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 ہکں یہ عن یو یت لک رشا ولوم ترم

 روا ایگ ےفالخا ںیم لس مچ ۳ نس رج .N E لک اا یولوم

 ۔ ا رر اار ریو را لو جت ل رخ ناچ کک

 ) i ی نات تك ۳۷ ارام ح)

TTهام س طح وہ ےگ  

 J و حرا لو کوو ٹاک ر واشر تری بلا لو

 TEE مج ےک (یولط )تعا و تنس لگا حر کرج ےک یو

 تم ارفق یب ةد یو رب ناخ اضر رتا ءاثلا اما تمطو یا وور ی تنس

 یک + نوا و ءایئا ںیم ہو ناب الا یو بانه یو ر لش سا یولوروا روا

 شراب یک نور ب مو رک رم ترم نرو رک ار اس ےک و نمو

 اک ا ایکے سہو یکے نوچ ےک وی رکا ےن یاھھپ سیہ دوا ۔ے یک

 رد لی یزاوآ زر گا باب ےک باک نا تاج ہلاوح نوش یز او د هر

 ریشر « یکی نبوی رم نا ۔ یخ کت مد تی کس

 ےک هل دسر برا هری یو اھت یف رشا یو راس ن اب ی تو ج مسا یول

 مالسا نیبد کلا حرط سا اد رخ مابیا ےک تور ےن ںی رر گپ وک یقلعتت

 ۔ایگوہ معا بت ابو یر تبول ےس

 جام ے مالا ند بہر دن ولد

 ارز رگ یولوم عےریلا جے تعا یی ترج ےک مه لن

 ہک یہ تام ر بہ اص

 سا قید ےن یک قو ان تیر روا یکی ر خر اکا ےس راب

 ناجا اگ نا ی٢ ےہ ےس وارد دیر و ما پا ولم اھ ےس یفوبضموک



۳ 

 رو گن لر کر نا بک تکی رک پر
 فایر اهن زلف آرت بک
 ناز هرکه رار ںی اھ نئے تو لوڈ لات ساب وو کن وا
 ات اور دا تار ٹو اتم راز رگل رزب ےس تے

 لئ فیصد ناز مہا یاب فیر ہد نت ت فدا زا را فرق ےامج

 ےب ترام ی دره اہ نایک تار نیک

 1 بهمنی سم شرک نانا | ردصی یرٹآ

 “مارا ظا هضخ ناک خار ظانص توکی امنای ظانل اذا

 نیلا نہ بن ف فی مصا تما هجيت قرظاناا تال قحا قال
 تناك |ذأ لٹنلا ةەص بط ا اعلا نمو اوصل اا

 ضْغلاكلاذ فني (مولعم هک ناک اما لات تآ اة ولحم

 سال ص الآن تا صا

۱ 
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 ۳ ۳ 777 E ا یم یاب اح بع

 نفر ید کیا او ےم الم ول ایک اش تالعار ایا تما رگ

 e نمد وک



 لالا ےس ں ووی ےڑر ی ےس لا داسا یک بہز رس یگ ایل با کن الا مینو

 هتل ےل بسر رک ےک ا ۔ سالام ےس لام ےس لا روا ث د اھ ار بلال کن ار دا

 شا ےک تس( ارو | وایم تو تیسرا یی سد فرع کب سس قیا کن و هراس ور

 ےک تیز لا ہوا تلہ اوزار مارک او: لے ی هر ےس نرم و ےس نی
 روات استو [دا ےس نا ن ایرو ہم کم: توجه سا. لات ور نکن لس

 یوکے رر ٹحابم ما ےس نو ا ںیم ںیم اا ضرر لک اوم

 “گوہر فيج زوار هات ترضح , تینصت
Igیرباظمر ل امن نمیرلا لورم ) 

۳ 



 IT IEP SHERBET HASIN نسوز سینک
 اد ازکضٰفل ض روا بارد ےہ تق ذا ےن ر ٹول بّلاطمو »تیپ نره اک

 تقویم ایم ی 2 های دو پرده مم لاس دژ
 هی یا ےہ

 ہلاک ادو ںی

 تاب نار دد تکو ورک قصد فا کک یہ کش وای ںوریگں یڈنو پا ۔: ٢۲ہو فه
 ۱ رن ایہ چت یار | تاپ اد شاء ںی ےن اجتعاف یک ر د چ اردا ےک لات توابع نیم انکو بس

 ناله حب ول قر ےس ناب حاص ترشح ےن ہموبابنبام ار ےس روزی وڈ ۔ سا
سس رکن 1 ے اف کیجیے تہادنرسسرواۓ و ےڑھکے گر

 ا ہظحال ی اتصور دا لا ر ریو 

 ۱ بخل کت زط انیسد ا تالا ری اع ےس یزد تالش نایت راک رب وب

 و - هام ادوار

 نیس (۲) عوفھش
 2 7 شا ۳7 1 یی 72 2 ین تعارف تر

 مه قل رامفجباجووا نادار لئک ةد یم وک یھ ک نهم معما ۳

 ۱ و اہک سا اب تابع سا ول ےک تم ےس ترو یک اوو حمل کک ےس رکا ت تاور یر لیلا

 ر را اج تب رتبه ااا ےہ ر اب الغ یی ایا عسل یتا یس اے رکی کت رح

 مترو د6 کت فخم کس ا اپ وفا بو رکی سواد ةف اوم ہانگ
 بوت یا سل ۷

 ۱ لیک ناو کن تگ نانا

 پکس ند او تام کی ید دہی کوے
 و رو ور ى رج ی صر ا کے ا او انب نا ر کروا تروم یک

 2 در و یل ای E ۱ ونوس 2

 مش دات هجا شا ١
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جئاضر, ا ۱
 1 ر

 رب تورج اپ ال اما لدا لم ارکت او ارس لوسر تاک مر رخ ما

 ےک تد اوس نکس از یسک نے رش راع یکے !نورصرب ما)ردا ا ۱

 “وم نیم تر ز کسر چک رگ ون حس گان ور صواضرت سان نرع

 رب ظحالم تاد کا سس

 داف لس مصر ته ےک ے ر کت لود گر تر طح س ناز ںج

 . ار نصاب سست نا اہک ت رطح الا ںیہ اقف رپ وتان |

 ان هک ےک ر نیر ت نقل عم تیطح ااا اسار دار ےحاص نا

 ار ددد زم جا: تت ور زم در ادم ناک تر حی لعاراوا سیف

 تمل تر رطح لغ را حب حاص نص |ر داد ام هو ککے تب یک ےک اسر

 رم لکم ز اف کہ د بحر ےک اہ دبی کشف ریتم دم کی ار سم
 کيا تند الا ںی لکم نیس نب اسر وند بس تلاوت و

 تا زار کن اک نسو روا ےھت ےک ال نیل شم نر گم حاد

 ےک جر نا لکت ےب ےن ادرھ ناک کے س لایخ روا ےک ال فیل شرع
 رب ناک از وج رم ظن کت ارو تس ےگ ےل دن کنگ ٦ٹ بح
 ]کد رب حاص دیس بج مو. سیف خشت سرما کی زاد داف
 ےک بحامریم باج ےس سال. اجتماع دا رک

 رر) اال چ یکم ی زس س یک ےہ کرم ناز ناک لارم مر

 اس ےک فرم نگر رطح )هو سلاد ےن اکی م ےمیرام ےک مارب
 برش ت رطح ںامج ےک سب ہک سار لک تحاصر سدا ےل فیل رش راه

 رکا راح امری ا هچ د لوغشم ںیم فی از نصر را ےک ےر اکر

 « ورود تمادنردا ترک حامد سمت بر ترا رم اب کبد تمہ

 رہ ایم ال اروا گر تر رک بس شاف ےرا < ت فخ ب حام یس زاس

 ی تزعج از ےن تح الخ ا اھ د مع آکے رپ ناک دز کک

 ےب تجاع گیس, زمره ےراڈام[ردا اف بس[. 94 لایشناب گی آ2

 کرد تسر. : ار فرش ےس نانا ترضح لر 2 برج ںی

 بجا در ا ارگنس نا ,کت یچ تاب ےس نار گام اکر د رک ب حاصر

 ریسه سہ تساش رام و جک باسر یس ھر
 کلر ارد اے۷ ف ررشت ر ت ان اس را ١پ اچاتزڑاہا ے بح اص

 ( کمر دما تاح) . ]اف تصح رکن ارگ یر

 بله کرس ےک رام اک ہد نشے رل جال صا امر کون

 تراز ارت لذو تسکشم رب عود ساز ےدار رس

 ۳97 مر امت اکا ین دیج ارےست رطح اطلا بص تار ك

 لس ازم روزو کا ددط رر عش گشاد | نی ےہ ںی

۷۸۷30 

 . ےراررکس وضو گن ان اج نفیس قوز ان ام ےری

 ۱ ۱ ا اروا زاما اکا راس شو تسالن ہر ےک یل کی ر اوسر ٹر اک

 رب ام د کات دز مجتهد مگا | مارتتا ازا کر ضمن

 ۔ ره ظالم لإ گی حاص ی ر اتنا دشرا الع

 “اک تتسم اک کل ہل دد یس یھ کیا ینا اگلا همدم"

 باطن محب کد کر گا نالہ کرد کر گپ ےب ید نم
 زارا فردا ای الم برف نوک ہد اکے نم حرم ہے کما سیم تلاح اگ

 ےک اب ےب ہطص اد اک شاد ےن نیر [ نم ل وسر ل ]لک برو ایر ہم

 ل کرب کر کے رک کی ے م لر ر امار لارس س

 2م یب ےک ےہ ر ہہ اف تر مرا ریل ایر
 ے 1 اه مم تاب تاد ےہ ماب م٣ سرد رز ۔ اکے ناز لد

 ۔اید رک نزار جش کان اکرم ید صاد کا دم

 ےک امر اب کرسکے نے کول ہک ارب د مان تم ا نکر ود زره سس یھب

 ںریبم ےہ رات ماین کا سم لایک عت ادا ترح

 ۔ےلں راجا ےس رور زم یم سنا کرت ہو د| ےس رم ویر

 ےس عبد زر ماطخ نا ود کت اعد ات کی مر ےدزمشززعم

 ندد اک زض اکا د صا کام چا سکے نر اک رگ ر کت ات اپ بنھ
 سس گل ود بارج اک ی ےک اشف ا جر لاکر اوس یر ت ہد کاک ےل یس زاب

 رم ل اوسر یر یل کق شن سر اےہیی>ن ار یه ےس رف اتد د

 | بجرم ےک رر رد قضم یا اسکے ناو ےن د
 گرور رر ارس لس ا۱ تیر میم ات رد نی رادیاک ا. هبلپام

 ۶ ارد زا کش ےس ںویک ٹیم مک ول ردا ےہ ار رگ بجا تم

 | تارا ےس ر رکن اعم ےہ ابرار ام یک ی حر کیر شاتر کا تنبر

 .کں بتر شے اج )یے آیا تنس لام ال کس

 سا بهت کس اد تب اجد دات ےگ ج ن وخ قشم کوس

 نے نا ےسا جمادی کک آبا کا اکہ ج ہر نک ھت کر1 ر رشد

 6 پهن یں رنج قحر کے راز س رخ م ہوا کسر از دا

i5 کرب  

 ۱ با شان در اہم الا مت دلص ا: ےہ اره ردت سکنہ

 ےہ یر ونون زازا اراس ات رش گاھ راس ج لفن اک

 : دلو تزی۶ ر .ےہلررکر اب ںونھ دت هر درز اکر 09

 زا ۷۵۱ گارد کدال تاداسررد اینپ کل وسر تشع

 نین اج لان کک ریس ےہ ین ناب ےک طرح | ما اهرم
 23 کک



 ۴۹ تک یں رو | اش -.

 یولبد ثدحم زیزعلا دبع ه ۱ ۳

 ءاملع کنآ ہک ےہ ہی رکم کیا اک ببذم ہعیش
 ہعبرا کلسم رهاظب ںیم ڑآ یک ہیقت وک پآ زپا

 کیا یسک ےس ںیم (یلبنح,یعفاشء,یکلام,یفنح )
 دنبراک رپ سا ےس یتخس روا ںیہ ےتاتب راکوریپ اک

 سرادم ےگ نویتس هو ہک کت ںاہی ںیہ تبر
 هترک ترک یقرت روا ںیہ تاج گل ذاتسا ںیم

 ar سر

 جد تاید تایبیطد تال اج اح اغراض وف آر اش انجح شکار نانا اس ماما
 ۔ تر عم ہم میدان وئن ل سار سرای طور ر ررر افن رہی ن ایا 21 ا اکرم لعن یا نرمی وا

 : تاجر وتی اد ایا ح تن سرد ہہ ل الهی راج نت ملن سص نشد کس امن تمنا ای

 راوی ن دروب اد ن یا شر اوم ولعب یر اشیا لاح کد ون ااو ار ریو تین امر اک ن +
 ب 7 ۱

 تسترخا اثر دام او جزا

Je ۳9۸  

 نیل اوس کم طلب ی و بر اتے یو ہرے امرا رگن اوم نیب نک یاو دہ نچ تاعوض ور وقتی اما بدر
 ےوھتارنار شن برک نف دن دار اج نین ایا نیخاتس بل اط ی نبی تیز
 | دآم ڈو جلس مارا تسن نکرد نامی کل کتب آل برد الو ای
 ےروزممارررداروا طس انا گوشتی رقاررضحز ائ منادی ابدابکت شاد انا لاکر و صت ی روزترا

 د یاس نشا لام تات ی اچ ایا تاید و ضار اب یل گال ام دادند ا بلط ید زبد وتو تشاو لاو جرات
 ۱ 3 د اراز تیک اوخ ورد عن اہ تایادر گو رو

 برش نانا ی لغو تل وا کاکہ ارت رے رر دور » درک نصا ےہ اہک اشیا الی اشزا کف
 ےیررد تہ ن ا۶ ی العز ای نیل گم میز اعالا تایقد ب اتم ر اوری داد ہدیہ لاو ہر واہ( ا
 هدر ہی ادر تل ا نوش عرش الس شو یر تک اد نم لس ن شو رگ رعد یاب 7

 شراب خرس ایت امدتزن زا ن اٹیا ند ہہم تل ال دہ دکل قنات فا رب ت الکد ل اوتازاد
 تم و اب او ا راد ری رض وشر شار ول ن ات بل اض ر لار لا م ب نکرد چر رزاو شو يا! اپ
 جر هن ژابښجاد ل رتو اوت ایادء)اہ ات دہ اک کت بلی وإ رول وا بذ کت اب یالعزا

 نازاےڈاالصارابج او ناوت ب تک دد تست ےبو لطاب ودرپ تف لو ہت اوز نو لاو فل ات سهم
 تا مت نگر اد نر با ات

 یسا ںیہ تاج چنہپ کت ہدہع ےک سردم ردص
 قباطم ےک یسا روا ںیہ ےتاھڑپ تهژپ وک کلسم

 ادعقم انپا وک نآ گول ہک کت ںاہی ںیہ ےتید ئوت
 ہو دعب ےکسا رھپ ںیہ ےتاج گل ےننام اوشیپ و

 ( تیعیش ) ضفر ںیم ماوع یتس هتفر هتفر
 ۔ںیہ تیدرک عورش ےنالیھپ میئارج ےک

 7م نم

 رک 6 ما

 ۳ ر 7س

۹ 

 ا



BEتر هد ۴ 5 ےس : چہ و  

 ر وخام ےس تیعیش اچ چا تیا 3

 کل ته تڑپ مہ لی باب تو ےک باکس اجر تاک ا سیم تاب ےن داما

 کرم وہز موج ھت ےتکر تن یر ی الور ناار چے ی اف ۲

 ہر سیم مار گنج لک وا ےک یک یی می انا ےہ ۔اھت ی هرز ےک کک رک ےس مارب نا
 یدص یو 18-اھآ 7 حرک ایج کام اھت عیش بہ ناک ےن ےج ے رود ندا كس اد ےناج
 ےک زا لو داشدوخ ۔ یت تاب لوہا اوہ ناک نوا یش اک کند ی کیا نی

 اھ پر اظ اک ا بہم ےن یئافشادذا کیا ےہ ن زار کرا 1 ۱

 اگ نا اض مان الو ین نیک ا تز ےل ےک کس تارا ایکو نورو 1

 ام ےن ےل فا یش نا اتے نوش کا ۱

 ۱ شی الت 1

EEE EEتیزر  
 ا لاتا اک فل ےک زو اچ زا ےک ترور ےن رک ورق ویز | ١

 زنا اشررما ان الو ےس لچک تارک ذر تاب یم رم ںی مولف سام تر ١
  لوش یو زبان لوم ےس حرر ط یک نیلے بر کس نولوضا تھ وس کت میل ا
 ۱ تیب لنا یھب مرز یک شی نچ ےس رکر وضم زلمی مار تر ۱
 نکرد ای کدی باب الو کن وہ یگ ںیم باب یش ۓڑ نچ را اہک تب ناھا ےس اا 11

 تکست چرخ اک اک ان .i تھی وس

 نارج ںیہ ید تیما ہا تب وس ور ارم ام لبا | 2

۳ ۰ iF 3 ی 
2 1 ۸ 9 ۵(۰ 30 

  7 2 ۰ا رم ور : 3 ۰ ت لمس ۳۷ ا  ۴. 2"اہک ےہ و 2: ۹ یک ور و ا ود رب ' : '

  ۲ 4یب ٦ ا قت 3 وک 7 ۷۷ و ۷ ۴ 5

ee, ۲ ر و ۹ 1 
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 ` قلاطم ےک لوقےک نا تیشرت نان اھت سی ا فاش از ا ۱

 و ےناء اھت اپل وسر لآ اش ےس سج ےن تاداتیخاکم ےک ور ران سی ید یی و19 ٠

 ںیم ریس نان اضز جا ا اما ر ظا ںو ا ےس کر نار ا

 ی مدد نکے شک کم مآ ۲ (ترفه) ناز روا نخی اک تام ا 7



 | ۸ وم ا 7 تصایسروا مال تی

 ےک سیہ اکر تادا ےک درہ ما
 یرص و197 ادا

 ےل ےک ناانوہدیر موودرگاش اک( ۱878: )یارب لوس لآہاش اک اخ اضر متال
 ب ےہ س ںورییرواہز وک نادناخ ےعاکرب ےک ہرپ رام لوس ل آہ ات ےس اتگر تیما تمیاهت
 نال س کے تنس یا ۔ےس اد برم مک کوچ ہے رش وج کیا هر راب
 ےک زوشتروا ےنوہ تش لاا ےک ناروا ےہ تی ایک یل ےک نا ی وس ںیم رظ ات ےک سا
 ںیم باپ ےگ اروا یہ تان + نگ: ںیڈ ت لاوس ؟ے مر ایکن ایمرد ےک تایرظن
 رن تنس لاک وہ ے کم رانا فر یکت اب لا یار ری وع یکں ورکل وک یک ےس رک کب
 ہو کی وب برکت نر تا یبن پر یکدم ہےہ ایک زخم اک نر اتا نانو سش
 سو ےگ آ ساس اک اردا ےہ وار رها اسم لک

 جرات ی نارناخ سا وج ہلا ارم گل وہ اج انا رپ نادناخ ہی اکرب شش هپ
 ےرر سود ےک اوا ےک ی دص یک و | ورکوو حر اشمو یف وص ےک استاک حرط سکے ات اب جس
 علل اگر ۔ےت تر نقل ابا ای تک راک حر کلا شی ہلبباقم ےک راتسو ہفوص

 ےج اکر تادامس یم نلاتسودنہ یک واط رپ ےک کد صا کد 19ء وب ےک ر زور وک کب یا راشم دری ۱
 لول ککے نا شرر یر تیبا تیثیح هر یاد یکن ادخاخ ےک
 و ۱ ں5 ۱ : تار ست اکرب ےک رہ دا

 ۳ سن رض یو اےس نا سی یار هوس ےس شش نود الا یک طاف ( ترشح )یت یکم السا ۱ 1 ۱ رفت سن نوری )ی دیز بور کت ادا نان ام میت رب ےک هر رام ۱
 1 ' : 5: ۰ ۵م ۰

 ۹ . ی

 0 ٍ 7 ےس

 روم ناتسرزنب ےک (1030-998) ی خرو ن اطل را اجر ناش کیا گن ادنام
 E نو ہں یاو تا یم سش السر یر اض شرم کیا ھر

 س5۹ 4۸ ۰

° Ni | 
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 رک ری
 جو سس

 اپ ا رر ١
 رهن الر تینا HIE TF طوب اکی اس نج
 یا رکے لرب ای ترا سا اک نازی
 مور یکن رد ووپ کت پهن مر 2
 3 1 اتا ایز ا و

 تیرعن زارع ی

 0 نه تر ها

 2 و یتیم انا د باھ کرا
 ے + زا ال

 کر وردا ید تط اط کا
 ےک چی اکے ف نص ےک

 E نیکان نم ل ن: اضردما ۰4
 | افر, یلعی نت یافت[ افت و
 ےک تاز ےک بد

 و و ای

 کای هشام
 ست گرو سیر رر اے لی را وتا نا اکہ ا

 گن بلاک لینک اس رس رو
 ا تے ڈر ےک نا: وہ نادر وچ لا اي روکش یل بر

 :تاغرلص و

 سم

 ئاد ںوی مان ان
 یک 2 7

 یک 7 اھ هرس و میز رش

 دا تر تیس

reqe: 9ی ندا  


