ارنارام) یدلو  عقا و (داتفا) لاح هن( لاح هج ٥] رابصلک اقح (ناسانشقح)

 یقح قلتسودرابرب هک زع د هسکه دنقح یس رندنراتسوداسن دنالوا ضرغ بابا )ف راشایانعم)

 لاح هن هنيراتسو د نرخ نالوا سان ش قح نک ار دافو یان د لدا ارزی درو کح هش رو یدتوط

 یداوا هن نارا ترخآ كاس ك دیایوقتلاو لا يلع نواعت یداوا عقاو
 دشهحا رناراوس دنا یی ءردناد_ ط ا اد فا نارد تو ارکو ق ضو یوک

 بوط (یوک) (تادرفم) یداوا هن هراراوسز زکه نادم هکر درا تخار هاتر وا یب وطتمارکو فو

 م(نادنم) هس الملل (ا) هسک (سک ) ردراشقا ار (دناهدنکفا ) روا( نابم )ى( رد)م(تما و وقف ةو)

 تلعالب قاطمصاسف (فراشا یانعم) یالوا هن(دشهح)هرلولت (دناراوس) زلک(دیآ ید از(رد)

 ردراثقارب هتبح نادم نر د وطتاا م ی تامار تصو قف وو تا ضو ضو تاصف هتنا ترضح نالوا
 نیقیلا لعوندیا نساوءدقلراوسابعز ؟د م هاق نب وط قف ووزلکنا دم بولو اب تلاطهنک دکردنع

 یداوا هنر همه هالع ناب

 دش هحار ناراز زهد مآ شعب هحارناسادنع ۳ تاخر ین یه كن ابو تفکش لک اراز هدص

 (تادرذم) یداو آهن ه رازه یدلکه ن هنکوادراسا دنع ید خرتو توصغ مهربو یدلمتآ لک دزو هجن

 (تماخنر) هبتدحو (!) شوق( غرم )ادص (تناب) ید (تفکش)م(لک )راک (ارازه) زو (دص)
 لزوک تود (ارنارازه) یدک (دما) لو( شد )هن( هح)هرالبلب(ادناسسادنع)یذمتلاق یراق وب

 نابلاط ندا ید هلا تادها جو تاضابر كم اص فاس (فراشایانعم) یدلوا هن( دش هح )هرالبلپ

 ره اط هملاع یرارا او لا یکل کب ولوا لصاو هتف رعمرا داو هتمارکو فشک زو هڪ ندنرلا افداص ||

 نساوعدال ولسیکرابلپشوخ یت وصو یک ر ال دنع اب یدک هرو عظ با اطر هاب و یدمش بع هنر دشا وا

 کراو هراس تروص نافومو ناشیوردن لا نده جو نب رکا ذزسصالخ اوز هنت نی

 دشهحارناراسکس یس م قوذ درادن سک ٭ تخوس شدوع رکمدزاس یت شوخ ز اسهرهز

 یداوا هنهراتسرب ی زکوط یقود تلا هسک یدنایدوعكنا هسیاراو نهزودنزود فطار هز

 (دوع)هسسیاراو(رکم)نعزود(دزاسی) م (شوخ)نزود(زاس) تاق دنزاس (هرهز) (تادرفه)
 (دراد) ۰ ہک (سک )یدنا(تخ وسب) مع( ش) ردنمسالزاسرروهشهدوخابر دج اعاریولوقوقشوخ

 نددلجو (یراشایانعم) یدلواهن (دشهح) هرلتس رب اش (ادناداسکس)م(یتسم) م(قوذ) زغوط

 یخ درا مهلا قا شع نیل !نساو عد یسهدهاشمقو ذو شع كهللا لاجو نالوا یلاع ین همت ره یک رهز

 ندیسوهاواش مد ا یی ست |یب)هدارا رکو ا = اور داکد نزود شوخ ینزود

 ارش نقوذ كلقرفت_مو تسهیل تاذرن لا تیمور قاذا هسکر ودا

 1 یداوا ههقاشعندباشو یش
 دشهحارنارابوداب ییسودشرخ شات« .تساهلاسدماش رب تو سه ناکز العل

 یداوهنهشعس كنار ابودایو هنسماریدلب لیاتف [ یداو ار هاظ لعارب ن دنت دم تور ردرالس هن
 ردرا هنس هن ( تساهااس)یدلو اره اظ ( دما رم)م( تو ه) ندعم (ناک ) نم(نا)م(لعل) (تادرفم)



 e سس تو £ ۰
 نقدام یدل واره اظ ید تمارکررارس ار درالد هه نو ګا داشرا یراسناوا نب وع ندمارت حالا یوذ نافراعو مارک اساوا نالوا تمارکور_ءندعمو تو معو مرکناکی جا میلفعقا ن دیا تنا قللت تقسفش (قیراشایانعم)یداوا هن( دشهج)هرومغب/(ارناراب) لی (داد)م(یعس) شنوک (دیشرح )ماری دلی ( شبا )
 تمارکبحاص ین دا مواسععسنم و نار قرف یر هتمنالو نابات هدو دسنکیمهیسسدقراوث | اسم باتفآ اب ید قح هلا دمرلاسح یی نارو نمو نابع دم بولو ارو تس م ند یراتما کو تمارکلها نالوا
 یدلوا هت ءرهتنافراع

 دشهحارتارابرپش دمارسک ی نابرهم 0# راد نیا نانابر هم یاحودو نار ابر مش
 (تادرفم) یدلوا هنهرار اب رمش یدل وتان ناخ قانا رهم یدیای یاران رهمو یرهش کر ابراندوب

 (قراشایانعم) یداوا هن(دش هح) هرناطاسو لک واوا (ار نارار مش )ی داو تبان (دمآ رس )ناخ (یک ) تلولتب(یابرهم) (داد) وپ (نیا) دینی (نانبرپم)لم(یاج) یدیا(دوب)م(تاداب)م(رهخ)
 یداوا هن هرلنارو د باطق او هرلناطاس نالوا م اع فرصتمو یداوا هجو یدو تبا نات یراتلن درهم لراواتلو دو یدیا یلعو یر را لاع تاو ذ نالوا نینمومنانابرهمو نیدریهظباطقاو نيدو دعم ءا لوا نالوا تباثو ما هبراودنک لاعونیعموراب هلاعیاشیراددا ځد لاعوب

 یداوا هتهنرود ؛لراراکزوریکنسرادالاوسندمک لواش وماخ زاب هک ی همها ارارسا ظفا یا دشهحارناراکز وررود کی سرت ع هکزا ۵ شوج دنا دست سکی ها ارارما ظفاح
 ندمک ( هکزا) لواتکاس(شوجخ) زلب(دنادنم)هسک (سک)م(یهلارارسا)م (طفاح) (تادرفم)
 (قراشایانعم) یداواهن (دشهح)هنن رودلرانامز (ارناراکز وررود) نصر دیا لاوس (یسربم)
 هدنارغتردقوب نکلرون روکی رس (مهسغنًاباماورغب یحموقبامربغیال هلا نآ) هلابذنعتسا هترک
 اض هلو نلئاسلا بح ابنیمآ لسو هلع هللا یلص دش هبیبح هاو همرکب انجرو هل انعهء ردضوفمهب لاس عت یا دسخ اع دنوم سرو واد یداوا هن هل رود لراراکز ور هکسرای| لاّوسندمک دقوا زی رطهرغ ندای هناا رکودسا ههللا ةر ةع بولو شوم احنامهزلب + ردراوادخ هسرارما هنوک هن هد روتسمو تیبا ردقولو

 دزنا ونارک لطر نآ اب کن او2 یر عش € دز ناو نازاسر یه هکنزبیهار
 (زاس) یلع(رب)مآرب(یآ) ها اش بهار وزاغارس شعب (نزی) ماقمرد هدر (یهاد) (تادرفم) هلوا رکع قمروا نارک طر هلکن کو ارعشرب .هلوا ن کم قمروا آرب بمانماک | کروا ثدهدرپرب
 وا نکی كن !ش ون ینارک لطرو شع بارش دیا ما دم تسمن دن در دو یشع کما هکوقوا لهن ولن نونکم دز اب هدنتروص ر هش ندنافرع دا تام هل اوندن ارق یانعمرارس او هوا نک قمر ر هلق 2 یشانماک اهزبلاناز ود لدن رات كن هسط “لک نال والان_ثت ۲ هک لرو ناو عورشه) ازفناح دق تالکز ار نوجماامسا یزمرل دهد هکر او یسع سفت ندکحواس تاماقموندقب رطرارسا مادهارقفشم دش میا  (یراشایاذعم) هلو نکم (دزناود)لیقت ماجولوط ادا بارش (نارک لطر) هلکنآ (نآاب) وتدا (ناوح) هدر ()م(رمش)یدیمآ (دز) ن کم (ناو)لوا (نآ)نزود

 ارد ا ید تاک * ندا داو ران
 (فراشا یانعم) ردنکم (دزناو)م(ناممآ ) یبسع(رب)تلرد»یلاع (یدنلب رس) ادص (كنابلک ) دون قموق(ندانناد) شاب (رس) کا( )م(نالج)تشیا(ناتس)لع () )دام هلوا نگ قمروا یتسادص كادنلب رسهرزوا ناسنآ هلوا نکم قموق شاب کا هرزوا نا ا كیا
 شرع هکلب ندناآر اش االب بوروا مد (ا یناشمظءآ ام یناچسس) هل. ارو رس لاک مس ررباهنناود تاقا ها فینال قارنا هب هسهلاتاذرا رز! بودیا شون یشع بارش لار تمهو هلی راب نوع |
 ہلوا یکم كچ ارا ھطا یکحعتاباک تامل اعر دقندملظعا

 دزناو ناحدشر لواوا دو تسعشع + دنزاس رلق كيردلاعودرظن لا

 رطلها
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 (تادرفم) رولوا نکم قمروا هرزوایدقنناجیوادلواوردقشع راردیالرتهدرطنرب یلاع یکم ارظتلها |

 را (واد) رد (تسا)م(تتع) ران, دا (نزاب)م(رضت) رب (ی) ف (رد) مع کیا (معود)م(رطت لها)
 (یراشایانعم) ردنکم ( دزناوب)م(ناج دتن)یلع(رب) م( لوا)لوو ها یراقدانب واندهرکربلرازا
 کنارظلها نالوا یلاع یمه هغلو | لان هنماود هلند قان هت ا ف ینافو قارغا هب همهلا تاذر اونا لت

 هدن ارو هد ل جر ین دقنناج لوا ندنا هکرد و قداصقشع طرش هکلب رار دیا لرت هد هظل ربو .درظتربیلاع
 » ( دز نا وب ناغم اب مه هناغم ی ما ۰ یتسمونشعرارسادعکن هقناخرد)« ررلم | ادف هقوشعم

 (تادرفم) ردنکم قمروا هلراغم مه یماج ی نالو | بوسنمهراعمزمغص هها ةن اخ یرلرم-كلتسمو قشع

 ررفاک (ناغم) بارش (ی)حدق(ماج)م(یتسم) م (قشعرارس) زمفص (دخکن )هک (هقناخ)ف(دد)
 تسم هلا یشع بارشو قشر ارساو (قراشا یانعم) ردنکم (دزناون) م(ناغم) عم(ه)هسن (اه)

 ناش وردنالوا هت رک هل قاش القو هدراتسرب ترو ص۶ قوص نا ہلکب هشناخ نوح ا همقل كاقرغتسمو

 ینرارسا كن ادخ نا د مه نالوا فوصوم هل راتس هکر دود نالوا بحاوو یدال هقاشعزملوا هدرا تخم دی
 ردم زالو نکی لاب وسهراناوا قد الهشوت يشع بارشوقداص قشاعودعتسم هت ر امس هن بو دنارتسندماوع

 دز ناو نام نار د تص رف ی وک هکدیاش ٭ یناد هح نزر یلاف ینا اک مزعرب

 (تادرفم) هلوا تر دق هغمروا ین وط تصرف هداتر واود هکدیاش نسروا هن روا لافرب هن دصق انا یهاک

 (ینادهج) روا (نزب) هست د> و (ب)م( لاف)هید دص م (اب) یی روس دارم (نامماک )دصق (مزع) ىلع( )
 (دنتار) هنرو(نابم)و(نی)ف(د)م(تصرف) پوط (یو ڪڪ ) کرد ديما( هکنیاش)نسرواب هن
 ن نیقصر داکد نامزح بجو م یکرارنهیرمغقشعهاروقداصكلاسیا (یراشایانعم) هلوا نکم

 نظنس> ھالا ترضح هلب دصق یلوصح كن ادا ره عمج هللا دما عطق ول د ماکدر داف هلم هع قشع س سهول

 تردقاکس هغعاق نداتروا ید وط تصرف هل | ترمة هکدناش نسروا هن هلوا عطقنمندملطو یچسو را

 نسهلوا مزالم هقح هکر دنامه هلو | لصاح لد | موم رو

 دز ناول نار د ښتاک یقادهنهکو مییام ۳ ناطلسیارس لری دشا ار سورد

 (تادرفم) ردنکع قمرواشت آهک آ ہک لبا یل د هنهکر زب زاوا یردقو یل ممكن ارس ناطاس هشب ورد

 کسا(هنهک )عم (داو) ذرب( یام)م(ناطلس یار )تردقو لیم ری زاوا (دشا:)م(ارشیورد)
 عاذا) (تراثایانعم) ردنکع (دزناو) هک ۲(نارد)م( شست [)هبندحو (اب)هقرخ ی هما (قلد)

 لمم هه اشتعویارسو ههاحو لام كاتم تح سس ورد نالوا بلاط رس كن رش تددح (هتناو هفرقفلا

 ۳ ادلب ارایخ نوح ایت رورضرتسییامعرب مق معو هن هکر ب یک ابا سالها دمهزاوا یتبغرو

 ردقول یساقبكن افامواسن د کر دنکم قمروا هشت آی د ینا هساوا شاوا باید لوا

 ذزناوناهجزا یوک لصاح تشک هلجنوح * .تسدا معو یدنرو باشو قشع
 ر دنکحم ی٤ آپ وط ندن اھ یدلوا لصاح ی. ہل هکنوح ردسهعو ج دا رم تل درو قاناوحو قشع

 (نوج) رد(تسا)م(دامم)م(هعو )كلا اال (یدنر) لک (بابش) م (قشع) (تادرفم)
 ردنکم قهرو | (دزناود)م(ناهج )نم (ز۱) بوط (یوک )م( لصاح)یدلوا (تشک )م(هلسح) هکنوح

 ی ریو صال_خ او تاک ی رو طاڈنوقوشهدتعاطو يشع ی دیا قارح ا ییاو سام (قراشایانعم)

 یناهجو قمررا بوط ندناهج هسرولو | لصاح هلج و لر ننوعر د هعو# ر هنلو هح الدا مم هلج وب كال دنر
 ردسس ید هنلوصح یدیاتداعسوردنکم ك ارت یلک

 دز ناو نا آر لک نیدیاھ رس × ندوثکی رددهاوخ تلاصو تلو درک
 (تادرفم) ردنکخ۶ قمروا هرزوا ناتس لب لخت و یراشاب هبتسا قحا و بقرب یلو د كلاصو كسرکا

 (اهرس)فحا (ندوشک ) وقر (یرد)هبتسا(دهاوخ )رغ (ت)م(لاصد)م(تادد) رکا(ک )
 (فراشایانعم) ردنکمیمروا (دزناو) .كشیا(ناتسآ) لع (ر )دیا (لضع) هلکن وب (نیدی) اش

 ۱ هنسایجاویقربنوج ادا یه لو حور دص حارشن اره یاو د كلاصو هلک اح او مرک كانسرک ابرار
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 ۱ لاصووردنک< قمروا هرزوا لهب ونعم هناتسآ هما ديما ودیراشاهلوا حرمدنمو تفنم لق لب ال هباذراون او
 ردات رکشفو كنس هن نکا ر دال هغاوا ادفرلناب لس هصا هدنل ول هبنا در اونا

 دز ناو ناوراکدص یشاهول نزهاررک ٭ تس بع وو فاز تءالس نزهردش

 ردنکم قهرواناوراکز وډ ن د لوا ن نزد اررک ار داکد بعوو ی دارا یکی روا یاو ته الس از كس

 م(بع) ی دوب (نیو) نس (3)م(فاذ)م(تمالس)ییروا لوی (نزهر)یداوا (دش) (تادرفم)
 (دزناو) م (ناوراک) زوب(دص)نسملوا(یناب)نس(یه)ییروا لول (نزهاد) ردلکد(تسین)
 كقشاع یسلح كنب راتافص لا دهو قف ولو لی انعو فطا لس برا (یراشا یانعم) ردنک قمروا

 رداکد بک هسا ار اتفرکهقشع یالبو درد بور وک ند همن اسفن ظ دود یلکو هسروا یا ول تمالسو تمفاع

 تكقشاع نس هوا نس نزدأررکا (تدابع هلام د صز تسا هب تمانعهرذد كي) ارزردت انعونوعاصم هقداعو

 ردنکم قمرواناو كنناوراکهن وک هقالعولرو دلو یکی دمه دیا جارح !ندیلق هلا هدهاح رللدب هصا

 0 ۲ رولوادعتسم ههالا لاجراون اةده اشم تا بولوا لاسبلقنالوا لص ناتو
 دزناوبناهدنآریدنحهسو هکدشا * نک ینطلن قاسماحردمرشزا

 (تادرفم) هلوا ن ڪم قمروا هس ود جاور هرزوا ناه د لوا که لوا هلا فطلرب قاس یا ع هداج ندامح

 | ۶(هسو هکدشا) هبا( نک )فطار (ینطلت)م(یقاس) رع (ےم)م ( باج )ی( د )اب( مرش )نم( )
 فاطل ندعم یا (فراشا یانعم) هلو ا نکم (دزناود) زغا (ناهد) لا (نآ ) ىلع (رب)افری(دن-)

 ندادحتاغندع ارمصقت نالو اهل.دسح ت مش مر نالوا تدحو بارش«یاسو مة. دش رح نالوا م و

 ۱ تاذلو هل هناحورقاوذادک هلوا لوا ص الخ ندناحترمشدوحو هک هب ا تمهو فلطا هرب مهدیاخ

 لوا لصاو ههللاءاقل هلا تاسناحور تاذل لوا بولوا باقوذنوک ج ارب هبا هتنا لاجراوناءدهاشم

 دزناوناوربآ شراذکحر اغرب تسوددنکفا هاسرکم محراب وجرب

 ردنکم یمروا ناور بآ هرزواکاخ كل و کید تار ذک ك نا غارب هباس تسود رک اهرزوایراس وح مینح

 هکلوکح (هیاس) م (رک) ربصش(میم) زوک (منج)قم را رای وج)یلع (ب) (تادرفم)
 (تاور) وص(بآ) ربع( ش) لوب ثج هک (راذکهر)قاربط (تلاخ) یلع(ب) م (تسود) هعارب (دنکفا)
 ثیدح (ةجرالزتتاهدنعافهقرا اومنتغا) (قراشایانعم) قمروا (دز) نکع(تاو)یبقا

 تجررظنرک | هرزوا ترسحبآ نالوا ناور ند معج یکی امرا هلقشعقو ذو هل ارب تمه هرم ین رم
 نیدءتسسم ںواکد ر وھظ تفرعمو هسن دل مواع ها ا عسان هڪ ندصااخ باق هسرولوا عقادیهلا

 ردنکع یتدداشراو اددایرل هسکه حور دنکم یلوا ناور هرزوارامک اخ نق داصنیبلاط نالوا
 دزنا نا یوک یناعمدش عج نوب × دادناو صمد ادسنا دو مهفو لقعاب

 ر دنڪڪ ۾ قمروا ن وطناس یداوا عج یناعمهکنوحس ردنکم كمرو ین دادزوسب | لعو مهفو ل تع
 فک للم رو (دادناو) زوس ( نض-)لدع ( داد)لع ( شنا د) م(مهف)م(لفع)عم (ا) (تادرفم)

 رد: ڪڪ قمروآ (دزنآول)م (ناس) بول( یوک )م( ناعم )یدلوا(دش) م( عج )کدو ج(نوج)
 هنن دل مواعو بیصم مهفر دیا لار دا یه اکی اشاو داعم لقعهب هد ربل ریفرركا (یراشایانعم) |

 هسي دلو | عجس هد هدر هفطا ناعم نالوا هب دمرس تداعس هب امو هسر دیاناسحاو مرک یلاعت حیف هنر
 ار اتو تقن رطو تعب رش بولوایربم قم ثراو هکر (مهلوقعردق ىلع سانلا اولک )

 ردنکع ك اداشرا هغ دادعتسا یصترب رهه لبا نا
 دز ناو ناک نیازارمتنانشدمشحرب * اما دبات تاهسام دخ د

 (تادرفم) ردن ڪک میم روارمت ندناک و هنمشجلرانشد ات ارون روک لهساکس زعدق شلکو مز
 (عشح)یلسء(رب)م(ا1) رون روک (دیاغ )هب اطخ () ربقح(لهس)زب (ام) شاکو ( هدم )یو (ق)
 (قراشایانعم) ردنکمیمروا(دزناو )یان (ناک) و(نيا)نم(دا) قدا( (نانمد) زوک
 كن هرس سد قدیر ترضح هح رک تروص لها نالو ار کم یب رل هنس تالا كنا دخ ناد میا

 لد لع
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 بو دیاربق>وروخ یزم ستر هده دها هار ه خرس یزیما تمک مالک (دولا "لذیلذلطع)

 هغ دنواانفوو#و هک د لکو تا هده رم وب انارو روکه نت مهر رباکس یکی دلکو زاید هبا ها فوخو |
 ضف بولواصالخ ندرانا ین دنس وراز او ارو هتم ںولواروکی زوک لرلو دء یوق یکن اط.شو سفن
 نس نموا لصاو هداشرا ماتموهب ادخ ءلعو

 دزناو ناصاخا تاودیوک هکدشا + یازاندشو قرززکنآرق ىع ظفاح
 هلوا رک قمروانب وطتاود هلراصاخع هک هلوا هبا تغارفندابرو بذک ہک ن رعقحنآرق طظداح یا

 (نا) تعانسوبذک (دبسش) ابد(قرذ)نس(فا)م(نآرق)م(قح)هیحق() م(طفاح) (تادرفم)
 لو نکم قمردا (دزنا رام (ناصلخ)عم()م(تلود)بوط (یوک ) هک هوا( کدشاب) لک (یآ)وریک
 بغ یکر اکشخ ده از نالوا تسر تروص لوا نوڪ نبمنآرقترضح ظفاحیا (قراشایاتعم)
 ل.هشصالخ شرح هلکش |ینافووح هدنح دوحو که رش دوحووو هل الت یتهافسو بذکو یارو

 ۱ ضیا دل هلو انکم قعاف نب وط یدمرستداعس ویدا تاود هلراسلخم دابع هک لوا هلا
 در تسدی دوم را نء ۳ دربتسدزا هرابرکد یا یم

 بارش (ی) یب (ام) (تادرفم) یدرتسوکدربتسد اکی ورک یدنلبا ندلارارکت یب قشع بارش

 م( )ی درتسوڪ (دوب) دیک( )اب (نج)یدنلب(در) لا (تسد)نم (ز)دارکت (دایرک)
 یولتع ییرارکت ی ینابر لکو یه | یشع بارش (یفراشایانعم) تتارحو هبلغو یار دا (دربتسد)
 كتدابعرت اسو نغلر دام هجشرس (نیلقنلا لسعیزاوناج را تاذح نمیدذح) اکیویدلباراتخا

 یدردلب نفی داوا هنن اربغ نع عطقاو هتل ا ىلا قرط برقا ندنسیاک

 درد یدرزكنر نم یورزا هک * دانخ رس یر نب رف ارازه
 لب(رازه) (تادرفم) یدتلبا یک ر قاب راصندمزو ب ہک نو داوا ن تراز هبارش ینه رق

 (نم) ذو (یور) نم( )ارز( هک ) نوسلوا (دا)ینمرق(خرس) بارش (ی) ىلع( رب )نیست نی رفا)
 راکنژوالح یلق هند آ هلا هتنا ةغبص لوا (فراشایانعم) یدتلیا (درب)قلب راص (یدرز)م( كنر)

 هاد قشء بارش ییلقاف مو دعتسم ههالا لاج راول اه د هاشم بو دنا لاب یزع ویڅ لد ند او سام

 رور غو بورا دن هدر بو ردا اکی مر همنا سفن لمح نیر وکه دقح تروص کن واوا نست رازه دص
 ندتلاخ ج هوا هدنل اعلا برر وضح هتنا دم بو دیا صال خ ندراکفادب ر" اسو هيدر فاصو | یک

 یدلیا نیت لهاو نئمطم ی هبا قس سناویدلی نیما
 درشفهرد دکیاددازبم * دحروکنا هک یتسدمزاش

 () (تادرقم) یدقضینآ هک ق ابال ود نو لکو د بو روح یدر د یروکنا هک هلا لوش مهن هووک

 (یاب) نو کود (دازی مم )ید ر د( دج )مزو( روکنا) هک ها ( هک یتس دب )مي هن هوو (مزان) لص
 لقشع بارش لوش ملو اراود ماو م هن هووک (فراشایانعم) یدقص( درشف) هنر رب رب (مهرد)قانارب
 ارز هنادامءتاذا نالوا لا لرتناوسامو یمقنو تا دها جو تاضابر نالوا یس وق باب سا كناوصح
 طارصو نوسلکو د بولر وجر دفطا نعور داکد نام رح بح و مران وډ تسن هنناع يمر ڪڪ ك قلطم ض اف

 هل اافتقا ههللا لوسررُنا نالوا یدج قب رط هکم دق لوش نوسمةح هرمشط ندم قسم

 درتسدناش) هت شول یاضق ٭ تشولرسدشقشع اضقزا اره

 نم(نا)اکن(!ی) (تادرفم) رداکد نکم كل او ع یبا ذة ساز ا ی دلو ا تش ورس یهلا قشعنداضقاکد

 (دیاش) شلزاب( هتشو )م (اضق) فار ر دقت عب نالپز اب هشا ( تش ودرس )یدو ۱(د )م (یشء )م (افق)

 عل آندینابر لزا یاضقاکی یهلا قشعو ها دمع (قراشایانعم) كغ اوعوقیزاف (درتس) رک 3

 كا راغل روع هکر لدم کک و عین دخ هما زا رب دقنو یا دف شا زابیدل وا مة سام بدصت و یسدزاب

 * (د هراصت وحناج ده دواتسرا ۷ ال ره تقورد هک تمکحز م دننه ٭ ردلکدنکم

 (نه) (تادرفم) رر و ناج یکد رکدراص» هلتمکر دقو وطسرا هد نقول هارب زهمرو | مد ندتمکح
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 اړدنمسا ےکحرب (وطسرا) توم( لرم )م (تةو)ف(دد )ارد ( هک )م (تمطح)نم(ز)سفن ( مد)همروا

 ردر لدا ىس را ڪڪا هکردهمقناط روهشد لوش (درک )م (هرا )لم( وح )م( (ناج)ررو(دهد)

 یک ی داوا عقاوهدنمالک (اب رع تڪصاوا درک تبسما) كنافولا وبا جشرد هنس انعم لاج درکه دنوب

 | نماشا ىش نالووش هل تفرعمرارس وند هلا قع تتشح یا (قراشایانعم)

 ریز هلوارورغم هتمکحو لع نالوا تات یب لواو همروا مدندتمکحو لع لاکب دابا لیصحت هلا فک ن الوا

 طارقب یداتساكناونوط الفا یداتسا كنا هکلب وطسرا هڅ داوای ۶ انع كقح ناصاخو ك ة> هدننقو توم

 رربو نابربش یی ندهالا ةفرعم یک ل هاج درکهراصب التم ڪک دو ءردق و ی دهسلوا

 دهد وکب یاب هد ره نوحب هک » ناهحرد, نکم یناکدنزنانح

 نلغا(نانح) (تادرفم) رهبدیداوا نیس هوا شاوا نوح هک هللا كلر در نلحا هدناهح

 (دنب وکب) نسهلوا (یث *د) شلو (هدر» ) هکاتقو (نوح) هدناهج (ناهجرد) هلی (نکم) ارد (یفاکدنز)

 رورم» E REO RARE (فراشا یانعم) ی دلو ا(دسه)رلهب د

 یعبرله دیداوا نس هلوا شاوانوح که مر وک در شود زار عو هجا کل ردرنلحما هدناهحبوداوا

E E e KEردوا حد ما  

 تاور لاعقاخ همامقلموب ىلا ندکح ۲ ا حور نالوا تانعرهظ م بولو ا تبا" كمان هدم اع ٤دب رو

 + (درخ تسب راک هن ییا دخراک هک رکمامرهدرخادهازورب)» ردقلو

 (در) (تادرفم) ردلکد سیا در شيا نالوا بونم هبادخ ارز هعوط هدرن ءزعرزو مزبدهاز یا یر ود

 ۳ 1 (رکحم) ی (ام) یلع(سب) بیمعتو نعط هدنوب (هدرخ) دداز یا (ادهاز) یرود

 (قراشایانعم) جوکو قفوا(درخ) رد (تسا)هبتدسو ()م(رک]) ین (هن)بوسنسهیادخ (ییادخ)
 هازنالواداب تشه دود هک نس تسر تروصده اروتم»رصاق نانادلا هدا عتروصونالواز رغم ین یا

 هذاا کو دنک ی رابرسلکدر ادرس ندناسناحور تا ذلو نددسحورارس !نالوا ی شعهصتتو ندقشع

 كهللا ترضح ارز هت ارورغو هت اص کت امارکو تا دابع نالو ار دق یی یبکت او درشو قغ ود هز بو دیا نط

 تارام نیټ شاعو نفر اعنالوا یربک ملاعو یرغص هنعسن وور دلکد شدا لح و ڪک ر یا یتفرعمو شع

 لو دنکر دیار نم كن هبهلا تاذراوناور درال ماس ییا دخ ۀطساو الب ضیفو لت یکی دمه یا لمت كنضراو

 هلن اتا نا انلاعآ اسو انس ارورش نم هتنا انم صع نسهش | سفن ساق ذلنظ بوم یک

 ۳ دروح ى ام ونازل و کن و ۵ +« تسلا ماحز تدحو تس دوش

 (دوش) (تادرفم) یدابا شو بارشفاصیک طظقاحوا دکهسکلوارب هرولوا نم تدحو ند اا ماج

 )لس (وج) که کوره (کن آر ه)(تسلا) حق (ماج) نم( )ار( تدحو)م(تس) دوو
 هکر دىن اس ور قود ربو یو تعمر م مار دبح ورارسا (قفراشا یانعم)یدجما (دروخ )م (فاص )بارش( )م
 هنکلوایدلبا شون ندتسلا ماح یشع بارش لق فاصند هبنو ک تاقلعت هلا ادخ لضف یک فاح کره

 |ردلکد نکع یشنآلد هنح النص رشح ات هکرولوا تسع ربندهسهلا تدحو بارش بولو اییز!ناسحارهظم
  (دشانمهو متفک نعمنیزا هنکش كي چ دشاب نیس کرطاخدزیکنارتر عش یک ) اضداهلو

 کا ) (تادرفم) رولوا قحم اولی دهتکنرند قعورروتکه روهظر عش هزات ناق هلو انب رح هکرطاخ

 هل (دا)م(نیزح)م (رطاخ) دروتکهدوهور ریو (مزب کن )فی ها (ت) م (رعش )نا
n apیا( یمه) دید(  E 

 یییرشثدح (بولقلاةرسکتمدنعانا) نڪ لرو دزلگ هدوحورعشمظتم هبا رطاخ نی زحالقعل نیب

 یخ مالکوب هک دلی وسزبمآ تک یا نا رب هدنتروصرعدندهللا عم را رسا هبا لق نب حزبه رس

 ردر کمه دنو للتعكت القع هس ولر واکه رو هط هلا ادخ ضیفو هلا بع ناسل

 eG ET * راهنزکرتشکنا مارک و ولعازا
 (تادرفم رولوا هدننل ام« کو نکس د بیک لم نا هلسز وا لو یک ز و ناماند کل كنس رکا

 ا ا ا



 زپ(دص) تعصعو نما (رانز) وب (یرتشکنا) وب (مب) رک !(ک)نس(ء)فادوط (لعل) نم (نا)
 (فراشا یانعم) رولوا (دشاب )ی فلز و( نکن )تڪ( رذ)ف(دد) رہ ر( (ےم )م (ناملس)م(كلم)

 كتا در اون ده اشم كنس رک | هجش رس یس ءلماح تبآ (ةدازو ىس ا اونسح نیل هتتادىعتسا برا

 خب المزود ها یک کلم كمالملا هبلعنایلس مے رولو کز ود نام او تمصع كن« او الپ ضو

 رولوا هدننلا کت م فرص تو مکح

 دشا نب رد ورخ ین اووح هکدیاش ۳ لدیادوسح نعطزادو دیابت لات

 (تادرقم) رولواهدنورمخاکسن سه دنا رظن ناعما هکدناشزک ر کی اوا لا لکو کی اندننعط لدو ح

 ( هکدیاش) لکو کی ا(لدیا) م (دودح )م (نەط )نم -(زا)یلوا (دو) زکرک (دبان) یلغ(كانغ)

 رولو(دشان)منوب (نیرد) نس (9) م( يخ )نس هروک (یی) ورک (او) هکنوج (وچ) هک رو که
 ینابر ما هلاهدهدنس لکوکیایک یکی دسا دون یهلا یو دم السل ماع ماظعء امن (قراشا یانعم)
 ربصاق) رک ارگ لو الان نداشت ادو نر ولو هدابز یراکن اكر ےس ما دسح هک دارو ھظ

 رظنناعما هلال شات یکشیداواهداسنارت ا کر دک رک هغ رس یس هعرک تمآ 4 دلا ولو رتصاک

 رولوا هدنوب غ ارمخ اکس هکنسهدبا

 دشا نحر کنروصدوخرا مرغ ششقن ۳۹ یکتا لاسمخ كلک نیزیمهفدنکنوکره

 یشاشننحو دنک رکاب مايا تافتلاوملآ یشقكنا هليا مهفر ندا رکن الابخو وا هکهسکره
 ردا لک نیز )هیدس و )مه ها (دنکن) رض( )م( کره) (تادرفم) هدهدرولوا

 (رکتروص) ودنک (دوش) رک ا(دا)ملآ(مرتغ) ریعش(ش)م(شقن) ی اپوقلابخ (یکنا لایخ)
 ةودق دشأواةرا اکی لق كنا هکهسکرب (قراثایانعم) هلوا(دشاب) ردا تک امر (نیح)شاقن
 || ندودنک یتکركلق یک دنلا بناکن ولوا ندب واق لا یا لا رمادا عاقحاهرزوای اق کاب هلوا
 هدهسو)ا تردق د هرم. ید رش ٹددح (ناج را عباص ن منیعبصانیب نموا بلق) ى ۹ یشسدلوا

 زیا لالحر ه-ورر کا لابخ علق راع ی اوع لوق ء ند هلل ارارسا كهللا ءا اوا نالوا یونممكلك

 اغصا فاو ما آ هلورب یماو د یصمق تالاحو مالک ش ةنلدوسح لوا هسابامسهف را هس دق تاک
 نالوا سفر سا ارز هد هسررو تروم هنم لک هبا اتش نونف یکی شاشننیحیسو EY | ماباتافتلاو

 و ددک یی ع ندناولا كناعا ی الکكن هسک

 دشا نان عاضوا تمسقءرگادرد ها نداد وشک تب ره ل د دو خو یماج
 1 (ماج) (تادرفم) رولوا هاب وب راب ولسا هدنسهر اد تق رر درو هب هکر رب ره لد نوو ی ماح

 ف(رد) رب دریو(دنداد) هب هکر ( یک :) یبرب ره (كب ره)ینات لکوک (لدنوخ )بارش د( )حد

 ردقلاب نمآ نم) (قراشایانعم) رولوا (دشاب) هل ون (نیتح) راب اسم تیا)م

 لک ) 7۳ کا ۵ ه دنس اتم < نشر دقت لزا ماسقهشرس (ردححلا نمن

er.قشع هنلوق ی یلاعت قحور دش اوا كلاس هند رطو دنک سکر د هحشرس یلہلح م ۳  

 رد باسن دسر تا دز وم وک

 دشا نش هدر نی ویرازاددهاشناک چ دول نا زا مکح لکو بال راکرد

 و یرازدهاشبالک لوا کی دو وب زا کس دن شرا لکو بالگکح
 تار لوا نشه درب لکو

 لوا (نآ) یداواو ( دوام (یلزا مکحح) م (لک )یوص لک (بالک) س !(راک )ف (دد)

 یح (فراشایانعم) هلو ا( دشا )ىع رووا هد هدر (نیشنهدر) و(نا) یو عرازا (یرازادهاش)

 یسدیدس لس اكا با باهاش نر تک درک ی دا لب نالوا ادخ نابو.

 3 در , یسدعو هتتسارآ هر ضح تا سل و ضفو هل تفرعمو ءو هل تمارکو فش كىرا

 ردهتسارب هلا تا دهاحو تاضاب رو تاداسعو مولعهدر اد

 دشا نیسو زورا شد شده ا وریدنرار ظفاح هکتس نآ
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 نم(زا) ەدىك (دود) قلقگاع (یدنر)لوعفمدا دا (ار) م(نفاح) لک د (تسن )لوا (نآ) (تادرفم)

 | را (دشب)لدنوک وص (نسیزورات) و (نیشب)لزازور(هقباس) لوا (نآ) ارز (هک )م (رطاخ) |
 ندنرطاخ ك ظفاح لال هن اتسم هلا قشع تا دحو تال ہل ابال ق شاع کلو ار داکد ندشارولوا (فراشایانعم)

 ندازادکلب اد هب هقاخزورات بو ظح ناناو اناس> | هدهللا لع هقاسو هدازا زور لوا ارزهدسک

 اضیاهلو رد الات نا نوع لد ەدبا
 دول یر بعزا یر نوح شمدقاترمس دا دو یربیاج ام هناخوزکر ابنآ

 (نآ) (تادرفم) یدبایربندممع یکی ربر الو ا هغابا ندشابیدیا یرب یربندنازحهناخمزب هکرابلوا
 (مدقانرس) یدیا (دوب) ردهقئاط ربندن> (ی رب)لحم (یاج) نی( ام)م( هناخ)ندنا (وز)م(راب)لوا

 (قراشایانعم)یدی(دوب )اب (کر)م(بیع) نم( )م(یری) لثم (نوج) ریس (ش) هغاباندشا
 فتا طل هصنزیاق هناشندنا هکر دمقادر درب یهلا لیتر اون ندیاروهظه دبلق ناخ لس هطس او لم اک دش یھ لو
 فاصواوندهنناسفن بو ع یکی ر مدقات رم. بلق هناخو ید شاو ا لګ هره دارا رسا هه و یو عم

 ۱ RE یدیایام هبا ههلاراوناو یلاخو یربندهب مش
 دول یر ظا بح اص ةو ہش بدا نسح ا % اوا دم و ول

 (مولننم) (تادرفم) یدیاراو یسوسش قارظن بحاصهبدا نسح كن که املواب وب لقاع غب

 (ویش)م(بداننسح)عم()نوییان (اروا)یآ (مام) لوا (نآ)(م)یلقع (دنمدرت) بوی
 فرصتم هدملق هناخ ینعب لقاع مب (قراشایانعم) یدیا(دو)هردصم (ا) م (رظنبحاص) زان

 قارطظن بحاص هلا هن سکس عرش بادآ عج نوچ | كن کر دید سرا ون الواو هک ام لوا مب وبحم
 یدیاراونوقو یسهومش

 ۱ دویرفسشراب هکتسنادنهراصب + شیوہ رش نیا مک ش کو رف تفک لد
 (تادرفم) ید یرفس یراب كن ا کیدلی لدهراصب مهیا تماق هد سما كنا یآ و یدتا لکو ک

 (ش) دما (یود) عم( )ی آو (رش نیا )ےہدیا( نک )تماقا(شکورف)یدید(تفک )لکوک (لد)|

SSدلی  a ELS E LC LO 
 ارش وهل دمما یناشوما ود كن هنابر فت اطلو كن ه مهلا یک لوا ندنط ا بلاو فاش ڪا لاکلکو ک

 ردب رس یراكناورد(راتتسالاو بلا نیر ارحال ا بولق) کی دلب لد هر اصب یدید ےل دق ےقم ہد ہلق ناخ

 8 ردربسع رها ییا دلع هرلفراعهد هتشنوبو

 دوب یرقرود هنن مکه چ یرآ + ذرکردب رهمدن رخ شنم كنجزا

 نم(نا) (تادرفم) یدباهننفبوسنمهرقرود کم دیا هه لب یدر اقبحنداا بینا مهر اتسزمستبحم

 یهمهلاضفلوا (یراشایانعم) یدیا (دو) هسا (ا)نامز(رقرود )م (هنتف )مدیا هن( مک هح) ب(یرآ) دليا (درک)مرمشط (ردی) زستبح (ریمد)زدل(متخا) ريم (ش)نب(نم)لا(كنج)
 مه دیا ها راتتس او ضبق ود لب یدراق رح ند" ا اشر رب علاطو مرتخ نالوا ناصقن هدنتبڅ یه ابر قو

 ندرلارسلا یل تمول باح وناصقن وور دسمکحو هنت كن هب رشه شنو نهی رقر ودردنکدیراتخا
 ردک رکهدروکه راکشا قلاح هکر رهه دنوم تق وهدناعوب لوا

 دویردهدریواهودش كلودوب اب ¥ داشاربهدرب نم ل دز ارز هن اهات

 (تادرفم) یدیا كلصتربهدرب یشبا كنا یداوا لف کات یدمشو دهد ر ندنزار كلکو کم برکلا
 (قراشا یانعم)یدیا(دوم)یجحتربهدرب (رد هدر )ربع (وا) لعو شبا (هوبش)م (تلف) یداوا (دوب)مادام () یدشود(داتفا) از () درب (نم)لکوک (لد) رس ناد)نس(ذ)ین( 2) رکنا( )
 ۱ هدنح یزار لوک ب ز کس | ا قلو هراکشآ به ذامحاورا لاوح او باقر ارس | بولوا فک هدر وب
 ۱ یلاوح | تا ومعل | یو ذلج ییصاح كن هک هالمو كنحو كن اسنا دارا هضساضتقم | دخ تمکحیدلوا عقاو |

 هدهتشو
8 8 



ENT 

 ردکلصار هدرب یشا کف یربن دل لو ای واخ لذ هک اردشلباهراکساهراهالاولوا هد ه شاو

 دوب یر ذکر ناور نکن آ هکسو دفا * نکلوهزبسو رکو بآ بادو شوخ

 r ی دنا ی دنکو یرذک هر ناور خک لوا هک فیح نکلویدیا شو هزبسو لکو یراک بآ

 رس (سوفا) م ( گپ( (لک)یراکرس(بآبل)عب(دو) م(شوخ)
 هحرک (یراشایانعم) یدبا (دون) هنسانعمیبلوهدنوب (یردکعر) هنب زن ییقا(ناورخک )لا (نآ)

GCتاضویفعاوناو یناجسلاجبءدهاشمو یتابرذسب مالی یر مرد سس  

 ماز ہی < نڪ اور دق٬ طا م اور د شوخ هدانزیروهط هرزوا م اودهدنرخ اوان د كنا قح تاماعو

 هدر هنساراناورخ کل وا هکف سو هعنساضتقم یتمکح كالا ترضحنالوا ما دو قریب دنربسغتو ۱

 1 یدسلوا یدک نغو

 دوبیربضب و و یلصاصب همه قاب ۳ تفررس تسودداب هک ؟دوب نآ سود تافوا ۱

 (تادرفم) یدیاقازسرمش و یلزسلصاحراتقو عج قاب یدنکه شادل سو د کی دیا لواراتقو فدطا

 کربغ (قا)یدنک (تفر) هش( (تسود) عم( )دیا (دوز)لوا(نآ)م(شوخ)م(تاغا)
 فیرشوفطدازهداشفرعوب (تراشایانعم] کی (دو)م(یرضیولماصی)ملج (دمه)
 هج ول هب یلاعت قحردناقح ه شاد هل ا یتفرعمو تالت ر اون او یتءاطو یرک ذ كهللا ترضح هکر اتقو لوا

 ندهللاةفرعمنالوا تقلخ ثعابوردکل زسهدنافو لصاصب یسهلج لرع نک تعاط کدوزستسناو

 ردشنکهاهورد کل زسرخ

 ذوبیروحاترسنسح تکلعرد ٭ ارواویشوردوب هک لد یا هنن یرذع
 | (تادرفم) یدیاراو یثاواج ارب هدننکح ام نسح كناو نس شرور د نس کلکو کی اهدا فاصنارب
 كنا(اروا) نسسوردنس (یشیوردر) لکو کیا (لدیا) وق (هنب )هنت دحو (ا) فاصنا (ردع)

 یدیاراو (دو) هبتدحو(ا)هبنةادا (دو) م (جات) شان (مم)م(نسح)م(تکلع)ف(رد)
 باوت هد هدا ل درو هاه ید زارع نالو اا یف رهو جر دق هن او هحرک لکو کی ا (یراشایا: عم )

 نسس ور درب حات ورة حو لمل ذرب نسر داو مق مرار ذع ه دن نل ع یفهاکر دكنىلاعتو هناڪس ق نالوا محدو

 ییادخ هاکرددل :ازاسوع رمضتو هلکرادتو هبو نکن شنود تمحو اط کیو کو نو

 لشم یبمظعاروفربو نحر اتو هناعسس قح اریز لوا تیام دک زاسنو عرضتءلست وعو لوا مزالم
 رداق یحاصناشولءر حاتحهیو وا اع عجور دینغتسسمندلاع عج کرد ہق تح هاش دابو یحاص

 د ( دود یرکه واجر ھم تقوا ہص دانا "۹ از لک اک اشر نبدا لمل دش کیاردوخ )* ردنوصب

 (تادرعم) یدیاراو ی دیا هواج یتقورصم با صدا اک هکر اب۱ لالهندنمغو یسودنک لماب

 تر غو نوک (كشر) و(نیا)نم(نا)م(لبلب) ردیاذلاله (دشنکب) ینسودنک (اردوخ)
 یدیا (دو) هبر دصم (ا)یګ دیا هواج (یکمواح)م(رعس تقو) ىل: د رھ“ (ابصداب) عم (ا) لک (ارلک)

 لانلاعت قح هدر تقول را_ مالا فراع یشاع نالوا یحاص یلاع تمه هد قح هارول (فراشایانعم)

 هطہغ بوررآ نسهدها چود قدلوا لصاو نوصنزرهب هت صول بوروک نی راهواج هبا یساکو ضف

 رد شاواانفووع لا لاهت .اوع رضن بشوزور بوت هنسهسن نم لاله سو ونک تاغا

 دول یرعدروو بثیاعد نعزا ۹ طظفاصم دادا دخ هکتداعسخکر ه

 درو نالوا بوسنمهر ET e Ns و تداعس لج

 هسالمال (ه)یدرو(داد)م(ادخ)م(تداعس)هنب ر( کک )ل (ره)(تا درغم) یداوا ندنکلکرابم

 یانعم) یدیا(دو )هس( ا )م (رد-)م(درو)هحک (بش) )م (اعد )الرا مد ( نع )نم (زا) م (طذاح)

 عاونا بولواراد لد هحابصراههک ی درو هظخاح یلاعت قسدکتفر هدو لعو تداعس خر ارس الج (فراشا !

 ردشاوالصاح ندنماودهراکد ادا روا ها مات هخ وهد رڪ تقوو ندنناکرب یش ازاشواعد با هدهاگ

 * ( دهد ی مامرارزربش تلود ٭ دهد ی ماش تسود ناھ درزا تنه )* ((اتیادم)



Ye 

 علاط (تع) (تادرفم) نهربوربخ ندنامزاراکب تاود نمروناشناک نده د كتسو د تع |

 رس نرم( (تاد) شريد( دهد ىئ بەت( يم نان تسود]غا ناسا
1 RSE (ناغ) (فراشایانعم) نهربو (دهدیبن) ربط ( ےم ) وابک 

 ارس ااکب ملودو نمرو ناش رب ن دنس هطس او الب ضف كنق ہقح بو عو تسود نالوا یدوصتمم کوک

 نمربوربخرب ند هلا نام
 دهد ماشرادهدروتسهاب * تس هار هدر نیر دو قا ہتشاز مد ره

 مداوا (مدص) (تادرفم) نمریوناشناکیرادهدریوردراوا ردق ول لول هد هدر ولوم داوا ندقامتشا

 مادرم ددراودوخا( تاب ) فو (تسب) لو( حد( اف (مه) مقیاس(
 ضحف نالوالماک تب رق ثعاب (فراشا یانعم) نمرو (دهدع) رع( میم ) م(ناشن)یبلوط هدرب

 ندناوصح مدعو مدلواندنق ابتدا م یکی او یھلا تا ذ ناخ ر ارس اذدرب فاش ڪزاو هطساوالب

 م دع خیار دراو بر دقوب لولا هب هسهلا تا ذلت هد هب مشب دوجود ر وکم دراو هکله تم نوجا

 رازعریو ناشنراکب ندمدا دعتسا

 دهد ماودناتسیمن یا ٭ مهدرمهناح ساز سوب رمزا

 (رج)نە(دا) (تادرفە) نحرواکی ین اور ن دن یف و مرروناج ماد یر ولو اند هس ور ندنساكنا ۱

 رس (م)و(نبا) مرر( د )مناد( یم )م (ناج) بهت (ش) قادوط(با) نس( م(هسوب) لیل
 ) ندهمهلاتاد لع همناحورقوذ (فراشای ب نمرو( دهد یم) ہ٥ (م) ) دا(نآ) زا |(دناتسی

 ممحرو ےکح لوا مهدنا هاما مدر وناحاعادنوحا یا "قو دربندهتوهال هسدقراو اقار 2 او

 نمرو داره لواو زا آب ودنا لوق ییناح فعضوت

  ۱دهد ین مازودابلاعاضاک ٭ نیلفمخ وسابص داد مشک ش فاز 0
 مش (ش)م(فلذ) (تادرفم) نهرو اا لب ییسا کی هدنا ہکروک یلف لفسیدک- فا از كن اامص داد |

 ( (نار ودان) )توق( لا )مدنا( اغا ) روک (نب) قتل او یند( لفس) كف (خ 2 (ابصدا )یدکح(دہشک

 تافصء ت لس هطس او ییهلا ضمف هلن دمع (فراشا یانعم) نمرو (دهدییم) رعت( ےم) لب ییسا

 لوا بولوا باج هب مث فاصواو «سلفس کلف ئن ی اضتقمن کل ی دان نکع كروتک هلای لا

 نمرو یلاخ تس :احور تو بولوا لصاحدوصقم هلدعرساک هلغلوا هدناخ ید دهاگو ییس؛دلحش

 ده .د- غ ماع هر هطقاوحنارود *# مود یراکر و جرار دکنادنج

 ردد لوا (هکنادن-) (تادرفم) نمرو لو هباترو !اکب یک طقن نارود مراب راک ی کر اکر هکردق لوا

 )فید  OO(نایج) لوی( هر )م( هطقن) لشم(وج)نامز (نارود)مراب
 ماع نوع ادا ص لوصحر دة لوا ی کر اکر هدرهاظ (فراش |یانعم) رو( ده دم ) اکی(م )هناتروا

  9نامماکی یک هطقاروغ نارودقح تاانعی نکا مدل بوصروط بشوزورومدارآ

 سرو لول هبهدیدنسپ لاوح اوهدیحوارا رسا

  1۳۳ده دغ امز هنامز ی د-ععدب ٭ یلوتقاعدهد تسدرص ر

 د (تادرفم) نمرو نامزاکب ینلزسافو كن هنامز_نکلرولوارمسم هل امص تقاعرکش

 م(هنامز) قلزسافو (یدهءد)نکل (فو) م ( تم ءقاع) ) درو( دهد) لا (تسد) م(ربص) هس الملل (ا) ۱

 مهنیدهنلاتسفاو دهاج نیذلاو) هلا دعم سا (فراشایانعم) نمرو( ده دغ ) رعد (م)لوم(نامز) ۱

 ا اور تام امده اگر یسورص هد هح هار هقسف ولو هل | نوعد هعش رس یس هع تا )س ۱

 ر دج ات هنامز هصن و نمرو لهم اک: یاس فو ك هنامز نکلرولو ارمسم ترضح تمنا ها ها لاج را ونا

 وارا هنا ههانعر کم

 ده دمع ماما هلانو هاز ظفاح ¥ تسود لاخ میس و باوص مور فک

 مدید( فک ) (تادرفم) نمرو ناما اک: ند هاو ها ظفاحهروک ینلاسخ كتسو دو هراو هاو مديد

 (عددر)



۶ ۲ 

 شئ
۱ 

 | (تاما)م(انوهآ)نم ()م (ظفاح)م (تسود)م ا (مدن

 یک فک کا ام دد ند ةه ول ءو ند عرج لاک (فراشایانعم) نر و(دھدہغ) اک (م) صالخ

 | یمدس ةراوناو یتسودلامخو مهم یاوسامو دوجوو م هراو ههاوخ بوموزوکن دن_سلک كناو سام

 یاضتقم رو صال خو ؛نام ااکب ندهلانو هآ هل قسع هماع ظفاح ے هلو | هدننکی ماقمو هديا هدسهاشم

 ((اضباهم) ردناس یرارطضاوزعو تب وع لج ود نم هلو انما ندان ولت ندرل ءداضتم تامل

 دمآنی رشورسخ نآ هکر خر تفک ٭ دمآنلاسرادس تلو دمرعم

 م (رصم) (تادرفم) یدلک نب مشورت لوا اک ی لاف ی دشا یداکهغدلا نب راد تاود یتقور
 (نآ) ىلا (زیشرب) یدید(تفک )یدک (دنآ) قدما (نلا) هبال( )قو( دس) م( تلود) ۱

 (فراش یانعم) یداک (دمآ )رد هنسانعم ولتاطدوخا ورخ و (نیرمس)۰ هاشدان ا (ورسخ) لوا

 رادس عاود هل نر قف و نکا لوغشم هلا تاد هاو تاعاطیقو رهسنالوا یتقو لورنلسدقا ضف

 یمل شو ضف نالوا لات تعابهدنازآقو شمس نا اع هکلوا بادحرف قل اف ىدا ییعماکت بولوا

 یدلرا هاکا هللا دم ود ردلصاح یندارا EE 3$ انوهکتسبولکاکس

SELدہ انآ * مارجاشاع  NOEکما  

 م(حدق) (تادرفم) قاب نرو رانا زا هک سهرونک ان نااص شوخ رس هر اشا عو لح حدقرب

 (ا )ناص( مار )م (اث اغ ) هس المال (ا) هن اتسم( شوخ رس )كح (شک )نع ةادا(رد) هبت دحو (ا)
 یداک (دمآ) هلابولساهت (نبآ هع) هماطخ(ات)بوبح(راکن) نسهروکح (ینی) ق
 هلا من شو شرا هظ او لاححدقر بند هسهلا قشع بارشاسرفوارک شهب اماظع تم عنو (قراشایانعم)
 لع كالا ترضح نالوا قشح بوہح ہک نس هروک ا نااصالرهدنا ملاعرارم ها یاشاع هناتتم تو دنا

 یدلکرهاظهرزوا بولسا هن یس همن دارارم ہانالو اید > ا¥ەدا شاو ىلا

 دمآ ن کش هکوهانتخیار صز یک ٭ یاشکه فان «ینولخ یاهدبیناک د زم

 قلوتشم (یناکدو ) (تادرفم) یدلکوهآ نکشمندنسار مک نتخ هک نول یمجا هفانیارو قلوتشم

 ارز (هک)یع رو نس هار یکسمكد و کو یبحا هفات (یاشک هفان) بوسنم هنواخ (فواخ یا) ریو(هدب)
 یدلک (دمآ) بوسنمهکشم ( نیک شم)نارمح (وهآ) ردملق|نالوا ینارمح كسم (نت)م (ارصع)نم(ز)

 هبادخ تابلو ضف بودیا عفر یهبرمش تاج هلا هدهاتو یمسهدنلزع ماقمیا (یراشا یانعم)
 ناجر.رو یس هک جاور هن هتسآ تابعه ندرغ اع هکروهدز دو یرش ر هر بلاط نالوا ارهخد

 هلو هدابز نما لوا باسح رف هکولو یداکیسهشق> بو ل اصور ا رسا ی ولو

 كمآ ننکسم قشاعی ہر دار هاا « دروآزا ناکتخوسخرتفآهلرک

 قلعا (هبزک) (تادرفم) یدلک اسردابر زهقشاع نکسمهلن یدروتکو صر هن زوبكراقشاع شاه رک
 (هلان)یدر و (دروآ )ورک (زام) رلشغا(ناکتخ وس)قاکی (خر)) هس المال( ب) هندحو (اب) وص(بآ)

 (فراش !یانعم) یداک (دمآ)م م( ن کسم )م (یشاع) هر دصم (ا)نیعمو یحستش هدانرف (سودانر 3)م

 یدروک مزه ز وانرلع فاح رخااهع ق هک ن الوا لصاح هلا تلصو حرف دوخ اب هللا باق تقر

 بوش هن داب رك نىك م قشاع انس ادا و هلان نالوا هل سحو وزراو یدر ورا نب راتزعو تمرح ها دنعو

 ردشلوا رصاتو نعمهکم با ههللا لاج اشمو ههللا لا تلصو

 دما ساو دشننآاملدماکب هک * تسودو نهشدزاروخمغهدیهداناماس
 (اقاس) (تادرفم) یدلکو یدنکوا هب داع زلگوک منبر هعمُغندتسو دو نیش درو هدا یاسیا

 هس الهال (ا )ارز( هک)م(تسود) م(نمشد)نم(زا) هعم 2 (رو مغ ±) رو(هدب) بارش (هداد) هیدن فلا ||

 .قاسیا (قرانایانس) یدک آب (نیا)لوا(نآ) زب (ا) کر کس (ل)دا ما
 | مع ندنسودو نمد نالوا نداوسامرو نیارش د تدحو هزب نامهندکمرکم ةف شمر نالوایا بارش

 ۱ یداکرایدت ؟یونام هک ل دشرباههالاعم یل ستر هو هب دحورا ا



 ۶ ۱ ا

 1 یدلول نس هم ره یناطش لسا لک کو یدللاق لګ هب یربغ ندا دبلخ هناخو

 ۱ دمآ نیهاشهک شابنآ تیز ژنک یا ۹ تس ورا ناکرا داوه زا لد غره

 (تادرفم) یدلک هاش کو ر دیار ظنرتویکیا ردسقشاعكب وبحوربا ناکریوربک ی یھ لکو ک

 هتدحو(ا) شات (مربا)یاب (ناک) ییدیاتبم (داداوه) ورک (ز) لکوک (لد)شوق(غرم)
 (قراثا یانعم)یدلک (دمآ )م (نیهاش) لوا (شاب) یی دب دیا ارظن(نارکن) نیجرکوک (روبک ) دد(تسا)

 کرد شاع لمتقح بوم رب ف وصوم لرل هملاک تافص لالح ور عقو لا جو فطلرب ی وق ماکو که تادمع

 ماکوکن الوا برط ذمو فعض یار دقوب تان یخ د ه نل الج وره یک ینیدلوا تبا من ہت اح او ف اطا

 هلو انما ندهالار ڪڪ ٫ بو ارور غو بعود م داوا فطا رهظم ك سرولوا هد هت هره یرو دک

 ردراو ید یه اشلالحوروق هک لوا یی دیار ظن هرزوا فوخ و

 دما نيد مدو لد مه شهر دم نیک هک ¥ یکه وا حو ینزقلعم دنحاو هر د

 نید مه لد مه یدسص ین دا نل وب کب ومو ربا ناک لوا هکنسرای هوا < هصاو نسرروا اعمر هڪل هد اوه

 (ینک) زانمولج)نسررما(نز)شلصا (یاه)اسفرط (اوه) ف (رد) (تادرفم) یداک
 (فراشایانعم) یدلک (دمآ)م(نید مه) لکوک (لد) لو (هد) وآ (دص) یندا (نیک )نسرابا

 رزانوهواح بولوا عیات هپ هبناسفن تاووشر هجو نسرروا لابو ر قاعمهداو در هصا یرتوب هک ماکوک یا

 EE ری ؟م نسروس دیا تسود کتمآرکو فشکو یکتفر ههولعنسررتسوک

 هکر دن دم ۵ لد م۵ نالوا یونعم ها ید ص یدال ناول لب وع یحاصلالجورهقلوا هکن سزاوا

 ردشاروس (* اش نم ید ےو ءا ن نملص لس د ىلع یاق لوح مهللا)

 دوو د مسو لمتسو نمر شا هنرک » را مرادیدوح مانا ید معدن مسو

Hl(مسد) (تادرفم) یکی اغ هرزوا نب رسو ل« دسو نم” یدروکی  

 (هبزک)م(راهب)تاون(ربا)یدروک (دید) کوچ (وج) رانوک (مابا) قازسافو (یدهع دی)تداع
 (فراشایانعم) یداک تن لک ضاس(نب رسن)م(لبنسو نعس) ىلع (رب) ربعش(ش) عا

 یافوافویف كناوسام عج و كنامزو مانازوسر کس شاع ن نکودشاندنرازوکن دالا فوخ یکرا مرا

 نوعا كغ ارميطت و قم و ن داو سام قلعت تاش ولت یورو یلقءو ىة هل .تسازوک بوروک نه داوا للت ازو

 یدلغاص نی راشیا روح تولوا مزالم یت وح هاکردنالوا ل ازالو قابو یدلغا هنن ےرارزوا لرلو

 ددآنحانریاشاّش ناشفارنع ٭ لب زادنشب طظفاح هتنک اصنوح

 (تادرفم) یدلکهتساشامت ساب رهدلاح ید دا و ایه اصربنع ی دتشیا فر عش كطظفاح ندلملب اص هکن وح

 (ناشفارینع)م(لیلب): نه (ذا) یدتشیا (ددنش)م(ظفاح) 1 لب وس (هتفک ) م(ایص) هک انتو (نوح)

 یدلک (دمآ) یراکحناصرولوقوق لزوک (نحابر) نارس (اشام) هسالملل ()یبحاصرینع
 تاضوف دفرهظموایصناسجر حب ر تادف عسنمنالوادح او سفن و کیر او (یراشایانعم)
 هتحا ار ەم هن لب وعمر ا رسا ی دنا رګ یدیا تاسح هراناج الباب ہع ناس !لطظفاحاد_> هطساو لب

 ۱ ینداوایدتشی ندزرزعناج دابو زز اا رر ف اونی رل هسدق تالکنالوا
 شاار نامساع بول نالوا دعت مو له لاح یو دلو ا ناشفاربنع ند هب اجر هک سم خاور بوک هب ذج

 ندنتاقالم كمال لا هماعرضطخو یسوم هناک ی دلب !ناسحاو شاع تاض وف هح هاا ڈا تورطت هنسح ار
 N یدلکه رو هط هم دا موا رازه دصانطابو اره اظ

 دمآ داب رشب بارح هک تفریتلاح + دما دانا و یوربا مخ مزا غرد

 ف(رد) (تادرفم) یدلکهداب رفبآ رع هکیداوا عقاو تلاح 7 یدلکهمداب ب :ی كکوربا لنسهدزاشن

 (تفد) م (ینلاح)یدلک (دمآ) رطاخ (دا)هس )شا( کو مخ) رع( بم)م(زاع)

 کربخ (نینمولاجارعم:ولصلا) (یراشایانعم) جد (دمآ) م(داب رف) هسا الملل ()م(بار )یدک
 | تال نالوا عقاو باحالب هدتسساا مع دکد تا عورشهزاش هقحروضح هرزوا عوشخو عوض هت رس
 سس 2

 تافص
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 | لااا رمانا) همالساا هسلعدو اد ترضح هکی داوا عقاوتلاح رىدلكەمداب ران | اد نامش
 | ید رد دبا رع ندمهل الترا 1 یک کدتب اروهظیرارسا (هعم یوا لابحایو نکس هعم

 دنا چا دو کله ت ناک ۷# رادم شو و ل دوربص عمط نونک !نمزا

 یدک هو ی دلکهرزوا دا یس هل دروک نس هک مک لوا ارز هعوط ین دمما شو هو لدوربص یدمند

 (دادم)لقع(شوه)لکوک (لد) م (ربص)دما (عمط) ی دع“( نونک ۱ )ند (نمزا) (تادر ةم)

 یدلک (دمآ )ل (داب) لع( )ل( همه) درو (یدید)نس() تن (لمسجت)لوا (تآ)هتوط
 هرس ی دل لح تبا (انعصیسوم مرخواکد هل =٤ لعل بر لامل ف) هللایذیعتسا (قراشا یانع)

 لدرصندش هدنلاحوب ی دم کر دتر ماشمرب لت تقو شخ ده ازنالو رخ نند مدع تالاحیا

 هرس ی-هللح تا (تلذاهلهاةزعا اواهحواهو د فار رد اولخ دا ذا لولم ا نا )ارز هتوط ین د ہما شو ھو
 یدتکه دا یس هل كع دیارو م ظ یش ءراونا لک ل درو کن س هک هس اف رش دوحو هبروصتالمجتول

 یدلاف ر رار ندناو

 دما د انبراکحو يشاع مسوم ۷ دن دش تسمنج ناغ صو دشیفاص هداد

 | (تادرفم) یداکییسوم ك | ع ورش هشداو یم وم قلق شاعرا دلوا تسم یراغ رم كنجو یداوا فاصهدا

 تقو (مسوم) رابدلوا(دندش)م(تسم)غا(نج) شوق (تاغره)یدار(دش)م(فاص) بارش (ہد)
 هتنادمم (قراشایانعم) یداک (دمآ) لع (دابن) هس المال (اب) شدا(راک )هب ردصم(ب)م(قشاع)
 یدلوا ین اصیهلا یشع بارش هل غلو ا انفو وع او سام شعو لغ ندملق ناخ دیار وه لک هلا ادخ فو

 هتلا هحول صااحزونهو یوم قاقساع ید “رل دلو ام ادم تسه تة قح ناعم نالوا هدتد_=و ابو

 ردش وشغمهلج تعاطنالوا لوا ندن و هک داکی ج یوم كل | عو مش هنعاسط

 ۱ دما داشاصداو لکدروآ یداش ٭  مونشی ناهح عاضواردومم یو

 (تادرفم) یدا وا داشابسعدادیدر ونک قاداتس لک مرد شيا نس ها رهداف ندنعاضوا كناهح

 (یداش) مردیشا(مونشى)م (تاهج) راوط (عاضوا) نم(ز) تععوم دف (دوبم)هصار (یوب
 بوقرماو (یراشایانعم) یداک (دمآ) م(داش)م(ابصداب)م(لک )یدروتک (دروآ)قلداش
 مان ت رقو هنا ةفرعمرا وا لدمنو بلق تعک هلا ق شع لمه ند نعاض وااه یناهح ناشلوارممعت

 بوم ها دمج مردمسشااندادخ ناو م ی ءعوقوو ین د_.ماو یتسهص ار یسهدناف ها لاجءدهاشمو
 یداکداشهبلق ید ها یه !تاضوبفو یدروتک قل داش هل مان ا یناجر میر لوا ها غامدرلادخ

 دمآداماد هکیاراس نسح لح * یا تاکش تم زارته سورعیا ۱

 (تادرفم) یدلکوک وک هک ا تیز یس هناغک درکنسح همرتسوک تب اکشن دک ت ییلکر نھ یا

 یدال درک (هل>-) همرتسوک (یاضح)م(تیاکش)علاط(تنص)نم(زا)تفرعم (رنه)نباک (سور<)
 هبا هلن ةفر هم یا (قراشا یانع+) یدک (دمآ) رک ۹1 (داماد) ردنلتشز (یا راس) م(نسح)

 تولخ ءلترمسغو یس نامه همرتسوک تراکشندکتخع قشاعنالوا ننه یک ن لک دبا همهلاهتسدقرا ون او

 بواس#لا باقم هک هلو |نید زتو هلک هلا ادخن دار ارسا هتل اد یلق ناخ نالوا ی ققح بوم صاخ

 4سلق نالوالاخند_هللا اوسامیخا نوجا قیا ق فک ی سلو ضف كنیل امت ی نالوار اسب الاو

 یدقلوبهدیربغندنا و یدک

 دما دادا دخ نسحاب هکتسامرلد ۴ دنتسرروز همها ناب ر ولد

 (تادرفم) یدلک هلبادادادخ E عر لد مر رای داوا نیز یسیعجراب وبه دی زکیک تان
 راب دلع ا( دنسب )تاب ز(روز) هلج ( همه )هبسن (ا) رازق (تان) راع دا دلا لکوک (ناسرفلد)

 (فراشایانعم) یدلک (دمآ)یکیدروادخ (دادادخ )م (نسح) عم (ا) رد (تسا) زیرلدمزب(امرلد)
 نابروکب ودع هدیزکیک تان انا نیمار اهدساکو هبروص تلخ و یوقتو دهزو هصقان تءاط عا ولا

ES a ۱یتکلمتروص ید راد ارت الا )وع زار عن ,نیکارلب  
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 شف نالوادادادخ نح هلک | عطقنداوسام تاقلعت یبلقنالوا ادخ لک صاخ هناخ بو دنا بارخ

 یداک هلا هطساو الت

 دماداز آم غرابزا هکورساشوخ یا +« دنراد قلعت کنا خر ددنرابرز

 (تادرفم) یداکداز آن دنکو مغ هکورسشوخ هن یا راراتوط قلعت هکربو هوم هک راتخردرار د هدنن]ا لود
 (اشوخ) ادن (یا) راراتوط ( دنراد) م(قلع) راجاغ ۲(ناتخرد)تسا عج( دنا )و( ران ) تا ۲(رز)

 دابعو باشم (قراشایانهم) یداک (دمآ) م(دازآ)م(مع) وب (رم)نم(زا)م(درس) لزوک هن
 ید یاب ارش ی شاع لو اردران وز ہد نما کوتكت اوسامقلعتو كن هر اما سفن یک رلتخر درا ر وص دا ھزو

 داز آند نکو غ كناهح یکی انو دغی دلوا تا٣ هدا دخ تهن او هج و هرزوا لاحرو میقَسسم یکورس

 یدک دا داد هلا اد خ تاسلععو

 دمآ دا رطدهعز هک رکبات ٭ ناوخدقن لزغ ظفاثتفک زا برطم 1
 ( تادرفم) یداکهمداب می ندننامزرورسو قوش ہک لا ا"وقوا لز فمطا رب ندنس هتفک ك ظفاح برطم یا

 وقوا (ناوع) فطلو ے ار( دقن) ہت ددو (ا)م ( لزغ) م(طفاح) غل وس( هت فک )ند( ا)م(برطم)

E) OE (CI 7 (0) 
 لزغ هلا بغ نادز كظفاح مرم ادم نالوا طح رف هلربخ هسهلا فراعهرارس ایا (قراشایانعم)
 ہد سلا لاع ہکم دیا قاتسشا ضرعو ےلغا هک اتوق وا لزغ فطار ندنسهمهل | تا دراو نالوا هد تر وص

 اتنا هلو یداکهع رطاخرورسو قود دلو هلا ادخ تاناط>تذل لا كل دار

 درنکز ارد شا لصو نيد تشوخ یش ٭ دنک زابرافاززا هرکنارشاعم
 تادرفم) زڪ )ب ازارد هلا ہرابوب ینا ردهڪک فطارب لديایحایکودندنفاز لراب )رشا عم یا

O LL MC GA ESS 
 زکلب (دنک)توزوا (زارد) ریعش(ش) هراب( لصو) وب (نیدب) دد (تسا)م( شوخ ) هدحو (ب)
 نالوا لات ندرابغا و ندهسن دا فرا عمر ارم-او ند هسهل | تا اجت ر اون اراق شاع یا (قراشا یانعم)
 هزکم ر یر )تاک تب وز کما تبحاصم هرارا نالو اان ش | بو دیا باح ف کہ دتر شع سلم
 یراهعکر ره نالوا فط یک كن ور د هدر ههک قذك نتنج هلا لاج دحاشمو هللا ةفر عم زکل ب ا تنو اعم
 زکط ااسح اهل تح اصم هنهلازارسا

 دب دکر ارفر دو دمنا وے داکبناو ۴ دنعج ناتسودو تسسنا ساخروّدح

 رکاشیوقو ووا ناسا رک تا اورفکن دل اداک: ناو ردعجرلتبودور دن روح كنا سنا

 (دکیناو) ردراعج (دنعج) م (ناتسود) رد(تسا)م(سنا)م(سلج)م(موضح) (تادرفم)
 (دنک)قمایت(نارف) وبق(رد) نکوقوا (دسناوخم) ردتر اشا هب هجرکتیآنانقوا نوجا فد نع تباصا
 تور هکتقو لوش هغ رس یرخ (ییسنآ نمسا اوین ارد نم سلحانآ) (قراشایانعم) رکاب ا

 نالوا كر کن هدمدءوراتسو دور دیر وضح كنا تس رفلاکهناقا ارغتسسا هن ال راولاو تڏا لا قیقح

 قاذو نوح ا عفد ینبع تباصا راب ری غو رکن نو دنارتسیزکلاحندراسغار دیراعم ر)هسسدقحاورا

 كنوقازملاورفکنیذلا داکناو) هللاندمعتسا هل !عوحر ههالا ترضح هدسفنر ره نوا ظذک ندما دقا

 ندا دش ناد مهو تمصع ندهللا ترضح قا زرا توال :نسهعرکت ب آ (کذلا اوعم-امل م هراصأب

 3 رڪ اف ابلط تناعتسا

 دنکز ان اش دیاغزانراوچ * :تسراسزار قوشعمو قُشاعناسم

 هنروا(تاس) (تادرفم) زکلب ازان زس هرتسوکز انرا کو حر دقو-زار هدنساتروا قوشعمو ی شاع

 هرنسوک (دیان)م(زانراه)کنوج (وج) رد (تسا) فوج (مایس) رس (ناد)م(قوتعم)م (یشاع)
 قشاعندبا عوحر ههللاترضحاتاد (قراشایانعم) رکلبا (دنک) م (نابن) زس(اع)
 لهسگرارسا هصن کی دن الار دا لقعهدنسانروا ققح قو شعم نالوا ے رکو ےچ ر ورصانو طفاح لد !یداص

 ردراو
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 زس هسررتسوک ترو صه ویشوژا لبا باصجاورانتسا ندنفیداوا املا نع ی غراب لوارک ارلقساعیاردراو

 دننک تزاهش هکنز ترکف ی ۰ دننکت زاب ینزیعهر د نوح % کزکدی ازا منو عرمضت

 دبنکز ار لها ماغبب شوه شوک هک * دن  وکسمدنلپ كناس كنحو بانر

 هناک (بابر) (تادرنم) زرکلب | هثب رخ لزارلها یشوه شوک هکر رد هلتو صالعا نحو بابر ۱

 | (شوه) قالوق(شوک) لرد(دنیوکیم)۵ کوی( دنلب)توص(كلناب) هال () رق(تنج)
 رارسا (قراشاکانعم) زیا (دینک) رس ها (نارلها) ربخ (ماتی)هبالمل()نتع
 هکلب بوم: | کی رارسا نو اداشرا هرابلاطنالو ادءتسمو قدا ص تقب رطنارم نالوا هاک !ندانعم
 نرخ كرار لها بو دنا یس ی دراز راملاط یار دراشهروربخ ند هر ونعمرا مساراکشا هبا العا تو ص

 زس هوا بامضرف ی درازس هک انزکلیا لعو لوبقو عاسا لا شو شوک
 دنکز اغنمیوتفهدرغورب * قشعهدنز تسن هقلح نی رد کی کناره

 ۳ زک بازان هنررزوا كنا هما وتف خب نکیا شلوار دلکد یر د لقشع هد هقل- وب هکه سک ل واره

 وارب) هلقشع (یشعد)یربد (هدنز)لکد( تسن )هد هقلح و ( هقلح نی رد ) هکه کل وار د( هک نکن آ ره)

 قراشا یانعم) رکاب |( دک )ع(زاشن)هلماوتف نب( نم یوتف )نکیاشملوا (هدرمن) هنیرزواكنا

 هملوا تم یسفن بولوا ی یلق هل همه قشع هدا دخ نادر هقاح صوصخ اب هدلاعرو د ود هک کل وارد |

 ارز رد لوا لوا ندزلوا هسک لوا دکرک.3ینزاسنكنا بو دیا ضرف تم ییهسک لوا با نشعیاوتف
 ردە ر ڄا ند ههل ا شع

 دنکز ارت >| سنحان بحاصمزا هک ٭ تفرح نیا سار هظعومتسخخ
 (تسغ) (تادرفم) زا ازارتح اندنحاصم سنحان هک ردهلکو یس هظع وم لوا كارب سل |

 م(نارتحا) م(سفج)م(بحاصم)نم(زا) رد لک تر و )م(سلج بم( هططعوم) لو
 هکر ر دول یصصت لوا هن راق داص دی مم كنة ہقح نا دش مو كنق رط نارد (تراشا یانعم) زکلیا(دنک )۱

 رلد رهدردق هنره رلهسکناسلوا قو ذندهمهلا قشع هلا تا دها جو تاض ایر بولر ا كلاس هنل وهتناءاساوا |[
 ردرلهنآ لا قد رط ع اطقور درا_بذح ات هدقشع ہار ین در هساوا رصع هحالع هدرهاظ مولع یکح

 (هلناعا ال لولسالنم) هکزکنوارضاح هنی رل هدرا تب نالو | لتا مسو ز کک ا ازارتسح |ندرانا ||
 ردشلنید (هلناعاالهلنعالنمو) ||

 دنکز اسراکف اطل اردا تع ارک ۳" دردنآشربهدرب مع هکتسودناص

 (تادرقم) زکسر دیا داقعا هنیرافطل كلاعت قحرک ازا ر یزکم در لس مغ کن و ھقح یساقب تسود |[
 (رک) زا عرب (دردن) لس( ام ) ی (م)م(هدرم)م(مع) رر

 زکحلب ا( ددنک ) ردلاعت قحدا رهیع زود شيا (زاسراک ) رافطل (فاطلا) یلع(رب) م(داتعا) رکا

 تععو هل از ار: حا ند ذج ان بودن | لوق ید هنر کا رشاد رة نالو | یش ءهاركل اسیا (ییراشا یانعم)

 هلن ء ءاقیزکسردیاافتقاوعاساهنلولالواو ابناهلتماقتساو ماو دو هبا ظفح ییاقنالو ایسهناخ یی ندرامغا |

 زاو ادامه ییزگیر چه هرس یلاعت یادخ حرکدعوو زامتربیزکهدرب لس مغ هدنرنآو اند نوهقح

 زکسردباداقعا هنر رافطا تنسلاعت قحرکا |
 دکر اونلد را بلبشتلاوح ۾ ظفاحا زا یاعنا دکب اطرکا

 م (بلطرکا) (تادرفم) زكك)إالاوح هنبل كرابزاونلد ینآ هديا بط ماعناربندزس ظفاحرک |

E E2 0 د  
 | ادخ ناد میا (یراشایاتعم) زکدبا(دسنک )یعاشخوا لکو ک (داونلد) م(را)قادوط(با)

 رک ا الا وح هنسهدارا كنىلاعت نح یا هکردوب ماعنا لوا هسر دنا بلط ماارب ظفاح ندزسرکا

 هزم هلقلوا یهلا تا ذر اونا قرغتسسم هدر > ماند هلک غ اوح دنس دارا و دنک ی زههدارا مزو یزب

 ( اضیاهر ) رسهدوس هسلعتمه

 ب ۱

 ات اس أ
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  DÎداتفاردب مه لدرد هک زارناو " ی ی زا

 (تادرفم) یدشود» رشط مدلی نا من هدعلق هک زار لواو یدشود همشاب حب قشع كناوح رب یتقو الرمد

 یدشود(دانفا) شب (رسب)هیدحو ()تیک ,(ناوج)م(قشع)مب(م)تقدثاریپ (رسهاری
 | (قراشا یانعم)یدشود((داتفا)« رشط (ردب)مدلزمک ( حف ) لکوک (لد) ف(دد) رس لوا (نادنآ)
 هبق اعتمو هد هم تا لع و تاعه رب یقو كرد ها مش هک رس یربخ (د مآ باشةروص ىلع یر تیر
( 

 ید شو دهعشاد مب ی شع ء لنشفح بوم حلوا ہرن م ندت ا دو قو تافاضا ینو ص تاد رو ی>اصیب ءادو |

 یداو ارهاظو یدشو د هرمسط هل س هبلغ كقشع ناطاس مدلی نا هتهدولق هبا ادخ عضو هک زارلواو 1

 داتاردکما دکن کا هکبتهدیدیا ٭ رک ا اوه تشک لد عمرظنءارزا ۱

 (تادرعم) یدشودهنمادكمل هکروک هلارظن هدیدیا یداو ایت وطا ود ندو رظن یوم کوک ۱

 | («یدکا) ییتوط تبع (مک اوه)یدوا(تنک )کوک (د )نفس قلم(
 | (قتراشا یانعم) ۳ هلا (نک) رظن(مک :) زوڪڪ یا |/
 ح ددهاشم ن یتمتح بوم لاج هکر مس یس هل ہلح ت آ ) رظانا مریلا ةرضان دمو هوجو ) هاب دمعتسا ۱

 یتولطاود نو اهدهاشدندنلوت رظن نالوا اق ترصد هد اع وب بولوا تمد یلاع ی وقم کوک لب دما |

 ةمهلاولع) وا اد اد الو رت هد دیا یداوا ۱

 ِ * ( داتفارکحرد ل د نوخ یس هفان نوح ۳ مذحج هسنک تم کوخآ نازا هک ادرد)# (ناعالانم

 (هک ادرد) (تادرفم )یدشود همرکج ینا ماکوک قوح یکه فان ندوهآ ن کشم م متح هس لوا هک افمح ۱

 | لئم (نوح) ذوک E لوا (نآ)نم(ا)هکافیح |
 یدشود(ماتفا)م(رکج)ف (د) رض( ےم)لکوک (لد) ناع(نوخ)قوج(یس)ثیرک (منان) |
 چلم بوبر هاو ره اظهدلاع ناضو من کم ےہ اورراٹ او بثاعندرظن لوا افمح و هآ (یراشآیانعم)"

 | یکهفات ل تارا تفرکب الب عاوناهدنقشعهاو هغرس (زطاءاسلوالا غ ابنالا ىلعءالبلا دشأ) دکمآندنلا ||

 یدشوا هاا > دوفوو الد دون > نالوا ق شع هوشو یدشو د همر ینا ماکوکق وح ۱

 داتقا ردح دحس سن تسدردد هکهفانر ۵ ٭ دوام یوکر ساخر ذکهوزا ۹

 رک ی نم( زا .تادرف یدشودهنلادلر ےس ےن ہک فان ره کد ان دن کر رت اردک نک اضز لرس
 ۱ (هفان) هل (ر ه)یدیآ (دو) e )قاریط(لاح) ی ۱ ناو

 یوهآ هماللا هاء مدا (ینراشایانعم) گشود( دا لب رک یک ا

 1 "]رسبورحیا یک یتیدلوا لثات هنیراتسن احور را :[یومشوخ فان لس ىس تشاوتس ر 3

 شلواناسح | رهظمهلغلو اانفووحو ناسک هل لاخ هد زکششعهارنالوادایرفوالبو در درو دان [ اود

 3 یرلت اح عامد هر ا هناجر تاع طع اور یک قان یدلوا هلکع اتو او تا رقە هزکی راقشاع شک الب ۱
 هعدشربا هناحورقاوذ هل اراد رصس تاضوفو یدشود هنلالرصس سنران هکر انلوار اوم :

 داتتفارکدکی ر ر هک دنر لد هت ٹک سد + دروآر کناهج غسات و ناک 3

 ۱ یدشود اریوب یدرالاق یت ییتوط ناھ ج هک ات ك ناک زم لس

 ورال( ,)ییتوط ناهج (مکش اه )میل ( غبت )یت (ان)نیسس (ف) رلکریک (ناکژ م) (تادرفم) |

 (دافا)هرزوا یر یر (کدکی ر) کریدیلق (هدند)لوتقم (هتشک )فوح(س ۱)یدروتک (دروا) ۱

 هک ا نوا قلوا لصاو هکلاجو فطا لال جو رهق كنس بوم یا (فراش ایانعم) یدسود ۱

 | هتشع ناد مو یدردااف ین رکناهح خت (نیقداص نک نا مڪڪ ةا ۱ ولتقاخ) هللادسعتسا |
 ۱ سن ودیا قده یر زع ناچ هنیربت ال هد : ا قو دو قشع نقداص نقشاع ی اص تمھواع قرى ديوق

 1 یوانقانواتقا) و یدشودهرزوا یرب یریالوتقمنوعخب داو یدبا تأسحی او سم الو ییعاوحد :

 یدعا ی ینا با ر دایی ۳ ۱

 نا نا ی IF IT ی یا رز ۳ ی ۰



 یدشودرضبءلرو ندنسه ار فطل بونم هتشهب كلا یشورفهداكن هام کی دلا ت رت ےک ی داد |

 (تابار) شورفداب(راخ)یدلبا تیرت (درورب) یک (دک) بارش (هداب) وب (نیا) (تادرش)
 زسرخ یر (داسفارب) هبوب (نینس) ریعش(ش) بن )تن ( تش ) هد (یوب) نم( نام
 | اواطاو رشاذا هتاسلوالهنعآاا رشهتنا) (قراشایانعم) ردیراکناماهف ازم تود یدشود
 هدا بارش یکی دابا اھو تس رت كهللا ترضح و هغ رس ید رش ثىدح (لا اورطا ذاواورطاوناطاذاو

 نالواهدنا رش لوا هاک ؟نادش و هتنا فر اعنالو هلن *افلخ نعد یشورف هداد كن هن دل هناضحم هکه ب ونعم

 ردنالدکنس ماوء یخ |نالوار ضب یک ار داکدردسم نک قلوازسربخ ند هغ طلة ناجح ر جبر
 داتفارهکدب دنک هح لصاتنطان ٭ ددرکنلعل هس كنسده دی ناجرک

 (ک) (تادرفم)یدشودرهکد ب کن و دلت هنسالصا تنطر لوا لعل هرو ناج هه اس كنس ها ترض> رک |

 هس المال( زاوا (ددر کن )م (لعل )م (هبس) نشاط (كنس) ردادخ یلءاف هرو (دهدب) م (ناج) رکا
 (قراشا یانعم)یدشود(داتفا)حبقر دو > (رهکد ی )راب اهن( دنکه ح)ردنلزا هب امار دک اخ ( یلصا تنمط)
 هسر و ناج هه اس لانسرک | یلاعاو هن اهسیقح هغ رم یر (لزالافّدرنمدرو لزالا ین لبقنملمق)

 مارعشاوا دوست شأو درام اڪ الام یلت بولو ا هرب فو بود هدازا یک ی دلوا توقادو لعل

 هر هار تف ر عمو هب ههلا ی شع هدو دنک ارز نم هلوارا دخ ند هبناحور تاذاوندهبناجر عید نالدکنس

 تاضارراز د دص ةلوا ی هلا همش اونححوردوخ اهل خاو اق واخ ندمدآ ت نط هسک ناساوادا دعتسا

 رڪڪنم صو مخا نموا ضف لب :افو رس الو  لقصر هکد ی نهآ هوا شن !یشدنادهاحو

 4و جالفالصا هبا لج

 داتفارب داتفارد کره ناشکدر داد «# تافاکمریدنی ود در رکن

 که کشد هتم مش را سعی یتووط كار کک ره داد | ه رګ قوح هدامن د نالوا تافاکمر دول

 را( ناقاکمراباک(ید) و( نبا)ف(مد) دلا (دزک )م (جر )وچ (سب)(تادرم) یدشود
 هک اله( د اتفارب) یدشود هتموصخ (داتفارد )کیک ر a کدرد) هسالملل(ا)

 هداسند ج هنلوا لمت بابرالا بر تاصوو باخ عفرو باوورپاوب (قراشا یانعم) یدشود

 اسلا رک ات یدلبالالهویاوسر یوقرب یا عت قح هک لباس هلا قداصریسخ هاو دلم | هب رگ قو حزب

 هآدخد مه نالوا لوج هقاخ یافسو هت دع یالپ و درد ږکمکر د هک من | یبلد : نا دخ درهربنداس ءاواو

 ید شود هک اله کوا هتلا یدشودهتموصخ

 هادفارتولشخرد هکز واد شت نیا دریک هار شتبقاع یلددردمه ۱

 ین د(مع) (تادرفم اعزسو دد Ss شت ییقا لکو کو راتوط اوكا ت قاع یدردل درب مه

 م(شتآ) و (نبا) داتوط (دربکی)لوب (هار) دیم (ش) م(تبتاع)هیدحو )کوک (لد)م(درد)
 لوامهو (قراشایانعم) یدشود(داتضا) شاب ()یروق( دخ )ف(رد )یتا لکو ک (نولد)
 یل و وح هلوا لصاو هبادخ كن هسکندنا توا دعو تموصخ لوا تقاع یسمنخ او یل د در د كنا دخ د مر

 یدردویښ زا تلنبلق كز ادخ درم ارز ر دی لاله هبا باقیاعینآ بوروشود هباالض نسو دنکوراتوط

 ریست ور دوتا اوو ماوع هکردزوسادشتارب
 دانا رطخ ماد, ودار شدزرادب ۷# چن ننس خرم نآ کر زاب ہکدارف

 (دادرف)( تادرفم) یدشود هنغازوطرطخو یدروا ینا وكنا نظ غرد تتر اط ناحل وا هاکاکرز هکدادرف

 دز (دد) یاسر يتر اس( ننفس)شوت(غس) لو( کلا کیز)فح
 (فراشا یانعم) یدفود(داتفا)م(رطخ)یازوط عماد) هیالمل(ا) لو (هاد) رعت ( ش) یدروا

 نطلانا) لد ااوسام تاةلودراكفاو هنداجو رور ع ك شاعم ل قع هکندنلا برط تم باق ل وش ناغفوډابرف

 قلا هراکل اهمو» e یاو كنا نظءوس هب ادخ ناد مم هغ رس (اشقطانم میتشال

 اه تسش رەق رط سا ۳ دو شک تسدناش فازرس هک نفاح)« یدلا

 هری زا سو
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 یدشودهرزوا ینایلوایدم* دکردش حبعهدانز یدنا یک ت سد كنا یس وا ییاز راد و. هک فاح |

 (دور) ریض(ش)یجک-لا(شکتسد) رابوبح(ناب)م(فلز)حدا(مس)م(هکنناح) (تادرفم)
 (رس) یدمش (نونکا) رعض (ش) رد(تما)بحاسم(ضرح) بع(هفرط)قوج(سب)یدیا ||

 یراعظع قلخ كاد + ناو بع نالوا هللا" ءاارداظم (فراشایانعم) یدشود(دافا)هرزوا یش ا

Eفا ره مزالوا تب حوا هللاق  ST۳ لر این هرس دمو  
 لضفواد> طس اوالب ضف ها دمع یی رح بن هدانزو یس سه تاظفاح یدعث هنناکر ب یرلاز ةناح تمه

 ايال ید شو دهرزوا یا لظفاح ندمازا شاقن تر دق دی هکردادنو فرح یی هطشام ہت دا

 دوش هح مسا و غار ما شم, 4 دوش هح مع هو مب و غابزا ن درک

 (تادرفم) رولوا هن مروکه لک ارج كنس کوا معانا رولوا هن مر د هوم رند غا كنس نب کا

 دوارا (دوش) هن( هچ)مرشو د( )م (هومم) ری )۳(غاب)نمانا)ن (نم) رک( ک)
 (فراشایانعم )رولو هن(دوش هج )مروک ( مس )نس (.9)م(عار )هس الملل( ب) یتکو مغان (عانسب)

 هنروهظ كنس هققح دوحو تدح و هعماح هلن االا دوج و م الرسو تأ مع ین انا بلق هلو ع: تا ذ یا ۱

 E تاعال, م رکی علق تامل تر اون ارھظم

 دعقسق) هللا دن#تسا رولوا هن مر د هوسربندنس هوم كس دةم تا ذ تالت را وارو كسدقا ضفرب

 ر ره نوا ظفح ندرطخ واط هلا اک اکمر دا ورع هلک مرکه ان هاب هنج ار > (ردتهءكىلمدنعىدص

 ر واهن مروکهلکشاتعو نوعو هبا كنا ذراوتا فیل نالوا كن اوهکغار كنس کو ام ایا هد هبات

 دوش هج مي مدکی هتخوسنمرک * دناب ورم.نآ هناسفنکردنا برات
 | (تادرفم) رولوا هم رووا سفنرب شان نیک اهدنا eT ورسلوا برا

 (دنلب )م (ورمس) لوا (نآ) لوک (هیاس) هنسانعمیوحو طفحو نوع( فذک ) )ف (ردنا)م(برا)

 رولوا هن( دوش هح )مر ووا( نیش )سفر (مدکک )رنا( هتخ وس )نب (نم) رکا (ک )کک
 !نالوا هدنس هاشم یس هناس لس دقم تاد نالو | یلعالا لع لوا مد حر و عج رک م : یا (ینراشا یامعم)

 ےک هد رع یراد-ةم سار ول لدهتخوس نیرک !هدنسا - یسهظفاحو تنواعمكن ادراواو كضمفرتا

 ردشلروس هتناهصع نم موصعلا هکرولوا هن مرودوا هدکتجصع لس هخلو لص اواکس هلکن اح او فط
 نیزعولراباطقاواسلوانالوارضحو بىغ ك غي داق ماعلا یف هتنا لط مسیا کد یدال هب هطساوالب ضفرکا
 5 رولواهن لاساق هدنس هاچ هب اس درابابحا

 دوش هح مکن لس علر ول سکع دفرک ٭ را !نولامهد شجعان یارک

 (تادرقم) رولوا هن هثود ك کڪ كنس هرزوا مک لعلب ا یاحدس رام یزرتآ یارخا

 هشود(دتف) رک ا(ک) )ربا( ا )دراي( ن ولامه) ردنا ا

 (قراشایانعم) دوو هن(دوش هج ) ری بم )ین و (نیکن) م (لعل) ىلع( )ن-(ھ) (سکع)
 نغآ) NT (ةوقدشأواةراخاك ) لاتا مییتاز مو تاماهرایارخآ

 اش وح رشنم هلا هىهلاراوتا واحا هرس یس ل ىلج تبآ ( هیر نمرو یل-ءوھف م الس الل هر د ص هلن ح رش

 نالوا ییقح هاش دابر اتش بیبحو را آن ون امسهیلوا تاب هملاع دوجو نالوا هليا ءا رداظم کلب یی

 قح تاذرون عیب یه رو نیس تا بت ااعلاو سلا فی دباو قیقح ها نخ هللا ترشح

 ةقفسو امرکمدنفانالوا محر فر مدد اهدناهج یک او لو درو مدس قاطم ضاسف تا دهم تجرو

 د- یکن کک لعل مزب رک | بو دیا ظفح هدکتج م اس یکی را تمار وصق رو زحاع و نس هل صوص

 ل ەتاذ هب دمشراونا نالوا هتنا تا درون نم تانسهرزوا نم هقاتشم بولق E تاتو سعد :اهللا لوسر

 دون هللا انهم م دنفارولوا هن هسلق ن دنس همز (مماعًا وم م دیأنب یس مھرون) یزو هشود یدکع

 لسو هملع یلاعت هتتا یلص هلا

 دوش هح م زکب یراکنرهم ام * درک نشو تالمرهمو-ر شده از

OAPI E 

 ی



A اه EE 

 رولواهنمدیاراسخا 2 هکنوحیدهازلرهش |

O یثوص (هنصت)هاشدب(تم)تبع(یهم)کنو(وج)م OF) (تادرفم) ,(دهاز) ع 
 مدیاراسخا (میزرکحب) هندحو(ا)بوبخ (داکد )تبع (روم)م( رک )ب (نم) یدلباراسخا |

 فا تسر رھا یطظءاوویدهازنالوا ید رغوا تروصلرهش (فراشایانعم) رولوا هن ( دوش هح)

 ( هل هبح ال ن [ناعاالالآ) بو دنا لرت قتل هل الوسر ترمضحو كاللا ترم یر حح رشمو

 لر هدیا معز یازرا سقم هاب دما بصانمو لام نوا یراق داوا مور ندناعا قو ذ هرس یل رشثد دح

 هللا دم رب داو ار ات انورو سهم ندقح باب بوش اراسخا نتبع كن شاب وصو كن روص هاشدان

 هلن هم مع یم هرس یس هع رک ت بآ ( هلن مک بع فو اف هللا نوب نڪ نا لق) لد نم

 هدنلو قشعكنا هنعزراتسر رهاظلوا رولوا هن م دیاراسخا ینتبح كنادخ بوبر طی رب نالوا

 رولواهن مدیا ادفخاح

 دوش هح شید هناشرد هک شد, زا مديد ۳ تا یرکو تفرر دی هناخزا ةع

 | (لقع) (تادرفم) رولوا هن هدنس هناخ نيد هکم دروکن داوا هسیا و بارش رک اویدتک هرشط ند هناخ قع

 مدررک (مدید) هسیاو(تشا)بارش (ی) یدتک (تفر)ءمشط (ردب)م(هناخ)نم(زا) لقع می
 ۱ توس لوا (فراشایانعم) رولو | هن (دوش هج) مد خب (جید) م( داخ )ف ند )لوا( )نم (نآ)

 شەشودەروە هاح بو دمکه رشط ن دلقع هر ادل ةع بود نا هب دج هلس هلع یدکو شع كنق ق

 | قشعبارش "هتشنرک | یداوا عطةنم ن دیر بغ ندنب وبح یخ د لک کو یدلاف نادرکر سورت کمی نا ومح

 ۲ دوتا و یهاادر دا نامه یراعندن دورة رولواهنهدنسهاخ ني ددکمدروک لوا ندزلوار اتفرکهسیاوب

 دوش هح د زادیآش سی هک مازالت ٭ یوهقوشعع ها ارکرعدش فرص
 (تادرفم) رولوا هناکب ندنورواکمیک هموکوا بن دنا بع یدلوا فرص هممو هب هقو عمر عول مرغ
 ب(ا )بارش (ی)م (هقوشعم) هدالملل )۳( ولا مرغ |( ها ارک )م(رع) یداوا(دش)م( فرص)

 | ددا ت( دوش بجراکب(م)ندنو(نیذا)هلک (دیا) هموکوا(شیپ)میک (ک) عب (م)ذدنا(تاذا)
 قحهنلوا لصعو تیک هل.سو دنک هلنایلا لاک تا رق و بنا سه عط عج هلن دم (قفراشایانعم)

 هلن ذا كنبح اص مرک لوا بع یداوا فرص هنلو كن هسهلا شع بار شو لنشق> قو شعم هنا غارکر ع
 روکے که نمو کو اند هلا بدبط نوعا كچ اداشل د هلا هنا لا تلصوو داشرا یز ندنفرط قوشعم لوا
 مدسما نامهرولوا لصاح هناکب نددهاا قشع بارش یل نآ درکر ورب هل نا لاج را ونا ندهاشموبو

 » (دوش هج شتینح هک دنا دی زمنرا ظفاح ۰ تفکه ن ھو مقشاع نم بلا د هح او )# ردمهلا لذف

 ) 7 (تادرفم) دولوا هن ملل وب ہک هل سس یخ د ظفاحرک | یدودمهورقشاعن هک, دلس هحاو

 یخد(نین) رک !(را)م(ظفاج) یدل وس (تفکن) اعط (مجه)م(مق 4 نم)یدلس (تسناد)یدنفا
 ۳ رط دش سه (فراشایانعم) ر وا هن ( دوش هح) مع هلب ول ا( دنا هک هل - ( هکدنادب)

 ای مزک نو قشعنالوا یهلا ع بضو هدمدايت خب هل سەر داب است وس ناو هد لاو لا

 هرزوا لاحوب ید ظفاحرک | ید د ےھاکب نوجا ظقح ندهبناسف بعورورغ خو یاسر ددلوا هللا یشاع

 هل اانم صع رولواررض هن ەد داوا اد نا لب و هک هلس یغیدلوا یلزا هّللاء ءاطع ره طدو ییشداوا

 اضدا هلو نلت اسلا بس نما انلا ع ا تاسو انھن ارورم نم

 دزکب الب دص عفد یس ےہ را « اخرا وردو نالو

 لکوک یا( الد) (تادرفم) رایا عفدیلال,ز ول یز ان لىللا فص رر ارلشب اكغاقغ ان كن هکنابلکو کی ا

 هصک (بش) مرا( ےن :)م(زاسم ) رانا (دنححب د ) راشی( اهراک )كفلتمكنس(ینزوس)نای(زوس)

 ها تلاط بولواتمه یلاع یا (فراث !یانعم) رايا (دنک )م (الب) زو( دص )م( عقد )هتد حو ()

 كنسارز نالا ه هلا یشعشت هخرس (بومحایوسامقرعت بولقل یفرانقشعلا) ماکوکنالوا |
 رب ارا شدا هدابز ند نت دابع نالوا هلي ا تافغ ل یلل ا تاک شخ ده از ك غلت غا سفنرب لړ اناج رب دجو درد

۷ 



۶ ۲ ۲ 

 ۱ قاجانمتالربنالو ال شت ارکجود)ثابزوکو یزاسن لمللا فدا رب نالوا تذل تنح هناها لل صو مخ
 ربا عفر یا ندراب لاجو عفدینالب رازه دص

 دنکب اف دص ءال همش رک هک + شکب هناقشاعهرهجیربرابباتع

 (باتع) (تادرفم) ربا نضوعو نکرا دت کناف جزو هزار ارز ك ج هناقشاع یب اتع كب وبحوازو یرب

 ارز( هک )ج( شکب) رد هنسانعم تقاس او تسناه( هناقشاع) ولزول لز وک (هرهح ی ر )م (دان)البودرد

 لکوک یا (قراشایانعم) رلیا(دنکب)م(افج) زوپ(دص)ضوعونلرادن (فالت) زانر(همرکنی)
 یسالرو درد كل قم بو2 نالو ارو ت م هدام کو زع تابحو باغ ندک ار داور ظن ینو حب تاذ لوا |

 كج هدتشمح رولو ا قيال هقشاع هلا تو ی شعو هلا لدو ناچ یا تهور هق نالوا ی دما ت داع امو
 ر دیا هدن ارب نضوع كناضحز وهل انعرظنریو هم ازان ر ندنمرکب وع لوا هکلوا لانحرفو هلا ل متو

 دنکناشاهح ماج تمد خ هکن اره « دنرادر باح شتوک ءا كلمز
 (تادرسفم) راباتمدخ هبات اه>-ماح هک هک لوارد راز عفر ییاس> هک !نیکد هنو ڪک مندکلم

 م(باج) ری (ش)عارا مع ماسجالاعنسیتوکلمٍا(توکلم) دام اع(ثام)نم(ز)
 (اتناهج) حدق (ماج) م (تمدخ) هکهسک لواره (هکناآره) زراتوطیراقوب (دنرادر)
 (ایاک امالا مدال عو) هاد مع سا (فراشا یانعم) رلوا (دنحب) یی رتسوک ناهح

 ندنابن طحورو حاورا ل اعل او اور ارس او ندا امسجو ماس>ا اعصاوخورارمسا هغر مس یس هعرکت نآ

 ضرالا ف هتنا ةفدلخ هلغلوا هت ءامما تابلت ر هظم هکهب هسک لوارهلررتسوک الع یه اک ب ودیا عفریباح
 رلب !تمدخ هرزو ا یهحو صالخ  هکهواق بابرا یحاصتربص نالوا

 دنکبآودارکدنینور ددردوح * لا قفشمو تسهد اه سم قشع بدیط 1

 (تادرفم) راباحال-ء همک هممرو ڪک درده دنسهکنوح نکل ردق_فثمو سف یسیع یببط شع

 (وج)نکل (كبل) م (قفشم) رد (تسا) سفت (مد) مالسلاهباعیسیء(اعسم) م (ینعبیط) |
 (قیراشایانعم)رلبا(دنکب )حالع( اود)همک (ارک )هممروک (دنسس) هاش ( ورد)م(درد) هکنوح

 نالوایها یشع بببط هرس یس هل-ہلج تا (یواای- او صرالاو هک الایرباو) هتنانذسعتسا
 حج هرزوا ید ےظع قلخ و ر دشت یدعرب ی دیااسح ارال د هد ممر ازه دص تربصت بح اصلماکد شه
 ردو رد هح وسرلنا هکردهدابز یعافثو یةفش هنلها در د نالوا صاخو عطم نکل ردمحرو قفشم هسان

 ءالوا عنجهدادعام ندر: ماشمراپ |حالعهمک هسروکد ردهدنسدکن وحید |نامرداکی که ید

 مما ڪڪ رب هلاانعتمرد بو نلک

 دنکب اد یدمدنکنرکآ محر هک + راد شوخ لدوراکز ادنادوخ یادخاود

 یلاعت یاد خ هما حر ید رکا ارز توط شوخ یکسلقو هلا ضر وفت هک ا دخو دن ڪک یک شرا نس

 (راک) تآ (زادنا) هکادخ ودنک (دوغیادخاب) نس (و) (تادرق) رابامحریرضح

 لا (ينكن) م (کا) م (مسب) ارز (هک) توط (داد) م (شوخ) لوک (لد) کشی
 هتخودوږلةشء درد کنوج (قراشایانعم) رلبا (دنک) م (ادخ) یعیدیا بذاکیاوعد (یتم)

 نام_ھبولوا ےاہتانطابو اردا طظ ەدش رح دلو ا قفوم هلسم دخ كلم اک د د مه نالوا یھل ببمط هل | یان اح

 هتل قیناق بودنا دوحووح و توط شوخ یکسلق هب اداقتعا تسردو هلا ضب وفت ه-هاللا ترم یکشا

 تجر اریزرلبا مح ر یلاعت یادخ هالا مح راک یدمرڪڪا هلا لما دور وخ یکماکد ی سن هل -غعوط ناو

 رداقترا نبع ل ر هداو وور دنوګ ارل هدنامر دوز اعاد

 دنکیاعدكي حص هاف تقود » یرادب کدو لوام هتف تهز
 تاود(تج)نم(ز) (تادرفم) هدیااع دره دننقو یس هعاف ص رادس رب که لوا ل وام ند متع شمولوا

eا  Oری را  O 
 هدنامر دو لمل ذوروخ هدة شع هار هت ا نوعد هحرک (قراشایانعم) هدیا (دنکب) م(اعد) رب( كي)م(حجص) |

 یدأوا
 E 1إ



 ند هجو ید ملو تلصو تاود نالوا هلا هتنا لاجءدسهاشم باحال: و تفرعم لاکرونهاماقداوا |
 هدابز فاشکناو ضف هبودنکر کد رک لویتمورادس ربندادخ ننزان هک هلوا لولم ندع شم ولوا ۱

 هدیااع درو تمهربهزب ندنمرکهدنتقو یس هتاف حصو هدهاکر صم یکی دلب ارو ها

 یدناب (تخوس) (تادرفم)هدیا تلالد هلو دو فا ابص دان رکمیدقه |یوبرب ندنفازلرانویدناب ظفاح

 ی (ش) (تاود)و(نیا)م(تلالدرکم) ید (دربن)م(دبفاز)نم_(ن) وقوقرپ (وب) م (طقاح)
 تواالتشع شنا طظفاح هدنلصو نعایداونالواداب تشهدوب (فراشایانعم) هدیا(دنک )م (امص)

 تا ذتاملعرا واو ید | مامتتسا نا جر ج, رر ند همهل اتافص لک نکل یدکح تةش مو ت جز هڪ

 هتلو د و ینا بولو اهل س واک نا درب ضف مر کو ناجر ل فر رکم یدم را هنتناملس قار غنا هبا دخ
 9 اضراهلو همانا لاصن | هناح دوصق مو هدیاتلالد

 دما شو وژانو شعوبرط موم رک + دمآش ورفسرس تنه امص

 اص دا( اص) (تادرفم) یداک ی نامز شو وزات و عو برط ەكى دلکەن دان لرابم لرب شورشمامص

 اما (دمآ) یکن اص بارم ( شور فم )م( )ك: د نوساو لر امم عب كي ربت (تنج) هس الملل (ا)

 (ف راشایانعم)یداک (دمآ) كما با ارش( ش ول) م(نان) تشیع( سبع) دورس(ب هرط )نام ز( مس وم)

 هلناب فراعو هستش رطرد نالوا ید ٹراو هحشرس یس هع رک ت (یسویسوالاوھتا) هللاندنعتسا

 لوص>و هرزوا قب رط تعفنمو تمکح هند اش اعر وه ناسو تقدق>رارمسا فشکهتقضح دش مھ نالوا

 هل هلا ضفو ل دف هرزوا یول ا تهل تو تفر عم هن غی دلو اه د هشت وب ېڅ ا ترضح بانج ت رق لاک

 بو دنوسلواكر ابملرفسنالوآ م ماج یعفانمردقو هن داش مل اع ند > اورا ل اع هشو رف مرم بمغ فتاه

 زانوزانهدیرار وص حو تشعمهلتحراو !نالوحوریادغورورس لس احور نذلکب درونک هدژمو ی داک
 یدلک ینامز قلو اهتنا لاجراونا قرغتسم هلکش |شوت همهلاقشع نارشو

 دمآشورخردغرمو دشرمستخرد » یاشکهنات لاخو تشک, سفن ساوه

 (اوه) (تادرفم) یداکهشورخ غ سه یداوارس تخرد یداوا یاثک هفانلاخو یدلوا سه حسماوه

 (تخرد)یصجآ ی سكم وک (یاشکهفان) یاربط (لاخ)یدلوا (تشک ) وان یسع (سفنحسم)م

 اود (قراشا یانعم) یداک (دمآ) دیر (شورخ) ف (رد) شوت (غره)یداو(دش)لشب (نبس)جاغآ
 د وحو یا زا نالو ایک اخو یداوا ست امح هناج غامد بولو ا سفن EE اجرة كسم ج اورو تاعغو

 یک مالسلا هملع ىس وم ةر ڪش ناسنا تا ڏ ٽڂ ر دو یداوا یاشک هفانهلتمارکه فمطا ةفوکش عاو انان ۱

 یدلکهدانرفو سورخ ها هلا ل اج ٤ ده اشمیوزرا حور عر مو یداوا ښه حرف هلا ههلا تا در اونا هطاح |

 دمآ شوع لکو تشک ق رعقرغ هدف هک × راهمدانتخورفر نانح هلالرونت
 (دوخ) (تادرة٥) یدک هش و لکو یدلو ایر ع هقرع هضع هک یدردزق نیلا روت هلالراب داب

 ()م( لک ) یداوا (تشک ) رت( قرع)م(قرغ)م( هخع) یدرب دزق(تخورفرب )نیما (نان)م (هلال)
 تمهورطن نالوا سکت اح یکرابم دان (فراشا یانعم) یداک (دما) واچوی عياف (شوح)هس المال

 هروکه ن رادادعتسا كدصلحو نیملاط شاوانوخ یرکح ی هلال هلا قوشو وزراولمشع غادهنالها

 ودوم مولع كل اطنالوا دعتسم یک هعغزونه هنتاکر بینر غو یس هک دلل ا شع ترارحو یدربدزقنلحت |

 كهللا فراع نالوا داشکی کلک بولوا لماکی دادعتساو یدلبا هطاحا یتبلقیک ىش همناحورقاو ذاو

 ۱ 1 یدلباادها یرادعتسمان هصنو یداو رها هرزوا یناسا بو دیا شوج تمکح عس ان ندنبلق

 دمآ شوک مشناهزارصم نحس نبا ہک ٭ شوک ترشعو نمزاونش شوه شوک
 (تادرفم) یداکهعشوک من ندفناه یقورح-زوسول هک شلاح هنر مدعو اب عا اږ ش ود شوک ندا

 م(ترشع) هال( نب(نم) نن (نا)تثیا (ونش) لسع(شوه)قالف ( شوك ) هبالما()
 ی دیا ادنوزاوآ ندسقح فرط ( فتاه )نم (زا) رصتقو (رص-)زوس (ننعس) و (نیا)شلاچ(شوک )|

 NE ARE E ا هک تاک ناسا (قرانایانعم) یداک (دنآ) قالوق (شوك )ەسبالملل(ب) ریش (میس]



{TE 

 تاک ها ا تبحو قشعو تادها جر تاضار هدنلاع ل عو لیصع و هلا عاتساندنب یرل هس .عرارمساو

 لک ار ماهلاو یدلکه شوم نب ندسغ فتاه یقورکسز وسو لبا یس هبا دخ تیسناو ترشعو هللا ةفرعم

 ردق و غاسمهراکن ای داوا مولعم

 دعا شوج نابزهدا کدرک شوکه ج * دازآنسوس هک ادن حص غمز
 نه(ذ) (تادرفم) یداک تک اس هلل د نوا هکیدلب عاتسا هن نیسوسدار [ندنغره حص هکمزاب

Ê)۵ (مج)م(داز )+ (نسوس هک ما دن) لب ( ES EEN 
 ها ناغفو دایرفندنلمعت مدع هقشعیالب_(ییراشا یانعم) یدلک (دمآ)تک اس( ش وخ )ليد (ناذ)

 یوسامهقالع یکن سوس مزاب هدنسع ارارسا یاڈفاو لاحر اهظا لری ر حی شاع نالوا هد ولت ماقم
 كنك قشاع هتاف راعنالو نانتمط اهل قح سنا دن نک ع ماقم بولو ا داز آو ع طقم ند هللا
 (هناسل لکه نا فرع نم)_نکیارداوکلی وسندهمهلا فراعم هبا لی د نوا هی دابا عاتسا هن ندنلاحناصقن
 فڈکی کل لباد شو یداکز اوآ ن دو دنک اعطق بوقاب هقشع شتا لاج یکه ناو رو ی داکت ک اسهخرس
 م دما نشو اقر هکناشوبهاسرس ه نا لج تسرح ان تب یاج هح )٭ ۰ یدل یارارشا
 هن( هح) (تادرفم) یداکش و هت رخ کت روا نشا كن هلاس ر داکدر ديرب ی هن مران یل سنا

 تروا (ناشویب)_حدف(هلاس)شان(رمم) م(سنا سل ) رد(تسا)م(مرحمان)م(تیعع) لع (یاج) |
 كالا ترضح كالا فراعءدمهاا س دق مرح (قراشایانعم)یداک (دمآ )ییصتورو هقرخ (شوب هقرخ)
 داوا علطم ههللار ارس ا هک دنور دلکد یرب تبع كمر ان برقو سنا ماتم ی دا وا لصاو هنس هت دارارمسا

 نوع ہلا تب رمد باج هاو یدلک شو هقرخ کد د ارتس ی درارسانالوا یس هتش تو قشع هل وس

 < ومآ نشدرازسا ارکره و تفکه رسیدقانالوماترضجس یدک تد رشرارتسا مرغانو تشوط ماوع |
 دننخود شنا هد شدندرکرهم

 دما شورسنمرهادشوح کن "مک * عوج یوشان یآزابهقرفترکفز ۱
 یدلک تام یدنکو د هکنوح هک لس لوا نس هلوا عو ات لوا غرافندنر کف قلادجوهدنک ارب

 م(عوص)نساوا(یرش)ی-(ا:)لک (یآ) دیک (نا)قار(مقرف)م(رکش)نم(ن) (تادرفم)
 یدلک (دمآ) اد(شورس)ناطسش(نمرها)یدنک (دش) هکنوچ (وج) هک هلبسلوا کن مک )
 ندنرکفیرلفوخ ران اورلناشب رب لاوحا كح هدیاثا ربا هقرثتورایصاعمنکهدبضام (ییراشایانعم)
 هلا با قعو با عفوخ و قلناش رب كح هلکهدلقتسمو ندنس هشیدن| یم اغا بوک !یهاک شمکو
 ۱ بقا رهیلاح كب داوا بولی ارت لقت مو یضام لوا خراف ندم با هشیدناورکف دند ةلادج نالوا
 تاذلنالو اهدیرابروضح و ندسهالا یل ا هج و نآر لد | هظح الم یهللا ترمضح عسا و تجر بولو ا طفا و
 ا ا ا یاران رکو کم ا ادح یکلق سەن رندتح بانح تسناو ندناسناحور

 || فرصت هغ رس یی رش تب دح (یتاطش لسآدق) هد ا دروضح وب کودک هلبدس لوا سه دیا لمص
 ردوا كلم هناعا وهلا ادخ م ركب لق تعج ا رز یداکهن رب كن همهلم تلم تاماهلا و هناطش

 دمآشورفیو تفرام رزادهاز ہک ¥ نانه دارا شوخ یت “تع وکب

 (تادرسفم) یداکش ورفسو ید نکن دزنق مر د ھاز هک رونک بارشفاصملب وسزوس فطار باکس

 فاص(بان)بارش (هدام) رونک (راس) فیطا (شوخ) زوسرپ(قخم)اکس(ت)ميلپوس(موکی)
 یدک (دمآ) یتناصبارش (شورفی) یدنک (تفد) رب (ام) دنع(ی)نم(نا)م(دهاز)

 قح هلو ا بس هقح باذح یگادهح ولو تسناو هناوصح كسلق تعج و قداص لاس یا (فراشا یانعم)

 ندشغو لغ ی دیا خم تو احور قو ذو جارخ امکندبلق یهالا یوسام هلا لوق میل وسزوس فطار باکس

 درد ك شخ دهاز هک ه لبا شون باننح او فوخ البور وکی ههل ا قشع بارش صلاخو یرآ ند هعم -وابرو

 ۱ تارودکن کل یداک شورفسو عدم هلا اوع د یروقر و ید تک ن دزغاب مزبندنل مع مدع هه شع

 یدلوا صالح ندهب رمد

EE 



 دمآشوما ردهز یتسهزرزکم » طفاحدوری هنا ضع هاش اخز

 نم(ذ) (تادرفم) یداکهشوهن دنکلتسم دز نالو اهلی ابر هی ار اور درک بهنام ندهاقناخ ظفاح

 مزطا) (قراشایانعم) یداک (دمآ)لقء (شوه) هسیالماا (ا)) م ( ابر) م(دهز) هیر دصماب ( یتسم)

 اضد هلو ۹ یک هک ا یلهعبولو اک اندنغل دورس

 دسر دیوکص هکب را هو هاو ځم ی هجو * دزد یزورو داندمآرب یراذ "ربا

 م(ندررف)لب .(داب) یداک (دمآ) ,یراقو() هییسن(ای)ییترام(رذآ)تلوب (یا)(تادرفم)

 یراکز ور ناهس تاب اکو یفانر قف ود ی رواشووشنو تور ط یک یزوروتدابهنا دمج یدیاشلک

 2 تارشنددع ول * ایلوا نالوا مح رو فور ہلا ی دع یظع قلی دانا ل صاح حاتفن او فاشکسنا بونا

 رولوا بابے ندیزو یسغنقورید مساطر نق اہ

 دمت کھا > کیا یواسهرشنبا الف یا ٭ ماهسکرا سصرشنموهواحر دنا ده اش

Ves eتقویت قوا هدیدسع ول دخ بوی نالوا تقشس ناگداعو  

 لوا نامزک نسر کم رک کح لد هناق یتلاخ و م ر ی-اص توکلم
 دب رخ دیا ی هقر یاب زا لکو ەداب #3 تذورفدياب یک دوخ یوربآ تسدوح طے

 زاوا کود نیوص مزوب ودنکه ن رس ور دراو یطج اسو دوج همو دنکو دز ڪڪ اتال اط لا عار

 لد ها فرض هنل و ها اب یدزوسو نرخه خەکح ی دلیل تب آ )ر كل د یوق اس اماو) یلاجوتنحو

 دس مد ی قداص ص واعد مدزکی مەن ھ # رد ایک ماودزادوشکد هاوخایلاغ

DiS ENTدست 1  
1 

 ۱ نم(ذ)هسباداو (رکم)م(ظفاح) ردمک ( دوری) م(هناضم) هسالملل(ن)هناخ دب عمو هک (هاتناخ)

 هل | هعیاش ترهشو قلن انمابراشمو هعمسو ابرو درلو س | نظ نس> اک قلخ ہک یرخ (نظلاءوس

 : ندترهشتف آو ندابر یو دنک ظفاح ندرلع ات:اخ یکه سر دمو دعصو هک كح هرو شو د کاله ۀطرو یسقن

 1 دهزنالوا هلي اار هل ر نوع هساار اورد کص ههاض د نالرا لع نط ءوس نوا لر ادو طہصو ظف»ح

 1 رد یدش را ےک م رتسا یتغلجر خ بوطمو بارشی دسا ل: نالوا یزورور یدلو ارهاظتاو نالوایراذ آ

 ۱ رد( دی وکس) ےک (ک) م( برام ) مرتسا (م هاو )با (  )ق اج رخ( هجو)یدسا( دزو )هن (ا)

 1 رانتساو ضدو نغ هرزوا مفیعض باقرک ارتهو یلاوتیب ؟یراد" ارا (فراشایانعم) یدشرب !(دسر)

 مرتسا تانعو نوعوددمو تهه ةغاوا تب او دی ازت هرزوا یه>ر صال | ی قستح دش یر ظاو یه ی شع

 (تآ درفم) رک تکعالد هناق یلاخ و تلف یا مهدنسابحو هدن دوا كن هسکنس ور دهدهولحراب و

Eی نو (تاد  o.3 اب(م)م( هک ایسودوا (را مرش )نب (نم  

 لع نالوا تداعب ام رس نب نکلرارد هن رزو ته نس>و مرکو فطاو هوا هراز ماد بو دنا هلا قلل

 ! رارساو مسظعا تلفی امرا مرم نو ڪعب دلو مروصق هد :هدخ ها دخ ناد مهو :دتګو قشعو هدت دا ٤و

1 

 ۱ (ط2) ((تادرف-) لرک قلا نو اصندنسام هقرخ یا اکو با رشزاو ای رامن وص مرولو رنک د علموا ڪس

 قّعاص (تخورف) زکر (دی ین ) ودنک (دوخ )ییوصزو (یوربآ) رد((تسا )اضسو مرک( دوج )ی و

 | ددد اجر تاغار (راش یاس نا (یرخ )لر کس( ه)م(عقرخ) م( )ننام( ها
 ۲ یشع بارش هحرس ENT 1 ( بست ال ثبح ن مهقزریواحر ع ل لعع هلت اق ن نءو) هلنادبعتسا

 ۱ رکی لان و اص ند هالا ترمع> نالوا یرتش»

 : | یدرولوارهھاطظ قدام ص مدردیااعدم ادن هعک نود زودرس مف شیاراک نداد انا

 ]ا شی ار (یراک )مغ( ےن) م( تاو د )نم (ز زا) نعیا(دوشک ) رتسا(دهاوخ) ان !(باغ) (تادرفم)

 ||( دع )م( فدا جص) م( عد) مدیا (مدرک) غاد(یعه)ذب(نس) هک ود(شود) این (هک)
 ا یامانع تاود هکر نسب ههالاترضح (قراشایانعم) یدزراغ او یدرولوارهاظ
 1 ت E n a ءمراولانالوایدیا



NC 
 ي

 مدربا هح و واع د ماد نب هک نودارزر در سلوا ییا حاسء او حاتفن ارب هدم لق هرس یی رش ثب د>

 یدرولوا ناشخرا درو ءولسر و نانام قداص جر ند ولا تاما ترا ون |هدیلق
 دینشیو هشوکرداس وک یب ۽ رکزا + ا ۳ ازد دصویلاب

 E داهینخ طب روو هلا بار

 یداک (دمآ) كلوک (هدنخ) ك (رازع) زول(دص)هبتدحو (اب) قادم( ( عم (ا) (تادرفم)

 (یو) هبدحو (هزده) قامو (هشوتک )فاره)تک(ایرک) هتدحو() م( مک ) نم (نا
 نالوا ىلع ناخ هلقشع ناطاس "هلعوتوطس (فراشا یانعم) یدنشا (دننش) هک دحو (ا)هسعار

 ك .قبولوا بول خبریصو لةع ن د ھ دو قو دو جاعرنا هقح كبلق هر وهظ نامو تشه دو دحو هد باق

 یک دن لو ان دما تار ط طا اکو ی شع هاکو قعص هاک دی رها طظ دوج و ندنامګ مدع

 هتفرعم غابرب هللا هدنخ كسزوو هللا ب بار یدتشیا یس هعار تاصو مرکربند- ؟رکر هد هثوکر  قداص

 یداکە رح هضور هللا نودح هب وک دصو

 درد دیا ین یان لرد ماج ¥ هاب هج یدنر لار ددشاچرک ةرخ

 (هخرخ) aE UL تا داوا اج هر ر اة انا

 (یرد) در( ىز خد )دست (ء1) ویا (:)ف(رد)هدحو (مزه)یابل (عسج) فوخ لا هن (هج) هیردصم (ه)دابع(نر)م(لاع) فرد ید شرت (اچ) رکا (ک )م
 یک اضازو نکن ونجح هدنس هره ىزا یش عو ه دن اع لل دنر لة عۀ باغ (فراشایاتعم) قرب

 شاع تبقاع هکر وق هن هسی دلو | نانرع هلا دی رفت و دی ر ن دیربغ ندب وب لاج بو دیا اچ یدوج و“ ءاج
 نالوا هی دمرس تدابس و هب دا تداعس لات ین دهدمقمقح قشعهار صو خاب ر داق لصاو هقوشعم

 تبآ (اقعصیسومزخواکددلعح لعل هر ییعالف) هدنغلما لین قغقاط قید بو شاع ك هللا ترم |
 ردقول فوخ مه ورک ك انا هرابهراب بور یدوجو ماج باا دخ تابات تارو هاف هغ رس ی ا

 E مون فازرسزک لواطت نیو « تفک هک فک ن مو لعاب تاک کک اطل
 مدروکنب ندنحو | كفاز كنس هکیلطوو رک ید یر یا

 ) ول) شاطی رق فورعم ( لدل)قا دود( بل ) نم( )م (فتاطل)لوا (نآ)(تادر ةم) یدر وک ک ۶

 (فز) حوا (رس)نم(ا)لظ(لواطت) وب (نیا)یدید(تفک) مک ( ہک )مدید(مفک) نب(نم)یسم
 راهب ونعم فثاطل لو ابراب (یراشایانعم) یدروک مک( دید هک)مدروک (مدید) نی (نم) ۳-06

 تامل كنسو یدروک مک یخدبعیناس> ایک كن مدت < کز ون تشک رل هد دارارس

aندالبو درد هد ةشعهار دما قلوا لصاووندنجو ا لکم ربا هکه اذ شعر اواو  

 یدروکے ک یندابع یسکی دروڪ خب

 دکصم نوش شرترعشزا ہک در دقن ۳ دزدکظفاح ل درب مناد شک قشاعرمت

 HT O یدروا یک هناکوک ل لضاح یرمتی دیا لاله ی شاع مزاج

 (لد) لع (ږ) مابي( ادن) ی يدلوا قشاع (نکح قشاع) قوا (يت) (تادرفم) راماطناق
 (رعش)نم (زا) مردوک( نیب ) داد-ةم(ردق) و (نبا) یدردا (دز) يک (هک)مافاح) لکوک
 یتولتفا ینولتقا (فراشا یانعم) یدلماط (دنکصم) ناو (نوخ) رمت( ش) فیطا وهزان (رت)م

 نالوا لصاح هلا قوش هماغ ی رد | بلط یوم هقشاع و مزلپ هغ رس (تاسح قءانح یینق فاو تاقا

 هلآ ع ناسا كب 1 وا بو مرروکردقوب یدروا يڪ هرزوا ی اق ل ظفاح فرمت بارطضاو قاق
 EE E قارات ویراماطیناق ركح ند ازوکن دنرب ات کر هش ندنار وهط هلا ههل اتادراوو

 ردندت املراواتار وهطلاوو

 دیر دا عمط شیاسآزارناربکه ش ۳3 ٭ قشعنامواطم لاح دسرمت رکن اطاسلضف
 أ درکثع !عطقدیما ندروضحو تح ارءهراقشاع همر وص ینلاح كن را مول شعر کحا ىل دع كن اطاس
 تست تست سس سس بیش

 (تادرفم) چ



TY 

 (یشع نامواغم )م (لاح) هبمروص (دسربن) رکا (رک )م(ناطاس)لدء(لسنف) (تادرفم)

 (دیر) لر( دياب )م( عم ط )ت حار (شیاسآ )نم (ذ) لوعنمتادا (ار) راجت وط فاجو (ناربکه شوک )
 هاشدابهج رسیربخ یادعا یلعیهفرتوییسونو اہ اوا ىلع قبضابنداب (قراشایانهم) كا عطق
 بو .الاوسندنلاوحا ل راقشاع نالوا ی شع بول فد یداضتقم یل دع ھالا ترض> نالوا قسش>

 یالب بو دیا عطق دیما ندروضحو تحار هراقشاع هسی دلوا ر دقت ارا ترکمن دالپو در دیرانا هد لاعو

 اتراهلو ردک رک لمح هنابابی

 دانششومارفراک نیاهشیدناهنرو » دانششو دروخ هزادنابهدانراقوص
 (تادرفم) نوساواشومارف هک !یرکف ك با و هسخ ول نوسلوا شون هک | هجا هغ >ییارشزک | یفوص

 نوساوا(داب) ږمذ( ش)لاب(شون) هجا (دروش)هرغح (هزادناب) بارش (هدام) رک !(دا)م(فوص)
 نودا (دان) يمض (ش)نابدن(شومارف) زیا (داک ) وب (نیا) رکف(هشیدنا) هسخرل(هنرو)
 یس هل ملح تبا (مواعمرد بالا هلزتتامو هنارخان دنعالا ین نم ناو ) هاندا (یراشایانعم)

 قءاص قشاعو قم ءقوصهرزوا یهحو هلن نتسهکآوا هرزوا نازسو ل دعو نع درا د م قحیاطع هځ ر مس

 | دحودنکو هغ دادعتساودنکی هنن ادحورارم-او هلنا ةفرعمو ی ههل | قش ع بارمشرک ایت دو بلاطو |

 هسخ ول نوسلوا لصاح یدا یهو نوسلواشوناک !هملوا باذک«یعمو هدناتبلط وه دنا شو هغ ردا دمو 1

 نودتووا یه دناف ی کاوعدوونوسلو!شومار فاک | یرکف لوصو ههالا ةفرعمو نعوب

 دا ششوغ ارددوصتمدهاشاتسد ٭ نداددنا ول تسدزایم هعرح ك هکبنآ

 ۱ (هکنآ)(تاد رفم)نوساو اهدشوغ ؟هلس وعدو قم یلاكنار در دات هک« رو ی هعرح رندنلا هک هسک لوا

 لا(تسد) هکمرو (نداد)ردرداف ( دنا ود) ن دنلا( تس دز۱) بارش (ی)هرطقرب ( هع رب كب ) کم کل وا |

 نوسلوا (دای) ریت (ش)قاجوق (شوغاز فارد)م(دوتم)بوب (دهاش) هالمل (۲) |
 تاضانر هکهسمک لوا هغ رس یرخ (هروط-«- لوهردقفرعآماهتنامحر) (تراشا یانعم) |[

 الع یلق بد آ ید هسرولو ار داف کم رو ی هعرحربندنلا هل یلاخ ن د والا یو سام اف هلا تا ددا جو
 تالاح یک دمروک ه دق داوا لصاحرورسر لات الو فاشکناو بذ ج رب هح ورو هباقند ههل ا لک لغلوا |

 مرک ت الاح ىيڪڪ و ر واک غ رانو نن او قعصرابو هکرحو صفر ربا واک رب یرورش كے دارو ھظ |
 یشاعو فو ولرودرونولواهدشو آ هل وحش دو ةد ىلا كقداص الاس لوا هدر ولو ا اد لر اهلا |

 قد نم) ردلکد ندروما یک ہل كر وص لد 1 قء«هولردسمالع قداصدحرتالاحو نوسع |

 ردتو افمدادعتساو (فرع۵ ۰

 داششواظخ لابرظا رب نیرخآ x تفرن عنص لةراطخ تةک امر

 (تادرفم) نو دلو نی هنب رظن لابیع دیارتساطخ كنا ی دید یدو ا عقآ و اطخ هرزوا عنص لق نجرب مب ۱

 لء( )تسع (نیرفا) یدک( تفرت)م(عنص)ء(ملق)یلع(رب)م(اطخ)یدید (تفک) زب(ام)م(ب) |
 | هناذنعتسا (یراشایانعم) نوسلوا (دان) ریعش(ش)یعیدیارتساطخ (شولاطخ )م (اب رظت)

 یب رطور اخ ایی رطوراربا یب رط هحشرم- یسلنلح تمآ (تارملناد قباسمهنمو دصتقم مهتمو هدفنا ل اظ منغ )
 عناص دانم ن ت هنر لمآ ود هدد وجو "رب بولوا دس> او سفن تمدن هت د حور ګو هم د٤ یار دراطش

 ( تاک اش یلء ل مهب ل ڪڪ ) ردتمروس نعت هر هروک هندا دعتسار تان اف هسکرهیلاعت نوح

 را ي او تم کح تن هعناص اش عج تاروهظو ار ظن هبانعم فر طو هن دحور ارم | نهر مز نوک نا

 ت رهافم یاهتس تار وھظ عبج یدا یا عقاواطخ هرزوا عنصالق هکاثاح ءان هنغدا او"تردقلاک"

 همه هکنوسلوا نیس هند رظن لابی دنارتساطخ لدسح ورا رسا ره ظ مرد لوا یدر وس ون دردهالاءایسا

 ۱ ردشمرو تراش هک در دز الناسل فکن دیلجر ددلیا قح عنصسان لوح ا

 ۱ دا ششواسنوخ اظمز ا یعرش +¥ دونش یناسع دم نحس ناک ر اش

 | (ناکرتهاش) (تادرفء) نو داوا مرشربندنس هلظم فا كش واسراد ۱ع اسا تز وس رام دس یشاش اراکرت
TN 



ETA 

 | راکید(دونشی)م(ناسع-) زوس( نحس ) یدننا لاله یٹو اہ زس اکہ ل سارتفا ران مت در دیامسارفا هک

 نوسلوا (دا) مش (ش) ردهاش عاصرب (شوایس) نا (نوخ )لظو با ذع(هلفم)ن(زا)اسح(مرش)
 ناط.ثو سفن لاظنالوادوحو فرصتم یکب اسسارف|نالواناکرتماشهددوحو ےاقا (قراشایانعم)

 هلا ع اتسا ی رلاوغاو هسوسو ران بو دادا عا هلا نابع دموادعای ڪڪ ناود یاوهو نارقا ءوسو ۱

 .نالوا لصاح هلا تبعت هد قح هار هراو دا کی دبا تداعمو یحاص فاصلا و لدع یک اص هاششوامس

 ینا تلرلناو ن دتو ادعو لظ هبا نظ ءوسو تفلاخع هبا دخ دره یحاصالاب حورو ل تع هکلب هحورو لع

 و ا اماکن اپت ناز تاما دمر هنج هوا ازذحو نو شنی اب ندنس هل

 دان ششو دور ناار هس وزا ےل ¥ تشک ااخو طخ ناراد هن راج

 | نوساوا ندنرصب اف هس و كنزوماو كنس هنس النا ےل یدلواندنراراد هنآ نلاخو طخ كلنا منج
 ۴۳۹0۶ تاقمویتوم هک را (طخ) رابصت وط هنا (ناراد هن )ن *(ذا)مزوک (معنح) (تاد 2

 زوما(شود)هنس (رب) رایج اف هسو ( نانابر هسول )نم )ا )معادود( ےا)یدلوا (تشک رعد (س)
 اوج بستن ج کد دوا متهم تل :نسح همالوم مب نکا (فراث |یانعم) نو-لوا(داب) ) رمض(ش)

 ۱ اعاد بودا صال_ یزبنداوسامهقالء یلکو ن دملا ظ سفن بو دناقرغتسم هنر وت تا ذود ذکی ةامتمو

 «لوا .هللا دمج مرطنر لابقا املاعو القا رزهسماب | نا ملکر اون ار عطم لک« | هج وتم هو د نکی زولق
 اولا كلاعت قحام اد ی د محور بآ هکمرلب د یدل وا بقا م هذن افص لکو هانا ذلک كنمااعت قح

 نعم( نيم آنو سلوا مو دلم« ندنسهب ونع»زارسناوندنسهساد |

 دات شومان هتسنب رکشیادفناج ٭ تفکنسیوردنمابنط-رکز ا هحرک
 | (تادرفم) كولو ادف هنناه د شو ءاخ ذبذا یکر کش كنا خاچ یدل وسزوس هشرور د نب ندنربکه رکا

 م (ادف)م(ناج)یداب وس( تنکی )هشیور دنب (شیوردنماب) زوس(ن)م مک )نم (ا)م(هجرک)
 رت (ش)تکاس (شوماخ) ردشغابقهراعتساهرلدناهدنتسف (هتی) بوسنمهرکش(نیرکشر

 یلاعتو هناهس قح هح رک خرس الگ (بایرالابز نیاوبارتلا نی ) (فراشا یانعم)نوساوا (دا)

 دما ندنمرکنکآ یدمروس ها ءساوالب ضفو مالک هتاذی هنلوقحاتحو شور د نی ندنسانغتسا لاک
 هنس هم | ذرا ولا تابع و هتسسفن ماکو هنتزع باطخ نالوا ابد ندر ڪڪ هدتسساا ل اع ناچ کم کک

 1 » (دانرنشول درو رک ح دق قشاع نو « شراد مد محو نک شز اون تسم سکر )× نوساوا ادذ|

 نوساوا شو هک | هجا هلا حدق ناف لة شاعر کح ا یعنجتسم ی دیا تیاعر هق ا شع تن و ط م د م كنا

 |( توخ )رب( ش) ول مد (داد مد رم) یی اشخوا (نکش زا ون )م( تسم) ٹچ (سکرن) (تادرفم)
 | تر دوا ماب ) رص (ش) لسع(شوف) چا (درونج) رک ۱(ک )م(جبق) هبالم()م(قشاع) ناک
 1 قشاع ند :ةطلو ندنمرک كهللا ترمفح تالوا تافصااو تادلاب "یغ لوا (فراشایانع»)

 قسا دعا یرظنهلءارهقهنسا دعاور د عر دشربا هن رادا یه عیجو یی اش وا یراتشاع ی ان عر ظن هن رالوق

 ید یتاف بو دماراتفرتهراالب اونا هد رهق تروص اعر کار دی دیادخ | هلی ادخ نالوا دیدشو ےل اید

 ۱ .ندعمو ردوا قلوا هدازیس ږدو ل اصت او یس هناحور تذل كفساع هکر دغا نیع ی د لوا هسر کود

 ردنوحما لک هر وهظر ارن اا زخ نالوا هدنرادو حو

 دانس وکر دو فاز ءیکدن هةل ٭ ظفاحدش ناهجروهشمو یالغب
 قولوا هدنعالوقكن | یس هقلح یا وق فاز لیس ی دلو ا یر وه مم كد اهح ظفاح هل دما یاوآ ل مالع كس

 |( (هقلح)م(فاع) دا (دش)م (ناهج)م(دوهشم) سس( )م(مالغ) بیس () (تادرفم)
 8# (قراشایانعم) توساوا (دا) رعت (ش) قالوق( شوک )یف(دد)نبس(و)م(فاز)یالوق

Eنیدلا هتناتش) یداو ایروهش» كن اهح طظفاح هلدسس یو تن | درکرمس 0  

 ی یس هقاح یتللوق قیتح نا یا نالوا ولج تافص كس ەچ رس یسهعرکتبآ (ا تبا الوقلاباونمآ
 د ر ` .نودلواتات داب الادنا هاکمرکەدنغالوق



 دو لعشمو عن قاسو ده اش شوح هک # دوب غم هحرصم براب هدکس یوکب

 یدیاراورلعش هو عمو قاسو یر وه ظ كر ورم و یدیار او اعوغ هن بع یتقور سه دنس هلع هنا کم

 اعوغ (هلغنم) هن(هح)م (رصس) بک( براب) هناضم(هدکبم) هل (هکوک ) هسد المال (ا) (تادرفم)

 یزیاراو (دو)م(هلعشم)م ( عش )م (فاس)بوبح (دهاش) روهظ (شوج)اریذ(هک )یدیاراو (دوب)
 بولوا باد حک رب نددبح ولرارسا هدتانىعتو تان هناضمو هدر س تقو هللا دمع (فراشایانعم)

 روعظ با و تاف وار هق اتن تا ده روض اتو هناصس ی س هاب اف اضا طاقسا

 مسوقاسودهاشو لةم وب نکیآقویره اظ دوجومر یربغ ندقح تاذ کم دیداری .دک د تا
 ردن كهروتک هلافو لمقوهلب و ات ینا لو | نکم یرمعتور دن كع د ی دیار او یرو مات هل عش هو

 دو هلولوو شور رد ینو فدا هلا * تسنغتسم توصو فر زا هک ی شع ثب دح

 (ثبدح) (تادرفم) یدیاهد هلولوو شورخ هل هلان نو فد ردشغتس«ندنوصو فرح هک یزوسقشع

 م(فد) ناف( هسیالمل() رد (تسا)م(تسس)م(توص)م(فرح) نم( )م(تع) زوس
 رارساثب دح نالوا هداتع یارو (یراشایانعم) یدبا (دو) م (لولو) هلان( شورخ )ف( دد )م (ف)

 هر هفشاکم بابر نالوا لک مو لا نداو سامر اکن ر یلق یک ن و قارش ار دنغتسمندنوصو فرح قش

 هک یددبا هدناس هد ا هلو لوو شو رخ یرارسا لوا ئ شرب ره تاصتستو تاولماز ان کو رها

 كن هفشاکم له! هرس یس هجرکت یا( مه صدت تو هفت نکلوهدمح عیسیالا ئ نمناو) هللا دمعتسا

 ردصوصخهرا ملا فراعنالو اراسعرا رسا ور درو مهب یربع

 دول هلک کد نا ستم هدعاسمانز # یلودو رکشقاسیث درکزالد

 یساکشقحزار ندنس هدعاسم م دع كنم یا رک کو شی هشوک كنقاسلکوکح

 (رکش) هام () م(قاس) نقد ازوک ( شرک نم (زا)لکوک (لد) (تادرش)یدیاراو
 (دب) یو (هاک) ریش (ش) م( تاع )كازمدنردق (هدعاسمان) نم (ن)نکت (لو) ید (دوب)
 تعم نذاالو تار نعالام) كالا ترضح نالوا یندارارسارتوکیتاسلکوک (قراشا یانعم) یدیا

 ترش دوحو نکل یارک لس اهن رز ا (رشد بلق یلعرط الو

 یدباراو یاکشقحز آ ار ولدردراو نام هب یاد لک ندنسهدعاسم مدع كن هلسس اخ

 دول هاکر د سد یه اسنوحرحاسراز ۵ چ تاسما داج مشحناو مدرک س ابق

 م(ساة) (تادرفم)یدیاهدنناکشكیا رحاسیک یصاسكس مدلی ا ساو یم هل او داج تده لوا

 م ( حاس) ك (رازد)م(تسم)بوسنم هبوداج (هناوداج) زوکح( مشح) لوا (نآ )م داب ا(مدرک)

 (فراشا یانعم) ی دیا (دون) تراک( هلک )ف (رد) رعت (ش) یھ لرح سرب (یهاس)لثم(نوج)

 تیانعرظن نالو ارو” مو نوزع هد غلا ببغ لوا ه غرس یی رش ثیدسح _(ارصسلناسلا نم نا)
 یعییدناهدنت تک فا اروا یک یاسر وه کم دا نی ة زره بوش دزاس اد یب نیر

 لالصا نا رقا«وسواوعو ه مد دو وو ناط شو سه هک ن الرا موصعمه دنع یرظن كنمااعت قح

0 

 رب

 دو هلماعم نیا نمان تک ت کم دن * نکت لاوح سو لب س ۃفکو

 . RN REE(تادرفم) یداوا للم اعموب ناق لغ كنس ی دید هلا هدنخ 0

 رنا |( تلاوح) سوبر سوپ )ای (م) لبا قا دود (بلب) ریت (ش) می( )کو ©
a (هدنه) د (نماب) كنسناغ(تدک )یدید (تفک )ر ەلو 17 

  ۱هک درو هلی ا ف طا هر | شتس احورقو ذرب باس الب ن دتا غو ضشاکب براب مدد ) یراشا یانسعم)

 | بغل اناعانالوا لوبقم هال رک سلو ناش و یداوا ناخ لب ا می هدهاشموم) داعم باال و

 ۱ ردقلوا هدانزیوشو سطعوردقمالو | عطقنموزراو |



 تا

 دو هللاقم نمراحروهامناسم * شود کتسررددعس رط)مرتخ از

 اورا IS با هام ههک نودا رزر دراو یرظن دعس هدا ون اکی ندهراتس

 هک نود(شود)ا رر (هک) رد( تس )لو » (هر)ق(رد)م (دعسر ظن ) رع( جم ) ز دلی (رتش ۱) نم(ذ)

 همالوم مب (یراشایانعم) e (لباقم )مر م( نشد )قاکی(تب) ز بام ) هدوا (ناس)
 مهراتسو ملاط هج رس ینو رمش مالکح (درآ مابردمعآال) كع هللا یدر لع ترمضح هکر دو طظ نیس

 کر یک نودا ریزردراو یر قداعس هلنا لاج هده اشماکیهدک ولس هار ی- اتم مرهاظ:راماو

 لب اقم هالا لاج باتفآ ملقدامهدنتقو اجانمو هج ول هقح هاکر د هغر مس (سعشا نمد افت سهر مقل ار و)
 یدرولوا ح رمشنم ےہلق هلا همه دون بولوا

 دولل طو كنت هح توره تقو هکناغف ۳ تشاد طظفاح در دنامرد هکر ا ناهد

 (تادر ةم) یداواهلصوح نت ب هن قو توام هکناغف یدراتوط نامرد هن دو دانا هکی ناهد راب
 هن( هح )م( توم تقو) دارف 9 (ناغن)یدتوط(تژاد )م (ظفاح)م (دودنامرد)م(راب) ز رغا(ناهد)

 ناهس ءتو ضفو ینابرتسلا باطخ (فراشایانعم) یدیا(دوب)هدعم (هلعوح) راط (كنت)

 ادلع هکب دی اود مرکو تو مه هدت وغ مل اع وډ هحور بب رغ ناغفاو یدیا یسلزا نامر د كن درد كط اح

 رد راتتسالاو یل لا نب رارحال ا بولق هکحبع ه یدال | شارو رسو شزاوت هدست ره هلا

 « (دردهداتفا قاذ مرد ارش قاس بازو ٭ دوب هد اقا قاتا کرک -ید ماج ودك ((اضیا هو )

 (تادرفم)یدبا سعود بارش هقادم من ندنما كاذقاس ی د شمش و د قافتا حق کم اراک یتقوردح هنود

 شع ود( دول هداتفا)م(قاشتا)یتقورعم ( هکرع- )نود (ید) ریو( میم )حدق( ماج )یکی ارب(ہدكی)

 (دوداقا) قود لس#(قاذم)ف (مد) مم (يم)م(بارش)م(قاس)قادود (با)ن(ز) یه
 هدهاګو یس هل لاال ار هس یقورصم یر داوا هدایز كن همهلا لکو ضو تود (ینراش | یانعم)یدباشعت اود

 ض ذو یھل ای شع بارش حدق کیارب قر هلوایهآا لضفاضح ق افت الاو ہاک ان نکیا بقا مھ للا ہاک ۲بلقو

 | بار« قاس لوا هرس یس هعرکتبآ (هنوبعوم مع ) هقاذیعتسا یدیاشمتاروهظ ابر لو
 بارشلوا هعاح عامدو هادم نالواندنس هب ونعم ت داع یلاعتو هناعس قح نالواتدحو |

 یدشعتودیذل كس ونعم

 دو هداتفا قالط نکل مساوضمیتعحر * باشد هعدسه اشابرکد یتسهرسزا
 (تادرفم) یددلوا عقاو قالطن کی ات هني دهاش یامز قاناوح ورک ندنحوآ كلم

 | باش امن (دوع)بوبح (دهاث) بالما (0) ورک (رک )تنم (یتس)حدا (مس)نس(نا
 ِ مدلند(عساوصم)..تدحو ( ا )ك | باط نم اود ك حاکن نالوا ماف هدنجم اتدع(تعجر) لاک

 یععلقرونمو نشوریناح غامد لوا (فراشایانعم) یدیااوا عقاو (دوبهداتفا) م (قالطنکسا)

 كننامز لک فرطا یکس ورع نالوا لصاح هل او دنک لاک و لرو دره ند نجوا دلك همهلا یشعبارش

 هلا هنالت ق الط نک م د سا یس مک هرزو ا نزا تاجانم هر یلاعت قح هلا ق شع مر ۴ نو بوو د هو رمک

 یدلوا نکع یس:ود ورک در نک یکی می دلوا نکم یعجراعرش كتر وء نالوا هقلاعم

 دوبهداتفا قاطشوربا مشزاربصتقاط » تسدمشح ناز ڈشوکم روک هک سد ی قن
 0 ندنلنو یسوربا یک بار كن آ [یتقاطمسص موط هشوکر ند هح تم لوا هکمدردارکف

 | (ت) نم ن) هوك( شوک )تو ط( مک )مدلغاب(تسسب ی) م (شقن) (تادرفم) ید ثود قاط
 | رک (فاط) بم( ش) شات (ربا) ماکو (مخ)نم(نا)م(یص) تردق (تقاط)م( تدم مشج) لدا
 ا دررو د ر کوک ب ولوا تاه هنسافحو هتقوذو (ییراشایانعم) یدناشتود (دوبهداتفا)

 مدلنارکفوند مسالا تغا رف تدنشعنالواه نما لصاح هل | قحر طت یراک داد | ف وخ بوم هديا لم

Eاکی هلمح یاو هتنا هنام ارا تخ | یب بو دیا لاح یب ی هلا ب ا دداا  

 داراز تاعهززوا لاول یویدابا یی مرھظ یک بارع بو دیا سج تقاط
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 دول هداتفا قانو مه یوبص با >رکسرد *# باتف آ ئو د هکخ امر فة دمر بعم یا

 یدشلوا عقاو هر مه هد اوخ ذیذل كنب ارش حابص اکب باتف آ ہھک نودارز روم تراش ریربعمیا

 نود( شود )ارز( هک )دو (امرف) هت دحو ( هزمه) تراش ( هدزم)یح دیاری بعت شود (رمعم) (تادرفم)

 بارش ناسا حایص(یوسص) وقیوا ی تاط (باوخ رکش)یف(د د)شنوکح (باتفا) اکب (م)هصک
 بولوابولقلا سوساج یا (یراشایاذعم) یدشاوا عقاو (دوبهداتفا )هر (قانو)نراقء (مسه)
 بارشهدق داوا لخ اد هح اص تقو هڪک نود هکر و ترسم ربو تر اشرب مرم ی دی ار خور«. عت ن دنور د لاح

 نکیا هدناوخ هما ره تذلو دوقر ندسهالا یوسام كبلقندنتا كناج انم ه هللا ترضحو كن همها قشع

 ردنمیرابآ لمع هتناما یدو یدشاوا فشکنماکد یهلا تا ذراوناو یونعم باتف !هدعلق رح

 " دوبهداتفا قارفیزابرطنانار تفاع مه رسدرکاکرهتقب رطتاماشمرد
 ف(دد) (تادرفم) یدناشودقارف هلایلقشاع هتیفاع لدلب ارس هکهدنق رههدنرام اه تق رط
 (۲) لوعفم ءا دا( ار )م (تسفاع)م(ربس)لدلم ا( درک ) هدنقره(اکره)م(تش رط) م(تاماقم)

 ءالبلاذشا (یراشایانعم) یدباشعثود (دوهداتفا )م(قارف)هیردصم(اب)قشاع (نادرظن )هسالملل

 ههال اترضح كةشع نالوا تبا ن ی لو ا هرس ید رش ثد دح لثحالاقلثمالا 2 ءاسلوالا ءاب الا ىلع
 قارتقا هنس قاق شاع هلا تیفاع هسیا 3 داد مس هد هته نقر هو هدسنت اما ءو لزا نم كملوت تاصو

 كب وب عو ردقو ص الغ ند التب او تاعوندالپ و درد هقشاعهد هت هره هکر دود قشعۀصاخ ی دیا ش شود

 ردرا فاو اةصو قو ذ هقشاع یال یو درد

 وب هداتفا قاشرددمابن شوقشاع کره × لوادر سرد کد مدامد ماج اقاس
 (تادرفم) یدشمشود هقاشن یدک یک قشاع هک کر ه هدنربشالواس هکر مدام د ماجاکب قاسیاا

 ۳ یر A AS AES ار ار
 (فراشایانعم)یدیاشهثود(دوهداتفا )م(قافن) ف (رد) یدک (دماین) ل ثم( شو )م (یشاع) ے ره

 هک هلن شک یاد بارش تذا ن د ڪڪ ا5 حدهاکب هلک شم تامح ٹر نالوا تدحوبارشءیتاسیا

 یک قداصقشاع رک کر ه هدنا و یشعو هدنرسلواس ارز لوا لاک د یه هدام کت هالب و درد هلو دلو

 ردقفانمباذکو ردندرامع دم شو د هقاف هسک لرایدلکر اص هب الد

EEدوبهداشفا قامتشا ماد شرکفر" اط ± ترس ناشب رب مت نیا رک عوتا  

 (تادرفم) یدیاششود هنمادقامتشایتوقیرکفكنا یدزابیمانناشب ر و هک تعاسلوا ظفاح
 یثریردف (رکفرت اط)یدزاب(تشوذسم) م (ناشدرمظن) وب ( نیا e (تعاس)لوا (نآ)م( طفاح)

 تادراونکتعاسلوا طاح (یفراشایانعم) م (دوبهدانفا )م (قاتشا)هغازوط (مادب) ربعش (ش)
 یلمګ هي البو در د یهلا تد رق لاک هکیدشو د هنما دقامتشا یشوق رکفیدز اب یمطنزممآ تملحوب هللا همهلا

 یدلو !قاتشمو قشاعندادو ناچ هبا دخ ر ېټو فطا هک اب هب البودر دبولب نفی داوا یرادقم

 دیازامرس هنارمب هب هتش ذکر ع  دیآزا مر دز یس دةر ا طنآ رکا ۶ اد هلو
 لوا (نآ) (تادرفم) رولکوربکه دنتفوكاربب رع شمک هلکورب ڪڪ ندموبق خب ی در اط لوارکا
 (:) شم (هتشذکب)م(رع)هاک (دیآ) وک (زاب) خب (م) وبق (ده)نم(ن) قو ضیف(یسدقرتاط)
 راتتسالاوض امقن الا دعب (فراشا یانعم) رواکورک (دنازاب) خب (م)یتقو نلرم (رمسهناریب) هسیالملل

 رولوا لصاح کال وزعم یاندور اکو رک هدنتقو كال رمد رع شک هلکورکحاسدناو فشکو لعب ضف کا

 دیآزاب مرظنزا تفر دک ت اود قرب ٭ کد کنارابوح ك شا نیدیدسما مراد
 (تادرفم) هاکرریک یدک ندمرظن نی هک قر تاو د رارکت هک هزدمس ی از وکی ک نارابوبمزاتوط دمما

 (قر) دارکت (د)رومفب (ناراه)لثم(و-)یشانزوک (كشا) وب (نیدب)م(د-.ا) مداتوط (مراد)

 یا (فراشایانعم) هلکوربک (دیآزاب) رمد (ع)م(رظن)ن-(نا) یدتک (تفرب )م (تاود)رو

 كنشا مز وکون دنر وهظ كن اکب ترثکو نالوا تقر ةر هحشرعس ید زم ثم دا (ةجرلالزتتاهدنعناخ ةقرا



tî? 

 نذمرطف هکر ھل از اونا ور نالوا ی دبا تاو د ثعءاب هکم ردنا دما ند لاعت قح هلدسس یسلکود ورکا
 هلوا عسشنمو خفف ملق ہلا حر و هاکر رکی دتک

 دنآزابمرمس رک کب یهاتشداب ٭ دول شياب فک الاخ نمرمس حات هک آ
 (تادرفم) هلکه خرط مب ورکر ک | مرلیا قلاش داب یدیا یک اخ کن اب فک ك ایج ات كتاب نب هک هسک لوا

 (دو) رض (ش) قاب (یاب) هی فک ) قاریط ( اخ )ن (نم )تاب (رس )م ( جا )کک لوا (هکن ا)

 (دیازاب) رض (ےم) فرط (رس)هسیالمال () رک( )ملی (مکب)هیددصم(ان)م(ماشداب) یدیا
 نالوایتفرعدراوا ءِ رهظمكناو قردقراب [كنا هکیاعت یرابتاذلوا (فراشایانعم) هلکورک

 هاش دایر نب هسر دیاراهظ ا نسیلجتر اونا اکب ورب کرک | ی دیا ی جات مشاب ب یاب فک اخ كنا دخ نادم
 مر دیا یاد اش د ا فرص تمه دنا هج کیا هکمرولوا قش>

 دنازابمرکد راک ناحرهوح × مکن یا رکرامدنراشرک
 (راب) م (ک) (تادرفم) رراب همشبا هن خب وریک یربغ یره وج ناج ملی اراشهنمدقلر زعرایرکا

 (راک) هن(هج)م(اجرهوج) مابا( کت هی () نیز (مارک )م( )م( م دق )ت. ادفوقجباص
 هنا ةفہلخو تاهو مرک |یییک اخ مدا (قراشایانعم) هلکوریک( دز اب) خب( میم) یربغ(کد ۳
 ىڪڪ لو ی دپا دعت مو لاو یدلق تآ ره هنو یب تا ذو تایل وتر اون اره ظمو تار دل او ضرالاق

 ےل | دفوراش ینرهو> ناج نال وا تداعسهب رس هنل ول یسهر ان ترد كراب محرو فہطاو مے رکود
 انمل.ةننو-اوا | دف هنل و كم هال ترضح هسرولو اید اچ رازه دصرراب همشیا هن می یخ دوریک ناچ لوا

 ب (دیازأب مرمت دیا زابرا یصخت *# نیزعناراب تفرسقعردنا مه او )± نجارا محرااب

 مسا (محاوخ) (تادرنم) هلکورگ مربخ هلکورک رکا ممنت مرتسا لکه وغ درا كن 4ررانزع
 زا (را) اذ( مص )م (یزعنارای) بالمال (ا) نک (تفر) رخ (ش)هکدرا (بتع)ق(مدنا)
 مک لوا (تراثایانعم) هلک (دیآ) ورک (زاب) مع( یم) م( )هک (یات) دیک (نا)
 هکمقع بواب اقرغتسمورهظم هنس هبتاذ لڪ راونا یز دکمرلد دو مرتسا ن دهللا ترمض> نالوا رو
 هم مرح بود ہکن دلاع و مدوجوو یدک رک | هبلیا ل صاو (UE هر زءنارانالوا هسدقحاورا

 هلوا تن ان هدلاعهدنرح مات و هلکو راکم رم هل رج ران اها اواقس تاع

 دنا زانمرصهادونشب زو 3 حوص باور کشو تسک نخ لغلغ شعت ام

 ورکه دن شر ا یر هآ ب رکا هس ولر داو يذل كنم ارم حابصو یاد ص كنج عنام هنسلک لزب زءلوا

 لتاط (باوخ رکش) رد( تسا) وهل تا | (ثكنح) ادص (لغلع) رعد (ش )م (عنام) (تادرفم) ر واک
 (دنازأم) ربعض (ممم)م(رصسآ)هدمشبا (دونش)هسخو (هنرو)بارش ناجا حایص (حوبص) وی وا
 كنس هملزا تافصو لستوصبتاذهلنا ترضح نالوا قاطمضاسفلوا (یراشایانعم) ر واکورک
 ضف هما ضتقم یمرکدعو هناسنا نالوا تاعواخم مک | یم دلمق ىلج ن اورهظم هند هدهاشمو تفر»

 لک اهل لوا عبات هتساوه e اار اما سەزە غىدلو االتسموب ناز دغر ر د یو عا شم ال یا ګو

 هسخ ولر د علام هن ملک ا ون ار وهظ یساواراتفرکهتلفغو لوغشم هنشول دذا باوخو هل رمشو بر برم و
 اعد تل وه تبل اردلکدروص هر نکع ینیاخ هدندعو ىلا عت قحنروس یعرکدعو (مکحا بخس نوعدا)
 رامخ لئاب هنتادا ص عجور دیا لوىق نودشایزایو

 دیاژابمرفسو هم هک مس رک خر تداعس مابزا یاودون سوک
 (سوک) (تادرفم هاکورک مهامرفسوت م: هکمروک ۱ مرروا یسوک تاود یکی رندنماطتداعس

 مدوک (ځ) م(ک) مدروا (غزب) م(تداعس) ماط(مان)نم(ا)هبندحو(ب)م(تلود) کز )+
 هلا میانی دو هلنا عزل ۳ (قراشایانع») هاکورک (دیآزام) رع( ےم) م(رفس) کآ یکی( و هم
 مردیاراتهظ ا هملاع نخ قامارکو ضفو قانلترارسا یی مرروا نسو کت اود کی رب ندنماط تداعس
 ۱ ی او یدراونا شلواروتسم ]2 رش یاد افت قدم هلار و نالوا گوئعم باسف ارکا

e ares0 سو جم حس ر  
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 هل.قرونم یزملقو هاکهر وه ورک هن یک یکی دارو هظهدح اوراملاع |

 دنازاب مر دز تمالسبات یتمه * ظفاح مه اموح هاش خر دنموزرآ

 | (دنموزرآ) (تادرفم) هلکورجاندموبق هلمالسان هللا تمهرب ظفاح یا مقات_ ثم هنخر لها دیکە ام

 هالا (0) هیدحو ()م(تمه) م( ظا )رەت (يم)ىآ(ءام)لثم(ىچ )م (ءاش)قاكي (خى) اتش
 نالوا یهلارن لوا (یتراشایانعم) هل (ازاب) يعض (میم) وق (دد) نم (ذ) م (تمالس)
 یس بودیا تمه ىلاع کو دنکو دنک رد (ناجالانم ةمهلا ولع) ظفاح یا مق اتشم هنلاج كتققح هاش

 هلکلکه نا باق یهل ار اون !تاسلحت بولوا لصاححاتفناو حارمشنا هدسلقنالوا ىل هناخ هک ان ها تریغو

 اضدا هلو نسهلو یدیاتداعس

 دش ینومو نفدارامغدسرلد و :دش بل مامو در دشراتسع,
 یداواسنومو قمفر هزلکوک شت | حو رخ ندعقتسم طارص مر یداوا ساج هامو یداریداب هراتسرپ
 (دش) م (ساح) ) یآ )0 ام) یداریدای (دمشخردب) هتد حو (هزمه) ردم (هراتس) (تادرفم)

 (قراشایانعم) یداوا(دش)م(سنوم)م(یدفد) مپ (ادام)شکروا (هدیمر) لکوک (لد)یداوا
 ثد دح (اد# یببح فو اھل تلف یر رن نة ضيق تفیقف فرعآ نا تبح اف یارک تا

 باتهامو یدلب | حولطهرزوا قلش ماع ید رون نالواذوخ ًمندهمها تا ذرا ونا لوا هغ رس سس دق

 شاب | حورن ندية طا O OE DRE تق تح

 یداوا باسفرشورو نهزولق هبا هد رونو یدلو ا سنو مو قفر هزلک وک
 دش سر دم دصز ومآ هلئسههزەغد ± تشو طو تفرن بتکع هکنمراکد

 (تادرسم) یداوا ی دیا ےاعت هلم هسر د مز وډ هار طاو هر غ یدزاب طخ و یدک بتکم ع وب ر ہد

 رات زغ) سالم () یدمزاا(تشوت)م(طخ)یدنک (تفر) م( بنک ن (نس) بوس(
 رو تافولع عح (یراشا یانعم)یدلوا (دش) م (سردم) رو( دص) ی درکو السم( ومآ لگ ض)

 بوکو حز د هک و | ربع قحتریغ یھلل ا بم> ترضح نالوا تا دوحومم او لصا هلغاو اا ندهب دج

 لسد تل ریلعت یاع لب رخ -اونلو ال رره باد ل اعت یج نوی روک ور ی مو ا

 تّس رطو تعد رش لاا سمهن ردت ءااع ع جو نیسردم یزو هک کا ۰ نکل یدمزایزانویدقکهسکم

 یداکهروهظندنا عب شال کب یوا ید یعدرکوا یتقحو

 دشسلنهمشنمرابیوربا قاط هک * رومع-دوشنونک ت یه یاری بو
 (تادرفم) یداوا سدنهم هک | یسوربا نیک هقاطكمراب مبارز ر ولوارومعمیدشیوارورمن كن

 رک (تاط)رن(هک)م(دومعم) رولدا (دوش) ید (نونک ) م (تب#) وا (یارس) دورس (برط)
 یعسیال) (قیاشایانعم) یداوا(دش)رامعم(سدنهم) ریش (ش) نب (نم) ما) قمی
 نالوا هتلا تم تن هج رم یسسدق ثب دد ( قلا نموا ى دبع باق نع ن ل و قاس-الو ی درا

  E Eقسم ۶
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 مزا EN E OEE >رارم .اوراونابولرا لابنداوسمانصا یوا بلق
 هسلق لو ای ارح ی.وربا ترضح سو هسلعیلابعتهللا ل صافط ملا د_ ما دخ نح ملو سرو م دن و

 قشر ی دادا تبر دواب اکدیسلوا یسلکح داقتعاو یات هج و كرلتو یداوا رامعمو سدنعم
 یداوب هلا تیعساک | یتبحتو

 دش سکر مشحو نی رم ضراع یا دف * ایصوحناتُماعراع ل دوا یو
 یدلوا ادف هنج لا سکر تو هن ضراع كن رسن یک ابصص یلکو کرام لراقشاع هل س هسا هار ك آ
 لثم(وج)م(ناتشاع) هت دخ (راس )لکوک (لد) ریعض(وا) هعاد(یود) هدبالملل(ا) (تادرفم)
 هللا ل ص تا دوج و مرغ مو تاناکد سد نیهان هار ارس ها عیدنمو یه ار اونا علطءلوا (یراشایانسعم) | یدلوا(دش)م(سکحرن) زوک (مشبو)لکض اسب (نیرسن) قاکی (ضراع) م ا
 هدنناجخامد هرس ینب مش ثردح  (نملالس3نمنجرلا عر ينال فا) كر دا سو هسلع لاو

 ل - ۱۰۹
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 دبا قوشو قشع بوسا یک ابص دا یلکو کر ابب راقشاع لبس هبط عار یناجر لاتو ضف یی دروس ماعا
 هنرضح یاغز 8 * سکرت مشحو هنوینرو ندیاناعلهدنضراع ك نلاج نیر مدن لک كنس وکلا دس لوا

 دشسحی لذعوداشاربضب لع هک » دوی,ناقشاهییارشو مشرک یدلواادق

 یداوا سح ین شاعم لقعو یدشو دربنع ره اظلع هک ید وا بارشربهراتشاع لرظن هل.حوازوک لتس

 هسالم()هتدحو ()(بارش)نس(و هیت دحو (هزمه) رظت لبجوازوکوزان(«هنرک) (تادرتم)
 (سح ف )م (لقع) یدشود(داتفا) رر خ (رک: ) م ( م (۸ع) یدروحما یعب یدل وا (دوع )م (ناقشاع)

 نیلقلا لوسرنالو این دلم ےک را رسا نزګو ینابر مواءیابردیا (یراشا یانعم) یدلوا (دش)م

 مواعوندهمحارعهرارسا بروس نش رمش ثادح (ایاب ىلعو م لا هیدمانا) هک لاسو هنلع ها لص

 لع ترض> هدقدرو- راث او ےاعت صاح ههنع هليا یذر یل ء ترضح نده ونعمبارشوندهمو کم

 لوا هک دروم ا بارشربندنا ید هراق شاع نالوا دعتسم هرارنما وا یک یتیدلوا قرفتسءو تسم
 لدیزراالثم یداوا لاردا یو سد یب یلدا شاعم لة عو یدشو درع: یسل اها رهاظ لع ندنرارمعاكیارش

 یکی رافالوا ارم هدنمالک )ف ودءءافاناالا هلال ین اش مظعاامیناحس)

 ۱ و2 ساوا کرار مر طاح هکر اھت ریز نک لابی حشرتزا بل
 ۱ (تادرفم) دوام وا رس دار ھ مرطاخار ذهبا اب ندنخ سالی ارش یمل نوعا هنا

 |( )ادعت )نم( ن)41(نڪڪ) م )لاب ی) شیر قمزص (عشرت) نس(نا) قادود (با)
 | یاد( دش) یی دا هسوسو (سوسوم)م(ماک )دا (دازه) هام () ربع( ےس )م (رطاخ )ارب( ک) م
 ] هدءهتا یلصا دش ننزانبوبح نالوا م رو فور یونعملماکد ش هو یهلا بیمط یا (قراشا یانع)

 هکر س قرش ثر دح كغ دروس ( لضم هنتفالو هرم ءا مت رغ نم كن قو یطعامهللا) مدنفالسو

 هنقشع هّللا ترضح هدکد تی اروهظ قوش یابرد شوج تاع شرو قشعرارمسا رابآ هل مس هبلغ كة شع نالعاس
 هلک الا ند هب افن لمحو ظف> یزب ندةشع هار تامقع بو دیا هس رتهدنومن ةر یکسما هراصب قساعو

 نسهلیا نما ندنل اوز كلةعر هو ج نالو اهل عمهنفو ند: دلو | ل هك هنعرش تاد وق نالوا هرضمءا مو

 یداوایع دیا هسوسو ههاکن ارازه مرطاخ هداکشعهار نالوا دانا تشه دو ارز |
 دو اعر کرک هک مش یادک ۰ تسودنونک ادنا شذ ی ماهدکسر دصا

 (تادرقم) یدلوا سام روڪ یتسادک لر ۳ یدروک هنر دصكت درام ی دهی تسود

 ۱ م(تسود)یدع(نونک |) ی دک د (دناشن )یب (م) هنا ڪم )دک 9 م(ردص) هسن المال( اب)

  (تراشا یانسعم) یداوا(دش) م (سلح) هاشدا ب (بم) دوک (نککن) م (رهش) قف (ادک )
 یز هللا بدم هس رتو رظن هللا دم هک رس یس هل ا ا (امامایقتمال یلعحاو) هاد ہعت سا

 ٠ هلا لاحر ارساولا فاو لاوقا بول اٹ راو هو دنڪڪ د تم قد رط کاو تقیرطو تعد رش |

 02013 1لر ر تبانعورظن هکر رکی ناد کک لقشع رهش یداب | بمن هداشراماقمیرب ید
 یالوا تق د داشو یداوار اوا

 دش ساھمو تار هار س زا ظفاح هک ارس ۰ دنادرکب نانع ناراهدکممهارز

 (تادرفم) یداوا سافمو ید ک نداونوب ظفاح ریز نوڪ زکیردنو دینانع ندناوهناضم م نارا یا

 |( )دود( درکب) نیک دما (ناضع)ع (تاری) نیم (هدکیم) لوپ (ءاد) ن (ن)
 یانسعم) یداوا(دش)م(سافم)یدنکح (تفر) نالو و (هار نی زا )م( طفاح) ارز ( هک )نوڪ

 زکیراسخامامز ندنلوانفووحمو ندقشعهاروناراب نالوا لمك هقشءیالبو در دیا (فراشا

 | ندناهحوندناج یدک ن الوو ظفاحارز سرد نوهازکحم رک هنرازاب ناجو زکی ردنود

 زلو ااقب هدنام در انافو كل هدازآ هد هم ؟ ناساوا تباث سالذا هح رک یداواانفوومم یلکو ساذم

 ری داور ی | لم هدر دو هسهک ره ن کد |

 دشسراو هل اول | ناطاسینوا هع رع * ورک ماحو تاس رەخ بآ لاسخ

 نا
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 (تادرفم) یدنک هنکلاشو هءرس سرا وغلا و ا ناطاس یدلعام ¿ن ناا ورم .هکح ماحر تاىحبآ

 هسنالملل (ب) ردنمسا ءاشدابرپ(وزمضک ) حدق (ماج) ی دلغاد (تس)تامح بآ (ہضخ بآ)م(لاس>)

 (فراشایانعم) ید: کک (دش) رار او اناطاب) هر دصم )ا( یعجا هعرج (شوهعرس)

 هل دما قبقح هاش داب بارش ماجو یدبا تاس>بآ ظفاح تمه یلاع هرس (ناعیالان هةمهلا ولع)
 یهمهل | قع در دو یدنکه نکلش و هعرس لا ظا ثوغ نالوا ید« قبقس ثراو سرا وفا او | ناطاس

 » (دشسم نیا یامهکنابتاود لوبق » یرآنم مظا تسدوجو زب زءرزوح) یدنازاشیا

 (تادرقم) یالوا یامکحلرقا وب لوي لرل داود باص لب ممظن ب رددوحو زب زء یکرز

 ایم (کیدا) نی(نم) م(مطن) رد(تسا)م (دوجو) فیطا (ریزء) نوا (دز) لثم (وج)
 منی (قراشا یانعم) یداوا(دش) رقاب (سم) و (نیا) م (اسک ) رالوابوسنم هتلود (ناسلود)

 ,a | مک دليا نا هدر وص لزغ مطن هلا بمغناسل
 كهلل ءاسلو الو یحاص یدیا تاوداریزر دیران"یلوب لل اءاساو ا تفاطا نالوا دم ڈاکو یلبر دف طاو
 اضبا هو رد در یرادرو لوبق لوبقرناوردسساسک لدوجورقابو یومت

 نک ی راک و وکنمدکن هو>یراکدبیاحرب ٭ دنکیرادافو نماد مرکی ور: تسکنآ

 (تادرفم) هدیاثاراکو کن م درب هدنقح كنواشیا حبق نیلعب هدیاقلرادافواکی ندنزوبمرک کردم, لوا

 هبر دع»()یتت و طافو (بادائو) اکی (نم 3 ما در » (یور)نم(زا) ردمک (تسیک )لوا (نآ)

 (اکوک) سفر (مدک) ی (نموج) همدم( ) شا عقاب )ل(یاب) ی( هی (دنک )
 ندا دخ نآ دهنالواكلهطار مغم لس براب (فراشا یانجم) هدنا(دنڪڪ) هر دصم(ا )واشر اولا

 نوءو هديا تارا دافواکک, هغر یل لج تیآ (كملا هنا نسحااکنسحا) ہکردراو ےک ب ع

 ءاسانتنسحا) هديا ناسح او تاراکو کن هنر نل ا ڪڪ دب كل هراصبو ناتشب ر نیل هک دنا ترصنو
 هدیار اهظا نسهدمج قالخ اراب هغ رس (كىلا

 دنکی راداوهن ماییهنامب كب هکناو * یو ماغس لدب درآ ین و كنح >كناس لوا

 (تادرفم)هدیا قنات سو داکب هب ارش هنا میبد هر تک و ونک و و یر وا فو كنحلوا

 (یو) بخ (ماغبب) کوک (لدب) هرونک (درآ)م(ف) فن (كنچ )زاوآ(كناب) هال( ( لا
 (یراداوه)اکب(نمان) بارش(یم) كلوا( هلام ) رب( كي) هسیالمال (ب) هرکصادن اید( کناو)ریمش

 یاضتقمهدلۆا ةت هغ رس (مهلوقءردق یلعساشلااولک) (قراشایانعم) م (دنک) یاتسود
 هلک وک ی ییرخ كن هسهلا تیحو نشعو لر تم طارص هلا نا یر همعرش فااکمو ظعو هرزواعرمش

 هدناق واتسو داکب ها ارش هعرسربندهنابر تا ذحو ندهبهل ی شع بارش نالوا تعد رش هڪ هدناهرونک

 دنک یرا داد هکدشابوزا دوب نا دمو ± وزادوشکن ل د ماکوزا دوسرفناج هکرباد

 هديا قلر داد هکدشابژئوا لوا دمو ندنا دوا ندنایدا رھ کوک ید نش آندناناج کرل د

 یدلحا(دوشکن )ماکو (لد)دا ره( ماک یدنشآو یداژا(دوسرف (ناح)م (ملد) (تادرفم)
 (یراداد) هک هلوا( هکدشاب )ندا(مزا)ق واوا(دو) لکد نکچ# *(ناوت) زس دسا (دسمون)ندنا (ورا)

 ندنقابتشا یتلصو كن آ خاج هکبقبق> بوم لوا (قراشایانسعم) هديا (دنک ) قاصتوطلکوک

 تجر كن اویداوا لصاح ندای دارم ماکوکز ونهر دبشاوانفووح بویر او بو ندنفشعسا او

 مردم رای دا و زا

 دنک یرارط وانا ماهدومرف شنماتفک ٭ ماهدوبنمات هرطناز ما هد و شکن هرکتفک
 هدنا قارارطاکجات E هروس ناک ایدتیاناناح مشلوا نذکماد e ندهرط لوا مدد

 )اصلا (رط) لوا( نآ)نم(ن) مشعزوج (ماهدوشکن) مک مدد( ) (تادرسفم)
 نا )تس(ا)متمدو(اهدومرف) يمض (ش) نب (نم) یدید(تفک )مو( هدوب) نی( نم) مادام
 نسبراکمدیدبودیازاینبلاعتق- (یراشا یانعم) هدیا(دنک )تابجسک ناب (یرارط) اکس



۳۹ 
 ات عدس

 ند هب مش تا دومقو هد داوا هلا الن ن هکمادامارز هب | صالخ ندر درد وجو ی ند رک

 یلاعت قح منمع | باح عفر ندنرا هع دة تافصتاسلععر اوا نالوا هد وه تغ لوا ههر لزا صالح

 اع كراس ایم اتو يشع خیرک | هکم درو نوجا ی داوا تاذلا نختم نب قدا ص شاع یا هکی دروب

 ر دبعص لو بح لاک د ایم ہک دت ا یلکوح بو دیراو بوقا نس ید آ

 دنکی رابشهلرتاتوکب یهر سدتسمزا چ و تس ددنشن قشعزاوخ دنت شود هنسمشپ
 هدیا رت یلرابشد هک ان لوس نمر راک !ندکتسم ردشمتشایوب دولا قشعیفوصیوش در نیک ا

 | ددشهقشیا(تسدعفشن)م(قشع) نم(نا) قالخادب (وخدن) ییکًابع (شوبهنیشپ) (تادرفم)
 ىح ( )4 وس (وکب)ه:دحد (!) تراشا (نر) رمد (ش) هیر دصم (ای) م(تسم)نم (نا) هکر (و)
 ناکولو ةن الخ ديال النا ئ سلا ) (فراشا یانسعم) هديا( دنک) هبر دصم (ا) لقاع (راشه)م (رت)

 ندمهلا ىشع شخ ءفوص قالخ | دیو شودابء بو دیا لک ال الجال لکشلارمسغت هغ رسیرخ (ادیاع

 تااو ند نکات م كتقشع بارش هب هراعب لو نس ةقفش ق دا ص قشاع یار دش مشا هلع ارر و ٽڏارب

 هکه دن | | دتقا هرات شاع هدششع هارو ه دیا رت یار ا.د هک هل وس تراش ا ربو نعررب ندنس«تناحور

 ردشلنید (ءرملالاقعلقعلا)

 دنک ی رازادنرانامن شع اکناطاس «  نانحیراددوب لکشمناشن یی ییا دکن م نوح

 6 وج )(تادرفم) هديا شیء نا مهد هلا یراز ا دنر ناطلس ردلکشمراب ر نیلا دکر زىنا شن نىل

 نیلغآ (نانج) هیتدحو(ا)م(داب) دد (هوب) م(لکشم)م (نادنب) يقف (ادک) نب (نم) لثم
 هدیا(دنکر ۳ وهدم(یرازاب) راسع(دن ر) عم(ب) تشعمولزیک (ناسع) هدنق(اک ) م(تاطلس)

 كنق هقح بو بح هزنمو س دم نا آ | د کک ربوع رب ناشر رو ناش ی نیل ( فراش ایان عم )

 زنا هدیا هد نق ناج تبع و یان شدع هل اراسع نالواروهشم هل اقسفناطاسا رز رداکحثمیلصو

 هروک ییال هننلصو هديا دا دعت سالب اف هل غطا یدنک ه نب رکم
 دنکی رابع هکس کره مغ هج شرب دن. حسن رک اتساهسمشو ےہ رہ ۂرط ناز

 (تادرفم) مغ هنندرب جنزو دناک !هدیاقاراسع هکهسنکر هردناسآ مروک ظندهرط رب لا مخو حب رکا

 (می) ددناسآ (تسلهس) ماکدب (مخ) قشالوط (جی)ولوط (رب) حاصالوا(هرط) لوا (نآ) نم(
 (ه)فایالمایع) م(کسکره) مغهن(مغهج)یعض (شزم/(یز) م(دن) نم (نا) مظ(تس)مدوک
 ۱ نالوا لزا كنماامتو هناهسقحنالوا سدة« تا ذلوا (تراشا یانسعم) هدا (دنک) هر دصم

 هدقشعمار هکر دناسا اکب ےسروکف طل ل رکو رھق رکن دنر با قم تاسلعتو ندنراهداضتم تافص
 اک |هلوا بال ہد کک | ادف هناناج ناچ ہک وکر ها رز ےقشاع بلاد لر ھقو فطا نالوا بچ اویو

 دد( بو بغ بوبا نم ءاجام لک ) هکلیردقوی لاو مغندربجزو دنب
 دنکیراونمع هکدشاندمهلادبع نیدرفنات # ددم مه اوطم تعزو د دع ی مغرکشدش

 (تادرفم) هدیاقلرا ونمغ هک واد هل ادع نیدلارفن ات مرتساددم ندعو ی داود دعیب یرکسشمغ

 تنواعم (ددم) مرتسا ( مهاوعم) علاط (تح)نم(زا) زس اص (ددعیف) (مع)م(ر ) یدلو!(دش)

 یانعم)هدنا (دنک )هیر دصم(ا) یکی مغ (داوذم۶) رد هکر  ندراولوا ( دمصلا درع نیدل ارت )ی( ات) ۱

 ید یداوا باس> یبمرکش+:رووط كمل اوا ف جو كم باسا کن ولو ادج ههللاترضح (ینرایشا

 مرتسا تنواعمندا دخ نادهنوجم | قاوا ییهلا فطار هظ هو نو 2 ان دنع افترا علاط فربثو ملودو تاج

 ندنراتشفد لاک م اظع مه اشمرت اسود مص ا د_.ءنی دل ا رغ نالرا یح لئاسووردف یو د هللا دنع هک هلوا

 هلا اد خ تمصعو هلو ا نیهآا فطلر مظم هلا نیر اد ت داعس هکر لد دیا تنوا عم ربو تمر هبا قار اونم هزب ۱

 ۸ هلو تاصو همالاءامآ ۱

 دنک یراکمرامسواتكنربشءرطناک ± وا كنها نکمظفاحو !كنرينرب مجاب 3
 (تادرفم) رايا ا زا ڪڪ م قو یس هرطهامس كب ارز هلی | دصخاک | ظفاح یا لمح راک ل.حهداب زكا |

 هسا دلہن ))

 حسسسسس

 سس



ry 

 ددق( تنها) ) هلا( نک« ( م( اان زه وا (ر عمو لح (كنرمن) واط )ر( زوک ( مشح )المال )

 م (داکم )ق وح (را )رمت (وا)یلکنر هک (كنر بش ) چاص لو را ) رعخ(وا)
 = دما ندنفطا كص ہقح بوب لوا (راشا یانعم) ردنا (دنک) هر دصم )ل(

 طاح یاب ر ظذ فاما دنر وص ر هقور هه دنتر وص فطا ییلقر تم یل وقع یک هلبح وراس كنا ارزهلوا نما
 تایم 2منالواهدس4 ہازا لعو مد ود بع ۱ ۲ هلی تم تب زفو ین دن توا ۇشا 1

 رنارزکت د قوح ی ییلق ریتم یرال و تع هچغ رس یسهیرکتبآ (نیزک اش ارخ هتاو) یس 4 اح تافص تا بل

 اضبا هلو رد. ورورغ ام قاوا نما ندنرهق بولوارو رد هننانیحنا یون بو یر
 دا ی ابر دھززربخ یو هک ٭ داشدش ک لدنکیشم هداس رکا

 (تادر ةم) زر کی هک اررمخ ندد هز نالوا هلن بر اریز ر دقت الو دیالممو هکح هننکشمهداد ماکوکر کا

 ارز( ک نیلیاش) هک( دشک )کوک (اد) یلکشم(نیکشم) بارش (ہدا) تیام (۲)م(کا)
 یسهدطهمار (قراشا یانعم) زلک (دنآ ین)م(ابب) م (دهز) نم (ز) م (مخ) هعار (یو)

 اک | ادو هکحم کوک یکشمیشعیعدب دا یاوسر لاع قشاعبو اوا نکم یرتسیک ك شم نالوا زا

 ۳ یس هعاررش ندنحالص و دهز نالوا هبا ارزسقش *ءلدهازا ر زر دةیال هديا لسم

 دام رفراکد نوا دخ هک کا SS یشعزادنټکر «عنمرکهمهنابناهج

 (تادرفم) ارس یه ناو اف ایا نم نداده مرا

 م( قشع) نم (نا) رد (دنک )اب (ن)م(ع نم( ) هل (ممه) الو بوس هناهچ (نایاهج)
 1 (قراشایانعم) دروس (دیامرف) یلاعتیح (راکدنوادخ) هکم دیا( هکټک ) بت 1(نا) نب(نم)

 قاب فوسف) یلاعتو هناعس قح هکمرلب ین | نیراهدیا عنم ندهمواا تمعو قدعی ناهح قاخ عیج

 4 :سدرب یربس۶ ن دنن ءاطو ی شع كنا یسناههرروب ەدە لح تآ ( هنو مو مع موق هلا

 منا ادو یشاج هدنیماضرءارو مزایا

 دناش ات اغا هک * مرکی اخ هکربض تمارکض فز عمط

 (تادرفم) رل اناا زعتر دارنا اک لح لع رک اریزهابا عطقد ما ندنضفتمازک

 (دشعب )م( هنک )م(عرک) تافص( ی )از کر لا مط (ربم) م (تدازکضیف) نم(ذ) م(عمط)

 دکو دنک بوک !کهتشذک مرح قشاعیا (قراشا یانعم)رلب نان( دیاشعب)م(ناقشاع) لع( )اعا

 ع رکارزهلبا عطق لدم ءا ندقح تمار ضفو لوا مزالم قح ها ڪڪر د هلة شع نامه هغ ديا ودر و با چ

 ناو نام ر ین ترا ( مح رلاروشفل وه هناا هنج بوت ذل ارغب ها تا ) ها نالوا حر

 ل 2و ناچ نون ماکت راد اناج | هب ان ال ام هرلرقث اعوراب اوفعیهاک هلج ےحروروفغ

 داش ٹک: را فاز رسزقلح ہک دنما ناد ل د تسرکذ ڈقلح قم

 EES هحا هتلر ندنح وا ینازلرا هک هادم لوار دمقم كنس هقاحرک ذلد

 ۳29 )نمای e (US) (نادی)لکوک (لد) دد(تسا) م(کذ) م
 رک ذكن ادخ نادم هلن ادسما لوا لکو ک (قراشایانعم) هزوحو هحا ( دنا ڪڪ, )م(دا)م (فلذ)

 تا ( ذاینورکذاف) هلن دع سا ه ڪڪر لس. .دزالم كقحرک ذ بشوزورو یب هه نع

 هلت رهط مهن هه تافعتالقراو اوهلوا فتکشهودن تصحهللارا رس اب باخ عفر هجشرس ین هیرک

 ۱ هلو | قیالو دعتنم ههالا لاج ةدهابشم
 داراب هطاشم هکتستحاح هح تعروزو تسههداذادخ نح هکار

 (تادرفم) IS IT EE ردراوتنب ز تو دادا دخ نح هک كنس

 هح) تاو د( ت2 ) تز (روز) ردراو (تسه)لیمروادخ ( هدا دادسخ)م(نسح) هک كنس ( هک ارت)
 یا (یراشایانعم)هدیاتنز (دنارامب) ی زودنزوا نیلک (هطاشم) ردراوتحاح هت (تسنجاح
 ندب و, یک لس ین د ین هرا ر یلاعت قح هک لا تانعو نوعو تمه هزب دراز. اد ناد ص



1۳۸ 

 | هلی دهتسو قرالهنسهسدق لار اونا ذدهاشمو هنسهباذ تلصو هلک زا یصالختو كار ند هیرمشب تاب و ۱

 | بزو دن رول سو ارت :هظاب شم کردتخمرو تاودروزرو نسحر هز کی راررب رهندزس یلاعت قحا رز

 ۱ ردقول تحاس هن کز هکر هرکس نالو اهدادادخ لس یکی یدک

  ¥ FOTO TERESدیآ ی نرد مه شوخ لدزجج نونک ۱ ِ
 (تادرعم) زکه نسا یرمسغنداکوک شوخ ید مش ردنفاص بارش ور د دک لداودور دش وغ غاب ٠

 دد سام(
 بارش (ی) رد (تما) جوک (نکند) م(اوه)

 هبالما(٥) ید (نونک )سیو
 ]از (رد) دغ( چه) م(شوخ) لککوک (لد) غنج

 ۱ 77 ر نا ىم نالۋا یر هلت كتلاەت ىح (قراشایانعم) زاک (دنآیم) |
 رز بولوا تقولاو اور ددو یرللاح هلا قح تنم اد بولوا ضرالا قەنت“ الح هدن دحو غاب

 امغو) ضرغییندنرادوصتمترتآواسن دیراتسو ی عور دصکح هقح باچا اد ید رار دنک تم

 سا با ادخ یعلوار EE رکو یدعشر دالا هسول سااخ هن مکح یب رش ثب دح (هقنا لها ىلع نام ارح

 ۱ لک سوراو دنک یشیزنداونساموزن کە نسف رب یربغ ن داکو ک. شوخو قاصس دلح و

 ۱ یابی سک دقءردهر دخت نیا هک ٭ راد سد لوناهح سورع تا ل.س

 (تادرفشإا کک كنب وتن وک لتا او دو ناهحسورء

 (هرض) وب (نیا)توط (ماد)لقع (شه)نکت (ف)م(تاهج) نیاک (صورع) زدب وب عرب (تدبا
eکلقعقحبلاطیا(یراشایانعم) زفلک |( دیا ین ) هسمک (سکح)جاکن (دقع)ف(رد)هروت  

 نوس را مورح یس ن درا تمارکنالواهدمدآ ی نو عا دلا یتسینز كياب یدیناق وونقاص لبا عجب دکشاب

 دفع كن هم ڪڪ ن کنار دہ کت روع هوم رب نەكا چ هودنک اید سوم رو ؟ز شورا و

 ردهزوم هکلهمو هراکمو هراص-ریور د هرو دو رک |هدنخاکنو

 دنآ یمه یرکس دودور یب مه ک » دنامیاع هلالوورم زا نجنیاده او

 e هاوغ) (تادرفم) رولکی سرغریور د ےک یرباد لرکم سل اف اخ ن ذهل الوو رم اتدغایوب

 ماد(یه)رب(کی) یلا(نام)شرب (لخ)م(هالوورس)نم (ا)غاب (نج) وب( زة
 لقاع بل اطیا (قراشا یانعم) دواک (دنآ) ماد (یمه) یدرغرب (یرکح دو) ردنک (دور)

 ىلا هياء ءادوا یعنرزکک هاتر ز لوا كاكا وزهكود ىن هلالوورسا دیتا دنالوا لاورلاةعب رسود

 رد سل اف یلاحناهحندهللا* ابلوانالواروتسمهدنزءبایق کاب دو دع صو مخ زاوا اک | همابقلا مو

 هاد هلا رق هب | د = ناد ص بود قاب هنا رج سس 5۰ نسرواکه ریل آ یس ر عر وزد. کیرب ماد

 نسهدنآ یهسهنلم هک تا ر 0

 دیاناس هتان دوز کش كس ۴ رکا دشا هج رهام یاش فک هیالب

 یادت مه ادر ) ها دونا نت تس هل ةسولرب ه ان کو راسا مند ا چوت

E دولوا (a (r ( aaa (+>) 
 یاتمم) هند( اب )هندحو(هزمه)م(تسخ) ل کصوگ(لد) دنا( سرب (رکش
 ۳ هلارورهظ»یامدید هل از او ع رضت هنا هرو دش مهو هنامز بطق نداد نادم (فراشا

 رظن كنس بل اطرب هتسکح# یلقو هت لن درب رک ارولو اهن ت دز هزکتقف شو مرکی ابر بو نالو اخر

 هلو تنوکسو هناکد هلا ید تسنا ومللق نانمطاو هلو اهدوسآ ۳ 0 تذلرندکتمهو
 دیالاس ارهامخروهسو هک * دّنسار اد طظفاس هک فک ه دن ۰

 هسیالمل(ه)(تادرفم)دریدش الوب خاکی كامل هسوب كنس هکهنکبن a کک دید ماه دن
 | (خد)نس(و)ك وا (هس یب) هفت (دنسب+) نوجگا هلن (۱ ایادخ) م(ظفا-)یدید (تفکر كار 3 (هدن-)
 | قو لاج دشا بف دق یا (قراشایانعم) دال نیا لوعفءةادا (ار)یآ ( هام) قاکی

 ادد | طدر هام سیا. دسم هللا تداعنابرح نکلر دنک* لو صح كت وکس هلا قح تنا و باقنان جاا

 هک
۰ 



1۳۹ 

 |[ لوص> باطالو وسال هدول نس هلوا دعتسم هنا دخ تس رق هک اتر دککرک ی اطو یس تد د هک
 هد لاجر اولا هده اشم یخ دوب تلطزس یس هب ادر یاو ع دارز هلی نیسعق کی اروب در دن ڪم دوصق»

 ۱ ۱ اضباهلو : ردهدررب

 ۱ دور تلاعخرخاو شراکدوره ± دور تلالع وکره و یوکر سزا ۲

 ۱ (تادرفم) ہد ہک لا خ ترقاعوزاو | لصاحیراک كن ۲ هدنکن دکب وکرس ۳

 دیک (دورپ) (تاالم) هییس() ریش (ما) يه( کره) نس() ین (یوکرس) منا
 ر ه درک ( دورب) م( تلاخ )هبال هلل (اب) تدقاع((ونآ )ربع (ش) شبا (راک) زنک دور

 ندوقسم طارص هل سس یل السکو تلال بولوا علا ەن :ساوھو سفن هک» رد برا (فراشا ۱

 تفاع بویلوا لصاح یداصرب ترخاو اند لن ءهراصب لوا « در کک هرشطند عد رش هارو

 ەدىكىللاخەب د یرابرو صح

 دور تلالطدراد درن یاع ہک ٭ توا ءار دفا ادهرونزاكلاس

 م(كلاس) (تادرقم) هدنکهلتلالضرکاز را هر رب ارز رابابلط لو هت سود ند تاد هرو كلاس
 هر( اج ) ارز( هک )م (تسود) هس المال( )لو (هاد )راب ك بلط(دبلط)م(ثیاده)م(ںوت) ن ه(زا) ١
 كلاسهحرک (۵ فراشایانسعم) هدنک (دور) م (تاالض) هسالمال )ا( کا (را) زمرا (ددر) |

 هدردنکهلالضرک ازش ربا هب هت یهرب ن دت رق ماش نکاراپ | بلاط ن ناول تاصو هب یلاعتقح هل ادهر و ترخآ

 هللا لوسر تاسو بح اوو ضرف هز ب را بوس دوخ اب هسزب ین لانعاو قال-او یتاسلها دناتعرک |

 نوا یاب ءذغسمازز دنا ال لحآ کای راوتر اک رب ندمال لاه. ۳3

 دور تلاطم انب هک ت اقوا فرح # رکیق و عمو زار عرخآیورک

 هت دحو (ا)نهر(ورز) )(تادر هم )هد که لل اطر اج ہک قمح تاو ا توط ن نادر ندقوُدعمو ف ی حار ع

 (رمسکی) م(تاعوا) تمادن(ف.-) توط (ریکح,)م (قوشعم)بارش (ی) نء(نا)م(ر*)م(رخآ)
 ےلوا صالخن دنلالضهاررک !تلاسیا (یراشایان ءد) هدنک (دورب)م( تلاط) هسب المال ای)اعیج

 رره كعب داواالاحو کرعرننآ نامه هلن ا فست هد هد دنک هباسه هلا ست یاوهردقهنره لرع لوا لرد ۱

 یبعویشع كل نلل اه قح هکر اتقو لوشفح هل قرص ەس: لول قق بوم تا ردو یهآ | قشع یکسفن
 هدنک ه بانه هبا تلفَعو تل اطر هلج کلب هہفلوا قرص هنلو یعاطوتادابعو

 دور تلال دهر درد را بد رغ هک ۳ یددهارا دش هتشک کل دلمل دیا

 درک لا تالدهسقلنالوزک ابن رغارز هلاد دمر نوجا هتنا یل لد كلکو کی ی

 (یددم) نوا هقا (رادخ) لا هتک )ماض/مک) کرک لدم (لسیلدیا) (تادرق
 رد ک (دورب) م(تلالد) ۾ بالمال (ا) لول( هر) هقلبا(دربن)رکا(دا)م(بب ر ع )ارز( )دادم

 سلوا عياض هلا تافغواوه مب نس هکر دوب نعاجر ن دنس ل- صاو میش و لماکربب یا (فراشایاد عم)

 هقح تس رق هنا دوش دوخ حود ب رغ ولا رز هلا ترمماو د دمرب هزر نوجا هللا ند ریدرو یل دز زرلکوک ۱

 رولو لول هح تس رقور د کد مارب تلالدو تم .ه هتسلا هملوب لو

 دورب تلاح هع زا هکتسذادن سک ۷# تسا هعاخر همه یتسمو یر وتسد مکح

 (دوتسم) م(مک-) (تادرفم)ر دک لاح هنرخآ کی داب هکر دهرزوا هغ اځ لج یمکح كکلتسمو كغلروتسم
 (تسنادن) هک( سک) دد( تسا) م( هعاخ) ىلع( )ل (هم>) هر دصد (را) قساع (تسم)دهار

 كحال ی یشعو كح الصو دهز (یراشا یانعم) ردنک (دورب)م(تلاح) هن( هع )تمهاع (رخآ) یداس

 "لرکدیاع رک نعبد دنکه رزوا تلاح هنراکر خا هکر دلل هسع رده هعاحرابتع ا یعردهرزوا هع اخ هل ی 5

 رذشلزیکیلاعت قح هکر دق و مک هلا هاش وس دوخ اب هللا هعاخ نسح هقساف
 دور تلالم دنیشن لمع: ۷# یا دخ فطا شا هقر دید و هکیناوراک

 | (ناوراک )(تادرفم) ردمک هلتلالجرر ووا هلا لم هلوا یزوغالوق كن ٣ ینطل كن اد هڪ ناو راک



 ام ا

 لا (لمجت)هسبلمل()م(یادخ)م(فقل)رعض (شزذوغالوق(عقردب) هوا (دوب) مدح () م |
 در ات (فراشایانعم) رد ہک (دورب)هلتمافع (تاالع) ردووا (دنیشنب)

 هداندزلاعو تءاج لوا هلوا یبانعو قسفوو یطا كنسلاعتقح یزوغالوقو یرب هر كن [هکتعاجرب
 لصاو ههللاءاقل یند هنرخآنداسن دوورروو هل احور قو ذو هل تیسن او تعاط كد لا عت قح نع هما ل مک

 ردك هٍلماالحو تملتء قرهلوا

 دور تلاه> شقن و لدح ولز هک » یآروآ فک تمکح هعنحزا ظفاح ۱

 تادرفم) _هدنک یشقن تااهجندنحول كد كنس هک هلوا رونک هلاوصرب ندنسهعنج تمکح طفاح یا

 ند د (ز) که لدا ( هګ) و صرب (یآ )ر ونک( رو )۱( فک ) هن دا مواع( تمکح)م (هعشچ)نم (ذا) م (ظفاح)

 نفاحیا .(قراشایانعم) هد کک (ددرب) م (تااهج) م(شقن)نس(و) لکوک( لد) هنت (حول)
 تآه ر طار و هدر ند ههل ا تمکح هعنج بولی ا ییسو د> نامه هلب !ج رخ هرب شوب یر هب امرس نقاص

 پولو الت از تاالض او تااهج ینقن ن دکناد حول كنس هک هلو اروتکه لا دنفزعمو لعنالوایدبا تاسح

 ااو لسو هلع هتن یلص د همیمح ها یوذعملا سن دل | نم هتل انرهط هک
 دروآ یراکر دوز ارام: هدد مع لد ¥ درو ا یرا فازز یورک“ تة و ابص

EEوب دا  êیدزو» ہک شبا ن دکب یزلکو کی مروکم مغ مر یدروتک هس  

 یدروتکس (دروآ )م( ) م (تان)نم(ن) هعجادر (یو) م(ره.ت)ابم) (تادر
 یدروتک دمی( کی(ف) نم( (دام)ا شوک (هدیدمغ) لک (لد)
 یتقورصرب هللا دمج نکیاشعا هطاحا مال اومغ یزع دردر لد هدنل اعر اتتساوضبق (یراشا یانعم)

 شالوا رضبقنمو شمروک مغمزب بوش ريا هیناجر عقار وه: ابر تافص لیکر بوشت یهلامرک
 تودبا طبض یهاک تک باق نالوا لک ناخ ی شع ن اطلس هنو ی درو تکه ح ار ذذ او قود ن دک, یزلکوک
 ردع |حارخاییاوسامرامعا

 دروآ یراب تذحم تفکش شرک کره هک ۾ مدنکر هنسغابزاررونصخاشنآنم ۱

 یدروتڪڪ ئ ییشع تن یدلحا ند: یک هد | هک لکر + ارز م دراو ند غاب هننس یخاشرب ونص لو ان

 (غا)س(ذ)لوعف.تادا(او)باغ ماش( ونص)قادوب(خاش) لوا(نآ) نب (نم) (تادوفم)
 (داب) م( تنحم) یدلجا (تذکشب)ریعض ( سش )م (مغ) نم ( )م (هکاکرد) مددایوق (مدن )سکھ میس
 كع ديا هطاحا یلق فاغش شع سن انىق ىق> بو لوا (فراشا یانعم)یدروتک (دروآ ی) ی سو

 یشولج ندنغاب هنتس هسد اراوهزا ج تمحو هنوک تاقاعتردق هنره ھ ساوا تا یکر ونص هدلق لوا

 یدلوا لصاحو یدلح آن دنت یو سام لوا هک لحرب رهو لکرب رهاریز م دایاقارحا هلة شع ش دا و م دراو

 یدلباردکم یزو یدک تک

 دروآ یرا که نا د. هرر دن وح تعوم یلو * مدزکاهرنوخ رب لد سفشع تراعب دز
 یدووتکراعنههلکنآ ۱ یداکود ناف ه دلو نڪڪ | مد کوک ن وج رند خوخ ترا شدن

 ناتولوط(نوخرب)لکوک (لد) ریعش(ش) م(تشع) امغب (تراغ) فوخ (ي)نس(ذ) (تادرف
 هلکن ۲(نادب)۰ هداو (هررد) ناق (نوخ) یداکود (تخرم) نکل( نلو) م دابا( مدرک) درت(اهر)

 ۱ یوسام تع نالوازکنا تن لوا (فراشایانعم)یدروتک (دروآ ی ) هصعو لول ها (راع#)

 8 را 1و ی داکو دین اق م هدلو نڪڪا م دليا لر ىل کوک نوخر ندنفوخ یبمامغب كنقشء ادخ رب تاقلعتو

 هار ر وسم ندهاوعنوجا باقصالخ او دروس هصعو مغ هزبندسس لوا یدلو اره اظ

 مدلی اراسخالوبقم هاررو لوي

 30۳11۳ O یی صمتک »٭ نشوروارصق ماز مدیدممهامغورف

 یدرونکهراون د ینزو ند مرش كىا لوا هک یغورف هام مدروکه را ڪڪ ندنم اط یرصق كن آ

Tegہر  

 ر

 أ

۱ 
۱ 

 | (نشود )ریش (ا)م(رصق) (e) ا ) 2 همش (عیرف) تارا



1 

۶ ۱ 
 »حس سس

 یدروتک(دروآم) م (داو د) ق(رد)شنرک لوا (دشدوخنآ) نداسح(مرمشزا )زو (یور)هراکشآ

 نداتفایرو هکمدروک تن هشماش:یلاع لياتف نالوا ضح ءایضررو لوا (یراشا یانعم)
 و ما اعت عاص یک یمیداوا یخ المووحم ندنساسح «دنروها كياتفآ یس هل هش لی اتهام نالو اد امم

 هرن اف تو یرولو نسح كن اعونصم هد ڪڪ دش ار وه قشع تاضویفو هم و یرو نالوا قابو دق
 رد ۍ ئالو مو دعمتاعونصهدوحوو یال موو یرومع رو

 دروآ یراوشدرمخ دصاف نازکه ارنازک و دکفر نورب قاسو بر طم ل وَ

 یدرو:کحرخر اوشدلوسر ندا و بعص لوا ارز مد ترک هشت طرمسنقوواتقو هل زوس كن ق سو پر ط

 تقو( هک) مد ۳2 ةر) هرمشط (نورب)م (فاس) م (برطم) زوس(لوق) المال (ا) (تادرفم)

 (درآ ی) لکشم(ماوشد)م(مخ) لوس (دساق) بەم نازل )سن( رسد(
 بوشود هنا و تادها جو تاضارر هر ل عا صن و ت تال لدو ظءاو (فراشایانعم) یدرونک

 ندنلو لات رطح و بعص لوا كق ءا رز مدت که رشط ند هب مدد فاصو | ها دریک ̀ دانا یدو دح ردقو وادقو

 انا هک د مک ندناج یلصاحیداب انا راربخ لک ثموراوش د هجن لسو هساع ها یلص مرک الوسر
 یددر دلکشهو رم سعت هه دابز تلصو

 دروآ یرانزرکادومرف یعیسلرکا  .تسناسح او فعل قی رط ناناج ششنج ریارس
 (تادرعم) یو ترک سارک رد قب , رطنا بح او فعل هشابندشاب یش 2 كا اج

 (عیسنرکا) رد( تسا)م(ناسحا)م(فطا) م(قیرط)م(نناج) م(ششخج) همدان (مسارس)
 نالوا قشح بوم لوا (فراشایانعم) ءدروتک (دروآ ) م (راتزرکا) یدروس (دومرفی)م
 فذطا هوح ولا لکنم میش هس داع نالوا یار: او تو یشعوه دوقتسسم طارمح كهللا ترمة

 | لمکحو لماکن ولو لوصو له اتم لکه مال لا هلع اوسرانطابوارهاظ لر کر دق رطناسحاو
 نکا لکد غراف هققدرب ندهطابص لاعا نوا تاعر هصال خا: دءاف هند هفوص هل اط

 یذلاوهیالا) تولوا ی. هفتاط هم الم یحازکن دقاځ ی راع نکی از دلت یب رب ندعرش بادآو
 ردفطا یس هلج نکلردت و افتم تاساحت یلصاحر درافرعماسلوالا نیب هل (ارشر مب الو ارن رهظرال

 دروآ ی رام .رسر یاس مههوشعد # درک وان هج رک |شیوربایعهلناافع

 یدروتک رشر مه هرزوا ی ڈا راس یدلباناواتیهحرک |یلکوب یسورباكنآتوسلبا وفع نا

 م (هبرکحا) ریش (ش) شات (وربا) کوب (نیسچ) تو دباوفعهتا (هتااضع) (تادرتم)
 نام شاب (س) لع (م) شر (یابره) ها رشپ) یا (هرک ) سند(
 رودقهب رشلا بسه مزب ندنهرکی لا عتو هناحسقح (ینرایشا یانسعم) یدروتک (دردآی) هتسخ
 یدلبا ناوات و فعضوروخ شاعر یلال- تافص تات رانآ كيادخ ه-رکنوشاوفع یزعاطرفو

 یزلکوک هتسخ بز دیاصالخ ر ةفانک یزب برا آقا ساجت يطا يلا وز يک نکا

 یدل احا هلکمزو نکن رخ یاقل دعو

 دروآ یرارقا مه هکیراکلددربیردب ۴ شرک رز فاز نازکت ءاسناو تعو نآ شو

 یدروتکهرارقا یصخ هک: درع شن ارب لکو ک ندننازواهرک كن هکتعاسلواو تقو لونا طا هن

 a ان (تعاس) لوا(نآ) تو ما (نآ)شوخ هن (اغوخ) (تادرم
 م (مارقا)م( مخ ) شب ار( یراک) م( لد)یدنلیا( دربی )رشط( دب) دف (ش) تو مود(
 یس هللا 0 4 هعاسلواو تقولوا شوخ هب (یراشا یانیعم) ی (دروآم)

 فاشن ارو یدرع شار لکو کن دنس هنونکمرازساوندنت وه بغ كنمااعت قح هلا تا ده اجو
 یناطس#نالوا یزق مصخ لغو نس هت ره (نیصاخا منم لدابعالا) هقاذبعتساهکی دلیا لصاح
 یداو هتنادمهنتلود (یناط-شلسادق) یدروتک همالساورارقا

 روا یراوفوص کم درکی ن ی لو * هناغوماج ظفامز بشید شاد ی بچ
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 ۲( سس

 تجسم تب تیسش اش نیست ساک تب تی و ا تست سس ا سس ۴

 - بسر

LE 

 یدرونکی ک فوصارز م دای وزود ړو ثج رب نکل مدنوط بع یی هناع و ماج ندظفاح هل نود

 حدق(ماح) م(ظفا-) نم: (ز) ه4 ڪک (بش) ندد (ید) مدنوط (مشادی)م(ب) (تادرفم
 لثس(داو)م(فوص) ریز( هک مدیا (مدرکین) تجرب (ینج) نکل (ففر) كلبا (هنابب)
 .ندفاحنالوا لهبالو تسمدلتشع بارش ههکح نود (ینراشایانسعم) یدروتک (دروآیم)
 اروتسمیکر اسفوص یا اریز مدلیا لاّوسو مدلی وسنکل م دنوطبع فک كقشعرارم-او كهشع

 ۱ (اضیاهلو إل یدروم تراسا هتمکحر وهم ندناو یدروتک

 درا د نشنمه تأو دو تشک و ا م دمع تداعس * درادننزانرابوع ومترطاشوکناره -

 وزو یدالوا مدمهاکحا تداعس راتوطرانئراتورطاشع وڅ کهن ننک لو و ۵

 | م(تداعس) داتوط (دداد)م(نینزن)م (راب)م (ع وج رطاخوا) هکهسیک لواره(هکنناره)(تادرف)
 أ یانعم) رات وط(دراد) بحاصم (نیشامه)م (تاود) یداوا تنش ) رض(وا) شادل ول (مدم»)
 | نم سينا یفک ن نیم سیلجان) بوالبا لاو دب رگ ندهالا یوسامق واعت یبلق هکر ۵ (فراشا

 یدیاتداعس هوا هدنساد هج ورک ذ هل ترضح الو لا نع یه فن ر (یدآ

 رولوا بحاصمو مدمهاک ایدمرستأودو

 ی برحسب

 درادنتسآزدناج هکدسوب ناسا نیا یسک ۴ تداقعزا رتالابیس هکر دار یشع م رح

 ۱ رات وط هد:کح د ین اح که وا هسعک لوشیاتساوب ردکر ك کا قوحندلقء یھ رد كاع رح ی شع

 هدابز( )كك و( الا) قوح(یس) دوضح (هکرد) وو م(یشءع مرح ) (تادرفم)

 | (دد)م(ناج) هبوا(دسوب) دیا (ناتسا) و(نیا) هسهکرب (یسک )دد(تسا)م(لقع)نم(نا)
 لقعیع ح كنم یرارس او يشع ذمة ىق بوم (قراشایانعم) را وط (دراد)كي(نیتسا )ف

 هل هشع یک كنونرولوا یشالتمووحل ae هدک دناروهظیهآاقشع هکر دماشمیلاعرب هدابز ن دنس همت سه

 همبا!دق هناناج بولا هنلا نفاخ هکرولو رسم هب هسمک لو تل صو هقو شعم
 دراد نکن رز ناهح لفل ماش شقن دک ها تننانماسرهمرکم یشرش كنت ناهد

 راتوطەد- نکن ینا هج یعقن نعاخ لعل كن آکر دنا هلس هم هسیار او یناهد هو ن ریسكیا

 1 م(ناماسرهم) هسراراو(رڪڪم) ريض (ش) فاتاط (نیربش) راط(كنت) زغا (ناهد)(تادر فم)

 داتوط (درا د) شاه لز وب (نیکن) تح (ریذ) م(تاهج) ریعض (ش) م(لعل) م (عاخشقن) رد(تسا)
 باق هس رخو یه سدو ت ک نالواهزنم ندتسکو تشک كنشقح بوس لوا (فراشا یانعم)

 لعلك | 7 كردىكى رهمكمالسلاهنلعنا اس «یارا و لس دات ها ون ذا قشع هکسنالد روا هقشاع

 ۱ هقح تسنا هلة شع یکی نی دتوط هدسننلا یتهوک-و مکس ییعهدسنتلا نیک یاسوج یشقن لس:
 ردذفان هنا هح یا کل هناهح یتموکحو یمک>یندلةاعنالوالصاو

 : درادنیاونآ شح هک ار دوغ رمد مزال 2 تس شنا تسه شن اوحنیکشم طخو لعل بل

 و دنکم هنهوکر دقوب یلعل با هسیاراو کش طخ قول ی ڪک ڈ۰ طخ هسبارا و یلعا با كازا بوی

 > یی هوم ویو (بل) (تادرفم) راتوطیثو وین آ یوس»لنآ هکهجربل

 (یاد) می هنءوک(مزاش )قول( تسبن) ریعض ( ش) وب (نیا) هسیاراو(تسه) ریعش (ش) لوا (نآ) هکنوج
 (یراشایانعم) راتوط(دراد) و (نیا) لوا(نآ) رعت( ش) م(نسح) ریز ( هک) كليد: :ک(اردوخ)م

 هدناسح لس زا بوبح لوا تسر تروص نالوا قشاع هنروص نالواریغمو ینافو هب یزاسح بو یا

 بل هب اراو ینکشم طخ قول ینکشم طخ هس اراو لعا بلر دره اظاما كسر دیا معز ودر دق ول ین هنا

 بوو دن ڪڪ ناما رداکد یلاخنآر ندسةاوا لئاز ی حو ندنارغتو ندناصقن لاحرم قول ىل عل

 تامل و یس هت افص نسحو یسهاذنسح كن آ هکردنوعب ےدق عناصرب لوا مس - هلو نادرقو م هن هوکه عقق>

 سد اهو دنک هدنس هس دق مرح هکر دق اور ديرب ندتال ال د_تو تاریغتو ندانف یس «.سدقراوا

 | ردا 2 و ا و ا یا

 مد

8 



 دراد ني هزړز یباهییاولان نارزد هک « ناد تمنغیاناوډ یثابنمز یورروح
 راتوطرلقانا و انقوح هدننلار ناروداریزلس تعنغ ینا اول نس هلو ا هرزوا یزویرب هکانقو

 لب (ناد)م(تینع) كلددات (یاناد) نسوا (یشاب) ر (نیمز) زوی (یور) یلدع (زب)هکنوچ(وج)
 یانع) راتوط (دراد) هدننلار (نیمزرز)قوح (یسد) راکلزستردق (اهناوان) م (نارود )ارز( هک)

 هدئدم كغيداواهدنابجهدنزورب هرس یس هع رکتیآ (نافاہلعنملک ) هتاذمعتسا (قراشا

 ارز هب | فرص بول تمنع یکتر دق هنلسصع یهلا تدعو قشع بو دیا لان یکیلق ند _تبح ہ_ ھالا ی وسام
 ناس رتا مستر دقو رح اع هد ان ار نامز قو ج بولو | عطقنم ندلع هدق دلو ا یناف بولو ا ماعرع هلنامز رود:

 * (درا دیشلهرربقف تزع ساجر دص هک ار ناف خو ناف عض منم یارکنمیراوم) ± نسرولوا نامشپو

 ران و طرب ةف ی, روواهدلو یر دص كن لحم تز _ءاربز هابار ظذ هلن رات ح ہرا فیش و هرا_ةہعض غیا

 م(نافعض) هسکش فلتم#ن هل اماستد (منمیا) هقاب (رکنم) هلتراقح (یراوخب) (تادرفم)

 (دداد)یب رووا هداوپ (نیشنهر) م (یقف) م(تزع) م(سلجردص) ارز( هک )م (اد) لقرآ (تانیخ)
 یسللح تآ (نیدتهما واک امو معراج تعراف) هاد عتسا (فراشایان-ءم) راتوط

 تمعنو نامزءانعا نان او ارت قوم هراو دنک نور اق دو ارورغم هب هبروص تمعفو هنل ماست د ا

 نوجا ین داها کر ود ودر اعم نیا كارت یاب رات ھا تر را
 تزعارزز کاپ رظن تر اةح هرلا لو او بنا نالو ارغالو فست یرانبزاندوحو هبا تادهاحم ا
 نالوا مزالمیل ول یهاا تفرعمو قشعو یعقتسم طارص ی راما قم یلاعو ینردص كح نالوا یساح

 ردیاراضتفا ل غلو | نکسم هب ارقف تنح هک برات وطرلارقف
 درا د نح هشوخز الن کن هرخ نازارمش دن هک # تسنادنم در د یاعد نتو ناچ نادرک الب

 ران وطراع ندنح هشوخ هکرروکرخ میکن دنمرخ لوا ردم دیا عفد سالب نتو ناچ یساعددلرادنمدرد
 (ک)دد(تسا) ولدرد(دنمدرد)م (اعد) م ()  (تج) ییددنودالب (نادرکالب) (تادرفم
 یی رش هددقاشب (نیچهشوخ) نم(ذا) داع(ت)م(نمرخ )ندا (نازا) م(یخ) ردوک (دنی) ےک
 یروصءالذاو افعض هرس ید ارش تد دح (هتاوهفر ةفااعادا) (یراشایانسعء) راتوط (دراد)

 ںولواہتادنء دربال یساعد EF :مدردنالو | هتاف ءا رقف یونعم ءانوقا ل فو صوم هلا هتل ات اة صو

 بولیا عج من یاد لاما یک مرحلوارد_ یه یا عفد یسالب نو ناجهدنرخآ اع هک هدنلاعتروصو

 لاف ءا رقفیک كنو هکرزوکرخ ےک ندرله هرفدتسهرج لوا هک ن دنر دا اند له اوورخم هلکتا

 ندعهللا وسر با ءار ةف هرف و هرفکر داراع ندشلفاوا بحاصمهراه ادحردنالومقمو

 یلال هللاددوعن یکی .دش اراع

 درادسرتکمالغو رکو دشن وح هک # نانوخ هشنآ اب رک یر نم ییعزاابص

 ردراو یس دن دا دز کور منم کسصو دیشب هکید مرر هنهاشراب وخ لو ندمنشع منی ,اصیا

 (نآ) هب ود (وک)هیتدحو (ی) ٽراشا(نمر )نب (نم)م(قشع) نم (ڌا) م (ابسص) (تادرفم)
 ىدا (نيرتمڪڪ) م( مالغ) ر درامما هاش د اب کیا (ورسضل و دش )لث م (نوج)م (ناوخ شر لوا
 لمکمو لماڪڪ اا هت ا لودر ع رش تع لاکو ها ماتر قف یا (ینراشا یانعم) راتوط (دراد)
 لب وس نخررپ هن خاش راب وخ لوا هل دق, رطز ان ندلاحو قشع منن مینا درب یناحسهر سوو یهلا ل تفر هام

 یونعمناطاسوردراویژهدسا یندا یی دشاناسح ار هاتم كن آ یکو رس کو دم ڈ ج هل هک
 (ج اریانا د ءاشد نملذتوءا.د بت هزعت) هلن ذرعتسا هکر دراو مه یرا مدن العا هن یت د یر دلق

 و درس هل اس تاغصكنوذنك

 درا د نشنمه یادکی ناطاس کشد وک ٭ سلف یشاع ظداحوحمهاوخ ین دیوکرکو 7
 (تادرفم) هاب زنم ینا دکر ناطاسرب هک کسب ڪس داک | هد مز خس ای شاع سافم یک ظفاخرکو

 اش و کح,)(سافم) م( قشاع)( ظداح) لام EEA ین)هید(دیوک ۱م(رک او)



 اع و ما

 یا ط (دراد) ب نح اھم (نیْنمه) رم رمتفرب (فادک ) هت دحو(ا) ۳ (نالعلم م) رمت (س) زکلیوس

 سلفمنداع ی طظفاح قرقح بو نالوا محروم رکواب اطعلا بهاو لوا رکا (فراشا یانعم)

 هک کی د هوم ځلو ابو دی ااکلاو تعافشربنوجما مزب زسرلنالوا هاکرد لو تهی ا هبدمزتسا قشاع

 | مرک كناطلسلوا همیار مم هر اد تأود تلعالب یس هد ساقهربو هتوط بحا صم نا دکر ن اطاسرب

 . و را راب ارادحرف ورورمس«وراو دما یراهدنب عج هکلبزلکناصقنهرذرب هنناسحاو

 سر ەن ی السو مالک تشو ٭ داتسرفن یاس را داد هکتسربد

 چک (ربد) ت ماوس نوت ها تمیز قم ما یاد نوک را دلد هکر دنامز قوح

 مالك( اا )یدمزاب(تشوت )یدمردنوک (داتسرعن) ربخرب (یاس)بو (راداد) رد(تسا)

 هحل باجر ضبقو بع هن هاو یه (یراشایانسعم) یډمردنوک (داتسرفن) مالسرب (یالس)

 یدمروکړ ا یلجتو ضبةرو ید مردنوکرخ رب بوبح نالوا بواتلا با ذجو یدلوا ف کنم نام
 یدایا شع تمالسرب هماق نالوا یک هناخو یدو ا تبا" بولی زاب یھل ا هر ہدمل د ولو

 داتسرفیادودن اودنیکب 4 ناراوسهاشنآو مداتسرف هماندص

 زو (دص) (تادرفم) یدمردنوکرمش رو یدقر داب سر یهاش كراراوس لواو مدردنوک همانزوب

 هکر درک هدابز ( كس ) رلصتب (تاراوس) م( اش )لوا (نآ) مدردنوک (مداتسرف) ۳3 (همان) ۱

 (قراشایانعم) یدمردنوک (داتب رفن) ربخرب(یاب) یدمریدت رکس (دناودن) هستدحو (ا)

 هاشنالوا درا ا لاف لوا مدلی اقاستشا ضرعو باط هنوکز وب هلا د ها څو ییسو تاض ابرولرد هح
 یدمریدلب مخرب ندنورد لاوحاو یدمر دلب ینا جره ذج رو كس راع رس تقق>

 داتسرفن یارخ مک ی ثوروهآ چ هد ممر لةع تفص یشحو نءیوس

 (یوس) (تادرفم) یدمردنوکو اثنااص لیکر وولثیرو وهآرتهنبن اج تفص یشحو شکر وا یقء

 بک ) واشیرویناربج (شوروهآ)نکرو(هدیمر) م(لقع)م(تفص)م (یشحو)نب (نم) بناج
 ندنقاتشاووزرآ لام ڪڪ و ند رغ (فراشایانعم) م (داتسرف) والا ص كلکک ( مارخ

 [تازع درام ارت شوک بولو علم ندقاخ ی تر :اوح ینحوو شاوا عیاضندو دسذک ی 2

 مالل سا | هلع (فسول نم اان ) هلذلقاق رهانم هنس ها ذ بس دقرا ونا«: لاج قشاع بب رغ شع اراش خا

 زع دنفا لسو هلع هتا یلصهقلا بح وهال لاعیارعص یونعم یوهآ ربنعل او سان «بطا ناروس

 لر دم ثراو نالو مار ك که لخاو ا لصاو هل اصو تاناع هلا ه ونعم حار عمو تحال هر ندننح اله یش ور

 هروهظو یدمردنوکت لصو مارخ رب ندنمارخ ندناروهظندنرورس لاک لرل همهلارارمء!ند ع مناد صو
 ۽ ( داتسرفن یاد هل داس نوځ طخ نازو « تددزالد غرم خدشدهاوخ هکتدناد)# یدمروذک
 (هکتسناد) (تادرفح) یدهردنوک مادر ندطخ یکر غز لو اور دکر هتک دلا یت مم ملکو کہ کی دا

 لوا(ثآ)ن د(ز)نداا(تسدزا) د لایک هم (لدعح) من (م) كک ( ندش) رتسا(دهاوخ) هکیدلب

 (قراشا یانع) یدمر- نوک (داتسر شن ) قازو درب ( یاد )غز( ل لس ) لث م (نوح) شید هزات( طخ)

 ندلا یئوق, ماکوک ندنسب داق با حو ضو هڪ داس بو نالوا ةرذ لاق م هنع بر ال

 یکن يتم لبخ نیز حالا فو الو رد ردکر که سی ناشبرب لاو دکرکهستک

 ۱ یدلوارهاظرت ار ندنرلرثا قاماق یر هملج تافص طسانویداه

 داتسرفن یاحومروژم هکتسناد * تسهرسبلر 2 قانا اوف برف ۱

 ددم (دایرف) (تادرفم) یدمردنوک ماجرو مروا کی دل: قاسبلرکش بانج یلاعلوا هکدابرف
 م ( مروخج)یدلع ( تسنا د )بانج یلاع( تسرم-) یلقا دو درک( بار ڪڪ ) م(یاس) لوا (نآ)
 .تققشح روک«یناسلوا هک ددمودادرف (یراشایانعم)یدمردنوک (داتسرفن)حدقرب (یابم)

 ندود ڪڪ هکب داب ترضح بانج یلاع لو او تد احوررکسدنا زل داوو تمحو قشع بارش یل مچ مو

 یدلب ارو هطهدنح دق ماقو ی دمر دنوک ماجربن دنمرکم روج یا اط یونعم بارم و ین دار ضرع یب

 ڪا و حس
۰ 



۶ ۶ 
 ل صبا س

 داتسرفن یا قم مهر اررخ معه ۳ تاماقموتامارکفالمدز کا دن

 (هکنادذح) (تادرفم)یدمر دنوکر خر جهاکب ند ما ة مز جه مدروا ینفال تاماقمو تامارکهکردق لوا ۱

 م(رخ)اکب(م)اعطق (ج*) م (تاماقم) م (تامارک) یتعسیمالک (فال) مدروا (مدز) هکر دقوا
 كیا جو ضءق لوا (یراشا یانعم)ی دمر دو کح (داتسرش)ماقهر (یاقم) م )چ 2 نم (دا)

 مه اڪ, ,ندماقمر جھ هکمدزوا فال تاماقموتاماریردشلوا ند_ناصتنرام و

 ی داباروهظ تقشحریاکب ندتتقَ> لب ر ەدىدّمسو لاوح اكت ام اقم بابراو یدمردنوکر خر | ۱

 داتسرفیالغ یاسهاشزک ه دشاب تساوخ او ہکش اب بدان ظقاح ۱

 "تا دوسهم) همه هرددوکم ا رم هاش کا زلوا كاب دقلداشو تح ار هکلو الا بدا ظقاح یا |

 رک (رک) زلوا ددا )كلی د(تسا وخ)قاداشو تحار(او) لوا(شاب) لب هللا دا (بدا) م( ظفاع) |

 ظفاحیا ( را شایان ءم ) هدد دمردنوک (داتسرفن) همالغرب (یالغ) رخرب (یاس) م ( هاش) |

 ییا وعدو فالو ی ابرو بذک لوا پد وم هللا فی رش عرش باد ا هلن و یعس بو دیا تمه یلاع رکو دنک نامه |

 ناسح اورا تءاربورځ ر ندنهاش هو دن کک کلو قز لوث ها دف هسناو قسیکتتو ناچ بومی ارت |
 اّساهلو ۲0 زلوا كلی اقاداشو تحارن رب هلوق لوا همیار هان |

 دنر کش یاد یارزا مقاَمّسم ۳ دنقثب دح رب هدزه دنخ وية تسر یا ۱

 (تادرُمم) رده هک هس ور نوجا هت ا مقاتشم ردشمرواهدنخ هرزوا یزوسدنقكن اهدكنس و کیا |

 (دنق) ماا( تيد ) لع (ر) مروا (هدن) لوک (مدنخ)نس() قتسف (هتسپ) ادنفر (ا)
 ر ده هه (دنش)هسوب (رڪ) رب( )( ادخ) للعت (یار) نم( د )م (مقاتشم) رگ روس ۱
 لَ روصدنق يذل هيسدق تاكو قو ذل هطساوالب ضبف كن قیقح وب ىا (عقیاشایانعم) | ۱

 دی ال لوا ن هادم عر دبش |میهوریتعو لمل دن ینا برو اهدتفخ هرروا یزوسكت هاست طوطحو | ۱

 لب 4م هلا ضفو كن امور تذل لوا ین ر ورخ نوا هقا هک اوماج قاعدش رع یا قاتسشم كنناسور |

Ec ۱دولوا لصاح یو  

 دم دون ارا دخ و یسک مس یا ۳ دنزمد هدنخ ر کش س نما مکی ایم

 (تادرفم) هل وک کی دنکن واهن انس هک ن س یف یا هلي وس هلت اهل رک مزا هکم درن لاوش

 یا ( هتسسپ یا)هروا(دنز) سن (مد)یبلو کیک کش (هدنخرکس ش) مرام : (نمرا) رب (ہکیاج)

 (قراشایانعم)هلوک(دنخع) هکیدنک (دوګ )نوجا ها (اوادخ) نس (ول)ن هلمک (یسیک )یتقنیف

 یک اع یا هلکهر و عظ ی- هس دورا وبا نالوا هت ید ید یا قح که درر لوش

 | نرو طر ارب هسضمق لها یکی دنکه لکتدابعو لع نالوا اول طو طح هکر سسهک. ندزغمیدهاز یاو

 هلوکهکی دنکب و دباه رسم ین دنک هلا یوعدیروق نوا ها

 دان دوشم نح“ هکم ر دک هصق نیز » دزمد هکدران و تماهز یاو ط ٍ

 رازواورولوا لک وزو ار زمرلباتعارب هند هصق و هرو م دن دک م اق كس هکزلو ار داقییوط

 نم(ز)روا(د) سفن (مد) واردات (درسن)(تمق) نم(ن)هیتدحو(ا)م(توط) (تادرقن)
 ار( قياما یانعم) نکو (دنلب) دولوا(دوشبم) زوس( ننه-)مرنک (مرذکی)م(هصق) و( نيا)

 نالواتاضود هکلب ندکوصب تا ذك نس بوم یا ابلوا ناکو ابنا نالوا تمکحورارساندعمو تفرعمو

 | یرارساوو ندهصقوب نیرولس هل و ار ا درب ندرب هن ی دمز زوار داف هک مرو رخ ند ڪتا لوقو و

 نم) هکر دام ع هک اردا یتستحو هنکح هش رازوازوس ارز مرولوا لالو مرلدا تعارف ندناس

 رددلس د ( هناسل لک ها فر

 دنس دوخ ده دنعم مت ام ۳ فزبس هنعطرکو ییا دم هربطزرک

 ۱/4 (تادرفم) زاکد دقتعم هب هسک ب مو دنسد دوخزب نسهروا هن هطمرک او سهراب کت ن رکا ۱

 (شتعم) زد( نسب )ر ( )سه (فبم) م( دلو )نسمرتسوک (یاس)بضغ ی رکا
 ل .1 ۲

۱ 
۱ 
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۶ 

 ندتمک>ورارساوندس احور:دایا (فراشا یانعم) یکم دکب ی دنک (دنتسودوخ) مدآ (دم) یاسا

 اک دوو بچم نالو ارب عب نده اار ارس ءاز هلان ءط رکو هلا بضع هزر رکی عد م نالو ارنا

 زلکد دقتعم ینااحو یمالک

 دنک نیاراتفرکت شکن لد هکارنا * دوشکهاک ۱ندلاح-کتفشاز

 نم(ن) (تادرفم) یداواراتفرکهدنکوبیب کوک ہک ی هسکلوارولوا هاک | ناقندنفاناشبر ثااح ب

 لوا( کارنآ) دوو (دوش)ناق هک م (هاک) نب (نم) م (لاع) كارم ناب رب (یتنشار
 نالوا باقلایعالواندنسهبن دار ارسا ریو ندنفلناشب ر كنالب هو قشعدردر اتفرکو كالا ترططمنم

 ردشانید (فرعرل قدی نم) کروا ناق-ندافصو قوذ
 دم نآسک دور تک یاهورد لد دا نوش دوز هددزا تدزینشرن هک هاو

 (تادرعم) هل لکو که نتبحاص«كندنزرف لرل وك نسهمدقا غرا ناق ندکز وکدهک كسرتسا

 (نوش )یاب (دور)ندزوک هدیدز !)لنس(ت) هسقلع(ز )یر (رب 2 O (هکیهاوخ)

 هملوا یراج یعام رانا ن دک ز وک ندتارف ةدردو ندا حو ضمق RONEN يشاع یا (فراشا

 لک کک ورک ربندیز اش بو عو ندان د یان نالوا سفن رسا و نده رطماوعنابعدم

 ردشنار بید اقارحاییاوسامیهلاقشع ارز نی هملعاب

 دیس کش رود شت "اردلدوناحات ۷ تساکخر عن نآدش مت قوشرازاب

 (تادرضح) مدنا كارزو ەن دشت ایزو ل لی :۲یلدو ناحات ردهدنقخر مش لوا یدلوا مرکی رازا قوش

 ردمدنق(تداک )قاکب (خد)هیج (ع) لوا (نآ)یداوا (دش) شمزیت(مرک )م(قوش)م(دازا)
 كارز (دنبس) مد (ک رم (ش)زوب(یدر)(نت)ف(مد) کوک (لد) م (ناج)یتس()
 قرارح ملکو ک اطاق وشو ید هزة یرازاب یهلاقشع هنناکر هلنا لهارظن هلن دم (قراشایانعم)

 كتىق.ةح بوم لوا ی دو ناج هک انردهدنقیهانتمانتاضوفویهاا هسادرا وبا لع لوا ید هداز

 مدناادفییناسهنل و ییعراوناو مدیا قارحا یک تارزوهدنتشع ست آ

 دنخا مزراوش و یاج تساکیناد د یمن ناو ء جن لرتوح ظفاح

 ۱ ردهددنخابر دهدمزراوخردهدنق لر لتسنسمروآس نسزیبا لر یسهرع زا یک وح ظفاح یا

 (فاد)نسزایا( یکی ن) م (ابوخ) رو ازوک (هزغ)م(درت) کنوچ(وج)م(اح)(تادرفم)
 رظنو نت ګو قشع تل سلاعتو هاه س قح نالوایو عراب و. هلا قح نوعن ر هڪ وح ظفاح یا

 كماقموأل E روا نسرولوا مزالمقح هاکر د ابلاعو ابطا عا دو نسزایالرت ییلوا هدننانعو
 ماةمنالوا (ردتقم كىل مدنع قدصدعقمف) رش اوردەدناکمال ارهسنالوایونعم مظعرهشابردهدنو

 ايا و ردهدهالا ءابلوا

 دیآرب تز ناجا نان اج دسر ناب ۾ دناربنمماک ات مراد بلطزا تسد
 (تسد)(تادرفم) هةح ندنت ناجا هر را هن اناج نتا هه دلوا لصاح مدام مات ماو اغ راف نآر بن دبلط

 رنو دیدرت () هوا لصاح (دیارب) مدار نب( نم ماک )یس (ات )معو( مرادن) م( باط) ن (تا) لا
O Em (em O) e (i 

 2 اف نآ رب ندنیلط ترضح ل اج ءدهاشهو تا ص وو تد رق ها قح تا نعوم کهن ءاشنا(قراشا یانعم)

 هد هرس یس هلملج تبآ (نیقملا كیتأ ری كيودمعاو)هتناذعتسسا هخ دلوا لصاح مدام کامل وا

RT ayهام  o 

 (یراشایانعم )ر دیرام-ا لر هش کیا (دنخو مزراوخ )لر كنس( و یاج )رده دنق (تساک )نسمرولب

 ]| (قراشایانعم) م(دنک) و(نیا) قسنوط (داتفرک )یداوا (تشکن)یلکوک (لد) ہک كن هسک

 نیعنالواهدنتروصالب ودردوب همت وط هقشعدن کو یلکو ڪک هک هم ېک لواورولواء اک |ناقیدم

 یانعم) هعا(دسنمم) سا حیف ar ی (رد)لکوک (لد) ناو



۶ ۷ 

 دارن نتزناح ات شب وک اخو میام +« یراب تفرکن اوت نابافویب وج م دره

 (مدرد) (تادرفم) هقحندنتناجان زب لای وک لاخكنازب زاوا نکم قعوطرابرب م دره یکرلزسافو
 (مییام)هیتدحو ()م(داب) قتوط (تفرک) | لکه نک (ناوتن) رازسافو (ناافو ی ) ل ثم (وح) سفنره

 هت( ديار( ت) ن (ن)م(ناج) تح (ا) يمض (ش) لغ (یوڪ) قاب (اخ) عمار
 رد اکد نکی كم رو لکو که رار ند اوسام مد ره یک ر لنت اافو هم سلادهع هتل ا۶ا نا (فراشایانعم)

 دل د هر هځقح ند ات ناج وات رن درا مزال م یهالا لوله اکردو وح هاکر دز هلا = نوعو مرک

 دنآربندیز اناج یاکه هتفرب ٭ شناهدزا هک ل درد ترسحو تسلر ناج

 راحندندناحنکیا شم | لااحد ا مھر یه ندٌناه دكت ۲ رکود هدلکوک ترسحورد هرزوابلناج

 (ناهد) )لر (لد)ف(ه)م(ترسح) دد(تسا) دود (ب) لعاب (تادرفم)
 ( آر )م (ند)س(ا)(ج) دا رع (اک) اعف (جه)نمتول (هنفرسن) رعش(ش)زغا
 ی د لکو کوهدنار اضا هرزوا قمقح هلا هللا لاج راونا ٤ دها دم یوزر آن اح (فراشایانسعم) راقح

 ]یخ , ے۵ ند نم الاکر ارساو ندنستیلص و ضف كل نلاعت قح ید-کو یدلکحر ۶ هکهدترس>

 ولدیراقح ندند ناحندع !لصاح

 دیار نھ دناز کنانس د كنت ماکد وخ + ما كنت الخ د تز زا

 ( تادرف)رولو ال صاح ناد ندنا هد لو ادو ی دارم دررقف رواکهغار اط اح ند رسح ناه دك آ

 ملک ) یدنک (دوخ)م(ناج) هغاداط (كنت رو( ربت (ش) زغآ(ناحد)م( ترمس )ن-(نا)
 (تراشایانس) دارا یر زغآ(نهد) تش (از)ناش(ک) رتف(ناتسد کت )دارم
 لرانالوا ناجرمقفرواکهغمقح بوغلر اط خاحندشرمسح یس از فناج مالکو یسالعو ضف كن و لوا
 رولوا لصاح نان دضاسف لوا بک ید اره

 دیار نفکزا دود مور دشن ازک ۷ رکو تافوز ا دعد ناسا

 (یاش >( E زانو یک ووا طاو حا یب ۶ ره من هرکصندافو

 مرا (منورذ)م((شت )ن٥ (نآ) هار )ر (i هرکصندقافو (تافرزادعب) یعربق مب (نمتر) جا

 اعم ہد بوم لوا (فراشا یانعم) راقح(دنارم) م(نهکح) ن م (زا )نتو (دود)

 جا یعرق هر کم ندعافو هکردرا دبهلوراس در د5 لوا یشت | مرکح و یٹا مزوک ندنغب دلوا لصاح

۱ 
۱ 

 راقحنتوندمفک ندنشنآ مورد هک هلا رطنو

 دنآرتنورات مه دی رر دورس مھ را تما ق تماهزا ار نج اخر

 ۱ (زمْخرب) (تادر ةم) ها اق یراف وب نوران مدل قول اط یورس مه كجا نةكات تماسق كن قلا

 هوا هدعللوقو هلق وب اط( ( دیآریرد) م(ورسمه e) تات شا 67د2: رج)یتس (ات )قلاف

 تهاویا (قراثا ات دعم) هل :ماسق ی عد هاک (دیآ) یراو و ۱ (رب) ردحاعاهرافنوژوارب (نوراتمه)

 لخالف ( N ARE و لسو هلکت ان ءو مرکل من بوح نالوا قمقح یل طعمو

 هن شان كقانشءقشاع ندلگروهظو هرس یسهعرکتآ (افهسصی-ومزخ و اکد هلعح للل هیر

O TTك مالا فراعنالوا م دد تام یکی ورم  

 نادرهبولکهفاصن الفا لاء نالوابلقلای -اف نو دنادوحورا ظا یک حاعاهراق مههلو اه دابز بش

 هلن | یم هنلصح تو قشعو هملغابلد هنلولا دخ

 دیار نجحدرکمدر ھو مسن دیا » توروح یلکدنابغابرد هک ی ورب ۱

 (تادرفم) راد ارود ییفا ارطا لنج مدر دور واک سداد لول یلکرب یک زو كىن ە غا کە رزوا دما لوا

 (ت) رو (یود )لث :م((وح) لکر ب( یا EY)YR) E (رد )کلو ا( :۱) دم دما )ی )٩ لع(ر)

 را :ارود(دیارب) عا (نج) فارطا (درک) سنر ۵ (مدره) لب رع“ (ےسن) روا تا (دیا) ريمض

 ا شاو بد (هرآ لار دءاال) a Taj نالو | هتلادسا (فراشا یانسعم)
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Skیس مدره م یندهتاب فراعنالوا یرمهتاضودفرهلغم دما ق وتو  

 اح دقشع ءار بشوزور هلا دادتسا ندا دخ ناد صورا ارو د فا رطا لغان دی ورارم-ا هللا تم ھو

 * (دیاربنزود م زاداب رف ہک ل یاشکب ه ناریحودنوث هلاو قلخ کوریاع) ه راب |! دق
e(یاع) نو هقاق داب رف ندنزود نم هک ماکت رهلوانارمح و هلاو قلخرفاورم  | 

 | ندد د(ب)چآ (یاشکب) م (ناربح) رلاوا (دنوش) ریتم (هلاو) تلخ (قاغ) زوی(ود) راسو
 نوصعحلنوصب تادبراب (فراشا یانعم) هقلاه (دنآرب) ثاناوروک ذ بر بو هو

 هلاو بولواقرفتسسم ہک« تا ذل راوناةذلتعاجرب ندکرالوق یشاع فراع هک البارا ها كیا ذ ٤إ _ ع
 رل هک هناقفو هلانو هدا رف زود مم ندم دان رف خب هک مرکه امسا الب ضنفر ورا هلو ا ناری حو

 دنآرب نکشنآ اب هتسکش لدنيا نوح » درادتسهاه ت فلز ت کش كير 5

(i ر) (تادرفم) رب! هیاغهصن هتکش لوا لدهتسکشو راتوط خیل یلکویرب ره e 

 (نبا) م (نوج) راتوط (دراد) غآ (تسش) یللا(ماعب) ریعض (ت)م(فاز) ماکو (تسکش) ربره
 (فراشا یانعم) را هبلغ (دنارب) ماکو( نکش ش)لوا(نآ) هسالمال (اب) سارق( هتک )باق (لد) وب

 بواتوطرالوقعهدک ار دا ینا ری اردا هت ورت مک ها مدت 8 لڪ "1 هداضتم تافص سب راب

 : Eرول. هلوا مس هک دلوا ها ا تاد تالت هر ارسا او تمکع ل را کیا وک« کشور دے

 رولوا فشکدنم هغ هنیدارار ناو

 27 دیار نم ارد طفاح ما ہک احره ۳ نازابششعلمشرد شرب رک ذدنب وک

 (تادرسقم) هلوادابهدنرتکو ساع یان لطفا هکهدربره رار د نرم رک د كنا هدن-سهیهزراز اق شع

 ( هک اجو ھ) راما وا قشع(نازابقشع) هرمز (لبخ) فارد) رعض(ش)م(یشرک ذ) رارید(د وک )

 طقاح هل غ ناسا (یفراشا یانعم) هلواداب(دیآرب)كنريد ( نم ا)یف(دد)م( ظقاح مان ) هک درب ره
 ی دعا راک د هدنرنکس اح یاب كف هکهدرب ره نوصگ دا ناس یقشءرارم .ا

 ادا هلو زردیاداب هام وراراب وسنرخرک

 دنا هدرک نیم قالا ه دید دانتووص و دنا هدرکن یورو هامابرک تیور تب

 (تادرفم) ردرا كب ا قالا هتسمخت قروص شل روک ر درا كايا هست هن ورو هام ییزو كن هجر کا

 م(تروص) ددراشابا (داهدرک) رکتوا(نیور) هبآ(هاماب)م(کا) مش (ت) زوی(یور)م (تبش)
 یا (یراشایانعم) ردرلشابا(دنا هدرک) م(نیمن) هس المال (۲)م (قاحلا) شماروک (هدیدان)

 | موعب قلا نالوا نورا ع هناد هزنو نولو ةباع هنأ لا ءتبولوا راصبالا لر دوهوراصد الا رکو ریال

 ۱ | ها ددکلب هر وام یا قو هلع یکدوح ف رش تاد سهل ہلا فارتعای رز قاشءهجرک |

 | هشتلا نیورو درب امالکی کر ديا یاس همت ف روص دورك نکا ر درا ابا هسته ربباتفاو

 ودهزامندنشرلخ كنم ن تاز كنسهسخ ور دراشا | بلط قضحت نا بزتلاو

 کا درک زشودانه فزآ اک اهن ق آ ۰ ھا تنامرکنا روشیشع ناتسنادزا همش
 (تادوقم) ردراشای اند مشو دانه رف کر اکع لوا ردهشرب ندنناتسا دزمقشع یک رابوقاغوغ مزب

 دد(تسا) زی(ام) ی رابوقباوطضاواغوغ (نیکناروش)م (قشع) م(تاتساد) نم(ذا) هرذرب مش
 (فراشایانسعم) ردرلد اا( سا هدرک )م (نرشوداھرق) عبتادا(اه) م (تیاک) لوا (تآ)

 هغ رس یس هع رکتبآ ( هللا ة شح نماعدصنماعشاخ هت ارل لج ىلع نارقلا ادهانلزناول) هتتادبعتسا

 ىع نالو از ڪڪ ار وے بولو انار را سا مركو وا براضمو ساع هص ناسنا فعفدوحو

 یشاعیک نونجواللو نیرشوداه رف هرس (ةشقاد رطنقزاها) ندا ساد ريت ءةح هاا

 هر یس هبا کک - یش |یاوسر هلاع قلش برشود هراغاط بو یا برط فم یزاقشع ثعیراق د اتص
 « (دنا هدرکن ست هحنآدوسنربغت لب او و ثسو رپ دت لزا مکح اب هک د یا قاس )۵ ردهردرو

 | (تادرسفع) ردراشانانیعت رکی نآز لوا ناکماهرمسغت ردقونرببدنفزا مک هکریو بارش قاساکا
 سس اب
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 م(یغت)ناکم(لراه)قوب(تسع) م(میدت) هزار

 (قراشایانعم) ردرلدابا(دناهدرک ) ولکسشم ( کش »)م (فاز) م(هابم)كب(لاغ)لوا(نآ) دکفا
 تان رل اسوزوسرکس یوداج هز شت آوزودلدناک مرمت نالوا هد زا ج بوو هدناعون صم |

 هت اءاساره اظ مو یس هاذ لت نالوا هدسغلا بغ كن وه عناض هک هن سن لوا یدلیامهی روص ||

 یال,ردق هترهه دکد ن اروهظ لک همالسل اهسلع یموم ترضح اررر درل شل ا یس هسافص ی« نالوا

 ندفلوا تنکتس بودن راز كلاع لس زکسنوا هد هسي دلو ا راتفرکم تشع

 دناهدرکب ناه> ماج تمدخ ناب رح نمک * ديرك یراوع نادنرساک ل افسرد
 ردراشایانتمدخ نی ناهج-ماجرافب رحو ارز زکلبارطن هلتراق> هنسهساکن لافس كهالاءاسلوا

 هلنراق> (یراوخم) هلناءاسلوا (نادنر) م (هساک) بوسنمه«یبقاص (نلافس) ف(د)(تادرفم)

 (نبناهج) .حدق (ماج) م (تمدخ) رابحاصم (نافیرح) و(نیا)اریز هک )رکاب (دیرکنم)
 یعو ماعطلا لک اب لوسرلا اذولام) (یراشایانعم) ردراشابا (دناهد رک) یعروکحیاهج

 دار ازسا ند عمو ینابر مولعنزنشیربک ملاعو یرغص حس یکر رفاک نیرهاظنیبد (قاوسالاف
 زای ارظن هر اقح هل تظ :رمش یک زکیدنک هن رل همعلاراونا رب ک اخدوح و ساک كهللاءاسلوانالوا یناحور
 بلق نالو ا نیب ناهح ماحو (عاتشالاابدا) ریصد دقت (یقطامور مهلا غازام) رال ور ناقب رحو ارز

 بییح ترضح نام لو ترو نما | دیس (یویوالاوهنا) رهلغم یر هن دارارس-ارا وا رب نن زان

 هنود تمارکو ف ذکی دراو ن دبوس لو ار درا ایا یت دخ تمععت هلاک هزي دنفا مسو هسلع هلن یل ههتتا

 + _(دناهدرکن اکل قع دقت هک ارزررتخ د ۴ دشکر ر دنادناد نوح هناکس درخزا )# ردرلثمربا

 ردرلثابا نيب اڪ اک ایب دقن لقع هکیب زق یو ح مزو ارولو ار داف هن هکمکح هب هس هلاک ندلقعرب

 (ر)ف(ںدنا) دواب (دناد)هتن(نوح) هبتدحو (هزم-ه)داب(هناک)لقع(درخ) نم (ذا) (تادرفم)
 حاکن(نیاک )م(لقع)م(دشن) ل وعفمدادا (ار)ینومحمزوا(زر) زف(رتخد) یدکع (دمذک )هننس

 تیآ ( هقا مکر ع ینو عمت اف هللا نوبت نکا لق) هلقادذسهتسا (قراشایانعم) ودرلشابا (دناهد ک)

 بو دیا ل صحت هقداص تبحو قش علته لاک رش ارو ابل او اباق یرابح اص داعم لقع هرس یس هع رک
 بارش لش ءم ل ةع درج تمعسال» تسرب تر وص نالوااد-جو هناکس ندداع«لتعاماراب داوا هلا ىلا لصاو

 یک یت دلو | نکم یاقاج وف یزد هرک ان زسح اک:رواوار داف هصن هقاو | نا لا لطاو بو دیا نشون قع
 ر داکد نکم تمارکو تاصوزم.داعم لقءو رس تبع

 دنا هدرکن کسه قا شعاب هک نیب لواطت نیا ماركا ساک هعرجزا دنا هرهب ی ناکا

 (تادرفم) ردراشابا هق اذعنیکسم هکر وکیل و ردرازرس بوصف ندنس هعرح نس هساکر لع زکرا.تسخاش

 م(مارکلا) هساک (ساک )م (هعرج) نم (زا) ردرازسبیصن (دناهرهبیل) راب وسن«هغارپط (ناک اخ)
 یانعم) ردراشایا (دنا هدر )م(نیکم)مراقشاغ(قاشعاب) هکروک (هکنس)ملظ (لواطت) و (نیا)

 نرو راجا دش هن راتداهسنامبندبخم هغ رس یب رش ثیدح (طاهنالوالهذعا انار هلتنا) (ینراشا

 دادعتساو تب احور یاد هلا تا ده ا عو تاضا ر نالوا یس هنس تذس كلسو هملع هنا یلص هنا بدنح
 هب هّیاسفن یادغ درج موه ههل دس هل دلج تبآ (ماعنالا لک اناکتواک اب ) بول و تو وع تارش

 ا

ZZو ےس ی وو  

| ۳ TIF 



gon 

 ن ا ی نار كهالاءاسلوا نالوا سالام دیجی ناک اخ نالو نالوا بلقلا ی اق لتعانقآ

 ماکدیٌهراما سفن هللا تا دهاحشو تاض ابر نانلو ا تراش ا هل. س هع کا (هسفنل اظ مهنمو]) ر درام« بما
 ردراش ایا وص هقاشع نکسم ینو د قلوب تد احور یاذغو ت | شون قع بارش بولو ا یا اغ هرزوا ۱

 دنا درک هاشوز ابهش هر مه تما رک نا چ تسندقودسصدروخردنغزوغازریهش |

 (-) (تادرفم) ردراشلیا شادلو هنمهاشوز ابهش یتمارکو ر داکد یدال هد قو دص یدانق كنغزو غاز |

 م (تمارک )وب( نیا)لکد( تسب )م(دیق)وآ(دیص) نیا (ددوخرد) قالبج (نغز) غرا (غاز) دان
 ادلا) (فراشایانعم) ردراثابا(دناهدرک ) م (نهاش) ناعوط العا (زابهش)شادلو (هرمه)

 نالوا یو لسنهعلبو لکا یاد فج یک نغزو غاز هفرسیربخ (بالک اپلاطو فج
 تب رقنالوا فو هال خ سحهلءاق فض نالوا هتد انا دله انالوابول_ةل یا تمج یو ت»-۵ یفد

 تبعو ی شع بول در د(ناعالا نم ةم یل ا ولع )یل اعت قح یم ارکویر داکد قبال هد دو دص ی مالالا تاصوو

 ٠ ردراشمربو هرات مه یلاعوز اور یلاع یک نیهاشوزام م ىح اص هس دق توق ندا ادق یا هد: او

 دنا هدرک ن کشم لټع ماش هات نافراع « نازل د یوک لا دراد شنا تهکد

 ِ (تادرفم) ردراشایا طعم ینماشم كاقع دن وراذراعراتوط کار یعبدیا شخص تاس یک اخ یس لع زابل د

 هدلحشو (اعیا)م(نافراع)م(ناربآ د) هل (یوک )قا ربط( )ی رو ناج (شښڪناج) هعار(تهکن)

 ناحهدق> هار (فراش | یانعم) ردرلثایا(دناهدرک ) رطعم (نکشم) 5 (لعع) غامد (ماشم)

 نان هدنردوجو ےلقاکاب کاخ یرل رب سو درف سلح نهال ابلوا نیل :الصح هسدقتوق بودیاادذ

 نادواح تاحكهلل* الواو رل ةد اعورافراعر ات وط ه- ات یسک اش بلقنالوا یفلا لب

 ردرلشاب ارطعم ی اشم كاجو لق ندنرا هن اقح هکسم اوروندنراهب اجر سفت ی دا شع

 دناهدرک نیست قدصزادنا دن اکر د « تساعشنا حا فصورمسکب هک ار ظفاحرعش
 ردرلشابا نیس هلق دمر درا شش هکهدنقره ر د ف هوز کلا رح | لس هشاب ندشابهک یعش كفاح |

 رد(تسا) زس(ش)م(ناسحا)م (فصو) هثابندشاب (رسکب) م (کارظفاحرعش) (تادرفس)
 یانعم) ردرلٌابا(دناهدرک )م(نیسعت) م(قدص)نم(نا)ردراشیشیا (دناهدننش) هدنقره (اعره)

 زدیفصوزرگکحاسحا زس لج یکی دابا ناب هدنروصرعش هلا بغناسل كظفاح برا (قراشا

 (( اذباهو . ردرلشاب نیست هلا صالخ اوقدص بولو تن احور تذلندناردراشسبا هکم دنقر د

 دنا هت نیربتناجزا تىل ىجا ىك » دنا هتسنم ان شوخ راکت وختروص

 : طا کر تندن دت ناچ یشقن مته لنل سام - وکر دراشاغا. بواسا فدطاراکنن یا یکتتروص بوخ كن 1

 (دنا هتسی)بواسا(نییآ)هسب اما (ء) بوی یا (اراکن) ریه (ت)م(بوخ)م(تروص) (تادرف تم )

  (دناهتسس) فات اط ( نیربش)م (ناج)نم(ذا) تءادود(تسل)م(سقن) هکشنسرد(ابی وک ) ر درلشاعا

 ale اڻراو فو عاج یا (فراشایانعم) ردراشلنا تک ناخ :

نحر ولو تادهمتجر هلاع یک انعمو کتروص كنس ی اعت ی ق> مری درد
 : ردرل*ا دا ی لح هلب ولدا فط هدن

 و دارارم- او یراناحور یاد غ نالو ا یراجو شقا هرزوا كل ندکىلق نالوا SE = عسایئابب وک

 ردرل شابا بکر نداق رعو ٤و ندناج نی مش ی دیش خم تابح

 2تا ی نا-اس دا اپ ؟لدو بوح سد تضراعوزب ب طخ

 ردرا تاعا ناہا س ندنز وربعه نوا رطا نی رمن م دلو شکل دو بوخ قو> یکضر اعو یکطخ هزات ا

 کج لکو ک (شکلد)م (بوخ )قو ج( بد )ربع (ت)قاکی (ضراع) لاشصهزان (زتس طخ ) (تادرفم 1

 (اهتسب) لک ض اب (نب مسذ) فارط (دک)م(رنع)ذ و (درک) نم( ا) لدکلوک (نابیاس) مدوپ(متفا
 اخ یکماق ضراعنالوایونعمباتفار اونا علطم لس مرمت ن تورم یا (فراشایانع) ر دراشلعا

 قرهواد رع حور ەد رو صرشیو نرو هدنروصران لدو ءس دوجو یک مال - اا هملع یی. وم هرصزبس ۱

 د و عرضی داد طان نزن کسر وناششاعن دکل دو بوخ ەدابز سلي !هلح اس |



 ۱ دربار کن او |
 ً دنا هت نیا هد درا دو دنکنر شاز 4 نامدصتاام+ یلدخ مدقم یارب را

 ۱ رسم مپ زهدنرادزوکن دنشابزوک نکنرنامدرمنوص-لک یرک_عكلاش كنم

 ۱ () رامدآ((نامدح) رعف(ت)م(لابخ) ر -ع( لسخ) كلك (مدسقم) لملعت (یارم) ن-(فا )

 دا اب دنا هت س )تز (نیذآ) زوک (هدید) م(راد)ف(دد) واکثر (نکنر) یشازوک (تشا)

 | دونح بواک كنرکسعتالاسخ ثعاء رطاخ عج كنس مز نالواقح تلصو هلو یا (یراشا یانعم)

 هاشد برندنشابزوک نکشر ناه ندنرازوک رل هر اصب قشاعهصن نوا یا رخا یرهسناه-ش سواسو

 ناو یکوحاو ناح و ردرلثاعاب تاز هدنراب دزوک یک یراکدلیا تار یرهشهد نمو دق هر هشزب

 » (دنا هتسبنحهفانرب یم مار تصم «  ندناشفالشمو یراطعتست فلزراک) «  ردرا ثلا شاب
 (تادرفم) ردرا اعا تعحرت هنس هفان یح نوجا تط ص ہر د ثنا لاکفلز كنس ی حاص كشمو قارا طع

 (تلصم)قعیاص (ندناشفا)م(تشم) هیردصم()م (راطع) دد( تسا )نس(یف)م(فلذ) شيا (داک)
 ردرل داغ( دنا هتس» )تکلم ( نیح) کم كب وک( هفان) ییع(رب) هبت دو( ا ) افا (تمج) هملدلعت (ار)م

 هنا غامد رلةشاع مرب مظعا توغ نالوا ماع فرص تم بولو ا ضر الا یف هلا فدل یا ا

 تنسقجاص یک یمکحرا رم-او ین دل مولع ہل اع فا رط او كت ۱ شع یناحور دنا ذلو یونعمراطع

 تمر هنس هفان نح نو ا یی ص مرت ت نکلر ديراب [تالسج فاصو نالوا هنا قللت تعفشو كمظع یاخ |

 ر درب ثلا تس

 دا ر نور د٤ ناما + امدر کاپ * هالاکدٌ شنما ربو دو ترور نآ براب

 ر درا لعاب ور دق هنفارط ا نانا ادر ما و ر تا رطاكناو ردم یور لوا بڪ

 رمت( ش) ف فارطاوهروح (نمار )ف (رد) ردمهزو (تسب ور) لوا (نآ) بع (برا) (تادرفم)

 (نی ورد قع )ی هلراب (نانان) یآ(هام) فارطا(درک) هسبالمل( )هی دیدرت( هم (مالک) غا 0

 رد م تاذر مربر و صم حور لوا بڪ براب (فراشایانعم ( ردراشاغاب (دنا هتسد) یز دل

 انمرکح دقلو ) هلن اذعتسا یک یراق دلق نب نم هر ھا وج ید هال یراهاش مع ردس سحر ۳
 مولانا ین ناب کک هنسشابوا لود هجشریب یم ول اج تبا (رعلاورلا قمه انلجو مد ی

 موعلاکی اععا) ینانات هام ید رمش تاذدوخ ابر د-یماکب ردوحر نينه هب رارهاوح هنطابمدلعو ءرغااخ

 ء دنا ذو دنکه لح یرالملسو هل فاصو نالوا تداهس مخا هجرس یی رش "تو دح ( مس دتها می دتقا ماب

 تریکرپشلوا من ةګ هدو دنک یل عنسص برا مر می يیصاح ردسیمراسشلعابو عیش یک نیورب دقع

 نیمآ هّضف تاکرب هقلاانعتمردر ج

 نا هتسد نی رمشوداهرفرب هک ایتیاکح نآ * وایور نسحو تسدو نم قّسع فصو لب

 (تادرفم) ردرلشاعابهرزوا نی مشوداهرف کیر اک لواردضصو نفح یزو كنا و ك ہقشء مب لح

 لوا(نآ) رخ( ذوي (یور)م(نسح) ردشلوا (تساهدوب) نب (نم) م (قشع فمو) م ۳
 ردرا اعا (دناهتس) ردقوش هم هبا یشاع ( نی رج رمشو داهرف)یلع (رب) عح تادا (اه) م (تناحح )

 هر كىلا ەت قح ل ناس ,ندنرل هسقق-فاصوا كلا صالا لرو حشر دقوب (فراشا یانسعم)

 ۲ > ار هشا ة:حدم یی در دضصو لر هدشء نالوا یمظعیاطع نیرادتداهسثعا»

 نوم هضرس یب رشثدح (نمواا ها نمواا) بولوا نیمر تسحالا مرک او نان نتا

 1 بس ذ نسج راكد رور مناص یعلق ىلج تآ یم هنتفر عمو قشع كتو صب تاذناسنا نالوا لماک

 ۱ ید ییاکس یسزاسش قشم كس رز هاچ رف نالوا تقنقح ءرطنقمر دف ضو كنمظءناسحاو كس

REرد قصو كلام ن  ` 

 دبا هنس نیم قالا خر کی دنیزارغ ۳ :قشعرس یز یوک,تقشح شا

 هتصر دالا يخرب قاب ربسغ نو هب وس قشعرمس یعد تقشحقاص طظواح یا 1
 را

۳ 



 و ۵۸

 | ندنو (نیزاربغ)م(تشعرسمب) بوس (یوک )م(تتح) فام (ص#) م(اظفاح) (تادرفهز |
 ردراشلعا (دنا هسا ( 1 (نمع) هد المال )۳( ردنالاسخرب (ففالابخ) قاب (رڪج رد )یر

Eنالوا تقرشس یاص لرانوء كطواح یا هعمطح تڪ اق الاول ا لق)  

 ردشناب وسهلا نمتو نظ کر دنالاخو مامهواهسرونلپ وس هنره یربسغ ندنوب بوس ندیهلا نشعرار -

 اضدا هلو (ًاشقاما نم یتغب ال نظل انا

 داداناراک زور نا دابداب * دابدانازآد ود لموزور

 (لصو) توک (زود) (تادرفم) نوساکاراراکز ور لو انو اک | نوساک اینو کی لاصو رل: سود
 راو کان امز (ناراکز ور)لوا (نآ )م ( دا دا )نو اک ۱( دادا ) راتو ط تسود (نارادتسوذ)م

 هدحاورا ل اع هرم ید رش ثب دح (۱ةدنمدونح حاورالا) (فراشا یانتسعم) نوسکا (دانا) :

 هبا هب دڅراونا ٤ دها تم هد يا ارو لب دنقو تبس او تاصو هل رل هدق م حاورارلا اواو الاهدل ازورو

 نطو هک ان هکنوسفک ندرطاخنوسلک !نامز فر شا لو او نوساک | یرابوک تمو ی ثع) نالوا لصاح
 هلوا هد از ی-انعو قوش تاصو هرا هم دق حاوره هد ل صا

 داداناراوخداش شوب كنان < تشکر هز نو مغ ینطن زا ماک

 (ماک) (تادرفم) نوساک !یزاوآ شو لر دیا شو بارش *یداوا با نا

 كمحما(شو)زارآ (كنا) یدلوا (تشک) م(رهز)لمم( نوح )م(مغ) ول حس( ین ط)نم(نا)مغ ام |

 دهعردقهدناات ندتسا اع لوا (فراسایانعم) نوساکا (داندان) راصحما بارش " (ناراوخ داش)

 نادم ی دیاشورخو شوج ملت اح ور قاو ذاو شون ما د ینه هلا یش ع با رشبوش ات سک دیاثم
 یوسام هقالعو بوعح ءلقارتفا نوصنزب ةط ع وترمغهق دنل وا عامتساینالاسو دوو ینامارکةزاوآ كناد

 یدلوایبکر هز ین امسام خاچ ندنغلمجآ لاو مغوید قداواروعهد ند_تاحور یو دو ن دقح تینا هلتسس
 نوقک ندرطات نوساک !تالاحو شوهزاوا و 1

 دادانارازهارناشیا نمزآ × امذانزا دنغر اف ارا هج و

 هسحرک) (تادرفم) تودواداب نارازه هرانآندش ر درا عر اف ن د ڪک ادا یز رات سود هحرکا

 (نار اره )نوچ ارنا( ارنا ثب ا ) ند (ن مزا )ر (ام )ر ڪڪ( دان )نم( ا )د دراغر اف (دنغر اف )م(ناراب

 كنادخنادنالوار اداقو هقانسو د هع هحرک | (فراشایانعم) نوساوا (دان) م(دا) لس هڪ

 هلا دخ قشعو یلاخ یر اق ندا OTE = تاسلعر اولا یرهمهلار ارم-آ نزع بولق ۱

 قالوا قیالرلهر اصب تالو | لاسل ار سکین مر نکلار دراغر اف ندکت ادانیزریراتسود لو اندنفداوا یلام ||
 1 توسلواداهرکل هصن هران ندر نوح ادا دقسس | ندران |

 داندابنار ازکقح نآس 7 شوک * الب د نب ن مکا تیم

 (مشڪ )م (التبم) (تادرفم) هاو در ادا ینا تب قوس لوا ميز جر خرا

 نوتاواد(دایدا)یبهدواقس( نادر -)لوا(نآ)یس(ششوک )م(دب)غا(دنی) ب (نیدب) م داوا
 اا نام (یراشایانعمر

 ینه رکتیآ E a مهانقلخانا) هاد عتسا نرودکو د ایوان اقندنرازوکوب د
 قداو االّتمم هل راد الب ی ک كنو با لا وعاودالواو لسه او ناط شو سن هددابسفو نوکر لاو هجرس

 ید د قداص وا نیا اد هاو قح یابوناج بو الاغ ندق> ی رو د:کحرالش او

 نولو ادابیبهدهاحویءس

 دایداناراک غایدورهدیز * مادمممنجرد تسدورد ص هحرک

 (تادر-ةم) نوساوادانیدورهدنز لرم دیا شونو شعهدغاب مادر دراودورزوب ندمعس>م و هحرکا

 كغامر ار هدناهفصا (دورهدنز)ماد(مادم) هدمزوک (معشج)یف (رد) یاچ (دور) ز سم( ۱

 دم هحرک (فراشایانعم) هادی ی یون اک عاب ) ردم ۱
 تا

( ۱۵ 
 بو
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ag ê a ê Rg Eلرلاردقهنرد هل ترسحو وزرآ رل رق هقح  

 هنناکرب تم لاکب دلی انا > اه نوعا رالوق قداص لوا برابهدهسیا ل دم هدنا لع یک و یعس

 هل ازا نو عرضت هدتح هاکر د ولد هما ندرانا یز ت رخ آوا د هغ رم. ۔ یل رشٹد دح (بحآنمعمهرلا)

 یار مولع كرافراعندیاشوو ردع هلا قح تنا هدن د حو عااماردر اوقامریازو ما دندممنح هحرک ا

 نما مناکربب هلن انعتمنو-لواداب یر هناحور قاوذاو یندارارساو

 : دادا نارا نآ ءراح + ما هدنامردمغرم دتر د ك

 | ف(ید) هداز (كن) (تادرفم) نوسلوادابیسهراجرلرا كغ لوا شلاق زجاعهدانزهدنرب دت مغ
 فصو ندنت کرا عزو مع( نارا ہک غ )لوا (نآ) م (هراچ) شل اقر جاع ( ماہ دنامرد )م (مع) م (م:دت)
 مولعنزع ی دیا شم اح تاس> لوا (فراشا یانع) نوسلرادا (داب دا) ردس- ڪر

 هدنرمب دت له اهلارا غنا مدعی :رالاوحاولاسعا لر او ی ی رسح لرثهللافراع نالوا فار

 نالوا حرو طه ی دیا شش یھلا تا ہار اوناو حرف هیواقو ی دنا هلازارلغ لوا مشااتر بعداز

OTEناوتشوا دا  

 1 داند انارادز ارنآ غب ردیا ۷ دنام هتنک ان نزادهم ظفاحزار

 ۱ (تادرفم) نوسلواداب راجو طزار لوا خب ردیا یالاع شهب وس هرکه دنوب یزار لطظفاح

 || فح یا( خب ردیا )یدااق (دنام) سمغلع وس( هتفک ان)هرکحهدنو (نیزادعب)م(ظفاح) رسا(زار)
 قشاعلا (ییراشایانعء) نوسلواداب (داندا) راصتوطرس (نارادزار) لوا (آ) کنن

 ۱ یدااف * شنود هر جم درا ارطضاوز و یرس الف هرس مالک( لد قطن ول فر اعل او ناله تکسول

 )الو نوسلوا دارانو ارا رسا بحا صورا وطرمس لوا هک کس غیر دیا یدک روهظو

 دراد اع ٥ ازت KE ۷# دراد یاو وزاس بع قشع برطم

 م (برطم ) (تادرفم ران وط هارهررب کدروا هک دقن همشنره رات و طاورزاس بع یر طم ی شع.

 ) ار) یدروا (دز))م(همغنر 8)م(لشق) رانوط (دراد) هموت (او) نزود ( (زاس)م(ب)م (قشع)

 تلف فرعآ نأ تسح افا فاز کت ذک ) (فراشا یانعم) راتوط (دراد) هربرب (یاح) لو

 نالواندناعواخم مرک ا هننا ترشح نالوا قاع ہلا تولقباقم هت رمن یب رشثادسح (فرعال قلا
 ضقو هدف ر عمو قشع هدق درو-واهطا دنا ی یی اکل قاخ هرزوایروص ی دنک یناسنا

 ۲ .دک ارداوتفرعمییش زد ناد تلوقعلا یو ذور دک کت راک تآرم هسنوهب تاذ تر هلغم هات
 | ییشقن یفرعمو یناساعو ضفو ییشقن یسانهمو تروص ك رارر رهنو ایر ادا هظا یر رازع

 ردشلب اناسحاو مرکی الو تلصوو تس رقو تبانا هو دنکح ها تاش م م دع هش رب یریات وات

 1 (نوکم شاع هللا یلاع)

 1 درا د ادص س حرفو كاذعآ شوخ هک دا یلاخا داس فاشع هلانزا مع

 | را وط یاد صر رع ح رفو كنها ف طل یس هلن كقاشءارز نوساوا لاح ند: سهل اب كقاشع ل اع

 | (تنهآ)م(شوخ)ایز(هک)م(فاغ)نوسلو (!دابم)م(قاشع)م(ان)نم(ا)م(لع) (تادرفم)
 || (یراشا یانسعم) رانوط (دراد) هتدحو (ا) م (ادص) ی روح رف(شع-رق) ناوعنوخو دصق

 ۱ ۳: سی (لاعلاناسناناستالا)

 | ندذآ) نولو ا یلاخ لاعندنر ارس او مولعو هلان لا نفراعو نقش اعنالوا ىلا هد یخ تاضوفو تام

 | رد لنتسذک ورانا يا دعت او بارخ كم اع خرس ین رش ثي دح مالا لها ىا( علا عفربنآ ةعاسلا طارشا
 لعویتعب رش لع یع رو تحارو ح رفهقاخ ما دور د هل ی ءرل شد | رد رر د لا هت اانا د یلق هج وب رانا ارز

 ردمو دعمالاور د قا توسان مل اع هک دن اوا ارح ا یماکحجح الر دولع وبر درا ا ط

 درا د یادش شود اطخ و شت اطع نو خ هروزو رز درا دن هحرک ام ش هکر دز :

 ینادخ فطار ی دی ارتساطخو ىع دی اناس خا اطع زةوط توقو نوتلا هحرک ا هرم یو و 4

 ل < 1



۶ 

 (ام)ییکچ ی درد (شک یدرد) ردس رع یلیشو ی ارح رهو كکوح ( (یدرد) (تادرفم) ردراو

 (شوباطخ) یییدیا ناسا( شجاع )م( شوخ ) توق (روز)نوتلا(رز) زتو ط (درادن) م (هحرک) زب

 )ا اسالا لء ءالبلادشأ) (فراشایانعم ( راتوط (دراد) هندحو (۲)م (اد- ->) ی دیا رتساطخ

 هلاعو باحر فواح قلخ لسفر عمو لو یی دیا لم 2 هرلالب قاف او یسقن مز هس رم. یییرش تا دح

 رعاثعسابر) نکحاز زود هاج توقو لامونولا هح رکر دیر م مخ ثراور رب یی رو اتو نور
 دوم وا SRS تم رق لاک هب یلاعت قح هرم « ید رم تب دح (هربال هنا ىلع مسق اول

 ر دریحلق رامدنم قوز ادریز ان واع داعطق هکر دراو یس ادخرب شول اط خو خم اطع يع دیا ناسحا

 درادییامهزف دش ور اداوهان ۳ تسربدنق سکم کل دراد مرت

 دانوط توق قلام_ه هے داوا لة شاع انس هک ات سکح+تسردنقوارز توط واتمرح یلکوک

 (تسربدنق) کس (سکحم) وب (نیا)اریز(هک )یکوک (مد)توط(راد) واتمرح (مرتم) (تادرش-)
 یشوفاهه (امه) توق (رف) a نس (و) یهاوط تب (راداو ۶) مادام (ان)یعباط هرکس

 لغلق كتا لک را ونا هناخ یخ دیلکوک م :هلکهزکبزاب (فراشا یانسعم) راتوط (دراد)هیردصم ()

 تاو كك شع ال لدو نا شازند و یک ییداو ابا اط هلا هدنقس کما ریز هما مرتع

 توق لرااواز اور یلاع ېک امههخ ناوب كتعاطتذاو هخ داوا كة داع كنس مادامردسلاط کس احور

 رتب هنس هت سه لرد اوراتوط یتسهسدق

 درا دنا دک هام هکیهاشداب 4 لاحدسرپ شرک اروددو تلا دعزا

 نم(ذا) (تادرفم) هلوا یحهباسمهادکرب هکهاشدابرپ هراوض اا ر کار داکد دن ندنلادع

 (ان)م(هاشدان) م(لاح) هروص(دسرب) ريم (ش) م(رڪڪا) دع (رود) هشوا (دوس) م (تلادع)

 (قراشایانعم) راتوط (دراد) هبدحو(اب) رقف (ادک )یش دوو (هیاسمه) هسا الملل (ا) هبتدحو

 ییحاکر د هکر داکد دعب تون هنتناسوخ یی مرکو فاما ك علل ترشح نالوا دا هل ان فطل یحاصناسح او ل دع

 دوعسم لا نیرادتداعسبو ديا لاوس ندا ایر لاح ك ریحان ریقف ةد اتع ك 1 قغ او مزالم

 ردراورفش کل زفظنسح هنسهوو-وورسع هلت ادام جد لوصحر
 درادیاو دزوسرکحو تسصشسءدرد + دننفک ناسیط مدو نیو كا

 كشا) (تادرفم راتوطاودربر ددرد ییقابرکجو یدردقذدع اند مدرک نوح شا هرلممط

 (قُعدرد) راد دید( دنتفک ) ۳۳ مط (نایبمط) هساللل(ا) مدرتسوک (مدوب) یشانزوک یی "اف (نینوخ

 (قراشایانعم) راتوط (دراد) هت دحو(ا) م (اود)یبعقابر کج (زوسر کح>) رد( تسا) م

 هاسور ةننک دغ یک نیکه دید بو دیا لا وسندادش نا د رم نالر اید ناشر اوو یه ایدبط

 مرکحور د مک هل ء ال ت تاصو مک , داب !تسووز را لدو ناسزا وهنا لاجر او اد هاشم ههاکرو

 یف ابرار کج و هکر لد دید یھل انایبط نالوا عبطلا جم رکلوا مدرتسوکی نو لا الو ات نده
 توروتاصو یسقشءوو هناود یسدردوب هتساا هک هللا بااعن طظنسحراتو دجر ددردیهاا قشء

 ایر یبقیآر) رردشربا ههللا ل اح
 ۸ در (

 درادییارس هد رکر دو ی رجا لع ره * قشعبهدمرد هکز وماسهز عزا مس

 لظ (متس) (تادرفم) راتوطاز جر شوارهورج ار ل عر هد ادد یشعاریز هغ رکوا )ظن دک هز

 وباب(یرب)م(لعره)م(تشعبحذم) ف(رد) غرا (نومام) قیقزوکو لوک (هزغ) ند (نا)
 ی و a تای ۳ راوط مراد )و رب( یار -) راشی هو (هدرکرهد)

 ندرلناو هغرکوا ید هس "اش لطو نظءوس ندنرا د هرتسوکس ابید راع بوز وک لر کش ء فوم نالرا تسرب

 رخآ هکر دف رش "نفر یش عهد هدم له اارز هل اف ند_ )و قشعو ابق بوم و برط_ض یکی

 تلصو یساز-ورحا كنق شع ك ةشاع ن کلر اتو طازج ر شد ارهورج ار ل عر د ر داکد نام رح ب>وم یکر رند
 « (درادییانص هکروخ یدکی ور ی داش 4 شورفهداب هاست تب نآ تفکرغن)٭ ر دقوشعم

E 

 لوا
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 راتوط اتصر هک | نوش یزو كوا لویارش یدب د لز و ڪڪ هن هدازاسرت یا اص بارم لوا

ptبوم (تب)لوا(نآ) یدید( تفک )لزوک (زغن)  eهدا )یروا(هع) ینارصن  

 م(افص) کچا کرو )ب هسکرب (یسک )ذوب (یور) قاددرحم (یداش) یجیتاصبارش (شورق
 IR AE یصتاصبارش لوا (قراشایان یم) را (دراد)هتدحو )۳(

 همهلا قشع بارش هرانلو | نی دعت ہم یک ل: هوا له انصهکحما هنقوش یز و كن ه کلوش بارش

 اردن وا لم شرم نالوا 9۳۱۳ 7 هاب ی وا لصاو هننتشح لق عرار -او ع دیا ست

 هغ رس یی رش ثیدح (یبضغ لعق جر تقبس) قشعبارش قاشعرشاعم یایدیدزوسربلزوک
 ماد ن مت افمو ج ازدا نبل بو دیا کد اععا هتنپمعم او تر ااا ت قسالما رو نجات

 نالوا هرزوآ تماسو تشاشب یکزع دنفا تاصصلا لضفا هملع تان" رف یبحاصمم ہظع یلخر د ہللا ح رم

REهحولا سوء یک شخ ٤ف وص یحاص ن ظوس لوازک ا هرزوا ن اظ نح  
 زکموا ءاوخ دل رق قو عم طلا سو هو

 درادیاوولرب دشویدعلبلب » رادوکز دشوب فلز فک تق نم لد
 داتوطاوئو ؛لربربیداوا لباب كةشع كس توطوا ینا یداو | ی کتعم كکشاز كنس ماکو کب

 (داد) دل (وکی ) یدلوا (دش)نس() م(فاز)م(تکتعم) نب(نم)لکو هک (لد) (تادرفم)
 راتوط(دراد) هیتدحو(ا) همن(اذ) قارب (لر) یداوا(هش) نساوق) م (قشع) م (لبلب) ترط
 | تافصو كکهعساو تجر كنس ماکو کم نب عر نالوا لجو ف.طاو محرونجر یا (فراشا یانعم)
 نالوا براق ابلتمیا هت رس یری AS ا وقت هم لر هلبج

 تبحو ند هسناسفن لا وغ بواقح مشنمو تا هرزوا لاضرو تب ید نک یلکو که را لوا نسب
 رکذ كنس یداوا یل داب كکستشع كد سهلکمرکیدنک ها رز توطوا هلک | موصعمو نوش تلاوت

 ردشاوا او رب هلکساحور تل بولو اذغربو لر برب هکر فو

 درادیلاعدیانعو نایژزو ٭ دناوخ هتاف نشنهاکرد ظفاح ورم.
 (تادرسفم) راتوط یسا_:ةاعدر ندکنانز ك نسو یدوقوا هتاف ظفاس نیشن ها تر دداشدابیا
 -()یدوفوا هعاف(دناوخ هک اف ) یعروواهدنکو اومق(نیشن» اکر د)م( ظفاح)هاشدابیا (اورمسخ )

 هسفن لها یا (فراشا یانع») راتوط (دراد )هتد حو (اد) *) (اعد)م(انع) ن (ون) لد (تابز)

 |یکتجر با لنسقبقح ها شدان زالوا لاعیازر ی روا ذغندکه مادر اوناهحور لهاو ادغنداکو لاخ

 هطساو لی او بومقوا یک نائلا عبس“ عاف نالوا عما ی دد اعم کہ لزم ی ڪک عسج كسو مزالم

 نسرات و ط یسانء اعدتاحاربندکناسح او صف كنس لطفاح ی دیا بلط حاتشاو حا رہ زا ند تس ولمس

 ((انیاهب ) نیم یا سلا بیجابو نمک الا مرکاا ك هر کر هلا لصاح یند انهو ل ودق یتساعد كدآ

 درب اعیزا مخردوئرابرا مع + دربام لد O E هود ت سا

 (تس) )ر ةم) روتابا ن دروب یچ اب سا هلو رابرک | متلب ا یزلکوک م زر کر دق وب اور

 ما ملام( نج ) (درب) زی (ام )ل کسوک (لد) بوش (یراکت)م (بش) ف (دد) قو
 دوور (درب) ندر و (ا هی زا) یاسا (ے محر) هلوا (دو) م (را)

 هکر دهطسااولاب بو دنا بذ یزاکوکن اشد مر هکر دقولادا شوخ دشمربو اد بور ەدىر ھا

 : دش ص ربو یه ا بسط ر ندناکمال رمش لوا هلو ارام ءا کر رکا بوشت ینابر تیا نعو قف وب هتل: ا هقح

 ریت اس رووا ا واد دپ اور

 دربپانع مان لد هتخ وس قش اع + شمرک شا, هک تتسم ۔ کی یرحوک
 (تاد ر-ةم) هلا ییمات انع قساعلد ۰-4 >وسرب ۰ د.کحوا O Sle قشاعلزوک ىق

 (مر ڪک )را (شی)قرفتسمقئاع (تسرم) لوک (نک )حاسب( )قق (وک)
 ماج ایمر ع اشد( ما )لک ک :(لد) ناب( تورا هب
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 کد هڅرس د رش تد ح (اسرغدرعمسوا ب رغادنیدلا) (فراشا یانیم) هتلبا (دربب)
 قرغت_سمو تسمه ا هتارتایلکراوناو ها ههل ا قشع بارش قداص لز وکییقرغ اظمونیعم هک واسو
 هن دا رم لوصح هلا حاتحا ضرع بو دیا لاحمالعااک !قشاع یناتیلقربهدنکو | یرک كن آهک جاص مربا
 رددوحولا لملقور درجات رک خد بحاصم هل و هدنامزول هلا باط ترصذو نوء ندو دنک

 درد انعر لکت دا هکز ور نازاهآ ۳۹ مد تربت ن نارتنزانابغا

 (انابغا) (تادرفم) هتلبا کلک اشعر كنس دایک دنوڪ لوا مآ ۱ مرروکر ب ندنارخ یس نا عا یا

 (دا)ثوک (زود )لوا (تآ)نس(ذا)م(مآ) مددوک( نیر ع) زسربخ رب ) م(نازرغ) نم (ذ) یجعابکا
 نالواتالا خو ینافیا (یراشا یانعم) هتلبا (درب) لزوک (انعر) م (لک ) ممت (ت) لد
 ندنآخ یسلفاع ندنافربصهر شو هلو دواوه لفغ یس زان رعو دم ڪڪ ديار م عت یغااند

 لوا هاو هکداراا لوصح لق تول ا ان م۰ م راک از رک کن رطاخ جه یسرقروق لواو مرر وکر ب ندت وهو
 هردکر دام نسو هه شف راک لوک هلن هتل اردا هک و

 E نرو ورا ٭ زا نعاو شم تسفر د دنزهر
 (تادرقم)روتلبانیرابهسا شهلا یبابسا كاج نوکو رڪڪا ءاوا نیماندن ارد مو وایزهررهد

 م (کا)ندنآ(یزا) م(نعا)هلوا (وشم) ردشعویوا (تستفخش) نامز (رهد) ی روا لو (نزهر)

 هل ابدنعتسا (قراشا یانعم) ر ررالبا (درب) نيران (درف) ردشملبا (تسدرمن) نوکوت (دوصا)
 ہرزوا یقتسه طارص نعل ناط.شهش مس یل اح تآ ۲ او دعهود_ٌعاقو دع مکلناطسشلانا)

 ندن-اوعاورشكت ارد ووازذنوکو هک هدنرع نوت ن زان )مر او یاو كهللا د ابعو تامل برووا

 ندنس هل.ح ور کم نالوا لغلق هدابز یکتنغر هبا ند بو دنا م اهلا رتاج 3 و بدوةروةندرةف نسو

 وکر یل هکدنک هلو نا تش ز هک دتا تفر هیات دبومش ار > یوم لان ترک |هلوا نیما

 (رعسلا باص ن نماووکیل هیحوع دیاغا ۱ هکر دةم ی الاله نيران هسدازب ا

 درب ا شاع مانیرظن بحاص کود * مزا ع سو تہعل هم نیا لا ہخزد
 (تادرفم) هتلنا مان اشیرظن بحاصرب کلو ا مرروتکهروهظهلدوه یتبعل یک ودوب هدلاسخ

 مران وا( مزاب )تبع (سوه) هم ()قجغربو(تبما) هل( همه) وب( )م(لاخ)ف مه)
 ( قراشا یانعم) هتل( درب )ك ارس (اشاع) مسا( مان )مر کح لاری (یرظن بحاص) هک هلو ( کود )
 نالکهمهشب دناو لابخ هل دما تمهندا دخ نا د مهو تعصعندهالا ترض> هجغ رم (هننا همععنمالا)

 هلا تبعشو ها یس ی دلت كرر قار ك رکی رات الکناش ر رب اعىم هەر دودج ولو هتعب رشر ارم اهلج ول
 دا ته نون قم E مرکلحارب ورق بد اضرب دکل مرروتکهرو یظارتنو امن

 درب امغس هناتسم سکر ن آے سرت ٭  دروآ عجل دلاس لګ کی لضفو لع
 (تادرفم) هتلی اهل امغب ممذح هن اتم لوا مرقروق یالبا عج-هدل ب قرق کوک ہک ل ا ضفو لءلوش |

 یدروتک (دروآ )م( عج) کوک( لد )ل (لاس) فرق (لح)هبفر طظ (ا) هبتدحو(اب)م (لضفولع )

 (فراشایانعم) هتلی( درب )م (امغی)هسدالمال (ا)م (هناتسم) زوک (سکرت)لوا(نآ ۱)مرقروف(م-ر)

 ترضحنالوا محدونجر هح ره ےک را یس هعرکت دآ (ننسحارحآ عضال هت انا ) هلنابدنعت سا ۱

 هلغاذ نراقم هذن یاوه یم دابا عجو لمع ندلتفو لء رد هنس قرقاما م هدندسا ت مصعد مهالا

 هر مرک كمال ترضح نڪا مر دا ف وخ هدندنس#ن | عياض یراکم | بو رو هاب كنودء یلاناال لوا

 ردق و زفوخ یخ د ندنا هڅ داوا مهو یرظن ك نرل سود ك ھالا

eدرب اد دیزا تد هکت سنکی یهاس + شان ی  

 (تادرفم) هاب الا نداض د کر دمڪڪ یرهاس لوانعا زاوا ر ا اها قم هلن هز درك

 (تسیکز م (یرماس) لوا( )م (نیا) نوا بت( واهب م(هزاغم) هسی (۱) رک )
 ارر (یراشایانعم هلا (درب) زدم ال ]ا هماع یو د هزم )ا دب) نم (زا)لا (تسد) ردمک
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 | کلوا نما بلاط نالوا هدهللا لهارظنو هناسیازاواردافدکش |هلاقءو بلا هقح لط ابو هب هزګمر صم

 لحر 6 یراق یکی ید دلو نوزو بواغمهدنکوا مالسل | هن هلع یوم یا ع مالساا هبلع یسومره-
 نويز هد نکو امالا هسلع یوم اض دیگر اش "ءار او هلا دسح ال هب ارصس ندای ارم-ا ی

 یکن اط شو سفن ہدنکو ایس هس دد تؤقو یمارک مارک كن اد ناد رم یکص ین دلو ادو د سهو بولغمو

 رد دود صو ںولعم یخ د یسواسوو یر “لرو دء

 درببا دعاز هفرص دور هت ساد هکر * تدنارادناکهاکنک هحرا ی شع هار

 (تادرفم) هلی اهدایزند ادعا هد. .کهلکرادنو لعدکمکر ھر د ھاك ننک را داة قشع قیرط

 ( هکره) رد( تسا) راکت وط قو اویاب E O ام م(قشع) لو (هاد)

 (فراشایانعم) هتلب ا(دربب) نم“ د (!دعا) ن ء(ز)هداز (هفرص) هدم ک (دور)شاب (هتسلاد)م

 بودا طاست هدابز كناط.ثو سفن ه داود و ندنفی او !نام رح مدع بج ومو هلن ىلا قرط بر والو یشعول

 زدزاو یرازکمز زت هز اد اورو د اک داما گدا قشاع یر ےس رار کک هسولزکه دقسةروص

 یرهاظ دوخ ار همش ارت ید رب ندعرشبادآ ںولوا م دق تبا م دةي دم هد رش لتفرغمو لع ےک نکل

 هلو ا نیم اندنرارکمو هل رح بولو ابلاغ هدابزهرزواا دعا هد که با تع تهل ماع ماعریزو هم نط انو

 درب, احزا تین لس هک تسدزا هنم ٭ .تسل دکنتهردس یینانیمماج
 (تادرشم) هتلبا ندکرب یس لیس مغ هکهموقندلا ردیدس كن وب كال د كنت یماحو اکو هج رص كب ارش
 (ا)ینیلراط لکو ک (لدکحت )لو (هر) غا(دس)بارش (ی) واکنر هحرص(یانم) حدق(ماج)

 || (درب) ب (اج)نم(ا) يعض (ت) م(عغ)م(لیس) ندلا(تسدزا) هموق (هنم) رد (تسا) هیدضم
 ماحنالوأ یل ار٠ ذر ۾ ظمولع هبا همهلا قشع بارم دو قفشو قمر كلماع اع (تراشایانعم) هلا

 اوسامیلعت لا هو مث ندىلاط بلفور دن دس كنلو ییاراط ل کوک کلاس بلاط قوشرب لدو یل» ۱

 یکاقوراد | با رخ یس یل مس: غیوسامهسخ و هالا رو هدوق ندا |قشعلهاو نشخردع دیا هلازا ی ۱۱

 » (دربأت لموزا درب رغزا هنا * راهن اتم مرغ دبلط ناجرا ظفاح )# رثب | هلازا

 (دا ظفاح) (تاد رم هر a هرج هناتتسمكرابرکا ظفاح یا
 (زادرب)م(رمغ)نم(نا)م( هناخ)یسعزوک هناتسملراب(رابهناتسمءرعع) هسرتسا (دیلط)م (ناج) م
 0 ظفاحیا (یرادایاتعم) هللا (درب) یتح (ان) وق (لم) هلا یلاخوزود

 ندهالا یوسامو ن دن مع یلق هن اخ لوا هسر دنآ بلط كن اح ندنس ی: اعر طو ىس هناتسم هر كنششحراب

 اضداهلو ردشملوا لصاو هناا ناممکن دناجاربز هللاا دف یکماو هل یلاخ
 دید دنابرابیورباردهبع لاله # دمش مکه وتو لالهنا دم ع کور ار ناهج

 (تا دری ( لک مو هدنسو را راب یدسع لاله یدک هسو ندلاله هززوآ ورا دمع ناهج

 یدک (دیشک )قتسسار (هععو)م(لاله) نم(نا)م(دیع)شاق(یوربا) ىلع( )ما (ناهج)
 نالوارو غو ناهج قلا (قراشایانسم) ك روک (دید) رک (يا)م(منکرادد)م(دیعلد)
 وا لاله كهللا ف راعنالوا نیلاطب ولق سعافصیهلاراونا لب رهظم لاعت ناهستربه>

 هدینااج ران لوا يه اداون تالوا ش مت افص کود لاح یدکجح باعرهرزوا فرو ندندوجو

 ر دکر ك ت اهدهاشم ندناورهاط

 كشك زاب همو وح مران ی و ربا ناک نمتماع لاله تشد وح تشک ی

 (تادرفم) یدکح هممووریک هکحنوج یسورپاناک كمرابیدلوا شن مما یکیسهقرا کلاله
 یا نم)م(تماق)م(لاله) هقرا(تشب) لثم (وح) یداوا(تنک ) شخص (تسکش)

 یانتعم) یدکح(دبسشک ) ورک (زاب) قتسار(هسو) هکجو>(وح)م(مرا) شاھ (یوربا)

 نبات بر لو رس کا دوروط نملذوعآینام«اا) (یتراشا

 | ییلمب م 2 یکی س ەقرا كاله یصروس طلا دعب ض.ق بوکحورک ی اچ ڈو رب ڪس دق دروس راھظا
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 یدرشودهلاو معیایردو هنربس کداو یو یدکوډ

 د.مدوداک ناویورربوا طخدناوخ ہک ٭ قلخ حرفنزا طخردوشمویور شومم

 یدوقوا ین( ورفک ن يذلا داکی ناو ) هکحزو طخ كنسارز هلوا هدیا ندنحرفت كلخو هتروآ لزوب

 (عرفت)نم(نا) باج(طخ)ف(رد) هلو (وشم) زدی(یور)هقروا (ضویم) (تادرفم)یدروفواو
 ذوب (یور)یلء(رب) طخنالواهدکلاجكنس (وطخ) یدوقوا (دناوخ) ارز (هک) م (قلخ) ناربس

 | یاورابیا (فراشا یانعم) یدروفوا (دسد) ردوبا نوجماكمادزوک ( ا اورفکن یذلاداکیناو)

 حرفت كقلخ فعضوو هعروا ندزرب لنسدقراواوكي ونعم لاج هن شع هللا ترضح را دس لد دش رھ

 ندرظن د یس هرزواكناذ كنس كتمصع نالوا هللا دنع نم كنس ارز هلوا هديا ج ندن س هد ھاتشەو

 و ی وزار ید ووا نسهجز تبآ (ادرفک نیا داکب ناو توپا نفع

 نکلددمرک ن یعیروهظ لرلمرت ع تاد نالوا هتلایلا یاد یدلما ثعد یداهو دش هلاعیلخ و

 زاد اوا هلاادخ نذا یمادهاو توعد راربن م حارس لوا

 ا صوع رب ول یو لکه ک « تشذکب نجردحبص تن مسنرکم

 یک س ص هرزوا ین ها كی و انس لک هک ید ارذکه غاب یقو حامسصی» هعار e ندر کد

 ( تشک غ1(ن<) 37( ) )مقام (تادرتم) دتر سا
 سابا( هناج)م(جم) لنس(وج)م(2) لعم) نس(و) هار (یوب) هام( ( هک )یدک
 لرا یسهعار یاهو و ضمش كف مشتاد لن سر کک برا (فراشا یانسعم) یدترب (دیرد)

 هناحوردک «حاورا یکل کک نس لوا ارز یدشریاو یدلبار ذکه نافراع بولق طور هدنح ابسص

 اتن | یک یر ور اونا یخ ران یک یک دا هضافارون هقافآ حص راعفلا راب وع یاص

 ردراشا اراهظ اهرزوا نت نو اقا یا ده ا

 دو بالک هنشغا نمدوح و لک # دول هک دسیا لکو بارو كلج دون

 ىدنلواد قەینا عارصمیبانعملدوب * ی دام لصا با رشو بالک ییا مدوح و مب هکی دیاق ورا ه |ا

 ینوصامرخ( دیس )م (لک) هناک (بابر)ردوهلت تاارکدیدرقاد (كنح) یدنافو(دون) (تادرفم)

 (دیبن)ییوصلک (بالک )شفلصبا(هتشغآ) نب(نم) م (دوجو) دوماچ(لک ) کدیا (دوب)بارشو
 ال و زاسراكى شعوزانبحاص بوبحتوزابناج یشاعوزاسنرب دار (فراشا یانعم) بارش

 مدوجو خب ندنر اوڪ و بآ یهلا لع یابردهّ دمج هلتتس مه هب رطق دا دعتسا لوا ندز هوش

 نادیاروهطهدرب ی دمش یلص احر دشارغولو ش نصب هلس !تب دحاقشع بارش ددو تفر ءم لع باک ییا

 رددازاتااحنالبربو هباشا عیجیکل ابرد لزا یاطع تفرعمو قشع
 دمنثو تفکل احم مرادنزو یی هک ارس ¥ لدتلالمو مغ عوکی واب کان

 (تاذرفء) مزتوطلاح هکتشیاو هکلپ وسزسنسارزنوڪن E ڪک داکس کلک

 (و ی) ارز( هک )نوصن(ار )لکو ک ( ل د)م(تلالم) م (مغ) مید(ع وک )اکس( وا ) هک کا )
 لک قمح بو. ھے یا (فراشایانعم) لجشیا(دہنش) .IH gw / مزعوط (مراد) زمدمذس

 اکس یل المو مغ لکو کن الوا لصاح ندکشابقناو قارتفا كنس هک اروریس ریداشکورون رب یلق هناخویو
 رد هاکنسیناسح تا دو ناح دکر دقوب لاج کتشیاو کلب وسزسنسآریز ناسریدنوص ملب وس

 دارخ دید هح رم ر صمم بود ساح هک 8 مرا درد و ناجرک ول صو یان

 یدلا نولاصیدروک کالا اه هنره عات بو خرما رز ما یر شم یخ د هسا ناجرکا یا اہ تلصو كس

 از( )ميکت(مرادیرخ) و مو م(ناجرڪ) نس( )م (لسصو) م () (تادرش) |
 یانعم) یدلا (دنرخ) یدروک ( دید) همام هنره (هحنر م )ق ذا رجا (رمصمص)م(بوخ) عاتم(سنح)
 فطلرب قداصو قداحرحات ارز یرتشم یخ د هسداناجرک | یساسمب لاک ہل صو لس بوم یا (فراشا

 هسرولوا ید خار ازهدص هک نح نالواا می لس یدلا نوناسص هسرولا هل اهم هئره لګ روک ی اتم | ۱

 تک



 نسهممربا ندنر ون كل اجیزبندکمرک یکشاکن وسلو ادف
 دنطلغ ی هار اخر دو دش ی دایوح ۷# ودزارو دونی هکم کشرمس بآ زبه

 (تادرفم) یدنلاوبهدهار اخو یداوا یکدانقاریاندنسرسنسا رز هکو د یب وص یٹا مزوک ب

 ندن--(یزا)قار(ود) زس (دپ) ریش (ےم) ینیزوک (كشرس) وص (بآ) هکود (یره)
 یاتعم) یدنلا وب (دمطاع ی ) لول (هار) قاریط (لاخ) ف(دد) یداوا(دشی)لب (دان) لثم (وح)

 ندع اور ذل کلات هتسکش هد ر هبا مر ڪڪ ةرقح بو نالوا یجارلا محراب یا (یقیراشا

 لنت دوهکوذ هرلر بو دق یکن اور بآ یا. مزوکل کت !توجوز وهم ندور کش رشلاجو

 یکاضرو تلصو كنس كقش اعهراصب ون اریزنوسلوا ق اربا ندزبقارتف ندنسهمروکی ۃعاسرز که وا
 ردشنلا و بروسزو هر تر اقحو تلذم تدم هصن هدکعار اش ودیا یس یک ل هد اط

 دیدرکا یرزور روح نئورو یورب بم *# م دیدم فار ماشر دویورءام وح

 | یداوا نور یک ز ور هاکز وينس مش م درو کح» دکفاز ها س یکم اش یک زول ی ءام انسا وح

 | (مدیدس)م(فاز)ماشخا(ماش) ف(رد) نس(د) زو (یور) یآ (دام) ہکاتقو (وج)(تادرقم)
 | دادا (دیدرکبم)یکزدنوک (زودوج) م (نشود) هلکز ونس (ویور)م یکم ب (مش)مددوک
 باتفآ هلن دمحم مدیا شم اق هد هنو کت اظ نالو ال هتاف ص ءا اره اطم نلسبوم یا (فراشا یانعم)

 || بولو الئ از هلسس كن اد لی ند ن هبرمش باح تاط م درو ڪڪ ي ءولط هدعاهقرمشم كبتاذیلکراوا

 یداوا طسنمورونم علق "هناحو یدلوا نئودیک زور هابر ول كلا كنس مش

 د ترار باطو دما دسر مد + ماکد مان ربو ناجا یه دسر بت

 (ب باب ) a یدعشر | هشانبلطو ید اهشاندنما یدو! ل صاح مدا صو ید شرا هبلماح

 || شاب( رس )دام (م اک یداک (دمان) یراعو (ب) م(ناج) نب (اره) یدشربا (دمسر) هغادود

 | بوبعکا (قداشایانعم) ید (دیسر)هئب(رسب) م(بلط) م(دیما) یدشربا(دیسر)
 مدا مزونه یدلو ابی رق و مو یداکه بل ناچ ل.سوزرآ ل هطسناو الب ضف نالوا ل هل ماکت اصو كس
 م دما ندکه عساو تجر لنس یخ د تو( ا دد عد ید هش را هشاب بلط ید شرا هسان دما ی داوا لصاح

 رداکدر وتم اقاوا خراف ندب اط م | عطق

 دیراو م وح نک ش وکر دو شم ناوع » دنح فرح تشو ظفا- و یورقوشز

 (تادرف) ها هد کش وکیب کو ضاووقوا همان نا یدزا هل اب طظفاح ند نقوش زو كنس

 قوا (ناوخج) هلک اقرب (ددنچ فرح ) یدزاب (تشون)م(ظقاع) نس (د) ذوب (یور)م(قوش)نم(ن)
 وغا قفوا(دیداورم) لم (وج) هی (نک )قالوق(شوڪ) ف(رد) ىنا (ش امن (منم)
 نالکحزارندنقوش یسهدهاشم كغ رش لاج ر اونا ننس ظفاح بوم یا (یراشا یانسعم)

 یهظللت | نستماسقزورات "ی دابا ناسو یدز از کن | قوشوژو داد فرا عمو زدم ۱ ت هک وز وس رکج

 ثعاماطا هطسالم یار هیبت اعم بودلب هه شوک تم یک ت راو طه تنش وک تالاع کک
 )اض ۱4 27 نیا اسلا بی ابنمآ نیس همم ردت قم و رف نداعد یزو نس هب انة شاع پولق ت اح

 دشهناع رسا تفر نا رسزا ٭ دش هنا شود ن شذ تولخ ظفاح

 یداواهلسا دوس هناع یدتکن دنسوه فو هن دهعحالصو دهز یدنک ب هناضم هعکن ود طظفاح مش ثول

 یدنک هب هنانجم ( دژ هنا طع )هحک نود(شود) یز ووا هدنواخ (نشن تول )م( طفاح) (تادرفم)

 یداوا(دش)یح دق بارش 2( هنا, )ادوس(م -) عم (اد)یدنک (تفرب)دسهع( ناب ) سوه (رس )نم (دا)

 ندنغملب دیس هلا تاد هاو تاضابرو دو رعمو لعنامز هه هدتلز ءهسوک طفاح (فراشا یاذسعم)

 نالوا یهلا قدعهسن دل بارش هناحم ر هلا صالخ ند هب رم تلظ یو دنکب وشیرا یف ایر مرکه رک کرم

 تلصو ثع اهن دم ن یک هدنتسوف فو هتل دوم اسر دهز ی وک ویک

 ۱ یداواهلساروسیهاا قشعنالوا هننا یا

+ 



 روس

 دش هناو دو قشاعرس هنارمب هنزاب ۳ باو شدو هدمآ باشد هع ده اش

 (دهاش) (تادرفم) یدلوا هناولدو قشاعوربکهدننفو كارب اع دیدلکه نشود كنآ ی درو. ین امز تالتسک»

 ورک (زاب)هنشود (باوخجب) ربع (ش) یدبا (دو) شلک(هدمآ)تلک (بابش) ) امز (ده*) بوح

 لک ناخ لطفاح هنا دمع (قراشایانعم) یدلوا( دش )م( هناوبد) م (یشاع) هدننق و تلربب (س هن ارب هب)

 هدوجو ءدکآربب تبحو یشع یج هلو ا لصاحهدکاخک ك دیاروهظ یودرب ىلا جر اون اب وع هن لق نالوا

 « (دش هناك همهزا انش :[نآ ییرد » لدوندنزهار تشذکمهییغم) « یداک

 (تادرف) یداوا هناک, ندس اکو د طظقاح نوح ندانسشآ لوا یدک هحخهربیم روا یا و لدونید

 (لد)م(نید) ی روا لوپ (نزهار) یدک (تشذ کپ ) هتدحر(مزمه)یبردیرا (یبس)
 (فراشایانسعم) یدلوا(دش) داد( هناکس ( هلج ( همه )نم (زا)م(انتسا) ل.لعت (ف) ف (دد)لکوک

 نقشاع هبات لزا یانشاونزهاركل دو نيد نالوا هت ا یو سامى اعم هک رس یرمخ (نادت ني دتا مڪڪ )

e TEYیتبض كننلزا یانشا لوا یدایاا دحا هقج هار بولار ءوا هظفأح لدا ڪک دد صرب یر دار  

 لب هشهلا یشع بو یا تغارف ندرلهناکمیلکود یکیدایا معزانشا ید ظفاح نوجا ند نت اڪڪر
 یالوا قر غنمو تسءه

 دش هناورب تف آععشنادنخمرهح س« تحولا نمرخ لکراسخر شت آ

 (تادرقم) یدلو الب هي هناورب یس هره هر ونمو نا دن كلعمشیدقایینمرح لس ید ایر کر لاک

 (نادنخ)تدوس(هرهج)گدقاب (تخوس)) م (لبلب) م (نمرخ)م( لک )فای (داسخر)م (شت 1
 ڭنةشع ىلا ج لقوشعم (فراشایانعم) یداوا (دش) م (هناورب)الپ )غ ( )یاو 5

 یسهش اد كراون ا ناعم یهاکیدرشود هناغفودا رف بوق این دوجو نم رخ كم اع ی کل ملب یھ اکی ۳

 دلکز اوآندودنکب ودنا قاراش رلشتآ الب یا زعو یلابور یکه ناورب ی

 فشهنا دکن ES ۳ تشکن عیاض هکرکش رسو ماشهبرک

 (هیزک) (تادر هم) یرداوا هنا دکب رهوک زارا هرطقمرب یدلوا عياض یس هب رکرص-و ماش کرک

 (خاماف)غ(هره) یالوا "(تشکب)م(عیاض) :م( کرکت :حابیس (رضم)ماشخا(مانر لعا
 هسهللا ترضح (فراشا یانعم) دابا (دش) نیغرد (هنا رڪ, ردوک) زب (ام) رومغد

 یدریونس هصنت یه ینعبوملوا میا یمه رکوص-و ماش نالوا یت جرات اودنکه تن اوسلو ارك

 E ء یکه ناک رهوک رعنا زوکن اوکو د یکن اراب ر طق نالوا ل صاح ندنناف رکج مز

 یدلوارهاظیند لوىقرا 1 او

 دس هنازرذو لقاع ی هعرح ا دوز ا یمحدقو ماج ید هکن ون یفو ص

 ءقوض) (تادر ةم) یالوا هناررفو لداع یروف هلا بارش هعرخرب ی درب ی دقو ماج نو دەك: هوص هناوب د

 (هعرج ك ) زن( دوز) یدرمه ( تم < E SERR (کد) م (نونج

 ندهذع:دل(یراشا یانعم)یدلوا(دش) ہ رم عمو ےکحو اع(هنازرف)  م(لقاع) بارش د( ) هلا هعرج رب

 هک اتو یدردناراکفا فاشعه- ہنس تالاحو قش ب تارش ند: کل هناود كس «فوصناسلو ارا درب

 یربخ (نیلقثلا لع یزاوت نجرلا تاج نمةبذح) هلا همهلا ل_تفو هل داشرا تام اکم دش مر
 ندقشع تذکر وف بولواربتعم مک و لقاع بوش ین اصس هر دحو اجر فر هبو دنکه خرس

 یدلوا بل اط ییلقلو ا اوسر قشاع بو ارنیابرو دهزو یدو ارا دری

 دش هناسفآ سل امدارواهقلح × یرکنو فا تنادناوش یاس سکر
 (تادرفم) یداوا یساحه اکحو هصق یس هعلح مداروا مر یدوقوا نت كلرکن وف ای مسح قاس

 (ام)م(د اروا )م( هقلح )یار اد۰ (یر کک او فا )م (تبآ )ید وقو ا( دناو )م (یقاس) شح (لد کر)

 دشهنالواقشعرتوکءیتاسلوا (قراشایانعم) یداوا (دش) هباکع (هناسفا) م (سلح)زب

 ار ى ناسلا نمتآ) ندقشعرا رشانالوا نآ رق تمطح ینعم یش تاسح تمهو تی انءر امن کالماک



۹۹ 
 توت تا بس همسس سسسسسنج یصسس سس رگ

 درج مز بولو اربههرالوقء ع روس ناس نشعر ارس از اره دنس ارو شاع ل ةع هجش رس یب رش تیدح
 یالوا تاکعوغلرو هناسفا یروقرب یس هقلحزچ راب ارح او دارو ا نوح ا باولو رجا

 دشهناناحرناح تفررادادربلد ھه تساشدان هکمنونکظفاح لزم
 (تادرفم) یدتک هننق ه اناحناح یدتکه ننقرا دادلد رد هک زر هاش داب ی دمت زنم ثللواح

 (ر)لکوک (لد) ردهاش داب (تساشداب) یر سل( هکزی)یدمش (نونک ) م( طفاس)قانوق (لزنم)
 (قراشایانعم) یدنک (دش) هننقبوم ( ناناجرب) م (ناج)یدنک (تفر) بوبح (رادلد) دنع
 ردها هتل هدیرکفرد هلا هت اه د لقانا د نوک ارد ثلواندهالاءاسلح طفاح ی لوا لص او هقشعرارسا
 ردشاوا نیما ندنروطخ هلا ئوس ام ء رطاخ هنبلق نالوا لک هناخرد هلا هی اه دب رسرد هلا هلا دمحور

 دورن نام ارخ ورس نآ نمدابزازکره # دورنناجو لد ح ولزا ود سقن مزکره (اتبالو )
 (تادرفم) زقکن دمدادب زکر د نامارخورسلوا ز مک ند حول اجو ل د مب زکر ھه لشق كنس

 م (کره) فک (دورن)م(ناج) لکو ک( لد ) هت (حول) نم (ذا) نس( )م( شقن) رمد( ےم)اعطق کره
 | جد لد یا( قراشایانعم)زقک( دورن) یینااص (نامارغ) م(رننآ) نب (نم) رطاخ(د)نم(ذا)
 هشدناورکفولرارمم | شون ل اخ زکر ھه لک اح اونوعك ناصع هت ا دمع ممحر نجز نو بح

 نالو لاسلناورکفلا نع یغت نسو لازال قاب لوا زکر هوز نک ند نحول اجو لد من لراونا ةد ھاشم
 كشدروس (مش باق یل عر طخ الو تعم-نذا الو تار نعالام) "نالوالع رکدعوو ت رقكنوصب تاذ

 زنگ ندمدابیدیم|تاصوکعرک اقلو هک دلج ےن

 دورننارودٌهصغعو كلف یافغع + وخر لا هت شکر منم غامدزا

 (تادرسم) زوکهلسهصعكنا رو دو سا ج لکاف یلاسخ كخر كنس نذنغامد كن هت کرس لب

 (فج)هسبالما(م)نس(و) قاکب(غر)م(لابخ) ریتم (هتشکرس)ن(نس)م(غامد)نم (ا)
 ثیدح (تیذوآاملثم"ینیذوٌآام) (یراشا یانعم) زقک (دورن) م(نارودٌنصع)م(تالف) م

 هتشکر سن هل ساز وه كنعاو ءالملا دشاو لس هصغ هننوکت اقلعتو هلةلخ یافح هدکافوح هرس قد رمش |
 : رنک یهج ول و لا كع یکتاذلنسندنناجغامد كت هتس لد هلکششعدر دو

 دورننامزاورههدشکنرسدلاات * دنوس تفلز رسا لد تس لز ارد

 (تادرفم) زت ڪڪ ندناج تبع نس هممکح شابک ی | ات یدلعادهع هلا فاز رم كنس ماکو کب هدازا

 دهع(دنو-) رعش(ت) م(فاذ) حوا (رس) عم( )لگو (لد)یدلغاب(تسب) م(لزا)ف(دد)
 ره (دور)(ناج)نم(ز)نس (و) تبع (رهم) همکج (دشکن) شاب (مس) ندا (دبات)
 ناعودهع هل ساضتفهی راث آله زا تاف ص كنس اکو کہ ر اصب مهدتساالاعبراب (یتراشایانعم)

 ندناحیدا ید كت ع را او كیاطخ تذل كنو م یدبآ تدا هدقانسو دهع لوا هلکمرک ك نس هن یداغاب

 مع هدمشک مع ید هک تشعدردنالواكتنام ازم

 دورننآ نم لدزو نم لدیادورب + " تسنمنوخرب لدرب ت#رابزا ها

۱ 

۱ 

 زنگ لو ا ندلکوک منیور دیک م کوک بول ردهدزوا ماکوک نوخر می ندنکو كغ كس هکهنسن لوا

 (نوخرم) لک ک (لد)لسعا(ب) ریش (ت)م(مغ) ا (دب) نم( )کنن لوا (هجنآ) (تادرفد
 ن(نم) لکوک (له)نم(ذ) کوک (لد) وب( دیک (هور) دد (تسا)ذب (نم) ولو لات

 توناع ودهع لوا کم دق تبار دق لوا هللادمع (فراشایانعم) زمک (دورن) لوا (نآ) :

 یخد هساوا شک ماکو کن دلاعوبرک اردررقهوردشلوا شدن هرزوا حول وخر لد می نازوسیشع شنآو

 ردا تم لواردهءلواهدغاحو لد

 دورننآ نءرسزادورب زسرک ا هک * تفرکیاج لدو ناجر دور همنانحن | |
 د (نانعنت) (تادرفم) زقک لواندم شاب خب هدنکم شب | هکیدتوطرارفنلجم آهدادو ناح كاتبحم كنس ۱ 1

 یدتوط (تفرک) ری(قاج) دیعغ (مبم) لکوک (لد) م(ناج) ف(دد) نس() تب (رهم) نا |
FEتحت  

 ا <= ۱۳۳



CE 
۲ ۹ ۰۰ 

 (فراشا یانعم) زنکح (دورن) لوا (نآ)نب (ند)شاب (رس) نم (زا) هدنک (دورب) شاب (زس)
 وات داعسهدنک ڈا هدنل و محو قش عولرکا هکر دن وطر ارق نلحخ هد دو تاج كت كس برا هلنادمص

 رداکد نکم یسقک ندن تمح لوا ین د هد رشڪ هدراهزفک تاغ یادوس لوا ندهشاب

 دورن نامزد یبرکدنکه هحدراددرد + تسرودعم ن نملدنایوخییزادوررک ۱
 هرنکح غدرا نام دزک ان لنت ر دزاویدرد ردروذ عم هدىکە غدرا راب , وخ ماکو ک مب کا

 نب( نم) کوک (لد) راب وب( نابو) فخ ورڪ (ي) نم (ا) هديك (دور) م (ک ) (تادرقم)
 (دورن)م (نامرد) درآ (ی) رک (رک) نوسان( دن که ح) را وط (دراد)م(درد) رد (تسا م (دوذعم)

 كمال ااو نالوا اودرب ئهلا ناب دءطوادسخ نانو لڪ وک برکا (یتراشایانسعم) هک

 ترودزوبهنرابابک ان هلت زاقسو لذرازه دصو هدم ہک هغ درا یک لوقولغاب یی ولة ىعى هلن ات دانعن مهم

 نامردردراو یدردر درو دعم هل تنم هاب اتم دج تراک نیا ا ؟فوکب ادص اربمطق

 ردیاادف ی د یناجوردنکه ملا نون هدنوسټکه غدرا

 دورتنآ شب ایی زو دهد هن ناب و لد ۳۹ نادزکرمم دوشن ظفاحوح هکدها او هکره

 (تادرفم) هرکه درآ لرل اوهسرو لکو که راب وخ هنلوا نا درک یک ظفاح هکهسرتسا منکر

 لکوک (لد)هعسا رسورکم (نادرکرس) هملوا(د وشن) لثم(وح) هسرتسا (دهاوخ) م (هکره)
 (قراشایان-هم) هک (دورن) رلنا(ناشبا) فلخ(ی) نم(زا) هرو (دهدن) م (نایوخج)

 هد هلرات-و لذههللءاسلوا بوم, الت ینا ودو شد یرافوو ضرعبوصق هاج 3

 لکو که هال * اسلوانالوا اد ناو ہګ هسزجسا قاوا ناڏر ڪڪ رمى ک طفاحو تویلوا ا

 لها بواق دود مور دن دنراب الک اندلها هسکح لوا هملوا عداتم هانا بودىکه غدرا کربن اوهممریو

 اضادلو انسفنارورشنمهتناذوعنردهللا

 دمآتربح لاک و لصو ی دم تربح لا نو ی شع
 نس(9)م(قشع) (تادرسفم) یدلک تربحلاک ثاصو كنس یدل ڪک یا مث ترمح كق ثع لانس

 یانعم) یداک (دم)م(تیبس)م(اک)نس()م (لصد) یدلک (دمآ) م(ترب)نادف(لا)
 نالوا قاذ هنمرحو دنک ماع عرج صوصخ ایزج اعهدک اردا کن وع؛تادلاعقلیا (یراشا
 قق بوم نالواریطن یو هسش ی قل اخ یئ: درو - قر عم قح لا فر عام لسو هماع هلا یلص هللا بدم>

 كن همت یه یلاع تريح نالواز ع دنفا هتنا مح یان فب رش ثب دح (كضارمعت ین دز مھال ا )ةع كس مر
 ردتلصو نعت رح هد اردایهالاتاذ ردنمح لاک كنلصو كنسور دملصا و ىلا

 دمآتربحلاحرمءابمه ٭ رخاکل صورح هقرغ سپ
 (س) (تادرفم) یدک ترح هثفارطا یلاحمه تبقاع هکفشاع قوس شالوا قرغ هنسابردلاصو

 م(تبح)م(لا)فرط (س)هبالم (ا) یشد(مه)م(رخآ) م(لسو) ادد (رج)م(هقرغ)قوج
 تلقع تبقاع هکر دراو قشاعقوحشاو اوو قرغ هلاصو تقش>"یابر د(قراشا یاسنعم)یدلک (دمآ)

 یدا اف هدترمح و یداکت رح هنفرط قشءتالاح نالوا هدنسارو

 دمآ ترج لاصو هک اعآ 2 لاو مو ننام لو

 (دناع) ی 63 م(لصو) یی (ه) تر یاد کص ترنج لاو اکہ دنا رولاع لصاو هن لصو هب

 لوا (فراشا یانسعم) یداک (دما)م(تربح لاصو) 5 راع لوا( هک انیغآ) م(لسصاو)رولاف

 ررل اف لصاو هو ل صو هنیدلوا قرغتسهووح هد همهلا هى اذل راونا قشاعو یداک تربح لاصو هکهدلح

 تواکهرو هان و رس تورا کت ی المو وع یلححنءوامر تااوانا

 ھ۵

 'ردهالاوه فرصتم هدا |

 د ءآ تربح لاوسزاوا + مدرکشوک کفر طرهزا
 هتد حو ()م(فرطزه) نم (زا) ( تا درفم) یدلک تربح لاو باو ج م دابا شوک هکندنرطربره

۱ 3 



 یو
 (ییراشا یادسعم) یداک (دمآ)م(ترح) م(لاوس )باوج (ز ام دنوط (مدرک تالوق (شوک )
 ندمقم .تحقوشعم نوهب تاذوندنلاح تف ہک كالصو هقوعم كفُساع ندا من اقشع ماقمو لشع

 مدتشناو مدتوطقالوق ندراندیا لاو اوسندفرطریره ندنماکء الو او انا ندنرارسا تاپ ی ءهاححردو

 یخدانلواوابناهدک اردا ییتتشحو هنک كراهروک دم تقمق>یداک تربح با وجه نل اوس كىلاس

 ks : راد دروس (كاردا كاردالا لرد نعز#لا) بولوا هدنرحوزع

 د مآ ت رمح لاخ هن هرهحرب * قشعهررد هکاغ لد كب

 (لد) ر (كب) (تادرفم) یدلک کی تربحهرزوا یهرهح هدنلوب یبهلا قشع هکرتسوکل کو کر
 (تبح) بلا ) ین (ن) تدوس(مرهج)یع()م(تشع)لدهر)ف(د) هرس هک اغ: ) لکوک
 || رارسانذ_عمو یرمک ملاعیرغص حسن مساو ندسرکو شرع یبق (قراشایانعم) یدلک (دمآ)ع
 هدنل و یهل اقشع هکر تسوکی بحاص لکو کر ندرالد لا یک ماعفرصتم باطقا و مظعا ثوغنالوا اد
 ر داکد صالخ ندنربح هم رهرهو سکر د هصالخ هاو |هدهاش«تربح هدنسهرهج كن آ ۱

 ۱ دمآتربحلالح هک ارنا × تزعلاکز ا مزممدش

 | (مزبنم) یداوا (دش) (تادرفم) ی دا ڪڪ یل ال ترم > هکهب هسک لوا یدلوا مزې هن دتزع لاک

 یدلک(دمآ )م( تربح )تمانع( لالح) هکهب هک لوا (هک ۱ رنا)م (تزعلاک )ن م (زا) ادحوناس زا

 کی دلبا عمطو باط هکهب هسکلوا هک مس ید رش ثب د (عمط نملذ عنقنمزء) (قراشا یانعم)
 ڭى هرم. سدق دریاترمض> ید وا ناس> او ی دلک الغ و تمانع لنتنطاس تری نا لوا تاصو نبع

 ناشد رو مزهن:ندزعلاکنالو ا ندننهج اندو سفن یخ د ق شاع لوا هرس یالک (دوهلا لذ لذ لطع)

 ىداباأل رت یکم رم صدق مدا هاربا یان د تطاس بولو ا تق.ق>ناطاسو یداوا لدل ذوروخ و

 دمآتربخ لامن قشعرد ۳۹ طفاح دوح و مد ات رمم

 هغاباندشا (مدقباترم-) (تادرسفم) یداک اهن تربح هدقشع یدوجو عج كف هغایا ندشاب

 (قراشا یانعم) ی دل ک (دمآ) م(ترمح) نا دف (لابن)م(ق ےع) ف (رد)م( ظفاح)عم (دوحو)

 ی-ومءرص هد مهلا ی شع یس هلج هلن دنع نمةمارکو هلنا دم یسن طاادوحوو یس رداظ دودو كطفاح

 ((اضباهو

 دو هنخوسهدز ۶لدزااک اب * دوبهتخورفآربهراسخرو دمآ ی شود

 (تادرعم)یدناش 5 ای کوک" تک اش دو زکات یدناسف ہل له یر ا دعو ی داکه هک نود

 یدبا (دو) PIE (هتخورفا) دناز (رب)یناکی (هراسخر) یداک(دمآ یم) هککن ود (شود)
 سقاب( هتخوس )هبل دحو (هزمه ) شمهروا مع( هدز) ل کوک (لد) ورک (زام)هدنقپ È5 )بع (ات)

 سن اروهظو شفا هلعش یل اجرا وا لک كنىقمقح بوم لوا دارارور (قراشایانعم) یدبا(دون)

 نانلوا هدهاشم هدازازور لواو شفا هلة شع 1 کوک ییغرب هدنقورک دداسفو نوک( لاعو ي ىدا

 ید قارت درد یارک اسب یوزر تناسب

 دون هتخودوا تماقرب رکدوب هما دا ی وآ رم وتو یکی اتو

 (تادرفم) یدناشهاکن د هرزوا یماف كن آ هک دی اهدار یس هوش یل وش ارمشو ی داع كاذك یشاع

 قادر ەتقو ب اراض ەر هش( پوشآرهش) زا (وش) لو قاع (یتکقشاع) تداع(مسد)
 يانعم) یدیا(دو) شماکید(هتخود) رعش(دا)م(تعاق) ىلع (ر) یدبا(دوب) سا هلرب (ةماج)

 لوا هحشرس مالک (تاسلایف تام یل 5یف تا ٭ تاقا ینولتقا فولتقا) دیبا ترضح (یراشا

 هناج و یل داع الش کی شاع نوح | یاقاق لص او هب هب د مرم تداعسو هه دیا تاسح نقشا دمازاقوشعم

aیتهونسش كل هروشو دەب هحو دم هو هبا هلک ع اطا ند او سام ق ولعت وارق بر طم  

 رذوب ځد یزانو هوشو رکی یال هنا ذ كاماز ا قو ثعم لوا یکی نر داوا یسهماجرب قبال هنشماق كاسکر
 دول هتخورفار یورنیزا هرهحش 3 تسنادسدوخ خردن دسقاشعناح

 یدلک تربح ل رب قرخم سم هب هه ارو یکم السلا هم هلع
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 |(تادرفم) یدیا شمر دنلهل هش ندیسوب نشت یس هرهج ۍدرواب ارزوي هنخر كنو دنکی اب قانع

 | (هرهج)م(شت [)یدرواب (تسنادیم) ودنک (دوخ)قاکی ( )ددد (دنیس) م(قاشع) م(ناج)
 لوا (یراشایانعم) یدبا (دون)شفللعش (+ تحورفارب) روډ (یور) ندو (نیدا) تروص
 هلاع ینو ویو بونا هدن رب بولو ا لمت هشت كنتوا كلرز واک درواس هدنس همازا لء قدح قو شعم
 هغر یس هع رکتآ_(اقعص یسومژخواکد هلەج للل هر یل ت ااف ) هاب دعت سا یکی ییدلوارهاظ
 یرالوا هتنا قابو هتاف یناف بوت ال مک هاتوطسو قر كس رود یس هاذ لګ ین د ینا ن راق شاعودنک

 یدیاشاباقارح ای رلناح هنسشت | لکو یدنا شمردنل هل عش یشت [ قشع كنف رشتا ذ ن وا ندنتمکح

 دول هتخورف ار هره حرا هل وشم رس دثررد ھ لد نکس ناو دز ی نیدهد سهلزرفک

 یدبا مرد نا هلعش ل وشم ندنزو هدو لا لدن ڪڪ س لو او یدروا یلونید ی ازا سكن آ

 ى :س)لوا(نآ) یدروا(دزی) م(نید)لوی(مد) رجض(ش)م(فاز) ءام های (رثک ) (تادرفم)

 (هتخورفار) زول(هرهح) نم(زا)م (هلعشم) ربع (ش) لول (هر) ف (رد) ىلل ڪو کش اط ( لد
 اواعو اون مآ نیدلاالارسخ ینناسنالانا)_هتنانذمعتسا (قراشا یاتعم) ی دی (دوب) شمر دن هلع
 نالوا یر اطنم كانمهل | ىلج تافص معاف هلش EEE د سغ هرس ىهي رکتیآ (تالالا
 یسهہمالسا تر طق هبن سنا ةمامح ةمكح کلب هب اب رشک تا وه ناوک تر قلعت هت هت الظداسفو نوک

 را نهت لوا ن کلیدیا و سعوقهد_ ووو رج بروا ی ]و »یی دكنا سنا هنارب نڪ :اراو

 قلنا رق لوا كناسنا هراصب لوا هلک | ناسحا نتانعو قفو هللا ترضح نالوا داب علا فہطلو

 هلکع | سم زبب .ندروت یاطو ندلطام قح بورد ل ل عش هلعشمریو خار ندنروف یب رش *تاذهنلو

 نا ءارون نلف هرس «یمهشرش تآ _(هدنهرو لعوهف م الس الل هر دص هللا ح مش نشآ) هتاذعتسا

 ردشاب ار اهظا یتسرک اهبروت یسلعتو هلم هطساو الب ضف کل بر دلت اح رشن هو تف
 دول هتخودنا کو درک فلت کتا هللا » تع ربهدیدیلودروآ فکی نوش یس لد

 (تادرفم) یدناشعا رق ےکو ی دلبا فلت یک نا ها یدکود هدد نکلی دروتک هلا نام قوح لکو ک

 زوک (دید)نکا(لو) یدروتک (حرآ) نیا (توخ) قو (یسي) لکو (لد)
 شفازق(هتځودنا) مک (ک) لب (درک)م(فت) مک (ک )بج بچ (هقانا) یدکود (تکیر)
 هد.ثکت ادداعو تاض ابرنامز هصاو هند یا ند تاقلعت لر هت ا دم (قراشا یانعم) یدبا(دوب)

 نارقلا ادهانازناول) هتاذعتسا تولوالخ ادهنلقناع ارو لوا هلاقاستداووزر او لاو مغ هصاو

 نا مت كلابجو ضر او تاوا هضم سیبسلملح تآ ( هنا هم شخ ن E ارل لبح ىلع

 قوحهدننافرکح لڪڪوکن وا لوا حسفنمو ےب دنه راق هناخ ابا مها تاملعت و تفر عمو قشع یکی دم

 ینازاغء دد بولوا تجربآ هلا ق اتش او یشعدردیناقر لا ES شهرونک لا بودیا عج ناد

 قشع رارسا یدلب ا فات مکو یدنازفییک ہکروک یهس ةتهلارارساهتلاهنا یدککود ہرشط
 ردیونعم صار هدلقع یارو

 دوب هتخورفب هرسانرزب تسولدکنآ »درک دوس یس هک ی دبشورفهران
 | یدیاشعاص هنوتلازمک یالسلا هلع فو هکهسک لوا یدایا هداف قوج ارب ز هسعاص هیاندیراب
 یدلیا(درکن :)دناف(دوس)قوج( یس )ارز (ک )هيا ید( ین دب) هعاص (شورفم)م(را) (تادرسعم)

 یدیا (دوب)شقاص(هتخورف] ز مک (هرسان)هنوتلا(رزب)م(مالسااهسلعفسو) هک کل وا هک )
 ندقشعر ارسا و لفاعند-ةح سی قتستح بو عو قارا لوا قشعهار كلاس یا (فراشا یانعم)

 اوناک امو ممرات تعراخ) هلاك: سا هک ق وجا رز همثکد و هقاص هبا نفس كج هديا مور

 مدانتبقاع بوملیاهدناف ندنراتر اجکران اتص هیاسند یی سیقایرابو ی د هرس یس هع ر ڪڪ ٽنآ (نیدنهم

 کی که سه لوش هغ رس ین هع رکتبآ (ةدودعم مهار د س نب هورشو) هللایدعتسارای دلو! نامشپ و

 یدیاسعاص هب هدو دعم مهار دو هات د ناموا لوق مهتا دنع ی السلا هبلع سوت

 هحر ڪڪ
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 دوب هتخو س لد نهان یرطن شن ام هک » مديد ی مشکب تراز هک تفکی هحرک
 (تادرفم) یدیارا یر تب هتخوس لد بن مدرک مردی لقب اراز سی دیار رک

EE ES)(میدص) مرا (منکب)  CEراک  
 هللادذیعتسا (فراشایانعم) یدیا (دو) شعایلک وک (هتخوسلد) هلع (نماد) راقرب (یرظن )

 هخرس یی رش ثدح اووتنالبقاوومو هڅرس یس هعرکت يآ (نیقداص حک مکشنا اوقاف
 قداصقشاع لوا هکر دون یط شو یس لوا ك رهظم هناسح او مرکو هنلاج تاصو كانققح رابلوا

 ندسهللا یوساموندن دوو بو دیا اله ین الا هللا تاده اجو تاض بر بو زیا ترمغو یس بشوزور

 PERS مک | هک در را لوا هشرردوب نوجک اردا صغ سس هر دیرفت هلغلواانقوو عو دیر

 نبینان نوعما دا | دف ناج هنا واما مررو دلوا هل ارازوها یی دمسرروکدوجورات او كلنسهدنس بوملوا

 ردت رهظم هناسحاورظن هدنتش> ك ال اله یسفن هدنلو ی ثعهکب دراو یبانعو یجرر طا هب هتخو داد
 دوب هتخوما هک ر یس انش باق نیا برات * اخ نازو قووز نھ نتو کک

 (تادرفم) "یدیا شفرکوا ند مکی لسان ش باقون ب ظفاح یا قابکهقرخ یروب یدید فطاو یدید

 بع (براب) م (ظفاح) ردناب(نازوسب)م( هقرن)تسک (ورب)کدید(تفک ) م(ضوش)یدند(تفک)

 (قراشایانعم) م (دو) شعرکوا (هتخوما) ندمک (هکزا)ییلصحاک | باق (یسانشبلق) ون(نا)
 همرکو مر قاب هل شع شت "!کدوحوهقر خ مدقا مدقرب ههر وط ظفاح یا یدلیوس شوخ امایدیدراب لوا

 یدشق | هلتعافشو تمه كلا دخ درم یتنق یرکوبویناسانش باق ویران لوا بع نکیآ قود زق اتم ا

 اض | هلو

 دونزصتت ویوداجءرغزاهنرو + دو رب دقت ورشم هت نیا لتق

 (لتف) (تادرفم) یدلو اریصقتندکزوداج كنس هسخ وب یدلو ار دقم هلکغت كنس لق هتس وب

 (هز) نم (زا) هسخ و (هرو) یدلو (دوبن) م (ږدقت)هاکصلق كنس (وربشعشب)(هتسخ) د(
 كنس ےقہقح بوب یا (یراشایانعم) یدلوا (دوب)م(رصت)نس(و) راصم (وداج) یوقزوک
 هل رهظمهن رس ا ونالسقاو وم ب وناوالتقږل لق تادهاحمو تاضابرهدا و كفر عمو قشعا

 هلشارغتسساهکنوصب تاذراون انالو ایناحور یا ذه دنا مط خر ومط فاوح ابولواندیونعم| دېش

 || قانشمو هکءآ مدیا ساوا اهم بودیا ادفیمناجهراعب نوح قلو | لصاو هب هبدباتاسح بولو | قوز ره
 رطن ملف حا یرللقع كىسە خ و یدلو ار دةم ول یلق لة شع درد كنس یی كنس ه2 خلا جر اولا

 یداو ارو هلک هاو نوع كنهن ندکش | ادنناج هک انع
 دور ات توقا ی آورد هک ۰ درا در دوج هح ول ن سحاب راب

 بع (برا) (تادرفم) یداواقوت رب ات هدنا لمهآ شیپ هک رانوطرهو> هن بک یس هنآ كنسح كس

 م (تزق) ب (ارم) م(مآ) نا (برد) داتوط(دیاد)م(رهوج) ه(هج)نس()م(یسح)م(هنیآ)
 م و یا ہک رس ید مش ٹو دسح (ندوااداهنمواا) (تراشایانعم) یدلوا(دوح) م(أت)

 یناراتوطرعو> هن بغ یس هوشو قاور كن ادن ف لاجراو او یس هنسآ نلنسح كنس مدو صةمه دنا جودو

 یدنوبدوج و مدا و یدو اینو قرثات هدنا كمھآ مب هکر درج اع لوةعه دک اردا
 دوبن ریز هقلحز امرت ال ےہ ۷# مدرکساهر و فازوح هناو د نم

 | نب (نم) (تادرفم) یداوا رفت ال ندنس هقلح ریز اک یه مدل لر کز او اوج هناوند |

 | (م) ناال داز (نتال) ات (میه) مدیا (مدرکبم )لر (هر) نس( )م( فاز )کتو ج (وج) م( هناوید)
 || تلصوکدوعب تاذ كنس بو یا (قراشایانعم) یدلوا (دود) م (مغز )م( هقلح)ن » (زا)اکب

 ناک ن نکل م دليا رتی رطظث هاش نالوا كتافصر د اطمهکنوح هن اود هب دما تر ىنا

 یذلوا ځه قاله دابزندنس را دك افصتابلر اونا

rr ag eT rge e aI 

 ۱ ۱ دونر وصت ماعرد و ششزارتشوخ * تدرزات نجرد تدقزرت نزا

 ل اح ۹۹
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 ۳ ج یدلوا فشل دا تدککشقن كن دیس درو هم یده ناز هدنز ندک دقت ەدنغامزات

 شو ) ید (تسر)()غ(نهچ) ف(مد) ریش (ت)عوب (عق)نس(ن) ی )زن(
 (قراشایانعم) یداوآ (دوبن) تروم (ریومت) م ()اغرد)نس()م(شفن)نم(ا )دان
 توس یا هدیواابب دناناو اربع بوقر ماوهدسنغابتبا سو تفر هد یلم 4کال مو ٽم ڪڪ و

 ماعهح دقو بول لو:تدو نمزات هدایزندنیلط لو رد یاضرو كة رشتا ذلنس قیقح

 یدول وبه اب بول با ذی و یداوا فبطا هد یز ندک رهسح عیانهوندکشق كنس هدربوصت

aدون مکمش د لار سو دراصاح * مرو ئوکبزانابصو مھر  

 (رکمات) (تادرفه) یدلو |یرشندرهکرش ها صاح هعهک نود مشببا ہک هل كنس ورکی وک ایصکهوا
 (م)م (لصاح) شرا( سر )نس( و ) هل (کوک )هسیالملل (ا) ورک (زام) یبک ًاص(ایص ومه) زا
 (قراشایانعم) یدلوا (دوح) یعنوط هصک (رکبش) م (هلان)یرعغ (زه )چکن ود (شود) رم رمت

 (اعو داسفو نوک ماع و ندم دق ح اورا مل اع یر دلقرطع یہ ءا غامد كیاطخ تدل كنو ندىلصا نطو

 كلم دنع قدص دعقمف) ورک هلرب تربسعو ییسو ترم یک اب ص هوا هرکه دک اک الت او ت ت رغ ۱

 هست رم محو هب یلاع ماقم نالو هدودنک ")ماك هب ونغم تدب رق لنس ەك رس ی هعرکتدآ (ردتقم

 هنا دونه دوخ و یدل وا یرغ ندر حبه لات مہ دن دنس دپ ل اعد او لصاح مب هڪکڻ وډ هل اوزرآ اون مشیرپا

 ید وب نه هنت ہدابز ندترمح بود درکه لادا یه یو تاشو سس سس سس سو ۹ دم دی +

 در وب لب هع مو صز دول یاسانشنوح + مدرکرباه دکمهردب ترمحز رم

 (رس) (تادرفم) یدلوا رر ینلک !ییس هد هعموصهکنوح دان |هرزوا یسومقهنانح یشادندنربح
 مدیا (مدرک) ىلع (رب) عتاد (اه)نامم(مدکی م وبق (دد)هسب الفل()م(تربح)نم( ز)شاب

 یدارا (دون) م (ب) ر( تی هاغدابع (هعموص) ف (د)نس() یک | (یانانش) م (نوج)
 لماکرب ید سهم نیل اوز یی تمکح ع ابو كم ازیال یسشع بارش لوا نذر لاک (فراش |یانعم)

 تلفع هرس ی a عر تیا )ا اندل ن نم هانلعو) هلناندنعتتسا بوق شان هدزو | یب ومق كندتابارخ

 هعدوص هکنوح مداوا هدتسعمت لاکراکن االب هتساضتقمیرهن دل مول ء نالوا هدنس ارو لعرشتروحو |

 هوش كنس بو یا ن درب روص ج اشم رخ ین دن احور تذاوهتنا ةف رم م بولو |نب کت ولخ هد رل هب وازو
 یداوارم رب یملک !کهمندارا امساو یکسش رط

 دور دن و تسدز |مدوخ یانفرح # وپ کر هه تا ی اوزه دشک نا ۱

 یددلو ارمب دمت هس هال ندکلا لت س یرغندکش وا غد یک ع عش کن دنس یت آ اقار »یا مدک ی 1

 ربغ (نب)یک ش(ععتوح )م(ناربه شستآیا)ندز )مد (مدیسشک )فا( (تادرف 0 :

 لوا (قراشایانعم) یدلوا (دوبن) مبيدت)نس()لا(تسد)نس(ن)یدنک (مدوخ)م ان
 یادکمدید بودا عادو هنارد ےش ښت بورا هنناو دهقان هنا ف ینا هلدتمه كباب ارش رب نالوا مد یتطا

 یدلواربدتهمالخ ندکلا تنمیربغندکش  |انفا یعدنکی کم ع کن دنس یشن " قارفکا مدکح

 دونر دنت تجاح شکر هک ٭ ویب اظفاح هدنا با ذعدوب ییا

 (تادرفم) يدافا تدا کچ, اربسضت ین دننق همكم یه هک دپا یت ییا تا ذعرب زسنس یس هصع كطظفاح

 | ہک (سکعه) دنع (ر), زسنس ا ر (هدنا)م(بیاذع) دی (دوم) تبار (یبآ)

 ی . هصع كلظفاح بوم یا (فراشایانعم) قدلوا (دوب) ) ناس ( (ربسقت) 0 ربهذ (ض)

 ۱ تا نالوا صن شعب یدلوا تدیاسهنایورپسفت ینا هدننبهسکم یه کی دیا یک رو ما ی ؟ یا تا در دنام

 )ااو ردق وب همش هدنغب دو لا بادع نبع هدکقارتفا نس یک ینی داوا همشهد هچرک

 درا دماکه حت ىلز برات # درادمادم تىلقوش لد

 7 وش) لکوک (لد) (تادرفم) راتوطداصمهئ ندکبل كنسبرات ول یر ابل انس مادلکوک

 ۱ ۱ |(هج) ریش (ت)قادود(با)نم(ن) بع (براب) اتوط(دراد)غد(مادم) ریش (ت) قادود(با)

n E E 

 هد



Any 

 ننس ماد لکوک كف دلق هنا کل قیقح بو دع يا (ینراشا یانعم) راتوط ( در د)دا سه (ماک )ن |
 تاطخ تذاو نکن افص لکو ندکسف مالک ك نس ب عر اتوط نقوش قلو ا ل انحرف بل هطساو الب ضف

OEنمآ هبا لئات نش هند معز لکو کی زبن دکمرکپ زابر اتو ط دا  
 دراد مادنلدرغاسرد 5 قوس داور هد تب رمش ناح

 (رهم) م(تبرش)م(ناج) (تادرفم) راتو ما دمهدنرغاس لکوکی س داب قوشو نب رش تبحش ناج
 یانعم) راتوط (دراد) م (مادم) لکوک (لد)حدق(رغاس)ف(دد) م( قوش) بارم (هداب) تبع
 اهفغشذق) هلا درعتسا یسهداقوشو ی ارش تبع ناج بب رغ نالوا ادجندنسلصا نطو (قراشا

 بو دا هطاحا تسخو قوُشیاقیادیوسو یاقبووط مادمهدنر ءاسلکو که خرس یس هع زکتدآ (ابح
 ردشاا لامالامور

 درادماقمالبمادرد ه مادا فازینادوس
 نوسم هادوس (یادوس) (تادرفم) راتوط ماقم هد نغازود الب اد یمادوسل فاز لراب

 لد (یراثایانعم) راتوط (دراد)م(ماقم)م(الب)فاذود(ماد) ف(ید) م(عاد)م(اب)م(فاز) |
 (اءاساوالا مهاسینالا لعءالبلادشا) قداص ی شاع ی ادوس فاح تو قشعو ین ابر تافص ۱

 هکناپ لم هک داکناناییالب نالوا بوی هوش یا وط ماقمهدنغازود الب هجنرم- یب رش ثد دخ
 رذاراٌعفاو دذا

 درادمادهشفن زلکرب ٭ ینوشیلددنکد صات
 وا (دض) ىح (ا) (تادرفم) راتوط قازو د ند هشفن درزوا لک هدیادمص لکو کر هلا یلخو شانت

 (ن) درد( لک )لع( )هر دسم (ب)نوزومو عويط»(ځوش) هیدلملا(!) لک کر (د) هديا (دنک ) |
 هدابز ندالوو من البدر دو اه جور وج (تراشایانعم) راتوط (دراد) قارود (ماد) م(هشفس) نم ۱

 مدقا مدقرب ییبلق كنقداص قی شاع ید بو ہع نالوا ےحرو مے رک لوا ندلحا یمد الو | یھلا تس رقثعا
 تادامعهلصوو تا رق هنقد ر تاد نوا كم الي وعو بدح هللا البو در دو اف> وړو هو دنڪکک ۱

 ردشاق ما ص لو ضو بسو ماد یر راتجر ت اده ار تاضارو تاعاطو

 دراد مان هحامربل د ناک # مراد هکم دسر رخ آ

 اکی (مدسر) م (ۓخا) (تادرفم) داتوط مان هنزعربادمزبلوا هکمروصوریک کی روشی رااکب رخآ
 راتوط (دراد) دآ (مان) هن (هج) زب(ام)م(ملد)لوا(نآ ) مروص(سسرپ) دریک (زاب)یروشیریا
 باتنتح اندنممو لاتتما ەلى ها هلقفول و دنک هن لنت رمض> یلاعتو هناصسقح هح € (یراشایانعم)
 بوشر ربا هیادخ بونحرب بر داکد مواسعمرد هنوک هن رابحوزپ زع زا لع هکلپراک تبقاعام از هرزوا
 ودنکد وخ ابزاتوط مان هن هدزم هح مزن دتو اة شو تداعسزمل زا بوب مزی لوا هک رولوارمسم نرو
 رور غم هد هت هر نامهزیاب راتوط مان هن هدزمقح مزن دنه ار اهقور اذغو لضمو یداه فب رش تاذ
 ۱ رددلوااجراوفولنا نی بویلوا
 درادماعو صاخزهشیدنا ع وکنآدنش اکرابا ی

 هدنق (۶) م (دا)عم(ا) (تادرفم) راتوط هش دنا ندماعو صاخ هکهسمک لوارز ونوا هدنق هلراب

 راتوط (دراد) م (ماع) م (صاخ) نمذ) رکق (هشیمنا) که یکی لوا (وکنا) ردورا (دنیشن)
 لا اةرحو یسلح دق مرح نالوا یھل ا دارا مر یلاخند ھالا یو سام یاد (فراشایانعم)

 ندماعو صاخ هک دک لوارولوا مرګ هب یهل دارم اوررووا هدنق لار اب یرمغندرلادخ بوبح یا |
 رولوا لوغشمییاق هل ااوسامرکفو راتوط هشد دنا |

 درادماودلا رایان ي تبع هکیکدآ لد مرخ
 (لد) رورسم (مزخ) (تادرفم) دات وط تبع هرزوا ماود بارا کی کوک كن هسهگرب لو او درورمسم

 روم (دراد) هرزواماود(ماودلا لع):هیرب (داب)م(تبح)هکهسچکر بلوا (دکیکنا) لکوک



4۸ 

 ارورمسمیلکوک كن هسک لوشهلغادا هلنارارمسامرحو هلتح سنا (یراشایانعم)

 راتوط تک هرزوا

 | ماودهلاادح هکرولو

 دراد مات برط بابساک * ساع تشو ید هح ظفاح
 [| (ید)هن (هسح)م (ظفاح) (تادرفم) راتوطماش ی ابسسا برط هک ساجر د مدرب فرطا«ن ظقاحیا

 راتوط (دراد) م (ماع) دورس (برط )راس( بابا )ارز( هک)م((سلجع)ودفیما (تدشوخ )مدر
 مدرنو تبع هلا لات قح هغ رس یسس دة ثر دح (ینرکذ نم سالجانا) طفاحیا (یراشا یانعم) |

 یسراتوط ماش یرورس باس سلخ ولت داعس لوا ارزردت دامس لزوکه نو رداع شوخ هن یاو ا سلح

 رورسو تان راد تداعس هلاکمو تدع هلا ها ترضح هل توالت نارق ترضح صوصخ اب هلا تارک ذ ع اونا
 4( اضباهو ر دقو هم شو كشهدنفب داوا ید وق با بسا كز دبا

 درب نآ نظ تابار دنر سک هک ۳" درن ناک نیا سک تمالسو حالص نهز

 تو (ند)ند()(تادرفم) ملا یظ لوا هل دنر هن انه هک ارززنلبا یظو هسک ت مالو حالصند

 هدبالمال(ا) هسک (سک) ارز( هک) زقابا( درن )نط( ناک )وب (نیا) هسک (سک )م(تمالس)م(حالص)
 كنقداصنكلاس (قراشا یانعم) زقلیا(دربن) لوا( )م( نظ) هنا م( تانا رن) دنولو قساق (دنم)

 زا ناک ورت سوکت روص یک ی سفر اهظ اورتس یز هلاص لا عا ن دقلخ یس هفت اط همعالم هکر دندنرلهومش
 3 ردرل ثاوا نما ندنرکم یافتلاو تغرءلو دنک كقلخ هلغلوارباربهدن رلدنع هناصمو دصسم قر هلو ااو
 ندنقساف هن ام هسک !رززفلیا ینظوب هسک تمالسو حالصندنب کروم یسیو او یالمظفاحندبیسلوا
 ا تاقتلاو تشر هک هلو هد نامو رقبا یظیوتتو خالص

 درن ناک نبا سکی مکه قرخرز هک * مراد نآر پهن رند عق رھ نیا نم

 | تادرفح) رقلبا ییظو ه--؟مکح بارش هدنملا هقرخ هکمراتوط هدتسوایرتوا ندنایمقیههن ر دول نب

 | تلآ (رز) این (هک) مراتوط(مراد) نوک( نآرہب) یکسا( هنری د) مچ (عق رھ ) و (نیا)ب (نم)
(ER)وب (نیا) هسک(سک  CS Eمدآوب(قراشایانعم)  | 

 نمرداظااهبساند) عقرهو کا و نوح ا ندنتربغ کورت س قش عرار سا ند ماو هلاکماوع نالواراوخ

 هللا لوسر باع اره اطظ لر افک مرات و ط هدمرزز ا یر لء وسک یلصان و ف ركه کس اضتقم (ناجالا

 هل |! بلق تمالسو تغار د وا نیما تدنرارش هک الو نار ارذ ندنب يڪ یرارف ندایسو هلع هللا یلص

 زولیا یتظوب هسک هدنمآا هقرخ هبرکوب ارز لوا قرغتسسم هس اجور قاو ذاو م دب | شون ی همهلا ق ثع بارش
 ۴ زاوا علطم هسکو

 درن ناح یاد یادفز سکه هک × مامه ل عود هر شام
 هلوا (شابم) (تادرعم) زی ناج ندنسماضق كنا دخ هسک یه ارز هلو ارور غم ل عو لع ماد هبقذیا
  رکم(اضق) نم(ذ)هسک (سکجهزارذ ( هک )م(مادم) م(هبقف)م( لعورلع)هتنالمال() رورم(هرغ)
 3 لوشمهتنادنع هلو اردرخ- هل عو عماد هوډ لکه تفیا (قراشا یانعم) زی ا(دربن)م(ناج)م(ادخ)
 درج یک راپ رهد هخوب هلا ص الخ کو دنک ندقاز | باق یماف هلو هلا لص یاترقفو یو# نالوا
 [ هما تعلو افتقا انطابو ارهاظ هاسو هس.اع هتل یلص هنا لوسررتا هل غلو ارور غه هن هب ره اط ل اع اوره اظ لع

 نم هلو تمالسو نم هرتروق ناج ن دادخ رک« وادق هسکر ےھ هلا هلو رک« هڅ دلو
 درہ ناغم ین تادز مغ تن هک ۰ شکر دخ دوو كنر هند رفو ښه

 (تادرفه) زذا یرغ ندنب ارش ل راغم یان مغ ندکملق كنس ارز هبا شوت بارش هلو! شما دا هب ويو كر

 | سابسیا (كنژ) ارز (دک )كج (شکرد)م(حدق) هار( )م (كنر) شغا هل( هتفی رف) هلوا(وشم)
 N N شعر یخ (ت) ندکوک (لدز)
 | كنا نوعلسوب دنس ان دلها یا هرم یو رم تر دح (هالاوامو هتنارک ذال امام نوعامز نوع
 اد دیار ر اجرب لاوزلا ةعب رموز دنار ب یار مشو مقن یب هک هل وارو رغم بوت لا نهان فراخزو هنهاجو لام

 نامه



۳ 

۰۹ 

 نوعا كا شو قشع بارشو هلا یس هنلم صع تفرعهراوا و تو قثع نالوا تلخ ثءا نامه

 بار شو ندنتمه نالماکر نسا اند ت اقل عت ند ڪک 5ن آس ارز لا ذخاا نم اد كلم اک د شھر
 زلب | هلازا یشرب یرمغندنتدحو

 در نابس ار ول دن هک شاب شوم x لدیاوناسابدو هدید هحرکا : ۱

 )هح زکا) (تادرفم) همنابانایسابک دقن نس هک وا هما لقع لکو ک یا رد كن ایساب كنس هح رک ۱

 لقع (شوه) ددال (ا) )لکو کی ا( لد یا)نس(و) ظفاحو یعت کد (ایساب) رد(دو) 1۳ (هدید)م

 ( اعلا نع ناسنانانالا) (فراشایانعم) هلا( دربن)م(نابسان) نس( و )م (دقن )لدا (شاب)

 ینایسانلقداصدیرهدقارب او قد لد اک د شرم نالوامدآ ی ع ون هصاالخ و ل اع نبع هحزک | هحش رس الک

 تذا نالوا لناج دقنکلو هرز ا هطفا ماد یک لق هناخو هاكر ادبر لقع لکو ک یا نس نک- ار دظفاحو

 هما بو دنا تورس .ناطشنالوا نابسابو بقر کبلتراوناوکهمناحور

 درم" ناکب ر ارز ادر کن راکه کی سک # ل دیار واچ کادر یی

 هسدالمال()(تادرفم )قلی ترجا تف.یدلشیاشیا که کرب شلاح هسعم لکو کی ا هکر کد یک ا

 | (یسک) لکوک یا (لدیار هی اطخ(ت) هسکرک(دیب) ترحبا (دنع)م(کا) شلاچ (شوک) م(یعس)
 ناو) هقاذمعتسا (قراشا یانعم) قلا (دربن) تفم(تاکیاد)م(یحبا)یدایا (درکن) شبا (ر اک)هسکرب

 | لکوکیاهسکرکیدنمتفرعمراون او تدناحور تذلاکسزک | هغر ی هم رک با (ییسامالاناسنالل سیل

 فرحا تفمیداشیا شدا ہک کر کرب هسخ ول لکوک یا شلاح همس هلا داسععاوناو ها دها و تاضابر

 وا لئانهش دوصتمو دا مولا

 دربن ناکورهب ردو کورد سکه نک هک * طاح نکمادا نادنطس دز نس

 (ا)ذوس (نطم) (تادرفم) زنا هفت ر هوکور د هلاکو رع هسکاریز ظا یا هلی وزو سه دننق نا دنکم
 | هک( سک )هده (هفګ)ا رز( هک) م( ظفاح) هلل وس(نکمادا) یصلبزو- (نادننم-) دنع (دزن)هسالمال

 هتان مت سا (قراشایانعم) هبقلیا(دربن)ن دعم(ناک ) هیابر د(رصب )۶ (ردوک)وخاا (دد )رع (ش)

 نآ رة مع ماکو ید چ ثر او هرس ید عربا (نوجر مک اما اوتصن او هلا و عتبسافنآ رقلا یرقاذاو)

esلماکدشما رز ظف هاج یالوا شوک نامسه هاو سز ویره دنقل م  

 ( انبار ردلخ ی EIST ہلا ا رشاوحورد هب در کورد كل وسزوسمدنکوا

 دایزرب لدم عو شو بارم انک * ار کشور مرید ید ١

 (تادرفم)ودمکن کراس COE رک دید نو لو ریش یزک هرم شور م نود

 دود ()م(مخ)هس لم(۵)رش (ش) +( ن یاس بارش( شرف درم د
 RR (م۶) جا ( شو )م( با ری

 هک ی دید نو د نو اوا هلرخ یرک ذ هک اک دش مه ی e هندنو یهلآ یشع بارش

 نت لکو کو ها لس یول اة رغم نالوا تل تعامل اش و ی هبهلآ یک: بارش هد ا و نام *
 ردا یقاع روک درا تس هند و

 دادا هح ردو ند“ نکل وق ابفک ۷# تاتو مان هدابم ده دم دا فک:

 )جم 7 (تادوفم) ۵ لا هو دبا لو,قزوسی دید رربو ه داد ی کتو مان می بارش مدید

 لا( نک) م(لوق) یدید )0 9 )داع( ك :)دآ (مان) بارم 2 (هدان) ن (۳)درید (دهدیم) 4 (دانی) میید

 2۳ (تراثایانم)توساواهسرولوا (داب دادا )هب " هنره ( هحر ه) زوس (ن ح-)

 1 تورو هل یراق ووو صضرعو ویمکشو مان هدنحما قلش میدن رخو تمالیم یتساضتتد لا رش "ب ینهلا

 رددو دیه هللادنع نالوا لومقم هدن د-ذعكناس دیاشا هکی دید هاک اربد لوارلد ار وفنمم اراد یا

  نوسلو اهسرزلوا هنر ه لوا هلا هتا ناره نامه هلا لوق زوسیر دک اله ِثعابواش ی یتاو دو هاج كنا دو

 داشو شام نیکدلهاعمنیارس-مزا » .تسدز ندشدهاوخوح هب امو نانزو دوس

 ل ۳ ۱۸
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 | .دناف(دوس)(تادرذم ) هلوا داشو يلع نوجا ند هلد هاعدوب رک نکن دلاهکنوح هبامرسو نانزوهدناف

 نوجمآ(رج)نم(نا) لا( تسد)نم()قک (ندش)تسا (ده ون )اک و (وج)هیامرس (هیام) م نار)

 | یه فا دادغو (قراث یانعسم)رومس (داش)ەلوا(شابم) لغ( ) م( اعم زوب از
 كلنوکی ی اور دلاوزلا عب رور دکر که نکن الا هکنوح یرع تدم نالوا تداعس بام رسو یامو ینابزو
 " لبر داکد یراکل قاعقاوارورسم هن دالواو ل امعو «هنهاجو لامو كمکح لاو غنوج اند هل ماعم

 ردةلنون |
 داس دورناملس تع کیو ههرد * خیس شل درک | دشا تسدب تداد

 ردنکه ب یک كمالسلاهبلءربمغس نایلس رک دلحشرب و روک ارور ن: 5

 (چ٤) نسوق (ین) لکوک ( لد)م کا )درلو (دشان) هک( تسدب) هاش (ت) لي (د)(تادرفم)
 یا (قراشایانعم) هن (داس)ردیک (دور )م (نا لس )م (تنت) هیتدحو (ا) لڅ( ضر عم )ق (دد) هغوي |
 لف اعندقحبولغا لکوک هان دهراه-نالواق وب هدتقشح بون رو کرار یک هلاوحرکا قداصكاس ا

 ینافوبهزاصب یانسردسک شول یلا نداد و هلا تمادنو ترمسحورولوا لب هدکلاتنسلسرولوا

 ۳و کلن نضع كاللا هماعریمسغس ناملس دکء دلم رب نسروأو ارورغمندنهلودو لام نالوا ل: از و
 (یدهنمد>ال یش الاکلم یل به -بر) EEE کر و طو شوحوو هنجو سنا
 ردراشلاه لبا قد تنطلس ن امهر د ثنک هلو هنانف ین د لوا نکی دیدنیل یظع تنطاسو للم رب شمر وب هدا

 دانز ارد ترم هکه صد ےہ منکه بوک * تسل الم نامکحدن ,ز ترک فاح

 نوسلوازارد لر لس هک E هسداراو E E رالقاع ظ. واح یا ١

 (تسا)م(تادام) عرق( نایک ) تین( دن, نم نیش( ترک( )م( قاس (تادوف)
 یانعم)نو لوا (دا) نرزوا (زارد) رمت (ت)م(رع) هیلک (هدق) مهدی (منک )هصق(هنوک )دد

 ندنمااکو دن رللقاعو را یکح هلا تارا شاو تارابع هغر میر خ ( هناسل لکه تلا فرءنم) (تراشا |

 هنوک یناسندقشعهصق هار او تە اصقن هک دحاراوا قارغتسا تاودو تاالماکسرک | ظفاح یا

 داد ساحو ر قو ذو نو او ازارد لر ع نس هک لہ دیا تمز الم هب هبقا و توتو )هدا

 4 انبار نوساوا
KIدنه دمم شاج مرح حرحر د کن اد ی « دنه دد شامهص ٣ قاص ما  

 (ک ارن :ا)(تادرفم) رارروریاک  هدنسلوح س دق مرح هکلس رررو یتماجكنابهص اکا هکهسک لوا

 (ےہ )ف( د )ل (ناد ع ) رع (ش) بارش یزمرف (ا:هص)م (فاص)حد-3 (ماج) کی هک لوا
 تارودکی لقماج لوا (قراشایانعم) رارړو (دنعدیم) یف (ش) ر (یاج) م (مرح) لوح
 یا قشع بارشی دنا نوش یرارکح یر هوا یهلا هسهوم هقداص كلاس نالوا لاو فاصنداوسام

 زرروراک ادن دیو سدق مرح هرس یم هسءرکتمآ )0 دوم لادن :ع قدصدعقمق) راهرو

 لر دیارا رسا مرشو هاکرد لومشمینا هبا ہلاکت س رق هقح بانجو

 دنهدمم شالق مدرع لزازور * یتشعرسهک نادنررکنم شاممقوص
 م(فوص) (تادرفم) راررو هراهسک تادارخ هدازازور یب رسقشعارز هاوارکنم هرادنر قوصیا

 هس المال () م (لزا)زدنوک (زور )م( قشعرم- / را هیمالم(نادنر) م (رکشنم) هساوا (شام»)

 لامعا فوم تسربره اظیا (فراشایانعم) ررربو (دنهدمء) هداز زآو راک : (شالخ) مدآ (مدص) ۱

 نعطبولوار کسنمهراهبمال مو نادنر یر دیار ن دتسأت ما وءفرارسا و یااح تولوارورفم هکر ھا

 یرانآ هس دق مرحورارربو ه هر هک ن الوا دازآو راک ن داوس ام تا ةلعت هداز ارور ن رم .یشعارزهلبا |ا
 ۱ ۶۶ رررزوت ین الا

 ۱ دنهدسشابواتجزلقع بابراک × یوبکتمكنر لک: دارا قاس
 ۰ ل بارا ارز ae هک اب اا

 (تس)



۷ ۱ 

 ۱ eT ( ۱ اریذ( هکر ول هر اش( یویکشم) م(كند لک )بارش( هدا ) روتک (راس)م(فاس) |
 | بولواراتسا فثاک یا (یراشایانعم) راررو (دنهدمم) ر دس هفئاطدنول (شابوا) م (تجن)

 لنرویعلق ر طعم یناح عام د هلا ناجر سقت ك لوا لمکمو لس ماک رعد ین دیا شع یه ھل ا ی شع بارش

 لشع بابا ارز هبا ناسح و مرک هراراک زر وروتک شع بارش يلق فو صوم ها هيد فاسوا
 | نودیا راکن اءرل هسمالمقاشعالوا هدازاو هتخمآ لوا بوی وا را در خ ندقشعرارسارافوصنالوا
 رررو تجر

 دنهد. ہم سا درفُدعو هکر هزویما ٭ یعتعدرادن تاب تذارا

 م(تذل)نم (زا)(تادرفم) رررونسهدعوادرفاک هک هکر هنوک وب زعوطهدنافر ندنتذلتامح

 ۱ م( هدءو )کمک ر د ( کره)نوکو (زوما)هتدحو (اب) هدناف ( عتع) زعوط (درادن) كلی رد (تاج)
 کمک ره هغ رس ىرخ (نوفو دملا اله ) (فراشایان#م) راررو (دنهدمم) رم (ش) نيران (ادرف)

 بونم با فرص هب هنابر تاعاطو تادابعوەب هبهلات .گو قشعم دعا مدقر یا اح هرامرم- .و ید رع دق

 ةر الاف هلامو) بولوا هر الاو ا دلا میخ بولو هدنافرب ندنر ع هسک لواهلوارورغم هرلادرف

 9 را نون سد (بدصانم

 دنهذرمشاوامو لصو ےرحر درک ۷# دنکس سو درف تنح لر ظفاح

 ناز (ا) م (طذاح) (تادرفم) هرو ماقماک | دنعر لع كن رک ا زاب ادلرت تنجح سو درد ظفاح

 | (یوآم)نس (9)م(لصو) یلو> (میرح) ف(دد) رک | (رکر رلیا (دنکیم) م (سودرف)م(تنجلر)
 | هلآ ةنح یل! قاتشرال اها د نم" دل> اع هنح هلل نآ )(یراشایانعم) رررو (دنه دمم) رم (ش)ماقم

 كتسرک ارلبا رت یهو درف تذحیخد ظفاح هک رم قرش تا دح (هلناهفر عم لاو هنا لودر ابی هامواولاو

 ایا هو ) )هرو بد ذو ظحرو ماقمرب هلا هللا ةفرعدو یّتعاک | هدنع رح كتاصو

 دسرغ نامر دیو در دز لددشنو> دریغ ناماس خر رودز مراک

 (مراک) (تاد رفم) "زمشریا هنامر دو یداوا نوش نددردماکوک زر !هغلناسآ ندنرود لحرس مشبآ ب

 نات (نوخ) زر( حالصو ناسآ(ناماس) هال ()ثا (خرب)م (ردد)نم )مشی غب
 : (قراشا یانعم)ز مرا (دسربغ)م(نامرد) هسرالل (ب)م(درد) نم )د( ماکوک (مد) یداوا (دش)
 امن انعو نوع كق ناصاخو كنسلاعت ىح نالو ارو دم یجافع | الذ هسا مم ر اخت یسو متال

 1 ناف مرکب ندنلو صح مدع هدا مو یداوا نوخ مسلکوک نددر دونو ندوزرآ و زهر با هحالصو هغلناسآ ۱

 زمر راد هنامرد رم انع هالا ترمضح هش نکلیدلوا

 دسر نانو دور یمه مخر بآ ٭ زونهلسوعح د مدشیوک ل اخ هک ار

 (تادرفم زرا ناتوز دک عادیوص مزو زوده مداوا یک اخ كن سہل عكا ی کاک هک بتن |

 ید (زونه) بک (كاس) لتم (وبه)مدد (مدسش) هل (یوک )قاط (ا) کیان (کناب)
 (قراشایانعم)(زهنرب را( دریغ ) لک ۱( نان) ردنک (دور) ماد (یم») رعض(م) )قاکی (خد)وص(بآ)

 ۱ رلللدتو قاءراز رد دص ی کاکە رس (دو لذ” لدلطع) هدنل و لٽ رقو تفر عدهو تم عو قشءول ۰

 لتراقحو لذر دقویزونهمداا ناک هبا اث دندس :ءراھاک االس ی داره و یک اخاللار ظذ بو دنا

 زر اناج یا ذغرب و نانرب هک هن نک. اش شاواردق فو لاعاب بوکو دن وصمزوب

 E * ناونسا ےھزا نکی نڈراب ی

 (هراب) رکس(ف) (تادرفم) همر |مخز ك زو همشید هک ات م رادو ق ىس ەراب رکسرب ندناو سا مه

 یزو( ازهدص)یتح(ات) لک (ناونتسا) م (جه) نم( )م نمرابو 3( کین هبت دسو(زمه)
 ءایبا رغاطم هک ع هنو (فراشایانعم) زم" را( دسرمغ) سدد(نادند د) هسالمال (ا) لاو تجز (محز)

 ع اوریا > هرادریو ترب -ءهرابرب حه هل مسن باک و ن دملاع ی ارج ا نالوا هنا

 هک دعثرا تفدمو تجر ك و همهدزلاخ دوحو هللا دهات حو تاضابر

 سس ِ صوت ۰ ۳ ی دوو جت LETTS i سس



۶:۷۳ 

 دسر نام رةو>ەراج هحارهراهب ± فو نات سود ل د دوخ ناجز مرعس

 (مرس)(تادرفم) زم“ ر انام و هراس زا نکلمشعوطندعاج نوعقحی اه للت لیود

 مه ) کت (ع)م(تاتسود) باق ( لد) همسة( ) ودنک (دوخ)م(ناج)ن *() مرازبومةوط

 ]]أ لصاح (قراشا یانعم )زمر ا(د رغ ) ما( نامر ذ)هکن و (وح )م (هراج)هن هن( هح) لوعفمتادا(ار)

 | ماج بوس اروهظ هللا لاج ر اونا فاش کناو حاتسفن اهل اهل انعو نوع نکی ا شمکحوزرآو تج زر دوو

 نالوا م-ظءاو عسوا ند.سرکو شر ءو یھلارا وا تامل ر هظ م لرلو د ند غی داوا لص اح ید اسم

 دا سرب هک دمش را یار نو عو هل ایه ا هک وح هراچ هن هي هراڪب نکل مر اب ن دمناج نود > یرلق رش بلق

 رداکدربذب دوحو

 دسر ناعنکب رمصمز دیافاو * تشک د فس ترسحز دیدو دار بوق عر

 (تادوفم)زهشرباهزاوآ ار هن اعنک ندرصم ین د یداوادمقس یزوکی کی !ندترسح ك مالا هلع بوقع»

 ضا (دمفس) م( ترمسح) نم (ن)ذوک (هدند) یکیا (ود) لوعفم تا دا (ار)مالساا هملع (بوقعب)

 | (دسرع) م(ناعنک ) هسدالملا (ا)م(مصم)نم(ز) هندحو (هزمه)رمخ (هزاوآ )یخ د(و) یداوا(تشک )

 فس ول ماسلا هملع بوة عد هش رس یس هل ہلج تب آ (نزطا نمهانع تص او) (فراشایانعم) 7

 ۱ هلق ارتف او ترمس> كناو هلسوزرآ هدهاشمیهمهااتانلحرا وا نالواره اطهدنش رش لاج كد اللا هبلء

 1 یهلا صا نکیآ شاوا فو فکمو د د سیر باهاش هدندود بو دنا اکبو هیرک تدم ها هدنارح الاتب
 هدهاشمهدح اورا ل اعر زع ناج ی ک كنو یدلکر شیو یدمت رار رب هناعنک ندرصم هغ داوا ینابرنوعو

 نوع« ین داک | امارد هدکلبا ناغفاو هبرک هال سوزرآوقارتفاو ترمس كهللا لاجرا فا یکی داما

 رداد کم ۶ هدهاشمو تلصو هک دمشرب ایراد ۱

 دسرعناررا ۰ نت وزرآ هک خوآ ۷ دم غرابنارکهتشک توزرازا

 ان٥ (2۱) (Es زمشربا نازرااکیوزرآ هکیاویا SIAN اکو یی غ لکو کن دکوزرآ لس 8

 یارک تادا (عوآ) ماکرک (غد)م(مغ) لو (ری)رغا (نارک) شلوا(هتسشک )ری (ت) م(مذداز
 زا قنشحبوبخیا (فراشایانعم) زیر (دسر:)ناساوزوحوا (نازرا )اکب(ن ۶ ) م (هزرا) هکیاو
 ا ضالخ ندنیوسام نورد گاو ارغا هدانز کو یغ كم اکو ک ندکهامتشاووزرآ كنس هتنادمعع
 ۰ انا قی رطناسآو نازرااکب مغو در دووزرآ نالوا یداش هب اموات ماد لوا هک دیاهعب یاو یاردشابا

 ردشلوا لصاح هلک مرو ناج مغووزرآ نالوا تداعس اموزش را

 8 - دسرغناتلکب نلک یک زا دا نمرزا دیور ی ٤ راحرازب هدص ال

 (رازهدص) مادام (ان) (تادرفم) ی ربا لکر به اتساک ندننا دف لکرب هشراخ لبزو ندرب کم ادام

 ST ST () نان (نک )نم( )تیزر نما هک( ین کی جاخ) شی
 | :دتروص اعود نسهنهروک (قراشایانعم) زعشریا (دسربغ) م( ناتساک )هس المال () هیت دحو ( 3

Eق 5لا لاج یک كنازاکه رو هط بون لکر هناتسساکه - و  
 ۱ هراالب وارد هصن قافآویسفن ین درا سل اعتاذنالوا یرهلظم یهاا قشعمغودرد هلسوزرآ یسهدهاشم

 اب اراخ زو یکحرا _تجزورا ذا نالوا ند ةا بناجو تاده اجو تاضار هس کرم | لمس

 ادد هاشم بو دیاروهظندسغ هدر یلاج لک كيوب هك دلوا اوو # بو < ندناجو ه 3 دهلغاد

 ردربسع عا یو اوا

 دسرمت ناح یوستسد کس هصعنآ ار لشف له انامزروح دربتسدزا

 (تسد)نم (زا) (تادرفم) زرا لا هنناجناج هکر تی هصعوب یدتایاندلا یلضف لها یروجكنامز |

 (تسد) کری( کسب)م(حصع) وب (یا) لوعفمتادا (ار)م(لضفلحا)م(تامزروج)یدنی(دب)
 ثب دح (تیذوااملشمینیذواام) (قراشا یانعم) زمر | (دسریین) ۱6 (2ج) با ع (کوم)د /

 ا ۵ دص ا مس اعنالوا لطفل هاو یی الواواس دار دق ول تیم تونم رس ق رت |



 ۱ بواکه ره تمارگرهوج نالواهدنراک اند عم هاب لمت هقلخ ی افج درن ابول_ق برطذم هلرلاذاو

EN 
 حسب —

 ر ربا یرللا هنناج تاج هکر ر هععوله)ا دعار دش | دیا رت یراتزعور دق هلن دنع

 برش اونکب لتفورطز نفاخ ¥ دناهد.سر ناو هکب لهح لها تمشحزا

 نم(نا) (تادرفم) زرا هنا و ڪڪ ندا توو لع ظفاحر درل ڈش ر | هن او کر اله اج ندتکو شو تمظع

 زا وک نالواهدعماس كلف (ناو کا هسالمال (اب) م (لهجلدا) ت تکوشو تنظع (تعنح)

 زت ربا( دریغ )لج مس (ناویک )هام (ا)م(لشفوع) نم( ز) م(فاح) ردرشعشرب نا دسر
 یرظننوععب داوا تزع قاذمو تادمهدتتقح یزع بولوا سوکعم ص اتزوص ل اعود ( یراشایانعم)

 هد هعباس كلف کلب بوصاد م د5 له اح هلهاح هکلفح وا تکو شو تمظع هدنعز ماوهلاک ماوعنالو اراق

 هنس هم ص كن هد یراکدی د ناوک هلا لضفو لعردقوب طظفاح ڪڪ ردراشهثربا هن ز دلي لحز نالوا

 ر یربهدک فرز ابا ر یدمهووتک لا دوبعهن هو ید مهشد را

 دیآ زارا ک غ ناک دز ماکب  دیاز ابر هک ینامز هتسخیهز اترا هلو
 (هتخ) بع (یهذ) (تادرفم) هلکورکر اسکن هدا م كراك هلکوربکر انکنامزرثلرابم ب

 مع( ناکد زن )دا سه (ماک ))هسنال هل( )لک (دبآ) و راک (زان) م( را j EGE ز) رام

 نانو ذدهاشمهدح او زع( ن ا هلک (دیآ) وړک (ناب) ی ر دک مع (داکع) رل عروا
 لوا هلا قح مرکه کر دنامز لرابم بع هسلق ضابقن دم دوش اه رشا تابع دب ھا لا راونا

 لوا نوچ ا هازا یراغغو نوجا یلوصح كن داره كرااکوک نیک هلکهروهظوریک طاسبت لواوهدس هاش

 هلک« روهظورکه مهلا تاذ تامل راونا
 ۱ دیآزابراوسهشنآ هک دسانادب_* شح قابا مدمثک شلامخ هاش شرب هب ۱

 (۲) (تادرفم) هلکدرکر اوسهشلوا هک ها دتما لوا مدکحهن رهانات كن فعلا مح

 زوک (مشج) درج بس (لب)مدکب(مدیشک) رمت (ش)م (لاخ) م (ماش) ذوا( شیب) هیالمل
 ناسحا (یراشایانعم) هلکورک (دنازاب) ولت ۲ (راوسهش) لوا (نآ ) م (دىصا) لوا (نادب)

 یی رظن هلا دب رک نداوسام تاقلعت یل اخو ر کف ابلاع و الق یک کک تآ البح هنکوا هاش هلل دما مرکو

 زاصبالاو بواقلا بلقمو تق ۔ة زاوسهش هک با دما لوا م داوا هدراظتنا بو دیارصق ههج وب هقح بناخ
 هدهاشمیرهدنش و هلا بلف ط اعلا بورو تکه روه طور کک یتاذتاسلعراوا هتنا ترض ح نالوا

 زالوا ناسح ارهظم هل قارغتساو
 دنازابراکش مزعهکنآ لاسخ ۳ دص لد در یمه س د

 (تا درقم) هلکوربکب ورع هند هقراکش کی اخ لو ارروشب لکو کش اوا دیصاک | هدنرالنتسا یکن دخ كنا

 لکوک (لد) روڈ( در )ماد (یمه) رم( ش )قوا شوق (كندخ) نتزوک (راظتا)ف (دد)
 (فراشایانعم) هلکررک (دیازاب) وآ (راکش) )دصف ( مزء ) +یالملل (ن)لوا (نآ)م(لاخ)وآ(دص)

 یلاسخ لوا لکوک شس اوادشو دضهیادخ لکو ض, د هير اطا یروهظو مث ات كن انءرظن كانبلاعتقح
 ' بادن ودیقوراکش هو دنک ر لو هم 5

 هرونکهروهظو رک هلمم رکو فطااضح نیک ۳ وناراشخ ای

 دیآ زارا ذکهرنیدب هکس وھ ناد ٭ درکن وح ما هتسشن شهاررسرب ےھت
 () ماد( ےقم) (تادرفم) هاکورمک را ذکهروب که لوه لوا مشمرولوا م دنه اررس كنا ماد یکر ابغ

 (سوه)لوا(تادب) رابغ(درک )لس (توح) مس هرولوا(ماهتسشن) ربع (ش) یشاب لول (هاررم-)یلع

 قشعكلنشقح بوب لوا (قراشایانعم) ا )تبع

 وزرآ لوا هاو !تیان هما تبا لوق هلم را نوع مشمرولوا ماد یک رابغ هلا صالخ او ق دص هدناون یبعو

 OE و و ات هک هللا تم لواو |

 دنازاراکه حدو رسوم وکه حر سز * نمرسدوروا ناکو مخ رد هنرک |

disی و یه [ 
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 (هن) م (رکا) (تادرفم) رراهثب هنورک دوخ رسو مد هنندرس هبقک هنلکوب اکو ح كنا شاد ب رکا
 نهج شا( رس )ن (ن) م21 غ: (نمرم )ەدىك (ددد) مە( ا) م (ناگوج) مک (مخ)ف(ىد) ین
 | منا نب رک | راش یانعم) هلکورک ( زا نره ی)یدنک (دوخ) شا( رس) د( جوک )
 یشان لوا همقک هیانفو هساوا ادفهد نت ګو قشع هارو هدننعد رش هر اد نا اعت قح لوا مدرللخ دوحوو

 ین دعای رازھ دص هکلبو مشار ازهرر اب هشیا هن یمودنک ش ابنا بلوا فرص هنها قاخ ام لواو دیا دن

 نوسلوا ادفهدنلو شع كهللا ترضح هارو لوا

 دیارارارق ل د نارد هکر م ناک * دادیرارقوانیفازرمسان هک یلد
 (لد) (تادرفم) هلکورکرارقهکوک لوا هک !نظ یدرو رارقربهنعوا ینلز یکی ا كنا هک لکو کرب

 (داد)هیتدحو () م ( دارق) ریش( دا) فازیکیا(نیفاز)ح وا( رس) هسبالما(ا)هبتدحو (ا)لکوک
 هکورک (دیآزا) م (دارق) لوک (لد) لوا (نا) ف (دد) هقلی(م)نش(تاک) یدرو
 هسهلا هداضتم تافص لک نالوا هلط دو ضقو هلرهقو فطا هدقشع هار دک لکو کرب (یراشا یانعم)

 قوذ ی اود قر هلوا نا دنخ فور د بولد (بومحت بولا نمءاجام لک ) یب ی درو تانربورارقربهدننب
 لکو رک ی ام رم هلکوک لوا مکه | نظ هماوا اد>نآرب ندهاحورقوذو نداد هح وولدر دنانأح

 زع هدارارقو

 دنآزا راکرد موناسمزکا ه رح وسراکردحومدنزننمكئرس
 (لشرس۱ (تادرفم) هلکەع راک منی ورک ینامكنارکا نمروا حوم یکرخب هدراک ی ش اب مزوک مب

 م (کا) یک زرد (رجوج) قاجوف( راک )ف(د)هفلاط (یوم)زمروا(دنرن) نی (نم)یشایزوک
 لماوداحوب (قراشایانعم) هلکعرک ( بز ب)فاجوق(ک )ف( دد) م(م)یینا (یونابم)
 هعراکی ثا مزوک منم نداکی ترثک هکمدلباهب رکواکبر دق لوا هل سوزرآ هقارا ون آیارغتساو ها لاتاصو
 هلو ارم میل ماکت رقو تاصو هب قشح بو ع لوا هکتقو لوشردثمرو اح وم یک ابرد بو دیا ن المس
 رولوا عطار طضا ملقو قرار- مرکب بولوا صالخ نداکب ترثکت قو لوا

 دیازارا ورک دک یوہب ٭ یدزانالبلپدندنشک ہک اهروخ هح
 هل (اهروج هج ) (تادرفم) هلکورکر اب ون ید هكا با دما لوا رلي دکعندشق رالبلب هکر لروح قو هن
 (هکشآ)دنما (یون)هسالملل (ا) شق (ید)نم(زا) م (نالماب) رایدکح (دندمشک) راروج قوج
 || یشاع نالو ازبخ ر صم الا داب رفومآ یکل لب( فراشا یانعم) هلکوربک ( دیآز اب )م (ر اجر ) یخ د( رکد)هکلوا

 | هک یدکی افج و روج ورلا اس اسح هجن ندان ماوع نالوا تعیمطدراب بک شیق هدقشع اروبراقداص
 1 دش هر تعط راے ود یع رواغو وشنو قرت هحورو ی رو تاىح هلو ندنرل | کهن دما لوا زکه ب اح

 هلا هتنا ىلا لصاو یو دنکو هلک هلاورېکل ماک

 دیار اراک حس دیور .وحمه هک  طداحیادما تھا ود شسشز
 ۱ اتقدم شق)نم ( ز)(تادرفم) هلکوربکر اکن یکو رس همل ا شی هک ظذاح یار دراو دما ندنساش اضهدن

 |( راک ) هلا عب( سد )ی کورس (ورسوممه) م (ظفاحیا) ردراودیسا (دیما تسه) یشاقناضقدن
 یورن هک فاح یاردراو م دما ند ىل اعت ی ح نالوا لزا شاقن(قراشایانعم) هلکورهک (دیآ زام)بوبحم

 اضل و هلو ارسم هلن اقح ی کو فال هت ا ىلا تل صو و هلک هما بوح لوا یک

 دیونش,ناناجیوک ناک اسیادیونشب ٭ دشکیمیدانم نازابناجرازآ مسرب
 | (تادرفم)لدسشب |یرانک اس كنس لع ناناج یال دىشیا زکلیا ادنهدنفرطیرازاب راقشاع یت انو اناس

 (دیوتش) دیا( دنکس) ادن (یدانم) راس ان وا ناج (نازاہاج )م (رازا )واو فرط (رمس) لع( )

 قشعكنىلاعت نح (قراشایانعم) ؛لدشبا (دیونش)م(ناناج) هل (یوک ) م (ناک اسیا)لدمشیا
 ۱ مزالمیح هاکر دیا رکرکیدو زکلبامالعاو ادن ەد فرط یرازابرلقٌساع نیلا ادفیناحهدناوب ی.اضرو

 ۱ تاواهرزوا ترصیو لدشرا دلدشباراقشاعنالوا

 راد
 `. ى اقل
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 دیو شراح کلج دوخ ر درک ات تفر و تفاتورامزا هکدشیزوردنحزررتخ د
 ر ڪارا راح کد لج هتوط یشانیدنک ا٣ ید تک یدرب وحز ول ندزرزررتسخ د هکب داو نوک ج اقر

 ۰ (امزا)هکیدلوا (هکدش) نوک حافر (یزوردنح)بارش یه یزق و. مزوا (زررتخد) (تادرفم)

 یتابیدنک (دوخرس) هب وط (درک )ید ()یدتک (تفر) یدروح (تفات ) زو(ور) ندزب
 قشع تالاس تناحورو یهلا یشعبارشةذل(یفر اشا یانعم) زکلوا (دیوش)ع (رضاح) رکو ل (کلح)

 زک ف انظزلکه ورک یخدربیدنک اتر وص ندر هحرک دک و لسراوطا هلدس هب رش ضابتنا یهانتمان
 بنر حطق هدنقوزیت كکلاس بولو اہ دابز تب احور توق تالم_ت یدک كتالاحوا هرکض د هبا ضیقاریز
 ارز زکلوا بلقرضاح رلسعجوماود نکدلجو زکمت اد سما عطق بودیا یال ہک نام کرد نوا ی |

 ردقطا نع ضمق نالکە دق شع هار

 ۱ دنونغن یوزآ نیا ات دورمم سا دو لع * بابخزا یا ےتو لعازدرا دٌماح

 (هماج) (تادرفم) رس هم و لوا نیما ندنارامنزردرک ءو ل ةع راتوط جات مرابربندی امح و هماج رب ن دل عل
 نم(زا) هیئدحو(اب) م (جات)مراب(سن)ینمرق (لعل)نم (ز) راتوط (دراد) هشدح و (هزم»)سابل
 (یوزا) م (نعا) تح (ات) ردک (دوربم) لع (شناد) م (لقع) قحداسق (بابح)

 قجرانبقیک حات هدنتسواو هل غلب عرق بارش (قراشا یانعم) زسهسونوا (دیونفت) ندنا
 ترهشو تاز هل اروهظندودنک كقشعرارساوتالاح ید نشاع یک ددا وتنزرلذلوا ادس
 تابقعوهدستفآ لمس یس | تاغتلاو تبغر هتسودنک كقاخ بولو

 | فرخ قلو ا عقاو هد كاله

 قلوا لاله بولوا لکم یراد_قل_ءو لقع لتشع بلغ دلو لانرطش و قاشعرشاعمیا نوصغیداوا
 هق اان هک مملو هرزوا تریصبوابناو زین هو وا لد توق يوا تلفغ بولو نیما ندناردراوهدیفوخ
 أ ده اد الْصاانم

 دور ر د ځو د: ناه و هدش ودورو × مهدشناجا ماول> ده د ملت نآ هکره
 یتدهسرولوا ناه و روت سم هدزودرک | مرروا۔جاواح اک اییاج هرواک ی یآ لوا ہکے کره

 قلاول> (ااواح )هرو( دهد )یښآ (لت) لوا (نآ) م (هکره) (تادرفم) ؛لروتک اکیندنالدبک

 (خنود) هر ()م(ناهن,) روت( هد وب ) هو (دوب) رکاو(رو) مرد (مهد) یم (ش)م (تاج)
 | تافغو یی دبا لابو یک یاق ن درا تاع اوسام یا کے کره (فراشایانعم) زکدیک (دیور) هد
 هیلی ا نا حا ن دن هرکه هرا هب نب ین ی ورا د نالوا یهلا قشع بارمش لوا یع دنا ءاک | بو دیا هلار | ی سه
 ج دەسرولوا نانو زودت هاا رود ت بارش لوارکا مررداپباواحوادذ یماجهب هسک لوا هربوو

 كعدرد حمج ارز مر دیا لمعتو مر ڪک هس رولوا یا فحو یتجزردةهنرهلروتک اکیندنالدبک
 ردد 2ء٤ ینامرد

 دب رب ظاح ناخ یو دد شدہ اہ رک ٭ تسمو تسکن ر اکو وزو درک ب ش یر د
 هنفرط یس هناخ كذا رک رولو ینارکا رد موی نمرقو ساو نیکسکو ی زکه حک هکر تخ درب

 (كنراک )یب( لت) نکسک (زبن) یعیزکهصک (درکبش) همتدحو (ا) زق (رتخد ) (تادرفم) کای
 (ظفاح) فرط(یوس) هب المال (ا )ربع (ش)زکسرول و (د۔ ا )رکا( رک )م (تسم) رد( تسا)ینمرق

 زسوصو حا یھلا ی شع بارش نانلوارب دعت هلازر رت د لوا (قراشا یانعم) زکشا (دیرب) م

 ندرکنمیاشف (بوبحنایوسام قرص بواقلا قرات) ردلصاح هل ازاشو ع مضت هدرا هصک سوقیواو
 عاوا و یرام اوافج بو دیا عنمندنساوه یسفنور دن کک کن دنتالصو موص كک ذخ ۰ فو ص هدنهت
 رهام هنس هداج هبا  (تانسح مماتسهتنا لتكئاو) هلناذسعتسار دم نوک در دکح یرلالب
 ترضحتقب رط نار یاردتسمنوصخب دلققرغتسمهب همهلا تاذراونا یبحاصو ردکتراک نوهکیدتا
 یفاو لروتکه نلف هناخ انفاح هلا تمهو مرک شع بارش نالوا نیر اد تداعب ام ېک كنوب هنقشعهللا
 در وه رادتداعس
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 ی دادینالف :رط ناه نمبات هک * داد یناشن شوخ و تفک لکت شود هشفُ انیاهو) |

 (تادرفم) یدروی- هرط كنالفاکی ییکو هدناهج هک یدربو ناشنرب فطاو ی دید هاکه حک نو دهشف-

 هبند> و (ا)م(ناشنشوخ) یدید(تفک )م لک )ەس المال( ) هع نود( شود) م (هشفن)

 )داد: .دسن(ان) م (نالد) )حیاصالوا (م رط ) م(ناهج) هفرظ ( )نب ( نم .) ماکو (بات )یدرو (داد) |

 لصاو هن اهس تا ملک هبکسم ج اورو هناجر سفن هاب ادرک ندهالا یوسام (فراش ایانعم) یدرو

 رارساویدید ههالابفراعنالوا هدنماةمٽس وی ک لڪ هک نودقداصكااسرنالوا

 یرا هم ها نتمان تامل را ون اویراهملار ارس هد هبق اره بدو هدناهج هکیدربو ناشنرب شوخ ندهسغ

 یرا هت افمءام الد كنقضح بوب رب نالواروتسسم هدسخلا بغ یوصب تاداکی یک | مهار

 ۱ هعدرو ||

 داد ینا سل دب شدنلکو تسب شرد ٭ اضف تسدودوبرارمسا هی رخ ل د

 یدروهشلا كن اتسل درب یحاتقم كناو ید لغان یسوبق كلا یلااضتو یدیا یس هن رر ارسا ماکوک

 اغمض (ش) وق( رد) م (اضق)لا(تسد)یدبا (دوب)م(رارسا)م(هنزخ)ماکوک (لد) (تادرفم)
 هتدحو(ا) علا لکوک (ناتساد) هس الملل )ا( ربجض (ش )حات فم (دلک )یدلغا(تس)دناز(ا)

 ع2 لوا تسد نکل یدنا یش تا ر هللارارمسا ےل هناحول (فراشایانعم) یدرو (داد)

 هلن ةفمخ ییعبیدریو هنلا ثالماک دشصهنالوا بولقلا باد یک س دط اعم یحاستفم بو اغا یس وق

 یدروارهمهرزوا ماساو یدلبا ما هلبارا | ےک لماکر نالوا

 دادیناشت ماو فطا 1 یناصوع ۳۹ بط کم دمآ تهاکر دیراو هتسکش

 (تادرعم) یدریو ناشنرباکی هنس هنامموم كفطل كنس بببطا ریز م داک هکهاکر د كنس یکه تسکش

 | م (ببط )ارز( هک )م داک (مدمآ) رعض(ا) روضح(م هاکرد) هسبالهل(ان)ییک (داو)شلربق (هتسکش)

 یدرد(دد)هیتدسم() م (انراکب(م)نس() م (فطا)لب(ناي )لق( وم) اما (ا)
 دب | باق نوزحو هلکل هتسکش براب هک رمس ید د متد دح (بولقلا ةرسکنمدنعانآ) (فراشایانعم)

 هکلاک انلاجراونابولوا عل طقن نداوسامو مدت ارارق م دک ونعمروضح بواکه کهاکر ردلنسماد

 ا ات ارز مدلوا م دق تبا هلدمما قاوا قرغتسم

 ردش رش بواطمر زت ال ورق یا ودام قاعت یرادقمهرد و فطا ها ر رفا نەدحاورءشلانم قدا

 یدرورخ رو نا ڈنر اکپ ود

 ۹ دا د ینا هحنم لوتم شاع غیرد #5 تفکن اسقرابو یکسم نەر تشدک

 (تادرفد) یدروناجر بع هت مقساعل وتفم می فی یدیدهرا فرو یدا رغواهدزوا نیکتسمنب

 (غید)یدید(تنک) م (ناستر)بالما(م) م (نیکسم)ب (نم)لع()یدارغوا(تشذک )
 (فراشایانعم) e (ا) م (ناج)هن(هج) ن( نم)م(لوتقم) م (قشاع) فمح

 اولو م) بو دنا لتق یڈکر O SSE E داره رطربب لوا

 لرو یهلا ضفر هرزوا نیکسم نب هلن دم ه دق داوه نس هت هاتف هل روطم هل هس رس (ا ووت نا لبق :

 قاراندناو لروکم قشاعلوتقم نب فح کی دل ی اش سخت نان هر کیش نایت

 یدرو ناجرب بع هن هدنل و می می تلوا

 داډ ینا وان یرابوشداد تسد هک چ تاودزا داداش شل دو تسرد سد

 (تادرفم)یدروقلا تنواعموناسحا هناونانرب هک نوسلواداش ندتلودیلکوک كن او تسرد ی كن

 (تلود)نس(نارنو-لو (د) م (داش) ریش (شر کرک (لد) نوت (تسمه) بش (ش)م(نت)
 (یراشا یانعم) یدریو(داد)هبت دحو (اب) رمدآردق (ن ناونات) مدراب(یراب)ناس>ا(شداد) ریز( هک )

 ناسحا هناو انو فعضرب هکنو دلو اد یروو عظ كنماود یسنطا لو یس رشاظ لت كاملا عت ىح

 ۱ یدروتردق هعلوابلاع هرزوا نيم یاد ءا هلا تواعمو
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 دادنامزازک نب ریش دشادو بارش * یوک تحت یان نک دوخ اعمر

 اعدربو نامزربهمک بویب 2 س رشو بارش اب |حالع هکودن دنکت یک ىل وست ڪص یا )٥فرداٽ(

 (دهاش) م (بارش) یاب وس تعصن (یوک تعصن) با( نک )و دنک (دوخ)م( اعم) تک (در)

 بواوانتبر هاظ یا (قزاشایانعم) یدربو(داد)همندحو(اب)م(نامز)هبک (ارک )+( رش )بوم

 بونادلا بم رهاظ تن رو تره و ظعاوو هان نالوا بوس و ریه ندهلا قذع رارس او ندنوردلاوحا

 تنک هلوا تمهرصاق  ETA Eلصاح یر غ توق الر یس یاو و غرا

 هبا ترخو یسهاوب سره قانو تا فیفاف وړا
 داد یناھح هب امرسول قشعنس + را ءارهوک ز ظفاح لدن رح

 (تادرفم) یدزنۋ بام رت نقل ناهج هنتاکرب قدك نس ندنرهوکر ارسا یس هنر رخ یلکوک كظفاح |

 (2) م (قشع) تک (نج) هسبالم()م ارس م (رهوک )نم( (اظفاع)لکوک (لد)م(هنرزخ)
 هلد.تس قلو ا هتلا ق ی اف هلن دم (فراشایانعم) یدرو(داد) هسسن( اب)م (ناهج)م( هنامرم-)نس

 هنناکر یو نع كقشع كنس پرا ندنرهوکه هلا تاضو فو ړارسا نالوا هدننس هش رخ یلکوک كلطفاح

 هما ةفملخرب سم ضف طفاح لدویدرب و یی هناجر تاذحو ضفنالوا تداعس هام رس هنقلخ ناه>

 اذا هلو یداوا

 دوشنرکدیاخ هک تسخراعهترهم ۾ .دوشردب لدزا هکت سد رسرس هنتقشع
 هکر داکد لاحرب یفراع كت غ كنس هلوا هر ش ندلکوک هکر داکد هنسشرب هتالوق لقشع كنس
 همت دلو (ا )ل مسو یالوق (یرسرس) ین( ه) رج (ت)م(قشع) (تادرعم) هلو ا هدربيرم-غرب

 م (یضراع) ین (هن) كتب كنس (ترهم)هلوا(دوش) هرمشط (ردب) لکوک (لد)نمانا )دد(تسا)
 قشعكهشع لس براب )ف راشا یانعم) هل وا(دوش) را( رکد) همش دح و (ا) لس ( یاج )رد( تسا)

 (هلةب ال ناناعاالالا) هلوا نکم یار ندلکوک هکر داکد هنشرب ناسآ یس هلاز اوز سکو ص یک ی زا
 لاحرب یفر اعرد هلماویقو م ازتلالرا جور هللا و دهع هدم يا ازور لا لنس هرم ید رش ثا ج

 ههللا اوسام ۶ ین دوروخ رس دا یلاعتقح) هوا نک كم رو هر یړغر نداوسامنالوا تای هکرداکد

 دوشر دب ناجابو دش نوردناربشان ا )درد ولره هو مدوجوردوډ قشع (یندیا تم

 تا رفم) زلو ایم هلو هر شط هناجو یدنکو را ها دوس هد جاق كم هک لدسو هدم دوح و لَعسع كنس |

 مش )درک( هه( )خ جد(
 كنشبر ا هتادمع (یراشایانعم) ییهلوا (دوُم) هرم (ردب) یدّتک (دش)ورجگا(توردنا) دوس

 e ملھ هزاخ ك تعور ی شا !عنیظ ماکس بودط  هطاخای دو جوی ازجا ك قشع

 اباق هدکل هراوش رمش لفط هکرد هن فر رشرب هت ا! تمر د شاب اوع یاو سام تاقلعت هغ رس یس اح ها

 لب از پولو هرمذط ند ناب قناع تم لوا هلن | هطاح | یرلت ول و هلو ارام 2 ب ادوس هرشا ریش امل اوو

 دو شرتب یا سد ین د جر ا وا حالعر دنا هک ییعدز تب دون زدنکدردشکم یوا

 (تادرفم) رولوا لر هدا زور نسهرتسوکی عسه دان ز هکر ډق هنر ھه هدنحالعكنا کرد در دربیدزدقیع

 ( (یس )د دفنره (دن جر )رم( د۱ م(حالع) ف (ردنا )م(ِیشعدرد)رد(تسا) هبتدحو ()+(ددد) |
 ىداش ايامك ترنج (قراثیانعم) رولوا(دوش)ەدابز رت )نمةرتسوك (تاه):دابذ(شن)

 هدابز یعسر دق هنر هلن لکو او هدنحاللع كنا هککر ددرد ر قثع درد نالوا یدنا تدانعسهب امرسو |

 لج شع ولع رام ونار زرولوا هدا زید عع دود نالوا ادخ راما بالر ایسا لوانسهرتسو ڪک |
 دوشرلالفاز شعب نمدانرف * یر ره هام نآ مغرد هک مم «لوا ردادحندرا:لع |

 4 (تادرتخ رووا راتو ند ڪول داران هکر ب رههدنغ كهام لوا هکر :لوا

 ۸( نم) مرند( یر ه(بشه) ی عمل ارج( فدک |
 و تا اوا (تزاایاتس) رولا (#) و ا )نم( ذ)م(یشع) هما الحال |



1:۷۸ 

 ندک الفا مد او هآو مدابرف مپهلقشع هک مب یبا سو لوا هدنغلص قتلود یدعدرد كالا ترمع> أ

 ردشوخ هدا ز هقو دعم قاشء هلا ارز ی دیا شوا یر ااو

 دوشرتراکب سرافوقارع تشک * دور هدنر غاشف شرس نمهک دن ازرک 1

 را رولواقرغورولوا شا یسهلسح یک | كنتکلع سرافوقارع محاص یے ازوک هدورهدنز ن هکندنارکا

 هبفرظ () محاص (مغاشف) یغانزوک (تلشرم-) نب( نم) هکندنآ (هکناز)رکا ( رک) (تادرفم)
 یس لح (راکی ) ردیراع-اتکلم (سرافو قارع)زمک ۱(تشک )ردبسا كامراربهدنامفصا ( دور هدنز)
 تمکح عاش بونا رکج هناجر هبذجو هلقشءدردرک | (یفراشایانسعم) دولوا (دوش) شاب (رت)
 كياق هنآ بواب اوو فرغ یتالصاح تاقلعت كترخ او اسد مج اص نشان زو ڪک ندنترارح كماقنالوا

 رولوا لصاحدادعتسا هوم لاج ده اشم هلال ا
 ۱ دوشرف طربا هک یتسهرد ٭ راکت خرمدیدفازناسردید ٠

 (ید) (تادرفم) هلوا طع یرق باص هکهدنهرب مدروک هدنسهنروا یناز یتغاکت كن و. نود

 تروص(تنه)ف(رد) بوم (راک )ق اک )د( دروک (م دید )م (فاز)هنروا(نامم) ف( رد )نود

 ةلظ نالوا هتناءام-ارھ اظدوب (قراشایانعم) هلو ا (دوش)یآ (رق) م( طسح) تولو(ربا) همتدحو()

 یک یی دلو | طح یرفربا هکم د هرب مدلباهد هاشم ییههلاتاد لک هتنا دم سم هدنسهبروا هو

 یدابا هطاحایدوحو ملقاهمهلاتاذراونا
 دوش دن ترعءزهام دکرذکی ۷ فتفک هسوزا مک ادب ا هک فک

 مدد (مفک ) "(تادرفم) هلو | هرمّط ندنح رب برقع هام دکوق یدیدقوب مع هديا ادن اندهسول مديد

 (برقع)نم(ز) ی (ءام) وق (رذکب )قوی (ف) یدید(تفک) م(هسوب)نم(نا) مدیا ( نک )م (ادتبا)
 (ردبلا ل لرمةلانورتاکم کب ر نورتس) (فراشا یاثعم) هوا (دوش)هرمشط (ردم) ردنا جر ر هدام“

 كلا جر اونا بو دیا عفر یلکن دن ی هب رش باج بر امدید بو دیاز اس هدق> هاکر د هجغ ر مم یب رش ثي دح
 دوجو لمح هکی دید بروس راهظا نرس یس هع رکت نا ینارت نل یلاعتقح هلنا ماو درب ینه دنت ذا یت هده ادم
 هدهثشنو هک هلوا لب دت هب مصنع هنشن وو هلکه مشط ند دوج و برةء حور هام هک ات هب اربص نیک د هب هلو عفر

 زداکدنکم یاد ءده اثم باح الب

 دوشرخارنامعدم هکناهراذکم ب یروضعهدایرکاشلعلداس ظفاح
 (:)م(ظفاع) (تادرفم) هلواربخ هرابعدم دکهموقلواءاک ۱ ننهجا هدا هپ داب یلعل بل كنارک | ظفاح یا |

CE a a CD O۳232 نسوصا (یروضح)  
 ظفاح یا (یراشایانسعم) هلو (دوش)م( مخ )نوجاراع دم (ار نابع د« ) لواهاک ۲ (ناه)هدوق

 ادد قشع رارسا بو دیا شو قشعبارش هل سقوش كن بو دیاروهط همهلا طسساوالب لکو ضرفرک |

 اتال رد. اورتسندماوع یشعرارسا ارز هلو ا یرخ كسان ماوع هکه موق لوا هاک !هسرولوا
 درکبهآ هنامزدنا ردهلاشنمز » درکبهاکربار یدک ی ادخرکا

 م(ادخ) م(رکا) (تادرفم) راتوطهانامزرواک هب هلاننمز هنوطیبهسکرب هلهاکره لات یاد خر کا

 هلک (ږیارد)دابرف (ان)هبالمل()(نمذ) نوط(درکب)م(هاکرح)هییبس(ه)ییهسکرب (ادیسک |
 یادخ نالوا هرفسغلا عساوونجارلا م>دارکا (قراشایانعم) راتوط (د رک )م(عا) م( هنامز)

 یسزیدوحو لراکبنک لوا هساب اوفعو اس هلی اهذخ او هو ذخ | نوا ن دنه اکر ره ینهسهکرب لر
 نکلراتوطهبرکواکی هلا دابرفوهااجرت هب هواصب لوا ین د ینامز له اور واک هناغفاو هلان هبا هلن بادع ماد ۱

 راز !یاوسرو دخ | هسراب ازوا ت یدح هلا هک ها ر ندنفطاو مرکه تنا ترشح

 دربکبهاکبیهک دشن هوکب یهک ٭ لوم ترضح شد, هوکو هک تسرپارب
 رایادخ | هلسس هکر دقناعه یهاکر اشغاد یهاکر دقخ اطیهاک ردرباربهوکو هاکهدننق یفرضح یلاسعت ی =
 م (فومترضح) لوا (شن) غاط (هوک ) نامص (هک) رد (تسا) یواسم (رارب) (تادرفم) |

 یک (



۷۹ 

 زوط (درکی) ناص (هلک) هبیس()م(یهک) ردیاناسحا (دنشب)غاط(هکب) تقورب (یهک)
 هدنسهبوذع هروح كن رشح یلاعت قح هرس یس هع 5 هیآ (دیریا! لاعف)هلناب دمعتسا (یراشا یانعء)

 لئ-ال)یدردریارب 0 دننوردقرلهسکنان,روکییک غاطم ع هلن الو ارمقح یک یی وح نام دةم حال

 یهاک رلب |لاخ دا هتل هلکن ارل ڈغب یرلهرسک اکے ظعر دق خاط یهاکه شرم. (RE Ee (لعشاع
 ربا باد عور دیا لاخ دا هښهج هلم س اکردقهرذ هکلاب ردق نوح ناص

 درکبهاک یوشزا كلفرب هام هک ٭ ینا د ین یکم نی مز یورب هنک

 هشرظ ()م(هنک ) (تادرفم) روامتوط ندنفلموش هک یآهرزوا كاف هک نسزامب نسراب اکهدنزوبرب

 (مش)نسن) م (ف) لع( )کام )نسب () زوی (یود)
 تا اب الان لسرنامو) هادم عسا (یراشایانعم) رولت وط ( درم کب)  (ماک )هب ردصم(۱)مبقورش

 افوخ للدبس كل ازوانق یت هدنصعمهدفو ڪڪ و هدفوسخ تقو هغ رس یس ل لج هنآ (افب وعالا

 هدنزو رهراصب یماعیاردمزال كشت اهن اغتس وال اهنالصو هق دصور اشغَتساو هوو اعدهلنا باذع نم

 روا نوط ندنغاموشهاکهام هرزوا تلف هکنسزاسبو ن سراپا هک نس
ES 1درکیهاک همه بشان مواکه دس هک و 7  

 (تادرفم) دو وا هتک لوا یر کلا هرڪس عح 2 یاس یر

 لادا رف (دا) يا( نلغا(نانج) (نم)(منگس) اح (مرش)ن(ن) بیک(
 و (دررکب) توا (ماک) هل ( همه) هصک (بش) لوا (نآ) نب ( نم) یربهدصم (هاکه دص-)
 هلن دا رف کر رهندنمرش له اک ن انلشبا ها با ذع غ هافوخو ها نمءامح هتتادمع (قراشا یانعم)

 اریذرق تو ندن نهان مزو تصور اتوط ترا کک لوا یس هل كم ها دصم می کم راغارفاور دقوا

 رد دیار هطت یکر س ها "ازوک

 دربکی هارهدید بآ دور هک فرطر ر ٭ راب کیا ڈ ,نا دی رکب ع ادو ہک ۱

 (هک) (تادرفم) هنوط یلو كنا ی دا مز وکه دک هکهفرط رهراب کم دیا هب هد هست ره لوا یټقو عادو

 بآ ) دیک (دور) م (ک فرطر) ماه ) هتم (هباثم)لوا(نادب) مبلغا( مرکب )م(عادد)تقو
 هداسفونوکدوخ اب یتقوراتتساو ض ق (فراشا یانعم) هن وط (درکی) لول (هار) یالزوک (هدید

 ایج بونالارفغ هتلانا) _هتانذسعتسا هک هلادما لوش مدیاناوارفزا نو هب رکه مت یه لوا یتقو عادو
 ۱ ها سای "قق بوو هللا ترمضح نالوا محرو با و لوا هحش رس یس هعرکه یا (می>رلا باوملاو هنا

 دنعانا) هکهدی | ترفغمووفع ی روت رظن هبا تررظن هدمک ی "ا مزوک هکهفرطرهندنمزک

 رد مرو .(فرک ذاذاهعمات او ی ید. ن 5

 درکیم اش "سد هک ارابوهر هز تسارک ظفاحدنک یلدیلددصق هاشوح

 ا دعوا هاش هکردراویردتو هرهز كمک هدنادصق هنلکوک كقشاع 4 و

 (ظفاح) هی (دنک)هرتدحو ()قشاع(لدی)لکوک (لد)م(دسق)م(ماش)هکنوچ (وج) (تادرف)
 (قراشایانعم) هتوط(دمکی)م(هاش)لوا (ش)تردق (ارا)دوا(هرهز)ددنوجماثمک (تسارک) م
 هراعب و یصاع نمومر و كفداعر ند ھر اضح هت ا ترض>نالوا بومعلاراتسو بو دلار افغ لوا

 تاسلجتراونا بو دا لابند هنا وسام تارو د كص ییملق نان بو دیا ترفغمووفع ییهاک سج كنلوق

 دنبعلاقاقتساالب وان كهللا ترضح ظفاحیا هدک دلب ا تزعءاکرد لوبقم یناورهظم هنس همتاذ
 ۱دی شی هر قردقو ی-هرهز كمك هغلقلوا عنام هنناسح او مرک یک ردیف

 رد هناطعو همك منامالو هئاضقل دارال هکهجخرسیس هچرک آن زعلا یوقلاوهوءاشی |

 ذدرکعم اهح هدیرو شرم ردنا هکنب % ددوکم ام سژ دنا و یادوسمم الو |

 سو (رمس) (تادرفم) اه رایا روده دزع مزب یسو د لا دوس كنس

 (.یروشرس)ف ما ) دوک (نی) بارد د(مدرکیم)ز (م) مس فا نس( )تح دوس )ا
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 | هکنرلوادجرازهدص قیقح بو ع یا (یراشایانعم) رایارود(ددرکمم )ران (اهح)شابهناولد

 میلفع هن 43: : پشت لاب ةن اول دول کرو ڪڪر ارا رقورو دهد زمان یلت داعسمزب ی-و۶ ل تن و قشع ان ا

 زاد ارارةورودرل تلو د
 3 e اقول دوا یب رد نان عمه یہ نعربلدنآ دنکبمافحودا دی ةحرک

 (دادس) )م( هحرک ) (تادرفم) رنودهبافو هن درا كنا لکوک نیلا ردیاافحو لط مربلد خب لوا هحرک

 (لد) هخدرانا (وایبرد) :نیلجشا (نانیمه) مب وب مب (نمرلد) لو (تا) ویا( دنکس)ما )اج )لع

 كن اف> ولرم محر بوبح نب لوا هسحرک (قراش یانیم) رود (ددرکس)م افو) سد الامال( ا) لکو ک

 ندنغب E اع ی هل ج ی رهقو و و SAE ینا

 فال ورتو د هبافو نس وب لکو ک هراج!ندنغیالوا قە یسهاب ی مرکه غ درا ال,دشاو انج نلعخ |

 : ردهرزوآ دما هناسح او

 لر دز و اقروصنهربب متر رابدصنارو دنصغو قی افزا

 (افح)نم( ذا) (تادرفم) رولوا ابق هرم ربصهرزوا مت هرک زول ندن سس هص۶نارو دو نادن شافح كلو

 م(ص)ثلهوک» (نھر )یم (میم) م (نت) یی (ی)هرک زوی( رایدص)نامز (نادود)م(هصع) م(ثلف)م
 ندنسافح یوسامتاتلعتنالوا !تلصو عن امهدکلف وج (یراشا یانعم) ر ولوا (دد رک دم )ناتفق(ابق)

 لاح یک ابقیتهارمب ربص هرزوا م نت هرکز و ند نس هصخكنامز نک هبا تقر فو باو لاتر حو وزراو

 م داوا نا رب ونابرع یکن ون بولوا

 3 تام تنکاا رک هک تسل اله نوح % نمةرا ص لدیرازنو ینبعضرد

 ف (رد) (تادرفم) رولو ااا: ت ڪڪ !دکردسک لالهرب ماکرک ہرا <! می هدر عالوهدکلنرعض

 (لاه)ل(نوج) نب (نم)(مداب) یک( )دم( )رغالاز) بردم(! م(تعش)
 | لدا (قراشایانعم) رولوا .(ددرکبم) نواب , رتسوک هلفمزاب(اغتشکنا )رد (تبا) همت دحو (ا) م

 ناونانو کوک هراعب ميهدقلر ءالو هد ةاف عض ند_قشع دردو ندنهانتساو ت ترشح ڭئىقىقح بوح

 ردشلوا یک لالهربرولب رتسوک هلةمرابمدوخو

 ددرکماونو ر ترک تنها بد +4 قخورازلک تف_ةزابرم عمط لباب

 (تادرفم)رلبارو درس همغاورسنردق دکردنامز قوس ندنقرف ك راز کیا یو لوا لب عبط مب

 فوج( ہاکر یدل ریمض (ش) فاکی (خ) لحم لک (دازاک )م( تقرف )نم (زا )نب (نم) م( عتبط)م(لبلب)
 یبفوا (فراشا یاتعم) رط ارود (ددرکححم) همخن (او) تردق (لرب) ی (ف)رد (تسا)نامز

 ۳ یک لبلپ هل هت ا لاج ده اشم یوزرآو هبا همهلاقشعر هستش لا هبنابر

 را ارود زس هماو مساردق د اراتتساو ضبق هکر دنامز قو حم می رس بلقو مملس س

 ذدرکس اطخ نیعرد هک تش :اوه هک ۷# اودو سفن یر لد یاو مع وک دنح

 (دنح) (تادرفف) رط اروذ هداطخ مع هکرداوهرب واریز هلوا میان هباوهو سن لکوک یاحدربهصن

 م(اره) ید (مک) م(!وه)م(سفن)قرا()نم(ز) لکو کا (لدیا)هنک (ووه) مد( وک ) هن
 قودو زيلع (یراشایانعم) راد :ارود(ددرک,+) م(اطخ نع )ف (رد )ید(تسا) همت دحو (اب)

 و رز هلو جی یاوهژ فن لک وکی امد هلکوک رب هی ووهدها رب هڪ زساناحور

 رالرق ةاوهداطخ نیعندیا ثار ا تب دع ور دیا ل الا ن دق هار یس

 a رکمضاموخن هش شو هتفشآس کج م دی زادع هلالودقورس یا تیوناداوهم

 رلنار ود ریو نابشب ر نلجزب هنسسک قوح ولا : هلالو ولب : ول ورس یا هلي س كغاقش اع لس

 | (رادع) م( ال ) )م ( دقو رس یا )د( ت) هرز دب هم( ان) یش (راداوه) هش المال )ا( (تادرفم)

 کس عموم مھم متر دادی اتا رک یک کسب 2
 لعلقساعت كنس ازالقوشعم نالوا نشراوژا نلطمیاو یقت ار ید اھ یا (یراشایانعم )رود
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 ر دشا نا درکر سورمو ناشپ رب نلجزب رام تهکحرارسازاوراتتسالاو یا نیب هسمک ق وح هلم |
 د درکسمأن ورس ین تفص یوک م رجال » تب ولر وح مخ رد لد هکره

 | (تادرفم) رای ارود رها او زیشاب یک بوطهتبلا یدلغاب لکو کنش ناکوح كفلزرمم كننس هکمکره

 ی اغب (تسب) نس ()م (فاذ) حدا( مس)م(ناکو ح) ماکو (مخ )ف (رد )لکو ک (لد)رکنکر ه (هکره)
 برا (قراشایانعم) رتود(ددر کبم) قاب( ب) زیسشاب( رسی)م(تفص)ب وط (یوک) هتسلا (مرجال)

 Nt یدلغب لکو که نس هدداشهكننوھب تاذراوناو ل هسمع ت افصل كنس هکه سوک تمه یلاع لو شره

 در دو نا درکم ورم هلتراتحو ل ذرازه دص بونلاو وا هدنلوه یش ءزىقاباو زس شاب ی وک بوط هسک لوا

 ردکر کهساوانالا دل هد

 ددرکمماوددنهاتسدنهدرد ۰ ميقمول کوک ریاصوحاطفاحلد 1

 (لد) (تادرفم) راد ارود هلن دما اود ردولدرد مقهی یک اصدایددکن و E لس یلکوک كظفاح

 وادرد(دتمدرد)م(مق- )نس( 2# (یوک )شمس( م(بس) لس (یج) تقام کوک
 كکقشءدرد و پرا (ییراشایانعم) رود (ددرکسم)نامدد( اود) م(دیحا) هیالماا (ا) رد(تسا)

 دنمدردرپوردندنرامز المو مقم كتجر باو كز ع هاکر د كنس یک ابص داد یلکوک ثلظفاح نالوا کربسا

 بومتسا قسندنس ق غارون الوط هل دما كتلاصوو تب ر 0 هلکناتساو مرک اضءدکو تل ماد کرد

 اضادلو ردشمتک هب ودق کرغرب

 داو دناسرتمهاو هلاتزکا هآ 1 داب رو تقارف دردزا ساره مرز ی

 (غذی) (تادرفم) هبمردشراداناکسیمهآو هلا مرک اه مرروادانرفندندرد كقارف كنس سفره

 هصریدذشرا (دناسرن)م (مهاو هانرک اها) م (دانرف) رمعق (ت)م(قارفدر د)نم(زا)م(سفنره)مدروا
 كن ادٌهسدقرا و او ندکهشعدر د كس سفره برا هلن ادم )ف راشایانعم) لب (دا)اکس ) و“ )

 قفونو هساوا لومقم ه د کت ءهاکر دو در دلکد هتنا هج ول صا اځ مه آو هلان رک اد٣ مررو اداب رَ ندنفارف

 هملوا لصاح مدا مهو هملو ارکتسداک بو دد ربا كیاذعو

 دایمشدنادب هک انح وقا ارفزک » ناغفودارفو هلن مکنرک مکس

 میت (مکح) (تادرفم) نوسلوادوس> هک لحن اندکقارف نس هک میلی ناغفو داب رفو هلاترک ایل

 دوسح (شیدندب )خیل (نانج)نس ( )ا م (قارفزا)م(ناغفودایرفو هلن ےایا (کت) رک( رک)
 ندکقارتفا شنا كنس هکمملتهدملب ادار EO (قراشایانعم) توساوا (دابم)

 و سا یوزر او كار رهدردوو نوساوایرطن کا لدونح هکمرورمسم نیا ندکقاتشاو وزراو

 نزاو اتك ا ندمان یلود

 داشلد مشا هع : مرودورا دیدز نوح * مروخت نوحو مروضمنوخ و هصء بش و زور
 (تادرفم) ا ءاراندکرا دید نسکدنوح ےع هاو مر نو و هصز دن وکو هب ههک

 ( ورا دیدز)هکنوح (نوح) مع (عدوخحم) هست (نو>) مر ( مرو )ناھ (نوخ)م (ههع)م(بنوزور)
 لثمیا (فراشایانعم) رورسمییکوک (داشاد )وا( )طلا هن ( هع )معاربا (مرود)ندکرا دیدكنس

 جاز دنو کو هعک هلک لاجراوتاده اش یوزرآ د رد كنس ےس بومحگناس.اوایربظنو

REهلا هت یلوا شاو اغار اندکرا دید كنس هکاوح مچ هصن مر رکج نوش و همغو مغ  

 ردهللا الا بوم الهکع هلو اداشلد

 EE ددزالد هک نینوخ مح اسب یا ٭ یدنرودلد هود ن ه مشحزا وات

 یدتقا ندزوکل کوک هک نس همش ناک قو یا لداوا قارا ندنمشح تل شغان یلکوک نب نس هک

 (ددد)لکوک (لد) شنا( هتخوس)نب (نم) زوک (مشی)نم(نآ)نس() یتح (7) (تادرفس)
 (لد) بوضمهناک (ننوخ) م (همنج) قوح (اب) بوبع (یا) لدلوا (یدش) دیس
 ل میز بوبعیا (فراشا یاتح) یدحا E یولوک e لکو ک

 ٣ 3 KINل
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 :قوح تسود یا یداواقارباو بوم ندنکوا ناجم یمسحلت هتخوسا دقشاعوب لهسدفراوا كس

 نم دشاةقرفلاران هکیدلباناورندهدیدقناق مرکو ید قا ندزوک لکوک هک یسهمنحنام
 ردشلن د د (هقر ارا

 دان رف تة ارفزو درا لد درار نوح * دوش سا نوخ هر طق دص هزمره ن زا

 | (تادرفم) هروتکدانرفندنزوسكقارف كنس کو کهکنوح رولوا هد از ن دنا هرطقز و ندد درگریکره

 (نوج) رولدا( دوش)هداز( شی )ناف (نوخ) م (هرطق) زوب(دص) دریک (هزم) بید ( )نم( ذا)
 م (دانرف) مغ (ت) م (قارف)قاقنا(نوس)نم(نا)ماکوک (د) هروتک (دزآ)یرقوب (ر) هکنوج
 هرو تک ناغفودارف هرکرب ملکوک ندنترارح كن آ تعارف لس هکسفو لو (فراشایانعم)

 رولو ا ناور ناف ه دانز یخ د هرطقز و ن دن د مر اکر کر رها دعءامندمزوک

 دازآیلکی هتفراد ةدننیزاو ي زورو سش تةشعقرغتسمەدشاد طفاح

 ند خراف هباکتا اند دن یشاعو شکیل کوکو ل نس ادد ریس اینک کس دلت تگوژور طظفاح شک, وک

 (ر) ER E م (فاس) (تادرف)
 یانعم) غران(دازآ) م (یلکب) نکی کوک (هتفلد)لوق(هدنب)وب(نیا)نم() نس (و) زدنوک
 هک شع در د كنسزدنوکو هصک طفاح شت او سهدارا قشعناطاسو شمن دلایل اکو ڪک (یراثا

 هلک( ندکه دن هزاصب قشاع سلوا بارخو نمکی لکو کو اندکی داوا نیم اعلا نع ی نس نکلر دةر غتسم
 ((اضیاهو)) یا ارو یخ ددل رمل مات فوده تیلعر ان زکحرب اک او نسغراف

 دشانسغلم هح مش وخ علاطزرکد ۷# دشا سر تس دەك ازرک و لص ولا رھ

 ('م) (تادرفم) رولوا تولاطم هن اک ندم لاطودنک وربکهلوا تردقاکی هکلاصو اکسید او

 | تردق نع كل شب ربا لا( سر تسد)هکسندنآ Si) ار) را 2 هکلصو كنس( و لص و )نوا

 هن (هج) رعت (ےم) ودنک (شیوخ) م ا م (ز) د (رکد) هوا (دشا)
 کی هلکمرکو فطل كتنسرک | ققخ بوم یا (قراشایانعم) رولوا (دشا) بولطم (سقلم)

 لو قمم دابر ندنا قح هلو بلط اک ندمسعل اطو تع ودنکی دە اوا متردق کر ا هکلمو ا

 زاوارولو ا بواطمهن

 ۱ دشاسکمدو ناتسرکشاکره هک # بعهحناتشاعیاغوغ و ناتسارب

 ((تادرم) رولوا سکمهلوا ناتسرکش هکهدنقره هکل کد بع یگ هت یساعوغ كراقشاعهوزوا كناتسا كنس
 | (اکرح) اریز( هک )یراکما ماهفتسا هن(هح)م(ناقشاع) م (اعوع)نس( و )شب ا(تاتسآ) ییء(رب)

 | (فراشایانعم) رولوا (دشا) كکس (سکحعم) هلوا (دو) یلحرکش 9 هدنقره

  هلقاتشاووزرآ یسهدهاشم كلاک ا لاج لراقش اعراشیو باسحیهدکتزع هاکردْكنس براب
 | دنا هوا لر کشو لابهدسنقرهاریز ر دلکد بع یراعاتحاهرزوا ناغفوداب رفوژاشو ع رمضت
 قرغتسم هک لاجر اون اةدهاشمةناهحش رس یالک ؛(هوآراذا معنلا تو شو) یک یی دلو اع.-سکم

 ردراثاوا عج هغاقلوا

 1 شان ا سد هک كيارهناج بن و ار ق شاع للتقرب شعب تتح اح هح

 | ح) (تادرفم) ردباتیافک دل سوازوکر هم ربا رز ردستحاح هن هکلی :النق هلا مه قشاع

 | ارد( دک )لوعفمقادا(ار) م (نشاع) م (لتق)غ(یت) هسالمل()رد(تسا)تیاسه(تیاس
 | بف دوم )(تراشایانعم) وا( )فک (سب) رنو زور ر (كی) (ام)م(اج)
 ٤ ارز ردتحاح هننکلنا لتق هل ار ثعش قشاع شق ادو ناح هب هناحور ةدلو شلوار هم هم رم (اووقنا

 ر دیا تافکرظ هل. وا زوکر ب هغمح ماج مراب

 شان شا نآ لصاح ناهجودرهزاره ٭ تسودان عز فنك ناھحودرے رکا
 ۱ (رکا) (تادرفم) رولوا A ao :ندناهح یکباره مروا سفترب هلو ده دناهج یک کیا رهرک |

£ 
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 عن (۲) مدا (عن) م(یشن) رب( م (نامج) کا )لب (ه) هیفرطغ () مآ
 ر لوا (نآ) م (لصاح) م (ناهجودره) نم (ذ) نوجا نب (ارم) م (تسود) |

 !قارغتساو ینابر ٌهطس از الب ضف نالوا مدوصتمهدناهح یکارک | (فراشا یانعم) رولوا (دشا)
 | راو

 1 لصاح م ر هداهح یار ههلوا لصاح سهاربتب رقو هلا تسود نوا م 2 ,یناڪس تاذ تاسلع

 رولوا سفنربلواجغا
 دا سر تسدودناب ورم ےک * تسهاتوک تک تسدانم ہک س ود نزا 1

 (سوهنب زا) (تادر ةم) رولوا كرا لااکی نق هکورسدناب لنس ردهصقیلا امتنع کند سوهو

 |( درس )اک (م) نم( )دد( تسا)هص(ءاتوک )تاود (تنج)لا(تسد)اکی(ارع )تدسوھو
 ههللاء الرا نلک (یراشا یانعم) رولو( دشا )یی رب را یل ا( سر تسد )نس( و) كکو » (دنلب)
 ۱ هکیشرا هتل د ېک كنا خېو رد هسق لاک ثمت نب هکن دنس وه هل ماکت ب رقیک كنوب نانلواناسحا
 ۱ قرغتش کم سدقراونا هبا یادم هدنماقم ( ردتقمکكلمدنعقدصدعقمیف) كنسردقو مدادعتسا

 كالعیبناسح او مرک كنس هکرکهرولوا نک نق كرا هراعب یک عب هنماقمیلاع كکرالوق داهنالوا

 هلواراباک |

 دشابسب و سد ز سهشع تن درگ لس هک ۳ ارتش رغنآ د شا ایک صال هر

 (تادرفم) هلوا یلسكنتنحم قشعهدندرآوهدنکو اكنا هکرولوا وب ص الخ هدنت کش رغلوا كس

 | >> (ار) دع (ت) م (قیرغ) لوا (نآ) دولوا(دشاب) .دنق(اک ) م (صالخ) لب (هد)
 (سب) لوا( )نم (ن) دعا (ش) م (قشع) م (تنحم) م (لیس) ارز( هک )لوعفم
 ندقارغتتسا هکهاذراونا الو ها فر اع نالوا داد لت (قراشایانعم ) هوا (دشا) درآ

 رع بوش هطاحا لس لع و درد یھ اق ع ندن درآ و ندنکوا كن ا هکرولس هل وب یل وب صالخ هدنقو ن

 ۱ رولت قرغتسع هبربح

 دان سکه ح نیا هکدسرو ددده # رابرکی دوانشآموشرابر اره

 هک( ام) كم (رازه) (تادرفم) ردهسک هنود هکراروصورروک یب ین د هرکر و مرولوا انشآ هرک كب

 ول( نیا ) راروص(دسر) روک (دش)(ایه)هرک (را)یربغ(رک:د) م (انشآ) مرولوا (موش)
 1 بن دار ارساو هلن فراع لوا كهللا ترضح (یراشایانعم) رولرا(دشاب) هسک ( سک ) هت (هح)

 هنسضع)ندرانآ هکر درلقر سم دق لو اورد و تادراونا لکو هربحو  یرالوق هاک ۱ یلقندههاا

 رروڪص ی یندهرک رب مدروط هدنرارو تح نامز هڪ هدنراتمدخو مرولوا امن ]کا لس

 یاق هناتو راشرس هلن اخ رع یلق هنا رد هن یبساوردهسفک هنو کراروضو ردنا لاوس هک دروکر هو

 ۱ 1۳ رشتعااتر قح هعص هنسارب ندهالایوسأام هکر دثلوا زاو اریردقلوا هلا هار لک

 اضداهلو نیم مارا

 دوامزارارقودرو ام ویو دا * در ارد رد مدا دابسوه

 (تادرمم) ید ایر SES هبنط هم ار كنس داب ید ا هنفرطا رع ییسوغر امدا

 |( ید (در)م (ارعص) فرط( رس) هام( ریش( دم لی )دوس (سوه]
 فا) (یراشایانعم) کدتشیا(درن)تدزب(اهزا)م(رارق )یدروتک (درواس)نس( ول ) وقوق ( یون )لب
 ۱ سی دیااحایرالد ەد موامنو وشن یکرا داب هکر ید رشثد دح (نملا لىق نم نراس ھت دحال

 1 ها ارطاتمالس یارحت ی بوشب ربا یار لک ضفرو یهلا عرب هغاشب رب باق ندنزول سف یسع

 7 هناج غام دیهلا ضرف لو | یقرقح بوس یا هرس یس ہل ہلج با( فو ے ر دجال ینا ) هتا د ہعتسا یدتلیا

 یدردکی رارق ندیو یدر ونک یکه سط عار كنس

 دره ا ممرا ع و هس لده # شهادزادرب ول مش یلددوباک ر 5

 : یدقلبایلکوکراچ وجورج غب ؛ رکاب تک ا ای |
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 | (ءارزا) یدنلبا(درب)نس(ف) زوک (مشچ)لکو کر (فد)یدی(دول) هدنقره (اکره) (تادرفم)
 |یانعم) یدقا(در) زکلا(اهن)مب(ایه) هتسخ را )حور (هتسخ) یت (من) رخ (ش) ندا
 | نسضفو هرس یسهچرک یا (دمهشوهو عملا قاآوأ باقل ناک ن لیرک ذ تلذ) هتاذنعتدا(یفراشا
 | تاع ینا كتیاسنعرظن كنس یدیاراو هاک !لدرپ هکءهدنفره بوب یا هعنمکح دیا هک | ل دراما ذیآهاک اب
 هتباد مجرد ثكيا عطتنمنداوسامذن ج لسس مرا هب هناحور ذل لوا بور دشرا هکه بتاذ تاضو فو

 کید ااکب زکلابینم فطلو یدنلبایلکوک شاواراج وح ورج هبا بھلا قشعدرد مب زکلا.مرکوب
 (ردننسارجآ عضجال)

 درالاک ن یاو دماکی سکدادرزب رز ۳ ےسوج كشا مشر بآ درب مرکودمآ

 یاتمونویدلک هکهسکلوشیدرو هنولا ینوتلا_یدنلبا نی وصمزولیروفو یداکی امزوک یکے س

 (دشا) رخ (ميم) فک (غر) وص (بآ) ید با (درب) لترار-(مرک)یدلک (دما)(تادرقم)یدتنب
 (دما) هک (سک) یدرو (داد) هنوتلافوتلا ( رزیرز) یک شموک (عسوح) یشازوک

 نالواتداعس ٌامهننا دم (یراشا یانع) ىدا (در) عاتم (الک) ول (نا) یدک

 یدنلب ا نی وص مزول یروفو یدلک هلترارح بولوا شاب هز وکی کے سبو دیرانناف مرکحقشعشنآ

 قحهاکرد لوبقم هلسفاق قلخروفنم بو دیا لاعاییردق ساسنلانب هلتراتحو لذرازهدصو
 ادو یاحویدوحو قتشععاتموو یداک هلاعو هکهسک لوشیدریوهنوتلاینوتلایک كتوردلا

 یداانّولاص هک |
 دربابردببدناوت لساركنس * هاریدروآنمكش ارت نکند لد

 (تادرفم) ردرداق کیا هنراک ابردلیسکنس یدرونک هلوب یتاب مزوک مب یکلقیک ك نس كس
 هلو (هارب)یدروتک (دروآ )نب(نم) یشانزوک (كشا) كنس (ارت) بونم هشاط (نیکسنس)لکوک ( لد)
 ینغتسم کا (قراشا یانعم) كم( درب) هنر اکرکد(ابرد باب ) ردر داف (دنا ون )م(لمس)یشاط (اركنس)
 | مركه غرس قب رش تب دسح (ةجرلا لزتتاهدنعناف ةقرلا اوهنعا) هادم ر ىع نالوا نیلاعلا نع

 هشوح کنجر یابرد لس یا مزوکح نالوا یرات | لق تقر تکی دلبا ناسحا هز هلکشطلو

 عفربوروتکهشوج یتجر یابردیخداکپ ترکی ک ییدروتک ہن راک ابددیشاطلیساریز یدروتک
 رد سک تاج

 دراجزامغر ثل مدرخ لد کاب ۷ تس ول قوش هل داس مب رط قو د شود

 یدتاباندنرب غاماكنلبخ لع نب یرڪک دم غ یدلغاب هن رخ ز قوش كنس نب قوذ برط هصک نود

 e~ سس سح_ سس سس

 (تس)نس(9)م(قوش) رخ ()ساس) عض (ےم) رورس(برط قو )هک تود(شود) (تادرفم)
 (دیمنشیب (جنا) م (مغرکشا) ریش (میم) لقع (درخ) تک(لیخ) قابا (یاپ) یدلغا
 كنبس ی بوم یا قو دیرورس كد اد للتو لباح عفر لوا هصک نود (فراشا یانعم) یدشا

 شمرکوج یا بوک ندر غانا لنلمخ قع یرک شا كنغر اتتسا هکوب لاح یدلغب هنر مغز كق وڈ

 یدیاسمرودودو

 دربالابیهسورتسنآ لدنسام تخد » دزورباناک كرت ناٌءزغامهار

 ید ابا یبنس كنمهسورس دنلب لوا یزعانممزب_یدروا یمهزمت كب و و رب انام ڪڪ لوایزاوب مزب
 ساق (وربا)یا(ناک)بومص(لرت)لوا(نآ)تراشا هلازوک (هزغغ) یزاو مزب(امهاد)_(تادرفم)

 یدنبا(هر )ك سکو (ال)دق(یهس) م(هرس)لوا (تآ) فاز (لبنس) زر (ام)عاتس(تخر) یدروا(دز)
 مر هلفمروس تدانع لک رو تجررظنرب ققح بوم نالوا یحاص مرکو فطل لوا (یراشایانعم)

 رصح هنتزعبناجو دنک یخ ازمهح ولو بو لب | عطق یلاسقاو لسم یزعلق ندقلعت هب او سامو یدرو |یزلول ۱

 نهدوجو مز لت افص تامل هنن ا نالوا یلءالا لع لوا هرکهدک د تیا حالصا یزیلق لامل ترا وناو یدلیا |
 ردشت | مرک ت یاده همة مسمار بو دیا حال صا یخ د عامه 1

 سس سس سست سس سست

۳ 



۳۷9 

 دراز زفاناورو ناچ بلاریمبآ * . در یشع اورز مد ترابی دی ماخ

 یدہل |یتفاطا كیارشكيلاز ذا ناورو سعناج یدروا مدن دقلشخم ناور هلکبل نلنسنود ی دق بارم

 (شتار)نس(ز) سن (مد) ریش (ت)قدود(بل) ال() بارش (ی) حدق(ماج) (تادرفم)
 )ار ها ناور) ی روناج ( سعاج ) فادود (بل)ب رش(ی) وص (بآ) یدروا (دز) نعیدیا شخشناج

 (فواای > او صربالاوهمکحاالا یرباو) هلن ای دنعتسا (فراشایانعم) ید ا(در)یم رتراناح

 ن هللاا فرام نالوا ال یلق هد هلا یهل ار او تالت و ین ر دما الب ضعف هرس یس هچ رک یا

 یګ) ب ولواف وصوم هلال هءلح تافص كن هن ترا دیس کلک ۶ء اناسحاهسدق ةوفاک |

 یهور یکلازفا ناورذ شعناج ES ارش ك ةشاعنالوا هدةشء ت و یدروا مد (تعدو

 یدشریا هماقم یلاعهد بز ندنا بور هدن کک

 درباوارازه خان ناو یطوط شپ ج۰ ینضسشوخا نکم طفاسرب لی تع
 (تادر ةم) ردد a ادا یمان لب ەدنىق كنطوط هاب ا فصو یلیلت ه دننق طاح ند قان شوخ

 هردم( ذوس فش (نخ-شوخ) دز لیا(نکم) نان )+( فر( تم)
 کرد (قراشایاتس) كابا درب لب (اارازه)د(من) لک نک (ناوت)م(یطوط) (شی)
 دلت ولت یس هست سه كهللا فراع نالوا هد کمتر دتوا هدف یرآهبت رم كنسهلا ناد مه هدا دبا ن ی

 رازهیک لیاب ظفاسنوسک ار دلت فرصتمو < هللا هفما> فراع هکر دل اع ن دنس هت مه لیادخ قساعنالوا

 2ذلیبک یطوط ریز زک با فصو هدنتقراتمه لهاو هد هبا همسدقوقو هلغلن »شوخ قشاعنالوازاوآ

 هم هلاولع) هکر دلکد لوقعم كل کا ۶ ییمات تالاب اب هدنتق لباب فراع نالو ارهظم هب هن دار ارس او هن هت اجور

 a رد (ناعالانم

 دزناراودیمارد مرا تج تسدب « _ دزناراسهوکر لعروانورسخ نوحرعس
 ییتسونفلرار اودمما مران مپ هلبلا تجه یدروا لء هرزوالرا وک یه اشداب قرشدن رح یقورص»

 ىلع( رب) قشم (ل-ع) قرشم(رواخ)هاشداب( و ورخ )هک وح (نوح)م(رصس) (تادرفم) .یدروا

 | ادم (ناراودیما) وبقمد) م(مراز)(تحرم) لا (تسد) هام ()اغا(ناراسهوک)
 یی رغالو قرشال هکنوچ ققورص-نالوا یوزنترثک كن همهلا تاضورف (فراشایانعم) یدزوا(دز)

 ۳ تچجر لب ر راراو دیماو كس راهزالم كنتزء هاکر د هما ترشح نالوا باال حمد لوا یداب اقر غن سمو

 ردش | حرمشنمی رب ولقو ځه نم نی راو بق عم هل تر دق دي ن دنس هعساو

 دزناراکم اکرورغرن شوخ ةدنخ د مارب * ت سدح نود رکر هم لاح KE دور مص رس وح

 هرزوآ کرورغ لات رل حا ص یاوداش د خص لوا رد هنیلاخناتفآ الو یداوا شور هدننق خص کاو

E (لاع)یدلوا(دش) رد اظ (نشور ]دید ص( ج شدم( وج) (تادرفم) ١ 

 () (شوخ)اوک (هدنخ )یدک (دمآ)وراقوی(زددن(تسیج) داغ (نودک )شوک ( رھ )م
 اارا وبا (فراشا یانسعم) یدروا (دز)رلم روس دا مورا ابا دا رھ (ناراکماک J ) دورع) لع

 33 ااو باکلف نالوا یناف هد نور لادخ ناد ممواتهاچ ووو لت ادص لطم هب ونعم باتف [ او یعشمكن همول | ۱

 ند: اح ورة ذا بولوارورغمهنتاود كن هسد  دیاسدنالوارادعو یناف یدلوارهاط یه داوا هن یلاو د١ |

 رل دلا ېت ورا دادا ۀدنخش اخر و دلفاغو مورخ ندهالا لاج راونا ءدهاشمو

 تباوث بولقراس ھو ڪڪ یف هاش دار یهلار ا
 هطاحاو یدروا لع هرزواناقشاع

 دز نارانیاهلدرب ووسک زادوشک,هرک * تساحرب نوح صقر مزه ساحر د شود مراکم : ۱

 كيارابو یدزوح یهرگندنسو سک یدقااو هد مت جات فقر کنون اه مک نوت

 هیالمث(۵)م (ساج)ف (زد) هیکنود (شود)مربش(مراکن) (تادرفم)یدردت, ات
e) |نم( ذا) یدحا ( دوش ک )کود( 5 ) یدقلاق (تساخ رب) هکنو- (نوح)م(صقر) دصق(مز  

 یوق لوا (یزاشایا:عم) یدروا () م (ناران) راکوک E 3 رب) فلز ا

a aAل  



۶ 

ی رهدوحو لسخ بروس لګ هدرک ذساح هعک نود م وب نالوا زب زعو
 هعاسو صقر را بخ ا الإ 

 ۱ یدروا هلعشندنراونا تافص لع هزگ رلاکو ک كن ارابو مب بو دیا عفر یا ج ندنااجا رز یدربدلاق

EAیدلوا  

 دزنار اشوهریالص سام هدا ملح هک x تسد مش لد نو2 مدنآ حالصكرزانم

 (تادرفم) یدروا الصهرارا.شوهی ام مدو لا هللدنوخ مد لوا ندنکنر حال م نب

 (تسد) مد (مسش) هبات کرک (لدنونج) سش لوا( ءدنآ) محال ) م )نسب(
 یدروا (دز) راقاع (نادایثوه) لع(ب) م (الم)ییمهدب (یاچهدا) زوک (مشج) لا
 قاحورتذا ںوروا هملق هناخنالوا یدارارمعاندعءیهلاتافصراونا و 7 هکاتفو (قراشایانعم)
 هل مس اد قشعدردو هللدنو> هدة: لوا 7 یروصیاوهو حالص ن ك _= دناروهظ

 رت یلقع تاضتقم هرالقاع فا لترا ون او ین انعر كتمقیقح بوبح لوا هک داباد بما عطقو مدوب لا
 ردشهروا الص هغاقاوا قرغتسمو تسم هال اهمهاا هسدقرا و اهدتشعروط بو دا

 دزنارآد هدنزبش هر دعآنور نوح لا هک ٭ یرامعسآ نیا تخومآ س اد نهآمادک
U EEE)یدزوا یاو ران دیا ل_لیانح ا یدک رم راک  

 تداع(نیآ) وب (نیا)یدترکوآ(تخ ومآ )ریت (ش) کوک (لد) دو (نھآ)ینق(مادک )(تادرفم)
 لو هر یدک (دنا) درد( نور کرج (توج )م( لقا) ارز( ک) هردم( )مالاقیقد  راتع)
 نالوا هداقع یارو و بک (فراشایانعم) یدروا (در) رو ط یر رد E E هک (بث)

 كسقارف خر انامل راو او تلصوو تب رق زك ار ص تدم هحاو یلمحت همش یال ودرد دکر فار

 | رصعدوخا هدح اور لاع هکردندر هن یروهظمدعو رد هنهقبقد ةمکح هنساو ا هلثا تداعناب رح یلوص>

 یابحا رلهصاو و د داق قرم سمو تسمه لس هسا ذ تامل راونا تاعالب ی رالوق فراعوقشاع هكا هدلئاوا

 ردشابا قرغتسم هلن رون لاج بورمکندنا نکیآ هدا وتو دهزو نال
 دزناراوسبلقرپ هک شزادیک ادنو اد نکنم لاک ااو تیرا وال ا 1

 هتبلترواوسمت یتسودنک هک لا ظفس نا دنوادش یا "یدنکو یان ا قرکف یر او شش لک کن کسُم
 (مکات) یدنک (دش)یدروش ( تخم)هبودصم(ا)ولت[(واوسهش) رکف (لابخ) (تادرفم) یدروا
 كع( ریت (ش) 41 ظفح( راد لاا ئالام یا (ادنوادخ) م (نڪ م لد) نکا

 || متحرنالو ااناطعلابهاوتلعالب بیا .(ییراشایانعم) یدروا(دز) رلبلت 1(ناراوس)هنروا (بلق)

 4مهلاولع . هر کی کت در الو اا اوزار گر که را نیکسو مه |

 نک مواد ا د را هملج تافص حر فورو هدا عب فط نسو ةع هغد رش ثد دح ناعالانم

 هاب ا را دمشو نی دصواسل واوابتانالو |میلعم دمو «دنتسارا لاک رلتسو د نالواراو سید یهر اھ: و

 تل كلام منبىا ىد a غ ورید ائ داور | عجورمشح

 طظفح یناعا كنهراصب و هغ رس یس هع رک هبآ (تباشالوقلاناونمآ نیذلا هتاتش) مر ےحر نالوا
 بوی لند مورخ حج لماو کا برتر چر ی خاو بواب اخ هنا عار ونو بو دیا

 : ددویزه ظ نح ق ااکس هکهلناراوعحهور ابمدک اخر ا د یز هاسو هملعهننا یلص هللا بیبح «دکب ر ةراوح

 ودزشمروا هتسلق راوسثندسسو

 دز نارازکر خخ هر نناکر م هک ی وم هرز * مرا دنکردنااک نعش هقرخابسنم

 (تادرمم) یدروا یلو را: اولهب یناک ر مكا کی وم هرز رب موروتکه دنک هدنق هما نشب قر ین | نب

 | مدروتک(ع را )م( دنک )ف( ردنا E ) بوسنم کو (نعشب) م( هقرخ) عم (ا) رت (ش )ت (ن)

 زرصح )لول (هر) رعد (ش) رلکربک (ناکز م اه دحو(ا)لق(یوم )خرز نال اندرو دالو(هزز)

 دوو للدورشح نالوا باح نعو بارش و نب (فراشایانعم) یدروا(دز)رلمحب رکر خخ (نارازک
 ةجر نکلالوا لا درک تلمو بورونک هانی قیقح بربح لو هللاح ناشد رردقویو هلا

Ey 
 هی ف



LAY 

 انر) هلال اهتباو عرضت عادهدنسهب ونعمرودح اجر لاو فوانانپ بو چک یخ د م دما ندنسهعساو |

 اوطتتتال) بوددیازابن واعدلس هع رک هبا (باهولا تن كن اةجر كن دا نمانل بهو انت ده ذا دعب ان واق خال

 هلو مراود ماهل بس هللح دعو( حر لار وفغلا وه هنااع ج بونذلارفغرهقن نا ها ةجر نم |
 لوا ارز انفوخ

 ناد مولر: اول م نالو ار ازکر خخ هحل مس اضتقم یسهمظع تافص یل الحورهق هکردا دخ نیتمو یوقرب

 ردشهروا ناو هلارهق لرلادخ

 دزنارابسناجرب مدر لوادادتسدسشاوح # مدادناحو حدروخ نو هح شرا خر كنرو بارد
 هرزواراراسناج لوایدرو لاک | سقن هکنوح درو ناج هنو لد ناق هن هدنکنروبآ كنراس+ر كن

 نا (نوخ )هن (هج) يغ (ش)تاکی(راسخر) م (كند) وص (بآ) ف (دد) (تادرفم) یدروا متر
 یدرو(داد)لا(تسد) ریعض(ش) م (شقن) هکنوچ(وج) درو (ےداد) م (ناج) لدی (ےدروخ)
 قواها دمج(قراثایانعم) یدروا(دز) رانابارمهباناج (ناراپسناج) ىلع (رب) م (مةدلقا)
 رار داوتاطو فو یس هدا مواع نالوا ندنسهعساو هجر كنوعب تادنالوا ناسحالا م۶لوا هما ہے ار

 هک هلا تادها حو تاضابر هت رس یس چ رک هبا (اف س مه دملاتفاو دهاج نيذلا) ه دنا یسهبفح

 هدق دلو ا یس هلع دا مراه ظاو داجعا یناوسام شونو یلاعتو هناص-سیح هکنوح درو ناچو لدی ناک

 هم تبن ھا وید اهررو ارلن..ارص اناج يوتا مّروتاده لوا هس اتد ی دق مالک

 یدروم ےرکد عو هن رالوقندیا !دفناج هل !هدهاح با ده
 دز نارا لاف هکظاحلدماکهدب + تسهاشناود نیو یف و هعرق رب رفت

 یدروا یلاف كرارا سم ارزرو یندا مم یلکوک كلطداح ردهرزوا یءیلودكهاشو یس هعرق قورت

 رو( هدب) دد (تسا)م (هاش)م (تاود)تکرب(نج) (ق فوم (هعرق)لع(یب)م (رطت) (تادرفم)
 (دز) رولتتودشلواراهب ودنک یتض(ناراستع) م (لاف )ارز (هک )م(ظقا-) لکو ک (لد) دا سه (ماک )

 هح رک یی شح یطعمنالوا زنم ندیا او بودو لوا قداصقش اع یا (فراشا یانعم) یدروا

 رظننام-هر دقورورغ هبا هحوربنالواقدالر داکد با الا قد رط لعام ا یدلق بس واده یف هدهاح

 نالوار ات لعافمب یاردهرزوا ی |ناسح | تل و د تکحرو نعو قسفو كتعشح هاش لو ارا تعاو

 یک ی نسح و یلاق کر راتو د نالو ارات هک هاب اناسحا یندا مع یلکوک ظنا ندکمرک اض نسم ر

 رد تابا ل ماک ن ظن سح اکیس
 در نارا رب ارب هد نخ + رد ق دوج هک + روصتم نیدو كل »عاصتر فر فطظم هاشنرش ۱

 یدرواهددخ هرزوایدولب راراهیدوحرمسعنم کلا هک هاشنمثر وصنم اهم لس د و تالموانکو شر هظم

 م (تلم) ردا( عاص“ )تکو شو توق( رف) بلاغ( رفظم)یجاشدابرلاشدان (هاشنمش) (تادوفم
 لع ( ر )كع (هدنخ) رمت (ش) زسعنم (خیردی)ناسحاو مرک (دوج )داش مسا ( روصم) م(نید)

 ثوغو باطق الا بطقنالو اضرالا یقه ةفماخ (فراشا یانعم) يدروا(دز)م(ناراهم)تلو (ربا)

 دی ومو رو صنم ناول ر دام تكنرتاو ابن دو كند للم رفظم هبا هب ونعم ةنطلس تکر وشو هس دقت وو معا

 یعبیدرواهدنخ مرزوایدوار رام ید ر د ینا بح اودوح كنا هک اع فرصت م هاشنش هلنا دنع نم

 ردقو هش هدنسلو ا باح ی ین اسحا نما اعت نح قعاوا تر امن هناسح ا كهللا هفنلخ

 دزناراکمداسیداشرغاسهنامز × دشفرشموا تسد ی ماج هک تعاسنازا
 هن داب راع دیا شول بارش هلق وش ین ر غاسرورس هنامز یدلوا فر شم هدنلا كلا ي ماج هک ن د تع اس لوا

 (تمد)هدبالء1(!) بارش( ی)حدق(ماج ) م (تعاع)لوا (نا) نم(ذا) (تادرفم) یدروا
 هلقوس (نارابسکیم) رورم-(یداش)حدق (رغاس) م (هنامز) يدلوا (دش) م (فرشم) لا

 لمس یباسنعرطظنو مهو ضف كد امز بلطق لوا ( فراشا یانعم ( کیدروا (دن) راجا بارش

 فرشمو لج هلا هار تالیعر اونا یلق ماچ نالوا دعته هب همهل ا قع بارش كقداص بل اطهدنلاكنا

 | فرغ اسیرابلق هلا تبحو .رورس كع دیا هدهابشم یتم ار ڪڪ و رایلاط هصا ند هنامز لها ٽعاس یي دلوا
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 تحت اد

۱۳۹۳ E SEEN PS AEE EN yD Re ELS REAR TEE sa GEE E سس س ت 

EAA 

 ټتبعع هک اب دابا یسو لوغشم هک | شود قشع بارش هنیداب راع دیا شون بارش هلقوش بو دی اربهطت

 ردهروم ۱

 ۱ دزناراوسرب اهنتزوس منا دثروش نوح هک × دشخردزور نآر فظ سلاشف ارزمشعز

 | هصن نسودنکز لایک دسشروخ یعیدیاوحزدلب هک یداریدلب نوک لوارفظندنفسناثفارز كن آ

 تر (رفطن)رعش(ش) يا (ناشفاد) غن( يشت )نم (ن) (تادرفم)_یدرااوس
 )ات دبلی نر ینا ز کشک (دیشروخ نوج) یداریدلب (دنشخردب)نوک لؤا (زورنآ)

 | لم اک یش نالوا تققح نا دم ناواہپ لو ا( تراش دایانعم) یدروا (دز)هرزوارللتا(ناراوسرب)ز کلا

 | ره اظ یهلا یشعر اونا ءدنماق قد اص دیره ندنتانعرظرمسک اوندنناشف ارون تمهرمثعث لروصن

 نالوا یک زود منا درشرخ كش کرولوار هاط هدنوک لوا یترصنورفط هرزو  ناطشو سفنل دیره هلغاوا

 ینایارو لی مو هرو یم درون یلسعرو بولو ار اود هرزو ار ون یلق لدی رمز ڪان یلق با اونا
 هلو تب وقت

 دزناراکز وررودب تاود"هکسنیاخرح هک هه _ لدیا قح فاز ا هاوتو | كلمورع ماود
 یدروا هنرودرراکز ور سکس تاود ود كاف ارز هتسا یداود لنکا دور كنا ن دنقلا وال | لکو کی ا

 یا( لدیا)م (قحفطا)نم(ذا)هتسا (هاوخم) رع( وا)م (كلم) م( رع) م (ماود) (تادرفم)

 ران امز (ناراکز ور رود)هسالمال(اب)م( تاود) م (هکس) و (نيا) ثلف (خرح) ارد ( ہک )لکحوک

 یهلل ادابعو ی دی ااح !یرال د ہد رم یک كنود لکوک یا (فراشا یانعم) یدروا (دز) یرود

 كنکامورع هدلاعوبكناسر تداعس شو كنامز بطقنالوا شش مرکو ضف ی ری دشریا ههللا ترض

 دلرامرت تادلوا قسهنس او تاودیخد ځ رح ول ارز هب ازا واعد هللا ترمضح نوعا یساقبوماود

 ی-اش كس رادوعسدوحوهدلاعو ران | ځد یاو د كلامو صراهدااع و ید یدروا هنرودینامز

 ۱ ۱ (نیادد) 1 ردهلستس
 دسر هامورهچ تراشبو عود دول دردز هاش دا رو صم ترار کا

 (تادرفم) ید را ههامورهم یقلوت- ثم تراشو حف یدشرا ین اعس كه اشدابر ۳ کا

 هاووقلوتش-(دیون) یدشرا (دسر) م (هاشدایروصنم) قعتس (تیار) کک (هکاب)
 یانعم) یدشربا(دسر)یآ )0 دام)شنوک (رهم) هسالمال(ا)م(تراش) م (غه) رواکه ن ]انعم

 دی ومو روصنغ قبقح هاشدابلوا هک لوا اهمءرزوا داره لوضحوداشراز لک قح با اط یا (قراشا
 نلت یداکن دقح فرط هلت داعسق قس نوع انة بانرا دا شرا نیدد دج یونعم ربد نال وا هګلادښع نم

 العاو ههامورهم یسهدزم بومغلامالعرارسافشک تراشب و بولق حف هناکی دشریا هرب نوا ها ماکحا
 یدلحا یلرلحور یا دغو یدشربا هبانداو

 دسر هاوخ داد دان رف لدع لاک * تخادنا باقنر فظیورز تع لاج

 م (لاخ) (تادرفم) یدشراهنیدا رف لنصاکشلدع لاک یدت !یلاقن ندنزورفطیلاج تع

 هسالمال (ا) مانع لاک اید !(تخادنا)هدرب (باقن) م ( رفظ) زو( یور)ن ۰( د)تاود(تع)

 تداعسهلتمهور طا ا اکر لوا (یراشا یانعم) یدشربا (د+ سر ) یهیاکش(م هاوح داد)م (دار ه)

 لدع لاک قق اش لوا یدعآ ایاقن نوا ندنس ده ادم كف داص نمشاع لاج یلودهب دنا

 طانس انامز بود ہک ضاب# ارود هک یعد ی دش را هن داب رف لرل دی ااکتشاندنناشب رب لاح ند اح او

 1 یداکهروهط

 دسر هاش هکدوشنونک !لدماک,ناهح » دما هام هک دنزنونک !شوخرودرهبس
 (تادرفم) یدلکهاش دان کرولوا هب دارع ل کم وکی دم نانھج یدلکهام دکرروارو د فماطل ید كلف

 یدک (دمآ)یآ عام ریز (هک) دروا(دنز) .یدش (نونک ۱)م (شوخ) م (رود) كف (رهیس)

 تی سس بس سست | (دیتن) م(ماش)کولو(کدوش)یدعخ(نونک ا لکوک (لد)دارم (ماک ) هتالمل () م (ناهج)
 یدشرا



۸4 

 كل ل دمس یتم ان یرطن لد وجو مم ها فرصتمو دش مه نالوا ت ةة هاش لوا (قراشا یانعم) یدشربا

 ضراو اوا ابرو كالا فر اعنالوا یرهلم كن ادخر اون ا لوا هکرولوا تبا و رروارو د ف طا ی دم“

 مزو کدلکه اش یک كن و هلاعالاح هکرولو ادرزو | نمد ایه یخ دمزب ناه یدهثردرونم مل اع اش عج هکلب
 یدشراه دادلرهراصب یک

 دسر هار دیم هک شادو لد لفاوق « _ نیادنوشنامزنبا قر رط ناعطاعز
 ناعطاع)نم (ز) (تادرفم) یدشرایرا لو هکی)لذاق معو لد زارولوا نما نامز : رط عاطف
 لکوک (لد) لا (لفاوق) تال (نیا) رارواوا(دنوش) م (نامز) و( کلوب (قیرط
 دن اسمان لوا(قراشایانمم) یدئربا(دسر) لو (ءارز (ده)ارز مع (شناد)
 نامزوندرلشب رط عالعق نانلو ارمسعت هما (عوسلابةراماو) نروا نساوعد ( ق ما كطارص مهل ند ءقال)

 هتقشح ناه اشو هبا دخ نادم نالوا مال اولوا هکی راء او یرا لذا لء لح او ل د لها لو رارولوا نیما

 ماعوبر دولقلا سساوح نافراع نالوا یرا لو و ارزر هلو اهرزوا تعوق د_صو تعاطا ارضاحواس اع
 ردراشلک نوح اداشراوادها یا

 دسر ام حوا دماربهاحر هقر #٭ روع ناردارب مغرب مهم زع

 ( قصر زع / (تادرفم) یدشرا هه ام حوا یدقح ند: دوق هغر کا زردارب رور مرز ع

 ی دیا تربع (دومغ) رلسادرق (نا رد ار تدارک (مغر)هسیالمل )ا( ردماللا هلع فسول دام

 (مآ) ورا( ویت (هاچ) بید( ردق) ن( ز) كت ازارتحا ندرررو للخ هنضرع هر ترغ
 لوق ارتش تبح مالسل | هلع سود (فراشا یانعم) یدشریا (دیسر)یآ(هام)الءا(حوا) یداک

 ترم عنداحا کی درو للغ هت روا تب وا IS هر تم ناو ن دن ڪڪر دت ۱

 کدو یکه که دند نغ ترو ص لها هس راردارب رو عنديا تر را م ظا نو اندیش

 تمقح لوح ك ردا بورو۔ ناسنیرسینهعرت هبا (حا مکلهتنارفغ موبلا مکنلعبیرقتال)
 ور ملف یه یافت تافض یو فهم ان 5 مغر هش رل همك رم

 ردراشمرو دعاصت هب هاحورو ههل ا هن دلرارم | یالع

 دسر ها نیدیدهم هکزود وک  لکشد-لعف لاج دءفوصتساک
 (تادرفم) یدشربایدهم یلففاح كشى دهکنوسناب هل وس ردهدسق فوض والعف لاحد ولاک د دیم

 نوسنا(نوس)4 وس (وک)م(لکش) عنا صرکس(دلم)م(لعف لاج د) م (فوص) ردهدنق متان )
 یدهده (فراشایانعم) یدشر 1 (دسر) طفاح (هانب )م(نید) مالسل ا هلع لوسر لا (یدهم (

 لدقاصە دنوندا دلا قلخ هلبا در مافقرزا نالوا یس هقرخ ابرو هل ااصع هام س یکی ا5 رمرونو هللاا ەق

 ولاک ت دحل «نروشو د هب هدتساف داق تع او وال عف لاح د نغارب هنأر طض او هنتف هب ارورغو ل هج ى رايا اط نالۋا

 ادخ تس دش وور ل رارمسد یراهنس> تاب كم اظعءابن ا نالوا نقب ةر“ رد هدنق تسر تروص یفوص
 ناردارپ همال-لا هملع بوته دالوا بو دنا لج هد س ی راه ہھا همه هم کک را او لاعف انالوا

 هلکش | از ستم ورپ بعت وشن هتم هلام دا ق رتا هنا لواو اتیارثاسو نربط ءوسدوسعت
 قلوا صالخ ندرلالب و بوسه فوصدملنالو امور ند هلا شع لا > اوند علل ءالوارارسا
 لند ەش هلو سر لا کدهمهدرصءرب ره ارز نوسل ا انفو وع یو دنکحو نون اهلفشع شنانوما

 تفص لاج د ها ندنزو ا عمن دنترغ لاک ب وديا روهظ ءاڪڪآ ل ماک زیسشررو هاب فراعرب یبتاح

 رورشو مهر ورش نم هلل اا صع ردرل ماال ال یرافوص بدا یی ینو ر غوا تروص لک د_هلدو

 سرا دودونازوسلدشتاز + قشع مغ نیرد مرسی اه کوکی ص انھن
 (تادرشم) یدشربارلن ند نتو هآو ES یا هما ب هد ی ثعول کی دایصاعا

 م( شت )نم (ذ)م(یقشعمغ) و (نیا) )ف(مد)هرذوا مش مسن( وس(کب) اص دان( امتص)

 هادی (فراشایانعم)یدشرپ (دسر)م(۰1) نوو(دود) یجصنا(ن زوس)ل کرک (لد)



۱۰ 

 هیت ات قشسو هنر دا لیتو باتج نرو E ب وس نس مراد نالوا رک 2 نسدو

 نکم یربمهت یداک رل همان ب ندننت وب ځور د هآو ن دن شتا لکو کی 2 ات |دهاح و تاضاد هدایت دفووح

 زر د( فرعی لق ذیل نس) هکر داکد

 دسر ہاکی ورب سا "کد سرنآمه ¥ قارفر سانی داداش و یورقوشز

 (تادرفم )یدشربا ەت زو كنامصندشنآ هکب دشر ا لوا نامه هن ریس اقا رو ەا یا ندنقوش لز و ك: 8

 لوا مه (نامه)  (قارف) رس وب (نیدب)ءاش دای (اهاش) نس( د (یور)م(قو )نم (ن)
 یدشرا(دیسر) نا (هاکک) زو( یور) همبالمل() ندشفآ(شنآزا)یدشرا (دیسسر)
 ندنقوشو قشع لس هدهاش م كم ی لاج راو ا كاس ج وع نالو ا تع.قح اش ی١ (ینراشا یانعم)

 ندشت آهکیدشربارلس اصعورلالب نیا ا ها دم« نوا كم | انفووعت هن دا لکه نالوا قارفرمسا وب

 یدلبا دو انووح بوقابهدن آر یکی ی دشر | هرزوا ینوح نا
 دسرءاگصصدرووبش سرد نیزه _لوبقهاکراساظفاح کب اوو رس ۱

 و دم) یدشرباندننع كن درو یتو حاسصو لا سر د هڪڪڪ هنهاکرابلومق طظفاسارز هموبوا

 نم (ذ)م (لوبق) ءاشروضح (مکر امسال () عطف ارز (هک) هبوتبوا(باونج)هقدک (درم)
 یقوحاسص نیم زیتون (درو) هد ب هک (بع) م (سرد) تکرب (نع)

 هدرا وح کو هټک هن سوق وا تالف ۶ لڪ وک هراصب یا (فراشایانعم) یدشربا (دنسر)

 ءا حتا هلا تاحاضمو تاعاطیفر هدرارسا تمرحو خال وهم دال کرد طا ارز هما بولو ا لفاغ

 بودنا لر یسقن هند اعسونو یدو ند اکر و نعل الاغ تمه اب ار افغتس ورک ذا هدر صنت قولا 1

 اا انناهو ید راد نادا یو یس
 دان هلالوح نون هقرغ وهام س لد نشد + دان هلا سکه ءرح تلو ارتا رکداد

 تولوا قرغ هنا یک هالثن و دءابس یلق كل ی رخ یک هلاس كنس اق هاشدابلداع یا

 )حدق (لامب)ینکج هعرع ( شک هعوج) م(نلف) كان (ارت)هبادن فا) لداع (کداد) (تادرفم)
 لم(وح)ناق (توخ)هسنالمال (ه) م(هقرغ) نس(ین) م(ءا..)لکحوک (لد)م(نمند)توسا وا
 لداعه اث نالوا ثعاب هنما و د كلاءروص یدو عم دوجو کا (یراشا یانسعم) نوسلوا(داب) م(ال)

 تارام« تدم ەن هل ےس هل هش لاک ملق هس [ ارا و اكن س لمکمو لم اک خش نالوا هت تافصد فصتم یاو
 یه لالدراودع یس اتومایس یاقوروکم شح نالوا نودهتققح باتفا یک كن ستو دلو ار ونم راو

 نوسلوا قرعه اف تواقتوتلالط
: 

 دا هلاسرازههارار مهو ناور هار × عاتتراطر هز تسار تتعفر خاک ورذ
 (تادرفم) توساو لوب ال ك هس رای و مهو ندعافترا هداز ی سو | كن صف تعفو«

 (طرف) :نم(ز) قشو یرغوط (تسار) ربع (ت) م(تعفر) شوک (خاک) هبت (مورذ)
 كم (رازه)لو (هار) لوعفهادا(ار) لاسخ (مهو) رامشوا (ناورهار) كل لسکوب (عانتدا) هدابز
 لا ناور نالوا یحاص یعم تعفر یا (قراشا یانع) نولوا (دام) هرادقم اهلس (لاس)
 ءدابز قسقح یتسوآ كر صقل همت ره تعفر نالو ارت ند مانعا شرع كنس موب كالول لالولرا راهو
 نودلؤا لو قال كس م هرلانس ان نالوا ما دخنا درمو هرلاند لها ن دکل. .و ماهو ا یداوندع افترا

 نو لوا قاريا دس یرداضورشو
 دا هلالکنن ر رد شنلود سنز ناب ٭ تسلاعخارسم اار

Eنوسلوا دنلکو كح رب ندنتاود یس هسا هع اركب آ اناج ردس ار زوک تا ی اکبری  

 (ناج) رد(تعا)م(اع)م(غارپ) زوک ( مج )رع (ت)م (مج ر )م (هامس)م (فاز) (تادرفم)
 نکلنوسلوا(داب) مجرب (هلالک | ماکو (نکش) رعد (ش )م (تلود) هسط عار( ےسن) ن( )۴

 فاز هب وهن نقراصهغا شاو مجرب هب وم نالوا هدن هب د ك عون نالکح هلة کس هدنکو اراه اش دابه دما ق هول ۱

 ا



F۲ 

 هکن اش ول لس تقمشح اش داب نالوا ینا اا د وو ےلقا فرمه:«یا(یفراشا یانعم)ر دشت ۱ قالطا ۱

 لعوط لوا ك لهنا هعددو هب ونعمرارس او هل دا مولء ظوفح وزوکس  هدکلق یا دن وسنالوا دهاش

 ینرونارح كل زوک كملاع قلخ یروهظ لرلت اداع قراخ و تام ارکضع یک یروهظ كنفاز
 نوا ن دنس هنت دلرارس اراب آو یم هبونع مهار نالو ره اظ ن دنت ود كتلود تحاص لو از در دنا هدا بز

۱ 

 نوسلواادف ناجرازه دصهنلکو د یلقیا دیو نالوارا رسا ندعم كن |

 دابهلاسو حدقرد تسع اد ف اص دا ۷# یلاععارحو مدح تا دعمخ رح هم یا ۱

 نوناوا ما دیفاصبارشهدک هلاس و حدق كنس نس یارو یعشج لس :قلخ اعیهام تانکلف تا دعم یا |

 ()م (لاع) م (غاری) زوک (مشج) تلادع (تادعم) تلف (خر) رقیا (همکا) (تادرفم)
 نوسلو (دب)حدق نی (هاسب)م(حدق)ف(د) دد(تسا) م(غاد)م (فاص) بارش (هداب)هیاخ
 رهظمو تاادع كلف بولوادافتسم ندتققح باش اراونای,یضرویا (یراشا یانلعم)
 كنقلخ لاع نت مر ک ونعم باته ام یجلق یورو نم هل ء2 ضف یناششاع بواق نالوا ت: ادد
 هدکیلق لاسو حدق یک دیا شب یسهلا قشع بارش و ض ف كنس نسب رو یراتربص و نسیغاریز یهشچ
 ۱ نوساوا ماد یهلافاصبارش

 دانلانوما مدمهنآ عام-زاتدساح ب _ زاسهنارتدودهرهز تح دم یاو نوح

 نوداوا مدمههب هلارومآ ندنعاع-لی | لدا كنس وا ی دیا مر هرهز هلمسا دص = د كنس نوح

 لرا(دوش) زی (هرهز) ربه( ت)م(حذم )ادم (اون) هسسب ال( هک وچ (نوج) (تادرفم)
 ]| م(منو )شاد (مدمه) لوا (نآ)  (عامم)نس(نا) ریعض(ت)م(دساح) یی دیا من (زانس هنازت)
 مولعو یس هنر ارسال لق نالواناجر رح نسر یا (فراشا یانعم) نولوا (دا)

 | لنسهکدل !ناس و عدم که فی مش فاضو ا كن سا دخ ناد س ید اصیلاع هم مھ ن دیا هده ام یس هدا

 نوتساوآ لاله هلا هلانو ءآ ك ذعابو لدساح كنس هبا ك مشيا ییسا دص یینرت لخت دم
 دا لا ون رتلپس تتم ناوخ بازا ٭ تسه هکرزو ےس دضرق ناورس قبط ن ِ

 نوسلوا لا لرریقس ندنر اک نسهر ك :مشح كنسر در او هک یس هصرقرزو مس لواو قیطز وَقط تاکداف

 ردهامدارهنموک (میس) كروج (هصرق) لوا (نآ) ثالف(ربس)م(نبط) زوتط(هن) (تادرسغم)
 تنطلسو تکوش (تعشح)هرفس (ناوخ)راّک (بل)نم(نا) ددراو(تسه) ردیاتفا دا هنوَملا (دز) ۱

 یرغص حس یا (ینراشا یانعم) نوسلوا (داب) همقل ( هلاوف) بوسنم هکلربشح هدابز (نیرتلپس) |
 یکه ر غص ؛هفلح ریه دمظع ی رک مظعا شرع هدنحرمشنهو عساو باق نالوا ادخ لک ناخ ب ولو ایرک( اعز
 مشیر هتم نفی رشٹیدح ( قتلا یدبعباق یعسو نکو یام سالو یضرآ یتعسبال) للو ایمن
 نوالوا هم لر ربقح رە دنراک كنس ەز فس كتلو دوتنطلس لمسردر اودکم راصرذ شوک و یاو كلفزوقط

 نولو اهدار ید كف رشوردق عد

 دابهلاوح تفکب مهار سورءنانحرهم ± ددو تح مرګ نمرکیرکف ران د

 یداوا هلاوح کلا كنس هنب یس اک كاسورعنیلحنآ یداوا مرګ هک تبع كنسیرتخ دمرکفر کج می
 یدلوا (د-ُه) نس(و) م( تب ) م(مرح) نب (نم) ۰ ۳۹ ا(رکی)م(رکن) زن (متخد) (تادرفم) |

 لا (فک )سیال( هی( مسه) لوعف ادا (ار) لک (سورع) نیل (ناضج) حاکن نیک (رهم)
 هلن ا ده اغو تاضاررر اره دص ها دمع (فراشا یانعم) نوسلوا (دا )ضب وفت (هلاوح )رم (ت)
 نالو |ندهن دارا مس | كنس مرکفرکب نالو | تم السو نیما ندنف رصت كن اط ہو سفت بولو هلن ادعب هلت

 ۱ مرک ك نس سعی ساک كسورعنالوا فوصوم هلا هد چ فاصوا نلحنآ یدو امر ع هڪ وص :

 نس نو دوا شب وتو هلاود هکیراو یسیع سفنو تمهو هکهناماکی اض دین هن قيال نالوا ندکنابحاو |
 نیمآ مک هر کب هنا انعتم نسر واب |

 دا هلامق نیا ده اش ترور دع فطل ¥ داد. یکد تج لزغ نیر دول ظفاح ۱
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 (تادرفم) نولوا یدهاشكن لاق و لفطا جاسا راه دن كنس یدرو یہ كل دناکسهداز وب ظواح

 (روردسع)م(فطل)یدری(دا)نرق (کدش)م(تج) م (دزغ) وب (نیا) ف (رد) م (ففاح)
 (قراشا یانعم) نوساوا (دا) یتحیضاف (هلابق) و (نیا) م (دهاش) ربمض (ت) یملس رالوق

 یدلنا فار ءا یغی دلوا هد شوکت هقلحاکسو یدرو یت كل هدشاکسهدالز عوب طظفاح قیفش حش یا

 ( انبا هو نوساوا یده اش تح وب ك فطل یجاس» ین )هد تقمقح كس

 درک انحربهنکناوه فاز نج + درک ناچ فطل یون اص هک دهدنیس
 (تادرفم) راتو ط هتکن هرلدنح نجندنتفاطل كن اوه هنوط نس هع ار كنتفاطا ناج امص داب هکسقو حابص
 نم(د) غاد(نج)هنوط (دربک e (تاج)م (فطا) هعار (یو) م (امس ) یفوحاسص (مدهدمبس)

 قشاع(یراشا یانعم)راتوط (دریک )هرزواراتنج (نانجرب) بععو نعط (هتکن) م (اوه) م (فطا)
 یبهاا فو تاسف هکسقو تفرعمراوت ارخ عولطو تاود حیصرو مط هدنبلقنالو اال 2 هان دا لضات يم

 هنوط یتسهن احور قوذنالوا هلن حر رات اویس هک مدار كف ال ر هبسدقحاورا هدیلت لوا

 ندنتدل كهللا لاجراو اد .هاشموندننفاطا كن هدهآات عو قشع بر لس هناخ لدو بلق * “صور

 کراتو ط ببعو هتکن هرزو|نانج غا نالوا (سفنالا هیت ثنام) هرس یدک (هوآراذا معنلا نو و )

 ردهدنسهناثم یشال ین اس تالهدنابتداحورتزل

 درک ن اتساک كنر قفش سکعزقفا- * ددن قت نجر د لکت هگنزا ود

 (تادرفم) دات یز ناتساک ن دن ڪڪ ع قفشقفا راغاهدر هداج ندنڪس هع ار كاک اوه
 بناوح (قفا) راغا(ددنب) هدر ( قت ) هجعاو غا( نج) فرد )لک )هحار ( تهکن :) نم( )6 وه)
 i وط (دربک )م (ناتساک )م (كنر) فرجو ىس همقب كنسا بط شوک ( قفش )م( سڪ ع )نم (ز) ام
 كةشاعندە اهس ناق سط =عارون دە اجر سه یھلا تو قشعیاوه (فراشا یانعم)

Eثقشاع بولغا درو فاغش نداق رڪ هرس ی هک رکتنآ (ایحاهفغسدم)  

 نالوایونعمباتف [لوا هڅ رس یب رش ثب دح (هلکد لبا ملص باقلا لص ادا) هدک دن اهطاحا ین

O TESیفاندنسکع لمس اضلنیراوبا كنق كى السدس كمت  

 تراو ارااو راوط یادوصناجرسهاتعاطاو ناتسساک كنر بولو | اصیندیدوحویارحا

 ردیا ناعلوروهظهدندوحو یازحا
 دریک ناغمردهار هعموصرب هک ۳ حوص یال ص دز ناس ناد كنح یاو

 رات وط ئ واول كسوة راغم ند نوش ی رد هعموص هکص رروانلخا یسال هح ومص یاد صك نح

 رروا (دنز)نیلیخآ ناس نا دب هییشن3ا دا (ناس) ك را( تٿ ادی) ي و (تادرش م)

 (ناغم) ) وق(رد) لو (هار) هام داع ( هعموص)م(رس) بارش 2 نانا حابص (حوہص) ادن(الص)

 ا ج جاد تا فراه ومتمهلا یشعرارسا (فراشا ی عم ) راتو ط (درکح) زرفاک

 یحو بص یهلا یش ع بارش ة هدرارهس تقو نالوا یتقو نايف كنا دخ ضف لمغاقنابوا هک ب ور وربخ

 نا نلخآ هب االعاتوضو هراکشا یغج هماوا لصاوهراونا لکو هرارسا لوا نت اناج لذي و نامعاط
 تانقراد-هازودناعندنااتفار عرس قشعدردوزمتن تور تفنا» درا وضو م دعوا تر VA زانا

 لرلادخ تاد رھ نالوا هس دار ارسا رهظدو هسمال«شاوا قابارخ هلا در دو یش عو نالوا روم هد 71
 رل داد | یس هغماراهلهوش اول كنسوسق

 دریک ناهج فا دو عو ص ی # یوررنذشکر بس نیرز و>ر هبس هش

 (تادرفم) رات وط ناه> هلدوع یفاو یھت ج OE نوت هند زو هڪ وح یهاشكکلف

 () هضیذوب (کدد) رکج (دشک) ناقعس) نوتا(نیدز)اگنو(وج) كلف (رپم)م (هش
 (قراشا یانعم) زا وط (دربک)م (ناهح)اس-فارطا (قفا) لرید(دوع) )۶ (خجص) رد( &) غیت) هسبالما

 هنیزول ینربس ینابر قمفوت تعععو یناقلقیهلا لترا ونا ص ااح یک نونل ای ز*یرنالوادوجور سه
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 فطل ورا وط یاهحل دودوجو یاوقتو حالصو دل حلق یی سص هنهلا تاذ یلصراوا هلوار مظدودکج

 رولوا لص او هنف الخ همت ره بولو ا فرصتم هنقلخ ناهح هبارهقو

 دریک ن ن ابشآ یراکدژسن رفمنیرد × لابنیرززامه اش هسعاز مغرب

 (تادرسفم) راتوطناسشآ هدقاطراح یرا کارو زاسهاشولدانقنولا هنغر كت هغراو امسس

 (لب) دولا (نیرذ )یه (غنابهاش)(هیس)خرف(غاز)هروکه کلا حوا (مغر) باما(
 (قراشا یانعم)رانوط (درمک )هوول (ناشآ )فام(یراکنز)قاطراح (سنرقم) و (نیا)ف(رد) دا
 هلکر ان و نو و نامغا وب هدرانس هج | مسملع هلنا نا وضر نی زکه با عع و ه دلسو هسلع هللا لد هللا لوسررصع

 هک لس لا یرل هه ر کس یامسشاول هکلب بوش اباسحا ندراتعدب و تهارکرت اسویک هشناو

 اهارکتساواعردرا هلط ابا نالوا تة اب ماوخ ینا یلق یک س غاز لب اهم ءز ودر دق و یرض

 نیرزتةقحز ابها ش نالوا هتساریب هللا هلا تال راونا ین ینطابو هتسسارآ هلا تعیرمش با دآ یرهاظ

 ناسشآ هدنماقم (ددتقم كما هدنع ق دص دعقمف) هدنقوف كنقاطراج تلف یراکد رول هلتمهولع ال اب ۱

 ردراشتوط تنوکس یاوامو أ

 درکن اوغراونب رسن ةساک+ ال هک ھ» تس اشات شوخ هګور نج  اکمزب
 تادرفم) و یسەساكص نا وعراو نع مسن هال هکر دراوا شاع فہطلرب هکراو هسنهاکمزب نح 1

 هشدحو(ا)ناری-(اشاع)م(شوخ) تک (ود) غان (نج) یلحم بارش (هاکمزی) هسالنال(۷) |

 راتوط (دوک) كو تکوسیزمرق (ناوغرا) لکض اس (نیرمن) مهسا )م (۵ل) دد (تسا)
 قشاعنالوا مدق تبا" ,دهار نالوا دابا تشهد ویو هدهاکر د نالوا تیام یو یا (فراشا یانعم) ۱

 بارشناملناعوناسنک ون لوا بودمکه رب یل بارم بلد د> و “صورو كنف رعد عالمه یلاعقداص ۱

 ضا .ودهدنسارو كاتع هکر دراو رلاشاش فرطا هدن آهک هما یس کم اشو ماد یە ھالا یشع دلا

 شاه ا نوخر هلتشعدرد یاقو یرکج یگ هال ی مرقوراھللاا فراعنالرارو القر و لق یک هلال 1

 بولوط هنناح یار ال بارش لوا ین رل هساکی رابلق بومغا هب ههلا قشع بارش هد هست مھر یر اک ایشاع 1

 ردرا دمروا (كىفا رع دز مهللا)

 درک ن او حبصخمود هک ت شت آ هج ¥ یور دیاش نر د لکه کتسنلاح هح

 (تادرفم)رلارث ات هنشوقللب لب یک وقوا دنتقوحاص هکر دشنآ هنررتسو کک نیزول ہ دنج لکه کر دتلاح هن
 (ش دد 1)هن( هج) ذوب (یور) ررتسوک (دنان)غاب (نح) ف (رد) م (لک ) رد (تسا) م (تااحهح) 1

 (قراشایانعم) راتوط (دیک)یبعوقوحابسم (ناوشعبس) شرق (غرم) ف (دد) دد(تسازم
SSهنور دتلاح هن هکر مس ید مش ثب دح (تنآتلقتن نم لاق یر یاتیآر)  

 هدر ت قو هکر دشن آ هنوررتسوک ن ااجراواا هنقشاع قتشح بو لوا یک لکه داق طور هکر درارس

 دابرفونناومآ ارصس ات بش هلق شء در دیک لب ىلدر د نلب ارکد ا

 ۱ رلد ایارحا یندوحو یا اکورد ارت هنبلقلقشاع دردن دیا تاجاشمهدقح هاكر د ها ناغفو

 درک ن امسآ عشر د کت سا هل هش هح ۷ دهد ص غارسرو کت سولر هج

 (ودرب)هن (هج) (تادرسفم) رات وطه دنعمش ناچ هکر دهلعش هن ررویرو كنار بج هکر دوره

e ERAدز هد (تما) م (عت) هن (هچ) درز (دحد)  
 . بولقو هلاع یکی ر ول كبانفانالوا یار حا بص (قراشایانعم) ران وا( دریک )لوک (نامتآ )

 یر كني رو كنبات یاق كن هب دمخ ثراو چسشو ك مالا فر اع ی دی اش 2 ید رولو یهلارو ہن اھ شاع
 ینا ك ضراو تار امه ڪڪر دولعش پچ هن ی هلعس لس درون یلق نالوا یونعمنام-آ وردودرب به

 ردندنا یساشویراواو
 دریک ار مض فاز هکو لکب ا یهک + زاندهاشدنروحمدامد کرکتابص

 تا داتوط ناز كنارجف و یتیم لاک هاک یک دنرتسود بوب اد دکروک فابصداب

 ل 3 ۱ ۲ ء
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 تسودبوبح (زایدهاش) قسافورابع(دنر)لثم (وج) امادوالسنم(مدامد) وک (رکت)م(ابسم)
 لوا(قراشایانعم) رانوط (درک )نکلسف(نار هض) م (فاز)تقو( هک )فادود(با) تقورب(یهک )

 یکی باال دنر نالوا تسودبوسحم ماد هکروک یوا ةلا فرصتم خش نالوا هلم سوو لس یک اہصداب

 ر دیا فرصت هدنجوا یس هس دقحور ك:اذ نالو ادا رعو بوبح یبک لکی ۷ ادخ تامل تاضتقم

 ر دیا فرصت هرزو  قافص لی دم كن هسک ن الواد ی یک نارمضیب هاکو

 دربک نأس دص سقز و لکر ھزدرخ *X روص فالتخاوالوهدا از

 (تادرفم) راتوط یشقن ناسز و ندکلکرب رد كنسلتع ندنفالمخ درلتروصو ندنداسحصاكنالومه

 لاح هدهداملو وا (تروص) م(فالتخا) رد هدام نالوا لح هنروص ءدمسج (الومه) رب (داحتا)نم م( ز)

 (دوکح) ناب وب (دص)(شقن) نیس (3)م(کره)ن()لع(درخ) ننه نالو اردا
 اب اهبهل !تردق لاک نکلر درتفدرب هھللا تفر O (قراشایانعم) راتوط

 هحرکه د رش ندنزوډ یعم ناسنا هنب یک یت جر دلو | فاتح یهو یر وص ںولواد هناا دوحو؛ذام

 6ئ aS ییالواو انا هسکه حا ندملاعقلخ ندب دس ود ر دتوافتمو فاتح یرل هب ونعم تنهام ارد دد

 ر سد رک یا (قاوسالاف یثعو ماعطلا لك ان لوزا ادهلام) بودیانظیک
 رسو ریس الثم ر دراو قرف ا تنم یی هدرا ندنتهح انعم هکر لب داس راب دلوا رفا ڪڪ وما رک هک دز شب

 شو داعملقع یهبونعمقرفوبام ارد هنسسانعم نالسرا یرودوسیر هدانعمامار درب دیز اب یر ظل

 ر دیا هسرتهروک هنیدا دعتسا ی هکر ره یعیراتوط ین نا زوډ ندنرارربر» بو نالوا داشرابحاص

 ) ء اشي نم هبنوب هەتا لطف كلذ )

 درکن ادک اخ هربت نب ,رد حص تفو هک ٭ مدلرابس نیا تسک مد هکناردنانم

 تادرفم) رولوار 0 هردو یتقو حابص هک ردمسشن مک سفلرابموب هک هدر کد لوا نب

 م(تو) سفت (مد)م(كرابم)و(نبا) ردیسفتمک (تسیک مد) کید درک لوا (کناردنا) (نم)
 ها دمع (یقتراشایانعم) ران وط(دربک] قلقارپط (نا دکاخ) تاظو قنالوب (هربت) و( نبا )ف (رد )م( ج” )

 سفنلراسو هک هدر کی لوا نبندمرورس لاک بولو باق ت اح ن دنر او یسع سفن شم م کک

 تادحهبلط نالوا هلنآءعب دو هدنعا ینالظ نادک ادوحو دع مانو هدڪص تقو E شیک

 : رددابا شن حاتفناواذغ هحورو حا متناو

 دربکناسرذراکرب "هطقاوحا مه ۷ لکش ەر ادر میس ترمسحو عدل هد ارج

 () (تادرفم ( زاوط هداهنروا ى یکی س هطقا راکر هل میخ و معزول نون تلف لکشر دتسسم

 لم(رج)غ (ا) م (لکش) م عادت( هس)مترحورغ)زوپ(دص) ها () نون
 هکع هدر <. لوا ید (یراشا یانعم) را وط (درک ) ,BOLUS هر

 هدنحاراکرب هلن ر محو ءزو نوڪ نه دنا تلف لکش هر اد بوم لوا هل هب رورس حار شاو حاتفنا وب

 یرورس ۹۳۳و رب 17 مزار ؟برات وطی هک قول رک فرم حو ین ول یر عند رب ی یک هطقن

 ردرامآ ریل عن
 دربکن اهک ان تسروشراکز ور هک  هبنآ اره سکیم اشک: ل دریم ۱
 (تادرعم) نا وط ناه حال ردروغراک زور ارز كي لوا اکبر 9 ا تک هب هس هک ینربعض ماکو ک

 ارز( هک )كی( )لوا (نآ اکب سه )هن هتاضک یک )نما کت نالو اواز کاکو ک (لدرعش)

 نکل (یقراشا یانعم) راتوط (درک ) e )ددوانربغ(تسرویغ)نامز( راک زور)

 ندش رط لاوحاو ندقشعرارم.ا لوا اب مبنا ف ٹک ب هسمک یھ ۽ رکففطاو نالوارعضح م دلکوک

Eنیزسک | یندا فک ی را رساردرودغنامز بحاصارز ز دکل «ریوربخ یراکشا ندنارو هط  

 ردراوقوخ )و ) هکراتو ط

 درک ناهزر دضا ارم هک هنامز سسا *# لوغشمدشزار یاذفاب هکر دکره عع“ وح =
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 (تادرفم) راتوطضارقمهنابز كا هنامز هکرولواقوح یداوا لوخشم هکع |اشفازاد یک ثکیکره

 (س) م(لوخشم)یداوا (دش)رس (نارزر اهن (اشفا)هسب الا (م) کیه (هکره)م(عتش)لشم (وج)
 کیک ره (قراشایانعم) راتوط(یک )لد (نابز) ف (رد) م (ضارقم) م (هنامز) اک ١ (ش) رت
 ثیودعیداوالوغشم هک | اشفا همرحان ندلاع قلخ ی درارسا نداروهظ ندتح فرط یکح عم“

 بو دیا عطق هبا بضع ضارقم یل دندي انا تمکحو ىلع كن اندنترب-غ هنامز بح اص هکر اک اندو

 راب الال ندتمکحو لءنابببول )وق دنارم دخ ینا

 درک نارکرغاسشدوخ تسممت * رهمرسزا کنم گور هم یقاستساک

 (تساع ) (تادرفم) هنوطرغاسرغا هنتسم مت كنو دنک ندنحواتح هکر د هدنق و رهم یقاس م

 م(تسس) (ميت) تب (رسهم) حفا(رس)ن(ا) نمای (یورسهم)م (قاس) رددت
 را و ار هلتم (فراشا یانعم) هنوط (درمک )رغا (نارک) حدق (رغاس) رمض(ش)ودنک (دوخ)

 تجسهو تی هکر دهدنق مهاج یلاع حش نالو | ےحر یہ فش یهانتمان قشع بارش یقاسو یھ تایل

 ینمودنک که لوصرغاس مظعربءزب ن داال بار مشو ن د ہھلا قوشو ضف هنتسم ےت و كنو دنک ن دنجوا

 هنا انس قدنلوا م دق تبا هدنسهرع بولوا اد تامل راونا قرغتسسمو تسم بود ووا یز راکقاو

 - نیما نيرادلاف تباثلا لوقلا

 (تادرشم) هنوط ماجر هنفوش یاکد را نار هم لوا هکدراكناو هرو ڪر خرب ندراقاسلوا

 (یداش) هسالمل ()دقرب (یاج)ندندر ك: (شی, ذو) م (اب )نم (ا) هروتک (دروآ )ریش (یا-)
 تدحوبآ یقاسلوار (فراشایاتعم) هنوط (دربک )ولت (نادر۵۰) لوا (نآ )فاکر (خر)دژرم»

 را واتس لوا هغ درا كن او هر وکر خر ندنتفر عمر او او ندنتدح ورا رسا لر نالوا قش> بو لوا

 ل هلو ا هتنا اب ها ف ین اق بوم ب یاو ام یلک ہل کام كنا هک ه نوصی د با حدقر هنقوش لاج

 مهلواهنناءاسلحو

 درک اهفصا هک و قارع قی رطیهک × برطم دشکر کا ارام سلحیاو

 همغن (او) (تادرفم) هنوط نت رطناهفصا یهاکو یارعیهاک هکح ییساو لزمسلح مزبرک |برطم
 قارع) تقو( هک) م (قب رط) تقورب(یهک )م (برطم)هکح(دشک )م(ر کا ) مزب (ارأم )م (سلح)

 حارعمرارسآ بحاصهنرتسا لر انا او همت قف اوم هزل اح مرر برطم نالواىشءلر ع هدنسلح

 (لالباباتحرا) یهاک زی دنفا لسو هملع یلاعت نا یلص ینا ھم لا دز رکسدوزغاطلسو زی د .س نالوا

 نتشعرا سا هب هسعک الو انتمط هلن ا سا ارزنوش وس ندنم امد ) اریسج اب ملک ) ڪڪ

 ردوطع ںاجور دولا نادع كلی وس يرغب ومح ءو نالو اه دیلاع ماقمو

 درک نادواجر عشر دلا ضفز + رضخ نوحواے رح ےقم کی ردنکس
 (تادرفم) هنوطرعیدیاندنضف كنک اخ ی سوق كنا یک رض یمقم كن رسكنا کر دنکسارب

 م (ضف) نم(ن)ممالسلاهیلع (رضخ) لث.(نوج)ریعض (وا)م(عیر-) م ( ميقم)منینرقلاوذ(ردنکس)
 ردنکسا (قراشا یانم) راتوط (دریک) یدبا (نادواج)م(رع) عض (ش)وق مد )قاط( اغ )
 رخ ترضح یم ةه نہ رارساو سلاح رح كن او یشح مدة م هدکد تکه نیلط تابح بآ هل كنس رةلاوذ

 ید ثراد مز یک ید دنوطرع قایو ید اندنضف نک اخیسومو ندنناکرب ی. كنا مال لا لع

 ر دهد یو ی دیاتابح بولو ا یهآا ض فر هافمیت دنالوا مرز الم نہ لر مش نالوا

 دریک( نات سول برز شمدق رد كلم هک * قانا وا شدت رهح لاج

 (تادرفم)راتوط ین زنات ون تکلم هدنمدقكنا هک قاص اوبا یش یلاج كنس هرهح تد اهسو قرف وا
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 ردندنرابکكماطعخاتمیاش (یابح-اوبا) تداعسو یف و( دی )تروص (هرهح)م (لا ج )

 یانهم) راتوط(دریک  هجعابو خا (ناتسسول) تز( بب زرمت (ش) م(مدق)یف (دد)م( لد )
 همه یہ حیا شم یع دیا سخچیهآا ت اض و فو ی ذیا سم یدیا تامح هناقش اع بولقو لل ا دنع نماد وم (فراشا

 ىس ەس دق دوق مدق كا کر دق اعح- اون | جش نالو |یلاج كنس هرهح تد اعسو ق فول یسدرب ندنسدلج ماء

 فانصاو یهلا تاضو ف عاونا یکراغاو هفوکشرب وراح ار نات سول بولت تکلعو دوجو لقا هام

 راتوط ترانو تع لادخرا وا لو تا زو لع لرل اب رمواعو فر اعم

 . درکن ادقرف قرفدوخ ها تخف * دنکح ورع یرو رس اؤر هک هک
 (تادرفم) راتوط نس هبت كنا دقرف یسهیاب لا كو دنک هديا ج ورعهرزوا کلف كلر ورم هک ت قور لوڈ

 لوا( ت ) هديا( دنک )دوعص(حورع) رده( )واوا (دورس )م (كاغ)یلع(رب) تقورب (یھک )
 (دربک ) ردمسالزدلب یکی ازار آ ندنربیربهدنمان تاف( نادقرف) هبت (قرف) ودنک (دوخ)مدق (هام)
 تقورب کر دهل وش هلن دنع یر دقوا عو عفر كذک ا ناور كقاصححا وا جش لوا (فراشا یانعم) راتوط

 ۱ نالوا لتاحور كنو دنک هدنحا رعد نالوا هدماع تقو قم ه دنا ح ورسعهرزوا یه ونع» تلف تارو رس

 و هدشرف ی دقرب عد راتوط یس هبت ل راک ک نا دقرف نالوا هد نما كلف دق لوا هدنلا فا هعرمس
 ردک درولوا عفاوهدشرع یی دقرب

 دربک نام دودب شن یو غتر ز » ارنمند هکهشدوهدیدخارح

 م(غارب) (تادرفم)روادا عقاو شآ آن دنقرب یت كنا هنس هلسق كنمشد هکردمغار-یهش> كهاش دوم

 (لتآ) رض (ید) ل( غبت) ل3( فر ) ن (ذ) لوعفمتادا(اد)م(نمشد)م (هتدوع) زوک (هدید)ا |
 هددرو لداشدویاص-اولا لوا (یراشایانعم) راتوط(درک )ەل ىقولو !(نامدود) هسن المال ()م

 ندب راتو ق رب كن او اسد سفن نالوا یکن: غمت كنا هنس هلسق نمد یونعمو یروص هکر دنس

 ۱ ۱ رايا سم تم الد هقح هارثااسوراپ | عطق یقرع لند بولو !عقاو ست آ |

 2 دربکن اک نوح دل درب خر رب % دشک غس:وحنوخ حومدسرهامح واب 1

 (تادرفع) هنوطناک هدنلا هکنوحراب ا لج هش رل هکح غست هکنوحروشب ربا ههام حوا یس وم ناف

 کنوج(وج )ناق (نوخ) هفلاط (حوم) روشرا (دسر)یآ (ءم) الءاوهجوب (جوا) المال ()
 (ناک )کنوح(نوج) م( لج )دو با (درب) تلف ( حرج )قو (رمت) ب المال (ا) کح(دشک )رت (غم)

 هرس (هارزدنادرکز اهتسجربت * هلازا تردق تسهارابلوا (یتراشا یانعم) هتوط (دربک )یاب ||

 قشع یعد روشدر | ههام حوایحومناع هل اراهظا یتناحورةوقنالوا ند هللا فو س ق اڪ اونا هکنوح

 ةردق نالوا هدودنکق حلالا یتمهناکو رر دشرباهیالعحوا ک اندردقشاعشلو ناف یرکح لا اد |
 : رز دنودو رک ناسا گاف هد هنهلا

 دریک ناورق هاررادودوخ یان « وارونا یار مرش زا یرواځسورع

 (تادرفم)هتوط یل ول ناور کرک ار دت: الورد هدنرب و دنک ندنا حك ار نالوا ینارون كلا اک قرمشم

 ۱۰ )ید دا )عیار ر )نو نا )فاق یی بوسنم کر روات )نمک (سوزع)
 رددآ رب رغم (ناورق) لوی(هار) رکا (را) رد(دوب)ودنک (دوخ) لګ (یاج) هدبالملل(!)
 نرو یلقء نالوا بیصم ییار تل اک نح نالو | هنا دنع نمدی لوا (یراشا یانعم) هنوط (درمک )

 ندناهدلګ یدلوا و هدنرب ودن ڪڪ ی اتف [قرمش-ندناج ك رون ی. همس دق حور یهاترونم ی اعو

 روصون کر دلک د د.عدهلاق قاب هارون هضافا ر دق هتسامقو هنوط نا وډ وها ا برقم رک | بودیارو ةد افتسا

 ردو س یرااقب هدا د و كهللا: اقوا ی.اقب ید كم اع
 درک ن امآوادن ر کرد عفرز ٭ تسند کرد هکیرافو لعاب

 (تادرفم)  هنوط یغاشرق كنازوج ندنتعفر رر دق ردکل وق لنس کهکر د نسر قو مانع هک. اڈ یا
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 (و)لوق (هدنب) هب اطخ )ا( تنطلسیو تا وش (رافو) م(مخع) رده اشدان یءادانم اد فرح (ا)

 یراکدیدازوج هدام -(نامآ و )نس(و) قاشوق (دنبرک )م(ددق)یلاع (عفد)نم (ز) دد(تسا) نس
 هاشداب نالوا می یه ونعم تدطلس یا (فراشا یانعم) هنوط (درڪڪ) رد یار

 هدنالشسو تاب ولع یعبهبوط یءاسوق كن اروح ندننعفر كردو ر دکصان ةد كنس کمک ره تفقج

 : ردکعدرولوا ضر الا ف هلن ةفملخرب فرصتم

 رکن اکفنکحا تنم تترکفوح ٭ :تنینجرآزه راشو خرز دحر
 (تادرفم)هنوط یتفصكنرا ناکف نک رکی لنس هکحا وحروشب را تشهت كس اكس ندنک خدر اظع |

 لب (رازه) د دزدلپ رپ هدکو کی نکیآندهراسعبس(دراطع) كلف (خری)نم (ذ) روشی (دسر)
 م(ما)م (تفص) رده یاطخ(ت)م(ترکف) هکنوج (وج) دد هنسانعمنوساو رام (تیثع)
 ندقح فرطاکس سش نالوا هننا ةفیلخ یا (قراشایانسعم) راتوط (دمکح) م (ناکفنک )

 هک وجر دراشایا ليربت ك باکس بولو | فرتعم هلن ءاسلوا نالوا یناشواع یتفالخ مما نانلوا تایسحا
 ترضح یکلام كنم ا ناک ف نک هرس (یسول ییالا و هنا) یبیلک كلعفو لرکف كنس
 ردهرّرو اییافص كمال |

 دریک نانسبدوزور نازا څار كلام تو دعو دو دحر تسنعط رد ما دم

 راتوطنانسزدنوکو هصک ن دس لوا خار لامس رد هڪ درا نعطهرزو ا کک و دعودوسج كند ماد

 (ت)م(مدع)م(هوسح) ىلع (ب) كقرودهیاوکت(نعط) ندا (یرد) مناد (مادم) (تادرسفم)
 .ڪڪڪ (ش) زدن وک (زور) ندمسلوا (نازا) ردنم-اكابکر وکر هدنمانكلف (خارلامم) ریمض

 (هتازرادتفینزرابنمو ینزراب دقفاسلو یزراب نم )(ینراشا یانعم) راتوط(درمک )قارنه(نانس) ||
 دوسح كنس نو کک ار د. سو دع _ ھالا ترمض> یسو دع مال ا ءال و | هت مس ید رش ثب دح

 هنس هسا باق لنو دع لوا هک ار لا سو ا دخ رهق رد ه خدر ا قمروا مخ زو نعطهرزوا ڪڪ و د ءو

 لام ندہس لو ار داف مور ندتب احور تذا بولو | لصاح باق ضر مو بلق عمط ندنغ درو | نعط

 راتوطنانس بشوزور هدنلا خار

 دراک نارا شوش راک سس یرتشم هک * تدهدیداعسیدمشک هکیمالم

 (تادرفم) راتوطندن) یسر د كن شاو دنک ی رتشمارز رروتداءبر اکسل د کک هکیمالمرلوش

 (یرتشم) رعد( ت) ررو(دهد) هت دحو (اب)م(تداعس) لدکح (یدمسشک )هہتدحو(ا)م(تمالم)

 (فراسا یانعم) هبوط (درک ) ندنا(نازا) ودنک (شیوخ) شيا (راک )سرد (قمتس) ردنکو کرب

 ری هوا ا تال را ون انالواه دن سندن رصت فعط یک شافخ قح ہار دش مم نالوا یونعم با تف آیا

 تعفرریاکس لمس لوا لد الم بوک یتهالمو ت دا یراکد | همرتحش تاد رس بوس رو |
 بووطندنا ندر د كن شر او دن کک یرابحاص هد ہج تہقاعو تمسه یلاع یکی رتشم هکرربو تداعسو أ

 ردراش2 |لمصح تاروت هل البا لمح هن افح هدقح هار بو دناراستعاو

 درمکن اشن تاد تضادریافصزا هک « تنا ضوغارماناوتناعتمازا ۱
 نم(ذا) (تادرفم) هنوطناشن كل ندنسافص تضاب KES وب یصرغ كم انا ند ڪت اناڪما س

 (لد) م(تضار)م(افم) نم (ذا) ددوب(تسنا)م(ضرغ)رانوک (ادمابا) نس (و) م (ناصما)
 ندکح# ااشحوروحوناصما یس (فراشایانعم)هنوط (درمک ) م (ناشن) رمد (ت) لکوک

 ندئارو دک اکمل نالوا یک ناخ عب هنوطناشن ك لق ن دن س افص تضابر هکردوب یضرغكن امز یاشا |
 ردنو عا قاق رھاظ یکعی داو الا ندعم رب فاص ن دقالخ ا عام ذو ند غو لغو

 درکن اما فرو رراکز ور هک ۷# تدرب دل ناوا تدعم ارو

 (تادرفم) هنوایفرحناصما هنیرزو شن آ هنامز هکر دسلاعهدیزندنا یسهیب نزع كنس ەس |
 رد(تسا) های( فاع (دناب)ندنا(نازا) یبش(ت) كريز (نع) هستم (یب) هسخوپ (هنرد)

 ل <= ۱
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 | (تراشا یانسعم) هنوط (درمک)م(ناعتما) هتکد(فرح) رهن (وا) لع )ر( هنامز(راکو زر |
 كنس هسخ ور دنوعاراهظا کی رله: دارارس ارھوج نالوا هدکک ا ندعم كنس تانا کما لوا مر یا

 | نوط ییسهتکن هب رکو فرح ناک هااک او بو دیا مهف ینا اخ هنامز هکر دکر یلاع ندنا یسهست رم كنز ع ۱

 رارسانالوا نوزٌح هدنراملق ندعمنام-ه تاناعماو تفشمو ىذا نالوا هبا ماو اوان ارزر داکد نکم 1

 درکن ا قبرط هکنا درک تس ا لاح همدرد هکدول سنا درخردرماد

 ۱ هنوط یی رط كنا هر کمتدنا هدیا رظلوا ه دلاح عج ہک هلوا«-هک لواردا مو یوق هد اتع

 هلج ( همسه )ین (دد) هلوا(دو )هسک لوا (سکنا) لقع(درخ)یف (رد) ناولهب (رلد) (تادرفم)

 1 (لاح)

| 

 لوا بولوا شیدا تمقاعهدنروما عسج هکر د هسم لوا یردا ب كة له او یوق یل ةع (فراشا

 ءوستمقاع تی ذا رانا و ناخ ها یھ الاء ااو ا صوصخ هئوط نقب رط كنا هرکهندنا ماا ر ظذ ناعما |
 ردندنراک لقاع قاواهرزوارذح ندنظ ءو سو نعط بوش ارکفت نغداوا بسه ها ||

 درکناهدردورکشرکشهکن آره * یار زن فام ای
 (تادرفم) هنوطهدنزغا ییرکشلرکشكنس هکهسک لواره رولوا نیاندنغلبجا مغ قاذ م یناج كنا

 تمالد(نوا )رولدا( دوش )م (مغ) هيد دص«( )ىا( لت )نم () ربع (ش) م (ناج) یربقو (قاذم)
 (قیراشا یانعم) هنوط( درک ز غ۱( ناهد )ف( د )نس( د )م (رکش )م (رکش) هک کل وارھ (هکینارغ)
 كناج نالو تد احور قو ذو نا ءا ذا هب از کان عو تمه رس هن هتناءابلو | نالو | بولا س سا و> یا

 یاذغ یاطعو هب ونعم تمعتذیذا یکر کش كنس هکرولوا تمالسو نیما ندنفادح امغهدناهح یک یادم

 هلافارتءاوراهطا یساشور د رله احور

 درتک آ یی رطهکننآدرکششب و ۳۹ تافص مجرد هکسکنادروخرب رز

 هنوط تقی رط كنا هرکه نا هدیارظن هنسودنک هدتافص عج هکرولواهسمک لوا عفَسندنرع

 م(تافصعبج)ف(دد) هکهسک لوا( هکسکنا) ر (دروخ) هویموهرغ(ب)م(ر)نم(ز) (تادرفم)
 یاذعم)هنوط (درمک) لوا(نآ)م(یب رط)هرکهندنا هک )هملیارظن_(درکس)هنسودنک (شوخ)

 روما عو هدت اقص عمج هکه سم لوارولوا لها تداعسو رروک تعفنم هسک لوشندنر (فراسا ۱

 بووط یاو تقب رطو تعد رشهرکما دنا بوک هب اس حاد یوه دیار ظن هنسودنک هدنالاحو |
 هاب تر اق> هب هسکو هبمقحهرمذط ندمقتسم طاربص |
 درک ناتسناج غ دو راکت قووح  تسددر مع رد یاوح ۱

 (تادرفم) هنوط بتلا ناج هلوا یتقوراکهکنوح هنوطلا هماج هسمروک لع نجهکننوح

 لا (تسد)هنوط (درآد) دق(ماج) هسیالم()هیمدوک (دنیبن)م(ادنج) لګ (یاج)کنو>(وج) |
 (قداثایانعم) هنوط(دک)یبلاناج (ناتسناج )یت (عبت) هوا (هو)م(اک) م (تقو)م(وج) |

 بروک تلا تر دقو تمکحو هتاءامسا ره اظم ییا ئا عمج بولوا لص ہلتاخ لج هک قداصقشاعرب
 قرغتسمو تسم ماد هلک | شون یهلا شع بارش نام-ههسروک اح ه_طراعمو كنج هدهسمگ و
 یبعل ناح یتقو یلالح هکر دل ال یادخ در دام ربهوع دلا باکس هسدک ل وا هلوایهلا تامایتراونا

 ردمزالرذحر داو مو نیکسک یساعدیک م |

 درک ن اوسار دنا ماقم شو زغم هک * باتمد_.ماخر یس بغ فاطاز

 ي

eaی ی  

 | راتوط ماقم هدناوخسا كلبا فطاارز همریوحقب زود سما ند هلن ترضح هل دیس تقستموالپ /
 | تقشمدالبو ىق (تع) هسنس )ا( رد یلاعت هلنا دا رم (بیغ) م (فطا) نم () (تادرغم) |

 اف سر كابا (نغم) ارز () همیوج (باته) م (دیما) فای (خ) بد ()|
 | هدنلول تو قشعوب ادخ تاصو بل اطیآ (فراشا یاسنعم) راتوط (درک ) لک (ناوتسا)
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 كهللا ترضح هلسس تقشمو الب نق اصر داق مادالب کلو انا دنخ فور دهکلب لب اربص هان این ی الب نالک |

 هدنج ارا لڪ فطاو هدنجما تحس ناو تس كلب اوزغم فیطا ارز هی عطقل دما ن دنا دحاو فا |
 ران و ط ماقم

 درک اکمنازا كنت نکشرد تخ ٭ تفاتضاب ززا سر توالح لاکرکش
 م(ر کش )(تادرفم) دات وط ناکمهدنکشراطلواندمسلوا یداوب هرکه دّنضا ر یلاک ت والحر 2

 ماکو (نکش)فا(ده) لوا (تضغ)یداب(تفای)م(تشابر) نم( هرکم(سپ)م (توال- لاک )
 PE راتوط(درک )م (ناکم )ن دبس لوا( ناز ا)ر اط (كنت) ر دک هکر ددا مه شماف هدنول

 درکحث ڏيذا هکروک نکو دیا رسعلا دع درس هرس یس هعرک هنآ (ارمسیرسعلا عمنا )هلن ابد بعتسا
 BR کو كدقراط ر کت لوا ندسس لوا یداو هرکصآ دته مو البو تضابر قوالح لاک

 راب | لصاح تعثو تل بول, زوسهدعب
 دریک نارکناسزا نام | کد در نانح ¥ تسارو بحزا ثداوح لمس کما ةد نارد

 (تا درفم) راتو طر اکن د هترو ا ناما هکروشب ربایلمحا ندغاصونداوص یبسثداوح هک دماقم لوا |

 (نانج)غاص (تسار) لوص (بج) نس(ا)(شداوح)م(لیس)م(ماتم)لوا (نآرف ()
 یانعم) راتوط (درمک ) راک (نارک )هنروا (نابم) نم (ذا) دابرف رف(ناما) روشی ربا (دسر)نیلجقا

 لمسندتسارو بحردق لوا هت دنع ن الت اد رق ماقموهدقشعهارنالوادابا ت هدو (فراشا

 مافهو ەدە مھل وا ی یعراتوطراک ندهتروآ ناغنو دام رفو نامالارازهدص هک روشبربا ناجا ثداوح

 رروشو د هرازو ههآ نو دنکز البو در د هڪن التب اهر از قشاع لوا هدنړ ولت
 دریک ن ارکم زق نانح یا هجوم هک ۹ ار تبا هوک لاح همم دول مع هح ۱

 هن(مغهح) (تادرفم) راتوط ییراحومكنابرد یظعنیلجنا هک رولوا مغ ههدلاح عج هست لی
 راجو م (اهحو) لوعف-ةادا( او) م(تبات )غاط (هوک )م(لاح)هلج ( همه) هفرظ (ا) دولوا (دوب)مغ

 ندرهدثدا وح لس (ف راشایانعم) رات وط (درک ( ےء(نا 3 J رد( مزق )نع ا( نانج) |

 هن ههالافراع نالوان تم ,دننکع "سن موتا یک حار لسبج لو اند اوسام ةقالع کارت

 ناخ بوش اوحو راتوطتبات نت نوا E E هکر ولوا مغههو فو

 رد انومادهدیلیک نوت ارو لوا هک ,امده یلقنالوا لع

 دریک نانعشدخاتسک هک شادداشو × یلاحدورم اک و مصخ هح رکا
 ار ی ایا از لو رد ڪڪ فوخ یو ابدا یی یدع كنعد كنس هحرک |

 نس( )ید (یلاح) ردیک (دورمم) بدایی(خاتسک ) نس (ون) م (مصخ هحرکا) (تادرسفم)
 راتوط (دربک ) دالو(ناسنع) رم (ش) كل زس ددا(یناتسک "۱ رز( هک )لوا(شا) رورسم (داش)

 تو دنا كلزس دایدمش مشد كنس هح رک !تقشحهانالوا هاج یلاع جش یا (قراشایانعم)

 ندقح فطل ینآ یکیلبدا كن ارز لوادابش سه رو توادعهتداعش ام یکالرس|پ ۱

 ردد ا

 درک ناشاخودنزرفو نززا شاز 2 تم تاهد نادناخ نیا قح دی هحرک ا ۱

 (تادرفم) راتوطندنناعاخو دنزرفو نز یس ارح كن | ۱ یدلپ وسدپ دنقح ینا دناخ تاو دوب نیش هحرک ا | ۱

 ادر برس (تک تم تیر نا )یر می
 یانعم) ران وط ( درک ) كلمو لامو قربوا(ناغاخ) لءوا (دنزرف) تروع (تر) نم(دا) مع |

 نعط بو دا تاا ھو ترا مح ہد :ةح یناحور هنا ءاسلحو ینادناخ تلو دو نمش د هج رک | (قراشا

 رانوطہدنګصالماولامو هدندالواو له اهداسدالوا ییدازحكد یدل وس جبقو یداب ا ا د وکدنو

 رولوا ةر الاوان دلارمسخ بولو ا تاد ى دهن دن هچاخءوسور دیا هدد اشهو |ا

 درک ن اجو سنا ناچر د هک تب | همطع ¥ تاود نیک داد اور ع نامز
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 (تادرسفم) ران ازیثات هاج كناجو سنا هک ردنا بحار تاودوارز نوسلوایقاب ینامز رع كنس

 ان)م(هطع) م(تاود) ود (نيا)ارز( هک )ثوسلوا(دان) قاب (هدنناب) نس (د) م (رعنامز)|
 (قراشآیانعم) راتو (دمڪڪ) م (اج) م (ینا)م(نج)ف (رد) دد (تسا) هبتدحو
 ل»هد1اعوارز نوساوا یاب ینامز رغ كنس نقب لها دی زکو نید جش نالوا یری مغ ٹراو یا

 | ننا تنافواراسو نحو سنا ند ٥لو دو هکحر داود مطعر هر ندتح فرط دوب دوو

 رارولوا دہ م

 ی

 صح

 (تادرفم) راتوط قسهصرعناس لر اقفل اود نابز مدره ند بس لو ار دظفاح یشان نی راهاشدانزوس ۱

 هام ()(مدره)ندیسلو(ناذا)رد(تسا) م (ظقام زوس (نفس) م (وامشب (س)
 ِ راتوط (درمک ) راهظایرهلا ق ام (نام) نادم( هصرع) لد (نانز) ردملع فس(راقفلاود)

 یالک لریغو هدر وص یزا شرع نو ارت س ند ماو هلاک م اوع یە ھل اهدغرارسا (قراشا یانعم)
 ناس لر اقفل اوذنانزهد-تفتره ند دس لوار دظفاح یشان ك رلهاش دابزوس نوح | یکی دل وسه دن

 رولوا لومشمهدندنعرادلاعثا ذ نالو | هتناب فر اعورات وطیت دره

 درک ناهج ةصرعنامز غدت ارح ٭ ظفاح رس رد ت سارک |یه شل اخ 1

 راتوط یس هصرءناهح هلفمس نابز نوصا هسا قول یلامخ قاهاش دا ر کا هدخشاب كظفاح |

 شاب( )ف(ىد) هناقوپ (تسن) م (کا) م (یهاش) هشیداورکت (لابخ) (تآدرسنم)
 ۳( تا 8.( ا تر )م (ظاح)
 قالوا تة تح هاش داب یک هلا ةفلخ ویکراعا شم نال وا هتان فراع هدن ثا ك ظفاح (ف راشا یانعم)

 ییدرارساردقو هلا بغ ناسلوراتوط ین ادم ناھ > هل بغت نابز نوحه سلوا یتههولءو یلاخ

 ۳ ج یدسر دیانآس
 (( ضیا هلو

 دیاسرفب یمهدح یهدناز لا د + دیاسان یدناوارف رز نت |

 ( تادرسفم)رولوا برطط ءور ون شآ مادند هص غز سدح کوک زاوا تحار سفن ر ندر رف او نت

 زاد تحاروزفاد(دیاساسن)سفنر (ید) رقاد (ندارف)ا (چر) نم (ز) يمض (یم) م (نت)
 | نةشآ(یاسرف)ردناز (!) ماد (یمه) زسباسح (دح) هصغ (هدنا) نم () کوک (لد)
 ۲ یسع لا ننققح تون لو | تا دمع (فراشایانعم) ردعراضمندندوسرف نالوا هنسانعم

 ماکو کو زاوا تحار سفا رب ندتف_ثسو خر تهد ناول تا دحا ګو تاضا ر ند ترم حو ورراو ندنمععو

 بولاق یک لوح یتعب لج م نالوا هرزوا شن آ بولوامسکشمو بر طض م ماد ندم او ههغزسدس

 ردهدشورخو شوج

 دیا دورف مغناراب مناکدن دز ٭ مرس لدردورنوحوا ترسحراع
 | (راخم) (تادرفم) رولکهغاشآ ین كنروهغب مغ ندمززوک هدنک هعنابندلک و ڪک فرس یرا 2 كن [

 | فا( مرد )دداګوک (لدز) ردک(دود) هکنوچ (نوج) ریصش(ما) م (ترسح) نوو
 | یانعم) رواک (دبآ) هعاشآ (دورف) یاب كنزومخبمغ (مغنارادخ) ندرازوک (ناکدید) نم (ز) |

 | دولوا لصاحرانوتوت جاو ردسکح همش اندک ک یراذت ن ثا فرم حك وب ع لوا (یراشا

 ۱ دولوا ناور یکن ار اندمرازوکبرلوا شا ناو مرکو ر واکه غاڈآ یاب نرو هغی مغندمراز وکو
 ۱ دنا دن یمهارنآ لدنومنازا * تسشا هد ددرز ند حر ند مم جود

 )تیام رک عا یرک ییا نیس لوا یدلرارداقکش ارن هغاکب یرا م مزوکی کج اب

 | (تسناوت) رظن (دید) وراص (درز) قاک (خی) نب (نم) زوڪڪ کب( مڈحود) (تادرسفم)

 ۱ | تدندودنا( یادش )ماد((یعسه) ینآ (ارنا) هل اد لکوک ( لدنوم) ندب لو ا(نازا) یداوارداو
5 

 یدص
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 رار ددا دنا هل مس هدا زار بولو ا باق ه-هلاواو هدنالءقتسم نححار دعراضم هنسان_همقماوص

 کی دشرباهدح لوا یل ا تشو قشعدردو ترسح ووزرآ هنلاج تاصو كب و لوا (قراشا یانعم)

 مزوڪڪ کا ب ندنروهظو ترفو كم دولا نورت مش حو درزكنرودرد ربا نالوا قشعتمالع

 بودا وص دل اق لکوکیمو>وو یناکد مزوکی ,اندسسلوا یداو ارداق کش _ارظن هناک, یراص

 رد شابا هطاحا یزو شابولت 5
 دیایمهوا هکناناج بعز ع * اهدوبهشآنمزادوریدوش هنامز

 (دوخ)م(هنامز) (تادرفم) رد ان و اد لوا هکیربغ كنتم كب وع یدباف هسیار او حب دوخ هنامز

 )هام () یا نوا کهن لوا(اهدوب جن آ) ندن (نمزا) یدپات (دوبرب) ودنک
 تام لوا (قراشایانعم) رد( دی) اد (یمه) ریش (ما) بوب (نانا)م(تبه) بغ
 ندنرخاواسدوندناراشاوتاراسع هک رد دمرم-تداعسرو ی دنا تاودرب تو یشعنالوندهللا

 كيو نامه نکا ىدل٫ اوو یدباق ین هن سن لوا توم تار غو تاف اورهدثداوح هد اراو من

 ردنا ماد ترخآو اند هدا د حول هتي ا ت. نالوا تاع یی لوا هکی دملا یربغ كنتبحم

 داعب یمه مغ مده د ی ہک نونک ٭ درمشهمهنآ دید نم یداشوح تالف

 (تادرفم) زمو ار رو مغاکیهکی دش یدیاصیرورس هلج لو ا یدروکی یرورس ب هک وح کالو

 (نونک )یدیاص (درعسب) هلج ( همه )لوا (نآ) نب (نم)قادورسم (یداش) هکحاوح (وح)م( تاف)

 عسلانا) انذعتسا (قراشا انعم)ز مو دیا یمه)م (مغ) اکی (م) درو (دهدی) یدمٹ |
 ك اوسام قلعتنالوا تامیو لئاز هحشرس یه رکتبآ (الوسم هد نا كئاوا لكدأوفلاورص لاو

 نالوا تاسشلناو مسلا لاعو تافل قلاخندنغر دلوا نمطم بلقدل هلن ا هب هت م لوا هکر وکینررض
 یی نالواهب یرمغ كنودن ڪڪ لوا یدروک یامشو رورس كل تتام ىل یاد هدیلت هتنا

 ندرورسلواررو مغز داسا ڪک هلاح کی د٣ یدلب ادق هلا ع ارت فد پولی ا دع باذ یرورسو

 ردنداوسامقلعتلواو

 دا شعب متر نه نشد هنو که ج + یرازمب تف کن مزا نمناسودوح

 ردیامسرت هعاور دنا نا سحا هل هرزوآ مت خب میشد م یدنوط یار ازم ند مرا سود مب هکنوح

 (رازب) یدتوط (تفرک)ندن(نمزا) ن( نم راتسود (ناتسود) هکنو>(وح) (تادرعم)

 راب انا ح اوا طع( داش: )م( لء( )ت: (ن ۰ )م (نع“د) ولرو د هن( هنوکه ح) هيد دهم (ان) تر

 نالوا مسیمو دع می یدلبا ترفت ند مرا سود وح بو دیارظن هعاشب رب لاح مب (فراشا یانسعء)

 هزیادخ تا ءو نوع هک دلو تبات هد _.لق هنا تع رکم زای اراب | نا سح او م حرت هڪ اکب سو ناظمش

 )با 2 هلنارهظم هناسحاو مرکو برق هب ودنک یز ندنمرکیدنکه :بولواراب

 دود نینحر دقت کد رکن او هجاتفک دود نیا هنربب دو یدرک اطخ هک فک

 (تادرفم) یدیآلو ریدقت کردن کم ایا هنیدید یدیالکدوب رب دئو دابا اطخکمدید
 ن( هج) ی دید (اتف کس) ید (دب) و (نا) ین( )ممد ) دابا (یدرگز ما )مدید فک )
 حروداعملقع (قراشا یانم) یږیا(هوب) یو (نیسنج) مدتی (درک) نم (نان)
 لار ادرکدب ساعد لق نالوا عبا هباوههرب ثبعو رت ی قلخ امو هیاهی هیاغ رکرع ندنفرط دازآ
 هکر ید بو دنا ناس نب رل هثحا مو هضراعمهدنراند هل قب رط با ءوریز هلو خب و هنو ا اهر اما سةن

 تر دومءهارورم دت درو هباه یر عو لدل ااط> هک ړی د هشاعد لقعو هةن ندب اج لقعو حور

 یدال وا دخرب دقت هکر دنکم ایا هن ی دید بو هنفرطربس یخ داوا یدبا لکدول

 درب نیم حولرد هکدوبنازا هاتف ٭ دند نشكو رباط طخ یس هک فک
 یدیا شا ابهدنسوم مج هک داوا ندنا مه یدید راب دک ینادخ اط قو ج هکیرزوا كنس کم دید

 ريدك( ندید تک )نس(ف) لع( ۶(ط )م( ) قوج (یس) مدین(مفک ) (تادرسشم)
 ل ۱ 1
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 یدیا(دوب) نا (نیبج)هنخم (حول) ف(رد) کی داواندنا( هکدوبنازا) ید (مس)یدید (اتنک)
 رای دکسیتطخ اطخ قو یراک امناک امارکهکیرزو انس سفن یا هک دید (تراشایانعم)
 یدیا ساز هچآاهدلزار دقت هکب داوا ن دنا یخ داوای دید

 دولنیرقشب وخ دتا م هک ا تھک × زور نیدبدنکف ا تدبنیرق هک فک

 (عفک )(تادرفم) یدیا یدلوا نراقماکی تم حق ہک دید یدقارب هنوکو نی رق*وس یس هک» دید

 (اتنک )نوک (زور) وب (نیدب) یدقارب (دنکفا) رعض (ت) ولوک (دب) شاداوب (نیرق) مدید
 (فراشایانعم) .یدیانراقم (دوبنیرف) یو وک كعد نک (شب وخد تخع) اک (ارھ)یدید

 لدمروک لرادترب نوچ ا ترخآ یدقارب هتلالط یسر دق هنوکو توش واو هو ن ارقا هوس سفن کا کم دید

 یدیدر د لر لیا تةو زار دقت هدوبر دراو هته دملا خب ک دیا نراقماکی مه حق عابد هنهکی دید

 دو نکب رهمدینماب تلف هک اشک ېړپ رب رم مار هام یا نمز فک

 مديد (مفک ) (تادرفم) ی دی | هلآ نیک هزت نب تلف هکی دید دان | عطق نون ی. ندنم هام یا م دید ۱

 | م(تلاذ)کدب د(انفکح) نسرمسک (یدیرب) تب (روم) نوجا (ارب) رقیا (هامیا)ندن (نمز) |
 هل هل سف بوم یا مدید (یراشا یانعم) ی دیا هلا نک ( د و نک ) هزت نب (رهمدب نما) ۱

 لاله هل ول بودل !عطق ىع نون ند ن ڪڪ اقج هلو ارهظههنا دخ یاصعال مت بو دیک نلوپ قح |/
 ]| فر هقرا | هبنش هنم که سس حب هاو دام نالوارهم دب یلاعتقح كلفلا قلاشنکی دید ندر دیک لو
 یدنا شهروتکه روهلهدن

 دو نیسب زاب حدقر دافش هکاتفک ا سد نیزآیدرو> برط ماج یس ہک یفک

 (تادرسفم) یدیاهدسح دقکهرکمافثهکی دید لدلبا شون یمایرورس قوجلو اندو هکمدید

 لوا ندنوی( ښی, نیزا )دا (یدروخ) رورس(برط) حدة( ماج)قوچ (یب) مدید (خفکک)
 (هتراشایانعم)یدیا (دو) کهرکص (نیسیزام) م(حدق)ف (رد) م (افش) هکر دید ( هک اتفک)
 با رادو لکه فاصت اورمکن دهل دابا شون یهاحرورم-قوح هداشد بولوا هک اوه لو | ندن و هکمدید

 | تدنلا سفن هسخ و هو | دخ قق ورکم یدیاهدس> دق یک هر کم افشار ز م هدیا لرتنکی دید مدید
 ردلکشمهدابز لو ا صال

 دوب نیمهرع ممکح ینالف هک اتفک # یفربدوزار زعییو هک فک

 (عقک) (تادرسقم) یدیاو یخارع ملیت نالفیاهکی دید لدنکحزبت نوصت نسرع نس هکمدید |

 ینک5ا(یدلف)یدی»(اتفک ) لدنک (ینر) زبت(دوز) توجن(ارب) م (رع) نیسنس (یو) مدید |
 نالوا لاوزلا هعد رس سفت لفاع یا (فراشایانعم) یدیا(دو) وقعا (نیمه) م(سع) ی ( مک )

 لب | هن هک نالف یا هک دید م دید لد کلر دنکز ت نوعن ال در دیا دا تعااک | بوما: |نظ قا یر ع

 یدعش نکل م دا شلوا یتار ها زد تشعمو مدرد | نطر ع یر۴ نک هلو مشو اوهوو یدیاونقحارع

 ر داکد نکم یوحرهکناح-ب |
 دول نیر د تو تص« رکم هکانفک # دوزنینسد ول ترفس تة وه کشک ۱

 (تادرقم) یدیاهدنوب یتلصم تقو هسیاراو هکر دید  یداکدیقو لرفس لنسزمت هو کم دید |

 یدید(اتفک) زین (دوز) هل (نیشج) دی (دوب) رب هت (ت)م(رفس)م(تقو) ین (ن)مدید(تفک |
 ]| کمد دابو هەفتە (قراشایانعم) یدیا هدنوب (دوب نیدد)م(تقو) م(تعم)هسیاراو (رکع) |

 ]| نام شپ نوعا یداکد یتقو رف س هراز ت هب و هعلعز دنا دل هات د تل نالوا مقن یمعن سفن ماطیا |

 أ هسسباراوماشبا هنهکی دید مديد لدلبا ت رخ آم زع هر ڪڪ هن د ةد ا نذل كناسند هل تف ضر اوت بو لوا

 هرصبلا بارح دعباما یدلب | فارتعا یاراسخ تبقاع بول د ید یا دقو و یو تعاطو تمل صم نوعا مب ۱

 ۱ هما دلا لىق ها انطق هداف هن |

 | E دون نیا همعادا رم تقو همه هک اتفک چ زود دنتحوم هم ظفاحز هک فک ا
 جسم ۱ ۱ ۱



 (کنفک ( (تادرفم) یدیاول هبعاداکر تقوهلج هکب د د نسشلوارود ندطفاح هد هن ه کم دی د

 (تتو) لب (همه)م تک دی( د)نسشو [(دش) بس بجوم هص)مقاس) نم( رزم دید
 ترانا هقح سه یا هکحمد د(ینراشا یانعم) ی دیا ون (دوب نیا )اضتقاو بس ( همعا )کی (اسح)م

 اڪ تقو هل هکب دید مدیدنستكوارود ندنا هلس هن بوش اداڪا هل حور كاظفاح هدعو>ر و

 | نددمقعلوارابادتیانعوقفو بول وا قفاوم هر دتر دت نکل یدیارواکی -همعا دداصتاوب
 یلااندهاو ءا طر و ه عام ىلاىلاعتەتن انقفور داكد نڪڪ ٤و ردقو صال

 مس لع بو دغم اربع مملع تمعنا نیل طا رص ممقتتسم طارص

 یطصملاد_ ادن سوا دس ها نیمآ نلاضل الو

 لسو هاء یلاعت هللا لص نسو هطیعسملا

 هبعکو هل آل ءو

 نمعجا

 نما
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