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 2 1 را علقوو ییدآت تن هی صع ۱

 یتافلحم یدنفا مراص

 یمن تا لع ا 9 هاسافو بز ا

 ی 7 تاج وت ضعي

 : یافلات صع كندداز یاش

 | اید تجب دن ر لار كدا دوعسو یافو كناطلس هدلاو
 "5 1  یییدلوا ارس

 ن وباب و نویامه لقت هنارس وبق بوط
 .ینأح قرش كنهداز رابحو یرلازح بانر كن هبلغتم صعب

 یکلرکسعرس

 زاخو رمصم عیاقو

 1 قارع ثاعوقو

 a a داد ةا رو لزع كناشاب دعس و دادعر

 E : ار ا تب ا

 سم باس 2 ناس زارا ضعب نهار أ ا

 یصنو هک كنسلاو

 ۰ یش

 ا ا كرادقوچ شاب
  یترادص كناشابشی ورد هلبلزع كناشاب فور



 رکیدو نویا درب یف تانک سو قالا دری ل 0

 5 9 ار یعوفوراه رج ةرزوا ترک و. تدا وح ی

 یبش 8 9 کک

 و .u نا ٤

 تا طخ عیاقو 9
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 یا رحا دنا رف هد رصف و شا دعا .رتفر ها دو ادب ۷

 ۱ زاجو ن عیاو

 یو كنیدنفا | فنصمو هد نیم ایلدو اس 0 ضا 1

e 70  

| 0 ۱ e ۰ e 

 کی د هلبلرع كنا داب وڌو تاشاشتغا ضعب هدنسرا رکسع

  3 ۱تالدبت .

RNنواه تدالوو مش كندنفا لیلح هلیلرع كردار  

 کا E ا هدنساخا یم ادعاو لزع تکل راد ١

 E  یرلع ادعا كن 2 ٠

 بت .۵ 1 ۲۳ ١



 e ٠ او لدا :
e یلعدیس هلبلزع تناشاب شب ورد 

 نوپامه تدالوو تاهجوت ضهمب و رکیدو . ۳
 تایجوت و ضعب 7 ومام دز سالن سور تلکیدماح 1

 ییدأت رانا ندیاولغ هنب رزواقی رطب و

 کا ۳ كندلج یر ڭنەداز یاش هسجخ

 E بلحو رکب رابد لاوحا
 0 عباقو

 یتشعیو
 لوح شب .كناشاب د ىلع طب

 ۱۳۳۹ دنسا عبات و

 یو تر لا رج یا :

 : یوفو و تو صعب

 ا كن راهراما لالتخا هدهروم وا ۱

۱5۸ 

 برج زس وعل وا هدنسودرا هات

 1 تایقو ضعب

 هک رفتم

 ل تامدقم ۳ كرامور

 N ATC ار شن كنساب ربا مور

 ا داتا کر ا نوجا اب ۳ ربا

 . ینلوا یو# ر رظان هاب ربا كن السا یردناسکلع

 و را وطا صعب كندنفا ت لا

 ۱ ی اردو وو امج وت قلهدو ووناجر

 لم بكب تلرکسا هلکیدماح هنس للام 2

a1 روا یبلوا یی  



 . یادعاو مع مست كتسەدوبو قا

  كندنفا بناح و یفیداوا ید .قالفا تاکید ا

 یش ا نوا :ناویدو ییرومام لیوحت هنلا تک ن ندنسا

 ل التخ ۱ شیفیک كق الفا

 ن رد نایصع وهظ

  Eیسهداح صالق ۱

 ` یرارارف 9 : كنسابرفا یمهدو و نادغب 1

 ی نع هبهروم كنشالسا یزد ١
 .یکیدشود ا اش كنهب راحت نا ضمب

 نال هعوقوو تایسح e دن دن دن رزوا اوو نادغبا 8

 _ تاارجاو ا
 یزید كد ۱ لاح هلا

u 7ا ا ییابقشا كنقب رطب  
 هدننص طاتحاو ما رکیدو تحشمو ترادص لس 1

oتاموتو  

 یتیدلوا ا ا اش فسو نی وقر

 یر رڪ ر us ندرط ریه نوا فرط نادعب وا قالفا 0 ۰

 | کیو لر كن دنفا 9 e ضعب نوجا یعقوم شان 4

 ۱ 1 ثاهجوت ضمب

 ییدآت دن رزوآ یک کارم كناش و ضعب 1

 E تا مبل نوجا یتافتا كالتا لها

 ءو e درب بس یناکر دود تر مکی یاب 3 ۷

 ام

 چم



 1 ناو هدنسهرص یرازج بلترت كن رارضعب ندنرادسفم مور

 ادعا تبار نواه

E RI 
 یتارش هزوب ارعا .كنلالتخا هروم
 یتیارمس هنب رفا“ هينا و هلاحرت كلالتخا

 كناشاب ر فسو یزوریمو فاز 77 كناشاب د و یو و هروع

 ۱ اس تعدخ ضعب

 یتیارس هن رافرط كينالسو رهشیکی كاالتخا
 LEA كن . را هعلق ن راواناو هتف و یازمآ كاش ما رخ

 یتیدودسم كن ه رګ قرطو ییارس هرازج صعب كلالتخا

e 
 یلالتخا كنسهرب زج ماسیس
 یروهط نایصع دو 3

 تاب لا وحا

 یارواتسا و یدورو هتداعسرد كناشاب لع نلردت دیدح ردص

 : ییدلوا یناجر نواه ناوبد تاک

 یرفءادعا كرادیل ووم ضعب هلیش رطپ مور
 یتیدنلوا داشک یسهطوا هجرت هدیلاع باب

 و یتیدنلوا توعد هقافتا كمالسا لها

 ییدلرب و رارف هتالماعم دیدشت هدنتح ایقشا

 تاارحاو تاهجوت صعب رکیدو ترادص لدن

 E لع لرد و یر تناسب خام
 | هراس عیاقوو هیصقش ضارغا و :هیفرع تساي

 هب رک لاوحا

 یارخا هشناج زکد قار كنوبامه یاغنود

 | ضب و یدقع تروسشم سلو یتاراسخ تینا روق ناو
ELی  

 .یتیدلوا راتف رک هلا ایقشا كنسالم صم



YoY 1۴ تابراع نه و ها را بر ك ا  

 یظفاح زاغوب و یتاکرح < وا ارش وات ا اود و 4 رڪ ۲

 یررازو تمانا دم هرف لا انا لی ۱
 . قازحا ات هب روصنم ۱ ۳۸

 دنا وا دواتتسا ا ۹
 سا یار فا تو رم
 NR | هدنراوج ا

 ییددلوا یطفاح زقاس كياشات دیحو و هروم عیاقو ضعب

oناتو ره عیقو  

 و و كنو اب یا ود ۳

 نا دهم یالفا مباقو ۳2

Aw رییغا و هلام روما صعد Vo 

 یلیدبت كتاداعو موسر ضعب و یتوعد هقافتا رارکت كمالسالها ۷

VATیافو كن دنفا 2 یوزو یادعا كمال اس ا  

ATی رګ كالا وبا  

SARیادعا كرلەداز لنلدهب  

 روما نان اح ىلا مور كناشاب دسر ۳۸۵ ۱

 O راش لاو ۷

eli 

 یدوع هلم كتسلبا هسور ۱

 هم قاروأ روص نانلوا هوالع و لذ هدلج و وب

 ورو
 )۱( دوم
 لا نامرف ًاناطخ هنساا یری ۲۵۰
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 یس دهد ھه كن را دز 0

 ۱۱۲۳۵, هنس فوسک جاز ۱ ۳

  rەت هجئاز ۱۲۳۹

 (م)
  ۳۳هیفخ < هرم 2 ل ا هلا یدنقا تلا 1

ll 
  ۵را واتم نانلوا میظت دنن , یساضعا ایرنا
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 ٠ یسهعونصم تغل كارتا

0 
 یسهلاس ر كبار سید واق
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 لس ا ییعت یو رظان دنابرتا
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 هال یکیدریو هبول هیسور كن هوهرپ
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 یم همان العا كنستالسا ی ردناسکلع

 یوتکم كنناجرآ هناسرت

 یدنس تكشولیم راد دقافتا هلبا یتنالییسا یردنا تکلع

Eیههرکذن  

 توا ول ندا یر

O 

۹ 
 ها دنس هیفخ تیعج لوب ۳ ندنفرط کد ظاب

 ورو

0 
 E راک تک شب لس نقش ی تو یا

(۸) . 

)۱۹( 
 یعوع بوتکم ندنفرط قی رطب مور لوباتسا
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)۱( 

 ی وتکم ه وتاسقا كنهوص یشابکب
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(۲٥) 
 تايلعت هرات اف هد هاب ندموع رظاب ۱

("7) 
 ۳ وتکم هب یموع رظان كن ردم هیلخاد نادغب

(۲۷ 
 وا 4 وتاسفا ندب رابموق تاقسا

("۸) 
 یس همان زوروفا كنم رطب مود

N, 
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 تدوح خیدات

 رس یداح دالح

 ۱۳۱۲۲ س عقد ادا نم
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 4 تصر اتانس اخ تراظن فراعم

 ردشف وا هد ٩ دیناعع ةعبطم ج



 ۱۲۳۱ ا را هد ٩ ویو زارکش قوج هقس بان
 ۱ هدیز نیهرتعلا نا »رجلا مداح u ا

 ۳ ۱ نا 1 ناخ دیمعلادبع یزاملا ناطلساا ینامع هب ّط اس

 . || ناخ دومحم یزاغلا ناطاساا ن ناخدیحلادبع یراغلا ناطاسا ن
 را لا هاب هللا مادا ناخ دیحلادبع یزاسلا ناطلسا نت یلدع

 || رصع نالوا راصعا فلاوس طوخ ۰ با سر ناب یصح رج دنا نارو دلا

 ید رشع یداح دلح وشا SS دلح هدیرانونامه شا

 ۱ یدلوا مان هل نواه را ا یاز مان یس هان رسو ماتخ دح هدیسر

 A e 1 6 N % ےس ۰۰

 ۳ یدلو قاضا فرشو ناش هلوحو و هد هسارتار زسرف د هدنن اذ

 ۱ 4ل ۱ و ما الاربخ 19 له نآ کالیو ماتخلانسح ی مهلا دم

 دعلاو ا تناو دحعم تان تارا مارکلا هر و

Nز ۳۹ هم  



 ثلاث ناخ میلس ناطاس اک دا مش عرش ین و نام

 یتیدلا ندنآ نامز یقیدلوا تیحاصم نیشن سفق هدکل رب هل نل طح

 دننطاس تخن هد ویچ ندسق یک نیهاتشو شعهللب لکا کل یراسرد

 ید رهلازا كن سایقسا ی رکي هلرص وصح و ا هک دا شو

 تلاح یرسوپ هدنخ رات یدب یرکب زوبکیا كب ۰ یدیا شلیا یصت
 هسا یدنفا تلاح ۰ یدراهوا تمدح هناضلاخ ندنا ا + یدنفا

 تد لا دیار هداه افق یی تی سا ی یا
 دناراک لدو هناضانم هد رها م ا رصد هدلاب ندا واهدکموسوک

 هاشداب هلا راهسیسد ولردوقرولو هنا کک نوک ره بوت وط لو رب ۱

 ۰ یدرروشود هنارخأت ین یر 2 قرهدووا تودادلا یهملاراشم
 ر قجهاراب هتشیا هلا لوصا دد هحل ود ًارظف هوا ا |

 را دس ندنلاحر نواه نوردنا لغو ندلاح همزال كعا لرادت رکیع

 یرهکی ها میت یرلتدامو لوصا یکسا یرایضعپ یک کب یلع یرابرهش
 شاب هدراهسیا قفاوم ه هناهاش یر هدنرما یساغلاو عفر كنغاحوا

 هک واهه نوردنا ید یرابضععب یک اغایع یشاب ربرب و اغارع دیس رادقوح

 زر و الصا لیدو ربیغت كنهعدق موسرو لوصا نالوا ارجالا یعرم

 نوردنا هدر ده یعیدنل وا ارحا تالدس هدب ر)تسع فنص و هن رک دعا



(O. 4% 
 هلتهج وب و بانتجا ندلوصا لیدبن ینبم هنکجهدا تیارس د هنوپامه
 ۰ یدراردبا باحتتسا فرط یدنفا تلاح لرهدوک یتتربغ رافاحوا یکسا

 ییهناهاش تاذ هلتهج یعیدل وا تسرب هدعاق هدایز كب اغارع صوصانالع

 نچ را یر داداوامدا را ار ىدا یدرافیص هدابز تب

 ا ناساا یرجو زا رروک تیاعرو تمرح هدایز كب
 ۷ . یدیا رد رو یتکیدد

 هعدق تافرشت 0 هد ورداو یسلعیص ار ھر هناهاش تاذ
 سفقیونعمرب یتسودنک بولیقیص هدننلا یسیقصاب هداع موسرو لوصاو

 هدب ورق یرادنب و ديف یهاو وللحواو بوروت یرلیرصکی هلکمروک هدنیما

 . قمراتروف ندنلناشبرپ یغیدلوا راچود یتتلود هلبا لوصا دیدحتو ملا سفن
 اا ا ا گارد اا ااو ندعازا یسمراخ
 ا 0 ا ا تا کا ایفا هامروط ورک
 ثالابخ هڪ زاب ییددنات وا ندنسهقرا هدر و ۰ یدعر و نادبم هب هنسک

 1 گر یاوذ كج هل هدا هدافاو ضرع ه وامه فرط لا فدک ییتقیفح

 | هرلت روماعو ماقم كزانومهمو رردنوک هترومامرپ هد هرشط ایو هترخا اب هل
 ,ندنسهرادا كروما ماهم رللهاا هلوتواو ۰ ىدا رروگ یربلها ا به

 .هدنروهظ هضراع رب و راردا تعجارم هیدنفا تلاح اعاد قرهلوا زجاع

 | ییدلبا بلح هلبا هرفو یاب اطع هسیا یدنفا تلاح توی«هلک ندنسهدهع

 كنار یرچکیو ۰ یدیا رایا اعا نسانعم قلوا اود هنیدرد كسک
 افا ماع ر هرانآ هروک هشاحا هل وا واح كنا به یرا ذهنم

 هل وصح نما رم هدنورب و نوردا هلا ددې یتنطاس فرط كره ریدتا :

 زدند ردو 4 و ما كن رع هکلب و كنلابقاو ۰ یدرروتک

Nهقشلر د را رد ۰ ا ردا  

 ان
 علاقو ندنعيدلوا ك هساسا و به دیک عیاقو قح هنلوا ناب هدرز

 ردلف وا رطاخرد هح ورم تامدقم نکیا روت لوا دع)اطم هرو ذم

 هبفخ هر ا ندا نایرح هدننب اغا ی یرایرهش رب رب رس هل یدنفا تلاح

 0 نفر و



 ردتح هبلاوا هوالع هد لولو وا رادم اا کانادشو نکا
 هج رات كران وب هلدهج ییدلوا تداع قو ران هرهرک ذن نامزوا طقف

 هرو هم راهب وذعم تابسانمو هیلاح نارق ندنفیدمهلوا لب اقیداریا هلیسهرص 1

 ەدهاقەوب ا ا هاا الا ربا قیاتحو ٠ ردقج هنلق بیت ۱

 : زدشلروک . بسانه ق )وا ناب لاح هجرت كفا ش تلاح الاجا ج

 را5 كن ا فد رس قیسا مالسالا € یدنفا رد 1 ۱
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 ۵ هدهرباد وا اب ردبلغ وا كنبدنفا نیسح ی یعرقف ندناضقو ندنسومدخ ||

 گرد شرا تی را بوبوقوا هو تعدخ ارب هلبا عابنا هورک
 دانا شعت قیرط هنعابنا دیسر یالع دصمکح هلریصع لوا سوا یک
 تدمر هدننافو كندنفا E زی وا ایراد هباضق مار 1 نالوا

 :تاکر قرەل را ندشاب كنا هدعب بولاق هدا ,كنندنفا هللاءاطع لغ وا

 ۰ ردشعا تمدخ هلبغلقاع رادرهم هیدنفا دشار دمج نانلو یسر نواه

 رکب وبا یسیلاو یلیا مور .قرهلبریا ید ندنسراد كنا هابسا ضعب
 هداروا هددسیا شتم هتسانم هرزوا تعا بابا هنسهراد اشاب یماس

 تمدخ هدنس هر اشا دجا لیرخوا تدم رپ ندششیدلوا تعفنلم
۲ 

 تدوعو تع رع هفرطلوا قرهلوا ادم هناا رانف و |

 بسک هب یدنفا هدد بلاغ رومشم یعاش ین یسهناخ ولوم هطاغ هلی
 شمامروک" سرد هليو و شماغا ماود همالقا ۶ ردشعا بایسأنا و ددر ار 5

 یباتکو الما لوصا هلا مادخشا ندنفدلوا نیطفو یز تباع نکیا | ۰
 تذعو ناسللا قلطو ۰ یدرب وش جد راعشا هز وک بودا لصح ا

 یتسودنک هلرتمحو ۰ یدا نارفالا قّثاف هدنارنضاخو تارواحو ناسلا

 هربخذ یدنفا نطصم جسار هلسانم و و ۰ یدیشمردوس هب هدد بلاغ |
 هدنرت انک تمدح كناما دج اح یثاب تاصعق هدعب و كنا نکیا یرظان

 رابتخا ناک تمدخ , كنلغوا یاملاق یاجرت اب رد هرکص ندقدنلوب

 ENS دبی دارم یو تا لر
 هدنتسم یراددسک كلك باوا هبیدنفا دیشر ییطصم ساد نویامه

 قوحو هیحوت یسهنر كلهحاوخ کک دعفد هرزوا قم اوا مارڪسا

 ۰ یدیشاروی نیبعتو بصن ییا سراب هلیسهیاب هیساحت شاب بویمک
 ِ هذ 1 ید: وا ی ا ا یکیاو ی کت هدنند وع ندسراب ۱



 از
 ۳ ل هدنلاوش یکیا یجرکد هدهسلا شلوا شر نوامه

 | هروک هشاور كندنفا قئافو هلیتباکش كنسیچلدا زسنارف لجو یتیدنلوا
 هت ر هلا ېت هب هیهاتوک و لرع هدنلاوش یکیا رکی هلیتباعس كئاشاب رابط

 هتداعسرد هلا قالطا و وفع یدنفا تلاح هدعب ۰ یدلدبا بصذ یدنفا بناح

 ۱ ی یا را ادو
 )موم نکشعآ تدوع شو لا تزیمهلوا .قفوم هت زومام یاشا

 قافتا ییاشاب نجرلادبع فرصت یعاصنس ناباب هی هداز لیلا دبع هدکدلک
 درب و مادعا ياشا ناعلس یسیلاو دادب هلیتس هناا كرنا كرەردتا

 قفوم هنلصحت ها یک نددادهب هلا تبصذ یاغا 2لا دبع یمادنعک

 یدک هبداعسرد هدنرح را یسفتس شد رک یرهوا یاسلاروکشمو

 هم هرات و رویم هلینلادشک نواه باکر بوم قوجو

 ۰ یدلوا رومأم
 " هرباد هلتبج یتیدلوا رواب یعلاط هدنلاح لئاوا كندنفا تلاح لصاما

 مش یطالتخا هلبا راولراتف هدلاح یتیدمهلا وتر هدر رب بوشالوط هرناد
 لاعشاو ۰ یدیا لئام هرلنا عبطلاب هلذلوا ببس هنسلوا رادهلعش كنلابقا
 هلت کیدا یتکحهلب هن وس هلببسرپ زج كد رانف هسیسد یکیددا

 یسهب ر راي ری هله ۰ رونیئاص ندراکزور نسارهو راباق مت ندنولب
 هن روعشو لقع یسلوا یرابرهش رارسا مرح كنسهعشب هدنشح

 توبعج | ۵ هنسکو یدراباب یتلانفره نوجا یلابقا یاس و ۰ یدارونقوط

 را سپر کر یدزکا دف هوا شدالوا هدروغواو
 هدرهرمشط اعاد هل ربع هیلغتم فید هرزوا قع ازا تفو نوا ربخأت

 رس قوحر هسیا ریبتوب ۰ یدردیا لاخشا یهاشداب هلا تادحا 0

 رولو لوپ هربق یتیرب رب ضارغا باصصا قردلوا هليو هنالابعتس
 ۰ یدنا رولوا فلت هدوم رلمدا هانکی هیت ندتکلع هوجوو یارشاو

 نکل ردمزال كعا ر ا نوناقو عرش ی هیلغتم عقاولاق

 شن راک كن هعاب قمرف هلا هام رر یفارشاو هوجو نوت كتکلع

 ۱ ۰ ردیک ققار قالیچرچ هد ولو
 ا تانامحو لدعو توا رظذن فطع هرلارو یدنفا تلاح

 رروت یتشیا كنا هسیا رتی یو هکر ره هدنسداو كلشکت و ز نام



 تاّیزج ردقوا تلودو ۰ یدبا رروط بونایط تدمر رلنلوا ههلتیدو
 . یدزامهلو تقو هغقاب هروما تایلک هکیدرولوا لوغشم هللا روما

 تابسا نوا هظفاح یي رالاقو ناخ ځد یهورک هبلغتن یهدرهرمشط

 یراتف و هک وشو هد ی دعشل یا قرهلوا ل وعسم هلا ا یدعفادم

 ۰۰ یدزامهلو ها ۱

 ثنبدضا تلاع جد را ترا زا راتاد 0 هدا کود و 9 ۱

 N ا ۱ ا ا ی Bê a دهه عیلقو



 ی اف ریه

 2 هو

CANN 
1 EZ 

 ۱۲۳۲ هنس علاقو

 ۱ مهار ۱ یسسدو و راصح هرق ندنرلکبهرد یلوطاناو ندنهورک هبلغتم

 | یمار جا کنی هل وا رادصا نوناه طخ هدنتح یادعا كناما

 هسنا انا ےھارا ۰ یدشش وا هلا وح هباشاب هلفا روت یسیلا و راک دن وادح

 هرزوا تعاقا نا هلسدا رفت دخ توراو هارد لو شانتکب یاس

 رامشا هنفرصتم یرافاعس RE رهشرف یتیفیک اشاب هل هللاروت ندنعددنل و

 هدهاکرد لوا هلیعابا رفت ِ یکیا موق هدوماناوج یعیدلا هلا

 .نوجا هظفاح یا ید رک .سع لیلد ردق A لا قحا تولوا

 تسبرس مدق زا داعش شانس یاحو هدکعا راذک و تشک هدنفارطا

 یتیدلوا هدنهل وا تراظن ندنفرط هنوق هنحوصخ و روما طعف بولوا

 هدقدنلوا ضرع هتداعسرد ندنفرط اشاب هللاروت تیئیک یثان ندقفل وا راعشا

 ] هنداعسرد تنع وطقم رس هلسادعا كل رهلعدزوک تصرف كموقرم

 . یدلزاب یلاع ما هنکلیلاو نامرق هدامرع لئاوا نوهسل ردن وک

 ا ا ا اا كار نام باب رکیاب هعلقفی راق وه
 |۰ روی یتفیدلوا طور هغاصس یفتفو یتفیدنلوپ هدلاحهنو هدر

 | رووق هبلارق هلب وب هتشبا و نايل یتسهیفارفح لاوحا كنتکلع
 9-1 ۰ راتبص

 نامرف امدقم هدنتح یمادعا كکب هدد یلغوا ىلع لوک ندیا بلغت هدساپ



 را كرنا هلکعا ڪت تا و و گرا

 لً اوا دهن باشا ردنلق یسلاو شع ره + هلا اشا ا یسلاو 0 هدنقح ۳

 تولوا هیشح و لئابق به لخت ارلاروا ا یدلردنوک رلرما هدمرح

 ینابعا

 a دعا قرهنلوا دع تیج یاضتقم هاج یدآ نشود لیخد ا 2 ۳

 اشا ردنلق ۰ یدزامهلبقاب هلب رظن مر نوجا یکیدتا هباج یک رد
 تلا قرەلوا ی عمض هنسارحا لررماو یم هنفیدنلو هددافتعا و ا

 ك لاو را كتسفنق ندا یهدیلاوح لاو ید نەدا :

 هل ساب یاس فک دلو تصرف مع مداروا ترس اس ات
 یتلوپ جج هدنرلکدتا لیکشت تیعجر و ردا ضرعت هلیبس یانا بونا

 یودن راوج هدول وا طبض الماک یغاط زواک هیلع ءان ۰ ید را

 ناروا اکو نکل ۰ یدزاسول لس تب هر تایرط یا
 ساب هلهادعا كنلغوا ىلع كو ندن رک ییس هنفارغج ا

 .یدراردیا نظ ررب ویلک هلوصح یشیاساو نما كنسهداچ || .
 هدرمزا در هدهسیا قو یدوهشم .مرجرب كنافا رع ینایعالا نع روا
 هدلح رکید هلتهج یقیدنلوپ ندنراغ وا بتاک نالوا كح و ذفنتم ورندهتوا
 اشاب ورسخ اب رد نادوبق نالوا شمارغوا هرمزا ۳ و یسهماقا

 یقلتایخا شاب رمزاو یدلدا نوا ها را ما ی رک را
 قطصم هداز یلج نده رود "یلاومو ندنهوج و رهزا هدمرم رخاوا |

 ` ىلا ا یلاع نامرفاب هب یدنفا

 نده رود یدنفا هلادبع هداز یراح ندا رود اوم و ندنفا رشا باح ۱

 یسضاق هفوص جرج رابتعااب هدنسهباس كنهداژ یرد قرهشالوط بونود

 تفولوا ۰ یدلدنا ین هل اشک هد جو E رود هک وبلاح ۰ یادش وا زا 9
 هیقیقحت بایسا ندنفیدل وا هدنمکح تدام قعاب راش هل و اغر هفلس فلخ |
 ۰ ردق وب تجاح هغمارا 1

 لا ندنساضتتا رود 9 ید یرالزع ا قیص كن ١ یړچکی
 یرب رقت كان طم لاا نرخ اا نینج ی و

 ا ی 9

 ماتخ ی 1۳ مهلت عقا و هدنهاکشس و 0 عالق ی ۱ یهدنسالاب هن وط 0 ِ ۱

 ۳ ( 0 ا
2 



 هر هتسهدهع یدنفا نطصم یلسم ىلوبكت نالوا يما اس هلغلو

 | هدعرح رخاوا تالذک یاظفاح یسهعلق یلوبکین ةوالع هکللسلمو یتاریمریم
 1 ِ ۰ یدنلیق هیجوت
 هلهجوو یرلیضعب ندهنناقاخ عالق نالوا اشنا تسدرد هدنلحاوس هنوط

 كران وب ندنفیدلوا هدبسر هماتخ زونه یسلیخر هدهسیا شلو ماتخ

 هدرفص رخاوا یدنفا نیس نسح لوا هانز ور هدننص فک در رو

 || هدینعت یرایلاو هرتسلس ۴ یدلردنوک هنسیلابهنوط هليا هص وصخ تی رومآم
 ۱۱ تم هاساعتا یارشر دلت لاق هدر سا هدکعا تاقا

 ۵ ۰ یدلزاب یلاع یما هنکلیلاو هرتساس نوما یر

 | رادزفد قبسا هدلاحیتیدلوا هدایز یمهیلام ٌهَساضم كلود هدانا لوا

 توف هدلوالا عب ر طساوا یدنفا یهاربا مراص یتیما هنام رض قباسو

 تادراوو اهبنارک یایشا ۰ یدشنب هندادما كنهن رخ یافلح هلغلوا

 نالوا نوفدم ضرالاتح هدننورد هطوا شاط زکلاب هقشب ندنساصحال

 هلالا تب نام بولوا غلاب هیدیف چ وا شقلا یرننوتلا هکیبسو لوکس
 ۰ یدلدا ملست

 . || ندعمرب شاراعیج ندنلارب هرزوا قلئاللوق هدهلدابم نما درع نوا

 ]| ردتکر حرب سوکعم یرللیا هداعا هنتلارب ینا كرامدآ وللثموب هدلاح یغنیدلوا

 ی ۰ ررپدباب راشیا سوکعم هاب و هناسنا تالزستینما طقف

 باتا یاد یلع هب رب هکلحخ بولوا توف اشاب رغ یسیکب راکب رازج

 | تام نالوا مزال هنغاحوا ریازجو رادصا یسیلاع نامرف هلغ وا داعقاو

 تاذ مات ظفاح باح هلا تاضورعم نص یتسامدتسا قاروب رایست
 ۱ قلتاریمریم نانلوا هجون داتعمر ه ییاد لع هلغلوا دراو هنداعسرد هدانناوب

 ۰ یدلردنوک هب ولطم تامعم هلا ینامرف

 ندنغیدل وا لوغشم هلیسهلازا كس رلکب هرد كفت یفوا الاب هجورب یلام باب و

 ۰ یدمهلئوشود ربیدت ولشاب رب هدنتح رازج
 هدنس هیصق نمرچ رایلاو هلتهجوب بولوا مکصعو ذفنم یهوجو هنردا

 یراذوفن رسک كهوحوو نایعا هسیا هداننا و ۰ ىدا هدکعا تماقا

 هدنسهناخ كناشاب ىلع یلص راق فرصتم نمرج هلغل وا ندناحما هذص لوصا

 هدنرهش هنردا یعاعس نمرچ بونلوا عقر یترازو هرزوا كعا تماقا

 هک تماقا 9



 لات لالح لع قرصتم یرقان e ندو ا كا تاقا ۱

 هلنرازو هنر هزتسلسو هاش یدشر ینللاو ءژبیط لوبکیو تو

 یمادنتک اشاپ نایلس یسیلاو ماش قباس ندنریشاب یوبق یلاع هاکرد ||
 ماش هلهحو قالصح یرلفاععس دیجو هکتو هاغا نیسح اح هداز 2 1

 .اص قیسا نادوبف قلحاح رمو قلا ماشو هناشا ىلع ظفاح یم

 ۰ یدنلبق هیجوت 1
 هرز «نالدا ا e دریا یبترا نا

 هلتهج یغیدمهنلوب ۱ تدمر اا ڈک ساخ ,یایعا ساک قیا ۱ <
 تانرا را مضح هنهبلع هلا ٹن ر ی لاها a دحرف ا 3

 رحا وا كردار و تساتنم ه هز ترا تبه ياد اوا

 هتس وا قاب ییدتا هدنل و ۰ یدنلوا ید هسودر هدرخالا عباد ۱ 11

 ۰ یدلوا نایعا اغا نطصم هنر و ۰ یدرحاق ندلا ینلنابعا كرەر و ||

 اشاب نیسح یاح نالوا یسیلاو هرتسلس هللا ترازو ةر ةعفد الاب هجور

 زو وا وشا ندنعیدلوا هدکعا ىدعتو هب لاها توام ین ردق كتمعا وب ۱

 جاقرب هن رو ت ه هفوتعد هلا عفر قرازو هدنرخاوا یسهنس یکيا

 سوق نالوا عرعسم یتکرح نسح بولوا یلسم صور ورد هنس

 یفلنابعا قیعمورو هیجوت یتلایا هزتسلس هلترازو هنر هاا دیعس دمع یشاب |
 ۰ ردششوا هلاحا هاغا نطصم هبلا یوم نالوا ینایعا قرتع هرغز ید

 ضعب هدهسیلع تاهیجوت نانلوا ارجا نوک یحنزوقط نوا تاوالاعیر ||
 د هیدنفا فراع دڅ هداز یابرع هدهرص یکیدلو و تب ولوم هنتسردم ||

NT N 
 زج لارا تورج رک قاد ا E را را
 هدرا مدار, یام ردوا لیا رادکسا ی اک قر ات

NIA e 2 E OS 
 كیا تراب ز یعاظع رودص هلبا مظعا ردصو كم زا یکتا كم ءالسالامجش

 هسا هداز یی ع بولوا قب 9 كيك هلا
 نفس و ا یو هل ا قلنا رب یراع ندیشره
 هرک و ردا یعهر قد رط ةفاسم عطف هلا وا ربصو ح و رع درج

 ارادت هراسو هسلا یک | هسا لاح ۰ شعکاب قابا هنسهحرد ج رخ

 تارادو هدد هرزوا

4 URE ERE 
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 زا تویی هباوتف باب رار هلی راتفرو شمردشفاط بوفاط كردبا

 ]ا ریخایخ دو دمرخ هدقدلقج و راشیط هد ههنا ی ا كمالسالاحش

 ندنراغفر هدص وصخ و یدنفا ا هدلاح یتیدل وا تداع كمر و شش

 شش كنهمدخ ندنفیدلوا تیفیکرب ج و هسیا تفلاحم هتداعو شلرپآ

 لضاح ندنرهداعلا ق وف تاعظع یرلکدرتسوک هنسهجردبا شنسرب هلیدیما

 | نالوا ضراع یالوط ندنکیدسهرب و داو تی رورنمو طاسبنا نالوا

 هدنسهرا هداضتم تلاح ینا هل و ۰ یدنا شلوا لئاز هلا تس و

 ۱۱ هاش رم لاس اا هدکدخا لور ندناندر یرملوا رکفشو رام
 1 شلاق نوش رو روا ییاط تک رها ا لوز هلا تربع تومو

 7 | شوک سند نوا خال میر هدب ا وتوافر
 هبیدنفا نام هداز یدنفا مس رلادبع ندنبسردم رابک یب ولوم اا

 9 یدلروب هج و

 بتکم اق داشک هدنغا وف امرا هدلوناتسا ارخ وم یدنفا نافعوب
 سد رد و هجر ندەح زذا رف یط هداروا تولوا ندنرهحاوخ هبط

 مچ نوجا ددد نددتکم هلبا باقزتسا فا یہا ےکح هرکص ۰  یدرلیا

 ییدنا طح رملارخا ىلا یدنفا نافع ندتفیدلوا شمردتا بصن یاب
 ۳" هد هبضاب 3 مولع یدوا ناعگ ردشلاق تولوا لوغشم هلا ددهوګ ماکحا

 . ۰, ددعا هدانتما هل ندنسودنک هدلوپ و تولوا رصع هناکی

 . یسیکیا بولوا یردار لو كندفادجم قیالاپ یدنفا محراادبع یردپ
 ۱ ۰ هلک هددص هت زب + یدبا ندنسالع رح و روهشم لا كلوبناتسا حد

 ( ۳ مدق الا ( هد هیتر هداب ز كن هلک قد رط هدرارود وا

 ا قهر ا ارا ایر یسغا
 : ع اما ۰ یدرولک هعوقو راهرفط جد هلا باستا فرش ۰ یدنا لکد

 ید لاک لها ناتیج بولی رس اضعب ۰ یدیا لکشمتكم قرت هليا لضفو
 ۱ را رب ید |۶ نامزوا ا اه ار تارا
 یسادنا سی و هعقو e بصذ یثاب ےکح یناش اا

 یا ندنو ځد

 هللا بع 7 رد را تان تمدخ هنتلمو بن 3 یاش هراب



4 r 
 اسا ا ناک مان ا ند 6 ,رزتنحشم لا ی هد 1 و

 یسهینس دارا هللا ضرع هنوبامه روضح هدیدج تافلؤم هسیا نامزوا
 رانروتک هدوجو را یک هلل و و ندنغیدمهنلوا شن هحقدغل وا لاصعسا |

 ید هداز یاش ندن راکد لک هلوا نا سو کاپ ا ندهناهاش فرط ح

  7لا دبع هرزوا كءا ضرع یاتک و رس وا ندناعصا هيلع قي رط+

  ۱ید یابشاو ددر 4 یدنفا هللادبع ندا توانا دعت هبیدنفا

  ۱روکذم باتک یشات ندنسهدساحو تباقر كنسي هدلاح یتیدلوا

  ۳۳كنهداز یاش ییبم هنعیدغل وا ضع بولاق هدنتسوا یا تفو قوجر

  | 7یراب رهش راد ههارکلاعم هن رزوا یماریاو حالا نالو عوقو ًاررکم

  | . ۱نالو یاب ےکح تقول وا ا 5 ا ار و هکپ ىلع هدازاشاب دجا

 شلغارب هداف شوک ید هدنوابش نورد ا بم هنداسف كنیدنفا دوعسه ا

 فر ون تنانیعا را نان یر تاب ۰ ی
 نانلوا هی ( ناسنالا ءاضعا مشت یف نادنالا ةأرم ) و نالوا یپیلع
 | ضرع ت واک روضح ید تاک یکلوا هدنسادتا بل فیلأت یاتک

  ۱مظعا ردص هدان او باتکو هتشيا تو الا ماقا و ام | یک وان شل وا

 و تحوم هس تبظ وظح هدقدنل وا ضرع 0 اشا فور

 ا ریاض. هس دارا دن . مش و عبط كنو رکو كیاتک یکلوا

 مولع نامج هاشدان نامزوا ۰ مدیا دیس اقم یامزوب هلا ا یدعش

  ۱تاذر ندناعصا هیج تام واعف یکهداز یاش رسا سفر كفراعمو

 | ندسیط اع نایلوا ع وضوم یناحالطصا هدزناسل زونه تقولوا ید
 زامدلو لو نوعا ضرع هنوبام روضح ینا هدراباب باتک لزوکرب .

 هر هنن رکد كنوداز یاش یراتر دخ ناجاد وح ناطاس ا

 | دیلع ءان ۰ یدیا ظوح یر وید نوسلوا یثاب ےکح هسلوا علطم

 رروشیلاح هک ضا تورا ی ل لهلسو وارد یباعصا هیر ا
 .یدرارولوا ردتقم 6 و هلتهج یتددنلو هدنفرط كرانا تیک او ۰ یدبا

 هدعدقتو ضع ها هد رفع . EAنوسروط هل وش كلروک

 | تاق وشت عاوناو هدکلرس وک تالیهست ولردره هداب ون ندن ونامه فرط

 هدنحما تالکشم ردقوا كنەداز یاش ارظن هلاحوش ۰ ردهدقلروب ارجا



 ۰ رواوا شلزم تچ وم ردق وا ید کلات هدنوح فراعمو مولع جد

 . هنلاح كندنقا دوعسم یاب ےکح رکذلافلاس نالوا یصخ كنهداز یتاش

 بولوا یلغوا كنیدنفا نام موحرم یثاب میکح یتبسا هیلا یتوم دلک

 قد وشل LS 5 هم ولع لیصح ك نکیا یاب ےکح یرد ہد کلک

 تیابط لیصح اب وک ندنغیدلوا تادرب عيا هنسوهو اوه هد هسا شلیا

 مابا هداروا ردق هنس یکیاو بوشوواص هن رېش هنابو ( ج ) نوح ا

 ۱ تیم الا هرو هاو نها یک یارو
 ا روک هدنرالح یهالم یک ولا و ورا تا لا ابطاو شمامددیک

د هدندوع قرەلوا دلارةص هلتهح ددا وا شک
  یعالساطمکحرب هداعسر

 هب هناب و نکل ۰ یدبآ شلوا اط ارم یلارار لیس هس الم قلوا هداز یاب

 ییدقبک دو بتکم كنندتفا دوعسم هل رهدافاو رابخا كران بودیک

 یتیالوا یسهره ندسبط لع هدنناوا یعلیشاب ےکحو شاتالک | ندهرکص

 نانلوب یشاب مکح هدرصع لوا طقف ۰ ردشلوا مولعم هدندنع یاب را

 هن وامه نوردنا نوک ره قرهلوا دودعم ندسلاحر نودامش نوردنا تاذ

 ۰ یدیارولی هدا اغلا هویامه فرط یاصوصخ ضعب و رولک بودیک
 زھک روا ینلاحر نوردنا بویمارا تامولعم نادنچ هدرلیشاب یکح هلتهجوب
 ۰ یدرونلوا ما رلاو بت هدلاح دلو مدار زقحما یلاحر نوری و

 ۰ یدلوا راداب هدقلیشاب ےکح تدم یلیخ یدتفا دوعسم هلع ءان

 هرل هتسح ید ولاه نوردنا قرهردنلوب رار یرابیبط یکبدتسرا داتعمر و

 كح هدا رس یتیابراو لها كنابطا هدنسودنک نکل ۰ یدر ردنا یوادت

 ردا مادتسا یرابیبط قفاوم هنجا رم ودنک ندنغیدلوا هعاضب ردف

 ربا راکفلدو رودعم هلتروص رر كردا تاقرتسا یهقذاخ یابطا رنک او

 یریضعد ندنلاعر نویامش نوردا شان ندرلبس وللتموب هتشیا ۰ ید

 د ندنوياه فرط اعر هنغلراد هننک كنا هلتهحوب تبوشود هنهبلع

 ۱: تک لحن رر یاب ندر هاله روت ناسا

 دوعس بیلوا ادب قارهو الع هاا هدلاو داناو کولا
 فصن قرهلو تدش یتلع هکدتا یوادت هدکلرب هلسبط مور یکیا یدنفا

 < هدلاون #

 را ےکحو هلق وس كن ذَمْنتم ضعي نالوا یقوقو هبط شک هیچ هدن زرط



 اربخ وتم یشاب ےکح قیسا ااا كا نکیا زاوا 4

1 ۱۵ 6 
 هدنب رق یی رش عماج ناخ دمع ناطلس ملا وبا لکا تلحر دبی هدلاوش

 ۰ یدنلوا نفد هده رت نالب روی اشنا ًاددع

 دنل رع كن دنفا د وع سم قرولوا 7 هب هراس تایسا ید هعقو و هتشسدا

 تقو مالسالا حش ییاضتنا كناصصا هيلع بصانم وللثموا بولپ رب و رارق ۱
 سا ےک نالوا دوج وم 2 ءال انب قرهلوا فوق ود هب هرک ام هلا ۱ ِ

 هج ورب كانيصنم قلم ا ج هد هسلا صد قوا نیدعت ند ماقما

 نادفتم یک یدن ها تلاح جد اب تھ او E الا

 هلع ۰ یدزامه وق هبارجا عقوم ی سا هک دعا راکفا "هلوادم هلا

 هسلوا قحهروب لاح a ندفرطرب ًاینخ هدب ودنا ددر هناهاش تاذ

 ضرع هسیا هن ره دو كي قرەنلوا چورو دیأت عیطلاب نو ضر

 یاش هدنلزع كندنفا دوعسو ٠ یدردیک ررو هلهحو یعیدنلوا |

 " نالوا یشاب ج ا هدعلار ناخ قطصم ی بول وا یدیعح یدتفا

 بول وا ی 0 دف راعم هلا ید وا تا كن دنفا تح# ی اب راه سهم

 ی هنعب دل وا هدعه ردنل و یتیتاقلعتم ا هد رلعف وم مهم هسا یدنفا لا

 سلخ تاداو ندنسمل و هد ا قاشا ےک امدقم كن دنفا تب

 رخا وا هد وا ضرع نار ا هلن | فقاو هب هناک ولم

 جوا قردلوا روع ثلا تواسم نوت نوت هلا لزع رادک ا یدنفا د وعس

 ۰ ردٌشماشاب هدنکات تل افس قرهلوا لمسی هوا هد اا هداز ا س

ESهی رع ناسلو ارا ساو تبع ا  

 دوا نکل ۰ یدا قحا دشیاره هلی هیدنفا د وعسم بولوا انشآ

 كنسودنک هدعب و راتفرک ههطرور تيان هلا باترسا یهداز یااش

 ۰ ردشعا راکفلد هلا باقسا ییدنفا ناعع الا هجو رب ید لح

 و و رانا را اوا ر یو ل رود
 نامزوا ۰ ,( نیلاعلا هللا ةنس ) زالوا دیش یبعک د كصاحا بودیک
 ۶ قلیشاب ے <S ۰ یدنا طو رح ههددل بابسا ماطر تب روا

 ردشفلب ٩ تانطا ردق و هرزوا قواو

 ابیطا رس هك هاش كن دنفا ای وا ت4 0 ورصد هح و ر



۷ ۳ 1 7 
 ۱ كندتقا ۳ 0 ul ا راس رکص ندقدل وا

 ۱ تلاح هلکعا ماراو 0 BES یدنفا تن اج تاتکلاسر یکدموس

 ۱ هدنوامڅ روضح كن دنقا تحع# هد هسا شش مش ود هب هشدنا و دیش یدنفا

 ٠ | هلا قیتح ندنوامه نوردنا یتفیدلوا هدکعا ات ییدتفا تلاح اماد
 ا
 ۱۱ عفو یولیعص نواه یارس وه اوط هناهابش تاد

 ۱۳ ناشر مدد را وه لوک و یل دک واه یا و یلخاش
 نبد رعم نالوا ی نام نده راعیح تداعیکب هددساا شل و هدنروص)

 اقا ویا فرا هاتسهطماو یساخا رخ لک هلو تاج

 ۱ وو نیخدرد یمرکی كنهعایذ كره زاو ندروصت لوا هناهاش تاذ

 ۰ یدروی لک نواه یارمم ویشوط ندنوبامه یارمسلحاس شاطکشب

 توریدنلکا ی هناهاش تاذ هلکعا دلوت ناعلس ناطلس هدازهش یسادرف
 هناسر هناخاویدو یسومف افاو لا بای و نواه یارس هرزوا عا لاغشا

 هلا صقر راصاقرو قرلبروق یرلهدرب لایخ هدرارب راسو هد هیلاع نکاما یک

 *دنلاوحا كربهرمشط مل هلک ۰ ردشلدا ارجا رلکلنش قرهلب ریدلاچ رازاس

 ]| ناکرتو درک هدنرفرط رکیدو كناب رع راشع هدنتهج لوچ كبلح
 عیار اونم ىا فا طا یشات ندشاووات :كلابق

 ۰ ورک ندنفلاحم هن رابلاوو نداد سم. ید یسیلاها بلح سفن

 || تکرح قفوت هن رعاوا كنرابلاو هدرفص لالخ هيلع ءان ۰ یدرازامروط

 لوا ۰ یدیشلردنوک یلاع نامرف یواح یهدنک ا تاهبش نوا یرالا
 بوقج هنادیم رابقش مانرعو لاطبلغوا وع هدنتحیغاط درکه سدا هداننا

 نوا هبلح هلبا ایتشا اطر ككردبا قافتا هلبا یرلکب یو راشع ضعب
 كنا ثا دجا یسیلاو بلح ندنرفدلوا شلنا زواح ردق هلع تالتعاس

 | اقشا 4 راحلایدل هلبا باتش هن اهل افا ناغع ندرابشاب یویق یمادتک
 | كرفت ترد زوتوا نانلوا فالتا ندایتشاو رل شللا تعحر ورک ام

 و لالقتسا هنسلاو تلح هلک ردن یک هتداعسرد یرلع وطعم رس

 | هفارطایریشع قارب هدعب ۰ ردشلردنوک لام نام رف نعصت قیطلت و نبع

 كرنا اشا دجا ندنکیدتا رواج هنصاخ سیلک یتح تودا قلیدتفراص

 بودا مازعا ییاعا ناقع یسیشاب لیلد هلبارغت كيوبوط ههطقرب هن رزوا



 یرعوطقم رس لكا مادعا یی رارفن جاقرب هلاشلاب ها
 تجود يهين تيظوطحو نر هتداعسرد هد .هرخالا 5

Eنوا ندایتشا رب اس و ندنرریشع قار ی یسیلاو هدر  

 هدو رص واه A رلع وطعم 0 هاب .مادعا

 لارا ساک مت رزوا كنسايقشا ول نک ا درک اشاپ دجا
 رک ندننآ ری” یس هبصق تیاداو * ردشاط امت رتیعجج ید ربا هلا

 اغوا e هلعل وا وان اش رد یاب سییع و نا ع یلخوا

 هناموطناخ یمهفرفرپ لند ربع هد رص ید تا مادعا و ذشا هل رب رعنر ۱

a ۱دا نسب قوس هنب رزوا كرانا هاب دجا ندن رکدتا قب رط عطق  

 مادعا رفات رخ ندنسه وع كنلعوا درک و ییا ند ربع هانا یدل

 ۰ ردشملوا لصاو ندارد هدیجر الت شا وقتا كنس هلجج

 .ندنهوحو رکب رابد ید اغا سر لب نا یوبف ی 2 یلیسم رب

 هتلود رد ییعوطقشرس ها ۳ افا ی یناروک نالوا و ناو را

 ۱ و . یدیشمهودنوک

 توروگ هلا هل رعر یک هدد ا لع درک لس ید ییلا و هنطا

 ردشمهک دود رد عوطعمرس هدلاوش لالخ کردا مادعا

 ریهت ها عضو ههاکتس اس هک لک هلویناتسا ی را هعوطقم سۇر ۳

 یسغنق ن E یدرونلبق مادعا هلن ونع هلغتم بهرانوب و۰ : یدروتلوا

 ۰ ردلکشم كجا نیست سارو یدنلوا مادعا قح رعد یسدغنفو قح

 لوصانانلوا ذاا هدنرلقح ناذغلشو هوجو یهدرلهمشط حورشم هجورپ
 هناربا بثاح اشاب مهارپا قرصتم دی زاب امدقم ل قرهلوا ندنساضتقب هدیدش ۱

 نارا یدلوبناتسا یسداماودر هدهاصم بجومرب هک رار |
 هدافا ینکحهریدتا هداعاو در بوزاپ هنود هدافالا یدل هن راذکتلصم ۱

 لوله یقرصتم دب زاب و نداشاب ىلع ر زو ىظفاحم صراق هد سا |

 ندنفرطكنا هدب ولک هیاشاب نیدلالالج هداز رابج یسیلاو م ورضرا نداشاپ :

 یەدفارطا اسا ابا ارظن هئارب رع نالوا مدقت هلام تاب ید

 هدنراوح نامغاق هدنلخاد یتلاب ایا ات بودا هلواقم دی هلا دا رکا

 هنج راو ریمل هاس هاعا ولنا ربا تكنسهعلق یلغوا روک ندنتافاطب دی را ۱

 سا هل ا ینیرلوا دنسدبعاد كا نصح هدنا بور نوک هلع یناک



 ا نر نا کام ندلالا ىو فرا تفد هتسهظفاح |
 | لول هلثص ندنفیذلوا دیعب قانوف جوا هد زاب هروکذم علف راعشالایدل
 | نالک مزال هروک هتیمها نالوا اغور یتبم هنغیدنلوا راذتعا ندنفرطاشاب

 یکلرکسعرس یناج قرش هاشاب نیدلالالج هرزوا قلوا همدقم هریبادت

 رم كناشاب نیدلالالج هدبجر رخاوا ید هاشاب لوله بونلوا هبجوت
 ۲ ربا ردنوک لا ا ,نوصا یا تصاش هارو

 | یرد ندنوامه ناوید ناکحاوخ نالوا ین ما ان یسهعلق هدنق هداتثا لوا

 تبلت تل یسازح هلثص ندنعیدنلو و لام یاضر فالخ یدنفا

 ندیربم بناح یرلکلتنج هاب و یشهریثک لاوماو یعانوق یهدهبدنف
 ا هلی ردو لاا ندرادفا تاعا هر و طی
 ۰ ردشلدا

 1 E نسح یرالغوا یحویلاق نالوا شا ذفَت هدنساضف هنحموک امدقم

 . | جد ناسک مان شاو نسح یلغوا قب قاو دجاو واسم یلغوا لوو
 : ۱ یراع وطقم رس هلغغ وا مادعا ندنفرط اشاب لالح قرصتم نمرح هداتناو

 ۰ E هلوناتسا هدهجعاید لالخ

 هلکیلک هلوبناتسا یعوطتمرس ید كنلغوا یزوط روهشم هداننآ وب هن

 .a ۰ رونلوا ناب یتا هجورب یلاح هجرت
 اغا شع یلغوا یزوط ینابعا هز ر هرزوا یتیدنلوا رکذ هدرشام دلج
 | ناعلس یلغوا رادهن زخ یسبلاو نوزیرط ودر و هنلو هدرلثکر ح عورشمان

 | ندنساضتفا كتفول وا یرهلازا كنیذغتتم وللتموا و هلغغلوا اهنا ندنفرطاشاب

 .یسلاو یوسف نولوا ارومام هنمادعا كناغا شم اشاب نایلس هلغفل و

 سر ع هلس ندساوبس یتحو ندفرطرهو نیم هنذبعم یداشاب ىلع

 ۱۳ یا را اما يو لاسرا تکی داف يا ندهناسرتو
 ا زا تیک رک اسح قب ام راسو اسب لغز اشاب ناس ودلال
 | ےلس واهراحا هلی رکسع هراحاو كن نایلس هل رکسع هناول هدنرفدراو

 اقا شف ۰ یدا شک ههر و ندفرط هتوا ید كن نیسح هداز اشا

 هد وب هلتمجیعیدلوا ندنراکب هرد رورپ رکسعو ندناب را برضو برح
 یتسودنک یسلاها یلاوح لوا قحا تودا رارف هنساضف فوا هن رزوا

 هبلاطم اغا شع و هطاحا هلرکسع ینرطره كنساضق فوا یبم هنکیدوس



eهل ود رد نادر دو رط ا ان نایت ترش هاکعا 0 ا 07 و 1  

 كن دن مهر اع ,N حو یفد ڭەئ اتو لاح رم ضرعلا یدل

 یکی تیدلزاب هیلعرماوا هرلنلک مزال راسو هباشاب نایلس نوعا یسالغاط

 اباطخ هنررا شياو هنهوجوو العو هتسبتشو هسان یساضف فوا |
 لوق ندفرط ره كاتا سش هللروص وب 7 E یلاعما هج هقش 1

 ندنفرط اشا ناعلس یعوطقمرمس یدلدا مادعا یدلتوط یدلرق یدانق |
 :هلوناتسا ندا يد لالخ یدلردن لا یدلفا مس یتاکآ نادر و

 هب اشاب ناعلسو 7 ۱ یدلر و یسهمر قلناکحا وخ هب یدنفا نیس 2 یداک ۱

 “ ۰ ت ۰ 1 -

 یتیسح و راکروک شوطنوف هنب رارومام یتیعمو لر وکر وع“ ولپاق هرسارس
 یصوصخ یتافلخم طبض كنانا شعو ۰ یدلردنوک هیلعرماوا یواح ا
 رادرس دلروک روع ولباق درسا صا یدلروب هلا وح یبا 2

 شع رداهبنارک تعلخر رولیروب ناسحا هت رزوا راتبرفظم لوی هرامرک

 هکنوچ ۰ هلوا نوا یتافلم هکرکم ۰ یدیا قوب یلمح اکوب كنشنا ۱ ۱
 هدنلا كناباق یتافلحم هکوبلاح ۰ یدبا فورعم هلا كلننکنز هداعلاقوف

 ۰ یدیشقیک بولوا اه قرهلق
 یعسر ندنک ندیلاع باب هلا تاضورعم نالک ندنفرط اشا ناعلس هتشیا

 قا تک شراذع نشو قار ةصالخ كنار ر |[
 ٠ ٠ هات و

 لا تراک تولوا سیاف نراب رس لس الا یا یخ لغو ور
 . یدیشمالشاب هغماراب هنشیا ید كقلخ كردلا ناماضو تور بسک |

Eه دعد تودنا هدأت هن ی ریه بناح دعف د ییراوکر و كالاها  

 !اسقاو ندشرب و شلاو ۰ یدرولا هرخذ ند زود ک یتقو لوصح
 هتسراو ندننامسصت لررادلصح جد قلخ نکل یدردبا عتمت ا

 . ییاضف نوا شب هدعب ۰ یدبا راشملوا تذهعو رکن هنسودنک هلعلوا

 بلج هتسودنک ی لاها ید هللا هلیسوو و طیض ییعفانم هلا طبر هعوطق |
 ۰ ىدا شلا هنطیض رز ییلاوح لوا هل رطوب لصاطاو شبا
 دعفدرپ دنساب ندنسودنک هدقدلوا رومام هننسهظفاحم شاف اشاب نایلس

 عقد ه رکص ندک دا ضارعتسا شور كس یللا زو هعفد ییاو كم زو

 ید دعطو وا روک ذم انا شع هدک دتسا اهد شول كب ىللا زوکنا



 . ردنقم هبافا یکی یللا زویکیا یرکصوب هلبا در هباشاب نایلسو قش |
 | هلیرقترب بونجوک اشا ناعلس ندنفیدلوا شلتا راذتعا لاب یتیدملوا

 زا ندقلوا ذمو هج وتم هتسودنک لاها به هدهسیا شطا هست هنمادعا
 1 | كرد ابنا هتودرد هلبا عینصت رارتفا قاطرب بويلوي براش ا

 o ماقتا هلبا مادعا یتا ږکبج وه هل فدلارا یکیدتا لیصح الاب هج ور

 | تادر شعازاف تورو هلا تراحت اغا شع هکروبهلوا كعد ۰ ردغلا

 . هدنرتکلع هلبا رشکت یرلمدا وللعوب رلتل ود نابناط یتسدیقیقح تعفنم شعا

 1 تكنسدعت یعلنیگنز كل ود س ا ارب e راروشیلاح هکعا اد تور

 ۰ ردبسانتم اب واکس هلا رقف نالوا یسهصتت كلظو ردغو ایواستم هل ورت

 . سکعلاب نکیا نااش هغیطلت هحل ود یلغوا یزوط ارظن هب دیک "هدعاقوب

 ا لوس رب یدنلبق مادعا تیام یدنلوا تکرح ارګ و ار هن : : رزوا

uیدلوا تارخ راضق هلا رخ تاکرح قرلوا هل طف  

 4 ردا تافو عبطلاپ ابی رق بولوا زواج رو اا کک لا

 یر کات کیا لا هنو زح ی دباصص ال لا وما دهتدام فو لوا

 ا ۰ ینلاف مور ىد نشر سرخ هاعلوا نالات هدنريلا
 9 | یدنفا تلاح طقف ۰ یدلوامتم "ییشرب هقشب ندراسخو ترضم هنکلع و

 e واس ا لاغشا هلکن و هدنادمرپ نیل هاشداب ود درلغتم فلوت

 نکل ۰ یدلا ماقتا ندمدار یعیدلوا شغج وک قح رغب جد اشاب ناهلس

 ار یدلوا رو نا رماک هدسودنک هرکض ندنا ۰ یدلاق هاب هدکنا

 ۱۱ اولا شد ییرخ وا سرخ الایماچ می آ دنا کم اف دن
 2 ۱ ۰ ردشلوا ارطا راد مزام هدلاح یعیدلوا

 < زاحو رسم عیاقو 3%

 | دج یلابا هدج هن رزوا یتافو كناشاب نوسوط هداز اشاب ىلع دمخ هنس نک

 ا دحج ولا هناشاب مهاربا نالوا یکاح لبق بذاحو لع وا لوی كناشاب یلع

 | هر كنا ۰ یدلروب هلاوح کا یصوصخ یساحا نوت نوت كراباهو

 1 .. یدلوا ا هن لیق بناح ید كب دم یداماد كنا ا لعد

 كنسەع 4 3 جد اشاب لع دمت * یدنیک دج بناح اشاب میهاربا

 ا تریابع دن روح

 و € و ها <= E نا هد دنه هر وتم دندم اا مهار



 ا ا شوهر و و ماکتتما TT شمروق را هان

 جور < ندی یداو هل دبع یلغوا E نالوا ا سر 1 1

 یسهداز e یگ هد هب راع نادس هل رو هعقادلایدل دنکعا . موج

 ۱ حورخو لوئعم ردق رفت زوبح وا هلا تاشما 8 كتاب ع یبیدا و 4

 شعارا رد هنو رط هبع ردتوغارب ین لا بوط هعطق جواوشاوآ ۱

 او وا هنداعسرد یربخیخنیدل وا ش ا مهاریا ندنسهقراو 1
 لالخ هباشاب ےهارباو هباشاب ىلع دمت نوجا یماما نلزتیصم ر هبعرد ||

 ۰ یدلزاب را هماتفطات ند ی هبات ت تاق ول ندیلام باب ها

 هشب ندنتهج فئاط حد اشاب نیبح دوانررا ناربمرم یظفاح همرکم فکم

 یرا هعلق یرلکدلک هسا نصحت كار هديلاوح لوا ب ودیک هی هیحان ما
eیربخ یفیدلوا شعا الاس ه هدعن وق ال م هلکسدا ریسع ردا تی رک  

  1 rیدلوب هو ارد هدهدعقلا یذ * هشض ۰

 كر عا رک ما روهشم ی حرص هرشک تامل اتو تا کک

 ۰ یدلوا را رعلا راد مزام نر مت و

 < قارع تاموقو, ی 4
 رکسع درع یکلیلاو دادغب شاپ دیعس ا یتیدنلو ا ناب هدر 0

 یکلزسه رگ و ید تد ادح ۳ یدیشع | زاق هلا یرلهج وت نسح كنلاهاو ۳

 ۰ یدعهلوا ردتعم هرومآ ادا هلل

 نعصت رنا هلي دج قوا یرلعارح تاب رد به ا یاسر اس

 نالوا فقورعم هلکع د یلغوا نیاقع وا دکنوج 5 یدمهاکد هد هسیا رایدتبا 3

 روال تا ید رابتخا مامز بولیاق هنسولناق یلد درکرب مان ا

 دن ار  كعا اک هد ه رکص بودا رادهن ز < هدكعل و رادرهم او

 هر و هتسامش* كراتم لوک هحدادعب هدا راتمدخ و ٠ یدیا شعثود

 ۰ یا ارس زوم امار رو e و

 توت روک نیک رج ك AE راظنا یسهنان ونع 2 راوطا و ر تكناشاب لدور

 یهو سا هدب لاح یعیدلوا مان ك صخر رفتم ا  هسیا شاخ

 رشبا زستسسانم ولردر نوکره هلفلوا هدنلا كنا بصنو لرعو

 نابع راشعو شوشم یثیا ره كدادفب هلتهحو ۰ یدرربدتا ارجا

 رخ یدل وا لیک یروما كیهح ناتسدرک و تلسنم تیما هدا ل



 شات نالا ا هعارصو بانک ارارمو اک ندفرط ياهاوخ
 جحافا و نالوا یسر كرلنمهلوک هلیتباعس كنداح قلارا رب بویصا یالوف

 ۰ یدیشمردنجوک ید ی یدنفا دواد نانلو ندالع

 قربصتم نانا هن رزوا یرارصا كنسداح هن هدنلالخ یسهنسرپ زوتوا ن رک

 ندن راردار اشاب نجرلادبعو ندنر کی ناباب ه رب هلا لزع ییاش اب دوم

 یراوسو نشر ودنا بصن یقرصتم نابا هلا ونع قلاس شات : یک ةللادبع

 امدقم ۰ یدا شمردن وک هذفر ط2 کرک هلا اغا حاتفلادبع یسهدرک رس

 : ندک ودنا شغل وا ارحا دا صحت كنولناربا هسا لفرص تم كناشا دوج

 هنارا هد رکسع ناراو شعا تدوع اشا دوجخ هن رزوا یرلغود

 ۰ یدا شتک

 هلیترازو عفر هدقدلوا سا کعنم دود" کرو كناشاب  دیعس

 ناعلس قوتم هرزوا كعا هرادا یدادغب ردق هندصن یلاوو یتماقا هدیلح

 هدر وص یکیدلیا تع زع دبلخ لاحرد اشا دعس و مس وا هلاحا و دنح وب

 . هلبساطعا همزال تانسأات دنسودنک كه وا هلماعم هنوک رکید هدنتح

 هاشا دعس ارج الاب یرلاضتفا رم رب و رارق دهن رص وصح ىدەداقا

 هرز وا كعا تن واعم هد رخت كصوصخ و و رائامرف ان اطخم کت دجنا و

 أ عاشو ايطخو هّماو دن راقم هد را تها دمو هنسسضاق د ادعو

 قره زاب ڭا صا هعطقر هح دعشب اب اطح هن رارا شا و هب هدلب ه وح و و

 ندحراح هدادخب رهمکح ثفولوا و شوا لاسرا هدلا وش رهش طسا وا

 | كندا دواد هکلیلاو جا ۳ و یا د : كنسیرپ

  اهافشو اورو و یناشیلاع نامرف نالوا رداص زاد هنهحوت ك

 اا دم یسیشاب تھم كنیدنفا تلاح هرزوا كلبا غیلبت ییایاصو ضعب ید
 ۰ یدا شقلف ماعا هدادغد تناخح ابفاعتم جد

 | كس نوا نوحا دادما هاشا دو لاحرد یکی دلا رخ ندتیفیک ولناربا

 | رسا ر وع ودتک یرکسعو اشاب دوج هقمردنوک رکسع
 | ورک لا ه رتهف تعحر كناغا حاتفلادبعو اشاب هللادبع عج هب هلباقم

 | یغلماتمثاق یلاو دادغب و قلیشاب یجویق هکب دجا یردارب توس كناشاب



 کناشاب دی اهادقه توم هديا لم رج امام كن دات دسدا یدٌفا دواد ۳

 زو تاتو هرک وب دوا یک یییدلوا لاو ر ەدیک هنکا قفدنم

 هلا جورج نددا دغب هدکلرب هلا تاوذ ضعد سر كب دچا ردار رک

 ځد هربتعم تاوذ ضعب رکید ندنسدقراو غا تم رکھ رط ناتس

 ی
 یکیغیدلا رخ ینغیدقیج نددادغب كنبدنفا دواد اشاب دوم یفرصتم ناباب |

 دنعس هد دما یییدلوا شمزاب هنس ودنک هدننع توعد هب دیناعلس یا

 تاذ رب تیورو دشر بحاص هدادغب رک | هلتاکش ندنلاوحا ءوس كناشاب

 ىم عوبتسو تبسانمو قلعت ةتشر عطق ندولنارا هسیا رولوا لاو

 یدنفا دواد هلکعا ناب یتکح هدا تبص وضخ ا ه هلعلل ود نالوا

 هبا فارشاو اسوروارما هلاب اشاب دو هدقدراو هیدیناهلس نامه

 ۰ ردشعا مارحاو زازعا هداب ز كن و لابقتسا

 یوک اساس ندنرلکب ناباب نانو هدهاشن امرک هلا رارف هاربا بناح امدقمو

 هرصبو لوک رک اقباسو اشاب نایاس هداز اشاب مهارا قرصت ررحو
 یوبلع دیس لصفنم ندنغلاما یرج ےک دادغعب و رااغا مسرو لبلخ یاس

 ۰ ردراذعا تعناتعو باستا | 4 یدقا دواد هلا دورو ه هیایلس یجد اغا

 راکفا قرهناب وا ندنلنغ نارک تاوخ هکناص اشاب دیعس هنرزوا كنو

 توا دو غ و سما مدلی امن یاد راس یر
 شا لزع ندقل رادهن زخ ید ییداح والو هعضاوم هدنس هرص

 ۰ .یدا شمع یتفولربادت ولردو هدهسا

 راک وک رک عشب ندک دعا تیب بیا دواد مناک یا ما ناال و
 كندنفا دواد ندنفرط یمهلج كردبا لاخدا هقافتا هد رانا» هرباخشاب هلبا

 - یدنا شاردنوک ی وع رضع هبیاع باب هدننص امدتسا یکلیلاو

 هد دنا نوک قرف 9 هندورو رخ ندنداعسرد یدنفا دواد

 ناڪ سالا ر ار رب هسک ی : راکب نا ناو e 1 کک

 هبیدنفا دواد بولک هلیقلخ یسهراد ید كن رع یلغوا کت دیعس دم

 هدلب فارشاو اا فورعم یلسلم لوک رک ہدنراب رقت هکوکرکو شلوا عبات



 | شلزسوک تینوتم راثآهلیاافا هیمارتحا عمارص هدنتحو لابقتسا ندنرافرط
 دكردا دنازت یلهیلغ هدقدروف یتسودرا هدلح ثالتعاس مراب هکوکر کو

 ندنداعسرد زونه قحا تولک مزال ی رص) كناذ رر هنر Ku یعهراد

 ه رزوا كعا هرادا هدر وص تلاکو و ندنکیدلک ییامرف

 اا رذاقلادبع یسافا تاماشتحا اشاسو یلیکو نیاوب یادکک اغا د

 بصذ لیکو قرصع و هداز رادزتفد رک ذلافلاسو 0

 ٠ یدا شلدا نییعلو
 ۱ و وا بنصن یرتصتم نایاب ندنفرط اشاب دیعس هرزوا 1 وا ناییدالا
 | هرزوا تماقا هدکو کرک اشاب هللادبع ندا تدوع لردیمهدیک ههنا

 ا اا تا ترک هر راو زا یدفآ دواد هک و نکیآ
 هدهار یاتئاو تدوع هدادغب هللا يح اولو عباوت لرهبعا لوبق هدهسدا

 ۰ ردشلنا تعیاتم هباشاب دعس بوراو هدادغبو تراف یه رقرپ
 یاشا دلاخ یو م ربرحو یوک هدننکرح ندناعلس یدنقا دواد
 هکوکرک حورمشم هجور ندنکو دنا شا تفلاح دوا بودا توعد

 | هاشاب دوخ یفرصتم ناباب یرقاج- و هلبا لزع یاب دلاخ هدندورو
 E ین ناف یرداو اعا دوج نوعا یطضو,هلحا قالا هحور

 ۰ . ردشخا مازعا هللا هیفاو
 هبلح هلیلرع كناشاب دبعس هکب دچا ردارب توس رکذلا فلاس هکوبلاح ,

 هحدقا رانامرف نالی روس رادصا هدنقح یتاماقتاق كنسودنکو تع نع

 هلبا عاتقا ییاهاو رکسع هد وراو هدادشب نکیشلوا لصاو

 هن ز وکی ریطخ مارب یکكمردنوک هبلح ییاشاب دعس قردلا هنلا یتموکح

  ۱ رمز E شورا دا ےک هدنناب یرانامرف روکذم بویمهریدسک
 ناو  مق رد نوا یلعیض لنعاصس یوک هرکو ندنفیدنلوب

 ٠ | هحردر كنودرا هدهاشلا یدل نکو دبا شغلوا قیفرت هکب نافع یسلک

 فشک هنا ویکبس حب ندنسیلاها لوکرک و ذاعا تصرف ییغل اهن

 ناع و دمع هدن ران هرزوا قلوا تسدد هدنهبلع یدنفا دواد هلا زار

 تصخر .ذخا نددنفا دواد هلیسهنام كعا مامکسا هرکص ندکدتا

 2 1 توعد ید یرلاغا ضعب کندو یاغا رګ لکو ا یاذفک و
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 هبهعلف بودیک هکوک رکو بویمتتچ ندودرا هرکص ندماشخا ردا ||

 هک دا لا عادا و
 سلح دقع نامش هلغه و هداما یقاط یرصکب نالوا ی ولح كنسودنک 3 1

 ی لرد زارا::یرلنامرف رک ذلا فلاش نالوا درو حوم مش تاب هک

 ندیززعا هوا ری لا سا یقه نورد اف یا
 .هلبا اغا دم یرارکید قرهلق هداروا اضا متسر یلستم هریضب اتا زکات
 دواد هذ رزوا یرلغا ارجام لقن هلبا تدوع ه ودرا یلدصک هدکلر
 ۱ رامدآ هرهش هرزوا كمر و تبنا نت هاو تصصن هراد ری نا

 رنا هک دنر شا تاسف هاب رک شا یا
 دراب یرتما ندک طرف هعابآ و یادش اه یل ر

 لر ارگ تبع نالوا دورن اا دا دواد قاب وی اک

 تیقعت ردق هذ راوبق تاکو کرکو رامورات نس هلجو ماصقا هن رزوا |
 ۰ ردغلیا ۱

 دادعب یدنفا دواد هد هسا شک مزال ساق راک و کرک هن رزوا كنو

 قجردقو ندنکیدسلا قمراقح یس هلئسم ل وکر ک هدرب هدنساتنا ییحصم ۱

 تعاس جوا هکوک رک هلبا تماقآ تا كف ندارواو اتکا لا هسرت
 بوریدلا ییسودرا هرکص ندفقوت نوک چ وا هدلعر نالوا یسهفاسم

 قارشاو هوعنو هک یک یک را شر وف هه شش فی
 راردیک تواک ه ودرا قباسلاقاک ندنراقدلوا هداد اصر ههوو لوا

 ۰ یدا راردا تئواعم هن شبا ودراو

 كناشاب دلاخ مدقم ندنلوص و كنا دحاک هکب ناشع ندیک هنغاکس یوک

 تویمهروط اشابدلاح هلکعا تعاطا لاها لوص ولایدل هناروا ی رها یلزع

 یوک جلزمو منام الب بوراو كب ناقک ابقاعتم یب هنکو دا شیشواص ۱

 هرکص ندکدنا بصن لیکو رب هلا ثکم نوک جار و طبض ییغاصس

 ٠ ردشلنا تدوع هن ودرا |

 یا دوج یش ققتنم هرزوا كمر و تب وقت هنسودنک اشا دیعس

 یکچ وا هرکی كنند ید سس نوو وا نا رد

 ولئاباب و ش٤ وف هده وشراق تولک هدادغب هلا ولت ا زورا كيدوج وک
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 شغ و نيشن دمخ هدنچراح یمظعا باب هلبا ولت زویشب ید اشا هللادبع

0 ۲ #۶ 

 كيبيکیا نوا دمو هصباسح كتقولوا یسهرادا كرانو هکوبلاح ۰ ید

 رکتسع ردق كوا هقشب ندرانو ۰ یدا فوقوم هشورغ ردقوب
 هب رکینع هرادا تولوا عت رکسع ردق كيبشب هددادغب رهث هلغغلوب اهد

 هداب ز كب یلاها بم هنکیدلک هروهظ الغو طحت هددادغب و مسسعتعو لکشم
 دادغب هلا رکسع و اشاب دیعس هیفام عم ۰ یدبا ریو برطضم

 : یدرودبا روک لد دخ راهرادا قرلوا کم و اع هتسیلاها

 دواد هلا رارف نددادغب هقدلو تصرف یعاط ولناق هداناو طعف

 یتبعچ كندنفا دوادو صقانت یتوق كناشاب دیعسو هدکشیک هنناب كندنفآ
 یدا هدکعا دارت

 كننامرف كلبلاو هلا فقوت هد زنم ولتقوط یدتفا دواد الاب هجو

 هج وت كن راتلابا روز رهشو همصب و دادغب هنسهدهع نکیار ظدنم هندورو

 ۱ e ۶ یس هنس یکنا زوتوا زویکیا كم وبشا یربخ یتیدنلوا

 ۱ ۰ یدلو لوصو هل راراتات تعرس

 اعا دت یسیشاب رتمم كندنفا تلاح ینوک رازاب یحچوا لروک ذم هامو
 سانلاءالم ىلع یلاع نامرف ۰ یدک جد هنس تاش رشتو یلاع نامرف هلا

 ۰ یدنلوا نالعا یلیلاو دادقب تناسب دوادو ۰ یدنوف وا

 نوا هدنل تم ییمرخزوط هدعبو نوک شب نوا هدرو نم لارتم اشاب دواد

 نالجاب و هنرد هدنسهرص یسهب وست كنەم# روما ضەب هليا تماقا نوک
 ۰ یدلیا مازعا هنت رومآم لع ینا هیج وتاب هلاشاب نایلس یني رقاصعس
 ههرباخ ځد هلا رنک مزال هددادغب هدهرص یعیدزاب راهمان ها هفارطاو

 نداشاب دنعس یسیرکسع فنص و یسلاها لدادغب هکنوج ۰ یدالشاب

 رکسع هصلخ هددادغب ندهریاس لئابقو ندقفتنم الاب هج ورب هدراهسیا رفنتم

 یسلاها دادغب هلبعوقو هلناقم هدردقت یتیدلراو هباروا ةعفد ندنغیدنلو

 هنفدلوا یعبط یروذح كعثود ناق هنسهرا راشعو قمارغوا هراسخ

 e وب بویتسبا كمروت هلئروص نسح یثیااشاب دواد ینبم
 . دواد قحنا بولواربخی ندلاح تقیقح اشاب دیعس ۰ یدر وینارواط ضا

 یکیدتا لالدتسا یتلرع ودنک ندنتکرح یرعوط هدادغب غا غا كناشاب

 هلرابلاع نامرف روك ذم نالوا موتکم هدندرز كب دجا ردار توس هدهرص



 ا

 ت

 هل و اک ید وتکم هعطقر و ریست هر و

 یاری عت یک رادفرطو راکتمدخ كنس ن مدشا مک دیک رانامرف

 ۰ ردشعا لصاح نش ع هنلرع اشاب دیعس نامزوا هلکعا ر رګ

 تحوم كنسودنک. یم زع هبلح نامه كناشاب دیعس هن رزوا كنو ||

 دتکر ح وشراق هنیلاع نامرف هل ا اهلا كن رارادفرطو كن داح نکیا یتمالس ||

 هلق رطو و كا روبح هتعجر ییاشاب دوم ولناباب و ۰ یدرب و رارق,
 هلن رکسع یاشاب هلادبع ولناباب هرزوا قعاط یسودرا كناشاب دواد

 .یکیدلیا عج كردیک هکوکرک اشاب هللادبع ۰ یدردنوک _هنفرط هیناعلس

 یهیاولسردق نوک ترد جوا بوراو هلا هدایو یراوس هدایز ندکب یکیا

 هللا تعجر ارساخو اباخ بویمهلوا بای رفظ هدهسا شلتا قییضتو صح
 ۰ یدلاق ه داروا توم ها تعحر هدادغب قتراو یدلک کوک رک

 هدرارب نالوا لهس یرادن هربخذو لو یتوا قوچ یوصاشاب دواد

 یني رکسع هلبلح هربخذ ندرالګ راوح بوراو هغالوبهرق رهحوک بووق

 دسنا اشاب دیعس بولوا هدکعا برفت هدادغب شاو شاو و هرادا هلوپسلاب

 یهددادشب هدلاح یتیدلوا لس هلا اب هن زو فعض یی اطب كنا

 دوا یدر و تصخر هش قفتنم قرەلاق زحاع ندنسەرادا ل ا

 تقولوا هترشیا ۰ یدتنک هنتکلع بولا یی رکسع كرهلب تنم هنناح

 لر ن ار ام یم کیدو یک سس ما

 نالوا راربب ندننالب وست وللئمو كنداح ۰ یدروشاغوا هللا لیدنو

 حورج یداح ۰ یدلهراب ییداح بولا حالسر هنلا نامش یرب ندعابتا
 یتیارس تموکح ید اشا دیعس ۰ یدلیا رارف ه هعلق جا هدلاح یعیدلوا

 ۰. رایدنابق هب هعلق هدکلر تودیک ندنسهقرا كنیداح با کر

 هدقدنل وا راعشا اشا دواد لاحرد یغیدلاق شو تا واراد هژمحو و

 ۱ هدادغن ینوک هصج یضسب لرخالا عب ر لاردا تکرح هلیسودرا ناه

 تقو ندنشدلوا ارم ههبموح ماکحا كنسودنک هد هسدلوب لوصو

 | ندکدتا فقوتو ثکم هدحراخ ردق تعاس جوا یکیا هلا راظتا هرات

 تفارف ی لام نامش یا اشیا لا مک ی نور
 هلا شا مت روم ضعي رکید و یک دیعس جاح رادرزتنفد یدردتا

 دادن د اغا یوبلع رک ذلافلاس هدهرص و ۰ یدردیک ید راتعلخ
 .سسحح حس سس حس



 شع وق هن )رف هعلف ما كناشاب دیعس هدعب ۰ ردشفلوا ضن یباخا
 4 یدنلا نابثلا .یمیداج ۰ ۰ یدنابق جارحا ران سه ییددل وا

 ۳ یدتا سج شسیجا تیلو زوم ا ا دیعس هتشا یدنلوا سد

 | هد اتادم یسیشاب رتهم كنیدنفا تلاح ی یصتوا كموفرم هامو
 | جد یداح 9 دانچ ۰ یدلدا مادعا هدنورد هعاق جا

 EO ار ظس اواو ۰ یدل هک هلو ارز یرلع وطعم رس هدکتسکیاو * ی ,دعو

 1 1 و ههاکتسایس هدکلرب یکی ا قرلوا لصاو هلوتاتما هدالوالا یداج

 2 2 1 9 یدلدا ریهشل هلا

 ١ روعوا ا ی ا ی رع یدبا ا یجرکد اشا درس

 : ا یساز <> كالع نان ]وا ۱ رحا هدنعج ناس ندنزو و ۰ یدر و

 ۱ ۱ ۱ ۰( للا سنج نم ؛ار ارا ۱ یدزوک

 ریدرب و لو هکی دجا رک ذلا تلاس قردلوا مدان ھت راکدتا نر ۱

 0 لات ۰ رلیدردنوک هدادعب ی ۱ رواک ورانا ك هلا وفع یاد ساو ۱

 "۱ و الا كرد یتغیدلوا راج یریغ ندولست ید اشاب هللادبع هلبا اشاب
 ا هدنرب شازرس دنس هلج اسان دواد ۰ ریدرپ واک هدادغب قرلوا

 7 ۲ ۰ . يدردلوگ ی دم دل و ناماو" یار هرم کو یدتا هاد ۳ والو

 | شور كب ردرد هرزوا ۱ ادا افا هد دادغر ید هرااشاب دل ادم عو ا

 ۰ یدلبا صیصخ ش اعم

 ؛ یتاسو اغا دک شا ورد ی یاس نوا نشاراداوه اتا دن
 وللي ی اد رلیجوبت اشاسو كن دعس دمخ جاح رادرفدو اقا هللادبع

 جا هداز ی دجان ندراسح هلا ك ر عاج هدازب واش ترعلا باب و اغارع

 لا اگایدیعس هددسبا سمت یلاع نامرف نوعا یرسادعا ید كنيبلح نامت

 ۱ نام هلا لرد یتفحهراو ههر كشبا كى مساج هدودنارق هب هعاق ا

 ااو یررکید ۰ قدها روک هلا ندک ودا شعثواص نا ناب ع

 راع وطقم رسو یدلدبا مادعا اغار ۶ والیم هلا كن دعس دم بولت وط

 | مشی انا للادبع یحاح هلا اغادحم شپ ورد اما ۰ یدلردنوک هلوباتسا
 د یرغل و و و درد دد لناشاب لر بس تولوا رلعدا راستخا هاب راسا

 تولوا ندراع یلج نانو ا س یددلوا یاب لدتا روبح

 رول وا فوت لو نت هر وردو عح و ہرا !یهادعا كنا

E 



 هشس داوا نوا رداص وا ادا ندنفرط اشا ا سا ئ

 .ردرغقوا ناور و هد ا

 دادغب قباسلا قاک هدندورو هدادغب هلکلیلاو كناشاب دواد الا هخور |ا

 یلعدج هدا زوج نکیا هدهاشنامرک امدقم اغا یوبلع نالوا اورماک هشلاخا

 هنر هلکنادوردب تواوا یدک نام کا ورو ندازرما
 یدوا یز دلا لج هاوس یوم رزوس هابلابا لو یا هو

 ۰ ردشاردنوک هلوساتسا یعوطععرس هلا مادعا ندنفرط اشا دواد

 ودک ) هحرکاو ۰ رد دک هداما یشاسا دادادم هلتروص و هتشا

 شمتیچ یرکید بوشود یرب ندبلغتم هل ( دمار ناضداب و دانفا
 تن لاو نجوا رزرو لوصا نارا ناصا هدنمش دیس م یدلوا

 یعا خش یار کو تل ا دعب هما ییات را ار
 دراز رخ تیادمر فوم زن تاولوا هر اش ناف تر را (

 هلع رط ثراوت هدنس رهداز اشاب ناعلس يليلاو دادغب یدیسلوا ردتقم ||

 .یدالکد اخ نددناف د لدن وب ارظن دنعیدلوا ظوحم قلوا لوادتم

 یهددادغب یسارجا كنو نکل یدبا لوا یصن لاو ندجراخ اهقاو

 دعاسم اکا هسیا نامزو لاح بولوا فوقوم هنساغلا كنغاحوا نمهلوک

 ۰ ردت وا قیلعت هن وهرم تقفو یسارو ندنفیدلوا ۱ ۱

 مکح و بلغت هنس زو ردقو و شعر تلا لبق هدرصم دحر ڪک و ۳

 كن رام لوک دادغب هلن هنساغلا كنغاحوا نم هلوک نالوا شعا ا

 نم هلوک یهدرص- اشاب ىلع د نکل ۰ یدا نوها قوج یساحما |

 یدنالل وق رل هدو هعدخ ولردهب یدکح ران لدهيصدنا الا ییعاحوا |

 لع دج هکیدلاق ۰ ر ولوا مولعم ندرعالصفت یهدوراقو یرلار و

 ودرا لوس ر نالوا لرد وک نوجا درط یزارسنارف نرم اشا |

 رویغ يهدنتيعم كردا لاق هاج ریبادت عاوناو لاعتسا نح یس هی
 ۵ رکص ندک دتا رب دلو رهق یرلنت هلوک هلن ر ر E دوانراو لر روسح و

 راتعشا هدرشام دلج ندنرافدلوا ردا تللشکررمس رل هدرک مس یک هدنلبعم

 ھم ر ۰ ردعشل وا روبح هّجدا را یتسهراج قد كارلنا هرزوا یعیدنل وا

 ۰ 4 ہد لص



 ۱۳۳۳ هنس عباقو

 ندولنارا دعبایف اشاد و ینرصتم یعاتس ناباب نکیا هد هیاعلس اشابدواد

 اشا دواد هيلع ءان و شهلوا هلواقم هدنرندب هرزوا كا هفالع عطق

 دوم ۰ یدا شفلبق هبحو یرقاعس ررحو یوک واد نقر

 هدازهش یسالاو ناهاشنامرک هدهسا نا 3 هدهع یاشا یرلادتا اشاب

 ا دی رم ورال رار لدغ
 غاط هرف یبحو شهرک هلو تالاوعو هنداح نسح هلکنا هن دوا

 هند زا ازربم ىلع دج قرەلوا نهر یک نسح یردار نالوا یک

 كنا تحصن اشا دوج هسااشا دواد ۰ یدبا شمر و رارق هکمردنوک

 تودیک اغا هللا ةبانعو را ی لب یاغا هللاهبانع یرادرهم هرزوا

 كنا هلکغا قم دل وا لباق یراکفا حالصا كناشاب دوج هدک دیک

 رارق هکعا هیجوت هنیسانمرب هللا عزل یتغاصس ر رحو یوک ندنسهدهع

 عاج“ ر رحو یوک هلا رکسع فاك رادقم هيلع ءان ۰ یدا شهربو

 نهر كن نسح ۰ یدردنوک هفرطلوا اغا هللا هیانع هرزوا كعا طض

 یک یکیدتش لا یداوح و هدهار یاتنا ن نکردیک ههاشنام ۲ هرزوا قلوا

 4 ا هد ایت ها ناڪ سا ییعات :۱ يک هدعاط هرف هلا تعحر

 هدارزوا ید كب ناک یردار نانلو ا ندنفرط اشاب دوم ,رزخ رس

 هباروا اغا هللاذیانعو شيك هی هیاولس یسودنک بوغارپ ولتا ردق زو

 جازمو نام الب اغا هللا هبانع ندنغل وا ا رارف راواتاوب هدقدراو

 هيلا یوم ید اشاب دواد هن رزوا كنو ۰ یدرب وديا طبض یتعاصس یوک

 هفرطل وا هیجوتلاب یتیرلفاصس ر رحو یوک هلناونع قلاشاب هکب نسح
 ۰ درد و

 بناح هلکعا تعجارم هازربم ىلع دج قرهلوا شالت راجود اشاب دوم

 دمو شرت ا ك نزا نوصا دادا ودك ندا

 شلدا سرت رادقرف هقشب هعشب نوا طبض یی رهعطاقم هردو ناسجو

 | نامه هعفادلا لحال دوا قعلوا لصاو هنعس كناشاب دواد یعيدنوا

 ا شاب اشاسو هنیلدنم نا لیلخ ناو یادجک هلا رکسع یناکرادقم
 ر EE ندکدتا مازعا هنفرط هرد و ناسح ییافا حاتفلادبع

 هی ینارا رک اسع نالک هنیدادما اشا دوخ هلا هیاک رکاسع جد ییاغا

Hh Aی  



eتاک قداص ندنزردار اشا دیعس لوتقم ن 5 هرزوا  

 لالشلا یش ا هننریشع د د هللا ح ورخ نددا دغب نیل دک

 یا هرزوا راشع "هدعاق هلببسح قلوا یلیخد سد حشو یمیدنلوپ هدندزز
 ۰ یدلوا هشدنا و ددر ثعاب ینداوح یکیدتا مایق هاج

 كناشاب دواد ارح مو هنصا قفتنم تكناشاب دعس امد كس قداص حق اولاق 9

 توراو دار بت یدوا هرک ون اسایف دن . رلفدل وا لاو هان و نامدار 1

 شقیک هتنای كنا ید كب مساج هدازپ واش نانلوب هدنجا یتربشع لعارخ
 یدبا شا عاقجا هداروا به ری رسرس ناشال 1 هدنجما لئابفو راشعو

 ندا ریس هدنسهرا هرصب هلبا داد ردنا 9 د یراتیعج هلنروص و

 رلیدلوا ردا ضرعت نام

 هینالس ردا رومان هب رزوا كم قداص ساددا اشاب دواد هیلع ا |
 اش رزرو قلرا تسد تب ا د رانی ی و
 يدا ولر ي او یا ا هر یک
 ید كنازرم لع دم هددتسا شر و رارف هکمردوک یاغا لااا

 هلا کک عاش یا تر ندهاشنام رک ضرعتلا لجال

 قداص یس رڪ ندنکح هک مزال ی کر ح تاذلاب كناش اب دواد وشراق کا

 ده هدنفحس كن قداص قرهلوا غ راف ید ندنر € 5 كمردنو دن . رزوا كس

 درو رب ۱

 هلا قب رفت ندمنشو قد وشنو كن رح یثی و ردلابیبش هلبا ردنبلا ناخ

 نبع یس واتا ب رع رادقمر دزنمعم و دلاحا هرددبلا نا لع کک د ز

 لش لباقتلا ىدل هدف هيث نیفرط هلذغل وا طیلست هنن رزوا شو

 هلب رادع فیس رلکب مساحو قداص هلکعا رادو راد كرب قرولوا مزهنم
 ۰ راب دل اق توایق هراروه ردا رارف دنف رط مع ا

 هکو کر ع نالوا د و> وم هدنلیعم اشا دل ادبع ههاک هنتهح ناف

 هدنق رط یوک یدلا دنابعم اشا دېګ هداز اشا E نانلو هداروا ین |

 هناروا هلا یسولتا ر اشعو یرااخا نوردا یک د دنوم انا هلا اهدانع نانلو

 ۰ یدلروق ودرار هک و ۳ قرەلوا م E ریهلیخ ۰ یدک ۱ ۳

 هداه رع كا طی ا یوک هیناریا رک اسع هلب درک كناشاب د ۳ ا



۳ 4 ۱ 
 :تراسح هک ورايا هدب وعار هدوريک نسودرا وک رک ہد هسا راشفل و

 غلاب هرفن كيب ترد نوا هل مج یی رارکسع یهدفرطره ندنرلکدم هدیا

 | ةن رزوک ییوصهو ربشلک دلت تب رق هکو کرک هدلاح یرافدلوا

 هک ارگ اش یسلاو دادعر هدلاح یرافدنل وب هد ددر كا بودم هراس

 d4 رادا ی روت ندقا رطاو هن دل وا علاش یداوح شعرویلک هلا

 | لص یشاو ات تورا رب یمه دم راک دمهدنآ ۰ تلح هربحد فک

 ۱ 2 ا ما زرملا یهروت هدنل و هلاسم و

 : كعا تعدح دنسالاو دادعب هن شاپ للا دبع ندنفرط ولنارپ ۱ هک ل وش

 . ناباب و كلر و لدن اشا دوي DT یرلفایشس رب رحو یو هرز وا

 ۱ اشا دواد تونل وا ناسرد یقیلکت كلا اعا هک دس ه دهمع اشا دوج یتاهس

 نالوا شا رارف هناربا امدقم رارب هلا تعفاوم هراطرشو ید ندنفرط

 2 ینرصت» هل رد قلاس دانا اشا ناعلس هداژ اشاب ۳ نادن رلکب نایاب

 ندقر رط هوا و ه ورلع یط رش یرلهداما ثاکب ۳ زع ء) ادبع هداز اسان ر حاتقلادہع

 .i قرە- لوا ارجا هروک ذم طئارش ند فرط هلغغلوا لوسبق

 * ۰ ردٌشا ر دصاب

 هب شات را دال ا و دادغر ندنفر طظ یهلودلا رّرعم اس نارا | ۳

 : 7 . هدردیع ورندننامز اشا ناهس قوتد هدب را لا یسراف نال ےک

 ۵ رجا ڭىز مر نر یرلیلا و دال 1 هدنعوفو اح وف كنولناراو

 را لار اقا هاب شک دنا اقا یهو یسود سارو
 هاش بولوا راربغا تحوم هل ود ناربا قبغر مدع هار جا یعسارم و

 ۱ ندنکح هلک هنغالیاب ناطلس نالوا یراوح ناتسدرک هدرلنوک وب هسا

 1 عفد "یدّوم یا تاز هم وسر یارحا والتم قالسا مرز د فا قالت

 7 جیردنم یناریبعت یخ هلوا تمادن و ترودک تج وه شا مدعو ترون

 | هلودرد یعیدلوا نا انتعا هتسهب وقت دد ودح نام اشاب دواد هلعلوا

 .] یرغلو ایهم كن لاو بلحو لصوم هیلع ءان ۰ یدا شا ضرع

 ۱ تک هناح لصومو دادم سفتلاب كس رلبلا و شع حو دنطاو سا ویسو

 هدتهح وا و شارو رادصا هبلع سا وا نوا یر ال رمضاح هرزوا كعا

 اشابدواد یرابت باصاو اعز یمتیکشا هلجلاب كنه ولاو تالابا نانلو
 طورشم هل وا كناشان دواد ارظن هلاح وش ۰ یدیاشلدما نییعت هنتیعم



 | فیلد دا هدانا 0 ا ىا قو یت روب 1 لب لوام

 كرارب زو ردقو ار ًارظن هلوصاو تالسم یتدداوا ش اطا داخ هدنقح هبلغتم

 .ذوفن لاوزو بلاح یهشیدناو ههبش هدنفح ار اا دادمب |
 اشاب دواد نوچکنا هک مردبانظ ۰ ىدا ندنالاح بجو» ین : رالقتساو 1

 رس یو قعثو وا نوسلوا هسرولوا لصن ره هللا ازربم ىلع دخ 1
 کید مشا یکیدنیک توش و راس ا گمزاا تاتس اه ولار |

 ورک یه رکتسع ر ر نالوا رکذو شمردلی هبیلاع باب ناه ۵

 ۰ ردشمردقار ||

 | ناتسدرک رنو دشت ها را تالسلا ز هلبا رکب مماحو قداص |
 هکعا قلیدنقراص هفارطا هلبا تیعج ریثکت كرديا انا تصرف یس دا

 یافعتسا لال_شلاےلعش هدف دل وا فرطرب هلن اغ الا هجو رپ هد هسا دداللشاب 3

 یتلعش دب ز دن . هرزوا كعا لا نیا تاک قداص هلا روصق٫ 1

 لارا ىج لرشا تعفاوم ید توان دواد تردا ایرنا ی
 كکب قداسص بولیکج هنیدرو هلا باعصتسا یی رلددا ودنک كحدبا ||

 كب مساجو دی فک ندب ینا | ید یراذعش كفء یا ندن رلتک رح اورا

 هندناح هزب وح قرەلاق هلبا واتآ ر یو و رم نتتشاب ۳

 . ردشقک
 تعحا رم ةن رلبلاو دادعب هدروما هیات یرفد هوا او لصوم :

 ندنغیدلوا زاماص ردقوا ییاشاب دواد اشاب دجا ( یسیلاو لصوم ن کشک هدا /
 اض ورعم جور بودا اا یل رع تع ا مس ضعت كنا اشاب دوا دا

 هدبلح هلدرازو عفر كياشاب دجا یتبمهنعیدل وا ر هدانا لوا ها ۳ و

 هرزوا قوا باتا یسانم هدفرط لوا هلبا رادصا هینس دارا هنتساقا ||

 ید ندنفرط ساب ا شاردنوک یلاع صا قرەلوا قیجا لح 1 ۳

 ناتثالاب هنکليلاو لص وم كب نسحهداز اشاب نیسح ندرهداز لی ۳ ی

 یلاعلا مالل الاثتما اشاب دجا ۰ ردشلریدلوط یی قیچآ اا سما
 رامعلاق ندر یکید-شود ی 1 و اح هد هسا e نذلصوم

 كناش ابدا ود ندنشدل وا شعاتلاحد هباشابدوادوشقک هدادغب رسا وف | ۱

 ۰ ردشلروی هدعاسم هنتماقا هددادغیكناشاب دجا هنرزوا یسامنا رارکت | "

 اشایدجا یلابا لصوم هلیساهنا كناشاب دواد هن بویمک قوچ یسهرا |
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 تولوا هدلاحر رزک هن روهج هعتج راشع یلود ناربا تقو لوا

 دهع یلوازرم سابع هدهسدا رونلو از ريم رب هدنماقم قلطم لک و

 نالوا یربیلاو تالبا ۰ یدراباپ یتکیدلید ره قرهلوا رکسعرسو
 لاظم عاواو تکرح هنارس دوخ هدراتکلم یراقدل و ید رلهدارهش

 رالوا مولظم هلت هج یرافدلوا هدازېشو یدراردا یدصت هنابدعلو

 یدعتو اظ هیاریا تلاع ندنرفدمهلو عجرمرب كحهدبا اغصا یت رات اکش

 . یدیا هدکقیک بولوا بارخ ها
 هدکعا راسخ ثاربا جد ه هیلعتلود دودح یشاشغا لاحو كنارباو
 ۰ یدبا

 یهبلعتللود دودح نوجا دادما هبااشاب دوځ الاب هحورب كنازربم ىلع دم

 | یب رام هدب نیلودو قج هيم هنلوا قیفوت هلود قوقح یسعا زواګ
 هرزوا ققل وا هناا هنسللاو دادعب یی هنعیدل وا هلماعمر ثكحهدا حاتا

 رهاوا هننیفرصتمو تالو هب ولاو تالابا نانلوب هدراوج لوا الاب هجورپ

 5 یدشلرد و هیلع

 | قدور نالوا یعنسط یلوصحیالوط ندرهلءاعم ولردو جد یتلود نارا

 رارب هلکنا بودا ما زعا یی ریعس مان ناح یلعبح هب داعسرد نوا هلا زا

 ۰ ردشرد وک ید لف رب هنا مطع

 عاقسالاب یکیدلردنوک لیف رب ندناریا ابلاغ اشاب یلع دمحم یبیلاو مصم

 كناو شهردنوت یلاک ریغص لیف یکیاو ینادوس ریک لسیفر دوا

 طساوا ۰ ردشلوب لوصو هدلوالاعب ر رخاوا ینع لوا اهد ارګ یرالف

 لیف لو رب یراکدد یدوخو یدک ناخ ییعبح ید هدرخالا د

 رلهنوام كوي هدهلکسيا مان ینایل زوکوا هدنراوج رادکسا ۰ یدروتک

 نالیدا مضاح قرهنلوا شرف راهتحو هتسرک هن رارزواو طب ر هنر رپ

 هنسهلکسا رب زو هدنفرط لوبناتسا تونلا هلتجز رازه هن رزوا لاص

 یتیدنلو كرللبف یکعدقم هدنساذح شاط یلیکید هدننادیمتا ندارواو رامما

 ۰ یدنلوا قوس هروخآ مان یماط لیف
 | یدلوا هنصلکا یک رب هنقلخ لونناتسا ۰ یدلاق هداروا رالف تدم یلیخ

 ندماحد زا رفرطوا كرهاک هنساشات لیف ثاناو روک ذ قوچرب نوک ره

 قاطر و راش رح هرزوا تشک هداتاوا فداصتلاب . یدزالوا لاح



 هدک دلک لبق ید ,e نالو اردنا ماش ندرللش سان هلکعا روهظ راف ۱

 لتح هدانا و ۰ یدلاغوج لاقو لبق ولو یدیشاوا راغلاتف هلب وب هل وش

 9 ید رالبف ه ده رمص یتیدنل وا ق هارو هاروت رس قرر زسفح

 ۰ یدلردسک یوا كنوکتفکو یدلردنوک + هنردا یک یغیدلوا

 ندنسهدراب فیلاکت نالو عوفو ر ولنا را كنول هبس ور اس لعب | ۱ ۳

 هرکص ندک دا دهم و طس یییداحا موز كەمال سا تلود کا هل

 یرلیضعد و ردکت راذاممرپ وو ےل اطم هنس هداب 5 ندنارا حاج هددنم رح ۱

 هل وا هد2> هنس نج یسهحوع كتارا هاشسو ییهدنل وا ریتم و ترص

 ه یهاشدا هکر د هلا هنامحم هغلاب» یتغیدنلا شورغ كب قرف ندنسودنک

 دعع ا 4 A62 حخاصم ۰ زامهل وا تک یا هژیتسح قلوا

 س رام ها هنلعتل ود و لومو ندیهاش فرط امدقم هد رل هااکم نمحا نانلوا

 زا ربع ندرلنهرو در 5 نداد 5 و ) یتید وا دعو هات

 قالوا دودح زواح دد او قق وا در راب رارف و ران الاق ورک هداما ۱

 ارخۇم یک یکیدستا دهع) ییسهلج هدقدنل وا هداقا 3 یرلهدام

 ینیدنلوا مده كنس هعلق شتامدص ندشرط ولنارا هدند ودح ناو

 هدنلوص و دم ور را تور و زوس ید هنس هب وسل كشياوب دار الا یدل

 یهعلق هدکلر هلرارومأم هیلعتلود یهدارواو لاسرا هناو یتب رب ندنراهدا

 هَس را هرلعتل ود ندنفرط هس رول وا غلاب هب هب قراصم هلرهردسا فشک

 هانا نارا هدنحر لئاوا مو اززعم و شا دهعت نكح هدا اھا ۱

 در بوش وا لوق یر رارف ناربا هن رزوا یادهمشو كنا ۰ رد شک
 هی ست دهایو یردتوا اس یروراض داعلوف سس یا نا
 ناو یواح یتا كلدا تایمز هب یرا وع نسحو قماعوا دبلاطم

 ۰ رد رد ول رلیماس مان رها هن رابلا و ردلج و مورطراو

 هک یتش عیاقو #
 هلا صوت تیمار هوا فرط ندنفرط ما ردح د ارام نیس نج |

 دود نک هرکص نا اشا راف س تمدخ فسو دم ازریم نالک
 ی

 تحورف اعل هلغلوا توق ندن وعاط رر رر یس هەدخو دالواو لابعو ۱

 داح یکیا زو وا قرهلوا هب ده ندنوا فرط هلا افا درول ردتا ۱



 1 شرت لاسرا هنسالا و دادغر هرزوا قوا لاصدا هبا را هاد تکا

 0 هلیسرط ناسارخو هللا یدنفا یسح یرادرفد هرصت جد ندنفرط كناو

 ۲ 2 ردشلردن وک هباراخ

 ۳ هلا تلج E كس نج ک بولوا یان ءا هنردا اقاس ند هبلغتم

 1 تو ندح انا دمع یشاب جوبق یلغوا نرب ود غاط نانلوا بصذ نما

 01 صا نالوا یر اا : حاطاریما اف هدهار یاتنا رول

 || هلوبناتسا هد رتص رخاوا یعوطع» رس قرە لوا نی بج . وه فح

 1 3 یشاب یوبق نالوا ینا ان یسهعلق وکر و یردارب كن ۰ ید 3

 شک قم یعوطععرس یلنا e ما دعا هل تقر Ra یطفا 2 ا دچنا

 أ . ردشلو لوص و هلوبناتسا ابقاعتم

 ۲ نالوا رداص ام نامرف هدف هعفد جاقر تولوا نان تسق وع چرا

 ان هنغیدمل وا لاح ندداسف هدنساضق رهشون هدانناون را یخ زاب

 ۳ ۰ ردشف وا طیض ند ربم بناح یتافلح یقرهنلوا مادعا هداتناوب دوا

 ما ندا رارف هقارطا ندرلدل وا قاا كوا هدلالتخا ندا تیر هدسا ویس امدقم

 . ]| هدنرب یشباسا كساویس هدهسیا شوا مادعاو ذغا هدانناوب یرفن ترد
 1 < یوا e لونه هد سا وبس هکن وح ۰ یدا لعد

 ا ا lL ندنهوخو ص lT ییکحهروک

 یعیدل وا اهم هرزوا لا موعش هنارسیلا و هلا عج هاب یلقاسا ماطر و

 | قلشالکا لاح تققح هدقدنل وا ناذیتساو ضع هتداعسرد ندنفرطاشاب ىلع
 الرو ضاوصخ رشابه هرزواق وا یقلهف رطررب راثل وا باس هسدا و و

 ۱ زر ررب وس الو هعزانم ىدا هدنل وص و هباررا كل تمام و

 | ت یاو كردبا عمح هلک تیشخو مهو هیلاها یک یفیدنالشاب هفیقوت

 1 هللا عفد هلا هاڪ یرال يبس راف وة وم هن رزوا یرعا روصح هد ارس

 ا ا توہم ەنل وا اسا هداروا قدرا اشا ىلع هس زوا كنو ۰ ردتلدا

 ۱ زا راتسع هرف ید لاا سارو لوک هرو سحاص راصح هرق

 ۰ ناسا ناو دبح و هناشاب دالا فط قر صم تحاص

 ۰ ردنآن ولت ولردو نروتک هفت هناشو نروشود لوک یمو هتشیا

 ۳ هدب ودنا هعلاطم یک کرک هطوا طقف ۰ ردکرک تباث هدشزع تلود



 ارخ وم ۰ 7 هرز وا ید تا قنراو لا تر زع هروک اک |

 ۰ ردشم ! وامادعا هداروا ردوا ق هسا رق هلس رهن رب دو غوا نلوم

 تويز و تها هب هیلع سا وا اشا نان 0 یغناجس نیک هق هو ود زا

 هد 3 وص هلا عف مهر ییلنا رم روم ندنکیدلکها ۱ یدءتو زا ه راضف راوج 3

 یقرصتم هرد وعشا یص وصخ یلاصدا هن روم 9 لع تواب دا روھ ۵ دتماقا 8

 هباشاب نیما ین رزرپ ناربم ربم یاس نیک هقودو هلاحا هلاشاب ۰

 هلغلوا ندنساب رفا كناشاب قطصم هسا اشاب نام ۰ یدل روي هیج

 + یلدا( لوک ردوا ا رم باش د ردوا ین ا

 هللا هصاح همدخ هک ر هدرفص لالخ اغا رع دیس یراب رمش رادق وح رس

E E N 
 e مچ هاکعا ترقت یامژ 1 سنت هوامش مرح اا :

 شات بولیاب ناهک ان اغا رع ن کیا رارروط هرزوا قابا هللا راظتا اکا ۳

 تح: یاب مج E رد وا توف هلا هيو ریه ربع هو بتتعردو ۱

 هلاک و لع ه رید دن هدفدنل وا را هلا ب تلخ ندنخان وق یدنفا

 هصاخ ناخ هرکص زور دنح : لو حرف ایه نر هناک زانو" ۳

 یتناونع یدنفا هلیبسح یرابنعاو لیم همولع لیصصتو نالوا ندنراقا |
 : یوا رادقوح شان یذتفا رکب وا نالا ۱

 لوصا یکی یبدلوا دمای هح ول ملزم هلدهح یتیدل وا مدار را اعا رڳ

 ی اسور ی ریه هلل وا یسا وشاب كنا رک هطفاح دقن مورو ۱

 دا حا قلوا خوا ےس ءا هدد وا رتعم و قولو جد هدا

 ار رب EAS N هاش را
 یافو كنا و ۰ یدبا لا ْنظ ۶ و بس هل هدنعح اما ىٍ

 راتاو ا کر یدیتلو ۲ هات تخوم رخ سا
 زار هل وا لئام هل وصا دی دی كس لع یراب رهش راریلس هرزوا یتندنلوا

 توق فرط كس لع هلنافو كناخا رع هکوبلاح یدا هدنهیلع كنا یدنفا
 اک رل هعيق د وب یدا را و لاقحا یاری و یدور كنوردنا قرەلود

 درع تار اا ندآ ناب رح و دو ا یلع ی ناب رب رب هلا یدنفا

 كن لع ار ردو هب یدوت ا لا روا ماد نام ندرة رو ك

 ریمهلس یدردتا الا ران هنو اڅ فرطو یدنالل وف را هسسد وارده ه دنمج
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 ۰ ردشلوا رادعس اغا رادقوح شاب هلبا لرع كب ىلع ابقاعتم هسیا لاح هنره

 هدقدراو هن وامه روضح ك ىلع فو یافو كناا ارگ هکر د هداز یاش

 ( لوا غاص نس هدناهج مهاشداب ٭ لوق مدفااکس رونلوپقوچ ( تدب )

 موحیم یکیدلیا تشاشب ئارا هدننعک تیلستو تراطش راهظا هدننیم ز

 ردنکسا هاشداب ینبم هراوطاو هشقانم ضعب ندا راذک هدام اضعب هلا

 صوصخاب و راربغا ثروم هن رلنوبامش عبط تار كنب رترضح تیج
 یمرکی لربلنارقص هام هلفلوا راصحا دح "هدیسر یدادتما یراقلرادعلس

 یدنلوا لا شرا هغابوف اززم دن هلا لرع هللا یوم نوک یهجوا

 دننام هلعلوا ناباش هیرادحس دنسم یراب ریش تربضح یاغا رادقوجو

 ۰ یهتنا ۰ یدلیا ناباتو هدسیز یلاع "یلدنص لوا ناشنرز

 هکهب وش ۰ ردشفلوا لع جد اشاب فور مظعا ردص هدهرصو هتشیا

 | تدلوا تذام قاربدلاق ه هناتعلاب رببظعا ردص قح هنلوا مادعا تقولوا
 راظتا هنمادعا هلکلردنوک ههناختلاب هدرفص رخاوا اشاب فور هدلاح

 تر دلو ل ااا قرهنلوا ناحاو شک هتسودنک نا نکروللوا
 یاس راکدنوادخ هنر و یدلردنوک هنسهرب زج زفاس هماقالا لحال

 ر چ ساعت وه درد فرا لوا نوکر تولوا قرضتم
 نالوا ندنابوسنم كندنفا تلاحو نانلوب تخم هدنعانوف كناغا دجا

 ۰ یدل وا مظعا ردص اشا دمع شیورد

 ولناح هلب وا هيا یدنفا تلاح یداروفو رب زور رویغو نبتم اشا فور
 و زو رب ترشم شد وردو بنا| نیل روا هتتشره بوسا مظعا ردص

 لخادم شعروک یسهب ر اف شوپ هدلوبناتسا اتا فّورو ۰ یدرارا

 هلو اتماهن هدروشالوط رود هکدناش هلفلوا تاذرب رولب یلود حراختو

 بوغا تعانق هلع هلیسهظحالم رولوا الب هنشاب كنسودنک و رولک

 هنمادعا یراتمضح نان دوم ناطلس هددسیا شللا ما لا یتمادعا

 ۰ ردشمردنوک هزقاس ایفنم الاب هجور بوبعا هدعاسم

 نکل یدلک هترادص اررکم هرکص اشاب فور هلهجو یییمخت كن دنفا تلاح

 هبشر یداشوع هداب ز ندنموز هللا رت هیلکلاب یتدحو تدش یکلوا

 شب
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 یکیدلیدو رااب ینکیدتسیاره هلب و هلا دوعص هلابقا ورذ یدنفا تلاح

 زامتیچ در كرهشود هناسل كملخ هک دنیک طقف یدبا رریدتا مظعا ردص

 یی هب» 9 رکفا هدایز لا هسیا رتافیچ هلابقا 9 ا هل و یدرودیک هلو

 ۰ ردعزال تا روت :

 لوزع ندنکلرکسهبضاق یلوطاا هکر بد هدنس دع و یدتفا قااف نا

 لامو لاح تعسوو هلا لع كرتشم ردقو لقاع هدیدنامجرب هکیدنفا نیما

 یسادنعک هدلا و نزد بل شوت دسور ۰ ىدا لثاما دنلب رس هلا

 هل رس هتش ر رس یتناما اش ىدا ر هدلاو هلا ا هب اغا فس و روهشم

 ۰ یدیشلوا یلوطانا ردص هللو و شعا لیصع ییاولوم هطاغ ةعفد

 ۱ ردنا تیذا نوک انوک هل رانا ل هدنمدزد تویمهکخ یاب را قد رط

 یغیدلوا زواصم یناسکس ید یدا راشعا بیقلت ود نیما ناطیش

 مالالا“ نوعا ناد وقالوا ر هدنعا زن تیلوت كنیداماد هدلاح

 رارد هق رش ۰ شلوا كحهدیک سلجم ا ماتخدعب تواک هیدنفا ییز, ۱

 تودیک هعلم لب هعج ره یدا راو تروع تاوج سا هب ودحر

 هاوو رربدل وک ی دنفا وات ی هدنرزوآ لو هلا رازوس نلرهطم

 ندهاشداب و رربک هرابک راود هلا ونع یه ودح هاشداب بولو زو ا ۳

 هدنسلح مالالا كنندنفا نیما ۰ یدا رولا نودا ندرصع رابکو

 یدیشهلوب هدنس هناخناوید كنعانوق مالسالا مش ید دش رش نوک یتیدلوا |

 موسر كعا عییشت ردق هتشاب نادر رامالسالا 2 یا رک رودص دم 1

 هرزوا مسر یدنفا ی مد ز هدنندوع كن دنفا نما هلید ره قلوا ندا

 هن وعلم 5 ده 9 رش ن کردا هعلا تم توهبج هب هنااود بوشود هنکوا ۳

 هنک وا كناطشو ندنالسلا هيلع لوسر لا نس مدنقا توروک یرانوب ۱

 یهیصفو بوریغاح هلا ادص دنلب ود ییروشقاب هب و توشسود

 راتخا یدنفا نیما ۰ شقشیا ربرفاسمو عانا هللا نانلوب هد هناا وید

 نو ۲ حوا تونل هتسج تعاسوا ندنلاو رو تكحدشبا یو هلغل وا مدا

 يصد یدنفا یی ن نوک كلوا A ص ۰ یدلبا تاو هدنفرظ |

 تب ار را ردک یکیا هلعل وا ش انا ی ید باتع صعب نوا دموقرم
 سس چححجچچ۰۰۰۰,۰۰9۰9۰9ت9۰9۰9۰9۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰.

 حس سس سس«

 1۳ ی دمت او سس REE 8 ها ی ام ایم دا a o a a تی ا لب
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 ۱ تانج a 0 ۴ یدلبا تافو توت هتسح لر دیمهدآ ل

 یهتنا ۰ یدنلوادقنوګات ربع ندنفیدل وا هیضقر قویسمان ۰ قدنغیص هفح

 هنلاراشم ید یر كرناینئاص ندقلخ ناسل هدیونکوک هنلابقا نامزوا

 . یسدعف و را هتخودس ناک هرومظ هدانناوب تولوا یدتفا ندا لان ز

 نداعلان ز هکهلب وش ۰ ردشهلوا ل رع ندتکشسم هلتر وص بی ضر هن رزوا
 | ذوق هنس ودنکو شلو! مالسالامحم هلبا بانا هنب رقم ضعب یدنفا

 ]| كوك هدتعذع ماقم : دیعهر یالع یامدق هدهسیا شلر و لالقتساو

 | یەک قیرط نالوا شازو هللا راودا رور دوا ۰ یدبا راشهروک
 . ندنناربصم كنالع بوقیح هنادیم هلیس هیعاد كا حالصاو ريت ولساسا

 || هدهرصو قحا بودا دیدهتو ریدکت هلهجو رکید 4 و دیعبو یث

 ۱۱۰ یاب هاو ید رام افت اورا و ا تقو زا یناسشمو اب رفا
 هل ءاطع ندناضق فارشا یی وتکم هفشب ندنو ۰ یدری و ترفن
 نان صف فا رشا یمادنعک را یروظنمو لوبقع هدا ز ك یدنفا

 رابسنم كفرط يکيا ۰ یدلا هنلا یثیاره بولک بلاغ | یدنفا قطصم

 1 دننام كنيمالسالا جت "هریاد ۰ یدلوا ادب ای

 | قوج كس ىدا نیداملانیز ید هلتهجو ۰ یدلزو ینزود نزود
 .یرسرس نالنید زاب و و نانلو هد ز هبلط هدانا لواو ۰ یدلک هناسل

 تهورکم هورکو هلبا مادعا یرلیضعب و ینو سبح یرایضعب ندرازافو
 عوقو هحجدقا هدهسیا شلوا رکشت بلاج اعقا ا 1 ید و
 كنسهیضق ( ناب وا لجرامرکب ناصالادنع ) هدننامتا سۇر نالو
 نوا رطاخ هرامدا ا قوجر قرهسلوا تکرح دن سکع

 ید هبلط نالوا تقایلو تیلها باب را هلتهج یعيدلوا شلرب و راسور
 و گكنهبلط نوت و ۰ یدا راشلوا رکلد نده ز تافرصتو

 قوب یک جھ كرارکشت نانلوا زاربا ندنقرط راسا جاقرب وشراق
 ۱۱ دا نا ید نالوا ناتسلاب نام هدناشالایپ تفولوا "۰ یا

 كندا نداعلان ز خد ریدنفا هحاوخ لوس یک یدنفا فنصمو

 ا اس ایا در وه تیام
 | ی نامهرق نوچ ر ند هبلط یهدنتبج نب رش ععاح جاف اراضف نکیا
 هلبسح قلوا یطحت موم هسلا هدانا لوا تونتسیا موم یا ندنلاه

 زکلاب لاق هلتېج یودا شفلوا هست یسالربو هداب ز ندموم رر هسک ره

 رک ی



 رادتا دنعف د كەد 2 ا یر  قالوق یکهداروا هصنالشاب

  هلغلوا هرحاشم ِ نر بولوا 0 زات و یا ا

 لرازاب و تفولوا طقف ۸ شیت هک ا بوتوط نس هاج رای ےک

iیر  e,هرک ون ندنفیدلوا شلری وب زو دج ءدای ز د هراد ر  

 ٠ رشا ربقح و تربط هح اخ رروتوک هن سوپ 2 یر هنخوس 11

 0 هلا 2 ۱ یلاوحو یون دا ۰ رایدتیک

 و یرافدنل وا مادعاو تا وا ق ا ا اب ر هتخوس ی ها درو

 ندنکودیاشغ وا قی وشو ك ر هل لیت : رزوا كنو + ی ]وا میام شد

 لجو ىح هدف رط ره و یدال و اط قاط + هہلط رد و دام نوک لوا

 یولع ٌهباط هلغمروا هلس یا كاش ر , كعد A و ۰ یدتلوا دقع ۳

 ۰ زالوا یضار هسلوا هلب هجاوخ یی ورضم هریو ترض هرم و ||

 كعتردلوایلع تلاط جاقرب نوجا یضام لعفر یمهلومم اورع دز برض |

 رد را ا ضضض نالوا هدننح ۳ a IN ج

 زردک هاو باب ( اا ةعلاط سمت ۱ توت ۱۱ اراب یدعا

 هلع رش عفارو یرجام تیس لاژسو یوعد ی El نوخ 1 رال وتم ۱

 مهم ردق قموقوا ی اروز | اروح هز ااا زردنا تا

 به تداهن 0 یدنلی وس راز وس ناش 7 هت یک مند ۰ 0 ۳ 1

 ل هاوتف ناب هلا تریعج یه داد ف رف هدرا u ال داش حماو
4 

 ماشخا لا لاقو لیقو یدلئد یونقلا هیلعو ا ۳
 یسادرف ۰ یدلروک هلا فب سصت یربص ٌدعبص ہیک لوا ۰ یدلدبا

 هدرلعاح رلثلوا یشاب زوم دنا هبلط یار هلا راشاپ رک رکا
 هدنرقدلوا قح هقتبح هسرد یرلیضعب ندرابدنفا هجاوخ ردا تیعج

 یسومان كمولع ةبلط هلا تب ور صاوعد و یرردنمو حر |

 كرهبد زالوا باج قموفو هلی یمهلاسر عتلا ملعت هد وا لاکا |
 رلیدتا تیعج رشکت هلا توعد ید یدیلط نالک هغموقوا سرد |

 رها لاسی هرکس لک در اساس ل یرهت تلجا فا

 ( رجا لماعنم عفرا مقتسپ لهو ۶# هسار 2 سیل لید یا ۳
 هاونف تاب ج وف 0 وو هرزوا قجا ثص ندنسابا نم یتفلا ه.ش نس هریو ۱

 کود یلاقندن و و ا ا وهرب n ندنکیدربو و مومرپ ۱



4۲ ۴ 
 هلبا ریسشاب رکو رازابوب ییالسال جس ةناحاوید ۰ یدلوا مایف زور
 ترج راودر تشد هدنس هرباد مرح یدنفا نیداعلان ز ۰ یدلوط

 هدست ام د قابس ی EL ۰ یدزآم هعبح وراشيط قرلاق تولوا

 هنو بوقبح ندنس هط وا قرهلوا رسصم هدنساطح و لعرح قابسو رقتسم

 ۱ دوا راحات 5 یدزاب هلل ز زا هدننلا تاق وتو هرس هکی دلاق ا نکیا رد

 : یر ره كنادنعتنادو عابنا ۰ یدنل رک هد هش وک ۳ ی یدنفا اطع نزن وتکم

 ادص ر ندافقره وو نابلکد قوح زوس هدنادم ۰ یدن رلواص هدلع ررب

 تولیعت ر هسرولکر نا یدوش زردبا بلط ییفح دل رابلاط وا زب یک وام

 || رد زرا هک اح هلعرش آد هلا مانالا یتفم یار کر

 سرد تای را هدءرص و ۶ یدا ردا تګ DEE ,صذ و لزع هد رایصعب و

 | هفر طررب تولبروق ندنرللا هل رانا ددل و تصرف جد مولع ٌدیلط نالوا

 هاست | ۳ ۰ یدروس ردد هراهن فصذ قلهشعر راقوب 2 ید ردنک

 اه یدنفا فهم ندبلاوم هلا لاسرا و سعد دنعتلادر نامش ۰ یدلاق

 ES ۳ وا قلوا لد ۰ ریدنلوا توعد یدنفا نما لد هرزوا قلوا لد هتسهلج لر هحاوح
 یتوعد ببسو رابتسا یتیفیک هن الفاغتم یکشعا قوب یرارخ جم ای وک

 كحک ید یرب نوعا یرلتع زع لتحت نکیا لردآ راذتعا لبا راسفتسا
  هدننس هط وا نيام ب واک هاوتف تاب هارد قردلوا را را وس بسا هلا ز ۳9 كم

 ۱ ارت ی رم یک وا د
 اتداع هلا ررقت یتننوعصم ( مدنلا مشامو تمدندق نالا ) و راشو

 هنصوصخ قالطا هلرایفنع بقعرد تراهن ۰ رشلتا ر دكت یهبلا راشم

 نوچ رهراهب كلواص ) ب وتیج د یسکیا هرکص ندکدلرب و رار
 نکل ۰ راغععاط قیعجلوا هلا تراشارب ہے و ( ههترا ناوید یدلاق

 بسانم یساقنا هد ماقم كنیدنفا نیداعلا نیز قترا هن رزوا كنوب

 هلا EEN یحزوتط نوا ثلوالا عی ر یادرف ندنفح هبمهلوا

 یکم یبا مور ردص ااس هن رب و ۰ یدادبا مازعا هتغانوق یهدرادکسا
 ٠ یدلوا مالسالا ج یدنفا عصام هداز

 راستا ودر ماجرا د شب ورد مظعا ر ردص هن هدلرلتخا ماکنه وب 7 رع

 هدندبق هناعا هد ولک یرب ندنفرط ماظع رودص هدهلو یدنلوا تیفک

 هلا لر هنسدعسط یارح ندفرطره شا هکرویلبشالک ۱ ۰ ی دلو

 هک نیدباعلانی ز



 9 بد ّ

 هکردلو a :دند دهن هد و 5 شمرو هنلوا راظتنا هل رع كن دنفا ندیاسلان ز 9

 هداز یم مد سا کا روصت یک اهدا زکم امدقم یدنفا تلاح

 نایسح هرافالسالا مس ۰ ىدىشىامشود ری هنلاتص زونه بول اب چ

 هسا زالوا هر وات تلاع ندشذل را دیس یوم هسا ۱

Eیم شردت وک ربخ هنامرح ود رها ادب لبق ضاس جاقر  

 لق جاقر هله رهيل وست وت ییلافص بوثاب هر و یافا دوع د هداز

 ۲ ردشک هتم تم ماتم ح و رشد هحور هرک ون و شک راغا

 تداع كلردنوس یرانف كنس وت مال سلاح لا ج
 مر یتبحاصم سلحو لئام هقاطلو وکشوخ یدنفا ند الان ز تولوا |"

 ند مود دا دنح وس ج ورم هد ورب ندنشدل وا لام هبارقب

 یرانف مز یوم دل را هتخ وس هدنفدنل وا لزع هن رزوا لالتخا نالوا اتعییب ۱

ll ۳قان ودر هد مان ی دن لر نوای هدر ا أ امداد و ۰ شعد  

 یدنفا ) هب اهاس تاد لونلا یدل هن وامه ٠ داتعم رب , هدنکیدتا

 تماقا هدنراتیلو زد مایا قحا هدنرایلاب هيم 1 مادر مدنفا ( رد

 ود ( 5 هتفد میدنلو ا راردنا

 قارط ۱ هلل وا روا داق هد نایک | هعقد وب ۳ ِ شرو باوح

 2 اا اکر وص ید هدقمح) قلو اب رد

 كناو ۰ یدنلبق دیو ین ه دسور نږد هناظحالم صعب هرکص نوک ج وا |

 یدشر هداز ییاج یسیضاق لویناتسا اقا ینیدلوا شمردتا ی هب هس ورب

 یدنفا نطصم ی دا دهد ال یی مس ۰ یدنلوا قالطاو وفع یدنفا

 كنهداز یک لصالاق یدنفا اطع ی وتکم اما ۰ یدنلوا ن هسدق

 ۰ یدلاق هد رومأم یل وتکیو ۰ یدلتروق هلیسح قلوا یدا
 ll تلکب تزع نالوا حقم هدیلورساک افن ا ندهاظع رودض

 تاجا هفحارا 9 هلا ا نردن دح تولوا ردتفم هناس | لوح

 ۰ یدادنآ ین هب یلوساک دوا اش و نت د دا

 هداز ییا دانا لزع قید یدنفا ید مع درک وا یا قن ه3 رص وب

 یزارفمس لرایدنفا هحاوخو ۰ یدلوا فارشالا تبعت یدنفا باه ولادبع

 ه ردا هب یدذا ند قئرو ۳ ول وه تد نر ماش هب یدنفا نیما لد

۳ 



 هن رایضعب ندالع رکیدو یی ولوم هرونم دم هرکص نوک یکیاو یسهاب
 : ۰ یدلروب ناسحا رایصتمو رعل هب راو را هباب

 نالوا یراح هنامرح هدنر هنایم هلبا مناخ اهاز یریف فصاو كندنفا ماخ

 | نشا كنا یدشا معاخ هکعا تالاح یسه راح هب یزراکتسداګ تالماعم

 E اا واک لکم اردا شا
 طخ نالوا رداص مدعم هام دنج هلغلوا نوامه ععم "هدیسر قرءهلوا عياش

 | هک نالوا جوز یا ندنسهشحاف تناهاو یریق یکم هصبجوم نوامه

 . دهلاعم هدکلرپ هلا یدنقا فراع دج هداز یدنفا دارم ندنراول هباب همرکم
 || یک ۰ یدا رشغوا نف هنغاط روفکت یریف فصضاو نالوا یتسودو

 تفع نماد ربهطت هلبا تباناو هلو رااح هدنببقع جش كن هداز
 رحاوا یتیم هتشدنلوا ماح رسا هلا ضع هن وامه باکر ی رکذلیا

 ۰ ریدنلوا قالطاو وفع یسهلج هدلوالا عید

 اح رك ٌهطاو ۰ یدلوب ع وقو ارزو تاجوت ضعب هداشاوب هنب

  تغار ناریم رم یظفاحم یلواناو یتلابا هتسو هلترازو هنر هباشاب شی ورد

 .ندرلیشابجوبق هددهرصو و ۰ یدلروی هیجوت یعلطفاحم رببک ٌةطا هباشاب
 رکاش یلتفاح هرومو ۰ یدلوا یا ه را كس تباث د ومع یرظان همارد

 ۰ یدلدنا

 کشا ندنناب دعتو ملاظم كناغا رک ینابعا یساضف بحاص راصح ہرق

 دلو ندای راسا رک ۰ یدنلوا ف 4 هنس وغام هداتنا وب هلغغ وا

 دیعتو ن هفرط ررب هللا هلبسو رر ځد تاوذ ضعب رکید ندرل هرمشط

 ۰. یدنلیق
 .. ردتشغ وا رادتا دننفئو درط ندنداعسرد كرلکیلوتاف هداناو هتشیا

 یرلبهار كيلوتاق وریتدتسهنس شب ناسقط زو كم كن رحه مرات هکنوچ

 || قمرا: راروشیلاچ هكا كيلوتاق یرابنمرا قرهشالوط هدهسورحم تالاع

 كيلوتاق هلبا تبنوذامو تردق یغیدلوا زیاح یلام نامرفاب هسیا قی رطب
 تلاع رنک ۱ كرلکلوتاق و ۰ ىدا ربا تدش یارجا هدنفح یرلهفود

 یراولوا هدنراروهظ لئاوا تویلوا یراهریقمو اسیلک لقتسم هد هس ورح
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E 
٤ 
E یسهع رک یدنفا یکم نالوا نامز هرهش هرزوا قلوا ناوخا تادنتترس | 

 | رومأم هتاقا هدیلوسلک هرازولا ع وف رم ندنفیدلوا لیلع اشاب دجا



 ردا نفعت 7 بول هد | دیم ه درب قوج هلج يدو و ی ۱"

 | ردق هن رهجرد قوا روم هکعا . نفد هن : ایا وح یراهاخ ندنفیدلوا ۳

 | راکفا دم وهفم )ج مام لع ا I یدبا راشفلوا ريق

 ا ا o E یک در
 نوا سا ناف طنز ساب تربت

 هیاربشن ییسهببهذم راکفا كيلواف قرملوا موتکع دنا راکیلوناق بولک ||
 ۰ یدل وا كىل وناق راشمرا قوج ك هو رظ تفو زا هلتهج ییدلک ۱

 | جد نودالغوا دوادو بوغایلعوا رغنط A كا دەر ولا

 هفاطرب هح ور اهلی رفت : ندرلینمرا 6 کل واق قرەلوالخا د ەنبهذمكىلوتاق |

 ردنایعاسم فرص نوجا عانا ید یالک و ضمب و ج ورت انلع یی راغاط

 ۰ ریدنلوا نن هسودر لعوا د وادو هد ول لغوا ریغنط ندنرلقدلوا :

 نوت رز نرو هه ی نشنرع یاس نی وا

 یررکید ۰ یدرزتسیا كعا نیغ ضاغا .هدباب و بوبد مزال ههل مز
 نولب یوا ك رر مالسلا دلع اع یا اوا ۲
 رزالاق للاخ ندداسف هد هس ورع ثالام هلییسح قاوا و لعاب هجراخ یراشاب |

 رردبا هاج یتفیدلوا شلکود راک ردقن هلتفو ندنزو كاباب و رود ۱ ۳

 هنغ دل وا تیلح قفاوم یمالخادم هههم رومآ كتلود رب ۰ یدیا ۱

 ؛ارفارص هداوبناتسا هددسیا شاروک مجرم لوا یر هدرما لوا ارظن
 ا چ ر ا ۳ هژتهحیرافدلوا بصعت» هدنبهذم ییمرا یعوج |

 تولوا یر دشاط یمراو سفدوتروا یتیدیاط كن دیلعتل ود تقولوا هدرب اه

 هلفل وا ب رطب مور e یسناحور سا كوب لا "لراسفدوتروا

 لرع یو ور سرو هب ر هلتفر ا  یرایهذ+ م ۳۹ بای الایدل |

 ۲ یدرولب ریدتا بصذو

eناور عقاو هدناربا .ثلام ورندهتوا یرایناحور سر كوب  
 سر ییا اهد هقشب ندنا هدهسا هدنساسیاک ن زایجا یهدنلخاد قلا |

 ناک هدنلخاد یلایا ناو یرکیدو سيس هدنازوف یرب بولوا یرایموع ۱

 ردق قیرطب مور هنس رطب مرا تاویناتساو ۰ یدبا هدنرازتسانم رامطخا

 كلود ځد یروما یسهشاط یتمرا هلیسهطساو كنا بولیر و ذوق |

 طوب رم هیااب هسیا راکیلوتات ۰ یدیا رویلیدبا هب وست هلهجو یهاوطد |



 4 و
 ۰ یدا طونم هتسهدارا كن یصتو لورع كن راسو باصالایدلو

 مد ندتسسد رسو تدرحو ارت رب هل وب دعا رفالا رب ارن وا كل واو

 یر ندنرتسرا كيلوتاف یتح ۰ یدرودا بالج یرظن تقد یرلمروا

 اطلس یه كردارج تبع قایس نکیا تسم ےن هناطسرپ ندنناراپ حدق

 رشیکیاهدنراکوا هلزکراویق ناهک ان هدزکفیدناب وا حابصرب هکر دتج لوا تقو
 ا تر رک تار
 ۱ روو قوا رر ندا رم رر طف ردح هنلوا

 هدنګ رات هداز ناش یعیدلوا شعد ردوا هرمدلج و زغجهلوا یواسامو
 ۰ ردروطس
 ۰ ردغش و ندنایسا تخوم نع ر كشنات یر جد را هعلاطم و هتشیا

 | نده زج عدقزا هدلاحیرفدلوا كيل وات به ریال یهدنلدوانرا هکویلاح

 هذن سهن رکسع تامدخ كتلود قرەلوا فاعم ندنیلاکت قوجر اهد و

 تاب یرلارو ردن كل وتاق ا نیتال تقولوا نکل ۰ رلی دنا هدعلن اللوق

 .هلهحوو هدنعح راكىل واق هدر و: ید لکد مولعم ا کرک هلا

 تان رال ود كيلوتاق یکایاپساو هسنارفو اب رسوا یمارجا هددش هلماعم

 ا كسانرلنا هدرهسیا نات دور رریلکنا ۰ یدلوا یداب هن راربغا

 یصوصخ و هلتهج یرافدلوا رداما رلاییرالوا تسب رسورح هدنرابادح و

 كنا وروا راکفا هدیمح هہاعتل ود هدا راول همس ېر ۵ ریدع | نیس هدراذا

 هدنرظن اب وروا كنهلعتلودو یتسلزو نوسلوا هسرولوا هلهجو هنره
 ىد رر ذا سلف زکلا و سلوا روفنم

 هلهج ول وا و دنعح ریکبل وناخ هلا هح ادع ه هه ذم روما تقولوا لد لع ءا

 . دکل ود ندهرکص یتیدلوا یو لاح قفاو» یشوا تنش یارحا

 لودع ارخ و ندیات ی نانلوا وا ا دحورب هرک وب یردنل وا حلست ۱

 ب ردش وا

 . ردص ندنکیدلک هنسیکح كندنفا تلاح جد اشاب ورسخ اب رد نادوبق

 لا لرع یورک کوا یمرکب دارخ 2 عير ود رد رادفرط اشاب فور قیاس

 اب رد هب اشا دجا یالیا 2ا ىسالاو بلحو لاا نور رط هنس هدېع

 لاا راکدنوادخ ةلترازو هنر هاخا نسج یتاب تاصقو یتلناد وید

 9 یدلروب هیحوت

 قاوا تل ر ااا یر و تومک كا و اشادجلا
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  OTکک ۷ ۱
 تک ا ا شمشود a ا EE نانا كتا هللا 0 یویتسلا

 لصا هیات ود رود ١ قردلوا جا ۳ فرح یک یتبدلوا اب رد نادوبق ۱

 رد وس راز وس والو رلکد لها تكشاو 7 ها 1 قوف و

 هدا هار نوا تا ۱۰ یدیا زوسوک هداب ز تاق تاق ناسا هاو
 نرک ندا نوا تینا فا ل کم ۳ لنت قمالوا
 راکدنوادخو 0 یدرات رو وع تولوا یسال و راک دن وادخ هلا لزع

 ۰ یدلوا اب رد نادو ید ساب نسح یاب تاصق یسلاو

 سا ویس هدف دا وا یببلاو تلج اا دش ر وخ یسلاو یوطانا دوا

 كنیذفتت ضەب ۰ یدیشلوا یبیلاو یلوطانا اشاپ نیدلاءالع نانلوب یسلاو |
 لالخ ندنهدم هلو ها قفر وم هتسارجا هدلاح یتیدل وا رومأم هم س دارا

 یلوطااو ۰ یدنلف ی اا وسا ا عفر 0 ا ۱

 ترازو تراب هاش 1 نمسح قرمصتم یاس تحاص راصح هرف ی

 هبا مادعا یلغوا حوصن یسدوب و سودک هدانا لواو ۰ یدنلوا هیجوت | ِ
 هی رد روم ام هک
e 3هلا نکو ریڈ قسم یراترمحح یل دع ناغت دوم ناطلس ورم دهن تو یکیار"  

 ةف هدمحر صد هرزوا نر نت و هّس تر تدا ندنعاد لوا ل

 هش کب تولد روو ررداح هدا ده قوا ا ا قیمج نیاطاس

 ۰ یدلر و تفایض الود ر هنازادنا ربت ندنویابه فرط یو |

 هب هشحاف لاعا ضعب هدد رص یراق دنل وا تب :داتوزن له شعب هدانناوب ا

 هب هس وغام هدبحر لئاوا یدیسکیا ندنرتروهشم لا كرلزاب و ندبا تأرج
 هد رز سا یو هر سا نایارا نان تاب ها ی

 یرنورب زار د كرانا هلتهج یرلفدالشاب هنکرح اورپ ی قرلو زوب
 ندا ناسا یر و عدس د کل

 ناولمو هبهنردا یدنفا لع نوزواو هبیالع هلیکح كن رطیدنفا ایلوا
 . یدلزس رک ترع هرات هلا ول هندناح ی ودنک هحاوخ

 ولنامرف یتبم هنناکرح یلام یاضر فالخ نکیا یفرصتم ماش سابارط امدقم

 دلکعا ماحرتسا اشا ناما یسلاو ادیص یی وفع كنافطصم رب ر نالوا

Eتم راد دن دل وا وعمع ار مط رش قحاعس براق هشنارب و قمامتچ  

 ۰ دیس ردن ا سا 4 اشا ناعلس هدنرخ الاعیر ید هنس دن رد له اب | 7



 ناب دار ی ا هاش بار هنده رکص هنآ موقرم
 بکر هداناوب ندنفرط یسیلاها ماش سلبارط راد: هنغیدلوا هدکعا تآرج
 | ندلاح مزال یمارج بدتر نامه ارظن هنفیدلوا شلرب و لاح ع هنو باه
 ا رارف هتک مالعتسا نداشاب ناعلس هرکرب هد حا لوا هد هدا شلروک

 1 :۱ یدلراب هنااا رب یو
 1 ات ناتو نم هد هول عقاوم همت راه ره روهش هدانا و و

 یداب هتطاصم دایقا كنتلاا تلح و ۰ یدلدنا هبل ليس كن راضعب

 ۱۳۳ لار ارت EJ 2 قدرتلوا نارق كوا
 . لیسوماح هدنراوج شعر هرزوا یدهعت كنا هلفلوا یداماد كاتا

 یسالاو تلح قالطاو وفع هبط رژ كعا تماقا هل داو صرع هدنسهبحات

 ۱ ۰ یدلروب هدعاسم جد کو هلعغ وا اینا ندنفرط

 ناطلسرب ن را رهش اا بلص یمهصک دعج نک رو یر كنابعش
 وا SSE e هست ناطلس هدچ ردنا دلوت

 اا
 درز ا 2 هدداعسرد هدن ولی ردن وک ندهر وتع هندم امدقع

 | هعطق جوا نالوا شلریداب هدنداعسرد هلا هزب وآ هعطد کیا رهوجو

  قفلوا قیلعت هب رالخ بسانم كنهرهلم هضور هز وآ رهوحو عصرم
 هباشاب جاا را هلا یاب جهدزم نوک یصشب ته رش ناضمر هرزوا

 ۰. یدلروب ریست
 هده نالوا عقاو ا ول هبسور هدانا و كنسهلسف ن ج > هد لزاتسعاط

 راع ثا ندنرفرط یلتفاحم هناا ابقاعتمو یسیلاو مورضرا یرلقدل وا بلاغ
 ره را یهدناتسغاط ۰ یدلرب و تیمها های اک وب هدلویاتسا هلغفل وا

 ۲ ۳ را اما ناو او یار اوز ها
 یرهعفادم هللا تدش را ولناتسغاط هرص هرا ندنشیدلوا هدکم هلو راب

 راول هیسور ززا زراو یدسا ترابع ندن افتر رول هیسور هن رزوا

 ۰ یدا هدقعازاق

 0 ندلوالاعیر ۰ یدلوب عوقو راق رح قوچ كب هدلوبناتسا هنسوب

 ۰ یدلوا خلاب هجوا شع راش رح نالک هروهظ یزجو یلک دخل

 لیلد هنغلدونش وخان كت هماع راکفا هطوناتسا هسیا یزنک راقب رح

 چ هدوب و #۷
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 ی
 فیجارا ول رد سانلانید ندنکندلک هل وا دع هراما هت ودح وب 2 ۳۳

 بویمو وا حایصبا هصک یرهلوا تاکو یشالتم سک ره هلقلوا شم
 هیارط هدنګا زاغو هدهرخالایداج لئاوا ۰ یدبآ رلکب تب ون هدنراهناخ

 هدنناق تلا كنسبلاب ینالسا یسهدو و قالفا قیاس ا

 یسهدلاو كنش السا ندا تتوتبب هدنناقتسوا ردا روهظنیدناب نیل همک

 ۰ یدلوا قرح راکتهدخ تردو قحوج یدب و یراق یکیاو و لغواو ۳
 ندهرهت / هدنعاش را نوشرا ییا نوا یتسودنک رارب هیج وج یراقرب و

 یکا هلعل وا شا و درخ یسودنک هد هد دلاق عاص قحوح بو ا هعاسا

 ۰ یدلوا توف هرکص نوک

 ضرع نالوا راکرد هدننشح یرکیدکی كن راکب مور ییراتف نیغتا و
 ۰ یدنلوا لج e زا

 ندناکد یا و هدنلخاد یسوبق نودوا قو 0 2 فصتو | 1

 یحوراب یهدرلاروا رکم ۰ یدلوا مشت هفارطا هلبا روسهظ نیا |
 زارومام یرملوا لصاو هزلاروا شن شنا راو تورا ول هد
 یدالناب بولا شن آ توواب هک ان نکیا لنوتشم با تعصاسرلطو ی اب

 بولی راقج ندراناکد رال راو لوس ولع هلا توراپ هدنرفرط هتوا

 یبابمولطیدلا شت آ هدراناند رام غف نالکو دنکیا رولب ریجاق قرهنلراوب

 توراپ مدآ ردق ناسکس ندیلاهاو ندرارومآم راسو ندنناطباضو تارفن |

 هدنلا راجشاو راجا نالیکودو راوید نالبقی ندنوراپ دص ۰ یاب ها |
 هدراوج لواو ۰ یدلوا ح ورح یو فلت یسیعک جد دل ران الاق

 ۰ یدلک هنس هنن سه هل اس هکیدلصراص ردقوا راهناح لوک وكوب نالوا

 ۰ یدلوکود ةفاک ی رلماح كنغانوق مالسالا جش یک دنس هقرا كرلبجراطنق

 نیغناب یدنفا فراح دم ربم هداز اشاب دیج لیلخ یرکسعیضاق للوطانا

 هتعان وق مالالا حس توش ا وا كعا ضع هدب ر وهظ

 كوب ر ندراودصاب نالت هنأ دىم ندوراق و نوا قلرحاق ندنشنا هدک دلک

 توليب هرایخ# ۰ مدار یهو هعاش | ی 1 لرهشود هنشان كنا یا

 راغ نوک جاقرب یدلروتوک 4 هناخر هدراوح وا ۹ یدلاق هليا هدیلوج

 ۰ یدلدیا
 یناخ هجاوخ كنبدنفا بیدا ینطصم یلاع ردص یادفتک هدناضمر رخاوا



 هلب راکزور یسیغوط نوک ۰ ۍدتا روهظ شتآ ندنغانوق عقاو هدنب رق
 | یسوشراح اشاب دو هدنف رظ تقو زا ۰ یدلبا تدارس هذا رطا لاطاق

 | اشاب دوخ هله ۰ یدرابص یوط ه وشراج وراقو شتا ۰ یدنای
 ام رکر اکنالوا ماعان ونانلوا اشنا وردد ر یکیا هدنشاب یسوشراح

 ]| اتا دوج قحا بو راچیشرب نداروا نارک امی هورک هلتهج یرقدلوا

 ]| ۰ رلیدلواعناق هلباتراتییسایشا صمبراید وهب هلیس هنا یھ اش وب یتسوشراچ
 كسکوب هرص هرا ۰ ید راج هدان ز هنن رظن كتقد باصعا یمارو هتشیا

 .دناوف قرهلوا عنام هنب راشتناو عسوت كقبرح هسلیاب رلانب ریکر اکو راراوید

 . . ۰ یدالشاب هغلوا ثحم عوضوم مانالانب ینجهلوا بجوم یب هیظع
 لوترب هللا روهظ قیرح كویرب هدننایل هغرداق نوک یحنرب نوا كلاوش
 ۱ یا الا یدییشلارخ وا ۰ یدتک دظرط اوي موف

 ییر هناخ ودنک رانا بولوا یراحت یمرا نکن ز قوج لب هدتهج وا

 رنک ا بوک و د رهرابقوج كب هب هتروا نوجا قدراتروق یتساسیلک یتمراو
 أ یعم زار کلا هدنفرط رایجهروتما هلکعرکس هفرط وا تارفنو ناطباض

 | هللا فصن یبتریاو دتشم یلوق نالک هفرطو كقب رح بوتلو راابمولط

 ۱ یهتن هاو اف توقاب یتسوشراح یشاب رابقوا قرلوا دنت ردق

 ۱ ۰ یدلوا
 تاوباتسا اک ےک رح نالو عوقو هدنس هنس یتلا ناستط زو كي

 اا هنس وب هد هسا لوک ره رح وب هلتبسذ کا یدشعا اعا یناتلت

 تاراسخ نالوا لصاح هام هلفلوا هدرارب نیکنزبه راقب رح نالوا عقاو

 هدنک رات هداز یاش یفدلوا نود هدکب ندنناراسح دل رببک قل رح لوا

 ملا دارا هلاعم رب راد هب هعفان داوم ضعي هدماقم و هرکص ندک دا رد

 9 ۰ ردشلروک بسانم یرد اتبع هدارو ندنغیدلوا

 یوفو قی رح هدرلان نانلوا اشنا ندهلعتشم ماسحا هکر د هداز یاش

 هعنام ینا ریک راک و هلصاف ضعب هکراو ردق وش تولوا یراح هدرب ره

 | یکسرابو جو همور الت ۰ رد راس ربغ هش راوحو ترق هلبیس
 مراب شنک ردق یرامع عارد رکی شش نوا یراتو در رهش صعب

 | هدنروص ا قرف ا دیعد ردق هفاسم تالت عاس



Iراقانوفو روا ندفر ط ا  NLهد هرص رب  

 نداشت چړو رومد ضعبقحا بولوا ردات كب ید یریتتهاشو شلزد

 اکر رول وانی را مت ت وار ا رخ ز
 قدلوا وشراج كراربشوب هلغلوا راناکد ربک راک تح كراوا هلجعاب و شفلوا
 قاطماط یرلوا كنب رمش هرودنول ادعام ندرلنوب ۰ ردشماملاق یلع رب چ

 ربغص ددع شنا نواب ردود مونا مسر هشوک راج ی اط رهو زرب

 هرزوا هجو نالوا رکذ فرط ترد كقاط رب رهو ترابع ندراوارببک و

 هدنورد روب رم رهش نوچگنآ ۰ ردشلرپآ ندقاطرپ وا ها راتوس
 لصف اط اط ا ارس ی یر هناح مچ رطش سألوا رظن نددعاق .تاسکوب رب

 هرس رووا ریبعت یمه هلع هدعلدرا هقشب ندنو ۰ ردیف دا ات

 با راوی رو حرطو راعتاو را رمچ و ول هفوکش نوا قلوا هل نکس
 رهناتک و رلاسیلک ضعب اردا هدربتکلع بول وا ید رهلصاف هتسار
 تاراتعو تادارا هتشب نوا داوم نالوا یرورم مط هب هماع جابنحا ی 9

 نوجا یرلافصو قوذ ینراصم كلراهاکجرفت هلوقموا ندنفیدلوا هفوقوم
 ید راسا ندنسلاها هلع ینیدا وا قلعت هلل وا وا ج ند هام “لاها

 رایسو ژردنا اوهو بسکو حرفت هلیسابحاو اشامتو ریس بودیک راب ره ||
 هدکدتا روهظ رظن عطف ندنفیدلوا ترد هد رح هد راتکلع لوا هلا

 دل ر مش یک یتییدلوا هدلوبناتسا و تیارسو زواګ ه هدا ز ندوا ییا تیام

 هنسکرب هقشب ندنو ۰ نمهدیا ترضم یک هب وا بوقاب یتلحم رفاو |
 هدوسا ندناب ز هن وکو یصوصخ ررض ندا بترت اما اتم ق وا
 یروکذمررض ءلردیا میسقتو عیزوت هنس ولج كناسکندیا دارم قتلوا لاسو ۱

 ۳ 1 یک ییاطضن تكعا ناب ی لدیم هنروص صوصخ ريغ

 كن رپ ندنفانصا ی کک هد هبلع 2 دن اتسا ماظن وب هک ردرلشلا عضو هدرارهش 1

 حسن هن ران ورف لو لوا ییادغب ش شک اب .هدقدلوا قرح یسهریخذ دوجوم | ۱

 اعاد قرفلوا رشد هررض لوا هدنرانس هلبا كمر و هریخذ غاص هنریو ا

 هذ رطاظن یراکد ایا هباجو هاقو ندیلک صاح 2 لر ۱

 میخ نیا بلع هل ندای یاشار هزاک کوب رو رک ۳
 ۱ ام ول تیوثاوا یر هاج نارع قم را هد ار هک نکا داره
 هلتعنص لواو رونلوا ربت هنر وغ هنسانعم نیما قد رح هدنماق» ا ۳



for % 
 نابسج هنتحصمو ررزعس یحاص ا موت ص ندر دیک ردا نش اعل ا

 تبودیا راضحاو باج هنس هناخو راتخا یی هتروغسر یکیدتا دع

 راد خیاوح ردق «یناوا مسو دعشود هسا سیا و هارا همودرم ییسهناخ

 ام امار هات لو رها رو هايج د یساتتشا روتلوا بعت
 موقرم هسلا رولوا قرح ءاضقو كمر و ها ردق وش هنسرهم هموقم

 :توضشلدنسو رارفو لوو هلکنا هرزوا كا ماست بواب یتنیع ید

 قیرح هدنرب كروا هلوتمو راردا راوتساو مک ید راهلواعم هلهح ول وا
 | ردرد هدلاحیراکدربو رخ هب یکتا لوا تقعرد رارکسع هدکدلبا روهظ

 | هد راقاتز توش ها وا ول تک کلو رک را شیلا

 بذ رق هرابمولط ندرلتلص وم ریک ولقابق رو هدو شلباب نوجا قب رح رب رب
 ]| افطا هدنصا تقو زا یثتآ قرهرد وا هرابمولط ی وص بوجا قالوا

 .قرتج هداب ز ندنفصت یس رنک | كرل هناح شلسک هب هتروغس هلب و و رها

 قیر رح هاب راتربغ ویس ندنعیدل وا یبک لام ودنک رایج ابمولط ن زسعلوا

 0 و شالت اعطف یحاص هدنع وق و قد رج هدوآز هلل و و راردا افطا

 ر ۳ ۷ ناخ هاو و هکمزدنوس یعقلاب رقاب هننشنا هج هتسهآ

 | یتناتمو مسریکلوا هتل یهناخ قرهلوا ندندنع یدنک بهتر وغس

 یایشا هګراو هنسهنساو هز وا هج وم موقم زتفدو مش و مسر

 هنبحاص كن هناخ لرد ےظنتو عضو هن رب ولرپ لوالا یک ییسهد وهعم

 قوچ یتف یونس هلبیس یتعنص وب ید یضخلاب لواو ردنا ملست یتحاتقم
 هد دبمرلسا كللاع دماظن روما ضع هن وکو هج رک ۰ ردا عاشاو تاک

 روصتلانع دودعم ید یهوف هلتهجیتیدل وا رود هلس ند هظحالم زونه

 تمالسهلغل وا ارو ماس ندهابتشا هدیک و دبا راج هد هیماظن خم راوت هدهسیا

 ا ىع الوقو ابلق لو ند ناوخآ تحارتساو نما و دم تما لاوما
 درون هج" هدعاق ( افص امذخ ) و افتک ا هلا قحرادقم و هدص

 || نیصضیفانم می هلوتعو نکما ا6 هنن اذ دعب تولي روک اور یرب رګ

 ۱ را سم ی و ترش ارا نالوا ردا
 | راش مش ما یا رکذ ۰ یدلو اخ هدارو یمالک كت هداز یاش
 ۰۱ روتلوا دارا هل راخو (۳۰) و ( ۲ )و ( ۱) هدناتک لیذ

 نالوا لاوتسم هرامدنفا الع بولوا یک شاپ و یسیاقو یدک باب هطلغ ۱

 دوم



 روصو قف لح هلا تفایق لیدس یر هم ای | ا | نیس روبنق ۱

 . قلوا توق رادم هنسهناتسب سم تاکر حنو رزک بوشالوط هد لا نالوا

 هر ی دغش ندنعیدلوا ردبا كرك اضعب جد ی د هلذخ رسا دلو هرزوا

 BSE N ن هسفد جوا ردق

 | ندسودر هل ساغلا كنارفس عب ن کیش لوا عفدو درظ هب دس وغام ارخومو |

 ا دیک یلنونتک ا شاریدنود وریک |

 تورا تفرکو u كور هلا قهاش هدنسارو یماج ل هدلاح |
 عج نا راذاوه ماطر هنشاب و بسر بک اولح و تفایض رەھ ۱

 هخرداق نانلوا نا هدالاب هعفد و ۰ یدیا E راس لرد

 ا ناسک ف نالوا هدد E نود هد دد وع یل رح ییاع

 که كراش رح هسیا هدانا و ۰ رشا کشا هل.ءدقن لاف هواه
 دات هل عج و رر كنهثرف ره هرزوا قمردصاب ینیحارا نالوا میاش

oندلاح ةدزال ییهرو  aرک وم هرس نالوا رداص نامه  

 هو یک اک نوا تلاوش ی ا یر دهم
 اا یاب هرق موقم هل س هناہب تم ر و هلیسهطساو اغا یشاب |
 قرهنلوا مادعا هل تفرعم یاب یحاتسو و بلح هناتسو یهدنسارو |

 ۰ ردشلا هزکد یدسج 1

 نوا یماوع راکفاو نیکسآ ۍنابلغ نالوا هدساب ناهدا ی نادرا

 ۰ ردشلدا هعاشاو رش هغ رش سما و ۱ كلا ا

 تلاح ءدمهو قلا ینکوا ا ا یخد یتوک نوع نوا ثالاوش || 1
 قباس ردص هرزوا قلوا لصاح یدیصم اصح عفد هر و هب یدنفا ||

 بئاص یک هلبا یدنفا اطع ییوتکم نالوا ندنتاقلمتم اشاپ فور

 نالوا ناسالا دیدح ندن واسم ناود نو یدنلوا ین ىدا

 تقلا هلا یدنفا تلاح ید فا رھاط تاطباط هداز یدنفا شی ورد

 ارور کلرک نالوا یا ی را اک ا کک |
 دعو ن هدهرصو یدوا هلکعا تنش هب هرواج هوک ضي ر ۳9

 و اعاش كاا تلخ رنو یم شا هر شا یا

 ۱ ۱ ا یر



 تاابو تا رکاذم ِ هم سیا هبس ور

 5 و فا صعب ا یددلوا حج رمصع هدنس همان دهع شرکب

 ۱ جد ولهبسور نکیآ هدکلنا تداکس هنلعتل ود ند کیدلیا ملست و هاڪ

 ۱ 1 ا داح هک هل وش ی ِِِ |KzÈ یالوط و ناس ص

 ۱ نالوا و اوو زا > ضعب كن هلعتلود هرزوا یتردنلو ۱ ناب

 لوا هدعاسم جدا + ولی رص والم دناوف یراقدلوا لئات تن مالاعر

 4 1 1 ۴ عوطقم E كن رز و و و یسهراداندنرافرط ودنک تك رب هبلخادروما

 ۱ 1 قحەلوا عقا وند هیلعتل ود فرط یکی لسن و ضبق ندن ادب ودنک ص ص |یدل

 ۰ E همان دهع تب ود هلا مظس هلا ولد صسص هلع ود ی ادا

 ول هسور ود یدلن وق ها رحا عقوم هدلاح یدل وا حردنهدنسهدامیمز ۹۹

 دلرابرص يح ردشغلوا ارحا ییاکحا ثكنهداموب ندفرط ورب هک دلیاتیاکش

 | هدف قرهلوا نود هلی ندنساندا كن ول هب زج ابار راس یرله زج

 ERE ییمع وطقم تن راوک ر وو
 ۱ ۱ ۱ هووک هنلوصح كند سرھ دل وا قانع

 ۱ 1 1 ندشیدلواهدقف و نعت هل راضر ود کاو فشن ود هدکلر , هلبطفاحدا ارعلب

 : 1۶ تب ۇر یک یراکدلید و رنشیا نالوا و اتللک و

 ۲ | 3 راقد ونشح هدیاب وپ تولو ۱ لاکرب یرلتحار ت كنس ەل ندنر اکدلک هدا

 یسهلیا دیسور ۰ یدل رو باوج ود ردشکا ید یرارمضح راد

 | هلیسایاعر هیلعتل ود جد ندفرط ور یدلدا امدا ود رولک مزال قوا

 هلا ول هيسور هیلعتلود هسیادان وا فو وغ رسا هلک طی دزاعتفای هنناشكعملدنس

 ۲ هلدهع قوطنهسا زز ردق و يزود دنس هدهماندهع كحد نوسشلدنس

 ۱ .یاقتالاب هد همان دهع فو وعوررسا جد هدودنل وا هلباقم و د ريد هقیج هنحراخ

 ا ا هو سل رک اانا ردنا دعا هک راو یزوس دیلی یظنت
 . || هج هتشبجدو ردقو یزوسقافتالاب هدنسهک رەد هسا شلزاب و دیافتالا

 ۳ 1 "ندنلئاوا یسهنس جوازوواویشا هتشيا ۰ یدلوا بحوم یهلداو تح

 ۰ یدلرب و رار رفت ندنیفرط یدلوایراح رهنحابم قوچكب هدلوپ و ورب
 ۷ ردشطا ناب رج ت اح ام صضصعب جد دن وح کلم هد هرمص و

 e زده و ی رع ةو یرابرف تكنسهدو و قالقا دسلا هدانناو



 | ثلکب هجهرف یسهدوب و قالقا ینوک رازاب یصنوا | كن هعایذ هک لب و
 ll بیس رب یداب س رارف هلن آدم ۰ یدنلا یربخآ ییدلیا ر ارف 1 ۱

 یسهطاصعم O هرو دنا كنهداز س ۰ یدناوا بجا 1 )

 لاحر کلا دفان صعب نر ار ناداق هسا لاح a رھ هدنییقع ۱

 شغل وا نص یسهدون و قالفا | ك را هج ] 5 و هلراب ےسو ۳ 1 5

 e راکفا ییدل وا الت تا موق و رد و یعامدآ ود ی هد هل ۱۳

 قنوت هر هدف راکفاوب اعاد یشلا ندنهد) وا شوشمو لت هلا را

 ا u صع) دایعم هدزرص) نیح 22 1 ها و شردآ ۳

 ورندتف ول وا بودا اشا اما لبح ندفانصاو راعو ضارعت سا هتک

 هبص و ندنل ود فرط 0 كن ودو شمردنو هر اب زا ك دن اف

 شرکب و ۰ یدیا شفلو هدکلنا تاقوا راما هللا لعلو تیل هيد نلوا

 هتفولواو ۰ یدیشعا برقت قو لزع ٠ یسافخ رس ا

 تویمک ۱ هد ا سو ات هح رک NS هدف لس اروصت ردق

 هجوم هم وتم هربع لث الد صع A ا دی ةثداحرب هاب داسف ارام 1 ۳ 4

 هد روض یکیدلیا تدوع ا لزعل ۱ لدمب کود یاب نورم

 یعج هن لوا هذا وم هداب ز ندرلراس هلته یفج هلو وا لزع ر

 ا ن ( نیغلوا یعولعم ی ندنازاحم ۾ ا برقو

 اشا ناعع ند رودص ۰ یا رابتخا یرارف 9 دیتسادوم (عرد دف ۱

 رطاخ ورتدتفو زارب و راکرد یقوقو هنلاوحا رنو تکی تزع. هداز

 یراق هب هدام لوا هلغل وا رادربخ هلا راشم ندهدام نالوا یراناب راش

 هلا راعشتسا ی راک و دنا بذا و رفتم یرلغنفو بغارو رک-شهاوخ

 تنعلمو رارف نوکر دتلاو هلا هه رق وب هدرا نیح كن هحهرق

 یداماد اما ۰ یدتبح یک یکیدبد ۰ یدیسجد ردنا راهظا نس هیلبج

 نالوا لانه هنتفلا ورټدن ايش ماا هدهیلع هناتسا لاصم هدازکب یدولیکو سو ۱ ۱

 كن ردپ نياق هلمتطاسو لاحر شعب لابقا تلاح ناتسم هیس ساحر |
 یر قلهدو و یا ادا ندنشدنلو هرزوا لاغتشا هنن روما هوست |

 . ییدنفا ت تا یرلودل وا تاس هرزوا ار ناورد نالوا

 ۳ هدن یا ید ا زولوا ِ لافغا



E 

 هلا لزع بیس الب یا وقا ناجرت 9 رام كناشاب فور هد رادص

 نالوا دوهع هدنرس لاو هحهرق یدعا ۰ یدیشلوا ناجرت لاصم

 . لاصم هددسا رلشعا ترشابم هګ ور شاو شاو یتنعلمو تنطش

 ۱ بد عرب نیت هدمکلمو رخ لات هل یو هدلوبناتسا
 ۱۱ ار مپ دقت دما مرا ندبا ا الا یرضت دی
 1 ندنداماد كب هج درد قرەلوا ىلەج اضعب هرزوا رارق یرلکدر و هدنراس

 | كعا تقادصراهظا قردلوا یلمج هدمه و تمذةئرت مه دوا هک دشا تیاکش

 نالوا عفر بیا هصامناب و هب یدنفا سرو هب یلامردص یادهکا هرزوا

 | یسهدیدعرک "هد عدقزا كن هیلعتل ودیرللوقوب مدنفا بوراو هبیدنفا تلاح

 , تماقتسا و دص هدنتمدخو اع مولعم ید وا یسهدرک ایحا هذه ةلااو

 هسجو كعا ادف هلس ىمناح هدتف اب رقا هدب و ردم هنادبع تمذ ٌهمزال

 هداسف یضرغ هکدمتک هکرد هلببس هن ا كع رد ناق ردمهناکدن دع

 | دنچره ارز رد هدشلوا رهظا هنوک ندنوک یرارف رویلپ روک رج

 رو رو تو هلا لعلو تیل هخ دلزاب ندنفرط یرالوقو و ندنلود فرط
 دو ردلبلد کو یسام زدن وکدقا دره بال ه هتک ردق هب یدعش

 هدانا مزال قلا هنر دن كلو ۰ ردن تبس هفیقوتو عج هدن در یدوقت

 ۱ ی ارام یا ار رولو هل
 ۱ ضعب هلا راه زاب مخاطر لر هدرولوا شر و هتشر رس ه ول هيسور

 " لاوحا قیقح ندهراسو ندناکحاوخ قلارار و ۰ یدردنا ادب رازاجآ

 ۱ ار یر را لا ا سهام يار الفا هدیعف
 a دک ندراکف لاحر یالقع ۰ یدرازاب هب هجهرق جد ییغیدب وق

 هدکعا لاعا و مفد هفرطررب هلبا باقرتسا یتاوذ وللموا رهيا دانا

 ۰ یداروادلا هر هيد و ید یدنفا تلاح نالوا

 ییدلوا ش ٠ ا کیا ر هل روص و لاح هتشدا

 و a e ی ا

 1 ناتلو هدنماعد ی زا روما ر دع و نالوا یرارسا مرح باش یر

 ۰ ردشعا رارف رار هلکنا ونادروقوروام ردناس کلع

 یون مدد دنفانصا و رال وساتساالاب ارز تاک دج ەر



oV ¥و  

 شمروگ هننمد هلا لیصحت هیلک غلابم قرهلوا ماظن فالخ سد ندقالفا |
 هعطقر هلناب یکیدر و هرالخ صم هدلوبناتسا لآوسلایدل ندنسودنکو

 بناح كغلابمو یسجلیا هیتسور هلثص ندنهدلوا شنا هارا یی رفد |
 هدلوباتسا ۰ ردشطا فیلکت هبیلاح باب اررکم ینیععت ندهناخ رضا |

 ندنکحهک مزال قلوا اع هیدقا تلاح یمظعا مق كفلابم نالي رب وا
 ۰ یدا وا فده كس رعلو تاضاّععا ولردو |

 9 رکصقوچ یتمکح و رس ىدا امر نامز وا یرارف تاکی هجهرف لصاما

 هم ران ءوس كرامور هدندزن تربصب و تفد ا را طقف ۰ ردخاسالکا

 ندنالیصفت رکج هیلیا دارا اع لاوحا قیاقح ۰ یدیا هرامار دو
 ۰ رولوا مولعم

 € برع هطخ عیاقو ی
 ےھارا نالوا E هیعردو یسالاو هدج و یلغوا كناشاب ىلع دج ۱ 1

 مان هبلتع بودا هبلع هرایاه و هدنلئاوا یسهنس ج وا زونوآ ویشا اشا ۳

 طیض یعاقب و عالق نالوا هدنتسار هر یک ارفشو هد رو رسا ینیراسر ||

 هدکلورلیا كردبا ریمدتو رهق یی رهقرف یاهو ییدلک تسارو ریو |

 یرفن زو كب ندرلیاهو هده راحرب نالو عوقو هدانا لواو ۰ ىدا
 دوم نهیادبغ نالوا نا اهو نسر تا و فتو تم

 بوراو هلیسودرا ید اشاب میهارپا ندنفیدلوا شا نصح هدهیعرد |

 كناشاب مهاربا هدانلاوب ۰ ردشلیا رادتا هقیضتو صح ییهیعرد |
 هدنوامش یودرا ندنرهجاهم برد كربباهوو شلا شنا یسهناصج |

 نددقرا بویم قوچ یسرا هدهسیا شلوا عقاو تاراسخ یلیخ
 هیعرد ینوک یش! كنهدءقلاید ندنشدلوا شعرا تامه هناصج

 زارب و یرلسب مو یراهیاط قرەنلوا موجه ندفرطره هن رزوا یسهعلق

 هعلق شیط هلبا شی ورو و مده یراوراب و ج رب و طبض یرلپ وط هعلق
 جا یراکدد رصق هل مدا ربتعم زار دوعس ن ادع هدقدنلوا رک

 دعلق جا تیاهن قرهنلوا قبضت ردق نوک یمرکی هدهسیا شعابق هب هعلق

 نالوا نایاهو بهذعرسو یرالغوا رف تردو هلادبعو شلدا طبض جد

 هراس رابخا و ۰ ردشاروگآهلا قاوعاو نادناخ و یفالوا كياه 1
 ٠ ردشلدا E توط 2 دراو هر صم هدنتسادب كندي

 aE 2. سس سست <



 < ۱۲۳4 هنس عیاقو #
 0 | تكنمرحم یمەنس ترد زوتوا وب شا یرخ یعق كن هیع رد الا هجور

 || لوبناتسا یدلدبا تالش نوک ج وا حلوا لصاو هتداعسرد هدنسیمرکپ

 8 ۰. یدلتآ راپوط هعفد رچوا هدنوک ندراهلقو هعلق یهدنراوج
 | یتکرح یرغوط باسط كناشاپ میهارا ندنفرط اشاپ ىلع دم امدقم
 یسمازوا ردقوا ندنیهرح كناشاب ؛ هارپا هنن رزوا یم وا اهنا 4ب یلاعباب

 4هرونم ٌدندم نامه ه اد روت یتشبا هیعرد ندنغج هیوا بسانم

 | كنهیعرد زکلاب نکیشلزاب هباشاب ىلع دم اباوج یعوزن یا تدوع
 هجقدغلوا ریمدنو بیقعت یفویسلاهیشب كراياهو بویلوا یفاک ی ریت
 سس وا راعشا ندفرط لوا رارکت یتج هیلوا فرطر ابلک كنسەلئاغ ییاهو
 .ییشصمو اشاب ےھارہا امدقم ) ضرما یدل هواه روضح تیفک"

 | نامه ی هیعرد مکیدید نوستیا تدوع توی ک و ربا کک ن دارو

 مدهاي تىلا 3 تعشم ردقو ردلکد كعد نوسفار هرزوا یلاح

 . یرایوط نالوا دوجومو قلعارب مدار دسیا مزال یسهظفاحم اب بوئلوا

 7 ران مال را ر هاتف سحر قتل وا و یلغار دوش قفا
 < زع هب اس صم ءاتخ دعب تقو یکیدلیا هرصاحت یهیعرد] ام دقم

 a الع راس هرکص ندقدنلوا رد دیعرد یدیششا ناذیتسا ىکا ۱

 | ندنلسق لما لوط كمرب و ماظن هنساکلا دح نوت و قعمارغوا تدم لوط

 یتیم نیمرح نالوا نینهوم نيع بصن بولطم لصا هدا و بولوا

 ۱ ا قافت یراب رشم مديشملا هدارا نتدوع ه هرونم هدم هلغل وا هظفاح

 ندنراداقتعا یرلکدلیا دانا بهذم ورندهنس ردقو یاب رع دج نالوا

 ۱ نسحر ردق یکیداک ندنلا ی هیعرد تملصم یاضتعم ردش لکشم كعود

 بودا مایق هه هظفاع هلا تدوع ههرونم ددم هلا طب ر هتروص

 | تحارتسا زار ید یالسا رک اسع نالوا راتفرک هتفشم عاونا نامز ردق و

 هیاشاب ىلع دم هج وم هلغلروب رادصا نوامه طخ ود ( ردکمردتا
 ۱۱ و هر كنا ااا ياه كتارا یاب ران يال هما ها
 اش ۰ رددش وا

 . | تلود یسعا صالخسا ییمرح هلبا یمدنورهق یربیاهو كناشاب ىلع دمت
 1 . هليا طبض یاس هددسا شلوا تبحوم ی ون و ا مع ركل و



 يا تسدرد ) رعلا هرب رج الماکو تموکح عیسو ردو دن روا م م

 اط و ۰ یدبا ندداوم تكجهدا تلخ یقد رظذ دحام تابا ید ۱ ا

 | هتکیلاو دادغب یرلهرکص هد ها تای لقتسم رب لصالایف یس هعطق !

 نکیا هد وا هرادا اس هاو یش روم دلاخ یب تولوا طوب رح

Eنمهلوک یکهدرصم ۰ دا رسما طیض یندعطقو هلا ج ورحت رایاهو  

 هن رلوبق لدادغب هلا طی یاس كبه رص رک اسع ندا اما یا "۱ ا
 یبعا روهظ هاب قم هدب رل هن ایه ا لک دادغب یرلک ردق 4

 و ایا لولم جدا ۳

 یتکرح هرز وا هبعرد كناشا مارا اشاب دواد یسلاو دادم هکیدلاق 1 3

 0 دلاخ ی ی وللو تن واعم هبا ساب مهار 1 لاحرد یک ییدنشیا و

 یر ققتنمو شمردنوک هنفر 0 ییردارپ هلا رعد رعلا | دجام

 رب هنا ودرد تان ثنو شمر و صا نوعا یراتکرح دنف رط دی 1

 باج یلئابفو ۳ نانلو هدملاوح لوا جد رعدرعلا دحام ۰ ۸ یدا 1 ار

 مان هدنراربنم كنیدجاسمو عماوج عیج بوراو هبال هدانا هلبا عجو 1 ۱

 فیس "هلاوح هربیاهو نانلو هدیلاوحوا و هدقغوفوا هبطخ هبیهاشداب ||

 هنسقنک هبا كناشاب ےھاربا جد هلتھجوب ۰ یدیا هدکیتا ماقتا نانسو ||
 ۱ ۰ یدزاروک مور |

 . هلل رامدا ریتعم جاقرب دورولا یدل هرصمهدمرحج لالخ دوعس نت هللادبع ۱۳۳

 ا ی نوا دل ربلنار ورص هلدغ و | ماز هعا | رگ و قیفرت هنساغا رانا رب اب

 رادرتفد عقاو هدنرق یراصنا بوبا هدنرلةدلوا لصاو هلوبناتسا اخ ٣
 ندنوام ناود ناکجاوخ یسادنتگ وبف مصمو ۰ رایدلراقیچ هنس هاکسیا
 ندیلاع بابو یسهعنو اترو یماغا راتات نروتکو یدنفا بیج |

 لئاع هرنو هلا یشاب وسو یشاب سسعو یرشواح ناود تایر و ۳

 كنم هعن هللا دوعس ن ن هللادبعو لرهلیدبا بسر یالا ر ندرازومآم ر د

 ناوبد كرد رایج هب رخ ندنرلفرط مشیکیا بولیقاط راربحتز هتفچ هنیرتوب
 هنسادتک ویق هدیبظعا ردص روضح ۰ ریدلروتک هلا باب هلو

 ار كنسافا راناتو راکروک روع“ هتنادوبف یکو هنساتفر هلیساغا راناتو
 0 یونس هنساغا راناتو ۰ یدل ر دیک رلتعلخ هن راواک دک هنفسو هنس همدخو ا ا

 ۱ناد گفتم ا هرز رب یا



 هک ۱ ٠۰

 یرلقیفر ها هللادبعو ۰ یدلرب و هناهاش ةیطع مهار ىلع هن راولکدک و |
 تراقو بصغ ندنیشرمش نیمرحو ۰ رایداردنوک هنسبحم یشاب یحناتسوب

 | نوک چ وا قاطنتسالالجال هدننعض ییتصت ییایشاو لا وما یراقدلوا شما
 فی مشت ینوامش یارس یکسا هلیقرط شاب راکنخ هدعب بونلوا فیقوت
 هدنساشا یرانووا قارزمو دنرج نانلوا ارحا هدنوامش روضح هلا

 لاب هرکصندک دلریدت | اشا هراضح هلا راضحا هاروا ید رسوب

 ۰ ریدلدنا مادعا هداروا كره ردنوک هنکوا یکشوک

 تایزج ايشا تیقیذ ندبا روهظ هدننورد قدنص نالک هل هللادبع هرک وب
 صغ ندندامس ةن زخو ندهرهطم هضور امدح كنساباب هلغلوا ندنلمق

 ندنسودنک هدنقاطنتسا نیح تارهوحو تاکربت هحصو یغنیدلوا شما

 هقشب هقشپ ندهد رسلادبع یسیجاودو ندزب زعلادبع نالوا یتاکرسو
 كينع هللا یضر نیسح ترضح لرکو  ندنداعس هنن زخ كلرک هدقدنلوا لآوس

 نانلو هدننب اشا مهاربا بولوا ندنرامدا داد وعس ییابثا نانلا ندندهشم
 ربجو دعس ن مهار او یلشلا دجاو بابحو دیمزعو قلطم ن هلادبع

 هباشات a | هبماس تارب راد تیفک هل راعا هدافا ییکیدلس »از هسک مان

 سرا ما
 ناتن جاق هلا اا یشاب یبهوهف هیاشاب میهارباو هباشاب یلع دم هداننا وو

 ۰ ردشفلبق لاسرا نامرف یواح یییطلتو
 تنور یر هدالوالا یداج لالخ د هدانا لوا هسیا اشاب لع دم
 هلیسهب رفح تایلع كنس هعرت هب ردنکسا ماودلایلع هرزوا قجا

 ۰ یدا لوغْس»

 چ عوقو تابفو ضعب هدرصم ندنوعاط هدهرخالا یداج لالخ

 ۰ ردش الشاب هتسارحا كنلوصا هنتنرق لاحرد

 هرصء یاهو ردق زوبرد هللغوا لدوعس ن هللادبع هدانا لوا هن

 ۰ ردشلروتک

 هلا ندراتناما یراقدلوا شا بصغو ذخأ ندهرهطم هضور كراياهو

 یی هنک و دنا شاردنوک هنداعسرد ندنفرط اشاب ېلع دم رانلوا شلروک

 لالخ هرزوا قغاوا عضو هنیرب ولرپ هدهرهطم ٌهضور میظنتلاب یزتفد

 ۰ ردشلدا ملست هنثیما هرص هدبحر

eT 



 ا ی

 1 هلا ۳ لیلا لج ا نالوا ی یا ی 3
 نیسیلاها اکرابم هدلب كنندنفا رکیوا جش هداز یناتسغاط یسیتفم نح ۱

 انا مست مرطا میس یرلکدلکهدنا سیکلدو ریدکت هلا رازوس ظیلغ ظبلغ

 هدانن 1 وب ۳ یرهماقا هدربصم ایفنم ید كنسکیا هلفف وا امنا ندنفرط

 را ا سما |[ 3

 قلوا شیرعلا وبا یتموکح زکرم كنع ةماہت وریپدنامز اشاپ نانس موحرم
 او هدب دح طعو تولوا عبا ه هءاعتل ود هی لضغوط ند ضغوط هرزوا ۱

 ندلوبناتسا هلییم> هفاسم دو ۰ یا هدنفرصت دب كنماما اعنص لحاوس

 فرش یهدشیرعلاوبا هلتهج یعیدمهنلوا تراظذ هژیش ال دن راشنا نع

 * یدیا یرابتعا رها رب یبطوبم هبیاع باب ردا فرصت اشیام فیک
 تک ابا الج یولرسع دوج نالوا یب رش شد رسا وا هدانا و ی ۱ ۳

 زجام ید ییاما اعنص بودا طض ییلحاوس اتو هدیدح كردنا توق | "

 یسلاتم صم تفک ا تخم یهافففاب ید ور
 رکسع هنع بناح ندنفرط كنا هلففوا هلاوح هاشا ىلع دمت |

 لعد هدنلالخ یس هنس چ وا زونوا ست کولا ۰ ید ا

 هل قلا یدل هل كد وج اغا هعج نانلو یلش ندنفرط اشا 1 1

 اشاب نسح دوانرا ناریم ربم نانلو هدهدج هلغلوا ناشیر و مزهنم

 هیفاک رکاسع اشاب لیلخ ناربم ربم ندنفیدلوا شقسبا رکسع ندرصم

 هم رولو توف دوج اقا ر ید ع  دقرطا ول 0
 هنر ككدلاخ ن نسح نالوا یاد كن ردب یجد دجا لغوا نچک

 یقیدراو ردق هبهشب ندنرزوا نارهش هلا هرثک تیعج قرولوا عبات

 ۰ یدیشطا تعحر یک یتیدلا ینب رخ یعیدنلوا طبض كن هبعرد هدانا

 هک دلا وا ت رفضا یس تر و ر ها اتال لا ا

 دلاخ نبا هدعقوم مان لئام هلا تع زع هساح لواو تکرح ندهمرکم

 ناشی رب ییتبمج كدلاخ نا قرهلوا بلاغ هدن سە راح نالوا عقاو هلا

 كنب رلیضعب و مده یتسیضعب كرلهعلق ,یهدیلاوج لوا هرکص ندک دشا
 یس عاق شد ع وا نالوا یرعم لدجا فی رش ردا عضو لی وے سه هنگ ا

 جد اشا لیلخ تویتسیا ناماو یار دجا فی رش, هدقدرا و هن رزوآ |

 هلیساضرو عوط كنا لردا لوبق هلا ماتحاو زازعا یتسودنکو هدعاسم |



 یی را هعلق هیقفلاتبب و دب زو هیلو هدیدحو ناريجو شیی وا
 بساتمرب دچا فی رشو یتیدلوا شلع رادتا هنراهظفاحم هلرهروتکهلا
 قباسلایناک كرالع یتییدلوا شلا ندنماما اعنص بولک مزال یسدماقا هدلحم
 هوهق رادتلانیعم یونس هه صاع تک هدنردقت یعهلاحا هنماما اعنص

 ندنفرط اشا لع دمخ یکودیا شغل واراعشا هاشا لیلخ یطرش كلردنوک

 ..ییهعلق ردق نوا هلوهسلاب هل و كناشاب لیلخ هلغل وا ضرع هتلود رد

 .اشاب لچ دم هنسودنک قرهلوا تبلونع بجوم یبلیا رستو طبض

 رهوحت یسهنروا هللا روم بوث ولکی لو هرزوا قفلوا لاصیا ندنفرط
 یمهماقا هدرصم اززعم كليدعم ؛ادجا فی شو رایست كنلج هعطقرپ

 هرصع هدنابعش لالخ دجا فی رشو شاروب راعشا هباشاب ىلع د

 ا یونس قحا تونلوا در هنماما اعنص قرط هددحو ۰ ردشل روتک

 | جد رومآمرب نوجا یضبق قرهلوا طورشم كلرب و لای ر راد-قلانیعم
 ۰.ردشماعا اطعا یب وکر و وب هرکص یماما اعنص هدهسیا شغلوا بصز
 یروبنارفعز قبسا نادوبق نالوا حاطاریماو یسیلاو ماش هنس نک

 .ندهیینجاراید راسو ندعرق هتک مان رع نانلوا نعت ندنفرط اشاب حاط

 اشاب اص هن و نوتلا رجوا یمرکی بجوم الب ندنرب ره كحاح نالک
 1 رەد زکسیهذلایعبش زس ندناربا جاج یخدیساغا ممم بوصنم ندنفرط

 راهرک ذن رع-شم ین راضق جد یسیکیا بولا شورغ زوب رچوا قح رغب

 هدافاو ضع هاشاب ماص رایجاح نالوا رودغم هل-هجوو راشمرب و
 هن واه باکر هدنرلکدلک هتداعسرد ندنکیدعا افصا هدهسیا رلشعا لاح

 هسیاوب ۰ رایدلیا تیاکش ضع هلبا هنارا یراهرک ذن لواو عدقت لاح رع

 ندنحاح ناتسعاط و عرف هعشل ندقدل وا یهانیتفالخ یاضر فالخ اباذ

 هلتهح یتیدلوا ندنساضتقا هدهاعم یسافلا یشرب هلرخا مانو هلیما قاربط

 هدلاح رهو هلماعم یک یرلیجاح هسورح كلاع هدنراقح رایجاح وللثموا

 ا ا ا دن رک ترك دنا تسسارتساو سا
 قالخ كنونامهیاضر دن هنسو نکب ارت وک لات نامرف ههبلاراشم یاشاب

 بچت ثعاب یسغ وا ترج هندخا هراب قرەلوا قام هیلاع نامرفو

 لیصعتاب ندنمدآ یهدنداعسرد كناشاب خاص نامه هذوخأم غلابم قرهلوا
 ۰ و Eg هنسودنک و یدلریدرب و هلاصص رع باعا



 الا دج ورب كن دنفا فذصم هلبایدنفا نیما 3 نالوا لک داتسا هدلوساتسا ||

 نا هلکلروک ندلاح باما یرافیطات هذ . رزوا یس هعقو را هتخوس ۱

 ۱ نصا یسالم هرونم 2 هشخ دم یدنفا فنصم و یسالم فد سس ماش یدتفا ۱ ۱

 ۰ یدشملوا دع ندهبسایس ربادت "هلج یرلعفد ندلوناتسا هل رظ وب 9 :

 ددوی واج نالک هد ا ن یدنفا نبما ید
 ریفکت هاک و ریدکت هک او فد رش ماشو ریکلدو ES هلال ناتس

 كته یس ومان هلا برص و مس ییدنفا دوعسم فم ةد هرسص یکیدلک هدا 2

 لزرع ءان هنغیدلوا نشا ماف هته لع ودنک ماش یالع هاب ندنکیدلیا ۳

 هدقدل وا یحفنم ىس ەق تدم كتساصف فد رم ماش ًارظن هنکو دا شوا : 1

 ضرعلایدل هوايه روصح تیک هدهبنا ید شتعرعهءروم ندم | 1
 رروط كن هدارو هن ندنخدلوا لئام هداسهورش یاد یا كد و ( ۳

 ه هر ونه دم یمدآ و رر و تحار هةل ,Oy هد و ۱ ۰

 یماضق هروبم هندمو لزع ا هلعلروب ود ( ردلکد راج كمردنوک 0

 دعوا ق هس وسرط و عفر ندتسد دهع هدرخالاعب ر لئاوا ید

 تناسب یماضق هنکرا سجو ۰ یدنلوا كح هددت رط هدنابعش رع 1

 ۰ یدل هی و هتس هدهع ادنات هرزوا قوا هراا لا
 كن دنفا ناعع فنصء رک دلا فلاس یدضاق هر وئم ةندم هدانا و هتشیا ۱ 1 1

 ٣ یدنلا یرح یکیدلیا تافو هدهرونم دن دم جد 1 1

 "هر و یصقا دخ نالوا ترشابم هن ریت امد هدش رش سدق || |

 ۰ ردهاو ماتخ هدانلا و ارعا توفر || 7

 د یشعمو دف روا عو وا #۷ ۱
 وند را هنس جاقرب خویشلا ش مات فراخ ندنفاط ییاهوو ندننابع هرات

 لا صدا ردق هلص وم رادو راذک و تشک هدنرافر 1 دور لا ناب ع ولتساک

 نکس یتریشع اب رج هنن رزوا كنا یسیلاو دادغب ندنفیدلوا هدکعا راسخ ||

 ]| نوک چ وا قرەلوا لباق هن رب ر یسیکیا هدانا و ۰ یدنا شلیا طیلست ||
 نکرواک فوحاقیرغ وط ه هقر قرهلوا مزهنم فیلخ هده راح نالوا دنع

 اند



 تر
 ناشی رب اهد هنرمر ینا هللا موحش هنرزوا جد اشاب مارب فرصت هقر

 تم و ریسا ییدراهدرک رس جوا نواو مادعا ییسه وع ردد ا زوطیاو

 || هدنلع هود كم وبشا هلکعا رب رع ییغیدلوا شنا مانتعاو دخا یتسهود

 هنسودنک نوګا یسلردنوک هنسهن زخ یرم كاما قردنلوا تخورف

 د ی یاب هيات سما
 كم هدهد لغوا لغ لوک نالوا رداص نام رج اضف نامرف هدنراقح امدقم
 ا شفوا لئقو ذخا كم دجا یفادنرفو كهچغا لغو حافو

 ندنرلکب یاط رواک كب ىلع یلغوا حاتف هلا ییغوا رفت جوا كب هدهد
 ۱۳ الا غا نشو ا تکی قم هدار كن هرف
 .كکب هدد دلو رابخا یرلفدلوا هدکزوک تصرف هداسفا

 یلغوا كب هرف موقعو كن رهداز ردارب و كن رالغوا حاتف هب رللغوا
 | هیاشاب ردنلف یسلاو شعم هدناب یرلغآ وا مادعا جد كن رابرفا و یقیطعصم

 | یکجوب كن رالغوا ىلع لوک هددسا شلروب رادصا لام ما هحدقا

 یرارف کیا رکندو یییدلوا ندداسف باب را کد وا بولوا كب نطصم

 | توف هفنا فتح ىلع یلغوا حانفو یرلقدلوا یص هدنرل-ثاب زوفطو زکس

 . ندنسیحا و شعم هداز كهرقو یعیدل وا یعاهسیا حاتف یشادنرف بولوا

 تمدخ هنارزو نالک ورتدهتوا بولوا ندنرراستخا كنسهیحات كس

 للاع یاضر فالخ هدنقو رب ندنسودنکو شفلو هدکعا تفادص زاراو

 هل وا اهناو راعشا ندنفرط اشاب ردنلق یودا شمالک هعوقو تکرحرب

 ۰ ردرشه وا وفع راموقرم
 E ا e IR رام جانم یراوشمو راوطا كناشاب ردنلق

 رد ر_خولق روا دتساقا هدهرفنا قرهنل وا عفر یرازو هدهرخالایداج

 یوکتاتسا هلا لرح حد اسان مهار ینرصتم لیا جا هدانا لوا

 : ۰ ردخفلیف ره دتماقا هدنس هر زج

 ڍڳ رک رابدو ناو علاقو #۶

 اشاب لس ناریهری» فرصت تاج شوم كناشاب شیورددمش یظفاح ناو
 عرب نج نوجا رات ذخا ندنا نبه هننوادعو ضْغب نالوا راکرد هدنفح

 عبات ه ولناریاو یناسک ضعب ندنسولتلابا ناوو كب رګ ینتریشع یکبس

 دارک | رذاو ناملس یلغوا هل دبع یکبسو قیفرو تاج ی رات ریشع چاق ۳



3 1 
 ییلاوح لوا ردنا ما ا له مان ین و ندنافاضم ا شول 3

 یهنسک مان یش ید اشاب لس لباقم هنفیدلوا شمردتا تراغ ۱

 شردتا اعل ییتساضق زا وط دام هنتلاا ناو هل ر کسع دارک | رفاو 1
E 11 ۹ 9  

 تیک یظفاح کد یرومام تلود هکناص رانو ۰ و |

 ك رك ییھاشداب تالا نوعا را لا ندنرب ر ن هزکیا راقحهلوا یسیماح

 ۰ یدرارویدا تیاکش ندرکیدکی و تأرج
 0 رومات و نر تا سا ها شاپ مورا

 اديس ندا تدوع هدانا و بودیک هن رفرط ناوو شومو مورضرا
 رارف هنداشاب شب ورد تولوا ها لرف لوص ا لوا
 مورضرا قیسا تولیشالک | ندشنادافا كناغا هلادبع نالک هتداعسرد 1

 رتا جد یراشا یمدنهلع ا ورد اا ن دلا لا ا

 راوشموروط لیدینایلک اشا شب ورد هقشب ندنغیدلوا شما وب دن ؤم
 ترد ندراهکس ییدنک بود بت هن رض هکس رغنم هدناو كردنا | ۱

 شی ورد هقشب ندنو ۰ یدا ش ابا عدقت ترور ےک یدنفا ادیس ییددع ۳

 یدودح جد راولناربا هن رزوا یسیدعت نالو عوقو هنفرط ناربا كناشاب

 قف ید یراقدلوا شعا بی رک یاس نام دص هلا رو 2

 ۰ یدشغلوا

 مالعتسا هنامرخ نداشاب دجا یسیلاوم ور را 9 .لزع ,.تروص هلع ءان

 هدنهیلع اشاب شب ورد ادا , لس او نالوا دراو ددل ١

 هلغلوا یسهلوقم رک امغل ید e یتح هناللوف كنا نكل رول هلیاللوق |

 یساغوغ ترغ ینو یسیلاها ناو هلی هسلبا دهعت یکهریک هناو ةتغب ضرفلاب

 ندهظحالم قلوا ببس هنالاح یک ك عاتیعبت هباشاب شیورد راجان هلیسایق
 نادرکور نداشاب شیورد هذه ةلاخا هسا یسلاها ناو ردلکد دیعب |

 یرلتریشع قاورسو ناتم و نارحو یراکح ناناو هدجراخ بولوا |
 ندنتیشع یکبس اضتقالل بس نیغلوا شع زو هد ید هل راکب ,

 ب رفتو رفت كرنو هلی هستا عج رکسع رار ندراع صعپ راسو

 راتربشغ نالوا فلا هدا س ورد هداسآ وا نفرت وادا نان
 فاس تعاس,مزابيرپش یا مورک فرط فرا روا ناو یاس |

 هدنشاوب ندلجا یراقدلوا شلیاعنم ینلقن هریخذ هلا طبشت یراب رپ وک عفاو

 ی



 ۰ رال نوکوب رک او ردبتتو تصرف ماست هسیا رولپ روی دارم ییدأت
Iلکنا ارظذ هنب رام نالوا مولعم كدارکا  

 قوا لدبم هقافنا هلبا هلیسو رب یئزج بویمروس قوج دور یواز
 .ندنهوجو مورضرا هن رزوا كنو ۰ ىدا شما راعشا ود ۰ رداع
 ۳ مدارا یشاب یوبق ہداز اشاب قطصم نالوا فورع ود هداز یعقانیسیا

 | هلبا هبفاو رکاسع اغا ىلع یشاب یوق یرادحس كناشاب دجاو كب نع

 | و یجد كياش ب میس قرصتم شود تولوا ا دن رزوا ناو

 | هسردبا رارف هنارا اشا شی ورد دیاشو شمر, و رارق هنمادختساو لاعا
 نا هر ساک یدهع یو نارا نوحا قماه وا هنافاو تباعص هنسودنک

 از ۰ یدبا شلزاب رادغاک هنب رادرس ناورو
 ۳ | لئاو قحا بونلوا تردابم هدمزال تاكرادن هدرخالا میر لئاوا
 یتلایا مورضرا ندنکیدلیا تافو هلدوعوم لجا اشا دج ا هدالوالایداج

 1© یرهش رفو هادا یلعظفاح یسیلاو ردلج یکلرکسعرس ناو و

  هکب یت دلا یوم هلا یتاریم ربم هنر یعاظفاحم ناوو هباشاب شب ورد

 1 و هسیا زامتیچ ندناو اشاب شی ورد سانسور یدنلوا هر

 | ا ا مرال اسم قاب میلس یفرصتم شوم هرزوا قلراقیچ
 . || رم هبر جد اغا ىلع هبلا یوم یرادحس اشاب دجا موحرم هدهرص

 IE ۰. یدلوا رومأم هشیا وب هلا یناریم
 ۱ دارا اتاپ شی ورد ن کا هرزو | قفالریضاح هن رفس ناو اشاب لع ظفاح

 ۳ اش لح هد سنا ا ندناو هرزوا قلوا شعا لانتما ه هبنس

 هلعر نالوایسهفاسم تعاس یلاهناو یرغوط هنفرط یوخ تويک هنفرط
 | یتسهراد ودنک یتالصاح كنغاصس یرهش رق هللا فقوت هدنا كردیکر دق

 | ىلع ظفاح راد هتسامدتسا بصنم هقشب ر هلذحص ندنفحهبلوا فاو هبهرادا

 ۱ نت .دنسودنک ندنفر ط اشا ىلع E یدالشاب هب هرب اخ هلا اشاب

 لوک هعشل هدنعح ید ندیمشعا ردص فرط هعشل ندک دار و تبنا و

 ۰ یدلرب و تب اتسات هلا وا 4 ماعم

 ۱ یا ا رادتا | هب هظفاحت ما هللا لوخد هناو اشا نم هل رطو

 ۱ ٣ یرلنا ا ا ایفح هلا اشا نالوا یراداوه هدناو ام 1 شد ورد

 هل دا کا یکیدلیا عج هت ساب ندقار طا هرکص ندکدتا تلخ دنف رط

 رک یتیدلوا ۲



 تعراسم مک توو هدفا ناد قم و تدوف نا شیلا
 ندننریغو ساب لاک اشاب ع ہلکا تیم کا هرورنضلاب ید یلاهاو

 ییدلوا شالا فلت نی 1 یو بسا ننه رخ ا

 ندنغیدل وا یداب هنلاعتشا كنهاشداب نضع شتا دورولاب هتداعسرد یربخ ۱

 ۵ ناو افاخا هتسهدمع اشاب دوم ترس قرص لیا جا ناه
 یل رک فرس یناح قرش هناسا ىلع ظفاح ىسلاو مورضراو هیجوآ

 مازعا ینارفن یمریخو ی« رعو ی وط ندلوبناتسا هنتیعم کری ربو |

 راف سطح لاو دب زاب و اشا ,لع یک راکت رداح E رزحسخا و 1

 راغاو نایعا نانلوب هدراوجو ا برضو برح اموع كمورضراو
 قوا زور ما نوا یاسر اسان ورزی یو اوت رطو نت |

 نیسح یسیلاو شعرمو اشاب طل یسیلاو ساویسو اشاب هّلاروت یفرصتم :
 هرزوا قوا قوس ندنرفرط اشا مارهب یسیلاو كس رادو هقرواشاب |

 0 یاسر هک نکن ات |

 دغا ناک منش درب اد ا یا, هک نرم
 ریو راد ها زارفا ا ا وا بیترت هد روا ناو |[

 اشلب مارهب قالا هنتلیا هفر اا رکب رايد هکلی وش ۰. ردشک مزال
 هلا ناود بيتر بوراو هرکی, راد هداشاو هغو دنس هدهع

 كب دم یدیفح هدازش ندا دف هدرکب راد ۰ ا شش بلا تلخ ۱

 راصد مان رادرسو یلغوا هحاوخ هرو کک یدنفا در یهو ||

 نسل هد ول وا هرادا | ےک سم لر ویتسیا ییتماقا لاو هدر > راید سلا |

 هننادجا هنتر ندنرافدنلوب هدنس هیعاد كا رصح دج و

 مورضرا هددسیا شلا ییکوا راب سال ا یر شاپ مارهب ی ی ,راکدلیا ت ا

 برم كرف كی نالوا بتر ندرکی راد الاب هجورپ دیس یبیلاو ||

 هک قرەلوا خوبشاب ,خد اغا یلع هداز یناروک ۳ ۳ ۳ ۲
 هغابا یبیلاها هلبا كيرح یتناراداوه هن كب دج موفم نکیا ب

 هبا دم یراوپق د اشا ۰ شمردتا موجه هنسوپف اشاب بو 3 /
 شق وا ترشابم دنتحادنا نفت ندوراشلط نوا دزکعا ماف هب هعفاده

 ییبدل وا شهار هدحراخ نوګا نیما یرهداح كناشاب ها یتیدلوا ۱



 ده رمص و هدکعا دياز ا كناشاب هک دلک هرکی رايد یردج یک اس

 ۰ یدیا هدکمردنوک هتداعسرد یتیراعوطقعرمس كتاصع یکیدلیا مادعا

 رج هاسم هخورحد ندشدلوا د یلانها ارو ورا طقف

 هللاروت یتیما ندعم ریارب هلبا نای و طسب یلاح عوفو اشاب مار ۰ یدبا
 . یفیدنل و ندلاح تاحا كلردشربا هریخذو رکسع زار ندنفرط اشا

 ندنرافدراعت بولاق هنب رلناب یربکدتا هعفد حاقرب كنمیلاها رکب رادو
 هرقو یدیفح هدازنعشو ندنرلفدلوا شمراتیج هاتر هلل وب هدهعفدوب
 یفد كلالتخا هكدا ین یخو بئانو مادعا رادرسو یلغوا هحاوخ
 یتسلروب رادصا كن هیلع مماوا نالک مزال هدابوب هلثص ندنفحهیلوا نک
 لوصو هتداعس رد هدلاوش طساوا یتاربرحت نالوا راد کوب بودا امدتسا

 هناو امدقمو ۰ یدلرویب رادصا هيلع ماوا هکبجوم نامه ۰ یدلوب

 هرکیراید درک اسع نانلوا تیر ندشاوسو هتطاو بلح هرزوا كلردنوک

 - یدلزاب هیلع مماوا نوجما یرللردنوک
 رداص یلاع نامرف امدتم نوعا یمادعا كکب دجا هداز ا2ا ےلس لوتقم

 ندداسف هدیلاوح لوا هسیا موقع تویمدنلوا ارجا زونه نکیا شلوا

 لرد یسیلاو ردلج هدهرص و نوحما یجادعا لاح هم بم هنغیدملوا لاح

 رزتملص ناو ملاک ۰ یدلردنوک یعطق ما هباشاب یلع

 ترس نالوا یظفاح ناو هللا یررومآم یتیعمو اشاب ىلع ظفاح ركع رس
 2 يااا فنا شیورد هدقدزاو هنیراوج ناو اشاب دو
 الیدن اشا شیورد هدانا یتیدلوا لخاد هناو اشاب دوم قرهنلوا باب جن

  ضمب هلیفارص كرکو یسودنک كرک هللا یرحتو سس هدهسیا شعا رارف
 شلردنوک هلوبناتسا یرلعوطتم رس هللا مادعا كرهلروک هلا یس4 وع

 ۰ یدلدبا ریهشت هلا عضو هتربع هاکرظن هدهدعقلا ید لئاوا هلغلوا

 یش میاقو ##
 نالوا یسهباب لوا روخاریم ندنرایشاب جوبق یلاع راکرد ییایعا زوریس
 ۳ نم را سرا ور و هارد تلا
 .هدننعخ اکتشا ندنسیدعتو لظ كکب فسوب یلغوا ردنیش ینایعا یساضق

 فمو بولی رب و لاعرع هنونامش باکر ندنفرط یسیلاها یراصحروع

 ردنهش ندنفیدلوا شلنا قیدصت یبیلاها دوا مالعتسالایدل ندکب



 هباشات فسو رب زو یلهجقوقر قرصتم كينالسنوما یمادعا كنيلغوا

 *هلاوح هک بفسو یدوا ۰ یدیشلرد وک یلام ما هدرفص لالخ

 یعوطعمرس بودا مادعاو تلج یوق م كب فسوب هلکعا ي

 .یدلدیا ریپشت دورولاب هلوبناتسا هدلوالاعب ر طساوا ندنفرط اشاپ فسوب
 ۰ یدلردنوک رشابم نوحما یطبض كننافاحم و

 یمادعا كناکرزاب شانط ییاتش هحصترقم ندا قلفاش هنن رلدودبح مور

 هلاوح هاغانسح نالوا یظفاح یس هعلف سولغو یسهدو و دهن رقم هدفا

 هلوبناتسا هداناو یعوطرس هلبا مادعا ځدوا ندنکودا شلروب

 یرلع وطقم رس كنارعْشا صعب جدندنفرط قرصتم هان هدانناو ۰ یدلک

 ۰ ردشک

 هلا مادعا یراضعب و ین یرایضعب ندنناربهمو هوجو هرشط هداتناو هن

 ۰ ردشغ و هدم وا هرداصم یربلام

 یجاوقاب یدو نانلوا فذ هنسهریزج سرق امدقم بولوا یاکرزاب قاحوا ||
 لوتقم رار هلا یراکتمدخ یدوم یکا هدهناخ یغیدلوا هددش وقفل || 4

 یتافلم هدلاح یغیدلوا هدتفل وا یرحن ندنعیدلوا مولعم یرالتاقو شفل و

 زا شو هل قلوا ندراح هد هسا شفلیق رییس هنلودردر رخلاب

 هنس هرو كنسايشا و لاوما هللا یتبم هنغج هيم هلن وق وط ندبربم بناح

 رداص هینس هدارا نوجما یسامنا هتداعسرد قرەنلوب یرالتاقو ساظعا

 . ردشلوا 7 4

 یا مور هدننامجوت یا درس نانلوا ارحا داتععرب ی یو درد تلاوش یک

 نیدوو هاشاب یدشر هنسو و هاشاب نیسح یغوا سواوف قلا

 ۰ یدلدبا هیجوت هباشاب شد ورد
۰ 

 ندنرایشاب جومق یلاع هاکرد هدنامجوت نانلوا ارحا هدهجعایذ لالخ هدعب
 ییلابا ,BR ترازو ةت راب ها ملس در یسٌشاب یحاتسو دن ردا

 لیاهجوفو راکدن وادخ هباشاب ىلع دنس یسلاو هروم و یتاظفاع یسدعلقو

 یناهس قوازو هلمجو قللصح هاشاب دجا قبسا نادوبقو یراقاص»
 ۰ ردشف وا هیجوت

 ¥ لوبناتسا عیاقو 7

 ىجەدو و قالفا هرزوا یعیدنل وا ناب ۵ ده رص یباقو هقناس دن ۱
۹ 



 نوا كنمرح یسهنس ترد زوتوا وبشا هن رب هلکعا رارف كهجمرق

 یسهدو و قالقا ك وعلعوج وص یسدو و نادغب قبسا یتوک یحنزکس

 . اشنا اددحم هرزوا قاناللوف هدنلحاوس هنوط هحدقا ۰ ردشلوا

 لّیاربا هللا مسقت هدرد لدنص هعطق ناسکسو هب ولاش هعطق یم رک نانلوا

 | شفق بتر هرزوا قلریدكلو هدنراعقوم نیدوو قصسورو هرتسلسو
 .هیجوتلاب یناریمریم بر هنسهدمع كب ھارا فا دا هزار اقا
 یساشود هوط هدرخالاعی ر لالخ هرزوا قلوا ناقرتوط یهاکتناقا

 ۰ رد شقلوا بصذ یعوبشاب

 ۱ و اد یرادلقم هداب وروا هلیبسح قمل وا شوشغم هیلعتلود تاک وکسم

 1 تلق قوجرب هعشب ندفدنلوا فرص هدهسورح كلام هلا دا

 تاب رګ هلا بلج قد رظن هسیاو ۰ یدلوا ردا لوادت ید راهراب

 ولتیلک هدر ندنرهنیفس نماتسم یهدنکوا هطلغ هدانناوب قرهنلوا مایق

 . ۰یدنل وا بلص ران رلق نک هلا بولیصاب رابالایدل یتیدنلوب هراب بلق
 طساوا اباطخ هننسا هنا رض هرزوا قغلوا انتعاو تقد هصوصخ و و

 (4) هدلیذ قروص ۰ یدل رادصا یلاع نامرف هدهرخالا یداج

 ۸ نو ۱ ۰ روتلوا دارا هلیعر

 ادر قطصم یاس یسعلق همانا نش وا ناود ناکا رخ
 شلنوس زوس هدنملع تلود یدنفا هللاءاطع ندنسافلخ یل ارعک للغوا

 كندنفا تلاح تقووا هکنوج ۰ یدنلوا ذ ه هطا هجزوب هدانناوب ويد

 اکاو رولیوط دک كوع زوس هلع تلود كعا ثح ندنأیس
 هللاءاطع ۰ یدا رولقاب هل رظن تلود ناخ ندنفرط كنا هراناقاب یرکا

 دنسازفا راسوساح درح تورعا ترح هناهوقت ولردوا هسا یدنفا
 یسهدرک ان مرج هرکص یا یتا هلغمبج هنادي. یتیدلوا شمارغوا

 1 ۰ ردشلروتک هداعسرد هلا وفع

 ۱ لبلح نالوا یسضاق ی ج رج رامتعا اب هدنتهدم مایا كنهداز یرد

 ]| دوا هرکص ندنلزع كنهداز یرد هک یدنفا هلادبع هداز او اسب

 2 یدبتش وا نن هدنتکشم نامز كندنفا ندناعلان ز ككرهشود نقاب

 یتیدلوا اح هرکو بویمهدبا لابقا "هلابق ددح جد هدننامز هداز یکم

 هلبا توعد هاوتف باب ینوک یصچوا یمرکی كنابعشو اغلا یسهباب ج رخ



 هدقدنلوا لست هنسودنک یرما هیجوت كنساضق هیفوص هب نده رود |
 یالوط ند افلا كنسهیاب حر یتیدلوا شعازاق لا رلکما هحوب |ا

 ناو جاقرب ندنردک و یدک هتسهاخ لردا کی لا ات هداعلاقوف |

 ۰ یدتا تافو قرهلوا هتسخ ۱
 هلیعارت دشحاق یاسر هدنتس هلکسا یرازاب قلاب 8 اا ا او

 رارف یرغوط دنا زاغو اکو هعباقر لاحرد بودا لق یلاجر ۳

 توالت ول لاجو لاج یو رد رخت یال تو یا

 هرزوا كعا ماقتا ذخا هلا مادعا یرایصباقو یرابګاتسب توتالحرلسو

 ندنراقدلوا شاچا هزکد رایجتباقو رلیجاتسپ هدنراکدتا موجه هب هلکسیا
 هک را اراد رپ ناف لو تر اش را
 یدلوا هل یتیدو مد كلوت یدستیک هبدرن لتاق اما ۰ رایدلیا افتکا

 ۰ قو ناروص بوارا یی رلارو

 . هکهلیوش ۰ ِ همقو رب نیکریچ اهد بویمع قوچ یسرا |

 هوهت ات ریچرب 0 وط را یسادرف هلکعا لف

 هن رزوا كنو رایدتا لعق یرابج هرج ه انک یب جاقرب بوصاب ییسهناخ ]ا

 تسار رادرک و یرادرک یراکدلک تسار رایجهریج ل رهلک هتربغ نیفرط |
 یرات دح تكنفرط هک دننک و ۰ ربدل وا ردنا مادعا ی رابح هرج یراک د اک

 هرزوا عا ینسەلتف تەرج عاقج الاب را را کص زور دنح توت را ۱ ۱ 1 1

۳ 
 زرهدیک هسا ره هلک رادرک توال مسطاح بوط جاقرو توتژلحالس لج | ۳ ر

 د رانا هلکعا رابسا یتار فن ت هرج شیراقدل وا سش شعر و رارق هدنرلس

 نادویف ۰ را قافا هرزوا قعکاب یار هلن ورا و هب هناسرا كرەد ۳

 شاب یعحمل و هرج یداب دقاعش هلع[ وا نام e یاغوغ و اشا ۳ 7 3
 هيد وا اغوغقرهنلوا ین راش وا ندنک و دبا شنا قیقح یتفیدل وا یراشواح

 ندنر رب قرلوا قاب هطاب تموصخ هد نیفرط هدویدنل وا نیکسل |

 اشاب نادویق هنعفر ایلک كتموصخ وب ندنراقدلوا هدکتزوک تصرف هراثذخا

 یر اغا یثاب یععغل و یشاب جهربخو یشاب ی وط هلفلوا رومآم رارکت
 لرادرک هرواشلاب هلبا مجو بلج یراناک مزال راسو ا



# ۷۲ > 
  قرهلوا نیکسآ هلا ج وک یراتموصخ هلتفر > یماغا اه نالوا ی اب

 كس ۱ اا هدنام هنکح هما روهظتکر حر زا راحت ندنراودن کن زادعد

 . یدلرب و رارف هتصم ٌةيوست قرەلوا لیفک یراکب قاصس جد اک او

 ۱۱۰ لر 1 ا ارد رد للا قرارا ئاب نغلو یخو
 لا ید یسادتک هناسرت هدمب ۰ یدلردنا هحفاصم هللا رادرک
 1 هحفاصم هلتارف جمر ید یرلنآ تودیک هبهناخ هرج هللا درک

 ۰ یدلدا فرطرب ,sl ط هضصر كرەردتا

 ۰ ردیعبط یروهظ كراقلاف ولرد وب هدرارب نایلوا یراح هیلدع دعاوق
 ۱ لاحرد تموکح ۰ شا مادعا یدرکرب یهر رو یلاجرب یحاتسب رب

  یدزاللق نادیم هن روهظ راد یو همانا ارجا یتسازج هلبا ذخا یلتاق

 | یتیدلوا هدنیلهاح نامز راجان هدریدقت یکیدتا هحاسم هدنوب تموکح اما

 | مشود هراقاجوا شياو راقیچ هنادیم هیلهاح تربغو هبموق تیج یک
 ۰ ریا روهظ راتکر ح لوقعمانو عورشمان هلوقموب تیاهن

 | زکلاب اشاب شی ورد هدلاح یعیدلوا یدانق یکیا كتموکح تازا و تافاکم

 | داسف هجو یشان ندنراتریس توفص لاک ۰ یدزتسیا قجوا هللا دانقر

 اتو تیلاتو فبلبلت نکلاب بوبلوآ هد هب رو بیدأت_یراهشیپ
 ۰ یدروشیلاح 4هرادا لود هلا هلهاحاب

 ۰ ام ا لر اطعاو دا ها اشا نادوش
 رومآم ندنکیدغآ قبس یسه رګ هد ی را نتع دلوا شا تره

 كندنفا تلاح ۰ یدا قو ییاهمو تمرح هدندنع كل رنلوا ىت

 هساد هرزوا یعیدنلوا راعشا هدنسهمدقم لدلجو هکیداو جد یییدارا

 هل و و ر رو هنشاپ شبا یرالها ان هلوموا نوجما كمردرب و تیبا
 نالوا یب ول یسودنک بویمهلک ندنسهدهع رانا هدناودح هضرامر

 ت ۰ یدا ررپ ویدبا نیکستو عفد بقعرد هلیسهطساو ایقشا یاسر
 هيلع ءان ۰ یدبا زا روف ندهلئاخ یب اب كتلود تقولوا یشان ندرلبیس و

 ۰ یدلکهروهظ اهد هعقو نیکربجرب هدش رش ناضمر لالخ

 ا ه دنتب یمهلکسیا تسمه هلا ی م وبق یوک هرق هدنف رط هطلغ اب وش



 تلقی ال رخرب ندي ےیل ا تولوا جتم رو یک و شو یمتب | و

 یرکی یسک هب هطروا وب ندهطروا لوا یھی یس ر ود ر هیر شک ا 0

 کا یثات ندنرکدتا لتف یا هلغع ود وط هنس وسخ ربع شا دارا یسب /

 ریبعت بلترر یرهفص ۰ یدلو عوفو لادجو كنج هد هطروا
 یدل وا ادب رعظع تیمچب هلکلق دادما هنفرط ندراهطروا رکید یزلکدتا

 اغوا ا یک مور ناو و رم دعا یی نیت
 ۰ ریدالشاب هغمنا نوشروق هن غلام یهدلحاس ندهنیفس هللا درط

 یراهدکسو تراغ ین ِ هر یک یابعو دن رف هدهطلع هدیفنصر

 هغادراح وُسراق یساغا یر گی ۰ یدلبا تتصععو قسف نالعا هللا داشک

 یرالوا نانو ما N تارا توا
 یمادرفو هجک لوا ۰ یدلوا دیفد هدهسیدشلاچ هلادج عفد هلبا لاسرا
 نوک یصجوا له , ۰ یدلس یسادص واسو كنف یسههک و نون

 هردو رادتسوا هر لک تن فال هبافوغ هل وا فلت یر نا راه كوم ۳ ِ

 ۰ رایدردشراب ییفرط تورک هن راهراو توشالقاب ریل و ۳

 توقاب ند وشراق ی ېک یریس ردق هلک وص ندنسادتا كناخوغ شاپ نادوبق

 ی هی کد تا طیص رد مور الاب هحور افوغ لها هسا زالوا ۱

 هدّلنادوبف كنو قترا ۰ یدعنرک جد هننک كرد رددنأم هزب شا

 یرازوو لزع ینوک یحی رکی كش رش ناضمر ندنفیدلوا راج یماشا
 نا واقاسوا لالا: یداروس رومآب هتشا هدربزا هل

 هلا طب رو طیض و نالوا لوا روخاربءا هدعبو یشاب یحاتسو ردنا تشن |

 یاب یحاتسوب و اب رد نادوبف اغا هل ادنع رکد مان دیر ادج نالو ترش !

 یحناتسو افا ےھاربا یساغا یکصاخ هصاخو لوا روخاریم اغا لیلخ
 ۰ یدل وا یشاب

 لقاع رار هلغلوا زانو نکحاس یدنفا ما هداز یکم مالس الا

 تین رو فر هاا تكندنفا ثلاح بولوا تاذر شیدنآ رودو

 هرزوا كّعا تساقا هدنسلاب ینوک یهصج وا نوا كنهدعتلایذ ندنکیدمهدب

 یالعم دنس یدنفا لبلخ قیسا ور ردص هنر و ۰ یدنلوا لزع

 ۰ :یدنلیق بایماک هلا تخم

 یا بواوا کک وا به یاب و ار ی یی
 ۶ E رب هیچ سس

۳ 



OKی  SAو ی  

u 
 N یتناونع 5 هلتبح یعیدنلو ندنهاط راز روقوا كنم رلاغا

 طرح دک نوا دکاتتشالوالاییاجت یسدنتش قلا نواز زویکیا كي

 | نواو شلا سب ردي سور هساخ اب قرلوا هداعلاقوف نکیا یسادتک
 هل و و ىدا شلوا یسالم هطلع هکم یاب هدنسهخ كنمرحم یسهنس ید

 ۱۱ باب ي هک ناب شو لا ها ف نالوا لاتمالاب قوتنم
 ]أ نیکربج هدمانآ راظناو شلک نارک كي هبالع راک هج توال رف ردق
 یسهننصر ییرکب هرکص ندقدلاق هدهداروب هنس جاقرب ۰ یدا نرو

 ا ا یو یا اوا کی كر
 || یدلا یسهاب لا مور هدنسهرغ كنسهرخالایداج یدب یعرکی و یسهباب

 u یسهدعنلایذ جوا زوتواو الوا هدنسهرغ یرخالا عیب ر زکس یرکی و

 . || یراوشمو راوطا یدلوا یرکسعیضاق یلبا مور لعفلاب ایت هدنسهرغ
 ٠ | یتیدنلو هدهلاکم تمدخ ورتددنس اقر بولوا قفاوم هنبب رقم جامع

 ۰ روت هتعس ماش ورک وب هات ن فاو خد هود لاوعسا هج

 | بلص هدرصع تقو ای رقت نوک هبنشرابچ یصنچوا یهرکی كنهطاید
 1 پول نوک ید و ریست رجا ناطلس توغوط هدازهشر ندب راب رهش كاب

 ا ا ار یه
 ۰ ردس هدازهش یتیدروب ریست ود دجا

 لدا ك یضیف نچ رادع هداز اشا یطصم یلکیالس ینیما هنا مض
 قحهنوقوط هن راکفا كن دنفا تلاح قرهلوا لئأم u شیاس زو

 هلیسهطسا و یرالغوا زودو هدراروطو عضو كجهدنا توعد یتباقرتسا و
 نون هدن  هنایم هفام عم بولو هدنسایلوخ قلاح هبلغ هیدنفا است

 قلبحاشن یدنفا تلاح ۰ یدرلبا نابرح تبحاصم هناتفانم هل راشقاب

 نجرادبع بونلو هدتب رومأمرب هلاغلا نوصم قوب یغیشالوط یکشیلبا یک

 .قیشالوط یرشیاو قلعتم + هیلام روما یک یتناما هناك رض دسیا

 راهلبس و قوح كي كجەدا ماپا هیر ومأم و یا هلغغ ون هدر طخ بصنعر

 هرزوا قهراقیج ندهناض رض الوا ینا یدنفا تلاح ندنکح هلی هنلو
 ۱۱ ی اتم اا رو دودا ارحا یوک یضنوا تنریلسلاید
 ةجانزور نالوایسیوف مصخو یلاع ردص یادت هنر یدنفا رداقلادبع

 | ید قا هللاریخ یتیمارهش ندنساعصح هن و یشاب شواج كب ینرسح لوا

 e را
ARG EE 
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 یدنفایلع نالوا 1 نوا هفت یا رو لا ماع ناخ رض
 یدنفا قطصعو یحاش r كن دشر دجا یا ګاز زورو ا

 : ۰ یدیشلوا یهانزور كوي |

 هناگ مض بودا تی ور یتسهبساح كنفاس داستعمر یدنفا هلاربخ

 كنلغوا زود نالوا شلا هنلا ني راشيا هناخ رض هلاب هلسان یسیجوبق

 ینیدارا كس دفا تلاح هلکعا ا هبهدافآ ییفیدلوا یفیچآ واک

 ید نوا ا د نج رلادبع ندنغیدلوا شکه لا هلتمببط هتشررس ||
 قاطنتسالا لج الو یدنلرهم یس لا ا و یان وق هلا ل هدنرورم نوڪڪ

 ترادصو ٠ یدنلوا ا هدنغان وف تاك ى ا

 روک لوا زود یدک هجا هبیدنف ادب ده یلا انک یمضع
 دن سا یاب یعاتسو هلا یرلاب رفاو ناعلعتم هل رای جد یرار ردا

 ٠ ىدنلا هلا ريم یرایشاو لاوما كنسهلج بولب ردلا

 زود ۰ یدنلوا دیعنو قن ه هقوتمد كن نجرادبع هدنرورم زور دنج ۱

 و یخ ا ینلدلا یا شما نوربا کا
 كب و یرا هبتیب تالمحت ا هداعلاقوفو هنایحاسو هلان ددعتم کوبا 1

llتوقاب و د مزو وجا یلعا یرهعماط یتحو تاعصرمو تارهوج قوچ  
 . یدنلا هب ها سط یسهلج ۰ یدتیا روهظ یرانیلع) ماج نیز ها ۳

 هلاک مک كز زکر س یردار نالوا یوی كنا هلا روقریک یلغوا زودو ۳

 ق یراردار کیا رکیدو ۰ یدلروا یرنوب ہدنهاک شیپ
 یرلاب رفا و ناعلعتم یرالغوا زودو ۰ یدلدنا باص هن : اهر تان رای 1

 ۲ ۷ یدنلوا ین هفرط ررپ

 هجرک او ۰ یدلک هلوناتسا یعوطقم رس ید تاكد نجرادبع هدانا 1

 ۰ یدبآ لکد ر روصتم SOLS دز یادعا روا افتک | هلی كنا ۳ 0

 ۰ ردغش وا ما دعا یچدوا قرا یداسفا را كيدا, ی بتا ا

 : ۱۲۳۵ هی او ۱
 ¥ هلع تا محو صضصعب ¥ 1 :

 لوطانا اقا هد دیک تاهبج وت نانلوا | رجا ی را كمر

 د ی ۱ حب هب یدنفاباهولادبع هداز سل نالوا فارشالابیقآ لاو یرکسعیضاق

i7 ۲ ۰ 1 نابحا ىس کل د کسعیضاق ۰ مور  



۳1 

 مدید مدنقا هلواربخ هدنراقدروب لاوس ود یرایدتسلا یر قلعتم ه وزاب 1

 ندن زعدنفا ولتکوش یتشدلوا كتردق هکلسب ون هعقو كنس اب تقولوا

> ۷۰ #۶ 
 تاو یدشنفا صام روهشم یجبزبم سوم ناتلو سد ون دعو و هدانا و

 روهشم تداوم یبحاص هربثک تافل ات ینوک یضسب نوا 2 دل رعص هلکعا

 لید هعصاع جرات ۰ یدلوا س ون هعقو یدنفا هللاءاطع دحج هداز یاش

 تب دوج نا ا توزان همدعم رب ادتا هڪ رات یتجەزات هرزوآ قلوا

 ییساعدتسا ودنک قرەلوا یرلن وامه لوبقع هدک دن دمت هن راترصح یلدع

 هی یسهنس ج وا یمرکی زویکیا كي نعي ندنرانوبامش سولج هلهجو
 هلا د ندروک ذم جرات دوا هژللروس هدعاسم هةتا د ندنعلاق و

 یحرب ككزمح رات وربندهروب نم هنس 5 ردغلا ترشابم هرب رګ ین رات

 1  دیق هلیقر ( ه ) هدنلیذ دادلج و یسهمدقم نانلوا رک ذ ۰ ردوا یذخأم

 ۸ : ۰ رونلوا
 ۱۳ ۱ ل نا دی یخ تام راس دامن داد كندا ناش
 هروک هرصع لوا یراممو تام ولعم نالوا ٍِِ_ صوصخآ لع

 نکل ۰ ید اد یه 9 ۰ 7 هداعلاقوق

 هعقو ارظن دنشدل وا هدکلیا باقّتسا یهداز یاش هدلاح ییدل وا نیک رک

 طرح تن دار قاش یمروت وا هدلوناسا هلت روماعر یک ثالسب ون

 ةع رق ین هنس هعلاس ترش د اعل هت رۇم و و ۰ ىدا

 ۰ یدا ندنوامش

 ا هدننن یسارجا كن رومأم كلسون هعقو هداز یاش یتح

 ند هب ریتم هلماعم یییدلوا شمروک هدقدقبح هن روضح یدنفا لیلخ

 ندننافو كملس زونه هب هيلع تب رومأمو راجان دبع هکر د بودا تیاکش

 . هنرهدنب هدنقو غیدلوا رومآسهلیا یراپ رهش تیانع ضحم نکیا لکد رادربخ

 ضعب ندفرطرب چ هدرانوک و ندنس كردبا راربغا راهظا هلبا نیبج نيج

 هجوت نج كردبا سرفن نکو دنا هن هیضق فیعض دبع ېک یراکدید روبه
 زکلوق مدنفا ولتلود اب هلغلوا لصاح بلق توق ر بقعرد هلا هناکولم

 مدقتو فلات باتک دعطق ترد ه هناهاش نوبامه یایک اخ ردق ه یدعش
 وبق وید هلن ااا ها لوک كي خا ترا دناوخ مديشعا

 ھه هن رارادقوج لع



 ۰ ینا ۰ یدراردیا | ۱

 دعسا سی وا دعق و روهشم نالوا نفاخ ها ص یکیدید الم دعسا 1 5

 هديا ناب یهبجو ريغ هیجوت رپ نالو عوقو |
 هدنمان یدنفا قداص جاا هداز جهجالا یل هربت ندناضف هدرود لوا |

a /ی ولوم رادکسا جرج رابتعا 1 هرزوا قلوا دع) را دزد لصوم  abهلس  

Eدرو سرا بای دک تلخ الا ا  
 هداشنانف مالا سفن ف هروک هننس تثادح بولوا یعاع یراد وتکم |

 قوس یالم دعسا هداز ینعش رفاعص ندنیسردم نال 1 صعب

 رلشلوا رغم هلر نظ ءوس ندنک ودلا ردقم هدم تات

 ردق هن رالزع نی زا دعب قرهلوا رهتشم هلبا سن ر هت ا

 رهظم , هردکت یرعحا دبع هلبا ا تبع رره دراو هن رتا ۱

 ینا كنیدنفا لیلخ اما ۰ یدیا تاذرب قثاف هتنارقا هدنایدا ۰ ردیدنفا |
 لها هسخو ۰ ید یان ندنعیدنل وب هدنلیعم یسع ی یاب ما رنلا

 هداشاوب كنا نوجا اعدم تابا ۰ یدمهدیا ریت یک یکرک یبابراو

 ٠ درون هلکعا تباتک. هد همعرش 1 اع تولوا هتسکرب

 هدروشمهلرب زا یشزارب نداوانف هر جا * یدیاشماموقوا سرد هلبلوب |
 | ةمالع یا هسا یدنفا لیلخ ۰ ید شهروگندزوک یکص هداز یاش.

 ۰ یدبا شهر و هنلا كنا یی روما مامز هدنکلرکسعیضاقو شم هللد نامژ

 هنسهدهع و لفن هب هیععر یالع "هلسلس نداضف قد رط یرهلوا هداعلاقوفو

 ید هدودل وا مالسالاٌعیش ارخّوم ۰ ىدا شردتا هیحوت یاتنیع یاضف | /

 . یدتا مازلاو ص وفت اکا یروما فک نالوا ع رفتم رر دم مام

 یدسبرا دالب هلیهبج و یس هم دریا لس ع هدیحر هو ۱

 كنالع قوجرب نالوا رظتنم هنس هباب نیمرح ورند هنس قرفو شمربشآ
 ۱ قج هلوا مزالم هتم ا توبغا تعانق فدل وا شعری دنفرطتسوا

 رزنحشمو یتفیدلوا یلاما صخا لءرونک هنسهباب ترادص ییعب ه هدار |

 ضعب نالوا رع یتفیدلوا هنسک قیس هتشب ندنا « رک ند ونک

 ۰ شعا رابا فازنعا دصف نعال ییغیدل وا تک لهحو روس هناوذ

 مدح هدنراناب رودص و یلاوم وردد را هنس هه ځد یدنفا قداص هکر دس رخ

 یتقاتعسا كم هنسهمص هنامز ز یالع هدنسودنک هدلاح یفید وا



 ااا ____ سس سس سس سد

 هدنتفایف هکر یا قواق كوم و هماح لو و همزج یتایسا بوروک
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 زی ۰ شعرزک

 ۱ a e هن راسلحت هدنرانوک تیعجرب لرصم یالع

 | یرب ندراضح ۰ شروتوا هسلحم ردص بوک و شەریک بعر ول هماج

 | هسخو ۰ شمربو باوج وبد ال شمروص وید نیسی دن رقم شاپ اک |

 كجد ال هن شعد نیسیغداهتف ۰ شعد ال تانک شعد نیسی دنیدح
 هناهم هدک دید نیسخمراص هماع كو ا بوریک هنغلیق الع نوه اب

 . || كندنفا قداص وبشا هدنحرات هداز یناش یفیدلوا شعد هباهم یدیساب

 ۳ نم ۰ ردشطا حرد هرزوا قلوا هرقفرب بسانم هدنقح

 ۳ هب یدنفا تحج یشاب را )ناسا هه اضت
 ]| رارب هلا یدنفا مار قطصم طاطخ ندنرولهباب لوبناتسا هن هرک کص نوک

 ۱ دجا هداز یدنفا هلادبع و هب یدنفا قیدصدجح یدبفح یدنفاقفو

 ۰ ردشلروث ناسحا یرلهاب یلوطانا ترادص هیدنفا

 1 و
 دفا ا یدشر نالوا یلام ردص ماقمنات اقناس

 1۳م ۱ دل وا روما هتماقا هددیکسا هلیترازو عفر هدرفص رخاوا یشان

 ۱ مزاع هلا ناییص ما ناعلس ناطلس هدازهش نالوا هدنشاب جوا اس رقت

 1 نقد هدنسهبرب ا یر دكرفص تولوا ناتج یوس

 ۱ ۱ ۰ یدنلوا

 عارز ا هدنهاک شیب یسهحاس مردوب عئاو هددیفس رګ ورتدهن وا

 عارذ قجو جوا یللا هدنهاکتسد یادم رکو نویلاق هدنرارق
 | ید یسیکیا هذه ةلاجلا هدلاح یکیدلک هنلوا اشنا نیتفرف هدنرارف

 ]| هنساشنا نیتفرفرب هدرکو نویلاقر هدموردو قباسلااک هلغلوا یلاخ

 ۳1 ۰ یدنالشاب

 ٠٠ || ىلخ قرەلوا معاق هنن رب هرکص ندننافو كنا بولوا ندنرلک ولم لرازج

 | یسهنس ترد زوتوا ن اشاپ ناملس نانلو یسیلاو ادیص وریندندم
 || شب زوتوا وبشا هماشاب هللادبع نالوا یلسنم ادیص هلکعاتافو هدنرخاوا

 هیجوت یکلیلاو ادص هلترازو ةر هدنچوا كنلوالا عبر یسەنس

 ۰ یالروی



 ارحا ی د را دساف ضرع درح ی هلعو رر ماطر وریدندموپ |

 ربغو م ندا عورش هارب قرهلوا لخاد هن دادع یرهکی نوجا 1

 کیدا هاکل هدن وک تاق یکاو رارول وا طلسم هن رزوا ریققو ییغ سم

 ندنکارا ی ےکشاو یاویصو شاقنو یهدنر ندنا تمدخ ییزج ردق ۱

 هدنسه روا اص كنکروک یهدنلا هلبسامدا .قلیشاب داغرا هصامناب اذعام ۲ : 3

Eكحل رب و هدنشاب هتفه و رولک هقبج درک اب كارتر شوقنم یناشن كنسهطروا  

 ساقا و رر و هرابصتیا حس اب بولا ارج ندنیحاص ان یرلکل هدنوک

 تامزا ول وا رکا و هتسرک بویمردشراق ینس هقشب هبات روماو راک

 لصاح هلهجوو راسا داغراو رو مع قلا هلق رعم كنا به هراس 0 7 3

 یسفاب تور و هن راشادل وب نالوا نیعم هراودنک یتیرادقمرپ كلام نالوا ا 1

 هنا راتح مک ی هشا باكا لصاحملا ۰ ید رولاق هنراودنک

 ِ ید رارر دشلاج هنعلف وط یزافو نامه د: یهلع یافعض زرد ۱ ۵ ۳

 هاجو طظوح ندنباض ردد دل رارشا ۳ ىزا راشاب داغرا وب دیفام عم |

 نالوا قرح هدنش رح ويقموف نالوا رکذ هحدقا نکل ۰ یدراردا

 كنو لح قاوا اتر مس هدقدنل وا عورش هرساشنا كنساسیلک یتمرا ١

 ولفانو یراسونوفوف هلو یارو ناطباض قللوف یهدنراوج ندنارایط
 سیلک بوبتسیا قلوا دننهصح خد یرایاد ابق رهناخهوهق ولناشنو |

 شا شوخ یییرارطاخ رانا هلیساطعا هراب رادسقم زر جد یمیلوتم

 یل كس نهد ) عارصم ( ید ربشهرا ررولک هباروا اط ما | بویمهنلا یدرا كنافص ناراب نالوا بایقوذ ندای ناوخوب هديا | "

 ندنراشاب قرەرردصق هراب' رادقم ررب هنیرالا كرلنا لرهد ( ههتخود |
 قللوق نکیا راردا دوهح لذ هنماعا كناسیلک مدقا تعاسر و راراواص
 قرعو زا تقراغم نداروا یک یرادقحو نیما كنان یتارفنو ناطباض

 كجا روبع هنساطعا هران یراشراو زهد مک زو رطرب دّقدلا یتسهراب هداب و

 هتشیا واب و ردیغاط یبهلع هدرپ هدیکیا بوراتیچ هد ع هرصهرا هرزوا

 هن رارامتعا هدیه و دلم رل هداف مه هل رلیشاب داغرا هسیاوت ۰ رایدل وا روشدراق

 یتارفنو ناطباض قالوق ینوک یصشب نوا كلوالا عیر هام ندنفیدنوقوط

 قرەلوا لتا عم 2 لدا نالک هروهظ هدنسهرا ررحرو رلداغرا لا :

 ۱ ۱ راربحشر ۰ یدلوا نابرق ها سیلک ی انب یباقرو حورح اقرب ندنفرط |



 | ندنرببحاص زوس طقف ۰ یدنلهراب یحاقرب ندنارفن ردق هیدیغاط یتیمج
 ۱۰ ان ارت یار  یسلوا تقرگودخا هداخر

 | قد رظن هدایز كب كنموكح رتیمج هدنلو تب روهج هلو تقولواو
 ۱۱ راس ا نارا بخرم قك تلا شالو الا
 ۰ یدلدبا مادعا یرف ترد نالوا یاب داسف لصاو وذ یرلینععد

۹ ۱ جوک لوا دلح نالوا عبط تسدرد ورن د ونس حج وا کكنهداز یاش هس
 

 1 Eu نالوا عفاو ه دنعبط كانکو تولوا یدنفا بج نجرلادبع

 ندفراعمو ریه یک ر یقف هسک هلا یوم ) هکر د هدا یناش هدنفاس اکتشا

  هبهروک ذم تمدح تولوا ها و بصنم گرا ؟فو رک دو ندنهدلاق هرم ف

 1 ته مدعم هدنلدنم و حط ا رود لم e لها ۳

 زیا كنسهرابع | هب هباهاش "هدافا رخ *هداراو a صا نالوا رودص

 یکیدلیا ماد ها ایہط دن رحا تلق هد ها مدلیا ل زج یس ر ردت ره

 ا هلتلهاح دانع ار هرقف تاک یوی یعماح یکی زاد

 ۱ ندکقا فیل و تیلقت ی هک نوت ا رکو رار دم ییسالما تاقورح

 2 یدلوا ع راف

 1 هاردزا ردقهنعیط ماعا هللا لاصعسا ییسهینس "هدارا 9 هداز یاش

 ۱ ردق وا ندنداعصح نا ی تیقر هه سو ه دط 7 شم کج رتجز

 قیلعت ۵ رخا تفو تونم هب وق هن ادنم سانات داح هداتناو هک شع افج ٤ كنس

 GANE د رازه كع ف تابات باتک و هدنفابس یاس كنسارو ۰ ىدا

 e نف هیلع ءان ( هکر د ه رکص ندک دا 5 یهدلوا یبارعرب

 ۱ ۳4 رسم هیات كندا دلج نالوا ترا ندنات ک یا یواح ییدیبط چو زحاو

 یہا ( یربعق دبع فيلات یصو وصخ یطرع هامرف حر رک اشداب یالعم

 هنلبین تف و كرادغ یاعصخب دیس هدروک ذم نف نریدتا مظن هنالم ) هنج

 ۶ ا ۵ لوا رخ اتو قو

 ۱ وسا بولوا یس هفاک تامولعم ید هدم و ن نوو ته كنهداز یاش

 راد نجس فوسک نالو عوفو هدنرخآ كنس ها یذ یسدنس شب زو وا

 .دنک رات یواح یاراشا ضعب راد هن هيه وک ماکحا هلام دک وده

 2 روئلوا دارا هکر (>) هدرز هګاز ید لوا شلیا ح رد

 # لاوحا ¥ ٠



 و بلحو رکب راد لاوحا ل
 ناسسع فال رب رام درو ی ار ی هاب ۳

 هب یاهاو ۰ یدیارلشعا هرصاح ییاشاب مار یسیلاو رکب زاید تردا |
 عج وقر هدرکب راد بواک ایعشا یلیخر ندقارطا ن وچا هناعا ۱

 رک اسع ندفرط ره ید نوعا دادما هیلاو هد هسا شوا ادب هیصاع ۱

 تیبا ندنفرط ناتسدرک لصالاق ۳ اب مارے هتشب ندقدنل وا بدتر ی 6

 یسیشأب ناکسا والم نالوا یرادفر ط ییبم هنعددل وای ء>اص تسصع هلکعا ۱

 دع هکب نیسحو هک م مهار نت نب ع ادو دکب بوبا

 ندهلجب هلیتلخ یرلتریشع ید رانا ندنک ودا شقسیا دادما هلیسهراطا

 ۰ یدیا راشمرو تشهدو فوخ هلالتخا بابراو راشعشریا هرکی راد لوا |.
 ادا ندا لاج داو ها نوا رو کک ا

 نالوا شاردنوک لوا كنجرد ندنرلفرط اشاب هل فطل یسیلاو سا ویسو ||

 تیشخو فوخ هلالتخا باب را قحا وا دراو u درک ع رادقمرب ۷

 ه یلاها هل. رلعا یموع وفع اشاب ما رج هد هرص یراقد الشاب دفاعاط رە ۱

 نالک ندحراخو شلدا تعحر ناو نکس لاها هدکدرب و تلاقسا

 رووا نت ا یاه لاو مال شا نر یا
 نکلو شا تاب زارب ایتشا رس مان رو نالک هندادما كناصع هلرکسع ||

 ردشقمک تولوا منهج اعم دوا 1 ۱

 قروهلوا تیظوظح بحوم دورولاب هلام باب تاررح نالوا راد کو |"
 توا یا ناسا یاو نوت فو ا هان یه

 هرزوا كلریدک هرانانلوو هدنتیعم راسو هکب نیسخو هکب ےھاارا یللتو هکب ||

 هرفو دمخ یدیفح هداز جم نانلو هدرارفو ناسحا روع بوت نوا

 طیض و عفر یک الماو تاعطاعم راد مان رادرسو رع للغوا هحاوخ

 مادعا هدا رارک هلا دهر ره روع رک ذلافلاسو كن رود نک هلا |ا

 هدر مس دهبج وم هلغلروب نامرف یراق وای هب هب بابا كام رکیرابدو 1

 ۱ ۰ یدلزاب هلع 2

 شاراتیح هلو زونه کا نالوا ا ا نوجا دادما هباشاب مار

 هدیلح هداننا لوا هده سیا شار دصاب الاب هج ورب یلالتخا رکب رايد ن رکا

 ىو هتفر
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 داسف هجن زالا کو راشکرس قوجرب هلیمان شاشح هدبلح هکه ل وش

 | نورد رایلاوو راردا لالخا ینطابضنا كنەدلب اعاد بونلو راهش

 رلبا " تماقا هدعقوم مان رکب جش هدرهش حج راخ بویمهروط هدیلح
 ب یدا

 | كناشاب نیدلالالج هداز رابج نالوا یلاو هبلح هدنسدنس زکسیجرکی امدقم

 ۱ هر لس اا اخر هد نارا لک یولسد ادک حوف
 ۳ کس دهبا دیلح مک ا مادعا هلبا هعدخ رب یی رفت وکش نوا ندنرارشا

 رارب رش ماطر هدننوریب و نورد كبلح هنن بویم قوج ۰ یدیش
 هد ولیلح ۰ یدعیج ندنرغچ هن طابضناو هراداما ۰ یدلوا ادب

 تکرح وشراق هتعوکح بولا هیزآ یک تیاهن ۰ یدلول حاتح هه رتو

 | داسفرب كردا تیعج داوس ربثکت هلا افخاو لوبق هرهش یرایرارف خاطرو

 || لاحءوس كنتلخ یسد درب اد كناشاب دیشروخ ۰ یدنا راشع الرضاح هنعاقا

 | ردقن اشاپ دیشروخ هکنوچ ۰ یدیا هدکشتا لی ینو جد یراتکر
 هتنسو باتک ) یتحو قسافو رجاف ردقوا قلخ یسهرادهسیا غاصو داع

 ) یک ماما مزب هع وا هکسف یاوه وچ ےہ شوخ تیطخیا یوا

 لاح تکب نایلس یسادنتک و ۰ یدا قفا وم هنلاح كنماما كنا ىلأم كنتب

 هله ۰ یدیا زالوا یلاخ ندنرشع زودنوک دصک ۰ یدیا بیج كب یروطو
 هنعاسا اضعب و یدرولوا یک لد هل رارح گنهداب و قع یراماشحا

 توتاق هنکوا نک تسارو تولوا تسدب رکخاب ِ =

 هب یاب ساس دیکر و ۰ یدرالا و هدن راقاقز باح ید راب دیک

 یصع هلکعا رارف ر 1 هدقدراوآ هروخا تواک هس رطاخ یعلسغراط

REتوست هرادشاب و رالوب رارتساو بسا یهدروخا مقرهلوا  

 ادب هلعلغ e هدیلح قاوسا ندنکیدرب ویلاض وراشلط ندوبش

 ۱ د.شسروح ہرا: راشعا لوخشم هلا روو قسفو تست ہوکر ھ

 ۰ یدردا نظ نسح هدنتح یسهلج بویلوا رادربخ الصا ندرلنو اشا

 ییکحهدنا تبصعم تاکترا كنماما و ل یتکیدننا ترمع تكنسادنهک هله

 یتاکرحو لاح ءوس هل وا تكتعلح یسوبق ٩ یدبآ نمروتک هد هنن رطاخ

 1 دا هسا راهش داف ۰ یدرویوقوط هدانز كن هن رمدا بصعتم كيلح
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 هرات داقا دخغب هصک رب ندنرفدلوا شعالرضاح هنعاقا هنر الاب هجور |

 هدعب ۰ رلشعا مادعا ینا بوصاب یتغانوق كکب ادنشک ادتاو مایق هن
 کد نالوا تسد و ا هر و ی عاونا هدرهش نورد یک كنا

 بابسا یرقدلو بوساب ییرلقانوق كناما اشاب و ككرااغا ريم
 ماماو ۰ رلشمروتک هب هک ات یار ا روو یه او ۳

 تیا مالعا یو زکلاب هلوب اتناتیدنفا یضاق لر رسا تراما تینا وا

 عفد هبا لیلا فئاطل عاونا لاعا یدنفا الم ۰ راشید ( روثش |
 5 مش هدکلر هلا تلج نیژکا كهوحوو الع لاحرد كردا سلخ

 تقادصو وج اضر تایاو راشمروک ییاشاب دی ٹروخ هدلح مان |

 ۱ . راشلیا

 هاو سصخ هل ردو لود لل نامه اسب
 یرادحشسو تلخ هلرکتسع رادقع رر یی راس نالوا هدفارطاو رادتا"

 ۰ رردغاک نوعا یسهداعا كرکاسع یغیدلوا شمردنوک هرکب راد هلیتیعم |

 هقظوم رکاتسع كم یکیا هرزوا قاراقیح هنسهلکسا هبقذالو هراطا |

Eع رار هنسیلا و كيتالس  

 ۰ را ۱

 یتلالتخا رکب راد ۰ یدلک هلوبناتسا ینوک یحنزکس نوا كمرحم یارب رک

 بجوم یئودح كنسهلاغ بلح هدر نکيا رولیشا غوا هلا قهردصاپ
 دار خاصو نیدتءو لد كابو تریس فاص اشاب دشروخ ۰ یدلوا شالت

 0 لوا كنلاها a هوا ىر ا رح و لاح ءوس تكنسهعد تولوا

 هنعا تنا هتتف هل وا دوګ دوخ نکیا مزال یرلغا لاح ضع هتلود رد

 دن رت انادو هنیدنلو ندنالاش ردا تاکا ی ردا یرطا تارا
 كرادت كناشاب ركبوا ینرصتم هب رصف نامه یتبم هن راقدلوا قسم

 ا یسلاو هنطا و ی هنثیعم یربلاو تلح هر E رادقم یکج هلی هدنا

 هد هسا شه هردنوک ر Kus هر کد رابد هلیسادضتک اما ندلالالح هداژ رام <

 یسیلا و باح ندنکح هلی هدا هناعا ید هبلح یب هنعیدل وا ندارزو ردتعم ۱

 هیلح سفتلاب هسرواک مزالو تمه هتساشا هسیا رتسیا هنره هربا اب هلا

 نوعا یتحصم دادغب امدقم هقشب ندقدلروم راعشاو ما یا تعزع

 ی قم :نالوا شرات وردک سا نالوا یا تی تیولاب
 حر



 قلوا ر د اب ویا نجات رک یر فا هاو یو 1

 AE هل رتا جد رانا ندنغیدل وا شمالا موزل دن راع مانعا هاروا لح

 0 یش یربشع یدن دح ۰ رایدمل وا نعت هنلیعم یبلا و باخ ر ار

 | 1 یار تالار كنا ندنعیدل وا ش دانا تذ واعم هناصع باح ر ۱ دوج

 9 ۱ ۰ یدنلوا سما ید

 ۱ .یتبدل وا سرد و ۶ یر للسن نالوا هدوا رطا كنا اب دیشروخ

 ; ۱ مط ۽ اط یرلرکسع دوانر او یلغاط نالوا بت و نر سما

 یسلا و هذطا ناب روم هنتعم هدلاح یتبدل وا هدوم را یوق هک راک هیلح

 | بولک اشاپ هللانطا نالوا یسیلاو هقرو اشاپ نیدلالالج هداز رابج
 | لطف نت 7 تاصع هلا رکسع 9 قود هن رزوا كنو ۰ رایدشش

 | رسا هس زو رایصاع هده راع نالو عوقو هدلحم مان یجارطا

 ۱ هدننب ا تلریک هبلح نورد هللا هبربج وف ندنرکدعا

 او ود موجه هذ رزوا یرهث باح هدرخ الا عب 2 راک و رارف

 1 < نالند یراخ روس رایج وط رع ا یلع نوکرپ قردنلوا بیترت

 زا نر ا دونراو لغاط ندردنخر یر رد

 1 رات توس هنابط امم شا ,هدن راهم قاقز نالوا عقاوو راشم رک هرپش

 1 | بوریک ید  یرارکسع كن هل یارزو هدعب رشا رازف هفرط رر قرەلوا

 مادعا ایقشا یا ور رفن ید نک هلا هدهرصو ۰ رلشلعا طیض یرهش

 م تا رب رګ نالب زاب ندنفرط هثلث یارزو یرلعوطقم مس قرەنلوا

 یوالایداج هروک دد تار رګ ۰ گام ردن وک هلوداتسا رب ار هلا

 ۰ یدلوا يطع تاب ونع تبچج وف ۰ یدلو لوصو هب لاع تاب هدنلئاوا

 | اصرصح هاشاب دید روحو راک روک روعم ولباق هرسارسم ه4 دج وا

 ۰ یدلروب لاسرا ر وح حم هد هبه« رب

 ۳ یراق ا 1 دیشروخ قحا ىدا هنلالتخا ۳ لو هدلوداتسا مو

 3 ۱ هدب : ودیک مدا دیگه رپ ندنشدل وا ش نا نارود راز وس وال و شما قلح

 شیلا راشاو قەغ الرا راک ھو یکودا 4 ىدا ه دنتف

 از یلماک یا هب را قبسا جر ا ا رالنک كاوا
 ا یالوط یر اس اتم هواه یارس یدفا فیظن اد

E 



 داد فیس - شا ن ی تقلا مدق هدن اب یدنفا باهولادبع
 : یدنلوا تاختا هت :رومأمو

 هدنتیس كنا یدنفا فیظنوب نکیا یرکسعرس یناج هیفوص اشاپ دیشروخ |
  دنک و دنا شامهلوا د ونش دوخ ندنتهدخ كنا اشاب دیشروخ بولوا یتیما لز |

 نیا لا قفاوم لرد وک ریل دلش تا یی و رک
 کلا دفا هدنورب و نوردنا تفولوا هلا یدنقا باهولادبع تویلوا

 كب هللزع كناشاب دیشروخ هن رزوا یمهعقو بلح هدلاح یتیدلو

 || هدننهذ هردتا یسسلاو تلح ییدنفا فیظذ رسا وف كالا ند هسیک

 مشتعو لمکم هبلحلردبابارشا ه یدنفا فیظذ یسارو وشردشال رار |
 شک ها هندد هدا ز نورا واو شعا راطخا یل هللا هر هراد |

 هدنماقم كلمرک | راد رسو ترادص امدقم اشاب دیشر وخ هکوبلاح ۰ یدا |[
 مدقا ندنلاوصو كندنفا فطن هلبسح قملوا ىلا هدف را ۵ ندنشیدنلو

 ۰ یدبشاوا راد رخ ندایافخ ۳ ۱
  یدنفا فیت هللا یوم هرک ص نوک یا ندنلییض كيلح الاب هجو

e, |یا مایا زار اشاب دیشروخ هدکدنبا هل بی رف ۵ یلرکب جش بور  

 هللا بلج ار ل ندقدنالک | ینغیدلوا راج ندا هلبا فیفوت و زا / ۱ |

 دنا نکل ۰ ردشعا مارک او ناسحا هلهجو قجهلوا قبال هنتب رومآم هن ۱
 طی روت ىدا قاسم زر ار و در

 یتخادل وا داتسنف هر زر طو روط د ا ارش كنا اشا

 کک OEE ا دیشروخ را یدیشکا دارا هدننارب رګ

 ضا غا كتەوصخو نک ناکا سب هلا هغو و ها یشا ندنرادامتعا

 هو هلا زالا مزالو مادعاو ماا 3 رب هنسک مرج ف جت ن هنسهدساف

E 1۰ ىدا شءژاب ود رایدل وا ردا صیلح هللا تیر تب رقت رر  

 ندنغیدل وا قفوم هکمروت ف ها لام هاولند هجورب اشاب دیشروخ نکل ا

 E دیش ۲ جنت لا نریم یاریص تاتنا
 یکودودید یدنفا فظن یدردیک دل كن هقحا یدیسلو ا شمالوا قفوم"

 ۰ یدرالاج

 وضم ناذنسالاب توقا تدوغ راسا وردا وب یا عدل"
 لغو هدنما دیعص اشاب ىلع دم یسیلاو رصمو شقبک هح هلیقب رط
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4۸۸ $ 
 . یادا 2 مورحو سوم د هلتهج یغید» هبالقح هد وروک ین
 را تدوع رب غ ندک دلبا 3

 ۰ شعا قوزوب كیقلخ یسویتكلنا عقاولاین هجن هنسهراد اشاب شیورد

 كتلود ارز ۰ یدیا ندهیعبط لاوحا دصمکح كنقولوا دوب نکل
 ۰ مولعم یلاح كراقاجوا نالوا هنمات یرک_سع بویلوا یرکسع مظتن

 بولوا ياخ یسوبق كنارزو د هطساو هنسهراداو طب رو طبض كتکلع

 ضرع لها تقولوا ۰ یدبآ ترابع ندنآبشح ماطر هسلا رات و

 صوصانالع ۰ یدبا یک قلوا كم هاییک قلو هم ولهیرتو
 هرارپ زو نالوا بلا یتظ نسحو لدفاصو قوص یک اشا دیش روخ
 1 ۰ یدیا لکشم كا ربیع یتسوتوک سویا كتاوغا وب هروک
 ۱۶۳۱ هدنفج نک س یس هدنمانش كنس هاف تلخ هکردت نه
 ج وق حلاص نالوا یلسنم هدبلح كناشاب دیشروخ هداننا یتیدنلوا تسایس

 یولوم یل وقر ندارقف ماشخانود مدنفا بولک یر ندرارومأم هباغا

 توتلوا سح م هنکیدتا ین دعا لش هب رب ند ع ورود

 هلیعلب رفن ترد حابصو راشغو یهراعب هلالشلکاب هدنادنز هکر
 جات ههل ءاشع هلیعدقت لاڪ ع بولک هنسویفاشاب یمهجوز
 چاقو هدنرزواو یتسایشا نانلوب هدنرزوا كمولظم لوتتمو هدافا یني رلقدلوا

 ۳ 1 ید یزنا هرزوا قلما هعفن هرامحوح هسا شه شورغ

 هدیگی دا ناب یتیفیک بوروتوک زکهدنب هزمدنفا اشاب ىلا رع ۰ یدتا
 ناسحا نوتلآ هسیک مراب هرعولظم لوا بولوا فسأتم هباسغلا ةياف

 نود ۰ یش بب غ هو چ و خاص هدکدتا هاکح یهیضف ود رایدلیا

 9 21 ا نالعا بولوا یننک جرا کلا قجدلوا مادعا هصک

 نالیغارب هشنادیم هعلق حایصوب و ۰ یدیا چ وا ید راپ وط نالی آ
 ءاطخ عقولایف رکا مدآ وب ۰ دنا لکد هدایز ندجوا جد لوتم دسج

 فو شلاق هدهرنو شلوا هصن مداح هنلوا لتفلصا هسا فا لتق

 رکم ۰ شا ما هنققح ود مع ولعا ظاقا یزعدنفا اشاب هدب و الکا

 قج هنلوا لنقو شلدا لس قرهلوا مرج یب اهد مدا ترد دهنک کو

 ایت فوقو باب را یفیدلوا شارپ وبلاص هجولارک هلا توشر مدآ ترد
 دکب یطصم هداژ یساغا راطق ءدلب نابعا وا كشیآ نکل ۰ شعر ورخ

e 



 یا زا لع هناوملا ارش ریس کا او
 نکل ۰ یدیارا و رلمدآ انف هوا هیعلبخ دنا دالب هوجوو ن

 هدلوبناتسا رک ۰ یدبا هدلاحو یدل وباتسا هن لکد صوص# هراهزبشل

 جلد هبا كءردلوا مدآ ۰  یدیا قو یردق كنا. با هدرلهرمشط ك

 ییک وا هلفلاغوح فیجارا هدلوناتسا قلارا ر نح ۰ایی نت

 یدنفا تلاح هدهرص یتیدنارا هراجرب هدزاک و سلخ نوا قلا

 هراس نوسلسک یشاب كربرب یهدنشاب رایق وا یدعت هرزوا قلوا یفاک ریبدت ||

 ندراضح هدکدید رولیسک یسهقرا كتيجاراو روک تشهدو فوخ |
 هلکد صوصخم اکا یدنفا تلا هلکعد ردمرپرب متب وا ناما یسیرب
 ینیدلوا شعد رولوا لصاح دصتم نوسلروا یتیو كربرپ یهدفرط هتوا

 ِ ردروم |

 یناق کرو هراق یبلق هدرهمشل كلرک و هدلوبناتسسا نازو لصاخا |
 قوژو رر راع واشر یسرادا تفرطره تا ییح ص۲

 هعشب ندنروما مظنت و حالصا كتلود هلا لوصا دید اساسا ۰ یدیا

 ( مدل لضفلا ) اشاب ىلع دح یسلاو رصم هدلوو ۰ یدا قو وام

 . یدبا هدکشنا زارحا یتفرش ||

 4 ه رصم عیاقو % 1 : ا

 یدبا شیچ ردق هراهلالش بودیک هفرط دیعص اشاب ىلع دمخ هنس نک ||

 ها N تیوع خب ی یطاوا سا
 شک هه ردنکسا هرزوا كمروک ینا هلغلوب ماتخ یسهعرت هب ردنکسا

 دن یسرظوط ۰ ردشلدیا هیج هیدوح هلتبسن هواه مان دعرتوو | |
 كنه ردنکسا هنرزوا كنا ۰ ردر ندنررنآ وب لار كناشا لع |

 ید یادراو لرصمو شبا قرتو عسوت هداعلا قوف یتراحتو تعارز |
 ۰ ۰ ردش را هديل وا

 ندزوو لرد! تكلم راعأ هليا هعفان روما ولثموب اشا ىلع د دا

 ۰ ید هدقلوا رفظمو قفوم هدفرطره هلا تور یکیدشا ا

 نادوس هرزوا كا تموکح عیسوت یرغوط هنسورحاكناقب رفا هدانناوب و
 هدال والایداج لالخ « ه ودرا قح هنلوا r هن رقس



 لغوازالیسادنتک یباسهنشیلا ةمدقمكناو غ وبشاب ییاشاب لیعاعسایلغوا

 هل هسلرو تلایا هقشب هبودنکو بولی کج هلک هنسودنک تب ون هرکص |

 و

 ین ردی رکسع نالوا بترم نوجا رتسو ۰ یدلیابصن هدرکر سیکب دم

 هرکص هامدنچ ندنوب جد اشاب لیععسا تیام بونلوا قوس هب یلبق بناج

 ۰ ردشعا تعرع هبناج لوا
 نوګا یرفس نادوس یمایاه هبرصع یارما نانلو هدهلغند ندناد وس دالب

 هکلتد ناماو یار یک یرقدلا ربخ یتغیدالشاب هغتیچ رکسع ندرصم

 یار نوجما یرد بولک هرصم یلغوا ك وا كس یلعو ۰ راشلوا روبحت
 . بوریو ناماو یار هن رارناس كلرک و اکا رک اشاب لع دمت هدکدتشا ناماو

 ۰ یدیشعا انسا یک نجرلادبع طعف

 : كلک هرصم نامه هدقدلوا لصاو یسیدلروس ناماو یار هب وبا كن ىلع

 دسح هنسلرا ند روس هل وب كنا ران هلوکرکید نکیا شع الرضاح هرزوا
 قترا رانمهلوک نکل ۰ ردراشعا لتق یهراب بوشوا هنرزوا كرا

 بوک هبهریج هدلاوش لالخ یرفن شب مرکی ندنراتج هیمهنراب هدرلاروا
 ۰ ردرشعا تلاخد هباشاب ىلع دمع

 كرلنانلوا اما بولوا رو تاهیجوت هدرطف دیع بقع هنسره تقولوا
 هنسو یک یتیدلوا هنسره ندنشدل وا تلود مسر كلردنوک یرلنامرف اشنا

 یثاب یوبقر راد هنساها هدنسهدهع اشاب ىلع دم لرصم تلایا ید

 || هدقدلوا لصاو هرصم هدهدعقلایذ لالخ یلاع نامرف نالوا شلردنوک هلا

 .لغعوا نالوا یسلاو هدج ۰ ردشلدا كلنش قرەلتا رابوط داتعمر

 ید یرحا یساشا كنا ندنفیدلوا شلک هرصم مدقم هام دنج اشاب ےھاربا

 ۰ ردشلر و هنسودنک هدر صم

 لباق یلرع كناشا ىلع دمج تقولوا هسخوب بولوا یمسر مارب هسیاوب
 نالوا ردتتمو دغ هدفرطره هلعللود تقولوا هکنوج ۰ یدنا لکد

 اشا یلع یللد هبت هداتناو هدلاح یتیدلوا هدکعا هلازا ررب ررب یناسک

 ندوب اشاب لعد ۰ یدیشلوا رداص نایرج اضق نامرف جد هدنقح

 رونیکج ندنسهرطاحش كعشود همادر هدب وقج ندرصم نعي ندنسهو

 هنلزع ندرصم كنا ندنفیدلوا مولعم ید هعلاع باب یمارو ۰ یدا
 ا ا

 # عقو ۶



 4# یش عیلقو %
 ضعب هدنناکرح و راوطا لرمور صوصا لعو كناباعر , ورودی باتر

 هدنلالخ یسدنس شب زوتوا وبشا هلجزا ۰ یدالشاب دکل روت تر وص

 رونلوا ریبعت روطهش موررب مان جروج ندنسیلاها ماش سلپارط
 ىلا ندمالسا لها هلا لیمح لام را ندنسهاکسا طایمد _ هنسهنفس

 لبم جاةرب هرزوا تعا تع زع هنساح تورب بولا ید یو رشن

 مور هلا صاصا رف شب نالوا ندهیبنجا هغ هد هتیفس هدفدلجآ

 سه ر نانلوب هدندیف تفلاعو ینالس رفن یتلا روک ذم ردنا قافتایرلحالم

 راشعارارف هلا مادعاو لتقف یمور نالوا ید واک دک هنیفس رف ییاو ی وةر

 هلک ود هبهرق هدهطا هرو هدنراوج یسهطا سیم هلا اوه تلاع هدهسدا

 نکیا راردبا حارخا هنسهلکسیا توریب هللا لدنص ییایشا نانلو هد هنیفس || -

 هدنراکدر و رخ هناطباض هلا عالسا بسک یجاقرب ندایاعر هنرالاح |
 نسودو راز ها هو تاو دوش یمش ال بولت لوو رح لاذ
 دهرحام دناسرت ید ندنفرط كناو هکب فسو قرص یا
 ۰ ردشلردنوک

 هیت هنیفس رول وا ریس هک ا شاتشانا ندنساناعر زوشا هداناوب س

 قودنص هع ددع شم نوا هلیلام راح رادشر ندرصم *هب ردنکسا |

 یحز رفلر و م رفت شد و ید ةر رسصع هدنکا 4 روط قلا نواو

 بوق هلا یر و دوان را نابتسرخ رفت رب و مرا ردن تردو هب راح

 صخع# ترد نالوا ندهینحا ةع هد هدیفس نورد نکیآ رولک هنفرط ربمزآ

 یر و لوک ل قافتالاب هدهار اینا راح زلم "یلهردناو یزونا هلا

 یل و تب های-هسر هدفس طو لا مادعا تور دصاب نکرو وا

 هدعد راشلثروف لرهرتسوک تقفاوم نوڪ یرلسهت صیلخ و ردا دعقادم

 یمهلج ندنفرط هدلب طباص ه دن رک د شود سرق هلا روهظ اوه فاع

 ندنفرط كناو هکب فسو كلذک رارب هلا اشاو لاوما دوج وم بولبت وط

 ۰ ردراشاردنوک 4 هناسرت

 كنابشاو لا وما تولوا تلص دورولایدل هت داعسرد راد دنا زا الا هجور

 ۰ ردشلروب نامرفو صا یعلست هن راودنک یرکلاب ییاصصا

 و هرف هدن راد وص راتا ورخ نالوا شا E دنا زافو هدانناو دهن و



 د # ٩۳

 - || هدیلاوح لوا هلب نا لتق یغامب جاقر و اتوغ هل رقاع یرهعلق یزاغوب
 ]| لجوص ید رفام هرکص ندکدتا فالتا یني رفاو كرهشبت رلقام نانلو

 | هعشب رب هدو دلکعا تردابم هلق یرلناورخ یراکداک تسار زم وص

 | ندنداعسرد كرلتاورخ به نوجا داسف عفد ۰  یدلوا یدّوم هداسف

 | رارف هنصوصخ یسالرو تصخر هنن رادورو هارو دعب اه هلبعفد

 رکیدو ندهیلعتل ود عت بولوا ولغاط هرق یعسقرب كراتاورخو ۰ یدلرپ و
 ] هت راتکلع را ولغاط هرق هلفلوا ندنسهعم یلود اب رتسوا ید نفر

 | ا رتسوا هرزوا كلردنوک هن راتکلع ځد رانلوا ندنسهعم اب رتسواو هداما

 | ندنسایامر هیلعتلود راتاورخ ولغاط هرق ءرکص ۰ رلیدالوا لست هنترافس
 ٠ || را هن رزوا یرمریو لاه هدنقایس ماحرتسا هلیناب یراقدلوا
 دا ۰ رایدنلق انلتسا ندهلماعموب

 سم رفت رب و یمایاعر مور رفن نوا زوب هللا هنیفس هعطق یکیا هداتاوب
 تودنا بلج یرظن قد هلتهح یمیدلوا مولعم یبسو بولک هنداعسرد

 نامه و یدلشالک ا یعددلوا یرلمدا كناشاب لع لینلد هبت قیا یدل

 ۰ وا هداما هنسهلکسدا سولغ دادس ورشابم صوص
 هک یلاوحا ضعب كاشاب ینع ینلدهب چ

 1 دوانرا یهدنراوج هلبا سئاسد .عاونا انشاب لغ نكد دین یسیلاو ا هام
 هنفریصت هضبف ییسهعطق قلهقسوط كردا بارخ ىب راناماخ كن راکت

 ۰ یدشلوا ردا یدعت د هنفرط قل هفک هرکص ندقدلا

 ندننکلهدرکرس هفظوم رک اسع دوا یک اشاب ىلع دم یسیلاو مصم

 هدرا هکویلاح ۰ یدنا رودا دیلقت کا هدنراوشمو روط بولوا هغی
 روما هدانز نده ر منع *هرادا اشا لع دک هے د وح ۰ ید راو دمعت نو

 ی ی

AD E.رد ی تک )اسب  

 الا هجور بولوا تادرب ر دمو شیدنا رود هداعلاقوفو رهام هدهبسایس

 ٠ || كاتا لع ۰ ىدا رايا هدافتسا ندننورت كتکلع هلا راعا یرصم

 1 1 ۳ رزکب هتتالماعم كنسهدرک رس رکسع قوزو یشابرب الاح هسیا یسهرادا

 | فرص هنراعا كنابصقو یرف هلا تراک و تعارز رثکتو ۰ یا

 قرهوق هنتنیه كلتفح هلا بیرقت رر یرای وک قوجرب هنکجهدنا یعاسم

 تالقح نیا برف لهاو ۰ ینا روهلوا تنم هنیشد تكتعارز
 ندا کا زنم رخت نالوا ع رود فنا دیو وب کود و رح اتم



 نالوا ری سوسک ۰ یجاوبا فر موم اور رزوا قلتروف

 ۰ ىدا راو یرلیکتشم قوچ كب یخدهدنا یرلاغاو یرلکب هتسوط |
 اصف تورا لوس هاو لوا یسرادا شتاب نالا |
 ر هدنرزوا كلرامور نالوا "یهتمو دعتسم هنایصع هدنسیلاوح و ه هدهووم ِ

 اع یکیدلیا ما لا یتسهلازا كنا یدنفا تلاح هيلع ۶ ءان ۰ یدیا قصاب 5

 مبات کا جد ینکا كنالکو راسو ۳ کو یی بناج باتكلا |

 ٠ ىدا
A |شوق ىل یوراب شغلوا رفح ٤ كلود رب هدیلیا مور هلا  

 تلاس قتل رضا 3 السا یا وا ی 1

 شنا هو مدعو للدول نالک مرر یا تور برا
 ى راتکالف كوي هنشاب كتلود و

 هنر وما LS قل هغکاشاب ىلع امد وزا لاونمو لاح لیصقت | ۳

oyتوام رد هارد هام  
 تماس عن تاب فمو نیا هردو ی ی

 رادرم فرط هرزوا یعیدنلوا ناب هدرشام ات دلکعا تیاکش هنلودو

Iهرکضص ۳ اشا ىلع ۰ یدیشلردنوک همان: وت ر  

 ۰ ردشمراقج لالتخار د هدهوجرق هلیسهطساو یرلکب ریز هربد |
 ۰ یدزامروط ورک ندهلخادم دا هنفرط جارد اشاب ىلع هقشب نل 8

 كراو الع كب ها ربا یل هباوق یکی نجرلادبع هداز اشاپنالبق |

 جوز یقسهریشم# 9 نجرادبع هکبدوج هداز اشاب راتع یلغواو |
 یک ناهس ندنسهعاق نیلکی و شمردتا طبض یسهعلق ناربت هلا هما کاو 1

 یرلنادناخقل هفک ۰ یدیا شا داعفاییرب ندنرایشابکو لب ودنک هلباحارخا |
 هدندسف هظفاح ییرترو ی رار كرهنل ههبش ندنناکرحوب كناشاب ىلع

 » رلکت ر و هردو طام هبا فرض ها ولتیلک اشاب لع هدهسیا رلغغل و

 هلا بت رفت رز تولا توق هجا هدندودس ET ا ت تاج 72

 ۰. یدیشطا طیض یی رفاصس ناصیلیاو یرخوا كردبا رکسع اجر شر /
 تروص رر قیر ره هر وا نصت هاو هلع ند ل روت و

 ۰ :یدرلیا تمذ رت هلا لیوأت هللا |. -

 یس هيرن 7 وليد رهکی لا یا رصقا كن رلترمضح ا دوج ناطاس ||



r 
 ۰ نیا او ا: ت ااو
 یک یکیدتنا لاغشا یواش نهد هلا ثادحا هعفو ر هدرهمشط تقو ره

 قعازاق تقو زارب ید هلکنا هد وراقبچ یسهباغ لند هی ر ورندتقو رب

 هربدناب وا یی هتف نالوا یراربعص رعصم هدنتهج هروم هسیاراهور ۰ یدرتسیا

 | ییدنفا تلاح هدصوصخ وب كردا وزرا یبلاوز كناشاب ىلع هرزوا كل

 | اع ج یتیدلوا هج ندنبتکم راولراف خدوا بولوا هدندیف لافغا

 ا هسخوب ۰ يلا روا هت رازوس هناعفانم كراثاو رونادلا هرانا

 هلتهجو ۰ ىدا ر اا قوج كب ردا تلالد هذ رلتلل ءوس

 ههلبا مور هدنفو ر كتو كن هل وا تلود لاحر نالوا تریصپ باصصا

 ۰ یدرردنا تانتجا ندقمراقیج هلئسمرب

 . لند هب هناهاش تاذ هن رزوا یسهدافاو ضرع كندلفا تلاح تح

 | نایمرد یهلسم هلا بالج هواه نوردنا ییالکو بودنا قام شنا

 | ند هبناب كناشاب ىلع یلتلد هت یدستفا بناج باتکلا سر هدکدردتا

 اا هنسعمچ ندلا كنسلیا مور هکلب و یدّوم یربدذاح عا وا یلزع

 اکا ید الک و راسو شات وس یتفیدلوا راج الصا هلتهج یک هلی هلوا
 0 نکیشغ وا لاطبا یر كندتفا E هلتهح یعید وا شا تبع

 | ندنعیدلوا هدقعلاح هعابقا یهاشداب تویغار نس هقرا كسا و یدنفا

 ۱ هانکتسا هژبا ت تلحت دجوریآ ید ییدنفا بناح رکص ندک دا 0 رک اذم هلا

 ار كن دنفا هر هلا لس ۳ قاس 14 ید وا بناح هدک دشا هم

Oیدبشعا  

 ۲۱ دن رار هلا لزع رلتاذ تسلیحو تناسلها یک هداز یکعو اشاب فر هدعب

 | ۰ یدلاق شنک ابد نادیم هیدنفا تلاح ۰ یدلک رمدآ هعقیفخ اهد

 ie یدا رادشس هلا هلا رارصاو تاس هدنآر س یدنقا تناح نکل

 رب رک رادان ما وللوب زا وت اب تصصت هبا شاب یلع هرص ہرا هیلع ءان
 هلا قلا راباوح هدنلو مد ةر و ترذعم صرع ندنفرط كناو هوا

 راستخا كن هبسلات dh رھ اشا ىلع عفاولاقو ۰ یدرو هنل وا سال

 E یرل شدا هدا هلرافو حیطلاب 0 ات رَ 2 ییداو

 کک



 لاد همایش لاوسا سم اف > یبا قو تر ار ۱
 ۰ ردشعا ل ریست یس دعقو

 مادعا ف 1 ll وامه ن وسان ا نالوا ندنهوح و هاب یا رس

 ااو رارف هاب كکی دوخ یرظان همارد دوا بودسإا كمردتا

 باب بو شود هنسهفرا نوا ل دم كا اهن لع هد وا
 دوج هد هسا شلتنسیا ار ندب و دن . رزوا ی تعجا رم هن ىلا

 امر و هل ا یا كل
 ا هدیصانم ضعب هحل ود یدلروتک هتداعسرد كن دوم اروم

 ندنهوحو رهشیکی ۰ یدلوا تفتلم یدلک هلوبناتسا د: وشاب تلذک

 ریظن فوسلیف ریمرپ هک كب نیدناملانب ز ندنرل شاب یوق لام هاکردو
 لام ردص یاد و ارا و ا امت اس رد یو ر یا

 لع لنلد هیت ییالوط ندنرشیا تاراتع راسو تاکلتفح ضعپ یدیشلوا

 یی راکفا نالوا هدنفح اشا ىلع كنندنفا تلاح هلفلوا ریکلد نداشاب
 ۰ یدا رهظم هنهجوت نسح كندنفا تلاح یتیم هنکیدلک هدیا ج ورت

 عاد ه هاش ا د لع هسیا یس وب هدل وبناتسا كکب 1 صوصذا لعو رانا

 ندفاقز 7 رر وت وا رب هدنغان وف كب د وشاب نوکر ۰ یدانورد

 نایلس نی ایا نو ی فا
 داوا لو یزما تاش لغ کاو یا ولو ا

 كن وشأب ۰ یدتا رارقا ی رلفدلوا شلشبا هرزوا یهلعت تن رلمدآ نانلوپ
 یادف هل هدلوساتسا ی زد كناشاب لع هدهسا شحامهنل وا مادعا |

 ۰ یدتکر وایئاود ی .هظحلم يکحهلس هریدتا مادعا هرادوانرا |

 كناشاب لع نامه ۰ یدناب یربص كدا تلاح هش رزوا كنوب هتشیا
 ۰ یدشلوا عقدو درط هب هیناب ی رامدا راس نانلوب هدلوبناتساویرادقوچ وق

 هنا رص تد هلا تقد هن ا5ک رح تكناشاب ىلع لد كا هدنرخا وایوالایداج و

 راعشا هن رافرط نایعاو ناربم رمو ارزو یهدیلاوح لوا یسغلوا تکرح

 ۰ یدنلیف هیصوتو

 دلار و نیت شمع اشا لع یراظن تادن رد هدنطساوا كبحر هامو

 یرظان_همارد نالوا یعصح هلا عفر ندنسهدهع اشاب یلو یلغوا یغاعس

 هن رزوا كنوو ۰ یدلرویب هیجوت تارزو بتراب هکب دوم رک ذلافلاس



 قارزو ءان هنفیدلوا شمرک هنس هعاق هزورب بودیک تصخر الب اشاب یلو

 ۰. یدلدبا عفر

 ك ا رد هددسا یدلغار هدنس هدهع اشا ىلع یعاصس هاب و

 یساعا هلخادم هل هه رقرب هدنجراخ تنغاصس هنا و یسلریدلاق

 وار ا را لقوا درو كودك كرو
 El در ز کلا هدن راکلتفح نالوا هدرلق رط او هدنلخاد یراقاصس

 || دنس هظفاحم ما كني رلکلتنچرک | ویساظ وقرکسع ندنرافرط قرهلب ریدنلوب
 قرط هدلاح لوا هسا زالوا ماعحاو دقت ندنرافرط یرل هبلحخ تع وکح

 یلعو ۰ یدلریدلی هتسودنک یتجهمهلوا لباق یوفع دعب ایف هسیا زا
 هدناضعر لئاوا ندنعیدل وا مولعم یکحهیم هدا تیاعر هطلارشو كناشاب

 | یهردوتشا نالوا قرصتم ناصبلیاو یرخوا عم هردوتشا رادهصوصخو

 كب سابع یتایعا هردو هوچرفو كب متسر ییاقمتاق رتسانمو هیاشاب نطصم
 فسو یزورس نالوا قرصتم كيالسو هتاوذ نالوا ذقنتع هدنل هغک یک

 | هنیراظفاحم ندوو زوبب رغاو هباشاب مهاربا ناولهپ یظفاحم یت هاو هکب
 | قلتاللوق هدنس هدام اشاپ یلعو ۰ یدلزاب ربماس همان ما هقشب هقشب

 || هد عو ی وط هتنیعم اشا نیسح هداز سوناوفیسلاو ىلا مور هرزوا

 ۳ یو بلحو ۰ یدلردنوک یتارف یهرخو یرلهتروا
 ۰ یدلرویب لب وک هنکلیلاو هروم یی رومآم كناشاب دشروح

 هد رګ روءا بولوایادوش راک هلا تم ندنلحاسقلدوانرا لصالاقو

 ةلاطا و ناشلا هبهناسرت هدننامز اشاب نیسح لوک یتیم هننامولعمو تراهم

 هدنراوص هزور كس ىلع هداز حوصت نانلوب یادوبف نوامه هنادوبف هذه

 را همان رلعا هنما قلدوانراو كعا یقیصت ییاشاد لعجد ار ا  قردشالوط

 یاشکناب داب هقرط لوا هدناضحر لالخ هلا اعود ولفر هرزوا كا مقن

 ۰ یدلوا تم زع
 وقع یاعدتسا هلا تعجارم هتلود رد ارا مو ارارک اشاب یلع هدانا لوا

 تار اخ ردق هناضعر رخاوا ندنابعش لئاوا هلتهح یکیدلک هدا تج رمو

 : ندفرط رکیدو یییدنفاتلاح ندفرطرب هسیا ردور ۰ یدلروک تقو هلا
 . هب را هلتهج یراقدلوا هدقهردشرق یلاتق ٌدماکنه قرر در یاشاب لک



 فرط فرط جد اشاب ىلع یدلیا توق بس
 ۰ هب هبب رح تارات 1

 ا یتیدل وا رفات ا رەق سوط ہلا ردك اذ ولا 3

 هلا لاا رکی هنو تا شا كناشا ىلع هرزوا یفیدنل وا
 ندنلود رظن كنا ندنکندک نا و توا طبض یرالح صعب

 ل ەردوقشا ۰ رایدالشاب هتکرح فرط فرط یک یرلکدروک ییطوتس |
 دوفت ار يک اشاب دو رک نا نطصم
 لع ناسهه و ذا كا تصرف یهلتسمو هل وب هدنس وزرا ار عن وقف

 قاد رتا تردا کاو مر ررر یرب اسع یا وا
 لغو شرودنا طیض یی زفاصس ناار یرخوا با درط نتدودحا
 نالیفو شر دا اقا نت نک یب ناس نالوا درط ندنفر امار

 جد هارو رارف د هلا لرب یتس هعلق جارداشا یجاح ا ۱

 ۰ یدنا شهردنوک نی رادملس |

 شالشاب دیه راحت هلتروص و و یدلسک لا ندقل هغک كناشاب ىلع لصاا

 ی عاج“ هینولوا ندنفرط یسیلاو لیا مور هدهرصوب ۰ یدلوا ۳
 یلسالپ نوح داعفا هنارب نالوا اول زکم یکب ناوضر نانلوا بصن |

 هار تروا نومام ولع ردا ناصر دو
 هنارب ل ردا طبض یر هیحاو هب رق یهدنراوج هلا تک رح یغوط ۱

 ىلع ناشو هداروا هلکعا دایقنا ضرع ههینم دارا یلاها هدنراب رقت |

 درو یربق روم یه ار اف راس دارا لا
 قایال و قا هتسوط كىا ۳ ا دعف و و ا .بوعیج هلا ۱

 ۰ یدا شمروتک هتک ی جد هنذوش نالوا هدننهج

 هدنف رط یا یراق هسل وا ند رابش 5 واب مور كناشاب لع دداا ل

 | هاي هل رکسع نالوا EE قرە شيب راج هل رکسع كناشاب اب
 یی راضفتادن رد جد اشا دوج یظفاحم تادن رد بودا تعجر هتفرط

 راد جد ندنهجوب كناشاد سس هلتهح یییدل وا اک ۱ طرص رر رر ۱

 ۰ ىدا هدعلاراط یتموکح ۱

 ندهبناب اشا ىلع هدنناهبجوت یشاب هنس نانلوا ارحا ینوک یحدرد تلاوش ||

 اقا هدنسهدبع یعاصس هبا هلبا طارش ضعب الاب هجور بوی وا لزع

  كعد ناصع هتلود ىو ایهم هتم واقم هلا ریلسم ت اه هد هسیا ِ ۱

۱ 



 1 و و 2 ا 4 و 0 , ۸# ۱ را ES رپ (VANO SONO TJ EN 1 ۹ ا

Ff ۱یا ر 0 ۳  E1  

 رک ذلافلاس ترازو ةر اب هلا عفر ندنسهدهع كب دم یدیفح یاس

 عفر یرادبنر كندافحاو دالوا رکو كناشاپ ىلع كرکو هیجوت هکب وشاب

 یادعا كناشاب ىلع هدعل . یدنلوا صا یرلتماقا هدسلد a قرەنلوا

 . یدنلیق لاععتسا یسلیا تی رومأم لاک! مدقم

 یتیدل وا هدتعشالوط هدنلحا وس قلد وا را هلا نواه یاغود لد لع

 كني هیفس نوبامش یاغود ۰ یدرارویمهقچ وراشيطندنایل رلیکوب هلتهج
 یک هنبزغا ینال هزورپ اشاب لو هرزوا قلوا عنام هنلوخد هناا ځد

 ندنساباهریدشقالقوكنلوسمو وقیلهدنا یژک | كن راناد وق هلبا یر هناط

 29ت دس هزورب نلدصک رک لوا رئادوق وق رف یبم هتفکدلوا
 اھم هدلحاس كناشاب نا وله بوروتک هلحرب هدا توردلاق

 ۰ ردشلر دلی دو لع نادوبق تیک نادم ا یوفوم هنطص

 ندک دتا طرص ییسدعلق هام وو هلا برص و برح هسا كد ىلع نادوبف

 هغراب هاب رلغا هرصاحت یی هخراب ید ار كرهلک هلرکسع كد جاقرب انا رهاط

 اشا دم هدازاشاب لو هلیساطعا ناماو یارو شفلیف رحت یراهعلق ایاو

 لیسوفات انا سالا هلآ رفت زو رشا كب هدعل و کا هب وامڅ یاغود

 یررخ یتیدلوا شغل و ایهم هت رح هرزوا كعا هقولنا یی یهزور ید

 یاروس ۰ هصاخ هراغا رهاطو سالا هلغلوا دراو هتداعسرد هدانا وب

 ردشلروس ناسحا

 5 | و ندتنس هدهع ودنک ساک هنا هدلاوش طسا وا ءا هنعیدلوا

 لوا هدهدعقلایذ طساوا هصبجوع هلا رادصا ناب رج اضق نامرف هدنقح

  كناشاب وشاب و لاتسرا رالاع نما هقشب هقشب هن رومأم نانلوپ هدفرط

 ۱۳ ا ورا یک هاف لا نوا ا هوور كناشاب لع

 زواج” یزویجوا كنیک هعطق ىلا نوا روك ذم نکل ۰ یدبشمرتاب

 شلت بلج هلي س هطساو یرااپ رقا یرانا اشاب اباب یظفاح یتخ هنا هلغلوا

 ۱ كنهزورپ یچارحا هزک کد كرانوب هد هسیا راشعا ےہ a رکسع نالوا

 یردارب و غا ساما ندنهوجو هب ولد هده رص ردا هقولبا ی هغراب هرکص

 ۱ كب هنادوبفو شل وا قوس هن رزوا هز ورپ اغا رهاطو هن رزوا یسهعلو



 نالو وا اتش ی لب ور ]|
 شرب ودنا طض ییعاصس هنول وا اشاب لیععما هداز یبسالب و نب راقاصس 31

 یهدنفرطیلراق اشاب اباب و طبض یی راضف تادن رد اشاب دوج ل همارد و

 ییلحاوس هغراب و هتامود كکب هنادویفو درط یني رکسع اشاب ىلع

 راظتا هنماتخ هددهعلا بب رق كنسشيا هینا ًارظن هب رفدلوا شتا ریه
 تولوا طتسنمو نونع هداعلاقوف ندلاحو یدنفا تلاح ۰ یدرو هنلوا ات

 هعاشاورمشن یتسانت هلثصم ندنتیقفوم كنا ید كب نیدباملانب ز یلرهشیکی
  بوط رفاو یکیدا بلج ند هرلکنا ها اشاب لع ۰ یدیا هدکعا
 هنلوردو ریه یس 5 هاب هلا هراس تابعو هناهح و تكنف و

 ییهرحو رانلاب قارحا یتشوراو كن هعلقو راخ داو عج هریخذ واتیلک

 ردق كم ترد كردا لاسرا هبهزورپ ییاشاب یو یلغواو هنفرط لیسوقاف |

 هب هعفا دم و شابق هب هلق ر مورو )م هب ا

 تلاح هداب و ۰ یدبا لکشم یسلروک هلا هلتهج ٤ وا شهالرضاح ۱

 كسا هیلع ءا ۰ یدبا لود ق وا وم هالا س اس ك دنفا

 هدکشا برفت هسیا اتش مابا بونلوا لج هنتواخر ا یا

 دلا اوا دا ا لوا ملل ا لا

 ۰ ردشلردنوک دبلاج لوا
 ۱۳۳۰۱ هنس می 4

 یاب زو کس یو ی ته
 تودنا فقداصت تب وی ید د لكتسمور لولبا یس هب د الرم 2 7 |

 عطق هتس رک نوجا یریم بناح نامه یتیم هنعیدلوا یوه یسک درک

 : ی ا كلکب اددج ات 4

 یدر و 1۳ ی

 هکر بد هدنماعم ناد یعوفو تروصو سهل ماکحا كنو هداز یاش

 یرشام دو كفب رح لصف دحاز هد هلا ید طسا ٤ هد دینطتسق لوط )

 ا و ب رفع و نازيم ا كنعاقجا . مرچو ازوج حر

 تس جرد خرم نالوا یحاص بولوا عقاو برقع حر هش |

 یرشام هناخ ید كنعاغجا رقص هدمبو نراعع هدراطع و دساخ هدرشاع



 ۱ و i 3 ا

 او دارا ¥ علاوط هلهجوو قرهلوا فداصم هازوج
 || كخرمو حار تدش لیلد ههلوق نویماکحا یسلو عوقو هیاوه جورب
 لدراطعو حایصو هتعاصو دعرو قرب تمالع یو هدعوفم دنو

 | جوب ند هبران هل لس یخ ناراب باب حف ناشن یار هلبا مارهب

 1 رادنقالاوذ ےکح تیکحاب هلغل وا ناهر , هیاوه هرک تدورپ یییدنلوب هدلجب

 نوآ تعاس راکزور نالوا نازو ندنفرط بش رازاب تم یه ل رفصءهام

 ین راماح و دیمرک كنهشا شعب نالوا لیاقم تونلتدم ةعفد هدنراتفو

 . || قرها بوک وب بوکوس یتیرانوشروف لراتلوا هدیشوپ نوشروفو رامورات
 و .قبف دعر بقعرد یدلیا راسخ رفاو قرءهریق بورود یرلجافا ضعبو
 0| غاب دو بوغا ید واط ردق قدنفو ناراب هلا هدددش قعاوصو

 : حارجو یچماح یدنفا ضوع هدش رف طالب و یدلیا ناز مظع هراناتس و و

 متشاعرد مارهم ماکحا و لزا هتعاص هرلانن راسو هنب رهرانم یعماج اشا

 بوی ییراهالک كن راهران اشا 9 ۰ یدلوا لصاح ندزوو

 . یرانج رب نت ااو یعماج هدازهشو ۰ یدلیا تار a ةا

 اشا زلف دره روس ردق ه هقاسم ۳ بودا ملت هلیک وک بقعرد

  مظعو رلجاا مسج هدرارب یلاثماو دغا هلوط و نوع هلتشهد ینارک

 عا طو رع 1 وا یوکصاخو ۰ یدلبا نوکر توش یرایورس
 06 و ردقهتک وا هناسرت بودا كف ندلحاس یر ندنرا همس یراحت

 ها نالوا هدلخاس ندنش ورخ كنا ردو ۰ یدلبا قع تور ود

 ۰ یدل وا هدد نازار قوح ردق 4 وکه تروا ندنرازاب لاص اصوصخو

 رەد زکدەرۆو هد رق بو ویا زواګ ه وراق و 3 وکربما هنروف و هکر دندمارخ

 . لک ىلع وه و ( ردل وا رادربخ ندنو هک راک هب هناتسا ناقش 0

 ۰ یهتنا ) و دق " یه

 ورد رلهراما لالتخا هدعقا وم ضعب رکید وهدهر وم و یسهرصاحت كن هاب

 ۳ اه هدنعح یادعا ایا ا ىلع لتلددب هرزوا یدل وا ناب هدالاب

 ]| هباب و یرتیلاو هرومو كينالسو یا مور هللا رادصا ناب رج اضق
 ` | یرقاصس لبا یلراقو تک هناواشا وشاب نانلوا بصذ ینرمصتم

 قرصتو ظفاح راس ناار هد لا وح لؤاو اشا باب رلد رز و قرص

 هنس هلجو شلروب رومآم هترزوا اشاب ىلع به راتاو رلکب و رلاشاب
 ۱ هاا دیشروخ نالوا یسالاو هروه الا هج ور هرزوا كعا هدنام وق



  Eندهساع ارس هد رفص لال ا شارا یاونع كل 1

 زر ۱۳ ۰۱ ید ارش وک ق ولح رخ ها ملک کاپ

 لالخ یری یفیدلوا لجا هج نویز امو كناشاب ااب رکذلا | فلاس و
 كنم هعاق یغاعس ىش دنا. :هدقدل وا تلود شارخ هعماس مد رح

LEهلط رش ی هدف  Nیاس یا ىلراقو هباشاب ا ناربم ريم هداز  

 هباشا نسح رب زو یاب باصق فرصت یتا زو ضا قالا هجورپ 1

 هلترازو تر یرلفاصس لنا یلراقو ز زوب ضا ابقاعتس نکیشلدا هیحوت

 نالوا بترس نکال هاچ ول هکب فینو اهداز تم ليما ا ٠
 یرفاصس رر تاو ر کیا یک یا وا
 قاب شرق الو سا تناقب دارم ات و ذبتر تذک ۱
 تم هباو ها شاب لرمیما هلا یوم احس هنول واو هاا ا ا

 e ینا
 هب هعفا دمو یصح EE الا هجورپ نوجا نا هلندا اشا لع ۳ دار ۱ 3

 ثمر و یقانفشاش هل ود ۲ یر 1 راالخا e رارب هلا ماسق | ر 0

 كي رع یرلمور نانلو هدنسهرزج م هرومو هدنراوج هناي هر
 زکسدقاو هنادغبو قالفاو هناتسبرص هتشب ندکدتا قیوشت هنایصع و ۰

 لودر ورتدندمر هسا رلمور ۰ یدیشلنا مازعا زرومأم هنن را هطا 1

 كوبر یهعفوو ندنرلفدل وا هک ز کرک ر د هرزوا قمراقح لالتخا | ۱

 ۰ ىدا رشعا داتا تصرف ۲

 ییهرجح هد هاب دا رط نالوا ی توا ههر وم ندبلح اش ۳ و

 یاغا عادص یسادک هرزوا قلوا یماقمتاق یلاو هلا ی یزجو |
 درز باتا ی یتیرضو برح لهآ لیا كنهروم یسودنک توکار

 9 یتکرح رح كنا هکوبلاح ٠ دیلی تم هه هر رهشیکی ۳
 شعا قحهربق یز هلق وس رکسع تلود اب وک رلنایتسرخ یهدنابصق شعب

 هکلنا روهظ یراهراما لالتخاو هکغا هناخ لقن هرلیوک 9 رحنوا ود |

 هحوق هلا سلاح دقع مد هر یهوحو ها وار ط ندنفیدل و شعالشاب ۱

 ةکرحو هدزر رایشاب :رکدتا لاوحا ! هانکتباو تلج ی 1

 قارا( ندنفرط یلند هر 1 باغ داسفوپ دقوپ نماضر اکوب مب ری
 | هروم یمن ند:رصاحت بارطضا هاو یاج ا ل رک



 تسخ ید em a راز را زار دف رط

 11 ۳ . و ل %

 نالوا رو هنسورصاح هلا تاهذ هن راتکرح ءوس كناباعر رهاظلا

 ۰ هلو تفخ ندعيضد تدش یس ودنک هلا قد رفت ییسیضعب دل رک

 رارمشابم هفارطا نوحا لاقو لبق ا کل رک هرطاخ یشرب هتشب ندنوب

 .رلشعا لافغا یراضح رەد نوسلوا راضحا رلساباب دو راسل

 ود )یفک هایاعر نالوا هدماضت ن یسکلع اب باب یسیشاب هحوق هنیشب رفو

 1 كناما خاص ماتم اق هدلب هوجو هدعب ۰ :شعا لافعا لاعم لی

 ندکدردتا لاسرا رارشابم نوجا راضحا یهناحور یاسر 1
 مینهروم هدنراکد شریک رتولصم هراشنسا هج هعشب ید هبا انآ اص هرکص

 E نامه ی یا زار هدنتاسم را دخ
 ترح لها ردق كن یا نوا هدنحا مالشا لها لباقم ءرت و راراب هکنج

 | دن راقدلوا رب رفس هلبتعم اشا رکسعرمس یژک | كرانا نکل راقیج برضو

 رضحاب یتشک هلکلروک حابتحا هرکسع كيب یتلا شب ندلاربت یتیم

 نکیآ هد يا اشا ا ۰ رلشمردلب هاشاب دشروخ ی

 ییردق زوج وا ندرکسع یهدنتسم لوصولا یدل هنسودنک رضحو

 ۰ یدبا شقبک هنناح هی یسودنکو شا هداعا هدکلرب هلا اسور ضعي

 ۱۱۹ ا ارا ع لارا لو وللساک اسع هدر ورم نوک شرک
 هدا رواک هروهظ یرلتکرح ءوس هدر یتدا كناباعر رک | اش ا دیشروخ

 راعشب رکاتسع یک فطاح قرب قرهلوا لد مدار هنشاطرب ره

 یشناسا و نما ةظفاح كتم ربزج نامه بوشوا هایتشا دنکحهلب ردنوک

 هک ها ی سی یا

 .هنارورفم هدرفص رخاوا اباوج هدنننض یشلوا تقد هنلاصحتسا كننابسا

 هلج لوصولا یدل هبهصابارط ۰ یدر وج یرانأات نالک هلبا دغاکرب

 هروم هکنوچ ۰ یدربولا تريح هسکره بونلوا تئارق هدنسههجاوم

 نالوا لبلق لقا هثتتس هنراودنک رانا هلغلوا نایتسرخ یژکا كنسالاها

 کسع هرکص ند دالا یراثا هدب ودنا موسه دتعب هنرزوا مالسا لها

 هرکک < رارکت رول دحلبارط هبلع ءان ۰ یدزالوا یس هداف ناردن وک

 . رایدلوا نلاخ ندکتسیا رکسع هلیعدقت را همان داب رف

 ۰ مور ول" رفت EE هکیدل وا و و یساطخ یحرب كناشاب دیشروخ هتشیا

 نظ اعر یکسا E تاقواو هلسس و یبهریزج هروم

 یدرویدپا + ٠



 دلالتخا و نام صوع لوس وا تولا ا ندر هتس وا تسلا رانا ۰ یدرودنا | ۷۹

 هرزوا قازاق تقو نوجا تاک راد لاعا هدلاح آھ هدوم ال ٠

 تفادص او نت ندنرلیساب هح وق : را یا سا e هروم |

 بولک هاب كناخا اص ماقمعاق نوا ناهذا القت اهد هبنرمرب هدنلوپ
 هدننامز كناشاب ناغع ی هبج نانلوب یلاو هدنلالخ یاس یجرکی امدقم مدنفآ

 روالقو یتورتوقولوق ندا راشخا یتئیعبت ریاکنا هلا رارف هتسهطا کک

 یغوبشاب هیامالاح بولک هبهریزج رلثاح مان اراتیکیو وتسرخو ارگ یهو
 انتعا هن راسسح و رابخا هدنفادص تروص یی رفدلوا هدناب كن وری

 تولوآ کا تا ر سر را یا
 ندرادوانرا نابتسرح ةيفخ هش راکتمدخ نانلو هدنماصق بت نالا

 بیرقنر یرورم دغاک یکیدردنوک یواح یتشرایس یگرادن ر کسع ول هفولع

 دن راسا ندنعوبشاب هام كئداوح نر هن راضخا كف هفت وط ا

 هده وحو دهحاوم راضحالاب هدر هاب | رط ییدآ كناومکیو شاردن وک رلمدا 7 ۱

 تتیتح نکل یدلک دغا ر هب وا 6: ندا اھ: هدقدنلوا قاطنتسا
 دینام ۰ رد شلدا سبح هاکعا رارصا هدنراکنا ود ےل ی
 تاوتکمر ندفرط» نا لا وع حد رانا نیا کت هوا

 : یدروتک
 ر ی ۳ انلعو ارس ابغا نالوا لاوس) ناف |

 نظ ءوس عفد طعف ردلاح ید یرامکع یدنلوا ن یتیدلوا یبصا 9

 نهرلا قیرط ىلع یمابنا صاوخ ردق شب نواو یم زاب و یاوا نوحا | ۱
 ندکمر و تر ود ) می داک مدنک هسا زاوا تسشا کو مهردنوک

 تلج هب هشلبارط یمدا حاقر هلا یلغوا هن رزوا كنو ۰ یدا ترابع

Ny, 
 هطد روال قحا تواک جد راج شات دح وڌ نانلوا توعد ندقا رطا

 ید كرا ندنکیدلک یریشاب هج وو هرداب دیلاب و رحلس و و

 دسلا یربتوس و هج ود هطب د روال بودا ی کسر e او

 حح -_-_"»ح>)حس سس )ح),ط۰ ۰ ۰»۰» »)حج )عج حر ۹۰۰۰۰۰۰ _  حتتتت ست تر تبعید 2
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 هل و تکی داک نامش نس شعا رکھا ۳ یکزملدراو کی داک
 ههرد رورلا تعصر هلا تدوع رابات هراجحب ۰ شعمواص یرادات ود قاب

 نانعودنص هبلات و رشعا مادعا یا هلا موحش اشا ردق زویسد هدکد لک

 .دطب روالف . ۰ راشلا بضع ىس ديفا یربم نانلوا عیدوت هتسودنک
 جاقو 4 ردیا سرفن کرج كنامشا اغا ا را هداز دوار | یهدو و

 ! تو وط یا اش | هدودایغو وا هه رد لوا ا رارف 9 نیل هک هلا ا

 .دیهش یلاحر هلم اب بوصاب یتیلسم توب زواج یزویکیاو هداعا هب دبصق
 2 ردا رارف هلس رقتر دار كنهدورو ۰ رشغارسا یاسنو

 هام هن رزوا تلزستیندا نالوا لصاح هاکم رب و رخ یتیفیک بولک
 نالنادلا هنسهلعح تقادص هلا یرراکتتدخو یلغوا كنغوبیشاب

 سبح رلیسشاب هجوق هاب ادعام ندیریتوس یسیشاب هجوق هصلبارط
 ۰ ردشلدا

 ۱۱ انا لعا ناتلو هدارقو تاس شعب یرتک وا اشا ولا
 | راشمالشاب هکمکچ هرهعلق یهدنرراوج قرهلوا شالتو فوخ "یداب
 | هسورداو هداقراو هبدخلبارط یسیلاها هندراب و رانفو رادنولو هرتسزم

 : ٠ هنس هعلق 5: یسلاها نوتسغو س وانا و ننوتو نورف یسلاها شاتو

 . هکناص یرانایتسرخ یی رلنالسم هصنسوو . رشلتا نصح و لوخد
 دنا دلکسنا هرز وا كعا را ما هنس هصق هن ولاص هل رلهاق كردا نیا

 3 هب هاب ا رط یسلاها هتلر وو ۰ را ده اور رود رد توروتک

 .قحا بودا ماسف هاتف قرهلا اشا ی رلل و هدزافو راطرب ن ؟روک

 1 هلا را توشی رلد دص ردقكم یکا قرهلب وط ندههلبار ط

 ۰ ردراشمروتک ه هصلبار ط

 واحب ود ردندنف رط اشا ىلع تلد ەت رلعلانف وب ال یرایشاب هح وق مور

 ۱ قرطو ندنهشدل وا لوغشم هل دا هاب ید ا2ا REE تودا لاقعا

 ۰ ید روس دنشود

 هلو ترابع 2 كناشاب یلع یرظن معطم كتلود تقولوا هکنوچ
 .هلردا اشنا رادباط و رفح راس رتم هنفارطا كن هبان اا دش روخ نت

 صح هکمروت مدقا ار یشلا هیات ویا هدکلرب هلا ارزو نالوا یساعفر

 ك رایدیا هدکعا یعاسم

CK 



 یهلرتمو دا مزال یانو اش

 رفت ی ۲ كب + یرکب هللا شو رہ ا هظفاح یر هیاطو ۱

 ۰ و روبح هن 9 رتسع ول هف ولع /

 مور هدد رص یکیدلبا تشتد را هساسد ولردنوحګا سهل صہ ہل هسدااشاب ىلع

 راج هلب رکسع كناشاب یاب موج هد هدا ول امدقم هک هس وا ندنرلیشابک و لپ
 هأبهدآ زار یا اشاب ىلع ۰ یدیشلک هب دیناب ا ا

 قرهقیج هلتروص رارف دوا بورپ ویلاص وراشیط ند هعلق والو دعضاوم |
 اشا لیععما هدک دک دنناب اشا لیعاعما وشاب نانلوپ هد ا ا

 نانلوپ هدوراشیط هسا هسیلوا ۰ یدا شعوقیلا هدناب یا تونادلا
 ریدالشاب هرارف قاط متاط هاکشا لالخا یناهذا كنب رارکتسع دوانرا |

 راه هری نکن سر شود یه اا كرت هللا ردولنراو

 ا
 هدافرظ هرس تاد ردا لیست ی 5 هلا ترازو یوزرا اشا وشاپ ۱

 هنارخأت یتمصم هلییسح ینازسدیقو یتلفغ نکی ثا دهعت یکمروتب ۱
 هک هدب اف هج ۰ یدشود ندنرظن كتلود هلنهحو ید یسودنک یدروشود ||

 یدلوا ریذپ للخ یطابضناو ماظتا ما كنودرا یثاب ندنروصقو كنا |

 هنس هد ها 1 ا ید دن ارزو اب

 ۱ 9 نی ۱

 ًامدقم هک هوش ۰ یدلیا تیم جا تست ید قرط لیس وفاق ا هتشیا ۱

 یرانایتسرخ لیس وفاق نالیغاط هرافرط راسو هب هفروق هبا رارف نداشاب ىلع
 بولک هنفرط های عاقجالاب هلی وا داسفا و بلج ندنفرط اشاب ىلع هرک وب

 ندفدلا یوگا رفاو كرهشل رخ هلبا اشاب لع هعشب ندقدروآ یوکر أ

 نهر اش نیسح یلغوا كناشاپ راتخم هداز اشاپ ىلع بوریو رتهر رضا

 ید رلشعب بولیکچ قرهلا

 دو هداز اشا راتح نانلو هدنلد ہت یسیلاها یماضف ناد هس e ول هن

 یلعو ۰ یدلوا ادب هیایصع تیعجر ید هداروا هلکعا تیعت هکب

 ندملق هلرکسع راقم رب سابع رهاط یلئلد هیت یسشاب ولب وق كناشاب

 موه دنرزوا رکسع زار نانلو هدکلنفحر ندنسودرا رکسعرس بوقج || .

 نویق زوب جاقرب ندنرانک یلوک های هرکص ندکدتبا مادعا یتسیلیخرب ها |



 ۱۱ سا روغاز نا و اب كاشا وشا وب ه)یدروپوک هب هعاق تورو
 داف هب هنناب یک زا نعت قیئامارغ هطسق هلا یخ یسشاب هحوق

 0 lo ربدلیا رادتا هنلاحدآ هربحذ هر دعلق نداروا هلا لالخا یتتهج روغازو

 7 1 ر | هربخدهب ودرا هلغلوا بجوم ین تینا بالسنا كکلاس-ءو قرط بهر هعقووب
 ۱ و 3 1 ن روصح ییسهشاضم هرخذ ۰ یدلیا تب وعص تک یلج

 1 ۱ ام ۱ ۰ یدالش *اب کج " ما

 1 . رودانچ ر 3 ندا راز 3 ندا كنا هعدقا تولوا SANE د ىلع

 ۳1 نالکهروهش کا شاعر رو ااو ید وا نف داع دزور |
 ا ا و هم ا در لااا
 ا اا ایا ارا لصا ا نازک رد هردکم راخا و

 | هدنسودرا هاب قحا بویمهلیاب یشرپ یزغا شبق هراچ هن .۰ یدلوا
 | یدلزاب را ر ل هتشب هدلوالا میر لئاوا هیارزو نالو
 5 یرکسعرس یودرا هلبا رارف ندهعلق نکیا یرادحس كناشاب یلعو

 7 ۳ 1 ۰ یدلر و ینارب رم ةر هکب ولیم ر ع نالوا شعا تلاخد

 | هلکقا باج یقد رظن هدایزكی یلاوحا كنفرط لیسوفاف هدهرصوب
 و توراو لا رب ص ع افرع رادشز اقا لیعاعما و
 ۳ 3 ۰ ردشمردصاب ی التخا

 ۲ زاوطاو راکفا لیدت رعور هدفرطره نکیا رولیشاغوا هلبسهلئاخ هاب

 | یکیزوق هدنناب مالسا لها یرامور یمهرب رج دب رک یتح ۰ یدیا رشا

 ۱ ۱ سا درک ا نازا دالا هکفوسوک نی رشید زا: نکیا عالم

 ۱ 1 | قرلوا | هلناقم چت هلداحم نالک هروهظ هدنراهنایم هلبا مالسا لها ضعب
 ۳ 9 هل طس وت لر صع ناشدنا رود ضعب هله شلو عوفو تافلت صع

 ١ د ٠٠۰ ردشملدا فرطر

 < تایفو ضعب #۶
 قباس نالوا قم ههنا اس یقرهلوا روعخلا لش ورپددنس حفر

 / 1 توف هدنسهرغ كن رفص یسەنسیتلا زوتوا وبشا یدنفا دوعسم ابطا رس

 نا نالوا کا ار قد دلاسا الرا

 حتا وا عماج یاتک قلشورغ كی شقلا هدننورد قدنص زوتوا
 قوحكب هتشب نداهنارک یایشا راس ۰ ییدلتاص هدیازلاب هدنسهنا وم



 در تاک همه را قب اقوا 4 عاوناو تعاسو یطوق
 هلغل وا اشئسم ندهرداصمو نکا لا هدر لوا ق ص الع

 كم نا 0 هدنص ر یانا طوف یدادیا هر "ِ

 نور هنلغ وا ۰ یدلوا بئاق دالوالاو لابعلا نجد یوتلا ی و

 ۳ ۱ 1  یدلروب نیل هلا اتیحا سیر

 || ندا ق 0 ام نکیا و تماقا هوازولا عوفر رار

 طسا وا اشا ینطصم ی لح قبسا ردص ا لوا لد وګ هش .راصلا زوک |

 9 هدنماقم ناب یلاع ۵ هجر 3 رد عا ا راد a هدلوالا م ید

 ا اك هلا دارا 0 وش هداز

 اتر
 3 ا ۳ ۸م ی مصه Be ا اذا تالا | لوط فالو

 كناشاب لع یدبس قیسا نادوبف نالوا مت E هدیحاص راصح هرق

 برع راز > تولوا لصالا و ۰ . ردشغل | یربخ ۳ هدانناوب ی
 نادوبق را ضعب هل یبس یراسح نکیا ۽ ندنسهشاط ن نیهلوک هدنغاحوا ۰ 1

 یدیشفلوا مارا ا و ر هتداعسرد هرکی ندقدل وا

 : یدبا ت تاذر ردات ناسا هدنا یرلب : راوس .هنیفسو رداهب هدن سفن

 ندنا یدلوا اب رد ناد وق هدندورو هنهاکشاب لوبناتسا كنساغو لک

e۰ زلروک تحاح هرا لک هاش ی هدراوراقوب لا گهر  

 لوا ماماو یلیا مور ردص قبسا ید و یعنچوا ۰ والا یداج
 ا 0 e e ىدا لع 1 یری رم رهش

 هدکل ا هلنبس وص نسح ۰ ا U ی

 E رهشبحاصم هش ندقد) و وا تام درام الد لوصا ۱

 اسد هلا روح یا یک نالوا روهشم ا مدنشاب ناکدنزاسو

 تر هکلنزوم هلتهحوب ىا وا زاورپ الاب یلیخهدب ورشپ انها رق وقو
 كنیرترضح لوا ناخ دی ادبع ناطلس و یاب نذوم هرکص تدمر بودا
 لب ر ام ناب ناو نا ماما دن تام نر

 ماماو ۰ یدلوا لوا ماما دن رب ىدا شب ورد هدنرلتنطاس

 ا مور 0 ۳ ِ هد هيلع قير رط هنر 4 ۳م



 هلا یراداماد و مود كما رک رودصو مالسالا جاشم هده سدا رونلوا

 هدنف رظ تقو زارنا تولوا ا ندهدعاق وب راد شاب ےکحو یرل» مایا راکتح

 ۳ هک لغ باس زجر شک ها یلع ا یط هلآ تارفط

 ا ریو ردنوګا یذ هلا یا داماد هلا مود
 ا اا ىر هحمسدتلوا لرع نيام یدفا لماک هدنسدنس ىلا

 هتوعاط ولتدشر یلاعت هللاذاعم یترادص مایا بولوا یرکسءهیضاق یلبا مور
 || تدم یدنازاق هراب قوج قرەلوا هدابز یلوصح تعق هلکشا فداصت

 ۱ ییا مور زا رکت و دتس كنس جوا زو وا ۰ یدک هج ماع الادعب سەف

 . لبخ لا جد هدنشاما ۰ یدنشا تور دیدح تولوا یرکسعیضاق

 روطو لدناص ۰ یدایحاص تورا ههلیخ ندنفیدلوا شم رایش

 ۰ رددیقم هدنخ رات هداذ یاش يتيدلوا تاذرب لئام هشاطل هدناشواح

 1 ةاضقلا ىضاق نالوا ناب یماکحا هدهبمنف بتک كل 1

 1 هلآ ترام هدع سوه تعبص اف ندا هعلاطم یتفدل وا كيد الد

 وردد هنس کا نکل 5 رص ەر و ی۶ ھر هنکیدلب هل راو ا

 رکید دیک قد رط تقولوا درذأم ۰ 0 تحت ا عفد لا e اط«

 ندنلمت یرکسع قل رط هله ٠ ید هدلاحرب نوها هل ست هر رط

 هود هد هح رد کار كل ود 1 یدآ شازو 4 نوت و و

 2 هار یربغ ندکعا کال رسبدالا هدل وناتسا رب ریهکی نالوا ی .دب هاب رکسع

 ۰ یدرازاماراب

  اشات للع لنلددمت ها ن دالان ز یلرمشیکی یلامردص یادخک قیسا
 یعصخ یسهلحادم هبهلتسوب كنا ۰ یدایر ندرناجا قارب هنملع

 .تمدخ هیدنفا تلاح نالوا تم ىل وو قلا ماقتا نداشاب ىلع نالوا

 ۱۱۱ لمس ا الوت فروا تم ندتسهعلاطم كا
 الع یک یراکدتسیا ار تندفا

 || یرغوط یتیم كندنفا ت اا نکل ۰ یدلوا ولنامرف الاب هج ورب اشاب

 0 نازح هصو یدراص هر دک دک یدازوا سا ۰ یدمتبج

 ندتدلوا بارخ راد رق هصنو باس اناعر هلا هن رکسع تاکرحخو فلت

 0 ۰ یدلشالک | هللاه ود تاراما یعحهلوا یداب هرکید هننف هقشد

6 

EEE 



 ۳ ها ۳ را قم اب تشب صوصخو و

 | هل Sl O نو ات وا منع ییدهخ و یاباضف
 زا ۱ یداوا لو زنم ار اس ا وک نالوا هدنتحودنک كقلخ

 نی زا ر كلام ( ) راکرخا بولوا راع و جول تفو
 رارقلاراد منع یورک کج انوا ا یداجب لس هدرهزب ۱ یه

 فشک وبا ییکح هلهدیا جاتا یر كشيا ندلاوحا شور ۰

 ۰ ,یدیشمتشوک زو رالالتخا ا هدقالفا هدننافو یا ۱ كنا

 هنکچهدبا هنهادم هبیدنفا تاب د : ونسود هوا اهدیوآ

 نالوا هدنفح یلنلدهن اف ۰ او داود یدنفا ا

 تریصد هدر هب ا "یداب ییابقاو : ذوفت كنيدنفا تااحو یاعفت

 . لاقتنا ت هلبا هب وق تاراما نالوا ام ور ی رد كا ا
 فطع هناراماو لئالد هد وب کل عدو هب یدنفآ ا ردشل ا

 ا ا ار
 درد تس هدا زی نالوا ف ورعم هلا تالف رازه ندن ل ول هاب ۳ وطانا

 ۰ ردشان تافو اک ا یعدرد. ی و یداج ی جد یدنفا |

 .هدتسیج وردد هدب لم تدم ا ىلع هداناوب هکر دا ه دز را هداز لا

 رفا و بودروت دات ن نوکر اشا را یرصتم در زا نالوا

 ت ودنا مادعا و لش بەعردو ماا هلع AM رکص ندکدلیا تبعص

 دالوا هاب .ادعاموآ ھا یلغوا وب نالوا ترشم را قضا ۱ /

 ی راد رقم صع) ی ۱ اج كنساقا ید لا ی ود ی انف او

 هی ر هاب ه رکص ندب وام ع هدک دليا ل لاوس اهو ا 0

 یو رول وا ناجا اکاوب هلش و نکل هیجوت مدیا كرت ٍ

 یهتآ ۰ a ررخ عوعص را رارسا فقاو ضعي یر

ol۳ نصف هدا از  TSهاد اقا وب كنهداز ياش  

 هدلا و و وا ی 8 ا ےھاربا یسدلاو اب ليسا



 ندنسارزو نمرصعو ردیدیفح كناشاپ ىلع ندنتهج ردپ و كنا ندنتهج
 . || يقف عوعم تاذلاب ندنناسل كلا ردشلوا رجم دهتقو نیش بولوا

 | هنا رہارپ هلبا اشاپ نایلس ندناریمیم یلغوا اشاپ مهاربا هروک هنغیدلوا
 41 و گن هاب نکا و هدلحت رب رظات دلوک هدّمهز رز هدئس دعاق

 زا . لجا هدلاح یعیدل وا تو رق ۱ یس اشا مهار هدنر و ماش دنح

 1 < ندساح هرکص اشا ناعلس یلعواو ردهلنا تافو هيد د وع وم

 4 کی دیشغا هب اکح دور اشا لیعاتسا دن ۰ ردشفلوا مادڪسا

 || باسا كنسودنک یدردنوک ربخ هاشاب : مهار ها وا وصف

 ۱ ۱ تک ناب کار میهاربا یدتادعو یمردنوک هبودرا بوزیو یترازو
 | یاید هرکرب ۷ 3 هدلاح و یدک لس ردقو ) هدیکیدخا هدافا نود

 | هباشاب لع مشیج 4 و ناتو یدعش مدنازاق یرخا هک راموا مدتا ا

 یهلدنازافوش بودا لاغتشاهلب روما اید هن رلررپو بصنم کی اعر

 El دارو قترا مر قو تحلح هرنو هرکصندع مرولوا شعا بئاف
 ۱ | هی و یدتسیا كعشروک هلکنا اشاب ىلع هد ۰ یدد ( راقیج نعولوا

 وبا | كعثروک) بویغا لوفجد ام ددا هدافا تودیک ی ٤د ردنوک رخ هل

 ۳ | ندزسوآ ( جد نت هلکعد ( غج هناتوا نا کی قحهنات وا ندا مزالهب

 ملا هد هکلب ) کد ( رفت فورد ی فا راما نوسناتوا
 3 ا ا ود مدیا هل و هاشاب ىلع هدن هسیا رک تصرف

¥ ۱ 
 E ۰ یهتا ۰ یدید ( مروناتوا ندمایلوخ و

 ها یک یکیدلدیشیا ندنسودنک یسهیهافش تادافا و كناشاب لیعاعا

 e ۱ ندننادناخاشاب ىلع هدعب ۰ یدنلوا دق هبارو هلنیع ۰ یدیششوا طبض

 1 كناشا ۳ سد لا ناسا ل نارد ب کد نالوا
 ۱ ۰ ریدتا قیدصت ییتادافآ

 3 ۳ روصخو هدنسدخ اشا لع بولوا ندنرلیالاربم رسنارف هعشب ندنو

 هد ةلاسر یتیدلوا شمزاب كناذ نالند روصنم او نانلوب هدنناب

 2 بودا درجت ندب وند یوزرا ولردره هدنساوزنا تدم اشاب ا (
 هد روک ےخو ا كناشاب لعو ۰ یدیشمالک للخ دن هیلقع یاو

 نالوا یرلتیلک كناشاب ىلع هرص هراو یدزاعشراق هشیا ر ا

 E ا تیاکش ندنلاج ي یدرروک ید ريق



 1 بویقا لوبق هد هسیدتسیا كا

 هدعماج هملق ۰ ا

 وک ھه دو رفتم 1

 ی کھ اج همت کک ابا اب 0 ی

 كم یکیا اشا قرص o دننیعم اشا دیشروخ و رد

 0 نی رو و اشا نا لار ولو تكعا TT هدا

 ا سةنلاب راد اش ا ن

 ا ق وسو كي رحم ندنررر ب یر ۹ 0

 یسلوا راج ود و تد وعص هر یسازو

 توادع و تاقر هدم ن رومأم و ارزو 1 4

 ی دی شم وقوط هداب ز كي دی دنقا شل ام 1 و ش

 هدن 1 9 راذک ِ 3 1 2 هدر 4 هاب دلع

 هردص ا تدوع" هتدامس 8 9 و ۷ سس طل

ê 
 یتیدلوا ا هدوسیا ا با و



eهال هی ز ن كي 4 اده ا آوا ےدقت هسیا هن  
 ۰ ردح ردنم هدنح رات هداز یاش یتیدل وا شاک

 | ( ۷ ) هدرب ز یروص هللوا جردن هحئازر هدنخ رات هداز ین اش هدماقعو

 2 ۰ رونلوا هوالع هلیغر
 کی نالوا اسا قرط هب هناشک رس تکرح هدالوالا یداج لالخ

 ٣ 8 رص یابعرب هدنسوبق نادنز لاج جاقرب ندفانصا ش ج وا درق هنفنص

 ۱ هدنراقدال شاب هککود یا هلکعا تعناع جاوا توینسا قلا ابع ابصع

 E و ینا رللاج كحدا یدصت هعفد یرتا تولک یرادقوج اغا

 اوج ولید یمن یرچگب ی : لا قو قیر 0

 1  بوردعو 1 ۰ شردنوک دن تم دع)ق ۰ ار ۰ شمردن وط

 ۰ ردشمردنآ هزکد یی رل دسح

 همالرضاح هناودو كا e هدنرهلکف رپ رهکب یسههک یناوید هفولع
 ۱ یر د . تیک 3 قره راهر جز کک هلن رییعت

 SO ۰ 0 را رب ی یسالاها

 1 ا تل ا رک ا یرکسع ر اود هتشیا
 | هلسهناسفن ضارغا یدنقا تلاحنالا هتدادیتسا دب قلود روما اا

 | ندرب نکیآ هدلالتخاو شاشتغا لاح یرنک | كنهیناثع تلاعو هدلاغتشا

 نایصع هددیفس رک رازج رک او هدنراوجو هرومو نادسغب و قالفا هرب
e E NS 

 ةاتح كنهعفو و ۰ رد هیلالنخا عفو ول هتشدا یراک دد ینرف مور

  طسب ییسهمدقتس باپسا یا هجو رب هدرا لوا نوا ميهفت یک کرک |

 5 . ردشلروک تسانم كلتا ناب و

 وچ هلسلسم تامدتم نالوا چ ینایصع كرعور

 ا وبا ۰ ردارجامو یکسا كب یراذتلبهنایصع كرامور



 هدنرابلق كرلمور نالوا موکت و تولغم 0 چ ا یرلت

 ار ز ۰ یدایع,بط قلوا قا یهوزرا لالتسا هداعآ رب ارادنقا بسک هدمب

 كن راروطاریعا قرش قحا هع و شم تب رز lt ودنک |

  یدراراقاب هل ار ظذ کک هننم وک ثكتلمر دعش) هل وا ترابع نددتمو <

 رکشن هلا ۱ عاوناو تاغتلا رانا یرلکدروک ندنرترضح gb طقف

 حاضیا ٠ ابا نایصع رایدشود هلالقتسا ٌةيعاد هر ص ۰ رایدلوا یست-و

 مز و ق ږغ لراکنرف ۰ ملدا تح ندتایلوا رنو زار نوا هدام

 وول مور نکا شوط یابد ن هاقو :تسوف ر ا ید نا
 توش ق رتا را وب و لات ا نت از دالب ی

 الا تاب ور
 یدتا نالعا یی وسیع هدارو و ذاا تحن و ان یلویئاتسا نیطنطسق

 کک منم هع ییا ود دنقرشو هب غ قلود همور قوخ

 نالوا دی دح تا ی همور نالوا تا ا 1

 رسفدورواو یانایعر رلکیلواق هههذزمو ٠ یدلوا زکرم الو اتساب

 ندننامز كنطنطسفو ۰ رلیدلیا داكا یجوع سر یه رطب وا ۱

 ناسل یاس نتال هدلویناتسا هنس ردقوت و کر نر هنامز تر او

 هرکص هلتهح یراکدلکهدیا ماکت هجان و به یلاها ا شاوا کر

 هلاخا قره زو هتفر هتفر 1 ]و طف و لیعتسم یاس ۳ ید

 ۰ ردشلوا بل هتناسل مور نان وا لابعتسا هدا

 دڪان و فرح هدد سقدوت روا هر ا اذ هب هح ورشم تامدقم ۱

 تیلص لها ۰ رولوا كعد مس یاب دانسا هنموق زونیلا اسو راپ ا

 یرلفدن ]وود نھ كيلوتاف بودا ا یلوبناتسا قلارارب رانی هدنر و

 یراروطالزما نواس »۰ ز لیدلا ترا لیع یاس فرش
 رایدلا یلوبناتسا رار کت تولک هرکص هلباتماقا هدیلوطانا رل هنن هن ینادناخ

 ندنساد وس كا لاخدا هت ریهذم 0 یرامور راکیل وات جد ه ا

 رفتم نادر هدایز ندمال سا لها ها رامور ۰ رایدلوا غ راف

 ۰ نیا تم
 | لولا سا یر رطح یا نا دع ناطلس نکیا هدزکم وب لاج هتشیا
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 نادل وهزم تعاج۔ نالبند دونیسو اها ییدنس قله رطب هدک دا

 هليا نییعت هلهجو قیاس ینی رارومأم هناضغی رطب راسو لیکشت یتتیه
 | ناو «دنیهذم سفدوتروا مومعلالع یتسهناضعب رطد مور لویاتسا

 ارپ هلتامر هراتسانمو اسیلکو ۰ یدلیق یموع مجرم هرنایتسرخ
 || تازاتما یلیخر روطسم هدنسیلاع نامرف قله رطب و تادعاسم قوج ك

LD 

 هشد روما كناباعر تمذ لها هعساضتقا هبمالسا تعب شو ۰۰ یدر و

 ځد هدنرهراس تاصوصخ یک یتیدلوا اج هلخادم هن رهبهذمو

 هدنرا هبهذء روما رامور ندنشج هبمهنلوا ارحا هب رج "هلعاعم هنوکرب

 سهداز زآ ند هببهذم تالخادم یرلکدروک ندرلندنالو رهظم هب هلماک تی رح

 ۰ رایدلاق تسب رس ید هحرتدامو نال هعشب ندنرقدلوا

 | تلادع بولوا قفاوم ه هیمارلسا تعب رش ی ارجاوب لحاف تربضح

 ۱۳ ا نو هلن ركع نلمر ی همتا لاو تنناحو
 یی ردق كنادععسو ید رانلوا قاصناو لقع ندراعور ۰ یدزامهلماب

 | هترمو ندردنال رخاو لوا اریز ۰ یدراردا افا ییرکشو رارولی
 | هورک ینعب ( هژراق ) ارز ۰ یدرازامهلواو رلیدلوا رهظم هبهدعاسم

 | هنرابهذمو نیآ ودنک ییهموکح تلم هلا تعناع هتادعامم ولردوا نابهر

 ۱ را لسع ۰ زاروا ورک نددت هندمزال بایسا نوعا لق
 | هدنبهذم سفدوتروا اها هرکص یعورمشم كلم یتیدلوا شما داسا

 ۱ ۰ ردشلوا ببس هن هلوپساب كکلاع قوجرب ناتلوب
 الیئسا یی رافرط هروم رواکدنو نانو هدنهذم كبلوتاق قلارار و

 | هن رقدلوا یلاخ ندهلخادم هن رهببهذم روما كرامور جد هدنرلکدتبا

 | یراقدلوا عبات هجهذم یسیلاها هدک دتا عتق ییهروم اشاب لع دیهش یب
 . ندنالخادم ولردوا ق رهلوا لخاد هنسهراد یسهناختي رطو لوبناتسا

 | ۰ یدیا راشملوا کتو نونعو راشمتروق

 كنها رطل هک دک دنلا هلعتل ود ی ردب هیات و دالب هلهحو و

 رخاو لوا هدنما نییاهر تعاج هیفام عم ۰ ردشلو تعسو یاد یدوفن

 ۰ ىدا لکد كيسکا ییاعصا هد ءاق راکفا

 دن راصح قاوف ىلا مور هعدقا ر اش ا لع دی وش قح

 اد شب ینساسیاک مور ما سولوموروامنالوا یسهقاسم تع اس مرا



 دا e هر رب ۵ د ا | ااو ی ا ها

 رامور هدنحما مال سا لها نامزوا هام عم ۰ ردروک ذم الا 9

 ۰ یدا "زالقروق ندنراداسه هلته یراقدلوا اهفناطرب شش وقت ا

 نکرولک هنلوا بصنو باتا ندرارایوب ولر یرهدوو و قالفا
 یعسر قی رطر لصوم هغلهدو و نوا یراسبک كرمور یرهرکص
 .دننزوک یی ناتسلا یربغد ا وش ۰ ردشلچآ

 لب مادتسا هدنرلق ودنکو راردا لیصح یی راسل اب ورواو رون کوا |
 یناجرت ایرد یتعی هناسرت ةناضناوید هدعب و یمادضتک وبقو بتاک شاپ
 ولرانف هتشلا ۰ یدا رارولوا هدوب و ندناو نواه ناوبد ناجرت ۳

 ۱ ردرانو ز زید |

 ERS E دلار وما كرل ولنا
 یشا كزانو م دا لس داما یدرارولوا تموکح عفانم دمو

 و ید هدنلا لر واراف امص ید هرادا یسهیجراخ : روما ی أ

 تولوا یقحع هاك تسایر یتراظن را روما هلا نوا 1

 نوا ناود هبحراخ رواو هک سککب راشدا نالوا داع هنو امه ناوید |

 ۰ یدا داع هنفلناچر

 ماما هسا مالسا لها یسهنکس یر هیص وصخ "هرادا هل هیحان و هب رقو 0

 دلرنایتسرح و « یدنا لوح هرایشاب هچوقو سانات هسا نایتنرخو هراراتمو | ۱

 هلا هیصوتو ضرع هلام باب ندنفرط رهناختب رطب یراشیا قوجكی |
 اراشا نادوبف یراهطا رک دقا دعب ندنو ۰ یدرونلوا لیهستو چورت ۱

 اب رد نالوا ندرولرانف ید هئارجا ةطساو تولوا هدنراظن تح |

 ندهینانوب "او نالوا نایت سرخ فرص یسلاهاو ۰ ید ییاجرت |

 بولوا رهظم هنادعاسم ضعب یک قلوا ع وطقم یروکر و یرایضم |
 / یدیشلک ود دن : زرط هاج عونر هس تموکح هدران وب ۱

 ید یسدعطق .( هترایسا ) هینام كنسهر زج ےن هروم صوصانالع ||
 وکر ور عوطقم ههناسر یونس قرولوا طو مع هاد لند |

 هدلاح یتیدلوا ES ندشورغ كي ترد امدعم هدو ۰ یدررب و ۱

 زکس لصالاف هینامو ۰ ردشفلوا غالبا ردقهشورغ كيبشب نواارخّوم |

 یر ندرلنو . ردشل وا قاناش را نوا هرک ص نکیا مقنم هفلناتیق



 ۳ 1 قوا ناتسکتسو برصو ۰ یدر هنر راو اب ژاکا هسلوا توف
 ۱ ا هصوصح تر هاتسح یمالوا نک اس هلک لدمالسا لهاو
 ٠ ندنراصا طقف ۰ یدا لقتسم هدنسهبحان ودنک ناتق ره بویغلوا هماق

 | , هینام رار هرکص ۰ یدرولوا سر هلیاتثا كن رارکید یس رپ
 هام ا رولیدا بصذ ندنفرط رااشاب نادوبق هلناونع یوگا
 ی

 ندرت هكا سلو هست یسلاها نادعب و قالفا نعت راحالوا

 یتیرلاروا یتلود همور و بولوا موقرب هعشب ندراول همورو

 : یرافدلوا شلت هماقا رارومأم زارب هدنزرط را باصصا هللا طبض ید

 0 .نالوط ندنوو یتحو شعالیشا ندرولهمور جد راحالوا هلتهج

 | راشماعثراق هراول همور ردق رای انوب رانا نکل یدبا شلتید ینامور هرانا

 | سقدوتروا هددسیا رالکد ندنسهاط مور راحالوا هلتهجو ۰ یدیا
 یسهیاحورتسابر كنسهنافقرطب مور هلتهج یرلقدنلوپ هدنبهذم
 ۱ نویامه ناود ی رع كرافل هدو و الا هجور هعشد ندنرلقدلوا هدنتحک

 | ۰ یدیشلوایک یسهناکلام كراو لراق یدنیتکل# هلییسح قلوا یقلتاجرت
 8 : ۳۳۱ ا ره حاف 2ر زفد كراس رخ تقولوا

 ا نانلوب قرفتمو رمشتنم هدنرافرط رهشیکی و هبناب صوصلنایلعو
 ۰ رایدا لخاد هتسوفن رفد لرامور هلتهج یراقداوا سقدوتروا

 ۳ ا E راو یان یتامورو یعلقشالب ول همور هدراحالوا هک م هد
 هک یلعده هراب صو هراولغاطهرق اب رانو سلوا لخاد هنسوفن رتفد كرامور

 درحم هدلاح ینیدلوا مور سام ما هرامور بولوا ندنموق والا رانا

 ا هن رفد یساخعلرطب مور یسهلج هل-نهج یرفدلوا سفدوتروا

 ۱ ۰ رد راشغلبق

 ۱ ار والزیاو راغلب نانلو هدنسهعطق یلیاعور وربندهتوا هکه ل وش

 | یماعدنتسا كنق رطپ مور نکیا یراقب رطب یرخواو كیا یعجرم
 ل (۱۳۳۲ ) هل یربغو ىس كننتالسمنا قاز
 راسقدوتروا هلتطاب نالوا عبات هرلنا قردنلوا اغلا قلق رطب ییاو
 ح3 هلتهجو و شغل وا ست هنسهناحور "هرادا كنه رطد مور لوبناتسا

 و 2 E ا ارا



 گل طب هد هاا ضرب نر موع هڪ ود هرک صتدم لیخ |

 ر هدیلیا مور هدب رقدمع تح ۰ ردشادیک هرزوا و

 . مدلکهددص ه زی + ردشمامهنل وا قد رفت ند زام ور یموفن

 ینیدل وا نیما ندنسهب ۳۳ رظډ مور هلب راناجرت نواه ناوند یلاع باب |

 « یدرانآ ددر ااا دک ور شب ااو راست اتو
 قرلوا هدوب و هاکو نوا 2 ناوید ناجرت هاک هسا رتنالسا

 اهد هدلاح یراکدک هلوا قرفتسم هن راتانع و فطا هحنوب كنديلعتلود ۷ ۱

 ۱ یداسف و دف باسا هلا طد ر هزک نحربآ یرلسفد و روا به تقولوا 1

 ناوید هدیدم تدم یرلهر ۳ هکرشعا هدنسهدساف تان كلیا را دا ۱

 نالو ەدە تب رومان شلەد و و قالفاو لنا نوا
 ماود هدتایخ قدرط جد قتنالمسا ی طنط هلبا یرداسکل

 هنلعتل ود هلن ندس رودغم كرمورو ندنسهرادا ءو كن هیلعتل ودو ۱

 والنم وا ىح ۰ ردرلشلیا مادقا هیلح ید راقد ر ظذكناب : وروا لود هدنتح ا

 جارخا ندنسهعطق یلیا مور كمالتسا لها یرایضعب ندمور دیدانص 1

 هلس رلاصعسا ییس هبلعف تنواعم كت رلود دساارفو هنسور نوا ۲ ۱

 هد را ماقا وتو داسفرپ كرلمور ا توش زا 1
 شعا بقرتم یرانع د هلعتلود تقولوا اهد |

 هنايانعو فاطلا عاوناو هنداقعاو تينما ردقوا كنهيلعتلود زولراف | ,
 هدنلوب تم نارفکو یرلعا لامعتسا ءوس یتینما هبنروب نکیشلوا رهظم ۱
 كنەفناطرب یدنا لکد یش روشیقاب هتناسنا ید یغوط یراق راکتایخ ردقوپ ۳

 ۰ یدیشماغ وا ريق و لالخا دمو یراعشو ناش كتسناسنا هدنا

 ردقولخر صا رح تیاغ قو تیاهن هنلاما ران ون ھڪ ةدل و ناسنا س5 وب

 ۰ یدیا ندهیعیبط لاوحا قفل راوزراو لما ولرد ځد هدرامور
 یراقدل واوربا ندەكاح ام هګایدا وتاداعو هحاسل ونیدرلور هکو لاح 0 ۱

 لهاو ۰ یدراراشاب هدلاعر صوصخحت هن رودنک هدهناشم كالاع هلدهج .

 ځد هدرارب یرلقدلوا كلهبلغ ۰ یدررروط یکرفاسم هدنجما مالسا |
 یتناسل تموکح هبهعبت هلطاب ۰ یدراراقاب هی رظف هناکی همالسا لها |

 تلو قمردشلا بدمالسا وتس تادایو دا تان راو تک وا ۱ ۲



 كمرب و توق هتیعوتو تیعبات ةطبار هلهجووب و قمردنصیا هبهکاح
 | یراهشاسمو اطخ نالوا انور هدایو كزفالسا نکیا تموکح تمذ بتزنم

 ۰ ردلکد راکنا لباق

 فونص هلعلزو یسهیکلطعو هب رکسع تاماظن كن هبلعتل ود یرلهرکص ییدلاق

 عرش ماکحو ۰ یدلوا ردنا اذاو روج ه هعبن هراسن رومآمو هب رکسع

 اکو کوش هبلع بصانم قرهیزو یتاماظن ید كنهیلع قیرط نالوا رح

 | ۰ یالاق لم#*و روس یمهارما قح قاتحا هلغلوا لها ان ران و لک أم

 فراعمو مولع هدنحا مالسا لها هدر و ۰ یدلک ترفن هب هعنموع هلتهج وب

 ۱ هب ریقح تاریبعت هدنعح ران ابنهرخ لر هشل هدابز صد هکدتا یدو ص قانت

 هدنرانهذ كرامور كلردلک نارک هن راودنک ندنغیدالشاب هغفلوا لامعتسا

 ٠ ۰ یدلو قرتو دیازت هنوک ندنوک یراکفا قلربا ند هنس تءوکح
 سفدوتروا ردنا هل سو یبهذم داګا ورپ كوي روهشم یراچ هیسور
 یعاسم فرص هلالخا یناهذا كندرلعتلود یایاعر نانلو هدنبهذم

 بسک عبطلاب هیعادو هژغلوا بولقم هدنسهرام تورپ هدهسیا شما
 یتسبرس یادوسنالوا شهرک هن رانهذ رام ور دیفام عم ۰ دما رخت

 زوب هل رت ورندرلنامز یلبخ هسیا یتوف كن هیلعتلود ۰ یدیشمالوا لئاز
 یاصیصخل رقاحوا راسو كنغاح وا یرصکتو كن رک و لب یراوس بوئوط

 قوپیعمجر اویعسا هب رکسعفونص بول وا لک ماکو باکو ش راراع و تماعزو
 ندراقاقز هراس فانصاو لاجو لاج هدلونناتسا هجاطا یدل لر هلک هلاحرب
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  هحالس لاعتسا ید هدراهمشط ۰ یدلوا رولیدنا قوس هرفس بوت الپوط

 رکسع د هرلنا بونالپ وط یهورک یهفجو رر نایلوا فولأم
 | تئیهر مظتنمو بت فولأم هحالس لاعا هسا رکسع 1 یدرولید

 | نورد نوسروط هلبوش هراسلود ارظن هنهاناشی ر و لرکسع ۰ ردکمد
 سە رکسع "هوق كن هيلعتلود هلس تاغبو تی ندا روهظ هدتکلع

 RR ۰ ىدا راشهردسک هنیرازوک-

 هب ول هیسور هدنسهنس ( ۱۱۸۲ ) هدلاح يتيدلوا شلک هب هب مهو لاح

 نا را یر یکنا غ نیل ویناتسا نوا یودرا هغو ات چ نالعا
 ٠ | كرەدرواەرب ردرواک هدرلنو ییاناعر راذکحارخ یرلکدلک تسار هدراقاقز

 و ارم 6 وا از کز هجا ی ی و و



 هب لی اعورو رابد را عش ندنرقدم هنلوا بیدأاتو عفد هدنراکدنا ریقحت و برض
 ٌدقاراو ضع كتهو امعل یابصقو یرق یرلفداضوا هدهار یانثا توعبح ||

 0 هفاک ۰ رایدر و ترفنو تشهد ر 0 سم هلا ردا امد

 | رنالسم . راد وقوا تنعل ا هرارشا ندا ت 5 رج همت ركع هل وا لاها

 ۰ یدراردبا امد هنتبرفظم كن هيمالسا تاود هن تولوا الم رب هقشب نوحا |
 | واهيسور بقعرد بوپارا ارب هتشب نوجا یراودنک عبطلاب هسیا رامور

 زستعاطاهلب واو ( لیع لیفاک سنخایلا سنا ) ۰ ِ راشعا لړم هنفرط

 هجراتق روک ذم رفس ندنیدا وا ن هک كار وک سا ر هل رکسع رس هطداص و

 روک ذم روسو ۰ ردشلیا جاتا یهدهاعم رب رضم | ک یسهطاصم ۱ 2

 مند كننادناموُو یساعود هبسور نالک هزکدقا el ر هدنساننا

 یہ توزتسوک لم دنف رط ول هیسور ییاناعر رهطا و هرو» هلت راشا

 ۱ یهنابو یابعشا ماطر امد ات دن لاثماو عزو هنادهرفو یاب ییهروم |

 راشعا مابق هنایصع هلا داشک یب رهردناب هیسور بویالپ وط هن رشا | -

 یرکا كنابقشاو هدکدتا تقرا ندفرط لوا اغود نکل ۰ : یدیا ۱

 ۰ ردعف مت ۱

 یسیضمب ردنابتسرخ یسیلاها عبر ابب رفت كندیلعتلود کرد هداز یاش |

 ذ هلماعمو ترطضم هلا لیصح ضعي ةمدخ ردکتو لذارا "یدعت

 دنننس رب قنص ر ره رهساضتوا یرلندا هقدل وا ا ید ندارک یسر |

 ءادعا و تلاح عج طلاب راس هل وقموب جد لطاب تصعذ و بلاط دنلرصح

 امدعم نیغلوا بقزبم هریلح تل ومس تروص هن وکو هسا اس اا ۳۹

VY)ناتسچرک هدنس هنس ( ۳۱۸۳ ۱ و ییاناعر غاطهرف )  

 یساباعر برص ةة ا رودو یساباعر هروم هدنک رات ) Ae ( و یماناعر ۱ /

 او نابهر ضمب یرخا دعب ادحاو ندنفرط اب وروا لام اعرچ

 هیسور رلیلهروم یتحو نابصع "یهاو كولس هلب راهطساو نات |
 تواخر هدهشال تازا نکیا راشغا نایغط نالعا هلداشک یرلقارب |

 هرکص قردلوا رهاظ اجا دو اک تروص سس یشان ندرگحاسع

 ول یانام رب لات یخ تم شا بر
 را هه ك سا رک رم تم ید را روا

 | یه ركع توق یرادعقو یردنس (۲۳ ) و ( ۱۲۲۲ ) نالوا راددب |



 A ید للم نالوا هدنسعر س رظن عطق ندلود دعب اھ هل وا ساک ایلک

 لیامتو راضحا ینایغط بابساو راشهردسک هنب رازوک اب وک یمالسا لها

 ۱ یهتنا ۰ ردراثمتسوک
 | هدهسیا راشلوا رکشهاوخ هنایصع جد هدننامز هنب رتف رامور لصالا

 یه لع ها سمح یرقدلوا ما الربضاح دو هیطخ مارف
 عیانصو فراعم منو راشلا افتک | هلکفتلع ردقوا بویم هديا مایق هنایصع
 یک هم هلکه لوف كن راروصت هچفدغ وا هلازا یلهج كرامور هلا

 وثکت نیمی هبهمزال بابسا لاسنکسا ءرکص ندنا ۰ یدیا راشمالک |
 ۱۲۱ و هقراطو نوش زشت لا ناتار تور تاک او ناس
 | هتاهذا ر دارفا یلالقتسا یادوس هدنعافجاو لوصح كنامدتمو و

 1 ار می هریعصلآ نام یارجا نامزوا ءان هنفجهلوا لمس ما كمریدشلرپ

 ۰ ردراشمرب و رارق هرزوا كعا
 و مدها هم نالیاب هلا ول هيس ور ه دعد و یسهدهاعم دحرابق

 یدنازو هلخادم قح هدنتح ناتسب رمص و نیتکلع ول هسور رحم اکحا

 | طباض ندرلنا هلا باج یرامور قوجر ندنساباعر یراهطا زکدقاو

 . یءدزکد هرق بوی قوچ كردبا كرادت یصمک قوچ كب قرەلوا رفنو
 .۰ یدلوا ترابع ندنسهشاط مور یسهب رع رک اسع نک | كنساعود

 اهد هرب یرکف كلا درط ندا وروا یرلولناقع كنول هیسو رو

 ۰ یدالشاب هکعسا یربراکزور لاعش ید هدنراشاب لرامور ۰ یدلوب توق

 ]| داشاب نسح یزاغ ایرد نادوبق هرکص ندنس هطاصم هجرانفو

 یتساناعر یر هطا زکدقا هد رص دا مت حس 4 رک وو كن داوود

 یڑکا كن را هقناط نوامه یاغود ۰ یدلبا لاخ دا dA. E یسهفناط ی 5

 ۱ ات ارش اس ناکا تفول وا یوو یدلوا < ترابع ندرلمور

 1 ۱ هد ید رقدل وا ثلام هب هام رس دوم هب هل تعنص كلجەك و هسلا راهور

 هاست قعالل وق هدنهبلع دیلعتل ود هد ورايا یعنص و و رلشمالک | تقولوا

 هدنراةدل وا قجهل را ند هیلعتل ود یم دن رکدتا قوفت هن راصمک حالسا

 1 ۰ رس را هدن رانهذ یراکفا كعا هرلخ | رحم

 || كنساغود هبسور یهدزکد هرق كرکو كنوامه یاغنود هلرک لصالا

5 



 LL را اش 1 نیس ٤ رد نادو ن 5 نود ام هنساشنا

 یرلهطا اراسدا و هه وص و هجا اج ص وصلنا لع ا 1 ا
 هدنفرظتفو زاو کک ر ا وروا هلا را زیفس مسج ی

 كویلپا کک ۰ ۳ ١ راس و تور ور بس

 كيالسو راد ھه كلود ا ا اا 3

 هدنلوصا اب وروا ی د راعج وح و راشعاب رانا كچوک 9 ۳ و

 ك a DEE ٠ دود ر زا گر هی

 ۳ ھ لالتخا 1 ددو ا 9

 شعروک موزا هندوحو كنهيلالتخا تیعجر عساو شلاص یا لاد

 كن رایضعب ندرول راس نالوا ا رارف هن راد هیسور ندنرقدلوا

 یسیرهاظدصت كنیعجوب ۰ یدیا رشا لیکشت تعج رب هیوا هلضرس |
 ۰ .یدبا یلع الماس اج ییدازا یمالا فال ناسا تیک
 ۰ e ید یا ورشن كنفراعمو کک 3 وزا هو ۰ و



F%و ۱۲۲  

 ۰ یدنلوادع دصاقم لحا هرزواقلوا تمدح هتناسا یسهدام یرل هب رو

eو شد هدوم باب مور نا وا یر  

 یس .ولوا لا ا هد صع لا E عبس 8 زح

 : اب وروا ی ۵ د رادتفاو دوف ییاوا زاح ید 2 رومشم

 | یدبا یراشتسم یتراظن هیجراح كاتلود هیسور اب ر سدوبق وبشا

 . هیسور اب سیدوبف هلغلوا هدنرزوا كلبکو شاب یتراظن هیجراخو
 هل دصعم یر هب رب كل راهور اعاد قرلوا مدارب ربتعمكی و د و دعم نادر ورتسام

 ( ۱۸۱: ) بوردسک هنزوک ىکا لی وکو حالصا یتعقومو

 دروفلک درول نامز یدو رضاح هدنسهرغل وق هناب و هدنسهب دابه هنس

 یداحا یان نایلوا سردنم یراثا نوت نوت زونه هلا ییابحا راسو

 هنما نونفو مولعو بهذمو ندو تدندمو ۰ یدیشغمآ ددو ريم :

 ندرلمور ۰ ید هدکعا ادس رسود الع نوجا تعجو قرهلوا

 رلتاذ روهشم كب رایدلوا قلم هتعج و ناسک یلیخ د ندراببنجا هقشب

 ۳ ا یز سا اتق و ریدلیا اطا تولوا تج لحاد

 یالوصح رنو ۰ یدیا دروفلیک درول هدهفروقو یسهبلع تیج
 ۰ یدبا یارتكحافا نالوا شملکید هدهای و
 9 ا لعو اها و كال زوا یداوخ یکی كسر

 ۰ رایدالشاب هغمنانا هنسهبفخ تاب یراهعدق تموکح یابیحا بولا

 زالوا چه كنانب وب یتمان كنای تسیدوباق نالوا یسینر كنهدیدج تیعجو و
 تانحأت هنجح دنل وا نی سک ندنف رط تلود جاقر هکلب و هبس ور دسلا

 كتاب ب رسد وباقو شعشلکووک هدنرابلق كتاب | تاهذو ۰ رای دلیادع هر , وق

 1 شعتل هداب ز ك هدنسودنک هلند الم یصعت هدو.بهذع و هد راكقا

 ۰ یدارارسوک وزرا ,NG هدیاهذ وب ندک و دا

 قوچ كب هغنار دالا لوک كود هد هددعرم عقاوء راهور 9 ل تنا

 و تحاص هل توو و وتلا هدرابتکموب . راد رو ک هدوحو 9 راتکم

 ۱ 3 تنطلسو « ۰



EC 

 : كنااعرو راع رات راد هن رلقداوا تاذمو زع راچود یدعشو تل و

 را هد راستکمو لصاطاو رهلاسرو باتک كحهدا لالخا یتناهذا

 || هان وا یرززوک تاروما یا را لی غاسم كنلود

 || به د یرلتعصلو ظعو رب ابا هدرباسیلک ۰ یدیا رولی ردتوقوا
  ۲یدا ترابع ندرازوس كحهروشود هلالعتسا و یتسورس ةعاد اار ا ۰

 ا رظن هنغحهلوا كعد هلخادم ههبشد روما یر ارا كرلاسیلک

 كن راکم مور هینس ES مهد نوسنلوا ر فرو ندنو ؟

 هدا توا ۰ یدیم نمهدیا هناعم یی رالودج سردو شیتفت یلاوحا
 ۰ یدا تكعمدا ارجا هلا هطساو ه یو اما ۰ یدلعاو یدرولب | -

 بصعت رودر نامز واو یدرزلب ییرلناسل كنرفو مور مالا لها لا
 یدرولیقاپ هلی رظن زسنید هراندیا لعت یتی رانا ل یبجا هلبو نت دلو

 یدنا هدنرالا رولراسف یسهبحراخ روما نالوا مټو لزا لا كود و

 رانا هکوبلاح یدرواک مزال كمردتا شیتفت هرانا عبطلاب جد یرانتکم

 مهمو ددعتم كن هس ورح ثالاع رامورو ۰ رایدا هدنګا لداسفو یغئوج

 مور قوجحرب تويعا تعاسق هد هنن راک دشا داشک رشکم هل وا هدنرارب

 رارریدا عیانص و نونف لیصح هدارواو رزرو هناتسکنرف ین رعک
 هدنراهب رګ و هب ر تاب راڅ كناب وروا لود یرایضمب ندرلنو و یدبا ۳

 هرکس نک دنا تراهم کو تقاس تک ا یک
 ۰۰ ىدا رارونلق هداما هناد سا هدا صا نیحو هداعا هش رتکلع ۳

 هجان روا هلا دیلقن هتراوطا كراو تایسانم یتکک ۲
 نالوا کرد مدح مول لرو و کا تر تک

 ۰ رایدنا هدکمهلهزات یب را هع دق تی ٤

 یتیرافدلوا هدکعا یوعد یني راتدو مدكن رادادحاو ابا اب وک هقشب ندنوب

 لاح یکسا كن راودنکو رش هنا اباعر دارفا هلا داشنا رارعش رعشم

 ی هینایصع راکفا نوحا یا مابف هنللیصحت رارکت هلباریکذت یی راتموکحو

 ددشت ند راتوادعو ظیع نالوا هدنفح مالسا لهاو رارریدشلرپ هن راتهد |

 نامزو رارر و تربغو ترابسح دخ رود لا ا دماعتا ذخاو

 ۰ ىدا رارولوا دص زم هتصرف ||

 | زاس بودیا مظن راتب و رایفرش ضعب هشراناسل رامور هکربد هداز یاش 1



 | بولوا طض اط یدیو ۰ ردقجهلو لاعتشا لاتف ارګ و ارب ) یعلطم
 || یرمارم ندغاط ید هکیدیا لام ( ردقجهلیق بولغم لیععما دال

 لا لیعسا دال وا و ةلبلاو ادا EEE یلاعت دلا اناص هنلعلا هننطلسل ارا

 ٠ | ولتیغ یا ) یدا كن رکیدو ۰ ردمالسا لها یرادایم ا
 زا هکلدیا كنج هل وش هلت ريغ زکنطو زرسرروط بولغم هل وب نوچ راهور
 E ها زک ادعا مد یناق كز کد ادحا و ان ان یا ندناور نوح ولازات

 | نالا هلوشو و ۰ ىدا یلاثم نایذه لأم ) كول وا یشاکم ربغ دعب اعف

Jاو هدن راذدب كلب . وس هدرارب نان لوب ناسم( ا ناو  j 

 ( فئاح ئالا ) ۰ یدا عویشلا یضرمریغ والم یرهبدر

 ll یتع وام .تابسا چ تور و رارق هغلرا نددیلعنلود مور لالا

 ۱ ا فقوت ببس هقشب ندداععاو قولو لانصحا هن رتوف هلنا لاکا

 . || كلود توقو یدارت كتوق یهدنراا جد داقعاو ۰ یدیشالاق
 ی 3 1 را یسیثر 0 تئواعم نا هلا یصقان

 9 / ۹ یدا ترابع

 1 ی E رزوا یتیدنلوا ناب هدالابارز ِ یدنآ سم یرلتوف ار

 | تایصمک قرملوا مدحس هدنساع ود زکدهرق كنهبس ور یقاطر و هدن وام

 ۱ 7 ىدا راشم هل ورلدا یبخ ید هد رک ترا ۰ رایدنا هدکع ورابا یتعنص

 | .یسا كرانا یژک | كنم راک راحت نکج ییغاصس هیلعتلود هدزکدقا هله

 | ۰ یدا راو رتوق یرلکچ هلی هدبا لامعتما باسحمالا یدل هدنرالا ید ارب
 ۱ 7 ۳ رکسع ولر عور هدنمان یوئامرا هددشن اهز یراروطاریعا لودتاتسا a روش

 هراتفلنکو ردبا تمدخ هتموکح هلبا نیمأت یرالو و هظفاح یرادنرد بولوا

 3  هدنلو قلدودبحو رونلو هدنهبلع تم و < راتغایک ۰ یدنارردیک وشراق

 1 ا ییس هقرق یلوتامرا ما لول ۰ ردکعد یرادنعج اتا روشالوط

 ۳" ن هدنلکش راهفرف دوګ دوخ ورد هن وا هسیا راتفلنک ۰ یدیشهل وا"

 2 :رتفلبک دوخاب و لونامراای یزنکآ كنب رایراقیلاب ناتسنانوب ۰ یدراردیا
 | ناتتساانوب هلتهج و ۰ یدراردآ نامدا هر ویسا لاهعتسا قردنلو هدنګا

 8 ۰ یداراو صاح قوچ كب ردتتم هحالس لامعتسا هدنحا یسایاعر

 9 قلدوانرا تح ا راتعا هنسهقرف اشا ىلع للناددم



 یهقرف لوا هلبا رهلیسوو نکل یدشلاج ید هلالخا ما هلرتا
 ۰ e 2 هر ناب ٠ a هود ۳

 ا ا ه یدر وزو الا 0 یی ۳9 ی

 و ایم هتکرح وش را دنموکح هدلالتخا ٤ ا 2 9 . ید

 اهم رام ور را هیحات نالوا نایتسرخ به یسیلاها ی ڪڪ e هدهروم

 ح ۱ یک یرکسع
 ندنسلاها او نالوا ا فرد ا ید ا ۳ اب

 هک یسیلاها یسهیحان یلوس مقاو هدنس را یراضف هزورب و .جلغرابو

 هدکلر هل-یلاها قلماچو را رد هشاط 1 وشعس رونلوا رببعت تویلو

 هلن اش ىلع تیا ۰ ریدتا هب راح با اشاب ىلع هنس ردقوب نوا قرهلوا

nهدنرزوا غاطعفترمو پرص مان لیس وفاق عقاو هدهموقم ةيحان كردبا هبلغ |  
 یدلا هطابضتا تڪ یهیحاو هلی ا راهلق ددعتم هدنفارطا و دعلقر ۲

 هدنراعقوم مهم كرادیحانو بوروتک مالسا لها قوچرب ندشلوروقو |
 ۰ یدلیاناکسا و لقن هنفرط هی واوا ځدیغوچر كرات ویلو یدشا ن

 ىلع ۰ یدیاراشمک ه هعبس رازج هلارارف رامور قوچ ر د ندنفر
 هت ولرب راتويلوس ك E E ندنمادعا كناشاب

 رد را تدوع

 كنار رفت كب ندري رارف مور ناس لوا رک هدننامز هنرابانوپ

 دن كن مارکت" عبس ربازح ۵ لعد 9 رابدا مرسم و سک تمدح ۱۳

 راشعسیا ها هاش ندنروطا ربعا هيس ور هرزوا كعا ترصه دن راد شور ۱

 هلع( یم هن لادا نک دار وک:ییلانش یرلرا ندنراوح هزوم هدهسلا

 هددعبس رازج هدکلرب هلب رالابعو دالوا به راب رارفو یبم هتفیدغل وا
 ندنرباس رلنوب هدنلالتخا هروم ۰ رایدیا رظتنم هتصرف تقو هلا تماقا ||

 1 ا 0 ۳09 ی وا و . و یرلنا « رسا

  تایوداو هاب صوصالالع ۰ ید ردتع» ل ا یرلپضدپ |

 هروم ٭ یدناراشعا رارف هب هعبس ر ازج یسیلیخ رب ارات ویل وس هد هرصوا طقف

 هلتمج یراقدلوا شاراقیج نده ی ع تمدح راد اف ن



SH fار نر  

٠ > ۱۲۰ ¥ 

 | یلعدجح یسیلاورصم ۰ ردرلشلوا رهظلاةوق هبایعشا بودر کلن نوا

 ۱ تمدح كالود یواو ردو كب یکیا هد س 4 و تەد كناشا

 | یرانوب ايشا یاسر هجاا یدل بولوا مور قوچرب هدنس ا

 هب رب روما كنهیسور ۰ ۍیدرولب هدا بلج هاج هروم هلا توعد

 هن رزوا یلالتخا كنفرط هروم هسیا راهور نالوا مرسم هدنس هب رګ و

 1 ۰ یدناراکرد یرلکح هلک هلالتخا عفوم دات لاک

 قوزو و هسا می هوق كحهدا عقد یرانو كلود

 تجاح هرارکت ۰ ردشفلوا ناب ارارک هدربوراقو یرنقدلوا شمل هلاح رب

Py را 

 ۰ ردقول
 هلاحرت هکردو ځد یرب ندنراچوص زافلوا وفع كناشاب ىلع یلتلد هبت
 ندنرلکدمک هنسیکج كلا هابسح قلوا كرت یعالسا لها كنغامس
 كن هیمالسا هوق یهدیلاوح لوا ۰ یدتا ناشد ر,یدک ود یدربق یراهرابمب

 ۰ یدلوا ببس هنفعض

 یرفدل وا هدکغک وک هجا هش رات و 5 دلردا هن زا وم هل جوون یشا رمور

 نکیا رارظتن» دنلاوژ كنا هاب زارتحاو فوخ نداشاپ ىلع ید هدلاح

 یدبیرکی زویکیا اشابیلو هداز یلنلد هت هرزوا یقیدنلوا ناي هدرشاع دلج
 كنابولوا هدکیا تکرح امج وتم ههروم نالوا صنم هدنلالخ یسهنس
 اکَتشا هدلودرد ندنعیدع وا هنسهب داسف ضارغا كلرلعور هسدا یخ و هدهروم

 + || لها هلبا لی وحت هنغلفرصتم هلاحرت یتی روم كناشاب یلو هنب رزوا یراغیا
 ۰ یدلوا شلدا ج ور یرلضغ كداسف

 از ورپ كوب یراج هیسور راکفا و ہک دنګ هرجا تنولعم
 ےک هتن ۰ ردشعا اطخ هعفد قوح هدهسدا شعا رب هداهذا دل المور

 اقشا نابلیا داشک ینایصع ع ندرلهروب هدشنامز هن ّرتق الاب ِِ

 فرح هدنلو تواقش تاب تاج هر لا ىدا راشغل وا تا اقامت

 ۰ ردشلر دصاب هدنفرظ تدم زا هدهسدتا روهظ

 فاضم هنخاصس هلاحرت هروکح هتناب كني ریطعب ندنربخروم مور
 هدنس هبدالیم هنس ( ۱۷۹۹ ) هنسک ماناغب ر ندنسیلاها یساضق نیتدلو

 هناعا ند فرط یرومج هسنارف هدنسهبرجه هنس ( ۱۲۱۱ ) یتعی
 نایصع هلا لیکشت هبنایصع تّایهرب توالغاب لب هناشوشت نانلوا هیدعو ۱

 +٭ نایغطو # -



 هد هناب و یساتفرو هد سد رب رود تویلوا دروم هد هسا ا نایغطو ۳

 | مادسعا هداروا هلکاردنوک هدارفلب ندنفرط ولا رسوا ب ولیت تب

 ۱ 1 0 ردراشفا وا

 هدنس هبدالیم هنس کت زو ا كب رکو هعفدو لر 5

 هکلپ (LS روتف هس رلتریغو تع زع یاب درابانو یسهعف و وی اب ۱

 ح ۰۰ یهشا ۰ ردشلوا تیس هماعا هلا لرد ییرناصفو اطخ ۱

 هلی رفس هیسسور هیلعتلود هدنسهب رش هنس ( ۱۲۲۳ ) ین هداننا لوا ||

 ندنیدلوا یمه اغ هترابانوب ر هدنشاب كناند هدهسیا شو لوغشم ||

 ندنغبدنل و ردتعم هنسهظفاحص كنسلاوح و هات یجداشاب لع للدو 5

 وج ردنا ارګ و ويم یاب موقم ارب هچرک او رلیدمهدیا مایق هنابصع رعور

 یکو ا كنواقش بوتوط ییویم اباب شاپ یلع ہد دسیا رشا جورخ رایقش مان |
 ٠ ردشلا ||
 لهار ندمالسا لها ردا یلعتاشناوالما هنیدالوا كن طول رانف هکر هد زنا

 هدنسهباج هیسور رتعم هدن رل ندن رنادوبق مور هدمدقا تّفو یدک

 هسرول وا زکر فس هلا وا هیسور دعیاعف كرس e ۱ نادوپترب نانو

 هغمرشاش یزسلرداموعش هور وک ر یر هطا زکدقانوت

 قاشمو دمعو قافتا نمهلج هب رزوا كولنوب و زردیا تیافکرب قحا
 عوعس نامز لواات ینیدلوا شا ریعضلایفام رب رقتاورپ ی ود زر هرزوا |

 هددسیا شلو عوفو نوابه رفس بویمج قوچ ۰ ردشلوا يج ور |[ ۰
 یز هدهناعا كفرط ضعب هرمور ندنکو دا راکرد یسهلاخ هسئارف |

 راشمامدیا راستجا هنایفط رام رامور هدنساا رفسوپ ندشتدلوا راکت ا
 (۱۸۰۸)هرزوا یتیدنلوا ناب ہد رات هداز یاش کب ۰ یا + یک ا |

 سد قاشا كناب وروا لودضعب هدنرهش چ هدنرهبدالیم هنس (۸۰۹ ) و |

 كنابتسرخ ماوقا هلمطاب هدنرزهدهاعم یرلکدتا ریبعت ( نابلا تنس ) هنسانعم

 هجرکاو ۰ یدیشاوا عیاش یرفدلوا شا ما لا یمهلج ییاپسب مس
 باععا نالوا نایصع دعتم هددسیا لکد زوسرپ ح رصم هدنعح كرناو | :

 ۰ ردشاوا تیسرپ هدوب دننایغط لرل مور هاکمروشود هلما ییهنمآ ۳ و

 هدنسهربص یچیاقو یمهنس یت تلا زو وا زویکیا كم ویشا هداز یاش هنو

 ییبم هدرالع ضعب هدنلخاد u ہے 3 ٍ ,E ییا زوده هکراد



 ام
 ِ : ۱ E دتع تاعفدلاب هدننص للمو لود لاوحا مظن لمالا ضعب ىلع

 | تحارو نما كنتلم نابتسرخ هلمجاب یرللارق اب وروا لود ندا تروشمو
 ۱  یرلفا نالعا ني رلکدتا ما لا قافتالاب رد نابعرد خد شکلهدازاو

 لا نانلو هدنتیعن هلعتلود هريثک بابسسا رب رح لباق ربغ رزکب هرلنو و
 E 1 بلس هنن رادتسما ج ورخ ندي مکح رب از هدتص رق تقورب رام ور

 7 8 ۰ ىھتا ۰ ردشلوا
 9 هد توق د یزد ہما هجراخ تنواعم رامور لصاا

 | ذا اموف اموب هسیا هینایصع لئاسوو تابسا هحراودنک ۰ یدیا
 || مزال زکر رب قجملوا تدحو تهج هئاسووب طقف بولوا هدکللا
 : رکدلاةفلااس تیعج نانلو هدنتساب ر تحت كناب رسی دوباق هدوا بولوا

 دا تمدخ هنس هعینل و هیسور اب سيد وباق هکوبلاح ۰ یدرولک مزال قلوا
 ۱۳۱ ام اا رور ید یک کولەسور بواوا روب هک

ر ىس ەقىل ون ودنک هلا لاعتسا قرەلوا ت
 و e ندکعا و

۰ 

 ۰ ردشلوا داتا زکر م هرامور

 ¥ یلکشت كنسای را مور ۴

 ناتو هدنمدخ قلیج زاب كن رب ندنراح مور میقم هدکب هجوم
 | هلوتناتسا هدنسهیدالبم هنس ( ۱۸۱۲ ) هکوتاسقا لئونام یلهطا زونطاب

 تع ع هبهینای هرزوا قلا خاب و تکرش دقع هلب ریضعب ندنراحت هیناب بولک
 4 هریزج مان هزوامایا دهسا رازج هلت وشت كنسابحا صضعب هدندوعو

 تیعج قرهلوا لخاد كس هبعس نانلو هداروا كنه رط نوسمرف بوک

 هنس ( ۱۸۱۳ ) هرکصندقدلا تامولعم یلیخ راد هنلیکشت هیفخ
 : هدلاح ییددل وا شالا تو هکب هج وه هدنسدنات ن مشت  یسهبدالیم

  روناللوق حالسو ندنرلنلک ورايا كرلمور نع ندنموف دیدانص

 سکس هاو 7 E )۰ ربا هتک را نداق

  نوگکحرب ۰ شعا هدکعا رکفت یفحهلوا لباق یرغا لالقتسا
 هلبا فولاقاچ شانطا یاب و وفوغسا هلوقن یلدران  ندتناراپ
 | رازجوهرومو قلدوانرا صوصلنا یلعوهدناتسکرت نکیآ رردبا تیحاصم

 1 دف د یی قافا ی مع اب رتارب یا هحورپ هدهرص وا طقف



 وا نالوا یسهداز ثاکب ا روهشم ( ك روا ناشر
 .رابخا هلام باب ندنفرط ( یدیا راذکتلصم ءدهناب و تقولوا هکر

 هلداس e دیر را دنسلح 1 1 دو دنرزوا

 را اب رد ر نوجا ی و وز ربا وا تارا

 قوزو كنا یه رکسعو اساس لاوحا کت هیلعتلودو ی راکفا نال

 ریبالو ارپ كنسيلاها رهیحان كو ی یک هغرا و 2 رتویلوسو یتفیدلوا
 1 نایک هباشاب اب یلع یلد هر ۳ رک ی 0

 معاق هن رپ ۱ تحت 0 دوج وم ینو ا میظت 0

 هکعا ادیاضعا ههیفخ تیعجو هلا یرهشو تنواعم كنا ۷

 ولردو ندنفیدلوا دادعتسا /هدنلاماو راکفا كرمور ۰ .رلشم رب و رارق رق |

 ورندءرثک راصعا طقف ۰ یدبا نکع جد یرللپاق هلوهسلاب هتالاقغا

 نوعا یاحرا هنسیلصا لاح كموقرب نالاق هدنموکشو تیعر تحت
 هدلاح یغیدنلوب هدنتسایر تح كناکرزاب ج وا هل و تیعج نانلوا لیکشت

 ندلاح دهزال ی ل و NE ن كناذ لوب ر , ندنغج هيم ەلوا نا هر ۱

 بودیا عينصت یمه و شر رت زو : یعیدل وا کن نت روت ائ ۳ هنفیدلوا

 هدافا ند رافدلوا تلا د رج ا كس رودنک + 0 ۳ 0



 تک هدنسهعقو وی یاب و راردبا اما یتغیدلوا توق وی رب كسرو
 تستر نوجکنا یدمهنلوا ماره لاصعسا ندنفیدقل وا تیامر هرارسا
 ۵ را ور ن وا لحادو لرد ردهزال یک را راو سانا

 || لخاد ۰ یدا رردرک وا ینتاراشاو رارسا ضعب كنابرتا هروک هنبراهج رد

 . هدننهذ یرب ره بویمارا یتفیدلوا هددرنو ےک كسروب ید رلتلوا
 یون نایلوا لخاد هبایرنا یرایضعب یتح یمدآ وب رب یتیدردشقاب

 بلتر هعینصر هلو صحت ج واو هتشيا ۰ یدزردیا معز سر
 ۱۱۳ ها را هل کم كرد فرط یر ره هرکصندک دا

 قعاللوق هدنرب اضما نوجا كماغلیب یحاص هلا رولت وط یراب وتکم
ع فلا هب هفوتسا و اب فلا هفولاقاح هرزوا

 5 : | وتناسقا بولی ر و یرافرح نی

 را لا ی

 | یسابحا كناتسنانو عدق یک یکیدلک هرارطاخ ہد را "یداب یدصتم كناب ربا
 | لوبناتسا هرزوا قلوا لوباتسا یتحیا ىدا لوب كب یرادصتم بویلوا

 یتعب سیسات تلودرپ بکر ع ندرلمور هلساب نالوا عبات هنقب رطپ مور
 نالوا هدهیضام ةنمزا هسخو ۰ شعا لیکشت یتفلروطا رعا قرش

 . لایخ تعسو ردقو ۰ شعا لکد كلا ایحا یییرلتلود هتراساو هننا

 نهذ باعتا هلا تالاخ ولردو رلموق راس ۰ رولوا هدرمور قحا

 0 ۰ راز
 یی رش ةا ( ۱۲۴۳۹ ) ین هدنولیا یمه دالیم هنس ( ۱۸۱6 )
 هدنلوا نوناک هموقرم ۀنسو هبهووقسوم وفوتسا هلا فولاقاج هدنرخاوا

 تع زع هلوباتسا وسا فا هدنلئاوا ی رسه هنس ( ۱۲۳۰ )نع
 هدکب هحوه هاکو هدهووت سوم هاک یسکیا رکیدو هدلویناتسا یسودنکو

 ۰ ردرلشلطا تموادم هتنامرفتم لاکا كن رلشیا ایرنا هربا لاب هلبا تماقا

 تعجو مت یتسهیساسا دعاوق كنابرتا هدهووتسوم وفوتسا هللا فولاقاج

 یرهکش یکروب یلەروم نانلو هدهووتسومو ۰ راذغا سو ود ایحا

 یرلنا كردا زار فشک هنب رترجات مور مان ولب وربموق نودنا یلهبلفو

 د لعاد ناک قوجر اهم هع هی نقلا هاب

 هک تارکسا ۱
 || هداز یایلاق ردیک هن رفرط نادغب و قالفا یرلیضعب كرانو هتشیا

 هک کو
ِ 9 

۹ 0 



 كب ندرت سونموغ و نابهر هللا یرفن یرودوط یسیخ زاب كب تلرکسا 1
 ۰ ردراشعا لاخدا هاب سا یااک قوح |ا

 برنا هرباملاب هلبا وتناسقاو تدوع هکب هجوه وفوتسا هدانا لوا ||
 نالو E 1 هج وه هد هر ییدلیا ترشا شدا ریس دعا 1 ۳ ۱

e 3۱ لاخدا هان ربا ی ولپ و وتس ودع انا هلا یر  

 نا وح ا هلا سفت ا تاحر د اا 1 دم رب و اب

 ۱ نالوا ترابع نددارفا و ول هیص و ها فئص و سابا 4یا فنصو |

 سشر د هدلوبناتسا هدانا لوا ۰ ردشلاد زسررط همیار فنص |

 غالبا هب یك یا اب ربا ءدعب و داحا هب د هدرز یکيا هلماونع ییادفو

 ۱ . رتشلدیا |
 ۱ هت ام ولعم و فوفو هدلاح یراکدلیا تمدح هدصدم ر یف و

Eهحاط اید هفنص نانلو هدهحرد یعاشا لا : یداراو تواقت هدن راند  | 

 | هدفرط تسواو كلا كرادت حالم هلا كنشف هتسد یللا نوجا لامعتسا | ٠

 نوڪا لانح ردق هب هحرد لوص هلا راشد هدنروغوا نطو دورص نانلو 1

 كاي را هفنص نانلوب «دنقوفامو رولیدبا هببلت یراصوصخ قفلو اهم ||
 رولب ردلب ینیدلوا ترابع ندلاصصسا ینلالفتسا كنموق نانو یدصقم ا

 قحا هن رس ق ساو نکل یدبا رواد نیسهدآ لامعتسا نوا 1 ۳0

 یر ندرفبص شاشاو ۰ یدا تفاواسژر نالوا فبص یر

 هبقح "هراخجو رولیدا هک | نالن رس نخ سر هدقدتل وا عیفرت دل وا فنص ۱ ۸

 یکیا ندهعطقم فورح هنسودنک هرزوا كّا لاعتسا هدنماقماضما نوحما ||

 ۰ یدبا رولب رب و فرح

 یاب و رت ودامرف هرزوا نا یرکیدکی فداصتلا یدل ییاصا ای ر او

 یک
 یرافدنلو هدنمرع كعا عیدوت هنسهرادا د كنابتسید یا راس ر

 . یدراردبا لامعتسا هص وصخ تاراشا و ظافلا ةاطرب

 مدنساپ رقا كنابتسیدوباق یرب هدنمان یتالاف ندنسیلاها هعبس رازج هدلاح

 ۰ یدیشعا لاحدا هاب رنا ینا وفوقسا هدکدلک هکب هجوه كرهد
 ۰ یدبا رحم هد رلث رط وا ید یروهرف ر ومنم یک شاب هدانا لوا 1



Err ¥ 

 0 هما و ناب اا دش ههو

 ا ت E a ig ھك هااراسب هلا رارف
 5 ۰ ىدا شغل وا قددصت 5 ندهلعتل ود

 ِ 2 ییزوبرت ۳ ۹ ۳ ۰ یرلسیر اب ربا

 | ندتشابرقا ی تسیدوباق یتالاغ هدنرکدردشروک هلکنا هجاهنت نلههک
 ۱ ندنراساو 2 و قەردنالقاا یرانانتسرح نانلو هد هناعع تلاع تولوا

 منهرومو نک :عيدلوا شک هقرط وا هلمس هیفخ تر درو اش قعراتروف

 ندنراقدل وا اهم هنابغط ك لنایتسرخ نالو هدكنقرط لا مورو هدنسهرب زج

 | كر هنایصع ییلاسها هدوراو هناتسبرص نامه یجد كنیکر وهرق هلثص
 | کیر 2 را تكنهبسور ندهلعتل ود فرط هنتکرحوب كنسودنک و نیست

 1 ناتسبرمص بوی وا رجا یسهلماعم ی داع لاح رد هدنتحیتبم هنفح هلمقاب هل رظن

 ||[ ددر الب هدلاع لوا ندنعیدلوا ظوحم یسلدا فیلکت هتسودنک كتنراما

 | نینزو تقادص دن ترم ضعب نوا لافغا یهیعتلود هلبا لوبق یتراما

 ]| رکیدو هن ریثکتو مت اس اا ورو ترص ندقرطراربارب هلک روک
 مادقاو یعس هننادحا شاتر نوعا یلاعا كنفتو بوط جد ندفرط

 .ینک ییا ندنساضعا اب رتا های و هلکعا ارجا همزال تا وشت نوا یسعا

 هکوبلاح ۰ یدیشقیک هدارفلب قرهنادلا ید یوب هرق هلففلوا قیفرت
 درام يک یی اید ید با اح دار
 لتفو ذخا نیل دصک هدهناح یغددلوا تم لاحرد یرو هرف هلکعا

 ا ا یزموا ردکع هداعلا قوف نیو یناضعا را۰ ردتشعلوا

 ۰ ردراشعا یاس فرص هنبلج كشولبم هلهج و یتج هنلوا نایب هدریز
 . هنلاوحا كنتالاف مهلك

E OT 
 كننالاع هدنرلکدتا راکفا هلداہم لرهشن روک هلبا اب رتسیدوباق بوراو

 لئام هنتساشا كناب رسید واق نایب تالماعم ضمب و ییلزاغو شو

 فیقوت ینا اب رتسیدوپاق ندنغیدلوا عنام هتسارجا كتادعاسم یقیدلوا

 هیسور یهدارواو شمردنوک هشرکب یتسودنک هلبا ذخا یقاروا یهدنلاو



 0 دو هد هدینعص تی را او و اب ایروارا ت ۲

 كنا را ا u ا رب

 ۱ لهجا یراقدل وا مرح كب مپ نخ سالار وایت لخاد هنفنص | و۰ زا

 ا ۳" یرفلو ٠ ها ا | و

 1 نا هده و وقس وم وا a انتعا هارو ناتن ۳ هدا

 هد سور ابقاعتم ۰ یا ِ 0

  (r)مر تد وع و رک نس ۱

 1 ر 1 یزان ا روهشم 5 هاو ا هدا ر 3
 کا هدسولع نالوا ی عکلع هدلاح یقیدل وا ےھم هدهناب و وریندندم

 ` ییموق نان و اک | ی ا تع زع یه هباروا هرزوا قج

 تاراشا بودا هدافا یتیدنلوا نت ار رار هد هيس ور نوجا قردان وا

 هلا تکرح ندهناب و ید یزاغ هن رژوا تکنو شماغ ناب" ینتالبصفت و

 هیات تكنساضعا اب رثا نانلوب e ۰ ردا تع زع هکب هح وه |ا

 هدکلر جد ندنآ كردنا تاقالم هللا وفوقسا بولک هکب هحوه فولاقایت |

 را هاو دا ر زع یه هلوبناتسسا هرزوا قعشوب هللا وتناسقا ۱
 ۶ ,NIG ودنک هدن رلقدل وا سلاح . مه دنا ندنکیدلک لک هحوه

 لاخدا هنلوا فذص كنا را یا هلا e هدهاش او

 0 هلا وتا قا E ناھ دوا ۵ هتل ا زاب



۱ #۶ ۳ 
 | ییروما كبتکم ییدتا مہ یصت هرکص ندکدتا هرک اذم یریطخ ما و و

 تع زع هنفرط هب رق مان e سولغ نالوا یتکلع نوجحا هوست

 4 ۰ ردشلا

 | هدنلئاوا یه رش هنس ( ۱۲۳۲ ) نعد هد لوا نوناک هروب نم هنس

 هاب را كنس رق زلیمو تاقالم هلبا وتا قا بولک هلویناتسا جدفولاقاح

 د ند زاغ یتیفیک هرکصندکدتا هرک اذم هدنرن یتسغل وا ذاا زکر م

 هدکدتا تیفک "هدافاهیزاغ بوراو هسولغ فولاقاح هرزوا كالا حازقسا

 .اهد یذاحتا زکر م كن هام هلتاس یتیدلوا یمههش ندناسک ضعب یزاغ

 7 ۰ یدیشعا ناب یتفحهلوا بسانم

 ۱( ۱۸۱۸ بوک هلو ماسا ناو رمزا ندسرلغ فولفاح

 . یراصخت مان یتوب رولو ولو وتسونغانا ید وفوتسا هدنناسبن یسه.دالیم
 هرک اذلاب هليا وتناسقاو ۰ ردشک هلوناتسا ندکب هحوه یاصصسالاب

 نوجا ایرنا الاب هجور و ۰ ردشلربدتا لاخدا هلوا فنص ولوب وتسوتغانا
 ا زکرم كلوباتسا نکیا شوا رک ذن یداضنا کر هدهروم

 e سس كنوتناسقا هرکص ندنو هلکلروک بسنا

 ۰ ردشلوا یزکرح كناب را

 بولا یی سەد وج وم دوقن ك دح هرق یسدو و قالفا هدوهرص و هتشا

 ۱ هلا رارقتسا هدايلاتاو رارف ندشرکب رسا وق ( تسرانکرد تمالس )

۱ ۱ 
 شک هلوبناتسا ندکب هجوه د راهدرکرس رک ذلافلاس هداتنا لوا هت

 هموقح هتسو هتسخ نکیا هرزوا قلاهلق ییتاعلعت ءلونا وفوقسا ندنراقدل وا

 ۹ ۰ ردشلوا توف هدرخاوا یسنات نیت

 راشعا ی راسر رکید یال كجه رب و هرلهدرکرس هن رزوا كوب

 هرلهدرکر س قرلوا هارجرخ یشورغ كب نوا یراقدلا ندب رهکش توبان و

 ٠ راشمرب و

 هن رفرط الاحرو كالس یهدرکحرس مان یامراف نعي ندرلنو و

 | چوا رکیدو هسنفرط هرومو هن رلدطا هصلوصو هجلعاچ ییاراتسوتغاناو
 | یبهار مان هشالف روغب رغ یلهروم ا راو ههنام ییهدرکیس

 دڳ قالفا
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 هنلحاوس یلوطاناو هدیفس رح ریازج یني ریضمب رکیدو هنادغب و قالفا |

 ۰ راشهردنوک هنب رافرط هب ردنکساو سدقو |
 باب را راسو یراهدرک رس نانلوب هدنراقاجس هلاحرتو كينالس یکامراقآ یاب
 زو رس یح یوق یاسورو یرایشاب هج وق یلذوفت راراب هشیاو یالس

 هاب راو عانقا یتسوپتسب یراصح تروعو یب وتاسیرخ ید لوپ هوم
 هداروا تودیک هزورو وا هقشد ندک دنا اشا هدا ز كس ییدهعت هلا لاخدا

 ۰ ردشعا لاخدا هب ایرا یسو روغی رغ روهشم
 لاصفنالادعب بولوا قیرطپ مور لوبناتسا هعفد یکیا شو روغی رغو

 هدفرطوا ثكنک امراف یاب عقاولا نیک وا سکرش یا هزورونوبا |

 یحجوا اقاعتم ید هدزورو وا د سو روم رغ نامز ییددشالوط

 هدنروهظ كو مور هلل وا بص یل رط) مور قرولوا هعفد ۱ و

 یتسهلاسر نالوا راد هتنالیکشت ایرنا كنوتاسقا ۰ ردشقل و هدلوبناتسا || ۱

 یخ رات ینایفطمور هکرید هدنش رعت كسوب روغب رغ كب كلم ندبا هجرت |
 بلص هدنداعسرد تولو قیرطب هدنسهتس ىلا زویکیا كب نالوا ||

 شا ی نا
 بسام هدهروم هلن راهطا هحل وص و هجا ی ید. مدرک رس مان اراتسونغان

 هطنازهلارارف ندهرومو اضا یییدهعت لب لاخدا م و

 یزراراب هشيا راسو ینورتوق ینولوفو ورودوئت نالبق رارف هدنسهطا |
 ۰ ردشعا کا ندتیفیک هلا لاسرا راهدا ص وص# ۱

 : ردراشعا قاشا لخاد یرلهد رک رس نانلوب هدفرطل واو لاحد 0

 رخؤعو مدقم كنب ركش طوبان طقف بولوا نوزفا ندنرادستقاو لمحت

 یدرو هوا رادم هفراصموب هریک غلابم 1

 یتوعدو ات یدل هب هبضق الاب هجور لاکو روام وب یک هلام

 ترغو یعس ردق یکندت جوک تودا لوبق هلا ها راک دف تونه

 نوجا یرانهعسا 4 رفس تامزا ولو تابع ضعي را ا هلساس یجهدبا

 ندرلنادوبق نالیردنوک دنسودنک یتفیدلوا یوړل كندقا هافک رادقم | ۰



 e 0 رکاب كاش اسور ایر 1 نالوا هدلون اشنا او لوق امد

 1 ِ ردشم ردلس

 ۱ ۷ مدع را ار زا هنسافا قرهلوا یک یرادتم كلام یکیدتسدا

 : راکرد یرلحاستحا جد هرادناموقرب یک یک هدام قحا بو لوا رادتفالا

 E بولطم یجدوا رلیدلیا تعجارص هیرهکش توان موق رم هنب هلغلوا

 | هلغلوا هماک تدنا بلاح و دزمج یصر_ودا اطعا لاحرد یهخا نالو ۱

 ناک نانو هدتلوا لخاد هقافاو ۰ ردشغوا عیفر هفنص یر

 ۳ . هب یضوط ندغوط هل و ندو یر هچقا هاماو تدنأکم ندنرلفرط

 ٠ ارد سل زاب دو رطره ندندناح اس ۇر یسر روک هر ط یرهکش موفر

 تا قیلعت 4 ی "1 یتساطعا كنس هعقا هناعا یعاطرب ندرلنل وا لخاد هقاشا طعف

 9 یدا رادعملا لىلق يسهچئا هناعا نایلیا درا وت هلکعا رها اتو

 ۱ ۱ هات کره لدا كوتا( هدلوناتسا نوجا ایرنا الاب هحور

 | كناسر هنفارطا بولپ ریداب صوصخ رهمرپ نوجا ایرنا هرکصندقدنلوا
 . قرح ا نالوا یراتشا ناتن نون و بیلص هثسهنرواو یرفرح یکلوا

 ۱۳ در یوصم - ردعل رد شر او
 ۱  كنب رز هچقا هناعا نانلوا دعوو نالک و یراترهشو عسا كرلنلوا لخاد هبات را

 1 هعطعم فورح یراقدناللوق هدنماقم اضما كناسّورو یرادقم

2 ۰ ۱ 

 یرلضرغ هلکتا تکرح هناراکطاستحا و هنازرنح هد رما لوا یساضعا ای رت

  OESهداسف و هدنف والنمو هدهیلعتل ود تقولوا هد هسا شهامهلوا و ۱ ]

 اب را یتیم هنفیدلوا یررومأم هیفخ كجهدیا قیتحت یتاتبشت نالوا رد
 و یون هنب راسنج مه یرلکدلک تسار یرلهرطص كرهلک تراسج هنساضعا

 یلعو یغوج كرامور هدنفرظ تقوزا ندنرلفدلوا ردا ناب ین را ریعص
  لخاد هاب را یژنک | كنسیلاها ديفس رحم ریازجو هروم صوصنا

 E ۰ ردرشلوا

 رد یتیعج اب را هرزوآ ییدنلرا نام هدنح رات تشک ورپ

 ناتسنانو نوت و دیفس رګ ریازجو نادغبو قالفا لردیا بعشتو عسوت
 رده دنارس كناشاب ىلع لنلد هت یسلاو هبناب تح هنرافرط كينالسو

 0 هلج. هدنسهد الی دن ) A۱۸ ) N TL لا قادو لاد



 ریازجو رایشاب هجوق ثک او رلیممت و را هدرکرسو راسوبتسب و راب
 یراسدر لرتفلبک و یراراکسم ك رلتویلوسو راهقرف مظنن» نانلوب هددلعب

 كل لاغاو كر کی و هلرااشاب ااو هلاحر و نو ر رو

 هدنرلف رط ماشلار و سرش و دن , ردنک uly رام ور نالوا مرر سم هدنرامرتاد

 رتعملا نانلو هدل وات ساو یرارجأت مور نالوا قم هدنلحا وس لوگو

 ی ENS ىدا روا لخاد هندیعج ا را به یرلام داماقمور

 ۰ یدرودآ تانرحت و جد 2 یر ولناعلد نان اول هدناتسنان و د

 TT قجهلو 0 هدینآ وعو ,a وار 1

e 10 ی رویش ر  

 ینیدلوافقاو هن رس نخ سر یا وروام ورتپرک 0 یکب هینام

 هدنننک تشک قیقحم قرەلوا بهاذ هدفی دنا یمهچنا ی

 هغرو سز دسیا ون راق شمردنوک هغروپسرپ کک مانون راق |

 هرن مزال ندنفیدل وا شمام هروک ر ار را كنا رب | هدنلوصو

 ای را یغیدنلو هدنرکف كما تدوع ههروم هرز وا كما تا ودافا

 كن راتعجو یتعیدلوا یر هسب دف "هرادارپ .هدقدلوا ییولعم ؛ كنساضعا

 اب ربا دیس رولوا قالا رشانه یسهعیاش E ا هيسور

 هنمادعا هدندوع كنون راق یتبم هنس هعلاطم یکج هک للخ در شا

 ندنساضعاایرا هناب هدنلوصو هلوبناتسا عقاولافو شارپ و رارق اسان ۱
 رخ ا هلا لتف هدهار یاتنا 7 ورم قیفرت یر

 ۰ ردش وا لتف د ینالاف رک لا فلاس هدانتال ول هم ۰ ردشولیف اعا

 یساضعااب رتاهدهسیا شمهلورلیا هدای زا هدنیتکلم یراشیا ایر هک هلن وش

 تجوم یراوطا كنتئالاف هدلاح یعددلوا تداح تشابم هچراکفا هدننن

 هدیهو كیا فیل ات یتنیب كنباعصا ایرنا مه یثان ندقلوا هشیدناو ههش |
 هفرطاوا هشالفاباب هرزوا كمروتک هلوبناتسا بولا ییتالاغ هل رقترپ ||

 جد هقد هدن ندناصصا یرفنص اشا کاب رتا و شدا مازعا |

 هل ون اما بول ایی الاغ هلا تب رفترپ هقدهدنب ۰ ردشلردنوک ندنسهقرا



 | كنابرتاهسیازلریوو رتسیا هیلک غلاب بویمروط كتیتالاع هدهسیا شمروتک

۰ 

 تست سست ج جج سد ممه سومی وچ مس جسم

 2 "ایرنا ینیدیناط .هدل ویناتسا هلزهرتسوک راروط یک كجهدبااشفا یی رارسا

 | یتتروصهدعاس هنمارع یخدرنا ۰ یدیا ربا قییضت هداب زب ییساضعا
 . نوسر وط هل وش یتیدلوا ج راخ ندلمح یییلکت هدهسیا راشم سه

 ید و رارق هتمادعا هد رتسر هلکع ر وکر ضم هدنقحاب را ید وجو

 ی یتالاغ ولپ وقارتعد نروتک بوتکم های رتا ندنفرط یکب هنامو فولاقاچ
 - هئتسهطا هلا نوراقبج ندلوناتسا هرزوا كقک هی هینام ها لافغا
 ۱۱۱۱ هم ا ناو وز کیا راربک, دنسهلا كوش ندار واو
 3 نا الاغ هد هسا راشقیک ه هنامو رشعا مادعا یی الاغ هدنساتا

 . سهل ام كن راف هب قفل وب ندنتاقلعتم اب رتسیدوپاقو ندنسیلاها
 ۱۳۰۱۱ الاتا هاتارا شرت هالاعا یرتا تاون وک سانىن ھام
 یدیلوپ هره هدرات ندنفنص یحصج وا كتاب را هدنرقدراو هب هدلب مان ارپ

 ۰ ردراشعا تاقالم هلا ونادروقو روام یردناسکلعو زومانغا

 قالفا هرزوآ یتیدنلوا نایب هدالاب بولوا ندنقاط ولرانف وتاد روقوروامو

 ]| رارف هاب ور وا ربا هلکنا هدلاحیتیدنلوب ییتاکرس ثاکب هجهرق یسهدوب و
 | هداسف هل وب هلا تحاتس هدا ور واهاک و تماقا هدنرابد همس ور هک یدشعا

 || ۰ ردشقک هبهروم هدشنايفط كرامور ۰ یدریا چورت یرثیا قلع
 1 ۲ . كي یبحوشانالل وق هدنرات رومامترافستول وا ندنسالک و نان ون یراءهر کو

 ۱ هرافس ندنفرط یلود ناتو هدنسهب رح ةنسزکس للا روکا

 A ۰ مدلك هددص هنر * راز تا تو

ES۱ یيدنلوا مادعا كندالاغالا : A AS۱ ۱ یس ۰ یا  

 ۳ 1 ۳ ۵ تب 2(

 ٠ | ارا ۰ راشلوا هقرفییا ییاصعا هداف راکفا هدناح یراقدلوا لوغشم
 . | كناينطو نایصع هدعب هدب ودیا لامکتسا یتسهیعبط یاوق كتلم یراسدر
 | نامه كردبا در یارخاتول ردره هلبارنا قرهنلو هدنراکا كعشریک هنتایلعف

 1 نانلو هدنآر كمروتک هدوح و ىس هیعببط هو كلم هلآ لادحو كنح

 هقرف کیا هددصقم بولوا عقاو ارا فالتخا هدننبب یثوعیم یتیعجای رثا رکید

  ]ا هتشیا ۰ یدیاراو تفیابم كوي رب هدنراتب دحتآ ارجا هدراهسیا دم ید



 Ml نالوا رابتعا و راسپ لها هدفرطر هو كا قالت

 دن ۱ تک رطورپ اک كن اعضا هيعط ا ارت ۶ _ اخ 1

 i ا ا 1 كليف سا "7

 فسشک» م هرلنا وبا را رسا نالوا ص وص هفنرص یوو

 كشيا e ا ھن N 2 ر ی

3 N 

 ندهتسد رس رسوب ا 8 ا ی ا ا ۳ هلن و

eاناطح هموق هوجو ندنآ كرر لوبق ٣ یتتسایر اب راو  

 راسسو کید بودیا رک ذن یا تدوع هلیا ذخا یر ا نالک م

 E ١ سس 2 تروصوپ ید رنا هرک ذلا ى هلبا |

 تماس هک رولت قاروا شا ll 1 1 ٣ ل روا
 | لا ا هرزوآ یفار مس ل ناو یو 4 : یزاغ هجوحو |
 یکیدلیا تملصم هرک اذمو تاقالع دلی یزاغ هحوحو تک زع .مسولغ

 : او E یسدعقو کک كنيت الاف نانلوا نایب هدالاب هدانا

7 0 

 دیصوت ه ,Ny 1 هاب ,EE واق ند اما هو نا هدعب

 رارف 5 رضا ندکدلیا تدوعا هل نا شنا هد وا نونک هل ذخا یرب ار ۱

 ۱ هد هلا وتس ونغالا هرزوا | كك هغر وبس زاپ ههبجوم 1 ۱

 هد ر س هان اشیا اي ۳ را دسفانمو اش ندا نوکت هتل ۳

 هدل وبات سا ا نوا 0 اتاق حالصا و رو



 هص وصح تغلرب هرزوا قهناللوق هد دبفح تارا وتاتسفا قلاراو هنشدآ

 كهل عوضوم ىظافلا قوچرب هکهلیوش ۰ ردشطا بیئرتو عینصت

 . ۰ روئلوا داربا هلتراشا ( ی ) هدرز هرزوا قلو |هلومن یراهعمهم رانو

 هلا رانا ندنخدلوا یسهصوصخ تاحالطصا كناب رتا هروک ذم تافل

 ۰ یدزام هراتیچ یتعمرب هنسک یریغ ندرلنا هدکد هلا راب وتکم نالی زای
 ۱۳ وو 2 اندا فورح داانا درو

 كلذ ىلع ءان ۰ یدزم هنلی جد یغیدلزای ندنفرط رامک كراب وتکموپ
 ۰. یدراردیا هرباخش هعسبرس هلب رکیدکی یراسیتر ایرتا

 ندکحدتا دف هن رفد ا رتا یحاتفم كعونصم ناسلو وتا فا

 هصالق ندلواتسا هدکلرب هلا ولپ وتسونغ انا باصتسالا یرتفد هرکص

 هنتنرفهداب ازاسب د یسودنکش مردن وک هشرکبیب ولپ وتسونغانا بوراو

 ا ا اردد ر وسوم ةر نود راخت

 اا ىا اراد را شا اف راو تاقا ا
 مالكلا فاو ربتعم هدندنع راسورو نانلو هدهووقسوم تولوا ندنراګ

 غروبسرپ هرکص ندکدلیا عفرت هلوا فنص یب هنسک مان یداعجاب نالوا

 لهعارب هب هرکص یتتشذک رس یک دغر وبس رد نا ۰ رد شقیک هندناح

 ۰ مدیا ناب یتاکرحو لاوحا كن ولی وتسونعانا هدارو و

 ۰ یدیشلک ههجرد زاغلوا طبض هیلالتخا راکفا هدنادغب و قالفا نامزوا
 یسایلوخ یلشتا یاب ددنایح را مان سون اغی و ندلالتخا بابرا یاسر
 . لاح هم ندنفرط ولهبسور هدننابعط تقو رام ورو دساف یر: شک

 مان سون ارکو سایسو س وبلیا ق رهلوا دقتعم هنغج هنلوا هناعا

  یراغاط هلاحرتو یرهن هنوط یا هللا بلج هنفرط ودنک یرلهدرک رم

 هشيا فقوت الب و ۰ یدرو هروق یععازوا هنهاکبلق كنءروم ندنرارزوا

 ۰ یدرو هروک یوق كب هح داف معز ینیدیما تی رفظم هدقفل وا ترشابم

 ارتا نوا كمروکزاو ندنالایخوب یتا هدقدراو هشرکب ولیوتسونغانا
 ۰ ردشبهدیا طبض ینا هلا هطبارو و شبا لوق هنکلس یماسور



 قوس و و هتشبر نت 4 عنمو و شا شهزادا ا هیلالتخا

 ردا

 هددسیا شللا هب وست هت دلوا یی راشیا اب رتا ولی ونغانا ا

 ناسلو اد هباب زنا بول وا یتاک شاب یکی تر سا هاو یایلاق

 ۰ ردشل وا ثداح تشابم هدنران»ب هلا یرفن رک ذلا فلاش

 با رخت یکنز مای یدول ناو هد یک تب را هلع

 ی ها سس رکیدو ۵ هشالف ناب نالوا شاردن ناف ات

 ۰ ردشلنا لاخدا هفنص یحرب یرلنا ها زار |

 نالوا دراو هنن زکه اب رنا ندنفرط یرومام اب را, ناذلوب E امد
 یلج كراو یرالدبا رارسا مرض لب اود و و نادفپ و قالفا مدب وتکم

 1 تاروصت هن رارب هلیلزع كن راودنک هدریدقت یتیدلوا ن

 كلام بایو ىلا هنسلدیا نت تصاعما نالوا دعاسم هنسا

 هلا هلیسو زر رلعور نالوا مدس هر تامدخو هبجراخ روما

 ارنوب ندنرفدلوا شا لولح ه هیلعتلود نیرومآم راسو الک و ۱
 ماود هنعیمک كنناششتو تاروصت كن هیلعتل ود اعاد لیس هطساو 1

 یسلاها نتکلع را رار لا راظخا یمیدلوا نیت اا یشوا

 ت اظ وظح عیطل اب یددلت و قوذ رنو هلتهج ینیدلوا لهاح"

 چ د مالسا لها ناشو هد رافرطوا تولوا ترا ند هیاسفت

 ردقن یساصعا اب اب را ندنرلةدلوا لايم هام لاوحا قیفدتو یی ۱

 هن وک رب ردق هرذ هدر  ییالوط ندصوصخو نوا هسردا ر

 ولپوتسونغانا هد هسیا شغل وا راعشا وید رددیعپ ندلاقحا یعوقو كررض |

 هلی را یسکیآ نوا كاسا ییسهب دالبم هنتس. | ۱۸۳۹ ( ندنفرط |

 تل یاعلی ) دکر رک ناو ا هما و
eS TS 

 لا وف یوو یرونص هالدا ها هفرط ناک مرال نوعا لس |

 تلخ اا ها الو رفت نو ال ها یر
 یلاوحو ندنرفدلوا هدندق كليا قق و سسك یتاشتو تاروصت

 6د یتیدلوا دعاسم هدابز نده تالاع هن راششا ها رراکفا ١



 ی هفت تر نیز د ارس مر ور فردا

 ۱ رہ نک كرلتليدبا رارسسا مرح ندنفرط لروما

 را با ۳۹ ا وا حات هحالصا ندابحا ۰ ردهدقفلوا
 ۱ ا توت رو یا ب ا هدعاسم

 7 - مروپتیا تیام اعاد هدناس زجو تفلا هن راودنک هدرلشبا

 ایر ومآم هرزوا قلوا رادم هنمرافیچ هنر هنهیلع دیلحم تموکحهدو لب
 ربج تالماعم .نالک هنلوا ارحا هدنتح یلاها ع ندنف رط هیلح

 ید ندفرط کیدو مهه طه و قالفا یعوزل یسدسا لیدعت

 شل هقرفرب ترابع ندیلاها نا ربتعم قرهلوا هنملع ۳ تموجح

 ابحا ! ناو یشر ولا هز رشا هلتهح تامولعمو تربغ هدهرص و و
 1 1 ربع و رر ود 1 ملا رارسا 7 بیشک ز 1

 سرد ولپ وتس ll ا ل ذب توچ

 0 یب بت 1 هوا فص ف E ا

eرمز جد ا  

 0 1 ۱ ۰ ردشوا توف موقم
 el ۱۸۱۸ )شاداب جرات یکی غیدباب هدق القا كن ولپ وتسونغاا

 ید هداتسناو و هدلویناتسا هدنلئاوا یسهنس ( ۱۸۱۹ ) و هدن ۳

 ۱ تردا ك ۶ هرادا نوع تب زر یی روما تامرفتم كناب را

 ۰ ری

 اب و كنها ارت ۱ 1 ها تع شو ییسل سس هداب ز

 هدلویناتسا تقعرد 1 1۱ رج E د كنولب وتسونغانا هکیدشطا

 ۰ ردشهرب ونوق هارحا .عقوم هدناتساا و و



 ۱ رشا ینونفو ا ا نوجا دعتسم هب ر ِ

 Ns ۳ رادقعر هیفرص شور كم قرف ۳ 1۷

 هجا رادقم تسانم هنن راج مور لو

 تباصا تس هصح كنلاها ناوا ندجایتحا باب را ت

 هنت ا رج لا ندید / رم

۲ 

ri ۳واق تنوق هدنراس نیا دا  

Eهدنلحاس هروم هرکصا ندتماقا نوک نوا ب  | 

1 

 هکر دو قابا جب یوق كاوخرد ق ن ناھ

 م انا الب ال

 ا ا زج عی r ۱ مر

 ناعما هکلب و ۳ الود ضعب روک ذم ةمابيلعتا .

 دعاك هیلع ءان 1 ردالقع .نونظم ودیا شم وا الما هزاره ی

 ۳ ردرومو .مولعم هدان ورو هلا ۳ هب هيڪ رفا ا ۰ /



¥ 
 | دد هلعو قرهنلوا هجرت ناصقت الو ةدانز الب ید هلبا ناوتان خ روم

 ۰ ردتحهنلوا دیق هل.در ) ۱۱ ( هدر ز روک ذم هجرت ۰ یهتنا ۰ یدنلوا

 سوفاض وت رخ نالوا مانا روهشم كرلمور هکربد هداز یاش هدعب

 ٠ || تقو تقو کا هدننعض ماوع نهذ طیلغت هکیرماا غورد باتک مان
 | ماقها هنماظتا ماحرف هل مالک هنوک ماهوا هنارفح ضعب بیفلاب اجر
 | شضعیاکآ هدنسهجرت تاعلعت نانلیق لق "هدیشک مدقا ندنو یتحو ۰ رلشعا

 هدندخ كنس كطنطسق اب وک یاکحا شک ا ۰:ردراشمرتسوک تراشاو نمر

 رو نم تاتک هکشعا رلاتنعم نالب رب و هه رفح ماکحا نالو لوک

 ا سلف رارید شمامهلوا رد هنلح كلا ےک یربغ ندنفلوم

 | هار هّلارانا نافع لا ناهاشداب بیترتلایلع هدناو ٠ تالضفلانم
 | ناک اک اعلا هلن رون هللامادا ناخ دی ادبع + ناطاسناکقنجاتیارضح

 1 تالب وست داما قوخیدو ۰ ردررح ردق حا دن راترضحنالا

 ۱ تاداسف هل و ورتد هنس زو هجن مالک لصاح ۰ ردندما ورا هناطبش

 | ندنفجهلوا عیدصت ید رب رح هدایز ندنوب بولوا اصحا یہ و دح یب
 ۱ 0 یلع مالسلاو ۰ یدسلوا مالک خو مارح نمر هلا رادعمو

 ۱ مالسالانید

 || قمردناب وا هنتفرب هدنزرط یمافوغ ند مور دیدانص هکرد هداز یتاش هنن

 توشود هنسهیعاد كمردتا نیقلت هنایاعر دارفا هلیسهطساو رساباب یو و

 ۱ مقر طد ا كلم دش رش سدق هرزوا یزد تداع ید ربساباب

 نانوب تلود روهظو نایتسرخ ٌةبلغو تاعینصت ولوب شلک رخ ندنرخا
 یاارب هلا تال كوو و بلق توق هرانابتسرخو تاحارضما ولام

 ۰ یپهتنا ۰ رلیدتا بیغرت هنایصعو تواقش ینادان رونی لفاع
 ۱۰ راس سایر يسا توت فا هنلوماتسا الاب هجور
 || هدنِس رلعور ییالوط ندهراس تالماعم رکو نداطعاو ذخا رک هرکص

 | ییرامتکمو هباقو هلمجو ره یني رکیدکی هلیسهلازا كتوادعو ضغب نالوا
 هش روعوا تلمو ثادحا یرلفدنص تلم هداح ر رهو ےظنتو حالصا

 اقلاو راعشا هرمور موععلایبع یراکفا كما رابتخا ییلراک ادف ولردره

 . || لاو روامورتپ یکب هام یسلردنالقاا كنسیلاها هرومو ۰ یدیشق وا

 ا هدن هنایم یرلایلماف كرلکب یاب ورت توبانپ و یکاروغی ش نودنا هلی



 فيلات ا هلا دن و مصن نرو و رے هجابرتا ا تقوتم

 رگ ور شوق هد هسا شاردنوک صوص نه نت رط اب رتا .نوجا

 هنکی هام لسا فما سو روغل رغ e طد مور را 4 یدیشمالو

 هک هل وش ۰ ردشلزان همان هيص وتر ولتروا یاب هرزوآ یتاحالطصا ابر 1۴ ۲

 هنس سنا ی وچ کما هد ز زکتکلع نوا یرشن ات هیت و مولع ۱

 اک قالوا نوع هدا زا داوا ع لس الرا یف رب و رارق افت

 تم وا نالوا لوو هلو دنع رانی دلم رک و یرلهناتسود تاذ

 نانو ردا فرص یب » رلهنارورپ نطو تربغ هنسابحاوو تارا گو |

 هدلاح زککیدتا تاما لعفلاب یزکشدلوا فالخا كن را ردابم هلا یسهفسالق

 یارحا ندنفدل وا رر# ی دنا رحا كنه. زال كاجو تنوایعم شد, و رخ رط

 ندنفرط یدنفا قد رطب ود ) رادنفا لصحام فرص ا

 ۰ ردشفل وا رم م

 لاا یاوعد دع مک ترا را
 ۰ ردررج ود ) ردکعد یلود مور ید موج ب ی رد کمد ۳

 ند هرکسص طقف ردقو تغل یکيا و و ل اا نا

 . رذلقح یرلوا شندا ءوالط
 یرلنادناخ یاب ورتو یارونیرغ نودناو لانه وروامورپ هن رزوا كنو |

 هلبح رات یر كنلوا ی رشت یسهنس ( ۱۸۱۹ ) راد هداصا هدننب

 لا كن هن رامسا الوا ( هک هلن وش ۰ NES وا حظنت دم اب دهعترب ا

 ةفاک نالوا قلعتم هتکلع هرادا هلتهح زغیدنلو ی رلا ما لتوف

 ندقافنا ویشا ابا و تک رح اقفتمو ادم ملتس وسن رما كناصوصخ

 تراسع ندکعا تمدخ وا تولطم هجو هن 2 روغوا نطو ندارم

 زیکیدتا دسلا صا تفو هره ندنفر ۳ ی ا ندنغیدلوا

 مدع كفا هنوکر ر لع ا ر هاو
 ا لری هتشب دم دنا نهج هلهحو ره نوحما یعوفو

 هوك هرو مرال هک السا لا رک اس
 اسماخح  هظفاحو هاج یتیسهفاک ك زمراشادنط و اعبار لب اتم ےل اسم

 .هنسارجا كرا رب ره كجه رب و هزفرط قرهلوا ولریخ هدنتح زفط و

E 



 0 ا کک
 0 ۱ و ا یروما نالوا ندانافخ ربارب نا

 | رشمر و و اب ربا ییتروصرپ كردیا اضماو رب رح ود ( زرایا دهعت
 ۰ / كنوتناسفا مل دک ۰ ردرلشلوا نما یجدندفرطوا یساضعا اب رثا هلدهحوب

 نا هیات ی

 یدیعت یوع رظان هاب را

 اكر رإ ات راهبات و ور وتایقا

 7 . سلعت مه هعفدیکیا هاب ښاد واق هدنل وص و هغر وبس رد ۰ ۰ یدیشلنا تع ز 2

 . هیسور دوا شعااحر یلوبق هلبا ضرع هنسودنک یتتمایر ای رتا بولوا

 | + شلیآ راذتعا هلثص ندي وب هدن س هص وصخ تمدخ كنب روطارما
 ا هدنتا یلاظم كركر دعب اھ ۶ یسهشاط نانوب هلنا زاغآ همالک راز >3 وتناسقا

 2 | ا تساب ر زکل اب ندزس رد اح الا دع یرل.اعا نایغط ردلاحقمروط

 نااش E ڭكللادرەدلاح زکشندل وا ندنسذجنان وب هدزمسرازتسدا یزکمانرب

 . || رارکت یسهشاس ترذعم ای رسد واف هدکدتا زاب رارکت رەد ردلکد

 ۳ مداح یراقدلوب لوپز دقت شب هلاصصما اا د ارا اولا
 ۰ ردشمرپ و تیا هزوس كرهبد ندهللاددم مزولوا نون هدن

 درو بوقبج ندنناب کناری سد واق قرهلوا او اش وتاسفا

 | كنەيايغط تاکرح نالوا n هدلاح یکیدعا لوبد ی ار ارا ی

 در قار ھم یکیدلبا رکفت ییغح هيم هقح هلعف ندهوق

 ۱ یر ROE هداز یتنالسسا نالوا مدس هدنکل رواب روط اربعا

 || یفدلوا ىلشرب ولا هدابز اهد ندای رسید وق هشياو كنا تولک هن رطاخ زا

 | یردناسکلع ۰ شعشروک بوراو هنس هناخ ناهه كردیا هعلاطم

 2 EL نددیفس رڪ رازج هدک دید لد نوح هب ارو و نیسلد هرب

 ربعلا قام فشک هدرها "یدای رهد مدلک نوجما تراح مع ییهطا

 لزعرلشادند ناشو هدفرطوا هدنبهص یاننا یرداسکلع * شماعا

 رده هب هراس لاح هد زاروا. ردلصت ی رلاح ندنلط ولناشع

 ۱۱۰۰۱۵ یو یا ا یو یر افا ادد
 ۰ رازقما تکرح بوقاب هنس هزاج یرلصحالخ نوعا هن رزوا یسعد
 , یراکدکچ هسدا زالوا چه هلی رهسهدبا لالتتسا و تیسب رس لیصح

 رها ذاضا تضرف وتاسفا سعد یدررولوا عا فک یللشم زا
 اريد وک رد هدسق رطرم كناب وروا یر ره لس كنم مور



 ا ۰ ا و سنرپ هدارو ینادناخ

 کف و هدنلط ت كرر یارک و ری اا دنید مد 2

 لاک كريد یر ولوا نکي ۍراصالخ هک دوا زکتلالدو تن را
 ن قرهلوا ر اتم ىر ور اش یو هل زاکو

 معاج میلی ؛یفجدلوا لصاح ب واط هلک بواراب هشیاو ر ت

 ا e داوا اف او
 یردناس کلع ۰ شعازوا ىلا هلتسها لاکودر و لا كەسيا كجەديا |

 مدلک نوجا تراح هارو نب اشیا : رکصندک درب و لا ردنا نجل

 یر بالغ ۰ شعد مردا زار فشک نم رای مدلك ن ا مسج سما

 هدف شا اجر ساو قیلعت هادا ا ا ال

 تک رادتعا هرزوا قفاص هج تاب ییب رارسا اب را و

 با فشک یرارسا هلکانو ملت ی کا را ایا هم ودنک و

 : رد شقا اطعا هل صم ام

Eا الانا جرات  N,تولوا هدازکب ولرافرپ جات  

 ب وشيلاج دنا راک ادق تاغ نامه ندنغیدل وا ش ا وط الد ی

 ییناونع اقماق ناسا دا کا٣ یدویناسقا کا دهعت ینغج هبالابچ

 هیر( راو اعا ےک ل کیا هرز قلوا تمالع ها رام 0

 بقعرد یدننس یعیدلا ندنلا دج وصا ابرتا ردا ديف ود انعر نا

 ینتشذکر س یهدفروبسزپ و ۰ ردشمردنوک هن راقیفر یهدهووئسوم

 ٠ ردشردلب هناا لوا فنص هل اب

 هنااا اب رتا نانلو هدرافرط راسو ییا مورو رهطا و لوا تا

 بصذ یا اق نخ شب ر كنش السا ی 0 کلع اباطخ هتلم .ناربتعم

 ا روما كسکرهو نیبم ییفح هوا هریاخ هلکنا دعب اعفو یتفیدنلوا

 تارب رک نص یتانسأتو تا به وشت راد دنم و زا تدریع هنس

 هلا هتسو و ریه هلب را رهم یتنالسا یردیاس Ell ا رس هیموع

 ریست 4 یرهکش توانا هدلوباتس او ر شانطا هدکب هجوه

 1 ۰ ردشعا لاصبا هن رال ید رانا بودیا

٠ eهم هلتباب لوص ولایذل توسشکم و هننیعج  | 



 | یوتروص قوحر 2 e یک ندو هناکد ندناکدو

 وا سفت هقرطره هلبا خاسنتسا

 | وچوص لاج یسدوب و نادغب ینحو رلمور قوچ رب هنبرزوا كن وب
 . قالفا قباسو رادسیک مان یافقارو ولورت هللا وزر ندنکلم ناردمو

 || یرادیلو هرم هبلفو ریمزاو یردناسکلع هلا وزوروم یرهدو و نادغبو
 ردراشلوا لخاد هاب را ځد

 نادغب هرزوا یتددنلوا ناب هدشلان دلج یتنالسا یردناسکلعوبشا هکن وچ

 ۱ هلا رارقتسا هدنس هبصق و رارف دن راب د دسور نکیا یسهدو و

 یتنالسا ۰ رد رب ندنرللع وا تكشرلسا یطنطسق نالوا توف هداروا

 ین السا یردناسکلع هبلا یوم قحا تولوا هدونشک یمایلماف

 هلغلوا مرڪ هددتمدح كلروان كن روطا ربعا دبس ور لسەر قالاربح

 نالوا یراتمعن لو كندادحا و رد ۰ یدرو هنل و ه دعروبس تب

 ۱ كنسايلماف یتنالسسا ندنهدلناص گرد ام هح رلم ور یراتابخ هب هیلعت) ود

 و یتنالسا یردناسکلع هرک وب ۰ یداراو یرلترهش هدنسهرا ی رله

 . نایلوا مولعم یناش مانو یناکم زونه هدلاح یتیدلوا یرواب كروط اربما
 . كرمور قصلوا عوعس یتیدنلوا بصن ماقا ندنفرط نخ سر

 : .ناشوا رکذو ۰ ردٌشلوت توق یرادیما كا لالعتسا بت هدهباسو

 تاذلا ارا هلل و Ga ییدلوا شارا ندع ر وبس راد E تارب رڪ

 كنول دیس ور یتنالسا یردناسکلعو قفل و هدنسهرادا كل ود همس ور

 2 ردشل وا رسانه و علاش یراکفا قلوا نا اه تاغیلت ةطساو

 هدنیصع رارق یندر و هلا وتاسقا ج ورشم هحور ینالسا یردناسکلع

 روهظو ناب یفیدلوا شعا لوبق یتتسایر ای رتا بوشیروک هلبا ابرتسدوبف
 هسا زاغ وا دادما هللا رکسع ندنفرط یروطارعا هیسور هدنابغط كحهدبا

 | هیسور نوا یتانععت یسایلماف ینالسدا هددشاوبو قفلوا هناعا هلا هل

 | هرزوا قلق بوس هغلابم قحللا ند هیناقع تلود هاشفرعم یتلود
 . لصن ه وتناسقا هحجدقم ایزتسید واق هدک دا ساقلا ییطسوت هنساحر هدعاسم

 هشیاوب هلببسح یتی رومأم عقومو لاح جد کا هسیا شرب و در باوج
 ۰ ردشمرب و یا وج یکح هیمهدنا هز | دم

 A1) )بت كأ هناعتسا ا یردنادس ِ هيلع ءا



 كا ت و هب هیدنجا تالاع لی هدنس اب 0 هب دالیم 4 هوس

 یهنسک مان ییا بیبطو نوتناسقا هرکصندکدنا تصخر لیک هرژوا |

 هداروا بولک هبهووتسسوم هليا تکرح ندغروبسزتپ كردا باحعتس|"

 هدعب و شعشروک هلیاعصا ای را قردنلوب هلشفص یہ اقماق نخ سر

 اب ربا نانلوپ هدفرط ره تولک هنسهیصق ونشنک یعیدل وا نک اس كنساماماف

 ۰ ردشغعا ماود هدر اع هلیاصصا

 ید فولاقاچ بولوا توف هد وفوتسا ندنراسوم جوا كلابرا |
 كنهداز قالسا دوا بولاق وتاسقا کلا هدنادم ل و هدايلاتا |
 ۱ ا رم

 هدا ناسا خن یلزا اتش مالا تولوز دار هسا یک ا اقا
 قام ییبم هنعیدم هلارخ ندوتاسفا تفو ىل بخ ر تو 1 4

 اخروم هلبح رات یمادنا كن رام یسهبدالیم هنس ) °1۸1 ( وبشا هلردیا

 هاب هد وکم درا ولو سوق ی ناسا ناو
 یدلو هنضبق كن رها هنامر ندا ک ارتو دراوت ندنسیلاوحو لویناتسا

 یداب نقل کرو یسک زاب هناخیرطب هلباحتتا کكنهلج هنفرص تاعالا
 ینیدنلق نیعت یی ود لیساوو یدنک ندراحو یدافول زولافساد و

 شک بوتکماب قفاوربخرب ندنفرط وتاسقا ندیک هغروبس رپ رار هلی |
 ۰ ردشش و حردنم یماحر یوا راعشا هسیا

 ۱ شلوا لاد هاب رب الاهجور ای یورو و وز و
 تولوا یعمبط یرالنا تمدخ هاب را كن رارومأم هناضتیرطب نکا 1

 ۰ ردشمراو هحوض و هحرد هلس وتکع وب کت ره ۳

 شاط ود یافت نخسر هجاب را یتالسا یردنادکلع الا جور | "
 هن روما هفاک كنا را لردبا هریاخشو هرک اذم هدرا انور هدلاح یعیدل وا

 هدنناسان هم وق رح ةنس راد کو ون. یموع رظان ییا هرزوا كليا تراظن

 هوالع هلیقر ( ۱۲ ) هدرز یتروص هکردراشلیا اضماو میت دنس هعطقرپ

 ۰ دنناارجا كنسوع رظان مل هلک « رولوا |

 .O سرا نا رم نالوا ری ا السا یرتاتت

 ء

 هدد رص یکدلیا ارحا تالب دعت صعد و دنعح یسدرا



Né ۷ ۱ X ۴ / 

 E 9 یتاکرس كنهر طد ) مور هدر هلبساغلا كن هە تعجب 9 |

 : ۹ ردشعر و رارق دنایکشت كندیفخ تیعجرب رکی دید قرهلوا

 هقشب 2 ۔یواح یا وشت هن راهدرک رس نانو و

 زا ۳ ردقن ندرلعور هجاطا یدلو ییلاوحا كناماکصسا و عالق یک هدهروم

ET۰یدیشمردنوک صوصرومأم هفرطلوا نوا قیقحت یتکجهلب  | 
 دین و هلام فانا لوا هروک هناقیعحت یعدلیا ارحا هلرومآموب

 ردتقم هبرح ندنرلنایتسرخ هرومو یللا زو ید كی یدب رکسع یکیدلیا

  بولوا رقن یللا زوب كيب زکس زوتوا اعج هکزوبترد كم زوتوا

 ترابع ندرفن زوزکس كيييكيا نوا ید یرکسع ولناقع نانلوب هدهرو
 ۱ ۰ ردعطا قەغ

 كتهراغع رکاسع نانلو هدهروم هلهجو ییدنلوا ناب هدالاب هکوبلاح

 ۰ یدیشلاق یک یلاخ یسهعطق هروم هلغوا قوس هنرزوا هاب یژک |

 هد رهش هوعس وم وهدنف رط ره تن هس ور تللاع یدبما كلوب لا تولوا حات

 + یدبا نک یش تراک نالوا لکت

 . یدنایلاصعسا كنابسا نالوایدوم هنلالقتسا لرامور نخ ضغەدەسلا

 هسلک كب کت ه مس هبفج داوم اس هرات دل واعم یی ربس هوعس ود یح

 ندقرط هبشخ "هرادا هنسلراقج هلعف ندهوق كعظع رکفو *لرادت

 یدهعت" قوا ملست هفرط نالک مزال رویم غلبم هدنا یکیدلرب و رارف

 ۰ ىدا حردنم

 السا یردناسکلع هدنسادتا كنسوتسغا یمهنس ( ۱۸۲۰ )
 هدنل وص و هلع مات راسسد و هلک رج ند وند ناڪتسالار یی وتاسقا

 | ۲ زا راسو هبیدنول یکرو رک دلا فلاسو هتسهراد ابا نالوا هدنینکلم

 او یراتبات اوصو یروپ نرو وا ناو دادواو ها عصا

 ضمبو كەر و رنو بوزاب ا یواح یی همزال تای
 شمردنوک هندناج شرکب یی وتناسقا هرزوا كجا غیلت اهافش یتاصوصخ
 دشرکب هلیشرط لیع"او صالف وتناسفا ؛یدبا شقک هکب هجوه یسودنکو

 ا د اسید یهالتاب الضو تارا یر یو رظا



 هلا تاهبشوددر عفرو تای یاماو تقاطع ها هرو ۱

 ۱ شولیموقوتلا راز وین ا یماقلا هناوص تارا تر

 نوجا گنا رک اذم صعب ق و هنا تط هدب و ا اسور راسو

 قلوا ها رح کا ا سص

 ۵ زس ۵ مر ويس وم زود لقات 1 هدب نالوا دلو 0 ده

 نداروا تورا و هس کی ردکچهدیا در اکح ربهط ةو تن ینلاوحا كفرطوب

 یکیدت ج وک نوچ ا همزال فراصم ههداو ۰ ردکچمدیک هنن ا ال

 ییسهب وسل نسحنیسهرب و تروصر نس مبروك 1 ا

 ندقوج ضارقتسا مادشلاچ هن دفع هدق و ع: ۰ مرد

 نکل ۰ یدرولوا ا لب زود شل لابدعش و شر

 هرانا طعف ۰ ردشعا ا شا ندنکلەناکنج دلزمرارحات نالوا هدارو

 ی قم كثيشر ھ هلاو قحنلو یسهراچ ندرخآ لح زسعلاق تحاح

 یتساب ر یادف نالوا فنصا یاب هب هو موق 8 ردکچ ها ناسحا

 ندتیفیک تودا روض دف رطو یدیل وب هز هام لس دو 2 ردشلرپ و

 قوجكب هرزوا قلوا هزکما ۰ ردایهمو نون هلهحوره قرهلوا
 هزکف رط ندنشدل وا ید راراب ظنستتا . هدن ربا هد سیا شک اپ وتکم

 هلغل وا نر وا ) رول وا مالک ےک < هز رک راح و یدلر

 لرادت هح و هعطق رب هرزوا قفل وا ادا هدلونناتما ید ااا

 1 ردعطا اطعاو

 هعروب سرد ندنفرط یرلب رارف هروم نالوب هد هیس ریازج هعدقا هو رپ 7

 ۳ هو * راد ر کسع تم رو هدب ات ساب و هکر دص ر نالي ردنوک

 هدنګا ییسهعلق لیسوقاقو بلج ی راکب دوانرا نانلو هدنهیلع اش ا د ىلع

 ها ال یواح یتالابخ صءب ی ک كدا طض هم نام ءارعور نانلو

 هکر ) ۱۳ ) هدر ز یقروص ِ دعا مع دقت هل ود دیس ور هل طن

 ٠ . ولو دا

 4 لی ا ا هوهرب ریموت کک تل



 لبا یان
 ۰ ردغلنا جرد تافرخ نه رهن قرەلوا غوردو بذک هد ورد جرات رب

 1 ۰ یهتا

 یک ییدردلس a یرکش توان قیفک هدندورو اش زکات الا هج ورب وتاسوا

 تارپ رحم هب ولی وتس ونغانا ها فولاقاح نانلو هدهدلب مات ه ريد هدابلاتا

 ۱ دشلا هدکلرپ و نعشروک هلا ینالسسا یردنا ہکلع تورد وک

 : ید كن رداتکلغو شعا راعشا ی رتا تد وع هف رط و هرز وا قاب

 یسهرا ۰ ىدا شهردنو توتکم هنسودنک نوا یسک هلحرب نبع

 وتناسقا ۰ ردشلک هایعاعا ندکبهجوه یردناسکلع بویمع قوچ
 ۱ ادم ار ره ندا نره ی هاضولرد دروک هکنا د |

 باصصتسالاب یتساضعا اب را قوجرب اهدو یبیلت یزتعد هرزواقمردنل وب
 یحناتسوب هلهج ویفج هنلوانای هدرب ز هدندورو هصالقهلبا تکر ح ندشرکب |

 نالوا شک هاروا هد وشوواص ندلویناتسا قرهلیتروق ندنسیح كنيشاب

 هلوبناتسا ځد هوهړپ و شمروتوک هلیعاعسا قرهلا رار ید ییهشالف اباپ
 ۲ ۱ لاا ندنهدل وا شمارغوا اروا هززوا كغك |

 كمروتک هلعف ندهوق یهظع داسف نالوا معصم بولوا ادیب یتیعج

 هلهجوو ایرا ۰ ردرلشعا رادتا هنارک اذم قیعو ص رع نوجا
 جد یس تال كندنفا تلاح هدلاح یرلقذلوا هدکقلورلبا ی رشتا

 ندنآ هدزار یدعث یتبم هنفیدلوا هدکمر و جاور هت رلشیا اب را

 ا
 < یتاکرحو راوطا كندنفا تلاح چ

 هرنآ هلفه و هدنتباتک تمدخكن ریضعب ندراولراتف هلیتفو یدنفا تلاح

 . ناودو یرعلهدو وار ز ۰ ید صر ولا هتسلا یماغادلا و یدرونادلا

 ندرل ول رانف بو وق رنیکح یرلکدک یمهریاد ونک یتغلناجر نوامش

 یوق لاغاص رر كودك EE راهدو وو رردشا بصڏ یکیدلید

 ۱ مووی یر یاس حا لصاح بوغاص قرلوا
 ۰ یدیا روشبلاح هب هظفاح یتلابقا ودنک

 ۳ وعام یسدلاصع هس ور هرزوا یعیدنل وا رب رک هنگ رات هداز یاش

 ۲ ندنکیدلکمزال ىد رەد و و دن هداروش ساح نوکر هلبیسح قلوا

 و

 || دلج یکیا ینیدزاب راد هنانوب تاعوقو ۰ ردسیبلترپ رب مشرب س

۱ 



 ۳ راکرب ندالع رودص ا زاد ا ا

 هنس قلا شیپ ندنهجو یراتلهد و و تلیدعن ار ظذ هنط رش اا RG زکس

 لزع هنعب هدنلیمت هدوهعم تدمو اشا رلهدو و یکسا نالوا شا رورع ۱

 لاقو لیق هن تقولوا رون روک بسام یباقنا هدوب و یکیا ندیکی هلا ۱
 ید لزع از د دم هدیا طیص هل رفت رف س عقاولاق ران و هدنعوق

 یتکسم باوج رد هتعلخ سابلا هيا نمراتعا مپ ىدا را_ثمام وا

 عل ) تاذ نانلو هدنتلاکو تساب ر تقولوا هد هسا شعد رولب ر و

 نامزوا ل رهبد ردد ارم یباضتنا هدوب و یکیا ندیکی 0 ىدنفا تلاح

 شعا تاععسا بسا یف وقنا هح هرو نانلو 9 ناو نا جر 1

 لصاو هدوف لک رار 5 هدناکنه یبصن راهدوب و نار ندنکودب

 ناوید ییاوقای هن رپ و یسهدو و قالفا یا هرزوا قیاس لوق هلغغلو
 هل ام یداماد كن هجهرق رتبه دردتنا بصذ یناجرت نوا

 هن رب هبالزع یییاوقاب بجومالب هرزوا كمر و یدادمتسا قلهدوب
 ۰ یدیشردتا ص یاجر نوامش ناود ىلا

 كنهجهرف هدنرخاوا یسهب رحه هنس چوا زوتوا هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب ||

 ترد زونوا هلا بک لام ناک اک نت رولک مزال قلوا ےس نسنرارف |
 هشار کناو یدو و نادت یا یرت ا ی

 یناجرت نوامه ناود يک وقناب هداز یکاعلاق ینعب رد تازکسا || ۱

 42 شب ندو ىدا تل نف یراد ناو
 . هتغل هدو و نادس عب قرهلوا لوقعمو فورعم فالخ هلغل وا م نسلا ثیدح

 تویمط قوج ۰ یدنروک نیکرح كن هدمانا راظنا قوا باتا 8

 ۰ ردشلوا رهاظ یمح كنلثم ( زا طلع هماع ( ۳

E ۱ 94 : یدوق ه یدد هل و قرهنایط هنعاجوا یرهکت دا یدنفا  

 هلتهج یعیدسنلو هدنراکفا قغوط ییبزغا كقلخ هلا دهن درج وا

 هرزوا ینوزومان یر ثلا هقشب ندکدمرب و تیما هراضاّرعا یک و
 لات رضا ناسلوا وا هیتر نوک یه

 هنادناح ترد نالوا یراتع ندنجا لرولرانف یرل هدو و هج وه

 قلوا هدو و یراولرانف ناو نددعد را ن ِ هلا صیصخت یلاع ماا ۱



 ر ا e E ۰ ردفرج نديچ دوس وج وص
 دوس هد رانق مدعم هنس زو ندنو ۳ رقت یاتناماید نالوا

 1 كينلتسوپ ۰ ىدا شلوا ) كینلتسوب وج وص وفارد ) نیطنطبق یلغوا

 مس کا ندنیطنطسقوپ یا OS هاب كوي ر دحادهب و قالوا

 ٠٠١ ردشه وا رابعا لفتسم نادناخ رر یر ره تولت ربا

 |( 114 ( ا ناجرو تفوغل لر لغوا ر تنطتطسف هکدلب وش

 ۱ یجوص ( یردناس لع لعوا كلا ۰ ردشم وا مادعا هدنس هب دالبم هنس

 هوا وب قالفا دعفد کا ۳ و نادغفب هدنس هنس ( ۱ 1 ) ودلع

 ۱۰ و دشلوا CNS هفتم ) ۱۸۱۸ ) هرکص ندقدلوا

 ا 1 ود قداص هلهج و یفج هدلوا ناب هدرا 5( هکردوب یر ۳ أ ا

 دو .قالفا هعفد کا لو لعوا ر ریش لرطنطسف ٠ ىدا كىر

 ۷ هدنس 4 ات دا ) ۱۰۰۱ ۱۰ ك ندفدل و یهدو و نادعب هعود

 ۳ نار یردناس راس یلغوار الا و ۰ ردشلوا یدهدو و قالقا ا

 كرد لوا ر د ۶ اشک ! وا مادعا هس دس ۱۳۸۳۰۷ ( تولوا

 n رامتعا ین درد كنهعب را نادناح جد لای نالوا یلغوا

 شا ی یسهدوب 3 نا ادب هلا ىك و ما لا كن دنفا E الا هج ورب د هرکو

 ۱ نالوا یھت از هلا لوخد هاب را هاهح و ىج هنلوا ناب هدر زو شوا

 N 1 O ۰ ردشلو عوفو یاب ےظع هب هيالعتل ود

 ۱ 1 را رصد قلهدو و یرلانعف و لما یاینم لر ول رانف هک وبلاح ۸

 | بقرمو مزالم هغل هدو و هدنګا كراولرانف نالاق هدنحراخ هعب را نادناخ

 | هدنلما قلوا هدو و كلردا قر ج ردتلاپ هساضتقا یرلکلسو رارابتخا

 هلغلاق مورخ ندنرل هدام قوقح رانو ۰ ید راو هک قوچرب نانلو
 ا ادر یک
 | ° ردراتمالشاب E هاب را يلعلا 2 نعو ےکیشیا هناع

 ۳ نالوا ی رات یی رعل هدو و نیتکلم ید ا رد هداز یاش



 | اشا لع هل :هح ی

 ۰ کا | تیاعر هدانزآ مش رک وا اهن

 هد هيا یسداز ردار و e كب وقع در

 ۰ راشما هدکلشیا

 یسردشا صیصخ هنادناخ ترد ا و كن دنا ت

 كنهدازکبر هشد داسفو هتسر ولی < لاصم هکیدلاق ۰ یدا کر 7

 نالوا ند هع را نادناخ ف ال وب نده 3 ۳ دین



 زا كرعو ظاشا یهکاح تلود هلغغوقوط هندسح رلتسود صعب

 ۱ را د ل تاج و هوت ۱۸۰۵ ) نيرا

 یزوروم یعیدلوا رادنتءو نویدم كنموق نانوب هدلاحره نکیشلاق قمر رب
 هلا لافغا یرلکرت كب یکارمد یفوتم ندرانوب صوصلنایلعو یمایلماف كب
 کت یدبا شلوا یسیقیقح نام كبضغو تدشرپ هلبو بوریدنالاوا
 نکیشلو توق شیاو هلی وشت لرلتسودوا هن . هدنس هنس ( ۱۳۲۳ (

 لاا هدلوناتسا یاتوبان یردارو هدنسودرا عش یتیدنلو موقرم ربم

 نایغطو تکرح ابتاعتمو شماعا فیقوت یئآارحا وبشا هلا لیلا فئاطل

 یهتآ ۰ یدرولوا ابه ربتجز نالیکج یدیلوا شمالو عوفو
 یدا م ندرتسود ندا راطخاو ظاتسا ییدیلعتلود هکر ید كب كلم

 هیلعنلود ناهاوخ یخ راسو اشاب ىلع یلناد هبت هیضقوپ طقف ردولهرتلکنا
 هدویغاباپ داسف سیر نانلوا تفرکو ذخاو شفلوا رابخا جد ندنرافرط

 . تقولوا هددسیا شلردنوک هبیلاع باب لئاسرو قاروا نانلوب هدهراسو

 مور نالوا یرلبهذم مهاهبانتعم تدخر هلو بویقل وب ناجیرت ندمالسا
 ا تالي وات هصن ؛لردیعا هجرت هلیمام ینیرللام ند_نفیدل وارصح هنشلم

 هلیماع ندنرلکدلیا افخاو ےک یلاح تتیتحو جورت یی رل هیبلق ضارغا
 رافسا بولوا ندداوم شلو ع وقو اراک هسلا و و شمام هنلا تامولعم

 راررمض هصن ندنربتابخ نالوا روهظ هدزرس د هدنلالخ هماس

 دشار یرلةدلو ینیرلازس یازج قردلوا رهاظ ندهرکص بولیروک

 یاصحال من هحوب هتشيا ۰ ردروطس هدهراس خم راوو فصاوو

 | هرزوا یربهیلبصا ترطف جد راب زوروم نالوا قرغتسم هب هیلعتلود
 ۱۰ ری کارها كعا تنا دیراع وتمان رها یراقلس

 . یهتا

 هیسور هرزوا یتیدنلوا ناب هدنسهرص یعباقو یسهنس شبزوت وا الاب هجورب
 یودا یب ولطم و یعاکحبا یارحا كنس همان هطحاصم شرکب یسیلیا

 ندتلود لاحر انشا هلود لاوحا هلکعا بلط هلاکم هب قبص بص هلینیمز

 هلاحر وللٌشو هدرود لوا هکوبلاح ا مزال یتیرومام ه هلاکت كتب رب
 ۳ ار ا ی جا وا دوو و نک ترک

 || بناج باتكلا سر ۰ ىدا شلتا هفرط رر هلبا یتیاعسو زمغ كنیدنفا

eT 



 شیاوب بولوا تادر ندنامولعم باععا رازا 7 اف ی

 صوصلا ىلع هدهرضاح لئاسم هد هسا کام کا روال تسک ید ۳

 هسا فا تلا یوا ا تشا حاات یو
 هبسور هدر و یدر سلا كعا هرادا ىسودنك ندنتلا لا ییشیا ی ۱ 7

 و شهروّع هراب قوج كب هنتمد كب هج هرق هدنزغا كن علیا 1

 شەربو ید یی رفد تح بوید مدرو هلوباتسا لاوسلا یدل

 رزوس والو رولک مزال یلدا نعت ندننطلس فرط كفلا مو 1

 سلع لرلعدا نالوا یا یدنفا تلاح 3 یدبا هدتعمال وط ۲

 هبسور یکی دماح یعاشن كلذ ىلع ءان ا یوا هدهلاکم |

 هلاکت لس دفاع هراخب نکل ۰ یدردسا ریمل لا
 یسهدو و نادغب UL هلغلوا هرهبی ندنامولعم نالوا ا 1 ١

 ناتو مدیا ۰۰. یدادیا قشر ات تلرکنا هداز یا ۲

 تقولوا + :یسا بجو یکتا تلرکما تولوا نما یلرتروت ا
 الا ا هجور هددشدا قو تامولعم زونه هکلود راد هنلاوحا كنا را |

 سلج و ندنفیدلوا هدکلروک تاراما قوچ كب راد هنب راتبن ءوس كراءور ||
 ندنعحهل وا ا هنتکلع عبطلاب ی كناحا كجهدا ناب رج 4

N,هدنتحیدنفا تلاح جد یعلد وت هب واراتفر نوت نوش كشيارب هل زات هل و  

 ول هیسور هدناملاکم نانلوا نایمرد هیفام عم ۰ ردشملوا ضارتعا بلاح ||
 مور ن اد یوعب بویهلو هتشررس كجهديا زارا ه هععتم لود آب

 هجر ندسلختوب هلغلوا عطقم هلاکم عبطلای ردبا روهظ جد یسهعقو ۱

 اب رتا هلغلوا لیلد هشابم عور هدنس نتلود طقف ۰ ردشمالوا لصاح

 ۰ ردشمر و توق هن ردیما كنا ||

 ۰ ید لاعشا هدنفرط هروم ادتا ینابغطو ناصع شنا یصغ كران و

 تا یرااروا هکنوچ ۰ یبیا لاح قفاوم هجنرودنک یرروصتو و ۱
 هبرکسعتکرح هلغل وا ازاغو راطو رار برص ۰ یدبا لکد رارب تاب وا |
 یتمراقبح لالتخا هد وراو ههروم نامه ییاصصا اب را ۰ یدنا لکشم ۱

 فوخ نداشاب لع یسلاو هنا زکلاب ۰ یدبا شرد هت رززوک |ا

 هنهللع كنا یدنفا تلاح ورتندنفورپ ا ۰ . یدررودا نا رخ و



 I ا RH رج ئ ها هاب ۳ یدتفا

 1 a ا ات ننقا فلا كرنا نارد
 Ek هلعف هلع تویمالشو یسهقرا كشلا و یدنفا تلاح

 | كتا خد راولراف نالوا لخاد هناي را ۰ یدیا لکد یلاخ ندئبشت
 ا ا تلاع ا یرفالوا تقاو هش رازسا
 || هلا کتا تتینایضع باسا هج هروم نامه ندنغیدلوا ی رلوزح
 ۱۱ ۰۱ راک ۲ راو هدر كتا حد لد *«ییدرژوشلاپ

 دال بوم قوچیسهرا ۰ یدرویدبا یعاسم فرص هلاکا ین هعفادم
 e فال o ىلا ناب
 ا یسەنس ( ۱۸۱۹ ) كنتلابا هروم هکر د هدنخ ران ی وقرت

 || هرتمواسور كناضقو هیحانره داتعمر نوجا یسهراس تاصوصخو

 2 ا هحل وارط نالوا تلابا یسرک یرلیشاب هجوقو دیلوپ
 | هقرق یکیا جد رامور یک یراقدلوا هقرف یکیا هیمالسا *یلاهاو رایدلک
 || ایرق بوئلوا ثیغت نکیا شعثود ترفاو تنام هی رب تولوا
 ] ود رولوا تیقفون ببس کو داحتا هدعظع ار كو روتک هلعف
 ۱ ۱ هاتیک یا هک روک ندا ةيزال ىل فرطر تفالتخا راد هاذ

 هدننعضدحاا و ماهور اکو هداذ ضا ضا هدمانصا ههجاوم تواب و وک

 | هلا هظیلغ ناعاقرهلب رردصاب لا هلیحا هن رلکجهدبا تردقحوعسو فرص
 | عج هدهرومو قلوا علطم هنساسا كنيفخ قافتا هرکصندکدلردتا نیم

 ]| یهراس تاصوصخو یفرصو لیصح كن رها هناعا نالوا هدقفلوا

 زا یهدهکلاو قوا بصن ردعر و لیکشت سلحرب ةرزوا كلعا تیر

 | هتسلروتک بولی روتوک الاس كنقاروا هرباخم ندیا ناب رج هلب راست یک
 | راد هناصوصخ ضعب زکیدو هن راصوصخ قلزای هدکم تارب رحت راد
 | نا ندقرط شور نالوا دوخوم هذدحل وبارط مارا رد نالا هلق
 " ]| هرکص ندکدلریدتا اضما هلا لاسرا ًايفخ جد هژانایلوا دوج وم بولیدا

 .یولو وغیر اباپ یاب نالوا یاجرت كنسولسنوق هیسور یهدهرداب هیلاب
 ۱۱ لاو هاب هداشا لو رورو رارق هکمردهوک هی هسا دنا
 .٠ | قجدشلوا ارجا هدنتح الحامو ابرق ندتلود فرط اشاب ىلع ىلتلد هبت
 || كا هنامتسا هجالائدل هلکعا لالدتسا ندلاح شور ییهیخو "هلماعم



 نیل ا ا ا ضعإ بدل

  یددخاکر اد 4 ا

 و ا ا س نوا هراس و هل ۱
 یر قار کک هدلک سا لاو 9و 2

 و ردزال

 تا 1 u ا رط و کندی

 راتاود تسانم یسک ر كف ار جوا وو ردنابح دن هعاض

  تالام هلباتمو تمواقب تاپسا نالوا ا رکصندک دا قاش

 دالوا ها ندزسای و لاا .زارفالا كز ويس ج ةعطقرا

 بولوا یفاو نسل وا غارفا هنلاح تیسب سس ا روت هز

 را ا a زردپا هدهعرد هنازجام قتیش#
 ایلاتا نایهصتسالاب ییهلوقت» یایشاو هدوجوم دون مد اج ا

 ر لا رخآ یاو و لق هعقومر ف هو هل وه ۰ تدایج هدنساكلا

 ۱ 2 یسهچرد را و دلا کک وا دو ۱



 زارفا کر راو مظع روز هدرمدن زککیدند دلزسو هرزوا كلا در

 الا لها یلقاو ناینسرخ نانلو ندزکتلم یناکس نکا هعطق قجهنلوا

 || هببنجا لود نالوا زکسنج مهو بلاط هنامولعمو زه رازس هتشب ندقدلوا
 سکعلاب هسبا مالسا لها کش بغارو رکشهاوخ هنابسانم بسک هلا

 . دنسالبتسا دن زکتلم دعطق لوا ندمک قوج هلفلوا هر ی ندهاقدوب
 ینایخو ردغرب هلی وب هدنتح معلم هدنسو رولوا لاعاب یتلم مالسا بوک

 ٠ || نکل ردتمالس بجوم هچرک | تماقا بودیک هبایلاتا ۰ مهروک اور

 | شعر و تب رومأم هلتیئیح لاک هدتموکحو تسایر دنسم هنس قرق زوتوا
 3 . دارو ؟رارق ندنروتکلعو تماقا هدنعاح و رب ا وروا هدنفح هسیک

 1 ۳ ا اورد تاك شف ندم *هدنفو لفاتسا لا نطو
 . || یحهبلوا لئاق كتبج جد یرلغا رطاخ لاوص هلا هناراک ازهتسا
 راهور ربع ردقو هدندخ ودنک و یسرب و باوج كرهبد ردتلذمرپ

 ا زار فثک هد فحشا اشفا نی رس یوک یسادرف نکیا او

 ۱ قلوا شيام هرابلهروم نایتسیا كمردنوت هب هیسور یییدنک بولوا بذک
 لاو ) ۰ یهتنا ۰ ردندنس هروزم تاماتخا كنولپ وغیر باب هرزوا

 || هلی رات ( ۱۸۲۰ هنس لولیا ۲۰ ) كنولپ وغی ر باب ۰ ( هلادنع

 س ۵ هلتسم حاضیا یب وتکم یتیدلوا شمردنوک هبی وع رظان اخروم
 ۰ رونلوا هوالع هلیقر ( ۱۶ ) هدرب ز هرزوا قلوا
 ك الود یراترضح یا ناخ دوجخ ناطلس هکر د هدنخ رات شکو رب

 غ هدنراودنک هلیمرع قلا هنسهرادا د ودنک نس هفاک كنتادراوو توف

 ا ی احا رو كليا مور نالوا. هل
 نوجا هعفادمو موسهو ضرعت كرتکلع عقاو هدندودح ناتسنانو

 )ع ا ا راقم ا روك تكس ت روق نالوا

 ناتسنانو هيلا راشم ۰ یدلیا موجه هاشاب ىلع یلهیای هدسنح رات
 | تدومو بح هنسدقرف یلوتامرا ندفرطرب و شغلتوق هلدتفص یک اح كنیلاع
 ۱۳ ۵تا نرمال و ار دغ ناس ندرس کدو راها
 ۱ ٠ لا راشم ياا نارو کل ۰ قدما راتخا نفك

 لوغەرق یماد هسلا لاحو یدتا ادب یرفس لاح هدرلغاط و یدنوب

 ۰ یدرارروک هدنک وص هلراهب راح زکلاب یزبزع نان رانو بولوا كعد

 ۳ چ هنا ۴



 نداشاب ار

 ۱ 0 یدتا در ر قاغا

 | ۱ یو ى اھ ی ق

 ایشان وشاب ناتو هدنسودرا ۷ تولوا قرمت هبا

 2 هلنیع ها ِِ كعورر 0

 ا ا نينا ۱ كن را ناب یادی ۳ تل
 قایسو ام جج هع يدا مورو یا رد ۱

 ll یدلروک ردراما ا راد کوو ۰

 ۱ تها ر دف اط .هروم اردا e ا 1

 هب و هی شم ر و تا ءاشغ ق ار رصب هکناص

0 
 0 علطم ها ۳ قیاتح دلش ود را و ۱ ۳

 E . یدرویمروک ییدد د



 ۳ جت ددا نیا ت هګ راو هن ا 4 ا

 | قياقح ن ا فقاو هشيا هله ۰ یدا لکد لباق |

 | هديا لکد مولعم یرارسا كنای رتا لصابلا ۰ یدرویلیوس یلاوحا
 ١ یرک یا ءوس ارور تریصب باعصا هلتهجوب ۰ یدیا هدنادیم یراثآ
 ۴ : یدرویلیا سرفو لرد یک

 1 رزوس رها زر كرلمورو رویگ هل ادر دە ھەز هی دلاق

 : ۰۰ یدنا رویلیدشسا

 4 ك كىال ا ا هرژو ا اورا
 ١ 2 هدا تم وکح ی داکرح ضعب هجاب رتا كبر هکش توبات یردارب

 ۳ 1 طب ی رکش نکشیمریک هلا هتشررس مهر بولیتوط یرهکش هلکمری و

 1 ۰ یدیشمراتروق نەش هلن وق هقاو لارا هسنسد

 9 ندا نداسور هدنطساوا یسهبدالیم هنس یمرکی زوب زکس كی هدعب

 اتو ىدە یرهنلا رخ دس س صضع) راد دنعبدل وا دا ولات یعاس

 ۱ :كنس.هچفا و یتربعو ید كر توان نکشیعرک هنس هک تنشاب

 ۱. ۰ ردشقک هصالق بوشواص ندلوناتسا قردلیروق هلبا توف
 تنم اب ندفرط نادا یطسف ندناصعا اب رتا نانلو هدل وماتساو

 1 # رظان اخروم هلی رات یسیءرکب كنسوتسغا یسهبدالیم هنس یمرکی
 | لاوحا سست ندنغیدلوا ملا هبا یدنفا سر ) هدیوتکم نالیردنوک

 1 فاتشکتسا یکم ۲ یوم دلم سل هم دوز یتوک هعج نت رک نوا

 ۱ هدافتسا را ید رام و كرادت یی راهرورض خاوح ارقف هدرنص

 ۱۱ ۱ او لرد کیش ندارد نالو ند رک هدا
 ۷ 0 ٤ ا ود ) یدد رزقستا هدلودامسا یز هن نکیا هل و لا یدندا

 ۱۱ ی لر یژوسو كدا بناب نالو شر تقولوا ۰. ردشفلوا

 | ارد ۰ یدیا یعببط حد یوا علطم ۰ رسا اعا یفیدلوا عملامم های
 . || هجو ارخون ۰ یدیشغا فشک لوا نامز قوج ندنعوفو یبهقیقدوب

 ا یا رد ار رر شبا هکنروک لزاما
 ۰ ۰. ین او د تلاح کنوسارهت نکل
 ۸۵ كماوض هل وا رطور هروک هشدلوا ناب هدنخ رات هداز نات
 | ییراثیاره هرکص ندک دا منو د یبذاکاو فیحارا كجا طیلعت

 رک مت را ۱

 ۱۶ د ککے کود 2 دوو



 ' هل .راناکد رات یکی دنر هل ٤ ا را اتاق قوچرب

 ی هرجو یک 2 وطو یک ن ویلاقو یریمکو كفر و هر ندر

 هن رلع قدرح 0 اط رقاق یر ا کک

 و رد تعج هلا ll ا ور 2 2

DRENا هوا شاآ یلاعت ا ا 0 راّشعا  

 رارسا وب هک راو ِ ۰ وام روما یابلوا مولعم

 e لاو ا کک هد را و رانا قاارا

  eهر ۶ لداراو لفاسا ا 0 ۳۳ ۱

 هد رال 7 وا اناعر عمو ۰ هد را ید و راهلوتموا طعف

 رارودشلا یی راق الو و مهورپ هبا کک والو سان

 هر راعهر اخ هروک اکا 1 سا مد ی کک ولو رام و

 .قوئوم ند هیلعتل ود لاحر هدنلالخ یمدنس ترد زوتوا یت :

e ۱٤ تدوع هد ودیک هنادغب لا ۵ 1 کک  

 جا رسا لد ےل واریت ا یلرگت ات كنس 4ب ع ا یا رو

 ِ هب هط وارب بوریک دغا وڏ رو ر ناک هد رق ر هرزوآ كب

 زیست مس کا وا ا بهذ ا ۱
 یس هغر E تالوبا او یه هلطالع هدنآ ا میرزا ر یراکدتا ||

 راه رح هدور هد هب وا طف ا یسهبلاع ا یک نویامه یارسو

 قارص راو یرلناشن ۵ راعو یرانامودو هلع و هدنجراخو

 ا یادم قوا هک وسر ول هل و دا تفد ردیک هاب كعر تود

 کک ۳ هلرکسع ول باش كي هت .هدن رف رط یسوبق و ا

 کک و یرتاشن لایجشوا واو لازج ور ل ا ا دوب |



fi} 
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 یریشکب ولع هللا هبنجا ةبرح نفس هسیا یحا زافو هحوتم زنا دکتنا |

 اهوو زونروک اا اوا تبارقت زار تلا ۵ ۱
 سنا كمحا هوهت نامه ۰ ردیلایخ رب وصترب رزتسوک ی هیلابخ روص

ET  کرک یه یاس ناروا :مدهطوا کیم وراهیعات 
 هدناتسکنرف رایوب ۰ ردبا لاوسوید ردعمر هلوقمه سچو هدن انتا 2

3 E موتسود یه هدکدتسیا كلا طیلغت وندر ردو گكنهدلب رپ 

 ا || یراو یسهلق ریقو یترو یارسو راعماج یک هینایلسو هیفوصابا
 هلکعا مارباو لاوس وید هلوا ییعم ه ا اما لوناتساوډ هله ||

 روصم مەل زکلوف یتغیدلوا هن مدنفا قرفلوا ریفتم یفول كرا وب |
 یهلاخوب زکهدن راراب هدرایش زسلصا هلل وب اصعب یرلهلوقم ماتسرو . :

 ا ریا انخا یهبضق رەد مدلو ةجهلب و هدارو یو و مدلا ندمرکص

 1 یک هدندورو هلو ا كردنا سرقت ر یتعیدل وا هن ماره تاذوا نکل

 ِ | لوا هنسودنک هقشب ندک دلرب و تما هدک دا داکح هتلود ناکرا ضعب

 ۱ | ضعب ینادناحو اب رقا تلاع تقادص لاضم ناو ناود ناجرب نامز

 ۱ د ا رادان ندا رارضا هدما لا هداع فالخ یس داتا

 ۱ ۰ ور لس ناد لوا دک را مداز ناش ود قدس رتسوک رارتغا

 || سدنهم نالوا شیک هبیلاوح لوا هلبا تیرومأم هنب یاصوصخ ویو رایا
 ۷ نالوا فلخ 61 ۰ رایوس یعیدلوا شیلا هلینیع حد نددنفا قاحسا

 1 مکلا قوتوم هن رانک كنحګ رات هداز یاس د یدنفا دعسا سد ون هعقو

 . ناقح ندنغل رک رالیک هدیعلس رود هکرددنفا فیظن نطصم یکیدید

 ۱۱ یلص هربخذ هنادعب ردسوشموف ىلا كخروم ردنافص بیاعکتاذ

 ۱ ری ود یا شمردعا لک یا یدننفا تلاخو یدا شک نوجا
 ,EE ا

 تو ینایغطو یغب تامدقم رامور ورند رل هنس رفاو هکرد هداز یناش هنب
 .هدکعا راضعا هدایر هدر یارو شاوب شاو هلهجو نوغب وا هلاحو

 ضص راسجا هرابخا یرارسا هلوتمو هکیدلوا تفو قحا ۰ رلیدبا
رارابوب و هدو و هرابک عامط

دل وا راند بلج عنامندنفرط 
 1 9۱ . دللایدایعلا | رظن هنعح 

 ۰ یهتنا ۰ یدبا هدنسهجرد راعتسم تایح "هلازا بیس یلاعت



 هد ز درکدقا ا مدنمهرص ی یمه ِ

 ۳ و مور نالوا ش

 هيد هک ندنس هدهع 4 ۶ هکرکس روس نوچ ناب س ا

 / یراب را لضم ب a ا ا

 ۳ زکدقا میام زکسرو رک یدعت ی 1 ۱ زسا یر

 ار و هدا هنهادم ۶ a هروک رد د هش ا زس : تقوو

 رارف یک یییدقیج هبادیم یسدعفو ۳ ۹ ۰ شما ریو ازوس هو ا

 ٠ یل ا وښود تسرتچ < هتم

 ۰ ا ظا مصق هند وجو لازا اش لع لب ناه وز

 هلکدردتا صیصخت هبدسعپ را نادناخ ی رد یا قو کوب

 قرهلوا زسل وب هدنچما كنق وزا یک یر زا سوی زولراتف زاد
 ۰ یلمدق نالوا ند هع را نادناخ ىلا یتیدلوا شم رد تب ۱

 ځد رانا یالوط ندندم السا بصذ یسدوب و نادغب هبا عج و هراولرانف

 u تلود لاجر ا رود ندز زغارب یس هلج قرەلوا
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 وداسف شاق هدنهاکر ایرنا هتسیا لاحم هدقموقوا تنعل هیدنفا تل
 ۰ یدا هدععوقوط هتف

 4 مارض هل نوکینا ك شوب و ۶ ران ضیمو دامرا تح یرا #۴

 ¥ ا اهدوقو نوکی # موق ءالقع اهنطب مل ناو #۴

 . یدبا لاح ءارصع ناشیدنا رود نلّآم كنس هعطق

 تلاح نکیا هدنادیم یتیدلوا هدتانیق داسف ر هدننس كرامور لصاحلا

 . مانالا نم كرلزوس ولردو هصساضتقا یسهیصحت تاعلاطم ضعب یدنفا

 یربصب رصب هلتهجوب بولاق هراولراضفو زتسبا یتفیدلوا ثحم عوضوم
 ۰ ىدا زلئا تقد رظن فطع هه وڌ تاراما هو ندنفیدلو| ولابف

 نالوا ندنساضعا ارتا یتقیقحم هبسلوا زوسرپ راد هنداسف *لرامورو

 ۰ یدررردتا هلاوح هراولرانف

 نایصع كنسلاها هروم هداتا وب هرزوا یعیدنل وا ناب هدر جرات یح
4 

 هدقدنلوا راطخا هبیاع باب ندنفرط یتراذس هرلکنا یتیدنل و هرزوا كم
 مازعا هبهروم كن یزوروم هلوقت یناجرت هناحاود نوحا هدام قبتح

 مه هدنلوصو هبهروم ندتفیدلوا لخاد هاب رتا هوا هلوقیآ ۰ یدنلق
 هن راهعوبت تلود مدقا نار نوسروط هلو تح هب را ذج

 هرکص ندکدتبا عیحشتو قي وشت یني را هدرکرس هرزوا كعا نایصع
 ىسملوا نیما هلهجو ره ندنساناعر هروم كن هلعتل ود هدندوع هدا سرد

  لافغا یتلودیالکو نالوا رخ ییندلاوحا قیاتح هلیسهدافا یکج هلک مزال

 قرەلوا هلضفو یدنلوا رظن فرص ندنقوس رکسع ههروم یبم هنکیدتا
 نالوا شفلوا فقوت هرزوا قلوا نهر ییالوط ندابسا شعب امد

 هیلخت یلیبس كلی روب یلغوا كلامو روام ندن رلیثاب هسجوق هروم
 ۳۱ را ص ا قو میدن
 | یرامور هروم یدیسلوا شلردنوک تام و رکسع هباقک رادتم هبهروم
 هاب لا لاحرد هلی و هیشا یدرزممدبا ترا تسج هناصخ نالغا

 ۰. یدرولیریدصاب نایصع شتا قرهنلوا بیدأت هلهجو

 هدنسهرغلوق هناب و هد وئادلا هننزوس كناخ ر یک یزوروم هلوقن

 ]| هدکعاو نایلیا ما رتلا هدهجرد یحرب ینلالقتسا 1 كنهبنس تنطلس

 ناو 4 ٠



 ید هلا تالاح ضعب رکید هرکص یاهن شک ایوب كنالکو 1

 كنساناعر هروم ورندنفو یلیخ یلود ا e ردشفل وا دیأت ا

 اکو هدهسبا شکا ماعشسا ی د راقدل وا هدن- دخط منع كعا نایصع

 تم هدهرداب ییقیقدنو قیقم كغك ندنغدمهلا تالیصفت زاد ۱

 لها یی >بنلاها هروم اب وک جد سولسنوف هلکعا شرابس هنس ولسن وق

 ردق صور ندنکلع "لاها نوعا یمراتروق ندنلا كمالسا

 هل ندنعدلوا شلدنا ام ندنفرط یس هع وتم ا دن ر

 رار هلساطعا شورغ كی هرزوا قمزاب ر کسع هراشادرف مان یتویناموق

 شلدا ذخا بم هست كرو نم سلیم هرزوا كعا زارا هن رها

 یررومام اب ربا نانلو هداروا ۰ ردشلا ید کک نیبم یغلدلوا

 7 ۳ یینظءوس نالوا هدنتح رابینجا كن هملعمل ود قحا وا فقاو هتشکو ۱

 تاسسع و تاقیفح كرا یتساناعر هروم نالوا ايهم ا هدب رقدهعو

 یوبناموق هکر اشعاب یدک رب هل وش نوجا صدع ندنسهیلا وتم ۱

 ` كنتسولسنوق هرلکنا هللا تلج هدر لو هزنم هرداب نی راشادر ||

 هدنروصح كنسهد و و و یتاهیلکتو تادافا نالا عقاو ه هم را رودنک |

 یتکح هبا تترت نایزوررضرب هن راودنک ییالوط ندنو هسلا راردا رارقا 1

 یسیشابهجوق هرداب نایلوا لخاد هباب را زونه تیفیک هرکصندکدلیا دهعت ||

 دالا هلو هدوب و هددت وا را مدیا و تساوی
 یی راتیفر هبا راشادنرف یتوناموق هدهسیا شما داقعا هدکب هبهدفاو |
 نادر کشا ا ررقت ییفیک هلهجو یع لعل د ادل وب هرتم هدک دما یاس بک 1

 اکے کو ا یک لس با رییط نا را
 لراموق مهدلاح یتیدلوا شلیا تلج ننظءوسكن هبلع تلود هدنفح یلود |
 هرناکنا بوراقیج صوصخ راتات لاحرد هدو و هلکعروک دب وم ییتادافا |

 ییفدلوا شمالا هی رب رحم ع ررر تا طی یهروم كنتلود

 ندسنفیدل وا شما امنا هبیلاع باب یدربخ یی یلاوو راعشا هنسیلا و هروم
 دن راشیاهروم هرکصندناقرهلو توو یتظءوس هدنقحولواکنا كنيلامباب لا
 ») ردشاکب و و رام یسکع هناراطخا نالوا مقاو ندنفرط رکنا |
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 لس کت هلئسم 9 یدیمرا و ی كجا مارا ود کیا ردن وک تان و

۱ 
| 

 امجلوا یتیرلوص كنب رایضعب ندنرتزفروئ و ناعل هروم هکهفداصت قاب
 یدل هنناعل هرداب هدننیفع هروک دم ةو e رلکنار نالوا نواب هرز وا

 | ليس هعلاطم كە اعا توعد ئ 2 له ءوسكن هل تموکحینادوبف كننکدورولا

 ندنراپچمک مور ندنفیدلوا شهر و رارف هکمچلوا هک ینیروص كن

 ۲ دم ام اب یتشکو جد زوغالق ۰ ردشلوا روبح هنک رادت زوغالقرپ

 7 1 ردشاهیاکح a ولي وغل ر باب داد تا واسد و هبسور ۳ هد رداب

 2 1 نالوا تصرف دص رم نوا داتفو ضرغ یارجا هسا ولپ وش ر

 نالوا هدنتح ولهریلکنا كانهیلعتلود یالکو ځد یهداموب هلفلوا ندنقاط
 قع ود هلکشر كج هملیا دی ات هد هم ر ییدظ ء و

 ۳ هد یارجام هرزوا

 ندقدنلوا تیفیک "رک اذم هدنرلتب هدافالاب هنسیشاب هحوق هللا یدیلوپهزبم
 | هیدعیس راز رج هللا طبض نسهر زج من هروم یتلود هرنلکنا اب وک هرکص

 هروم وا قلوا رادم هبلط» لوصح ندنهدنلو هد كعا قاخا

 | هطساولا ینیدلوا شهردنوک یکرب هرزوا كمچل وا یی راوص كنلحاوس
 ]| نکم یزاربا دنساب :لیلدرپ کوب ابی هدقدنلوا هدافا هنسهدو و هرداپ
 .. | ههک نادوبف یک یقیدل وا شبا هدافالزوغالق هلکعا لاژس ود یبرولوا
 ۱ | نوعا تیفیک قیقص قحهالساب هکمحل واند راوص لحاس هدتعاس نالف

 | هتفیدنوا هدفا ود زاللف هاتشا الصا هسیا رول ر دنوک مدادقعمرب هل

 كمچلوا یروص كنادویف نالي ر دنوک ندنفر ط هدو و هدنیعم تفو ی

 || تیفیک رابخا هلآ تدوع هنغانوف تموکح بوروک یتفیدلوا لوغشم لا
 | رانا [ تورم هش هدو و نالوا یخ ی ندنسهعدخ كنادعا تكعدا

 ۱ ۰ ۱ املا تب ین الا تاو ةرومت فک بوران
 1 دی یننظ ءوس نالوا هدنتح هرتلکنا كنيلاع باب د هداموب عقاولافو
 | هبهروم هطوا هش رزوا یسهامرم تاراطخا كنترافهس هرتاکنا هلکلیا

 ۱۱۰ وا ق نارا بت ای ورکسع ناتلف هل هززوا اتللردن وک
 ۳ سس ی

 رکسع ههروم هسقوت یدبا یعسبط ها یسعارا یتسهراج یس هيل ند هیمرلاسا

 ۱ هدلاح یعیدلوا مدار ندانک زا یدنفا ا یدبآ هداسو لس ك

 وه 1 کرلی ۰ نصرا رالعع هناا ناعداو كرد ی هل سمر جاو هلب و



 وا هو

 ۰ ا هد ی ا

 .قر هوا نیما ید لدا ارد ا كندا LL داتصا ار

 ۳ ۱ ِ ۰ کک ا

 هد 9 کک

 ا ۷ را :اتیق نان 7 ا س به

 هيفا قوح كب همفد وب هب راودنک ندنشآ رطز ولناقع ارزو ۱

 ٠ تعواقمو هاب ام هله لالا شا لع ل لد دن هد ةا ل او هده ۰

 تنواع»هلهح و یتایلت شلوغ شان راناتیف رک ذلا فلاس ندنفیدل وا و | هدکعا

 ۱ ۰ ردشفل وروطسم ود ( رد راکچد ا ۱

 ١  0د دالا 3 کک ٠ ®

uجد ول راکنا تود و دبن ی ول ها ا  

 راطخا هنامربم و ا هب هر ود قردلوا هناهاوخ رخو رناصاخ

 قره ادلا اا AL ایرنا ت تلود لاحر ضعب هات . ییددلوا هدکشا

 ترا هوا وو ا د دا ES ءوس هدنتح ولهریلکنا

 مدانآ یی دنا لاعتشا لا هیاسم یا الو یدنقآ تالح ۰ زمهلید «



 0 ا a رسا ریس هر زوا كا عورش هنایلعف ید ارتا

 8 ٠  یدبا هدکعا

 e چ یتاروصت كنابرنا ۶
 ا هدکیلشیا ردق کلم ندهروم ورندو یی ییاصا ارا
 با هد مرغ ثمرس هنادبم قدرا و كن راهاگتسد هاتف

 ۳3 ند كال یراق دلوا شلا زا هلف یاد ا صا هتهح

 ۱5 ) هدر ز یس هجرت تو وص ۰ e هارجا عقوم باضتالاب

 1 ۰ رونلوا هوالع هلیعر

 0 دا نا لول سس نر لافتا یو وش ادم هشت
 نوا لاغشا یرلنا هلغلوا ردتععو e هن رح یسلاها هرد وةشاو

 | یستیمات اب یلع یلتلد هو یلدا زواج هنفرطد ا ارام اف
eا ا دنا هل اشاب لع رار هالا  

 | یرلهطا ز زک دقا هللا هرومو و یوم هب دان هرزوا كما ےظن

 بهار شاب هلا ی وع رظان هرزوا كعا عیش هنایغط لوا نار ییسبلاها

 اع واو یرلعا راذکو تشک یتلحاوس زکدقا كن روغی غ

 ۱ 8 وا رکذت هدلویناتسا نش كام یتارحا كنساغود هیلعتلود لوا

 ]| كنسهعطف نوا ندهب را نیافس نانلوب هدنفمصت كنب رابع اب رتاو

 .هدنیتکلع هرزوا كاردنوک ههرومو یرللوا نایفط یاشکن اب داب هدزکدقا

 . كم را ها هناما نالوا دوعوم ندسیرفو مصمو یلدا دا راد ها ولسلک

 فر كنتسسلاو و رصم هدشدم یاود لاناالتخا هرومو یلیصح

 ۱ ۲ تم دخ لا سصعو كن رلود یلوانو هیسورو ی هنسهر وط

us3  یسلردن وک دما هبهرومو یرلهداما 4 هرود كلرامور نانلو هدنرلب ر  

 ۱ ارت

 ۱  هنیتکلمو ردو سصمو هرومو هاب و غاط هرقو ناتسپ سص هب رزوا كوب
 ۱ ا هنماکحا یارحا كن هم وق ره دعا هلا مارغا ام صو صح

 ۱ ی ا ا ل نالو تون سا شو

 نالو هدلوبناتنما هلیشرعم یسهینخ تیعجب لوباتسسا هقشب ندقدنلوا
 ۱ وراپ هلا همزال تالا یی لک هحاطا یدل كرنا دوبق مور

۲ 



 روا ندسیکو رهو یر رلکچ دنا ارو

 اردن | رادنس م ا ی د دهعت ئ

 رح a هن :دزوا e ك

 سمآ یی رب ِ
 هد وب رب یکیدلیا ما لا كيمو ر ظاب جدو ۰

 قیدصتو لوبد ندنفر یسهرفخ تیعج لوب شا سی دز وا ۱

 نرمشت ی هب دلیم AT: J) 2 ٤ وبش | هنفرط یموعرظان رب راداکوب ق :

 ناح هد 1 0 اخروم هلسیخ رات یزوقط یر ب كنب
 یراه رب هلن اه 2 هود لر ولناقع نالوا ید شرت وو تهذعو لامو

 هل رک انو دلو اا .یرل هی رج تاوداو تام هلا یر هی زح

 یلدا رادنشا هنطبض رار هلا هراس كلام كنا ود ك رکو

  rقااراو هاك کک 2

 ام
 ا هنصوصخ ی و لوم اا هدر ره ۳0

 ده ضدھد یاشا نام و ا نمل زاب زا ود ۳۳1 دندن باح یسع وا مادقا 0

 a و رعد و 2 AS و هلق ندهوق كروصتوإ هد هسا شلق

 فلاس 2 رکو یس دیفحس تیعج لوس اتسا ل رک هلکشا ی و رذعتم

 فرص ا كوا .یاعود ۳ یطنطسق ی سافا .نادویف ر ؟کذلا ۱

 € 3 ییسلد ءا دا 0 رداد نوجا ق ٠ اک لر ظذ

 e E ربع ازم سالم ۷ 1 رک | یوهرا



 دنس یخ تیعج لوبا سا نوعا یلاصحسا كنابسا یطبض كنوامخ

۱ 

 وق نانلوا 7 هدل وب اتسا هروک دم تعج هکعا ارحا هاب دلش تابا

 رادقم هلن ندنفیدلوا یفاک هنتسارجا كنهعظع تاتش وللوب هب رح

 ۹ ` شەزايە وع رظان اا وج یتکح هلک مزال كلردن وک هلواتسا كن ەد رک رس

 نالوا تلط نیت ود کا نوڪ ا یسایلوخب چ ورت یوعرظات نکا

 هنطبص كنوا_ه یاعود هن هدلاح یتیدلوا ردتقم هنارحا كت واعم

 ۱ ۰ ردح رارصا هدنص وصح یسارجا یا كتا نالوا اد

 | ریعروک یتدلوا شار راج دشاب كوا یسهضح تبمجت لوماتسا

 هروع راه وا كحهدیآ تکرح هدنفرلح ناو كنسوع رظات هد 4سا

 | ازارنحا ندنسعا روهظ كضراوع ضعب بجوم فو رو تنازاتحا

 | هجا نامهو راشلوا روبع هكا تکرح قیفوت هشوزومان یآر كنا |
 ۳ ن هری تراک نانلو هدب رش هوتس وم نوا یکرادن ا تامزاولو

 لحال ۰ رلشعا هناعتسا ندنراح مور نانلو هدراتح راسو هدکب هجوهو

 " هریک رش تراک هلیعونضم ناسل كناب را ندنفرط هیفج تعج هناعتسالا

 || هوالعو لیز هلبقر ( ۱۷ ) هدرز یسهجرت تروص كیوتکمر نالپ زاب

 دتسهرا هرابس وق ا یرلانعم كناراشاو تاک نالوا ص وصح هاب راو

 ا تعحام دق رط ره لجو و دوخ تج ۰ رونل وا حرش قرەنلا

 , هلکعا قق یتح هم هنلوا هناعا بواطم هجورب ندفرطرب هده سلا

 ۱ لونا سا قرەنلوا رظذ فرص ندنطہص كوا یاعود هرورضلات

OR aaكن رترمضح خوان دو ناطاسو قارحا تنوباههیاع ود هلا  

 ع غا رارک كرها ر و رارق هنسارا تنسهراح متفرک و ,ذحا ابح
7 

 | ۰ ردشفلوب هرزوا رارصا هدنشاسیایلوخ هنیموعرظان نکیا رشا رامشا

 یتیدلوا صح كزوزو هرفرف لصن كنيتالتسا یرداسکلع
 نان ردق زن | تنرومش هکردشع د ایکح ۰ رولوا مولعم انع ر هلسار وصت و

 ردررعع ی اله لی لوا ندل رص و هما رم هسرول وا هدابز ۱

 د یتاذبشت كنیموع رظان |
 مور ندنفرط ینالسا یردناسکلع هدا وا ییسهب رحم هنس ) ۱

 | نی مشت یمهبدالیم نس ( ۱۸۲۰ ) و اباطخ هنفص ره كنناریتعم یسهشاط ۱

 ۳ چ كلوا و 0 ۱ ۴
Kird 



 مین هماننالعا ر

 م رونلوا د اب اد ) ۸( هرز زا ید

 یاععتسا  ییتنالاس یناک ینالسا یردناسکلع م را ندک دلدیا رومام

 هاب كنا ید وتاسفا هرص نوک یکی رو را تعرع هوونشیک هلا

 E BA ۰ یدا رت

 تی الغار هدد ورو لوس روا هنف رط را ی یژعد
 3 سویروغبرع و کک

TTدعطق رر ناک یزورو» ۳ 1  

 هلبرلتراشا ( ڪک ) و

eاش هک رد تم زاب وا و جی كن كف  

 توبا ر ین ا تانتینالسا NER ع ولد ر هنلا و

mmاب دن رج ۰ و ارم لر رد ام 5 ریس  

 ا ا و 1 2 نوا
 كه رطب ندریبعتوپ رامور نالوا علطم هداف هدام ندنک وبا شو | "

 ً یدراودا مه هل وسااب ۳ ۲

 هاب رتا هدهسیا شمزاب هلا راهرابع مهب نیوتکم ید یزوروم الوتد |
 ٠ یا جاو یسانعم ةا دزع روا باستا

 ۳ هدنساد ود ا كتەماشالعا روک ذم یو 2

 0 هبلالقتسا قومح یرلقدل و۱۱ شفا عياض یسیلاسها و ۳

 دن ریدعتو ز واج عفر كرللاظ نالوا هنمان ناراد رکو .هنتسداما
 رادایض یعلاط كنات نانو ورندنفو یراقدالشاب هغلابج ب وشیلاچ |"

 رادب یرلتریصب ممثچ كنيلاها «اناریثات كفراعمو مولع نانلوا رشنو

 هرکتسم قمروط هدنل تک كلاظ قترا كلردادهغو طس عدل وا

 تفئاوط كنا وا یامدق نالوا زعدادحناو لک ندنشیدلوا یقازتسومانو

 یل یرعد هرزوا كا رل ا رګ ارجو لحاوس یهماننالعاو

 ندرنزوروم ااو و دل رام ور کمد: هلجاوسو را

 ۰ NE ۱ 1 END ان 2

 . تیج طرفو تي ورو لقع نالوا بجوم یی رعدعنو قوف هراس



 ۰ قب و ا Ml 4 ن زكا ll ا

 ۰ ردشلیا

 س 1 ندا را ایت دلتا عن 1 هکر e ندنمالک قابس

 ر ا او يس ودنک ؟ یک دلا لکو یو

 اوا یانم ا
TTردلید دنعلد) و ت 4 و فروخ  

 العا es ۰ رد هلا

 دنسهتنلوپ كن روطاړبا هیسور كم هديا هاج یتسودنک

 1 ب ۱ یدرور قلا
 باید یک رب رص ییسالاها دیفسرح ریازحو هروم ولهیسور هکیدلاق

 ا راسا قمردنلو یک تلارب هدنلا هرزوا یعاللوف هدنهنلع هیلعتلود

 ۱ ۱ دن را لاصعتسا e قرش هد وقلق دو دوخ كرلمور هسقوت

 e ۰۰ یدزعرتسوک زاوج الصا
 ا یتلبم هنساسا یتموق نانو یاحردنم كندمانرلعا روک ذم هدر

 | ناشوب هم مورو هنسلاها نادعب و قالقا نالوا خلاب هن وام ترد

 | ۰ یدیشلاق جراخ نوت نوتب راب رص هله ۰ یدیا لکد لماش هراحالوا
 1 .هرکص ندقدنل وا مادعا یروبهرق هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب هکوبلاح
  هجدقا نا را نج ۰۰ یدسشعا مای هربلح كسولیم ایرنا

 ۱ دایر نا اا ا رووا ےل رد وک ںی ونصخ و ومم د اتارا

ON)مرد قهر هلی ر ات یسیم نکن کدام ی هراس  

 بوس e ا نال رد وڪڪ هعفدوب هدب وک نالوا



 ۰. .ردکرک قلوا یروطا سا ۵ هیسور ۰ 0
 ۰ ىدا رک رد یرلقج هقلاق هغابا | در ولپرص یک یکیدتا ما وا

 تکرح ندنررپ دیش یرما روطاربا 4 . یرضوطإ ندب غوطاام

 موهوم كن اصصااب ااب را ندنرتقدلوا رامدا ضا را رص هنر ۱ یدررٌا

 ۰. یدرزام هب هن روا یی : رودنک نامه ٩ هدب ولیاق ا

 ندیم مصا 1 0 هل یزوقط 3 ترش ٤ مو ۱

 ِ ا صع هلو لر 0 ۱ رص ید ف وتد ےک م : نانلوا اِ

 اعاد ا دسش ام ۰ نوا نا u قفس تب 7

 هلتهج یتیدلوا e یا کک

 ۰ را تام + نر

 هلی رات یدرد نو

 الاما 4ب یلاع سما ) هلن وب کم نالی ردو ا ندنفر ِ وع :

 ا نانلوا لاصح سا راد هننا روصت و تاب :نالوا 3 كن هیلعتلود 2

 ۱ دملعتل ود وا و زا ر راعشاو ضرع بس رها قرط

 هدنرالحت رب ات كىلا مورو قوس هل رزوا اشا ل هعفد ون ۱

 El قوس هناستسب رص هلا هروع هدرا لوا دوش ندرکسع ییدتا ۱
e 

 ندهر وم هلع ءا ردهدکما راد E 3 تک ید ندیلوطانا هرزوا

 كندا ن صف كج هلک كرا مور نانلو 9 اإ سه : یتحو ردو هه و

 ۱ دبش و سا هرم e نوا یرعا لال سا یاول عر 0

 ج

 8 | نیک د هب هم وا ی ات كنعد ید سه ی اه 11 ۳



۱۹ 
۱ 

ٍ 
۱ 

 | عفد: كمالسا لها نالو هدنیتکلغ هلتجارع هحالس بویغا فقوت
 " هرخذودقاو رکسعرادقم صو زل ید ن رولک مزال رکا رادتا هنقالتاو

 . هتسدهرکب كاب ن رشت كج دکب تولا نهریاس تامزاولو تام دارا

 ذا وم غیدلوا یسهدافا رومأم هن رانا بع فرطو رولک هناتسبرص ردق

 | ندا ناب رج هدنس یسیچلب دن شور ها لای فا مربا ناب اهامش

 جلف نوح هتل وا ترح نالعا ات رد هل ۳ هدا رولیقاب دنشور ڭا ا

 : ۰ ردروطسم ود ) ردقو هایتشا

 كنوهوم سر ا كن ات Jé ندا مه ا ةدنسادشا كن وتکم وب

 . هنسانعهیرمعا كن روطاریعا هیسور ةصاحیو هلا شولبم بول وا یا

 E 8 . یدا قو داكا | هدن را هظح الم كاشرط هیلع ءان * یدرولا

 هل سم ترامارب رابرص ادانتسا هتسهمان ده شرکب هداتنا لوا دفاع عم

 یک كا باختنا هکلکب ییرب ندنرلحا هلبرلباضتتا یدنکو لیکشت

 شمردنوک هلویناتسا یراصوصخو ید شولیم بونلو هدرلامدتسا

 | هبیاع باب هلیسهناعا كنسچلبا هبسورو هژیسهطساو یرلمدآ یقیدلوا
 1 طق یدیا هدنس وزرا قالو زا رسا یک یس ودنک له ردتا قیدصت

 ِ بولیقبص یلاح یتیم هنغیدمهلا قاش باوجرب زونه ندیلاع باب

 ۶۱ اروم هارات ےس یکی كنلولدا یمهدالیم هتس (۱۱۸۳۰ )

 ضعب كاع هزعلم هدنن وکم یتیدلو وا ننمردنوک هن رب ندنساضعا

 ۱ و تاوجرب زونه هررومآمزم گیدردن وک هلوناتسا نوح هب وست

 ۷ مه هناحشا یارجا ید زس ندشدلوا ایه هنسارجا كیشره ی

 ۱ ول هیسور یابق هرح كشولیمو ۰ ردشغلو رر وډد رسءدنا

 ا اا ار شوا هدلاب شیدلوا فوفوم
 ۳۳ ۰ 1 ن دورات تول یلزو
 ۱ هلقر ( ۲ / هدر ز یروص یدیشعاب یهو هام قافنار و لا یتنرلسا

 رول یا
  هدنسهرص راد یرلکدلیا روصت هرک اذلاب لا اسّور امدقم ڭم وع رظان

 ناکا ایرنا رد یمرکی هلبتفرعم راهم مان وتسرخ هنسهعلق لئاربا

 لا هد و بوجا 2 وبش علف هدنصم تقو نیل رم راذوب هرکصندکد رک

 و ودا طیص گن هعاق لس ه ورا دراءور نالوا قج اوب رضا

 ۱ e ا 0 ر



 ار صذا ا ور ید ی دن 7 كابر

N.لحرص هل وهس یس علق ل و قرد وا لافغا ا 1  

 لار ها یراراود نالو ا١ جات ۵ ربه* 1 ی لا هرفا نوا ناب هنل وا

 8 ردشف و هدف و | ا رل كراراود ر طظ هنوط ز کا بون و 1

 اا تباحا 4 E یر كنيمو ر ظاب هسساا لا 1 یسهدوب و نادغب

 مش ا تالو ا كنا ۳ هدف رط وا ندنعدل وا لخاد هاب ر را

 ی و قالقا قحا نالوا ا ست را هداسف تابش هدب و "الا ۳

 ۱ هل عزا ندقلەدوب 9 جد كنا ی ا شلاق 0 E وجوص ۱

e,نوجا  E e E 

 دفهراس# لح ها رع لعرب ا مر ندتموت < یک 7

 یبیط كب ولع وچ و سد ندنفر ط راس ما ایر ا نت زسقملاق یا

 E ردشلردتا مادعا و م هلیسهطساو

 راکو هللا تاج یبیبط تاک وحوص هر روت دی اف ا ی

 0 لا دوهعم یمهووبونادشپ ناناللوق هدهورکع

 یکی رد ناق ا رظن دن راتفرو رو تالا نکیا | هدننایح لاح كیوچوص

 رول وا لالتخا ار هب هیلعتل ود هک مراقروق ن کل ردنا  ارف نوکر ب هدوب |

  كعا هوس هنلع ندنشدل وا شعا لافعا یلابقا و دوش باصعا هراچ هناما

 یتگ ناوبد ندناضفو قامر ضعب ود ردلالعصا تعا او زردلا

 هداز زین و ود ۳ کشت لای ٠ هبا یدنفا نط صم نالوا

 ا ٠۰ ردررڅ هد رات

 و ش ءهلورایا لیخ یرلشیا اب تا هد- درک
 هنا (۱۳۳۷) وبشا یخ را وق الس e و

 هب لا تاب ندنفرط یرارایوب شرکب یوک ی جندی كنیرخالاعب ر یس هب ریش

 يملا تافو هر اجا ثلک» 1 وچوص یدو و e کک

 تولاقیلاح + نایت کک دا ۰ هنر و ا ۰ 0 1



 | هیسور هدکلرپ :a تل کا هحدعم و ل ردص E هلا لزع

 وج رکن تام توجوص |
$ 

 | عقاولاف ۰ شعرویم هلو ماقمر كجهديا لاح هدافا نکیا شاما فشک

 | هنملع كنارک | وحوص یدزامردنوف زوط هن رزوا تلاع” یدنفا تلاح

 كنسودنک جد یوکس نکل یداراردا غوا هتک الفرب هسا وا قجهزاب یشرب

 اف والاب هحور كنوحوص ۰ یدلیا جاتا نسما غوا هاضق الا هج ور

 | ك تلرکسا نالوا فورعم هلکغد كب یراص هداز كب یکاعلا هن رزوا

 یداج یسدنس یتلا زوتوا وبشا قرهنلوا تادا هنغلهدو و قالفا

 ۰ ردشغ وا ارحا یهجوت مسر هدنر نوا كنس والا

 هدنراهنایم یتح ۰ یدنآ شراب كندشفا تلاح د كب تلرکتما

 هلکمک هلا یریضعب ندتقاروا هراخت ندا ناي رج یقرهلوا هنامرح
 هکب تلرکسا اضعب ید قا تلاح هدهبجراخ روما ماهم دعلاطاایدل

 قرهلوا لام ۰ ردشلسالک | ییدلیا داقعا 6 او لاوس یارو تعجار

 rr) ( هدلیذ یسهروهع رک دن هعطقر هبیدنفا تلاح تلکد ا

 ا هيدا تلاح كم تلرکیسا ۰ رونلوا دارا هلقر
 ۲۱۱ لس اقا فاش تانک سر یهک هو
 ۰ ردشمزاب هدلو

 ۳ ۱ سس صدد ا ید واو
 ندتسا ر یدنفا بناح باتکلا سیر یکیدلی یاحعصخ كنبدنفا تلاح

 ۳۱۰۰ سر دفا دما فو نالوا رومآم س هلام
 كینسحو یشابشواج هنر ن یتسح یدنفآ هّلاررخ نما ها ضو
 ادن دمو ییما هناک رض یدنفا هلل اءاطع یرظات را هناگ ورابو یفو

 یبیدنفا بناح هسلصتره یدنفا تلاح ۰ یدلوا یرظان ربهناخت وراب یدنفا

 او نی رخ نوما هد غار هرات نوت نوت

 ا لسا یعرط نسب و و و
 یار نرامش ناولدو یردار تکی تلر رک دلا فلاس شادرف

 نوکر هکشعا و یس ۰ یدنلوا فت ه هب رصيف ةتغب كهلوعب نالوا

 | یراقل هدو و نادغب و قالقا مدقم ردقهنسر توراو هبیدنفا تلاح

 | یزکلوق نامز یییدنلوا صیضح ه هعبرا نادناخ دعد ايق هيلع *هدارااب

 < ناود ۷



۶ 
 ی ا ںی ادھر دارم لا نیش

 نامزوا رس مدیشعا هدافا ییهدل وا 2 دعلذاجر هلتمح .غیدلوا خوسر 1

ll ds |بطخو یک قلناجیر « هزک هدنن ر هد نسروآ وا كن هدنف وزا  

 هش هفلهدوب و یدعش نکیشم ردتا هلاحا یاتعساالو رادتقا ار

 مدع علنا جرب یرلوفو زکیدقارب هدعلناجرت یب هلا قوس یع ۳

 دف ENE هک | افعتسا ایعطق ود مدیا یمدخو یان ندم رادنقا

 یتیدنلوا ناد هدنخ رات هداز یاش ۰ ردشمردتا ن یا بونجوک

 نکردیک هنسافء حو تار ناب یالوط ندش تك هلوقت ا

 ی یر و راک ورق ا شات رایت ی یا
 افتک ۱ هلکعد ردراو یسیفخ تامولع هجاب وروا كنو تسارف باعا

 لات السا را شر نون هاست هنن رپ تاکی هلوقت ۶ یدلیا
 كیا ندزولر نالوا یر درن هی ا نا

 نکا راو سافا ردقو هددسور ا ا نوا ناو
 هدر وک هک رونام ناھا ترک هوم ای تا |
 سخا قوس هنغلدو و نادغب یلاصمو رایدقاب هلا تربح رظن تقد بارا |

 ۰ ريدا داكا لیلد دقق و مدع ید یو یک ۳

 ا د
 . رلیدبا ندنهاط

 نایغط باب مش هداروا هد ودیک هبهروم هدکلرپ هلیساعفر یعوعرظان | ۱

 ه هتسب ر یرلیک نانو هرزوا كمروتوک ههروم ینا هلغلوا معصم ی ا ۷
 ینامدقم ثالالتخا هدهروم ۰ رلیدا رظتنم هشدورو هداروا بوراو

 دشالفایا یتعزع هبهروم نامه كنا ندنشیدلوا شمالشاب هکعا رومظ

 . ىدیثغلوا راعشا ندنف es و

 هد و درگ هب هسذا رف ادسا ۱ هدکلر هلبا وتاسقا هبسدا هيلا یوم رظان

 هلا. ولهبسور هدنامرکقاو 1 نوا هبرح فراصم

 دام هسا ماف ودنک هصساضتفا د ومع نالوا دقع هدنش  هيلعتل ود

 قفلوا نيعصت ندهیلعتلود فرط ىنويلم ج وا كشو رغ نويلم زوقط
 لاو اا او < ی را
 راب ردا نعرا لاو یک ن ور کن یار ا



 یدبا هدنمز یراکع هی تن وا حب رد هدنان ون ندنراقدل وا مالو

 ۰ یدیشلوا امور یراهراما

 نالوا یسه رد شا كنساضق زروغ كردبعا ررض ههنسک هدهار یاسا

 هدب ولک هبهتسپ ر هرکص ندکدتا هنادتسا هچفا یفاک رادقم ندنرفاص

 | قرهفیح دنعق وم هام اار a رایک نانو نالوا رظدنه هداروا

 ۳ ٠ نیعم كتي رسو تد رج رازم-ذارث 9و ۵ لر زع كأ ت تمام 4 رح

 2 || ندبناکم ab فوت وع زنا یس ایا دبور مع هدنداع سرد هدانناو و

  شهالمضاح نوح |یسهرباد اب رتا نانلوب هدنیتکلع ۰ یدیا للاخ جد

 ۱ یعلنفت شانطو یامراف یاب و یرانساق اوصو وبعلوا یرو ینیدلوا
 9 .«یدماشهردنوک تاغلعت نوحا یزلوا رضا ه رح ید 0 مان

 | كلا تدوع هوونشیک هن و تی ور یطاصم ضعب وتناسقا هدانا لوا

 | هبناکع هبا یوع رظان راد هنب راشیا ایرنا بولک هلیعاعما اتقوم هرزوا
 | لالتخا هلوا ریز هجور ا هدشفرط قالفا ۰ یدا شو هدکغا

 یلالتخا تیفیک كقالفا
 | ی ا مادعاو ےس ندنفرط اب را تاک وعلع وج وص الا هجورب

 زونه ای ر اف تر یا تاتماپ راد هوا

 ۱ ۱ ب لاع ۱ اهر تورا یی شام لاک ا ا
 | اس اسناد ا فو باب لافعا
 ۱۲۱ نوا داش یا ار لا كرل روض العا
 ا ةا شست یا نوتوا زنه
 ۱ نالوا دراو ه یلاع باب ندنفرط یرارابوب و سونموغو س ویتسب و

 ا هلا وقس رعدالو یرودوط هدننیقع یتافو تاکی وعلع وج وص هدرضح

 | | بوقبج ندشرکب هبا ایتشا ملسم ردق قرف رلیقش مان یکسنودقام یرتعد

 | تحوم هتسهنکسو لاها كفرط لوا بوراو هب برق مان قولو زوخرت
 ا ا هرکس ا روا تشهدو فوخ
 ۱۱ رب ی اه وام سس ناو
 ی رندر وک دم تماس تارق رالف روک دع نالوا ترابع ندد وات زا

 بن ارل رادع اک هنسایاعر راهن رق فارطا نالوا دودح مه هل .ساصق 2 حو

 هنت ار رڪ كردا ا هک دیک و عج 7 ردة زویشب و كن رک ۳ 1



 1 موسسو ییدلوا هر

 هنوخ دیزاو 9 دمو

 ۱ ندرراکتواتت ا فوغ ی یفح هب وا فاو

 یا شلو

 ۱ ردق قالقا كکب ت تا رکسا ی

 ۱ / یترهش یاب لای

 ۱ هیسور ور دو را تو یم دا

 ۱ هندی و با تل وب

 ۱ e سو کک هبا کک تراب امد ll دسیا

 قالفا كناشاب نلع u AE ه ۳ هک ! ناب در ا

 یی زاب يلوا شمردن وک هر نا ِ ۳ نو لالخا یننهج 1

 ,ندنرادوانراو مور یهج ناب یم

 | یرودوط و بودا e ر رک

۳3 



۰ ee 

 | چد هدن ادعر قردنل وا نام لیصف رب یسهنداح قالقا ویا هکر دس

 | نادغب نوا یسغلوا تفقد هنابسا یسایا روهظ كنهلداح رب هلیوا
 ۳ لوا ۰ یادش دوتا درماس تارب رګ ید هک لاڪ د وهعم یسهدو و

 أ را اقشا نانلق هست و رب رگ هدیلا وح لواندنفرط یر رظاب سلا هدانا

 1 ٣ هاب ا لاحد یهدوو نادعد هر ااه رکص ندفدردناب وا سەف

 E دیک

 ۱ | طیضال و هعلق رکید عقاو هدنلحاوس هنوط هدعبو كتسهعلق لا ربا لواب لوا

 8 | تکی لام هرزوا قلوا رادم ددتلب ا كنسايقشا مورو SAD هنر اوا

 ۰ ید هد وا ِِت ار ءالآ رب هلا ید د واعم و تفر یم

 چ نادغب رد نایصع روهظ %

 | نالا هدنیتکلع نکیا ررعم یسک ههر وم كسموع ر ا الا هور

 1 هقدغل وا لاصحعسا یتقفاوم u ود هیسور هدلاح ییدنلوا ناصع

 : | ىتجەمەنلوا اع قوس هش رزوا ناصع باب را ند دلعتل ود فرط

 ا | ینیدنل و ند هب وف تالاقحا یعوفو هراحهدننن نتلود هدریدقت یتیدالواو

 | هدنیتکلع ادنا هلرظن فرص ندنتع زع ههروم كنموع رظان هلیس هعلاطم
 : یدشلروک محرم یش قوا نایصع نالعا

 . | هیلود تابسانم بوئالغاب یتریصب صب هللا ناش صرح كنیموع رظان
 ۱ موقت یتایصع كحهدا روهظ از كن ول هس ور رهساضتا

 1 ۱ نسل سد زاوس ولناعم هد E مکح دنا تعقا وم ع قوس نوا

 ge یدرویمهدیا رطخت و رث فت یهدل وا یرلغاط هاه قحهلوا هاردس

 | رو ندلاج ةمزال ید رلل وا نایغط زار دا لرد د رمص لوا لوا طعق

 ۱ ۱ هروک دفط ید ىلصا ضرع ند كدام نانلوا ارحا هدقالفا الا هحور

 یاد یتاک ودنک یو رظان هرز وا قش وا تار قیفو هر یلعت

 یهدیلاسا ورد هلا یاب یدیتسرا نادن رادّععم هد ه مه یکدد رایت وک هشاب

 یو هد هنایصعو تکرح نامهو داب یقافتا نالوا هللا شول ید

 کدر وک تک رج هسلا هدناتسد رص ۰ یدنا قمردلاقهغابا یرلیرنص

 | روهط هدنادغب هداننا لوا هلع ءانب ۰ یدروهلوا هابتشاو ددرت راجود
 ۱ اس دوو نادش نوا كعا فرطر یراکخآ یالجتا نسا
 | كجملب ردنوک هدعب و تعجارح هن ریآر كنەرتپ هلبا یک اووقاب ندنمانرقو

۳ 



 رس

 نوک یسد دالبم 2 ۵ ) 1A۲ ( و شود هتسیرس نوا

 هک ردشم زاب هق و را رب وه لر هصمع زهش وليم اروم هر رات یسیس لنسینات ۱

 رونل وا دارا لر ) ۳ ( هدر ز ا تروص ۳ 4

 هد ه مص ول ندنفیدلوا ش ته تدارک رع صع 5 نکا مایل وخ وع 1

 OES 2ا لع لنلد هم هرزوا كمر و وب دبا طمص د ش و رط )ات 7

 ام اف دعظطور هدست نوناکرخاوا هن راهدر دسر ۳

 ماح یایلوخر و ۰ رول وا دار اهلعر ) o ( هدا یسهجر ةصالخ : 8 8

 تنسهرباخم نالوا هلا ولپ رص لهلک زکد هکعا ثح هلتهج یغدلوا

 هارد تیاغ نوا هظفاحم ییصقوم ودنک شولم ۰ دتسوصلت

 .بوبارا هدنافرب یدامو یدج رب مصو ۰ یدرلیا تکرح هناراکطابتحاو

 دیشروخو ۰ یدرازالیق هرازوس یلایخ هلو و هراشیامن زسلصا هل وا
  uرظا ۰ یدا رشماع ونوا زوننه ییدأت ةبربض یرلکدب نداشاب ۴٤وی
 یدرتسدا كمردتا مایق هنایصع یراب رص نامه هلا یدرفل یروق دا ا ۰

 شمالوا علظم هن رارسا كناب را زونه د ایا نام روا کی
 دا تلالد هنا ءوس كرامور هرزوا یتیدنلوا لیصفت هدالاب هد هسا ||

 جد یناعوعسم ضعب د وه یرلنو ندجراخ بوروک راهر اما قوجك ۱

 تانالعاو تدناکم هح دعم هلک عا تاش هب هد دش تاب رګ هدف رط ره ندنعیدلوا 0

 تولتوط هل تفص سوساح وراد یرعد نالب دن ول هدف رط دتشواس هژبا 7 

 هرکوب ځد اباب یدیتسرا نالب ردنوک هشولیم الاب هجور یک یغیدناوالتق |
 ۰ ردد وط STE هطأ رارب هلا قاروا یکهدندزر ۱

 هدف وا ما دعا لاحرد تویلر و نامزو ناما هرام ور نالبت وط هدلو و ۳

 هدن ود وکروا ی یدنفا تا هداننا و كن لاد هلع ءا رابدیآ

 هس ور ا وک هلن كمروک زاو ندنسارحا هدد تالماعم هدنعح رهور

 ییاور همزودر راد دنعندل وا شک هلوصح قافنار هدن رل هن ایم هسارف و

 نادغب راد اکو ۰ ردشمزاب توتکمرب هنامرخ هیدنفا تلاح یواح

 یمهجر ك عام نالبردن وک هی وع رظان ندنکلریدم هبلخاد یتراما

 1 ۰ رونلوا داربا هلیقر (N) هدرز |

 7 هدایز كب ندنههدلتوط كندشسراو ندنلتف كن رعد یجوع رظان



1 
2 

 سس سس

 . یقک هنادقب هرزوا كعا نایصع نالعا نامه یعوع رظان هلغاوا رشتنم

 زونه كم لاحم هدکدتبا ریرحت هکب لاضم یسهدوبو نادغب یتیفک بوروق
 ,لساراو شامل روتک هب هب ولطم جرد یمیظنت ما كالا یراوس

 || ندنهدلوا شمام هیدا ل61 ریش نالک مزال نوعا یطبض كنس هعلق

 1 ۳ | ندفرطرپ هدنیتکلع هدهسیا نکا یس ةر ات اهد تدمر كشيا هلتع

 | رادتا هبهنایغاب تاکرحو تالاقم هصن ندفرطرو هدقلزاب رکسع انلع

 ارظن هنخیدلاق یرب كج هبلریک قترا كشيا هل نهج یقیدلوا هدتفلبق
 || نالوا رظتنم ندنسهعقاو تاثبشت كلایرتا نکربد مهیا لاکا یتامزاولو
 || یطبض كنوامه یا ودوازاربحا ندنروهظ كنالکشم كحهدبا اتا بەرم

 ار هللا لویناتسا نوسلوا هسیا رولوا لصنره هدهسیا زامهلوا لباق

 نالوا دقع هلا شولیمو رولیروتک هلعف روصت نالوا هدنقح یقارحا
 ءان هنلطاب معز راردبا مایق هبلعتلود ځد رلیرص هجوم هلواقم

 اه تكنوتاسفاو شمریو رارق هغعالشاب ندنادغب هنایصع یجوع رظان

 . یداج یسهبرجه هنس (۱۲۳۶) وبشا نوجا ىع" روک بولکه وونشیک
 . | كنطابش ىسهداليم هنس ( ۱۸۲۱ ) نالوا فداصم هنرخاوا كنسالو الا
 . | بوتکم هلبعاعما نالوا یهاکاقا كنوتناسقا اخروم هلبخ رات یسیتلا نوا
  نوهسارحا تن هم ولعم تارو صد هدن کش نوا تطاشو ٠ ردشمزد وک

 و یسهدو و نادغب یتفیدلوا هدنسهبعطق تبن كمرتک هنادغب

 4 ۰ ردشمریدلس هک

 | صوصخو ناه هلرظن فرص ندنلامگتسا كصقاون قترا كب لانعم
 نوچا یعلست هبیعوع رظان كنهراسو راخذ یتیدلوا شعا ككرادت نوجا

 | یییدیفح یلرح نالو هدنناب هدطابش رخاواو ارجا یبهمزال تاهیبنت

 .ایاراسب یدیفح یلرصح ۰ یدیشعا ارسا هنلابقتسا كنيموع رظان
 .هداعلاقوفیجد كيلاضم بوروتک هاب هلبا لابقتسا یییموع رظان هدندودح

 ی یوا لخاد هشاب یوع رظانو شمالوشراق هلا ماربخاو زازعا

 ۰ ردشمالراب لالتخاو ناصع شتآ هدنفرطره كنادغب

 ۱ | ۰ ردشلیا تمرع هناس رک صیلح ندنسوکح ولناقع مور فئاوط و
 زا ىزا JI> یروطاریعا هبسور نالوا زگ و متم

 : 0 | رطور رب و ولهیسور ار لوماتسا ر ر یدعش ۰ ردهرزوا تکرح هلا



 و ها ہن ہہو 5 سال بو

 ا

 هد را هدشس نه یه ردا قرغ ل نالا ی

 ِ کک 4لا اذا ا لا یرلفدلوپ هدءرق رکو

J 1ڭا رل شاباو عم زلم ور قوحر ا ا ا  

 رونلوا رببعت هدراق وق تک سم ندضاس و گهر و هایس ی 9 و ج وا

 ۰ ید راشمالشاب هدا رف ود نوس !واراو تیسب رسو تب ا

 تقادص لاال ى تلاست تویلوا یریخ هدر و كلوب سا 1

 ادع كنوع رظانالاب هجور ا لاح ۰ یسا رویلک ريخ ندلاحم

 وق ا رفا یهدلوساتسا یک یغیدلا یب وک نالوا ر راد ا هلک

 ن یر توشواه شرط رز یالوتاسا نوا نا ها
 نوعا انغا یاسا همشب نک دعا رک عبور ک هات ناسا
 بوتکمر هح هعشد هن ساد وی هرزوا ك

ll02 ا  

 یردناسکلع ندن راحت هیسور هروک هبدمقا و تاقرتعت هکدلب وش ||

 هرزوا كعا هدافتسا ندراقل رسوب وا ندا روم هدق القا هعفد و ینالسا

 ندنفیدنل و هدنشن ثمریک ها دعب کارو ی رهن تورب هلتفایق لی

 قم ا وا هلماعم هژربح ون ندر ظ. راما وک موق لارج راک لوا

 هدناب وب ۲ هلا ناب هب یدنفا سیر ییفیک ندمکیدمهلب ینکج هلک مزال

 هل و ندو و نسل یل ردنوک ,a4 رط لوا ۷ نزایلعت نالک مز

 ید رک سم السد 0 2 کک ی

 هلآ E شک اقا رب ضا واحاح یخ رو 09 یرتالع تب یو



 CR ی

 هن راعشاو ضرع هلا باب تتاح جد كنامولعم مکحهدا لاصعسا

 ۰ یدشعا نر ود ( زسدنا هداقا یکجا ترا

 2 هکیدهاح باتکلا کر یردلوا هنامرخ یب وتکموب یمادشک وک

 تاذ توک هلغلوا تاذرب ندناعصا هیعطس تامولعم كدعاح هدکدتا

  هدنسهرا لود هبسور هلا هبنس تنطلس هدا رولوا یجولعم كنهناهاش

 یتالصف ندتفرط كن لاح هلتع ندن دوق لا-عحا یعوفو كب رح

 ٠ . ردشلیا هش هنسادشک وي ییسلث وط موتکم كتفك و دار ورک

 یردارب ثاکب وچو ص لاو یرارومأم یتیعمو یسادنش؟ وی هکوبلاح

 یلغوا كنهنیکنا ندنرادنه وبق یکساو یلغوا تکی هجمرق یرارفو
 یحربنوا كنسهرخالا یداج یسهنس یلازوتوا وبشا را هاب رالایعو دالوا

 | هیسوررپ نالوا هداما هدنزغا یزاغو زکد هرق هللا لدنص یتوک هبنشهب

 ۱ ۰ راشعارارف هن راد هیسور ابک ار هتسهب راج ةنیفم
 نا بوکیر نکردبا یماعط ماشخا كي وقلع یلغوا یلرصح یسادرف

 بقعرد هدکدر و هرک در نساضما هنلا هلا توعد هن وراشبط ندهطوا

 ۳ را ا هسور الرا لافت دالفا خدوا
 :میاعت تکب وقلع ہروک هتناپ كنہداز یناش و

 | نالوا شلردنوک هشرکب الاب دج ور ندنفرط اشا لع لده راد هداسف

 اشا دن شروح EEE ی 0 یددلوا شعزاب امدقم دتسهداز ردارب

 ۰ شعا ررح هدهرک دن لوا یتیدلوا شمردنوک هتداعسرد توروک هلا

 ندهیضام هضفو هکرید هرکص ندکدتآ ناب یی رارف كرلنا هداز یتاش

 هنسهمزال هجا رومظ قرهلوا رادربخ هدنرورص نوکچوا تلود باب را
 ۰ ىا . ریدل وا هدراظتا

 دوو ےک وس كرام یسهدالیم هنس ( ۱۸۲۱ ) رای رارف موقع

 هدکب هجوه رادهندورو رانا نوک لواو ۰ رشاوا لصاو هکیدحوه

 هب وتناسقا ناشل و هدلنعاعسا ندنفرط یراپموق تاقسا ندناصعا اب را

 ۰ رولوا دارا هلیغر ( ۲۷ ) هدرز یروص هکردشازاب بوتکمرب
 هک هحوه كراناو یملوا راد رخ كلام باب ندنرارف كرنا هصاسح

 هد وکر یسلزاب بوتکم ه وتاسقا راد هنللوصو كراناو یسلو لوصو

 دخاسم كتم وکح تقولوا هکرولوا تباث جد هلکنو ۰ ردشلو عوقو



 ۰ ل اشاکتتم یتعرسپو تفد تا ا یتئاطبو
 ٹال دعت د هسا lL كتلوذ یناموفو صالقو شرگبهدروک ذم بوتکم

 هکو لاح تولوا ررج ود شما هدف وا تقو رارما هرزوا تنوکس ا
 تیمش نادنح کا هد هسا شلوا زا دربخ امدقم تلود ندنناوفو شرک ۱

 هعوفو هدنسیتلا كنهرغالایداج یسهقو صالق اما یدیا شیامریو |
 0 ىدا راشعا رارف لولا د رک دالا ع نود ترک بواک |

 ۰ یدمهاک ینداوح صال هلا راتات هدنف رظ

 تفو رب نالوا رهاظ یاب ءوس لرلمور هل وب هکردم تا یماروش طعف

 رارف ندلوتاتسا رار هل رلایلماف را ولراتف ریتعمو فورعم ردقو ا را ۳

 لو ابعکو ۰ ردشلبهل وا فقاو هرکص نوک جوا تموکح هن رلکدتا

 یربخ یشدلوا شعا روهظ نایصع هدنادغب نکا رد e ندنتلا

 ونا حو لاح توا لملط ۰ رتشک |
 عدلا ی كنم وعرظا نوعا قع زع کک الا هجور وتاسقا

 هاج وک ندنغیدلوا قوزو راوه هده سدا شلیا تک رح ندلیعاعما

 ینالسا یردناسکلع ۰ ردغلع هراو هوونشیک هدنحوا یهرکی تابش |

 یر زا رادو ویزوقاق گرو و لر یزبر نوا نو 3
 تاقالم هالکنا وتا سوا ندنعددل وا شا تم زع هنو رط شب ںایجن الا 09

Eطعف ۰  eهد هروم لنګ ندننیدل وا ربک واع هدنادغب  

 كناصع هاا ید هدرارب نالوا ۾ صم لالخا راتسو ا کدقاو

 رظان قاروا راسو تانرلعا هالرا یواح یهمزال تاهستت نوجا لاما

 ندنغیدلوا شعا ےلست 4 وتاسفا یرلنو جدوا شکار هنسهدلا و ات

 یافود تاتسا اب ارا هدلیعاعما تولا یهروک ذم قاروا وتناسقا

 و لک یرعدو هشلف هلع رط تداعسردو هلیسهطسا و رجا مان

 ۰. ردشعا لاسرا هن رف رط نانو ناربتعم

 یدمقردلوا راجود هبهدیدش تای رګ نکر کب ندلوبن اسا تاقسا موقرم

 ردشمرا و هنت روم املاح قره روف هسلصا ره نکشلاققمر دکمرب و لا

 دیفتس رک ربازحو هروم یه داسف قاروا وتا قا ا هجو رب

 نکیا هرزوا تک هنادقب ید یسودنک هرکصندکدشا لاتسرا ه رفرط

 هنا عطه دشا ندب ردناسکلع یردار ینالسفا یزید نانلو هد وا
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 رم ات ۵ هلا وتناسقا هد وتکم دلا راد
 4 اخ هدنسلاوحو هروم هدهرک اذم ندا ناب رج هدنس یسیکیا هلغلوا

 ا .ندنسانلماق ینالسا هرزوا قلوا بلق توق هب لاها نالوا نابغط تسد

 ا اد دنفرط یردناسکلع الرو روک مها یتعزع هفرطلوا كر
 || قرفلوا لیکو ندنفرط ودنک یرتعد یردارب و نیست ییآرو دوا
 ا هدرفسو قرهنلوا رظن فرض ندنسلک هنادفب كنوتاسقاو ينفك دهزوم
 ۱ یر یدزال تاپ راک و اا بیست نصوصخا ییعا تار کا
 . | هداتناوو شهردنوک هبتنالسیا یتعد اباوجو اقل یبتاکع یکیدلیا میت
 ا ون زوق ا 0 یردارب ای تل كن ما ناف وز رز وا تقی هشأب

 ۳ ءرزوا تیک دهزوم دو تولک هوونشک هرزوا ك 2 وج شاب

 2 ۱ ۰ ردشلدا عانقا

 بک موم یردار لوا ندنتع رع ههروم ینالسا یرتعد قحا

 ۱ نر SS هج وه ندرجات مات ول واب اب ردنا نارا یسهبصق شاب

 ES هاف ۳ شا هرزوا قلوا هن ورا ود

 . تارهوجو قلا یتلاب یتیدلوا یواح كنادنس قلشورغ كي زوب زکس
 e دا رادتمرب اهد تور و هلیروس نهراب عیاب ییسءدوجوم

 دموق مهنس هدکلرپ هلا وتاسقا هرزوا كتنک هبهروم هرکص ندک دشا

 ر ندرلرومأم موق رع ی ەرون نه غلابم بولک هکب هجوه هدنسادتا یترام

 2 رهنسلوا كحهرب و ندنرودنک و ید و قا دوحوم هددسلا شقسیا

 ۱ عياض یر هچق | هدرده یعیدلوآ سکعرب یسهرضاح تاکرح كنيتکلع

 . یارهوح روک ذم یرتعد ندنرلکدلیا راذتعا هلا ناب ودرس یتفح هلوا

 ا : ندیا عمحت هدنعودنص هب راو ضارعتسا هل ور كم زونوا كردا نهر
 || هوونشک رار هلا وتاسقا هن كردا ذخا ځد ییهل ور كب زکس نوا

 ۱ ا و زوق اناق ملع کیا هدکب هخ وه رانا هکوبلاح ۰ ردشطا تدوع

 . یراهنسک مان الاطب وتسرخ و هلاص روغی غو یلغوا لاح یلزونطاب
 : رظنتم 4 یرنعد یردارب هد هتسسد 17 هرز وا تاک ار ماوس قردلا دنتفافر

 EE ۰. یدیفطلا تکرح ندوونشیک هلسن قلوا

 . | لاحرد هلفلوابجوم یتتدوع هلیعاعما كنوتناسقا روهظ هک ان دعقورب ابقاعتم

 نوهسملکندهقرا كنوتاسقاجد یتنالسا یربعد ۰ ردشطاتع ی هلیععما



 ه ده رز e ا ا ا ا هروم هنا هدانا  لوا ۱

 0 لالتخا كنهروم یو e صعد هلهجو نج 1 ناب

 هدفا رطا ا ا ا ا ا كنيم

 یغوط هنادغډ ندقر طار ھ داسو باا هرزوا قعتراق دب هلالتخا تیعچب

 مور نانلو هرزوا تماقا هدنرابد هس ور ییدلوا کک نقا نیا

 هرزوا كيك دشاب هلا هریثک تیعج درهریک دننھ یرکسع ی ید رارافابو ۱

 ۲ هلن هر وا امف ا :ا یرکدلک هنفر طظ صالقو هن ز رغا یر تووپ ۱

 لوخد هه وط یر هنبفس راحت مالسا لها هعطق شب نو | ندا

 ندنا هلا لوصو ه یجل وط یتوک را زا یجندرد نوا كنهرخ الا یداجو

 دن رودنک ندنفرط یظفاح ی اسا هدن رد رفت ادا نالا خد

 هدهسلا ا هدافا و راطخا یربماتیک هب وراقوب و دیاکح یمهعقو صالق

 هلا تعزع یرغوط وراقو یسهلج رەد ووشو راوص بو ا!اغصا

 هدنګا رلشماق ناک هدنزغا یر تورب هدنرلتلصاوم هنسوشراق دابا را 1

 مو هر زوا را تو هتل اقشا ردق ك کا نالوا رک

 السا لها نان و هدن اما هلا طہص و نواو ماعقاو

 رار 98 ا 4 راع توت هب هکلف, قره و ا ات مادعا

 قردق یرعوط هاش ۳ راوص هتنفسر a ٠ لاو شل دنا |

 E ١ سا رک 1

 o ط شاب یرانا 1 لا ى زاصعن كن هبغاب تیعجوب هتشدا "

 بناح و رک هلبا رک یا هعطق ترد نوا نانلوا طبضو ||

 یررومآم كهجوهو قمراقبج هلو نوجا كليا راذکو تشک هدنسیرغ
 هلمعاعما كنوتاسفا هرزوا تعا صیق قیر هقا هاا تا رگ رک ندنفزط ۱

 هلمعاعما نامه جد وا ۳ ا راعشا ندلقرط یجوع رظان یتعزع

E۱ . قبا تعز  

 مدارا ادعاتتم روا نخ راز هبسور لوصولاید هلیعاعما وتاسقا ۱



 هدهووتسومو هملسا نانلوا لرادت هلا یتفرععو تطاسو هفوقسوم ناو

 ا ار ا لزا اشا هبسع بل نادر مج
 .ولتیلکو بوط هعطق جوا نالک مدتمو هعطق ىلا نوا نالوا شلردنوک

 ظوحیدورو كنیمالسا رک اسع ندنفرط لی ارا هقشب ند د ردنا رھ

 كن هبسور هرزوا كم هندودح نادغیهلغلواندناراعشا هلج ید یتیدلوا

 عنام هنن رار ورح كنابتشا ندا کارت هدایاراسب هلبا دراوت ندنفرطره

 هراس مزاولو كلر و هنرکسع قازق نانلو هدرلاروا نوما قمالوا

 نا اک ادو ندنفارط السا یردنانکلع هرزواب كلدا كرا

 هدقالفا هلبا یتوتلا هدوځ قلشورغ كيب زکسو یتوتلا راح كب چ وا
 یکیانوا نالوا شاردنوک هکب هح وه دحل وب اب ندلحم مان هتشد وغرت عقا و

 وومام دنسادبام وفو قوس كندیخاب رک اسع رک ذلا فلاتس ییرولف كن

 مهلک ۰ ردنا لاصتسا یتتکرح هلا لاسرا هتفرط ویزوقاتق رکید نالوا
 اوا

 + 3 تایسح یهدلوناتسا هن رزوا یتاعوقو نادغب

 ڍڳ تا رجا و تالدس ضعب $

 هدصالفو ینيدلوا ریکولع كنايصع ہرا هدنادغب ح و رشم لاونمر

 هنهكع مالسا لها كرامور اموعو ىعيدلوبعوقو هعیعف تابانج ماطر

 یللاع باب یک هقعاص یسهشهدم رابخا یراکدلبا قافنا دنوس دفع

 عیب سای هيدفآ تلا شمروشود هنریح یتقلخ لوتناتسا شمروا

 ۲ روا قلاع و و شعرشاش یی رعجهایه تلود ناکرا شهر ولا
 ۰ ردشلیاب رلشیا انف هو شلدا رارببدت شاک اب هصن

 یحنزکس نواو هدیلاع ِ یتوک تبس یجب نوا كنهرخ الا یداج ءام
 ینایصع امور هدراسلح نانلوا دقعهدنغان وق مالسالا مجیدی وک هینشجب

 شمام هلب رب و یعطق رارقوب زونه تولوا تح عوضوم یس دسم

 مظعا ردص ینوک هعج یحتزوقط نوا كموقم هام هدلاح یتیدلوا

 هنواسه روضح ًارکش یساغا یرهکیو یدقا تلاحو مالسالا شو
 كیا خدرلنا بولی روب لاؤس ینایصع تیفک كنساباعر مور هلا بلج

 چ قباوس

 نالوا حج هدنززتا یر تورپ الب هجورب هلبا هراس مزاولو توراپ
 هدر نکع ی هتفس هعطق ترد نوا نانلوا طیص و یهیغا رکاسع



 هناصع ن یب ا ضعب ار هد ردا هناکح ۵ یی 1
 لک اور یردلوا تضعف نخ شا هباهاس تاب قنات ارت
 یرصکب هنسلاوحو لوبناتسا هلا رودص هناهاش "هدارا هدنتح ی وا ماع

 اک قرار نیو نر ا ر د

 ريكو توهه تولت وط قط كہظعا ردص ۰ شهروط تود هعاطو ۳

 ربات نالوا عقاو هللا اغا یلع یشاپ رب رپ هسیا یدنفا تلاح ۰ شلاق |
 یسودنک تیس هراتک الفوب هرزوا ییددلوا مولعم جد ندنفاروا یسهیفخ 1

 شمالک ا یتغج هلوا یفالتا بحوم تیاهن هلو هلتهج یتیدلوا |ا

 نادم هن رک دو داب كننائیس ودنک و هدنلو داب اداب هحره ندنک و دا |

 دس ودنک ی ادحا همیع تاشد وشنو هعظع هما رطرب هدنروص كج هیمرب و

 هله بولوا قدصم یروص و لاح ناسین هنعیدلوا ش نر تمالس

 تفلا هلی هناکولم سا و تشن ندنوپامه یارس یدنقا لیلخ مالسالا حش ۱
 قد رفن یرحی هلا مر ندنعیدل وا شا ینلادضتک هن تر شا 0

 زور دنح هرزوا كعا قیفوت هش رس عرشو یی هلشار طا ی هلسمو

 توارواط ید مظعا ردص دن رزوا كن و و ا ا تالیف

 هداماشاب یلع لنلدهم هدنسهرا یدنفا لیلخ هلا یدنفا تلاح هدن راقدقیح

 شک روپظ فالتخار ید هعفد وب | ا ندیا قبس هدنتس

 رد هل ردن یدعشاباطخ همظعا ردص هلیایدنفآ لالخ یدنفا تلاح ندنفیدل وا

 تلاخ هب ردت اده .توقاط یکلطاض یا دالا فرا
 یراقلهدو و درد وا دکیاذم ودنک یشیاره ردقه یدعت ارج وتم هب یدنفا

 قوس هغلهدو و ینالغوا مک یک لاو صیصع هب هع زا نادناخ

 لدتا سوم یی هبنما باصعا هو هلا اعا یأر دوخدوخ یک عا

 یدعاراو نیسرو هروص یمدرب ییسهراج یدع لدروتک ه هسهرپ و یشیا

 تلاح ۰ شعر و راباوج ترس تیاف لرهد روک هساراو ثالاح هن

 لع نا E ل ریس ی صد یا

 رشارا قرەلوا
 “ا تن دنفا لیلخ هرکص ندا قرەلوا رعشاسم ندهلهاعمو یدنفا ار دو

 نوا صیلخ ا رطح عقود ید دلو ییسودنک و تان هنعفد



 ےک ار ی ای تا ات تر تک ار تاک تک توت کت سی یر سسس سا

 | تر قرص هیچ هام ل و رک نالوا یراذلوه
 8 نوسروک هدنا

 : ۳ 1 هد ا مالسالا جر هعا (AE ندنعلاخا نوردا یدنفا لیلخ

 ا كوب لب ااشا ی هعیطو سدعمو مه رب نالوا عرفتم هنها وم ا ربع نم

 ۱ رر زو هل راعش ثالیدنفا جد یدتفا ا ل ۳ ن رفاو نیس

 ۱ زا لئام ب هبلط تاارحا كرو شود ههکلم یتلود نالوا یھ لو

 ۰ ردشل وا ۳7 رفت و حدق رهطم نوڪا یییدل وا

 را عقاو هناهاوخریخو هنامرع كنس تسفاع ن رب دع ضعب هد رمص و

 || باکر یرابحاص روسو نادیلوبهرتم ضعب و قب رطپ مور هلبا یو یار
 ]| هلوقعوب كنيهاشداب یایاعرو ارتف ضرع لها بونوص لاحم هن وامه
 ۲ نایک ا كلا : یییدلوا هلس یرلرتخح نوسروط هل وش یرللحدم هدداسف

 ۱ فوخ قرهلوا ربا رار یرنابیص و نا وس ی ا ندعل وا یهاشدا بضع ا

 یراتانیمط او نما هلبا نایب ینی رلکو دا نازراو باوخ یب زورو بش هلبا ناج
 : قالغا ىرلناق قره روب نازرا هناک ولم هنازا لد ياما عم هدرنص
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 ۱ ۰ رایدنل و هدنهاح رسا

 یراازج نامه اا یک ردوا لدغ هدداسف دیا هن رزوا كنو

 أ و قعافوا ضرعت اعطق هاب اعر نالوا مرج یب و ققلوا بیترت

۰ 3 

 مور هلا ردع صر ىلا نامر 9 هعط ر وب وم هلغلوا رداص هيتس *هدارا

 ۰. یدلر دن وک هند هنا رطد

 ۱ قد رطب هرکص ندقدنل وا تارو هدنسههحا و٥ قلم مور لام نامرف ونشا

 یواح ی همزال یاصوو تاهسش هرتسابات و هرادیلوپ هره ندنفر ط یدنفا

 جد رسضحنالیأب ر اد هب کود شغل وا شن رلدءانزور وفا دیدش و ردغاک

 ۱ ۰ یدلدنا مدت هب یلاع باب
 o دیما روسنلوا دن اما ند نفر ط ول هي سوز هدلالتخا نیح ی کا هل رامور

 : رک رتد هنایصع رل ھور ید لا تاب یک لو هدندافتعا و

 | ندنفرط هیسور كلالتخاو هکلب و هنخدلوا یتتبم هدانتسا هن ول هبسور

 ۱ ۰ ید را یهاد هنفیدنل وا عاسا

 تمد كود ندو لاو سلام ندفوخسا ی لا هبس ور هک ویلاح
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e7 " ۳ ا  aنادر ا یعدلبا  

 هنایصع ههلعتل ود هلنهح ینیدلاق یتقاطو تاتا وک لاحم یسهدوب

 لار ییارطصاو رارطضا یئتیدلوا راجود هدم دمو و روب

 شەردنو وک هی رع 2 راذتعا هروطاربما هدنعورش هراک وب كردي

 ندع رو ارد اا وا دورطمكر هيا د ااغصا و ل ا ناف رطا وا هد

 . كنول هنسور + ههو رس ترک روح و ین اليسا ىردناسکلعلا - نا

 Oe E ويد زا

 دنع ج رب 2 ا و ند وروند راس ورءهدکب هج وه یټ :الیسبایردنا د ۱

 هدنسهصل رع یکیدلیا مرده دن . ر وطا ربعا هیسرور هداتنا یکیدلیا تع

 هدنجمان قابل تقولوا یروطاربعا هیسور هدهد ل شا بلط تنو

 ندا روهظ هد وبات 0 هداب ر هلا u ضعإا

 مور ۸3۵ رص وب هدکعا ه ی یبفد در و

 ریاقم 1 1 كن هبا لود ندیا ب را ا ۷ ما تل ییداس ۲

e lLكردبا لج ود ینتکر حو ا السا  

 اا ا ریس وا نانلو دن داعبرد کک ا ءهدافآ کج یتا ا

 سفارت و ردغاک نام ۳ او ی ردب و هنارصع ا

 كنول هیسور هدقدنلوا تئارق یدغاک رکذلا فلاس كنسیچلباهیمور هد» ست
 و را تسع 0 هبس ور کت ردناس ؟لع لارنعب نی زسعلوا یماضر

 اوت اپ لب لی وز و اس رو میم یس هدبآ بو

 هلادعاک لوا هر هلند راه زام وا هنشدط یا شر ظذ ۵ ا

 یروقرب یادافا كنسيهلیا اب رسوا e تعا هروشم باب را
 ۰ یدهروتک مات ناتیطا ها كرهلبد ردنرابع ندرابخا

 تارب 2 وص اوا | هب هیناقاخ تالاع و قالا ا هم زالریبادن لار ا

 ا



 E شی رتلوا یلخدم هدداسفو قوا ناب تبشک رد نوک

 اتعا هنسهظفاح لرلنل وا شماعا ناصع نالعا زوتهو ارحا یرلازح هلا

 لوساتسا تععردو ۰ یدلر و رارق هدنرو-شم سلاح هرزوا 2

 قنورد كلوباتسا یمافا یرعکیو ربتکت یارفن راقلوق یدنسیلاوحو
 یا زاغو و روس حراخ نالوا هدنسەرادا رز یاب یحاتسو و

 رود ییهطاخ یثواچ شاب هناسرو یلغوا كب یاب یجب وطو ینسیلاوحو
 ۰ رایدنلق ا هب هسراخ یتسیلاوحو هناسرت اشا نادوقو هةظفاحو

 هیت ید یساشوا هدير كناباءر ضرع لها هلبا راهلیسو وب نکل
 حورش قایسو یتالصفت راد هنادغب و قالفاو ۰ یدلدبا دنک قو

 تار رحم یک طفاحم و یلاو هلاب یواح یناهیبلتو اباصو هرزوا
 دارا
 یزاغویزکد هرق هلیرازو ءاقبا اشاب نطصم مس هرازولا عوفر هدهنراوو

 زکد هرقو ۰ یدلروب روم هی هطفاح تلح مان نورب هرق هدنجراح

 هلا نیتفرفرب هب اروا هرزوآ یدالقو ئاغ س تكحهدا روص ندنزاعو

 ۰ یدلردنوک تروقر

 سیر ود ردراو یترضم هنتراګ كهجوه كنو هسیا یسیپلیا هیسور
 : باب جد یتکرحو روط و كنا هتشیا ۰ یدالشاب هب هضراعم هللا یدنفا

 ۰ یدلیا دی زر یتسههش نالوا هدنقح ول هیسور كنيلاع
 لیفک هلا طبر هتلانکو ر رګ اناعر نانلو هدنرلناخ لوماتسا هدهرصو

 یا هل را رکد لراحالس نانلو هدنرلاو یسفلق جارخا كلرتنایلوا

 رر ندعالسا لها هراناحو یساغلوا لوبق اباعر رسلیفک هدرلناح دعباع و

 ۰ یدازاب لغ نامرف هتسضاق لوناتسا نوعا يلوا تضن رومام
 رارق هتسعالب وط لراحالس نالو هدنرللا همت نایتسرخ هدهرمصو هن

 رکد هلبا ےیل 7 ردق هنوکنوا ییهسا نالو هدنرهناخ ایامر كره ر و

 ۱ هروک ذم تدمو نعصت ینو رتا ذحا ندیریم بناح یتیرلابب

 جالسهدنسهناح كنسغنققرهن القو ناکیناکی یر هناخ هدلاح یراکدع ا ےاست

 یعرکی كنءرخالا یداجو نببم ینغج نل وا ازج یدترت هدنقح هسیا رونلو

 راما هن راها ع رطب ییمراو مور قرهلوا خروع هلی رات یدرد

TA 
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 هام رفت ی یدش قلارارب هرز ؤا یتیدساوا ا هدالاب
 تلط ندم کح بناج ه هن رزوا لاا كنادغب ه رک وز یدبآ فرود

 قرهتا ناح هر هیت رپ توغار هكا دیه لا وما هاب ناش هل و

 هدسح تدمر قرەنلوا سبح یی ندنفیدل وا وا شع” 2 وارص هکب هح وه

 / ۳ ۱ 0 ردراشلا

 رایهابس الاحو یٹاب یګوط اقا ر یوبق اع هاکرد هدا او ۱

 لووص طوب سم هرا دن هلا تماقآ هدنسیلاب هدهدنتسیا اغا دمش لاا شاب

 تكنابامر ناسنلوب هدیلاوح لواو قمالپ وط یی راحالس كاسایامر یسارق
 نالوا یرظان هناسح وط ندرلءشاب یوق كلذک و كما یقه تلاوحا

 هنلاوحا یلاوح لواو تماقا هدنسیلاب هدزورواتسا اغا دمت یلغاطروفکت ۳

 هماقا یتمداردتعمر هن ر هک داک هلوباتسا نوحما یطاصم و و

 ۱ ۰۰ ردرتشل وا وا هرزوا ِكعا

 كار نالوا ا ر ل ورا هدفرصوب ید یرظان راهناختوراپ 1
 ۰ ردشل وا رم نت رب ی : راحالس

 ردق ههنردا ندلوبناتسا اغا دمج رکا اس فا شاب رلیهایس هدعب

 هدا هرز وا تقررشوف ااا ۳ را تالمر ناتو
 رف ز و یکیا هلا ش اعم شورع یشللا هس .ھام ل هل وا رومام هندنااح ۳

 1 e هاح وا ردا عج

 قرەلوا هنهلع نایصع ندا روهظ هدنادغب هرزوا ییدنلوا تراشا هدالاپ

 دمانزوروفارب اباطخ ه هناحور یاسر ندنفرط یب رطب مور لوبناتسا

 دما زور وق 1 لصعمو حورشمو د دش تا هدانا و یک یعیدن لوا رشت

 هوالعولیذت هلیقر ( ۲۸ ) یتروص هکردشفلوا نالعاو مظن یجدیموع
 1 رونلوا ۱

 هلا یب رطیمور فد رش سدق نانلوو هدنداعسرد تقولوا همانزوروف او ||
 ۰ ردشفلوااضما و قیدصت ځد ندنفرط دلو هوس هلا نالوا دوجوم ||

 هرن یقه یوم ناتو هد زار هرووا یار و
 ینجاو وارب هلا نالو هدنهذم سقودوترواو هراس نا ربتعمو

 1 ح و هس دف رط ره كنيلپا .ET ا با طخ هونیتسرخ 1
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 ۱ 2 رد ولی

 1  ضعب ی يا رمشن راهمانزوروفا لب و نکیا لخاد هدایرنا یدنفا قی رطب
 1 ۲ اعا هناقفانم نوڪګا س یتاب ءوس كن هن اب رطب هرو دن ار كتاوذ

 e 2 lT ل a ۰ یدا

 1 كتا ونماب را 3 تمددئترت و

 رزاق ینکوا كشیا راجات قرهلوا سو ام یدنفا قی رطرندنساک هلعف

 ۰ ردشک تمادن عونرب هنسودنک هددکلب و ۰ ردشعا تلسم لیدب

 + ردتطا تمدخ هب هظفاح یی راذاح تن راذاینسرخ لیا مور هسا هره

 : د رانایتسرخ یەدیلیا مور به ءا هنس همدقتم تاکد رک كاب را ارز

 هوا فلت كراناینسرخ قوچ كب ى لوا لا تک رخ هدانا 1
 رابع ند هظفاح یب رابهذم مه یسلصا رم ر رطد ۰ یدنا راکرد

 سا | یریثت چه ازوروفآ هدنفرط هروم هک ردلیلدر یدو هنغیدل وا

 1 امور اکا نلف ها زروال هنا کنول ۰ ردخمالریک

  دیمهلوآ یتفو كحهدا رظن فطع هذتمج هروم كنهبلعلود قحل وا

 e ارارغا ةغلقوج كن رکو هن راکلهبلغ كل امور هدرفرطواو ارظذ

 3 | كو ر Ik يام عم ۰ رایدنا نیما ندن راکح هل هدا هظفاحت نی راودنک

 1 هداف بان را یزوروفا كندنفا قل رطإ و یسربت ندداسفو

 4 ۰ ردشمروتک قلنوغروط یلیخ

 مر ات علاقوو تطفو ترادص لد“ ۷

 ۱ رد ویس ااوقب ) ةک رطاقف ةكرلا ۱ هدانا هس علاقو هاب و

 3 طز 4 تا كنامز اشاب ىلع دیس هعشب ندنکیدلک دنل وا ليك ۲

 زا ی مال سالار هلا یدنفا تلاح الا هخور و ندن کیدلروک يا

 | كنهرخالایداج ندنفیدل وا شهرک هددش تموصخ هن رلهرا كنندنفا لیلخ

 4 1 اشا ىلع ر كراج یجوا تعاتس هداهبرالاعو یکدرد ی

 ا ردص یبظع ترادص هلا لزع ندتکشم یدنفا لیلخو ندنرادص

 ۱ | كرخالاعب ر نکیا یسیلاو ردلج هجدقا بول وا یرادملس كناشاپ دجا زال
 ات اخس نمرح هرزوا ۱ كليا تماقا هدهن ردا هنسهدهع و درد رک



 نر هرزوا | ثاک یرغوط هف رطوب ندردلج هلفتل وا هیج وت  ینافرصتم

 ها تاهاولادبع هداز یعسب ِِ تخصشعو هناشاب لع لر

 ترازو بر یفلفرصتم یغناعتس نمرچو یتلماقمناق یمظع ترادصو
eهیچوت هبانا خاص جالا ی ران را وراپ اتیا ند  

 : یدلروی
 a مراكب ن نوک لوا یدنفا لیلخو و یدل رد رک و قیاس ردصو

 ِ ر ها یدنفا مئاخ هجاح یرح سد رد تاپ ید وک هنس ها اس

 قداس سا نانلو هدنماقم یسا اد لتع كنید لب ِ هب هس ورب

 ۰ رایدملوا ی هنسهزب ز زج سود, یدنفا ۸

 a6 هدر هلیش رش دن سه فارشا e هدنسه دهع یدنفا پاها ۱ 5

 لو ید یا هدقدلوا مالسالا ج هرکو ندنفیدنلو یی رومأم ۱

 ENES نشر وا وطانا ترادص م رکص نوک جاقرب هلغلوا
 ۰. ردشاوا فا | رشالا یدنفا قیدص دع کدو ۱

aهرا تاق نوا را ییرومآمو ندماظع رودص دیک هنب روم  

 باععا هلتهج یکی دلک هنل و دن اا لک, الو .عوقو هبا ارفس هرص

AEمزال قلوا ردتقم ههرظانمو هلاکع و انشا هلود لاوحا ا  
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 كلی ت و یلتقا لا درخت خراب لب نوا و ایت سی

 رودص رایدقار شو یی رار, رایدتیک رلنا یدرونلو راتاذ یک یدنفا

 صن كل رب نوعا قلوب یی ر ا هیفام ےک
 دشر دجا هداز قدص ییا مور ردص قبسا ی هنکیدلروک ندلاح ةد زال
 "کنم هورک هلیسهسبالم یسلوا شقلوب هدنفلیضاق ودرا امدقم یدنقا
 راق وام 4 هلکم ا
 ایا كنو را ناننس هعطق ترد نوا هدرعا تور ی هج ور

 ها اهد و تاعساا یو هدیرصو یربخ یکیدک هنلا

 1 7 اب ردترازآ 1

 یلاخ یهدنحا زاغوب یریضعب ندنراشاق مور هد هرخالا یداجب رخاوا |
 لوخد ندرا هحرف یک هناخیافو هرحب نیل وا هن رک وا هناخحاس |[

 یحناتسو تیفیکوب ۰ رایدب وص یرلیلب رفاو هلبا ذخا ییایشا ی راقد ووا



 یحاتسو اغا یردق 9 قرهنلوا لزع هلا لج هنواخر كنشاب

 ۰ ردشلوا یاب

 ا رد ون هدرا هر زج ل وک رونلوا رببعت را هطا لزق هدنهاک شد لونا سا

 یرګو شدتفت یرلنا هلکلر ورخ یعیدل وا یس هسا ول رک كرم ور هدنګا

 ا شال یر هاو رووا یشاوصخ هدانساو نوخا
 ۰ یدلردنوک هتفرف هعطقر ندهناسر

 یجرکی زو نانلوا بدتر هدنرلهبرق مالسا لها تانساضق سوقرت هحجدقم

 كلر و شورغ زوتوا هیهام نانلوا دقت قرهلوا ا تانیبعتو هفولع هرفن

 یهدنراوج یوک زاغو یسیمرکی و هنسی رپ وک سوغرب یثب نوا هرزوا

 یرفن شخ قابو هیر وک شاط یهدنلاصتا یسهرق رعاش یثب نواو
 . یدنلیق صیصخت هنسهظفاحم سا كنسلاوحو هناختوراب ولدازا

 | هدداسفو كنراضعب ندنرمور لوباتسا هنرزوا یلالتخا كنادغبو قالفا

 ندرلنوب هلغلوا عبات دفوخ هلتهح و یرلضعبو عیاش یغنیدلوا یلخدم

 قرهریدنالوط ییلام كقلخ یربیضعبو قرهغارب جروب رفاو یرایضمب
 || هن راهنیفس راحت كنها لود ندلجا یرقدلوا هدکعا رارف ندنداعسرد

 یرارومام ترافس كنصوصخ قماقلوا لوبق اباعر یرارف هلوقموا

 تنطلس قلاراوو ینغلوا هست هنرفرط یرهنیفس راحت ودنک ندنرافرط
  ضراع یتیم هنعاقها و دف نالوا راکرد راد هنسهیلخاد ر وما اعلطم كن همنس

 زا ا لوح ا اک رور تارا الف دوس نالوا
 اطرشو ا هدنرلتع ی هنش فرا رکد هرقو رک دفا كن رادنفتس

 هدنرنورد درح قرهیفل وا رظن اعط هن رلابشاو هلوج نایلوا اح یسعارا

 دسارونلوپ یرارفو كغ یتیدهل و بونلوپ یرارف ندنسابامر هیلعتل ود

 زکد مرد راک كحهدیک هفرط وراقوب نوجا قهلوا تفرکو ذغا نامه

 دوخاب هدنراقبحا هلو ید رکچهدیک هفرط یغاشاو هدنک و ا یرانف زاغو

 ینج هنلوانیعت ارومآم برحو دق نوجا قعالقو هدزاغوب یغاشا
 ناب ابعطق هلساطعا رارب رس یعسر هارفس هاب ندنفرط باتک تسایر

 ا رشاوا یررومام نالک مرد هرکص نوا
 ۰ رده وا ۱

 عج یی رحالس رلنابتسرخ هکهدلوساتسا هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب

e 



 یمراو ود هرزوا ا ےل سل و ت ولی نوک یا 9 9 هشس راق راس

 هدنف رظ تدمو ۰ یدیشلر و تلهع نوک نوا نوڪ ا یاکحا

 ند رد ابط و كنفت هداروف زار زاماراب هشبا هسا نالک ندرهناطقب

 هلتمح یغبد لوا كعد ارش ها ےک راحالس لعا ارظن هنغ دل وا 1 ۱

 هناحهردآ ۰ شدازاب ریل روت یا یدیدهتو دیک ات هرلش رطد رارکت

 ندنربفرط هحازنسا و اسبلک ق رف كنافاد یماعا ست رایهاس نالوا رومآم

 ندرلحالس زج زاماراب هثیا هب و ځد هسا یکیدردنوک بوریشود
 ۰ یدلرپ و یسانعم یتیدلوا موتکم كلراحالس یلعا هداکو قراذلوا ترابع | 1

 قلوا وس هنظ ندنربیشاب هحوقو ندندارفا اباعر ناتسرخ كنافا دو |ا
 رده یسیغنو 2 رفت یغیدلوآ شردنوک هلو اتسا هژباذخا هرزوا 1

 هرف م 9 كندا ت NE یتیدلوا مولعم ر رد همذلا یر ىسىق

 هدنروبق لوبناتسا قیرفتلاب یچوا ندنرلجا یشیا تخ هججو م یسیشوق |
 ۰ :یدلرتسوک تربع هراس با مادع |

 شعاراوناتسرخو لل یدک فو رشد لعوا جا روح ناتو ا
 یلیخ هلا هراداو مارنلا یاکلتفح ضعب هدنراوح لوبناتسا قلارارب

 لالما قوچ كب هدنسیلاوحو هدردسه>جو یرولسو شهازاق تور
 هنب رکلتفجل راس هدکدننا شیتفت یتب راکلتفج كنا اغادم هرک وب ۰ شما

 هدلاحرب 0 ليکم یرایشرهو قوچ یراهعٌان و یراراکتمدخ هلتسذ

 یک یتجو وا وا قحوح سا یرافدب وف هن ادیم هدلاح یتیدلوا شمروک ۱ 1

 قلوا میم راحالس یلعا جد هدرلنو ارظن هنغید) وا ریش امارات هشیا |

 دام هدنغاهد هل وا تردد ید لغوا یاب روجو یکیدشود تب همش

 تولوا حردتم هدهضی ع يکيدليا عدقت هن یلاع باب یعیدنل وپ لتح قلوا

 یاب روج هد هسا زامهلیاب یشر هدنقح هنسک هلا لاقحاو همش هجرکا

 الح ییالوط ندصوصخر تح بولوا صعشر تسبرسو نیکنز یلغوا

 ندنوب بولو عوقو یسهعفارم هلا اشا خاص نانلوب یلاع ردص ماقما
 هلاق>الوا تموصخو ۰ شعاراو یتموصخ کا جد كیاشاب اصیالوط ||

 هحنارتسا جد یلغوا یاب روچ هداناوب هلغلوب توق شيا قرهلوا مضنم

 ۰ یدلدبا مادعا هدوبف قمرا هلا بلح هلوتاتسا ندنفوط

 تودنا قاش دع هنهبلع مالسا لها دت رل ناب 4 رزوا:ةسد راکفا رور
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 بسا جد مالسا لها هلذلوا ظوحم یسهاعا هرلنا یخد تالود ضعب
 سار كنەرمز ره نوجا یراغل و هداما و سهم هلا راد ساو

 ۳ ا د لاللردع» قام ركب كلر الا یداجع اباطخ هنطباضو

 ۰ رونلوا دارا هلیقر ( ۲۹ ) هدرب ز یروص ۰ یدیشازاب
 ۱۱۵ فا شاپ نیم ناو لوا نات وا کرد داو یا

 اج یتیدلوا ناببص بعل قباطم یربتکرح هلا ناشو نیش قرف مدعو
 یلامعتساو تش ز بایسا ع ور یرح تلا یاععتسا ید هعفد و

 هدنرال وح عماوجو هدراقاقز و هدنجما تالحم لرد تیفکرب یک قحتوب وا
 كنه یک یکنشف هتاتسک هدیافالب هدعضاوم عیج یلصاح هدرهاقو هلکسیا و

 ناکس هی هلیسهلولو هب ران تالآ عطقنال راهنو لبل قرهنا هحابطو

 راندلاف ناربحو باوضب هلفوخ یتباصا شت او نادرکرسو هعسارس

 نایلوا جالس و ریظت هلاز تسر یراوطا كرانلوا راکسوه هحالس بد زو
 ریدکت رهظع ندنفرط ناطباض نوعا قغالحالس جد لیلعو رب ضعب

 | هجوزو یتسهدلاو و ردپ ییکو یتسفن ییک هللوشروق اضق قرملوا
 | هلآ لتقو بلس یاامر ضعب خد هلذخ هلا هلیسوو و مادعا یتسهریشمه و
 1 كنيدنفا تلاح مالک لصاح ۰ ( لجر ما لکل ) ۰ ریدلبا مارم یارجا

ERتیس یعحردن راحل س یاب موع یبم هنس هطحالم ضعب 5  

 رذاح ضعب هج“ همزال ( نومهلع كوللا ) ندهناهاش ۳0

 باا نالوا یریدتو رب هګدلر و اضرو تصخر قرهلب روب هعلاطم

 *هدعاسم رارطضالاب كردبا راکذتو دادعت یتتانسح هدرخا بلاق هلبا ارآ

 ۱۱ ۳۱ ااا ا ا ا ره بان هام ا را رص هتسامدتسا هل
 | ( تس ) ۰ یدلوا قعمر یکیراصحا هدحاو نکر زکلاب ها اغلا ی هثلث
 روز یلب هدروصم ریش حب ٭ درم زالوا عیش هلبا حالس بی ز رک لد

 . قشم سان فنصره هدصوصحم لحو نیعم تقو هکردقوبش ( زالوا

 یمانینسا و تفلا هلا تاکرحو فص تابیترت ےلعتو تالاو حسا لایعتسا

 ثعاب د هنوک هتشپ رب قرهلوا لاس ندروذحو تناید مزال رخاو لوا
 مس الاو ليما لوقلا عفن نا ) ارز ۰۰۰ ودتتطلسو تک وشو رف دیازب

 ارز ۰ ردنایاش قلوا نابمالسا ٌهيلعتل ود هصاح یلیضف ( لیقصلا فیسلا
 | یی و لعفلاب یی ةلمجاب یفابسو لق باب راو فانصاو تارح كمالسا لها



 ۰ رونلوا لالدتسا هلیعرک لوق ( لاتقلا مکیلع
 ك ا یدک هلا میاقووب یدنفا تلاح هکر رد هدا 1 واش هن

 ییالوط ندنو ۰ 0 هریصبلابارخ <= ددد یتفیدلوا ی نوح و جات

 هلا اكر شش رر صم یک ا ی جک کک زوس : هدنهیلع 5

 4 | تعا یالعع هت ون سم و دلع هاب ۰ یدلیا ما رب 5 يلا نکا اضرا ۳

 ی : راهتسوا یی ها یر کی نالوا د ودعم نادماوع ع اوه ن کا مزال تک

 ی ربا اک اسا هح ولتعج راس یاتسو و یراق هرق شاب و

 ۰ ید دیش ردتا لادا هنر وشم ساح

 موج نالوا دوع هلهج و وب هرکص ندنس هعف و 4 صال نالوا روکذم هدالاب 1

 تروص لرد لاقم طا هدا نأ توراط یدنفا تلاح هدر ن ات

 جد هعف د و ارز روش روکش ها بک توق هجا از و ږےایقاب

 ا اعل هلهحو و هدنزعا وص تور E هریفس همطق تب ا

 هباجر ھ ها رارواک یرغوط هرافرط و ب وکو ر یهوط رنوب

 و قاب ا ید و حس ەلد مور نالوا هدیلاوح و و یراکجهرب وداض 2

 ذخاو سسح رلنلوا یلخدعو فوفو هدداس فو ندرمورآ هلغلوا ولم |

 رادربخ هلیفا رطا ندهدام و نینمّوم هفاک ہد هسا هد وا لیق مو لکو 1

 ردهزال یرا و هرزوا های او تریصب هلا نور قاتا قرەلوا ۹ و

 ید هکوم و لوک E نوسلوا GE هنس و نا ولقاجوا هلج هيلع ا

 نوا ققار قره هدناب مالسا لها هرفک تح و هدافا هدام تقیقح

 هسا راروغارب را هتفاب هلع 1 داشو رارراعم رج تداوح هلا رانسز ول د

 یکدوجو ر هلج رهو راد وا داّععا ناد Nl ینغیدلوا لس

 دزلب و لوس تا ود رد وسر وط هرزوا خم وگو وایهتو ا! و قافتا

 س رزوا ض E رلا افت فاغسا ۳ ناسا و ف ا هنلد

 دن راد ۲ فانتصاو ماما ها موهبت | یوم تاضقو هری هلا هلع ساوا |

 غیلبت دنسه صزو تعاج یر ره كره و قتروص رو هنن رایشاپ تیکی و

 هب ر وشم با زا هداوجسا ترو خص ود یزالوا تس نم هسایا عرصلو

 ساع یارا 3سم و تارشا ید کلر و حالس زارب هراقاحواو باطخ ٩

 اوا هدنکلس كنهرخالا یداج هلکقآ باوصتسا جد یارو ران وا



 ۳ واقفلوا هداما ةن 1 رولصلا مات ۱ e ىدلروب رادصا رول

 رح ةعطد نوا دندیعم هدهرخالا یداج رخاوا یح تونلوا تاختا

 كنفت زوشب ثكب یکیا هتعاح وا یریهکی ندهساع ناخ هبح یسادرف

 كس هنغاح و وا ىج وط هرزوا دروک ذم لاونمو كنشف دتسد رادعلوا و

 نالو وا ناطباض مولعمو ےسقتو عب زوت كنفت زوب شپ هرلفاحوا ر راسو

iSیتیدنلوا والم یا ز هاتف كليد نوعا اطعا اتق الا یخ  . 

 ! ا ] | للع هن زاره ضعب هنلا یومار ز ردندتلاح تابا حد

 9 1 : یدلی ر ار و جالس هل ار يدك هلا عج ى ناماز

 ۴ ردناوتاب دبع ع وع ندناذرب یعرحو یکناخو ناکیارو روهشم یکیدد

 تو + ) ( (نالذلنا قیفرا سب ) و (نام رطاعیفشلاس اب )ونامزنا مصلناس د )

 ۱ | هدنام ER قاطرد قحراک ٭ تسدوخ راتف رک ملاعر رد عدیدار کره

 از ۱ ی
 1 . په ندارد ءا هنس هرصصس تاغام ضع) نما تل ات لاخلا

 : + یدریک هنلاح كلر زف ر ۳۹ هژءهح و 3 یدردنالحالس ی عمرلسا لها

 هال رنو تولو شک رسو يش لیخرت عیطلاب هدنعا كفلخ ردوو

 ۱ :یداج رخاوا تح ۰ رایدلوا ردا ضرعت اکو کوش یک یراقدلا جالس

 ندنفانصا ی رک اش هدرادکسا یجاقرب ندنهورک ایقشا هدهرخالا

 8 2 سو 8 "ره عقاو هد ها یک كتلع وا نر E E یمرا و

 شعلا بصع ىسەد وچ وم ادا وه هلا لوخد و a رګا تویلر روز مات الا

 تروا e ییلام هاب | ماجا ٌهطح تولو وا مدار ناکشب لغوا نشت

 1 رام رد هلا اردا رو

 ی ۲ هنر نادعد و قالفا اشا فس ول لة وقر یک واع ا

 هنا E یماردن وک و ی هطروا مراب و یک وط دط روا ر و ی وط

e۱ دوو یدتلو انالعایکلرکسعر مس هدیح ر هر *  

 2 . ودرا ولت وقرب هنس دف قرلفا دل و تار اب ا صد شب ور د یسلا و

 رايش ر ناسا لس س یسالا و 3 رشت 1 1 نا ر رکو ۍسروک

 اا هن لود: ک نوڪا ی رلیا م وع ۵ دن رزوا اشا ندرب هر الاب هلا هبلا

 3 ییا مود لوكا قوس یر Ls نانلوا بدنرت هن راتو ۰ یدل زاب هیلع

 ۰ یدلرافیچ ریش روس لوق لوق هنداح



 0 ر ا ا ا ۱ ۳ e ابا

 اِ تن اطایاب ِ ا ٠ ۱ ۰ ۳ ۷ ل ۸. 1

 یر u ESN e ف ام 0

 ندنعاح وا یرج نوا كم امروشود ندرابتعا رظن نوت ن ل

 نادغب 5 قالفاو 1 رک را تايبشب دل واتسا N هرزو

eیک حج وا كبحر ا کو هلن 1 ییسع اوا ق ی وس دنوم  

 )8( هدرز فروض - یدردتا ر دما یاع نامر سا یر نو

 «.رونلوا دار ۳

 رود ا 5 و د شم ندنسایقسشا ي نا ق
۴ 

 یا و دلاص یار نت درو ی نادنق رطهنوا كنهلوط دژ دخل وا ۳

 ٠ e رب دو 1 0 ا ا شو 0

 هجالا ندنکیدشود هب ههبش جد هدنشح ولپ رص هدانا و هیلعتل ود :

 تار 2 نوعا یرب ون o هرزوا ت تربضب س ا هنفصتم راصح

 بوک مزال ی ید وه ترس را ا رظلا ها ا یدلز ۷ دص وصخ

 ڭجە KS هدنتلا طابضتا و ماظتا گرا و .lt 4 ود ا تف ولو ۷
 ل

 ك وط هط روا ا هش a 3 ندیم وط ِ

 | رس ا



 نانل و دزد اسم رد ندناربتعم برص هبفام عم ۰ ردشمرب و تالاب a یلأع

 ۱ ۲ ۰ ردراشلدبا نامه اق وم قرلبنوقیلا یک نهر رلثوعیم
 ۱ دیس یساردصو اک قاب نوا ناو د ناکاو
 ا 2 كانا ع لرد دد زدیم هب یلادکک هاا دچا
 ا ا یار یمرم هنر یوک یجدرد كيحر هیدنفا قوش ىلع نالوا

 ۰ یدلروب هبحوت یعاظفاح یزافو ز ؟دقآ و یُعاصس أ

 زا هش ا لزع یدنفا بناح یلاع ردص یادضتک ینوک ی مس لرحر

 یرظان ربهناختوراب و یلاع ردص یادخنک یدنفا بیدادجا نیما هاسرت

 . یدلوا یرظان رلهناخت ورابیدنفا دنعسخجاملاو نیا هنامرت یدنفا دید
 | تولوا ضراعم هبیدنفا تلاح هدنسهعقو یلنلد هب یدنفا بناح هکنوج

 ۱۱ روم لا هر ی هوا کر قاف رداع كنددامو
 ۱! 1 : لنلد هبترب هلبا رارصا یدنفا یاس یدیشطا ناب هدنوامه روضح

 ۱۳۱۱ هد دنیا ىج قر میر ندنتا ۰, یدرامجت نسوا
 ۱ رک اخو رطاخ هرمزور نوجا قمردتونوا یتایس ودنک ۰ یدرشاش
 ۱ او دندسافم رنک او ۰ یدنارکو د ناق هرب قحات و رو اللوق راهسسد

 ]| ام هسبا یدنفا بناح تولوا یسرناد لا ردص یادتک دارا
  قرهلوا تاذرب ندمالعا یالعو ندمارک تاوذ كج هلند یمدآ تلود

 ا لا ا ك ییدلوا اج تاما كشن
 ۰ یدبا رونارواط رغآ هدیاب و حیطلاپ ندنکیدبا لوس یقادتحو ید

 برتر دال ع: یا یدال و

 1 هک رعد لوقع تاب زا 4یدنفا اص باس ٩ رد هداد یا
 | ناکداز صوصخاب و بالط ضعب ماشو مبص ره مایالا هذه یلا بولوا

  ندهلوتم ردنا فقاومو علاطم سی ردنو فراعمو مولع هرک ادم هابحا

 - هدابع قوتح تیاعر ةر رف با تلیضصفو ع ةر ةصاخ ندنهدل وا

 | (قطاب الا هللامرح یتلا سفللا اولتقنالو ) هلغلوا فراع درم ر فقاو

 ار تب هدنص وصخ مارطاب مد كس هله هشبجوم نی رش ما

 زا هلبا رکش نادرا ی باسح مون لاوس ( ءاطلا هدابع نم هللا یک

 ۰ یدا فئاخو ىنا هباعلا اغ

 نالوا EG هم رل دوو توکل دا لا اھا ۱

a 



 رهاظ بیس هد ناو د هننسهدام مور هلاروما قم دا ی ۱

 هنساضتقا هقدلوا رثاکت امویف امو یموکتنک كتلخ هدنتح ندنفیدلوا ||

 عفد هلا قد رط ررب یی راکدتا دا او اردا تاج ید رابضعل هر وک

 نایلوا ناکما لباق هبا هیعیطریغ تاریدت هوقو لرد ردنا بلص و لتقو |

 ىلع یساغا یریگب نوکر هد هیلع ءان ۰ یدیا رسا هناسل عطف
 نالوا راکشا یذوفت لاک هدنس ولقاحوا تولوا یساغا دارم كامزو ا

 یک راد لدو کرا ج ها یاد ا ی و
 هديماقكاقو یعالسالا e روضح بودنامج هاوتف باب قامدود نانسعتم ۱

 یدنفاتلاح هدنساننآ ثاحا راد هب دمم» روما رادقمرر و صاخ نمحا دقع

 بودا زاغا هر رقت یییربعصلا قام هلیسالتخا تبسانمر لبا مالک قایس

 یرلکدلتوس راشچآ یتیرازغآ هدمشح رزتسیاه ندن قلخو ملیت هکیدید ||
 هلمادعا ےب قحا ملام ماظفاما شا ھن هتلودو هرلنوب نب رارویموف یدرقال |

 ندنس هقا كن لب رالا یکیا تود مرضاح ن هتْشیا هسا, قحهلوا |

 یدلیا ماع "هدافا ههوک هلئسم ر وصت قرهدازوا ن و توتوط

 یل هنحالصا كلام داف ردمابا هو ای کک ( مالکلارص مالکلا )زا
 شما یاح ندنتفشم ههظع لئاوغو شللق زجاع بوليرو هللا رثک ||

 ابعرب بوکجوریک یسودنک بوک ندکلمام هلجو شاص وا ندایندو |

 انما یبتریداو شاوا تنم وک اورلا و تلنآ ایالت تکشرو
 یراانعم یکرولم هل روک شاه یلعا ندنو احراو فولنا ن اب وکو

 هحور ندنس هلداح هدنروعاو هلخادم دن ریدت كنات رق ضعب ردا نمر

 رع مقوم لرد ریس ا ر نداموفوو كردا ید 6ا راہظا زار ا ۳

 یذه و هذه لاا ) عا مصم ( هلا ما هد اقا هلمج وو هدراذنعاو

 عفدو عیاش مالک عطق نالوا قیعح تولطم هل رفت و تود ( تلاح

 ا وک نوګا قغلوا مافاو ناب تنواعم نالوا معصم هدننعض عناوء قاب |

 ۰ یدلیا مالعتسا و ماهفتسا ندرلاغا عج ەل وا هب یمهراجو رییدت الاحد ردوب

 ندرارب وا نددنفا تلا ةلالدو زلعو هک یدنفا در دنلایم وم تقولوا

 EE هلا تادعاسم عاوناو لئات هل وراق ام نورد ندرصح و دح و دی زا ۳ 1

 لیمو هدید ناراب رد قورعلا CT قوطن شوا لصاو لاما

 ردنا تاطخ هلا ی و» بول وا و هاوج e رده دن دنس 4 2



E5 را هدنامد ود  Aو ین ف ی شود  

 نکا نایمرد نمادا هزکتمدخ ولردرهو ناب و ی ره رانا و

 ۱ ا هلاسعا رک اعصح .قحاو وح ریدر وال هل وقم وب ندرلنا کا

 E . یتیدلوا یللخد و اضر هلن و كنه رها عاحوا هکنوحو ردبلا وفا یاعلعتم

 | هدهتوا راندا راستجا همالک هلوتمو ردناساو لپسا یسهراج كنو ردنایامن

 یر هل و قوا ما وع رایت ل عطف تقع رد هلا مادعاو لتق هدورب

 ۱ را ندنفرط ر E ید مرج 3 E هدعلارا توت ردمامم مها

 ۳ 1 7 1 1 هدنقابس ردماعلاررمضنم لوا جد كلاس لاتحا قغو وا مایا

 یتمارهو قرەلوا عالم ما هتسانوج حازم كلا یوم یاوصان

 و حاج یا دعر اعق كرەردتا قیدصت جد هرااغآ جار سالار

 2 قحن ربعي اب نکا بودنا ن تلف ندنا زاغ ) لا لتاعلا شب )و

 ۰ یدلیانظ e *یداع هلسوو تا ترس ییافعض یانفا نعل ادخ ءان

 # .دراد لحا ؛یراع تلاح هامز ( تس ) ( ءافعضلاقیناسحم اوقنا (

 یسافعضو اب وفا كنابامر یدعا ۶# تس رکید زورز رتد هکزور ما ادک

 1 لها کا والم یراقدلوا لدکی اموع قرهلوا فقاو هاب هداف "دام

 1 یتیدلوا یلخدم هدداسف كنرلف ردلئام ه هدف ا جد, دالس

 0 یدط وس هل وش هدنفح تم لوو لود هم کی نالخ و یدتبح هغنجآ

 : او هارمریدتا سنحو كجا مدا رتوا نت نا هیموپ كل رهبد

 ]ا هلبا ضا ا یضرامو یعدق همو ربارب هلبا نانلو ازج یازس هتعطای

 مدو امعخ عند هل رطوب كردبا دارم یساسفاو الجا مدآ رشب رجوا
 زا صاوادلوتمو اما ۰ ىدا شلوا التبم هنتسهیعاد ارحتا شتاب ونم یمدق

 | تفرعم ماعضفل سو هرکررب انتعم روما عیج راسو اضق نیمارفو الجاو ین
 ۱ ناقالفا اوا دل وقوا اب رک ۱ دم و و ط و هایم ترادصا یارک

 ۱۱ ایوب یادت بل هاب و ر هک هدا یجوم ادا
 f ءیفانم ورد یار الت شعب ولو هدهسیا تاذر یرا شا ردقنره

 ییدنا سرف نکحودا یرادجات ترضح حاهم تلادع حازم

 | هدنفایس ( هسا راوتسا ردقنره هابط هخرچ (ع ) هدناصوصخ

 | نوا هدام عفد بی رفترپ هلبا هنامالم زرطو هنایکح بولسا ناکمالاردق
 | هدلاح یتیدلوا مجهو ردیا قی ومت هلسینیمز قیقدت لاح تقیقح اضمب



 یده هل ردزاب یرما ها لفاشم ترک شد و ےک کک ۱

 درد ( ج رف دوم لالا دوا 8 مجرد ا رها یک رد ar نرکوو |

 ۶# تسا ناشار ا دراز ( تب (u كر قیلعت خاتا لاکنچ ۳

 نکل NS 3 ا رخ ادرفزاو تسفر ح 1

 تولقم بالود تکرحوب و یمیضیع فالخ كنیدتقا ا ا
 1 وح هد دمز ال روا هعفد حاقرب هبلا یوم هل وا یسکع تكیزاقن الا ۱

 اتم ندنفیدلوا رک راک هد هسا ا دن و حد a وک ظاقنا ناب ۱ ۱

را و با نلاعا تاب نوکر هدانا و قردلوا روهم و
 هدیماتم* ساح تو

 سا وا هدک زا تفو هو هحوا ر یپلا و ها هعيش تاک ۳ ۷ |

 ا | رق نوربب هدرب , هرزوآ قلوا یداب هروما لر ءدیهاولو | ۳ 1

 بناح هرزوا قلو وا یداب رس را هدنامورف كرما وا راد هام و ر ؟اسع

 نفس و تقو بازم شوک شب ار بول وا لوزعم یدنفا لا

 .هفلادنک ۲ ۷ ۱۳ یدنفا بیدا دجا ی ما رب بسا یربک دابا تیسات تر

 ۰ فاز ) لا اه اهل سال الو Ee ارال ااو ( یدلوا لوصوم

 عض ودنا لاوحر E < مات لب 8 فا ندنراڪګ یابق نوا هدا ود ا ۳

 كب ید یکیدردن و هوا رص هلا قیفرت ی را لی او

 نکیا رگ ندلعع مان ی لا وعصا نوا 0 ی ور ِ 1 ۲

 یسهقا لاتسو ند 1 ایر یراکدلک تسار یرایضعب ل

 شو سا ند نران کد نابتسرح یرابصعب و رارولا ها را دقم ا د|

Nدکش وخ تیا لالخ  Eیران دیا هام و عازن  
 یه ید ژواک قرهقلاتسش هلا راتفر هتسها هرکص ندک دا ما

 EE ردیلم رق یرن و لوا نزع N ردر ۱

 تورو لاش هاب دا ره و هکر رد هدا ازیاش
 دعما یر راهظا ( تل دنفا تلاح هب ) كنه لو یک ال

 هئارا هنس هل وقف صاصتا e یک ابامر عج توادع

 هلا داتسو داد هن وک و ید یداسف ورش تاب راو لانغا قلح هلا تصخر ۱

 هددسدا شا 2( رد لاح والدم یطغ لاقو لبق فوخ داکشا لاغشا

 ؛هدسلغوا كىو هعاغ صایضشا و لدارا شارافج هزو بوم قوج



 حرج یی ریضعب هر یدصت ید هتسدعبن هاش لود ندنراح رفا

 . ]| یی رلایشا ضعب ھلبا برض یتباکر س هرتلکناو یتناجرت شاب هسنارف یتحو
 ٠ | عطف قتراع هرتلکنا دروفنارتسا درول یسیچمیا هرتلکنا هلب رعا بصع

 ۱ | نیک کدتراح هرزواكعا عفد ند هیلعرد تراک باعا ردق هزور دنجو

 1۱ لصفرپ 4 یلاع باب ردنا هست هعطق یی رلاطعاو ذخاو دس یی راهزاقمو

 .تعصمو را_ 2 هبات لود هلب راهظا اکتشا هلیعدقت رب رقت زیمآ متسو
 ۱ هروک ذلودهلماعمو هلع ندنفیدلاقلطعم یراتمدخ و تراک كن رراذک

 | هتسا ر بناح یتفجهلوا یداب هبیضارت مدع هنوکرب هدننب هیلعتلود هل
 یتکرح اورپ ی هل وب كنسهلوقم اقشا رظن عطق ندنکیدلیا اهنا و هدافا

 عی هدرازاب و قاوساو عطاق یتیدورو همزلام راسو هربخذ هدهیلع ةتاتسا

 a هروب نم لودو امور یتجلوا الغو طعق بجوم قرەلوا منام هبارشو

 E || یاضر فلاعو ادب وه یکج هن روک یتعمرب یک دصق نع هدنفح یسهعب

 | هلتفرعم قاحوا داف باب را یشانندعلوا امرف تلدعم راب رهش ترنضح»

 تاتع رفاو ا یرهکی هدعماح هعچ م وب هحگدقم هدناب ییهرو ۳

 و هل یولب روت هناهاش نواه نابرف امام هلا هک ولم
 ارت اشا نادوبق جد یسااصو ییا تقدلاک هنطب رو طبض كلاوح لواو

 ب ۰ یدنلوا ناب و دیک ات هللا یماقمتاق "هرک ذن ینوک یحندب كبجر هنفرط
 ۰ ۱ لاتشرا هک هیت مد و و داف فاسو هن جد ندفرط تاک

 هلبعر ( ۳۱ ) هدلید یتروص كن هرک ذن روک ذم ۰ یہا ۰ یدنلیق

 1 رونلوا رب رج

 | نالیرپ و ۰ رلیدتا تروشم هلا تیعج هدنسوبق اغا ولقاحوا یمادرف

 ۳ | یتسهجتا كلبلخ یاح ندنرات ناق مدقم نوک ج وا نام هرزوا رارق
 Ear نالوا شوقنم هدنرلوق بولی ربدنوط هلمتفرعم یاطباض یراهطروا رنابق
 ۰ ۱ ندنرودنک هجقا و ۰ ریدلروتک هنسوقافا هلا عطق یراناشذ هطروا

 راتو ندتفرط یساغا ی رکی هرکص ندکدلرپ و هنیحاص هلا دادرتسا

 قوا ارجا یمازج زسرخ هدنرقح رددودیحو زسرخ لعد یرهکی

 | ندارواو هبیلاع باب هلبا یاب سسعو یسیکصاخ نادنز وید رولک مزال |
 ۱ ۰ رلیدلردنوک هبهنآسرت هلبا رلیج هب رح هرزوا قلوا تربع هنلاثما د |

 زت

۱ 
1 



 را
 ما و ریس ۱۳ تدم زار هلا هد رار قجردقو هتشبا

 ۰ یدلروک
 هددسلا داتعم یرلطیا تبعج هدرالع ضعب كرانايتسرخ هدنران وک اب الاسا

 | یرلطا تیعچ هدایلاعسات ندا برقت هلیببس یداسف راهور هن هنسو

 ۰ ردشلدبا ما

 زاغ هد تنعماح یرولس مالیات نالوا شم هریک هدفا نالس هداتنا لوا

 لع بلاط قرەنلوا ءابتشا هلتهج یکیدلیا یتالص ناڪرا ن کیا رالق

 یتیدل وا شغلو قاروا صعب هدنرلناب و شلت وط رار هلیقفر یکيا هدنتفایق

 یتح بودا تبشت هبابسا :ولردره مور هب لاع تاب یر

 هل و هرزوا كمروشود هقرفت هننسهرا مالسا لها هلا فیجارا رشذ

 حو تن دن ا د ا ود رار و ردشالوط ادیان هدنتفاق نا

 لاوحا هلن كمولع ةبلط نالک بودیک هراهمشط هل راب وتکم هیصوت

 لوبناتسا نوجما یسالرب و تصخر هش رطریک هلوبناتس | هعفدقل وا قیقحت |

 ۰ ۰ یدنلوا هست هننارف قالوف نالوا هدنروف

 هدهسلا شلا هندوف هضف قور و نوردنا ردقنره یدنفا تلاح

 | درب ییفجهلس راج هلازح تیاهن هند رزوا یرف مور یییدلوا ببس

 ییح ۰ ید شد هنعاحوق كن سم یریعکی نوت نوت هلکغعا

 كمردتا قافنا ځد یالسا لها وشراق هنفاشا لرامور هدنروشم سلحرب

 ی ولفم یک و ف ولع + یی هد رها لوا كرو ف رک هدصقم ل قم

 قردصاب لا هش رش فه بودا نایمرد ت اا كسع راضح نالوا

 ۰ ردرشعا نع هن راعج دل را اپ ر

 هفاغتا یراقدل وا شيا دقع هنهبلع مال سا لها كرتمور هن رزوا كنو

 رکساضتقا همالسا توخا کوکو کوب ید كمالسا لها ةلباقم

 ويقر و ینهدن هاشداب به هدلوماتسا ندنکیدلک مزال قلوا قفتمو دم

 فانصاو یرکسعو تلود لاحرو العو ارزو هاب نالوا یثادلو

 قرهنلوا هاکح یکیدشا قافتاو داحا دهشجوم هناکولم نواه مما

 داحاو قاشا كره شادنرف یر رب جد كنشس نانلوپ هدرلهمّشط

 یرلیا دایقناو تعاطا دن . رلک وب دک وم نم نولاتو فی مش عرشو

 ا , روم دحرسو هبارزو نانلو هدهمشط 0

7" ۳۷ 



 ےس

 یماضعا ای رتا بولوا
 هن راکح ادق تاک تو وق هنا دیه ی رناحو نام هدروعوا و |

 سس وم هس رزوا هرم تربع ر یافتا رام ور

 ندفاشا یتیداب هلا یاراداوه كندنفا تلاح ۰ یدرلرویشیلاج

 ندیناطلس تساش هه ید را ەقب و یسهیعاد لابقاو هاح ظفح هسا یط رع

 ( دساف دسافلا ىلع یتبلا ) ۰ ىدا یسهظحالم قمهراتروق

 ( یتش مہ ولقو اعیج ےس ) ههیمالسا راكقا و e دعناعقاو

 تبامر هتیناتحو لدع یبس هحولشاب كنو ۰ یو طیف تشن هو

 ۲۱ درا اا كدنا تلات بولوا يقف ساق وا
 اهد هتمر یتشاو یراوماب و رک یتیدلوا تلاس هدنسیداو اقشا

 كنهقرفت رانا یتیدلوا شعار هنسهرا مالسا لها كنا زکلاب ۰ یدرترآ
 تلادع یناکرحو لاعا كنسودنک و ۰ یدا حاتح هتفو للبخ یسهلازا

 نان هقافنا لوصح ینآارجا نالو عوقو هرمزورو یفالخ كنهيمالسا
 رودبا توعد هقافتا یمالسا لها هکملک هراط یشاب هصفدو نکيا

 ۱ را یاذعس ي روا ج شالا ید نده تآارحاو
 روتسدا كمردتا ارحا یتسهیصخت ضاغا هن هلا هلیسوو هدن ودنا داحتاو

 | ۵ ولطم هرم ندیظفل قافتا نالوا نورتم هصالخا هکوبلاح ۰ ید

 باپسا قاطرب هدبعبط قايس در تعا بولق داحنا ۰ زالوا لصاح

 هقو زار هدو و. ۰ ردنابر ضفر نالوا لصاح هلیعاقجا كند

 . زالو لوصح هلقمزاب بوتکم ررب نامش هسقو ۰ ردجاتح

 یازجا هدنفرظ یسهنیعم مایا اما ۰ نههزکب هلیشرب نوک یتیدلروق یر

 ؛رولک شوخ هغامدهدکدتا ادب صوصخحا زر هلا جا زتما ی

 ندنالصفت نالوا ط وسام هدالاب ی ۰ یدروق شرا نیکسکرب و اسق

 ۳ شارو دن رعد دک اچ زن نوحما كنا هرزو و

 ۰ یدتا فلت رع ردقن
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 هلدارفا قاطرب هکردشیار یک قمروف یشرت هلل وا ځد یینرت رکسع هتشا

 تدعو و لکشتم هبداحتا تّیهرب ندنعاقجا هلبمات یالاب رواط ( هطروا )

 لصح* ص وصح طابضتارپ قردنل وا هيرو ماعت هدنتح دص وضع دعا وو

 اما ۰ رابا تکرح یک د وجو یسهعوج تده تا الا ىدا بولوآ

 ارهاظ بویلوا هطباضو هطبار هدنارفن نالیالپ وط هلیئروص ماع ریف



 ۰ ور ااا es و راجل )وا "ِ 1

 ر یاطناض هات رف ی را ۰ و هد را ها یا
 هاب دعت ,یردلبا ماقا مداح كار با تای رشت نالوا تا ا

 دعلاطلا یدل تاررح نالوا دراو ندسفرط یظفاح لارا راد

 کورش ۰ ردشلردنوک همانتهصن لا ندقافتا نالوا لصاح هدلویناتسا ا
 رولوا ندهورک هنره راسو ولفاحوا كوي لو راند مئالسم هدنفو هلو ۳

 هلبرارب رب بول وا دوج وکییسهلج لر هیعد ع ون ع وش ن نوسلوا هسیا
 ندتسالسا قافتا هن رعد ودنک مالسا لها هلس رقت و و كليا یسهلماعم شاد رد

 نلضاح فتو هدلوناتساو مرا عرش وک یعاششو توق نوا ساب

 هب یرکسعو یلاها هلج یتفیدلوا بولطم یلوصح هدهسورح تلاع عیجو

 یرهلیسو كحهروتک هقوشو تریغو كحهدیا باج ید تما هلا هدافا

 یوا ترع هنایمالتشا نام یو ارد یدو ته |
 تلاح تاهه تاهبه ۰ ندشنزاب هماس ا لا ا

 شوه شوکوج ( عارصم ) ۰ یدرو هکود روت قوغوص یدنفا
 حایصاب «یطتسی1 حایصع یضتس لند ۶# لاقم نسح دوس هجدشاب

 كردن وک ننعم یرکسعرس نادعبو قالفا هرزوا یییدنل وا نام هدالاب ۱

 شل وا رحا هنساخا یرهکب یبلزاب ردسع كيبشب هلماوذع یر ےک هرزوا

 شو هلبمات یرهکب ندنفاط یرسرسو ندنفانصا كللوماتسا 9 هنک ودیا

 ینوک نیا یحچوا نوا كبحر بونلوا مج رفن كيبشب هل رابتعا هطروا
 ینربد هسدا رنو ۰ رایدلردنوک ههرد لوب هلا یراشاق رادکسا و لهن وام

 هنعدل وا یاونع یر هدنررزوا هدلاح یرفدلوا یسهلوقم تارمشح

 تراسح هرلتحاضف یرلکحدیمهدیا تازا كنب رکسع ماع یف راس ءا

 هکص ندد دک یشلاب یبفا ,تلاس ناو هد اط ند وا را

 یک روبلاق هلو شروق كنفت ییرلیلاب ایاعر هلماب وراقوب ندیاوک هتروا |
OESهبهرد لود هلجوک كردا بارخ یی هسیفت ةا هڪ و  

 ٠ رایدلب هنلوا باکرا هنیرا هنیفس راج نانلوا هئیېت بوراو

 رفن حوا یریفظ یانجابو یارتسا یدامادو یرو یهار هطا هجزوب

 اشا زارب ینارتسا قحا بودیا رارف هدکلرب هلا یراهجوزو یرالغوا



 یاس و شاروگ هلا نکیا رب هغیاقر هقشب قرهلق ورک نوجا قمرچاق
 رانا هلب تا تعناع هنفرکو ذخا كنا یراهشاط هنیفسو ینادویق مور مان
 ۱ كبجر تلذک ندنغیدلوا شل ردن وک هلوبن ات سا یسهلج بولی وط جد

 | مادعا هدهددعتمعقا وم هد : وک دوانراو هطلخو لونان وک جوا نوا

 ۰ رایدنلوا
 نوبام یارس تولوا E مور نکاس هدشاطکش» نوک لوا هن

 دوانراو وریج نودنا فوج نالوا یساطعاو ذخا هبا رابک ژکاو
 .قیلاح ن دات هدط الد ندنراح هقوح اب نالوا ن س هس هاب رَ

 در رر هدرباع نالوا ساب عج مور رها قلا ز SES هرانو و لعوا

 || هلا زاوآدتلب نکردیک هلتتم ندیلاع باب وریج نودنآ ۰٠ رلیدناوا لتق
 1 e زا دف ول رسام هلنروق ندنلا لرقلم هلکعا مادعا یربز ادي

 1 1 ۰ دعا رعحلا قام راهظا

 | دوام ناوید بولوا ندنسابرقا كرهداز یتنالسا نوک لوا دن و

 9 یک ودنک هک هلبوش ۰ یدنلمق مادعا ك یک اطسف نانلو اجر

 یدنتسم هغمزاب رادع اک هن وک دن و مجصن اب وک هن رایضعب ندن اصعا

 | ى بم دنعبدل وا رومام ریحاتم ) هعانا رکح هب یدک )ندنفر ظ. یدنفا سلاح
 تکرحو عضو تقوی هل و هد رادعا< یییدل وا شمزاد دن» رط نیل ¢

 شا 3 رازوس نیتهطاوذ یک یدیم یعسوم یدع كنو ردیلقاع راک
 تابحرقرهعیح هرجا یتنعلم هلتهح یتددل وا

 ۱ كيادنعک ی یوک یهچوانوا

 هذحاّوم ود رد ریدرفالو هدرادغاک كعيدزاب وب بودغاح سودا

 تفکر هد ربعت قحو یسهویشرب كلا لره ه دک دنا

 نامه اه تونل وا دروم را شعتقلاق همالک لب اد دژ ندنعیدل وا

 | یسهصوصح تاهو یا بلاق روو کر وک روک یلاع نام رد بج وهرب

 دا كرب هدنادنم e و . .یدلدا لتف ه دنه اک سار یکشو ل الا هلا

 ۰ یدلرتسوک تربع هنلاتما

 1 كن رناج رب نواه ناو نالک هنلوا تصد ندنردازکب مور تلوبناتسا |ا

 . || نوک یئنیدلوا اف "هدرکفپ یتایح مع كنا ۰ ردیک اطفو هتشيا یکوص

 لول راتف هرکص ندنا ار ز * ۳ تم جد كتفنص ولرادف

 E عوض یرلماغل وا مادا



 الا ےہ هداز یلرهح یا و ید نوک ید و را ۱ ۱

 ۱ ۰. ردرشفا وا لتق وتادروقوروام یاهرول ویلا
 هزار وهتشررسقرهلوا هلماعم هلا تدش هدنرامح هلرلمور هداناولصاتا |

 الف دارا کلم یاری ا ناه تولز دو نامزو ناما ا

 هلتسن ا یرلکدتبا همالسا لها "هزصک نشود هن رالا ا ۳

eتیس هن زاهنایشح و لاعفاو كرنا ۰ یدیا نوها ك تدش  

 ر هنادیم هلا فیس هبمالسا تعد رش ۰ ردییصعت زاهر هورک جد |

 N DO ووا كي ۳

 .رداوا دارا ن کو

 قلا زوتوا رد ا رایت تارا

 6 سای هدرنفا یورو ی تست
 لاما یایصو ناوسنو رود اراد وو توکل را

 ارنا قردلوا هدا ز ندقسو لط یرلکدنیا هرلب ع كلرالویناپسا .بولوا ||
 ۰ یهتا ۰ رولوا لالم بجوم ینای كردغو روج یریکدروک هدهروم || 7

 چ ینایصع كنساباعر هروم ۷ ۰ هنناعوقو هروم یدوش اهلک :
 مالسا لها دن ید هک هیلاتساب ) خ رس ضب ) هد ر ره مور دیدانص

 شخ هلن یراهنتفو داسف تامدقمو كا افا نس هل هلیا موحش هنن ا

 هاش ندنکب رک كاا لع لاد هب راد ماتم ر مار
 یرسو و ۰ رلشمرب و رارق دن رانب هرزوآ لک و کا نوتنوت ییانجو ||

 را شبها و سانا هن راه رفقو هبصق ر نوجا ملت هراتلک مزال

 كماعا اشفا هب هنسک لوا ندننیعم تقو یرسو هلا هفظو ل یتدرانا ||
 یتهعفوسوخ را ندا روهغ اراطف طقف ۰ راشمردتا نیم هانامر هرژوآ |

 ۰  ردشمرافبح هنادیم یی رشت ءوس *لرامور لوا نددوعوم تفو |

 دیالبنا لها یمدنراوح یم قو دس نوالق ناتلوا نایسحات کی
 مالسا لهآ نان ون هرزوا تلف هدارفو تایصف شم قرارا دشت

 یلوانا هدلاح ی رقدلوا شمالشاب هککچ ه ج هراهعلق یهدنراراوج اطاتحا ۱

 یسهبصق سوخ زا عقاو u 0 قجو یکيا هدنهاکشدب اف ۱

 هرزوآ هابتشا و ر رلدصف ءوس ندرهور نالوا یرلت لا یمالسا لا



 ۳۱۳ ۱ نوا هایم یم هتس یا ووا یبعا ردفا

 نالوا ایاعر عمج راهنسک مان نسح هطیاحو شبا یلرهشکی ندنناکس یلوانا
 دف جک هلاتساب رور هل رملاشو وتشب هناتسم نکیا رارزک هدرازاب
 ه هصت نورد بععودقرهلوا بهاذ هننظ شعر و هتشر رش شا ڭحەک

 د اار نالوا دوعوم تقو دص ربع 2 1 نوا رخ

 تولسنوت نوت عالسالها قحل وا رهاظ یراتنن ءوس وا و ارور
 رشاب هج وک هدن رکدتا تبشت دنابسا كملکچ هب هعلق نامه قرهلوا هالا
 زد وتح دح نع با هلو مش ردن یلصا كتکرح و توفیح هب اده هن زاها

 ہا وعا ید هب هد تو میت رتوک و طعفرک هرطاخ هلماعم ءوسهدزگتحراو

 زار دع هظفاحما لحال ود رلنوسعا یدعت هزعاضق افشا ندیا روهظ

 ۱ ود ردو یلبصا تكعجو دوا هر یرالوا هرزوا تربصد هباباعر

 ندنشیدلاق یرب رروتوک لی وات كشیا قترا هددسیا راشم لا مایف هطیلغت
 لر ییهبصق یمالسا لها كسوخرا ینوک یحزوتط نوا كنالوالایداج

 ۱ ۰ ردراشم یک هتس هعلق لونا هلبا

 رل هور هسفو ۰ ردشلوا بسهنظعت كنمالسا لها هروم هتداحو هتشدا

 رامور ردق هتفولوا یدیارلکح هل هدااعا یالسا لها ا ةش نوکر

 هدر لارحکو هدرلغاطو هدراه رق زکلاب بوبا ضرعت هب هعلقر هلا تیعج

 الا یدلو هدکعا راتسح لاصبا هيس یاشا هلا راذکو تشک

 هدکلدا رامو رات ابعشا تبع هللا رکسع قوس ندیلواناو ندهجل وارط
 هلا نایصع نالعا هدفرط ره یبایاعر هروم هرکصندنو اما ۰ یدنا

 ۰ ریدلوا ردا قییضتو رصح یربهعلق

 كنیلتلدهب یلالتخا راثآ نالوا انور احصاح یرلیثاب هجوق هروم لصاما
 يالا لها هنس هحرد انوا لایخ ندنسهقرا هدر هللا لج هنکي رګ

 هدنزرط یسهقرف یلوتامرا كنا شاپ وشاب یفرصتم هاب الاب هجو رب و لاقغا
 ضصعب قرەنلو هدنزو هظفاحم ن خاو هکناص رام ور یهید ردنالحالس

 نکیا هدکعا لادح و هلتاقم هلا هبعالسا رک اسع ندا راسخ لاصبا هارق

 هتل ود فرط ترظ روو نب هرا ادا وب و ندنسهقرا فتو وا

 هدهعیس رازجو ۰ رد تلک هروهلگ یرنایفطو نایصع احم وشراق

 قرهنالب وط هب هر وه بععرد یر رارف نانو نالو هدرلف رط راسو

 س

<a SDAA ade Sate atta raa ARS 

 نو ۳



 ۰ ردشلوا رک ولع وود ا لالتخا شنا داف طه كرو 1

 رک ۰ یدنابوا نسل ا یدعت اشا دیشروخ ی هاب |

 نالوا یسبلا و هرود هددهعلا تمد ردو یسادکک امدقم كر کو كنسودنک |

 هد هیخا وار ۴ به کر ك راحو E ااا تعقیذ ك 1 دج ادب 1

 روم ۳ هع كنا اشا دیک و ر ا دیشروخ هکهر راحه 2 یدیا

 هلب هن رهرح رد یک وا ولغاب هنسودرا هیناب ید ا قرەلوا ۳
 اشا دسر وح هدکدتا نیم یلالتخا كنهروم bad ۰ یدراروبم هدنا دادما 1

 ك یطصم یشابیبوبق نالوایکی اشابنمارو یسادتک ك ناشاد ندنفرط |
 ه دچا ویارط قرهشوا بصن غوبشاب هرکسع ردق زویشب كببچوا |

 ۰ یدیشلردلوک
 هداروا و روبع و ه روح هلا راشاق ندنلحا وس یا مور كب نط صم 0

 تامزاول لاکا هلا فقوت نوک یکیاو تاقالم هليا اشاب فسو یزورس ||

 هلا لوص و هنس هیصذ رحلسوو تع رع هبنقرط 2 0 ۳

 سودرک ندارواو ۰ ردشعا 0 "ِ ِ فلت یردق زویکیا |
 شد ورو كل ا نده راع ردو ا وا توراو هنس هيض |

 سوخرا رها یلع ینوک نیننا یجنج وا كنهرخالایداج هدعب ۰ ردشلا | "

 رفظم هلبا مادنعا ییافتشا هدایز ندزوبتلاو ماصقاو موحش دنسدبصق ||

 ہلا و دحل وص توتبح هن | دیه هلا ید ر یاوعد نامزوا ۰ ردشل وا 1 ا

 كنس راق مورر هراکمو هروهشم هدنمان ایل و و نالوا دودعمندنر هد رک ات 1

 ۰ رشم وا فات رار با ایقشا یاسور صعب 3 قرەنلو هد هکر عدوي یلغوا ۳

 VD e لها نانلو ر وص> هتک دو نسل یل وانا كب نط صم هدعد |

ESهد ده ویا رط و | رب ها | ع كبرت ت ردنا یتامداش زاهظاتولک تابح هزات  

 سوخراو یلوانا زکیدا لدفن هارو یرامرح یهداروا رداکشم قم راب

 لقن و هعلق هلبامج یی راهریخذ والیتسا یره رق یهدفار طا و طبض ینسەوا ||

 ۰. یدیا راشعد ( رولوا لباق یسهرادا هلوهسلاپ كنیلاهاو رکسع زردبا |
 دوخا 4 یلوانا سالا ھا هح و ارط ریل نسح نامزوا مفاولاقو ۱

 هدلا-یتیدلواتاذرب رداهبهنسفن كب نطصم نکل ۰ یدیاكعالقن ههرداب



 هد نم وه را اغا اراشا و ندنفیدلوا رت دو یر لها
 N ردق كب یکیا ندا وارط هداشاو و شتا تماقا نوک ید قحا

 . هی دل ویارط باحتتمالاب دوم یسیکبیالاهرتسزم نالک هنتیعم هلرکسع
 : | مولا لع كلدروم هرکص ندنلوخد هی وبارط كنا هکوبلاح ۰ ردغتک

 وا ییعو یرلد-علف یءدهروم هلا نایصع نالعا یسااعر

 دبس كر نط صم ندنراکدتا هطاحاو صح رادام اراد یی هل و ارط

 هنلاوحا كناشاب یزوریس مل هلک ۰ ردشلاق روصخ هدهچل وب ارط ربارب

 قاع ر ولا هنشیا بوراو هنسودرا هبا هلکلرکسعرس اشاب دشروخ

 1 هلا یلنلد هب اشاب فسو اب وک هدورص یکیدتا عفد هنب رابصنم یارزو

 تونل وا تداعس و زغ ود شعراتآ بوط زس هلک ندنسودرا قرەلوا قعتم

 | تاذرپ رونادلا هر زوس تارا هل و قرهلوا لدفاص ید اشا دشروخ

 ۰ یدیشمردنوک هزوبغا نالوا یصنم جد ییاشاب فسو ندنفیدل وا

 | ندنهاکودراهنناب هلبا قلخ یهر ادو رکسع نالوایتیعم د وج وم اشابفسو

 یخ هنا بویلیا تم زع هزوب غا هلیسهداح یتخ هنیاو هزورپ و تکرح

 | یکیدلیا نابغط نالاءا كنساباعر یسهرب زج من هروم هدک دنا برقت هنسهعلق

 || یشیا و ندنفیدنل وا دا دقسآ هلبارابخا هنس ودنکیعیدل وار وصح كنس هعلقهرداب و

 | ندنلتسف یتخ هنا هلباراقباق قفوا یرکسع نالواتیعم دوجوم كرل مها
 . || هدنهاکشیبهرداب و شعرکس هندادما كنهرداپ تاذلاب هلبا راما هنلتمق هروم

 | هرداب هلبا مانتغا ین راپ وط هعطق شب و شععاط ییابقشا تعج ه راعاب

 اشا نسح قبسا نادوق یظفاحم تع هنا ۰ ردشعا عضو هنس هعلق

 | یلکجهرف نانلوب ل هدنسهعلق ل هنا هلغف وب هدنسودرا هاب نامزوا
 1 نت لوا مرا قرطره هاا و هلا انعشا یهاراو اغا نما
 1 ندکلزس هرحذ یریلاها یرللتسف ی سس هسا 2 رکو یسهعلق ج هنا

 | هرخذ هصلبخ ندفارطا هلبش رط لوباج اشاب فسو نکیا راشملوا باش

 یاناعر هروم هل او شرار وق ند هقاضم ید یرلنو ك كردا عج

 | ىلاسرا موزا كرئسع كب شب ترد لاح همهب ندنشدل وا شک نابغعط

 ۰ یدبا شمردلب هاشاب دیشروخ هج هعشاب
 كنجوا هل دع ندنکیدلیا تیمها بسک كنهروم ید اشاب دیشروخ

 | كناثاپ دمت یبیلاو هرومو ر رک کت نم هارو 5 روش



 تقولوا ۰ کک اعدتسا سارد وک ۳ ری نا لو ۱ 1

 ا۵ا تروم زونه ها رد نالوا تا الو ۰ کا ی |
 لوا نآرب كنشدا هساب تلود رظذ 1 هدلاح یرفدلوا ش هامرلک | ۱

 هیاب كلیدعن كنب رکسع ناحاف دالوا یتیم هنفیدلوا ترابع دار و

 یکج هلی لب ردنوک هسردیا سم ترورض هدورلیا هل یمادتسا هدننهج ||
 لیعت یرالاصباو قوس قرهنلوا بیترت رکسع ندیلولمانا نوک هرومو |
 ندنشفرط اشا ماقما یوک کد رد نواكبحر هاناخ یمدا داف ۲
 هدنساضق هطب روالف عفاو هددرومو ۰ یدلزاب همانا وج هناشاب دیشروخ ۳

 هناخل رطب هدنسوبق راف هدلوبناتسا ندنرابک و كناسیلک كوي نالوا لا

 نعاتسو ربهار یاس هدا یره دا یت یاو دو
 یدل ر دلاق ناسا یاب ۱ 1

 ادعا ها :یاتنم هلن هرو ناتوان یا و ارل لاا 1
 یدهدالک | هب الک و اما یدالک | یسودنک هرکص یدمالک | اشا دشروخ ||

 داش راغ ترا فرط فرط تولو لک یادم یاسف دروم هایش
 نوت هکلب ناحاف دالوا لکد یشا هروم هدنفرظ تقوزا ردنا ۳ ۱

 -: زی شراو همدار یی هاا یوا دنا تک یر ۲
 *: هع کینه قالب روب نا شیدتلوا تیر ندفرط یو ا
 هباشاب نسح ندنارمرم قرصتم هب صف هدهرخالایداج رخاوا ||

 یمهحلق یو انا هترازو هنر هرزوا قلاق هدنسهدهع یاس هب رص 1 1

 رفن كی یکیا ندنراقا کس ندیاو دیجو هکت هنتیعمو هیجوت یغلظفاحم | 1
 E ده هروم ايک را هر هنس ندنسهاکسیا هیلاطتا هليا بدتر 1

 ۰ یر | هنسهاکسا هیلاطتا هلا عج رکسعو و شاروب هدارا ||

 EAE نبنغیدغل و هنس قاک هنلقن ا رک ردقو هداروا ا ۱ ۳

۸ ۱ 

 چدوا 9 شمزاب هک بفسو قرص سودر ییساردن و هنیفس ردو یوزل

 رادعمر a اا بل تاب و ا دیلک راس



 ےس

 ج

 1 3 0 هدهروم هل رکسع و و ردق وق وم هب هبئس "هدارا لع ركع هلک راد هدنفس

 ۱ هکتو شعر و باوج ود ردمزال كلب ىح ەالوا لس هب هلکسنا عنف

 هکی فس وب یشلا داشاب ماتم ۰ شهروص ندیلاع بابیساصتقا یقرصتم

 كناشاب نسحو شمردلی ییفج هیچ هنسهلکسیا یلوبانا ك رکسع هبا هلاحا

Eêیسعثتب هب یل وانا ارګ نداروا هدب ولک هریمزا هلبا ےظنت نسم  

 توشالوط هد ەر اح شلآ مهمرب هل و نکل ۰ ید شەر و صا نوڪ ا

 وارد هدهروم د یمایقشا نانوب راکب هدن-سهلکسيا هیلاطنا هسیا رکسع

 ۹ ۰ یدنا ریا ارحا راتابح

 یتیدلوا ا AE نده رصف زونه هرزوا تک هربمزا تناشاب نوح

 هدهرمص وا ٠ یدلون لوصو هلو اتسا نو صفا ۳ كبحر یر

 هاته یتبدااق تدنما هدب رک قد رط تبوقیح هزک دقا یراناصروق مور

 ید هدنسلاوح رمزا ۰ ۍدمهل ردنوک هۍلوانا رکسع یوهد هیلاطنا

 مار یقربصتم ناخوراصو دنعبدنل وا فوح ندداسق قرولوا بلسم تسنا

 هنقرط ار هدندورو هزاغو نکیارومام هنسهطفاحم یزاغوب زک دقا اشاب

 هنس هظداح رم زا ی رومام كناشاب نسح یتیم هنخدنلبق رومام هرز وا تا

 قفل وا مادنعسا هدنسیلاوح رمزا جد رکسع یهدهیلاطنا و شث والی وغ

 اددح ندنرال بسانم كسلوطانا جد هنتیعم اشاب مارب بولت وقیلا هرزوا

 غ نالبد ید وا بدر ندیل وطاا تشل ٠ رد شغلیق تلترت ع

 E هعشب هن ر ۰ یدعهل ردنوک ىدا رکسع یهددیلاطتا الاب هج ورب

 كيال ار ندارواو ك>دلک هن زافوب زک دا ران ید وا تانرت

 كحهدا دادمآ هبهروم هرکص هدتحهرا و قرەشالوط ین فرو

 تدارس دقارطا هلا تادس تسک 4 وک نو هسا لالتخا هر وم ٠ یدنا

 : ۰ یدبآ هدکنا

 كنسایاعر زوبرغا بقعرد نکیا رولیشارضوا هلیلالتخا هروم هک هلی وش

 و ندنفرط اشاب دیشروحت ست ورو فالو مدنفارط لف وک
 یکیدعا تکرح ندنرب زونه ءان هرادعا ضعب هدهسیا شه وا راعشآ

 نوحا یک دن ا لحم كناشاب فسو نامه دورولا ید یربخ

 ۰ یدلزاب هیماس همام اخروم هلبخح رات یسبتلا یمرکی كيحو هتسودنک



 توش دن روت ام لع اشاب سو نامه قو یربخ نت 1

 N ا الاب تو زر هی شا فس و ۷ یدرویلپ زر نر یاود |

 هر وم نوا صیلحم ین ۳ ےس نالو ءآ ر وصح ۳ ةیسح تولاق هدنتک هنیا 1 1

 ۰ ردشهرات رو ندا ی 2 رداب الا" ay هلبا ر هنف کش

 هنا ی2ل ی هع را عا بام زر هژوب رها ا بفسو لصالا

 كناو ناتق تح ها نانو 3 7 ا یزد و 2 دنا ليس هحلق یا

 یی هنا هاا صیلخ نیشدملق هرداب و انس هروم عقاو ۱

 EES لزوک قرهلوا یس ه دن ر لص وصح لاصحا یا كن زفروک

 هدنس هظفاح هعب زا عالق وبا كناشاب فو داع ءان : را

 هس هاش هچگ رب و سطح رب یسهیءالسا لاها راد ك زان ار

 قرەلوا قداصت هل و هدن راک دا مدت هباشاب دمسروح هلق رط هزور و

 قرهلوا یا وذع اس2 وه كناشاب ديش روح یتربعو تمدح نالو عوقو ۱ ۳

 ندیلام تای و شا دص و هتل ودردو شرد وک همانفمطات هنسودنک ۱ 1

 همان حا نوح ا یسلاق ِِِ  عد دا عال قره وا دقت ی مدح ا

 روا نالوا یسلاو ر ر یاد اقباس اشاب دیشروخ هدمب |
 ندنرزوا دلاحر هدر هلا اشا رع ق ریصتم دن ول واندنآ ریدربم یا دم ۱

 لعوا ر ادقارم دعنا e یک هدا | یکیدت | ما رعاو و ۱

 هلا شا دو رو همدم اا فسول هلار ۳ زو ز 93 یاغا دیش || 1

 .نوگا ا تربع د: )لّعتسا تن هارو 5 هلا لوحد هەر وها کل

 هقاهسک ز وین هاش دج هرزوا كلو وک ا بوزاب تار رک هنس ا

Eزر و کس رادقم ررب هد هود را عالف ید اشا سو ۰ یدا شەر و  

 هرزوا كلا تاقالم ها اشاب رې یا ا ۶ در قاب توعارب 0

 E رح یرعوط هاب هند اول هل. ل ا ت ها زا

 هکنوح 0 یدءهلا حد و د هساک نا وله یدمهشل و هلا اتادم نکل 1۱

 دن ردت رد هلاح رب ؛ لوفر 4 لوق لوق نایصع شنا هداشا لوا ۳

 اشا دج هس و حس ید شم هک هنسحا وت هات لاکر او شراب

 ۰ ی سام لس هاب راع اشا هدب رل دشت رد ها ۱

 مقاو هدنسهرا نیدزا هللا هکمود هدبحر لالچ ندنفرط اشاب دم هک 2



 ]| قالوقهلکزارپ بوشپ راچ هلبا ایقشا رکمع نانلوا قوس هن رزوا رادنب رد
 شیکلاتسوف عقاو هدهفاسم تعاس یکیا هنیدزا اشاب دم م رکص ندقدلا

 ا و هن رزوا ابعشا ن نالوا هدنشد رب وک نامالا هلا 4ب رقما

 یتغوجریو طبض ینیراسیرمو ییدعلف قار وطیراکدلبا نصح و شقغاط
 ناح صیلخ كرهلنک ود هلوک نانلو هداروا قویسلا هی هلکعا فالتا

 بت زوس رکید هلا وقاب رک یناتق هیداول هده راو فا

 ٠ ردشلوا فلت یرلیضعب ندراساباب و
 | هننرزوا ایعْشا نالوا عت هدنفرط هن ولاص یرلهدرک رس اقرب اشابدجم هدعب

 هنفرط هندارغ قرهلوا لوقرب هجهعشب جد ییاشاب رع بودبا قوس
 نوبل ورایا ارنا كنعم هلناتاصع یرلکذلک تسار رنو ۰ یدیشمردنوک
 ۱ عقاو هدنب رق یناخ هندارغو شعا طبض یتس4 رق شاطهرف ییوق اشاب رع

 یربخ ینیدلوا شقعاط یتتیعج كنابقشا نالوا نصحم هداسیلک ول هعلق
 . هنس تظوظح بجومو شلو لوصو هنداعسرد هدنسد كنابعش

 ۰ ردشلوا

 1 . ایقشا نالوا عقج هدنساضق e عبا هزویب رغا اشاپ دمع هرکصندنا

 ا شا تکرح هن رزوا هداولو شقگ اط یی راتیعج بوراو هن رزوا

 ۰ ردشلنا تدوع هندزا قرهلوا مازجنا راجود مالا هتان هد هسا

 هتسهظفاحم هعب را عالق نام هللا تدوع ید اشا فسو هن رزوا كنوب

 برد بلو تردیجرکی ندلابح قد رط ههرداب هدهرص یکیدلبا تربع

 كنابعشا یتسهبصقالال نالوا یسهفاسس تعاس زکسزوت وا ندهداح نالوا

 هرداب تب رادقمرب كن رکسع قفا یدل یی رکدلیا قبیضتو یصح

 تکرح هدنابعش طساوا هلبا رکسع اناوت ردق زو زکس كردار هنس هظفاح

 ۰ ردشتعاط ید راتعج ردا هب راح با ایقشاو شعتپ هندادمآ الال هلا

 يقرب ندنراجما یتح ۰ ردشعا ثلدرم قوچكی یسیلاها ال هدهب راحموب
 ]| ۰ ردشعا لتقف یایقشارفاو ردا كنج هنادرم بولواافو ناد رع ورش

 | دنچ ثاناو روکذ بودیا ج ورت هليا نیسحت ینتعاصشوب كنا اشاپ فسوب
 نابلیا تره هارو امدقم هلیسلاها الال ۰ ردشلوا هدلاو هندالوا

 فسوب هدلاح یرلقدلوا مالسا سوفن هدایز ندکی یمرکی یسیلاها نوتسغ
 ۰ ردشمروتک هبهرداب هدناضعر لالخ تولا یتسهلج اشاب



 ها سارق هوش كی اما سا ۱ از لو a ا
 رعظم ۱ یکیدلبا قوس گكناشاب فسو هنس هلباقم هدک دنا موحش "4 هرداب 1

 عسوت لالتخاو نایصع هدهرصو و ۰ ردشلوا روبج هتمجر بویمهلوا |
 هب هبهلا تیانع هدهرداب اشاب فسو هلغلوا دودسم راعمو قرط ردا ||

 نالوا توروم نلکب لئسا یافت تو - رنک بزار رم
 هتوف كنود کا هج ۰ یدروبدبا تکرح هنارویغ هصاساضتقا تیج |
 ردف ك یمرکی شبنوا هسسلوا تایحرب یردپ رکا ۰ یدیا لکد كلام |
  «یدرولب هریدنوس یشناو كرهلک هبارو هب رکسع ناحناف دالواو یلهجرف ا

 هلرک-سع كي یکیا ر هدلاح ینیدلوا زناح یترازو هنر هسیا اٹاپ فسو ||
 هدنسهدهع هدکدتا تافو كم لیعسا ۰ یدروشالوط ارو و

 يجوب رس یرمتلا یرادا تش هے عوغ نلف را لر یو و
 كا هد هسدا وا تنم یا تچجوم یدو بولک هلوصح ۳ یلیخ ۱

 یفیدم هلنوق توقرب هقشب هنر كنه رکسع موق نالوا لئاز هلتافو ||

 یدنفا تلاح ۰ یدرویلق زجام ندقمردصاب یثتاوب یدعش تلود هلتهج ||
 ۰ ردشمالشا هغیج هنادیم رز ررب هاب و یرترضم كنکلیم ||

 یسبلاو هروم اشاپ ناعلس ریزو یسیلاو ساویس نالوا ندنرارومآم هروم ||
 هدهار یاننا رک هداتا لوا: هرزوا كعشرب هلباشاب دم | ۰

 | كنابتشا كرەلك بلاغ هالا رک اسع هب رام یدل لونان 1 0

 هنره نکل ۰ ردراشلبا مانتغا هرئاسو ناویح رادقمربو رشمهل هبت ینسیلیخ |
 راو به هلتهج یعیدلوا نکم كم زسه راح لوا تک رح هفرط 1 1

 ۰ ردششوپ هدنمکح دودسم |
 نورد عاد ا یارو تولابط هدنسهعلق هاب الاح كناشاب ىلع لد ەر ۱

 اتداع هدننمط سصاتو نوامت هلبا رامو ركناشاب ىلع هدانلاوب یتح ۰ یدیا |
 درا یر ندن رادغاک ثداوح ندا دراوت راد هنعیدل وا شلیا صصنب

 نالسم نانلوب هدننورد یسهعلق هینب هلبرقترپ دغاکو بونلوا لاسرا هباشاب
 یلعو ررافح 4 وراشبط هلرمیغا لوک وپ رانا هسنلوا يلاصاا مراد وان را
 هروم هکوبلاح ۰ یدیشاروب راطخاو راعشا وید رولازا یتوق كناشاب

 ۰ یدیشلاف وریک قوچ یشبا هاب لرهبلورابا ینایصع |
 یرلناصروف ای ثا هدانا ییدلیا تدوع هندزا كناشاب دج الاب هجورپ |



 ندنوک یداسف كناناعرو هدکعا تنعلم 7 >ا كردلک هنهاگتس سولغ

 كتسولغ اشا دو یفرصتم هلاحرت هلنهح قید وا هدقغرا هن وڪ

 هن رلتعم كينالسو رهشیکی لالتخاو داف اقاعتهو شم رك هنسهظفاحم

 | هتل ودردیخدواو هباشاب رکسعرس شفیدل وا حاتح هدا دما ندنکیدلبا تیاربم

 هلا لوخد هنساضق نیتسلو ايشا ماطر هدانناوب هتشيا ۰ یدبا شعا اپنا

 دوج یتیم یدل وا شا بلس ینتینما كندا ندنک هرهشیکی ندسولغ

 كنايتشا كرهلک بلاغ هب راحماب هب رکسع وق نانلوا قوس ندنفرط اشاب

 یرهنامج قدنص :یمرکی هلبا بوطر و رسا یلیخرب و شلغاط یتعج
 د سود« نور یک تیاضمر یی دا وات ایا جاستعاو دخلا

 ی RD ۰ :ردشک

 راه رق ندیا نایصع هدنلخاد یغاصس هلاحرت ساب دوج هداشا لوا هن

 | هرصاح یسولغو شقعاط نب راتبعج هلا تکرح سفتلاب هن رزوا یمایامر
 ها زیر تردا وسا یک و روو لن یک كنابتتعا نهآ
 ۳ ۰ ااو و ۰ روزا الف ند رسا نسهماق شولع
 || ارخوم ۰ ردشطا فیقوت ید ینا هلغاشالک | یلخدم كندیلوبهرتم راتف

 ۳ هلا مادعا هیلا یوم دیلوپهتم هرزوا ما نالوا دراو ندیلاع باب
 2 شان اب رک ناسا طه

Aفشن و 0 تن دوفنک اش  
 هدلاوش لئاوا هنسهدهع ك قدا ىلع ندن واه ناوید ناکحاوخ نانو

 هل وانا ًاعیرس هلبارفن زویشب كبو هیجوت یغاظفاح یل وانا هلترازو ٌهنر
 RE . ردش وا رما یسراو
 تم اقا 6 اا كرر نالوا ا ندهروم نکل

 یتبم هنکیدلروک جابتحا ه هیلک ت اکر ادت ندنغیدل وا شعابق به كالاسم و

 نددنأب هدب واک هلا هلک رک اسع سفنلاب تناشاب قرص هردوعشا

 هلا وا انا ندنفرط اشا دیشروحت یموزل حب ڭا یابعشا ردق ههر وم

 ا نعضنم یتیرومأم هدلوبوا كناشاب نسصم یوک یصکیا نوا تلاوش
 - ردشفلبق رایست ی وط هطروارب هنتیعمو رادضا نلاع

 اشاب مار ندارزو ناعصشو اشا رکب وا نالوا یسیلاو نامرق هداتناوب

 اغاب لع قرصتم موروجو اشا قرغش ىلع یظفاح یزاعوب زکدقا اشاسو



 سصاوا هرزوا قوا قوس هنیرفرط هرومو هاب ییاحصا برضو برح ||

 من زرونوبا هداننا لوا هسسیا شاپ مار رج لس ارام ها
 هسناح هروم كنا ندنغیدل وا لوس هلی دات كنامتسا | ندا عمج هدنسهرب زج

 . ردش وا تاتو رکسع هج هعسب نوح یلاوح و ه رکص ندنتم 9

 یرعوط 4 هلداوت نداروا توراو ندزا ندنرزوا ی ساب : مارض زا

 رکیتفسع تم ندا هبراعر هلا ایقشا زونه هد كسلا شا تکرح

 ایعسا هدهرص یراکدلنا تدوع د اب ت ورا ا ا

 نده هدر ر فرش رب ی لو
 تک رخ یرعوط هههداول ندندزا هن شات دمج یسلاو هروم هدعب

 یی زاغو هندنر نانلو هدوریک هددسا تل راک یری هلا تار لا

 زاغو هلا لاح ج وک كلردا كنجو تعحر هرورضلاب هلکعا اش اشا |

 ۰ ردشلم هلک هندزا هلا رور ندروک ذم |

 تربغ دعاس ریش هلا تیاحا هنایصع توعد ادا هدهرو» کرد ك لم ۳

 راس نارو الغ تاغار راشاپ و نا رول یا را اپ
 كتلم کیدا یهورک نیاهرو دیلو هم هلیصوصخ و یساسور تلمو

 سکعلاپ ةا هدنفرط یلیا مورو 9 راکت و مجرم ةقتحب

 با روز هموق یاسور بودا تکرح ابار دارفا هلا اتاق ادتا

 : یھتا ۰ ردرتشمرپ و تب روبج
 لردبا تدارس هقارطا هدنفرظ هلیلق تدم یلالتخا كنءهروم هلټهج و هنشیا

 ید یدایاعر ر راكب رف ضعب هدنفارطا كالس تولک ردق هک تالار یوارب 1

 لالخو نرد Kus ندا رطا ار طقف ۶ رد ا نایصع

 ٠ ردشلدنا ريمدنو رهف ایقشا نالوا عت 2 هدنس هیجان هرب كن کده ید

 زکد قرهلوا سثتنم هفرطره یرلناصروق ایقشا ر ز دج ورب یک ییدلوا

 دا اف دواس د یرالو

 ا e ا رد
 . ردراشلوا روب جاس تاهت نما رشعا هفادمو ||

 هلا نانلوب هدنل وق لوص كيلا مورو ا اا

Ea 

 ۱ شهابق یرللو هرق الا هج ورب ار و ردشمام هنل وا دادمآ ههر وه نکل

 نالوا هر زج 2 هک اب ونجح ٽع” كنهروم یسهعاق هست هک هل وس



 دعلقر یتبم هدنسهورذ كعفترم لبجرب ندایق هک و هدنرزوا نورب رب
 هلکفکوت یرلهربخذ هدهسیا راشغابط ردق یآ شب یبیلاها هلغلوا هنیتم
 هکوبلاح بودا ےلست یهعلق هلطرش یرلغ وا راما هنتسهطا شوق

 .زوب یدب قاب فیقوتلاب ینعب ر ًاب رقت كنیلاها هدقدلوا لخاد هب هعلق ایقثا
 ۰ ردراشغا لقن هنسهطا شوق یسوفن ردقوب ىللا
 هددسیا راشعابط ردق یا قجو ج وا ید یمیلاها یسهعلق نر راوانا

 ۰ ردراشلوا روبح هیلست یب هعلق هلا ناینسا هل و یثان ندکلزس هربخذ

 ماع لتق یسهلخ بوتا افو هدهع هدنرافدلوا لخاد هبهعلق اشا نکل

 ۱ ۰ رد ربخلیا

 | زاوج هنصالخ كلدرفرب ندمالسا "یلاها ایقشا هکر ید كب تسوب خ روم

 ]| هشفن ۰ ردناکو كشى یرلکدتا ناعبو دهع هدر هرزوآ كمامرتسوک

  هدهسیا شک مزال قلوا یراح هلماعمدب ید هدنتح یلاها نالوا هدنسهعلق

 | یره رد تیسنا هجهتشب و هعدق تفلا هلیسایامر یراضق ودنکك رانا
 | ندنفیدلوا یرلهرقسم تداع كا جوز قیر ربق مور هفشپ ندقدلوا
 ٠ || ینیدلوا ثعابإ هنصالخ كني کا صوصخو نیفلوا تبارف هدنرانس

 1 دوتا + یدق اتاق
 ¥ ییدودسم كنه رع قرطو یتیارس هریازج ضعب كالالتخا $

 | رازح ضعب یک هجا وصو هحاهاح هدنیفع یرالالتخا زوم او هروم

 تراج كجو هسیا كرلنوب بودا نابغط نالسعا یخد یمایاعر هاتو
 ا لا غایق هقلدداب زا روک هنکتناضروت یسهاج هافاوا یراک
 ۰ رلیدلیا بلس یتینما كلزکدقا كردنا ضرعت هب هبمالسا نافسو

 یسهظفاحم مزاول لاهکتسا كنهرب زج ندنفرط یلصح یسهرب زج سرق قح

 نانلوالاسرا هباشابنادوبق یاد دتا یملرد وک توراب رادقمرب نوجا

 .یهدسرف یلط وہ و رویتسیا توراب ردقهن مداو عدقتلاب هبیلاع باب اهنا

 هدهریاس تامعمو ردیغوحما تباعر هطاشحا هسخو ردینوحما رلهعلق

 هلبقبال یعارم تالصح ردراو یجوزب كتام# هلوقمهن هسیا مزال یلکد یعزال
 ندلوتناتتسا توراب و هدنسهرا رازوس نایص هجاص یکرویلسالک ]

 ا دار وج یدات نه ااا زکدقا هلب هسلوا كجا ردن وک

 اب هّلادبع یسیلاو ادیص كهيلا یعوم لصحم بونلوا نایمرد یقیدملوا

Kal 



 1 ا یوم ا ا ا ادیص ا 9 و

 ۰ ردشلزاب رایماس لنت ندنرادص ۱

 هلس ها هناما وتاسقار هلک ندنغلیه زاب را هکر دلالمرپ لاعب تب فا ۵

 هبیسور تودا قوس و 2 یاو بوط ردقو ییدلیا ارادت

 هدلاح یتیدلوا شما رارها هنادغب لرءهر و توشر هناطیاض و 1 ارم ٩

 راو هناسرتو اغود كوب هدنلا یماش اب ن نادوق كن هیات تل ودرپ هحوق

 ةن دلو ادص یشیآ هل وم هردن و تب رادقمر رب هتسرف نکا

 زوم رغا تلذک ۰ لاوحالاو لولا لوح ناهس ٠ ردقش سی شالوط زا

 تیام هد هنسایامر زوم رغا ناصف كنسایامر هروم كادوا یلسلم

 ندنعدل واترورض هج هربخذ و هحرکسع هدزوم رعاو نیبم و اا

 هنداعسرد هلا تاض ورعد نسر دشرا رکسع زار و اک راد ۱

 ولد نعهدیک بوک ندنکا اع شا داش هد هسا شمردنوک مدآرب ا / ا

 هح دقشب 2 د هنسهدو و ریمزا هرزوا قغ ! وا ٠ هتلودرد اطانشحا

 نددیمردآ هدفرطوا بویمراو هریمزا مدآوب طقف ۰ شمردنوک ت اض ورعم

 دتلود رد یاد یسهدو وا ندنشدل وا عو” هرزوا 0 شک

 نوک یدنصا امدشا لس رقتر مدآ نزف ربرتوار تنش و ارت
 یدنلوا ست هب ید ۰. یداشرلکا یلاوخا روت را یک را :

A E RE ES 
iندنیذل وا یسدیلصا ٌهعظو ك تر ی ددحک یفیدلوا  

 دنلوب تالیحهلاوح تراهم وب لا نامزوا ۰ میلی وس ییسی رعوط

 هفرطر هرزوا قغازاق تقو زار هل رط و و قمواص ندشاب یثیا رب

 : توقاط تلوقر کو یدنفا رهام ر ۰ یدبا ترابع نم اوت

 و ویصا هة وتلو ريخأت لاکنچ
 مزال قوا لا قوس ندرمزا یسارو ادتا یعدل شوک ی هل ر دی 9

 ۰ یدروشود همالعتسا د

 یسلک ایشاو هریخذ هبهیلع ةنانسآ ندزکدقآ انا کرد هداز یا |
 یودا رذعتم ین ولت ی اخذ و تاب دق رط لوا ندل ومات ساو رمت ۱ ٠

 ی تولوا ناکار هر لج هرزوا یخدن وا خم سهل هد هلع ساوا ضعب ۱

a 
OE 



 ]رب رت نوهسهلاوح ندتسهملق اکع كنوراب ندنکیدلردنوک تامه هسیرق
 هفرطل وازونه مدآ قجهراو هربمزا و نابتسد زونه ندیماس بوتکم نانلوا

 ۱۱ یا ار هدر هرز وا قلو ناور لون اتما تویقک"
 ]| هدننض لاح مالعتسا لرهد یعنلردنوک هربخذ ابعع هزوب رغا ندربمزا

 || ردق یلع ید ندقرطرب مس ولو لوقع ری یرالاهما هدمدقا مارب هاب و
 لوهح رغ یفجهلوا ىسهلوقم فارسا هسلقاب دنسهراجرب ناکمالا
 ۰ ردلوععم كعد ردد لقع زج هنالکا مر و ارظن هنفدل وا

 1 ار( فرعاق ف سالو ف سلاقاشرشال )
  ناینط رول هل وصو هحاماچ اص وصخ یرلمور یرلهطا زکدقآ الابهجورپ
 دوش ندنشیدلوا هدکلنا دراوت هلوماتسا ی رد یداوح یراقدلوا هرزوا

 هکویلاح یدرویم او یاس واک ا رج کما قلارا
 ۲ لکشم یبلج هرب هراسو هربخذ هلوتاتسا هدلاح یخدل وا دودسم یرح قد رط

 ىرابىقىلوطانا رک دق | هلنلاسرا رارانات ندهرقو هلا رتساق قفوا ندنغج لوا

 راو ثناوح هن هدنرفرط سودرو یمهطآ شوقو زقاسو وللدع تونالقو

 ۱ ۳ شرت ودر هلبا لحاوس نلوطانا ار هلکمک مزال قلشالکا

 ۱ ۶ نسوصع هو نیفا كناسع هرزوا كا لاوخا شیتغ هضراو
 1  شیاورالک | زوس جاقرب ید هباشاب هادج اب رد نادوبق یک یغیدل راقیج

 هلردبا لاسرا ردق هسودر هاب راقات لار هدب ودا باتا مدآ رولپ
 ۱ تولوا لباق ىلج هربخدنداکعو سرفقورصدو ییلاوحا را هطاو لزکدق آ

 مرک دن هدنزکس كنابعش نوجا ینا ثداوح بلج هلا سسحت ییفیدلوا

 5 ۰ یدلزاب هیماس

 كن رع قرطهلیجارخا هزکدقآ كن ونامه یا ود ًارظفا هب هح ورشم تالاح

 . هدنییقع یراهعقو نادغب و قالفا هددسیا شغل وب ندهیلاح شئارف ییمأت

 . كنولهیسور یرهنایصع تای كرلولەطا .ابقاعتمو یلالستخا كنهروم

AEEتاج هکعردنوک ہزکدقآ 2  
 ۰ یدرويمهنلوا

e2 نالب زاب ها شاب ىلع دج یسلاو سصع هدرحر رخا وا تلد  

 I E تسر ییع دن) راتخا كتسالاب هل وط هدرا E و كا

 و

 : .کدقاو یون وک- قرەلوا ۵ _صو قصد هنس ون كنهرسخذ نالوا داعم



 را E ا ا ۳ و و یلدا

 e ی لكنا اعا | لقاح e کک و

۹ 

 ۰ ی را د کک ا داود دافدا رک بت 2 3

 هب اکحو ا کودا تاتو للدم لب رانا دص و تدا نا

 هم مش نام رح امد ی یسو دد هداب ز تاق ضش با

 ی از ا 2 هلغل وا شع التشاب كد ا او ا ار كنەروە 1

 كن یبع هداز حوصتینادوبف نواب ایه ةنادوبف یا نیش ورا : ۱

 هد هلال شلردنوک هن راو صهر وم هلا زا رفا هنیفسزارپ نداعود نالوا 0

 و صومخا 9 e رګ توق 4 7۹

 ا ll ا تریغ هلا نیبعذ ۰ سست

 شاو او ۳ ی | وحش ام اید رتاص»یداسن مور یک |

 دنسهرا ۳ هطا و هن راو ص هر وم ید. هد زوةط لیظعم نابعش یک یفیدلوا

 E قدی ات نو یر هرب د هلوناتسا و یسردوک | یکم اطر

iزا ها والدم كناصع 6 دا ا  

 رکسع رادقمر ندنفرط یسیلاها یسهطا هجزوب ندنراقدالشاب هفعشالو



 ندراح و ندرلیشاب هجوف هللا یدیلوپهرتم زفاس یراکدلیا بلج ندلا یت

 هرزوا كا انتعا هنسهظفاح ما لردریشود ییراحالس كنسلاهاو كيك

 هجزوب هدهسیا شمردنوک تارق زارب اشاپ قیفش یرظان زاغوب هلکلتنسبا

 اهد رکسع ردق زوبرد هنسهظفاح زاغو و زوبکیا هنسهظفاح كنهطا

 | ییادتساو رر هلرفن ناسکس زویشب هلکعا اهنا هتلود ردینکیدلک مزال
 شل رذ وک تربت اوا اغوا یواح تب ودام هنس ودنک نوجا

 ]| رک هدهرص یراکدلیا عطق یه رح قیرط یراددنابزا نانوب الاب هجورپ
 .زادنارکنل هنهاکشس یناعلاشاب كتسهرب زج زفاس یرابک دیدناب زا هعطترد

 تونل هرب یمالسا لها ككزقاس هدنراقدالشاب هطالتخا هاب رلعور زقاسقرلوا

 بقا نئافس هن رزوا یراا فیقوت قرهلوا نهر ییور ناربتعم ردق قرق

 دافکرادقعو اهناو ضرع هبیلاع باب یرلقدلوا شقنک بوشواص نداروا
 یلسند یعاصس هلفص ندنک و دا شغلوا اتو سرو نارا کی

  نوامه كلی رو هنسهظفاحم كنسهطا زفاس اقا سایلا جاح هداز سایلا
 هنو س هعطق نوا شب ندلا ریت هلیغلغ وبشاب كم لع هداز كبموت یادوبق
 - یدیسلر ون رو هنسهعفادم كن راک ددنابزا د

 اا رر راف هلا تنا وود ا وا اخ سابلا
 8 وعنچ ها وزرا ز ھ بوش و هد هدف افعتسا ندنعیدل وا

 لواب لوا هل وا رابشسا یکیدلیا ناصع تان ااعر حر ز> حاسس

 : ۱ حس کنابعش ۱ رکید ۵ دعا ۵ لب : ونلک ندنرقح تنسانعشا مایسلش

SSL EY 

 ماسیسو یدنل وا وا لاسرا هنشأاح یسهطا شوق هلا هداما اجا سابلاو هدا را

 یایقشا ممه یسهطا ماسیس هدهسلا یدنلف ام هرز كمك هنس هطا

 | هلکعا اهنا یتموزل یسلردنوک رود امر رادتقالا یوق هناروا هلغلوا ابامر

 هماستساشاب لیعاعما قرص یاس هد ندنارمریم قرهنلوا اما هلی

 6 احكندطا هسیا یماناعر یسهطا ماسیس یدلدبا روعأم هدنشب كنابعش

 ایقساهددسیا راشلتر وق بوچاق هلی بیرقترب رانو بود اسبح یسهدوب وو
 یدا شب نوا نانلوب هدعاسیس هلیشرط ترفاسم 3 ترا ندمالتسا لها

Esاواو لی هخکشا عاون  

 | قافتالاب هلب هنکت ناصروق ندیا روهظ هدراوص واو یراکدلیا مانتغا
 ندنلحاوسیههطاشوقو هدکعا ضرعت هن راناق مالسا لها نک ندرلاروا



 روس یک رزاغو زاسو ماسیسو هدکمروتوکبوپاتناسناو بوروسناویح ||
 هلتهج و و یرلفدلوا هدکعا ضرعت 4 هیمالسا ب را نتافس ندیکب واک |

 یردطا دنجو قلاوا داف هدعب تولاق هدلاحر یک روصح زفاشس

 ۰ ردا دراوت ی ردب یداوح یکیدلیا تیارس هد رلفرط

 د ردا ناصع خد یسایاعر یسهیحان هیک افسا عقاو هدنسهرب زج دی رک ًابقاعتم |
 یظفاع هبناخ طقف ۰ رایدلوا ردا زواک هبهیمالسا یارفو تابصق |

 راز ا یکن مارا مالک اب تا ال ك
 ۰ ردشعا ناشی ر ییایقشا تیعج بوراو هلرکسع ۳

 دیلالتخا راکفا نالو رضاح هدهدیدع مقاوم هکرد هدنخ ران شکورپ

 قباوس ید هل سوو یدسا وا شالدا ج هرزوا تک هناحصخ ندر

 ۰ یهتا ۰ یدرک سرت والم ِ

 یارجا شا بوک مات دادعتسا هناصعو ت کرج هدرادات و هکر ید كب ثالم ۱ ۱ 1

 ۰ یدیشلاق هنسهلازا كناشاب ىلع یلنلد هب نالوا تعناع دس هن ا

 روهظ كلربقش مان وج ردنا ارح و ویاباب ار قرهلوا ندنتامدقم كنایصع و | ۱
 هجن یکی راغلوا عفد هلبب رومآم كناشاب ىلع یللدهینو یرجورخو |

 اراد یراکطاتجا هدعاف نکند یک یا اا اال
 فاوطو ن و نانل و هدنفرطره تا سنان و نک رولک مزال | 0

 تاصع هلغلاق یلاخ یرلاروا قرهنلوا قوس هن رزوا هن ج هب راس

 لها یراقدلو و قارحا یتابصقو دالب نالک هنب رک وا هدا ز ندهنسر

 قرهنلوا وزع هنکن رم كناشاب لع ہد ما لوا یرلعا ماع لتف یالسا

 مایتلا یساغلوا تعراسم هنعفد لاحرد كنهبقاعلا مخو مارب هلیو |

 EN ار ۳
 نکیا یتهج هروم رب قجنلا هبانتعا رظن لصا نامزوا عقاولاف |

 فات *یداب یسوا هارو تنها اا و کل
 هن ویلم ترد یسیلاها 9 كاد غد و یقالفا هکنوح ۰  یدا ۳

 هتسد ن درفدلوا ف وام هلا حالس ةد لا رولوا غلاب

 كوي لود هلاک رګ كرامور ندنعیدملوا هيموق تدبصع هدنرتتدب هللا راهور

 ندنفیدلوا رب یغایوا تآ یرلارو و ۰ یدرزمهشپ ریک هغلراکادف |



 3 r 8 ان کر

 صعب كازا اتما ا تا هل درس ود هم شا هدب ونلوا

 یانو په یبیلاها یراوجو هروماما ۰ یدرولوا ج یتعیسوت هرم

 قوچكی و یراب راقیلاب روشملس یلیخ الاب هجورب هدلاح یراقدل وا لصالا

 بولوا طاح هللا زکد یفرطرهو یدبا راو یرازاغوراط و یرلغاط برص
 لیلق نانلو هدرلارو ۰ یدا سم ید یرلتراسهم هدکلهصمک لرامور

 لا كکلاع وب قترا هدربدقت یکیدتا فالتا ابتلا یعالسا لها رادقنا

 كلوبناتسا نامزوا هکهراچه ۰ یدا قج هی هلوا لباقیاحرا هنسیلصا
 | ییلود مامز ارب ز ۰ یدنا لکد دعا ه هعلاطم یراهتیقد وللثم و لاح

 | ۰ یدیا لفتشم هلسهرصعث ضار غا درع یدنفا تلاح نالوا شلا هللا

 م ا هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب

 : و یوک یصچوا نوا كبحر یرهکی كيش د نالوا رب رگ هرژوا "

 بکار و ود هله ردنا تلازر هدنحما

 e اا نوا لکت * ییراها رمزاول ةد هيا ریدلوا

 A ا یتح ۰ رایدمروط تحار جد هداسنا یرفدلوا فوت ار ك

 هد هفاسم ر دق تعاس یکنا ندا بوقح هنف رط زوقك یخاطرب ندنرلحا

 ۱ نالوا نوهسع ها. ساباعر مور ی-هلوعم ان و راحو نالئد ی وک دوانرا

 1 تصعو ضرع كتهو لق قاباعر چاق رب هلا ساباب 2 ل ردیک 4

 .ههتوا لاحرد یهورک راکب هدنراکدلیاتردابم ه هعینش لاعفا یک لاوما
 هدکلر هلی رللابعو دالوا یتسوا ماشخا یخد یس هیت بولیغاط ه ورب
 | رله رق وب و اصلا هن راهب رق مالسا لها یک هلیشو هوریا یهدنراراوج

  بوقلاق ندهردکو ی رایکو ۰ رلشعا اوباو لوبق یرلنا یمالسا لها
 هن راه رق ودنک هدعب تولوا نام هدر رفوا راهر را: وب ر كد دردی

 رارف ندیلیا مور هلیسهیلب یسایقشا ولغاط امدقم رنو ر
 یاش ود شعا ایاعر ندیا رابتخا یلحم لوا هلا روبع هنس هیقب زوقکب و
 : ۰ ردررخ هدنګ رات هداز

 یلردن دیدج ردص نوک یرلکذتبا تلازر هلب وب هدنفرطزوقکب كراب ر ےک
 رمظعا ردص ی هکنوج ۰ ردشمر ویلک هتداعسرد هج رابکبس اشاب لع
 | لیخ هلتهجوب بولوا داتعم قلوا لغاد هلبا تاموسر ولتفللکهتداعسرد



eارش ییدورو برسم را یاب دارو  
 ا دارا نا نوا ف را دن

 سد یفوقو ا ما ی ۱ ربا قیدورو

 یکیا هلکعا هدافا غندلو هدب رقع حر ار تقولو وا یریضمب

 یداصت هتفور لتسوع اهدو ۰ یدلدیا ريخ ا فیفوت هد 9

 ىلع یلردن هيلا راشم ینوک یجنزکس نوا كبجر هکهل وش ۰ ی

 ناه ولا دنع مالسالا جشو توعد هوامش باکر هتل الد اقا رادم

 قردلاق عقد نوا هے تعاس, هدیهاشداب روح هد هلا

 ندقدن ] کک ا سالا دار هلبا ت تااکو ره

 ۳ ۱ 0 . ىدلک بىل

 هلقر /( ۲ )دیر ینروص توام طخ نالوا ی راد ۱

 0 درسا یاد ینخا تاکو نوا ر

 و رو دما رب TT نر هسجو و شوا

 ) کک رده الد ٠ ۳ هدست ت

 نا ِ وی 0
 تعلخ نوكأ , یلکو یر نو اود ا



۱ > 1 ِ  

 3 . هرزوایمیدنلوا نام هدالابو هل وب ندنعاط یراکدید مروحاح 9 دا

 یماقتساو قدصو نالی ردنا معس ندنفرط ایرنا نکیا یسهدوو قالفا

 _ هنظ نسح قرهنلو هدنفلارتک ورق هدیدم تدم تک وج وص نالوا تباث

 ساک ا نواهناود وا لح

 دنح هرکص ندکدتا سابلا یراتعاخ نالوا ذاتعم الاب هجورب دیدح ردص

 | هدوبف رويو قلوا دهعتم هیحس ییوص كنوامه یارس مدق» زور
 هللا راتمعت یک قجا رالاعرم هنحرب اب وا رک اس رابط و وص

 .دشیا هلا مادعا یرمور یطوب وص رفن ج وا نالوا شادیا سبح
 ردشمالشاب

 نانل وب هرزوا تماقا هرازولا ع وفرم هدناشک مدقم نوک ج وا نوا ندنوب

 هرزوا كليا تماقا هدنورب هرق هنسهدهع هلبرازو ءاقبا كناشاب ینطصم

 هلبا عفر یتارزوهن نوک لوا نکیشغلوا هیجوت یتلظفاع یزاغوب زکد هر"
 لاسزا هب یلوسلک هللا لاصفنا ندنرادص مدقم نوک چ وا نوا تلذک هن رپ

 یرفاصس دیجو هکت هلهجو یالصح هنسهدمعو نییعت اشاب یلعدیس نانلوا
 ۰ یدلو عوقو رللدب رزکب اکوب ینوک رازاب یسادرف ۰ یدنلوا هیجوت
 a هن هن كنالک و راکفابارطضا هيلا وتم هیقاتتم تالدبت وللموب

 ۰ رزتسوک
 هلا رلیلهروم كسور وغی رغ نالوا قیرطپ مور لوبناتسا هعفد یهجوا
 یجرکی كناسنو یصزوتط نوا كبجر هن ءان هنفیدنل وا قیقح یسهریاخم

 هلتګ ندنعوزل یلتقو لزع ىدا یسایلاقساب كرامور هک ینوک رازاب ىج رپ
 نامر نالوا رادصا راد هنسغلوا باتا كن رب ندرلیکیا نوا ه رب

 اعا هکب یارواتسا یتاجرت نوبامه ناوبد ارجالا لجال ناب رج اضق
 دغش هدرکر وا تعاج هکدناش یک یتیدنلوا عاقتسا یزوس لتق هدقدنلوا

 ۱ ج هلایط یزوسلتق هلکعا راطخا ویدرولوا لکم یباعنا یی رطب
 یادیل وهرتع تعاج بودنک هب هناضمب رط كب یارواتسا هرکص ندقدنلوا

 هکلش رطپ یسوین ه وا یدیلوپهزم هبدسیپ و تئارف ینامرف هلبا عج
 | 1 ب ردشردتا باتا

 راضا هب لا تاب یهو روغل رع مظعا ردص هدتتاتا تاختا وب هتشنا

 لاؤ ود دعا راعشا اعطق کی دیک و كرخ ندداسفو امدقم كنس هلا

 ۱ 0 + هدکدتا 9
 یک



 1 یدی قو مریخ 2 هیاامام را هم

 ولنل ود سو رد ٤ اإ ا هدهدس خا وم ود

aا ا کا مرایتخا و 9 نوا  

  كنس هلوق» ی 1 هج ووو نیابا ز را e 0 ا 0

 یمالوا یربح سس رطب به

i ّ9 مند  uلوید یل رطب هدانآ فید راس رب  

 دل رولت ردلوک هرات نامه: سوب روغب ر < هلکمک یریخ ا

 ا هدنسوبق هتروا كد هناي رطب ل !رهلیدبا قیلعت زیر

 3 0 9 ها زا راشا ۰ ۳ هدلیذ قروص كنهناب ۱

 عما

 بلص» دو ی و نکا با و

 "نالوا سا هدهرص و جد ی 2 او و س 1 ا

 0 رایدنل يف عادعا هدر

 هر ندفدروط تواصم نوک وا ص كس رطد 4

 مت ید رانا قردنلوا ما هذتلم دوم نده هاش رم رد یخ اد

 شتا یینراق ود رانو سم [ را مور بوقیچ هلی رد یور هللا ج

 ۰ ۶ ۰ کک ۱ الا هچ ەل ا 0 7 و

 كن دنفا تلاح بهرتیا ا هب هیسایس دعاوق u ۳ اوا او

 9 دروذعع ید اشا ىلع یردش م ردص هر ۱

 راقبج دن ندنمادعا ار و دیک قل ر طب شک كوا ۳ 1

 ۷ یدبا تاذرب رح ی نوت نوت نمای 0 قاد

 هدنناقیلعت یفیدزاب دن رزوا یک وب كنم رات هداز 1 یدنفا دعسا هن

 اضاح یراصنلا گز ىلع نوک یراکدشا ب



 ارجا یهلماعم لوا كردوم همالتسلاو ةواصلا هيلع یسدع ترضحب

 یراکدنروس هرابدورم نس هش ال فشل ندا E هن وک یراکدتا

 ۱ یدلوا تاس هن رانابغطا ید تاقرب تولوا مور ةیلهاح تربغ ا تعاب

 | یرابتعامورلا و لودلانیب كموسرعقی رطب هڪ راربخ كفوقوو یمن باب را

 ازجا هلماعمو هدنتح رک !شعا زالوا یکیا هداب وروا یزوسر تولوا

 وا یدرولپهدیا مور درا نکس ا هدلا هلنلاقسا بوش وا

 1 . هدغروبسزپ و بولا بی رقتر ندهناتسآ جا یسددر هنیفس رب ند نمرات ول
 | ندنکیدردزک یرهشهلبا تالمحعاونابوتسوک هشالرب هةل ودر دقبر طو

 زا هلمعووب بودا اقلا هنن راسینکربتعمرب قردنلوب هدنتمدخروطا ربما تاذلاب

 3 ۳ یه . ردشلوا حج یکيدتا بلجیرعور

 ۲۱ نصر را ناله نهد هد وروا لاو و راهور رک كقت رطب
 ا رخ ا لا روا ناال را رده هد
 ا ل ر روغن رغ یک یا نط كندا دنا طقف

 ۲ بلج یرلهور درحم یبلیا مازحا هوا کا كني روطاربعا هیسورو
 5 | هساوآ کره هد هددنسموب نامز روا دلیل رداکد ترابع ندشیاع ر نوکا

 "ا هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب هک دوج ۰ یدرولوآ رهظد هتعرح و تد صول

 و ار «هقیلخ ه دن زوب ر كمالسلا هلع یسیع تضحای ایم رههندنع راکیل وا

 ۱ هحرک او .ردلباقم هباباپ قل رطلمور كلوناتسا ید هدندنع هل راسفدوتروا

 ۱ و لقسم ید یراق رطن مور فرش سدقو هب ردنکساو هبک اطنا

 | بولوا مدعم دنس هلج قیرطد مور لوباتسا «درهسیا ی یاسور سار

 ۱ قفلوا رقع هد ات سان ر كنا هسلوا قج هنلوا دفع هسهذم تعج ر

 | كن رلروطاربعا هس ور تولو هدیبشذم سد ورو 1 راس ور ٠ روک مزال

 دلا نده رطب مور لوساتسا هلدتفو سد یرلد ونعم رادتقا كوب ر

u,2: انا تسادر هلاک ولا هنادبل وب هرم تعاج یکهدعرویسرتب  

 0 ترضحو یک وم او یروطاربعا هسور ارظن هلاح وش

 روب هشامرو تمرح هب رح هن هن رطل رب کیدلی لیکو كمالسلا هيلع

 هدنګا الکو نامزوا نکل ۰ ردلکد حاتع هلیصفت هداب ز ندنوب یتیدلوا
 ۳ || ندرش كدنفا تلاح هلس هسلوا یدسک قو ردا رولب قیاقد وللتهو

 || یسهس لابعا لوصح هسا یدنفا تلاح ٠ یدرازام هجا دی هلو وخ



Uا 1 تقاخ ی ندنلالت ۳ مو  Eیساروآ دشت ۱ 3  

 ا كلاغو یفعا روهظ را دلاغ هاو شن اهد نوجا

 ) انشا رو رش نه للابد وعن ( یدزنسیا یراق

 یلالنخا شناو یدیسشوا ارجا هلماعموب هدنتح قیرطپ كنذنفا سا
 لخاد هان اب ارد ز ۰ رد ضوط ید یکدد یو یا نکس

 یدرردا نظ راو ولهیسور هدنسهفرا تا فا ۶ یژنکا كرور نالوا

 در وا یرت ندنو كاتلود هسور هن رزو | تا نلالخا نادغب

 ةعفد هدسیعم تفور رامورو ۰ یدیشهرو.ک قلنوغروط ۰ هرامور

 جوا هطوا شيا نکیا هدنعرع كروت وهب وصال السا لات
 دا ا لا ماسیق هبهدیدش تاب رک ندنف رط هيل تموکح هدب 0

 ر E یک یتیدنالشاب م دخل وا مادعا فرط فرط ر 1 1

 دارو شهر هدا درسا و ناروا هل ی

 کو اس شرط کر توس لا شنا
 قره وفوطس هدایز کت لات سرخ نا 4

 هدفرطرهو ۰ ریدنوط یتلوبتالبادف رب هدنسیدا و .داپادابهچره قترارامور
 نانو تیام تلاحو هتشدا ۰ ریدتا مایق هناکرادت هناراک ادق تا

E٠ ردشلوا چ یتثادحا كنتلود  

 ار د كا ی را دا سع ا ر
 هدنراقح ودنک یرامروک یتغیدنلوا بلص كن راقب رطب نوک ایلاقس

 ی احا لحافو ۰ یدبا هیهلا تازاح ع

 ولردره كبمدا ندیا ج ورت یی رلشبا اب را نکیا هدماتم كوي ر یک

 نشت هلبا راثذسخا درح نامزوا هدهسیا ندنالسم یتیدلوا قصس هازج

 . یدیا یفاتم هنسهیقتلوپ عفانم كن هيلعتلود یلص كقب رطب مد

 دنناسحودنک صعق رب هیفام مه ۰ راردرروتوا هلررض نافلاق هلا هکفوا

eهننابج تاود اما رولوا داع هن ودنک یررضو رولپ  

 یتبحالص كنەتسک هتک رح یانم ه هيساسا دعاوق نوجا ر

 عفن كلود هدراکو لاحره یمهفیظن ةفیظو كنلاحر تلود . رد
 لدلک هددص هش و ردا رس هروک 6 | .dl هنزاوم
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 | یدنفا ن هرزوا تعاقا هده ردا تولوا یل رطد مور اتا

 1 هکلب و رابتعالا ظفاس ES رابک ضعب راشاوا راک سوه ندنرکلودنک

 یرلازح یارحا لراسوح 5 ندا ققح یتیدلوا للخدم هدداسف هلا

 دنف مے نمرح ناتل و هددن ردا و هنس ضاق هن ردا هدد مص ون جد نوحا

 ۱ تلص قابه یا لیولب رک :ندنکیدلردنوک یلام نامرفابارطخ

 || ندنرلیشاب هجوف مور ءان هنکیدلروک تعسو هدیلاع نامرف یک یتیدنلوا
 ع ارا ید یراعاض زوس رفن ح وا رکی ندنرارجات رادلامو

 ۳ ارد تفاهم AT هرروز تلوا

 كب یکارواتسا ا ت اع روا دارا نام دالا
 ۱ ۱ . یینما ندرلم ور مولا يلع كلام باب هد هسلدل وا ىو نوامش ناود

 ]| شینوا «رزوا یتیدنلوا نایب هدنخ رات هداز یناش یتح بولوا بلس
 || هناهسدنهم رادغاک هرابعلا یورو یکنرف هدیلام باب وربندنوک یمرکی

 | هدکلربدتا هجرت هبیدنقا ىع یلغوا رافلب لصالایمور ندنرهجاوخ

 هیات یییرهجوتو هناعم قاروا والشوا ید هرکص ندنوب ۰ یدیا
 | هرایدنفا نالوا راک سوهو دعتسمو كا هدافا هروما یابلوا ینتاجردنمو

 || هی رصوصخ ك وا یبهیینجا ةن لا نالوا لوادتم هدننب للو لود
 هلآ صیصخ شاعم شور ز ومسد 4 رهش ودنا ۰ یدل وا زود

 | لیصحت ندهرراسو مالقا ةبتکو ۰ یدلزاب یدلروب ینوک یصرکی
 هلا صیصخ را شاعم متاح ىلع نوحما رایدنفا نالوا راکسوه هناا

 ا و ِ و ۰ یالجآ e 2 فر باب

 ار لها هشت اجر اه ناود تقولواو ۰ ا تار 1

 هدالک و سلخ یعتدلوا ردتعم كنهداز یاش هت رومآموب تونارا یر

 / ها ىلع تاب لاحر ES ا

 ر ندمالسا لهادح نعابا 0 تمدخو هداز یاش

  غورف ۶# ردمزال تافتلا هره قرب ( تب ) هدهتسیدنلوا سس

 8 هدرامد_عح 2و راعم هل وعم وا رسا دوم Ee هکلهداب ز ردرهم» تاس یھهام



 . نالسر ردات هباشا ی تمدح ندنراقدلوا را او لزه

 یا هحاوخ دن اد اند هب یدنفا ی 2 هوس 0 ندمایاز ۱ ۳ و

 ۰ ینا 7 0 نا نا هخ سابلا ر ۳ | مطق ا

 1 ملک هددص 0

 سلم ناس و د وع هدنغانوق کک ین زوک ی هند رکی كیجر دم مت

 هك و ناو قل ر = ا و ندا ِ هام

 ۱ دوخا یسادھک هدر دقن ییدلکمزال یسقنک هش ر رح a ناد ويف

eرکیدویسعا تیامرهطابتحاولردرهو بوغارپ و تت  
 قرەنلوب هد هنا سر یسودنک هدر دفن یغیداوب عوقو قل رح هدرالح

 یا ا قارچا قردلوا رکر ارو یسمردن وک یرلایعولط 4ا ناطباض ۱

 ۰ یدلزاب ا هرکال هاش نادوبف هدننعه ۱

 ا هب یدنفا تلاح هدرارب یراقدراو اا و

 كرر اتا لعد ی نك لوا راعشا ۱ هنامر رح هنسودنک یرلکدهب و در

 یجلیا دسلازول وا راد دی تکرح هنفرلخ و یرللیا تاب ا ندفیجارارشن

 لوا دهن هدنفابس یھ هن وک كن راعح هنا وا ۱ بلص هتک وا ۵ ا ۱

 ۰ یدلردزاب یاع یدلروب اباطخ هنساغا راتات نوک" ۳

 عطف دال لزعلح لوساتسا نالوا شجتآ ضا دنلع ودنک یدنفا ف ۱

eدلمحوو یک یییداوا ا هدکعا دفاخا هلا ماعا و ق کک و  

 ۰ یدزنسلاقابق یب 7 لر رانا و قماقیط ی (el یجد تلخ ه هرمشط لا 7

 ۰ یدیا لا لابخر هسیا و

 قحصس همادعا ییالوط ندنسایوس زوس هدنفح یدنفا ترا كراتاترب |

 یدنفا:تلاحا ها هن نکل ۰ راغفیص هلقع هدهنراب وا ار هنیسلروک |

 هلمج وب ندنراسون وڏو یرهکی هدیموع ساع هرزوا یقیدنلوا ناب هدالاب |
 ۰ یدرویدنک بودبا ار حا رک سم یس فرم ماکحا ۰ یدیشلا یو ۳ :

 اسب لع لرو نا اورو تارا ری سا تاتو ۲
e۰ یدرویدیا روبح هب هعلاطمو رکف یتاذرب راط یتسهلص وخ ین  

 رادصا اباطخ هت رلیضاق هثلث دالب و نون اتسا یول یحنرب رک فا را ۱

 تح كنوع ادا ننمّولا نع هللایضر دول ll ماوا نالی روا زا

 داصاو قافتا كنينمۇم هفاک قرهنلوا حرد ی دهه رک تیا )ةر ی



 یکم یو ۳ صا 13 ره و و یاضر لیصح هرزوا
 ۱ یوم لاو یانصاو هدن رافاب و تلود لاحر یزاع تقو شد و تیاعر

 تابوا ۰ ردشش وا بش یرللنا ادا هلا تعاج هددحاس و عماوج

 س نواه طح نالوا رداص راد هد رادص كاد دج ردہص به

 ردشم و ندنلیلج

 ۱ کد اب : ناد وصو هن رلیضاق ل دالبو لوباتسا هد یاد درف

 - رایدلروبب هرااخا یشاب یحاتسو و یّناب یهرج و یماب ی وطو هنساغا

 یسلتا هحابطو كنه هر تبع قحعا تونل و هاک او ملسم ناک 6 تولب زاب

 زلدتسلا یسادص كف اعقاو ندهد نہظعإ ردصو ۰ یدلدا عاسب

 . راروهلوا لوغشم هلیرابسک و راک بوچا یب راناکد اباعرو ارقفو یداوا |
 رارراقج فیحارا رب لا وفع رعور یدقح هنادیم فانصا نکل

 1 حرصت هد هر وکذه سا وا جد یصوصخ قماشوا داععا اعطد ۵ سلا

 ۰ یدلروب

  تروشم سلص هدنغانوق مالسالا 1 هن ۱

 روم ۰ یدلنوقهب هنروا قارو ۱ نالوا دراو ندقارطا ۰ یدلروق

 | ۰ شلي تیارس هراضف راوح نایصعوو شا نایصع هدیساباعر

 ۰ یدلروص ندراضح وید یلعاب هن ۰ شعتالانف ید یلاوحا كرافرطوا
 ۱ یا چ ۰ = ۳۵ ۴ ۰

 ناسا ۰ دوجومات تتم دنج دوتف دون ۰ رولب هل رب و یاره

 عفن سکره ۰ قوب ندرکس هنب روغوا ند نکل ۰ قوچ یعلهلغ
 یعیدنلوا هل رحمت ید هدیرفدنل وا عج ارج ۰ روشیلاح نوحا یصوصخح

 e یدر ولا تربح ه هلج 4 یدلید ۰ رار ویلیغاط هلا هنا دا هرزوا

 ناسرد کج های هلبروک شيا هلا عامطا یر us j رلیصعد هس رزوا نو

 هل نح قوا ندەلخاد تابراح اهنع توح* ایه هجرک | تودنا

 هع شب ندنا هدهسیدنلوا رطح یعجهلوا تکلع بیرخت "یداب تروصو

 هلع هداز یایرع یتیما یوتفو ۰ یدلر و رارق 6۱ ندنفیدلواریبدت
 ۱ و ار نیا ناضج فس لس هدقدنلوا هر اتم لا تلخ
 ۰. یدنلا یوتف

 ۱ نابعا تعاطا هالا ولوا هد رالع E اوکو هدد روه 1 هيلع ءا

 | قاقرتساو ېو لت كنایاعر نایلیا ج ورخو یتب هنهیلع مالسا لهاو

 هک كن رلامو
 ی



 و رام د هنفر 2 ره و ا صدر یر

 هتناسلا رریلکنا هدنسهرغن وف هناب و هرزوا یتیدنلوا ناب هدرا دلج

 | لذ ردقو نوجا كمردتا منم قاق را زا قلوا 1

 یراکج هر وک نیکرچ ك یتقافرسا ال ەر و هدلاح یراکدلیا دهج

 قمر یتراق .E تا روم دما وک
 هن را هنایشحو تالماعم نالوا دوهشم یک قمالپاص هشيش ی ۳ وتو
  دیفام عم + یدرویلیروک نوها اك ا یرلن :ا كمالسا لها لتس

 ا كنغوج ندراولاب وروا نالوا ا ود هشد) زا ۱

 7 هدقلزوب ییالوط نیا تراساو |

 یی راحالس هلکعا توعد ییههبش ید یراوطا تیتر قلاوبا هدانناوب

 یسهدو ر لز کد هرزوا ۱ كایا تراتظن هن راتکرحو لاحو كءرشود

 هليا تماقا هداروا كرهلک هلع مان دنمزابا ار او انا ناق ا ۳
 1 ۱ e ا ا هب هطفاحم

 چ تآ ارجاو تاهبجوت ضوب رکیدو ترادص لدب #۴

 هدهناهاش روصح اشا ىلع یلرش یو شو تل الب هجورپ | 2

 | بولک هب للام باب ار هلا مالالا س هرکضندکدیا مس یواش ره

 یدنفا مالسالا میش هرزوا قلوا مالک حت و داتسسر هدنبحاصم یاننا |

 یاوه ناو هب هف وکش و د اب ولا یراک دد یی و« هلرمصع ی ءافر ا

 ايد لرد هاب یاب هلب ون مدنقا یم لرد هدکدتسلا كعشریک هرازوس

 باوجرب نیشخو ترس روط وادحرس ود مزال هن رانا یدریک نفاق
 هلکنوب ترس كب هدو ىدا عالم ك و ا كنوب و ره یدتفا هلکمرپ و

 ید مزال وه سن و ج رفت هدزارب مدنفا قرەلوا ر کشته ويد زغج هاي |

 یران وامه لق هنکا زافو ابر هلا اشنا لدتا ولتکوش اص وصخ 1

 زرد سفت زردیک هزع للا هدر هدنرهناهاش یاس ندنشدلوا مزال |
 هزوس ندهدر تسوا اهد اشاب ر د مودا 1 یابی ۳

 ران وسا لقن هل وا هدنوسلوا وبا قل هروا ران وسا لس هدرلذآ ها زاغا |

 داتعم رلنامزوا ردنا رب سا تربح و ایست اهد تاقرب ییدنفا عید

 یا ترا شا را یاس تل وا نادال وا قادر رس نا وا ۱



 ۳۱ شو نر شا ها یاس ارور فشار یوتاب
 ۱ ۱ ۰ ید شیک ر

 ۱ e شعوط یتیروط اشاب رادلع دیدج ردص e ندنو

 اب . لیریت لیریت ندنآ رای رک بولوا توق كو هدنلا كناشاب رادع

 | ۰ یداولیاارجا یکیدلیدو رای وس ینکیدلی یرغوط دوا ۰ یدررتد
 ندهدرپتسوا هلتاونع یلردن درحت هدب واک هلو اتسا هلا عاباشنوا اما

 | هریسیعت نسح هرات رار هلکنو ۰ یدا لئد :لقاع راک قمروا مد

 ۱ یا هرادا كن دنفا تلاحو لکح فوم هریسفت هلبشال نیرعضلاقامو
 ی ةکالبل زکنم یا نکم نون بیع ( تس )لو ندساسد بالود

 | نوت نوت یافت را ( تن رهاظ سک ههر نا هکتسه یتلاح #

 E : ۰ یدیا لفاغ
 ا ارا ۱

 یسهلج اروا یدنفا تلاح هدقدنلوا رک ذن هبسانلاب یرکدتا امد

 كن زار هدننع یرلت و فونارسک ندن راةدل وا دع هددا ق هدام

 | نالوا مزال قو قو مظعاردص هدک دلیا اعا یتکودا مزال قالتا هدلو وب

 ماطر هلو هسرولبقاب هنس هځشیاو ۰. ردتفلوا لدق یرانلوا یچوص
 ا ی ا ناال ر ی ول قولو اشا
 4 کرب لر ید ن e هدعاسم هلت ییبعر

 ادا ا هاا یریهکی م 9 ندقداب هلدفد 4یدنفا تلاح

 زی رد حاد را  لع كش دراو یرلفاحوا ید رزم دنفا

 ۰ یدلوا توکس بیم رسو تردی روا زجام ندباوج یساغا یر
 | یافت هلغ تسیا قافتا ندر زمدنفا ولتکوش كقاب ًاباطخ ههلج ندنآ

 هک زد كر و تاوج یدعت کی زک کج هب ده هسحو کج هد

 1 ۱ ییدعد روا هر توط هر ناه ۰ یدلا تربحو شالت یس لها

 ییدهروتک هلس هم رطاخو یکیدمروک هل و یدنتفا تلاح ۰ یدلاق

 | یدالشاب د ىراقادود توکروا ندهلماعم هدنزرط هلواصم ولتدشرب

  هب هعلاطعور < جد راضح راش ۰ یدر و راانعم هعشل ریهنهذ هب هلماعم و

 توتاهلو تولوا یتیودام هنوکرب كمظعا ردص رکم ۰ یدراو
 ? هدنرکف قلا تنوذآن قیحارب هلن وا طعقف ۰ شعا هکج درج یسعوط



 رخ, ی را هب یراصنا بوبا 1 كتهناهاش ت

 رومابورک هن وامه روصضح هدنورد هفت او تور او هدقدلا

 هدهرص 9و ورخ قناص وصخ .ضعب ر راد هب هج راخ و هیلخاد

 نالوا شم + هراتفول وا شما مات را اوت اکتدنوذام دل ر تا 1

 * رلربد شما هدنیمادعا كنيدفا تلاح هرول هنکیدب ]دیشیا

 1 یدبا شم o و شاک یسهلازا ات ندا تاج ۱

 لکد را تقفا وما هدکب اھا نب رز یر نيات :كمظعا

 نادنچ هکلدیک ردق هب هج ردوا یدانتسا هر e کل ما

 هواه ج یسهنادنول راوطا كنیلردن هدرپ و ۰ یدرویم هنلوا تراسج

 بویعریو یعطق باوجرب هیلطوب كنا هيلع ءا ۰ یدیشماعشود قفاوم

 | كبجرو یضتوا كنتراردص یتعب یمادرف : سر قیلعت هب هطحالم
 یحناتسوب رفت ترد هلیقاط ر وشل حابصلایلع ینوک یحدب یعرکی

SLبيضرب هدنراکدتا توعد هنو اه یارس  

 هن واهه یارس بوقلاق هرکص ندکدلیا ددرتو رکفت زارب هلغلوا تو

 .لاحردو + ریدر وچ هنو لاق بويل وشراف یشاب یجاتسو 7

 ه هناخاب نسودنکح هاباذخا یوا رهم ب یک یار :

 هباشاب اص قیاس ماقمتاق یلیلجدنسم یمظع ترادصو ا نوک
 ( ۳۵ ) هدرز نواه طخ نالوا رداص راد هنترادص ۰ یدنلقهیجوت ||

 ۰ روت وا دار ,ا هلیراشا

 رشابم نوا یمادعا ندنسهقراو یدلدبا قن اللر قلس
 ا .|ییلاع ما بور e یار ی اعم ا صوص

 هدنتح هدوهعم تلاح رود نشعاولعااهنا هرکص ارحا لوا مدل هاو |
 ع وطعم رد هلا م ادعا نامش هداف هح ۰ شع و مر دره ییرطف نالو

Nشان وق هری هک رب هدنهاکتس نونا« یارسو ش اوت لو  

 كىر كضرغ باععا ضعب ر راسو كنتلم مور 1۳ هدنس فا . یهدنرزواو

 یردن ندا ی لالخاو اا 9 لمتلود ییاعت هللاذاعم هلیساوغاو

 ۱ ۰ ردشلزاب ورد )0 ا كناشاب ىلع

 رلتک الف وی هبلعمل ود ۰ ردیسا رها تندنفا تلاح اضح ی وتم ن داو

 ذوقن .تانزک ترو ۲ یدریلت ید و ار یی



 روجأم هللا یان نسج لرد ىدروىماق او لاو

 یدرودک هلو ی ییدتسدا كنا شدا و یدیا ق هدن رکفو رک ذ ۰ رو

 تالوساتسا ۰ یدرولیهدا هلازا یهر طه تلاحیدہسل وا شمن ار واط هزایکح

 ۱ صالخار هنالد هداسو یدتا تکرح هنادنولكب هلتهج يکيدلمب یتسهروت

 ۰ یدک تولوا ادق هل وب

 ندراسب و تورث باصصا یتا نمرچ نانلو هدنسهدهع ءلدیدج ردص
 ی هظفاح یهرداو هترازو * هنر هنسهدهع یدنفا خاص یرظان هبلف

 ۰: ردشع وا دج و

 لئابق هدانناوب یارک ردا نده یکنج نیطالس نالوا هددح رب و

 ا هلا عراع باب راو اعز كاتلابا هرتسلسو شفلوا بصز غ وشاب 0

 ۰  ردشفلبف نیت هنتیعم كنا د یسههناط قازق نانلوب هدنسیلاب
 E = ت اا
 نانلواارجاداتعمر ینوک یجج وا تلاوش ۰ یدنلق هیجوت یتی ول وم هرهاق
 هعطاتمشاب و هب یدنفا بناح یلاعردص یادنک اقاس قلیحناشن هدناهجوت
 دماح دج دس یلغوا كتندنفآ صام موح رع سدون هعقو اعام قلبج

 ۰ یدنلوا هیج وت هیدنفا

 د ان عیاقوو دص ضاضاو هيف ع تسایس و

 . كلوبناتسا ینوک یلاص یسادرف كنوک یتیدلوا مظعا ردص اشاب خاص

 یوک د وات را یسر كراو ۰ یدردلوا مور يکيانوا هدنسهددعتم عقاوم

 ۰ یدردتامادعا اهدمور ید وک هبنشراهج یسادرف ۰ یدا یان اب شاب

 یرلتسایسو ۰ ىدا یلعوا تورج ی هفوج لوتقم دیسی ر كرانو

 كرمور هدصالق قرعلا تراسج جد یرایضعب ندمالسا لها نروک
 را حا شعب دلو ىلا اا ارا یرکدتا مدننجن مالسا لها

 ۰ رایدلوا ردا مادعا ییایاعر یرلکدردسک هنب رازوک یتبم
 هد رانا یوعد درم لوق ر را لفع هد و لب ضعي هکربد هدازیاش

 یسوط ریصت هحأ وح هدنل ود ری و ناهح نام رو 2 هد هم توسک

 اردا راعضایضخو راهظا یتنادرابنو ليل كربهلوتموا ردناوخ دما لقط
 غلابات و قهارع ندیشیا نی رامالک راد همانتغاو ماع لتق هدراناکدو هناخ |

 ۱ ۱ رمس)دآ و رسم رب شر هنشات خاک کنن هدن رعا و نا اشو دالوا
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 ريغص راس هشسافتبم ( ارافک ارحلفالا اودلیالو ) راتالغوا نادان | ٠
 هعج یعکیا كتابعش كرهربدک رب dn راشاب ید ی راقح وح انام رک و

 ضمب و موج هن را هلع نابتسرخ كاوبناتسا بولوا ماط جاقر یوک

 بوصاب یتساسیلک وق یرک | یقاطر یتحو تراسح هحرج یایاعر

 زحام ندعفد ینارفن قالوق ۰ رلیدلیا تراف یتسم ار اتش یاو ا

 هزوک و قب رفت هلجوک رکتسع لوا هک را یسافا یرصکی هله بولوآ ۳

 . یدلیهدیا كيکفت ندنرالا بی رقتر یاییشا فلانم دحاو نات روک ||
 ییسهلح ییهرایراکددروتج هدنن رق یلخوا كن یقاط دعسل ر نوک یمتربا

 یرغص و ربیک ردقزکس دباور لع ندنهدآ وا جالس هدنراک وي توصاب

 هلاصیحم وطو ۰ یدلوا لاله بویمع قوچ یسیکیا هلباحرج كاب یب
 هدنلغوا كن ثالذ ارا لوا هرکصندنو ۰ یدایاالب عفد هلجوک یتالوق

 نوک جاقر ناطباض ءان هنب راتروشم یراکجهدا یدعت هنب رئاکد ج رفا

 صضعب هدراقاقزو وشراح هدمانا و 7 رایدلدا تفد هب هظفاح یلاوح لوا
tak 

 ندنراوا یراراسو ۰ یدلوا رون روک ردان كياباعر هتشب ند رايد وهم رتفا
 یا ندنرلل وا نەدا تستر هد هست یسارعف كىو نم ەق 1

 ضعب ۰ رایدلوا حاتم ههرابنان هلا اوزنا جالعی و حام هدنرلهناخ یژثکا
 لاسرا توعال توق راسو نالوا یحاص تسود ندمزلسا لها

 ا یدرلردا

 یرو# ( هدلاح یعیدلوا یراهقالعو لخد هدلالتخاو نایصع لرل نەرا

 الب هجور هد هرص وب یرلیضعب ید كرنا هسا وغ ( ران هدشاب هرص یاب

 ۰ ردشلوا راسخ راددصح

 اعاد ۰ یدزمهدیا تراسح هباورات تاکرح هل و سات هدشامز یلردن

 هلرافحوج یزوس ندا كلا اشاب خاص ندیک هصقتیک كندنفا تلاح
 شاسا هدنلود تڪيا ۰ یدرونک هب دسهر و یشیا یدروشود هن زغآ

 E E ریو ها ی و
 هبیدنفا تلاح ۰ یدلوا رونا وس رازوسولرد هدنتح یدنفا تلاح

 ۰ یدنوق هتروشم سلح هرزوا وتود :راحرب یدن وق وط یجدتلاحو

 امری یمدورز هدهریاق یا شدند یخ هر فا
 كارا یج هوا داش تیم ناو رب یفد ساق یک یتلوا لک

 ا وب سست مت سس سس



A EO 

 نادوبق هرزوا یایسو نامهو ۰ یدلرب و رارق هنت راص وصد فد ځد |

  eها یو دا یر مکیو دنب رلیضاق هثلث دالب و لوبناتساو هیاشاب

 ها ۹ ز یتروص ۰ یدلزاب فی مشما اباطخ هرلافا یاب جهربخو
 ا دا را لهر ۱ ۲

 ال و كنفت ندنشدلوا شالحالس هرکرب قلح لوماتسا نکل "۳
 ا درام یار یب دعوا تیک یاد

 سیح اهلست مراطباض هسیارول وا 1 انا هن كرولا غاسب ايعطق

 ردوا ما ۰ ۳

 ا ده رکص هد هسا ا غاسد یدعتو ضرعت هار هلمجوا واو ۱

 ا وا یسارحام ندیکسا قرەلوا یراب یاضر فالخ یرلضعب ندضاغا

 اوا نزاع ندمادعاو ماا لبا تب رقت رر یرامرح > نە ! 1

 تو یرایضعب هدنسهرا تاعوقو قح هنلوا نام هلیسهرسص هدر ز 2 ا

 ار ی تربع ۳ ۱

 سا تاج واز ییا تاک ی هب رق هر وخ عبات هن اضف ی وک راش هداناو

 بارخ - یتسهناخ قرەلا شنا هلس رعنرب بولوا توراب ولتساک هدنسهلاخ |

 یوکر ال ندا او هداروا یسودنک شلیا تا یلایعو دالواو | :

 هعقوو و شلتوط ربارب هلبا یراپسشاب هجوقرفن تردو ویسد هروحو ||
 ندیکلوا هلغل وا لیلد را یره داسف تاکرادن هدفرطره لرامورجد 1

 ات ۱ * ارد شنا هناب رحم هداب ز

 شف مادعا هلکعا قق یداسف كنسههدالو یلویخا هداناو هن ۳

  ۱ي راو یرفدنلو یشاب داسف كنابامر ضعإ هدنساضق یرصقیس ورو 0

 | ردتجهلوا زرع رفس وب ردق هوک ید نوا هاباعر ك . راسانابا یس ەل رق

 .ذحا یسداج هلفلوا قیفح یراقدلوا شقا رب رک وید زکبشل و لفاف

 آا . ۰ یدیا شم وا رما یرلازج بدنرت هللا تفرک و
 هلعف یهعظع ةفارط یرکدتسیا كعا عاشا هدلوبناتسا كنب رتاخ مور ||
 یتیدلوا شعردنوک تللاحم دوهعم یسهدو و نادغب هرزوا كمروتک |

 ی سا را رو با نیش دطوا یک ۱
 مادعا فرب فرط قرهلو یرعلاب ردس» هلوتموا بوریو هتشررس |]
 رارف ندلویناتسا ملا هرکه تئیه یجد یسکیا یک ینیدنال ثاب هققلوا ||



Rlجاش یشللاو ا شاو هدداض زاره نکرد  

 با قاروا ضعب نانلوب هدنناپ یتسودنک و مادعا ینقضر كنيشاب هطوا اشاب ||
 یی ارتا راد وخ 1 لوص ولایدل ند داوا ش | لا سرا هنداعس رد ۱ ۳ :

 ید ih یشا هط وا بوو هلیشالک | ی نر ند :ةيدلوا 9 شازاب ا

 ۰ یدنل وا ب ا هد رو یدن دف هد . وک دوانرا ى ۳

 لا هدنسه را راتسابتس والو نانل وا ارحا ت E و

 نالوا قارص هدلوبناتسا كناشاب یلع لنلد هد نالوا روصح هددیناب |

 یحی وا كنابعش ییالوط ندب سر نایلوا مولعم ید یتمرا مان رابصع

 یسادرف ۰ شعهرودا تعجارم هرافرط ضصعب نوعا كمردتا قالطاو

 ۰ یدنلبق مادعا هدنک وا دا هدلا و كالذک ید لعوا

 هدلاو تلذک د اغا دیشر یسهدو و یسهطا هردنا اعاش و كوكو

 کادر وش ۰ رده ولعم یش كنو ۰ ردت وا مادعا هدنک وا یسوبق و

 كناشاب زر زع تد ەر امدقم بول وا یلناق یلدرب لسالا تریف اه : ۷

 : مصخ كند فا تااح هدشافو كناو شف وب هدهد قلیشاب ی ونو 3

 نیسح هلا باشا هکن نجرادبع یرظان هب ام رص لوتقم نالوا قیاس ۱

 یتفلهدوب و یسهنس شب زوتوا كنس هطا هردنا هلبتمش كناو شعازاق ینهج وت

 هدنلئاوا دنس قلا زوت وا هرکص ندک دا لاعا یتتدم تودبک قرولا

 یدنفا سلاح 5 یدا شو 9 هرزوا | ورا مال كرهلک هلوت اسا " 3

 ندنعبدلوا ش شمامهدنا ردص قش یک کرک رهاظ هلا مادعا ی حسی دنفا را 1

 ۰ ردشمردتا مادعا ود شعرودا داسف ا وک ید اب ۱

 ردمدا مر دیشرو 4یدنفا تلاح یر ندنجم باحصا. هکر دب ور

 هب رګ" هد وهعم روط یدنفا ت ]اح هدک دید هسنل وا تیدأت هل هلهح و هقشب و

 یلشاب هتروا نوما لنق نامزره ءانک لتق یرابتخا یزاب لتق یک هک نوک ||
 ۰ ردشمز ولاتربح هراندیشیا هلکمر و تاوح ود لو هدر یمدا

 اغا نام یرظان هلاڪ وط قیاس یا ه رهام 3 قا ندرایشاب یوبق

 هشخ توادع هدانئاو ییالوط ندایسا صعب هنسهرا یدنفا تلاح هلبا

 بوردنود یمدا یکیدلنا تبا بلس هسا یدنفا تلاح بتوشود |

 ف رشم یاضتعم كأ راتفرک هعادرب هلیغابا ودنک راکاحا ترا اتسال وب 4 ۱



 هک ۲ $

 ۱ هاچ یسودنک یرهلوا راجود ههشیدناو فوخ اع! ناعع ندنهدل وا

 رابنا ندا تیحاصعو تاقرلم هليا یهاشدای نیبرقم اضاح هیدصم كمردتا
 هلا ماب لاصیا هب اب ماع هسیا یتاک رانا ۰ یدیشعا اقلا ربزوس زارب هندناک

 هنر هلوقم لاجو لاج قلعتم هرابنا هلتهج یتيدلوا ندهلوقم كجهرص شيا
 دن ورب یتالس یرواک یدنوط ییایتد یداسف كنیدنفا تلاح زکسرروطهن

 هلکلثوس ززوس وللوب ردوب یتقیعح تكندماکنهوب و ردوش یمارص كنا یدناق
 مادعا هدنسهلکسا ر زو ینوک یلاص یصچوا نوا كنابعش بقعرد

 ۰ یدنلق

 5 اما یا نالوأ ور تبشاقج هاش :لع لرد نوک لوا

 نده رود "یباومو یدنفا نسح ندنیسردم یداماد یدنفا لماک یرابرهش

 كندنخا لیلخو ندا حورت یتسهع رک كغاح تلترخا هنس یکلوا نکیا
 و ردص و یدنفا لبعاعسا هداز ناعع نالا ىسەاب ج رحم رم

 هاتهج یتیدلوا یریهرب هناسل بولوا یمادضک وبق كناشاب ىلع جالا

 یجوا یدنفا رع ندناکحاوخ ناربجاق زوس ندا راد هب هعولعم تلاح

 ۰ ریدنلوا ین ندر

 | قف هریکبرع نالوا كلغ جد انا ناغع رکذلا فلاس هرکص زور دنچ

 یعلظفاح یسهعلت صرات هبرازو ةر دیس ه دھع غا ناعع اقاعتم ۰ ردشغ وا

 ردشلیق هیجوت
 رادصا هوا لوصولا یدل دسر هداتناو اشا نیس ح نالوا یظفاح شش

 شیو مادعا اشا ىلع لس هصبجوم یلاع نامرف نالوا شلدا

 كناباعرو شا بلص ییاناعر نالوا یحاص زوس رفن شب هللا یدیلوپهزتم
 ۰ ردشمالشاب هکمرشود ییراحالس

 ندتحشم كن دنفا دللادبع هداز یيرد و ندنرادص :كناشاب د.شروخ

 عوبش تفولوا یتیدلوا ندنراتا ینآ الا كندنفا تلاح یرالاصقنا

 اشا دشروخ هکیدلاق رایدشراب با اشا دشروخ ارخّوم ۰ یدیشلو

 هلتهج یتیدنلوپ دیعب ندتنطلس رکے ع بولوا یرکسع رس هاب هذه لالا
 نکشغلوا ین تقولوا یدنفا هللادبع اما یدنا لابلا رتسع یدنفا تلاح

 هاکو هدنسهافحاتس یکم هک بوک هدامشرد هاب قالطا هدعب
 هرزوا تماقا هدنتسهناخ یتندلوا شعا ان ًاددح هدنغاب سئو هدرادکسا



 هبیدشا تلا هسا یو ا ترف تا هدالع شو یا
 هدکنوشود نسهراچ یسالجا هفرطر هن ندنفیدلوا نورد ناحلخ “داب ||

 + یدآ

 یسهتشنا كندنفا هلادبع نکرولک هلوماتسا اشا لع یلردن قیاس ردص

 یدتفا تنا لس ندنرادنتک وی ماظع یارزوو ندل ود لاحر نالوا

 ی راد منع ندنو و ل ا ا او
 رازاپ یصتلا یمرکپ كنابعش ینبم هنکودیا شتا حفر تاصوصخ |

 | تلاح هنسک مان دجا یلاشاب و فن ه هفونعد یدنفا تات ی وک نارا

 هن و هدنک وا یاخ یعلعا فا ندنسلوا شلو زوم هج یدنفآ

 مدار نانلوا ماهتا طا قلراصع نیایش ورد یارقف یا ندیتسو
 ۰ رایدتنبف مادعا هدوبش قمرا

 فی رش یمودحشو رح یدنفا هلادبع هداز یرد ینوک یلاص یسادرف

 یسهتشنا رکیدو هباسینخم نالوا تنه را هدکلر ها یسحم وتکمو یدنفا

 یدنفا لا ادع و دا | لب یر هداز طلا سکر ج ندنراول هاب لوداتسا ۱

 بوتلوا لق هجرخ نده رود هدننهشمیکلوا قرهلوا د ودعم ندنناب وسنم
 حر ادیع درس هداز البم لس یوعسور ندا طرص یاب ول وم 4 ردا هدول 1

 ۰ دلو یل هدیمزا یدنفا

 شناهذا كنسابامر یلاوح لوا لردک ل ندنفرط زررو وا
 سایاپ یکیا نالیئوط هدنسسهب رق ےک را هلیا ساپاب رب ناشیلاچ هلالخا
 هدن وک دوانرایرب یوک یحزوعط كناضمر هلغلوا شاردنوک هلوباتسا

 ۰ رایدل دبا بلص هدهبارط یرکیدو هدب وک یکی رب رکیدو

 دادغب امدقم تولوا یردارب كناشاب دعس لوتعم یسیلا و دادعب اهاس

 | بوود كى قداص نالوا شمتیچ نددادغب هایروص نایصع هنسیلاو
 یلاع یما اب نوګا یلج هداعسرد ندنغیدل وا شک همور را قرەشالوط

 هن رسا دادعب هدیدورو 4 داعسرد هک داش هد كسلا شلردنوک یکصاخر

 هرس هظح.رلم ررحاق زوسر ندنڙعا هدّیفح یدتقا ۱-۱ نالوا یسهلحا دم:

 ۰ ردشع وا مادعا هدهار لالخ لب وم یلامما من 1

 راسا ن هک دقا نوا كیرح یار یتلاوشو لوس
 هد رالع نالوا مور عج هدنکا زاغو روا نالوا شمک ها ۵شب ولکا

۱ 



 ٤ ۲ لوقحرب ولنامرف ندیم یوا هدهرمص یییدنلوا مادعا رکنا رر

 9 نوجا لتف هدناضعر طسا وا ردنا قق یییدل وا لبحدم هدداسش كمور

 12 زکسرروط هزکن وکه ناهد ید شيا ىق وب نایتسرخ ن کار وا ردن وک دادیم دا

 ۱ | وا دوهعع ۳ و هج ۳ دن : راج مهنانلوب هداروا ود

 .  ردغلیا اعا یداسف

 ۲ هدد یاد جود .یم هدو و نھ ةا لوا قرەلوا نداق و دن

 .یلاوح لوا یشابکح ولی ر نالو داره و اناعا قطصم

 ۱ 1 . ییاو مور چوا هلا قالاق قفوا ر هدلیل فرصت نکردبا هظفاح ییلحا وس

 زا ها یراق ا وو یب رقدل وا هرزوا واتس درجات نفت توک كنرف

 || یرکی زوب زکس هدننع ايار كب رو شعوط یرلنا بوراو هتب رارزوا

 ۱ انا نالوا را هد سم صعل هدکدل ردخا هجرت یزار ر درب تم

 | نالفو نیسهلک بولا بیرقنر ها نوفدم دوخای و بی رقت رب
 مابا قد هدیسلصعت تولوا تاصوصخ سا نسهردنوک یش

 رکهک كردا توادع هار ر هلت هح یهدلات تدوم هر ر حر

 ۱ | كرانا یدلوا سکعرب سا یدعت یدلیا دو كر یز هان ندنرلفدلوا

 | تاق كني رب رب قرەلوا بولسم یرلتجمو قرهیلاق یتاسفتا هلبرب رب
 زسرذح ردءز نارود دعا اق دشا مکحیزفافتاو توخازب ور ردهدکک و د

 رک تی
/ 

 . یرلکنرف قیم هب 4 علاطم صعب اغا هدد هْعل وا ررح تاهرت ی کک شراك

 N ااو شمردنوک ارا جور رفن ج وا هلا ساج هداروا

 || هنساذح كن راک ناینسرخ یدنکوا هطلغ نکیا رولي روج هلوبناتسا

 ۱ یتریغ الت . راشادرف تلم مور یفو نابتسرخ یس رب ندنراګا هدن رک داک

 1۵ هرکص ندنو شرا ههبش هن اهد رسرروط توقروق هن یقو رکچ

 | یدنیک بو قرهغاج ود ردزهجدراب یرتلود نایتسرخو ردمزپ نارود
 را ورم کا یا رب ده یدتا نالعا لاس لاخبیرفهادلاو

2 ۲ 

 هدل ونأتسا یدنلوا تلص هدزعع جد كرف یکیا مودو مادعا هدن داعس

 ۳ %4 رو 2 ۱ 1 ۱ ۳



 ی هد رص و دا راو و و یساوقی ا ردقن

 ۰ یدنلبق عا 1 د رط 1

 كلاوش جد سانا رفت یا نالیدبا سدح هاکع اقع یراداسف هداننا و |

 1 رلیدتل وا ما دعا ا عفا وم ثالوبناتما وک یک ۳

 هغان ودر دن را وج هایم ندنعان ود یهدرانف هدا بول وا یسهد وب ویدا :

 یللاو یلایعو دالوا ی رک یک تلاوش كس تلرکسا نالوا شلدیا لقن |

 لوتقكت هرق ندنناقلعتم یرالغوا زود لوتقمو ندنسهشاط كيل وتاق یدنلا ||

 قتاره و هلیعدا رب كنا امدعم ی دنهعت نالوا راکرد دنا چرب ن اود ۱

 رد ین كلاوش دوا هل وط یلدا وا ست افحا اب

 . یدنابق ما دعا |

 یهدنراوجو لویناتسا هدیدش تالماعم نانلوا ارحا هدنرقح هلهجو وب

 تولا ددل یینایعط ثكنسابامر را هطا و هروم هدهسیآ كن رم یرلمور ا

 یراکدعا هدز زکدقآ | ید رانا ندنخدلوا قوح جد یرایههک و یرایک ۱ 1

 ۰ یدروبلاق راتحاضف | ٠

 د دیر لاوحا 9 1
 روصح هدن رد ها U راو ناو نوومو نورف عقاو هدمس رب زج 2 هرو

 شل هلک هلق رطرب هباشاب دیشروخ یرکسعرسم هبان ندنرافرط لاها نالوا

 او تا6 و اود ندنفرط یسیلاو هرومو رامضح و مالعا نالوا

 راما ندنناح ربمزا و تاص و ورعم نالوا و راد هتنلط هربحد و

 ماسيس باس ران اص روو ديوس رک ا زح ثلزام هثنافس یک هراصب او دحا وص و ۱

 طا هن راج مالتسا لها ۲ TS وهدنکوا یسهطا

 كنابعش سصح و مالعا نالوا نرم N اد دم 0 راسخ لاصیاو

 هدنروسشم سام ناناوا دقع هدنغانوق مالسالا حس ینوک یخ نوا
 نوحا فرط ره هلا 5( ادتا هنسالاجا ناب ا لاوحا هعل اطاادعب 1

 E ه روم ه2 لد قرهشلوا سس من د هناکر ادن و رداد نالک مزال

 E درس د تم یللا هل راد وط یرزاوس هعطق یکی ییدلیا انا یساصتقا

 ۰ را هللسح قلوا د ودم لو ۳ 1 راد وط

 ٠ رد هرزوا اوت ید یسبقاد تولي ردن ی نیش نوا دل رکتشف

۳ 



 یسلردنوک ار کولا تولوا هدقفل وا بلط هبخدو تامعندنفرطزوبب رغا
 ۱ ندا دورو ندنفرطهروع الع ءان ٠ ردرذعتم اردن وک ارح و رعت

 1 نوجا یسودرا هینان هعدقم ورا یوا دافتسم ندرارمضح و تامالعا
 N شلوا ندنلسق تباصا یذخا ندنفرط هروم كراخذ نالوا شاردنوک

 بنا روق ات لا دادا هلا ر ا ارز
 ۱ ٠ ردط ونم هلاصعسا ییتبنما كس رو رک دق 1 هبا لاصیتساو کا

 ا ا ا مرا اع ا زدند ر یا وا هروم
 e ید كناشاب مار هقتشپ ندقدنلوا ثبت هنعج رکسع ماطر هدهنردا

 : ۳ E ک رح ندنلح هرزوا ك هنف رط ی ارب هد وقح 4 یلوساک

 ۱ ا ا ناو نولو قاک نوت یل د یک یربخ
 ۱۱ اار عا نارا نالوا تاسو اث
 3 0 ف نانلوا ببترت امدتم ندنشدلوا راکرد هرطاح هده رګ قرط

LS۲ ت قش ندنجارخا هزک دق | كنوامش یاعود قترا ۰  

 ۲ ۱ ۱ عوفو تکرحر E ولدسور داش راضح ضمب هدک دلند قو

 . | كناغود ود زالوا بسانم یساغلوب هدلوباتسا كناغود هسیا رولوب
 . || قوقح ینارک اذم كنسهرفنوق هناب و هکوبلاح ۰ رادار وج یتجارخا

 1 ]| كنهناقع كاع هقشب ندقدلوا یتبم هنساسا یتینوصم ات لامو تکاب

 | یرلتلود ای رتسواو هرنلکنا صوحصلنا یلعو اب وروا لود ضعب یتیم
 1 U تالاکم یسەرغنوقەنابو راد کو روا ما رم تباغب هدندنع

 : و دوهع هیلعل ود ًارظن دتنک و د | ۳ رازوس .یلمخ هدیساسا

 || هساوا قحدنلوا طاست ةت ندنفرط ولهسور نک رروط تودبا تبامر

 هدهتسیا راد یرلکچهدبآ ماسق هنهبلع كنا لاحرد اب وروا ةف لود

 | ند فرط هبسور هک داش بولوا ینولعم كنالکو صاوخ قحنا یرلاروب

 ۱ كرار والثموب ويد رولک روتف هشربغ ك ةلخ ود شعا قو وةزوقرب
 ۱ عاقا یسلح راضح دبدرس هلدا رکید EEL ہاتفا هد

 زا نعنود هدنزاغو زکد هرق کردید تاذ جاقر ندالک و صاوخنوجا

 اهد هت مر هرلماککسا نالوا دوج وم هدرلرب قخلن رایج رکسع ندنفرط

 اا ودع یل نوا روط هد طعح لاخو روطر و تم وقت

 ۰ رولیقاب هثساضتقا هدورلیا ۰ ردلعنآ مار و رویلتالک | تیروبخر



 ا ررض ا كنها رد

 یکنج تلودو لا ۰ رولي هلیغار . لصت هدلاج و رانا هلا دیعطق

 مزال ران ویلاق لوس لب وا کو نیت ا دیدنابزاو ناصروقرد ردلکد |

 اود ھا یک ه ولاجو 1 قیر و تورقو نیتفرف قحا ب
 جواو ولقابق ردق هعطق یمرذب کی یلاعت هللا دیک دن . هدنروصوپ

 زک د هرو هبا هڪ هدرلنآ اقتالا یدل بولاق ی وارا

 ا ادعا دا نوا دار هدل وو

 ۳ ندفدنل وا لا a یو تا ا

 هرزوا حورمتم لاونم ید یینما كف رط وا ری ا مو

 شار یراهریخذ ۱ رالع و ام هدانا یا اوا

 یاغود زنا هد هدا عو یتزنک كن رس مور کی دل

 ولماد) وف و فیفح طعف راز هد هب راح هزا یصخ لب را نيف س 1

 هلا ت کک e ضمب ۳ "ِ

Cl ندنراقاحو ۱ ا u یرتراهم E 

 هتسال وا یراهنکت sS لات 7 هننبعم 5 یاد

 راکت یراذاج وا ب ترغو 4 هنسیلاو 0 ۱ اب ۳

 1 2 هلا ریهک كج زدق فرد ید



 کھ
 د هعطق فا a ۳17 وند و نوا لار نانل وا ریهح هحعدقا و |

 نوا اار نا اغ ودرب ترابع ندن را هتفس قد "71 هعطعف حوا و

 | . یدنلف ریست هندناح دیفسرح زافو هلیفلغویشاب كیلع دیس ینادوبف

 | هنا هع را عقاو هدنزفر وک ضراعم ینوک یحدردنوا كنابعش هکوبلاح
 2 یس ەك ز ونا هعطق رب نالو هداروا تواک یراناصروق مور دعطقترد

 1 | نوے سم تاس علق ضراعم یهدنرز وا دطا نال وا هلن و رد زفر 9# راشلا

 1 هدرلالرت و غاب یکه د رال حاس وشراق اٌعاد یچدرلنا تولوا ی رفت شبج وا همان

 o راددناب زا هلا غلو یلاخ هلق ندنرقدلوا ندهلوقم ردنا تالربص ر هزترحا

 E راد وط هلبالوخد هب هعاق اا ی
 روک ذمو رشعا لیمحم و لقت دن

7 

 ا یا راشعت توغار ینآ ندنفیدلوا یلام یراحت مور هکشل
 تولوا ا هنس هطفاح یعاط باب نامه قحل وا دراو دن داعسرد ربخ وب

 یسلاو یلوطانا نانلوا رارعا هنناح ییا مور هلبادورو هرادکسا هداننا و

 .هنسهظفاحم كننلاوح نالوا ردقهب هنفرم هد وراو هدابا هجا اشاب رکب وبا

 ۱ یال ندنهوجو داباهجا ردق هنلوص و كناو یدنلوا لاععسا ا

 : برح باكا كهوحو راو كناغا قطصع یلغوا س و اغا ناعلس

 7 1 لر هیمد مدودح £: لد ودح فنون توراو هنو رط ضرامعم هلا برص و

  یدلردنوک فد رش رھا نوعا یرللیا ارحا یتکر حو تمدخ یدال رویلز سم

 Et lS ١ دم اعب سد جد کک مار ندا هزاغوب و

 ۰ یدنلق راعشا هر رکص

 1 جاقر یوهعلقر
 قدس راق هل و هك وغار دنلا

 ا هدتفور

 ىدا یروصق كوب كن نو و وا هل رادت دط وا تس هظفاح

 یرلنو | ر ز یدا هد وه جد قفل وا شالتردقو هدو ندودنلا راد وط

 ۰ ىدا یسهل وعم د دناب زا روش واص بولا هسا رلرا راحه ندقرطرب ران الا

 ۱ 5. ردشلر و قلتساش هب اشاب مار هدهش و هب شات رظب وا مه هر هد ود

 ۰ ار هروهظ هعلا ةصفور هداتناو یاب ندهخاسمو تلعفع دن

 | یرکسع یحوبلاق ردقزویکیا نالوا بولط» ندنسبلاوحو هغر هک هل وش

 E 4 . هعطق یکیا هدنس هلکسا م وق هباق هد رق دنمزابا هر زوا كلردنوک هت داعسرد

 1 ۱ ۱ هلا قلا وا هدنراقدل را لس رکی ندنا ۰ شل وا تاکرا هرا هم رب دک

۳ 



2 3 
 دلرنون قرها بوط یراناصروف مور ندیاروهظ ندنسهرا یبهطا دنج |

 لرءهزو یردقشلا ندراناتا هزکد یني رلودنک هدنرک دنا موه دن وزرا

 ۰ ردشعت ودربسا دنلا اکو و و ییساقاب ۰ ردشهتیج هب هرق

 یسهجاسو یدیسلوا قلعت هناشاب خاص مظعا ردص كنسهدو و هغر رکا ۰

 ا یو هاش هیت شاپ هک روا |

 هار رک نالوادزا و ند کرا کن لها د هدارخ رس دان
 ندنحارخا» كنوامش یاعود هلغلوا عیاش یداسف كرامو ر هدزکدقا ۱

 رک یراناصروف نالوا هدکعا ضرعت ه هیمالسا دی راک نیافس لو

 تب وقت هر هنیفس قرفتم یمنیدلوا شهردن وک هرالحم نالک مزال نوجا احاو

 هلبا خدو نیتفرفو نویلاق هعطق ىلا شیلا هنتیعم رووا كمر و

 كج هل ردنوک هلبا هربخذو یماردنوک توراب لپ راو یلازوب لقاال زار
 شف امدتمو یتیدنلو ندلاح مزال یسمالردنوک ایکو كت كن رک راحت

 ناش قحا ندربک کت عطف چ وا نالوا شازده کها ۲

 قد ر مان رفظ مسو یرح رابط بوراو هنسئس یعیدل وا بک ار كن ادوبق

 هزکدقا كن اعود ندنداهسردو یرلقدل وا ناشنی و باغ نالا را هدیقس |

 ندشذلوا کو دوم هدو اا یا زا
 هزور و هغرا و هڪنام وق هلا رل دیک كفن قفوا هل و و

 قرفتم نانلو هدراوصوا یتبم هنفیدلوا لاس ندروذح یتماقاهدسالحاوس

 ردشق و ج ردنم یکیدلک مزال یتع زع هنفرط هروم هلا بلج هنن اییرایک |

 ینوک هبنشحب یګزوفط نوا كنابعش یاریرحو كکب هنادوبق ||
 لاوعشاو ۰ مشت وا داور شا ساک نالوا دغ هوا مالسالا حش اس

 هدنسهرا رلدطا یرلناصروقایقشا . هکدلب وش ۰ یدنلب وس یلاجا كنهرضاج |

 یناهلریمزاو یه رګ قرط هلا راذکو تشک هدنروص هطا هجزو یتحو

 یس هننفس را لس هعطق ترد یجرکی ردق 4 یدعش بوكا ی زاغو ۳ و

 یتاناعر ماسیسو یهدرک هنلاح هرصاح زفاسو یرلکدلیا تصغو ذخا

 شعا سح یهدو و هلا مادعا السا لها زار نانل و هداروا و نایصع

 توارس هد رفرط یا شا دحر قلاوا تایر قم ی
 راست هعطق شب نالوا هرز وا كلک هلبیس هلوج رسصمو یعیدل وا شا

 كنب راناص روق ایقشا ییسک هن ایلاس هعطقر كس ودرو یب را هنیفس مالسا



 ےب سست

 ا و دنقرف هر نا لو مش ام ییبطا تاک ذوب ییدلبا طخ

 ندنس هسفسقی رب بودا موجکرائاصروف هلقعلا ی لع هن رزوآ راهیسي رب
 .تمواعم لس یژک كن رادنکت ابتشا هددسیا شقلوا هعفادم لیخ

 ضراعم یرلیضعب ندنراهنکت ایقتشاو یمیدنلوا طبض بویلوا نکم
 نا نان احا یا دا دن جا نوط نیدهلف  تورک ادن روک

 ۰ یدلروص یأر ندراضح و ۰ یدنلوا ناب

 و د مر دلو و یا هل رها رفتم ٹا
 | یدنفاباهولادبع مالسالا ج نکیا تا بس رسقردلواربش* و زجاع

 . ككرائدبا ترمشابم هنواقش هنوک و ردیلدامرب و نامزو ناما قترا هررفاکو

 ..یهلئ.مو بود ردعورمشم كعا فالئا یناشن نوعا حالصا یتثلث

 | نوا ریمدنو رهق ییابعشا هسا هرک اذه ددص ۰ یدتا لیصفت زاردو رود

 نمره ) ۰ یداترابع ندکفشود یتسهراج یرادت كابا نالک مزال

 یتیالوا شهتیچ ندددص یدنفا هو ( دراد ینامز هتکنرهو قو

 كن اقشا هجوم هغ رش یاوتف نالی رب و مدنفا توااباوج اک | هلتهج
 یر دیاریسا رار هلا یرللابعو دالوا نرهلک مزال یرهب ر هلا تدش

 زا تارا هفرظره ص لوا تح لام هرکسع كن نلایشا و لاوماو
 20 رپ زار جد ندنفرط راضح صعب هدعب ۰ یدلردشک كرهلند

 ۱ ۰ یدنلپ وس را زوس
 اا ا یدوآ نوا دراج ااا دروح لها وی تیا
 قاحملا هن واع یاعود تولک هلا لاکفنا ندنلحاو س هز و ر هدلاح لوا

 ا ۰ یدلر ورارف ود نوملیا

 را مم هداناوب هتم ندرهناط ناتلوا اشنا هدنفارطا رها وراب دحدقا
 ۱ ار لب و قلا ی هاو نوا روو و یر

 | بسانم كن زاغو هرزوا قلوا عنام هنر ورم لر هنینس یدلنالشاب
 هدنتسلف یلوط انا هل وا بيست ىساشتا را هياط جد هدنرللحم

 اد به لا او اور یورو هال ماب یز ملات
 | هياط رر هدعقوء روتلوا بیعت قلموف هدننایل هطلاب و هدنکوا یسیلاب اهب

 ۲ تب رم را الاتع می مات ات دم هی یو کنان نوا اتا
 دل زا



 راد زا و دننعلم و ا ا ا هفوص كت ا وف ايتا

 2 ور یرلیضعت نو دیدناب زا ری رګ نالوا دراو ندنسهدو و

 ۲ یکج هلک مزالقفلوا هما هل هدنتح رات وب ندنراقدلوا | ءدکلیاداش a یمهرردن

 مد ردقت یربکدلیا تفلاخو قعءالقو ادا رئاصروف هلوتموپ هل و 1 لاوس

 رخاوا راست ال قاتوط هب وط قره هل رظن دیدناب زا نامه

E۰ لیدشلرد وا تاع دن روزا ل زحو لحاوس هلا  

 ٠ ردشع )ایرنا نزح رخ یتیدلوا راتفر هنلا اقشا كنسالمرصم هد سص وب 1

 ضعب یدنفا دیعسدگدیس هداز ی زا نالوا یال هضم هنسو هکهب و وا

 هدنابمش ظسا واو تک رج ندا رد کار هب هتیفدرب هدکلرب هی حاج
 اة ثا هدنرافدرا و ااا یسوطا زفاسم ا ٠ ندنزاغو ز یک دا

 یلوطانا لح یزد هلا ا بوئوط فی ک لوا یرناصروق

 نالو هدنکو ۰ رشهروتوک هبهطا لوک و نما هدن وب ایا

 فالتا یتمادخ كندنفاالم بولود ه رکصندکد نا ماع لتف یال ۱

 نوک جاقرب تودنا اافتحا و رارف هنا قانامروا ه هحدوا ید [یکیا طفرات

 قرهتا ناح هنسهقش یر هلبارارف ند دال وا بوپاققياقرب نبل د هر رص 2

 ىس راجو هحوزو يا اشا کاک  یدنفاالم 0 ll ارجاملقن

 مرح هدانسشا یراکدلبا مادعا با دیک عاونا : تور و سد هب یک لوا

 لصالا ۳ راشعم دوا ضزاوک مد راد اسد وضعو ی راد افت راجو

 دد لوف ا 4 ا ردیکشا هلدلک هرطاخ لا
 ریهشت قرءهرب 0 هدنسهزا را !دطا نو e هاب ہلص ا 1

 ۳ 1 ردراشنا

 نالوا سس 1 ناح هزفاس قرولمر وڌ هل ر رعنرب ن ا هداننالوا

 ندزفاس راد دنلا وحا كن راھرح رف ین هلا | نیلم جاج رش یرکیز وب

 كاس طع شورع تب نوا دن ود شرب زا یدل ت تار ار نالوادراو

 ترو راد a راکفا تیفیک و ۰ o اوا لاسرا و ناسحا

 هلا یادوبف نواه لاب ر الاب دج ور ندنعیدنق وط هداب زكي 4 یهانیتفال

 هل رادناهد دیس راو نوڪا كلر N هاغه اود نان لوا جارخا ةزكدقا
E 



 یر تام یا یارعا هلعوا دا ي هب دارا نوجا یوا
 یرل هیفس راحت r هدنناهل تداعسرد هلغغل وا هلا وحب هب شات نادوبف هدنشل

 ك , هناسرت یرنادوبق بولس هز 5 هنس هعطق زا E تكجهر ولأ هکنح هدنا

 ا او تاو بوط هرزوا كق هننعم نواه یاغود هلبلج 2

 ا یدنا شش اوا رادتا هس را ریه

 ۳۱۰ ام نان یکی ا ا ا لو هکر
 هلآ اقشا نادوف رع اوا ا هنسهظفاحم لحاوس ندزا هدنارب رک

 هللا یدنک كردبا هراق ندشاب ییهننغسكلکب یتيدلوا بک ار هب راحمایدل

 ۱ یاس ا ااو ثروت ماا قارا
 | كرادنهلدقو اغودرولبهلابەل لاحرد هدهسیاشلروب نامرف ود زم هقاب

 | هاشاب نادوبف بوواص ندنشاب یثیا هش یلاع باب رولک مزال قفل وا

 | یره كن راهننفس راحت هعطق زکس رک ذلافلاس دوا ۰ یدتا هلاوح

 ۰ یدلبا راکت یتسیدرف#

 ۳ اب هنس تراک ل كوي ر هنفرط لوب اتسا ندد رک هدا او

 ا هلا مو یربهتنغس ایقسا هعطق یدب نوا هدن عیجنآ سودر هن رزوا

 ریه ند فرط اشا یلع دم یسبلاو رمصم رکم ۰ رلشعشریک هب هب راحت

 ر عود رم وا نزا ناتو لاسراو
 ا ا رزوا,یزک ا اراک س
 یرلیک ناتلطعس نامه ایقشا ندنراکدتا هدد راسخ یلیخ جد یی رارکیدو

 ۱۱۰ n ترا لوا 4 رصح نیافس هکخارارف رەنا
 هک تب رح دعطق زکبس نوا اهد ندنف رط اشا لع د ۰ وک

 حل

 یس

 یتیدلوا سو هرزوا قیتیج نت TT افا ريهڪ

 ا یاد دل ول هدنفلوا رهک هلا انشا راک ًاددح ید ندف رطرب و

 ضرعلایدل هدناضمر لئاواهلفغلوا رب رګ ندنرلفرط ربمزاو زقاسو سودر
 ماش ود نالوا هدزاغو نامه شاک يرام ن كنسلاو رصم هنشیا

 ا ا یاب نی اا مرا نوع ردا قالا توخ
 ادد توق قوج هلا صلح ندلع یتلدلوا یک ه اد وک تورا و ید

 ۱۱۰ ۰ A را نویامه خب بد ررلدا
 ۳ هلا ننافس یودنتیعمكب هلاب ر نالوا هدزکدقا توعیح ید یر هم اغ ود



 أ توغلر هال كت لا دو نالوا رو هما 0
 هد و ندنف را اشا : نادوبف یرطبا ر اذک و تشک هد زکدقا مهعجاب

 ادا رب رکن هک 4 ورطب نا

 ۰ را هدنفس ر را ا ,u ناناوا ریهعت هدهلاسرت ار هجورپ 3

 کس ی ندا و سل ها قرن وا تضذ غوبشاپ نادوبق میهارب ۱

 N امت فرط مدلاس قرفتوا قوت ز ادنا رکا .هداروا هرزواقلا

 همطقشب هرک و ندنکیداک دل دو هدارا یی ردد ا سد زا كن هب رک ۱ ١

 موال نوا دلج هل وا ریست و ره تسد رد تب ون وب اهد یس هنیفس راک |

 بسانم قلوا 9 هران و یر ندا كاکب غلاب هب هب هعطق

 . راوس 6 | نادوق مهار ا صاب نینفرف ات هل ذیانع یتیم هنکیدلروک

 هلا حورخ ندزافو بولا هنلیع# لو هان هعطق جوا ن رب بولو ۳

 او وا ی یا مر نوصا سا قاتلا هباع ود ید ترم هلا ر

 + ردشلزاب یلاعنامرف هنس ِ

 ندروال یمعمطلخ :هرزوآ نوا یک یرص درو ذم نئافس کو دا

 9 کدر: یاد اوره هدودراو هزاخ و تا ره نانلو را رو رڪ ندص اذح ثا راسو

 الی ا راو لد ا هللا قیلعت ینناشن یسهتروا و طبض
 یراقدلو یرهلسا هری وکو هره رف ید تا راس دقشب ندنر دشا

 هخفاص یک یرالام ودنک توروس یرابش راسو دو و نوقو قواط |

 4 یدنلوا ر ایکس | فساتلا 00 ۰ یراکدتا ام هرلتحا صد یک رج یك هو

 تونلق رو 1 هتماقإ هد هد وق هلبا مفر ۱ یرازو 1۳ اشا تم ی هد لالخ

 یر شان ۱ ندرلیشاب ی ودق ی راواعس رهتا را و u ل ندا

 ها شدا روم ام هنس هظفاحم یروس و هيج و هباخا لیعاع | دیس دارا

 هدزاغ و تن هب رک 5 ا A ید شلر و ترازو هنود

 EE هلا رادتقا هطب رو طض لغم وا عاقتسا یرلد کرج وا 1

 یساغا شا رایهابس اقاس نانلو هما اح ىلا 0 هل رومام و شیتش ۱

 یعلطفاح 6قاد ی یعاصس" اس هلا ا 9 ك اقا رج ھر

 هو 7 ا هو بت نرو 9 زانو و رم 0



۲۰۸ ۳ 

 ا هاشا ليعاعنا هيلا راشم جد ا شیتفو

 نامر نویلاق ولقابق ریبک مان هب روصنم یقیدلوا راوس كن ادوپق شاتکب
 ناورهنناح زکدقا بوتلاق ندنکوا شاطکشب مدعم نوک یکیا نده رش

 ندنکیدمهلک تسار هباعود بوراو هن رلوص یسهطا زقاس ۰ یدیشلوا

 هلکشا هطاحا یرلناصروف اتشا یفارطا هدهسبا شبا تدوع هب ورک

 سما هکلک یراهنکت ابقشا هنسهدن ابالا هج رک | رادتالایدل هکنح
  لاصیا ندنسورب ندنسهنوا هلعلوا هنکتغار اتو كن كن هدهسنا راشهامهلوا

 بودا برق ماشخا هدنرکدلک ردق هتساذخ یسهطا وللدم كردنا راسخ

 ۱ و ااف رولو مت ولک و فکعرو هشام زار هداوه
 ا دات يد ا ا فو ند یومتشک هززوآ لاش
 تمالس زل رک هنامل لب وا دقو هل و هدنرکدبتا رابجا ی ادوبق
 | ا رارصا ود ردك ردق هزاتو یردنل و هدنتسوا نکلی هسدا راو

 بیک بویلر وز ینادوبق مزالم قجل وا دېش نادوبق هلیتباصا هلکرب نکیا
 دعا نایت ارومرو“ راشمردت | لاخدا هنن اهل ی رعص

 ۱ : ۱ ی

 تا تست ا ی 1

 : رببادابق هدقلاراو راّمرپ وبلاص یرلهاف ش شنا هب ورحا هلا اوه نوه وا

 نالا هدنکندنراقدل وا شمامردنوک ورک یرا هکلف بوةبج هلح اس هلا رل هکلف

 شت | هدءرص یرلکدشود هنسنیفیایربشاب قرهلاق زمسشابیرکسع قارب یم
 بوی ربا هنفرطرام هبلاط یسک داف قرهشواص یسهعطقج وا كد . رلهاق

 : راشم اک یی وک لل سوو ههنالشاب اع اب ندفرط شان یک
 1 ا اا | كنهناهج رنالت ورکو
 .فالتایرلسا لها یرلفدل و هدزکد ردا مو هلا رالدنص ايشا هداتاو

 بودا عمحت رامور راسو یراسوقایدو ساباب كنایلک یهدلحاس ۰ رشتا

 ناب رپ و ناب رع ندمالسا لها هلکعا مادعا یراتاشج هبهرف جدرلتا

 7 ردوا راكب رانال د رود بوجاق

 بوراوهاروا لاحرد هدقدلوا یعوعص كناشاب دیشر یظفاح ول تری

 || نوسلوا قحر ردق وب لا ماع لتف ا نانلوب هدنحراخ و ی ورد رسانه

 د ٠ ردشلیا ماسا ذحا

 هایش ر نادوبق نا تر كن لبع دیس هداز كبموت یادوبف هلار هداتناو ۱

 5 هب هلکسیا قروا سم یسایامر عو كن رلهطا دن و هدنارب رحم نالوادراو

 | هک و بلاح بولوا حردنم یراقدلوا شمامردنشان یاد لف ییدردنوک



 هاو سا درد ا توطس زا رار 1 الا الو لام ال یک یی ۱

 دنو ار ا ظذ دنغددلو ۱ نت کا ینایلعت ااا كات دهد لاصبا جد

 e کک ییدردذوک ی ی را 1

۱ ۱ e ا u نر درب ن کک a 

 ذخا قرهلواریسآ رام و تو لا ءایشاو لا وما كنا ِ ۱

  ۱هاو نایلعت و ین کک هکب هل ر لاي ل هل را

 لد وو u هدا 0 ll ا ا ۳

 هدقدنل وا ار هواه روضح تی الر ترار یب ی یص وصخ قفل

 تی و رطد نیتفرف یهدهناسرت هلارلت ویلات نال وا ا مپ ب ۱

 هداروآ ن نکیالکد هدنماظن زونه یزافو زکد دەرد ن ٣ A ا ةع وشاب

 لو را هتیفس هعشب هن 1 ۳ زاردنوک رل هنیفس نالوا ۱

 ۰ ردشلدا هلا وح هاش 1 : نادوبق ییاحا یارجا درو کا هلغلروپ ا رفود

 یاعودورندتفور ار ز ۰ یدنا لکشم قلو ی هک هسلوپ ین < هکوبلاح

 ی تهمت ا السا ها اسب ,ونلوا ربه هاب و

 ر رامو ااو قارودامرا هدن واه یا ود ۰ .یدیشلوا یک كورم

 E N یدیا ضوفم هنساباعر رل هطا
 | تاعوقو ضعب یرااروب نکل + . رایدنا قاف هنلاجر هناسرت هددب رح روما

 0 ۳ ۰ یدلب هلوا روما یایلوا مولعم هاج وک هن , رزوا
 ۰ یدار او یاصش قوچ كب یچد هجرت اس تاصوصخ كنهناسر

 اا 1 كَما قیفح یلاوحاو هن اعم تاد ذلاب یبهناسرت كلذ یلع ء

 ىدا تلاحو لا جش و ما ردص فو رج زود نوا كت 1



 یتلاحر هناسرتو رایدّنک هب هن اسر ممد زوما دقعو لح تاضصا اسو

 ۰ رایدتآ عورش هبه رواش هلا عج

 ها تامه مظعا هدقدنلوا لاوس یدوجوم كن هناسرت الوا

 یتیرافدلوا یه نوتیسبكنبرنزحم نارطقو تفزوزپ و ردنک و رقاب و روو
 ندرلنوا فوقولا صقا هش رزوا كنو ۰ یدر ورخ فوقو لها

 غالبا هب هداب ز ندهسک كب شب نوا یس ونس دارا كن هناسرت یرلرضعب

 قلوشراق هبحاوم "هلضف یژکا كنو هدنرکدد ردروهشم کودا شغل وا

 a یدل دار مهفت یتیداوا هدهافک دح یداربا كن هنابسرت ندنغیدل وا

 كتهناسرت اما لزوک اب ًااطخ هنلاحر هاسرت یدنفا باهولادبع مالسالا

 اب لکد قو یداربا هدهجرد قجدیلوا ناک هنیلج همزال تامه ضعب
 ۰ ردل وقع رګ قلقو هدهحرد قویسمات لث هل و ورندنعص و كەلار

 هراس و نيع هلا ت کیس رتا هک دید ردن اما ردراو یلسسرپ ها كئوب

 یسهراج هد ولشالکا یبس كنو هتبلا هيا مالسالا مش ۰ یدا رارقاب

 دچا یو شاق: یسر نال قباس هدکدلیا مارباو حالا ود ردمزال كاروک

 اشا نسح یزاغ یلریازج بودا تشن ندنغاجوا سنوت لصالای هک ك

 E شغل و هد ر لک اح رهن هلا نواه یاع ود وری دنعلناد وق

 1 كمالسالا مش - ید نادوبق رابتخا رب ناسللایراحو بلقلایرح شعراو

 زکلوق هنس نالف مدنفا ولتلود هلا ناهد نامه بویمهنایط هنعارا وب

 ! یییلح كتاب نالک مزال هرزوآ ییدلوا e یاصتعم مدنا مار نال

 هنناج یدنفا ۰۰۰ سلحلاب رضاح الاح نانلوب ییا هناسرت هلینامزو مسوم

 و ريد ههاضم ردلکد یفو هریک فرا صم یدوش رلثا هکدتا راطخا

 بویمروط هن ن یدبا رارریو باوجود نوسلناللوق ندنادوجو» ردراو

 ندنغحهل وا حاتح هب هلک فراصم 2 هعفد هرکصذدکد نک وت بلک ر اتوب مدنفا

 یسارتشا كئيشره نامش تقو ینیدنلوا بولطم اضتقالا بسح رظن عطق

 : هدافا رارکت رارکت ود رولیک تمادن رولیکح تجز هرکص زالوا نکم

 || ماجا رویغوا افصا الصا هک مدروک مدیشا هقیظو یاشا هلیا راطخاو
 رابخا ځد هتلود رابک نالک مزال یبشک راجا كردنا هظحالم یراک

 ترا قحا بولطم ندس ردل وح هیس ەد ع كرانایروما هناسرت ۰ مدلیا

 برعو دو تل ا راستعا دعالک ولد ردلکد امت علا رانا



 ه رزوا یار عوا هنتعمهن و 2 نیرو ود e ینا زا

 سا هناسرت تقولوا كر هبد رایدروک راوازمم هریذکت هلبا درط هرادکسا ]

 تاتار ارام لد دەی ولاد ناو هداروش له اد تو
 هل وا لنو یودح هدر تیفکرب هدارک تیعج لوا هدک دا اعدم ||

 نیدیضام لاوحا یدعش مکیآ هبا ریخت یمالک قایس نامه یدنفا تلاح |
 هرکصندو قحا نالوا تولطم ( فلس اع لاا ) هدف هدرک دا "

 ۰ یدردص وص یراتخا رەد ردهرواشم کج هاک مزال قفز رددت 2 4

 ۰ رلیدتیک بولیغاط هلیس همزمز ( یاب راالب یاب باوج قدلا) | "
 جوا نان اب هدنکوا شاطکشب ندنفیدلوا بلسنم تینا هیلکلاب ندرمور

 ییراحالعو راباغ مور نالوا مرسم هدن وامه نوبل مات هندوعسم و !رانا

 ندرلنابتلوبان هلدتلافک ییاجرت نیتایلعس هن رار توب وق هنادنز اش نادویف ۷ 1

 ینکر ادت حالم هرزوا كلر و شورع زو رچ وا هنب رفن ره ردق هعماق زور 1 0 1

 ءدلاح یکیدلک هلر و شورغرفرق هیهام هنرارااق مور هد هسا شعلیوس ||
 هدر ده یکدلر و شورغ زو رح وا ردق هعسا هش راح الاد نابش وات ید ۱

 كن وایخ یاغ ود هرکص تیفیک وپ و كج هک هشورغ رزو ا ی راقلبا

 یسهشاط نابتلوپان هقشی ندنو ۰ كحهدبا تیارس هن رارایاغ رباس

 عقاو هدن راتکلع هعدقا هدراهسیا فرط یب هلغوا میان هنتلود نیالعس |

 رانا هلتهجو بونلو یرهرا هلیطسوت كنول هیسور هدنربنایصع نالوا ۱

 یاغعود هلتهح یرلفدلوا شعا ليم هناصع عیطلاب قرهشلا هنایصع

 ندمالسالها قرهنلوا هظحالم ود رول وا ولت طم یرلما دکسا هدن وامه

 دب رک و ندنلحاوس ماشلا ر و هب ردنکسا ءان دنفح هلوا اسا یکرادت حالم

 ثیشت هنکرادن حالم نالسم ندنسیلاوح نوز رطو ندنرهطا سودرو ||

 هداناوب هلاظحلم كمك مسوم لد دیصلک حالم ندرلاروا هد هسیدنل وا

 ۰ یدرو هنللوا تاقوا رارا هدوهب |

 كن رعور هعبس رازج نانلو ك یکتا نا

 رومآم هفرطوا یلارنج یلکنا نانلو هدهفروف قرهلوا طول ینایغط ید |
Eعیات وا طعم تورو  mg 

 ه رکص ندکد تا رلیدرقال قوب یتیورس زارب هل ر ر سلخ لها هدب

 دلها یر هتف دعطو ترد كنسلاها ید هر زح هن ولافک ند هعبس 1



 | كکب هنادوبفو هننداوح یودا شعا یاعا ا یشایعشا هل ور و

 1 كناهاب رر دو و کا ر راد هرات وا هدکتسلا هربخد و اود یلک
 ۱ را درا و دارد اا لایا یاب کم

 یسهعلق رهلادس كنوبامه یاتود یوک یعجوا نوا كلاوش رہشو
 ور کیف رانا ۰ تها نخ هتش اح سودر هلا تکرح ندنهاک شا

a al4و رس  E E o;۱  
 هنراشدا یسهعطق چ واندنراک راک یهدنتیعم اعود ۰ وک رک شل

  یعوبشاب یرلیک راک ۰ یدلشالکا یرلفدل وا شاتاهداعا هلتهح یتندءاراب

 | یراوس __ مان ربخ همدتم طوب رم هدهناسرت هنادوبف مهار نالوا

 . هدنفرظ د هروم هنس "هداراتحومر هدننارب رګ نالوا دراو 4 یدنفا روت

 لرادت هد ردنکسا نوحما قالا هباعود ٠ كب هنادوبف نانلو

 اعود هعطقر نانلوب هده ردنکسا ه هن هعطق زکس نوا یکيدلیا ریه و

 را چوت غوا زو ر ا یا یدل

 یتیدل وا ش مردن وک هنفرظ سودار هلا همز ال ال نایلعت دل ردا 0 رع

 ا تکی مرح یداماد هلا رب هتف س نانل وب هدنرلفرط موردو و سود

E۱ هل و ندنو هقشب ندنرلکح هتلر هلران و ید رهدیتس نالوا  

 رام جد ندفرط رب و ریست اط قاطو E ی رد ندنرلهقرا

 هدنقح یلغوا زوبط هلناب یکمدالاصداو بدر تام ٥# و رکسع هل رایک

 لوتتاتساو یمفلوا زاربا هلماعم نسح ندنفرط یرروعآم نویامه ۍانود
 یادقب لیکز ویکیا ت زوقط شغ هایش هنضس راحت رکن )وخطف ید نوجا

 یسک جرا هت جد ینسیقاب كسب ولطم 7 بدلوا شمردن و ۱

 تربغ لزوک نی رفآ ) ضرعلایدل هلغلوا حردنم ید دو یا

 : رادروخ رب یلاعت قح رودبا شهاوخ راهظا هکعا دو شعا مادقاو

 ۱ هو سوق دج وب :ندنعیدل وا شلروب هدیشک نوبابه طخ وند ( هلا |

 یعویشاب نوامهیاع ود هرزواكعا هلماعم نح هنلغوا زومط و هماننیس ےک

 ردشلرد وک _دهانممش هکی ه ورطن

 یدلروب درح وب یل ادوبق

 ٣ یسادنتک وبق كناشاب ع دېګ یسلا و رد هدنح وا رکی كلاو 0 1

۱ 

 یرهنکت اقا یرودلا ربخ e3 9 رط ما دس الا هح ور نواه یاغود



 هلا ماس یک اوا ۰ ر در و ا ی و هخ
 هزافو وا كنواھ یاغود تو وا ا هزاغوب ا لولا ٤

 هدقجا هد اب تسوا | كنها یہ هند دل وا E EL هرط اج هسا لوخد ۱

 ۰ ىدا ناشر

 هلت انعو داهح ی قوا ناتا م هدارا سرو تب

 عقاو هدنس وشرات هرزوا كمك هماسیم هلیسادوس قلا تانغ لاوما ییک و"
î.ندنعیدل وا شع | ممج رکسعولتیلک نامرف الب و نامرفاب_هدنسهب  

 هش را هتنفس رانانلو هدنتبعم نواه یاغود هرزوا مک هعاسیس ران و

 یهدنتیعم كکت هنادویف هد ودبک هنفرط هروم نوامه یانود ن هرکیآ ۳

 نوجما یرطنا راذکو تشک هدکلر هلا تدوعهرکص ندکد شار هللا اغ ود

 كب هنورطب ندن دل وا ش 7 د هک هن ورطد ندنفرط شاب نادویف

 ا اطعا هعزال تایلعت هلبا عج یرانادویق ور تل ۳

 کک نکلی هوپ بورب و لو هلت و و بولا روګ رر ررپ را هنیفس كلکب

 یرافدلوا شلا هرزوا كمروک هماسیس هبسیا یرلیک راح ۰ راشم ءالشاب ۳
 تصرف ندنراقدلوا شلاق ویک زارب نوجا هداعا یبدموئرم رکاسع ۳
 ران ۳1 توشالوط ندنفرط تلا كنهطا یرایکدیدناب زا ناروط بود |

 یمهعطق ر ندنرلیک راحت ندنراکد تا موجش رو ابوریدسک ی » رک وا

 ندا تادرک لوا بو تو نی هلغل وا نوتسسوآ رکو

iT ۳تویماشواص یرار ید ہد ورد هواه یاغنود  

 راک روک ذم كره , ویلاص یراق ش j راک زوردهسیا اقشا

 هرق ندشاب هل راغل وب بی رق هلحاسو لغم وط یسیکیا كنب رل هنیفس |
 درور لدا د یک اک ا ی ۲

 یراودنک نوحا قمالا نعد یرلیک بوقیح ةفاک ی ارقن 1 ردنا ه رندا

 یتیدلوا فلت كنب راک راک هعطق زکس هلتروص و ۰ رایدتا رانلاب قارحا

 شل وا سا ی زر سرد تار اف
 < دا ر ویو رفا درا ند ر راک یک

 دلاح یراقدلوا غلاب ههعطق یللا یسلج قرەلوا یقالم هل رصم ||
 تنعسار ت ل ا اشنا | هراب شب زوب كقت قفوا هدنهاک شا یوکناتسا

 | ندنز هک و نالینآ a e ا ۳



£ $ 

 هج رح نف ًارظن هن رقدلوا چ هنلحا وس موردو یر هننفس

 هن رزوا نواسخ یاب ود ابا نکیا ظوحم یسهبلغ كنوامش یاعود

 کد بوکروا راول هن اتسرت مر هل رامرپ وبلاص ییاق شتآ هعطق تلا
 .ههرداب و ریدر و لو دن واش یاغعود ۳ هن اج هرود قرهلبجآ

 ۱ هد رص وا رایدشلرب ا اروا ید كم یلع هناد وق افاعتم ۰ رایدرا و

 عج بوم تنفس دعطق شبنوا ندو E یاغود اشا فس و یزوربس

 هراعاط بوعیج نددن را هننعس افشا هدقدرا و داع هدشق ال نالوا افشا

 زکس نواو یني راهنضس نانلو هداروا كنابت شا اشاب فسو هلکعا رارف

 . E هب هرداب هلا مانتعاو ذخا ی رلد وط دعطد

 .هلیس هم نعز ( ید هرا ر یدلاق لد هع داشک ) نویامه یاغود هدعب

 . هکوبلاح ۰ ردشلاقاهنتو كت هثهدهرداب اشا فسوب هلکا تدوع هتداعسرد

 رح ییس هعلق لتسف توترا ییانغعط كنابقشا هرکص ندنندوع كناع ود

 ۰ ردشقعاط ییایقشا تیعج بوش لاحرداشابفسوب ندنرکدتا قبیضتو
 یهدننورد هملقندنغیدلوا یناک هنسهظفاحم كنهرداب هد وج وم رک اسع نکل

 ردق هرا مسومو بوقی یهراس هاو هن اځ هما ادعام ندر هن اخ

 هداروا یتسیلاها الال هلرکسع زار هرزوا كیا هظفاحم ی هعلق جا زکلاب

 | ناوتو تات لذت هب هظفاحم مما ناکمالارده دا هلک هلتسق یسودنک بوغاز

 ۰ ردشعا

 .ندنفرط یظفاحم یزاغوب زک دقا هداتناوب نوا یسهظفاحم كنمهطا روما

 رونلوا ریبعت قد ر كنسايفما مور« رکص زوردنچ یدیشلردنوک رفن زویکیا

 ۳ هک دا راس هبهرق بواک یسهننفس یکیا

 اد اک لواو ربسنا ےک و لک یک كنابتشا »ی را ههالمآ

 ودعا رخت

 هلکعا نایصع یسیلاها بولی ردنوک رکسع رادقمر هتسطا لرداعس هدیپ

 ریمدنو رمق یتاصع ردنا هبلغ هیمالسا رک اسع ید هداروب هب راجا یدل

 ردراشعا

 و ا هیاشاب دیحو یعلطفاح یسهر زج زقاس هدهعحایذ لالخ

 یاس یتاجس هلاغص هلبارفن كليو یب هربخ رادقمر و یجب وط هطروارپ

 ۰ ردشخلوا نیبعت اغا سالا اح هداز سایلا



 یدبا اا هدر کک ا

 د وعسم EEE ۵ رکص ند ندهیعرد ا ھارا

ê 

 ر زعلاد ع ن ر ا ر ردارب رکیدو هاد بع نب کر یسهداز رد

 ۳ هب هدلب راعا ,دیلاها ۱ رگیدو ۰ ا ۳ 3

 هاتف ِ ۳ ا بور

 ت اش رد 4 هیعرد هل 2 رف یزید ۰ ا هده ت

 ا هتشیا ۰ ی 0 هرصع e هلکمردنو

 ۷ دن روس نا دوس la . ردشلو م 7 هلهجوو یسهلث

 هدلغلد ی لد ا قوس E رد دن وا نادوس ندر

 یھاطزب كلردا ارج ی رله 4. رم هم اب جد هدنادوس قدرا روت لو ۱

 هکی دا را راو یکی قایهس ج وا هدنر ما 2 رایداک هربص» هدرخالا عیب .ر خار

 ۰ ردیف ]الا تكیدجا نر ا اد ٹاک جت ۱ لود ۳9 ی

 دا هل وک نرو شا کو تات ا

 1 هدفرط وا ی ا یک تك روس نادوس 0 ردرلنو هتشا | قولا هی ۱

 هداناو ۰ ها یرللوا مج و د بولک , ab اط كنا صا نانلو

 یردار و شعب ۵ لف اعم تک هیون نو ا مهار
 دورو مرصد هدلا وڌ لالخ یرح یی ی کک لم 1



 ۱ RE E E ی

 كويكلا كن رفس نادوس ۰ ردشمردنوک هننیعم نواه یاعود هلا ریپګ

 | ندا ریست یناتسبعوریمدنو رې یرانم هلوک هکردوب ید یسهافرپ
 ۱۱ سد زفتبا روکش و روت هرزنوآ ییدنلوا راضتشا هالا هن اع رکاابسع

 ٠ | هدنرصاو یدرردا كلشکرس قلارا قلارا هلتهج یرلفدل وا قز وب یشاب
 ا اشابلع دمع هلبا تاب راحخوب ۰ یدیا راو راهدرک رش

 شنا بدتر هیماظن رک اسع هدنفرط نادوس قرەلو تصرف هلا لاغش

 ۰ ردشمالاب هفرصت اشیام فیک هدهب صم هطح هرکص

 یترتف مور ابقاعتم هدلاح یتیدنلوا فرص هیلک غلابم نوما یسودرا های
 . هدهرص ییيدلوا راحود هب هقاضم هداب زك هلملح ةن زخ هلکعا روهظ

 ۱۳۳ 4 کنداج 2 ا خازن ر ااو ندفرط انا لغ دج
 هدقوهلب و و ها لف نالوا لک عجرم یناماسو تردقو
 8 او E هزعدنفا زعنمیب تج لو اردا تحارو تاوخ رت

 2 هژراتمج راس رک و رکسع كرك هيلع ءان ردتاید هدهع هَضی رف تقادصو

 ۱۰ عا رونق و اعلنق هدتسارجا هسیازوللوا رما تفدخ هنوک هنره
 هنن رزوا هداعلا قوف هلام ةعاسم نالوا انور عفاولاقو . . یدشطنا انا

 ب یتیدلوا شلروک موزا هنر هناعا مهرداش ىلع كناکدن تردقید

 ۱ او اد ہک ادا یدل رودس نما تفک هنلاوخ لالخ داعهج

 || اعط ندتبج راسو ندنلدب تافل اشاب نایلس یوم كناشاب هللادبع
  شمالک ینامز یرطبسقت ردقنره دک یلانوا كيچ وا یکهدبا ادا
 هه سک كينوا یهروک ذم غلابم هدننص تمدخ نسح زارا هدهسیا

 . نییعنلا لعال كنهناءا ىكج هديا كنسیلا و رصمو ىغا لاسرا ةعفد هلباغالب

 شاپ ىلع دمو ۰ ردشلر و رارق هنن لصوصخ یسلعارب هنتیجو یر
 ۷ ۱ ۰ ردشمام روطورنک ندهناعاو تمدخ ید هرکصندنو

 . || بوقروف ندنرلناصروق نانو هتسو نوامه یاعود ح ورشم لاونمرپ

 . || یدسروکشیا بولطم هجورب هلتهج یکیدلبا تکرحو ریس قرهنقاص
 | لصا هیقام عم ۰ یدتا عياض یتسهعطق زکس ندنریک راج یهدنتیعمو
 | هدکلهمک هتسا زولناو ۰ یا تدوع هلوناتسا ًالاساغود

 هلع ءان ۰ رتیدلوا یلاخ نددایف یارحا هدفرط ره هلتیحتیراقدل وا رهام
 ا ا ي ا ا ا ڪڪ



e 6۱ دا و 0 رد  

 و 2 کک

 . ۱ و و بولو بر را 1

 شرکب اِ کک ٠ کک هدنادغب کک

 | ا تودا ا ندا و ض نا ی ا

 E e نکا هرزوا کک 4 ٠

e ۳۱ ۱ " یخد ا ر ی  



 1 اب د نح تیفک N مادعا هلذتتص دودیح هدعب و شلتوط

 نوا كن ابعش قرەنلوا اسکا یکرح هدفدنلوا ضع هتلود رد ندنفرط

 رم یدلزف هاش هکاق ىزا ید رفاو سم هنسودنک ینوک یحدرد

 ید هیاشاب لس یسیلاو هزاسلس ند-فرط یراراب و و دیلوپهرتم كشرکب

 و كرامداو هلن وعهد لر طع تولک مدا یکیا هلرمضحت دعطقرپ

 تالوسم شعب هلا کشا ندنرهرادا نالوا عقاو كرل هدو و ردق هب یدعش

 | ینالسا هدلاح یتیدلروب هدعاسم هن رلوسو قرهشلوا نابمرد

 | یرودوط نالوا قانا لواهدداسف نالک هروهظ هدتمو درط ندقالفا نشاط

 ا 0 یتا رخ لاح تتکلعو دہعت یی رلکحهدنااضرا یی وتسرممدالو

 بت ناسا سرت هدا دع رب هقالفا نده میم هرزوا تكعا هدهاشم

 هدقالفا اک تلرکسا یشهدو و قالفا نالو هدنداعسرد + یدنا ترابع

 1 e 4 یدیشلزا هدسز و ید رلاما نالوادراو هنتسودنک ندن رلماقماق نانلو

 e ر | كراراب و نالوا ش شا رارف هتنفرط اب رمسوا ندقالفا هحدقا

 4 1 ۱ كنایقشا و تاقا تا ضع ید هدنرا ر صح یرلفدل وا شعردن وک فکب

 ۱ ۰ یدا حردنم تاناکش ییالوط ندنت ادعت

 4 سر مدقن هن ت روطاربما شور یسهم ات حد للرضع نانلوا رک د

 ۱ :AE هدب و هبسو ر نوا تکلع ةظفاع هدرلن وب

 ۱ ا جره ید یصوصخ ینسالوا لخاد هقالفا كني افع
 ال < ندج ورت یس هةل وب كا 9 ید كفوغروتسا یسچلیا

 ۰ ىدا

هلا هراح دسلا هلع تلود
 َ 7 ۲ نانخا ر هب هم روس ی یا 

 0 و هل مج ویبنرت كراودرا ب بدترت لوق لوق نامه لردیا

 | ندهرتسلسو یماطعا همزال تانسأتهنسیلاها نادغب و قالفا و یسغلف ماود

 کی هلا ندتهرب دشال وط هزعا ندزغا ی یدرفل هد ولی ردن وک مدآ هدرا

 ع ندننجهلوا بسنا ىنعا لاح هدافا تاذلاپ هدب ولک كن دیلوپ هرم
 5 7 3 صعب كس تلرکسا E و قالفا هدانناو و یسروشآ هت داعس رد كنا

 1 صوصح ەدە اس تواب ر ,دلاق ندرانش هظفاحلا لحال ییبع هتاظحتالم

 : هد هساا وا لق هل وس ا روس نورد و ل رفت د قاب وق

 ۶ e 6 نانلو ا کوب كنا و هدنس ه دهع یعلهدو و قالفا



 ماز هاب هاش رعم اش فاسو ا نف وا بصذ اتات

 هنغل ماقما قالفا سد كنا ردن رفن هک یسب و e وا | داعقا دن و و

 E SS سو وام تاتو
 اّناد هلقمال وا زاح تینما هی ودنک هسقو تولوا نیش هتیصو تیلج
 هدنروشع سلح هن راص وصخ ی ها وط و 5 ن ك رال اح

 هلع اوا هرانلک مزال هد ذنعص یراضتفا یاشا هاکلر و را

 هه رکسع تاکرح هک 0 ا

 هک هی وش + ین بسر - یرالوق موم ندعف وم جوا هن . رزوا تاصع

 دن سا[ یک رک هوای ندا یارانه تو لی

 را ما هقرف رر هنسەقب وشراق كنه وط ندنرفرط یرلیلاو نیدوو هرتساس
 صالق ادا ندنفرط اشا فسو ۰ یدا ررقم موا یو ارا ا 3

 دصالق رکتسع رادقم رب هللا توط هعطق دنچ نانلوا قوس هنب رزوا

 رک اسع هد هبیا راشلیا تابث هبا هدنسدقرا راسی رم اقشا هدقدراو
 هلا رهکشا یراتسا له زج رها هدصالق ی ازت کک

 بولک هتکرح یرل جو تربع نا یا هلا ك د راک دتا مادع

 هدن راک دنا تیععت و حارخا یتاصع لردبا موج رب ا

 :راهناخ نیتمو هش راهزاغم راحم و هربناخ بورک هبدیصق نورد اس یا را

 دیهش یتب ریضعب نددیمالسا رک اتسع قره آ کارش قدر شا رهنابق

 هلفلربدشتوط هموقرم هينا قردلنا هرواجم یلغای هن رارزوا ندنراکدایا
 هلا نان سو فیس ید راندا رارف شعاب عوج كنايقما یهدنرلن ورد |

 یربخ تیرفظم و ۰ رد شغلا یجاقنا یهعغو صالق یکمدقم و شغل هیت
 aN O لاو وضو داش ردا یر ی

 1 رد ید شر فا تو
 كبش نانلوا قوسو جارخا هلا الب كي زو ندلوتناتسا مز اه

 هلا اعا نام یاب یک وصعح را هتسلا یداراو رع ر د و دل

 هدوشراق یک یرلکدتشیا یس هعف و سال دورولا یدل هنعاط اباب دان

 ها ا ور تک دنس هه دوش اف كن هنوط هر هدراو زروق |

 | افا ناقع ندنشدل وا شال زونه اشاب 0 نالوا رومآم هت ھت رار



 رنک

 درس ی ها ا ۳ نا ا

 | نافع ا ۳ # وا | كيج

دنلیعم اب :لاص لا رور هقرط
 E هبهتیطو یافیا ه

O : a 7 

 سوب و ا ل

 2 ۷ ۱ 1 ۰ لو

 ll کس ندنتبرفظح 0 ال

 ا و جد ق وش ار هل رو ا ۱

 ۳ 4 ۹ ,E ٠ لقوا ۱
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  eا 0 قوس دن رر 0 ورم و ۱

 هباشاب 5 ری ید نوحا یسالوا نیما ,یدنفرط وا دی بون رب

 عام هدانز اهد EE 1 هاربا ی ہد هنکودیا شش وا و ن |

 | لالخ شاپ خاص + ا قوس هب و رايا یاش دننک

 اهد رب نایت دا 4 رال یدل هدنسلاوح ها دوتا 0 هدد ر

 ۰ ردشعآ راحود هدیلک تعز زه هدنروص یت

 ۱ هنس هقبتاغاق e TT رب ر 2 ا

uكنيتالسا 8 ۱ و لس  

 دعطق و هدابو یراوس ردق كم شا و

 تب رزوا مالا لها ردق كي یکیا نال و ی بت
 یراکدما هلا ەم دناد رم د ا ا رکاسع بودا ج

 ۳ هلکعش را هدادما رسا اد نالو فر رااع

 مزه ها كل اب یی مار و طب قردل هد هدنس

۳ 



 ارك و هدقدل | غول ن 1 یسیشاب ا

 ا شرب ی وک ی كنابعش اغا دچا ۰ یا رو هبة ر تمسلاس

 1 :ولسشب ی نایعا هیلسا و یدروق ییسودرا هدنچراخ توراو

 ۱ ۳ راراب و كلوب هلبادیلوب ED ردنوک نورد هلتروص

 وفیچ یرلسو اسذوق اب تسوا و هیسورو راراب وب رکید اما ۰ یدبآ رشتا
 ووغرت ین السا یر رداع هدا لوا ۰ 0 هلا | كادضک

 وغ + یدراو هلی رزوا كنااهادج اندنعیدا وا ش جنس هدزس هبصق

 هدنفر 1 ی قوا مزنه ام ا هدهب رام نالوبعوقو ار

 ار یتسهبصق ی و ور كناغا دا هنکعا رارف هه رر مان

 ِِ دادب هدقرلفا | امد یا E ع داتا لواو ۱

 شلیا بت ات باب .a 5 مان

 _ ەر 1 تب رود i 3 هنس ةو و ی u ردناسکلع

 دو قت قت روم هسا شه 1 هدنسهبعاد دتا | بیقمت دمالسا

 رف هنن راد هک

 عوفو تافلت

 ۰ ردشلوا

 < بر ست و او میل 4 هلهحوو هدنرهنزغ اب ور وا نامزوا هعقو وډ
 الا عقاو ها یلغوا یت :ال ناهد هتشووغرت ا لا ة رسام (

 اتسا یت شعب هسنفرط ولناعخ كنهد رک رم مان یرودوط هدنسهب راح 4

 ایزو وانام دسفو لا بلس هذتس ولعم تنلغوا

 ما کت ها و رفرس هب ولغم بلاغ اریز رداکدز وس اس ص هداقگا ||

 ا 1 ت زا را E قر۶ .زوا نعل ا ۷7 9

 مرا ۰ ۰ ادناو * یدوا طہص هلا و و



 هنا ۳ :امروا ل ا

 NN س هلا رارث

 ۱ ا ر اباطخ هنسەن ا ندقالفا یتنالسا یردناس کلم ۱

 د عج ندموقر داو كشوک یک كز ) هک هل و وش ا ا

 دن دمع یک كزس ندنکیدمرب اولا هع“ ومان ِ دعا اق قفل و و ۳ ۷

 قاوا شاب هزس اریز ۰ مدلوا روج هکقیک بودیا كرت یقاط زساف
 هسا س زکیدتا تنابخ هزکیلصا نطوو هسوتسد رخ لمس ۰ 3

 زکیدتا تناسیخ هداکب نکردبا دما یغلوا تلاها قاب را رب هلکس
 هکر راق هب وانافع هن كلراوزمم ۰ مج هلوا كف ایدیا ندزس ن زا دعي

 ندرانامروا ز کت ندا وا یا ردز رب سرد قبال « زکلاح رس ۱

 E ل ورا كراو ۰ كدا طالتخا هلرانا « بوتیچ

 افت یرلنا الاح كركر دیلوپ هردو قا رطب صوصخایلعو كنماسوو |
 e O سو ۱ تو سا یی

 ) نوسک یار ندزکفح كز ۰ كلا نوناص غال وق ا ۱ هدتلباتم

 0 7 ۱ ۳ 1 سا نالعا ود

 هلوتموب هدقدل وا لخاد هتساکلا اب ّتسوا یتنالسا یردناس e الا یا

 یتلود اب متسوا هصساضتفا لوصا نالوا دم ل ودلا نيب ی

 هلا اسال یرو ندنسانرقو یهلوقم ۱ طرز و یاری یردناس کلع ۱

 رسا رس دج هد دعا مای ساقن وم یرایقش مای یکسواغو وفروا ولهل

 هداروا یدیرلیضعت ندرلنلوا یر لالتخا ا ٠ لوا هجدقا

 ۰ ريدا سوب ۱

 شموقوط هدنهاک زاب رنا قردالراو هدنسکا تاو و ا

 هناتسنان و قترا كع روک ییهدلوا دساک هدرلارو داف شا یعیدلوا

TS 
E یددلوا ن نک كاالم ددا شماضوا ll نی 

 ا نادم و قالفا ید ندارواو هبه ودنا ندنرزوآ ناتسراح ًارساخو

 قلصت و رص ده ل وار ط هات لوا توراو ار هل رل رارف

 مرد هدنام دخ ضعب هل ءنبعم 8 السا یزد هدلاح ییددنل و هدقف وا ا

 كيناجا راسو ولر بودیا تداسج بسک یتا هروم نکل ۰ ردشلوا ||



E 

 1 لاربت یذدوف تنش السا یرتعد هلدهح یرتدءالشوح ندنسعراق هشیا

 ۱ ۲ ۰ ا هنسه رص راس ر یدام ردا

 بول واناشی رپ لرهشود هنک وا داسف لیسو ينادناخ یتنالسا لصاطا

 1 1 یفلناجرت هناحنا ویدو نوامخ ناودو ی دوم لرد موها یلعورایدتنک

 اب ۰ رای دا عیاض یهافروضبث قد را 0 کیک کرو یلادخک وبقو

 هب وتاسقا هدنلیکشت كنتلود نانو 4 یدنازاق هن مالا اېن وتاسقا

 یلاحرقف هدهسیاشلر و یراناشن راختفا مان زوتوباو زور وسیلباقم یتمدخ

 ردشمامهلو یتناماس نالوا هدنفلبح زاب راک و شءراو هنسهجرد لا وسلد

 ) نيلاعلا ف هللا هنس ) رولواهلب و بھ لاح ماجا كن رابحاص هنتفو داسف

 ودا تدوع هددص هس ر

 ندقدلوا ناش طب یرانعج و ا هدناد عد 4 قالقا الا 4ح و ست

 ۱ یتیدل وا شفا هل رادت لبس ها تا كنوتاتسفا ۰ رای دم هن لب وط قثرا

 دجرکاو ۰ تم هس ش دیم السا ۲ به تام و نفت و توط

 : هدنعنالوط قرهلوا هدنکآرپ ایقشا صعب یمهلوقم یرسرس هدرلغاط

 هلا هللا قوس رکسع قاط ماط جد هن رزوا كرانا هددسیا راشم و

 هراس هکدلردنوک هلوباتما ید روا دجخا اح و هدکشل دست هکدک

 ۰ ريدا مدل وا مادعا هرزوا قالوا تربع

 فرص هنشداسا هظفاح و هنطارو طرص كنا دغد و قالفا قثراهروک هلاح وش

 ندن راقدل وا ردا یدعت و هانامر دسلآ رلی رهکب تولک مزال قوا راکفا

  تروشع سلح اهر ابا هلام باب ندنفرط اشان رکسع لمم تسفیک

 هدعاق لرلندا تکرح مملو قرهلب زاب راب وتکم دیدش ندقاحوا هل رارق

 هدرلاروا هنسو رایرګکی هلفوا مما یرلهیرت قیص هرزوا قاحوا

 || هفلعاط یک یربفدالکا یتیرلجهلوا روبج هکمروک زسزوروبق یشیق
 | شیما لون ادشا بوراقبح یماغوغ هشحاف تانییعت قرهبارا هانم

 ندرس هدعب ۰ یدلتروف بونلّریک یتیما لزا ۰ رلیدتا موجه هن رزوا
  یارف هدنناب یر ره توراو هباشاب کن سبب رلاخا نالوا دنمار یدک

 ی هدنروصح اشاب رکسع رسو راد دتسدا نیبعت ار تی نوسلوا نوسل وا

 ها تئغن ندقلنابعا هسبا اشاب رکسع رس ۰ رایدلیوس رزوس هاذا

 یی راقالوف كژنایلیوس زوس هلو وب هدنروضح هلغلوا مدآ رب روسج

 e هک یرنورپ و



 3 ار روما س ۱ 1 ٠

 .هدوقن و هتخس یاک هن راکندنکلزستسما ۱ كقلخ هن ا تالالت

 و شر شورع ناو عطق قردلوا مهرد جوا ی هند هاکلک ترد

 هکناص هلا هکس یییغت ۰ یدنالشاب با نشیورخ نارو شبا هر
 ۱ * یدو هراچ ه هیلام ترورض

 عفن یو سراح نارابعو " ا اوحا برات ناداقن هکر د هاب قاش

 و شا تیر ےس یاسا هک رفع ولعم كما ررضو

 ردتم هلبا تافورصم اور J: lS ریثکت و سا یایحا جد

 بلج یرانا قرهلوا یرب ندجابنحا هرار یاس هيا یرثکت و و

 . ۰ رد ررقم یعجدلوا هلبا رایجا هدوقن ضرع عبطلاب نوا یراتاب رومط

 تعاج هفقو یب عاج دج ٭ هدکمالسا دبعمرد هلبا لام یت رهش (تبیب)

 رولوا راشکآ یراکذت سان دارفا وریدندم ر ساقلا اذه یلعف (ز راک ۱

 ندیاهصتسا و س ییایثا نالوا هماع هی ی
 شیام ا رک ۱ هعنسب ندنرفدل وا راوخ و تعارف اف

E lt 

 هلتېج یراتبغر كنابنغا هرزو مس اوا نالور تی ز بابساو تبحو
 ها. راک هراس یابشا و هر حد ندفرطرب و تانیطا هدا ز هفودزص ندفرط

 هست نا ناو ندا یماپب كس هلباباهذ هررابدرخآ دوقن |
 . ندنفیدلوا هدا ز مویفاموپ یحار ۲ ضابب لوکس لبا هه اش ا

 تالشب ناشلوا عطف ندفرطرب كردیا دا و مک ارا ۱

 لرهروس هلیسهداب ز دن راح ینجاو هرمّشط یدوه سانجا راسو شورعو

 او سانجا نوګا سان تالماعم و یداب هنسماغ و دف هدنادیم رتیفیکو ۱

 یسهادر هذه ةلاحا هلریبس یتوافت ا ا یضتقم « یربفوت ۳

 ینوتلاقدنفوهراب شبنوا هدنرب ره كشورغ نانل وا عطف قرهلوا مهردج وا

 1 تونل و تواسفت هداب ز شورغ ردقو ز ویکیا هد ددع كي تنسهیعب ر 1



 و رهنما یی ها دتعا دح ن یک ال هنعدق رایع هلتبسا هنجاور

 یفنیدنلوا عطف تالیکیا ندمهرد ترد هلتبسناک او شور ندم رد یکیا

 E E ی

 كجو یندلوا ىدۇم ینراسح یلک 4ام دنا رد صوصخو

 e ا ا i ا ا دالا
 | كنەراب و عب رو كایکی ناله رد تردو شول قدس رد یکا قرهلوا

 دوس ی رب هی فرص یو ر و برضو عطف ًاقببطل هرانوب ئر رد

 || بولیرب ورارف هرزوا قفل غالبا هشورغ ق یکیا یسهیعب ر قدنفو قفلوا
 لاحدا هماطظن ت ام تم رو نانلوا مى ادد دعود و ران وب را

 | توفلا هبهداب ز هج ار ندنس هررقم تاسف دوقن سانجا راس نانلق
 و ردفا تک وس نو اھ طح نالوا رودص دقیعص شابف مش هدنب اب یهالرب و

لت اوا هرانک مزال هدن داعس اا تیلفک هیج . وم دن اکو لم
 ۳ ندا ور 

 ۳ | هعشب قشر دهن رالوق رچوا كنيليا مورو یلوطاناو هست ًادکا لام

 1 هنسالغكنايشا هدنفوزا کا ۰ یدنلوا عیزوو ۸م رضت هلا هيلع صاوا

 1 ۳ هدکی هد صاع هناك رض قرهلوا ىدؤم یییدآزت تكفراصم و یداب

 یدمهنلوا هدهادم یرهاظعفن ر هعشل ندنسدرصف دف |یکسا نالب هنل وا
 ق

 | یراحت هچفا هحزکلاب یاب ورند قو زارب راکتحا باب را فک | ارب ز
 یدوقن یکسا یرلکدتا سح تاهدایز ًارظن هددج جار ندنرقدلوا

 زا مهرد هن را جی فا 4 یر دو حاقرب هج ول یک

 | ةزعلا ( یجد كن هد دج دوهف و رتیدرلشاب a رب و ه هدان ز هس هل اسح

 يمنا ۰ یدژلشاب دعع را ار لاخاق هَ هلم وزا ) ةرعل | مزا ول نم

 اب واسم هلتب رومعكتکلع جدواو هلبتورت كنيلاها یتعسو كتلود ةن زخ

 ندنعیدل وا هدعل وا با رخ فرطقرط هنلعتل ود تالا هسا هداتاوب ردبساتم

 دز یاب ندید هک یظع هرات هلیبسح ییالسنا كشياساو تینماو
 18 یتنزو كنهکس ىدا یعببط كلتا دارت هنوک ندنوک_یسهشاضم

uهد هساا قو ۳ كلوا ا ا  Uقوح ك  

 رد نعت سم ندای ینیدلوآ ند داوم بچ وم یراسخ



 ( ضو یوعد مقام زارع تراس لا

 ( ضمب هدنسهرص یلیدبت كلادام و موسر (

 ( یسارحا هیصقم ضارغا )

 یلوصح كب ول داحاو یتهسکی ی جد هد رلهرشط یک یغیدلوا ا 0

 هرک ون یک 7 ید واب هرلدحرسو هارزو ضعب هدم یو تار

 نالو هدیلبا مورو هدیلوطانا موم لع ید ینوک یصچوا نوا كنابعش

 مرا ياا لک ید ی اقا تنارک نصف ی یار ز
 هکر ) ۳۷ ) هدر ز یتهروص هک یدیشاردنوک رهیاس دعا هرزوآ

 قو یضاف ید ندنفرط یدنفا مالسالا ی هدل او ۰ رونلوا دارا

 ۱ ۰ ردشلزاپ راب وتکم هراسردمو |

 تلاح هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب هسیا قاغا نالوا لصاح هدلوبنا تا 4

 بودوقروقو ندنراسن وقوف یر ا اطعا توشر قوچ رب كنیدنقا |

 یالوط ندنفیدلوا بیس هنرتف مور یدنفا تلاح طقف ید ترابع ۱ و

 هدبونلوپ دص هل رب رکی كردبا سرفت ینکج هلک هنجلق هاشداپ تیابن |
 قافتا هدر یسهعدخ وب ارو ندناظاس رق ا هدهلاسوپ

 هل و قلج ې ردم ا قمالقاص هدنسدفرا مالسا

 هاس رر هنو اڅ رطاخ تا هکدتا توعد هقافتا :هدنزرط تب روهج

2 
 کف ىدا و هطقن

NEE,ندتلاح تاب وغل هدتتشح توعدو رح هقافنا هز تک هکرد دو  

 بولح یدنفا تلاح هداروش سل رب هحدقا ندنو PA ات

 هژبا قره وق لا هفب رش فحم هبا اریکو تاوغا ضعب نالوا یب ولغمو |[

 فد رعت یکیدتا كناشاب ی رم غ ا هدنس هدام اشا نسح

 لیسو یطرشو دهع یراکدتا هلیضرغ تینما هن رب رب اوران قیصوتو
 دجور هن وااو هاوان هاوخ کده لر ل ا

 هنر هلا ارا یاسا اد ارس ندی هک ا

 تلادع تسد راکرخآ ییتروص تی روهج ساسا ی رب ندا صاصتخا ۱

 .ندنز وس قافنا یعیدلوا ش N ندنساصعا تروش س لع هاکتکر وا |



 ۱ ۱ یا را را الو تینا رادم
 و ۱ یهتا ( رببلا لوحب
 ندن رابععباق مور هرزوا قلناللوق هلن اهدخ صعب تعلصم و تیکح یا 51

 ۱ كر هال رب و رار هزمادسا و رار كه رفن زوم شل نددن را و نام و

 هنق رطیم ور هدناضمر لالخ نوجیا یلاسرا ود رکا

 ۰ ردشلزاب یلاع ما

 ا ا فاریساو تهافتس اناما یخ دهن دام یدفا تلاخ

 رهرفس همدا زوب رچوا رشیکیا هدنس هاب و یلوح یرلهاشخا ناضمر

 سلح بودا ری غت یتیداهتجا هرکوب نکیا رریدب هعمطا عاونا و رریدروق
 هلا تیرضح وربندندمر سان فک هرزوا رارق یکیدردرب و هدنروشم

 شلیارامتخا یتارسساو فل د عا و ۸۱ هلا طارفا ه هدص وصخ و قرهلوا ترا

 لها موعو هدن رلقان و دمدخ و لاحرو الع دع ایف هل وا رهاظ یرفدلوا

 ۱ ید ندولرد شب تا ههعطا قحهنل وا لواشو ج٣ هدن را ما مالا

 | لاو شف نوا ینماغلوا زواک ههداب ز ندنا بولوا ردق ه ولرد
 ۰ ردشمردتا ر ادصا هيلع ما وا هدنسلد

 فداصتلاب هدنماعط كندنفا تلاح هعفدر ریقق هداننا و هکر بد هداز اس

 ا بنر و کک تولوا ولرد ید ا هقاو مدنلو

 J ارا عساو هنتیفنک و تک هلغلوا رلماعطردان و سیفن هدتاغ قرهلوا یرکس

 ا و ل و لا لقاال مدهش اساش هنا
 ۰ یدلاقندنکیدلس نیک رها هن تويم وطلع هدام هیلع ءا مدلیا نیم

 ا رب اا یاس ها را نا اقا دل طور
 هنیرناب قو فیس لها هدءرص یتیدنلوا نالعا یلاع نامرفاب ه هلجب هدا

 هنوکن دنوک كنابامر یایقشا قحنا یدیشفلوا هدبنت یچدیراغقاط رصخ رر

 كعا قاشا یعمحصو قیتح مالسا لها لاب ندنغیدلوا هدععرا یرلت واقش

 . هدننعض ارحا قافتا طقارش لایدا و لعا هلسهسبالم ینیدلوا ضرف
 ماخف "یلاومو ماظع رودص و مالسالا محو مظعا ردص سفنلاب را زا دود

 هلا و نەبم ر تاوتا ل باب ةمدخو تلود لاحرو مارک نیسردمو

 وتشب تفح رر هقشب ندرمخ نالوا ءدنرللب و قراص لاتحو شف کلا

 ندلح یعیدنلو سک ره تودنا قیلعت فیس دوخان هلا و ی هک ماعناو

CESاد  



 1 نا سا یر و نا مزال تانک هو ی 1 ا
 یرلاغا نوردنا ی هدن رلهرپا د كرو و قم و رضاح ماودلاىلع | 8

 و یخ اوت یک همالوطو ناتفقیربک داک هدا سبلت یرارادقوجو |
 وتشد تفج رر هقشب ندرصخ یا رال و كعد راولش هع رفابا لا ر

 وا لعو كعا یقیلعت فیس د وخاب هلا تای هلا یسهسک ماعلا درب و |

 قفوب مس اماد یراراکتمدخو رولکدک و ریشاب یوبفو ناکجاوخ
 ۰ یدلردنوک هيلع ماوا هراود یوک یک د نوا نر یواح یا

 هکر ید ۰ ۳ ہص ناکا نا و طس هلهحو و ۳ هداز قا 1

 قرهلوا شود ر كن را همد حو شویحالس سکره تتعرد

 تشهد ثرو» 0 تشک و یراکدلبا تفرو دمآ هلته لوا

 ۶ سالاوسحرللا ىلع فا # انا سر رضا هیاسلا ( دعق ) بولوا

 .هتوک تراشا هتنوعطم ( سارااهحمج انس اکو وچ اتادعا مد نم انارش |

 یا لا تار
 نالوا طس وا دن راهم 0 هل محو ندا تعبس نیراشا مدقا ندنو و

 دن راعم اتش عیار دس ول و یرثات مظعم ماكنه ڭكفوسك عفاو هد هلبنس

 كیاتک مان رامناو راعثا ندنماکحا یرتشم قارتحا هدلج نالوا 0
 تاشو او اوت قم تنش هل ترک سه 4 هیعس یمهثلاث * هر

uعوفوو تداعو لاوحا ربسعل نالوا روطسم ۰ 0 احا  

 ۵ ا ۰ یدل ون ر نیم اا عز ىلع یماکحا تشهدو لئاوغ 8

 فیس هلن راد هلا دعاع رکو لر وک واک لو كن ع هداز مد اش ت سس

 تارفتسا رکیررپ هدرک اشاع یراراذکو ریس هدقاوسا هلبا ره و هګابطو

 ( دیرتو ةعصل الاحرو الاحر تورا تای ( تب ) یدلوا روآ |

 راک ضد دعا هلا لی وک هتهافس یتوادب ىلج بوم قوچو

 نوشرا مشیتلا ناکرزاب و راجت دالواو نان اوجون نامالغ یشان نده امز
 هدشاب و هدلب و راهنمرف ول دمصو زاراو لش هلشلا یو و

 هلب رالاررب ېک ر اقج وچ شلوا ناتخ زونه هبا راحالس ولسو رالاش شیامرف

 ید رابک صعب ۰ رایدالشاب هغلوا نامارخ قرهدلاق ها ورا ولش

 یسهنعبق ره یس هم وا یرخث یمهچ راپ سا هشورغزوب شب كي رک
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۲۸ ¥ 
 و ےکح وطسرا ۰ ۰ ریدتا رز

 ۰ ردشءد هللا شایع هصوصخر ی هفلتحم هج نما تعد هلا کرو حز

دحا و هک یدمع تما عیج قح تبانج
 8 تاحصا بودا قفتم هرزوا ه

 ۰ ةع را ناکراو يليا قفوم هن رص و فاصتاو شا نسح ید یربد و

 لالتخا یتبعرو تفرحو فاسنصاو قو فیس باب را نالوا تلود

 ا د نلهت رشت و
 غا نت هلا ےلعت د یلق لها قرەلوا ندن انا دحا كندنفا تلاح هنن

eرانا نورد اهللاوس  Oو ا تلا# مظعا  

 را سو لاع باب ةمدخ راسو یشابشواجو رابدتفا رادرفدو سرو
 مناط کد یر غا نو ردناو ماطر باستک هدعب و قاطرب تلود لاحر

 رالوا ردتتمو نالوج بون هراتا هد ادم موق یلاع باب ق رهلوا
 ۱ یرلکدتا نانسو جد *ورادا یعک و ا تر هرا هک شلصآ یگ

 ۱ ی انع كن رابسا یسههدخو سلاس كنار و نابج ماطر هد رص

 بئارغ نالوا نارک ا شاغر هدنخ بحوم یرظکدنرکس هک رنا قرهنوط

 ِ ید ندا

 ۲ یا الا یربع صوصحو نالوا لوعع رب هکربد هداز ین اش

 یسهدو و نادغب نالوا یسهدرک نات | هەشىل ندداسعلا جنم داوم ی

 یراطناصقن و لالتخا هن روعش هلا ناح.فوخ هرکص ندنن ایصع ثالاح*

 ۱ ره را ا جاوا

 ا یو بسا هب روهظ یا اا مفاولاق
 هکنوج ۰ یدرایا تادحا هب رعرب هل و نوکره تورشاش ییفج هبایهن

 و هسلک لوک ینزج ا ۱ هکیدیشلک هعقومو لاحرب كنو كزان هلب وا
 یاش نالوا هنسانعم تابحیاه هکسودنک ندنکو دا راکرد یتجهلوا

 .ییشره رشو ریخوردیک هلو ره بوب وا هنساوه راب رکي نوجا یلابقا

 یاهک ید هد نفح ودنک د ندراهقاط ید هرمصهرا

 ها 0 رکتو دیأت یتسیدرقل ناع و درع هرص هراو

 یدرد اراچود هالب ر یا نامه هلدع شرو قافتا ودهع هکناص اراب وس
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 ا یقرت کک دات ۰ نوع رد ل 71 ۷

 ۱ هدک دید ردندنساصمدا ےس "هدا را رانا لازا قلاراو یرار یا ك

N DRL Rs 
  ۲راوتسا زفافنا یلامت هل دم هلا رادتا هاوج یدنفا ره یاب

 كن هیمالسا تلم جد یدنفا تلاح ر ییدید رد راداب نمرارفو لوقو

 هسدارا و ندا ووو هنادنسد ماوع والو نیس ِ یع ور ا

 /  eربالوط شلروق نوجا لاغشا یمانا راکفاو لافغا ینه ورک یر
 ردا ادق یشره هدنروعوا هر صحت 2 یسارغا یدستفا ت شال هسقو یدیا

 نال در وی دعا لول ادو کم کک رر ناغروپ ر نوچا ا

  2نالوا قجهشلوا ناب هدر ز یرلیصعب و شه وا نایب هدالاب یرایضعب

 | ردتثم هلا تاموقو .۰

 . | هکاخ اب ز هجاحیسهجوز كندنفا لیلخ حالا قباس مالسالاجش هلجزا
  1تولوا لصالاةیسکرج  Eیدنآ یس هش رفتم كن اما هللادبع هحاوخ ۰

 ساد دن هخ تفولوا یراترمضح ناخ لس ناطلس هرکصندننافو كنا ||

 اعقاو هدنراکدناناسحا هرزوا قلواقلهطوا هبدنفا لیلخ هیلاراشم نانلو |

 یدنفالیلخ مقاولاق ۰ رشمروب ود ردراکتایدو هطباضنکل ردرازالد |
E 3یراخو یلخاد بولوا همك و هبلاغ | هرکصندکدتا جوز  

 مور یدنفا لیلخ تح یدلوا روشی راق هشاره و یدلا هنطبض دب ر یس ەر ادا

 راشم كندنفا نیدناعلانیر نانلو فارمشالاببقن هدقدل وا یر 2 ییا

 ۰ ردرومشم یکیدد رایدتا هیج وت هنلها یبصانم والو هفیطل و ا هيلا

 ردقوا د عاخ اب ز هسیا یلزوب كب و یلزوس ت ترس ردقن ی لیلخ ١
 ندنحاص لیدو هصیق یللقع لصاخا ۰ ىدا ناسا و شلد |

 لیلخامدتم تح ۰ یدنا نوتاخرب زا وط ی ارد زاغاص ی ازوس نوزوا |

 كن دنفا حر مكس ه ریسه یک وح یک ر 5: هحدقا ندنلاصفنا كنبدنفا

 اس ز ییبم هند ورب یهدنرس كن را هج ود هدنفداضت دما هل یسهجوز

 ۱ . ندکدتا بسو مانتشد تدا نورد 7 هنس هح وق 2 را ا رک ماخ

 ا 1 یاییصو ناوسن هللا موجه هش .رزوا رار هلب رل راح هقشپ

 ۰ ید شەردنود هنماجس راب ی اب رو ۱ ۱



 | نیک هداب ز ندنسهجوق هدنمح كنا یدتفا تلاح یالوط ندهعقوو و

 ا هب هسورپ هلا 7 ندتحسم یدنفا لیلخو ۰ 0

 الم ىو ا ترق
 ۳ ندتس دمدخ تن اب

 . لیلخ هک دیک بوک هلوباتسا یرل هل وعم رادفوحو یعسآ ندنهورک

 - | یاهدذآ هلتص ندنکعمدا هيلع هنصخ هلا تدوع هنشاس دنسع كنندنفا

 ۳ مچ وانواكنابش هعل وا ع وع ی راک د لیا تدشل او ضع) و شید

 3 | راح هرق یمافتم كنيدقا لیلخ هدنسرص هرس تا ی یک
 ی یدیشلادبا فیقوت هددسور منا ای ز یعرح قرەنلوا لیوحت هبحاص
 8 داماد تنسیشاب ی یعشآ :ییددلوا شقار هدنتمدخ رح كندنفا لیلخ

 و بر ندا رک نالوا یکم مدلوناتسا لیلخ یش
  كغاخ ای ز اب وکو ندنلیق هنتف كي رحت یس وا ش "هزای رازوس واد هتلاح

 انوا یلاصحسا كن سهدارا ناه قرهنلوا دع ندنالاح بحوع یمادعا |

 یا كندنفا لیلخ هرزوا قلوا ندنرانآ یقلراک هسیسد كندنفا تلاح
 شو 5 هنحا هر وک ش 4 کد یا هدنروخآ یان وق ناک هدن رق راهطوا

 ۱ "| | هوش روضح هلا عضو دنصا هفوک رب و رابخا یتیدنلو یزوف هایسرب

 ۱ . لئاوا قرهنلوا تابنا یکلهراص# كماخ اب ز هتروص وب هکناصو راضحا

 ۱ 9 وایرفک ریل ر دخان رادصا هتم تدازا نوا ادعا هدناضعر
 ايزەجاح هدنرلفدراو ه هس ورب رادالحو ۰ رد شلردن وک رلرشابم

 | هلوبناتسابقعرد سالا ندنلودردو شقسیا هراصح هرق یدنفا ییس هعاح

 2 .هنچراخ هسورپ و تاکرا هه عر كرهبد شک نامرف نوا ز کیک

 ۰ رتشعو تور وج هنای رب ندلوپ هرکبصندکدنیک زارپ هلبا حارخا

 ۰ "یلاجرب قرهلوا هروعلا هفوشکم یتیدسج بوب وص یتسهسیلا یهدنرزواو
 | تیفیکر زاعتتاب هتناسناو زاص هتعب رش ه- سلاو ۰ راشقار هسد

 ۱ مد عالطالایدل اکوب یرابک هسور ییبم هنشدل وا تلاح رب نیکرج و

 هن ر ر سومان هللا نفد هن رز وا داعم توا

 ۳ ۰ راشمروتک
 0 یا یتیدباب هنمان مال سا داحا هلباراثیبح ماطر ڭكتلاح دوهعم هتشدا

 | ههجرده ا ماتا دحا ۰ یدر و را دات هن قاب قافتلا بلاح



 || هدننح ییرح مال نوا ی ۱
 یدر وک اور ی دعیش "هد سرب ا كتنا ناو

 | ردودیح هدیلیا ۾ مور ر ولت وط مرج كب راب راق هدیدنع رولا

 | هلةلسلک ای داش یر  هدنآ کک ا نا

  كىرالوا مدآ هدندنع دون

 ۰ رارغا ضرعت الصا هنصرع و " 0 ی

 ر ولعاط هرق اردو

 هدکعامادعا را دم یر را هه

 ندضرعت ولردرهو تسب رس هدنراپ ك نیر 2 دا ی 0
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 تماش ب

 0 ردراشلوا رظیتف 0 رغ وا ب اص
111 

 هلماعم وبشا نان وا ۱ حا ه دذعح یرح ن ا کک هرق یدنفا نا

 دام فول اسرار هک رابتس "ی ها رادغ 3 ۱

 كود فایر یو رد شیبپا توف هنالوت تا

 هبسانلاب هدراورافو ی اوحا هجر ۰ ردشک هتداعسرد طب هوا

 یدبا ی یبلقو وکتسار ۰ ردقو اا رار > یتیدلوا شازا

 نمک یی ربع هل | فام نو وا ۳ E یدا رو و نشر سما
1 

 کک ۳ ۰ ت 1 < نداق ِ

 ) هاب تاک نمیاد دعا د 3 ل دبق ۱ 1 ۳ 0 وخ

  ردندنرانآ ینلراکضخ كندنقا تلاح د یب رخت كغلاوبا داو

 كود رب كرامور ید هدنلاوبا یک یعیدلوا هدماسیسو هدرقاس هک وش |

 رام یرلکدلیا بلج ندا و روا یی راتجوچ بولوا یرایتکم مظتمو
 داسفا یررکف د كرانوب هلتهج یراقدنل و هدکشا هب را او

 ا ن طا e فرطره سا شما



 | یدنفا تلاح ۰ یدیشلا نوتاص هل هیلک غلاببینایدفاهادبعو یدیا هدنفل وا
 | ین نا اح یتیدلوا هدکعارارضاردق یندلک ندنلای یدنفاهادبعهسیا
 هزز وا كعروج یتادراو نالوا ندهعطاتمو بوطتاتعاستق هنکیدردتا

 | لواهدنروشمسلح هرصهرا یب هنکیدشود هن داف ی وزرا قعردروایغنلا وا

 یو ا نارد یاروا نایلن راو نیا نانلو هدیلاوخ

 هنوبامش روصح تیفک نکل یدردا تح ندنسلدا ماع لتق كنرامور

 مالعتسا نالوا هلقغ وا نامرف یوا هدام قیتح هدرا لازا ضرملا یدل. |

 اےک نوعا هدام قیقص اشاب میهاربا یفرصتم راکدنوادخ هنب رزوا

 1 كنساباعر قلاوا ار هنامولعم یرلکدرب و كرنا هلا مازعا ینیرادممس

 هب یلاعباب ندنفرط اشاب ےدارا تیفک ك ردا نیس یراقدل وا مدقتات هدتعاطا

 . هزکدقا هلا نونابه یاغنود ۰ یدیشللق هنع توکسم هلكسموب هلغغلوا امنا

 . زا هدناررع نالوا دراوهاشاب نادوبف ندنفرط كب ىلع دیس هلایر نالوا مزام

 در هلا فنع بویعا لوبق یسانامر ییهکلف یکیدردنوک هن رلهطا دنوب

 هدلحاو سو ریازح یکمدا رور هدزکدقا كهبلا یوم رم ندنراکدلیا

 ۲۳۱ ۳ دارا لایهاالو لاال یک دلا هدهاشم تقلا هباش
 ا یایلعت ا تعهد لاا يده لاوخب راس هلبا تدالح و
 یسالراعجح سس نداعود هدفدنلوا دز هلا فنع هکلف یکیدردنوک نکیا

 لار وک یضکیا نوا كناضمر هلثص ندنفیدلوا تیفکرب زسنوغب وا كب

 | یهاربا یار رح تکی هلابر طقف ۰ ردشلردنوک هصصاو تاعلعت هكب

 باصصا هعلاطا|یدل هدنروشم سلخ كرل ر وک یک نابم هنناقیقح كناشاب
 یقاراعسشا كناشاب ےھاربا یتاکرح میچ كنباعر یرایضعب ندضارغا
 تود رتشعادلا هلا هلیح یرادلسو ادځک ایامر ابلاغ رودنا تیذکت
 . | ىدا نداناعر بم هنفدلوا ید ناد هتشد یردطا دنو هعشد قلاوا

 ردمزال یرلهروت توراو رکسع نامش هتسا رولشال داتسفرب هرم

 | یهتم هتراتو بصغ ندنعیدلوا رادصا یلاعرما هباشاب مهار رارکت وللو

 | تکرح هنفرط قلاوبا هلیبس راومه ان تلاح و فالجا ماطر نالوا

 ]| موش هن رزرزوا قرەلوب هناجرب قلارارب رکسع وب د ایاعرو راثطا
 ۱ ۱ هرارف هفرط رر قردلوا راجود هتشهدو فوخ هلسهظحالم یراکحمدا

اج یی راناص روق ناتو ناشالوط هدرل وص لواو مایق
 یابص ادتاو ب



 یرگسع كنفصتس ۳ 4 .رزوا یراغآ رادتا هب اکرا نت :اوسنو ۱

 هل ربع ود هدو ووا كم ید رام ور هدن ةدلوا كجد ا هن را رارف 9

 ود ىدا نایصع لاها ید كب اره نیک , لنقتهدهرا

 نالو هدحراخ كنان ناغع لسا وط هلکلبا رابحا هر نال واابهم هدحراخ ۱ ۳ ۱

eل یلراقدل و ندرءهورو موحش هب ورګا هلا تع رس راکب ز راسهیرکسع  

 ةفرط هللا قارحا سس هینباو علف ینیراصثا كنهدلب و یاقرتساو یسو | ۱
 رو ۶ ردراشعا او هاش وبا یا را راه ۲

 ۰ ردشلو لوصو هنداعسرد قول یهدرد رکا تاش رش ناضمر

 شاوا تاپ "یداب یصیعت كتادراو هلا یی رک كنهدلب ر روس هاب و ||

 یتیدلواشع روج ید رب قاشورف كم زو یونس كنههاز یرد هدهسدآ

 ردشلوا تان وتم بج وم هب ی فا تلاح هلن

 ی شف اوا راذک هن رها لو هرکص ندن رخت كخاوپا الا هجو رب

 بوم هنلو "یشرب ندنرقدلوا شعثواص ب ولا ین رلابشا هللا یسیلاها

 هدنروص .قج هیم هنل وا راعا توو قوح ك ۷ یر هع رمو نکس قحا ۳

 ۰ ردفاک لبلد چد هنارادغ "لماعم نانلوا ارجا ۱

 نا تلاخد کک ی 1 امدقم اشاب ودا

 هلرساقلا كا تودا ES اشا نطصم قرمضتم هرد وعشا نانلو 1

 تلودره تاد کک ` ىدا کک 9 هتماقآ

  1 u Eقوس و € رص ردعر ا 0 0

 رامدآ هنفرط همان نوا صل كن ربات ا كن هد ران را ۳ ۷



 1 . شرار ودا قد وشت هناصع ییلاهاو هفاح شم رس دوان را اربردنوک |

 ا طعف ۰ رایدردتا رادصا یلام نامرف هدنتح یرامادعا ود

 ۱ ۲ ۰ یرلوا رک ورق 9 قولو تاج ا ۱ ندنعدل و ها ربعص

 ۱ Et هلا ات 1 ر ن 3 ا 1 دمشر نانلو ىا لاو هددبهات و 1

 ا یرلع وطقم رص هبا مادعا اشا رع
 ۱ ۱ ۳ و

 ۱ لا ا تن دخ دخ ال لب و ید اشاب اسا قرص ةرقنا ۰ یدلو لوصو

 1 1 کناف هل رک ع نکرولک مزال كءروت ید رل ثا هلرلدک هدهرقنا

 || فلت مدآ رفاو هل مایق هب هعفادم اشاپ رات ندنفیدلوا شاش وق یتغانوق
 1  یرلع و طقم رس لا مادعا ولو وو ا جاصو یسودنک هرکصندکدتا

 ۳ . كنح لوا ba9 ۰ یدلوا لصاو هتداعسرد نوک یحزوقط وقر هام

 RE اشا یدشسر هسیا وب و عياض یارهوح لكناشاب رات هدنسهرا لادح و

 ۱۱ راس نیا تاب دخل یارهوخو هما توعد لش ویس
 قوم هرو وص ایقاعتم هبلع ءان ۰ ردشل وا عياش ود شدراقبج ۵ ی ار

 اا هندن اج ییا مور قرەلوا ا هنس هظو اع

E۱ تسدرد ی  a u1 1 : ردشف و  

 3 | سلوك فتا اب ورخ نالو یسیلاو مورضرا نامزوا هسبا اشاب دیشر

 | هح وتلا یتا نامرف هنسهدمع قرهلوا لوبقم یتمدخ هدص وصخ و بولوا

 زا هس اج یلیامو ر كرولا رومأم هتلیعع اشاب روک ,یرکسعرس ههنب اب

 ۰ ردشم از ناش یوجكبقرهلوا رهاظ یغلراراب هدفرطواو شغل وا رارما
 1 ردوب اشا دیشر سکر چ نالوا مظعا ردص هرکص تدمر

 ا ع ا روو تخ دار تل دم
 ا ا ام رو کرل
 4 رادوان ر اشا نطصم یلهردوعشا نالوا شالا 7 هتلود هللا لوبق

 اس رد و ك كب رهکلمم تدامو فرع هراکعش ود لوک هدنسهرا

 ۳ ٠ رده و ندداوم قحهلوا شحو بج وم ځد هتلاثما

 ۱ ل د هدفدراو هرصم یربخ یجادعا كران وب هکرد ورم نده

 ]| هعفر و و ۰ ردشلا لاصبا هرانآ یربخو لاحرد نوا ظاسا ین راتعوا

 ۱ ۰ ردشلوا تربع سردلوم ر هراهداز اشاب ىلع دمت عقاولاق



 كن و ی ۳ یربخ یت اب هاو نو اش ار و

 ۰ نو وو ندهشیدنا وب ۵ ارادم 2 0 ا هل او |

E 17 ۳ 0رو د ا لاذ هام نک هداژ  Nتوسلع و رګ راز زحو  

 ا رد اشابس نالوا تك دنس ەر زح نا LE وردد مر هل رثأت ۷ 7 كفو سک عقاو هد هلبتس نام وا ریبعتیلاقتا نارق حرب ن لاو یراقدلوا ا

 یوم ا هلا هدعم عج و ید بشار را نویلپات یر وطا رعا ۷

 ییع كنو نکیا هدنشاب د ینا یالآ ۳ هکشمد ا 9 هدکدا نفس

 تولادعب مجلو توق ندتلعو ها ابلاغ ی توف دال عود 4

 هدیابل وا ۵ هسا ررولو ضم هوم 4 هلن ترا ll 2کیس

 هليسهدلاو بودیا دلوتندنآ ريق E ll بودا بدتر ر هلاسررپ ۱
 تورو» ندمرد اکب تلعو ار ر ا و هلع وا ا وا

 هددطا و مو ۰ ردعج لاق ٹتاریم هلغ وا ید ند ۲ رظن هتنعیدل وا ۳

 ل اللوق هلل ود ۲ : وروآ و تاماظن و عفانم كن هسذا ۳9 هحدتمو وری دع# اقا |[ ۳
 لی رس رگ تفت و میز ر اد هن اب راح نوا عقاو هلراناو اا 0

 نوګا قحزاب یم را راد هلاص وصخ ندا تقبس راس ا

 ندعع وصح دارا هلغل وا الاد ىلا لاوحاو ا [تکج هرس نالف | 0 و

 رە لارخ الا ق و ردلا س Jf مدلیا صیص لار كي ردق وش یونس اکا ۳

 روطاربعا معواو مجوز هکی دز ۳ نوسزاب یک یغیدلوا ی یلاعفا و لاوجا ۱ ۳ / ١

 یشن راو ےلعت كلغ وا ا قجا نوک رد مز تبصو. هرانآ ندنراقد وا دا

 قوح بود مردبا هلاحا هنس هدهع كملاراشم ر وطارپعاو یردب كوب 1

 هدنس هدعم تونلوا سیل هه: وم یتیصوو یتیدلوا توف ۳

 ثداوحاب وروا ندا دورو هدانا وب یتیدنل وب نابح رونلوا ریبعت ناطرس |

fنابتسم ندن رل همان  ES a 

 دڳ رج ا لاوحا ۱ ٤%

 لود یا نالوا دفع هد هناب و ه ندندر رط و ۳

 كنلوصا هب زا وه ر ًاددع هلتاعر دنس هص وص تعفن كن ر ن ۴ 9

 هرزوا قلوا عماح یرارارف نالیرب و هدناب و بولوا یسساتو عضو

 یس هع رفتم هراس تالواقم هلیس همان دمع هنابو كنس دالبم رم ) ۱۳۱۰ ( 1

 س سیب سل



 یک ان

 . ۰ ید ششلوا دقع اهد هرغنوقرب هدنس هدلب ( لیاشال سفا )

 ۱ ۶ تایر و ار تک اس شو یا یا ااا اکا

 ر ما نکل یدک موال یوا ی

 یناهدا كنسيلاها اب وروا ورتندتفورب اري ز ۰ یدبا ندلاح همزال ید

 اا ی تورا تب رو ین لس یا دوش
 تاب راح كنوبلبا هحرکاو ۰ ىدا نامی وش یر رم هی اد تب روهج

 ارهاظ هژدهح یتندلواشعسا رب هدنناهذا كناسک ق وچ ر تسب رس راکفا و

 و 2 راک زور یک شتآرب رلشدا یتا دامرلا تګ هد ولی ردصاپ

E 

 ا قوج رب نالوا قار كترپشو ناش رار هلبفد كنوبلپا و
 لود امدشو ۰ رلیدا تصرف هاگننک دص رم هرزوا قمراقح داسف ر

 كن هقلخ نوا قد وشتو كى رحم هنهلع كن ویلیات یی همام راکفا اب وروا

 ۰ یدآ هدکعا

 ی ارواط هناریدمو هناک زان نم وکح هجا هنامز تک ار ارظن لاح وش
 قردهشلوا هل ماعم هلا تدشو یذع سکعلاب هدد رلد نکات دو روک مزال

 ۰ یدیشلوا یداب هنعسوتو لكشن رله داسف ةبفح

 قتلوا ا كرادادعم سا از نالوا اور سالا ند هلتهج و

 هت الک شم عاونا تكتتسوکح هلا ادعا كن ( یرب ود قود ) نالوا

 کا ا او بر ی لزا دفرط تی رح هدابن الاو یملدارغوا

 ۰ یا ا لی دلج ییفرط اس

 ۱ E E چوآ نوا دیاتو حاضصاا یداوم ضع و شغل مطب

 لودلانيب یراهفرصت قوفح كناکدازلصاو نارادهج هلتهج و بولوا

 ۱ هد دی دنا دک روک یک شلدوت وا هلس یان كَ رح هلمسهسدالم یسهبلا وتم

 ۱ E | یرطرب یسهناغ نوب لات نکیا رشتا دعو رل هدعایسم فوج

 ۸ ۱ قاد رتاک i قوچر لاما یشات ندنرلکدعا زاحا ییردعو و

 E ةاطر شا A كن هب دادبتسا لوصا یکسا نوت نوت

 . یدهعللو كنلارق هسنارفو یمایق اداسف لها هدنرب یکبار كنهسنارف هرزوا

 | یسلدیامادعا ندنفرط را همفخ هد ها هوم ا ) رم ) ندا

 هنار دمو هناروسح هدنملع مایق تاب را یربتمو حانالا و دساارف هفام ي

 4 ب دزو



 کک كا .وروااما ۰ یدرزمرب و نادي ا رجلا قرهنارواط
 هدر رظ را ن قد و ۰ هدلاحر زر زم اعا كب راد وک یدنفر ط

 ۱ ۱ ا ا بلاف یر رادف رط دال

 كس وک هدسالآ ا ا هنس( ۱ ۸۳۰ 1 ول وا اینایسا داق ادم

 ردا مایف هل واعم اس یرکسع لاها نالوا رارب نیتسرا دا و

 0 ته و < ا نالوا سۇم هدنتساننا یر ل نویی لا هنسزکسا ۱

 بمان رب ندنفر ط ناب شب صعب ۵ رزوا قلوا ا طارش كنسهطورمتم

 ۷ رد امر قادر هلارف تک دما طرش نانلوا

 |ش نار ب هناععا یراک هظفاحم راکفا الا "له و یمهعقواب :ایسا

 لنسهبلالتحا لا وجا ۲ | کد اضتقا ساز يح وه كناب ا ا

 هب دیلعف “هلا مت ندنفر طظ دم چم لود هاکروک دعبتسم ۲ قیاس هراز اش ۱ 8

 رارب رهن نیک یب لر 9 هنس هلی لج E این ایسا بوی وا تدشن 1

 را اتکا هلا ا

 داو راق نالوا شمشاکوک ہدایات هرکص یا ىلا
 1 دنهلع یرلتموکح یلاها یو هر وشت كند تكر ر ما رایجروک

 یک یرلقدلوا شمرددتا لوبق ینس همانطرش ۳ سا رال ارق 5 هلا مایق ۱

 میاش یربش یرلک دلیا نالعا یتسهمانطرش ۳ ۷ ید یسلاها ریکترو ةروب

 ندنفرط لود اب رسوا اا هلا یدقی رظذ هن ل الا :ا قلوا

 ها روا توعد نالوا عتاو 1 ردهرطاخحت لاح یشیاسا و مان اب وروا

Jروع هرغن وقرا هدنر مش ) واب ورط ( هدنرخاوا یه دالمس در 1 ۱۳۳۰  

 هراص نا ا ر رک ا ذم یلیخ هن رزوا یلاوحا ایل  هداروب بوتلو وا
 رد و | لقت ا . رهش ( خاب .۷) ۰ هرفنوق |

 ر نک ر دک هبهرفوق یروطار ءا هیسور ا

 N ONE u ۸ و ا
 ا نانل وب هد هكلب مان ونع» « نینکلاع هيس ور یسهج راز ی 0

 كن رک اسع هیسو د هاب هدکد تا فیلک# تمدخ رغارب یمیشابکی

 شرابف سوم ین دژ وب یدک ااو نالواداتعمیراتحا تسا |
 هلباباوح و شا ترک تورو باوج ودر ا تعاطا هی ابكي ندا + /
 . یی راکج هیقیاتعاطا اک | هرکصت دماشخا ب ويلا تعانق هش را هدما ۳



۳ 

mM 
 ید رنا توردنوک یشک یمرکب ندنناطباضرواطهرزوا كعا نأم اصاطق

 راشدرف یییرلداح قره وط هشاط یان وف ندنراقدل و هدنعان وق ییشابکب ۷

 رکید كلالتخا بولاق هرژوا لاونمو لاح ردق هماشخا یوکرازاب یسادرف

 یظفاح یرهش غروبسزی نکیا رونلوافوخ ندنشنارس ځد هررواط

 هوب یمراردبا تعاطا هني رایشابکم بوشش هلارواط یکیا لارنحنالوا

 هدنحراخ كنوناق هدکدردنوک ربخ هرواط لوا وند رتسدا یهشایکی هقشپ

 ۰ راشمرب و تاوج ود رغا الا و زردا تعاطا هلبطرش كماعا هلماعم

 توردنوک ه هعاق یراناكرهردتا حالسالرت هروناطلوالارنج هن رزواكنو

 ۰ ردشعا هدامآ هن رار هدعب بودا افتک | هلا فرق وت تعاس ترد ی

 ندااتمابورض هجاب وروا بولوا هداعلا قوف یتعاطا كنم رارکسع هیسور
 0 دو ااو كارلا
 ردشایابلج یییراءةدرظن كنس ه رکسع یا ما یرومظ ثاکل ڈک رسر وھظ ون

 . یراکزوریس رس یاد وس نالوانازو هدنرزوااب وروا نامزوا هکروش روک

 ۰ دننارک اذم ةا كنهرغلوق مهلک ۰ ردشهاشخوآ یدین هبسر ریستیعح

 ای وسقاس و ایسورپ و یراروطاریعا ایزبسوا و هیسور تاذلاب هدهرفنوق
 ندا نایرج ۰ یدنلو یرلصخ رم كنهراس لود و یرالارف هرایواب و
 . لوا وار هلیعاحرا هنلاح یکسا كنتیلارق لوا هدد كتارکاذم
 جالصا ید كنتلود درام نالوا شا نالعا هطوربقم تموکح هداننآ
 قرهنلوا ضلوفت دنسهرکسع و هیسایس هود كنتلود ایرسوا یلاوحا

 هیسور كي زو هرزوا كتا تنواعم هنرکسع ایسوا هجاطا یدل

 دعو ندنفرط یردناسکلع یروطاریعا هیسور قوس هیابلاتا كن رکسع

 ۰ ردتفلوا

 كم زو هرزوا كغا قوس هابلاتا باحالا یدل یردناسکلع هیلع ءان

 هدهاع» ش رک و كعا هظفاحص شیلات ودنک هقشډ ندک دم | ا رکسع

 ص یکم كنراشيا نادعب و قالفا هلا و و ریسفت كنس هما

 :عارفا هبلاق نالوا ییولطم ی هلاکع ييدليا عورش هدنداعس رد كنسيچلیا

 ۰ یدشلیا ببترت راودرا هقشب هعشب هرزوا كلا قوس باع الا یدل نوګ ا

 ندرفن كب ناسکس هرزوا ك.روتک هتعاطا یتیراب روز یلوان هدانا و

 داش و ۰ یدا رظتنع هرما هدندودح لوبان یسودرا اسوا رب بکه

 یا



 تت نیم ههرعتوف تلیلارف لوا هدا لوا + یدا زادنا را

Eهددسلا رایدتا كح لیح هلا باتش هب هاب اعم رانا وات ۰ یدلبا ناس  

 ۷ ر

Loa Eلا  

E NS 

 جد یساع ود رکنا ماظ کیا هدنلحا وس یل وان هرزوا قمراقبح هم لس

 یر صعد بودا تسال یریضع) ندرناتل وات هدف دنل وا توعد قردتل وا ۱

 هلکعد زلوا تسانم یس چ ندنکلم كاارق ه دلالخا تفو دیو جد

 ةهانطمش دارم ندکشک هبهرفثوق ندنفرط لارق ۰ یدلاغوح وکتفک |

 | یتیدلوا صیلخ ندنتسضت كنادعا کلم قحا تولوا یس هدیدح |

 ۰ یدراو هخاسال ځد لارق ۰ یدلریو رارق هنسقک كلارف هلغغل وا نالعا
 هد .ترلیگشت هلمحو ییدریو روس هتسهعم * یدک هبمرغنوق

 یتکیدر و زوس ه لاها هدلو و و یتفیدلوا هلیساضر و یار كنسودنکا

 تقفاوم کو رتلود نالوا ندنیاصصا هاطم تم وکحب نکل ۰ ارس

 یسودرا اسوا هیلع ءان ۰ یدبا هدنفرط كرنا ید تیژکا بويا

 هلبسح یسهعلطم تموکح یلارف یونان بوریک هل وان هناعصحاب هناتس ود

 قمالوا راغم هنلوصا نالوا یراح هذه لا كراتموکح یهدنراوج و

 ۰ یدلر و رارف هنص وصح كمر و مان یک یکیدلید هتل ود هلیط رش ۱

 دوتا اب نالوا شدا لکشت زوم رس را ییاوا رب لا
 ازارمحا ندناصم ناف وط تحهدا تباصا هنت توردنوک تار رک

 یسهب دام یک )1۸ ۱) رخ 9 ۰ یدلیا هیص وت یتیرلماقل وب هدندیف ا

 لصاو هب لوا هدنطسا وا یس هره و ۱۲۳۰) ید هدنلئاوا

 هددسلا شعالرمضاح E رفن كب یللا زو هعفادلا لحال هدقدل وا 1 17

 كب یللا یدبا لعد یکم یزهراس مزاول و تام و سرلا و ها ا
 ر كنروطاربعا برس وا یدراو هنهاکشاب دن وقنا یزکسغ ا رد

 قا تولوا یرکسع تسود ودرا و) ا ۰ یدنل وا رش ىس ماتا

 لص كناب وروا هلا و كنايلاتا و ارحا ا كتر وشم باصعا

 رکسع و ۰ یدیا ترابع ندکعد ( ردنوحا اشا و سس ان یتحالص و

 نوجا یرلالوا عبات هنا یرالارف كنسيلاها یلوبا قحا ارت ها

 ینغج دخل وا یدعت الصا هرنابغا یدصت هبهلناقم و هلباقم ندنفیدلوا شاک



 | لوا یرکسع اب رتسوا ریداکج هرلغاط بولیغاطو رلیدلوا مزنم تیاهن

 1 هلن کلام ید تلود ره ندنفرط كب دماح تاتکلا اسد ۰ یدشلو

 ]| ارج ینهلماعم یضمام یضم ۰ یدلک ید لارف اداس یدریک هنارېش
 راناسلوات لصاخا ۰ یدت شرا یدلصاب هدنرع یدتا نالعا یغح هلل وا

 و ٍ هد هسا شلوا یضار کد یرالارق _توتسا هطورشح تموکح

 ۰ ربیدنل وا هداعا هنرالاح یکسا ندندل وا یضار یراوشموق

 یک یدلیا ماجرا هنلاح یا لود یلوبا الا هجوریرک اسع ایرتسوا

 ۱ ۳ ۱ 9 یدیآ شلخاط ییارادفز ط هط ورمّتس اک زکصب ید هدن رال وخت هاتدراس

 ۰ ردشمالاق تجاح هنسلک هابلاتا كنرکسع هیسور هیلع ءان

 ا ر قالفا نکیا زا یردناسکلع یروطاریعا هیسور

i 

 ارا مور هدهرغل وق 99 یدلک هروهظ ینایصع لر ور هدهروم و

 : یدلقاب هل رظن هداف تبعچب رب عوسشمان یک یسهبفخ تک رش یرا و راق

 ٠ | ید ر ما كنماسیق لها الات ارز ۰ یدبا یعیبط مار یجدوب

 | هلهجورما لاو بت یتسابقشا مور ندفرط رکید نکیا رونلوا هرواشم

  یروطا ما هیشور هیلع هان ۰ یزامهلواندداومردبا لوبتقیفوتو لی وأت
 1 ۳  هنوک وب هحدقم كنلغعوا یتنالسا باوا ەن رش عروبس 2 هدنارب زح رش

 | ندنفرطر ره كن هب اغ كلاع اذه 0 ا ج ” نعورش هشیا

 : 3 رکید یک كنو و یدردن وک ل وركم زوله راب رارف مور ندیک هکب هجوح

 1 ۱ نادض و ES E هح و وا و دنعح رلم ور دارا تالءاعم صعد

 ناراداوه هلا لاڪ ندا ناصع الا هحو ۳ هدلاح یعددلوا یسهدو و

 ۱ .تلط ییعلست لرتوب ًادهع هاعتلود هلکعا رارف هن راد هیسور یاتلعتمو

 ۱ دةشىل ندکدتا نام یتکح كمما ملست یرلنا هونف هنا ول كس وز تودآ

 1  قهردصاب ییلالتخا نادغبو قالفاو ید هدقلوا تافتلا رهظم راهلوعموا

 هددسلا يمام وود ترانس ول س ور و دررص وصخ رکسع قوس نوعا

 تیاکشود ردفلاع هدهعیسءالقو كنهبینجا نافس ندا رورم ندرازاغوب

 || تلسنم ندنفرط وله سور هیلعللود ییالوط ندنالماعم وللتمو ی دشا

 رههلبارامور ول هیسور هدلاح يتیدل وا هنیمالا
 1 ۱ روض رگ رانا ندنفیدلوا بهذم

  یسچلما هیسور هدلا وش لالخ ندنفیدلوا شلیا بلط هغیچآ ندقیچآ یتطب ر

 عوقو را هلاکع ر اد هراص وصح و هدن را هب ام» یدنفا شا هلا فو وعزتسا



 مورو ردندنساضتقا هما قوقح كا عفدو عنم یهدام نالوا ی رضم ||

 ردلاقح ۱ كلر و هربحد و تابه ۳ ط یر هنس هان زو هنناصع

 کد قعا لر هیلدا ا ۳ مت نالوا 9 e همرلق و و و

 ٠ ردشلر و باوج ود ردنوګا راص وصخ نانلوا

 طور رباغم یس وب كن رکسع مالسا هدنادغب و قالفا فو وغ ورتا هدمب
 بول وا تتاعم یرلدل وا لح دم صع قحا ندرلهورو ۰ رد هماندهع

 ررو هل وا باص و لتقرانا ندفرطر نکیا مزا تام ربا سا دام ۳

 راسیلک هدنادغب و قالفاو ید لوا بلص کی داهل یمرج كه رطب و

 ند دلعتل ود فرط لاحرد كرا ندنعیدنل وا تب رو مده ر ال

 ادا دعیبصتو امدا یردس ود ردییاطع لو ر ۲

 ندنو را نالوا هدنادغب و قالفا الوا ند فرط یدنفا سر هکدتا

 یداپ هنداسف كتکلع یکيا كر ەلک ندنفرط هیسور لومأم فالخ مدقا

 دین كفا ر رع دف دقت ر داش لغو یا سا نا
 جارخا دهع بجومر هدمب و اقا هدرنا ردف هنعافدنا كداسفو |

 هظحآالم تر وص ر جدا هلص وصح ET تقولوا 1 ردعح هلوا ۰ 3 1

 لر یار یرات مّضح نم دسفا هاما هاتشداب اب ۱ و و

 ی رلازح و ا قفل دمد یرانلوا یلخدم هدداسفو یرلذدنا نایصع / ۳

 هل ناصعهروم ثالوتقم قد رطل و ۰ ردندن را هیلع تنطاسقح یرلم روییارجا ۱

 هیلعتل ود نکل ۰ )لس نیم یسهلح ادم هروک ذهداسف يدم دفعو یسهریاخت ۱ 0

 مارلا رەد یدبا دن یراتابخ داد ات تاب را هل وعم و كنول هیسور ۱ 7 ۲

 یلاوقا وللثم ماراو فیلکت ضعب قام هلود قوقحو لاؤ و

 یوک یصدردنوا كمل د یدا سرو باوج وید ا .
 هلا مء ده 7 رهن رب هدايا هاج .یرلءهور هتساب ر مام فوت وغورسا وا

 ههرکص ندنساضقنا كنقول واو بلط یباوح ردق هدرد تعاس ن راب

 کا هلکعا ناب ایعطق وید مردیک هنفرط متلود بويعا لوبق دسیا رولات
 یعح هلوا دوش وح كنترل ود ۰ یدنل وا ل صرع ه وام روضح تیفیک اباوج

 1 ا ی 3 بوبعا لوق هد ۵ سد دلت د رواد 11 و یاوج هدنروص

 را فوت وعو رسا ۰ یدک هنساح زک دهرق کار هنسهب راک هنیفس ۱

 یسیچلبا ج وسا هدکدردنوک رلهرکذت هبارفس وید مکج هدیک هنناج کل ||



 یهدامو بوردنوک هنفرط تروتقنازتسا درول یسیجلبا هزیلکنا یتناجرت

  هدکدردتا لاوسو هرک اذع ییفح هبلوا تولواسانم قمزاب هنفرط یتلود

 باوحر فلاخو دص هتسچلیا هیسور هیلعتلود هدناوج یسچلیا هریلکنا

 نکیشعد رولی رب و باوج هلهجو یرلتجهلوا ظوظح كنفرط بویمرب و
  هیلعتلود رداکد یشرب قحهلب زاب یسعد م ردیک درج نب هحفجوج كنجلیا

 رواب هدا هداکمو هراحګ ځد تاذلاب هطسا والب اضتقالایدل هل تلود هیسور

 ن هله نوش هر یک ارد راک ندنلود ادا شروط كا

 | ار ز مکد قحهزاب ید هسلک هقشد ندقدمزاب یسدرفال مکجهدیک ون

 لقت اهافش ندنقرط یناجرت ج وسا یکیدید ردلکد همه “دامو مظع مارب

 أ یمشت هندناح یکلع الاب هحورب كفووغورتسا ۰ رددوا هاکحو

 2 هل زا نیکو شا و ندیبظعا رد ص فرط لیصفترب تیفک هن رزوا

 | تدور یەدنندنیلود هلتهج یقیدم هنلابا وج قفاوم ه هیلعتل ود بولطم

 و کا دار وک نکو

 دح رس هسیا وب بولوا یرکسع یلیخ ابهم هدن وب تورپ كنول هیسور
 E هل محو و كدا دلا یمیدلوا هشعدنا ئىدا هت رارومام

 2 كرەشود هب ههبش هيلع ود هلغلوا لبلد هنتي ءوس كنول هبسوریسمرب ودیک

 دقع تروشم سلاح هلا اد نس وک تبس کر کرک كنهدمعلایذ

 وا ولقاجواو هت رلادځنک فانصا هسلح یصجواو یدنلوا
 قوجر راد هنناصع كنازخو هننادقف رکسع ۰ یدنلیق توعد ردق

 ا ۵ لارا یدنها ت داتا یاب نایزج ادم
 رع رلقلد را مز رداکد یتفو یسدرفال هدنامو هفولع ردیسافوغ ندو

 هد اقا تالاع هو رد هدنسهاس هبلعتل ود کی رادفولع كلرسو

 | هل و راشدا یدلاق یلام هزج یدقبح ندلا اباعر ردق و یدلوا بارخ

 و هی وق ن هتشيا نوسر و بولا ندرت ییانیبعت و هفولع تلود هسردیک

 ۱ ار یا نا شریک هاو یوفوس دامی زوقاط
 كنفت رب هعلا هد هتشیا جد یدنفا مالسالا میس هدک دید ردهدتول وا
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 : قوح كب هدقابس لار هک یدد مردنا دارج توراص اش 7 دشا تولأ

0 
 ندرلتروشم و ۰ ۍدرب ولا تشهدو تربح 4 هماص

r 

 ۳ ۴# هرکص

1 



 یدلوا مت ا ا + رب هرزوا كعا کا ندلاح تقیقح یک رھ هرکس |

 بت روئلوا دارا هلقر (۳۸) هدرز قروص ۲

 و

 (۱۸۲۱) با لوحد هابلاخا کا وا هرز یاو ها
 تنابلاتا تردا ناشر اا لا راکفا هدنس هدام نس |

 ا : رشیا اپ ایایسا هدنسه دالم هنس )1۸۲ ۲) هرکص ندکدتآ هداعا ییشداسا |

 ناو الدا کوا قرەنلوا دفع هرغل وق ر , هدنرپث (اورو) راد

 هدنفر ظ هتمه دنج تورک هان اسا جد رازسلارف 3 هلم ضيوف هنللود 1 7

 كنا وروا ورد هنس کا ر هلکعا رام رات ییر را دفرط هط رقم تورج ۱
 ۰ ردشارب دصاب المك هیلرلتخا لاوحا نایلبا دی رم سا ۱ 0 ۳
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 اب ۳ نارادلع ی ید ن كراناو ران یابروج

 ردا تراسح هتحاضف هل و هلدصق رارضا یپللادابع ندنسهلوقم جامی

 قاروا نانو لید هرشع هرمشع یداح دلح ۴

 ۱ ورو

1 
 ا اا مت سنا رفت
BN,1 اتا یاب ر ءاضقاقلطم رقب و ۱  

 .قودتک یالرب هد هسا راکشا ییدلوا للخدم كنهن نک هدن و قرەلوا

 او یلصا تب وا جوک شيا ۵ و یثداوح راشعار قادنوق رم دا زیب

 بقاعتم ج ر 2 یر 1 دن 1 و قو

 ۱ ا ندناعاو ن ندو لو يالا ندهصزه و قو

 یدعا هلغلوا ندهمزال یسلقاب هن رابدأت یارجا بولی روتک ها هسیا

 ۱ 1 تفادص E و نوا ا هلا

 هم ییدلوا ندنساضتقم_هبنس هدارا یسغلوا تردابم هدیک اتو هشت

 1 ۵عب راق ر رګ ود نیس هیلیا مت هتفنم یاصضتفا هدقدل وا

 ۳ ۰ لاوش رهش نم

 ورم ون
e CE 

 یتروص لاع نامرف هنسیضاق لوس اتسا

ینیدلوا ابر یاضو یاضتس = ندا و ید ر رب 0
 

 E .هعکدلوا یی رج تالش جد نو و e شمروب 2

 لات ی ناعا لها ماع هدنابلب و بئاصم ول و اسال تولوا تفد

 ماود دنععج هدراف مش عماح مین کا تاقوا قرهنعص هاب راد مضح



 و نا لا دابع كنه لب هلی فما

 یشاندقلوا تناید هدزال یرطا ماا هرافعتساو امد نوجا فدو
 هدنرلهن اخ س کره دعب اتو بالجو حج ینیرط اما تالح لباب ي دما

 هدن رب هلو تفد هب دظفاح 0 نداضف تایساو ا د رل وا

 لاا نا قالا هنسارصتقا هسدا راو یاس لاوحالا کوه

eهتععج هد دحاسمو ها هدنتو شب و تردابم هراطخا مم  

1 

 هدا رب و تاعا نورو

 تردابم كب وڏ رافتساو زاب و امد نوردزا هدوجولا بجاو ترمصح ءاکر اب 7

 رح رل انل و ول در حس قالخو یتعیدلوا ن ےس "هدارا یرللیا

 دن تسرل ها یب هل ماماره قیعح ەل رقاب ۳ رابات یاضتقا یخاتالب ۳ ردتلا ۱

 هرزوا تا ناعما رظن طع اعاد دص وصح و ید یراودنکو موش

 ترور توفیج نده ر < عشا ندنو و دا هدکأتو هل یقین اک

 :مالتسا لها شلاق هدن رابل وح عماح بویب هدیا راد نکس یثان ندنلاح

 "هدارا ید یهو نکا تو زدشل رب ا رب لا ھی ا را

 كص وصخ و ءا هنعددل وا ندنساصقا یهاشداب ترضح "هدافا |

 ۰ روک ذلا راتلای ود زس هیلبا تود هنفینم یاضتقم یارجا ید 1 17

 و

2 
 د یلاع نامرف هنب رکسعیضات یلیا مور #
 هدنع فو نرخ رود سا هراز شا روم یا ی

 هار هورهاظو لف اتم سارا
 اتطت هب هب رام "هدعاق یشان ندتلوا ندهمزال یعنم كنالاح نالوا تبسم ۱

 دن هب هطبار نسح قجهلوا راداپ و رتتسمو قجهیلوا ررض ۸ یک ۳
 شلوار ها لا نام بینا یما رب ما نو یر ا
 هدنرب رقن هعطقرب یکیدلبا مدقت ودا لوا كملا یوم یدنفا ندنفیدلوا

 باس هب رح تیارسو هش آ لاعتشا . یساشنا قاچ باشحاو شو

A مالسا لها لصالا ف هدهتسلآ عونم ردقن ره صوصخو تو ! وا ی ٤ 

 تولوا ندنع ذو ماظن قلوا عارز نوا كن ااعرو یکیا نوا یدو كسها

 نوا نرم نوت ی بینا BL ااعرو رجزو a ۳ هداب ز 1

 ید یر ردق و ولت ا و قبض تا یر هص ر ۶ و سصق نوشرا

N 



 اغ اجو اراواحو شو هتک نالوا ندنامونع یرورض ندنخدلوا نود

 دیک اتكنهروک ذم تاعونم هلثح ندنرافدل وا روبح هنساشنا رایش یسهلوقم

 هروک هن رادق ران اخ یراقجهباب دعب اعفو یسلوا رادناب و رقتسم یعاظن

 یرانلوا ردتقم كنهن اخ باصصاو یسغوا هدعاسم هنسهوالع نوشرا یکیارب

 ۱ دص رع نالوا رسید یسارشا ندنسهعب را بناوج ةياقو نده رح تیارس

 | هدنروص یتیدلوا بودیا كرت یلاخ یقرالوا هچفب هلرب هعیابم هرکیدکی
 قردغارب e ییلح زار توا تادحا ات ان هتسهلج كنسهصرع ودنک

 ۱ بالا ی وا فو ما مر كئالر دنا اشنا هوا
 لاح تولوا هد خاد فاقوا كنهصرع نالوا سیم یسارتتشا هد هسا

 هدنس همیابم هرکیدکی و ینجهیفلوا زب وج ندنفرط فقو یکرت هرزوا
 كن اباعر تمذ لها هتشب ندنغحهللوا یلاح ندهعزانم یرابحاص

 هل ساشا هصرع ندفارطا بولوا یلاخ یراج و یلتعف یرهصرع
 ۶ لس لات فرو لا نا ةو نارد ةا تعنمو

 یراتخهلوا روبح هغعاب ان هن رزوا تن هص رع هلج هرزوا یمدق توا
 ندمالسا لها هللا ر ییصوصخ هصرع "هوالعو هناخ عیسوت وبشا و
 "ندوناج هدنس هناخ یکيا رلذلوا تردق ید نوسلوا نداناءر نوسلوا

 قجلیاب وبشا و قباب راود ریکراک قرهنلوا عیفرت رادقم عارذ ر
 یقراصم كار شالا نوجما قلوا رادم هتلومس هنساشنا كراود ربکر اک

 هیلعلا ةفاللناردو یفجملوا عنام هشرح تیارس قاردا رهبر و
 یرلفرط هرمشط كنهراس "یناو نیک کدو توب ناک _هدنتسیلاوحو

 صلاح هلباب بویلوا قاصص هرق و هلیاق هتح یرتاصص تاشلق و

 . یرافاحوا نیک اکدو هناخ قجنهل یاب و قلوا هویص ربکر اک یاسارخ

 .یفلوا اشنا قاحوا یرویق ریکراک كرهلروا هلتفط بوبلوا ندکتوک

 5 كتنک و قلءعصا و را هکب وللثع شو م هن رزوا یرافاهص نک کد و

 هرزوا یعدق هن رزوا هعونتم نیک اکدو قمالباب قاص هدایآز ندنلادنم

 ۴۱۳۰۰ ی سراتو ازا ن ك بو و هک اانا دطوا
 ندسالسا لهاو یسالر و تصخر هنصوصخ یراحا هرخا هلیساشنا

 هتل ردیاب یک راک ےن اجاج كن راهناخ یرلکجهدیا انب هرلنلوا تردق ید

 بولییاب رک ندهلغوط وللثم رلناخ ریکراک هدنروص یکیدلر و تصخر

EMF 



 رو لدا تاعخاو اوا باغ یسنودو روح شک ی یا
 قلوا یراح ید و دنوج كنها ریکاک من ویسا هدلس نت كح برو 7 11

 هاباعر تولوا صوصخ همالسا لها زکلاب یساشنا هشا رکراک وبشا و |

 یایلع ةع روک ذم رب رقت هلکعا راع شاو ناب یتسمادرب و تصخ رالصا

 قلوا شاروب نازرا هنس هدناسبل وا شضرعلا یدل هه وام

 یسشاب رام صاح و هم 1 یو "یدنفا یسارجا كناماظن وبا هل بسح |

 وپسشا یدعا هلفغلف دیک ات و هش هیرادصا نامرف هشرزوا ضاب هناخا

 ید هالو راسما هناسا ناف ةدارا راد تسرصخ هیبا

 قیرح تیارس هدنروبظ هیعرش "یوامد قلعتم هرلنو هلبا دی و تا
 ییابسا قیاقو ندللخو ضقن كناماظن ویشا نانلوا راشخا نوصعم

 ید زسهبلیا تردابم هلاسکتسا یلئابسو یرارتساو ماود هلاتسفسا
 یر را دکساو طلخو تواو لو هیلا یاب را

 او هتشب هقشپ هدموقرم شرات ید اباطخ هرایدنفا یراشتفم فاقوا و |

 ۰ یدنلوا رادصا هلع

 وعون
() 

 چ یتروص فی رش ما هتنیما ناخ رض #۶ ۱

 تو اوا ندنماعه الا بحاو ما م ها | كن هدنس اه ىد ەدام کت

 بت ره و 5 ةر رف هت رومام ا تفد هما هص وصخ و هد

 شلاغوج هراب تل ا یداا ورن دف و زار نکیا تفاوت اا

 تول وا شمالشاب و توتلا سانلانمب والذم دک ول رابع ةدام 9 0

 یوادت كنها فوزو بلق نالوا عرش خاسم هروص و اذه عم

C2 a ۳۳هدنسهناگ رض صصم تیفیک وب قرهلوا بحوع یی ی داسف كل ارش و . 

 رک قلنارلق ههراب فوز نالوا ودب تا وا عطف ا شد کک |

 دیلقت و لاعا راکت دسفمو رر رش قاطر ندا داستعا نهوركم ||

 و ندنرفرط ناطباص تیرومأم فالخ و رهاظ ی ندن 1

 رهاب یقیدراو ددا نوت نوت ارش و ی ےک بوبتلوا ماقها هیشارما

 راس و شورغو هراپ لوکسم هدنس هنا ربط صم لصالا یت بولوا

 وریندتفو زارب نکیا نود رایع یکيا رب اب و دم راع هنا رض هکس



 ا ا نیرو عطق ا  قردنو هشت ا یک

  هکس یلاعتشا ها تیلصم زاعج كن رتضح یسلاو مصم ولتداعش

 فب رش عرش راغ هلب و ہد هسا شا باسحا یتدیقت مدع هنتیلصم
 9 هارکصذدن و ندنغیدلوا یلاع یاضر هلتروصرب هئالاح فدنع نوناق "یفانمو

 ۳ باق هددسورح تالاع ٌدفاک و > دالر عفاو هدبنقارطاو تداعسرد

 بولاق اک ندجاور هکس بلق سانجا ریاسو شورفو هراب سوشغمو
 | یرلکدرب و هن راب تشم یسهشاط ناغارصو یسالرب و بونلا هلتروصرپ
 هدنسامدا قلقا ۳ رص و یتسای ۶و هراب بلق هنادرب هنا كه را قفوا

 :هنادو نونلا عاونا ندنرلهلوقم رکتع هدر زاب و رالح رانك ضعب تولوا

 1 ندنس هع دق "هررعم تأف یلابر سانحاو هاب اس دوفنو 9 شور

 | ندنوب هلیعفدو درط یرکلاب كرلندا تراسج هنتنابخ كمرب و هبهدایز
 2 1 ناخ رص وربندهت وا ییسهدام حسو رزو ی ا یرلع دق ماظن هلو

 و عی هدرازاب و وشراج هلا تأیف نانلوا نییعت هليتفرعم هرومحم

 ۱ ]| رايج وق ورندتف و زا رب تولوا ندهبلک "هدعاقاب و هم دق لوصا ققلوا

  ندنرلکچ هیعا ررص رل هسا دعراریم مس هم هن ره قردلا تاصسا ولسک

 احا هلتفر sa هناك رض دسا رونلو یردآ تراسحو یا و

 ۸ لوس هلردا تراسج ا هاذاو لاق نال وا ند دمع مص نوا سم ییدأتو

 3 0 1 ۱ کر لوصاو هش ندنغدلوا رر رص 2 دابع قرءراقح 4 ءداب ز 3 یس ام

 ندنغدل وا نیلصم رونقوط هنماظا نسخ ید ڭىىھاشداب 2 هنس

TTیشاب 0 ندهمزاللاخدا هب : هطداض تګ قردنلوا  

 وا E ام ےس هدوشراح هلمح و یعددل وا م دلم دوم یسادهک رموو

 | نابعت هل تفر عم ه رها هناك رض جد هاب ون ندو هسا هلهح وب اظن

 كن ؛ رایع نا صص صسصم و هشت ًادیکا یس وا تکرح هج هاب وا قر هنلوا

 ا دور تلاعو دات ۳ دژلد و لود اتسا و ی قط دنع دف لوصا

 1 هرکص ندنوب هلتمح نم ندحا ور اک كنهراس ةكسو هرابآشوشغم و بلق

  سوشعمو تلق هدنکا ۵ راب د قف وا یکددر و هم د رد زن ریسه كنافارمص و د ھ

 و یخ ازج بدتر ناما ال نارد ادب شنا رولک وال قفلو هار

 5 راسو E 7 TT دەت رب یرکب عب ر ا



 ۱ دارا ار رخ یسما ار و عبرا رر جھ بولوا صوص هلو ۲

 نور هم .تبه وم نواه طرح هدناسبلوا كردا ق ات یرادن اج للا 1

 هراندیا اتوا تفك شلوا رودص وک 3 ردالح ى رمش ترضح |

 شغآ وا لک تو هات هلن رودص یلاع نامرف 9 کسر .رزوآ ضا هقشپ قش ۱۳

 راب ويف و یرلن لک, مزال راسو ا روا ساص ارس ا ۲ 5

 رول نم صوصح هلا تلج e ید را |S و ی» ءادختک ا

 یتا امج ترضح ةعطاق“ٴدا را رودص زب رتراهم هدناب 0 هليفارطا |

 ۱ رباط یی ھا شدا حاس وجشا قرەوا نیعلت یر تب .راهابتنا شوک |

 نابعل راس واح هال الو ك زا دعد توملوا س رقه ها ور هراغاسب ۱

 فارص كرکو لراراکتابخ نانلوب هدرازاب و دشوک هلوقموا ل وا ۳ ا

 قیقحت یراکدلیا راستجا هتکرح یهاشداب هداراو نا ریاغم كنسهعاط

 یرازس یازج هدلاح ید یاو دا تلق هن ادرب هددرفر و یتیدنلوا ۱
 ڭىنىھاشداب عاسب 3: ا ا ردنا نیعلت دن و شوک ( یتفج هنلوا 1 رجا

 راد جاور مس و هزلاصکسا تالاا بحوم یت رگ د رارقسا و ر ررقنا

 هلساحا و مفركن هعیدخ و داف عاونانالوا لک هدنرص وصخ هباذاو لاق ۱۳

 قرون وا عاحرا هن دت سو ؟هدعاقو دو مان هارح و یتیدل وا هدمدعم ۱ ۱ 0

 یسلتوط لملاروتسد هلیطب ر ۵ هنتسسم ماظن ید تست شوک | ۱

 یجدزس یدعا هلغا وا نادرا ا تود هنلایکتسا قاب شا

 تم رایت هتک رحب یهاشداب غاسب فلج دل وعه وا از رامدآ را زکفرط 1

 هب هداقا هلام تاب نوحا قوا تارا لار رج ریخت ال هلا رولوا ردا ۱ ۳

 كت الاح تحوم یسس وار ادات و رقت و هدلاح رهو تفقد

 رفع عبارلا مویلاق ود زس4 ليا تورو نهد فرص هنل کا 1

e 

 ورو

O 
 ¥ یسهمدقم تان رات هداز ی اس #۷ ۳

 Caml لک

 طض كنهذک ةعفاوریغ تایاکح دوخاب كل هقداص ةیقیقح عیاقوب ے رات



 ل ۳
 iT قلوا ll ده خراو ضعب و ترابع ا ۱

 SP اب و | هههاد وم ( اش قلارم یعال نشلانآ )
 ا 2راوو ۰ ردتععل لی با هربتعف رع ع وفولا هعدع تار و رص) و رجال

 كعبانصو قراعم هک ردراو ید جرات عور رونلوا رابع حیانص
 ۱ ا داحا

 ها ۱ یشتالاو و دا درو تفرعم یدعا وقو عهانمو 9 یواش 2 یعار خاو

 8 ۳ ر e هل راتهح قالو |ید وه دلع و لص یتالان عتسا هوجح و و

 ۱ ۱ رسا

 ۳ ۱ داسر زدنا رانا تولوا هسدقم ج راوت یر ۰ ر روس دیش ییا راوت

 0 ا ابا رک تقانمو ربا رک رح » ماظع ءایبنا " هربّتعم صصقو لا ربح ترضح

 1 4 واع“ بک دم : رک صوصت ی ران ۱ نو دلم ءایل وا تقاوع

اڪو هوش لادها وشو
 تها ومو 4 10 نو : ٹیداحا ح

دق ساعنا هی دل
 2 ۲ هل هیس

 ls ٌكولم لاوحا نابم ا 2 راو یر و ۰ ردررعم و نهر

 دف رارسا رهطم بول والوا ةنمزا روم الحا رو للمو ما وفا دح نما

 1 ۱ هکنا ط رصد ۰ ردرشعم و لوبقم ءالضولا دنع هلغلوا ) تایلالا وال 5 ربع

 ا | فاصور ناهفاص و ل یک ن افرام نوردندەلطام ضاعياو هلطا ضارعا

 | توادع هرم یکربتح و ضباب و رولو ما ر لاقح ریل و فاض وا یناتح

 كم راتارب e دل وا قاصعص لب نا ندقفالخ و ارتقا هارو ندتناسه و

 | ساوح یتانداح و تاموقو كس رلنامز هيدا او دالوا كناردب یقیقح

 وا قلواتربع نرفدعدات رق 9 هدلاح یرافدل وا قانم هرثنا دمدآیب , یک خم

 1 و ی نم تفیفح هک ردرا و ردقوش ردب رتاکحو ۳ ممه

 زا هل و كردبا دعاضا و توف یش دج رد ر كلباقو ناعما تر وص هدن ر و ره

 . موهشونآر و نانس قداتح مولع ثالذک و , رول وا دب قالا هلع هک دننک

 یاهبس بئارغو مظعتم هناع هناسفرپ ًاضعب کک توترف ناعس قانس

 مانی لاح تفیقح قردلوا ےس اسا دشچ و واک مک ناعسلط و ۳1 نا

 | لئاوا هللابی رقتو و ۰ رولاق ناهنپ و لوح هدناقک درب ر زو ناشنو
 2 ا اور رولوا فصتع دال قراوخ لودزکاا
 ۰ ردنابتسم هراندبا هعلاطم دل وا ه وا یا هناسفاو هب رغ تاک |

 ۱ 1 روهظوت ود دج هد هبن رول ا دتمان الا هدف ماوقا و لام كنابسا اع ار ز

 نامرلادتع هحرسخک رات هنسزویشب هدننامز لئاوا هلس نابمور تلود نالوا



 ۱ كح راتاو نس ولو هور نالوا نا "یدان هحردعتو ۰ رد ربشلوآ 7

 بح وم یاس درس هناسف یتیدلوا یر یمهعضم هیادو یدنلو

 ۰ زالوا تارغتسا

 كعا قیقص یینعص هعقدل وا كناصوصخ ضعإ ه ددعتع راو

 رکن الا عنتع ضعب ر و نم قیرطو ردراو قی رطرب قم نوا
 ا ود ردا راظنا تقد فرض ود راما راثاوب ِ

 ۰ رد هرزوا راصحنا هچوازکلای راثاو لئالد نالوا ار رک ۱
 دغ لارا لع هند هم زو نوکیا هد ا ا

 هکردهب واع" هرم لاوحا شفلوا دیقو عج هد دیکلفداصرا شاوا یداقو

 دالسیم مرات اذه یلعف ۰ ردا لاسراو لقن همور یرلنآ ردنکتسا

 ترد زوتوا زویکیا كم یکیا ییدقم ندهیلعو اسان لع لاتا ولص یسیع

 تالاب لاها ندا ته هل ده تاب رظن و نالوا غلاب و را هب هنس ۱

 شلوا دعو هد وح وم هرق و نورفو هرثک ماوعا مدقآ نر اس ما وفا ۱

 *ریظع تاثداوح نالوا شلو عوفو هدم و ره ناواو ل یرلک و دبا أ

 ۰ رولوا نابعو حا و یرقدلوا شلیا طیضو نک تلذک ی وا

 هدر عیطو ردنامز روم ترک "درگ مرج ال هقیقد عیانص روهظ 7 ز

 هد شده رها قحا س كي یت یراذ دا دیلیح ا نالوا یعیبط صار

 ۳ دظفح ندرانغا و | دعا خدو ی ر را ادک | او ندلاعتتسا

 نارصیق ۰ ردشهارب لاطب و هرم ىف هّنبلا ندفراعمو عیانص همش ندلاعا

 الع و فرق ران ددا بروز یااقا ایام یو و
 یتکلم هقیسکمو یتکلع ورب هداشماو یرالم ردق ینا كنا رفا

 ۰ یدا هرزوا لاحو قلخ هلج كس رلادعام ندنروهج هلاتسلا و

 یکیا نددالیم مم رات هدنج راد هکر درک فوسک كسعت ( ییاث لیلد)

 لهاو تمه باب را هلک لج الاح بوتلوا بوس مدقم هنس یللا زو كی

 هجردقنوب .۰ ردب وغو رتعم هرزوا قلوا بلغا یتعص ءدنرادنع میت
 هاب وا كرنا ردق هانا لوا ى ۰ ردا داعم ها لاها ید قلخ نیح 1

 شات هدا تاتر و مطنم هلا هربف و روهد روصه قلود و عساو رب

 صوصم و ظوفحم و لانءالا یقئاف هل و كرلناو ردب ر یي یراقدلوا
 كنم راجا نم كرك و كن راعدق نوناق لرک صوصخ نالوا ثعاب هت رالوا



 رز 9 كنار رو یاقوت داد سو ی ر

 كب بويا ریغتو لدنن اعطقو الصا وربذدهنس ك ترد ابی رقت كنراناسل
 الا یاوقا د نه رکو نیچ كرک ام ۰ رارد رد رکدلیا ررقت هدقسن

 ۰ اش دیش یرلیضعب فو مدقا ندنسهلج تالودو للم نالوا دوحوم

 1 شا عارتخاو داحا هب رغ ةعلد E ردقو مدتم ندزلوا ناتا

 ندنراتلود یدنک اب وک كرتا ابزار اتو هبح رفا هعسع جراو ا نکیا

 ل یرللوا ررح هرزوا قلوا تدعو رخوم

 E ۰ ردك رص تذکو هلطاب تاهابمر افلطمو

 7 u ا ج اوا اتنا لل )
 : ولو هدیساوطا ة را ناک هود رګ و ندنناقلعتم یمهعینس و تلاع

 | "یرافص ا مانتو را

 9 نوعاب هدنا هکردرکب و طوطخ روصمو روقنم هنب رارزوا رمرم
 د ا اه لع ر ا د را ىلا تار
 جرات كنب ریش E N روش میم و

 نکل 0 ردررح و لوقتم یغیدل وا یدو هنس جوا نا ا نددزلیم

 0 زوبجوا كم ندنتفو طارتس یرلفدنلوا كحو شقن هرو رم جاولا

 . ۰ ردلوهذمو لوه یمارو كنا بويا تقبس هورلیا ند هنس زکس
 . | قحا همولعم تاقوا راکنالاعنتع یراقدلوا طوبضم همدق ةماع خراوت هتشیا

 ۲ تیرق ارظن هلاع تلخ هعدق داد جراوت عیج یدعا ۰ ردناروک ذمو

 1 دوان مدع خرات رولوا نیبم یجدقم ندهنس كم ترد ابرق و ددح و دهعلا

 ` | لوقع هعالطا هعاو ماوعا لاوحا نالوا لوا ندهروک دم تدم هلغلوا

 ۱۳۰۱ اب ا ل اا وخ وردا
 ناشلا  عظع نارق تابا نالوا جو نجراالبق نم دن شا ملعت رلذا

 ۳ تاماهلاو هب واع بتک ةقداض رابخاو ناهحود ر ةفرش تیداحاو

 ج هلهجورب مه هقتب ندرلن و تولوا مولعم هلا ناشی نادری

 e هفالخا رب رکل | دهح نمو لا 2 هنیعم تایالقتا بلس همادعتا و و

 هه ب6

BENجرات کف ندا 1 رفت و مالعا  OEدنا وف ا رخو  

 95 ردعا و .ماوقا تلاهج تدم قوح هدعالطا و نوح دنلئاضف و

 ۳ هدقلس ی یراق ا قداس ES كم وق نایلوا یت لا هل را

 # ید #



 بسا ۹ تاق 8 u e e ا

 كنیم رات نالوا رع ردق هتنامزهدلاتدلف كرا وینپسا هلغلوا رداو ردنا
  یتمزاب فرح و ۰ ردو تاس هن . راقدل وا ربا تذک و نیشحو كشخ a را

 ۰ رد شعار ضس و طیص اره یم رب كضرا یور رموق ضعب +

 نیل ارو روھ یکیدتا ى عمیق كنابسا كناخ ی و

 قلخ نج یخ رات كرانا بونلب ندرانات رانا هنو ندودنک هل و ا

 موقهداو ردذش وا هجرت هناب زا شی ندنآ و دعا راشعا بانر و طیض

 ۰ ردحرصم یودا رلکد رادربخ ندشزابو قعوقوا كراتات و لوفم

 سواکیک ندا ریضسثو طبض 3 فا یی درب كنايساو ۳ ورواو
 نامز ردعل وا مدعم ن طع)تس و كهاش زو رف هد بز 1 :

 هباغلا قوق مته مر ن رکج 5 رف و ترا تک تعنص ری

 هوب موق یکیا هل جوک مدا رازاب روقوا هدموق زوب قحنا بولوا :
 ناوا زونه كروه ددا ةيلعتلود رویغلا كاملا هلل | دم ینا ر

MSیراخروم ید ندنتبلاها رک هلس هدنرودب 1 رد  

 ۳ ا ردا روظنم اش 2 ىراقدنلوب

 نالوا طویصم و كتاب وتکم نالوا مولعم هک ردرا و د لا عو ۰ ۳ ۰

 ۳1 هل رام و صعب کک 19 بولوا رک هتسهلج ۵ ج ا

 a یرلغاط ةا ج 0 ول وا 1 1 ا

 روآ بات هن روع روهدو ماوتعا .قوح هلطار 9أ ورب دنر ادب تقو رانا

 تدم نودو لقا ند هنس كت رد هت : رامدقاكب و رردهدقلو وا 2

 مان دودوره مدعم et زویکیا یا کا | نیبعت

 ید رلف دل وا را 3 هدف وهن دل رلثا هدرسصم ا یرانا مدق خ روم

 جت رها و کک کل ۰ e باب رفظ E ؟دولب



 1 5 ردندیا تر ییتمد د او هناسنا یتا تم رات

  لودصاو هیقیت امطام مولع دوخا للدم هلا هیعرمش ل ولو

 هقشپ ندناکما تروص قحا هدراهدام ناسلوا لخت تم هلا هسدنه

 تاغ درفرب جم بودا رب رګ هرزوا یا رب ریفع جج ندهعونتم
 ناشن ترفغمو موحرم هلجزا الشم ۰ هیلوا شعا درس مالک و

 ]| ناخ دارم تنطلس راکدنوادخ یزاغ نامج هاشنهش ترضخ راوکرزب

 3 تعا جت هکیک کنج ءواسوق كن رترمضح نارفغلاو ةجرلاةيلع

 عا و ناطلم ردا رک اسع فوفص بيتر و فونص ےظناو یتاولہپ

 .ندنابمالا ببسم هاکرد هلی هلیسهب رهاظ ٌةمزال بابسا یرانارکسع رس هی رح

 ا یبلا ترصنو زوفرمظم طه کر رلناح ور هجوت هلا ناری
 رک اسع لا اب رد ترابع ندهدید ٌهعفَم للم هلبارکسع یرادقم یرشع
 را ران هرناس للم رکو مالسا رک یی رلکدلیا هیلک هبلغ هنعثد هنر
 ۱ E یژک |تكنب رل هب رح لیحو ۰ ردراشمزاب اقفتم
 7 ۰ ردرتعمو لتس الاح هلیمان ناخروا
 اش ترضح e ست 2 وات یاب 4 نوعا

 اس رنو . ردشلوا نامز ځراوت همان رس یرلوا نارود نیل

 2 فو لپ تشرس راواربس مات یراهلوقم رت را ام قراوخ روما بولوارشبقوط

 9 ۱ و یاب ر مالاخد ی ا

 ا قایس ی را هعشت و E ود e ست هدن رادنع

 1 EE E هد هيف تتک و مدع كندا ه یاب

 دا تتها هتکو ها قولنع نیا یک سفن تلاولب رب هدیسودرف منش



 . تربغ ما 1 ا یغورد هل وتو بایلاقام ةا +

 تصخر یتبمهبهظحالموب بولوا ع ونصم هلد يما قلوا تعابس

 ۰ ردشلکهیرپ و
 نر و راعش نوطالف هاشداب ر ک اردد نف .دعاوق ید و

 دی "هدامرب رادتفا تبحاص لحر رب ؛ندنا وداب کا و راونا م

 . ر ولوا نیبمو دیف ینتیلباقو دادعتساو ینیاردو لقع كلنامزو تاذ هدنقح
 مالک رب رول وا نیعّعسم هد نهد هصح ها ص وصنم صوصخ و

 یییدل وامزال كلا دارباو لق دملکب هلک یروب نم مالک هسل وا شتا « هوفت نيته

 قحوهنلوا یدنس فوسابف موش دنم هصح ۰ ردلاس نددنک, اتو دیق

 هک رک ۰. راردهدنماقم یب رضعا ءزج تاج رات عفن هداب ز ندرانالک

 شمالوا ع وضبمو دافتسم ندنس هک تالا دوخاب ع وعس ندودنک

 ۰ ردارعش ش شلاتس هرظن درج و اعا "هدامرپ دانساو فطع ەن دنر

 راتفر و و ۰ رداحان ارب هد رات انتو حدم نالوا 1 هدراعشا اما

 "دانا ها رانا قا یبسو ۰. ردامدق نیخروم ا تام یاضتقم ازسا

 هداشنانف و هتل ز هدلاقم و ظافلا هداب ز ندتقدو یعس هکعا لابلا ام ت

 ریثکتیاوقو عج تیامر ارب ز ۰ رد رکدتا تبغرو لیم هتراهم ضرع ۱

 داب رب و رییغت یرب رقت مومفم توقو داسفاو لالخا یو قوچ هلمالک أ

 مالک و هسدقم تارابع نالوا یناعم نوطب نازخو ۰ ردیفاک ا هکعا

 ۰ ردینت هتمح وب یراقدلوا ارببو فاص ندیفاوقو نازوا قالغا ارک
 تغالب توق یلقاوع كبسو نالد هداس لئاوغ ظافلا شیارا هرات نکل |

 یاضتقم هلکعا لهاذ ندمهاف تفارظ هوشو لفاغ ندناس ]|

 ره بیبل و لهس رابع رب شفلوا بیوصت و بیکرت هرزوا نا تعیبط

 0 ناب رک هدحراوت ۰ رد رابتعا یخ طقاس هدهسلا رادینعم ردق ه |

 شقن نالوا نی روصم لاسعا یک یدزهمانتدابت ضمب لرکو لاکشا و |
 E یهنسک لوا اب نکا د یراصوصخ لکیهو رب واصتو لاشعو |
 ییا و لکیه دوخاب ربرحت هنیعب یتسهماتفایق هدننعض نایت و فیرعت |[
 لاعا نوا لیصتو عیلت هکلب ادعام ندنرلقدلوا هدنضرعم ریوصتو عسر ا

 هلا ودنک بولوا یرمصع مهروصم اي خروم عتاولاف ررونلوا | :

 | هچرک هنلانعو فی رعت هلا هجویلع كنلود یاربک نالوا ید یسهفراعم ||



 ّ TZ هارط ی یرهیلوا هدننک ییاسف ضش رب كرو ر 1

 | لاشت كفالسا و ۰ زالوا مولعم هد کب یرفدلوا شلوا موسما و

 : قیلباک یتیرهعقاوو لاح كرانا الوا هدکعبا رب رتو ےسر یی همانتفابق و
 یهموسرم تروص كردا قیقدتو هظحالم هللا قیمعتو هعلاطم

 : . یتلکیهو روص رولوا قیال هرانا هلر قربطتو قیفوت هب هعوقم تاموقو
 7 ۳۳ كب هسا و رونلوا جات هکعا رب رو شقن هرطاخ هفیصص ءادتا

  ۰ ردریسع صا ر

 ا a افحاو ےک لاح تعمحو ارتجا هك رص بذک خروم یدو

 | دیس رخ یراقدلوا شعاتا غورد .ENES SO الا

 1 1 ةلوقم E هتابذکم هقخاق هکمرد جد ریعف نکل ۰ رار د ردانعم رب

 7 تلود هدنناب كتقيقح رب رکا هدنص وصخ تّیقح ےک اما تولوا تئابخ

 ٠ | ر هلغلوا ترضم بجوم توکس هدنا هسبا ظوحم تعفم شعب هتلم و

 e ۱ رک هدکدتا عورش های یصوصخر خروم رب نکل ٠ رد عون
 | هرزوا كلیا ےک هبو دنک كتلود ۍاربک ضعب ام رکو كلود
 0 رب هجرکلاب و نایب و اشفا هسان ماوع یرارمما یریکدلیا لیمحو عیدوت

  تاقوالا نم اتفو رظن عطق ندقلوا تمت بجوم كق مرح هلی یدرف
 | للع هکلب و هفالخا ةف یرس ضعب نایلروک اورو راک یسهحاپا

 || نابزدرو سانلانب و نالعاو هعاشا هلبتقو ه هقرفت لودو هبهیبنجا |

 ۱ برات هذالخا نامز دعب هکرد راو ردق وش ۰ ردیمولعا ناتسادو |

 ا فرم نده قعهلوا ترض مود غایب تولوا تربعو

 1  هناموجم نایذهو دابر یراک زور مراوت هللا دادمو ساطرق فالتا
 ۱ الا ا ر ناوم ناهذا ید دی دعب لا لایخو .ماهوا
 ۱۱۱ تا ما یراق لورم هاف جه ندنا كتلخ هلتقو هلرب داسفا و
 | عو لالتخا شبات هدوسا هدنسهاقو ٌهیاومه یاس رب ز رظن عطق

 0 ۱ ملعت نوح رلتنما ندادعا 7 یعافا تعم هنسلاها كتلود یعیدل وا لاسلا

 ٠ || لاغتشا هلبا راتیلستو هڪدم انعم یب هنلدب كیا قوراف قاب رت بیکرت
 هدکعا لتاق رهز داماو لهاله مس عي هرلا كردیا لاغغاو

 ۱ ۰ رداکد لقاع راک رب

  لاتقو برح لاوحا فیرعت لاش کا یخد هدنضعب كنهقبتع 2 راوت



 نیخروموو ۰ ردلا وحا فا هما راصما مدق مارتیلم ۵ اا هدنضعب

 ی ر و بعصا لم ۳ هلا هدد لع یی رانا EE هلج ك و 1

 نير وم ناداتساو .۰ ۱ ردیعصا ندنتقشم هروک ذم i هلا لو ظفح

 ۱ یرقدل وا فقوتم كن هماک ا عیاقوو هدنطیص كد دح جرات دیس ەدعاق نامز

 هلا ی نطل سو تفوکحو ۵ هظ وو " دلم لاعفاو ره و هز رج رومآ ۱

 زاها شو تعازرو تراک او تعبیطو هجا و تاداعو نناوقو |

 مولعو ر ونلوا حات هناعماو هلطح الم یی رص وصخ تم و تلود لا

 ید را رات هدنرافابس هیماظن روماو هیعیبط تیک و هیسدنهو هیقی امطام

 ؛دج ی تلارا ها ف نافتو تایوم هدنار رک مداح لا رام

 ۰ ردناوارفو عیسو تاهوجوو ردراو د هد راوت یک یرلفدلوا نایاب و
 هددسنا لهسا و ناسا ردقنره لیصح و راد یهبنوک ثداوح قارواو ۱

 ۰ ردلکشاو رسعا رد وا ے رات رب رک هرزوا یهال اش :امزف

 ناي خروم نکیا لکد رادربخ زونه ندنفیدلوا هن كم رات لیلج نفوب و
 ۰ ردلتح و شوشم یراکلسمو لثه یر هصق ناحنادم دشام كرل روم ۳ 4

 مظعا كرلناو كتلمو تلود ىراقدلوا یدصتم هنس همام 2 راوت رنوارب ز ز

 لا و یتعیبطو قالخاو قتاداعو نناوفو یقوعح كنسازجا ۲ ۱

 ندهدافا ید روما هلو و و ضاعا ندناب ییتایالقنا تایساو و :

 لاوحا یی رلخ راتو افتک اهلا همو ةيزج تاعوقو قحا هلرب ضاعا

 ۰ رد راشعا التما هحرد "هدمسر هلا تاعورف یسهلوعع داحا ثداوح و دارفا

 یکجەدا داوا تدترپ قلعم ك هجا تکلع جدودر هکر دیایترا یب یدوب

 دغاصا هنبلاق رات یجدبا دیقتو طبض راد هنتکلم ی هرات |[

 نکس دیلعتل ود الاغ ريوق فلم الذم ۰ زالوا تایردق هکعا غارفاو ۱

 قلزایهنوطو لی رېن اضتقالابسح هدخ رات مکحهدبا بیئرت راد هکلاسلا

 ید راکلاسم و ناب رج قابس هدهروم" "هرو ص ES كرلنا هساک مزال ۱

 هاشلهمش دهع و ارج تیانعو نوعاب نکل ۰ گد حات هفیصوت و فدرعل

 ناسا داو جت اددح هدزاج رفس تا وتف نالو عوفو دا یو

 ۱ كنهروک ذم"هدیدج "یضارا هدعلدل وا تجهدنا نام و لیصش یدالد و عالق

 لوا ردقهنع و هرصب طبحم رك لحاو سو رب ا نس ەص وصخ ةيفارغج

 للم هموس رع "یلاوحو رب وصتو مسر سه رج TT تا



 ۱ py و

 یوم یخ یلف ش سس فو نر اقا نما اا
 عونه للمو لود نوو ر ےلاقا هدرلنا ن کل تولوا جراوت

 دم جرات ز 2 سا ناب ییهدقو تاداعو فها ناداو نناوقو

 یرلتفایقو کو كنهرو نا ماوقاقحا رناو ۰ ردشمال وا نا -نع

 او مالعا یراددام یک یر هلاصم طورش صعب و یر هلاکع ناسلو

 هدنراتا راک تب رات یتکلعو تاود ودنک خروموب دچرک ۰ وارد
 و لو تر ل ;E ضير ۶ ندنس هد دحج و یضارا كناد

eى كنهدلب  eطسل ردق ی  

 یتسه

 4 اھا و ل ود e و و رو ا را E ھ لئاط الد

 ّ %0 1 تری و تعونم هب

 2 وات دهسا شلوا یررهاظم دالوف ترم سکعم ندرادتفاو لضف
 ۲ 3 ۰ رد ردان ك هن راخروم رداف زار طی هقح وهاک

 ۱ اوا هرابعو كبس فیطلو عونتمو نایعو نيته رب هد رات هکردمولعم

 : ا رر لضاح ۰ ردمزال یا الو » هزومیع ظافلا انتقال ایم و

 ٠ درد e ی دعا و كن هبلقع ۳ 2 ا ٠

 ا 1 هدنام دةم ون یخ ٭ ردرداو لا د 4- د ریه و سس ۱

 ۳ زا ار خروم ندرظن ریسک | يطع دیاوفو ر دیلد دیک دعا ؤو ۱

 لقاعلا ناسلو دف ف قجالا ب و ( eT ینهعاض) تلق

 هلفلوا یتعمرپ رولوا موهت بابوا مولعم ندنرانا هکفادصم ) دبلق ف



 | حوا قدهلو هو هنناب بونجو بض : یرشو لاش یو جھ
 ونه جد اوه تلو ۰ یدا ر 09 کک ا 2 كلو ا زونه ا نلط 3 ۳



OR E SC SS SEA ORBEA 

 رطاخ قفو ردفو یثدرک هزورود ( تد ) اس ی لا و ردانعر

 ۰ زرولب زب یراکبات تكلف تعببط ٭ هاوخ

 و صوت

(۷)( 
 هک ۱۲۳۰ هنس دار دل

 ۱ جرم دیدرکن وت ماکب خرچرک ( تب ۱ روسعمو روس نامون رهدلا

 از یمهنس قلا زو وا تا كم ا ) اروا دننار هکدور نانج نوا

 ا رک تعاس ج وا یوک دحا یحرب نوا كنف رش ناضمر هام

 0 1 هج رک هرزوا نوماکحا لوق رد ج هلو عوقو نيد و اع دن راقم هد ەق

 1 لس ۴ یر دل وا ىلدب كنا نارق لاس علاطو لوصا نا رق تقو علاط

 ]| نارق علاط هد هسا لاک باب را یأر فالسخ یلامتسا یلدب نکیا دوجوم

 ۱ یارف و لاس علاط ندنعیدل وا رذعتم لد صد كنهرشک علاوم قیقک یامز

 1 هروک ذم دیس هلع ءان ۰ ۱۳ قسطتو تسال لامعسا لادیتمالا

  eنوا د ات و ا اد ید نوا خالا 1
 سوق ع اس علاط هدنلی و هلج هطقن كىا هدنر وه هعقد شم 1

۳ E د نالواهجرد ءازحا زکس یرکن و هح رد نوا كنحر 

 ردشعا فداصت هنسهقیفد یدب یر ابا دود زوقط یجرکب كنهلینس ۰

 و روئلوا ریبعت ناب ولع حد هلا كن اح همت نارق ة صت دنج رهو ۱

 ةنراقم هدنس هج رد کد رد رکی كلج حر نده ران دیس ریس و |

 ناخ د نال ندلجا یرلتجهلوا نراقم هلمحو یراکدتا ریبعت هقّرسم

 ارد ترد ساجر و ترد نوا روک دم حر نالوا یطوبه

 و تولوا عقاو هدعیار دن و و نارو نم ناترایس قرهنلو وجهله 

  9حر توح ندا ةنلتم 2 مو رایدلوا دءرح هدعلار دن و دعل را بک ا

 وا نوا رو سم حر ۵ ره زو هدنسهحرد ترد نوا
 ۱ | ا هدنسهچر رد چ

 ۲ جد E هدعع و هد 1 تیب 4 والاب جد شم کیا قرلوا هد 0

 هراس ام رد یک نکا تكنتوح
 | یسهق تم قبر 6 9 و

  یداح تا ا هدنس > رد جوا ی ردد د : كنحرب را رم نالوا ی ا

 1 او ترجو لوس دمه و تګ ر دنع وق و هدنارق لئاوا را صد تر ی ار وا

 ۰( رو ها حس ) یدنلو هدرمنع |



» ۳۳ ۳ 

 تر ید ۳ 0 N و ك زا تاب 1

 هنلثم كس ولع دن راقم هکر رد ) مالعلا زرعلا الا تا بال ) ماکحا تاب

 راکاو a روهظرامدآ ردنا هوفن مالک راد دّدعل سد و ند هدنع ووو هكى ران 1 ۳

 و نالو یلعتسم هتل دم ]راد دام صعد و هنع وف و شال وشت هدفارشاو

ER 
 ندا فداصت هنعدار كس رلعلاط ضع) اص وصخ ردلللد تسانم هنلاح

 ا ماکحا عسل ا| ای ا نالوا رف صا نارو تدم رولوا رهظا زرا و هدراح |

 هلغاوا هیفاو هیکلف عاضوا نانلوا فیرعت نوعا ماهذا هق بای را ییهبقاب || صور
 جت ۳ هلا رادصحو قرەنلوا بادتجا ندانطاو لد وطڏ هدا 7

E E RATER 
 تا  SEET Eج9 ریو

 ۰ رونلوا نیسک و

 ی تب

۹ 

 ورم ون ۱ 1

SNS(۸ )  
 ( راک ندا نا رج دس ی لک یاس رر لا یی ا

  ( Nیراترو ص یراهرک ذن هیفخ (

 ا ِ  % N ۱ا 4 ی سل نداغا لع €

 واف وطع نوا« ناود یک ره کز ندراعش یارعسشو ناود تاعا

 لود تول وا باج هن واج سصق یادم قوا .U یکدود ك تزرع

 یہا یوم رب» هدانا وا شلروب دناهاش A ضد نوعا ییئافس كن هدنحا 3

 یودنک هرثک تافتلا ندنکیدر ی وص انعرو تبوح یهاشدا تاد

 تیاد لاو ۵ خر هرزوا یر ال وصا تكنهنحا صع) هلکعا قرعه

 ضم) هنعاح وا ی رکی ك . رابق وطع بانج هکیدلاق شک و ه هناک ولم ۱

 شعاقد رط هئارا هن راف رط ست بلا ی ورم ندر وص دلزکرببدتو یر هنر 1

a | 1 1هع ر ملا یوم هلرب مانح رول فو  LSهدقدل روم یهاشدان  

 هح هرکس ندن وب یرادحات و م هدن راهج هروک هما زجاع نظ ۰ ۷ 1

 هاکشاب حفر دص وصح ا ويسا هلغلوا یصلح ےہف یک رواک هر وھظ ۱

 ۰ هداراورما ناب یدنلف یل

 هک تاوج هناخا ىلع ندنفرط یدنفا تلاح #۴ 0
 یی ریدنویأر كرد وب اد هل ی وممو یدنفا باج تاک شر
 : لردمر وک رو هال مک ید دا زا ص وە لک هدص وصخ و

 E کا سا ین هرم اس
i FESS EERE 

 ا ا E هاها ۱ ۱



۴ 
 ريم هدباب وب مد-نفا نعل نم رمظا یراقدلوا هدکع رو جد هزات نوش

 و هلا یوم

 ۰ مدنفا ردشغلق راستجا هنعفرت یصلخم هرک ذن وبشا هلمنظردبا

 چک هرک دن هباخا ىلع ندیدنفا تلاح و

 ۱ شا تا اکا شیر یک ا توک فرط لاع ابد تم
 تولوا هرزوا هلاکم نخ هلا هبلایموم "یدنفاو ماراو تکم هدنس هات
 ندعیدل وا هده یکر ولی روک ع جارو E یر صع) تت هلاکم دن رلاصلح و

 ۱ دسحو ی هرزوا هنس "هدارا یرللک هروک ذم با كلا یوم یابطا رس

  ندمیدمه هلرطاخ لاحرد یني رااروش ردقجهلوا شاک یمهناشبتفتر هلب وا

 ررب و قام صوصخ هلوقمو قح | هلغلوا ندنابحاو ید رګ كتیفیيک

 یتحسهلوا نکع ندرخآ فرط جد یسهلازاو یودنا نداق تالاح

 هع یربغ ندن لیلا یلو فرط هرزوا كمربا هنساسا كنوب هلغلوا ندنابهب د

 هدنضرعم یراعشا حاضیا .هجورب كف یان ندنفجهیقل وا ماحرتسا

 ۰ هدیابلوا یدنلیق مقرت یراهناردب هرکذتوبشا

 < تاوج هب یدنفا تلاح نداغا ىلع #۴
 هلت اا یلاع باب هرک ضعب یرتضح یدنفا ت4! ابطارس

 یرافدل وا هدکعا مارا و و هدنرلهربا دیتا رطح تاود دیلعتل ود یالکو

eیععر هدقدلروس یرلتل ود  E)شمروب قار یروشا ندن رلکدم  [ 

 هن رایماسیابک اح حاضیا هجورب ندیصلخم فرط نوهسلازا ندنراقدلوا

 سسحت هبنرح ضعب یراصاخ یدنفا تجه! شاروی راب زا یاب و راعشا
 بانج اغاد هدنرابملا یو قح طقف مر ولب هج وا یتفیدلوا یراجانم

 زوروبس قرهلواهدزک رتمجو تربغو دظتعس زفک وتو فصو هب یرادجحات

 ۱ قرهروب رظن فرص ندزکقام نامه مهد یشرب هده راقدل وا هدلاونمو

 راب زاو ر رک یرک اج ةع هدنفایس یرللوا هرز وا تحار و باوخ

 ۰ هدیابل وا ىدنلىق

 ڍڳ هرک ذن هب یدنفا تلاح ندنفرط اعایبع
 ندنعیدنل و نا )مصف هب الا تیا تول وآ یشوق ناغاباب دو هدي و امش نییام

 و یراردب اغارم ك ہت ا كنها شدا تروح بانج

۳ 09 



 1 ا 0 9 ا مدمر ا دالرو

 توراو هب هن کو لم روح رارکت هان رد بو راب وق یشاب نامه

 هلماعم و دردب | تمدخ هب یدنفآرب قحا رز زا تمدخ کک یکیا یاب رپ

 قدموا ص الخ ندمردام هل عرب 9 یرادحات ترمصح  هلفلوا دهد ران

 صاح "هرک د وبشا هلذلوا ندئداوح یتیدلوا رهظم دن زاها تالاب
 1 دارم بید یر

 < هر کک ا ل ندنفرط یدنفا ت لا #۷

 ناغا رچیرادجات ترمصح اس مدقم هتفه جاقر ندنوب ات ا فرات ۱

 تاب ا راد هنغح هل ر وب هناهاش زاس مار را هدنران وام یارسلحاس

 هم هم روس زو هب هن اکو لم یایک اخ هک دنروک باحا جد كن كوو و ٠

 راد هنغردلروم ناناشو نازرا یهاشداب ترضح هيس "هدعاسم ید 1

 یاس ۰۱ شلوا یروصیلخ غولص یک وا اا رویا ب رب |
 دنالک قجولوا نوامش ع لرەك هلا ادص لزوک ندنهاکشیپ و 7

 . لاحرد یوق رم شلرب و یربخ یتیدلوا نی مان نیسح ندنس همدخ ۳

 یتاوعا نوام* نوردا تودهب وس رایفرش هتسجاقر هدار واو بلج | ۱

a ۱ناب کد و شارو غار > هنشغوق یلرفس هناخو لاخدا  

 تاوعا قحهل وا غار - هوا ا 9 هلفغ وا | اقا دن رام ۱ را

 تمدح ەل وا هسلاشلوا هد رب هدشع وف یو بولوا نداد د دګډج 1
 6 رب جرم را هه

 تمدخ كج هل زسوک صیصخت بولي ردنوک هلیتفر ھم ناش اا ۱

 تا ندنس هعدخ ناک هاب و و ییدلوا هلم وول یادختسا ا ا

 زعد فا ناعلس ناطل س یغح هيغل وا غارج هر و کت لم نو ردنا ردا ۰

 یتیدلوا ناب و حرصم هدنواس* نوناق یرقدروپ عضو كن لترضح |"
 ندمشدالک | راقدل وا هدنرهرص داسف مکر لر درد رلم مولعم رخ رهلج |

 هدقدلر وی تسد لصاو كن رانا رد 2 : ۳ نود كداسفوش مدنفاناما 1

 . مدنفا رد رالاو یأر طونم ی ءارجا كنا | 1

 ڍڳ باوج هبیدنفا كلا نف رط افا یلع ¥ 0

 نوردلا هلیببس یسادص هنسک مان نیسح ندا تنش ندنسبهمدخ هاطوک | ۱

۳ 

 ياو ش را لی ىلا ردق هوش یاضتقم یتغلغارچ < نوا 1



 لصاو هروک دد نوردنا هنگ مولعم ۳ هاب و كن رال وق شان یرهکت

 یاریس كناک هداز هرکض ندکدتا تسک تیرا ه«یهاشدا تاغتلاو

 یر هس مهن یە رص قعانف داسفر هد زل هن اره بومااقیراشیار هه واهه

د شلروب ناب و راعشا هب یصلح فرط هرک كنان تیفک تبولب نو
 ک

 اغا رع داس یرابرمش ترمضح رادقوج رس هطوا ندندورو كن هروک ذم
 ولسک وش هلرب م یتیعجهلوا هب هج ردو یاو ا صو صح یرلردب

 ههاشداب اط رب بوراو هلا هدراب "هلماعم هنر هاهاش ر وضح ز٤ دنقا

 هن نس مرد مجب هدلدقروس نوا عانا رەت هل وس تولو رلمالک قح هشقان

 یرا دجات صا ود مدرو تدن ودام کس هل ول وا تسرروک بسانم هلهح و

 ۱ یییسح روک دق نوعا ڭا ک یکوا عود رم داسفو هدنا یعیدلروب

 .یدعن ندهداعسلا بابت تور و عات هلا شاعم شورغ زو لاحرد

 درک دن ویا هدناب قلروب یراالاو مولعم یعیدلوا شاریدتآ حورخ

 هدارا قاب یدنلبق یربلاع هاکشب مقر هص وصخ

 < هرک ذب هاعا ىلع ندنفرط یدنفا تلاح #۶

 رب رب هدنرالاو قح بولوا سلح رپ اک و ندنراخا رطق كنا رهکی
 هدرکشت هنرظدنلو هدهاشداب دوت نوکبنوک یرلتضح اغا یلع یثاب
 ییعورفو لوصا تكنوامم نوردنا هدرلتاوغا هصاح هناخ طعف تولوا

 لوصاو غارچ ندایغ یا یموم تاوغا رولب یبیهاشداب جارو

 ندنواسمه یارس هصک و و هدنرهظحالم غارفا هرخا بلاق یروک ذم
 یوس ید یراصوصخ شعب و هدتساللوق یتعاتسو تقو كرف رشت

 تک بونلارخ ندنفرط زعشتفت یرلتحهلوا هرزوا راسفتسا ندنراتلود

 1 ۰ هدابلوا هدقدل روی یراتفآر مولع یودنا هدزک وب

 ڍڳ هاغا ىلع نددنفا تلاح #
 فی رشت هنادم قوا وربندهنوا یراترضح مدنفا زمهاشدام ولتکوش

 یجولعم هدکنرالوق یرهکی و مولعم هب هلج یتیدلوا راکرد یران واه
 هدتمدخ و و قاشوا قمتع هنسک مان نسح ندبطبق ٌةاط رومأم هرقواو

 ندنفیدمهلوا رهظم هب هلاکو لم تافتلارب جم ندیهاشنهش بانج بونل وب قم

 عوع تیفیک و هلغلوا هدنشهاوخ و لما هعا سوپ یهناهاش مدق لرابم

 هراشتسا هصلیخ یردلوا عج هنفرط یثاب هطوا بیبح قصلوا نایرهکی

RE 
  ONS DANNوز

 رک هرزوا ک



 مدق رها شدا ولتک ریش کرولا وش یورو ترا و

aشلر و تامولعم هن رالوق یساغا یرهکی رەد یدلاق یهنزعا یطبقر  

 ا رس هدزک و تیفیک مدنفا 7 هلغلوا یرلهن ارد عو یییدل وا

 ۰ هد یسروبب نام و راعشا هب یدل فرط

 6 باوجندافالع #۶
 لأم یرل هنس 8 ا یرافقدروب ارساو تقل هدنفح یطرق نیز ومام راق وا ۳ 01

 مد ڭا د-زح ندندورو هر ول عرب 3 رک كنو شاو وا یصلحم مولعم

 مدقم ند هتفه رب یرلترمصح شا رگ لہ یرادن اح ت ترمضصح رادق وحرس

 لام یر ود ترا سوک ید راکفا نوچتاموقرح رام
 كد . روصح هب اهاش تاذ ها هدراب *هماعم هيلا راشم ا تولوا كعد

 هلرب یار حب هب هداقا هلهح و نالي Oy رګ یروک ذم صوصح بورک ۳ 

 عاتقا ات در هیلی وسراتبحص ماطر بومو یتیزوک بوچآ شیزغا قترا |
 ید هلزع راشادلو وبق نالو یصیبام هلب اصل وب ردق هنل وا نویامه

 رم تب ره کندن ناریتو ناو در
 ۰ هدناب قاروییرهبنس مولعم یفیدلوا ناکما لباق |

 چ هرک دن هبیدنفا تلاح نداغا ىلع #۴

 دماح لیدن هشابه جهربج یرترمضح نمدفا ات بت نوک یکنود ۲۱

 هنفرط یسهداج اشاب ےساق رج ندنش رط ر داس هدوطاغ قرمرو

 ع یتخادنا لنفتو هکناط رک رولک هنفرط یی واف نانلو بارو ۱

 رادفوح رس نالو درر دم تابه هک تتعتک دارت هب نوای
 ناسا توارد وک نارد اعا دا نت هه ل

 مدقم ندنو نوسلوا كعد+ دما هدنربهن اها ش تبعم كزعد قا ربخ

 نوا یو یک نارا غارج هنککلک هصح لیدبت ا یضویلق
 داسف ندرااروشریلکد دمها باش هدنس هدن تولوا هضراعم هدنرلتدب لا

 صوصخ شفتوط هن رفام یروسشاكی كنهناهاش تاذو شا روهظ

 ۰ هدناب یرب رګ تعرس كن رخ تص روک ذم ۱
 و تاوحندنفرط یدنفا تلاح #۶ 0 ۱

 مساق قرهر وی هءاج لیدبت هنيه یهرج هن اهاش تاذ مدقا نوک 2 1



۱ E ٤ ۳ 
 ۳ ُم قرا روت نواه ع رخ او هحابطر ن OL ا , ساق

 شلزتهوک اغادجا یعکیا لید شاب ندنربک هصح لید هنشدتفت لاحرد

 | هنرزوا عزه شوا نابتسم تیفک ندسلأم یرلالاو "هرک ذن یقیدلوا
 | ذخا یربخ تحص ندنرلهدرکس س یری کیا یتیدنلوا ماف هادا حالس
 و و وا ر ارق اوا لانک و

 ]| هدنرهن کولم تیعم نکو درک هر وک ذم قیرط هلغلوا ندنرهنا هاش
 | باش بولوا یلیکو رغب یراودنک بولوا یریلوقرب درما باش
  ندنس هرمز یحتویلق ندنفجهلوا هدنریرادناهج تیعم روک ذم

 ا هل وب فسوب یا نالوا یا لی وک هنکلیک هصح لیدب
 ۱ | لدا لرهد نوسلوا هدهناکولع تبعم ن وصت ندنراد ما باش یر ےک

 E ار ناتلا نود رم درک سس ب راواو یئ

 4 ۰ 0 را هلغلوا شغلوا لاسرا هت ریلاع
 ډک دییدنفا تلاح نداغا لع #۴

 | ن الی روب یبخ یوس لاسرا هل راهدناغآ یطصم هد هد یررادقوچ وبق
 | ولتکو ش روکذم * هرک دو شلوا یصلحم م ولعم لأب نعراالا و ترک لب

 ارس هدقدلروس یرادحات ترضح راذک هعلاطمو مدقت هزعدنفا

 : عوام نوردنا تولب روب نوا نامرف لاحرد هل رالوق اغا ولتلود

 هرناشلو دما باش ندنر هعب بوسذم هش رالوق معاوغعا هناخ صاخو

 | قح هلوا بوسنم هما یوم تاوغا هداشو هل و ندنو و تصخر

  شاروپ دیدش رما هدنتحیریلوق هعبت هج هبوب بولوا مقتسمو بیدا هعبت

 | «اءاشنا مولعم هت رایتل یو تانج یودنا یم هبیس هت هدام مدنفا عب

 | یتجهیه وا مادخسا هنسک درعا باش هد هناهاش تیعم هلب و ندنوب یلاعت

 نازرا زکهدارا و ما لاحرد هنزل هدرک رس یرهکت راکشا یک نوک
 + هدناب ی

 < نیل ربع رک كالا لع $

 ا اک اورا هو ریو یوا روک دم تاتو

 || ندنیدلوا ندقاجشرخا بولوا ندنسیلاها ینومطسقو یوبنارفغز راقاشوا
 ۱۱ تا ناو وکار تک ار روا نادا ن و دی رط
 || شن و هعج بویلوا ناکما لباق قیرعت كنغيدلوا هدبابش هباغلا ةياغو



 ت وا وا ر یار اس و ن را ااو ا ر دعتسو

 نوامش نوردنا نوخسمتل وا تاماك هلا ف لیحاتسو ه هناهاش یر

 رادق وحرس ییددلوا هرزوا ماجرا ندنرافر طظ تاوذ ناتلوب ر

 عوقو هدف رط اشا , ساق 2 E u هةراو کرا ا

 یکیدشا نابر < هدن راقح درمآ ِت قحا یتیفیک یتخادنا حرلسا نالو ۱ 1

 فا هدنس اب یر ی راتلود م ولعم ۱

 < < 4 رم تلاش ندا لع 9۶

 یهاشداب ترضح تاذ هلتهج یغنیدلوا هدکعا برقت یقو نواه لقت

 یہ اوهو تآ LE كلر رظذ فرص ندرو سم ا درا سو /

 تی رو هد هنا رس یوا سصق ز دلی و تسکح لاخر اب هد تاق رب

 هاها س فد ا هد هرزوا EE درص ضعب صعب و 4 _:هح ینیدلوا

 هن راوف یکودا هدزک و هناهاش راکفا نیل وا تل ومس هدف وا

 یرربدن و یار ایا هدیاب 3 ندنراقدنل و هدرارصا دن قرهیلوا یرادجات

 ۰ مدنقا اف مقر ۶ : یی رک 9 هدنص رعم یساجر

 د باوج هاخا لع ندنفرط یدنفا تلاع و : ۱

u ۱ eا نال روش لاتسرا دل رال و یدنفا ۳ اب نیک نوبام  

 هد دلوایرللوق یسافا رک هلوج و یراریرح فار طالب :هدنراوصوصخ ۳
 هلتهح یتیدلوا ندرلاغا قفوم ه ربد دن و ملت و ا هیحراخ رومآ |

 یابک اخ هدنعلمالس یاهو زا لاعب هل ءاشنا ید لوا میلعت ھ A لا راشم تک

 یرلعح هبل وا هدرا صصص |یرادجاتبانج هل ون ندن و و ضع لاج ع وق و4 دس :

 ۷ هدساب یارو یرل» ءوزلتفآر مولعم ودا هابتسا ی |

Myاوج نالوا هیدنقا ا اا یر کی  

 شهر و دح ربع نه هرزوا نامزو نیمر قاطر هبهناهاش تادذ مدنقا می

 2 و7 EG 9 ۷ اوج مو Ey یا E اف لر شفا ره ما

 1 باش نو یوزر 1 کر انآ 3

 عاسقا E شمر سوک قل رط راذعا ست و شرود نوامه ما



 | توق ةرزوا بجاوم خدلوا فرصت هشورظ یمرکی هدهنسو قردهب ریق
 | هکاتقو لرهروچ یک فیص تقو هدلاح یغیدلوا شتآ هدزکواو تومال
 || قوقر هعسومر ره قح بانج درد مارب هدنا زمتیدلوا بی رق هفیص

 ۱ هدنشاب راغاط سفوف هداتش تقو هدزکنوامه یایک اخ ردشمروب ناسحا

 رایدلوااررپ و ییعمر هدراسک رهو مروک قيال یزک هناهاش ماراو کم

 || یروشآ كب هدقدنلوا فاعسا هن ران واسه یایک اخ باوجر هل و ود

 قول راه راع یارسوش وط دام ر هدفدارون هناهاش تیظوطح |

 ۰ هدناب قلروس یرلتلود مولعم یتیدنلوا لیصحت هینس دارا ٍِِ

 2 ۱۳۳۳ هنس ین
 ډک هرک ذن هافا ىلع نددنفا تلاح #۴

 ا راترضح زمدنفا تاعسلک وش تاذ یر رطح سدقنو یافت زر

 ۱ دب یرربقلات رادقوچ رس نما نویسروبب ناسحا رم رف و
 د یتیدلوا شغا اش راد لاعترا كرا لیمکت یتسهدودعم ساقلا
 ۲ رادقوح رس هتسهلباج تمدخ کاوش ندنفیدلوا یراعاقسا كراو
 ۱ ی مدارا نیما رام هیات فا قسم روم نیعتو بصن
 ۱۳ یا عام مادر ك لع كوش
 ۳ مع هنر اب ندنرفدم هب وا یص وصخ یرلجا رسا ورڼدهتوا

 یرلرنب ندرل هعس نانلو هدنراقا-وا یلهالکو یلهفص لرهد ردیعشهلل وا

 | نامز یرافدراو هن رافال شف هغملا ییسهقالع كنسافا یتیدنلو هدنتمدخ

 | بوراو جلف نیلا هنری كراموقرم ذعبت رانانلوب ندنهدرک رس یرھکی

 "ندنفیدلواقارم وریشا كب هب یرهکی هورکی تیفیکی تافو كهبلای وم یافوش
 داش ندنرقدلوا هدکعا ناتم هدنرایلام قحو یکودا هدقفلا یربخ تصص |

 هاربا س قح نوحما یرلمامتسوک داسفر هن رایتل یو یایک اخ

 تفك یلاعتدنع یدنلبق راستحا هن رب رک تعرس كنادوح ندا ناب رح

 1 یاهو كرادق وح رس قحدل روج بصن E یرلش ود مولعم 1

a aE “ale ahe EGRK ۰ هدناب قلروب راعشا ام رس یصوصخ 

 لک تاوح هبیدنفا تلاح نداغایبع 9۴ 3

 3 ارم ناب رکي هورک یتیفیک یعوقو هدهرص هل كېلا یموم رادقوچ رس
 ]| همهنازحاع قح كن رهن رد هدن وب ندنرلکدمهرب و رارق هفرطرب و شلوا

0 e 

4 

۳ 
۱ 

 فا قا



e ۳ا 1  uهلسداوح كن رلفدل وا رفقا نوک  
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 مدنفا ردب راالاو ار یرهروب نا هلا رشت دن ام ۳

 نالي رود راست سا ندصاع فرط یصوصح یاهو دلرادقوج ست

 قعردتا لاح ههورکوب شلوا یرک اج تسد لصاو یرایمتلای لو رک ذن ١

 هدوجوو شب وشت نهذ ماط ر بویلوا نوعا رانو كمرسوک شزاونو
 ردن د اطہش ظ وظح lL ء وا هل رب وب قلوا هرس راو ندرلش رز لس 8

 ۷ مدنفا ردکدروک شوخ ا رو تفو لرهبد

 دک هدأوج دقرو رکید دل

 تبوص یتیفیک یهیحوت انس هالح تمدد قارادف وح رصد نالوا لع ۳

 مدقا نوک دنح ندو نویس رب دلم دنن رسما لو یابک اخ هرک نا ندب

 هب هصاخ ٌةناخ نکیآ هدنس هلیلج تمدخ قلیج هتنچ هلغلوا شرو راعشا

 رکب وا ندنناملعت اغا هللادبع قیسا رادمتصو ندنیلوصف یالع نالوا شقیک |
 لهجو یه رع رهاب تەد یارادقوج سرب هم رد مصح یدنفا هلا

 هداراو نما فارطالاب هغ راناطباض یرهب كنتشک ینیدلوا نادنخو داش 1

 ۰ هدیایلوا یدنلیف مقر نه "هرک ڏن هدنقایس یرلروب

 ¥ 2 ا هب یدل ها تلاح ندداغا لع 9

 هدانا تالوم صمد رر زوم ی راس تری ی فا
 یسروبیرابلام ثح ندنغلزسن وه وا هد رع ضعإ اا لع ل همت | ّ

 هتبع راکفا یلیخ ندیلیخ یروک ذم تع یھاشدا ترضح بانج و

 جج تلود نارا نوعا یرغ وا تاج هن وامه تاکر قردلوا هرزوا ۱

 ناکرا سلح ندناشو لاح تكناشاب لع هلا راشم ا یاشا تولوا

 تاد لإ سر شارو نامرف هرزوا ىدە کج كن راهینس بانج هتل ود

 هنا كهبلا راشم یرلتامضح مهبلا یوم ناکرا راسو یدنفا بناج

 هکهدنروص وش ینعی بويل روک بسانم یلزع هلهجو ر ندنغاجس |

 ا دنماهتتج ندنفرصت تګ ڭنەيلعتلود نوت نوت ییا مور

 ناکرا تویعا زوج یتلاح و هيلا یوم سر ردا رومظ ید راروذح |
 قرهلوا عانفا هدهباهاس تاد ندنراقدل وا هرژوا عاسا ید ا ی روح

 یتسورلیا كنو شفلف لوح هن راش وشت كن رالاو تاذ روکذم صوصخ



 3 یو و ۸ و

gf ۲۲۲ ¥ 

 هک هرک دن هیدنفا تلاح نداغا ىلع

 ۰ یرلتمضح عاطلس مدنفا ولتلود

 ىلع لنلد هب یراتمضح یدنفا بناح تاتکلا سار نددیلعتل ود لاحر

 "هدافا اهامش هنوبامه تاذ احا نوجا یاصفنا ندنخادتس هیناب كناشاب

 .  || یمتریارازاپ یکنب اب كلا یوم "یدنفاهدناب یماسا كنيفيک زکفیدروی
 توبالک ] هح وا یروک ذم تفك ج ونس هنس “دارا هتل نر

 ندتساسا كن را روش قئرا یمزعا یردا رومظ داق ر هدورلبا و

 یرلیماس مولعم یراودنل وب هدزک و یهاشداب ترسصح تاد قراب و

 ۰ هدارا و سا هدناب قلروم

 چ باوج هباغا ىلع ندیدنفا تلاح #
 ساسا یراتضح ا بام اوس ےک کچ كن اشاب لع یلنلد هد

 یتحمروب هناهاش راسفتسا ندنرالوق یدنفا بناح باتکلا سر یهدام

EEEیدنفا ملس ندنرلالاو هعس قرول روب یرلبلاع ممف و یرللود  

 روک ذم ص وصخ هج شملروب ناب و راعشا فا رطالاب و هرک دنا دل رالوق

 ٠ | ندروکذم غاجس كپلا راشم هسيا رولي روب لوح هلا یعوم ؛یدنفا
 | ندهلجا كلاس جد كن راصلخم هکلب و زما زب وص ییتکرح هلمجو ر
 | ندنرهنس یا کاخ طقف سعنانم رهظا یکحهب رو هزلتف هلزجارخا
 . یتجول روي هلماعم هل هیزجام قح ندهناکولم فرط هکمردا ماحرتسا

 ما هدنناب اب یسلروپ راعشاو ما هب یبج فرط هدنا ییددلروب یرلتلود مف

 ۰ a رترضح مدنفا ولتلود هداراو

 < هبیدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع #۴

 هن وامه یایکاخ احاح زرط كن رالوف اشا ىلع e هم

 هد هسا شلروب نئمطم ود یدلوا رقم قرهل روب یر هلع "هدافا اهافش

 ثاریشعت هک و یرللوف اشاب فور دخ مظعا ردص نوح ا رویم تیفیک

 ندهلاراشم ییفک بوروس زو 4 هناهاش یابک اخو بلج هنن وامه صف
 یدنفابناح باتکلا سر یشأت ندنراقدل وا هدقمالک او بویلکد فارطالاب

 ۰ "یدنفاقرهلب روس رداص نامرف هنسغل وا بلج ه هن اکو لم نيام جد یرالوق

 | ندملایوم ناکی ناک تیفیک و لوثم هبیهاشداب روضح بولک هيلا یوم
 و هدزکرع وب تیفیک هن رایلاع بانجو شلرویب نوبامه عانقاو لارقسلایدل



 و كن a فرط اب .رتدلش 9 یهاتداب سا كج

 ۰ هدنساب یعج هنلیق ر راد ۷ رک لرهیک هعوقو روتفو روصق

 + 7 ا تلاس رد لع % 0

 e تورود نامرف را و سما هس رلوفو 4 نمدنقا راک رد تا

 یلقح كلا رات زاوفیدنفا ی نماد تاود هد هجح ساب لا

1 

 نکل هدکمورو هن مور ا كملارا شم بول هدن-ملع زق

 تویع دا راکفا یورو  یفجداوا چ هد ىس يام * هد اد

 روت لس ٠ ا e ییرهکی هورکاقاد
 >ارفا هلاقرحا ین ٩ تملا راشم یدنل وا مالک دهک و و هدز لر هبد

 و هدب رکاجدزن یرلطوا هرزوا تکرح هدمهزا رشواو قرهروب
 ۰ هدنابل وا یدنلبق مقرت ر ,یهلاح * زر ویا هلخلوا

 دک تاوح هناا ىلع ندیدنفا تلاح 9۶

 تولوا مدس هددها یقلادخک ورق مد ب یخ ندنو ار ۳ ۲

 هرخالابتوالک | هج وبا ی اوا هد | نه هن و تعا زع هن رفر ۳ ریصلا لجال

 هدافاو ضرع هجهل وا كردنا تأرح ههناهاش : یایک اخو شفلک هتداسرد |

 نامرف 9 ندن رد وام هڪ رَ یتیفیک ییادعا هلل رع كيلر و ا بونلوا

 هدنهلع هحردو كهبلا راشم ی یادنا ك لود هدناب وب شاروي

 یدیلوا شاروب یراب رادجات ععم ندفرط تن ری تاد بویفلو

 هدننارص> تا وذ نانلو تلود یالکو و یدبا ز راک هناا ردقو هد راردب و

 تیقاع رلهدام رکی د و هداموب منو مدنا ب یدیا رازلوا هدب زحااع هيلع

 ا مرام اما
 ۴# هب یدنفا تلاح ندافا ىلع $ 1"

 قرهروم هماح لیدب هتل ی هرب یرلتمضح ز زم دنفا
 و

 وش نوکو .
 قرهروم لبه dA قم رط وشراح یرعوط ند .عوط ۵ طبس وق ریش قوعص"

 یهناهاش یاد هرزوا ر روا ا تابه ا رر راو يب وبق یرازاب تاب

 ندا هذ اط ندنرافدم هلوا تات ردق هق رد هن یک زالوا رولوا ندسان :یللم

 ٤ ۱ مدنفا ھات داب قرلوا هد ظح الم بد ر در 1 .ردهاشداب وب ما ریتفر ۳ 1

  7هیوا ر مور “اط ا  oالہتسا یر کد ات دال: و یزک هلع

 حج



 ۱ ی $

 ۳ هلتع رس دلرهر دا اهلا هوا 2 هبفح باوج لرد رول وا هدن را دصو

 هغ رای رادجات قارح یروما كن هناکولم بانج تیفکو و شعثواص
 یصوصخ وش امرک راشخوا یتیفک یللنلد هبت كنرالاو تادو رووقوط

 | بسانم یزکمرتسوک تبحتو ليم هنفرط یدنفا بناح اعاد بوقارب هدقیلعت

E۱۳۰ اب و هات دا  
 | رولیروب هلاوح تیفیک رک ذب ههبلایموم "یدنفا یرلهرکص رولوا هد هارب
 | رولیشالک ایک یکرک یراقج ههلوا مالکلاذفانهدناب وب كننربهبنس تاذ هسیا

 | راستحا هنيفرت ىصلخ مان رابخا وبشا ندمیدلوا هدممالڪڪا اعاد و

 ۰ مدنفا ردخغلبق

 ورم ون
)٩( 

 ۶ همان هلواقم نالوا مظنت هدننب یساضعا اب رتا

 | مارح ج ور ییاصصا رلاضما نالوا یراکر ع كنساد و نخ قاقنا وبشا

 هلح تک ار و لاحو تفو یاضتعم هاو دیک هقرط رب یر ره هد رنک دحا و

 : ساساو نوناق هدنرنب ندنراتجهلوا روبخت هننذاحتا لوصا هنوک ررب اتیفوت
 ۱ رارق اروم رزیظنت كن دنس دل وام نالک مزد شا هحورپ هرزوا قلوا

 ۰ راشمر و

 | غراف ندی )هاذ روما هلل و ندنو اضما باصحا ۰ ( هدام یلوا |
 هد وعس وم طعق تولوا سم و دم دح اب رتایرالاعفا و راكقا اک قرەلوأ

 ۱ تروص هم راد م ها ات شانطاو ولی ودموف نودا نانلوب

 طوبا بولی رب و تلجم یآ جواه یزاغ هحاوخو یآ لا نوجماكمرب و
 تحوم یعفانم هحاب را یسعا تراحت تدعالب هلتعاقا هدلوناتسا یردکش
 ۱ 4 رونل وا انشا ندنعیدل وا

 تاررع نالک هزوننکو یاارخا كیدر ره ا( هدام یککیا (

 ۱۱ ا ا ا ل ددر رکید رخ ات الا یلامو
 ردکح هدا

 یتیدلوا ےک یساسورو یسیلصا رح كنايرا ( هدام یعچوا )
 تفبس یدرفال ندراشع و هلس اب را تولتوط 9 و موتکم تباغب

 بودا تساح ندناس یفیدلوا نداسُور كلس جد كندنک هکدتا

 ۰ ردکح هيا تكر ش اي تبحاصم قیصو تفلا هليا تلم رخآ

٠ 



 ی ا وا قحا u ا كتا نی ناب سد
 0 ردکچب ریدلب هنساضعا اب را نالوا راوج یب وعت الب شتاب ا

 یک ی کس نوا زو ر کس كب هلا قافناو یأأر ل ا وا

 ردشفلوا اضما هدلولاتسا ٠ ١ ۰ یدشلوا اضما هدنلوا نب رشت یا
 قرار لوا ا ت و

 طوبان نودا کرو

 ۱ ورو

 1 و ۱
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 ٠% ا یسهلاسر كنابرتسید واق ۱

 مویلاق هفروق ةرب زج ف ررح ماورالالاح نیسحا لئاسولانم ةلاسر هذه .
 فلاو نام اعو رشع مست دالبلا ةنسل نام نه سداسلا ۰ ۱

 لماش هراز و راشادنرف هاب زب ۰ یدالوا دک دقم ما مزب یا

 هدا تنواعم یتاکتلاب هزع رارب رب هذه ةلاطاو ۰ زرلکر شم هدناصم نالوا

 تول وا لصاح تععرد ندرانا رلاطخ زیکیدتا هدرلمدقم ر هدنس هج رد كامب

 مولعم هدزغلب هلسلوا لاعشوک و هب رت هز كنابلب نالوا شعا بولغم یزب

 ارز قدلوا لصاو هلاک دحضعب زونه رب هيلع ءان ۰ ردشلوا رهاظو

EL هقاکَتم هز ره و و نسل قدنلو هددعابه لاح رببغت ر 4 وسلا ىلع 

 هليطرڈ ءال را ندندعاوف زیبا بادا هدناپ و نکل ۰ زر ولغاترهاظمو

 لمحم رب ولتحالص هغفلو فوصوم هللا فصو و قحا زب ءان کا هک

 قبیح هدزع راتشمو تجز رلنا تح . ز ولعا بدر و عج ی

 ا ورڼدرلهنس زار و یزمدارم مزب و راهلوا نعرشادنرق
 ید نالوا بولطم كنا هکر هنوط سم یلوصا و بادا زمکیدتبا عابناو
 لاعفاو لبلد ۱ ليڪا لوصا ارز ۰ ردموزح یکحمدا اک

 یا هنفاتشا كلوا درحم هزم راشادنطو نعل ۰ ردهدنجا ره نمهیاستا

 ردلکد روصتم هدنافر هقشب ۰ ردیص وصخ كلوا دوصمس قرهلوا ۰

 هبدا تبسلا ر یرلناو العا و هداش 2 ییدعاسمان تح رانا هللا هلیسو و و

eR E 2ا  

 ارت تر ردن وا كعا اسم و هدامآ هرس هوس عفانم هنایلسرح قافاو ا

 دوخاب هنر هراس 2 "هدعاق ر نوا ریدصت و عي رقن یتسناومو فالتا ۱
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e 4هدزفد ۳ ر ۷  eو اتم و كناو 1 ِ نود  

 هراذلوا راسیلا لیلق هدننس ك نابش ندیا دشدما هتسرادم اب ورواو

 هو نکل ردیصوصخ كا 3 یس یسح فرشا جور ةناعا

 ید هب ر هغ شب رب ندنا یسیلاها ز رو ا هلق هیت نالوا

 ۰ ردهیدا ٌهب رت نالوا یعولعم كنهلج هدام وب هکزردیا لاصتسا و سامنا

 هل دا نالوا او مستند ور ا تعلم ندتوح ر هیدا هيرو

 هرامدا هلوت» وب یتا ندتبخارخارو یرالوا راکشا توقيچ هنادسیم

 | نوا یرلص وصخ ىا ءا عسا شرالوف و هدا عا و تبغر ۱

 رایت هلیسهدایز بودا سومانو ضرع لیکت كرفطو ۰ ردمزلا
 SRC یغیدلوا د عتمو فرم نقبتلاب كنهلج تس وا

 كنطووب یبس كنکو دا شهروت وک بولا هجر ار یزکر وزرا لوبقم كىو
 هعاعساه قیال ماللار اد هلاح تعبقح ز ونه زم رل هدآ نالوا یسیلاها

dgدادعتسا الص | هعاعسإ یرو زم مالک د 6 : راشادنط و عیج ید  

 كناص وصخ ددل وا یرلءهاظنرب , رام زونهو یا یرفوقو اعطق هلاع

 نا و یو هیات رو ور امزوا ات
 رتس» هرزوا لاح تئادر هلاراقتفا نالک مزال ندنوب هسنلوا رقتسمو رصم 4

 لاحرب نوها ندنو دوخاب قلو صالخ ندنوب «لقایسو زرطو و رولوا ۰
 تقع رد مدآ كجەدا قیع ۰ رولب هنلوا لوم ۷۳ رهن كّیالاصعتسا

 نوجا ار را دقت اروصت نکل ردا رطاخرد یی و كهدازا

 یعاعت كف رش ليڪا هزب یلق كنو دک هل وب ردا و ۴ ۱

 ریخرپ نادیعو حطاو نی زمشلوا یسهظحالم هنیعم تعفمرب چه هرز زوا
 هدا دد یسوز را تبسب رس ار ز رد ی ن هلا قلهاوخ

 "هدنافو هب هدرح ترمس رپ د دوخاب ر ولاقزسر E ییسویآءای

 هل و و ردا هعاضا یتاباحما نوت ید نامزلوا بول و تلآ هبهصاخ |

Jا  

 9 ۳ تود 1 یمطعر 3 ۳ هل ادم تاسو ی

 | لاوحاو مودعم لک یراهب رک نود یرلتواک زو یقیدلوا یرنیحالصو



 و

 نی زادس ۰ رولوا روغنم نکیا قحهلوا لوبقم هقلخ وز راوب هدقدلوا

 .رولوا سکعر ما قرهیلوا دنا تم یتفاطلو نسح كتفارظو تاكلي رهش

 هباکح ولقن هح ودغ تاعوقو نالوا شعا الما یتفصن كزمامز هدلحو زب

 ۰ لهلوا لصاو هنشامو روغ للصم رعصم هدزع و ردو ۰ مدیا

 سفلاب هزبرلنا ارز ۰ ملهیلکا یني رات تقیقح جد كزم راب رهشمه
 یملع بجو امو كرانا هکردقوش ۰ ردرلشهل و نوعا كعا ضرع تمدخ

 لس هدمدنع ۰ ردقوب E ریظع تصرف زونه هباشاو ادا |

 یراتلاهج زارب ندفرطرب رامدآ نالوا زاتم هدنس زعدادجاو ایآ هک ردقتحو

 هلهج و بسانم هنلاحكنب رلتفو هل هللا یراروصق هد هيدا روما ندبناحر و
 ضعب هدنرا را یراقدفار ضعب نوا قمردترآ اکر دب یزعلصت هر

 ۱۱ اد رو نیا کوب ۰ هردرشعا رراشاو اما نوک نیش
 نالوا یراحو یر هدزغب ورد را هنس زار یسهیلصا رصانع هسیا

 تبعر و ليم م لزم را شادنطو هذه ةلااو ردجردنم هدهر رګ قیاقح

 . هجرد یسهرن كناو هوا ع رز هلهجو هنالقاعو هنابلاوتم یرلهلوبقم

 هکیدلاق ۰ ردشفلوا ترشابم هفقلبق هدیسر هب هیض رع تیاغ هجرد

 نیدیسج تعصمو التم یر كرل هل سو نالک هلقع دصق ربغنم هدباب و
 شغل وا هظحالمو رکف لزوک هلیفارطا هدنس رامورو نال وا حضاو هلیسهدای ز

 هطبارو و ردکعا قیلعتو طب ر هرهلاک توقو وزاب ر و ز نالوا
 ناوخا یودبا هن كن هم رک تعیبط ارب ز رون روک رولوا رقتسمو رادیاب

 ۱ حان لوا ندلحا یتیدلوا ندهمام تامولعم نالوا رطاخرد هدنامتس رخ

 هب وزاب توق ییصم قنا رولوا لباق هصن رابتخاو باکترا یهورکم
 ارضا وئرس ندلوصا زیکیدتا تراشا هدوراقوب لا یخد هدکعا طب ر
 هن رزوا كنا یدیقتو تفد اماد هلعلوا هدامر رونلوا وزرا قمافلوا

 لو صا نانلوا تراشاو ۰ دردم ا مها تلذک كا ررتمو تبا
 قعساح هناروبخ قافتالاب ک ۱ رلمور هکردس هع اقو هد هب ر كناتسمور

 ۰ ,رتلصم صع وب ییسلک ك را هلغشم هقشبو تبع یسهلج ك زهنسن راسو + ردک رک

 ی

 ۱ 1 هدام قاس شا نالوا هدنماعم یزکں كنهسدا 7 4ہ 11 5 رد ولتضم

 کا هدر ندنشدلوا روصق هد هطساو نکل بولوا هشد لوصا قحا

 . هک هناوا یعسو قشم هلبسانم هجو هارجا اما ۰ ردشماف وا ترشابم ج

 ٭ كنا



 دک

 یسیکلوا تالئاسو و یدعا ۰ رولوا ر 1 یآهحور یراهلیسو كنا ۳

 لإ هلل س یرتسرسس سا فک و ولت و اهم هداب ز دا دن . رزوا رل سانات شا

 تاب را و یس کیا ردك بصذ رادیل و هرم و راس وی قس ولتربغ هدا ز ۱

 لاکو قرت هراتیکب یموعو هغمرد وا هن رلتموکح زکر م قرءهردشلود ینسآ
 رادت و بلر ییمدقا لسو هلا ونع قد ص كرانا هدقملشاب هعم ردل و

 تهح زا هلت رک ر نراقم هزاریحا و طاستحا ماش وا رد كا

 تلم كنا یرلغا ارجا یماکحا نالوا اسم ینانابسح هلا ناکا هب رڪ

 ادا هذ رلیلصا نط و قروهشل وا صب وه هش را هربّتعم تعوکح هدست

 ۰ رده وا میت و هداذا هرلذا ف وحو كب ریظع تمدخ یراکح هاب هد | ۱

Eرادتفا نالد روتک هئوق هر ره و كن  eیسیماح ظواح یا  

 تاعوفو رد صم كنا هداموب لقت مو ردا تیافکو ب زکلاب کا بولوا |

 هاو هسا وا دار یدمهع و لح كن هعلاطمو کا رولسهلوا یسهبن آ

 ییا بابرا یسلو تایح ندیکی كتلم هکرولوا لمسا یس هناراو تانا

 تست هرزواهمطاح "هدعاق و هلم هل دس و تار وصت ندا ناعیتساو هطاحا

 هاسس یدوفن روم هلي سهن ورد قلعت نالوا هلتام كاان رب ره ناشلوا

 یدل وا دةم كنوع ةو و هلا Es وو ر ول وا رد ل وصح

 ارظن هنا لاح كندرضاس روما اذل رولوا هدلا ید ناف ادر

 هنسەدام كعا هداماو هارب یرامدآ مزال یسلوا عو“ لوق نر

 داعگاو را تعا هرامدآ نالوا ر س ندیناح را تار و هطبار ۱ 0

 هدلح و کجە هل وا رەد هلا هروک دم "هل و زکلاب كعا را وتسا ییان 1

 هب وهاد 4 ره هدنار وهظ ج رطش TOS لوا لیصح یلصاح لصق

 ت رجط و الاح و۱ نو ا رود روکا )1

 ار تن اس هر دا و ندنکجهل هنل وا ba زەر غلو داس

a4 وصنم لوا ندنعبدل وا كتفك ڭجەلب هدیا تعواعم و لک  

 هنس هسلاک یهامژ اله E ال وا ارز  رول وا 2 یهدناف ر

 ناهس و لداع عیطلاب قلخح ترس تامر ره هل رف و و ردطو ص

 ۰ رد دعنسم هکعا تالا باس فر نالوا هدتعساح هد دن ره لاک نواح

 * ردهد ةن صو رادتفا كح هلس هر و ۲ یتسهمزلام يع لوصحو رگادش 0 ۳

 رظنلا عطق ندکماعا هلاکفنا اعطق ندنربر رب هاا لا هما یاناص و لات 1

 جد لوصح كن هعفات ا در دوتا ی زعادعابت لد
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 هبهتسینک ار ادال یر هع ولنیحالص هک رابتکع لاو همام
 ۱ ا تامدخ راموقرح لرهصر و تصخر الصا هفصو فلا

 ۱ و تم ورتلم نالوا قبال هراتعا صعب هتشيا ردک رک قفل وا مادا

 ]| تارا بودا تعاطا هت راکوی رانا ۰ ردوهوضع تمدخ یک هلیهدا
 اا اا كارو هلومیطد مرز ولس تابعلاد
 ورايا ۰ راردبا فرطرپ یتمدخو قرهیلوا دعم هللارلز وس تیغلاب اجر

 || رلسویتسپ مولعمو برج یراتعیبط "یراومش هراسایاپ ن الوا هدهترم
 1 , ندنوب زب یتفیدلوا مزلاو مها یسهدام قفل وا بصن و رام لورم

 ۱ ی الو یوضوم كمف كيا دیدن هی ۰ كدلبا ناب مدقا
 تا ۶ یرحتآ و ىلعا هدا ز لا نوا مز و را E نوعا یرلشبا

 رسو علح نایتسرخ رشد ها تتنکم
 ۳/2 ردندا ضرعو قوس یمانرسب

 | هل هجوم نددسونک یسیفرت امویف اموب كتیسناو یت یوراب كالم
 هزلکناو هيس وس زردا هدهابشم هدننکلع كم بس ورز یتفدلوا ردابص

 ۱ ٍ رب هنرک وا ندرلنا یتعنصو نف تبسب رس قرهلا تربع دندان ما و

 1 ووا نس دست هن رز وا دعاوقو لوسصا ارب ز ردلگرب لقتسم تیسب رس

 ۱ م نالوا عیفرو ىلاع هدابز كاو ٠ ردعنصم لعرب هلبارخا رابتعاو
 قيس رسیدعا ردترابع ندلاعاو لاعفا سم لا س ةنق هسیاو زالوالداعم

 ۳ هدیسهزا رامدآ تسر رسنوحماكع رک وا العف رک و الوف رک

 نوحاكمنرکوا قیاس نییآ ید ند هح رو هدهد یعدد) وای نان ندهن رو

 | ننک | تدمر هدنجما كتلم نایتسسرخ یکی رک هبا یعلاط یاضتقا ودنک
 e طفاس ندرظن یر هعیقدو یرلم ا یبحاص دوفن رفط و مزب ۰ ردکرک

 2 ۳ ردولماعا

 هيدي وسو هیسور هلس رقتر كرانا اردا دالا دالوا یرلناوح یهدزعد

 ۱ ۰ روند ما رنلا ییب رعا لویف هب را نسحر هداه او هرب-اکناو

 e ۰ رر و تصرفرب قفاوم كن هرلنا یسهدام ترا

 ۱0۳ ا ی یا سنا نشسلبافو دادا

 قرهنلوا باتا رانلوا دنم وز رآو راس وه هدایز كب جد
  تحایس هدر کلم زکیدتا رڪ د زو نه جد تقو زار هرانا

 ا :ESE ی

۱۳۶۳۷ READS SESE 



 .دنراقدلوا ا هرکرب رم جد رارواو ۳ رز 1

 داقعا ل رک نوح ا هماع روما تاظحالم ا رکو راروتل وا تلج هن ا رانا

 زر یا و دنا كرا باتا ن نوح نارا هاشو لیلد هانی 1 ِ
 زیکجهدیا مچ هت وکو رک دل داسا راشاوا هدنکا رپ هر یا

 ا حازم لید یشان ندقلوا ضراع یدبعوو لالک یس ا
 N ودنک ندنرکدمهدا لمګو ربص رانا ردراشفلوب جراخ ندلعو

 نطو ندلحا یربکدتا دار ن هک هدرارب هعشب هلا یا تویمهدنا مار | ۱

 یرلنا ید یر لز هيظع حاصم ۰ ردشعا میاضو باغ یرلنآ یرلیلصا ۱

 هجرک هبضقو ۰ ردشردشلاح نوک رانطوو كا هظفاحو تلج |

 ا روصت ا نکل رو روک راوشدو ترص هالا اغ

 مع رک رولا نک نوجا یيفنرب قحا مدا ر ولوا له سا كي هدنا
 هل ۱ دام تععتم ید ییععمو و كمرد ا لئا لب ر ند وقام لوا یا ۳

 ردقو تبالور مث عفان عن یک قالو مزو ردکتا كبرت ||

 نوحا رلمدا یاب را ت 5 e و تسارف فو نسخ لاو ایم و

 نر دلم تاب یودبا بیس هدو نک تر لوا یر برق
 ندچوارب هنتدخ زفطو ر ولوا هد وجوم تعفنم اسناد نوهخادلوا 1

 نالوا یسوه لاک رک المم و رس هه
 "یضارا ید رلعوقم رکو ك ها حظنت د را هيغل وپ هس رب كراناوج ۱

 ید یراهنسک ضعب ی راکدتا فداصت هدرباشا اجا هد هینجا

 دلم نکل ۰. رولوا یرلهدناف مظع هدرا هدام یک كعا عفا هص وصخ وب 1

 زک عرب قح هل وا یراددص لح نعد هعج رم هطقنرب تمدخ قش یکیاو |

 زرد تا هر تسردووجریخ یهدزفبب روب ن زک و راردجاتح هکر شم

 یمرادتقا عیج یهیدا راومشان قایسو ۰ راردلباق هغلتلوا رک ری

 هزع و ره هجوم ماظن نالوا رتسم هدننکلع لردا فرص هرزوا تابت

 *ل رلمدا نالوا رک ذو ۰ زرویغآ روصق هدنرب ججهكنانیلع مزاام نالوا دناع |
 هر كلزعد هل هلکن و و ردهدتکلعو ی ر وقف ك راردب و واق حج ۱ 1 3

 هزلاتما هر زعدو زردا ادا هلا رو و ات ییس هلج كنامزال یکیدشا ضرع

 هقشب رب یدعا ر دیا سما هلتبح هزع راشادنط و قرهلوا جم مص قحو هلبح

 زیکجهدیا حورخ دهرا وصنلو هدزیگیدنا لصاح جد فوقوو ع ۳4

۱۳ 
 تا

 حس



 ۱ ی

 ندنوب قترا ۰ مدیا ادف نوجا یئاصم كزغط و یزع راناب رف زب هدرلنوک

 هنتعتنم لزیضارا نالوا زعسآر طعم مر یاب ۰ زلوا تست

 ا تزعو هنس وزرا كص صضصعد یص وصح قمار هداب ر كب و

 ۰ زردبا وزرا یتلتلوا ملا سو نیما ند هعظع "هرطاخ و زن ۰ ردضوفم

 | ینا ۰ ردلبقل لج هدزعدرک الاح یرهصتن لرمراطخ یکلوامز ار ز

 ورم و

( ۱۲ 
 چ نانلوا اضما ندنفرط اؤر راد دننیبمت وع رظان هاب را

 4 ید هجر تروص ا وک

 | یارجا و تروشم دفع یماضعا هان و تکرش هصبجوم رارف نالی رو

 DN قلالو عفا هد وحس هد اوب ا ف هرکص ندک دا تارک اذم

 9۶ ی السا رسا کل هرزوا كفا تراظن هناصوصح ةف
 دفاک و مظنت دنس وبشا ندنرقدلوا شعاط هلتفص یسموع رظان هروک ذم

 هنس ۱۸۲۰ ناس ۱۲ ق یدنلق اضما ندنفرط اضعا

 ورم ون

CS 
  9چ هک ال یکدر و 4 وله سور ڭنەوەرب

 كدا وم نالا قا هرزوا كعا تمعدح رّلع 9 دل ود هس ور 7

 + : سرش دهن یشارمما
 كم ىکا ردتعم 4 رص و ترج هرزوا قوا قوس هق رط نالک مزال الوا

 هلیسارحا كنهمزال تاقیقح راد هنلاوحا لیامورو هیچ یرلولناتو رفن

 هده هلاطا هدهروم هدنع وه و برح اا رابخا دقرط نالک مزال یک

 كردا قوس هبهلاحرتو ناتسناتوب یرکسع رفن كيبشب نوا ایهم هب رج

 ىلع یینلد هبت هدهرص وب و كرادت رک ع زواجه یکی زو هدیلاوح لوا
 | هجالس انا بلج ید یی رلکب دوانرا قوچ كب نانلوب هدنهیلعاشاپ
 ۱ یی را دعلق لوس هل واعم رم ور نانلو دكا کلا نزسکغا تعحا رھ

 ۰ مردبا دهعت یکعا طبض
 EE | فیلکت هاناعفد ید هتنادناموو یرکسع هسنارف مدقا ند و یهداموب

 هلعتل ود لا هڏا رف هدم هسا ا
 ۰ ۱ ۱ دانداح ندالخ یافتا نالوا هدا

 ۱ ی ار

“hath KSAتم  hh iE iE sii GSها مپ ی یا  



۳1 

 ق نانل و ر هل رانا فرض
 ۰ ردشماعا تعفا وم اهظا اپ و نوا كمام روش ود فیعض ۱

 ورم

) ۱: ( 
 . توتکم نالی ردنوک ه وع رظان ندنفرط وای وغی ر اباب ۴

 یارجا هددسبا شفلیف نالعا همفدو ییامرف لت كاا لع لد هک |
 توف تصرف و ندزفرط ندنکحهدا روم تقو لیخ نکد هناحا

 هنلاصعسا كيابسا نالوا یدوم ییسهلازاو اعا لوا نار كند توبفلوا

 راسوتارهوحم كناشاب ىلع یلنلد هی هتسک مان وتام ۰ نوسنلوا رادتا

 هلل ما تاک وشاب ندنکیدلب لح یدلوا نوفدم كنا شا تت یذ

 .  ردشفل وا لتق

 بکر نفر اس فاتوارو هوا تام اهل لر و هی
 ترد هروک هتاور ضعب و یکیا هعفد وب ندنشیدل وا شعا كرادت هلبنامزو
 ۰ ردشعابق هن هعلق هلبا شک كم

 یرکسع ولناعع نانلوا قوس دن رزوا ا2ا ىلع هروک هب هعقاو تاق : ۳

 حو ا جد یراهاکو درا تولوا ل صاح توادع و ضعب هدانا یسامآ ۱

 یرلناتسف نانو ناو هدیلاوح لوا دلتهح یدل وا هظفاح هرزوا

 هيلع هلنل وس را هسل وا ثكجمدا موش هن رزوا یرکسع واناعح قافت الا 0

 هلرتن واعم كنا هرکص ندقدراتروق ندن روصح لاح ییاشاب ىلع بودا

 ۱۸۲۰ هنس لولبا ۲۰ ق ۰ رراولبهروک ځد راتمدحم كلوب هعشل

 ورو

( ۱۰ ) 
 ۴ دعال راد تان كارا ۴

 هما رولوا هاتروص هن ره نوا ڭغا لاغش ۱ ( هدام یګر )

 ۰ قەردنلقابا ندیدم یراولپ رص نوسلوا

 تمواق» نیکد هتنایصع كراولپ رص اشابلع یلنلدهین ( هدام یجنکیا )
 عصن» هب هقرف يکنا عیطلاب یرکسع نشد هدلا كوا ا رولب هدا

 قوس هن رارزوا كناشاب یلع یسهقرف رکیدو راولپ مص یسهقرفرب بولوا

 ول مردن وا ع ردتعم ربع دنا سهع سد ییلاها د روم تولوا شادا ۱



 د ۳ دون و د اشا هده رص و ندنغج لوا شفار هدنل اس

 ست . یسهب رب كنن ایصع برص نم د هلس هل وا شلو عوقو یطوقس هل ر وص

 5 | تب رااتیف ناتو ندنفحهلوا روبګ هنفوس رکسع ولتسلک هفرط لوا نوحا

 زا كجملدا وع راناتبق هد ولوا سکعرب لاح و زامهلوا ردتسقم هن وح
 را فلا میاض یتوق ثلث كتلم هدلاح لوا هسیا رولوا

 ]| ندنرتدلوا ردتتمو دعتسم ه رحیسیلاها هردوقشا . ( هدام یعنچوا )
 قوس هزواح هنف رط ا یرلولعاط هرق نوا تعا لاعشا یرلنو

 ۱ ۰ كغ تنواعم ادم دن راودنک رب ار هلا كن رحت و

 1 اشا لع هلت صو صغ ا دن رط هات ) ا )دارد (

 تلود هدنرلتح رارب هلا یرالدنا لاخدا هتیعج كراناتبف نال وب هدنقیعم
 ِ | یسهیایصع و لر ولپ رصو یغنیدلوا یدصق وس كن هملع
 8 1 ِ ره هلن راندن یراتمالسو تاڪ تاس هرکص ندعدنلوا ناب هن رک

 قوا ممه و لرد یعیدلوا ترابع ندن رلعا هاشاو داكا هدراکو

 2 1 ندنطوقم كناشاب یلع یلنلد هبت موق رع نر ( هدام یعشب )

 ا داس 2ا هد را a ىلع هلا رناتق هسيا رولبهلوا لصاو هب هاب

 2 ا یعس هن لدا ظنو بدتر كندنس هلواتم هعطقرب یواح قاشاو

 اش عفر لوا نر یتسیلاها یرلهطا زکد قآ ها هروم هدام یکتا )

 كيتروغيرغ بهار شاب هلبا یو رظان هرزوا كعا میهن هلرلتتسا یاول

 ۰ یا ناک و تشک ریل مش کد ایا

 یر نایصع لوا ندنسیلاها هرو« كرولپ رص ( هدام یحد )

 یلدا ذاحا و نوحا

 ]| قفس هلبا رولناتوب نكد هن وج كنعشد نوا یرلهالدبا لافغا

 1 ۱ طبر هلا یوق تفك رکص ندک دلرب و نع دهن راکحهدبا ماود هب ر

 ارجا كنەمزال تاهبش هرارومام كج هل و 3 رط لوا نوحا اب

 ی
 نانو 8 د) وا دو = وه ید ج هوڏ یا شد ) هدام ی زوفط (

edرا ایت رک تیک  REیخ تا اد نام اه تیر  

 ۷ هو 1 3 7 د

 ۱ كس ا د ندن رکح هیم هدنا تراسح دلالتتسا یاول عفر یراناد وبق

۱ 
4 NN Ne 



 تن رب هطا زکد قا هدهه و lT ھ۵ ll قار 2 هدهلاسرت سفن ||

 ۳ قم وا یچس دن . رلص وصخ ا طیص |

 شلدبا طبض ن زسکلداقارحایربیک كنج كلاط ( هدام یجتوا ) |

 راکرد ینحهنلوا لاصعتسا كنهدیدع تانس و دناوف هلتروص و هسلوا |

 یار <| هلرلن و 9 تویلوا قد هاو جا روصو E 7 هد هسا 1

 هز ود ندنکج هلک هد وجو هایش شو رع ك زو یکتا ا یروصت

 راد هب هدامون و یلدا ق ارحا 08 کت نشد لوا ندناصع" كن-یلاها 1

 e ی رک ت هدا وب ا سه ید رداد نالک مزال یداکا

 اب ربا ییعب نابع و طلب وع قار E و شد ) هدام یحرب نوا ۳ ۱

 یم هعطق نوا كم رک راک نان و هدف رسا كس هيج راح یاضعا : ۳

 چد كن راک مور راس یک یرلکدنیا لالقتسا یاول مفر هدرکد قا ا |

 زکد قآ مه هدلاح لوا ندنغیدلوا نده وف تالاقحا یمعا قالا هرلنو 2

 قاک هنطیض كلوتاتسا هدمه و هر دقاحا یی هرمالسا لاها ا هدلجا وس |

Eاتعاو تفد هناحا یارجا ندن-هجهلوا شلدبا كرادن هب رګ و ۱  

 ۱ ۱ ۱ ۰ ی ۱ ا

 قارحا هرزوا حورشم هجو یرایک كلاظ ( هدام یھکیا نزار
 باج هلو ات سا 5 ل تنح ا هد هل وط هد رب دوت یغیدن لوا ۱

 نم ورک نابع نالوا نحو دل و هدهن وط ها را ندنراغج هنلوا

 هدنلحاس رد  ردو هل وط هما طیص یناماکعتسا شم عقاو هر ی :امورو ۳

 ۰ یسفلوا تکرح هلهج واوا ندنکحهلیهدیا هفاخا یبیلاها نک ۱

 كس هدو و نادغب و قالفا بولوا ندنابش . ( هدام ی و وا

 یراکدتا لالقتسا یاول عفر ی زا ll و هدن رفعه
 هیسور هلوا شلدا قوس رکسع هن .ررزوا ل لاحرد ندنفرط ملاظ هد ۳

 قوس ع NN یسوفروق ا ا جا

 قورا تام زاوا و رکسع را دقم وزا راطباض نانلوا رک د ندنعفح هيم هنل وا ۱ ۱

 سرم سد دنطص كرل هعلق عفا 9و a ناک ی یراکدشا كر

 o تکل هرزوا لرد و 2 هلالتخا تاب را هر وم ها زلوا و رول وا 7

 یارجا ندیدع ندنسشدل وا یوق لومام یسلدا كلرادت كن ا واتا 1

 ۰ ی )را تی اا

(r) 



۳۳۸ 1 

 ۱۳۱ ۱ را تا تور ناتو هدست" ( هدام رد نوا)
 2 1 شا 9م e اطعا ییلثم یکیا كن وب هحاطایدل و لر شوغ

 3 4 1 كص وصخ رومامر هق رط لوا نوع ها یا ا ندنرلفدل وا

 یلدا مازعا

 ۳ u اوا دغو نی دفرط یدیلوپ هرم سیر ( یعشب نوا )
 1 اردک لو رومآمزو هنلح نوا ىق كن ەرخذو

 ناو رب سه رکسع تعدخ كنسلاو رمصم ) هدام حلا نوا (

 | نوا ااا كنابسا یرعا تدوع ههروم كرامور ردق كی یکیا
 ۰ یماردنوک كن هبضتق,تایلعت هرامور نانلو هدرصم ندنفرط یجوع رظان

 || جم ددم یماود كنلالتخا هروم یسلاو صم . ( هدام ید نوا )
 | "لاو بولوا انشآ هبیرت ناسل نوا كیا تکرح هنافرط یبهسیا زالوا
 5 ۶ لوا لرد كر ندیده مور نالوا ردم هلاتعا یهلا راشم
 ۱ یعومع رظان هدننمض یسارجا كنهمزال تنواعم هنسودنک ریربهلیسلردنوک
 ۰ یساردنوک هص وصخ تار رګ هرامور نانلو هدفرط لوا ندنفرط

 | هچرکا یر یرودو ندنرراب وب نتكلم ( هدام یحنزکس نوا )

 ۱ ندنفایل و تیارد تایرا هد هسا شلیا فارخحاندتماقتسا یل رط هن رع ضع

 ۱ 1 هلا فیطلت هل هدا ز ندنفرط یجوع رظان كنسودنک ندنهدلوا

 | یئجهلوا تافاکم لثان لومآلا قوف هدورلبا هدنلباقم یمهصقاو تامدخ
 ا 3 یسلریدلب هللا هصوصح تار رګ هنسودنک ید كنص وصخ

 | كن راریدم یعودنص تلم نانلو هدلوباتسا ( هدام یحنزوقط نوا )

 ا e ندنفرط یوعرظان هن رل ودنک هدننک قدوشتو فیطلت

 ۰ یسلردنوک ۱

 یدیلومزم یتکلم نوجا یرادت هیرح تابع (هدام یحرکی)
 | تاج یارجا ندنکج هل هنلا هما ول تلک ندنوراپ وب و بهار هل
 ۱ وا رانا زذا ناص تتفک مدنا
 0 و E یلوات ا ی

 2 . هب یراشبرپ ا هدفرط لوا نوا یڑتدوع 4 هروه لرامور

 ۳ یملردنوک هصوصخحت تارب رګ ندنفرط یموع رظان

 مس. هوا تو سور( تایی



 1" راد تاملف و 1 كف كي نوا هرزوآ قفلوا عیزوت ۱

 .رادتا دنا تا یارحا لوا نر ندهدل وا شاربو رارق و هن رلص وصخ دنا 3

 ها ا قفلوا |

e 
 1 4 هال ن نالیردنوک هنس هیفخ تعج ا ندنف ا وا رظان «

 هنسهل زا و وح هدب رو دهع بودا لاغشا هلا باغ رر . ندفرطرب رهیلا

 لرع راشادنط و ناٿ لو هد) و اتسا مش هد ها راکرد زیکج دا مادقاو دهج

  ثللوس اتسا نالوا یتا ك د هدمه 9 سر فا ندهرطات هر ۵

 هناګ وط و هناسرت ید یسلدا طبض تان رد :ک یمیدلوا مزلا و بن

Eیوق ا <  E Eا  

 ۳ ۳ NS و هلیوش |

 ا u اواو وا لوبناتسا ا
 ۱ هنا ررادقم یوزاو یشابز و هنسللاو یناسقی در 2 ندنرلنادوپق

 ١ ۰ یر و كنسەبر مزالم خد
Jتافو هدب رح ا قلا ایش و ۷ هدام یکتا  

 قفوم دهتمدخ نسح یاشا یک یعج هلیقاب ندنفرط تل ا راندا

 a وصخ یراقج هلوا تاغاکم لئان هج هقشب ځد كرلنلوا |
 ۳ یسلدبا مهفت

 ۱ ا یقارطا هن ندید ارل 9 روک ۱ 1 هدام کک

 نا شد شدو دادن شش یک نعشدو مور و a 0 1 ار هلا

 یعیدلوا شو لنسعنو بولوپ هب رح E تكنف و بوط هدنساق

 ۳ ا ارحا كنەمزال 9 ن وا را ی

 یطنطسف یماغا نادوبف هناسرت نوعا صوصخو . ( هدام ندارد (

 را هلا وحوک
٥ N1 نیل ندا رور كموق رم  



 ۱۰۰ ها ا ین يا درع روم ندیدم یتسودتک هسا ودا
 رکیدو هنن رب رګ رکسع راد وزا هلدتفرعم كنا ندفرطرب كرد ناب

 || هدونلوا لیدیهرزوا بولطم هج ویرات ونهصک كنرابک نعشد ید ندفرط

 هم ثب هدلاح یعیدلواو هل-هجولوا هسیا نکع یطیض كلرنوب هلتروص و
 یوا ته هناحما یارجا هلتروص

 2, كننک كلکی دعطق یکیارب شاطکشب ( هدامیصشب )

 ۱ اک هدنسهرصیطبض راک ی هدنکوا هناسرت هل راک ویشاندنکو دا لغ

 ۰ ۱ طب و شو هززوا قف دوخا و شک ندممتطو یلشا
 4 ۰ یرالدا طبض هللروصو ید كرلنا هسیاراو

 | لوانوکر ندزقل وا لالفتسا یاول عفر هدلوبناتسا سفن ( هدامیهتلا )

 | كن راک رار هلیسهّممت لرکسع نانلو هدنرلتیعم كرانادویف رک ذلافلاس

 جد لرکسع ز وک دمو یسازید هنلحاس یر تافلقو طالب هلبایوکصاخ

Eنال وب هدرللحاس لوا  E eg) 
 ٠ ردا اضتفا

٠ ) e )ندقدنلوا میت ہرزوا حو رشم لاونم رایکو رکسع  

 | برقت هنر یک نعئد هلشلوپس یسهلج هد هنیعم تقو هک هرکصا
 ۱ ده هط وا کش دیمرکب لقا رکچبوط یلانوا 5 ندن راکح هلس ەدنا

 ۱۰ 4 نواو سوق نودوا ند ود یک دع شا ندر و ک دا نوت
 بوط دقا رطا ندرنو ندنغجالوا شلزید ر ردق هب هنا وط ندنرب تافلق

 یک تك شک ود كنعد 9 ر ون : الشاب دولت ۳

A Sia isاى  

 . ارحا هداوه ور و ولتدشو دیک تر ویا ) (

 هفرط نداباصا بودا تکرح زم رایکمه هاوق راک زور هک ردیلفلوا
 یسلدا هل ندرکسع كرالع نالوا م زلم یطبض هدمهو نوستآ بوط

 ۰ نوسل وارمتتنم هفارطا رنغناب نالوا ررقم یروهظ هلا هم ولعمطدا سو نوح ا

 رادسیا ندنلبق تایزج یرلبصب ون كن رایک نعد ( هدامیحزوتط )

 | نیلهمک هدلا- سکعو تربغ هنطبض كراك لوا ندنر وهظ كرلیغنا
 هرکص ندقدلراقیج نیغناب ر شمالروک یلاثما هدرادکسا هدنرلوص شب تعاس

 ۰ ۰ نوسنلوا رادتا هنطبض كلوبناتما هللا یرابک كند«



 هدنفرط لاعتكن راصحیلیا مور رار هلا رادکسا ( هدامیکنوا ) |

 رر ید ۵ دنراصح یلوطانا هسا ردنا تاحاو هدنسهب روا كن وکی ی و ۳

 رس نریم اما هیات ال دم روا لوتاتسا ن را نا |
Xs۰ ردیللراقیح ندنفرط "زع ر  

 ,My قلوا رادم هنطبض كنهناسرت ( هدامی در نوا ) 0

 . داسا هلک كن لف توت رر هک یرزو تا باا

 یثاب ز و و یا رادش یو زا ندراباسصق ) a وا )

 یراکج هلس هدا هئه رکسع هدایز ندکیبشپ هسیا رونلوا نییعت
 ۰ یشلوا تمه هناحا یارجا هلهجولوا ندنغیدلوا شفلبق قق

 قوس هنب رزوا هناسرت ندهرق رکسع وبشا ( هدام یصچوا نوا )

 هلهحولوا ندنعحهلوا نکع یطیض الماک كنهاسر هسا رولیدا

 ۰ مش تار

 نانلو هدلوتاتسا كنن رکسع هدا رادقم یعوزل ( هدام یدرد نوا ) |

 ۰ یه وا ر رح ندنفانصا ناولو باصق |

 ۰ یسلدبا طض كنهناخحم وط هلیسهلشف سفت . ( هدام یه! نوا )

 دورا كنس هعطق یکیا ندنرلیک ناب نانلی یه ( هدام یمتتا نوا ) ۱
 یارس هلا ویق روخا ید كن راروصقو هبا رط كنس هعطق یکیاو 3 ۱

 ۰ ی هدنس وش راق

 ۰ ردبا اضتفا یسلدا طبض كنهناهج . ( هدام ید نوا )

 هناي رط) هرکص ندفدنلوا طیض یرلیک نعد ) هدام رک نوا )

 رک و لوبناتسا سفن رک قرهنلوا نییعت ساباب رادقم یعوز ن ۳

 ۰ نوسنلوا یعس هنیرللردنلقایا كلرلنایتسرخ هللا نانلو هدناعیاوت

 هجاروا ندنفیدل وا ررقم یسارحا تان همزال تن واعم ندزفرطمالک اا

 زهغجلوا مارس لئان هلتاوهسهسیا رونلوا تکرح هناروسجو هنایح جد
 ۰ دبا تمه اکا ا اا رکرد

 یسهدویو نادغبیسلوا عضو هیارجا عفوم هدنسهرص یطبط تالوبناتسا
 هدلوبناتسا الوا هکهلب وش ردشه وا جرد هدرب ز داوم نالوا هیصوت ندنفرط

 ندنفجهیهلوا نکع یفالتا الماک هدهصک رب كنيمالسا لاها نانلو



 قاو هد رق ,U نوا یرللوا a E ید E ندعات

 ا 5 ۰ یلدا قررحا لاح یاب كننابق نوا هلا یرارابا هریخذ

 . ]| یلکشت كند : رکسع هقرفرب یوک یستریا ندمالسا نالیئزوق نده ایا
 كامامک هنلا مالسا .دعد نم كرابوط دوجود هد هناح وط ندنغیدل وا لولم أ

 ]| هبهب رح نو هدننبب مالسا لها الان ۰ یسفلوا اقلا هزکد لاحرد نوا

 | تسدرد ربارب لبا قاارحا ا وی اا
 . یمادعا و جد هل راس دنهم نالیدا

 ۰ قار =| كنها ورا اعدار

 ۳ لق وع ید كنیالکوآ یر ا ناف یر اا
 ۱ : 8 رولک مزال ی هل دی |

 ورم و

(Y9۳  
 < هنتکرش ترا یکهدوتسوم ندنفرط یسهیفخ تیعج لویناتسا ۴

 | ¥ تالکنانلا هنسهرا هرایسوف یکیا ۰ ردنروص كب ونکم نالیزاب ٭
 ر كتاراشاو تاک نالوا ص وصخ هاب را تارابعو

 یب جوا هللا ( هرکسع ةناعا ) زاهج نمابحا نانلو هدفرطو |

 ۱ ۱ لا الرا یراختا دشا ها( ها طهمرج و ها درک رش)
 زا لراع ند ( زعور) 4. نالو هدقرطو ( یی رکعت ةناما ) نزا

 | (یواه یا ود ) تسب روس نوټ ند ( نعثد) نکید امآ رارولی هدا
 “ا یرادت كنهراسا تامزاولو ( توراب ) راتراتم ر نالک مزال نوعا قلا
 ارا ارادت ( شوغكم ) هروتاق زوج وا نالوامزال نوحا

 | ۰ رولو روق ندندملدبا وح الماك كرلنانلوب O شا ۴

 ۰ ۱ ریزه وک ها لوتاتسا )3۲, اقا ردرچما رایعکب

 . || هرکص (ندیآو ) ندننوک یرو وہ ( یلالتخا ) یتباسح كتکرش بودیک
 هب(هروم) ۲ ی ( یتنالسایردناسکلع ) انعر نالوا قجهراقبج هنادیم

 | شب (یس هنیفم راجت ) هود رب ند ( لوبناتتسا ) ٥۲ نوجا كمروتوک ||
 1 ۱ یتفوآ كراکنخ ) كنويق ردکعتدلب ردنوک هب دیشب دم لری هر او ۱

 1 ندنسودنک تولوا غاص الاح ( اشاپ یلع یللد هبت ) ردپ ناق رویشالقا

 ۳ قیقحت * ( نددیل وب هزتم ) ندقفر رب هکنوچرونلو لومآمراشیا ولربخ یلبح
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 نیس وار ساز رفتم ما با وا یزید تاک تم سر gS ی یی

HA Pp:۷ او 0 5 72  



 ۱ نر ااا قیدصت و ا نان قرارا نهر
 1 11۰ دا داضقت كنتامزاول ( لوبناتسا ) ۳

eوسو |  
2 )۸ 
e %٠ ۱1 4 هماننالعا نانلوامشنندنفر ط یتنالسا و  

 ولتناحور كالم مور نکاس ء هددیعس ر هر oo ورعو

 شا رباتسویشاب هحوف و هوجو لکا ولت ارو ینادیلوب هرم ولتمر حوت

 نانلوهداپ وروا هددعاسم تو وبشا هکهلوا م ولعمیراتسود ن نطوو یرارا
 كن را هل ۵ قوعحو لرلعتسا یراقدلوا شا عیاض مجاب 1 فا وط

 ىد 8 دب لرالا-ظ نالوا هنمان نا رادسکح و هنعاجراو مدام ۳ 1"

 : ناتو ور ندرت ۱ بولا هدید هلبا مطق ین ی :رازوامتو

 مولع نانلوا رمش الحنسم بو الشاب هعولط یز ,دلب نالوا رادابص ید |ا

 ییناهذا كتلم ةعونتم فانصا یسه وق اا الف نامر كفراعهو ||

 | كنس هلج تودنا هبل و هدرا ر شع رو ورندنامز ۱

 نرگس اف لهجو نو دا ےک الاف نیا ینیزوک تقیقح

 تولوا و تو هدکنرو زر ر سا لصنو
 رک ییهدلوا تال رسنیجو تلذم یک قلا 9 یب ارز دعب ن

 یامدق نالوا نمد ادجا 2 ردشعا نامذاو نقب ی سرت

 تن : رلود نک قرەلوا بجوم یی رهدقنو قوفت ههر اس فتاوط كنانوب

 هلن ورد هلزقم یدعش تیج طرفو قسیع رکفو قیقر لقع ندا رادمان | ۱
 یرلنطو مت وپسشا و نازوس یرلبلق ندنتبم نطو نشو داش هلال

 تک , كح 0 4 سرد هن رتکرح و لاعفاو تسکم طه E ی

 سا حالصا تولوا نک ی یرلم هادقا هنص الخ ندرایغا کر .ندنغیدلوا

 اوز ی ندر دکلی وب تب دلو و لا ادفو ار یروصخ نوک رع

 شهاوخ یک قوب ايمو رضاح هرابثاو لدن یی رات اجو راو ره قرەلوا ||
 هافر و یراتسود ن نطو ضمب ندنا هدهاشم یه قو تري رب و نور

 ا دن همت نالت كصوصخ و را هسع و مالتا كنیموع

 . لیصح و قجهلوا صالخ بجومو كجدبا تباصا هتسارهر هلر تبشد



 تایر و ربات نالک مزال لردا كم رحم یرلتلا كحهر و رحلت هسا مس

 راکتا رد موج كموق دارفا نالوا یدتبم قحا ۰ ردرلشعا عورش
 | هلوا عقاو قلانف هنب رب كيلیا هيا زاه وا لیدعت هلب راریبدن كنا ۇر

 ما وبشا ميدل وا لمصم ینلاکو یمارجا ن رات رد رحم ید یکیداک

 | بودیا هلاحاو ضیوفت هنلامبتسا "هدهع كرازس یتتکرح تروص كيظع
 ۳۱۱در تا سا رر وبا مبنا نخ یوو كره ید کەش
 ید هل و ندنوت یک زککیدنا فرشو ردق بسک و لیصحت یی راتب

 | مان یاقبا هلر هاج ندلاعفا ءوس قرلوا نایمکت لیلد هنب راتکرح وبا

 | یسهدافا كناغيلبت راد هع راکفا دصالخو اباصو ضعب مهدنلومأم زكا

 | یراسا مرتو برج كراكو ندن و ےب و یراکصالخا نطو هدننعص
 : مزلا هدنقح نطو هدلاح یکیدع# ردشلردنوک هزک رفرط یلع یرعد نالوا

 . | یتحارجا تروص كتایلعف ضمب و هدافاو مامفا ینی رب ره كرایش نالوا
 ۱ 1 ۰ نو هکعا هبارا ید

 هدکمروتک هلوصح رک ای سس یتسهارا هلا لوبف یتسهدافا راشادرف

 تاج هازکراررب رهو یتمالس كنهماع ارز زسهیغا لوهذو جارت

 یکجمدبا فیلکت كموقرم ۰ ردهتسباو هنسارجا كربادت و یتیهافرو

 نالوا شعنللع هدنبلق كنهلجو ۰ نوسش وا زارنحاو فوخ ندرابش

 ردلکد نکع تسبرس لیصح هقدلوا هجا تنواصم یعب راکفا

 رکف قیمعتو تفد رظن هنلاح لزفط و قحنا ردغولعم زکغیدلوا هدندافتعا
 هنادبم یتفیدلوا تالایخ و ماهوا كناظحرلم و تریصت باب را ندا

 هر تحالمو تراح ةفاک هک سرروک كلاص رظن هرلاب رد رول هب وق
 هاراد ا هدنسهر زج هنعالع كنات و یامدق تولوا ءدزع راشادند

 بناح ردراابممو دعتسم هنسارجا قاراک ادف رب ید رانو یک یراکدتا

 یتسود نطو هلشهاوخ لاک رلادینوسل هجن زک هسرولوا كجهديا رظن هرب
 ادن ونيل ) زکسرروک ردبا هدناموقو قوس یتیراروالد هیناحوهتراپسا نالوا
 مدقع ردق هنس زوجوا كس یکیا ندنو تولوا ندنرلهداز لارف هینام

 هدارو رد ردا ر روهشم ندا ه راح هلا اراد هدلح مان لس ومرت

 نالوا راکرد ناحو لدزا رتو هتشا ) ردشع وا دارا هلی رط هیبشت

 تار قلراک ادفو وزراو تریغو هدنرود-نک بوروک یتیداحاو قافتا

۱ EM Ts 



 رذک رک كوس تقو لوا یتغیدل وا 2 جد ین ۳

 تالالتخاو ییستو تواخر كرد هاکنو و هدهاسشم ید یسهلیلح ||

 دیینحا لود هرکصندکدتا هنزاوم هطزوک یلاح یمیدارغوا ههیلخاد |
 ر

 E دز ال عفانم نوسال وا قد هع زوسو شا 2 ند

 0 ردلکد نک كعا یز اھم 3 مد راب هدف و ر کد او 1

 قحا ۰ زرهدوا هلرام رغآ كب یناق یکهکود نوجا مرب كنیينجا ِ

 رول وا ا ل رودنوم نالوا هد ج اول ا ر < ا

 قفتم هلم یهبایتسرخ لود یبهعشل و كنا  وروآ تقولوا دات ۱

 تاماربحا نالواهدز حب قاب ردقو همش هدنکج هدا رو ا رادفر طو ۳

 رکی زوز زا فلج همانن العا ویشا ۰ مردنآ مالک مش هلیساعبنسا ف

 ۰ یوا ر ,دیلعاعما كر ا

 یردناسکلع ۱

 ین السا

 و سوت

1 ٠ 
 € یو هوش نالب زاب ندنفرط زو روغرغ ی ۳۹ رپ م م ور اا 3

 نانلوب ۵ دار سس ده لد تساب ر ڭا ا ۱ هددیفس ۱ رک رارح

 E اوا تود یدا مآ ۳ ی انماعم ی راعد ویتساو ۲ 13

 س وسا شاب واتمرح و رادیل و ه رب واساحور نالوا زئاوحاو ك راشم

 ا هالا تیاچب یر رشعم تلفو یش هح رو ولتاعرو راسویقسیا و 1 :

 زگ و 2 لم ۳ هک هل وا مولعم ا ندنس هدافا یتیدلوا زئاوعد صال ۳

 ا غلابم صل ق EEE س از یراب رابح ل یزید و ا

 هد هلا تیاج رزرو E هدنآ تم رع ۳ نوهص وصخ ۲( 7

 فارطالاب تیم صم ندن وتکم نالوا هرکرفرط كنولتعفر نانلو |

 راکتفا دص شا زاق ییتبنما كن هلج ی رو مو ندنعحهلوا ز n ولعم

 زا وازم و قال و همر ح و لابعتساو را وطالا برج و

 تیعر و قد وشت بلقنع یرازس یحاص كور وشا ز ندنهدل وا تاذرب ۱

 o هدنعح هرم ید وا وص و دو رطلوا یلاعت هتم هکزردیا ۳



 | تردقم لذب هچرد یکیدلک ندزکلا هنلوصح كنتابشت قحهلوا و تیامرو
 تب هنسارجا كلعفر یضدا توعدو بلج یموع عفانمو تربغو

 قیفر هزکهلج یپلا قیفوت رحب ینا هسرکا هنره یشک هکنوج زسهلیا

 ی ۰ نوسلوا
 | زکجامدو زکشادنارف هفتم یو نوک ی

 ٠ | قیرطپ لوبناتسا
 لب تر
,2( 

 ۱ < یوتکم كکب یزوروم الوقب یتاجرت هناسرت 9

 | یثاب هجوق ولراستعا كرار و تکلع ناشلو هدنراوجو یراهطا زکدقا

 2 یم زکلوا لئان هدوجو تو روضحو هافر و رع دب نم یرالبکوو

 1 ۱ ۰ رونلوا
 | ندناوذ تمرحو تیاعر ناباش یلت یرتعد ولتمرح یلماح لمهعش وبشا
 ]| كأ تخورف هدفرطلوا هلیسافا كنهمزال تامارتحا هدنلوصو ندنفیدلوا

 ٠ || ینجهلا ندزکر تکلعو یسلتاص هلبا تاقیف یلراک كعاتم یکیدروتوک هرزوا
 ۱ . هنسالآوط هنشمراص تونلوا لانغا هلیسهسیالم قلوا یاب هدهعتما
 ۰ رسهبلیا تمه هتنواعمو تلالد هنن راشیا ولتعفنم ر و

 ا او رضاح هتسارجا هلا فتم ةناعا ناوحا رازس دز ||

 یراطخا ققلوا راعشا هسیا هن تحصم زکغیدلوا هدننظ كجهشبت

 9 ۰ رونلوا مالک متخ هلبا یراسفتسا زکر ارطاخو

  یزورومالوقی دم وانت یاق

 EC ورو

(۳۱( 
 ۱ اا كنا وص یشابکب ندناصصا ابرت

 ۱۸۲۰ هنس لوان رشت ٩ یف

 نول یب ناتسب رص و شلوا تیظوظح بجوع یربخ یراتم زع هصالق

 | هزکفرط بوتکم هعطقجوا نالک اسیقعت یت رب رب ابا صوص مدا ندنفرط
 a یراهدافا هندنک كرنا نالوا هداروا هد ی نالک هر ۰ ردشلرد وک

 ۱۱۱ ی ع يارا ندخل لات باور قبلا نیل شعب و



ieدن ورا ندیلیا مور و وو شا باب ۲ سیا رو ِ ییتروص  

 یک ور كص موب اشا دیش روخو یودا م هم قفلوا قوس رکسع | 3

 تولوا هناص> و هری قا هتفهر قحا ی صسص و یییدلوا هدنس هقرا ۳

 ن ڪڪ دست وا تست هبلجو كرادت ندنفر ط 0 ربسوا و ناسا

 هدقالفا ندنکحهرب و هتشررمد ربا توعد ی هابسا هعشپ ندنفج هیهلوا

 هدهن وط ماچ ) ر اح نالک هلا هر خذ قردنلوا راطخا هرات ررتعم نالوا ]ا 7

 هدننیام تولز ]ما ا نوشروقو تورا دن رالع ( ردقاق و

 دقت سد ندقع وا جار >ا قردشان را هلحرب زسلعم جلب رپ و رارق | 7

 .هلهج و هدلاح یعیدل و عوفو مور رب ندنف رط ولن اع ن تخل و یتیدلوا .هراج 1 7

 شابا جد 7 ندنعیدل وا ہدن د دہض مالعتسا کک رد قفلوا ور 7

 یرلص وصخ ما رم جور E نانلو هدف رطل وا تولوا فالخ یت رومام ۱

 هل هسا وا قجهوع وقو یثر 4ا واو ٹترابع ندنرعا فیجارا ریش نوا ۱

 كشهتسراو یعح هنل وا دادما ی د ندف رط و 5 یکچهدا IG :ءول هيس ور 1 ۱ /

 ۰ ردد وأ داراو درس دعنوم “لدا ڪن ا اکو و ود ردهابتشاو 1

 را او لی 7" هلاو اب رد س a ندنماقفر مدس رصد ندلیصفتوش | 3

 لاسخو مه ور یرظهتسا نکو نظ لسا ك یکردتا نالو ا 4

 فس ددعر نالوا تلط AG هنکب هیام ۰ را ا |

 e هر ماد اشاب سر هس یدنلوا را هلرع ۳" لات جد ۱ 0

 ۰ ردندرابخا نالک یکی یغیدلوا ش دا ۱

 € بوتکم ر د ندنفرط مود 7 ۱

 شل ورد اب قالقا نالوا یرادرمم تکی وجوص با کاز ۱ نرو ۱

 یرد هدیبح اعم فسا ۰ یدبا اشک هز یلغوا كنك ارواتسا و 1

 رهوخرب نانلوا ناسحا ندیهاشداب بناح قرهنلوا تلج ۵ یلام تابام وق رح |ا

 ندفدنل وا ۳ ۱ رو" تور ندا ردص فرطو اطعا هندنک یطوق ۱

 هباکح یتغیدنل وا فیطلت كر هاب رپ و تآشعانود ید ندیدنفا تلاح هرا صا

 هتلود هتبلا بویلوا یهت یبسو لصا كتافتلار هداعلاقوف هل و هدنمهرمص ||
 كنس هقشب ندفرط و قا یدعروک وا یشیاهدییدید ردشمروک شیاولتعف» ۳

 ابآ دز, ندنکیدرب و ببس هلاوسو یرح هدای زاهد هند رد_یمادقا را ٠
 ردلکد برج قو قو" ۰ مدد هل وا ی راکفا قلعت رح كنەىلعتلود



 نا ۳۸

 ۱ با اب e ویقو زیسلع و یرابضعب ندرایل رانف مب طقف

 كمردتا نابفط یتتلم نایتسرخ نانل وبهدناتسکرت بودالیکشت نخ قافتارپ

 : هب هیلعتل ود هسداهیضفوب راسا كعااتفا ينيراناعاخو ناح هلبیسو و

 اشا كلامو یسلا و هردوقتشا نداتدوع ندهبناب و شا سکع یدعُم

 لاها رهشیلیا هدناتسد رص یلاوحو كرەشلر هلئسلاو هنسو

 | ۰ ردش وا ما یرللوا قالوف زوکح رز رحو لاح كنهموقرم
 ردقو یرارخ جد كلکب نک اعلاقو ناک ر شاب یلام تا نده صق وب

 ۱ 0 ردن وک زکیدت هسلوا قحهنلا رخ یعیدنلوا هوفت ندز یدرقال

 هراس ر نوا معا لف ةرخ

 وو
CY 

  9ډک نالی رب و ندنفرط شولیم راد هقافتا هلا ینالسما یردناسکلع

 6 یتروص دنس

 لا و هنمان هتفتسو دععک تالابا هلا ناتسنات و ینالسا ی ۱ تا

 | قرفلوا هتنان لرولبرص جی ونهرب وا شولیم یارنکح شاب ناتسپ رص

 ۰ ردرلشعا هلواعم هرزوا یا هجو هدنراب

 e ا ا ددا یر واک ت ےس نفر اوا کاوش
 ی ۱ وا هد هم وع و دص صحت ترو ۳ ی ام

 نص رولت ندا اصلا هناسب رم اا ۰ رکحمدا هاج و تنایص

 هدلکشم عقومر یر ندنیفرط ًاعبار ۰ ردکجهلدنا هباجو لوبق هلتروص
 ًاساخ ۰ ردکهدا تنواعم هلهجو ره یرکید هسیا رولوا قج هنلو
 * ردقج هنلیق مادقا و دهج ندنشرط هنسارجا كرما رب ره نالوا عفا هنیفرط

 || ۰ ردقج هنلق هدعاسم هن لرو رم ندناتسد رص ؛لراولنات و هدناګا اسداس

 رومآب ا ا ردنوک هات رم ندنفرط یتنالسبا یردناسکلع عباس

 3 ود قاک هب هباقم رد هاب ۰ ردقح هنلوا ا هلهجو ره هص وصح

 f دېم نک د هن روم هام جوا هلا ۳ ندنح رات كس ويسا هب رح

 || هكدا لالقتسا بسک هلبماع ةقفتمو هعخج تالاا ًاعسات ۰ ردعج نلف
 ورک نده راحت هلا مالسا لها نالوا د كەدا ىب هکلب و زه ذم نیکد

 7 ¥ ردتجهیلر وط $



 1 ۳ هول ره نا واریخ ه دنمحب ا .a ا ردقج هیلروط |"

 ۰۰ ردقح هنلبق ارحا و ذاا ۱ ۱

 ۰ ردشفلف اس هلهجو یلوصاو میظنت یدنس هل وا وبشا دام اس

 وەر وا شولیم

 ر
(۳) 

 هرک ذن هیدنفا تلاح ندب ل رتا %

 . مدنفا منع تم ل چ رھ انا رد

 طالخا یکیدلبا عار سس در نهار ثاکب درج در كوچا سور

 ررګ هناجرت ینکنارف نببم لا نا یه رور 1 هعفد و داس در

 .ندلا ريت 4 یتیکنارف كن راتمضح یدنفا سار واتلودو یسهرک دن نالوا

 ةلااطمو یأر ید كمدنفا ےن ت یلو هدیاب و و اوج یکیدلیا اطعا

 تفادص دبع مولعم ندير رفت كن رالوق مش ادنرف یرلهناس منلالو 1

 جرات وال و كليا ندنسایر ماش عقاولا ف رد-ثلوا رام وسر ا

 نیع ضاع هلا رت رسیاوح و زسهلباقم و تاداربا اعا تدسفمو |

 لولد هدهلارکترشو دلزار هادو ا زا
 نوا كمانر و دا دف هتشر رس هداب ز هد ود ره يللا نالوا یحاص

 نودا نشان تیاد رو یالف اخاو نماز اف را و
 هاد لوصو ه هبلعرد درک شا هدنرز هال الو ام قیاقد دزن

 یا دا ءاع» هل اوکو نبع ضاعا هد هح راخ ا ها 9 ورتدم

 لوصا وبشابولوا مهناقداص دوپشمیفنیدلرویب یلاع هدرک رابتخا یوصا |
 تكنروق زاو ندنسدقولأام تار ورق ل یا سا
 به رغ صا یتیدم هلوا ر کر اکو دیفم كد هب یدعش ا ی رخ

 هک اب و2 تولوا 0 عاوا e ا سکعلاب و

 اف قح تایاکشو راذعا هدندنع هراس لود یزتت وکس لود هور

 یعاس هنداحا داسف ٌهعب رذ هکعا ن ولت 7 یس دالعم ا ر

 هعیدح راوشم نالوایم زلم ورندهنسزو كن وا هیسور یسهعیقد یعح هلوا ||"

 یلاعتلا ةيانعب هکاذه عم ردلسمو مولعم ندنسپ راکنیمز لوصاو یراعش |
 یرلهدرک ایحا هدنب و ردهابتشا ی یودا هددیلعتل ود د قح هدهدام ره

 ع SE ربع ند رتفادص و تربغ ۳ طلسم ا اه



 ۱ نساح تیثیح و یمانش راح تلبضف نالوا راکرد هتلر و عاقسا ین

 | تاضورعم نالوا عقاو هنامرح وبشا ارورفم هش رهناملا ىلو دنویپ

 رصاقرطاخ ردات نامه هلمزح یکح هبا حجرو زواج هب هنسکرب مهنارتک

 . ]| ترساح هرامشاو ضع هناقداصو هناخاتسک یتاعلاطم نالوا مهناقداص

 .ولتلود ود ردلکد زن اح یس هلخا دم هب دیلخادروما كنسلبا هیسور ۰ مردا

 ا وس كنيچلیا یسدافا هب یکتا رف كان راترمضح یدنفا سیر
 | تقد نع .فطع هد لا تاب هتاداراو ر راقت كعوس رم دعشد ندنعددل وا

 ۳ | یکیدلیا راکذتو تع هب و ردنا حاتا یتیاکسو ها یتیدلروس

 . هل خادم هب هبلخاد روما ندنس هرک دن نالوا هیتیکنارف هنو ندهلاکم

 ]| عرفح هنیتکلع نالوا طو رمشلا تحت زکلای هکلب ب ۱ نا نام ییاللبا

 | هراس تااکش هلتهجو بودا هلاقم هل اوج یکیدلیا نایمرد یداوم
 ی غوضوم اذکه ۰ رولیهلوا بای هجرف جد هنبرب وزتو عازخا
 i ندنا لیصحت یدقا ردقل وا قح ریغب و عاقبا هدقالفا تکلع یلاظم نالوا
 دادرتسا ییکیدرب و هور هب هت وا هرو نوشا هداماو در ك هج هرق

 | یطوبقم كکب هج هرق موس ر ییا هسا نولسد نوتسایف اعداو

 i 1  هدقد لوا N كاوت ن رج تالیصح نالوا

 و | باوج ود یدایا اا طعا رتف د ر نیبم یغیدلوا شعا ف رص هفرط هن

 ۲ 1 تقبس هشلود نالوا یتعلیلو كموسم دوب و مالا سفنیفو یسر و
 E ۱ 9 رارمصا یرادالوا مه قرهلوا همی هناي و ت د نارفک ندا

 ]| یکیدلیا رب وز و بینر لق هلص رغ كعا لوخدم یی راتلو مهو

 1 o یک هدبآ ناب ا هد ھل و یا هنارا جد ی رفد ر هلب و

 | عادا ید هه رکتسم هتحابمر هدنس نتلود یقیتعلا لحال ننعصو بذک

 ۱ ۱ | ییهماع هناك ا ا ایا تالذک رداکد دعس سا ی دا

 | نش ثاریا هب هیلعتلود ناشو و هن راعا و دع ,ریرکح نیدلاتح یعای

 ۱ زا ااا نالک هروهظ ا هنففوت كل هب ريه لاوما ردنا هصیقت و

 ]| هدافا یتیدلوا هلماعمر روشیقاب هتاسل كندیجلیا تلودر تسودو یکودبا

 a را صفا فرج ها روطاروپ

 ا بیو هدر ا ا نایذاو دارد شک ادب



 U یهو ا و هکمادام هتروصو و |
 ردنا راظنا قرص نساعد ندو سر 4 ولطم غلام ۳ دهعت دند اج ۳ نر

  ردلکد دعب ند هظحالم یس ك ولس هن اطسفسو تار وز ادد ود ۳
 هباعایبم را كت سادا صا هد لاق ندبلاع تان ید لیا هدنروص وب

 یشاب هلا م ده ید ساف یانبمو قح هلیف سردنءو نیهو ا یفیدلوا ۱

 طق ندفرط کدو ۳ ندق زد قورت اه .دزوا ۳

 هوا كنس هطبضم هماکم نالوا موم قایسو قایس بود تا
 راذک رط ۳ ههادب ا نمز ن الا فلا س هده هسلا جات اا

 اقول دمهنا رک اج + هتد رع بولا ۱ رزق "ییاوج یهافشر ن ۳ مهناقداص

 همدقتو ضرع هناخاتسکو هنامرح هن هام لو یاوتحا تلود یایک اخ |
 ردك مالا هل نم ترضح نامرفورما دلا هدابلوا مدلیا ۰ ت

 ( تلکس ]

 وعو
(+) 

 4 شولیم طرشت ات ترص ندسیتنالسیا اِ ۱

 د یسهجرت كب وتکم نالی زاب هنفرط
 نالک هروهظ م دقا ندنو كنموق برص راکبج و تیبا رس سنا

 ثبع كل عا راکذتو داب هعفدو یی زا هنادرم رانا و هلاریلد را وطا |ا
 راکحداب و یراسما لیتو ته باک ولش و ارز مردیا دع |

 تب هلا نرز فورح یراهدوتس بقاشو رانا نالوا نارود

 یاضعا هلماب كنيتنالسبا قوس ۰ ردشفلف رابخا ةفاك فیاص |
 هلو روم د وصف تبع نالوا را رد هوم تر نت شرط قاد

 هقالع نالوا هتسوب ةصاخ هزکنانج نالوا یک شاب كنموق برصو |

 كنموف برص نالوا تیسب رس سینا هنساضتفا نوش تنداخم نورد ||

 تبص كنسهناردام رات 9 هنارلد تاکرح نالو عوقو رغ رل واناغج

 یکیدلیا چم ییاطاس بضع و نیک هدنفح ردفل وا دسیادنلپ تک

 ًارخ رح وم ردعتم وا روبی هب هدافا و راعش أ هابا هباردارب صولخ ۵ ظ

 طر در هک رابخا نان وا ذخا نالک هر وهظ له ولو و ا 1
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 شومعارفهن ردقهنآو BE قرط یر هناروسج تاک ر حو 4 اریلد را وطا

 هکردل والقاعراک یدعا ردنکع یسفلف شومارف هرکص ندنوهنو ردغفلیق

 هلر ریبدنو فشک ر ومظلالبق یتا یک و ضراوع نالوا لقح كشيارب
 3 هفاک لرد و لعع والنمو هرز وا زیکیدلب متر سر دىلا تکر ح

 نسح كتل مر سانلادنعو هللادنع حد هسا ند همزال یدوجو هدا

 یودا مزلا یدوجو هلت ولوا هموق ردمر قجهلوا لوسم نوعلاح

 لالا قام حاضیا هدنا را مت ناواو ایحاص ٠ ردناسلانع یفتسم

 یالوقماعحا طابثتسا E رهاوظ هحرب دقت لواو حاتح هزع اقرلع تاذلاب

 قلوا لاح هداننا و داد تاقرلم والتمو دهسا م وه وم ربع ص أ یتح هلوا

 بسنت یلاسرا عدا رفنر مات ایا یدیتسرا هضيرع لقان هزکیانج هل رقت |

 هدهرضاح تاقوا ردا مار فشک یک مب اور یبهموسرع ۰ ردشغلوا

 هنناراعشا و تادافا هنوک ره قحهلوا عفاو قرفلوا هدهاعلاو هلواعملا مزال

 ندفرط رک هک هه عب ۰ ردمهنابح ل ومام زكا داقعاو رابتعا

 درع هلبارک دلانا طور هرس ندنفرط یسیلاها نان وب تاللع هاب رک و

 اموع ینادناح لزکبانج الوا نعت ما ددر اعطق هدکعا قافتا دیک اتو

 | اات قفلوا رابتعاو دع یزارفارسو زات ةصاخ كنسيلاها تكلم برص

 9۶ 2 ا ر ر رو كلت نم لا رکیانج

 هیسو ر رکو ندنفرط یاقلعت یکروب هرق فوتم رک زکنادناخو زکبانج
 قماغلوا هدد رو لخد اعطق ندنفرط ولی رص رباس نانلوب اقافتا هدنتکلم

 هدنآیتیدل وا هداماو رضاح هبادعا "لب اقم هدنجاح نيح یموق برص اعبار

 هلا مشادنرف یتناماو دادما مزاولارکسعو الام بسانم هلاح و تفو هراودنک

 ۰ مدعم هرزوا كمردغش 2 هللاتاذر رکید رتعم و نیما یک كنا دوخاب

 | قرهلوا دك رهو قدصم ندرلنکمزال لاطاو تفولابسح هيلع ءان

 برص هدلمو تقو ره دغاکوبشا ۰ هدنسوزرا كغاذخا یزکباوجرب

 ود هل وط للا روت سدو ربتعه رعمکح ید هرفتسه نیناوق كاموو

 ۳ ردر وطس

 هنس ۱۸۲۱ یا نواک ۷ یف

۵ 



Eنانو ناو هدنتیعم اشاب یلع یاد هپ  eو یو۴ رظان  

 هک رسا اه اس ال ا نالیردنوک ندفرط 7 1

 اهل شاپ یلع ات زسهیلبا تک رب اتو ادصم هدراکو لاح ره الوارا
 ۳ وا كن رکسع ولنا ر ار هلا هظفاحم هنروص ره یزکقافنا نالوا

 0 ار :.هلبدوجوم لام اشا هدلاح مایا زا سزبسد هنعفد ندیلاوح

 ك نالوا یدّوم اا ینلاح یکسنا دعب نم بونلو هدركلا
 تورابو حالسو رکسع ردق یغیدل وا ن ك الا زىسەدا تریغ تلامس

 تلود عیار زکسیلعا مادقا ی رک كنه رح E اسو :نوشروفو

 ق ىلع بويعا ا "دلاوح هنس هدافا رب ۰ كن : ررومآم هيلع

 ماعا هن درط و عفد ند ءلاوح لوا كمالسا لها ها كعا هلتفاح

 هنس هیر كناشاب ىلع قافتالاب هلا E ا ادا زس هلی

 ایج ردماتهبت نالیردنوک ندنفرط هنا رطب نوما رکنا ییس |
 حورشهجو بودا دعابت ندتکر > اقف وت هنماکحا و ندنفیدلواش 2

 هنس ۱۸۲۱ یا نوناک ۲۹ ین ۰٠ ۰ زسا تکرح هرزوا

 قره 0
 a ا

 4 هے یو۴ رظان نصب ط یردم هیلخاد نام ادع %

 و ردب وتکم نالپ ردنوک ر

 ی را لوس يکيا ندنلالتخا باب را هسارف اب وک مدا نا

 كنەترااتو هدنرقدلوا قالد ەئ روطا را اوا و هب هناب و هلتفایق

 هننلود اب رسوا یتتفص یروطاریعا هما 2 رد یعیدلوا شعا زارحا دف

 ان رسوم شو ی رهیلوا یی سفر ط وا هشت روم ا قیدصت ۱

 زوب رد هن رزواهسا رولوا قج هب هل وا تقف! وم راهظا هدیایو ندنفرط اود

 ندنراکدتا ناب ییغجهنلق رادتا هنتقثاوم لاصصسا هلیقوس رکسع كی ||

 هن روطا ربا هیسور هلتمزع هغروتسزنپ نوح ایحورت كص وصخ و هرکص
 شود و نسخ نب رق علت . رسا ا نالوا هدناب و هدنراک دنا تعجا مم د

 تلاح تونلوا میم نت نط ای نا دع مدا 2 ید رعف یاو



E.قرەلوا  Eیساسا لصا كنوب ا . 

 قاغا هدنس یراتلود هیسور هلا هسنارف كندنفا تلاح درج بویلوا

 | بانتجاندنسارجا هد دش تالماعم ماطر هدنراتح راهور ازامحا ندنعوقو

 ۰ ردشغلیق عاربخا یتبم هنضرغ یسعا

 n ورو

r. (۳9 
 ۱ 4 بوت هب وتاسفا نانلو هدیلعایسا ندب رابعوق نارتسا هدکی هحوه ۴

 هنس ۱۸۲۱ ترام ۸ ق
 kS رخ ا راحت هیسور هعطق رب هزاع د نما تا نوکو

 ِد 10 هداز كنهجهرق و هنکسا نامطح و یردارپ كنوحوص لاحص* یکی نادغب و

 ر ۳ ۰ ردراشم م ریک هب هنقن ق تولک ندلوناتسا هاب رلایلماق

 9 .بودیک یتقو هک هرزوا كعئروک و رو وا هسلا هنهداز ك هجهرق

 | ندهبعبر زوب هدنبیج كنیلرصخ هدلاحرب مومو ردکم و هراچب مدشروک
 | ندنغیدلوا لرو ځد اوه بولوا هدورګا یسودنک قو یش ر هقشب

 3 ۰ کمد تاقالم هلبسودنک راب مدشروک لا یلغوا زکلاب

 ۳ را هسلا ردق هلملا فصن ىتقو هک و مدرب و جد یکروک ودنک

 . یادف هدنروغوا تلم بوزک هدنجا روما هدنقو یلرومناب وا نوچا
 5 راخقا كوب كب ییمدخ ا نالو نوجا راشادرق ندا شیاساو تورت

 3 1 ۰ ردشلک هلوصح حرف هدایز ندکتیک هراولاب هدنرسم تقو ندیگیدلی

 هدلوبناتسا كلیدعت هدهسیا یولعم كنلود یناموفو صالقو شرکب
 ° ا میش وا ا ا هرووآ تنوکتس تولوا تورا

 ۲  تعاس شي بونلوا بلج هنواه نیام قي رطب مدعم نوک شپ ندنو

 : . ندنفرط تموکح نتافس نالوا هدنتلا یغاربب هبسور ۰ ردشلاق یرادقم

 رووا یریفس اهیلاراتمتلود هد هسا شغل وادا رع قغلوا ایر

 ۸ ردشملوا عنام

 رہو

)۲۸( 
 تب و یسومان زوروفآ كنق رطب مور #۶ ۱

 | وو سوپ وعدا رس ی ( امور یکی ) هللا یاب تیانع هک زب

 قیر



 تمام ی ك ناو ا بوسام هنوب راوح زسوپ روغیرغ قیرب
 رسوب وتسل و سو وهسد رد .دللادنع نم بح م و رادنل و هزتم زب زع عبات ۳ 1

 لحس ترضح مز زسادتمهو زراشادنرق ولتبحم هلسدف حور بولوا || .
 هطلع هلا لوبناتساو ند یاسر هدهناحور راد رهو هدتساسیک وب زا

 رطب ۱

 واتمرح ناب ایا هساح ور حمام ی هل جا زاغوب و ۳ ا ا و ج

 بولو هدرب ره هلا یرا فطا و رانابهر واتفارش و راس اب اب ۳

 ندنفرط یلاعت قح رلنایتسرخ هكرابم هلجاب نالوا زعدالوا ولس ||
 ته
 ی ی یخ

۷ 

 رونلوا رامد هزس ندزفرط هلنابن یاسحا مالس و تیانع هرم :

 هرلن زدی مر کو فطا و ناسحاو ریخ یارجا یماسا سا كدا نسح ۱ 1

 فطل لئان سکعلاب و راکشا یک شنوک یودیا تدنارکش یاسا ا

 تک هللا ك اخو ا رشا ندا رەكو راکنا تولوا تمنو ۱ 1

 کاو ا یغیدنلوا د رشتو چ د ندنفرط یسیع ترصضحو هد هسدقم 1

 یتفص كاروکنا ردیسهعبف تکرح كنادوب نت اخ هرزوا قلوا لاا 1

 ةىلعتلود ناسا هدرورب هلا ناسحاو طا ا ی تمتیلو || 9

 وصنم 4 هناروربل رلتخا و هدساف راکثقا :قارب هلوا هدنهبلع عایق ةیدبا دا

 ندنهدنلو ها دنع نم نیعم قلهاشدا و تموکحره دلا یدو دو وو ۱۱
| SRS 

 رد راهش کو دی کوکر فلاح شرط هه و و
 نیلا ناھا یدنشو یا یو یدا قالوا لساساو ترلتب ی
 یزارف وات اع دوکو ناعم نالوا لر یک هک ناوش لک

 دنا وتو رک و یدا ناوی دا یرباسلع لغرا نا تشالسا
 مزعشاپ ندیهلا فرط بولوا محا رمو فاطلا ابن ى عین ریدلیا لاعاپ ۳

 لاح موقرم راکفالا دساف كن هنس تموکح نالوا شاروب صیصخت |
 ید موق ردم والغم هزعشا دلم هلج هددع من یتددروب ناسحا ال تب ۳۳

 راستعاو مان ی و عیفرآ هب ابلع تاحردو بتا هدلاح یقیدنل و ریقحو || ۳

 ماقم صوصنا یلعو داو انغا لاصبالاب هفرشو ناش یایلع حوا کی

 عبطلاب هسیا موقرم یدلیا سان کاح كرهیلیا رف هلبا تراما ماشتخارپ |

 تثابخ روناحرب قلم هلبا تمعن نارفک یاصقا بولوا شیدا رب رک 19

 ةاحف رارب هلسهنوع ماطر بولوا یلغوا اب رارف ور كوا هوار 9

 قافتالاب هلبا یتنالسسا ی ردلاسکلع نایلبا تأرج هلوخد هنتکلم نادغب ||
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 دوخابو صبرح هذاک فرشو ناشو ریکتو روعشلا بولسم هدیسیکیا ۱
  نالعا یتلع لالقتسا و تب رح قردتلو ندناعصا هلطاب راکفا هلریبعت رکید

 أ نالوا درر راسو تلج یهلنخو لذارا قاطرب نانو هداروا هلا
 هبهددعتم لاح هرزوا كمءروشود هکاله هطرو بونازق لافغالاب ندرلشادتلم

 نوجا كليا عیهشلو قی وشت هلتروصرپ یتیعتسمو مارعا رارومآم ماطرب
 راکفا كرانو املا راشم تلود هلا لامعتسا ید عسا كنتلود دبسور

 نوت نوت و نالي فرص هسیاو رلیدلیا نایمرد یتفیدنل وب نیعم هنناکرحو
 ردیلوصحو رثا كن را اعات رورغو راثد تئابخ راکفا بولوا ساسای

 نەطو مذ ثروم هنفلروطاربعا هیسور قرعلوا نکعان ةعببطو انعموب ارپ ز
 هماتاب هبیلاع تاب ارب رصکیسجلا ولتلاصا نانلوب هدارو هقشب ندقدلوا

 1 هل ندنفیدل وا یتامولعمو لخدم الصا هدشیا و كنس هع وتم تل ودع دعتلاب

 | هتل ود ېک ی نیدل وا ندنساضتقا یسهفیظ وهلرب مبل و مد ییهروفنم تکر ح وبشا
 یمهلازا و عفد هلیسءلا یکوالوا نآرب كنهعنش تکرحنانلوا رک ذو رابخا

 رک و رخ نالیرب و ندنفرط ریفس رک هلتروص و یدلیا راطخا یتموزل
 زا نالوا ندتفادص و قدص تاعصا دوخاب و طیص ندنفرط یراظفاح دحرس

 نانلوا رک د ندقاروا نالوا ش تل وا | زاراو ًاطعا ندنساح زع راشادتلم

 ۱۱ سنا تقی یراسا اولا يالا لنضاو سانا داف روصت
 ۱ ا ر ت ی یراهلوغ تریو و ساتسا خش
 للم هدیهاشداب ترضح ةياوتانع ٌهیاس قرهنفاط یبمان یرابح تی رح

 رهظم ه یا رس تازاستما ۵ وب یتیدلوا ئان كن رب 2 ند هعبات

 دیو را چه لاوما رارب هلب رللایعو دالوا هدلاح یراقدلوا

 .ندداسفرهلزع* ذم قحهلوا بج وم نصالخ ؛لزعاح ةد را ما ءەصالغاب و

 ناتلو هدقاشب هرزوا ماراو هافر لاک هلیس هظفاحم قرهلوا نوصمو یرب
 هن راتحارو شیاسا كنساقدصا یاناعر كلزعاودلا هيدا تلودو زع راشادتلم

 ه ین اسنا لقعو هللادنعنم روفنمو عینشو هلسوزرا كمروتک للخ

 نالوا فاصنا "هرم ی و مورح ندنادجو رایدلیا یدصت هتکرح زاعشقاب

 نالو یسایاعر ارمهعوبم تلود هلب راهنانونج راوطا هموقرم صاضتا
 | موعلا لع ىلاعت هلاذاعم هلا بلج یتدنحو راربغا هدنهبلع زع راشادتلم

 تلم بع هل ژلوا بهاذ هنکلسم قلوا یاد ییلالعمضا و فلت لرقم



 بس
 یی راقدا وا یرلادعا دللا و یل تود سکءلاب تولوا رو

 مەس هدعلرادن د هلعم وط ییماکحا لنت هسدعم و هلا نينا و راد ریس 0

 و

 تلفغ ماد ههادبلاب كنب رایضعب ندنارغمکبس هدهسیا راکش آ یراقج هیعصا
 قل رطب دنع داوس فد رش سدق نداغل دنلوب ل یراعشود هالا ضو

 یس هشاط راک واراشعا و تلمناک را نال وا فرشو ناش تاعا هلن رلباذح

 نالو هد هج ردو فنص ره نک هدنداعسردو ینا رحت فانصا ره 1

 ندنساضفا زم راکطاتحا و نههناح ور تفئاظو قافت الا هاب را یاقم تنبلاها

 a یعیدلوا ند 4زال قعاروط لوا ندنرو-هظ قلاتفر هرزوا قلوا

 یرلنابهر تالحو یراساباب اسیاکو یساسور زتسانمو نادیلوپ هزم هکزس
 هوحو نالو هدرب ره مومعلالعو ی ررشعم ارقو درصق و یراساناب شاب و

 رب رش موق هکزرایا دلتا دیک او غیلبت یزمحاصن باطفناب هرس زکسنا بک و

 هزل م وعو عضو هنادیم لب تشک 0 ی راهعدخ و هل ج كناهاوخد و |

 مت ید رقدل واناهآ وخد و دوم رانو و لالعمضا بج ومو رڪ

 كنهد-فوو زكا تقدهن راساسدو لیح لو و ترغو تم هرهشتو

 ك رات ومدا رو هارد یاو و لیدر
 كني راتل وا هدرلهرشط و هزفرط ی هنامرح تارب رک یرلفدلا باد هداسف و

 نانلوا تصن ندزفرطو نادل و هوم نانلو درر لوا یر قازوا
 هسعر فثاظوو مدت بوروتک هش رارومام هیئس تموکح هلا نت رومام"

 نیا لو لع یو شا سا ا و هدکرو اولا تا
 ارنوب ندنراکد ازش ود هک الهو لالص درو والد هداس ندزع رشادتلع و

aE و era LA رکا هعلاطم شیب رد ینک و دیایص وصخ یر ےلست هنناج هینستموکح 
 نارام تامو:یماسور ساتو تیلو ر کتو را یا

 وار هلک سو بولاروط هلتفدو ظقس لاک کلم هوحوو یازبصمو

 هب هبلا و جان نانلوا دارا ندزکفرط رانانلوب هدهجردو فنصره

 قیبطتءنمهنارا رحآ ظقتو نمهنارد تاعلعتنالوب عوق وندزفرط هلباتیاعر |

 ندنفرط یرلترمضح یلاسعتقحو زکلوا مدقتات هدننعر هرتاد هللا تکرح |

 داقنع ناحو لدزا هماودلاةیدا و هبلغلاذعاد ٌةينس تنطلس بوصنم هزعشاب

 ردتمذ ٌةسحو زکعا تفادصو قدص ةيلعف راثآ زارا قرهلوا عیطعو



 | یلاعتقح و اطا دن فلق نمولج و اسح نارخخ از

 ۱ ۱ نیناوقو دیسلا تاداراو صاوا و یزید و تبع نالوا ها رت صح

 ا هنا هرس Sy ینمدایما هن را هفتم ماکحا ن

 | رزسوک یزمهبلق تارکشت ههبانبب فاطلاو هباغب مت زغیدلوا رمظم
 . || عاوخاو داحا یتسناطیش روصتكلالتخاوترفوبشا ادعامندنوب ردلاحرب
 ٠  شعالغاب دلبانیم دفع هلرب لعشت هیفخ هک رشه تک ر شرا هدنراش راندا

 ذم هک هلوا مو اعم هرلن وب هلعل وا رکا یرقدلوا
 1 ۳ زاکفا ةطاغم نیم روک

 | کرزکب هنیم نالیاب ندسنفرط یسیدوریا هلغلوا نیم رب شلیاب هلبالمأتالب
 e ردشعردتا مادعا و صف ییایح ترضعح .نوجا كالا EE ندع

 | شا عوجر ندننیم نایلیاتئشن ندفس هييم م رانا سفت نسید ورپ اب مودم
 1 1 .هداسرپ کار ولو كىدىدرولاق اسو عاص عبطلاب ی رک ترصح یداهلوا

ER £دا 9  كتلمرپ هلروص و ردشلوا یعاد اق تنابحم تربصح یرارصا  

 1 نالی رب وندنفرط یساضعا هیفخ تک مشر تكحهدیا جاتا ییفلتو لالعمصا
۱ 

 | ندنعو سکعلاب و ح ودقم هللادنعو مخو هدراهجردهن رارصا هدنیم

 | نبع صقن قجهراتروق یتلم ندهیلب قجهلوا یل لباقانو كجهدیادلوت
 را 9 ردراد د ا لوبعم دارا دسزع نهو ETD تر وه رده

 1 مدان هلا لاطباو :ضع یی و ناسک تعاج ANS حور تماتع

 2 هلتاد "قلاناعر قرلوا هناقداص هلبارارقا یني راطخو یرلنلوا ناهشپ و

 1 5 هزکیراتسودومولعم مدام یهرو ذمدا وم ربا لوبف و وفع یرلن ایلیا تشل

 ٠ | ةد رپ یی رازکم "هلابح ۍرلکدتا جد كناشیدناد دجوم هلبا نالعا "

 ]| هدورلپا ارز زسه لیا انتعاو تقد لاک لذب هکلیاداب رب یک توبکتع
 ۱ | مث هدلاح زهعلدل وا رضا نهج هرز وا قعاقش و و تیلو سفر

 اع صصص ندنفرط" تلود هلا هداع تناضا هس "هدارا ناینلوا اا رق و

 /  یییدفلوا از زاو عفد ندنس اسا هک مم تلعو یک یتیدنل وا مه و نالعا

 2 .یکیدلیا نیت یفیدشوا تأرج هناکرح فلاخم هتیعر ند دقرط یرایضعد و

 ۲ ۱ هدیدش تا زاح رهظم تج هو نامآ الد لاعت للابد وعڏ رلم وق ی راک

 || هدزمبلع تلود بضغو ظغ قرولوا قح نراقم ادعام ندن راتحهلوا

 دخا بودا نايلغو تک رح یعتح تلح كه لا لها مو هلا لا

 ۰ بی رو یک هلک ود هنشوب یاقدلربهانکب ردق و ندنفح هنل وا تردأبم هماتتا



 تا ارز ر Gul ا و ار ا ا .داس

 هناراسکناو تانمل فوتو دیدش لا بودا ضغب هرلنوب تو اسیلک

 ۳ E یک یراض عاش سکو شهوروح كن هدابتسرخ دل تیعجو رباط ۳

 : هیدآماکحاو هدنفالخ هینواق طئارشو هیهلا ماوا رلموقرم تلذ یلع هاب ||
 نانلوب ضورفم هدنقح عن یایلواو تکرح قردلوا هدنسوشراق هنکلمو |

 لوسمانو هانک یب بویلوا یرانادجو سح رنو شعا راکنا یرکشت ||
eهلرلتوبو ندنراةدنلوپ هدکشا كرادنیبابسا ییاتو لاله كزع راشادنلم نالوا  
 لوک لا كرد ی و اع ار و ا
 دورطمند نما ساک ران ایلیا اا تدوع :اعرو تا حقتسم قب رطو ا

 | یرادوجو هرکص ندنراتاقوو راهلوا نورقما هونع و نولو یلزوروفاو
 هود سدد حو روا زار رګ ولا را هنلو هدتک هیدا تا را و

 لجو زکعیدمو و هدرببا اتو تنور حب هرزوآ ا همش هلیس هقناس

 Eg aS AN Ag سرم یو تاداسف ۳
 یرغولط ند شوط ت بالو هدهدساف راکفاو هنس هداعا كنب رانل و

 ست یخ یلاعت قحو تم هنیدقن لش هنن رمق و ريد ار 1

 شه ام ین دلو تینا قیفوت هاه ندا
 دا هاو تنایح قرهلوا هدنسهلع ما ودلا يدا يس تنطلس نالوا

 ۳ >ر و ما لا یسارحو رف كلام هدلاح زکنیدنارواط اورو 1 1

 مور ند هیاحور تساب رو هر یزس 4. وف نسدق جود ندزککیدتنا 1

 لزع یزس اد وم ندنسارجا هیاحور مسار فاك ا دورطمو أ ِ

 هک اج قرولوا هشتم هنعشع هللا ا و بو الک | شا و . زرلپ زا لیتو و

 هلتروصررهقر هیلواحراخ ردقهرد ندزمگیدلبا دباو ا | بوزاب هوغو

 دج ی و یراب تدانع ها وا اب و رک هلو ا .هدلوپ قفاوم هزيل

 قالت نسح لزمغدزاب هرزوا قلوا قیفر هزس یاب ر فطل نالوا نایاب و
 ۰ زر ی ۳ تراشب رخ قیفوو

 فرط هدننسوا فیرش بارح هدنترام یس وسیع نم ) ۱5۳۳۱ 0 2

 نادیلو هزمت عاج ابو قشر داعس قد رطب فی رش سدق هلا رزم هنازجاع | 1

 ۰ ردشفل وا TS اضما ندنفر طظ 2 رار ردارب

 رس ۸



an. gL: SSL 1 ANS 

 ورو

)۴( 
 دک یلاع نامرف اس هرایدنفا رافد و سرو كب ارتعک ¥

 1 .دوهشم ندنفرط لم مورو N ندا روهظ هدن راتکلع نادغد و قالفا

 | یراب نوع بولوا ندنالاح نالوا یمولعم كنهلج تنعلمو تئابخ نالوا

 ۱ ندهیهلا فاطلا یعافدنا هدبب رف دهع كنهثداح وبشا نجسرلا هللا اشنا هلی
 نالوا هات تعیبط هسان حان مولا لع ورڼدهد دم تدم نکل ردلوسم

 1 الوا یرب ره مالسا لها ردا لید: هتود تقولا بسح یتیرضح

 ٠ | قعبطت هقلسروط ینیرلتکرحو راوطا هتفر هتفرو كرت هیلکلاب یتهافس
 ۱ ا ا رتلوا ساتکو همدخو تلود لاحرو نذلا تاج یراطا
 . | هرزوا قلوا دمدتم لوک هود یتیرضحو كرا ییایشا نالوا ندنعون
 ۲ ۱ تارا نددموال یراتل هكوادبت تساو حالم رتا وا یرجالس هدما لوا
 زا هدنفبنم قوطنم هناهاشنویامه طخ نالوا حونسورودص زرد الج هعفدو

 ۱۰ O نوررک شب ربیست و تهافس كقلود ٌةمدخو لاجرو هبنک
 || رايدليا 2 ههجردو هتشيا ردا هدهاشم نغیدلوا لاح هغغارواط

 ی هی دن نکشلوآ ولس هد و لاحرو الکو هلج تیفک و
 2 اقا هتک نالوا مرڪ سو دمدخ نوسنلوا هد 4هرمز ره م هروکآ

 زلروک شيا هل و ررولوا عج قحا هدچوا تعاس هنرترومآم لح

 ۰ رریو هج هلی وب هتشيا زلوا تهافسو نزاو تحار نامز رهو
 ۱۱ توت رخ ا رووا سا شرور اهن ةاظر
 زا هوو رب ییسهلج كروب ریدلوا بس هکعا املا تد ور. ھنن مالسا
  تهافس راوطا راهظا رهیعا تیاحر هنسهدعاق ( ةوخا نمّوم لک ) هلا

 ۱ قیر ر و بولک حج یییدلوا زا تئاطب و لساکت هدنرروماو

 مادعا معا ظاشاو هش درب هسیاردنا تراسج ے ک ره هتمذمو لصف

ul1 ردیتصم نید ردلکد سا اه امر و  

 , مظعللا ٠ ردتمدخ هب ید ندو فیلأت ییینمّوم بولق مهناهاش هلن عب

 | حورشمو لصقم ود ۰ نیمآ هیلیا ناسحاتریصب و هابتن اه هلج ناشلا

 ۱۱ را شیت رک هومن لا ما اب دوج ةن دارا تروص یرملوا
 | نرومامو همدح و تاوعا و تلود لاح ر یه ید شم یدعا

 هراس #



 او ۳ هللا تلر هات 1 9 نالعا u ا
 تکرح رزوا دن اهاش نوامخ طخت فرش قوطنمو هر ار هکر ادت

 ا دیک اتو هی لف لا یی تفدو زا

lSورهول ۰ و  

0 ۱ ۸ 
  a 3 ۸ئز  U 9 Eاغ 3

 یرلل وا لت ام هداب ز هداسف دن رها تولوا راک رد E ەكەن یتلم م مور ۳

 قار قاقش هنن مالسا لهاو بوجل هعظع هنر د دان
 1 ۱ 2 ۰ اِ 9 ۰ 4 ۱ 5 3

 تنش السا یر ارد ندشاب و یرودوط ندشرکب قرهلوا ه دنسهدساف دبعاد 9 ا

 تنایخ هلهحوت رارفاک مان لاک یسهدو و نا ها ئ ردناسکلع یلغوا |

 هلجو هب ه صاع و اه نامر هاب مدقا ندوب یربکدلیا ترا هداسفو 9

 ره هاش داب ريم یو واتها رک ولتکوش ه دناب ول و نا هد تافآ

 دیلعتلود ویا ۰ یدشع لوا نالعا یرا 4 اکو ام نامرف ورا لرد دا
EE RG 
ASS 1 تانج ندنعبدل وا لود یحاص هزقلودو صد تولوا هد تاود 

 دادما كن راد ص صح هبلع للا لص نهرو هتل انع و 0 e كاا ۳

 زمهاشداپ ولتکوش نالوا املا یف ةللاذغیلغ و قردنلوا لسوت هنتناحور |
 ندنرلقح كلرارفاکوش یلاعت هلاءاشنا هلرن تعاطا هن رانامرف ورا لمدنفا لا

 ا فاطلا یدک 1
 نیکسک یصلق هدکدلیا تابنا یتعاصتو تريغ قرهشیلاج هن روغوا 1

 هاکرد صوصانا لع ۰ رو رهاظ تج هلوا قآ یزو ا کلو ۱

 روش هلا تعاصتو دععمو قداص كن هملعتل ود یتاخوا یرلیر ےک ا ۱

 هعوتو تمدخ هح هت دب هیلعتل ود ندرزوب هد :دشاکس اا

 راک تعا طا وربنامرف رولید هلا لاقرب قرف شع | یربلقآ ز و ردقو و |

 نید هللا شاب و ناح ماق ځد كراو هدنفو هل و بولوا یرکسع صاخ |

 ندلا نیت یشان ندشیدلوا ندنساضتفا یرلتربغ یرطا تمدخ هرقاودو

 هیلع ءا ب زال یلاسرا رکسع هنفرط یعاط اباب یخد ندءرمام غاجوا 4

e E ES | 3یراروالد یر  

 ا ر ا ا ی

1 ۳ 



 ۱۱ طدلوا رومام نهآو ۵ هراو ارع ندنداعسرد توضا رومآم هنخاطاا

 ۰ ود زس 4-لا تردابم هجارخاو ما نعا

 ورو

)۳1( 
 ڍڳ هرکذن هباشاب نادوبق نداشاب ماقتا

 ری رقت نالوا دقت هتساپ ر ماقم ندنفرط یسیلیا هزلکنا هصفدو
 اه دات شناسا تجار هدنزلفرط یرغآ لو ترد مدام
 -هدقغ وا اذا عاوا هن وک ره ترابع ندد صو ءوس هناحو لام بولک

 . بجرلا بجرنم ثلاثلا مويلاف ار رح

 | "یچلیآ ندسنفرط رلمدا مس نزک هدنراقاقز یزغا لوب ترد و یودا

 یتیدنلوا ضرەت ندقیچا هن راسفن و لام كرایضعب نالوا یتیقس كہا یعوم
 | هد فک ندنراطعاو ذخا ندنکیدلک للخ هن رلتراحت یراحت هرتلکنا و
 ارگ و لزکصلحم بولوا روک ذم و ررح یرلکدلیا نام یت رات روبحم

 م لوغشم هلروص هل هلا همزال روماو خاصم تّرک كلود یالک و

 | درایچلیا تقولا بسح نکيا ندنالا نالوا یراف رش مولعم زع راقدلوا

 | هصوصخ وب كرهیلروک اور یسفلوا نهذ لاغشا هن رااکتشا هلهجو وب

 . قلروب تيجو تقد هوجولاب ندنرلیلاع بوص هنسهدام طیرو طبض یتعی
 . هلر رکن یتفو تکازت هذه ةلاطا و ندداوم نالوا یرلتلود *"هدهع تش اک

 تكلاحم نانلوب هدنرب روتسد هرادا ريز و هتسمالک هعوقو هنداح هلوتم و

 ماها و مادقا هوحولاب هنصوصخ تارفن طب رو طبض هلیسهظفاحم لاک

 . هلوقم و هدلحم نالوا هدنراهرادا ریز هلغلوا ندهیلاح ضئارف یرلمروپ

 .هعوفو تکرح ر یندا رولوا اکتشا ثعاب E 4 روجو ضرعت

 ورو

۳۲ ( 
 . چ ردینروص كفبرش طخ نالوا رداص ًاباطخ هیاشاپ ىلع یلردن_

 نساشاب ىلع مع تقادص قاطم لیکوو ےش هدوتس ےظعا ر زو هکنس

 E هک هلوا كم ولعم هرکص ندیکیدلبا فد رشت دام هی اهاس مال یھ

e 
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 مدارب رارا ییتحار هلا ناز ااد وا تاب هدر كناشاب ىلع دیس

 ماظع یارزو نس رسا مزال یلزع هلغما.ء وا هلاح و تقو ندنغیدلوا ۳

 قورعم هلا تماقت ساو تفادص و فوص وم هلا تعاحشو تربع دمنا ۱۳

 عوام مولعم تكتکرح دن القا هدروما كءیدنل و ردق ها و تولوا ۱ 1 1

 مهروک یدعا مدلیا نیبعت هنتهدخ مهعلطم تلاکو لالقتسالاب نس هلغلوا

 كتماعتساو دشرو لععو تفادص و تربغ كغيدلوا روطعو لوبع یس

 e SEA توی فرو یا

 دقل ) لردبا تبحو تنواعم ےع٥ نع هلی رارپ رب و تریع هرزوآ قافنا
 رهظم هنس هم رک تنا ) ةرهتلا تح كن وعيابذا نینمّولا نع هللا یطر

 هدیسر هب وجو هجرد یرلعا تعراسم هیراب یاضر لیصح بولوا

 مرافاحواو لود یالکوو ارزوو مرایجاعد اكو ناي ه هلج یتفیدلوا
 نعطو مذو حدق یرخآ "هرمز هرمز رب كردیا داتا و قافتا هل راطپاض

 تاوغا كعرالوف راقاجواو لاحرو نسما هعوقو تالاح والث. ضرعت و

 فارسا هدیشرب ره هلبا رت یتنزو شیالاو یی روط تیرضح یناطباضو
 قوس لها و فانصاو هدنرانوق تلود لارو اخو اقنا ندتهافسو |"

 یادا هلا تعاج نالوا ادخ تلیح *هدک وم تفت هددحاسم و عماوج

 خجاوح كمهیلع تنطلسلا راد ةنكسو هس ییرلغا تاولص ٌهضی رف

 نامهاوخ ريخ هلم ابو تقد هشللج راخز نالوا ندنراهب رورض
 مهیلع تلود ة٣ روما ةف داحالاب هلعهبنس تنطاس ی الک وو تلود

 ضرعهع وام باکرو هن را هظفاحت هرزوا ماعا كمهروصنم تادح رسو

 تیم رب نددابع لا صم كرد مالعا یراصوصخ یضتم یمالعاو

 رب زا او هللا وعیطا ) هداب و و نیسهبلیا تريغو یچس هنسمالاق و ريک .

 تنواعم اک هلبا دابقنا لدو ناحزا هنلیلج صن ( مکنم مالا یلواو
 دز نیا هیطا بد راه دا یا لا ی هات تاتو 1

 وښو

GF) 
 چ یسهتفای كنقب رطپ مور #

 یبحاص زوسو طباض كل. رهو فنص ره هلهجو یفیدلوا مولعم هب هلج
 نالوا هدنسهرادا و تراظنریز كن رلومنکهلهج و یقددل وایرلتمذدضو رفلرانل وا ۱



 ]| ياوتانع هلام جد راقب رطپ ول یفیدلوا ندنرتترومآم ةنیظو كمرپ و
 . دن ززوا اباعر نالوا تحارسا و نما نیشن هدوسا هدیهاشداب ترمطح

 ۱۱۱ تاشماو تعر شلارف یراودنک اقا بولوا طباض شالوا بصن
 ۱۱ وا لواو اا يقر باس هدنفادصو سار رك مو مازرلا تاقلاب
 ۱۱ اب روا یا رو ا اقوا اعادت رمرزوا
 4 ۳ ی هدقدالک | یراندا تعباتمو لم هتنابخو قلاتف ا ا

 0 طلب روا دات هرزوا یرلتسا هسا ردا اضتقاو دن و € یرلندا لوبق

 رخ هلرتفو یرلندبا رارصا هدتنعلم بويعا لوبق هیرت و تحلو كا

 0 ا لثان هدنسهماسهیلعلود هلهجولواو اغا یقلی رغوط كرهرب و
 را : نکیآ تمذ ةضد رف كا ادا EE هق دل وا كنابانعو تازابتما هګ وب

 || تفادص راهظا هد هرهاظ تروص ورڼدهتوا ثیبخ نالوا قیرطی مور
 رادسفم زاب یودنک ضعب هدد a هعفد و هدهسلا مچ لس

 . یرقدلوا شحروق ورندتقو رب امانا هبهناطش سواس و ضعب

  یمودنک ندنک و دیا شلوا قحال ی اع كموس رم E رم هداسف

 ردقو و عج دص هشاب هدنقو رپ -ِ كنهلطاب هبعاد هلومم و

 | تایآ یماش هعاسلا ماف یلاو د وم هلادنع نم ورتدهنس كم

 || ءوس هلوقعوا هدنفح هدم تلودو نيد نالوا دک مو تباث هليا هب وامس
 | نکیامزال تمردلب هرانابلب و بولی یسودنک نکو دیا لاحت مارب لایخ
 | وللتموا دکساضتقا تنایخو تلالض نالوا زوکر م هدنریعس تئابخ رعط

 ۷ ا داسف یاودس یسودنک هکلب لکد رحزو عنم یرادسعم لد هداش

 3 ۱ . هکیدلاق زاو تراسح هسلاسد و لیح لاعا هدافخ "هدرب سد هلئروص

 زا رپق اموع یناباعر هراجب و هزحم هجن نالوا مرج ین هدنراګاو تلم نوت

 ١ رسا قوس هیایظع ةکلمم هدنسهبنرم كا راجود هیهلا لظ بضغو
 1۳ . هنادیم ی یتیدلوا شعا تآ رج ه هيج تحاضفر هل و واللون

 1 رخ هل رتفرعم E هبلعتل ود روک ذم داسف هعدعم هقشب ندنغیدعج

 مایا ربو ایر كنهیلعتلود درجن هدانا یقیدنلوا نالعا هپ هلج یترهنلا
1 

۰ 19 

 رےیسل صید رکساضتفا تو جد ریس ؟ ییدلوا لوبخ هدنوج



 هبهناختل رطب نعصتم یممزال تاهببت ن وجا وعد هتمالس ا 1

 ندا اضتفا لاحرد ندنفرط م وسنه تخ هل رادصا لا یدلروبا ًالع

 هعوقو داسف هنوک 1 ندایامر هدلنشر هلیلاسرا یرادغاک زوروفا دی دش ۵ رال

 هداب ز ندهلج هرز وا ر تنابخ کک صف : نکیشفلوا هر ییسهاک

 بالناو قاقسو داسف نالو عوقو رد هبیدعش 3 قر هيل وا هبنتم یمودن 1

 یلهروم یسودنک هلضف ندنعیدل وا ل تیس ناسا لالتخاو تینا

 دا رو الق نالوا یتیالو هدنسهربزج هوم ۵ فدو لم ۳ 0

 فالخ ندنرافرط اتشارغع شقلوا لالضاو لافغا صعب ندنمایامر یساضق | -
 يلوا ا لخدم هدنعانشو تعحاضف ضمب E تیعر رو ۱ 1 4

 ۱ یرلتح هلوا اراجود لاعت هل وعل e قاغا هج ولوا و قق )۳ ۷

 هدنهبلع هبلعتلود رک قرهلوا لقتسم تر موس ا دتک الفو روق

 .نوت نوت یتئاسبخو تئایخ تهج رهزا هدن-ح یلم ودنک یعص رک و ۱

 ندنفیدل وا شاک م زالید ولا تئابخ دوحو هلا ارج ولواو شیچ هجا ۲

 ELS وا تاص تر ایت ةربع موسرم ناخ || ا

 قولا

el 
 ۱ نوابه طخ نالوا راد هنترادص كناشاب حلاص ¥

 الس یس نیساشاب خاص حالا ےلع دیج قلطم مظعا رب زو و

 و ا یاد هاها ی لا
 هننیک ست كن هنتف و وو اوا ندیاروهظ ا

 ندندیدانص كنم وسه تلمو قغ وب مصبت هلبا حالس نینعم ةفاک |
 هدناب قفلوا نیک تو عفد قرهنلوا تساسیس هرانلوا یلخدم هدداسفوب ||
 نونولااغا ) یناطباضو تاوغا مربفاح واو الک وو الو ارزو هنلاو دال لا

 ادا لف كفل نکیا رشعا قافتا .رزوا هدحاو هک هل ولدم ( ةوخا ||

 . یرلتایخو یداسفو هنتف ر وهظ ببسو یهیلعتلود دعاوقو نوناق زونه |
 درسمز یرافدروق نوجا صیلخح یب رلسفن كنتم مور نالوا کا هلج | 0

 تل اس دم و تلم ل ردا تالي أر دوخ ندننفاج لاکن ا

 كردا اف یاقلا هل هرهزرهو قع وغو ص و هلتعنام دن رلازج

 رانج هراومشان راک والم كمرب و للخ هتیج-و بولق داكا نالوا لصاح -



 یالکو نس ٭* زره مزال یعفدو درط هرزوا قمامل وا مادخسا هدم هبلس

 | تولواكمولعم یرخآولواثص وصخ رب رههلکلوا ندنسامدق كمهیلمتل ود

 ]| لالقتسالاب ندنفیدلوا مهناکو لم موزحمو لومآم تفادص هلمجورپ ره ندنس
 لوح هدناب وب یس عهروک یدعا مدلیا نیسیعت ىە م دقلطم تلاک و

 لاحرو مرایجاعد العو ار ز و هله لاب هکساضتتم تفادص و تبج كغيداوا

 یابحاو هللا ةلک یالعا هلبا مرللوق یناطباضو تاوغا مرلقاحواو تلود
 ا ارادا نوعا قاضاوداحا هلسهصلاخ تس هللالوسر تنس

 هلا لر فارساو ماشتحاو تن زوقمالاق هب ورک ت صم ر نددابع خاصم

 ه ید عدقع رش یني راراوطاو تاک رح عیجو لیدبت هت رفس یی مطح
 | فیقخ ییدعظع هنتفو و تقد هنتسارجاو هش ههلدجج یی را قیبطت

 لدح تها ردقو و بولی یغیدلوا هد تلود مهیلعتلود بویمروک

 هتعالس هدن راد یلاعتقح یرلندا تات هککیدلیایبنو او تناما اکس

 ۰ نیمآ هیلیا نب رق
 ورو

(ê) : 

 مالسا لها قاشا نالوا تولطم دلار هد هسدآ راکرد شیداتشف رام و 3

 نمالک | ینتربغ نیدو زاب ییودنک ضعب قلاراو نکیشلوا لصاح هدنناب

 فیجارا عاونا هدرفاقزو هدرهناخ هوېق یرهلوم قحوج قلوج امغس

 كنف بجومالب هدرلقاقزو هدنراوا هقشب ندنرکدتا رادتا هکلیوس نایذهو

  ضرعلها ندیک هلیلاح ودنک یجدهدرال ضمبورارویلوا یلاخ ندننآوتشب و
 زد یوکت فحارا و اد تا رروهدا رادتا هالاح والثم فلت یاناعر

 كنفت نسیحوم اینا تیفیک رب نابعتقای هناما لها ندنتحهلوا بحوم

 : دابع هلبا تباصا هتن رب ءاضق هدقلارا ادعام ندنفلت توراب یسلتا وتشب و
 ها نا رار نارا لحجم مددانف الا حرم فلج كيلا

 و



 قرلوا ندناعا لها الج زن ۰ ردمولعم یغیدلوا یریاغم كسهاشداب

 ما یضنا هعف د و بول وا رد هدزم داحاو یقافتا هلبا زع رب ر

 بولا یدرا كفيجارا وب دعبایف هرزوا یکیدلرب و رارق هلبا رهطم عرش

 . هسا راو تبنما لصن و هسیا رزک هلهجو سکره ورندهنوا هدلوبناتسا |

 ا ااا ها ےک ره ہرکص ندنوب قرەلوا هلهجولوا هن

 ا عامرف یمشلوا بیدأت هسیا ردا تراسج هد
 ۰ ( مظعلا نابعش نم ثلاثلا مولا ف ) |

 ی ۷ ۱

e ۱ 
 هک یریرقن كنيکاوقاب راد هنعقوم صالق $

 مور یفاک رادش هلیسهمزلامو قلبا ماکتسا هب هبسانم عقاوم هدصالق
 ۴ عفانم هجدقلوپ و هج رح یلثوق یرتسع

 هزم ولطم قرولاق زسهراج یسیلاها نادغب الوا هکردو یربهداف قحهلوا
 هزمهدراومو هلماعم هم ودرا لوس نالوا ندنرکحهدا تقفاوم
 « زار ولاوا ار هکمر ونک یر امد نالک مزال هقشب نم رطع مسلا سنا
 هدارو بناح هد هسل وا قج هقیح ® مالسا ندلنارا هکرد و ا

 هن رزوا ماککسا بویمهدیک هب و ربا کیا راو یرانعشد هد صا اق نالوا ۱
 جاش هغلوا لن جاق رب كرنانلوي ا ماکعسا ید هدرب دقت ر ا

 قلاق هدف رط تک نالو هد ماکعسا هبلغ رار هلکنو راروا وا

 ١ ۰ 1 ی 5 ۳ 1 1

 قوس هنبرزوا نمودرا وب هدب وغارب هدوریک یصالق ردلومام بلغا |

 ماکتتسا لزوک رب هج رح الان ۰ رددیمپ ندلاقحا هسیا یراغا رکسع
 اغود قجهلوا لیکشت ندنافس نانلو سصاح تلیدعت هدلاح ییدلریو || 3

 یسهس قالفاو طعف هدرلازوا اهن و قرەنلوا را را باا

 وا i ۸ هعالق نان او هدنلحاوس هنوط هلینبسانم قملوا دس

 بولوا ناسا قاتوط یزافو هنس نوجا یعطقو منم كناممس و راخذ
 كرد رطاخرد ځد یه راغ هلساعود هنوط كنولناشع رار هلکاو ||

 تکرح یهروکذم نیافس نالو هدنسدرادا كناد قج هلوا نادناموق

 فک هه راح ردرتهد زال قمردتلو هد و نالوا الا یعجرو

 ترضح یاضرو یراب یاضر قلثوقوط بجوم الب هایاعر ضع ||



 عقاوم بولت مزالقراو هن رزوا كنعد خد هدلاح یکیدتا لصاح توق
 هدلاح ییددنلوا تکرح هلتر وصو ۰ ردیلیلکب یتیدورو كنعشد هد هبسانم

 | هدرلنا هبلغ ځد هدارو یتیم هن رلتفایل نالوا راکرد ارګ كنسهفناط مور

 . | قجهنلوا ر صالقرک۱ ۰ ر ونلوا دما یرالوا كلام كنهوط بولاق
 ]| هدلیاربا هلتهج یی هبلاق یزا هشیدنا هدارو بنا كنند تقولوا هسیارولوا

 ندنکجهدبا تکرح هب ورايا مالسا لها نانلوب
 ۱ وکار و قصورو هرساسدقفب

 | هنسودرا كوي دارو ا هل کر هوا با شد لوگو یک
 ا | ڭنەيسج وقرب هعنم ندروبع یرلنو ز رکاب ۰ رد راکر د یرلکج هلک ی رغوط

 ۱ کت هریاننالوا مها هلبعقوم لیععماو ردیا باما یتسلوپ هدهنوط لحاوس
 . || تعفنم نالوا هج هقسل و هدنسغل و هدلآ كصالف ۰ رر و تیس هنعطق

 : ]| دهام یسامتیچ هجراخ كن ی مالسا لها نانلوپ هدر هکردوب
 e 7 2 ددا شفلوا دیقتو انتعا هدناب و ردق ه یدعم ییبم هنفیدل وا ندنساضتقا

 ۱ . كناطباض .یرکسع قوزو یاب نالوا زسهطبار كراو هلمتهج هقابضم

 یی رشیلا زوب رزو هلیسهلیسو قازرا كرادن كردیعا اغصا ین رازوس
 | نالوا هدقا رطا هرزوا ییندلوا یر هفول ام تر دا تولیات اب هتسضا را نادعب

 . ییرلکدلکتسار ندنسلاها نادعب نک اس هدنلاح ودنک و اهم و تراغ یارف

 كرمان شح و یسلاها نادغب هلج هدر دعت یراکدتا یدصت هعادعا و لت

 1 كر یعقوم صالق س کعلاب و ۰ ردراک رد یربهج هل وب هدنلاح نایعطرب

 : e ا ارا ندنفج هنل وب هداروا هب ا هوقرب ندراکر هدردقت یتیدنلوا

 ها تقو هرز وا یقیدلوا دوه شم ورندهتوا و رولک همان تعسو ید هرانلوا
 | كد رس یردتا هناطباض یسهفاط یزکسع هدهةاضمو یکنت

 ۱ ۱ ا تفو یک ادا ياقا لمص رایان رتیتلزستعاطاو
 ها ید ع نانلو" ا تح بولوا یراح ید وفن كناطداض جد

 4 / هدلیار ها یک ۰ ردندناهصاو یتج هیمهلو لو هقشب ندتعاطا

 3 لو لواندنوب یتددلوا ردنتم هرکسع طب رو طبض تلاش نانلو طفاح

 1 یی EE تولوا اب هر هظفاح ندنسایعشا یسهعاف هطا قالفا

 ۱ | تالامهصالق ٠ ردت هلال وع وقو تکرح ز زسل و رب حر هدنفرظ

 | كرهلک شیاسا هب ولنادغب تولوا كلاس هلوصاو هتبلا ید هدقدلوا

 جور كرعور هسیاو ررولوا ییغتسم ندزکسع بلطو هناعتسا ندیبنجا



 او اشا ی ی ی ت د 1 هری ید

 نکو ا وم صالقو ۰. ردا ساب رز وا ابو ییعفانم

 هعذدقوح هسلا ترهش رول وا یدایر مش رامتشا هللا توق كنايفط تاب را

 هدردقت یفیدلراتبج ندلا سکعلاب راراب هشيا هدایز ندتمص ۱

 ید ا مقاوم هلو ندنو یدنوط زو هفعض قوت روزا هتشیآ

 دسم هلورلیا كنانب شن و قرهلوا شارخ ر طاح ردو او هو

 . هلکنو ۰ رواک روتفو نهو هتلم ناشکتریغ ناشر لب هلا مچ راج

 تک یرفشهناو فوق نالوا لصاس نالوا ووو ا

 ندر هلبرورم هنادغب كنيتنالسدا هکنوچ ۰ رولوالئاز هکلب و دولوب
 .ا تالویناتما وه لایساب یتا تما هک قودلوا ر و تازلتحا هر

 E ی زنا کراس ار نما لها
 ودا توش اهدا شین ردقوا دا جک یک لا

 ندلا كنادسفپ هدنربدفت یر لروک ذم عقوم ردندهقوئوم رابخا رضتدلا
 یرورص و یروص یاشام نالوا هرامور ید كنوافلفا یک یفجهتیچ | ۱

 هلبسهعاشا تیجارا هجن ءلرذا هلماصم لیدبت لاحرد هلیبسح قلوا ||
 دات نالوا ها اف روت و نر ارت

 ۱ عاطم هروک ده عفاوعو هن هد رح روما هنعلنادناموق ك E ا

 نوكا صیلخ ییب رانطو رام ور دملا: ئ صذ كناذر ولتا ردو ىلتام ولعمو

 نسح هنسلاها نادخب یک یراکدای ح رو یه راحو هب  راضمم هلب راشد

 ید رام الجام كنر اب 4 یارر اراد ىج هللا ندرنوب ردمزال ی ید هاماعم

 مک یره ار هدنرفدلوا لما لئان هدیتآ هدرهسیا تردق ی هدکنرو
 هلوعمو نانلا ندنعجهلوا ادا هلرکشت راهظا ندنفرطتلم الماك كرهیلدبا

 یساطعار رخو اع یضعهب هروک ذ. تموکح هلیج رد كنتایفو را ایفا
 نا رک را حملا وما قحل وا کد . رابه ذم ۵ ید نو رولک مزال

۴ 
 یراحت نامقییب د رال وصح وردد هك دم اس هک وج ز ر ان وا .یراقح کا دع

 5 یوح هلو نذر ربط یراکدزوک اتو ًاتاذ بورداق هب هل نالوا دنمان 1

 رطاخرد شکن دات یشو هذ رالا رە وروج ید یردقا كفا هعف د

 بابا نانلوا ناب و درس الصوم هدالاب :همسلا . ردلکد فاصتا كماعا
 سج یش میس
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 ۱ 1 یجقوم صال هو هدقرلقا یمود را لوس كمور ی هب هح ورته

 اتم لحخرب لعا تالطم لوصح تاسو ا ی یاح هباع ودو رکسع هدا

 لوبق سابق هراس یرلتهدخ كرل شادنطو كحدهرب و كما هدنو بولوا

 ۰ ردرتجهلوا لاشا دوسح كرل تسوک هلقمراب هداني تلم كرهبعا
 ۰ یہشا

 | وه و

ts ) ۳۷۲ ( 
 هک یتروص هيما ماف نالی زاب هیفرصتمو تایالو

 | هوب عیارش یارجا هد تلودو ند ناکرا ورندمالسا روهظ یادتا
 . راهظاو هداهج ضئارف یاشاو دیشمو سسوم هللا هبدجا تما عاجاو

 هبلغ ران ۲ ماودلالع قرهلوا دیّوم نجرلالس,قنم هلبا هیند تبالص
 ۱۳ بر اب دارا رب هناعا ها بناج هاتاو
 | راعشو هیضرم لوصاو هتفر هتفر نکیا رابکو راغص مولعو راکزور

 هفغاوق بونیک قلخ وربدتقو رب صوصلایلع بولیدونوا هیمالسا
 هزواحم یییهلا دودح توشود هفعارغ وا هلا رايش نوک انوکو نیا

 | نی بویمج یتیرب رب سکره بولاغوچ قافنو دسح ندنراقدلوا شلشاب

 هلوش هیحنرفا لود یثان ندقلوا رادون تنیابم و هلك ةقرفت نيلسلا

 یدیشم ردسک هن رازوک یز د نماباعر راذکجارخ یغاب نوسروط
 بویک سما ید تما ندنغیدلوا لور یحاص كتلودو ندوب نکل

 ویکیاح یسارجا هدنقح هیمالسا تلم كلرتمور ردنا ظاقبا ندتلفغ باوخ

 | هاا هتندحوم نینموم دنا هلو یدنلب تنایخو تنعلم نالوا یراریعط

 تاوغاولقاح وا هلجاب و هیلعتلود لاحرو ااو ارزو هدهیلاح ةعقو كرهلک
 هک هرزوا تا نس تنس هلرب عاقجا صوصخ هداوتفراد یاطباضو

 رک اسع تاضقو مانالایفم هنن رزوا داصاو و قافناو تعب هرزوا هدحاو

 نی رصانلاریخ بانج ۰ ردشفلوا قاثیمو دهع هلا للاب عمق هدنراروضح

 كنهلج . نما هیلیا ناسحاترصنو زوف هدلاح ره هب هبلع تلودو ند

 تنه یلعتلود ولقاحوا و لاحرو مارک ءالعو ماظع ءارزو هرزوآ یکیدلب

 كرقلودو ند هلغلوا هبدجم تلود ځد تلودو و بولوا یسهعیرا ناکرا
 ةيعاد ااو رسك یهبمالسا هرونم ةع یلاهت هلاذاعم بولوا یرانعند



 لوح یرللالععضاو لاوژ بیرف نع كنءهرف "هرفک نالوا هدنس هدساف |
 هدنروغوا نيم ند نانلا كالا هللا ءاشناو لومأم ندیراب بانج توقو ||
 6 ملل یوا زارا هر داکار یاشا نالوا لصا هنر ۲
 لصاماو ولقاحواو الگو تاضفو یتغ مارک فرصت و ماظع یارزو || "

 تولب یتنایخ یرلفدل وا ات ارت مد ید مرلسا لها نالوا هدیناح ره ۲۱

 لئاز ایلک ةقرفت هدنسهرا مالعا لها ردا داضا لر ر هلهحوو هدانا زا
 تارک دارا نوا رب ف دهدو یوا لوس یر یر

 ندیهان یوتف ترضح فرط هرزوا یساضتقا یهللالظ ترضح "هدافا

 یرصکی ولتزعو هناضت و یت هلمباب عقاو هدیلیا مورو یلوطانا اراطخا
 هدفرط و ه ولقاحوا هفاک ځد ندنربناح یتاوغا ولقاحوا راسو یساغا

 هلا هلج ځد یرایریشم بانج هلعلوا شغلوا رر قافتا نالوا لصاح

 بجوم ىهللا هک ءالعاو ارجا ىب هيمالسا تريغ كردبا داحأ و قافتا

 تهافس بابسا حرط و تشزو ماشنحا كرتو افوا یعس هلاک ا یتالاح

 تولطم یراهروب اتتعا هنلاصحسا یتروض تی رفسو تب ودب ردیا

 ..۰ همت هلنای یودا ||
 ورم

KAD 
 چچ یلام اننا 9 7

 قافم فرط فرط ا رح وار و یرلتواتشو داو ناقبح هادی تم مور

 ما هلج یعردل وا هدنر وص هب و هد ه> رد a مولا یرلت راس هایصعو ۱

 | ودنک لاحرم یرلت راسح ها < E هلهح و و دل رفاک رده والعم ارے ۱

 | هلوقع تادا یزاودلوا كب ك ندنفر طظ ول وقسم یقرهیلوا دن روک

 ۱ I یرلتکر حن هل و دلرلنو الاس E ادعام ندنغیدلوا موزح

 یعیدل وا یشان ندنسعا لالخاو كب رحم ندا "هدر ر ز كن ول وعسم ۳

 هن ره و ۰ ردشلوا یسهدرک قیقح یک یکرک ردق هبیدع# كن هبلعتلود |

 هدنر هاو یریمدن وا را كنابامر ندبا ناجع هتیلع یراها شاداب ةا

 نایهتیچ هنادیم یوادشسو 0 ناب وا هناطمش بولوا هدنساب یلعع 3

 ید ه.لعت لود ندنکیداک مزال یرغل وا تنایص ةو ۳ جا كنياعر ۳

 كني رحم هلو یرلنو ِ یا رده سا کا تکرح هج هب وا ن الا ىلا أ
a 



 : نا دل e ا E هب هلج یلطاب ما رم ندکعا 1

 E ؟ تون رسک الك یدیمالتنا 2 هضبب هکاساف عزو درص ءوس هدنفح ماودلا

 ندنفتدل وا هدکعزوک تصرف امماد قرهبلوا یلاخ نآ رب ندنسهلطاب ٌهيعاد

 :ندلاع لاوحاو لوغشم هل رافصو قوذ یعالسا لها موع ورندتقو ر و
 زلاج زسنوغد واولرد ولردلئاعاکوب و قلرسفافا هدنناب یس رکسع و لفاغ |

 1 ٣ 1 ۱ اب وک یک ۍغیدنلفابا یرارفاک مور ادا ههگز ندنکیدلب یفیدل وا راک رد

 . لصاح هلقلیالوق یرالطاب مار تژروتک هل ةلقفلا ىلع یعالسا لها ًاموع
 8 | قوب یربخ ندشر چ هدەدر ءارو یسودنک و شعشود هنسلدنروق قلوا

 تونلوب هد هیلع هناتسا هدنر ومظ یراداسف یادتا كرام مور قرەارواطی 3

 كنول وعسم هدندع ون تون روک ندقح تروص هارد ییا نیک هد

 . ییفجهلوارادناب و قاب یرلعلتسود )با هیلعتل ود و یتغیدلوا یلخدم الصا 4 اک

 ۳ یر مو ود یرایدأتو رمق هلهجو قبال كرامور ندیا نایصعو

 حق هجن لئام اکو و شی نایب عمر تاعفدلا یک و دا لوح هنس هداراو

 هدهرهاظ ترو ص ید ندهیلعتلود فرطو شا ادب راتعنص و لیح

 . كم هد هيا شلنارواط یک یدنلوا داععا اهن رزوس و كنول وعیم
 داقا ًاعطق هدنزوب جا ندنفیدلوا موزحو مولعم یک یکرک یتشتحو هنک

 ۱ 1 . هب هیطاستحا تابلتر و رتادت نالک مزال کا نيک د هب یدعش قرهیمهنلوا

 ۱ سر هارد هک او ةو تنا ردفا را ماما و یس ناکمالا بسح

 یک یکیدتا روهظ یراداسف كرامور قرهلوا روصنمو دب وم هللا فرط

 ٠ | ند راقاجواو لاجرو ءالع عومتو دم تما لاحرد بونلو ها و 8
 1 | كردا داحتاو قافتا یک دوجوکی یسهلجو كرهشود هنریغ یرللودو ۱

 0 , یراتمضح یاعتو هناعس قح ندنفیدلوا شلنارواط هلبلوب هدتحشصم رب ره |
 | كنتفاومو قافتاو تکرحو تریغ یعوع وبشا ندنتبانعو فطل لاک جد

 :زکاسعو روهعم ابعسا و هاصع هدر ره هنلا و دا هل قرولوا یسهرهاب "هرغ

 ٠٠ | یبیدنروف كنولوقسم ءان هن رفدلوا هدقلوا روصنمو رفظم نیدحوم

 . | اک هلپحوو رمور نالوا یهذمره یکیدلیا كب رع سکعلاب قرهیمیچ
 | یزوسیدعن یکیکیدروک یی رقدراو هنسهحرد قلوا لعهضمو هتشکرپ
 . || تروصو زسروپ هرق هلب و یرامور نالوا ےھذمےھ ےب زس بو رد کد
 : ی | بوکچ یزکلا ندرلمور زالوا هل و ردشع وط هاش كات ود دبسور



 التع و امت یسطا تانیلکت وبه هد هسا شلتساب |

 زکلابیتلم شمیچ هنادیم یداسف ردقوب دا نورانی ۳ و

 یداسفو ما رم كنول وقسم ن کیا لکد یش رونلوا تینما هل قارب هدلاحو ]ا 0
 او رد هددجردهن كهرب و تازابتما و تالتسب سم هرانو هر زوا |

 هن هیات ود ف اا نيران ردتیفک نالوا راک شاو رهاظ هب هلج یعیدل وا 0

 یرلتکلع نادغب و قالفا رک و یتافیلکت رباداکو ك رک كتولوتسم ید

 فاعسا و لوبق هرورضلاب یساعدمو بلاطم نالوا E هدنتح |
 یتکج همدا لیصحت یتسهدساک دسافم هلتروص و دول وقسم ندنفیدمهلوا ||

 ید او برح نالعاو دهع ضمن یتددروق ندا بونالک |

 یس دو کوک داوا ول ساوا ززو ق ادم
 نالوا دراو د ؤم ید رب رب ندسنفرط یراظفاح ندو و لیارباو ٠

 یرهن تو رپ هدناموعهو ثداوح نالوا رابتا راسو هدرلتار رګ 1
 ۱ هرفرطور هدنشبنوا تاسوعا NL ولوقسم نالوا هدیدودح |

 جالو درک شیلا ترا اقا یا تلاعو نوک

 یاعود هدلاح یکید رو ندهرف هلمجو وب یر تست رار و هز
 عور ا ا ۳ ردق هزاغو بوق هز رک د هرو ید دوخ

 نالوا نمریصذو نبعم هجرک رداغح یسملوا هدنلطاب رکف كمروشود هلغلغ

 || نرغب نالوا نامزلارخآ ینو یسهیناحد توقو لوح كللا ترضح ||

 | تاذو یبیناحور دادما كنب راترضح سو هیلع یلاعت هّلالص نمدنفا |
 مرک وب یلاعت هللااشنا هلبایمهیسدق تاهجوت ئات دفا تاعشک وش
 و اک ین کش وا اقا ر ا
 تزاخر هد لا مو لفاخ ندراتبفیک و یسنلاها لویناتسا الاح هکردفوش |

 در رکو ری ها بر اک ا را لس برق ر نکات ار ا
 هن راسفن ظخ ییذاک ا عارزخا ويد ردهل وب و ردهلب وش شعا هدنلاح ودنک

 یی رفرط شناس و تحار قیاس لا یی ص تمام ندنراقدل و مارو

 یربخ یکیدلیابرح نالعا ًارح و آر تول و هدکتزوک | 0

 و و هلل وش تقولوا بولک هلی راشاب 7 یکی نی هیادم دف | 1



 ره یدیا نیفل وا ظ

 ها نیلم و دست
 دسنع هر ملا لها ف ةفاک هروک اکا
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 ۱۲۳5 هنس عیاقو هی

 نارا لاوحا

 ینیدلوا یرکسع قرش كناشاب ورسخ یبیلاو مورضرا

 ا ی اوو یو فو ونارا
 1 ۱۲۳۷ هنس عیاقو

 e تاهیجوت لعب رکید و یتیدل وا یرگسعرم«یب :اح قرش كناشاب فور

 یا كن رب ه راحت نارا

 فا ی یتش عیلقو
 یساطعا راهابو هرو یماظف یسهرک دت رورمم
 ۱۱ و یرازو كیدنقا راو یلرکسع بش هروم كناشاب لع دیس

 ا ااو ات سما
 یصنو لزع گكناشاب مار

 یعوقو تاج وت ضعبو یلیدبت راد رفدو تكکیدما باتکلا سیر

 اد یادعا كناجر قساو ییدأت كنسابقشا درک

 ا یرکسع هرق اعود كناشاب دمع هرقو لید كناشاب نادوبق

 ۳ BEN ا روغ م

 تامجوت ضعبو یرلیفنو لزع كناود ضعب
  تاهجوت ضعبو هدازهش تدالوبحاوم حارخاو نویلاق لوزن

 .. یافو تیفیک كناشاب یدشر

 یلاوحا كن رفرط هرومو هناي
 یسالیتسا تیفیک كنه ویارط

 تیرفظم نالک هروهظ هدنفرط ندزا

 یتیرفظم كناشابدیشر هدنتهج هیاب
 ییادعا كناشاب ىلع لنلدهت

 بر علاقو ضعبو زقاس ٌهعقو



 داف و كاا ا قارحا ك سک اشاب

 تراز و مفركناشابدبح وویفلنادوبق 0
Aهع ونتم قو  

 ادعا ثاک» را یفلناجرت كندنفا ی یی ۰.از

 یصن راهدو و هنادغب و قالفا ندررابو ولر ۰ 0
 رزو مسو یماظن هسیلاو ناطلس هشدخ تافوو هدازېش تدالو ۰۰|

 یوفو هلزاز هدیلحو یعنم كنلامعتسا .. |
 هر وم عاق و ۳ ۳

 ۱۳۳۸ هنس عیاقو ا

 هکس ماظذ ۰ هدازمش تافو ار ما و 4 1

 یفنكنابب ردیجو لیدبت كنسانا یرهکی ا |
 یو ترادص لد 2 م

 شمردتا فو یرایفن كتنابوسنمو عابنا و یمادعا و ین كنیدنفا ت ا ده

 یا راد كاع لخ شا نر و یر تاب یفیدل و

 كناشاب لالج هنرو ینافو كناشاب دی..شروخ یرکسعرمس یلبا مور ۰۷ |
 یفنكنالم تن رخ و ول ا سس ۳

Al.4 ۱ یلاوحا كنسودرا هروم  

 یاهو كناماب دوج یرکسعرس هرو دا

 0 یتافو كناشاب برا ۷۱۲
 ۱ 1 ۳ یمالبتسا كنيلوبانا ۷۲ | ۰

 7 لید كناشاب نادوبف ۷۳

 ۱ ۲ لفت 4 هرداب ندسودروک كنسودرا هروم ۱ ۷

 | یدچتوقر وبا مور كناشاب دمج دن تر و یافو تكناشاب لالح ۹

 رو ووا هلا اشاب ځاصو یربکلرکسعرس هروم كناشاب فسو ۰

 0 ئ رب ات 4 ی رک نیت رس تبعم كناشاب ۰٠

 9 ۱ ۱ 8 ی هریزج لاوج ۳ ۷۸ 7

 یش عباقو ۵ 1
 ییددل وا ییمافا یریهکت كنهتسوا نیس>ح ہد هرمص و صعب ۱ ۸۰ 5"



۰ ۰ ۰4 

 ال ی ,٠ قیرحعوفو
 1 رم شب ریو دید اس 0 لدن ۲

 اشلارب عیاقو رد

 تو تایقو صعب ۸٦
 یتدالو كنراترضح دیحل دبع هدازهش ۷

 ۱۱ یکتا ا اناا

 0 3 برد لاوحاو هروم عیاقو ٩

 ی اشا لع یهخرچو قرازو E یسهطا شوق ۰
 ۱  یلرکعرس كناتابدمع دوبلوا هلبلزع كناشاردحم هسوک ۰

 ۱ ۱۲۳۹ هنس علاقو ۲

 E یدوخو تمرع هکن ولسوم كناشاب یطصمیهردوعشا ۰

 دو ینیالوا ا ندو هدعبو یلزع ندنفلفرصتم هلاحر ۰
 . قدوع كنتوا ۰

 تاموتو نسب رکید ۰ تحشم لدت ۰ یناصما سور ۰ یتش علاقو ٤
 8 س ی زافو كناشاب نیسح اغاو یترادص كناشاب بلا ٩

 تاهجوت ضع ۰
 بصئولزع ۰ را ۰ یشقن رییغت 7 كننوتلا هلدع . ۷

 تاهجوتو تاعوقو ضعب رکیدو یترازو كناغا دعسا ۸
 دقع یسهدهاعم تراحت هل كود انودراسو یدورو كنسیچملا ناربا ۹4

 :O تب ضعب رکیدو یاقالم كنسيچليا شفاف و یتیدنلوا ۰

E N2  
 یلاح هجرت كناشاب یلع جهخرچ ۰

 یلاح هجرت كندنفا هک ۲ فسو ۱۰

 ٠ یلاح هجرت كندنفا قطصم ماما ۲

 یلاح هجرت كندنفا ا نز ۰

 . یلاح هجرت كناشاب ا ما ۳

 لاح هجرت كنهداز ی کاوک 1۰4

 نود ناسا كندا ی یسکب رلکب سوت ثلکی نیسج



 شعب نالک هروهشو 2 1 اتبشت ناثلوا ارجا هدنقح ۱ و تب ۱
N تاعوفو ٤ 

 و و غر تاقا طض شیورد هی زع كناشاب دوبلوا ۱۰۵ |
 ا اضع

 فی 0 كاشاپ ,مهارا هدازاشاپ یلعدح یسیلاورصم ۱۰۷ ||
 it كنظفاع نا ۱۰۷

 A 14 .. دیزک عیاقو 1۰۸

 هلن رج عیافو ضعب ۱۹

 نوما یرفس هروم ۰ كنسلاو و ىرەت كنسهرزج هراصبیا ۱۱۶
 یسهعقاو تاک راد ۰ 7

 نادوسو ربصم عیاقو ضع ۱۱۱ | 5

۱ ۳ ۱ 46 

 ۱۳۲۰ هنس ها ۱۱: |

 تاعوقوو تام و 0 كاش e يردن با
 4 رج عیاقو ۰ دا رطتسا 3

 كناشاپ مهار او یتدوع هندامسرد ا هبرح برا ۱۸
Rl۳۳ ۳ رد روم  

E مهارا ۱۱۹ | 
ete.تاجو عبو یی وفت هیاشاب دیشر كنکل رکسعرس  

 ۲# هبر 4 و

 اد صعب نوا نایب ملعت ۳
 ناتسغاد عیاقو ضمب و تاهجوتو تآ ارجا ضء ۶

 تاجو صعبو تدالوو تافو ٥

 .یلاح هجرت كندنفا بناح ۰

 یلاح جرت كناشاب مشاه ۱۳۲

 یلاح هجرت كناشا ۳ ۱۳۶ یر
 ترین



 یلاح هجرت كناشاب نیسح توقو یعوقو ٠

 دیننحا عیاقو ضع) ۰

 ۲ تاون دم تخ لعجو ام هجرت كناشاب فسو یلهچفوقرب

 ا یلاح هجرت كناشاب یلح مهار با

 و 1 1 4 رفس عیلقو

 EL ۔ےھا راو یکیدلیا ہرصاح یکن ولس وم كناشابدمشر

 و ۲ ۱ A هدع) و و كنا اشا ن نادویق و ی رفظم هدر

 O ۱۳۵۲۰ هیت اب

 ۱ مهاراو ۰ یرازو كنهداز بد ۰ یصق كن ه- هل وارط

 4 ۳ یدورو هبار وا جدا RIE 1 نادوقو ا 5 ولس وم كناشاب

 یرتحش كن را هطا زوعیلداو زوعلیسا و

 . تایرام ضمب
 یریهسو ع كکنولسوم

 . ییدوع هن زافو زک دقا كناشاب ناد ويق

 تاهبجوت ضعبو یسهنارفظم تاک رح كناشاب رکسعرس

 یعیدلوا سو دعفو كن دنفا دعسا

 ی وخ را تناحار اویمو نهار تیدخا طی رک
 ۱ 3 علاقو

 تاعوقو ضءب E سدق علاقو

 یقه e ا رل دهبتم یرصکتو کشم ڭك:ەداز یحاق

 معباقو ضعل E كنس هجرت ریبک ریس حرش

 نابعا تاق و
# 

 ا ةجر لریدنفا ق مار قطصمو دمخ

 3 یرالاح هجرت كرايدنفا قیدص و كندنفا فراع هدازب رع

 a 3 9 1 از ع دارو

 ۳ قالا هنرقاع وا یصصغلو سەر كتارا ضعب

 ناریم رمو ۰" ترصن عماج ماتخو تآارجا ضعب دن

 7 رهظم كنالع ضعب و ا ی a صع كناشاب مهارب 1



 2 راقدل وا تالا
 ٠ یریرګ ی ِ کشا 11

 و روهظ

 فیرشءاول جارخا

 اشا ربهدن و رهق

 یسافلا كنغاح وا یربم مکی :

 ا ا باب كفش ءاول ۷

 یداحا هام یلعت اس هلشق شراب الع وا یھ 1 1

 ساغلا ا تاکلیرجکب هده :ردآ

 9 مر لس
 یلیوح 2 اونع لاا قرط و ا رسهح و یساغلا كل رلیچ رج

 یرلهادعا كنیجاش هلداکر زاب قاحوا و

 یحصصا درع كي رت ف ۷۰ 1

rol] یساعلا كن هم دق تاداع ضم 

 نارا تروا باستجا ۲
 عشا لاوحا ةكلذف ۰

 ىساغلاو عفر ۱ كکايشات کب :

 ی ا هل راقاحوا ی

 یجالصا كن هناخ مهم و «ارابحتاتسو

 تب روس فیرش ءاول و ییدأت هل راد فد ندا روهظ هلن بس ناب

 یضو هنص وصخ لح

 ییس a نامرکقا

ENدا  

 اب ماش

 هبنات و عیاقو لذ

 دو



 تن وص ناب نام نوجا فیجارا عن ۳ 3
 روص ىلاع نامرف راد هنساغلا )بد 1

۳۱۹ 

۳۳۳ 

E 

۳۳۰ 

۳۳ 

 رک هی م ءدن هاب تیع ا یدنفا ا

 . نواه 1 رام ا كناشاب ب لا ۱

 یسهمانوقع كنه رطب مور

 نا نالبردنوک هی رخ

 تلود هلا هیلعتلود

 OS ایندراس ةماندهع لاجیا 1

 و ناییص میت

 فا دمسا ندا اتدوع ندناربا

 ۶ بوتکسهزم نديمالسالا ج فرط

al۱  

EE EA E e 

 یو هروصتم اچ اف

E و E و  لاحته 

 7 ا جز نو

 ق كندرآ





 a ٭ ےحرلا نجرلا هللا سب #۴

 | دبصصو هلا یلعو نرخ لاو نیلوالادیسیلع ةولصلاو نيلاعلاتر للدم ا
 | ترج هکرد هام جک یاو ةماخ ضورعم هادا نمحنا اذ دعب نیعجا
 ی هلعتل ود عیاثو ردق هنس هنس ۱۲۶۱ ندنس هنس ۸ كنهب وب

 ۱ كنسهرابعو تیکت یابدو یس وق هات وسترت هاکتسد كح رات رب یواح

 ۱ هرزوآ لوانلا لهس فورعم لاونم نالوا تیسات ندنفرط شناد نمحا

 || كن زجام| رات هرزوا لاونموب ندنکو دیا شلرویپ نامرفو رمایمنوقوط
 ۱ | شفل و هدقلراتبج هراشتا ضرعم دعطو دعطق و شهالشاب هنفیلأتو عج

 رکم یدلوا سسیم یماما ردق هتفو وب هلییسح هعئام بابسا عاونا یدیا
2 
 ف

 ]| هرامتشاو راشتنا نادیم ایلاوتم ندنفرط فراعمو مولع باصصا یخدوب
 | یوربآ یتوبام تافص هتشرف تاذ یک هلیلج راثآ هحوب نالی رافیج

 | هکیرا یازفا قنور ینوزفا زور تکوشو ناشو یناع بط هلال

 | یزافلا ناطلسلا ینادم یی هانتک | قیاقح هاشداب نالوا یناقاخو تفالخ
 | ناطلسلا نب ناخ دیملادبع یزافلا ناطاسلا نب دڳ ینان ناخ دیم ادبع

 0 ا فراعم رصح نساح رمصع كن رترمص> زم دنفا یا ناخ دوم یزاعلا

 | عا روضح هلا ےک یدلج یکیا هددهعلابیرق هک ش عانوهم هن راناشن
 و | جد یربخا دلج وبشا هرکو یک یییدنلوا دقت هن رایهانبتفالخ رونلا

 | سم هلب نوباه راثآ یمان مانو ماست هدنراب رای رش "دیاوتالیهست یاس
 ۳ ۱ ۰ یدل وا ماتا

 ٠ مایالارع ىلع هاش لاطاو مانالا سر ىلع هتفآر لالظ هللادم
 مالسلاو ةولصلا هيلع نیمالا یجالا ىلا ةمرع

2 ar. 7 
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 ۱۲۳۰ هنس عیاقو هيَ
  ESEسم 7 ی ره ی 2

 هدککزوک تصرف هرزوا كعا هدافتسا ندنلبل وغشم ماناكن هبلعتلود را ولنا ربا

 رانا هقدنرا یلئاوغ كن هیلعلود یالوط ندنتزف مور هلتهج یرلقدلوا |

 ۰ ید هدکعا لد یرهلماعمو روطو هدعع را یرلعبط و صرح جد ۱

 ینیدلوا هدنعشارغوا هلبا هبنانوب تاصع ارح و ار هیلعتلود تالذ ىلع ءان

 یتالیصفت ۰ یدا لکدیلاح نده رفستاکرادت جد هدندودح ناربا هدلاح

 ۰ روئلوا ناب یتآ هجورپ
 رکید تویمهلشق هدفرط رب یرایصعب ا هدنرزوا دودح هکەل وش

 ربا رابتخا ییایعمت هما ربا تلود ًاضعب و هبلعتل ود اضع» و رالباب هدف رطآ ۱

 هدرتلپ نیتلود هرصهرا رلت ریشع نالوا ال ی یراتتعب هل و و ۰ یدبا ۱

 شوم وریدندمر قرهلوا ندلیفو ۰ یدرارولوا هعزانمو ثح تعاب ||
 نالوا نیشن اشم هدنساکلا نارا ًاضعب و هدن راقاصس شیجراو درک زالمو 1

 نک اسهدنفاجس شوم هلا هناح زومشب اما دوج ییافا ل

 هدنرلواڪس درک زالم و شوم توا جد اا مساق یردار هدلاح یعیدل وا

 ناور هدر دقت یراک دعا تدوع هلع یراکدلک هک و بلاح یدشعا مارا

 نارا یرلنا بولک هذ رزوا هللا رهسع ولتیلک یناخ یوخو یرادرس
 هب اغا ساق اب رحم ندنفرط نارا یرافدنل و هدنک رادت كمروحوک هنف رط

 هباشاب یاس قرص شوم كنب رادرس ناورو یودبا شفلوا راعشا



 1 11 دارا اتو نالوا نر ها 39 ES ع رفاو هلبا

 | خا نامرخات ندننافاضم یتلاا صراق قرهلوا طولخ یرکسع نارا

 ۱ ۰ راوی فال اتار تاباوخ كالاها با زوا ست

 | یسایشاو لاوما ضعب كنسیلاها دب زاب و یراکدروتوک هناربا هلبا تراثو
 | هد رق هب رف مان مارب یحاح هدننلایا ناور نکرولک دمورضرا هلبا ناب راک
 | نارا زار هلیسهداب و یراوس هدایز ندزویجوا كناغا نسح ولنالیز

 : كرا و جرج یني رلمدا زارپ بولک هب رزوا كناپ راک یسیراوس

 ۱۱ سو  واو تلصع ین ار لام رادتلاهولفم رود تحنومر

 || هترواو وص هجا كنس همئاط یلالجو یرکدتا لقن هتسدعلق ناور ینلام
 ۲ بوروس یی راراوط كنسیلاها هب رق ددع یتلا راسو یوک شاپ و یوک
  نک اس هدنسهیحان اقای مدنعاکس یدوج عقاو هدنتلابا ناو و یکیدرو وک

E8 | هنفرط شوم هداننا و یشادنرقو اف یدبع لع وا ناب وج ندن ربشع  

 زا رم ۵ رد یی رد ندنرلفرط یار یاب هساقاح دودح یراقدلوا شک

 ا ۰ یدبا هدقفلوا ابناو ضرع
 و ,دنخامنس نی را هدنتبا رکب راید لصالایف یتربیشع ولناردیح

 2 قلارارب ۳ E قرهلوا یغام وا كتر شع قاش عبا هنیمرتح نیمرحو

 | شوم قبسا یتح ۰ راشلک هنب رفا س سیجراو درک ز المو شوم
 | نیشناتشم هدراقاهسو هدابز ندهنس نوا هدنتفو اشاب دارم فرصت

 ا طلا ا دالا و ل روس شفا دمی .رشلوا
 ۳9 ابا هدنفاعس یدو هدشنلبا ناو جد یربشع ید زب ۰ راشفک |

 1 ۳ ۱ 1 هرفاسلاقیر ط ىلع تالذک یراهناخ زارب هح دم بولوا ن کاست هدنس هیجان

 0 ل وش ۰ ا تدوع هفرط ور هن هد هسا راشمک هنناح نارا

 ارا الح هنایدا هنوکرب كنولنارا هدنح تو ارظن لاح
 ]| یداه ناهس لوا رک دت ااش نالک بودیک هناربا هلرافس مدقا ندنو
 ]| زوا هه دودح ندشادافا نالوا عقاو كنهاش ناریا هیدن
 | دتعنم نل ولانب تویلوا یساضر ًاعطق كنسودنک هنعوفو یطخت و



 ا ۱ رد ات "ل

eهداف هج ۰ و و لو لوب یسیچللا رد  

 ندنفر 1 نارا e زاع وا دیش درب چ یلاعفا تب

 و 3 ل ا لا تماقا اا و رو

 ۳ ہلکا کک هب هدر ا ا ی هنسیلاه|

 مور تورو هدنسهب رق رو ا لا قار ۳ ی 2

 ناب یخ كاا لس قرص و ندنراول هباب یلیکب ر راک 79

 دل مان همر وج یعیدل وا مس ا ؛ مجلس دن رڪ شوم 4 ر

 رک ی بقعرد راب سالایدل یراک دلک ردق هب دفا سم تعاتس ق و اا

 یراپ وط هخرچ هعطق جو هلا رتو تام دنت اتاپ لسا اشا ورسخ |
 یب هنغیدل وا شمردلب ا اب شردنوک یرا ۳ رفن کی وا

 عفد هباشاب دی ادعا قرصتم دن هب شاپ دو دل ی ظفاحم ناو ۱ ۱

 زرا راب ش یر و اِ هلا = e نوا ايشا ۳

 ۱ ۳ ار RE 0 ۰ یدلز اب

٤ SEهدنس هبحات لا اد لاا ن وب وار ربا اا ل  

 ا ی رت یراجا نالوا نم .هقاسم 7 ییا نوا هناو سةن ۳۳
 و یمیلاها ناو یک یقیدلا رخ ایشان دو E را

 هدن رافد را و هلو یاب ا شرد دوک یی لا ا ا 1

 یو رو را ا ك لا كال اود نارا تق

 کک ll مورشرا ِ هی ب



 ی

 ۶ رد را قد رح ی a میا A ولنارپ | ك: لاها هر ا دلم واو

 شتا تبع 4 ولناریا مدح دن س ىلا ندنو لب قطصم یک یراکح و

 نیت هنسودنک ندنفرطیظفاحم ناو هلکاک هاو داناو هدلاح یدل وا

 ءا هنغردل وا ییارق هلا یک ید دعلق یراح توبعا اتص | هد هدا غوا

 7 ردشلدا اما هب یلاع باب لیصفر

 هفرطور نب سل وا زواح هد ودح نا ر )نا قردلوا زر ندقجا

 یلدا ل نیتساوجا مرا تای راد هنلیگسو عفد كنايقشا نک

 هدننلاباساوبس هرزوا كلردنوک هکدلنتسیا ندنفرط اشاب ورخ رکسع رسد

 | د کسعیقناک رادقم هدنراقاصس هناعتمک ونور رطو یراوس زویشب كيبیکیا

 ۲ یداردنوک یعاوا اباطخ هرلناک مزال نوحما یسغلیق

 ا ییدلوا را دا لقا تلاسهدغآ لوا یلاع باب نکل

 ری یوم یدرولک مزال كعا لید E ' یکلسو

 هسدازاملوا چ ۵ ومادعا هلا هنا رر رسعح لوح ها راو رامدا ردتقم ودفنسم

 . هنارادودح هک روایی رااغا و كب لث اقو راشع هسدا و ۰ یداهدقغ وا نن

 كنار ا تقولوا هچرک او ۰ یدتا لیم ه ولنارا بهر اشع یکهدنرزوا

  كنا را هن رااغاو كى ترشع هد بنا ورواه یسراخاو قیشد راقاهد لاح

 یدررب ورهدهرغا هاسورو ولنار اار زیدروش روک شوخاهدیمهلماعم

 | ندهلماعموناس ۇرەد هسیارولا ندن راتریشع هلیس هطسا وك رانا یتتاقجاق ر هرکص و

 | بویم هینسبایشرب ندنرلتریشع نوجمایرودنک رانا هکنوچ ۰ رلیدنا نون
 0 هلتهح و ۰ یدرارولب هدا لیصحت یش ردق یرلکدتسیا هنمات تلود اما ۱

 ۰ رایدنا نونعو دیعتس ندرلنا راو و ندرارومامناربا رانا

 هکیدلاق < 7 ورد هنراسر اعاد هسیا قلخ لئابقو راشع

 دو 3
OE 

E 

 ۳ ۳ جاقر رکید نانلو هدیلا وح لوا ۰ رها راتحا ت اع نارا دوا

 1 .ەليسەلا یکودا رک مدد رز نت یراکح ۱ ام دعم ید هاو

 ۱ هداننا وب تیقیک هلغفل و لز وم ۳ وا هلماعم هلهح وا وا ید و دزوح كرل وب

 ۱ 3 او a یبم هنفیدل وا لوغسم ها تب اض هیات الا هجو ر هبلعتل ود

 ا ندنفیذلوا فقوتم هب هیلک رک اسع هسیا هظفاح هدلوپ یعفادت یفرط ره

 0 ۱ | :ترضد ترح هلا نالوا ETE هدنشلایا صراقو ی وا هیعو

 ۱ راهظا رها ر و هنلیعم یظفاخ صرا هلیجارخا كناصعا

۱ ۳ 
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 هدلاحرب ۳ بیم ین رطعت كنغوجر 2 اشع یهدنزوآ هنا ربا دودح ||

 e تواک مزال قلا هلا یاسور هلا دلاتسا و تلج ندنعیدنل و ا

 ۰ یدرویمهدنا تکرح هن ایکح ردق یرلا زربم نارا یلامباب ۱

 هه ولتارپا هلبا هلع تلود هرزوا ی را ناب هدنخرات هداز یاش |

 ندنارپءربم ینرصتم د زابهکیدباون ید یرب ندنابسانالوا تدور ثعاب |
 ندنهوح و هلت قار هات همین ناسا اا لزع اشاب لوله |(
 تولوا هجو ابا یاو ما اتا مو رسزا قیاس ها مهاربا |[

 اغا نیسح یردار كیاغا مهارا ہدقدلوا یعوعس كناشاب لولم تیفیک

 هلوقم و انتعم دحرس یک د زاب ندلجا یفیدلوا ندنرلکب یدارکا مجمع

 تبالصاشاب لوله ءانب هنفیدلوا اورو اج نادنج قفلوا ماست هب هنسک

 ود ردقو ماقحا كعا ملست اک ییهعلق كردن روك هدنزوآ تفادصو

 هلا هیهاو راذعا راد اکو و اهناهاشاب ورسخ یسیلاو مورضرا الاح

 اغ ور یکجهدبا تد وعص بسک كنهدام هدکدلبا ارسا تاررګ ههیلاراشم

 ورخ یشان ندقلوا جات ههیجوت هرخا روز ءاول حالعال قرهلوا |

 هیحوت هلهحو قلقاحواو قلترو هکب دیبا دبع ندنناقلعتم ودنک جد اشاب

 ید سدر یا رف تاو ےل ید تفت شور
 مادقا هداعقا هنبرقم یهبلا یوم هداننا و ۰ یدیشمردتا عرفتو ریڈ
 جد و یسیدلروب یار هدنهوهفم یطمام یضم هاشاب لولم ت وديا

 هلتل ومس ندد زا نیمأتلاب توردنوک یییرادحس هلا تار رک لماش ید

 یراوس زویشب كي هنتیعم جد ییاشاب دی ادبعو ماعشاو یعس هحارخا ۱

 ځد اشا دیخا دبع بوردنوک هنفرط دب زاب هلبقبفر توط هعطق یکیاو

 یتعم رب كجەدبا هاو رذع اشاب لول هعفدو هلغلوا ندننادناح داب

 هرق یسهدرکرس یدارک ۱ یی د هلیکی رک كنسودنک هدهسا شمام هلو

 هیاایعومرادحتس بودا رادتا هه راع هلبا اشاب دیتادبع هدلح مان اسیلک

 دافا ن زادعب 1 رظن دنعیدل وا شادا هداعا هلا مضحو مالعا هعطقر ید

 كرهلبردنوک رکسعو بوط ۳ هلن ندنفح هیلوا رسیم هلتل وهسیلام ما

 یودا فقوتم هن رودص یلاعما حرصم یتقییصت و سصح كدي زاب
 دورو ندنفرط یسیلاو مورضرا هدلوالاعیر رخاوا لماش ینناصوصخ
 راشم لاو كناشاب لولم و مضحتو مالعا نانلوا رک ذو تارب رک ندا



 ۵ دز ی ا شب یهروک ذ راهرو 1 دع ود رم ۱

 | ترد ز وتوآ هد هسا راشملا هراب قح راغل ندنرلبحاح ناراو عرق یرلهدا

 ام کو لصاو عود یدکی دا کک

5 

eاه ۰ ۳ رب رگ هنفرط  

 فقوتو بلج هعورضرا شاپ لولمبو داعفا هدب زباب اشاپ دیمطادسبع
 9-۳ 7 هرب هلا لزع هدعنو هس حوت دب زاب هحدقم نکل ۰ رد شغلوا

 | داتعمرب ::تلطلاپ هنشادنرقاخا یاسا یردا رب ئاغا میهاربا ھبلا یعوم نالوا

 دا ۳ یعانغا مولعم رادقم یدل وا شعا ضارفا هدننعک بلطم لیصح

 3 شرت وهم ضعب هنر دقنهروک ذم مانغاو شعا ضارقتسا ل ید

  isاش ارا ا سکع رب روک ذم هحور هدام ندهر 2

 د لواو نداقا حهارب ۱ یردارب دوا و نداعا نیسح یرلبحاص نوبت

 نانجو نینجو ناک یک مدرك هب دیلاطع ۳ یفید ]وا شرب و

 چ تب # رو
 دربخ اههنتف اے: فرح كب زا قلخ نابم

 NS درادررشكب شتا نمرخدص ةيامرس یی

 دم
 و راولناربا | ۰ ىدا هدقلوا چ ع كنه , ولطم هيض هدنتح رلتریشع

 5 E هطساو كرنا لردا < تلج یلئابفو و اشع یهدنرزوادودح هسا

 4 ایتشا هل وعم وا ردقو ا 2 اکتْسالایدل و یدعت هه سور بل ا

 3 ات N هدکلدا یدصت 1۵ ربا وب یهاو وال و ردبلق وا بیدات

 1 | ندنفیدنوا مع رج كنحاح نارا ار نرد سس هم و و نادم ید هباوجو

 ك اتا خاص" حاطاریما تم حق اولا یو ۰ رایدنا هدکعا هرغبات هلت

 E اشا اص راەراب نانلا هرزوا یقیدنل وا نام ۵ به ص علاقو یش هنس

 | ۰ یدیا شلدبا ریدکت اشاب حاصو شاریدنبا در هنباصص|لیصعتاپ ندنفرط
 ا حج یا ندتعیدمهلبقاب هل یسال هج روما ورندندمرب هدر و



 قرفو شراوخور یک و ن لد ناسلوب مادا نوا ین ماه
 شحاف ندرایجأح بوغا ار هب هماع راعسا ردنا ثالعوقم رد

 0 ندنکر ادن هقح نوسروط هل وش ناور تن ىع وج هلنهح یراقدلا ت ترجا

 زا ورا ند هل است وز و ها رکن :ا یرلهود رونلوا ریبعت دمالقزاقو اا

 | ناروح هفعشب ندنرفدلوا راحود کک كن ایر ع كرەشود |

 0 ا | هربخذ كن هبروس قرلوا رادلو صع و تبنم تباق یسدعطق ۳

 هتعارز هلتهح یغیدلوا زاغل وا هاجو تنایص یمیلاها ن کیا ا

 هرارو ندنکیدناکهدبا روهظ الغو ا هدف رش ماشاضعب ا

 نوا كن رخ الاعیر ىد ىلا زووا ويسا هرزوا كا اتعاو تفد

 یقلاسردص یف رصتم یعاصس نانو راصهدنامیج وت نانلوا ارجاین وک یجب

 ماش سولیاب عم هل تاغا یاس سدق هاشاب دمع شیورد

 همالسلاو نعالاب نیس حاحو هجو قلجالا رعاو یتلابا فیرش

 ییروم و شیاسا بابسا لاصحها كماش دالب ویسلروتک بولیروئوک

 هم ردشق وا دبی و دص وت دن ول

 ا جاج و هل مات كج قد رط هس لع تلود لصاخلا " ۳

 فرخ هدهراو مادقاو د تهه رخاو لوا 2 باهذ و تحارتساو | ۱

 و ردشلک هدا ماّتهاو تفد دنح الصاو E " بقعرد هدنعوفو قلانفرب 0

 یو مابق هن الماعم هدنجراج هلود قوقح ورندتفور ولنارا طقف

 هدکګغزوک تصرف هننادحا هل مر ا رظ) هنغلدلوا ردا ماظعا یهدامر

 قوس هنارا دودح تار هطابتحا *هدعاق هدانت او هژغلسالک | یتیدلوا ۱

 تاو ولقابق رد یوزاو بوط هعطق نا اک هن وز را هرزوا قفلوا

 دڳ تا ردشلردنوک از رع هتروا تردو ی ؛ وط هطروا یو ۱

 رطام شال موبلاف هقاراو ۴# هعع فذاکتدق نو مویلا یرا

 خاص ندن رم ريم نا ظفاحم ناوو قرمصتم رهش یکسا نو یا لوا

 ۱ ۱ یدلریو ترازو ةينرهياشاپ
 تسوا را دا دن تصرف : یتکیدلورپا كنلالتخا مور راولناری هدمب

 هل وصف طظ زار ساک Sal وش ۰ رایدالشاب هغمروا مد ندور ۳

 | نب هم رو ندا قبس . كنجاج نارا هتسو هن : رومام مان كن ىلع ۳

 هل رج یتددنلوا من ندنفر طظ قلود ی ہاطعا a هناوو یراقیک هج ۱ ّ و

 ا او یا و اک دان 8 نود فا یس رک هنارپا عب ) سم |

1 



 بصغو زواج و طرشو دمع ریاغم دودح وربندنقور
 أ ییفیدلوا زاح تدنما هن راقلتسود ندنرافدل وا رک ۱ تعلا هلا تراغو

 | اما هبیلاع باب اشاب و رسخ یرگسعرس یناح قرشو یسلاو مورضرا

 ۱۱۲۲۱ تاب ناتو هدراوچ لزا ىد ندیلام باب دش رزوا كنا ردتعا
 هلا ولهیسور هنېلع هیلعتلود هلدب رفت یداسف مور كنولناربا هنفرصتمو

 ۱۳1 تو و اا هروک کا كرا رطاخ رد لاا قلوا قش
 | ۰ یدلردنوک هیماس تارب رحم هدنلئاوا كنابعش هدننایس یکج هلک

 | | دودح فرط فرط كلردبا هربا مطق ح ورشم لاونمرب هسیا ولنارب
 | نکیا لوغشم هلیس هلا نانوب هیلعتلودو ۰ یدلوا ردبا زواحت ه هینافاخ

 زر . بولغم ژولنارا هدنلوف دادغب و ۰ یدلک هرومظ یسهب راح نارا هدرب

 ] ۰ یدلولاغور هدنفرط ولنارپا هبلغ رات آ هدنتیج مورضرا هد هسا ربدلوا
 ناخ نسح یسج هخرج هدننشکنا نوا كند ایذ ازربم سابع هک وس

 ۱ ید یسودنک ندنس هفرا بودا قوس هنفرط یوخ ند زرت 0

 .الیتسا ییهصلق قارپ وط بولک ناخ نسح ةتفب ۰ یدیشلنا ت
 ۰ ا

 ۱۳ وا را تو عد هلسودرا جد ازرم سابع

 | هد زاب هلا رارف هدانا لوا اشا لولم نالوا فوقوم هدم و رض را

 سابع هلکلیا تعواط ضرع راجان هازریم سابع ندنفیدلوا شمراو
 .دیادبع ید یتسهظفاحم لدرکشلا ۰ یدرب و اک | یتغاصتس دب زاب ازریم

 یا لر یوم و ارو دعا هلاوس امل
 هنس ۱۲۳۷ میاق و

 تشهد هنفارطایسمرب ومنلوا طبض ندنفرطولناربا هلداحم الب هاب ون لدن زاب

 | كناشاب نسحهداز نچچ نالوا رومآم هنس هظفاح یلاوح لوا هلا همرب و
 ۲۱ یدلواروبح هتعحر یرغوط همورضرا جد یسودنک یدلعاط یرکسع

 ورک ځد هناغج رک اسع E وط زونه هدنتبح هعلق قارب وط

 ۰ رايدليا تعحر

 ندنسدقرا لرنا یببم هر شعش و اص دنفرط رکب رادد یرشع ولنا ردیح

 بی رخ یرالح قوسچرب هدتهجوا هیاریا هریثک رک اسع ندا تکرح
 ۰ رلیدلیا ریما یهیلعتلود یاباعر قوچرو ما تغا هریثک تاناویحو

 رو



 ملس یفرصتم شومو E طبض ید بد یسلت ر رولت 7 هدمرص 7 ۱
 عل مر اردک ند از بم س اع هلکغا لف دنف رط ولنارا اشا

 ۰, ردشلرب و یسهباب قلناح هن ردار و ا ار یواح یتیمات 0
 طساوا جد هب رکسع هفرفر رکید نانلوا قوس ندنفرط ازم سابع ||

 هلکعا لولح اتش مایا هدعر ۰ ردشعا اليسا یس هعاق شدجرا هدرفص 2

eو هزر رت هليسودرا ازریم سابع  

 هبارقف كناشاب اص قبسا نادوبق نانو یسیلاو ن وزب رط هداتنا ا ۱

 هدلوالا عبر لالخ ءان هنعیدل وا J عم ددسر یغیدلوا هدکعا یدعت و مغ

 ۰ یدلوا ام هتماقا هدداقوت هلبا عفر یترازوو لزع

 قلابا مورضرا بونلوا بصذاشاب ورسخ یسیلاو مو رضرا هش ربو |
 هبایشاپ فوز نما دن قسا ردص دد یل ا قرشو |[

 یو تو زا
 . نوک ی جندرد یعرکی ٹلوالا عیب ر یدنفالااظع دم یرادرتفد ل واقثو |
 ۰ یدلردنوک هنناج مورضرا قرهنلوا بصن یرادرفد یسودرا ق رش ||
 قل ر bb ال وا نو جد یدنفا 3 یرادهسیک ی 5 لوا طجمانزور و

 یبسناسارخ هدنسهطوا باسکلا سر نوجا لادا هب یناکجاوخ ||
 هلمساسک | یعلخ دارد لیلح « اج هدیفصا روضح هدعب بواب یدک

 ۰ .یدلوا مک

 دارا شاب دارم ندرداز لیلا د یلاا د اا

 ۰ یدلدیا هیجوت ترازو ٌهبتراب هکب نجرلادبع #0
 هدار رو نرو ۰ یرلذاعنس قوازو و هب رصبق هدانناو ۳

 هاشاب نیدلاءالع یمیلاو ر کب رايد راقاتسوب هلغلوا توف ةا اشاب نیسح
 کی راد نالوا رومأم هنتیعم یسیلا و دادغب ید یت لاا اد جوا |

 هجو هاش 1 ىلع دیس هداز یئاروک ندناربم رب» ی وبشاب شی

 هداز رابج ندنفرط اشاب فور یرکسعرس قرش هدنلولح رام مموم 1 ۰ ردشلروب

 شاپ ےلس فرصت شوم بونلوا بصن جەخرچ اشاب ندلالالجدمج

 هعلف قارب وط شان نی لا لالج ۰ یدیشادبا :نییعت ۵ تلیعم كنا ید

 رخاوا ځد ازربم اا ۰ یدلا ههرصاح تڪ ییەعاق بواک هنا .رزوا ١



e 

 ا یی ار نرو کیت ندو رو هاسودرا هداف

 تیاغ لباقلایدلو ۰ یدروب هن ر زوا اشاب نیدلالالج ندنا بودا
 | تاجا كنا ہدرعا تیاد اش ا نیدلالالح ۰ یدتا راموعه ولتدش ||

 ۳1 .هب هیلعتل ود و عجیب رباشع نارا لب ازریم سابع هد هسیدل وا قفوم هعفد
 || رك تيجي ندنشیدلوا شما بلخ ىي ك هلدارکا ریاشع نالوا عنات
 | ۰ ردشلوا مر یسهقرف اشاب نیدلا لالح الا دیابت توادنا موس دانا
 شا لیم هنفرط ولنارا الاب هجور جد اشاب ر ےلس قرصتم شوم

 | قرهایط هن رابغراق یسولتادرک ردق كی زکس نانلو هدنتیعم ندنفیدنوا

 | نامزوا هتشیا ۰ ردرلشماللا تنواعم هاش نیدلالالج بولوا یحریس
 وا ۳ ئر وا ميصتدهلود یسازح تیتر كناشاب اب میلس

 | مس هدلاح یغیدلوا یسیلاو مورضرا شاپ بلاغ اا

 ,GEE یه باس كنا مادعا و اا هلب رفت ییاشات

 1 یتسەق رف اشاپ ی هخرج ندهعلق قارپ وطالاب هج ورب ازربم سابع هکر دم رغ

 ۳ | رلولناریا هلا روه ىلع اروقولتدشر هدنسودرا یسادرف نکشمزو

 | مولعم زونه هعلاوح لوا تلعوب و ردشمامهلو و راج
 . یسودرا ناربا كحدا تشهد تاراهلا روهظ هلو تا بویلوا یشرب

 . || بویمع قوج هيلع ءان ۰ ردشلوا روبج هتعجر ازریم سابعو رامرات
 ا | هنلا وحا كنتهج دادغب مهل ۰ ردشهالشاب ه هناراکشلاسم تارباخ
 ۲ کا اور ااا نک داری اک ازز لع دمع یسیلاو ناهاشنامرک
 لاو دادعب هد هسدسا رمو ةتعب هنتهج دادغب جد وا یدبا

 | هیاعلس هتشب ندقدلوا رهظم ه هبلغ و قفوم ه هعفادم نسح اشاب دواد

 1 ید یرل_شیا ناتسدرک دلا تع واطم ضرع کا اتش دوج قرصت

 مادبع ىع كناشاب دوم هجرکاو ۰ ردا تروص نسح بسك

 f . نامرک هلی هیلک ر ۳ بودا تمسارع دیار ىلع دن اشاب
 2 ۱ رد شا تصڏ قرصتم رراولس قاشا هادبع هلا تک رح ندناهاش

 : ندفرط یهاش نارا هت ر و یدلوا توف هدرفص لالخ ازرم ىلع دم

 نالوا روم هنعم ید اشا دواد ۰ یدنلوا بصذ از ریم نیسح دمج

 ۱ : هی رای اشا لع یدردنوک ییاشاب دوم هلا اشاب ىلع یسیلاو 8 راند

 ۱ و یدتنا ناشی رب یهیاریا رکاسع یهدنتیعم هلا اشاب هادبع یدراو
 ۰ یدلبا داعقا | هی دیاهلس ییاشاب



 رک جد شا u ا روش اوت ا ا 2 :

 اراک هد دم ا اشا دوخ .یتهلوا لب هلا ا

 ثتمحو هسیا هداننالوا + ردا تع زع هب هیناجلسلرهرپ و نزود ۰

 صوصح رومام ندنفر ط كا هل وا هلاوح هبازریم سابع جد راش

 هک ناعع یردار و اا ا تورا قرەنلوا الخ ا دوج هللاسرا

 بودا تعحارم هدادغب اشا هادیع تب . رزوا ىس اوا هلاحا . یعاصس یوک

 هلل وا هیحوت هباشاب هادبع یاس هناعلس ید 9 ط ا واد

 راو ۱ اقا ااا 3 ا ه دلش یک ان هن یشیا ناتسدرک | ۱

 ینا یر هلا ازربم ساتبع قردلوا لاشه قترا یلود نا

 ۱ ۳ هدر و ۰ یدشف وا راح تاب هدنشلب شاپ فور یرکسع 3

 یی راحت نارا هیلعتلود هدکدتا مایق هنازوام هلا دهع ضمن الا ه دجورب

 نانلوب هدنداعسرد یتح بولوا هدککا هباج یک یسهعبت ودنک هدرپ ره ره

 هد یصاق ندنرابک درک قیر 1 نوڪ هظفاع ییفوعح كندننا ربا |

 هلع رش یر وما كن را نارا قرولبروب نییمت رظان و لوم یدنفا رهاط

 . یدیا هدکلرو مالعا حرخ البو هدکبلدبا ت تیر |

 یی وا ضراع ا ره راست ز وما هرورمضلاب هلییپس 4 راح طقف |

 ندیا نایغط هیناقع تلود هلبا ےدقت لاعض رع هنهاش نارا ا 1
 هدلاح یتیدلوا ۳ ایت سم یوسف رب فرق هنعفد كمور یایقدشا

 | بجومالب نکا مزال نصهناعا اکا مزب_هباحا الا "دعا تهج ۳
 یربلوب تراعت هقشپ ندنو ردیفالخ كاع رش ر راحت ا دهع ضقن ۲

 همان تا امو اذه عم و د وقف یراشیعت بابسا دلرولنا او دودسم ۱ ۰

 ندنلاوما كن راحت ودنک ی لا وم | یصس اتفا تقف ال وا ییهام مزال ۱

 سس : رتلود ودنک كرد ردهدشهروب تیانع رهظم یز هلبا ادظفاح هداز |

 لوغشم هرس هاب اغ وا تلود ادا .دکلیا توعدهنامرع یلص

 ۰ ىدا ندشاحا قص یسلروت مدقا ناز تن شاتر | ندنعیدل وا

  ترشابم هب هل« هلا نییعآراصخ رم ندنیفرط بوپمکت قوج ثلذیلع ءان
 .رونلوا ناب هدنسه مص یعباقو هنآ 2 هنس و ردشفلوا 1

 رک ىش عیلقو و
 ۱ e هدم ا وط e 0 5 0 ۳ هلی یلالتخا دم دور |



f 
 هدان او  nیدنل وا عضو یاشن 0

 ندنرادح هرک ذت رکسعیضاق راهسیا ندماو رات دیک 1 رک وا ندا وماتسا |

 ۷ یا اش ندنرلعوستم رلهسیا ندعابتاو ندنرلا رک رەنا ندقانصاو

 . | یلافک و نیبم ین رلاکشاو ترهشو مسسا ندر اتت رطپ یار ور نت الع
 E هرک دن نداروا هلبازارب هنسس دی لاا بولارخ ع ر وهع نیس

 ۱ ۳ جد ترا کسادک هلهرخآ ااو سا ندرمرمعطو یرلا
 . || یرندیک بولکو ۰ یدنلوا طبر همان یرللا هرک ذت ندشلان

 : و وا هدنسد ر وک یاب یحاتتسو و هدهڪحچ لوک هرزوا قمالقو

 ۳ ٠ ورو هرزوا قمالقو یادت فو ار عو یدنلوا هماقا

 ۱ ۰ یدنلف نییع هتک و رظاب بولی 1 هر ادرپ

 رک اشاپ ےلسدم نالوا یرکسعرس یناج هوطو یمیلاو هراس
 ودر یتالسا یردناسکلع هدن رفسس قالفا الا هحور تولوا

 | نانلو هدنتیعم اشاب دیشر وخ یرکسعرس هنا و هناغا دجسا ندبا ناشی رپ
 | ندنفرط شاپ دشروخو هکیدجا ینکی كناشاب رع ناربعرم فر صمد ول و

 ۱ كمرح هک نیدلا فیس هداز اسان ر نط صم ىلەوقاب ا هنل وق هدرات

 ۰ یدلروب ناسحا یزهبار قلناربمریم ی وک ی ےک : کیا

 ۱ از یاش نانلو سد ون هعقو هد هلع تاج وت نانلوا ارجا هدان :او و

 هدازيهک و یرلهاب دمرکم کم جد هناوذ ضعد رکید هلا یدنفا هللاءاطع

 ۰ یدلدیا هیج وت یساضق هطاغ هبالم تزعدح روهشم رعاش

 . هندزا قره ز وب ابلاوتم اشابمارهم هلاشاب دمت یسیلاو هروم الابهجورپ
 كرر وک موزا هنبصذ رکسعرسرب القتسع نوا هروم هن رزوا

 ٥ تس هظفاح نو و هرق یدنفا تلاح ه رک اذلا |ید] هدالک و سلح ییسأنم

 رطاطنا یر ارزولانیب و را وطالا برخ كناشاب یلعدبس قبسا ردص i او

 یادخخک هد كيلا شا بیس یا ل هر وم هلذم ندنشدل وا

 ندنناصصا برضو ترخاشابللع هلادر یا یدنفا بی را دجا یلامردص

 ا داتا هکنوح ردلکد ید لوق یک یتیدلوا

 ۱ ار د نجا والا والا شریف ید هسا تاخ قجداوا رکسعرس ۰ یدفلوب ځد هدبصنم ولار بولوا راچود هبهرثک نویدو
 | تولک مزال قوا هن اعایلک ید کا یک یییدنل وا باش دیشروخ هدلاح



 بویهوا قوم هحر در ردقوپ را تند رخ را لاح هداکا

 نال وا ندراسب و تور باصصا رەد رولوا شلدبا تاقوا N وب | 0
 ّ تلاح ندنکیدلیا قوس هنکل وو ییاشاب خاص یفرصتم نەرج ۱

 تیرا ةیاور لعو ی نابرح رازوس هج رد هدنرهرا با ید

 اصم ردمو روما تار ندتنطلس نادتعم یلالتخا عفد كنهر وم یدنقا 0

 هلا یی وم هالا د تاد ساد راک رب و شیشه روت

 ردلکد یشیا كت اود ماطر ندنباعصا هيتس یارا هلب وب بول هلوا لصاح |
 ضع هااع هع ندنرادص ماعم بوزا ر رقترب لصفمو للدم ود

 هار یدل دیا تل و ا ا
 دانروص و ینها را هکاصو شرا دص دود نداد سارک

 شفل وب هدنسهیعاد درفت هدلوبن اتسا یسودنک هدیوراقچ ندلوبن اتسا ینا
 ندننطلس برق ی یدنفا تیراوا هللا ه وصنم و قرهلوا تبهاذ هن رکف ۱

 بی را یرا كشیاوا هتشیا رار هلا .قردصت یر رقنوا هرزوا تا مس

 طاس فرط هنا یارو رووا كلاود نا هروم وند نا

 a ۰ ردشطنا قوشت
 ہلا لزع ندقلادنک یدنفا بیرا ینوک یکتا تمرح تاد لع اس اا
 لا ودض یادت ییشآ ادب سما هنر ر ا
 قیاسو شما هناسر یبفا سلع اس یا یار و

 یسیج باقم یراوس یدنفا ےھاربا بئاص نویامه ناوید ؛ییکلکب |
 هيج وت ها اب یلع دیس هبلا راشم یر تسع رتس هرومو ۰ یدلوا |

 لاسرا عصر فیس هضبفر و روع" بو ۲ ولباق هرتما سس هنس ودنکو

 یتع نع ھندن اج هروم اهل یاب ناسا قلجرخ شور كی . یللا زویکیاو

 هروم كرل و ترازو ةر ه ىدا بیراو ۰ یدلروب هیت و ما
 یرما تی رومآم ندنسهفرا هرزوا قغلوا مادا هدنتیعم یرکسعرس

 نالو هرزوا تما سرد و ید اک نور . یارو
 ۰ یدلدیا هلاوح هباشاپ مهاربا یسیلاو راکدنوادخ ||
 هنذوفندیازتو هسلوا لقتسم هدایقشا ریبدت اش اب بیرا هکر د یدنفا دعسا ||

 ید یدنفا تلاح هصوصخو و لدا و هسنلوا تفد ||

 . نکل ییا لوقع تارا لس یس و كنا دوا رومآم روس لوا "



 اتم لا ارعا یاد هت جاور كسرا هو یدتک یدنکوت

 ۱ كيدبشروبشا ۰ رشت م دکلرپ هلا تباتت ۶ تمدخ ید یدنفا 1

 را ۱ ۰ یهتنآ 0 یدتا

 لدي یلا زوکیا نالیر وسی ناضحا الب هجو رپ اشاب ىلع دیس

 را 2 زو زوقط قرەلوا ىج و لیلد بودا e یتسهر اد هليا شورغ

 1 ۳ هد رحم بو تکرح ندنوربهرق لبا ناخ ی .هرادو یراوس
 e ا تع زع هندناح

 هیرلوا رب رار ا ا رو اتش نا ود ناکحا وح یراد ر

 رادص مایا كنا را شو و روهشم نالوا مظعاردص هعفدیتلا رۇم

 هک رات یدنفا دعسا ؛دشزآ ۰ ردقفلوب هدنتیاتک هیلخاد جد یدنفارهاب

 3 ۰ ردو یدنفا ر هاب ندا هوالعو ل ییتامولعم و تادومشم

 هردق هدهسا تاذرب رم ده یا لصفنم ندنرادص اشا لع دیس

 ٠ | یتالصاح یرفاصس دیجو هکت .نانلو هدنسهدهع یدنا قو یسهیلام

 ۱ | كییرکیشبنوا نال ردنوک ندنفر ط رسام هرکرب هدنآ حارب هرزوا قلوا

 1 ياو هدنسهظفاح نور هرو تولوا قاک دنسهرادا ا3 ھا شورغ

 ۱ . هنسرادا كن دار روما هلا تالصاحو ن کیا هدکیکچ هقشاضم نامز

 ۳ ۰ یدا راکرد یعح هیمهلوا ردتقم

 ۱ ۱ لوق هت e هليا لزع اغا نسح یماغا یرهکی ینوک یعینزکسنوا تمرح

 1 ۰ یدلوا یسافا یرج ےک .افاسح یب ننک

 0 افااا ,لیعاعس | وشاب هرزوا یفیدلوا ا ر نوا

 یییدوحو لازا كناشاب ىلع یلتلد هت هدنف رظ هل اق تھ بوارغ وط لو لو

 | ناشحا یرفاعس هن ولدو هلا هلرازاو هنر هنس دع هلردبا دنه
 | هالکشمیسودرا هاب قرهنادلا هن رلزوس كنب رلهدرکس س مور نکیشلروپ
 | هنفرط هبلق هلبالزع ینوک یصشب یعرکی تمرح ندنفیدلوا شمر وشود

 یتا هی ولدو هاشاب دیشر وخ رکسعرس یعاصس هاب و شلردنوک

 . | هاشابدجا اا رج نالب روبب نایسحا قاثاریعربم هنسهدهع هعدقا
 ۷ || لونا هحدقا هلا لب وص و فرص ندنسهدهع اشا دو یعاصس هلاحرو

 ۱۱ داف وفات رم ردیف وا ياع ناتلول دک اخ
 ۰ ردشف وا مادعا هدهار یاننا نکر دیک ه هبلف

 + وشاب



 ٤ ف اا لع لد

 نت دلا درصو ار 2 قرهلوا ر روش ا نر لد

 دوا کود لیخد هباتشان لو ا لو یفرصتم هلاحرت هل

  eا ىلع شعا انا ندنردب ی وفع تولا 1

 ثبشت ا ادعا هلا دیو طاها ضصمب هدلاح یکیدلیا ۽ وفع ار ۱ هاظ یا

 .تلاح ٠ ا هناب تلکب د و یرظان همارد كم وشاب ندا

 باج هلو ناتسا کا هد هرمص یکیدشود نریلع

 هلترازو ر هنس ەد مع كيدو هدقدلوا ولنامرف 3 اشا لا ا 1

 یتسد e کا a ۰ 3 و ی و ا

 تار ری هن سول LL ینرصس ی او

 هدرلرب يااا دا هدهار اس۷ هحنراو هندزا بولوا ندهلظ د هس :

  یتیداوا ش ا ا

f ا دفا كندیمالسا را قوحرب 1 توا a 

 یرکسع نالوا یت جم a هل عفر یرازو هد روص لئاوا ندنغيدلا ١

 بوغار هنیعم نایلس زو کک سا و نالوا هدندناج هروم روا

e 2اا و اوا نھ یسک دنعاط روفکت ۱ مال لج ال  

 قاروب ا هب هک ریس هلن ندنغيدل وا جامان كن

 اقا یر اولا عود هلکیاک ی ہا رع راد 0

 ۱ یرقان دباو ناخ وراص نالوا ل ن هدع 1 دسر و تصخر

 مار هرکص یآ جاق رب زر لرو هجو هیاشاب فسوب یزوریس حد ||

 ۰ ردشلدبا كيج وت لاا دور هاا شع دن هدېعا ۳

 کک ر و ا 2 هنا اشا



۳ 

 هرات ۳1 نالوا او هنکیدلیا هدیشک هل و هل ود رد هلا ضار درسآ

 یسک هند م تر روم هژرکسع رد یکيدلب هدیا كلرادت هدق رط لوا

 ناوبد هلبا قالوف تفج زویکیاو رلهریدناب یتیدلا ندایقشاو تارب رح راد
 ]| ندهروم ورندتدم یلیخ ۰ یدیشردوک هتداعسرد یب یدنفا دیعس یتاک

 | هدرفص لئاوا یدنفا دیعسنکیا ردکم مالسا لها هلبج یکیدم هلکر خرب

  تونونع بجوم یتمدخ كن اشاپ فسوب كجا هلب رربسخ تیرفظم هب و
 هجورب دنس ودنک افاکمو هدأت نده زخ بناح یلد كنس هڪل وب قرهلوا

 ۱ ۰ ردشلروب هبجوت یاس یکیا ولامن یلبخ الا

 | هدنسلحم هللکم نالوا عقاو هلیسیملبا هیسور امدقم كیدماح باتکلاسئر

 || كعاهب وست هتروص نوها شيا دودح نالوا هیف ع زانم هدنفرط یلوطانا

 | لوبمم هدندنع یدنفا تلاح هسیا هل وت تروص بور و زوس هرزوا

 هتسجلنا هبسور ندنکیدلک مزال قفلا وریک یزوس كنا هلتمج یعیدلوا

 ۱و لرد دما و و ل هلرعص هرژوا یمالاق مالک راذم
 ۱۳۳۱۰ شر یدشآ یداس یدک اب لوس مش و یرهلوا ون
 || یدنفا ی ءطا دہ یباک را ریس سو چو 0 یدنفا اص ی هرک دن

 ا رای یدشر دج یسحهرکذت هعلف لوک اشاسو ی هرک ذن لوک

 2 - ردشلوا یتاک

 ا دعتسم هل وا بوش روک لابقا رتا هدیدنفا دللاءاطع یرظان هلا رض

 ۱ اا لس دفا تلا هلا یمروا لو تناوذ نالوا

 هللا شیا رب قوچ یسیتیاکشو كلا دعب ندتنطلس برق هبنره نکی ییآ
 یحدب كيحر هرزوا كمرو شود ندرابتعا رظن هلتیعببط هدب ودنا لاغشا

 ۰ یدردتا ارحا شم شر ومام شاک هلا یدنفا فسو رادرتفد یلوک

 یدوا ندنفیدلوا التم ه هیغامد تلع یدنفا ییا خاص یرظان تام

 یرظانتابع یدنفا ناهلس یهرک ذن لوس قیسا هترپ هلا لزع هدهرصو

 ۰ ردشلدا بصذ

 نالوا رومأم هنربمدنو رهق كنسابقشا یر هر زج من زورونآو هریدنسک

 هدنسهدهع كنا هح و لا یراقاصسهلا رو كىال هتسهدمع اش 1 دج ر زو

 هکدقا الاب هجو رب ید یرلفاصس یرپشربفو یرهشکی و هک نالو

 اوو هتس هدمعاشاب تیرا دجا نالوا شاردنوک هنفرط كيالس

 2 د 8



TS ۳۳ا 9و2 صا نا را و ھو  

 ۰ یدنلف راعڈا ی ۳

 ۱ هسناح ندنعیدل وا هدکا سو e لالتخا ندا روهظ مد دنک افس۱

 بوراو یسادس کک د اا تار یا
 دراو هتداعسرد هذا یربخ یرفدلوا شعا هبلغ هاا هب راشلایدل لا
 وع رو هسیاح كردا E ابقاعتم سیا اہم شا ۰ ید شا 1

 یوق اشا فد رش رب رو یطظفاح هب دنف ندنر کدتا ماف هداف رافر Jb ۱ ا 3

 ناریمریم یظفاجم وعر بوراو هب وعر سفنلاب هلا یرب رهکب ول رب و قلخ

 ید راتعج هلا ماخقاو مو هس زوا تاصع هدکلرب هلا اشا ناعک ے مساه

 هلوبناتسا یالقالوفو هلکو قاریب قوجرب یتیدلا ندرلنا كردبا ناشب رپ
 روک" ولیاق هرمسآ مس هننسودنک لوصولا یدل هد رعص ط با ها داکمردن و ات ۱

 ۳ ردشلروم ناسحا ی سد دن رک هلا لروک

 شاو یاسا ی زانو یتا هداز کا یا رب یواش ناو د
 هدنداسف مور كرلنوب یدا راشفل وا قنهبه صف امدقم کی رو یرادقوج ||

 قرهسنلوا مادعا هد ه مصیق ید وا لدا | یفیداوا یرللخد» |
 ننه نوا باب ورو یر ار ی

 هد دنیا تاذرب ندنعاصت باصصااشابهلادبع اب رد ناد وف ۰ یدلدبا هشت |
 لزع نوک یخ زوعط نوا دل رفص هلت هج یعدلوا فثاو هب هب رګ نونق

 ا او ا ا کدو 5y 2 دز حوصت

 هظفاع نیشن ریح دز وفا تولوا قرص یاس تحاص راصح هرق

A 1یعاعس تحاص راصح هرف و اشا اضر نسح دیس ر زو ییهدنراد نالوا  

 جارخا هبهرق اضتفالا یدل هلا نوبامه یاغودو هاشاب هللادبع هیلاراشم |
 یرکسع هرو كنو امه یا ود ما كعا هدناموق هرکسع قحهنلوا ||

 دعوت هات شاب د یا یاو ا یر ی شال

 ۱ ۱ ۰ .یدلروم ۳
 نالوا ش نا رارف ند تاب NE ۳ ىلع ىلتلد هب هد نالوا روصخ هد هاب

 | یاربم ربم فنر یت وک یحدرد یعرکب ك رفص هکب د و هداز هقوز |

e 



 ا ه عاقرو ن هتعطق جوا ندنننافس نوا یاخود هداناو
 هلا یراهنکترصم دعطق یکیا نواو رازج هعطق یلاو هنوتسا هعطقر و

 . || هنادوبق قبسا هن رزوا یراسیک سلبارطو سنوت نال وا شلک هسودر
 e ر عرس یرکسع هرق نوبامه یا ود بونلوا نییعت غوبشاب كب لیلخ
 || رادقمو یرکسع ینیدلوا شغل هدکغاو شقا هلرادت یاد نالوا

 ۱ ]| ناه بویمد اتش سوم قرعلا ربارب هلا یتا« و بوط یفاک
 اشا فسو یزورید یظفاح هردابو یتا حارخا هنلحاس نوتمو تع زع

 راستاو را 0 تربع داحتالاب هنلیکشو رهق كنابقتشا هرباخم اب هللا
 ا ٠ ردشع وا

 ]ی شعب قیدص دت فارشالا بیقن ندنراول هاب یترادص یلوطانا

 . قت هنوفب زمو لرع ندنغیدلوا ردا ضارتعا ندنزوب تحتل هب الکو
 3 هوا یی لوبناتسا اقباس ینوکی جن وا تالوالاعی ر هنب رب لبا

 119 : ۰ یدلوا فارشالابیقن

 5 ریسقت 2 ییدلیا ی هدنف رش عماح 2 اف یدنفا دجا رک ندنیسردم

 ۱: هستلود رییآدن جراخ ندنسهفیظو هدنربسرد هبدم ته رطو یواضب

 | ندنکیداکءهدا رانا هنهوف رازوس یدّوم ه ولف تذشت هلا ضازتعا

 ۰ یدنلوا قت هیرب هدرفص رخاوا هلبا هیلع تراشا حالصالا لجال

 ٠ || هد یسداعا اب وک هلبا عاقجا هدنعماح یکی هبلط رفاو هدنیفن موب و
 1 هدنقو زان هل و تونلو هدنددص كمرب و لاعص رع هب یدنفا مال الا حس ۱

 سرد هلیسلوا ندنالاح قح هلوا ادعا تتاعش تحوم هسا تیعج هل وا

 ۱ تهصن ا لاسرا هدناسا ضعب رکیدو یدنفا دجا هداز یسکمکا ییکو

 ۳۳ ۰ ردشلدیعاط یراتیعج كرهلب دتا
 ۱۱ ا یک كنار ها نارام کرد ینقا عسا

 الا او همالعا ياع سیصخت ديالا لها هرذوا “
 هيلكلاب ندهلیذر قالخا هلوقموب و تدناناو هصعسو ایر و توادعو ریکتو

 3 (اوسج الو) بولوآ لوغشم هلب رګ ینی راس بويع اعاد هلرب تد اح

 : جد ۰ ر دکماعا یاس یساعم ك_ةلخ كردا لاشتما هنلبلج صن

 ضارتعاو لخد هلآ درج مهوت هرل هند نالوا یجولعم قرهلوا تیغلایلع

 2 تا زر سر ق 5 ر هص وصع نوسر وط هل وس 5 عیب هام تا دص وصک نوسر وط هل وش



 قلم هلا دیهلا ق u ۳1 دا تا توا

 یهو ف و رعلات صا .دنراظعوو سرد ا ۳ نالوا ۳ 4 هیس س تنس

 کار هلا دیلک دعا اباسیغ ر اهاجو هل 0

 ,Û ف ا رب رفت ید رد و :یمازح اا ادا

 هشساب ر اماق ۰ ا ید ماس بلا و اس کت ا 1 ]

 زا ت معط ناهد هلا صختو ر ا نییعت نواب تعم رجو ترهش ا ك ۱

 لیصح هلبا كالو 5 قح هد ناد سا ماوع نت وا دم ی یک یدتکو

 اوعیطاو ) نکیآ مع ما نو هگط ین وم داعا دنا رسا اش

 ۰ لواو 1 را اریاو ت

 یا وند رد د ردیمتا ردشات ها عطاق صن تعاط تیض رو رز ا رولوا ۱

 یادیم راوسکی كنافرعو ع ةیلط لصاماو زامهلوا , شراعم هعطاق دد ر را

 دوهع كن راترضح هرس سدق یارعشلا نجرادبع حشلا مالا مامالا 1

 كرل و هدراکر س هرزوا یراقدروپ رع هدنماكستا تاضوبف باتک ما ]ا

 ت هنایصع و بوذا نامه بويع ور -یط زامالک | رالک | دن : روم

 9 لثان روصتبامقوفو تا تهح رهزآ هدنس هیاس لا رافغتساو

 ی كس رات :مضح مالعلا كلا هللا هدا ما هاشداب ۳ دوا ت حلا |

 ا هلا ا و امد را . رلترصذ و دم اتو تالسو قیفوت كنالکو ۱ 1 ۳

 " هب هلجب كا

Nlیتا 1  

 تاوفه ن نمو ا 4 نما بس ما ۰۱ ردتمد بج

 ا یدشا تلاح یدنفا تکا ردص و یراب ر یا ۳

 ۱ ی فا قلادبع یردارب ك و یمودنک كر 5 .نکسشیلوا یی مک

 هدنابح ا صد یاتا | هسلصت ره قرولوا رتاد ار 1 ساخ و تبع شوخ ۳ ۱

 ۱ من یردلوا ل

 مظع نا ر و قایس ۰ زا صح 2 نیت ود ش

 بودا هلماعم هنسکع كناتنیط فا ص رنادان نا وا هيدا نس لو

a ;4 ا  u۳ ا س هلال وا هرزوا  

 تحاو لاو هن جد ۱ ردد ردیمفان هو ییدتا ار 4 ۰

 کک ۰ یب م ۳ م

 ا ا شرج ز رو ننه یدنفا ت تلاح تویمهناب ۳۳



 سست تست در سس تست دا او حس »۰_ع ججج ججج

 و ۲۲ ¥

 قحرانات یترادص یلوطانا ۰ رای دل وا ق هناشک هدرخالا 0 لئا وا ید

 ناک ا ےکح و هیدنفا د شر دجا هداز یدنفا هادبع

 ۰ رده وا هح و هب یدنفا دعس رز هداز یلکر دن تلبط

 دلکقا تافو هداننا و اما د ردنلق یلشع نانل ون هاش یسهطا شوف

 ,EG نط صم قرص كالس اقاس نالوا 8 دتماقا هددعور

 هدنتیعم اشاب دیش روخ یغاعتس هیناب ینوک یصشب یمرکی هلرخالا عیب ر
 . ۰ یدلروب هیجوت ترازو هب راب هاشاب نوری ورم ندناریمریم نانلو
 بناج هبجوتلاب هب یدنفا تلاح قلیصاشنین وکی دب یجرکی لرخالا عبر هنر

 باح یدنفا تلاح ۰ یدلروب ناتو بصذ یشایشواح ید یدنفا

 هقرطرب هد ولو ییسهراحو كنا هکرونلوا بت نکیا یتاح مصخ كندنفا

 هسار هن روشالوط رود هدوا را ٍلرع یا هرصهرا یدمهدآ عفد

 هروک هنغیدنلوا عاقسا ندنا وذ نالوا ش دد دتفولوا ۰ یدا رولوقوص

 هن امر د كندنفا بناح هد هرم ان ضعي هناهاش تاد

 : تارا نالوا عقاو هلا یشاب ر ر كن دتفا شل شب راروص فار

 ا نخ هلبا نواح ننام ید گندنفا تنا ًارظف هنسهیفخ
 1 ۶ 9 0 0 زلا ِ ا کل 7 نی واو

 ۰یدلر دنا ا i تقو ینوک تیس یحلا نوا كن الوالایداج

 هلا لزع یدنفا صلح خاص ییما هل اسر هدنشب یجرکی كموفرم هامو

 لدعک: یتناما رکو هباغا دجا یلغاط روفکت ندرلیشاب یحویق یتبما كرک
 Er یدلدنا هلاع | هکیدهګ ندی واهه نآود ناکحاوخ یداماد اضشایدجا

 نادغب هس ر هلا لزع اغا نبسح یبماقا یریکب مریم موقع هامو

 اا ناع یشاب یرغز لکو كن اغا نافع یسادنک لوق نانو هدننن اح

 جد هدنسه دهع ا ناک یمادضک لوو ٠ یدل وا ییماقا یرهکت

 یکسا نالوا یدح هخرح نادي بولیر وب نابحا یسهبر قلنارمم ریە

 | توف اشاب حاص یزو نالوا یرصتم یغاصس یوا ناطلس رکید مان رهش

 و هلفلوا $

 یخ
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 کی سا ا کک ند سه



 ٢ ردشم وا هيج وت یاس ۰

 | ا ا ا ا والایداج
 ا اوا ناص ا هلا حارخا ا ۳ ځد وا

 هدازمشمان دم ندب راب رش كا بلص کی هدیدب تعاس هرکص ندناویدو

 یدلک هاند ۰

 مدیهس» هدنتیعم اشا شد ورد قبسا ردص نالوا جاخا ریءاو یسلاو ماش

 یدلرب ویناربم ريم هدر هدنایعش لالخ هباخا ها ربا حاطا ندرلیشاب جوبف ۰

 نالوا ندن لایق اع مسا هدب ارح وب صع هاو ارحا هدانا لوا هذ

 ٍ هروم ی علیا هروم  eجد کک درچ و اکو هباشاب ىلع دیس

 ردشش وا هجو ه اشا دمخ یسلاو هروم اشاس ۰

 فتح هداتناوپ شاپ یدشر دج بسا ماقما ناناوب یظفاحم هیفوصو
 یش لس یرصتم یعاصس لیا جا یغلظفاحم هیفوص کیا تافو هاش

  ۳ 0یرلفاص یرغت اکو هرعنا نالوا لصم نداشاب یدشر بوئوا هلاحا اد

 نوا یاس ود ال هح ور هرزوا قوا هرادا هلا ریتم ناک اک د | ا

 هاشا دمت نالوا سا هلن اح هروم قرەلوا یر ر یراع دا هرو

 رد هیح و 8 ۱

 هدف د) و ۱ لامردص ما اشا یدشر هرزو 1 اا نایب ا دا

 لذارا هودنلاراد هدنج راح یسوبف هاو اتعاو تفد هنلاوحا كفانصا

 راظنا هلکعا اشنا فدرش عماح رب هش ررب هلا مده یرهطوا نالوا

 دلاح یییدلوا ندارزو نادنفراعم اتادو ۰ یدیشلوا لوبقم هدا |

 تبع زارا هه ةوص تاداس قرهلوا تالاس هه دن شەن ته رط

 راز وع هدنتح رادهناکتراو عمط طعف ۰ یدا تربس يور ربا

 هرز وا یتیدنلوا ناب هدنسهرص علاقو هشاس هنس ۰ یدرونلب وس

 هد هان وک اشابدشر یراد دن و رخ شاپ ورسخ نانلوب یماماق یلاو بهات وک

 ارجا ی لام ما لا مادعا هجزس هدب رع ياا لو نانو

 کیا نک كمر وب روت یتشیا كناشاپ راتح هدمرقنا یتداسشاپ یدشر ۳

 را دنس:دهع و بصا 9 اشا E ۵ ار هلغلوا

 ۱ i راتو بوراعرح افوخ ها ردا موك هل ار Ss ا دصف نع

 اما ودیدل وا عیاض هد) اف ناسا تو سا ییغوح ندند وه و تارا ۱ ۲

1 



 ۱ وج ا نمالاق ید ا تردق هدیلاها هلیتهج یارک كروب

 ۰ رد لو ااعدتسا یلروم لاسرا ها را دقمرب ۳ وسح دن . را هف ولع -ا رکسع ۱

 ع ردا کا ید اتا دیشروخبودا ما لا یدنفا

 یا شا هنس ا ا هد هق 0 ۰ ۳ وا ت د دلی

 ندن رک لل وادراو نونام" طخ یواح یییداد أ ا تن هم وتکم

 . هنابسنع هل زواح ردشع اروهظ هد و ابشا و و هدنناف و قرهلوا لو رم

 ° ۰ هنلا وحا كن رلف رط دم 1 و هر وم e ردر رګ A 2 را یدنفا عسا و د

 4 یعیاقو ضعب كن ر و رط هنا و هروم و یلاوحا لب رتسهرتماهژوم ۴

 ۱ اشا 1 كتم قبسا ردص ناتلوا بصذ گر E هروم اب هحور

 ۱ ` قهراقیج رکسع ندنراسد و ا هلا تکرحب ندو ر هرق ه دم رک لالخ

 : و ا >ایا مازعا را رسا 4 مدقهو مت رایدل ر وب هر ز وا

  ضمب و هنتبعم اشابدخ یسالاو هر وم و هنسودروا هاب هلیاعم رلنامعا

 0 لاا ندن وا قف وا قوس ر Xs تاعفدلاب هنس هطفاح تالحا وس

 وده اا مدار راراب دشدا و ران وط خالس ا هده

 .دورمو یار ما كراو وکر وو شام هلک و وریک قرهلوا هتسخ نکو ح ور

 و تتونس ه گرو هدرا ق اا خوا اشاب ىلع ندنکیدلرپ و

 94 شاب طی هغو و ها یک ارزو ریاشو تعانق هک هب و

 وج aî و لیلد نالوا بعم دوج وم كردا تدا ندنذخا ا

 ۱ یو قیاس هدفدراو هرانف یک هلا یسحم وط یراوس

 | نالو یزادژفد رهشیکی و راشا دوج یلهماردو قمان لع یرافرصتم

 ۱ زونههنهاک و درا ندزا م رک اذلایدل هبا یدنفا فراع قا تاتکلا شر

 ٣ هلآ لاعو ندنک و دا , شمال وا ا نیسیعت ییشاب باصقو فا لز

 یب هنکحهلیکج تب وعص هدنسهرادا كنه : 0 د تابسعد مدفدزاو

 ا u هلک كم یمرکی و ندنناکتلتشج نواه كلالما هلک كد رکی

 NE دره رب E و هنر هری هرزوا تفو خار ندنفاط

 ج هنلوا كرادنو نیم یثا تاصقو شیما لزتو اما هبیلاع تاب ندنفرط

 ا یرکسعرس هدا هك اوحلوا هد هسا نوع را لعتسم و ,یلعو

E E gLا  
 تلا یشیار ھ هدلاح تفوح هد هسا یدنفا تحدیعس یرادرےم كندنفا



 یک

 و 3 تر ترسم ریس es 23 نما تنه ادم

 5 ۳ e A SE Oa TF a DOLE CRS a 5 صد ۱

 ام ی ROS O AVON 2 نر ۳۹ س <
 اک

 ۱ یک یکیدلیا مدقت دعا هلام تایالاب هحورب شان ىلع دیس هيلع ءان

 ییتنواعم هلردبا لاح ناب هلا هص وصخ تارب رک ید هباشاب دیشر وخ
 هناسحا كن رص وصخ نیما لو ها ندیلام باب ۰ یدیشعا احر
 دش روح ۰ ردشک یاس ناو ولبروا سوا هدنل وب یعج هلمقاب

 قرهلوا دونشوخان ندننیبعت رکسعرسرب لقتسم هبیلاوح لوا هسیاشاب

 تابیعصت هح اشیا نوسروط هلب وڈ تنواعم هلکعا باقّتسا ییاشابیلع

 یح ۰ ردشعا تشل هت ايسا كمر وسود ندّل ود رظن او لمس ول

 تحازتسا تدههزارب نکیا lL دززرعم اشا ىلع اشاب دج یسلاو هروم

 ۰ یدیئطا توعد هنسودرا هاب ینا اشاب دشروخ هلیسهناهب كما

 یسهبلح تام ولعم هد دسدا ا 9 رط هداول هحرت | اشاد

 ۰ ید زسا ا و هدنتیعم ودنک كنا نوسل وا اف وم اشا ىلع هلدسح قل وا

 ییاشاب دو یهمارد هرب ندتماقا هی ردو نرل خر کت اشاب ىلع

 فداصت هباشاب رسم کد لح م هلاتح ی نک ر دیک دن د زا ناحهتسالاب

 تنواعم ندنفرط اشا دیسر وح E | رظن هلاوحا ق اسو ردشطا

 هتدزا هللا اشاب دو اشاب ىلع هدعب ۰ ردشم الگ ۱ یفجهشلوا
 زک دقا قیسا ندنآربمربمو اشاب نایلس ر زو یسبلاو سا ویس راشمراو

 قسا ردص و ىلع نیهاش قرص مروجو قیفش ىلع یظفاح یزاغو

 لساوط اراشا دع ماد افشا مارهو شع یکی شان دجازال
 یتسهراد هدنب الس ید اشاب بی را دجا ۰ رشلو هداروا ناتا ناق

 ۰ رد هن دزا ہد رور زوردنج هل عبا وت نا شک كردنا

 هدهسلارا و یکل دبلغ زار هدنشاب قرهلوا ندرادتفا تاتعا اشا دو

 ید ردا ع هداب ز اهد عیطلا یی هنعدلوا رسبصنم هداشا لوا

 1 یصنم هدهسلارا و لاا ساوہس هدنسهدهع اشا نایلس

 زج علايم نالوا لاسرا هنس ودنک تولاق هدنرالا یسادتک وتو مس

 ندتس هرادارکسع هدایز ب E هرادا ییقلخ یسهراد ودنک قحا با

 هتسشب ندنرکسع لیلد رفن شقلا یللا هلا یشاب لیلدر هدنناب هژغلوا 8

 ترابع ندعابا رشب رج وا هسا یراهرب اد لرنارمریم ۰ یداقو رکسع

 ۰ رایدا زحاع ندهرادا ید راودنک قرلوا

 ۰ یدبا ترابع ندنو یسودرا كناشاب لع دیس یرکسعرس هروم هتشيا |

 ی



۳ ٠ 

 وام ET و ماظع یارزو ردق و هدندزا هکاکهزوس

 رمان وتندیلام بای هرص هرا وید رویم روک شیارب بوروتوا هد وېب
 ۰ یدزاغلوا لار هقیعحن یغیدلوا هدلاح هن كرانو نکل ۰ یدرولپ زا

 ۱ كندوروهندزا نوسروط هل وش كل هدا هرادا ودرا اشا ىلع کک

 ار هسیاهداشاب شعرو باوج بوپابق یتفطم ی
 ندن راهسیک و دنک كیدیشریراد هن زخ هلیسا دنضک ن دنخردل وام والعم یعیدلوا

 | یناموصكنهرناد هلبااطعاشورغزوپیکیارب باسا یلعهجرخلبک وقرلوا
 | روصحت هدر هعلقو ریخس ییهروم ودرا وب هکناص ۰ ردٌمالثاپ هفییچ
 ٠ | یژزکا كردعلق یدهروم هکوبلاح ۰ یدیا كجمهدیا صیلخت ینیلسم نالوا
 ا اا تلایا رقم هقشب ندنراقدنلوا میلست هنعشد ندکلزس هرخذ

 E ۰ یدیشم هنلا ایقشا هوا ید

  aا تلخ ییلاو هر وم دو یتیدنوا ت هد رشع 1 :

 1 ا اا TT لخاد دحل وار هدنلئاوا یناعش
اح یادتا رایدل وا زامروح وا شوق هلا هطاحا

 ۱ > r یآ شب ندهرص

 1 ۰ ردشلوا را ک هبابقشا تسد دحل وبا رط ما

 ۲ رش ةا شا را شاب هللاص نانو یسلاو هروم هدعبسآ رود هکهب وش

 ندنعیدل وا شعا ان روس هنفارطا
 ۵ ا هاکنصحر دم السا لها یسارو

 3 ۰ یدبا لکشم یلحهریخذ هیاروب هلغلوا دیعب ندلحاس طقف

 هژیتیعم اغا سالا هدارک رمش بولوا سوقن ردق كيت دت یسیلاها هحرک او

 . || هصق راوج هقشب ندقدلوا دوحوم ید یرکسع دوانرا ردق كيب یکیا
 / شاید هرزوا یدال وا ناب هدالاب و کا الا هارو یسلاھا یرفو

 رهاخ ندنفیدلوا شاک هیاروب هلرکسع هعبا ید كب نطصم یسادضتک
 ىدا راو مدآ رات وط جالس یا هداب ز 5 ندکب یکیا نوا قرەلوا كل هبلغ

 . ءدنشب فا خاص ی دمت اشاب دیشروح هلا ك ینطصم هبلا یوم ن 5

 1 . دنکا تکلع كردیا تیا رس لات تدنابش نالوا ۳

 : تکرح هفرط هنره كن طصم هلتهجو و ۰ یدیشعشود هقرفل ح

 ۰ نر هرکتنع نشت دلا تدوعارساحو تا 1

 1 ۱ نالو ۰ ندتناکرا ىلا هرومو یهوجو هل وارط كلذ ىلع از



 تروُمم 1 دعع یراتسوا تب لم 7 كب یطصم یهرداب |

 دنع ی را ولناق لا كتكلم بر کسع د وان را روک ذمو قردلا ا

 هب هردان نالوا تع 4 هز ورب و نانلوت هداب رد لحاس هلردا كاج هرس دله و

 یو هفاسم ا یکا نوا هب هما و ارط و نانلو دلتا كلذک دوخا و 1

 هل و قجهلوا هل وش كجهلک دادما ندنفرط اشاب دیشروخ اغا حځلاص |
 هربخذ هکوبلاح ۰ یدیشل وا عام هنسارجا كرارقو كرهد كحمدیک 9

 ندم هر نامش سس ندید زا شبالق فر اس شا
 قمردس قره راچ یش زارب ندننالوک ام كنايتشاو كردبا برحو حورخ ||

 یددع كناعصت هلکمر و دیهش رشب رج وا هدشتبح ره نکل ۰ :یدراردا

 ۰ یدبا هدکلک روو سی همالسا لهاو هدقلازا

 نالوا شراب هددجاوبارط هدب ولک ندرل هب رقو هبصق جراخ الاب هجور |
 هل ایتشایاسور ًایفخ هلفلوا سوبأم بوقاب هرالاح و یژنک | كمالسا لهآ |
 ماط ةا جو نخ رسا هلواقم هرزوا یفلوا ناکساهدنرتکلعو هان
 هن رانا و لاقغا یرلنا هسا ایقتشا ۰ رايدلوا زدن هنلناح یراتکلع 1

 جد ندفرطر رار هلبا مازعا هننناج یرلتکلم قیفرتلب مدآ رادش رب |
 دالواو مادعا ین راودنک بوصاب هدلګ رر یرانا ایقشا یرلکدلیا تاترت

 بولوا وع قرهلوا ربا ندنرب رب هرات وب و هدکعا رسا نب رللایعو |

 ا "دک 8

 ر رای ا وبارط هلمجو | 7
 ناکرانانلو هدارواویهوجوههل وبارطندنغیدلوا هدقملاغ وج هنوک ندنوک |

 یوایشاولا وما راد ره رات هلا سما یاس ر نوا را تا ا
 لا کاو لا حا یادرابیا نیارواو ست

 تکرحو لقن هلهجو و مالسا لها ندنرقدلوا شع هلواقم هرزوا قوا |

 سالا موفر یسهدرکرس یرکسع دوانرا کیا هدقغالرضاح هرزوا كلا |
 هوا رک هلا ایمشا یاسر هرزوا قمتیچ هتمالس تع” هل راحالس د |

 یمهنسیدب زوتوا وبا هلیحو یراهلوام ندنفیدلوا غا هلواقمو هرباخح |"
 یی رلود هعلق رادوانرا یس و دم یجنوانالوا مام م و كنمرجم ۱

UT ۷لوخد اقشا ید ندفرطرب هدلاح یرافدلوا هدفت وراشلط هلا  

 ْ نار ا و ارامرح اشا د.شروخ رک هدن راک دلیا 0

 نالو اقماق لاو هد ها ا هکمروتوک ه یلوانا نالوا

ETE Sa AAA a E ES BET EE حصر ی TEESE SS EE A E DT ED ES E E E E E NS E aa e e | 



 تست تست دات سبد سبب سبب تست سس سست

 TÉ سس

 یی E رسم لاها هرابم» ۰ راب دلیا ماقا و موسه دن رزوا یلاها و

 ۰ ناسا بوت ا یر رسان اما

 یمک و یدلوا دېش هدرلقاتز یمک هلا ماف ههعفادم زسهراح تویلیپ

 9 هدنس هد نمرک دید مالسا لها ردق زویح وا یدلاق بونابق هدنرهناخ

 ا ۰ ریدتا نصح بورک هةباط كوب

 و یابقشا هدنفرظ تا بولوا دتع نوک جوا لالمر لاحو

 ۱ 2 هکر ایدتا ارجا راهلماعم هنایشحو هل وا هدنقح م السا لها

 || هلرادمعت كن ایتشا یاسور ضعب تيا ۰ رولوا نورد ملا ثعاب
 ٠ || ناعسالاب مالسا لها ثانا وروک ذ كي ردقو قرف نانلو هدرلهناخو هباط

 || یتجهلبراقچ هنناج ییا مور یسهلج ندنفرط ایتشا هدنرقدلوا میلست
 ]| ردان كب نالو صالخ ندنربجما نکیشارتسوک تیلست تروص هلدعو
 .هوحو هله ۰ ردراشمل وا فالتا هده اشحو تروص رر یژنک ۱ بولوا

 ناجا سودروک ضرغل زکلا توبلاق هنسک ندتلایا ناکراو هدلب

 تب ۰ یدیا راشلعارپ تابحرب كب دجا یلنورف هلبا
 وشت هلا هنایشحو تالماسعم یرلکدتا ارجا هدنقح رای رد هیانوب یایقشا

 قارحاو حارخا یرلولوا هلبا رفح یتغلرا رم مالسالها بویمهدبا ردص

 یک | كنسلاها هل وارط نالوا تلابا رقم لصالا ۰ ردرلشعا رانلاب

 هدنتح رنو . ردراشقک بولوا وع قرهلوا رودغمو مولظم هلب و

 قسف لاکو ترشعو شيع هجرد تيان یلاها وبشا هکرید كب فسوب
 هنس هل راه ح ابم هدنرادنع تایهنو شحاوف عیج هلبا ترشابم هروجفو

 | اوهاریز ۰ رد اح سید رایدلوا ینا“ تاب وقع رهظم هلشراو

 لئام هتناسفنو قافن یک و لقعنال تسم یی هلبا تبعبت هش راسوهو
 ادعام ندنرادبقت مدع هنکرادت هراس تامزاولو راخذ هلتقو هل غوا

 دیار نوکب نوک قاقش نالوا تع زه مزاتسم هدنرانیب یلاهاو یرکسع
 یهتنا ۰ یدا هدلو

 ا كنلغوا نانو هده وبار ط قرەلوا نهر كنغوبشاب هبام

 غوبشاب و انا عاص ماقماتو كنب رامرح اش اب دو اشاب دیشروخ هنب رزوا
 ناسقط ثاناو روکد امج هک اغا فسو ینیما ان یعالق هرومو كب ینطصم

 ردق یا ترد رنو ندتفیدلوا شلرب و نام هلل راناج یروق هرفن یدب



E uا 0 هنس هدف س  

 فرطرب یس هل اه شد هس ا تقولوا ۰ رایدل ر وتک هسنهاکو درا ۱ ۳

 ۰ یدیشمالوا

 لر نر ی نددح ا E رک دلاشلاس ام
 هراب هراب یکلغوا لهسا زامجا نسوق دعلق و دارا دسدلاو نر

 ییدعلق نو هالس لنلغوا نوتاح هرابمب هل رلغا هفاخا ود زردا

 هللا اف دا د یسهعاق نوک ر و هللروصو قرهلوا ر وبحم ر_يلست

 E دبا شم

 نوسروط هاب وشتکرح هف ل هجور هسا اش e عرس هروم

 هش رب رگ رکسع رادقهر ندنفیدلوا یرادتفا هنس هظفاحم تب نیدزا

 نوک خر ل6 ندا شاب دم هلن اشا قول توت نوک ور
 لاحرد ندنفیدنل وب هدکلک ځد ندفرطرب و ندنغیدلوا یرلیشابکو لب دوانرا

 هدنفرظ نوک نوا قردنل وا اطعا یسهرک دن حرخ هروک دن راد رم وقف دادعت ۱

 رزوتوآ رره هب رپش دهمکح کكنقولولو راک رکسع دار نوا |
 هل س هفولع رفن شب هن رایشابک و لب و هفولع شورقرف هنن ررادقا رب و
 یتبما لز هدهسدا روک مزال كلر و ییبعت مل هدزار و زب زع نان تفحروب

 هلدب یتیبعت م بولی رب و ییییعت زب نع نان زکلای ندنفیدلوا یشاب باصقو
 یشیدل وا هدکغا ار هرز وا كلری و ربارب هلبا هفولع هدورایآ هليا طب ر

 فقاو هه ر كس روما اشا EE MA ا 4 ل باب

 هنادنوفو تکرح نامه هدب ولی ر و تانییعت كالن کارا یه و کن لوا

 هب یلام باب یبنرت و قرلوا هدنعرع قمراو ههروم هلا EE رد

 هرز وا كعا هرک ادم یسارحا تروص ند نکو دا شا ضرع ید

 ه رواشم سلع دقع هلا بلج یرلناریم رسو ارزو نالوا دوحوم هدندزا

 هدهرمص یرلکدتا تګ ی و بیس یسارجا OR راک دنا 1

 زاغا مالک اشا ى نالوا ةر رجو قطن تحاص هدا ز كا هدنرتا

 هلا تئیهو لاح وش كلردبا ناو طسب یب راهصعقواشاب مارو دمشو
 یغج ەلوا تعحر هلةلناشب ر ندندن رد هنادنوف هد ردقت ییدلدیک

 شا رکآ ت ولطم قو ا هسا توعد لوا مار ردراکرد"



 ۳ 1 هدرادش ردو هدرار برص نکل " رویم هنابط هب یراوس صوصلخنالع

 ۱ هدنولانو ایقشا هکر ديلا تکرح یز واج یسیئاب بولیغارب هنسهظفاحم رال

 3 1 3 ا ا نالک مزال نوا كنو هسا كعا ص)العا یهروم یع كمروک

  یسالاوح هلا ندزا ا لاح ردصفا یزوقط EE هد ز و

 7 نوار و هربخذ كلن وکرت وا هرفن ره ردلکد اک هب هظفاسع

 ص نوک نوا لهد ن وسنلوا یدیاه یمتجهسنلوا ع روم بوت شا
 : ا كرادت کج هب سکره هلا لواح ندفارطا كج ههل رکسع

 دا هسخو قجملوا .ل وغشم یم هلکرادن كجهب زی

 ۱ كعد لاج هسیا رونلکوب یتکجهب تالنوک نوا رفنرپ كچ دا یهانوغ

 | زالوا ج و هنلوا داشک لا ید رد ا وف ا لاحو رولوا

 ۱ یکلنوک رزک س هدب و وق هنغج راغط ییکحهب كل و یک ع هسدا

 . | بوک مزال كلدا باصتسا هناضجو رداج زار و كلدلکوب هراریکر اب
 ۱ رب سایر الا تو یر ردق كيییا لقاال نوتا كنو
 و رویلیروک یرقدلوا زعرل لس رک راب نا کی روط هکیدلافرت رفقا

  لصن دساو  رولاق هداروا ریوط هسلا رروط رارک راب هدرب برصرپ

 هب هسیع السا درو هدرلهوا ایعشا عقاولاف رول هنلوا روغ

 ار قانامرواو برص قوچكی ها هدوریا روی ایط بونل رک
 ۱ ۱ شقا رارپ برص به كالتعاس زوئوا ید رد هرومو راو رادش ردو
 11 ل رویلیر ورخ یعددلوا ایم شا كم زو ترد چوآ

 : رارذیا افوغ نوا هفولع هدا زع رکتسع دوابرا مزا رو شا

 ىلاثما هسیا رارولاق جاو زردیک بوشواص هديا زلر و یرهفولع
 E SS کلن او هما ررر ويک هنفرط نعشد هلهحو

 1 زالوا لوا داو كا یرارادقم هدلاح تفصح هددسیدنلوا

 1 هنس هطفاح و طیص كل اد رد ی وا جن ردو هبهروم رکسع رادقمو

 یا تمام روناق یسدقرا كنودرا هدر دقت یتددغل و | هظفاحم رار و عش

 ا یجراکمو یشابباضف و یییما لزنرب هذهةلا لا رولوا بج وم یعلن ذاشد رپ

 | كنهروم یدارم كنهیلع تلود ززحاع ندهرادا یزمرمضاح لاح رزب قو
 نانلوا طبض يکي زوتوا یجرکی هکییلوا رکسع كی ناسکس الوا هسیایهف

 | هسیا رولقار هرکصندقدنلوا طبض رر هسقو رهلوا روبح هناهتسا



 فرض دریای تارو نوت یسا نوا ا هرانامروا
 E راکم كي نوا لقاال اا رولوا عياض كما نالوا

 | مزال یرناوسیح كدب زارپ نوچگا راپوطو  رانوسیشاط تامسو هریخذ
 ا هربا لب نیدزا هک لمل وا یرارب ؟راب لاره زا زارب هعشل ندقدل وا

 .نوحا ی ِحط نان هدر و ردمزال یشاب باصقو با لر ردعم ا

 یاغود امبار  ردنللوا یا یهطلاب راد ر هرزوا نك نودوا

 هی هنیفس راجت هدیولک یرغوط هشراوص یلواناو زو رغا یجد نواه |
 یندصت یا ی داواض نام بود نیتشا لس هی ده

 هیات هضورعت تاعلاطم« دهه وا اما ۵ لام باب لیصفتر تسک ها زا
 . ندنرااوغوا ناثع هرقو نط یلاهفنا تروص قرسلوا لج ههطلاخم

 بصن تیما لو كلاغا بوش ناساوب یرظان نویام كالم هدزورپس 4
 با عج ودرا ناکرا بولک ام ماا ر هعطق ر رصتع ںی [

 هد د زا تل دعم هلباراظتا a هیبع تار وهظ راحات هدک د لرب دتا تئارق

 رارکت هد هديا شارپ و رارف هرزوا قوا تربغ هب هظفاحم سما هلبا تماقا ٠

 را تمام هناوا تراسج هلاح ناب و ضرع هب یلاع باب ۳
 هد ات .یییدل وا فورعم هلا ر تولک هندزا انآ بوقعل و ۱

 یلاش یچدوا ردنا ناب ۳ ییعیدلوا ردتعم ه هزادا هلا تک نت روزا ۱

 ۰ ردشلاق بوشلرب هدنفرطرپ اتو ک هراس نیرومام هلیعابنا

 شابک وات رلشراشاب هعب دصت هلا هبلاط+ ید : را هفولع کارم هلا ردوانرا

 ۰ ردرل-شغا و هدکعتروب حرخ مات هلا لیلق یارش ا یراداتعم جد

f 1۰ یدبآ لکد ل ندا سزا راب وتکم واتا  

 ینورتوقولوقو یکی هننام مات دلار یهودرا رکسع رسی هدد زا ۳

 تک م ندرقن كد رزکس هرزوا كّعا نا شاپ ی ودرا ا مان

 نانلواقوس ار راش قوس ار یی رکیدو ارګ ییرب هلبا بلنرت هقرف رو
 هدسلاح یقیدلوا غلاب هرفن كي نوا قرهنلوا دیزت هدهار یاتا هقرف |

 NL ب دصق قحهردان مات هد دفا بم تعاس یکیاو هدنلاعش كندزا

 هدلاح یقیدلوا شتا هرصاح یهیزج رکاسع نانلوپ زر نے سم بول
 ۳ یخ كن زا هلبا هنیفس هطعق نوا جد .هقرف نان اوا قوس ار 0



 | هرارف هن رلیک هلیارالادنص بونود یزو كنايتما هدنرلکدتبا موجه ولتدش

 هکلتنح لاح مان TT O ار ناسا روا عفاو هدانرد بل هددفاسم تعاس قمر و

 رکسغ+ هبه رق مات هن رام ابا عقاو هدابرد بل هنن هدنسهت وا تعاس مرابو

 e قاغاطیفرط قجهردابقحل واد راو یرخ یعیدلوا شمراقیچ
 گنفت و لبلد هکلروک ندلاح "همزال قلردلاق ندعلرب هداروا اقشا

 ِ بییطتو تلج هلبادیعوو دعو حد رادوانراو قي وشت هکنج یراهدرکرس
 رومأم هباروا اشا دو یلهمارد هللا بيتر رکسع ناک رادقم قرهنلوا

 كنا دوا هدهسیا لکد ندب رص و برح باعا اشاب ٹی را بولیدا

 ۰ ردشلردنوک ندنسهقرا

 واهدای رد لحاس ۰ ردشعتلوط هکنحبوراو هفجهردابنامهاشاب دوم

 مار - هلا یراوس" زوبجاق ر جد نوجا قیقصو فشک لاح كنادعا

 | هلع بی رق كب هابقشا اشاب دح یدیشلردنوک اشاب دمع یسادختک اشاب

 | ەدقعاب ریس بوزاق قارپ وط كنایعشا قرهقیچ هن رزوا كندر بوراو
 | تدوغ نامه هدهاشلایدل یتیرفدلوا هدقمراقیج رکسعو بوط ندرابکو

 مرک ردلک ردا شون قرع رار هلیساقفر ضعب نکرولک مزال كما
 8 قعردلاق تا هن رزوا ایقشا هلا قرع فیک اشاب دمع هدقدلوا

 تا كرهلا هنلا یتسیغراق نامه بویمهلکد هدهسیا راشعثلاح هعنم یرطدا
 .ندنفرط اب شا نکرریدنلنمرخ یا هدقدراو هتناب كنابتشا تودبا نکرد

 | یتسهسیلا تولک هن رزوا ایقْشا هدکدشود بولیروا هلا نوشروق

 هرکص ندماشخا هلبا رارف لرهروک یساتفر ینی رقدلوا لوغشم هلفمراقیج

 ۱۱ لوا اقا درعا ارور فک هل دوو دندزا

 ی ی ها DEO تارا ی تا ی اقشا هلکعا موجه ر ولتدشتیافحابصل ایلع یمادرف بولواهرزوا برج

 ا ج القاع مرغاطتول وا مرهم كرم وتاغلت دف و زوج وا
 ةي یسودنک بودا قوس هداب رادقمر هرز وا كعا بیقعت هدراغاط

 هلا تع زع هنفرط هجایشا ناه یویشلیا هدندزاو تدوع هندزا هلرکسع

 ا یاد ۶ ردم هه هدیرزوا هب رک ذلاتفلاس بوراو
 زا ناه لردا تاق الم هلباأشاب دوو تکرح ناععتسالاب یب هیقاب رک اسع

 E یمه را كو بوط ردق تعاسیبا هلبارادتا هکنح

 تیاخ هن رز وا ایقشا یکهدهب رامایاو هد هجلبشا یرولتا ییکنقتو لد

 را



 ا شرت واهدبرف ترقار سرا دقرا دیاسا رب اسع نت
 هرللدنص ردنا مو یراوس هلغلوا رارب حیص یرار و هقشب ندک. ا ۱

 | فلت یعوجرب هلکعا نانسو فیس "هلاوح یتغوج جد كرانلوا بک ار

 ۰ ردشلغ و هدزکد ید یقاطر هاکلر ود یری ضع ندرالدنص و شلوا

 همراق هلا را هیمالسا رک اسع هدهسلا شما رب وط ندرک دورو ا

 ینیدلواهدنشنک توشا ندنرزوایرلشاب درک اسع رهک قرەلوا قیشی راق 9

 ندکب ج وا كنابتشا لصالا ۰ ردشماعا ررضرب هب هیمالسارک اسع هلتمج

 را هنیفس هرکصندنآ و راشا ناح هن راهتیفس یمه بول وا فلت یسهدای ز

 هرلادنصایقشا ردفیللا قرف ۰ ردراشلوا رارف یاشکنابداب تویمروط
 ندنراقدل وا شعایق هبهناحرب هد دنن رام ابا بوسمهلوپ لو هرارفو بویمدن

 ادور ته هدرره راه رد اب یار ویداش ۵ یارقا
 رات رفظمو هدلاح تقیفح قحا بولوا نیسحن و ردت ناناش یراتکرح

 ۰ ردنرغو تمهرتا كناشاب دوم قحا

 تر دنامن و شل لس دات بلا لا رد لر تا
 نانلوا ذخا ندایتشاو ۰ ردشلردوک رتالوقو هلک قوچرب هرز وا ||

 ۰ ردشلدا طبض ند ریم بناح تام قوجرب باب زط دتعطق دنچآ

 زو و ۰ ردرلشلا هتچالپ زارب هلبا تراغ یتسودرا ایقشا یجد رادوانرا
 ناسحا هدا رادقرب اب وسخ هنسهف ولع هلرکسع اشا لع دن . رزوا لقا

 ۰ ردشهردنوک هندامسرد یکیدیشر ایراد زح هلا ی دامدتسا یكروب

 نالوامولعم بوشب ر وک هلبار وما یابلوا دو رولاب هتداعمرد كدیشر |
 ی یسهفولع ؛لرکسع كرد عانقا یراناک مزال هلبا ید ا
 ىج وم تک رح ورايا ندندزا هلا لاح وش هعشد ندقدلروب ناسحا هک 9

 هند رف دون یسدزاف لنده N ساواک
 یینصخ ر قفل وا تکرح یطفح هدنندزا ردق هنعافدنا كن باغ هلغلوا شک

 ۰ ردشمر و وا هنند زا بولا یدوآ مس كب یکياو ٠ ردشلا ید ۱

 هلبا هلضف شورغررب بولوا نوتلا قلقیجوب رشیکیانوابه هروب نم غلابم

 نالوا هرزوا قایق ید وج كنسهلْصف بولی ر و هنسهفولع لرکسع

 یوا قلح رخ یسهیش و هج رک و نوجا ید رادا رحم رکسع ضد

 ۰ ردشلاق هراب رب هدندب كناشاب ىلع ندنوب هلبا عی زوت هنقلخ هرناد هرزوا



 ا اقامت ها سلا شلروک ح رف رانا زارب هدنسودرا رکسعرس مارو ۱

 | كنسودرا دی هک ۰ ردشمرب و تشهد هب ودرا هلکعا روهظ نوعاط

 9 هنلاوحا

 كردا داسا هلا صع لبا یلراقو نایصع اموع یسابامر یہا ق هدران

 | هدا هرکص ندکدتا هرصاح ینسهبصق هدران هلا هنایصغ تیعج وب رب

EBA 

 ۱ ۱ ا ناو هدنکنا اط لوم هوزوا ققعاط بوصاب یتسوخرا

 ییاشاب ار و تولک ردق هد رد مان رب و3 شب عفاو هد ها سه ردق

 2 یدا رلشهروشود 4o رطاح لاحر یسودرا هناب و رلشممشاس

 | كنسودرا هاب یکرمضح اشاپ دیشر یسیلاو نامرف هدلاحلوا هتشیا
 ۱ | دیشروخ بولوای ردف كب چوا كنا هک هر وش ۰ ردشعشرا هندا دما

 ا كنا بوح و رد ك یکیا ندرادن ردو دا ط ید اشا

5 
 زر ؛ رزواتاصع تیعج نالوا ا هد رد ا

 ییعم دوجوم هنر وصو كناشاب دی شر هاو ۰ یاس هر یو

 یجدهراچ هقشب هدهسلا لکد هلسیرشع كناصع هسیاو بولوا غلاب هکیبشپ

 | ها مو مش .: رزوآ تاصع تعجل هللا ىلع الت وتم اشا دبشر ندنهدل وا

۶ 
۲ 

 ر | تعاصشو یربلد زارا هداعلاقوفو هب راح كود ر قحەلوا ناد هدرالد

 هسیدلکتسار هبایقشا هدهرن هرکص ندنو و ردشعا رامورات ینایقشا ردنا

 | دشروخ و راتروف ندهرطاحم یتسودرا هاب هر وصوب و ردشلیا هبلغ

 ۰ ردشع رافآ ی د زو ڭناشاب

 یاش ادر i TS كناشاب دیشروح

 هباشاب دیشر هکوبلاح ردشمزاب یتفیدلوا شمردن وک هلر كينوا

 رار هل E E قرەلوا ترابع ا كب یکیا و کدر و

 1 اعاد اشا دشروخ نکل شعا ترابع ندرفن كيشب یعوج الاب هجو ر

 ت رادقم رک سع دردن وک هقرطرب نوا قلا هراب هداب ز ندنل ود

 هادم ند هرکص یر هعینص ولردو كنا ۰ یدرلیا رب رګ هدابز هلب وب

 ۰ رده +

 1 ارح یرفدلوا شلورلبا ردقهندن رد رل وفشپ الاب هجو ر كناصع

 3 یرکسع هرف نوامش یاعود الا هجورپ قرهلوا شالت یداب جدهطوماتسا

 | تاشاندخ هراق نالوا رک هنلاصدا رکسع 4 هر وه تولوا یر عام

 | هلحاوس بسانمراس دوخای و هنب رل وص یتخ هنباو یلتسق یا مور ۱

3 



 هد دزا كناشا لع عر نالوارومام هرزوا كقک ه هرومو یس  ELS AE | REEوات 4 1

 تعا هثب را رور هفرطورب ندندن رد هروم كنابقشا كردا تکرح یظفح
 ا هربا هل ساس ور E نانل وا قوس ندنو رط اشا دمشر روا

 كن ها رصع تبیعج یه را هروعو همان هد را لوا لصاخاو

 هد والاعب ر رخاوا هصبجوم كرهلب رب و رارق هن راصوصخ یملدیغاظ ||

 ۰ دنلاح ماعا كناشاب ىلع یینلد هبت مل هلك ۰ ردشلزاب راهم صا || ِ

 یسهعلف حل امدقمو ۰ یدشالقاب + هنس یکیا یتی روصح مابا كناشاب لع

 زکلاب هدندب اشاب لع هلف وا ظبض ندنفرط اشا دیشروخ بول | هلا ل

 E نالاق بونایق رار هلکنآ هدارو بولاق هعلق یهدنرانک لوک

 هلبا فرص یک وص ینوتلا اشاب دیش روخ هدلاح یعیدلوا شاک روتفو

 یرابک هدورګا هلا دعوو دعو عاونا اورد وک رس وساح هب هعلق نورد

 اطعا را هیطءو تعلخو هنر هرلناحاف بوقیج ندهعلقو بلج رشیکیا رر

 هداشاو یتح بولیغاط یرکسع كناشاب ىلع هتفر هتفر ندنکیدلک هدا

 هلتقرافم نداشاب ىلع ید كب سالا رادحتسو سابع رهاطو رادرپم وغآ

 هن راودنک ندنفرط اشا ديشروخ هلکعا تلاخد ضرع هاشاب دشروخ ||
 هعطقرر اباطخ هن راودنک رایدلروس و ه و شار و یریدلروب ا ۷

 یتیعج كناشاب ىلع هلتروصو ۰ ردشلروب ییدصت هل رادصا ىلاع نامرف

 رولوا قحهنلوا مو داشو یدشلاق هایعاسا رفتن یللا قرف 5 قرەلىغاط

 ییدروتوا هدنرزوا كن ها تاذلاب هرزوا و ا 1 هر هناحج هسا

 یأر كردبا بانتجا ندموسه دوا هلسغلوا یمولعم كناشا دیشروخ

 هر اح یلیخ هدهنابم بودا توعد ریلست اشا ىلع هلبساطعا رنو | 1

 صیصختندنفرط هیلعتلود بودیک هلوبناتساتیاهت هرکصندناب رج هیناکمو

 ین كا تعانق ا روم نام او تل ید الرا
 ا و دا سروې # ندنفرط اشا ديش روح نیبم ا ناما هناح |

 لد هيك دا تع زع هلوبناتسا بوقچ ند هعلق هلیمدا نوا شب اشان ىلع یتبم

 د ا لوغ هر ا راد هلا ی رپ ا ا تل ا
 كناشاب یبع ول دیدم ها او ضرع هلود رد تشک وا ۱

 هدلوبناتسا ارز ۰ یدا نمریولا هنشیا كندنفا تلاح یسک هلوباتسا | "

 معم هلیسیالوط كرازوسوب و رهاظ یکج هیلی وس زوس یوچكب هنمیلع كنا |



 حس ته تحت هست سست سس سم

 | . هلمحوو كناشاب وخ هیلع دا ۰ ىدا رطاخ دراولوص و ه وامخ

 هوس و شب درو هب هعفادم ید یدوانرا شب نالاق هد وراشبط ۱

 ۱۲ ۰ لا ین دود هرم لو صا یو یار هاتعاب لخ
 || یداچ لئاوا ) ندنفرط اشا دیشروخ هلتهج یغیدلوا لوبقم هطوباتسا

 تا دف وا مینصت ىلاع نادرف هعطفرب خروم هلبخ رات ( هنس ۲۳۷ یلوالا
 ۳ N 1 رونلوا داری هلیقر (۱ ) هداتک لیذ یتروص هک

 ۳ و هروم قیاس نالوا ىدا ودنک ینامرف هتخاسو اشا دیشروخ

 : اشا رڪ هنکعا هلا وح 6۱ ییمادعا تكابلتلد هب و اطعا اشا رګ دس وک

 شب نوا بویک كروک قوجوف یکیا هش رزوا یرب رب و بولا یتامرفوب
 | قداصو قوئوم لا كناشاب ىلع ید هب هطا یک ار هنسهمرپ لوک هاب مدآ

 ]| او یدریک ه هوا یغیدروتوا هللا دوانرا لاب وط نالوا یمذآ
 زا رسد یجزکیدباب یزکقج هاب تبقاح رلهبحق یاو اشاب ىلع زعدر د یدلک

 ۲۰ ا یاد زره رزوا اقا دن هدکلرب لب تارا لاب وط
 | هدهصو رلشغا هحنابط هدوانرا لاپ وط ییابتاو هباشاب لع ید
 ] نالبا یرغوط وراقو ید ندهطوا یهدنفرط تلا كناشاب ىلع

 ۱۱ ۳ را اش 0 رب هم ورتو تولد یر رتو شروق
 4  لرملد یرلکروک رکید شلاق ب وشباب هنامرف یس رب كنوشروف یکیا نالتا

 ا هلتاصا نوشروق هسا اشا یلع شعا راد هڪ رج ییدوحو هصزج

 ۱ ۲۱۱۲۲ ۰ یار تمام لاا رذول كنوپ رود تورا
 ۱ اه را لات ییدلوا روا یاس نش ولوو دژ وا
 دو اع ٠ ا مادغا تویلهش یدوانرا لاووط یقاطر زکید

 3 یر تک هعوق و فلتو ح و رج ندٌنفرط ید هدوراشیط ردا مارف

 1 ۰ ردرشلوا عفدنم یسدیش هلا زارا یمیدلروی یار تداو

 || ضقت هلا قلراک هتخاس هل و كناماو یار یربکدرب و كنارزو ردقهبیدعش
 i كندنفا تلاح ۰ ردقو یک لایعتساءوس هنر وب كتينماو یتیدنل وا

 ا نیکریچ رب كجهدنا لاقتنا هنلود سومان هل و اشاب دیشروخ نوا یرطاخ

 i هنسیلاها هب رقر هدنلاح لئاوا اشاب لف یلنلده 1 حم ۰ ردشمای شيا

 ۳ ۳ و یا هس نایلوا ضع لباق هدندنع راد وان را

 ۳ رهن هلا هعدخورکم هلب وب و ماع لق یو ا دهع ضش



 هتک لس

e 1 7"كناشاب د ا روخ ید هر كنا 1 رظ دنک ودا شالا  

 ها ۰ ردود ی هنسهدعاق ) لا سنج نم ءازطا )ى .ب هلماع

 ۱ ی ۰ رکصندکد ردتا | مادعا اشا ىلع دە هلهحو و اشاب دیشروخ ل

 0 كاشابلع ادا یو رکو ا هش تنرتم
 رند شرد وک هنلود بای یتعودطتم سس ||

 واتا لا درو یتا راتات یو لکا یجرکی كنالوالاىداج
 ولضاف شورغ كيبشپ و سابلا ۳ وع” شوطڏ وور هنس زا ک هدکداک

 ات ورکر اوت( شوان ود تاک هرات ر رد موس ۱ ۳

 اغا دجا رادحتس هرکصنوکنوا ۰ یدلروب اطعا رام ولضئاف شور |
O I رس 

 ۰ یدلدبا نقد ه دنجراخ یسوبش یرولس دم

 روع هن رارادفوح ویفو و هب یدها درعس ا كناشاب دیشروخ || ۱

 هلسحءالب و سابلا لروکروع العار هناقا دچا رادحس و یدلریدیکر اکروک

 ید قلیشاب یوبفو هیطع شورغ كی قرفو یسهعطاقم یصاخ هلوق

 شات هل و روت شوط و ه رانا رفن زوقط یک« دنتیعم اا آ

 ا قم اوا یسقت هنس ولج و اس کا رادو و اسا هنعابنا ر دن شقلاو |

 هضبقر هباشاب دیشروخو ۰ یدلروب اطعا هطع شوخ ا رب

 دد تو یاد کو ردنوک رکروک ها مهاو ارزو نانل و ه هدنتیععو ا ۳ ٤

 ه.هر ۳ ( هدایذ یاروص یلع نامرف نال روب رادصا رعشم الخلا ۱

 ۱ ۰ رونلنق دارا

 هک ی لخوا كاان و ورع یوک یو ت الا اک ا
 نالوا دیس و قار تسمد وام بنا و یار

 ۰ یلدا هیجوت يعاعس ناصبلیا هاشاب دوج هداز هقوز
 طرض نوری بتاخ ی زازاقعو لاوما كن دانا و دالواو تاقا لع

 تال وک ام یک ههرادا هنسترد هدقدلحا یرانزح یهددعلق ۰ یدنلوا

 ۰ یدتا روهظ تام قوج كس و تابورمشمو ۱
 هباشاب دش رود ا ا كا ترد نم هدوجوم دوق

 9 ی هروه هسک زولا و هارزو یهدنتیعم كناهسیک زوب سش و زا

 ۲ سجا هاش
 ید نوتلا زوتوا ا ْ یار 7۳



 | لومأم قرهلوا عياض هساصتره یتارهوح ۰ یدلدیا بلج هلوبناتسا
 ۰ یدمیج دنرم یمددنلوا لومام جد یدوقن ۰ یدعا ر وهظ هرم
 .دقشب ندنوب یدیشعا فرص هراب قوچ هرکسع هدهبراح یانا عقاولایف

 | كيك قحا بولوا یور ینیدلوا یدسقن تناما یوچرب یخد هدهفروق
 یس ها نوفدم ولتسلک ارظن هتایاو ر ضعب و یدم هالس یغیدنلو هدندزت

 هدنسساتنا یمادعاو فیقوت هیفام عم ۰ شلاق لوهح یر نکل شهاراو

 ۱ ۰ رد ورو ظوحم یعوقو تاعیاض ضعب د
 هدننافو كن رد ۰ ردیلغوا تاکیلو یابعا نلد هبت اشا لع لنلد هنت

 روشالوط هدیشکرس قد رطندنغیدلاق هدقیحا یسودنک هلقلوانایعا یرکید

 فیلأتو بلح یا اشات تروق شعا ردلسب هنسیلاها ارو ضعب یتسودنکو

 هنولد قحنا بوداتاقا هدنارباشاب تروقنامز وا ۰ یدیشلا هنتمدخ مارا

 | زوتوا هدنعاصس هنولدو ۰ یدا هدنلاكنا ځد یرلفاصس هلاحرتو های و
 یدعتو لظ هبیلاها لردبا بلغت هدرلاروا هکیدیاراو رلناتیق نابتسرخ زکس
 ]| یرلنا یلنلد هب ۰ یدیارازغا ورفرس نادنج د هتموکحو راردا

 تروق ةافکع ہلکا ےلست هاشاب تروق _یتسهلجب بوتوط هلبا هعینصرپ
  هب هیات هد هلا شالا تبصذ قرصتم هیات هلا قلا مالارم یتا اشاب

 "ریمهدبا لوبق ینا هگدلوا یلاع نامرف كب ےضاع ینایعا هاب هدندورو
  تروق هلغل وا بولغماشاب ىلع ه راحل یدل هدنجراخ كن هبا و هلکع !تعناعود
 دا هرکص تدعر ۰ یدیشغا هلاحا یعاکس هار اکا اشاب

 ہن یاشاب مهار ا یلغوا هدننافو كناشاب تروق ۰ ردشلوا فرصت هبای

 دلج ندنفیدل وا لکنا هم وکح عسوت كناشاب ىلع هدهسیا شفلوا بصن

 لغوا بوت وط ییا هلا هسیسد عاونا اشا ىلع هرزوا یعیدنلوا ناب هدعسات

 دلج تیاهن بودافیقوت هدنس هعلق هیاب رال هح هدکلر هبااشاب ناعلس

 هیایاشاب ےھارا لوا ندنیلسل كناشاب ىلع هرزوا یعیدنلوا ناب هدرمشعیداح
 تراماتدم كناشاب لع ۰ ردشلیا تافوهدلاح یعیدلوا فوقوم هدنسهعلق

 یزویکیا «دنرلقاصتس رتسانعو كينالسو رهشیکی و هیناب قرهلوادتمیتيالوو

 .هدیلاوح لوا ب ونازاق تور قوچ كبو بوندلا راکلتفچ حسج زواج
 12 تامدخ هدنرارفس هسنارفو اب رتسواو هیسورو شملوا ل القتسا زارفا اع

 ۳ | رک اسع ردق كی زکس هلبما یحوط امدقم ۰ یدیا شلروک یسهرورم
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 داتعم كنا یدنفا تلاح ۰ یدیشعا یر i لت ا ا

 هسک كس ی ونسو بولتا تعانق هنسابادهو غلابم ییدلیا م دمت هرزوا

 یشرب عوطقم یکو کړ و هلب وب دسیا شاپ ىلع بویتسیا غلبمرپ ردقهچقا
 ما بلا یسهلازاو م اق دنهبلع كا O ENS دنفیدعات ها ساطع

 یدوب بوتیچ یسهناغ هینای رب هرزوا یتیدنلوا لیصفتو حرش هدالاب كردیا
 ۰ ردعلنا انا ی روا شو
 هدرلرفس هده سلا مدار كلافسو اظ اشا لع یلشلد هب هکر د رایضعد

 هلازالا بحاو عقاولاقو ۰ یدیشعا قبس یهدخ قوج ه هلعتل ود

 توق بسک كرلب ر و نادیم امد هساصت ره یدنا رک م دقم هدهسیا

 سند هلو شب لات شاوآ هلم دز جارو هاو را
Cyشا بسک مدیون لی اللوت  

 طف یدبا ندلاح همز ال كمرد تا فرص وشراق هند یوق شیدلوا

E oNهنوز وا  
 . یدرد تا بصن رکسعرس ییاشاب دیشروخو قوس هریک رک اع

 ندقد وص بیلا مور ۰ یدچاشفک كب یتسوپق فرصم اشاب دیشروخ |
 ییا لع هدن را ی ا نایت فا

 هلبعز رونلواافیسا نامزوا راقیچ هنادیم رهیزخ مسلط رولوا فقر

 یاشایلع كحدا روهظ یتزتف مورو ۰ یداردنوک رلهراب ید ندلوبناتسا
 یحو ا یو جد یسودنک بوک مزال یعاللوف هدشداو هلا وهع ۳

 یعاسم زارا هرم یعس و هن قرهلوا اوزناو تماقا نیشن هشوک هدهغراب

 ردیداسفارتا كناشاب ىلع درج هنتفو ن .س | ماح رسا ت د وفع هرزوا كما

 تلاح ود رولوا فرطر ځد یداسف مور هدقدلوا فرطر یسناغ كنا

 یدنلبق رارمصا e هن رزوا رازوس یکيدلب وس ی لا لعاب كندنفا

 ۰ یدشوا مادعا الاب هجورپ مالا دامن و

 كنندنفا تلاح یدلیا تدش بسک هگدنیک تویمهشوک ا مور نکل

 ےک یدقچ هلالپ یرزوس
 لابقا نمودن ک یدلجآ یرلهرا هلا اغا ىلع ی اب و رب و یدنلوا لج

 یدنوط زوب هل رت

 هنداسف كنا دیراتواعش دیازت كنسایقشا یر



 Es دو هب رګ عیاق و ضعب و زقاس ٌدمقو 9

 ۷ ا رفاس هرزوآ یتیدل وا ناب هد هک رات مات زفاس "هرب زج دعو و جرات

 ۱۳ سا تراز ناس سرب تب ناک را یل نغایاو یا هدنتشوطا
 ]| لیلق لقا هدنسهدار زالوا غلاب هرقن كب هسیا یسوفن ددع كمالسا

 ۱ هلففاوا اعدتسا یلروب لاسرا رگحسع ندح راح ارظ) دتنهدل وا

 ا هد دسدا شلردنوک رفت یالا زو ید ندن رلق رط هلص و ناخ وراص س ن

 ۱ ىدا شللق یردق یللازو قحا هد زفاس لردك توشواص رر رر ران و

 :Ck ۱ هتروار .هنلیعم تونلوا بصل یظفاع روا شاپ دیح و رب زو ایفاعتم و

 ٣ یقنرصتم یعاعسهلقص هللارفن كب و یمهفیلخ هرخر تارفن عمو یجب وط

 هدنرخاوا هنس نک اشا دیحو ندنفبدلوا شلدنا نیبعت اغا سابلا یجاح

 | هقلخ یاد زو س ندهورک راسو نابکسو ییکنتو لبلد
 Eb كنمرحم یاس واوا ۰ یدبا شلو لوصو هزفاس

 | ۰ یدلک هزفاس هلا صاخع#ا هعاح هم رد ردق را ید اغا سابلا جاح

 | یظفاح زفاس هدهقباس رافسسا ربارب هلیفراصم لرکسعوب یمایاعر زفاس
  یفراصم حس ید كناشاب دیحو وللثم یرکدر و هارزو ناشو

 : هب لاع باب یراح زفاس نانلو هدلوناتساو دمعت یکمر و اضرلاو جو

 اش ا اا کرا ایلیا اعا هب وق تاینمأت

 ۱۱۱ تاب هات هد وام یردلزآ راد همخ رولهاسبوکا

 . هلتمج یتیدلوا مولعم یرقدلوا هدکتزوک تصرف نوجما نایصع نالعاو
 ۱۳ اتم نوا لس رو سینا رندیلیا مور
 ۱۱۱ هد شو ایل ةه لب تاپ نفر اا دو ییدلوا
 ]| نایصع ندنسایامر رفاس یبم هنفیدلوا شعاق هتننیمأت كنب راحت رقاس
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 ا د ایقشا نزا ًارظن هض اطا ةطبار كرنا زاک هعوقو
 ۳ ۱ نر رم هل رادبل وب هرم امدعم هکیدلاق زاف وا ید هسوسو ود

  شقلوا ۱ E یربیدت قغلا هنورد هعلف والو نهر یردق یللا قرف

 | هلفلوا ش ار و هطبار د هنن زاص وصخ تام ٥# و هعلق نیصحمت ءذه ةلاخاو

 7 عم ر یا و ی راد اشا وا
 0 رکسع ردیفاک یمادعسا هد هظفاح مما كنالسم ك یکیا نالوا دوجومو

 ۰ ردشلزاب تاوح ندنرادص فقرط ودردق و تعناخ دنلاسرا



 دی تا ات دلم زفاس هدنراهطا ماسیسو هخلماج هسیاداتا لوآ
 ضع قد صم یرخو ید ندنفر ط را :ریلکنا توتلوا راسا یددلوا ۳

 ند-:فرط ناحوراصو ندا ةداعر هطاتحا هلل و عوفو تاراطحا

 زا aE 3۳ و سی

ê 9 ۳ سرم كنهرح الا یداج نکیا هرزوا قوا راطتا كا دورو كنسیقاب 

> 2 ۹ r, 

۱۳-۳ 

 ۱ ندنفر ط یسهطا مساس ینوک هعج ی رج »وا كم ور ترامو یجب یک مر

 ۱ ۰ e LO اشا رک ید نواو ریعص ردو ا

 لاکا ییسهظفاح بابسا كن راوبق هعلق لاحرد اشاب دیحو یظفاحم زقاس

 مو یمادرف یدتا لاحدا هنن ورد هعلق یالسا لها نانو هدشوراوو

 كم قتلا ههرق توشات AE یسهب رف هنابع یر هننفس ا هد تاس

 لردبا كنج هلل رکسع لوغ هرو نانلو هدفرطواو ۰ ریدافیج رکسع ردق ۱

 ۰ رایدب رو یرغوط ه ورب ندنشاح تال هاب مان زوبماق |

 هباقم انا الم نالوا وشاب كنب رکسع ناخو راص هلیسادنمک اشاب ظفاحم
 تبعج هلباقاصلا هناصع ید یسااعر یزو رفزفاس هدهسیا شا هعفادمو

 ندصانعتا اک رب ناتلو هدنهذم بال هد رتاسنقنو یدلاخوع شهاب
 نالعا یني راقافتا هلبا یقشاو داشک رهریما ۸ نزرا یره ار ادعای
 ا المو كبادختک ت لذ ىلع ءان ۰ ردا
 هب دعلق و داخو هلال یعلق ] رگ و ار ا ردا سر

 راسا زنم و هنساشنا را هماط هس هم رتسانم مات یتواروط نالوا یب.هلاوح 1

 كرلعماح و ندنرلهرم+ كرل هناخ نالوارظات هب هعلق و هنس همبعت رپ وط و هنر هح | ۳

 تی و ضد نخ ۰ راب درلّشاب دعا نفت ها رفت 3 دهل یکهدنراجرب علو ندنراهرانم

 ندنسومف رادزد مو نا رس a كبجرو یجندرد كن هرسصاحت | ۳

 موعح هذ رزوا ایفا هتل E وز اه ردق زوبرد نانلوا حارخا ار

 قوح كي و قارحا ی هينا 3 اسو نیک اکد نالوا و لوح ماصشفاو

 فلا ندمالسا لها ٠ رايد ریک هب هعلق رکص ندک دشا مادعا ییایتشا

 یافلت قوج كس هسیا كن ایقشا و ح ورج یرفن زوقط نواو دیهش ۱
 كح هل هل روط هدراوراب و جر قردنلوا داشک یادیم هعلق هقشب ندقدلوا |

 ۰ ردشلوا ادب تعسو لاحر |

 بولت راتیج رکسع ندهعلق هنن نوک یکیا ایلاوتم یسادرف اهدو یمادرف
 نالبنا ندرهناخ یهدنهاکشدب یسویف ناب زع یدلو عوفو هعطع "هلناشم



 -سصسسصصصسصصصصصص ج۲

 ٠ یدنل وا هکاما دنس هقب روح رحههلا لعو هلو اقم هل يس و دن

 یدلوا ح ورح یردق نواو دیهش یجاقرب ندمالدسا لها هلبا ران وشر وق
 هعلقو ۰ یدا هداب ز كب یتافلت كنابتشا هللا كنفو بوط ةناد نكل
  قارحا الماک كنلزانم ایتشاو ۰ یدک هند مالسا لها یراسرتم یوا

 ج و رخ ندنسوبق هناح وط ةیم رسا اع ینوک یصسب كر.حر نوا

 0 ۱ یهدنلاصتا ندا تور دشت وط ی هناحاصق هلبا هر واګ یلعاب كرد اهلج و

 قوح ك هدهرص ول و قرح ودا هلکعا تدارس شدا هک کدو لزانم

 2 ۰ یدلوا فلت ابقشا

 ۱ هدهسلا راشغ و هداما مرلسا ناروالد لیخر هدنس هب رینح ° دانا لوا

 ییدلوا شمالباق اوشا رماد رصدت یهر زج لحاوسو ی راس 5 نیم كن هعاق

 || هباروا بویمهلوا لباق جارخا رکسع هلع یربغ ندناعل حر هلتهج
 | مان رغ ییهعنچ نکل ۰ یدبا منام ایت ثا ناغس ید هنجارخا رکسع

 اه لس وا اقشا ا نیل دهک بولا ریلد د م یکيا ناسقط هنغباق نمار

 اتا دیحو ۰ یدلوا لصاوهناعل حرب هدنراوص لا تعاس هک هلبارورم

 قر هتل وا ما رکآ هلیسهدایز هسا ررع یدلرپ ورا هیطع هنر ره ركع و ندنفرط

 هرزوا كما رکسعقوس جد نب زادعب هلباترجا شورغ رکیهدنس هعفدره

 . یسادرف ۰ یدتا ماود یسب راح كنفو بوط توک یا كبحر

 هککود یتجرب نايل هللا عضو بوط رب هدنباچ زومط هنک و ا رک ایقشا

 یتوک یحزکس كيجر ۰ رلیدلیا ادم راهنخر هدنرب جاقر و رایدالشاب

 رادزد هلا رانکی ییادف ردق زوسیجوا یسیشاب لیلد كناشاب ظفاح

 موه هت رزوا یر لمس بم نا هدنفرط رک كنابعشا توهبج ندنسومف

 ینغوج هللا تیقعت ندنربهقرا هبعالسا رک اسع هلکعا رارف ایقشا كدا

 رايد ا هزکد ین زارب كربهلکو ۰ رایدلی ویچ یی وط روک ذمو رایدل هبت
 .بوط هنک وا رک هس انه شا هدع ه لیا لش هلدعلف یی زار و

 هک ید یی هعلق ندنس هم ا یتولوط ك کونداروا كرد تورو

 هب هلباعم هژمتخادنا هربجو بوط هب وراشیط ځد ندهعلق ریدتا ماود

 ۱۳ نا A أ o ما یننلوا هود

 یجب نوا كبجر ۰ یدلوا دیش یثک چ وا زکلاب دتسیا ندمالسا |

 د ا و نیش یک اهدا یاو تفاس ده زازاب
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 EL هجک یبادرف 2 رایدنلوا عفد هلا هرو ا 0

 هدکداک یرادنکت ایعسا دعطق ز وعط هد هرزوا كکود رکسع هب هرق نکیا ۱

 را رف یسیقاب یدناب ید دعطو ترد لایک و دلکلدا ا 2۸_ءود هراد ط # 1 ۳

 ۰ یدتا

 لوخد هن هعاق یسولست و زا رف مت هدزفاس و یعد نوا كابحر ۳

 ندماساس نوحا دادمآ دنسایفشآ زفاس هدک دلیا تاو راه هلا اشا ظفاحم و

 یسهلاوح هنهعلقو شاک ددناب زا زوب شب ندههلماح و هراصیاو كيبشپ

 دعط ترد ییرکب هرابسد زند یرافدناب هدن رذاقز درصو دعشد ند رال نالوا

 هنرزوا هطا راش ر ونک تام لیخ ندهر وم یراګ زفاس و راشم وو توط

 نامود ه هعلق نورد بوقاب لاحهدنحګا قدنخ تقوییدسا یراکزور یاب

 قر ةو كرادن ا تاوداو رلنایدرب هاییمصت تكعا شد ورو قرهروواص

 نالوا راکرد هدنرهنایم یلود هسنارف هلا هیلعتلود ربشلتا هممت ر Xs كم

 یکی دجا لصح هلکزس هسدا رونلوا دارم نامز هنره ین هغلتسود

 هژلیسهنیفس نالوازادنا رکنل هدلحاس كنتلود هسنارف ییاغاسابلا هدرک سو

 ها راو ناصقن هدهعلق تا6 هذه ةلاطا و هرارما هنسهس یلوطابا

 دعا اشاب دیحو ظفاح هدک دید مرومآم ندنفرط متلود هیاطعاو لاکا

 ارساح و ۳ هسرد ام وحش اوشا ردهده افک دح نحرکسع وتاممو هربحذ ۱

 تور ورشا هر هن اه هسدا رولبتص اب مز داشو ی رلتعحر رانا

 هلی ساطعا باوج هنادلصم ويد رووا را

 بوط هلکلک تلق هغلراو و توراب قحا ۰ ردشلیا هداعا یسواسنوق

 نی دارا ثيحر هکر وک ندلاح دم زال قانا رازا رازا تدم ر هرجو

 هس رزوا شوراوو هب صو ترا نون لاص یک گب كن هربص ام مایا و

 رارق هنصوصخ كمکود یرادبباط كنايقسشا زکلاب هلتغارف ندقلتا ب وط

 ندنعدل وا E شل ور هن رزوا ۱ معلق مت هسدا ایعسا یدلرب و

 ۰ یدک روتفو اف ریا همالسا لها

 نالوا هدف | هی هرز وا كرا هنقرط هر وم هدعد و هزفاس الوا هکوبلاح

 هب اشاب ناد ويق هدنکشوک لا یک یغیدلوب ماج یتا ریه كنوامه یاغود

 هداز حوصت 1 رد نادوف قردشوا وعع یعدق مسر لار تعاخ

 حر هرکصندک دا عادو هلا مظعا ردص توراو هب لام باب اشا لع ۱۳ 9



 اا ا | تماقا ركنل كف ا ا یک راک
 ۲۱ یخ شورغ كوو ماشا طفاجو ةزال تایهم دتسهطا رقاسهلکتاو
 )اب 1 ۰ یدیشلردنوک

 ۱ ا ا شب یار وصتع شوک شقر و نول كبخز
 . | قلشوف ۰ یدنروک ن دنس یرهطا نويت نویامه یاغتود حابصلا لع
 f هقرآ كزفاس ید یر هنیفسایقشا خر شوک هنهاکشدب هعلف یتقو

 یو رکاسع نالوا هداما هدنسدقن هنج .۰ یدتا 1۳ د هنفرط

 هلجاس جد ایقشا رایدالشاب کمک هنفرط زفاس هلبا ذاختا تصرف
 ندنراقدمروط وریک ند قمنا كنفتو بوط هلصاف الب هرزوا قمامرد شان

 زا بوط ی هتقرفرب ناتلو تی رق هلحاس هدن :ک وا ی رب وسج اشا نداغود هدر

 ]| هدنورد بوراو هن رزوا هلبا راقاق قفواو قرهریشاش هلدتخادنا كنفتو
 || بوکج هرانک هروک زوک ییهتقرفو مادعا ییحویلاق ردق ناسقط نانلوب

 :یآرجوب كابتشا ۰ رلیدلیا قارحا هرکضصندکدنا جارخا ینیراپ وط
 را O ۰ یدر و تشهد ها هب هب رګ ناطیاض

 وا e هکمک *ارکسع ید ەق وشراقو یدورو كنو امه یاع ود
 هثب راسو زنم .قدنح بوچآ یی راوبق هعلق جد ع هلن ورد غلق

 8 ههرق جد نداغود کیه لو کک ازار ندو شوا راب دقبح

 ندهعلقو ندا ود ردق تعاس قجو جوا ۰ زا روح یک ردق زو

 . هیمالسارک اسع هرکص ندقدنلوا هب را قر ەل راکنفت ندراسد زمو راد وط

 ۳ EN ند فرط یرانمرکد هناخاید یعسقر : ها مسقت هع چ وا

 هلع یهدنسوشراف یسویف نابزع یعقر و هنسهب یزسانم یتولروط
 هماشخا ۰ یدلریدتاموسه هنتمس ینادبم قوا یععقرب رکیدوهن زغا یربک

 ل وا ۰ یدلرب و لصف هکنح بوشب ربا ماشخا یدلوا دتع هب راح ردق
 ٠ ۰ یدلیا ماود هنتحادنا كنفت ندرلهناخ و ندرارتسانم هت 1 | ہھک

 ر DAN یوک هعج یضم زهر مپ یسادرف

 ]| هلا 7 ن راهناج و توط كرهر و تافلت قو ك اقشا هدک دشا

 0 اا ا ا عو شاوزاو لیدلبا رارف امزهم
 ۳ ته قداق هعطق شب نوا هعتشب و دعطق رک نانلوا قارحا

 ۰ :. یدنلوآ مانتعا ایشاو تام قوج كبو بوط هعطق زوتوا رببک و

 | نالوا شنغیص هرهناولسذوقو یبهیینجا عت اشاب فرصتم نوک لوا
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 ۳ ریو ست ا

 ا ا ا u ن e سا ندا رارف ًامزهنم ا ا

e 

 | مو هن هیصق اب یار تا یجنرب یرکب كبجر هر کص ندکدردنوک

 نوک لوا نامه ۰ یدلدپشیا یراکدلیا تیعج هدرب جاقرب هلیس هیعاد

 | هلا تارف ل زر زا نو را و نیدآ ن هزفاس,

 ر ر هنب رزوا ایقشا قرهلوا مقاط متاط رکسعا و
 ۳ وسذو بیر ہے یی رق جاقر و ماذعا نا راکداک تسار ,بوقیچ

 e راه راح لحب لح هلهجو وب نوک جاقر ریدا رسا یتاییصو

 یج ا كبجر ھاك ا 3 ندنرلهب ر 9 یطصم ۳ .یدلوپ

 ندنس هق رنج

1 

 رو ا زا دچار

 ا دیسور نالوا شا رارف ندرقاس هدنروهظ كننایصع مور
 یاشاو ۳ تی رفظم ِ هناشاب ظفاح راسولسنوق هلا اد عام

 ندا o f لا شل دن ییلوط ندنراةدلوا لاح هدوسا هد دب راحت

 رایدلبا ا ضرع 1 ٤ ۳۹ ین لا و یار هبباعر
4 

 ۱ ۱ برص ایعسا رکید 7 . یدلردنوک رکسعنوحما ی دز ها ك . را هل رق
5 

 ۱ نالوا رشت 2ك 1 یکم دنس هبا رینج ندنرافدل وا شلکچآ هراس

 بصز غ وبشاب هرکسع ردق كی کس اش اب یدیع یلدئالع ندنریهریم

 ۳ را قوس د روا ابقعا هدنابعش * رغ یرنلوا

 مان و سرا وک راغاط عفاو هدنزوپ هنوا نءرب زج ا یدیع

 اهن رە ابعسا یقاطرپ كا ا وات راعلا هن روا روسچ هی رق

 را رف هرلغ اط برص ید اطر ریدل وا بکار او

 ےک و ا تد رڪ یهروک ذم ظرف قاب یدبع ریدشا

 مع لو قوچ رب 3 ا ییابق شا نالوا حت هنس 4 رر ۱

 ۱ ِ ی ردشلا

 | ا وا یسراپ رب یدک لام قوچ ك A یخ هورفاس
 ] هب رام و ره رشیلل و هد زو اسب یدلوا نکن راک ز

 ید ۰  یدلک و اتاط هرکسع و یدلتاص ۱ e ك زکس



 حسن ج ج سس"

AP AE BV FOE ENE 

 رک
 ات رو سس ا یمروا ید یسر ج راه دا هرزوا قلا

 هدهرص وب زم هلا رکسع یلشهاوخ هل و تقوره دوا بودا تعجا رم

 اشاب نادوقو اما هباشاب نادوبق ود لمروا ید ی هراصیا
 . یتسوب و یک هعطق جاقرب نوجا لقن یرکسع یراب دسیا زقیک تاذلاب

 EIA . رلهطا ماسیسو هراصبا اشاب نادویق هد هسیا شا اجر
 و

  رسوساح ی حل لوا ی رله ھا ےسا كن اوشا ك رالع كح هلک ود

 هرونالوا مت 9 قوم ام لصا هلآ تاشل هل وتم وب مدا قیفح هلسهطسا و

 1 ۱ روا دسوسو ید قمربآ هدف ندا ود رولوا عنام رزیلصم

 : 3 هد ایعو ه نی دلعیص لاج كن اشا دح و هلکعا راذتعا ود ردتک رحر

 ديو اشاب ناد وق بم هنخدلوبعوقو تایایم بایسا صعب رزکب کو

 طصاو ند عمو صرح كن اشاب
 | هلت ندنفیدلوا ردستقم رع طزر و

 ۱ ا هدنهاع كنا ځد اشا دیحو توردنوک تار رګ هتداع سرد

 ۱ ااو ا نوفا لع نل ان تای و شرد وک
 ٠ ۰ ردشعا امدتسا یتسلروب اطعا تصخر نوحا یدمچ هل

 | یدبع رک ذلافلاش قردلوا لوبق یسامعتسا كن اشاب دیحو هن رزوا كنوب

 ندزفاس زونه اشا دیحو قا ۰ ردشفل وا صن یظفاحم زفاس اشا

 ۰ ردشارعوا هباضق بیرغر اشا نادوبق ندا 0

 ت زابل ل را دج دلی اعم داس نوا یاغود ھوش

 زا هعطقر هلسهردن اب هچم ینوک یلاص یحزکس ییرکی كف رش ناضعر

 تواک یی ادوبقو جا روگ هح دیعب هباع ود بولک ی هدف ین اب زا

 13 اشاپ شعر و ربح یتکحهدنک توعلاق ن راب و شعتروک هلا اشا نادوبق

 e ندنزرط و لکش توقا هب یک هلا نرود یر ند رس دنمم ناتلو هدنسلک

 اشا نادوبق هدهسیا شنا راطخا هباشاب نادوبق یسع القو هلکعا همش

 هلعلوا افصو تک را قروز هدب 1 م بو و A اده ییسلسان قرع

 ۳ انا یتغجهقلاق ن راب هسلا موقرم نادوبق شمامرب و تیما
 1 ۱ ندنعیدل وا شکم بوعلاق تععرد رار ةلبا رابحا ی وح هعلاق تورغلادعب ےک

ام ولعمو 4 ر هک تاصا
بهاد توس وسوو یهو ندوب رانادویق نالوا 

 : 

 هدر راک دسا راطخا ست هدن رز وا نکلی هد ولا روع دی قرهلوا



 هتک رح ر دنندح هن راق ر ردق یرج شنا رفاک رسما تر رب ۳۳

 شقاریدکت یرانادویقوید مردبا هلب وب مراباب هل وش ىلا نوسلیا تراسج
 هلا ناطباض ضعب رکید هسدا اشاب نادوبق شع اب وتشوق عوج هيلع ءانب |"

 ترا شا دیو و ملا سا ی ی ی ولوا شوخرس رارب
 نا او هد ورد بولام هنس هتف اشا ناد ورق یتباق شت | د ا

 س 1 فر اشا راشعا رارف بک ار هژدنص یراودنک كرر و شت ظ 2

 نام اس سا تیارس هنوبلاق ر رظید یهدن اب و شم الشاب هغ اب بولا

 تمالس قرهقیچ هننرزوا نکلی بویل هطلاب یرارامالاب لاحرد یرلنویلاق
 هنن راشاب قرع فیک بوت اوا هرثاس نی رومآمو اشاب نادویف ۰ راشلو

 بترولم زا هزکد ی 2 ندشیا شا قوب لح هریدت شعار مص ||"

 هاب توش شش امار نفر لو فر ذ یو می فر روت
 هال شن یمن اک و کیا هرووا قلا هبدرف توت هات
 * ردشمرتاب حد لدنص و شا فالتا یتسودنک بوشود نرسرب هنشاب

 قرا شفا یهتاهج تروا یک كو هل 2 حد نو
 ۱ ۱ ۰ ردشاوا وح بوت ای

 یا یس اشد نوت سام اک تا
 كردا باطخ هنسفنهدک در وک ییغلدشآ وط كنویلاق یدا راو تادر راد

 ا هد کد فسخ و نیسر سا ی را تا یر را را هدیک

 کد هلا 7 نیا قیشو ۰ شعد ناس بسا ی تولیغوت

 نکیآ روشارعوا تواب راص 6 | شم نرسرب هنلا فداصتلاب نت

 هدایز نس ندنغیدل وا ولطكب هد سيا کا هک ار هژدنص رب

 هن هنلا فداصتلاب ۰ راشم 9 ۳ اك رەد نیسقجە ریتاب هد زر نیسرویلک

 شب دتءالس لحاس حایصلا ىلع قره الابح ت زاد شک ن رسم رپ

 ۰ یدرایا هباکح هدسلاخ ضعبی هعفو و قرهلوا ربع تقو یلیحر مداوب

 ۰ یدنلوا لقن الاب هحور هلهحو یکيدادیشيا ندنسودنک

 دو هدلم شلو شک ترح ها اتود نون ا فوت لا
 ارپ لدا بست اش نادوبق یک هوا یا نیما دا شرت
 داو اشا نادوق هرزیا یر سر ایت نو
 تعلخ شوطنوقرپ هتخود هروعمو رب رک یدلروس راد هنکیدلپا نیعت



 یدلروم عاقجالب رتادوبق راس هدنسهنینس كل ادوبف هكا ریست
 تعاطا هرجا كنا یسهلج قرهنلوا اسکا هکیراتخت ید لروکو تئارق

 .عدقت هباشاب دیحو هللا منت مضح راد هن راقدلوا دهعتم هرزوا كا

 رد وا نفد هدزفاس بونلو یشعن كن اشاب نادوبف هدعب ۰ ردراشلیا

 . یاتودینوک یا لا و دورولا ی دلم داعسرد یخ كن هعجاف هود وو

 ا لب e e 2 ۳ مپ ِ هرق

 ا 2 قرازو ند عین وا ۱
 oh ۰ یدلدنآ زومام

e 3# ¥ 
 ۱ روا ردقن ره امدقم تول وا تلستم یقینا كتلود ندنراناجر مور

 تص یناجرت نواه نا وند لر هل ر وک لح هتینما هعفدل واو دوحوم نوها

 5 ندنفیدلوا رک رارق د یسالن اللوق ناجر ندرمور لعد اق هدهسدنلوا

 ىلغوا ويب مال و وا ندنغیدل ولدا دتشآ یرانایغط هنوکن دن وک رامورو

 1 ناسا ندن را هحاوخ دز اهم دنهم هن رو ۰ یدنلواقن هلو ریارپ هلا

 O ۰ یدنلف نیبعت ییاجرت نواه ناود یدنفا ی رک اشسا

 ۱ اس تعاسرب هب لو كب یارواتسا هدنرورم ئ جاقرب
 ۱ .هلوبنکر واکبودیا تدوع هدیاتهم او تم زع هوا

 | صاحقال لوهج ندنحا قلجاقا یهدنراوج یراح رېن ناک هدلحبی رق
 ا ینا ا قاص قرنوط ندننیکزید كنب ریکراپ بویارغوا نک رفن چ وا

jîیاد جام ب واک هلی رارف نیک دول وط لغ وا هدورص یرک دیتا  | 

e 3% * 1 0 



 یرقدل وا شمام هلروک هلا ا تا یرح رالناق هک ربخا خا | ریتم |

 هدنح راتیدنفا دعسا ود یدنلوا اهناو نک ندنرلفرط یلیستم هایتان و

 و ےل نارد د تلاح یلنق كنوب هرکض ندکدا رب رح
 تقیقح ۰ روا خرصتود ردلکد نان هلوقع باب را یتیدلوا

 هک یک الوب للغوا لوب كنک ارواتسا ۰ ردنک ييدد كن دنفا دعسا لاح

 ندنناسل كنا ردتاذ نالوا فورم ود كب تفوغل و ره توو لیخ هرکص
 رومآم هنر هظفاحم هدن راقدراو هیلو هدکلرپ هل ردبهکردشل وا ریت عوم

 شعارارب هداروا قرهنلوپ هدقان وف یراقدلوا میقم اعاد یشانک ولت نالوا ۱

 یاعط روخءو هراطفا هجورا نوحما كنا هدکدلک فی وش ناضعرو |

 نوکر ب یشابکولب شفلوا نییعت یسهتشب هن رب كنا ًارخوم شما را
 هززوا تعسروک هدلاح ینیذلوا نایاش مداح دیصان ردکو نزحراا

 لاحر مراتروق مدروک رایّور قرشیراق زارب نب بولک هتنای كنيک ارواتسا
 یزس ع هبال رضاح ریکر اب رر نوا تالغوا هلکنس ن رایقاکس تلود

 ممریچافهب رايد هیسور بورد هبیکرب مهریدنا هلحاس بولایتقو هک
 ندقلود هدا فوخ هک م دغا تنایخ هقلود ن ك یارواتسا هدکدید || .

 هش رد تواک هاب كنلعوا دوا ندنعردل وا ن شعر و باوجود میما

 دلزرسن تیا عانفا نس مدعهردناق یا هلا هباکح یرازوس ییدلپ وس ۱

 هنن رد یخدوا بود ردکعا كلبا هزس قحا مدارم مدن یزکتمت و نان

 تیام تاک ولت هن رزرو سیف یاب دا یا
 تک اروا ینا تن کم شا توت ل

 لباق ادعا انلع ندنعیدلوا نواب طخ هدنفح قا شهروق ی ۓمادعا

 دوا شمردنوک تایلعت هنلسام یلوب قرهلوا هنامرحم ینبم هنغج هیمهلوا
 كمداوان هدکدتا هلاوحاک | یتسارحا هلازار فشک هب یشابکو لب موقره

 ه راطفا اص وصخ نوجا منب هدش رش ناضمر صوصبنا ىلع مدب یتککا
 تكحمدا یسهعشبو مهدادصق ء وس | "۷ یدر راقبح یک روح" و 1

 هراح لستم هلکعد مروبع هب هظفاعو هعفادم دناسنالا بس هسیا رولوا ||

 هدلهلاندنناب كنا ییسقترا ۰ زامهلاق زسارجا یرما كنسدنفا تلاح قو |

 هنکح ها اشفا هب هنسک یرسو و شعد مدیا نعل نس هعشب هک ر |

 شمام هدیا رابخا هبکارواتسسا ۍتیفیک دوا ۰ شمردتنا رانپم ظلغم |



 ی یکارواتسا 2 گکص الا هوا نوحا اما یلناسنا ةفظو هد هدأ

 2 كنیارواتسا نکیا شمرب و رارق هععربحاق هنن راب د هبسور ییلغوا رکو

 | ۰ ردشلدامادعاهدنلوب شمارغ وا هاضقالاب هج وزر ر هیمهدناتراسج هرارق

 || یردیخد یسودنک هدهسیاشاوا علطم هلاح تقیقح تقولوا كتفوغل
 4 . ییردب و شمامراتبح سسالصا هلفوخ رولیدارغوا هتککالفر یک

 ۳ . كنيشابکو لبلواو کو دا شل واروع هکعاتح ندنکیدردلوا رادودنح

 9 ییکیدردن وک هبدهرادقمررب هتسهباح كنا هنتسرهو رل وس یتبناسنا

 ما هاکه ددص هن ۰ یدنا را

 e هیجوت هراهدازکب ولرابنف یرقل هدو و نادغب و قالفا

 و لو وو هربراب و ولر و یدنایق یو كرانا هن رزوا ترف مور

 3 1 : تور ع بسا یس جج لد | هیس ور هرزوا یعیدل وا ناب هد الاب ی یدلجاآ

 1 :i و هد هسا شا روهظ تدور هذ ننلود و شیک بودا ترافس

 0 . تدرلرایوب شاب هرزوا رارق نالیرب و قرهنلوا هرباختهناتسود هلبا ول هیسور
 o لس دمع یرکسعرس هنوطو ییلاو هرتسلس هچدقا بولوا
 اص فسو مقاو هدنکب رلکب و بلج هتداعسرد

 ۱ نانوا دماقآ هدنسیلاب اشاب

  هدلاوش لئاوا هنادغب هزروتسا لدناس ناغروو هق الفا اغک یروغیک

 ۳ او هرو تملخ هدامابسا و یدللوا تضف هاوو
 یدلدیاافتک | هلیمارک | هوهق برش هدیمعا ردصروضحت زکلاب قرهنلوا

 ندنلود فرط هرزوآ قوا سایلا ندنفرط اش اب ےلس یراق وقو تعلخ

 .ەدەرص و ۰ یدلردنوک هاش ۳ ب ےلس هلا ناود نارا داتعم یرقیک

 1 یدلروب ناسحا ترازو یالاو بر ید هاشاب قح یظفاح یکوکرب

 | مات ا ناطلس نکیا هدجوا تعا یسدصک نا یصتلا نوا تلاوش

 ۱ . ناطلس قبسا راک د وادخ ی یجندب یجرکی و . یدلک هايد هدازمش

 ازاد ناطلس هحشدح یراهرشم# كن اک ناح لس

 3 ۱ دمب ایت ند راق دلوا شع ود هتهاقس هدشابل و یز ی داو لعاو رند قور

 ا هرزوا قلوا انتتسم رلکروک مات ولکی لو نالوا صوصح هالو ارزو

 ٠ دادغب قحا بویغاشوق )اس یراکدنهو كماهك كروكاملاو ما هک

 2 1 -قوبح یاس و قعالل وقیلاش برغمو یاشوق سلبارطویرلیشوب كينالسو
 / 9 1 لالخو ۰ ردشه وا داكا ماظن هداناو یربص 9 روح یماعاللوق یقاط



 ع

 واس هرزوا قلوا ا لح ا باتک تاودو رو ۱

 یناوا لوم ندرزو میس بولوا ن مسورز + هد ریش
 4به ام هناخ رص س کره هسا راو هر راسو باکرو اس وتوو

 قلا نوا یمهرد كنوتلاو 0 ی ز ووا یمه رد كشموک كرد ا
 ا اکو و یا را یرالناذخا ییرالدب روا قلوا ٠

 1 7 ا دیلع اوا ید

١ e١ یس هک ی مت  nا ناو و ا  

 .قوجكی و مدهنم دیبا قوجكي شلوبعوقو هلزاز دد شرب هدنراراوجو ۱
 ۳ "ید وا 1 رادک | دورولاید] یرخ کود قو < فلت

 ۱ چ ا

 تلابا زووا هل کک دیس نان ِ 1 رجا 0 و رد رد 0 9

 ا كنا هن ر ننک و لا ا .قرهشاو 0
 نوت یا تالاوش نوا ی ی بص ا اشاید و ارد 1

 ۳ E ll لزع اشاب لع دیس
 هلهبولوا رثؤمو رغ یتیاکبشو رکش ههلاوحلوا كن اتاپ :دیشروخ طقف

 ۱ یدیشلوا ملکلا ذفانو لسبق هداعلاقوف هرکص .ندشادعا م

 ۲ . یدیشه اوا هلاوح کا یبدنرتو قوس تروصو ی كنسودرا هرومو
 روش هدلاح یتیدل وا از کر یسودرا و اشا وک € هلتهج وا

 lL دیشروخ هیلع هان ۰ یدبا دودعم ندنرارومأم یتیعم كن اش 1
 ىا یراج e ا ییاو هدنسهوا نزار تعزع |

 اطعا دم ز ال تایلعت باش دو ها ۳ زور دن هللا مايخ بصن» هدنن 1
0 

 هدن دزا و اشاب لع ر < یظفاح ز زود زغاو اش اا را دنتیعمو

 ندنرلنابعا ليا مورو یاغا ناغع ا هلا راشاب نا ریم ريم

 ی ابعا هغنلپ و یرلاغا ی اچ اا لیدنتسوک وا نیما ايعا ا 0 ۱

 هل ر رکسع ی کک را اا ق اهدو یراکبناتسد ینایعا جرزبو عن |



 ردق كس ترد جوا قروهلواهدنانعم هدرکر س مات هربد اب رکزو نيبعل رارب

 كردنا دادعت یعابناو رکسع هلابو رب رګ یرکسع دوانرا هدای و یراوس
 ا ا ا ییاس رکسعرسو ٠ ىدا وارعا ندنسنزو وك اب الا

 | كل ورلبا هل تم اشاب دوم درا قلا هدنندژا یا هدک دشروک هلا
 ۱ ۲۳۱ لع هسعا اما نعیذلوا هدکشک وريا تمالس ردقوشو ریخت راق
 .دوانرا یهدتتیعم هدکدستا حجج رت یتکرح ورلیا قرهلوا عبات نکیا عومتم

 کو روح و یمالغاصو هدأت اش دیشروخ ینیراهفولع هتشذک كن رارکسع

 دادعتلاب هدب رانا كلردا نیبعت دنیعم هربد اب رکز یی رتاباراب هشدا هلا قد رع

 . هدنیعمیرابشاب یعگنقتو لیلد عدقزا یداشا ىلع ۰ یدروک ندب روک

 4ب ود را هلا روم نار وک هلا قلح یسهرادو یراوس ردق كي نالوا

 . ماکعو قلخ رهرادو رکسع نالوا داد عت هلهحوو ۰ یدلتاق

 اشاب دیشروخ نکیا لکد غلاب هکیبشب یمرکی مان یوم كن کدننرخو
 ۱ هلا بنا هیلاع باب یتغیدنلوا قوس رکسع ولهفولعكي قرف همدخزا ريغ
 ا هرم وک هلی هفولع كنا هکوبلاح یدا هدکعا هبلاطم هفولع ردقوا

 اه دع دوان را ردق تك ید نالوا هدتنلیعم هربد رک ذ قحا هحقا

 سس تلاش یسادک و بق یعم نکل ۰ ید تراسع ندن را هف ولع

 ۰ رولب هروص تاسح ےک ندنا هلغلوا

 ۱ هيفا ا توقع یلبغوا نا رق نالوا یا لزب دارم ىظفل

 ندنابو ضرع هاا دو یهدل وا زحام ندس ورا یاها تولوا

 تبضعو نسروع و رک کا رکسع#س جد یسیکیا هد كسا 62 ات

 عادو كر هیمهدنا ناب یسهرورص جخاوح كن ودرا هلا فوخ ندندش و

 اشا دیشروخ ۰ رایدلوا نیشنهجح هدهاکو درا هلا رور ند ر وکو

 دنسهظفاحم نیدزا تا هلبا باصتسا ییاشاب ناعلس یسیلاو ساویس

 5 e تدوع N یسودنک بوغارب

 ره ا تماقا راول الا هصک رب نوکر هسیا یرکسعرس یودرا
 قاصص متلاص نداروا كردبا هل راد كا وع تلنوک سشیکیا ررب

 1 1 ید کم هدەوأ یهدنفرطور كد رد هل دن وو هلا تکرح هب ورايا

 دتسخراضعب ندنریثأت كس ترارح نوک لوا هلتهح قلوا زوم لئاوا

 نوا لقن یر هتتسخ بو یلوا ےکحرب هدودرا جا بولوا باتیو
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 هلا و ا لو وح 1 ۱ اف ندنفبدقل و ید شرم

 یادرف و دنسو وا هب دا ول لارو رم ندندنرد هندن وف و سیل رجب حایصلالع

 دا وا هدندور و هرارو کک E I یدلراو هب هفتسا ۱

 | ندنک و دا شفلوا قارحا به راه رق یهدنراراوجو یراهبصق هفتساو
 یدا قو رار جد نداشت ا ع راثآ هسلقاب هف رط هب ره رب

 هرنامروا روا ییتعجحر طخ هرکص ندنرورم كنودرا رانا هکنوچ

 ۱ ۳ یا راش کج

 ندودرا اشا لع جهخرج یسادرف ۰ یدلاق هد هفتسا دک ر ودرا ||

 و ا داوا یف و ار سویا
 ا نوا كدش رد هروم ید ودرا ۰ یدشتا تع زع

 .هرخذ هداروا یدک هه م مان هردوف نالوا یر قانوف کر تاک

 فالو یدنلو زروفوفو فالو رادقمر ۰ ید نوا ف شک یرایوق

 ۰ یدنلسپ قلخ ودرا هلکناقرهدانیق د زوروقوق بولی رب و هراناویح ||
 نرو وا ك

 ۰ ریدنااعوغ ر ر نارا یر ا رگ بع نی هدل وا

 نابرق هنعشد بویلقاب , هن راداب رف هلغلوا هتسخ یرفندنچ ندب رکسع هداروب

 تعاس نوا هنو یدلقیح هلو نیلحایص هلا كرت هداروا هرزوا قلوا

 ترص رالو یدنلوا تع زع هنس ر زرد مان هرغم نالوا ی دن هاتف

 زوبحوا ند لدل وا وص هدر رب دنا یعددل وا فایر را رارح نیو

 دان اوسح یدلاق بوشود راو قربلوا باس ندا رسوص مدا ردق
 یرلشاب هلعم ر وط زار کر ناشکیوط یدل وبعوقو تافلت لیخ ید

 هب هرغم هلا رلتتشمو تنم قوجك ۰ یدلغار هر و کر

 سیم وص هدابزاهد هل و یسویفوصر زکلاب ها هدارو را

 هتسج ردف زووا جد نی_حایص ا ۰ ید-اکج

 رام ناو دف رد ماب دا رعنا ی یا یار یار
 یدلک هع وقف و تافلد هحبا دا ويح و هحاسنا ك رک هدهار ناسا ردق

 ندنعیدل وا هداب ز وص هدارو یدنلوا تلصاوم هنس ه رو ربص وح تاب

 هدارو بورب و ه وص هر ندرب یی اوو ن , راودنک راما زم هبر 2

 ردشلوب ع وقو تافلت ضءب ندنفلو كوم جد |ا 1
1 



 هتم هبصق یسود روک عقاو هدا رد بلو هد هفاسم تعاس یتلا یمادرف
 .كرب وط هلغلوا برص لح كلتعاس ترد تالو و ۰ یدنلوا تع زع

 | كرپوط یرب هلت و ندارزو نوک ره ىدا ولت ومص یرارماو لقت

 ٠ | اشا بیرا یدیا یب ون كناشاب بی را نوک لوا بولوا روعأم هن رزوا

 ۳ کر ابا ورا و هدا تراظن هن را ماو لقن كرا وط

 2 ۱ زاك و شل وا قارحا زونه یسهبصق سودروک هدقدراو هسودروک

 ]| هیخذو داز قوج كب هدارو طقف یدلروک یتیدلوا شلاق یرهناخ |
 | سودروک نانلوب هدنرزوا لبج عفترم هدهفاسم تعاسرپ هلحاس یدنلو
 AE SS اور هراغم طقف بویلرو وک هتسک هدقدلرا و هنس هعلق

 | یتسدلاوویتیدل واهدنعا ناق ندنفیدلوا شلدیادبهش زونه كن لماک ن دنع دق

 | یدلروک یرقدلوا هدقمالغا قرهلوا تایحرب یدالوا رف یکیاو زا
 ۱ ا كنابتشا مش ا نیح كن دكا ویا رط هرزوا یییدنلوا ناب هدالاب 5

 ۱ ا کر هک شعا ك لماک یراقدلوا شمروتک هاروب هدب ودیا رپسا

 | ا رارما نانی یا هدننتف لاوما یر ندنفیذلوا فورس
 . ۰. رشا دیش ییا بولک ایقشا ینوک یتکرح هفرطلوا كنودرا ن کیا

 ۳ شد ندرلب وط هدک دلسا هب هبصق قرلیغار یرف لیے دن زارب هه داو

 هعطق شل هک وش یدنلا یرخ یتیدلوا شلاق هددن رد كنس هعطق

 ۳ ندنفیدلاق ید رکبسع هدنرتاب تويم هر دک و س یدنن رد یرلپ وط سوبع

 ۱ کا ری وط ندنرفدالشاب هغقا كنف ندنحصا رلنامروا ایقشاو

 | ۶ ازونها یتنلوا را بخا یرفدلوا شما رار كرد كا ىد ات شلاق

 | E ندنفدلوا تفکر نکرچ كن یلغار بوط شب نا زق وا
 ۳ رادقر نوا یاسر وتک كراو وط نامه یدارصص هنشاب ناق كناشاب

 | اا هدن اب رفت هلک ا راب وط رایراوس یدردنوک یراوس

 ۲ هد هنشدآ راشعروک یی د راقدل وا هدکیکح یرغوط هنامروا یرلب وط هلکل هبلغ

 8 0 تراتسح روعسالقا ا ا نو شروق ا : رارز وا ندنامروا

 ۱ | ريدا لاح داتا ا رک دک ا تواس وام را
 | یدوا بودا شنزرس باساب تد را هن رزوا كن و اشاپ دلو تی

 ۰ ردشلوا ادم تشابمو تدورب هدر رلندب هلکمرت و باوج وللو یافعسا

 3 2 | كنودرا فای وشل ندقدلوا 7 یسم ا صد كارب وط



 e 1 سای او شالت هلکا ساالد هند وا كيس

 ندشیدلوا هر قیرط قحا بولوا هد هدرا ا ا

٩ 

 ا تعاطا زسهراچ ۱

 یک هناو یرالتسق یبا مورو هرومو ِ هل اشا فدو یزوریس ۱
 زفراوک یاو نام دانا هل ج الر هد هطفا :رادعلق
 هب ودرا هسیا اب دیشروخیدیا راو تینا هدزفروک هلکعا عنم ندلوخد |

 اشا فس وب ندنک و دی E ۱ رامشا هباشاب تسو نوا 9 ۳ لاا

 دوا یوک یلوصو هسودروک كنودرا ًابک ار ه وروف كاکب هعاق
 هدک دتسدا هربخذ ندنا اشا دوخ یدشروک هلا ارزو یدقیح هب هرق تبولک

 هارو هد هتسیا راو رتاخذ سانحا رادقمرب شا نوتاص ندنراح كنرف |

 .اشاب دوغ بوریو باوج وید ردیا دقوت هو کس رکی کب یق ١
 قو اشا فسو هبفام عم ۰ ردشفج 2 اردا لج هبنعصت عونر ا

 نا دف شب ءانا كش ردب نا یفیدل وا هدنلماو دما تل رکسعمم /

 . ناح هدکپ قرد یعببط ك نارک کا ی یا دوم ||
 تالدیلع هاب ۰ یدرفسیا ا

 ۱ مرو هدلاو تلکب لم 5 مع وح ص شاپ فسو بویلوا هدیافر ,ندناقالمو ۱

 هلا نواه یاعود روش ۰ یدلدا تدوع تاحعتسالاب ی راقحوجو ۲۱

iهطرهصحم نالیاب ر ادهنموزل یسلروب اس نرو هربحدو تا ام د سس ۳  

 ۰ یدلرب وهباش اب فسو هرزوا قار دشالوا هباشاب دیشروخ هلی او

 سودروک اشاب نس> ی اب باصق ,قیسا دماق الا دود هدسودروک نوک جوا ۱

 دایر وتع زع ه یل وانا نانلو هد هفاسم تعاسیلا قرولیعارب هدنس هظفاحم ۳

 یدنل وات تلصاوم هب لوا | هلبا ر اذک ندلع رورلا یر ما یزاغو ۱

 BA ¢ هداعل | قوفىلاھا هلا اشا اس ا افا یلوانا قیاس

 توداشوق رادام را ا وربنا چر اشا زاد دعبح

 هرزوا كا ےلست ی هعاق قرهلمتبص ندکل زسرخذ لاها | هلکعا قییضت 1

 هلداسیم رانهرو ردنس یواح یناعتسا طارش ندیفرط هلوا الا هلا اس شا 2

 یدورو كنو ام یودرا ن کا | ةرزوا كنا ملست یب هغلق قرەنلوا

 شا شلاق « هربحذ تال وک حاقرب قحا هد هعلق و شقیک بوشوواص اوشا 1 1

 ِ لس ید هدننهاکشاب كيلوا 5 هیسرا قول هریخذ ید هدود را هچرک او 1
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 رکسع ندنعددل وا یسهوارب لو یسدرحدو دازو مانعا و عساوو ا

 اشاب قدا یظقاح یواتایدلوا رونلو لو لو یش ره یدلی وقهلواح

 ۰ یدالشاب هب هفیظ و یاشا تورک 4 هعلق ځد

 تالوک ام هحاخ هدنسهبصق شوخرا یدلراو هبارواهلبا ودرا ندنشیدنل وب

 .موسه ندنغیدنل و هدنرز وا ها كسك ور یسهعلق یدلروگ لات اتو

 كي زکس ید كنایشا ین وکیصچوا ۰یدنلا هننلا هرصاح قا بویمهنلوا

 یدنا روبح هتعحر یرلنا بویلوشراق یراوس هدهسیدلک یدادما ردق
 ۰ یدنل وا طرص هد هعلق

 هد ییسهرک اذم كنكج هلک مزال قلا رحم هد وب هن هرکصندنوب

 بلح اع جد اشاب قمان یظفاحم یلوانا ۰ یدل تروشم سلحم دع
 نالوا یسهفاسم تعاسیکیا نوا هب یل وانا اشاب دوم رکسعرس ۰ یدنلوا

 هک دنا ناب یتفیدل وا هدنس كجا طیص یجدییساروا هك وراو ههل و ارط

 یی را یدعا هفش قش هلغلوا نوزحو رودغم اشاب ىلع قباس رکسع رس

 هبیدنفا تلاح هقشب ندقدلوا برح لها بودبا تنش ندکلناک اشاب

 كصالخ ندنا بولوا راتفرک هبال و هکلوس زوس یرغوط یکیار

 یالوط ندنسهدام توطالاب هحور و هنک ودا ه دکیاوشود یتسهراج

 اما یدقسیا یعتیراق هتص ءان هنفیدلوا بارکش یراارا هلبا اشاب رکسعرس

 هکرایدلیا زاغا همالک هلهجووب رلاغا راسو یرلنایعا ییا م ورهبا اشاب قمان
 كن هعلقرب ا-ذتعمو میسجو نیت یک یسهعلق یلوبانا یدک نوامه یاغود

 هب هل ویارط یرول وا ر کر هرز وا لاحو قو یسهریحد و داز

 هّلاذاعمنکیا رولیک نددت ردرب رورلا تعص تالگعاس ید ىلا رک

 هکوبلا ۰ زرب ریچاق ییداد كم زغا هسیارولو ع وقو قلنوغزو رب

 ۰ یدیا لکد غلاب هکیبشب یعرکی یعومج لزمودرا هدزقلرح یادتا
 | یرادیعهر یدتک هزوس رغا هلا اشا یلع جهخرج ی راد تمر كنو

 هلبا اشاب قمان یسیلیخرب و ۰ یدلغار هدسودروک هلا اشاب نسح
 ۱ قرهل وا فلت و دخت یجدزع رفن زوسلا شد 4 ردو:د:س هعاق یلوانا

 | ندسوفنردق كب یتلا نوا نالوا دوجوم الاح هدودرا ۰ یدلاق هدرالوب

 یلحاسو هعلق یلوانا ۰ ردنرابع ندرفن ك نوا نایاراب هب مضو برح

 جا هدب ولیخارپ ۷



 کیدای رف الفا راح كلدیک هب هل وارط هلبا توق وب هد ولیغا زا

 كتکلع بارخر لاخ ندهعلق شلوا هدد التسا دن هوم وارط
 یه اماودورو كنو اه یا ود هیلو بانا هکیدلاق ؟ راو هداف هنهدنطبض

 ON شیلا دا ته وار تو تی
 . هل ویارط هلرکسع قاب هسلتوط رکسع هدراش رد یهدنسرا هحل وارط ||

 اقشا هکلاقحاو ۰ نمهلدیک هفرطرپ ندارواو نمهلبدبا فاو ا داد

 هديل وانا ۰ رايا قارحادوخاب لس هراغاط یتسهربخد كنسهوا هل وار 1

 یهدنسهوا یلونانا اشا ندنکح هام هدیا هظفاحی هعلف یا رکسع قج لاق 1

 ردهرطا ع كلد_ہک ورانا 1 رطذ هنالاح و روا زا جد ا

 نوساک نو امه یاعود ردع و هرزوا راظتنا هلا تماقا هدارو شا هجز

 هنسودنک هدهرداب دیلاب جد اشا فس وب نوسزون تاچ” ها رکسع

 ا تکرح یضوط هن رافرط نوتمو نوتسغ كرهر و نزود یکچ
 کم یتولبا دعر قوس ر یر یا

 ۰ ؟ رحهب ورلیا هدلاح لوا نوسلتوط رادن رد نالوا هدوریک هلاروهظ

 یهدنمهراتوا واهدسودروک اشاب نسح هذه ةلاحا . رولس هلروک شبا

 دوع دوا ردد ردم مرا رکا یی تر اا
 یسادعامو هدنرکف كلدیک ههل وارط هلغلوا تاذرب رصم هدنآر اشا
 لصيف ه هركاذم هرزوا لاعفنا تروص هلکعا رارصا هدشفلاح کا

 EI نی ِ 3 3 , 2

 دنا تو فا تر نستوه نا تا سیا اس ات سا ۹ ۳ DIO OOP فر ib هم 5 م 3 8 ۲

 اش یا ES ۳ ۰ زنی تیم دما ین سیل تا ی تم 7 ۳ یا
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 ی ار اره

Nو  O A۰ یدلرو  

 نیما لزا قرلوا ید تانییعت هربد اب رکز لوا نوک یکیارب هکوسلاح
 نوع بول وا هدکعا یدصق هل لپ شرغ لب یلا نوا ندا رت
 ینیدلوا ردتقم هنسافا كغلمو قره وق هنادبم یتساسیشا هلمجاب هسا اغا
 ینفیدلوا یسهراب دوا هدکدتسیانداشاب دوجاضرف یروب سلیم هليل اب

 تن ی تم

 ندو كرزتتسوک لاعفنا تروص هربد ا رکز ندا نام لرد نا

OA A E a ER OC O 
 اما یتکحهدا تدوع دسا وا قیحا رالو و ی Sa ا تعاطا هردبص

 ول رک هرب د ا رکز هلا رلافا نایعاواشاب بدر ۱ رمک لوا ۰ یدا هدا

 رداچ نامو راٹمرو رارف هرزوا كلا تدوع هسودروک كرد هرک اذم | ر ٍ
 | هکنوسروک هن هدقدلوا حایص تویلوا یرخ الصا ندنو كرکسعرمس 1 ۰ راق بوق ریارب هلا یرا هعب و یربرکسع رفا كر یی رکرجو 1



 ۱ رم نالوا ترا ندرت لب یلا ونا لع دیس هلیسولتک
 ۱ لاربع و هلا اسب ىلع ۰ شماملاق هنسک ادعام ندنفلخ یراهراد

 ۱۱ ندقاط نو عا زارف هک هدلاح یرلفدلوا هدتفا هن زو كن رر

 زا یجاقرب ناب رها ۰ رایدلک وریک هدلاح ناشی رب یزوب جاقرب

 حاصلا ىلع یر جە راد ندلنلافصن هدقدسلوا قاطنتسا و

 م كرەيمرب ورخ هک هلان یعح هنل وا تد وع دف ورو

 ۱ بویلدیک ن زاغو داب رب هلبا مابق رحسلایلعو رلشعا هات ن و رام ال رمضاح

 3 || قلهروا هدقدلراو هدن رد هد ولیک هوا قره لوا تکرح ندلو هقشب

 8 .رومظ قلطقس زار یدالشاب هفعاكنفت ندن امروا اقشا . یدلوا قلنا:

 ۱ نا یر ها لر برات ر کات ین قلاش هكر يدنا

 1 بودی رابتخایتدوع ندزمگیدنل وب هدوریکزب . ریدتیک هللا تعرس هرزوا

 3 اط هد هک كنف نالا ریل یتعیدلوا هدلاع هن كرلندیک ورابا لدلک

 رفاشک ند ۳ هیفام عم  یدسلشالک | ینیدلوا ثل هبلغ كنا يقشا

 زبر نکل .. یدرا را قلا دسادیک هرزوا بنر  قردلب راقیج
 ۱ 1 1 ۱ ۰ ریدد یدلوا یداب هغلناشی رب ییسشل وا ی

 1 را ی اس دو ا یام ودنک اشاب دوم

 یاس تیاا منو رانا یف و ناو مر ادلا هلا شات
 | هرواشم هداروا تمصم ناجا هدیولیراو هنهاکشیپ یلوبانا ندنفج هیلوا
 ا واتا هل تک رح نداروا نامه بورپ و رارف سن هوا ی از یا
 13 ا ثروم ةنعلح ودرا یتلناشی رب تن راي رارف و دصک ۰ رایدلک هنهاک شا

 : ا تولیقلاق هلا شالت ندارو قرهلوا تشهد

 ۰ ردشلعار هدسوخرا ايشا

 | ندر رع ھەج اوا رطهرواشلا یدل هدکلر هلا اشاب قمن رااشاب ىلعو دو

 2 NS هلا یکدارپ و رارق هشاقا هدیل ویانا هلبا تعارف
 | هکردو a 1 كج ەروتوک ےک هسلزاب توتکم زا یک یسهداعا

 ٠ || ناشو هدهرداب هیلاب و دا راعشا هاشاب دیشروخ هلیسهطساو كناو
 شک هب هرداپ نوا یاعغود هرژوا قلا قاشا رغ هر اب رد ناد وبق

 برا ادا اردد هر لوا لبا تک یت اهن رس هیتستا

 ک راطخا ٩



 7 هش هلا تلاقساو بلج نقاط ها تب زار رسا را

 یدالشاب هباکب نامه بویلوا یضار هریدنوب اشاب قمان هدنرکدد
 ّ رلیدلیا مانشدو بس هناشاب دیشروخ نالوا تاس هراتک الفوب یسهلج و 1 3

 | مان هلبا هعلاطم یني راقج هوا فلت ندتلجا ةلج هبسلاق هديل وانا ودراو ||

 یا تولوا :یحار هدو هتل ودروک ا رمالا دنا یخ اش
 دن هوا یاد وا دمو و نشومارد برا نیا سو

 هظیلغ ناما یتا هدباب وب خد اشاب دوم بودا طرش یسک هل وانا
 ذی دملق لراس نالوا نکع یرادتو تلج قدهوا در و یوا نما دن
 غا و لر فشار زن وات له ا
 بولیاب هەوا رکسعو یلاها یمادرف نامه و یدنلبق اضا همزال تاهبش

 هب هعلق یتاناویحو هربخذ یراقدلوب بویلیدیک ردق هرالحم كلتعاس جاقرب و
 تبافک نوک یللاقرق 4 یلاهانالوا د وج وم هددعلق هر وص و رایدت ا لقن

 تا هبلغ اشاب ظفاحب ۰ ىد لوا راخداو كرادت كجي ردق كجەدا

 یسادرف ۰ یدریو هتتیعم اشا دش ییغوح كن رکسع ود نوسلوا

 قرولب راقیج رفاشک ندراهدا اب وک هلا مایق ندنهاک ڈس یلواا ودا

 ایتشا هدقدلراو هن زاغ و داب رب نکیا قجهنلوا تکرح هرزوا بدترت

 بنر بوک تشهدو فوخ ه هلج یک یعیدنالشاب هغلتا كنفت ندنفرط

 یرکیدکیبوغار یر هناضسلاس و یربک دب یدش ود هنسدباق یاب سکر هیدشاش
 لاحچ وک هدنزرط یسیدنکود اشا ودرا ۰ رلیدنرکس ورا هلا تقاسم

 نده رح هیاشاب ىلع هلبا اشاب رکسسع رس ۰ یدلب هراو ةسود روک هلا

 ۰ یدنلو هناخ ررب شلنروق

 توعد تاوغاو ارماو ارزو هرزوا قغلوا هرک اذم یتیا یلوبانا یسادرف ||

 هد شا یدعا ایا یر سس ندرت ها داش را تارا
 عاقجالاب هدنسهناخ كناشاپ نسح یشاب باصق اسشاب یلع ها اشاب دوم
 زامهنلوا تدوع ۵ لوانا هلا یناتشب رب لاحو هدقدنلوا نارد هلخسم

 مهد لاح ناب هاشاب نادوبق نانلو هدهرداب و هاشاب دشروخ طقف ||

 راهنا نالی زا هدلو و و یدلند مل هنسیا هريخذ نداشاب فسو و"

 اب رسوا رب نالوا شک هنس هلکسیا سودروک هرزوا قعاص هرخذ
 9 ۶ یدلردنوک هباشاب سو لس هنیفس ۱



 كنوامش یاعود هدرل همان اوج نالوادراو نداشاب نادوبقو نداشاب فسو

 دعطق جوا قرهلوا هب ده ندنفرط اشا ىلع رع یسلاو رصد و یکیدلک

 هرز وا كلردنوک هب ودرا كنس ر ندرانو داکلک و هلا هربحذ

 هریحد 4 یو نا هلا نوا یاشود ا هلل وا جردسم ییددل وا

 نادومف قرهنل وا ری ندنفرط هلجو رب رګ هطیصعرپ درز یس رددت

 هرانآربع زو هارزو ی دلک ےک رتضم [بقاعتم ۰ یدلردنوک هاشاب

 "رو کار E دڅو یدلدبا عب زوت یادغب و غاب هرکسعو یادغب و

 ۰ یدلردن :وک هباشاب

 یر هنیفس هم هنس هسا سودروک نوګا اطعاو ذخا هرکصندنوب

 تو دک هلواح رکسعو یدلوا لوذبم یشره ندنعیدراشاب هکشیک تولک

 ۰ یدالشاب هغللاص د ۳ ندنرکدروتک بوروس ناوبح و رسا هرصهرا

 هک و نکیا شعنود فیعض ندنرک دع تا قلخ ودرا وربندنوک یللا قرف

 هداب ز یسدهاضم كنودرا هجهراب هحرک او ۰ رایدالشاب جد هک تا

 و و ى و ازا ندهرط شات دیشروخ هددسیا
 هلکل ردنوک قرلوا نونلا جد یراهفولع كرك اع یکه دنتیعم ارژو

 قرلوا غلاب هتیشیلبخ یسوتوتسوا كغلابموب قحا بونلوای زوت هرکسع

 ۰ ردشلوا یتلجرخ بیج هنقلخ یراوبق كنارزو
 ۱۲۳۸ هنس عیاقو

 ندسنغیدمهلوا قفوم هتمدخ نسح اشاب یدبع نارم ربم یظفاح زفاس

 . هکبفسو ندانرد یارما فرصتم سودر یظفاح زقاس هلبالزع هدانناو

 یغاعس یسهرف هلا یناریمریم هنر دنسهدمع هدنرورم زور دنچو صیوفت

 ۱ ۰ ر دشلدسا هنجون

 دخ ناطلس هدازهش ندا دلوت ینوکرازاب یصتلا كنالوالایداج هنس ن

 ۰ ردشلوا اس راد مزاع ینوک رازاب یصتلا كمرح وبشا

 ۵ هراب زو یعب رو هشورغ تلا نصنو یکیا نوا ینوتلا یل دع هداشناوب

 هشورغرب نوا ینوتلا قدنفو یدب ینوتلا رصمو زکس ینوتلا لوبناتساو

هرادا یا یکیا هراناسعا و
و هلع و 2رب و عاب ردق كجد 

 ۳ وېقو 

 ۱ ا هرزوا قو ۱ لاصرا هنسودنک هلا یهغ دک دقرط هلج و رب رحم

 نی ی در تو ای یا یک ی

 ۰ | یورو هشورغ رشیکیا نوا یرلنوتلا برغ سلبارطو سنوتو ربازجو



 هشورع قوحو یک نوا ید هیفصا و شبی لا تالشب یرکی ینعب

 لوت اتساو ج وا یسهیعب ر قدنفو هبهراب نوا شورغع لا یسدبعب رو

 هب هراب ن وا شور۶ع شب نوا نوتا زدل ان و هش ورع قحو یا یهدیعل 5

 قچیکیا تازوب دیدجوقیتعو هشورغ شب هداهجو ههراب زوتوا شورغ |
 هبهراب نوا عب رو ۵ هراب قرف شورغ هنادو هشورغ یکیا كلیکیا و ا

 فلا ضراوعو هشورع قلا لار عو جوا ادعام ندنسنج ضراوعو |

 ازخ كران رب و تولا دار ناف یف و ا تور و ماظتهشو رخ

 ۱۲ رد روک یاو
 هدام هلا تاک وکسم تر هرزوا رتآیف نانل وا 5 تولیسک یکن یوتلا

 راعساهلب وب نکل ۰ یدیا راکرد یعجهلواعتم یلیخ ههنا رض هدقدنلوا
 ۰ یدبا مولعم هلا قلالدلاثما یکحهبع رو هلا رح وسا كت راشنآ تایفو

 كمرح ندنعیدمهل وا ردتقم هذارا طر رو طیص نا لیعاعما یسافا یرهکی ۱

 بصق اما نسخا یادت لوف ر هلا لزرع یر ےک را ی
 2 یدل وا

 هدنغلبف یشاتکب دن راهراقرهل وا تالاس a طظ راد ر >۲ | مولعم

 ندماعکا ضفاور ان دةم ۰ .یدروشد راق هزوس بوریک رایهذم ی کت ۱

 اشا رادلعو ا بوریک هنا رپ کب الر ها ا رخ
 هدانناو ن کا شک هاربا تناح ا N و شو هدنرا هعف و

 یتنطیشو رام ربصح ۰ زوعط ناسسهط بولک هتداعسرد هد

 وراشط ندولشو ماد لخت 8 وا میصت یفد قق ا|یدل یقیدلوا شمر ۱

 یذخا ندقیجا هلتهج یعیدنلو هرزوا طابتحا قرهقیج هلا هتسوا جاقر |

 تایل وا لاو ها اا یر سس یاضا هلغلوا راوشد
 ندقدراح یا هلا تیرفر هراشتسالاب هلا ت تاود ضعي نالوا یرح یجدوا

 هب یو هلبا لاب قبض اباب ردیح ۰ رایدتا ناور هلوپ هلا رارعا هرادکسا
 ٠ ردنا تاو ها تح هدفد را 7

 سانا ی رهتسوا ساتزب نوک یتیدنلوا درط ندلوناتسا هکوبلاح
 فرط هدن 1 اما هن یلاع هلا فیلکد ییسهداما نا تولک

 كنبرلوق یر کی رییلصم نان وا ام | ا ریما ما ندیهاندترادص



 ]| ندنرفدلوا عناق اوج نالی ریو ود زاعشقاب هتد وبع هفیطو یسهلخادم
 كنذنسک رب ندهنطلسلاراد نیبسلا ماما ) هلاوخایدل هاوتفلاراد تیفک
 ا اا دار داها عفت هاب سلاطم رخ
 . هدیشک نوبامه طخ هن رزوا هغ رش یاوتف نالی ریو ود ( زافلوا رج
 نکیا شلردنوفوا هدنسههجاوم هلجو شاردنوک هنسوبف اغا قره روس

 قلزستعاطاو هن مشن فیجارا رب رب بویلک تنوکس هن هنسهبلغتم ۱
 تیس ه ولف داحا ورندنروهظ كنرف مور تح ۰ رایدالشاب ا

 .كلک یراهطسوا رو راهطروا هنروشم سلاح هل هبعاد قلوا

 روس سلح نانلوا ۳ مالسالا جم هرک وبهدلاح یییدل وا داتعم

 ۳ . رایدلیا اعا نا رلنایصع تروص هلا ابا ندکلک

 ۱ ی نیطف و یکز یدنفا تلاح هرزوا یییدنلوا ناب هدرمشعیداح داج

 یتیدلوا اخ قحا تولوا مدار رداق هعانقا ییعصحو د هلاکمو تح و

 رايا رابستخا یفلاف ولرد ره نوجا هظفاع ىنلابقا و ذوفن عقوم

 د ا قوج کرا :نوصا فلاتو لج یساهفش ی رھیو
 | ینا هلآ رهام ولرد هسنلوا میعصت یب رادج كنسابتشا یرهیو
 ۰ یدیا رودنود یتدسفم بالوطودنک هلهجوو و رروشود هنارخأت
 هدنروشم نمګا نالوا دقع نوکر هدننرادص اشاب شی ورد تح

a aاب  
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 . هبرحنالعا هدقدنلوا هثحابمراد هب هعزانمرب نالو عوقو هللا ول هيسور

 اشاب شی ورد نامز یغیداغاط سل بولک هنسهجرد هلرب و رارق
 زگکحسرو ر و رارق هرفس نالعازس مدنفا بو وعلا ییدنفا تلاح
 کیدا رکسع ےہ ظلم ادتا زکسکح هدأ هایاعم هب هبسور دل رکسع یف

 | قعاب همظتنم ا و یدفا تلال هدکسد
 ي ردرومشم یتددلوا شعد كج هدا طیص مک یمالسرا ن کل ردنکع

 ۱ کا ا مر رد فسا ارت بخت ناخ دوم ناطلس
 | یالوط ندنراوطاوب كن دنفا تلاح هتفر هنر هلتهجیعیدل وا هدنلعا یبترت

 : تلاح امدقعو ۰ یدالشاب هفمارا رلهطساو رکید هدباب و و هغلعبص یناج

 یدنقا بناحو بویتسبا یمادعاو لزع كن اشاب ىلع لتلد هبت ىدا

 كنمرافغیح یسهلباخ لنلد هيرب یدع تلود لاحر ناشیدنا رود ی

 دات ر هاديه N رکيا راشعشاج هتعنا غ و د یسه سه

 سا ۱ وا < د اد یخ ود د

 € یه 3%



 هبنب و یدردتا فرصم قوج كب هتلود نوجا كنو یدرافیج یسهیاغ
 كي یسود نک ییالوط نان یدقیج ی A نانو ا دلا كنشيا | 3 7

 كنا رس داف را تند یا ناورم و ینط هال و وچ

 هر ود كرەدرولوا یفرطر عیطلاب داسفو 1 یک یقیدنل وا هلا زا یدوجو ۱ ۳ 9

 . كنيلنلد هو یدشالرغا یشیا كناروا هلنهحو یدر و تما هنتهج

 یسودنک ۰ یدلوب تدش هدای زاهد سکعلاب بویلصاب هنفوب هلیلاوز

 یرهکب هدرب و ۰ یدلوا بوجحتو یدشود كو یالوط ندنو ||
 ی ] و ید قوچ کب نوا کک ۳۳

 یک ییدتسپا ا صسصم یدل us فراصم

 ناخ دو ناطلس ۰ یدلزو یرارا حاد دنکنا ندنفیدم هب القح 1

 هرزوا قعالوط همت ثتسلاو سصم یتسلباق هروع. هسا 0

 یسحو یدیشمرپ و رارق دنبص) او هروم كناشاب ے اربا یلغوا

 هدنص وصخ یعاظتا كنعاحوا یرصکت هلا لاسرا هلن درز رپ 7 یی

 هلا یدفا تلاح رقیفدو ۰ یدسشمروس تان یجد ییآر كنا 1
 تار 9 نالواروطسم هدا کلیذو نودا نابر < هدننس ا ىلع یشابرب ر 4

 ۰ رولوا E ا ندنفاروا هبفخ

 لاا هدنس هباس ارا سالها ر ره یا ا لصا
 هعفدوب بوراعت هقدل وب زو هسا یساهفس یرحم ےکیںولوا هدکعا هظفاح ٠

 هلا عاشجا هدرلقلل وف رتعم ضعي و هدنس ورق ۳ هرک رب هدن وکآ یکیا 1 1

 ی یدتفا تلاح ییک هدم رص ی راکدتا نایمرد راعداو تیلکت اسان

 0 راد آ هدکمد ات 1 و ریس ۳ ۱ 0 ۱ 1

 الدب نوکر یراتضح یلدع ناخ دو دا لوا هلا

 رل هت سوا داکلک هنعلل وق دب زاب ید سیا ار یا ی ر ا

 قل رح واز هل وس هزعدنفا راو بو الب وط هاب كس اغا یرصکی 9 ۱

 بو وط هناهاش تاذ هدنرکذتا ولغ ود ریقسلا ( ییدنفا تلاح )

 تیک هلکتاهدفا یتیفیک یخدوا بودیا ماهفتساو بلج یتساغا یرعکی |

 ۱ 11 رد شلو عوقو هناهاش



 لا رب هنا هلهجو یس هقماس لاتما ع الطالا یدل هتیفک یدنفا تلاح

 5  دلرفص یب هنکیدتا راطخا یتیلزع موزل كعظعا ردص هرزوا كمردشکد

 | یدلریدلاق ه هناخملاب هلبا لزع الشاب اص مظعا ردص ینوک یصتشب یمرکی

 هلا لزع هدکلر د یدنفا باهولادبع مالسالا میش تابل ًادارطاو

 | ور ندنغلشاب یحاتسو و ۰ یدلردنو ك لا یکهدنراصح یلوطانا

 اقتاس نالوا فورعع ود هللادبع لدو روهش هلا تارشح طب رو طبض

 زاغ و و فرصت یغاصس بحاص رابصح هرق الاحو اب رد نادویق
 ما ردص اشا هللادج 1 مات دا دبع یظفاح یحاوس لوطانا هدنګا

 1  تصذ مالسالا ج یدنفا دسر دچنا هداز قدص ییا مور ردص اشاسو

 ۰ یدنل وا

  تعاسحاقرب اشا طاص هدلاح یفیدلوا بضع تمالع قلریدلاق هب هناختلاب
 7 .یدلردنوک هب یلوسساک نب رس وا هرداصم هل یلام هرکص ندغفقوت هداروا

 ا رک تیام ندهاهاش قرط نکیآ هد ناتقاب كهل وش
 ۱۱ ایا ا ااف ا زار با رش ییدتوا
 هلکنوب طقف یدنلوا ارحا لدبتر هاب و نوجا یمعشنای هلرب شرح وش

  هطساولابوید ردن یی ره "هراج كنوو یزالوا یرول وا لصاح تولطم

 , هراج كشيا و رار هللا تدنارکش ضرع اشاب خاص هدقدلرویب لاّوس

 ندنغیدل وا شعد ردسلر دشا تحایس تدم زارب كن دنفا یل سهل

 بلس دارا نوګا ا تحتار سا هد هس ورب تلم زار كن دنفا ا

 . نامرفو ما هاشاب هللادبع ددج رد ص یساضتقم یاشا قرهلوا رداص
 سمر هکغا لاح هدافا هیدنفا ستر قرهقبج وراشبط یدوابولی روب

 لردکح ودنک جد یییدیسرویسارغط توزاب نامرفرب رخ لاح رد یدنفا

 تولا یلاع نامر 0 یرا ریس لیطعا | ردصو شوهر و ہطع| رد ص

 1 ۱ عقاو كندتفا تلاح طعف دف و یر ایکس ییدنفا تلاح رج وم

 ۰ ردٌشلروب لب وح ه هب وق یسافنم دن رزوا یسامدتسا نالوا

 اا و ا لا یدنفا اع هتسشنا
 ذاا تصرف یو كب نسح صوصخلا لع ی رهدروخ جز نکیا

 چ یه اک ولم تضع هلا ض رع ًابفخ و كنا لاح رد لرد ا

 هنسارحا ها رادصا ناب رح اتو نامرف درو یساز زح بسر ندنر اکدا

Tap 5 3یاد ما سس نم جمع نیش رم جو ی اد ره و ی  

9 ۱ ۳ 1 5 



 قرلوا رومأم ۳ فرا رغ یساقا ناف "یروق ندنرکماخ | :

 لوا نور توع یا هدهار ناو ترک ندسدقرا هل ا ل لا
 ۰ یدیشلوا رظتنم هندورو كندنفاو فتح هلا لوصو ده 1

 هنب رلهدا یهدناب یدنفا تلاح نکر کک ندنناب كنا ها رس هاو اهرم
 ۰ رد و م یمیدلوا شعد دعا ات علف مب یثور كلغ رح وش

 قرهلوا شو هکس ا د . یدنفا یلج توراو ههوو یدنفا تلاح ۱

 جلف كردبا زاربا یب یلاع نام رف بولک اغا فراع نکا هرزوا مارا
 ۱ , یدروتک هند اهسرد اردا ادج ندند شاب بوغو یا هلدا طبع

 | یدسنفا تلاح ۰ یدنلوا ریهشت هلا عضو هنربع كنس هدرفص رخا واو

 | تماقا هد هنوف نامزوا ندنرل هدروخ جز كنسودنک هدنلوصو هب هدو

 . یدبا رک لوا ه دکدلیا 5 ضرع دیشب تا نانلو هرز وا

 ۰ رد ورم یکیدد یدنفا ||
 تجاح هرارکت ندنفدلوا شم یلاوحا هجرت هدراورافو تن دنفا تلاع
 هدهد وق یدسج ) دنم م غ 4 متلب هللا فیس ماظلا ( زار وک

 ۰ ردشهل وا نفد هدنسهن ام ولوم هطاغ یعوطةهرسو ||

 |[ قت نامه هقسشب ندقدنلوا هرداصم یالماو لاوما هاب كنیدنفا تلاح ||
 ضعب رکیدو دادعب و لیا مور تورا یرادرمم لصالاق نرک وا

 یناما باعا عجرمو ین اکجاوخ تلس لخاد هلیفلا دنشک وبق كتايالو
 قیباسو یدنفا رو ز یرادرهمو اغا دجا یراد هن زخو یدنفا دعس

 زدادس aL رادقوچوبقو اغا ر۴ وکی یرادهنز
 ه رصد زور دج تواب ریدلاق هنگ ی ۳ اتسو یدو مان 

 دیم ادع یګاتفق هلا ا دعس و هرداصم یرالام هلاتب ور یرلهبساحم |

 هاب اعا ترعر ءراصح هد اما وه ی نا ین ورد ره لواقا
 یلام هلا بلج نداروا نامه و نانلو هدنفلهدو و هلروا بولوا ندنعابنا
 هم یو طس انا ےاغاد بع یردارپ اغا دیاد ع موق نانلوا هرداصم

 یددفا تلاحو ۰ ریدنلوا نن ه هک اطنا یلغواو یشادنرف هللا لقسخو
 یوم نالو یسدوو نی الا تولوا یغالوفهرف نکیا یمادخت بکر
 دم نالوا یرظان هبلف الاحو یبیشاب رم اناس هلبا اغا یطصم هدهد یاب

 ۱ یراب رهش تحاسعم ٠ رایدلدا ق یراودنک و هرداصم یرال ام جد كن اما
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 و دوا تیام ی قامت 4 19 تاب تو دقا ااا
 ٤ و نالوا تم ما رج طم و یرظان هن اشوط ۰ ردشفلوا یننهبهنطا دوا
 1" را سل لا دودعم ندا سم یدنفا تلاح جد اغا دجا یلغاط

 ۱ ۰ ردشلدا ن ههیساما

 را ی هام افا تدق تلاع هارزوا عدل وا نامردالاو
 ۷ فا قطادع یردارب , هلبا ید فا تح یاب ےکح قیاس یغیدلوا

 1 . هدرفص رخاوا یدنفا قیدص قیاس بیقن ینددلوا شمردتا نن هلوشزصو

 ۱ ۱ شهریدتا ىن كندنفا تلاح هدع ۰ ریدلروتک ازد هلا قالطا |

 a و ررر وا
 هژیس هننقم تانییعت 5 سابلایراب رهش رادحس ینوک یحنربنوا تاوالاعی ر

 ىلع روهنم یراب رهش رپ رب رض هلی حارحا ندنو امه نوردنا دعاقت هجورب
 اد 1 ۰ یدلوا یرابرهش رادحس انا

 | وا یسادضتکو یدنف دبعس رادرمسنوک یغیدنلوا قن دتا تلاح
 ۱۱۱۲ سرم ر ا ا ر تار ره هدف لا ناب هاشابذیشروخ
 ]أ رراتتو ۱ هل-لوا سکعبنم هب ىلا بای یفیدلوا شرافیچ
 ۱ نزبستفلوا كف یوپهسه كن ارب رح یراقدلوا لماح ه سیا روننآ و هدهرتره

 هت :نج با یلاع ما نان را ما صوت لار دلل ر وبب نامرف یسهداما

 توله ررهش رارانات نالد راقبج ندنفرط یدنفادیعس ۰ یدلراقیج رانا,

 ۱ دیشروخ یبهروک ذم تاربرح هلا لوص و هرهشیکی ینوک یلاص یی ددرد

 ۱ ۳ قاب رګ اشا دشروخ" :هلکعشر ءا رارات ات یکورب هدن آ یراکدلیا میلس سڏ هن اشا

 رب ٠ راشلنا تدوع هنداعسرد هلا ذخا رراتاتوب نیدلوا علطم هنلأم هدب وجا

 ا نکیآ ریش و برطضم ییالوط ندنهلناشدرپ كنسودرا هروم اشاب دیشروخ

 شمالك ندنرا هیهافسش "هدافا كلرارات ان نالک لوا یتسهعقو یدنفا تااح
 ییسودنک یالوط ندندادزنسا هل وح ول وا كنار رک یتددلوا علطم هنلاعو

 قرهلوا هتسح ندنردک هلتېج یتیدلوا شما البتسا هشیدنا و تربح هج مک

 : ۱ . ردشلیا اش راد لاحرا یسیراب

 | بولوا ندنلاحر یناخدیادبع رود  ردلصالاینکرح اشاب دیشروخ

 . | ۰ ید ندنربهلوک كن اشاب یرس لس نالی رب و ترازو هدسنلاح رخاوا

 نیسح كحوک ایرد نادوبف هدعبوه یدتفادشار باتکلاسر هد فو كنا

 چ هباشاب



 ماش روا  اشاب نیسح هدنرفس صم و شا باستا <

 نشم هردتبا بصذ یقرصتم هب را زا هلا قلنا مرم ف اشاب یسح ه هد رفع | ۹ 1

 لع رغ نان ]وب رنج + سس تقولوا هد هسیدلوا یسلاو ر سصم هدد ۰ ید

 . دنشروخ هدعب ۰ یدر جاق ندربصم جد یا یک اشاب ورم مخ لس( اشاب || ۱

 یسلاو یا مور هرکندقد_:لوب هدن رلیصتم هرومو زوم ارعا ار 1

 ۰ یدلیا تمدخ نسج هان :رارفس ایست یو یدل وا ی ظفاح شنو |

 0 EA اشا برص ةدلا ادل وا مظعا ردمص هدد س هنس یدب یرکی و زن

 تدوع هنداعسرد هللا نوا یودرا هرکصتدقدلوا قفوم a هنیدات ۳

 ضع س ندود لوا U ع N ات EAN زوتواو ا 7

 ین اح ےل 3 و یبلاو 9 هد عجب و تک قرهشالوط هدراش رومأم ۱

 یتدودرا هروع هرکص ندق دلو | فرط ریما هم اب 0 ۰ یدل وا یرگسعرم 1

 نکیا ت هد شک یر ا را da لاوحا یلاوح لوا هلبا ا ۱

 ۰ ردشعاابیتعرا دلار االاب دح ورب هذلاح یغنیدل واش ی ا . رفت یس 7

 اوا نورد قاسص كب طف یدا تاذرب فورعم هلا لاح جالص

 ۱ روال و هد رعتس تاکر > طب هلتهجو و رونادلا طب رز درنب رو ءوم

 ۱ دنع ِ )ید

 یدلردن وک رشابم هنطبض كن الع لو ص ولادل ا یربخ . یافو اس

 . نوک یصکیانوا واو لاا لیا مور نالوا لصم ندنسهدیعو |

 هسیجوت هباشاپ لالج یسیلاو هنسسوپ هلیلاوتع یکلرکسعرس یلیا مور |
 نالرا نم ندا توتلوا سی وا یهاذآ یا سرو

 یظفاح هیفوصو فرصت لیا جا یرفاصسسیلکو كسرهو یتلایا هتسون لا
 هل بط مش یس هظفاحم دف وص یعاصس لنا او هباشاب یرس ماس یکی الس | 1

 ۳ ۰ یدلروب هبحوت .هباشاب الام نانلو هدنتیعم اشا, حلس و

 كندتفا تلاح الم تزع هداز یک روهشم رعاش هر هالم هطلغ | و

 ا نار لوس لس دا اک ترلوا نت سا یم ی
 نکو روت ام تام لا دا شماری یا رم قاب ون |

 وات راد هح دو ثنسا دعاو ددل كن رفا تااخ هدنسد دا و قازادرپ ن٣ ۱ 1 ا

 یلامقح یناج كتلاح) هدانا لوا یتح ۰ یبیا لکد ىلا ندکلتوس |...

 اردو شلیا مظن مع اق u هدسخ ی یدلق یره ید ۱ کت

1 



4# A % 
 كنەرخالایداح هلل وا و یتیدلوا شلیوس زوس هنهبلع مظعا

 من هداروا ینسماناشک روهشم ۰ یدنلوا نن هناشک ینوک یجشب نوا

 3۳۱ لب تم فرات هداز ل صع راد هنشآ کلا ردا

 ال.تزع ( تلاح یکما یدلاق هب هدنزع (عارصم) ردیخم رات هنوک هب روت
 ۰۰ یدردوک ینتربغ كنا ندنفیدل وا معتم" قوچ كب هدنسهباس یدنفا تلاح

 | هلتهج یغیدلوا شمروک ترض قوج كب ندنزو كنا تلمو تلود نکل

 || كتلود هدوا هساراو شبا 4 نیسح ناباش هدهموع راظتنا كناشاب هللادبع

 هروم هک ۰ ردبسلوا اینا رجا ةطساو هنصالخ ندنلا یدتفا تلا

 ۰ هنلاوحا

 یلاوحا كنسودرا هروم
ع رس یسودرا هرومالاب هجور

 ۱ كا دادمآ هیلو انا اا د و یرکس

 هیلوبانا هدندورو هسودروک هلبا تکرحندنهاکشدب یلوبانا هدېعتو دعو

 | ار هلبیس قلناسشی رپ نالوا اور هدودرا هدهسیا شعلا هکلیا دادما
 | هاشابدج هرق اب رد نادوبف نانلوپ هدهرداب هیلاب ندنغیدمهلوب هراج هتک رح

 او ییصوصخ یسردشن هرخذ ه یوب انا هليعدقت هطیضم هعطقر || "

 2 نوم ۲ الا دراو هسودروک كناش ا نادوبف ۰ یدیشعا

 هب یلوب انا قرهبالقوب ییلس نالوا روصح هدنرل هعلق نب راواناو نورفو
 . || یکیدلیا تکرح ندهرداب هلانواه یاغود هرزوا ققارب هربخذ هدب وراو

 |[ خد یسیلاها لوپانا ۰ یدیشلک داسناو حرف ه هلج هلفلوا حردنم
 نا ر هدلاح یرلقدلوآ رظرم هندورو كنوابه یاهود هلزوک ترد

 ۱ هدکلک هلا اود قفاوم تورک دن زفروک یلودانا نوای یاعود نیلحابص

 د_هلعاج نکیا راشلوا رورسم هداعلاقوف كرهروک هلبا نب رود یتغیدلوآ
 زارتحا ندرلنا نوبامه یا ود هلکغروک یرایک ایقشا زار ندنفرط یسهطا

 هلیدیما رولک رارکتو شلوا نان ندزوک هلبا تدوع بویلهجوب هلردیا
 عطق ندنوبامه یاغتود هلکعنا ر وهظ یرهنیفس ابقشا نکیا هدراظتنا یلاها

 | بویلوا جاتحم هکعربک هزفروک نوا یاتود هکوبلاح ۰ ردشلدبا ديما
 هعلق هسلر ولاص یسیک هربخدرب هد وروط هدنرزوا نکلی هدنزغا زفروک

 دم هنل وا هداعایکو رولت راقح هب دعاق یس هری د قرەلوفوص تولک هلا

 ۰ ی دا رولناللوق هش ر نودوا هد دعلق ید یاشخآ بوتل ەراب هل



 ۱ و۳9۳ حج

TOL OF DP 

 هدف ا نالوا اور هدنل و تا زسایج هل كن اشا :نادویف ۳

 ۰ ردشلوا نب رنو حدف بلاح
 تواک اشا هرکصندنندوع هسودروک كن ردا الا هحورپ و

 ۰" رد شلاق روصح ار و ار یلوانا ندنرلفدلوا شعاشوق قرطره

 هربخذ رادشر ندسودروکح یراب هلفلاق یراهرخذ تلنوک یکیارب و

 رلشهردن وک ید 1" ندرل ولناع,لد وار هلا همان داب رث هعطق رب نوا لرد :

 هج ولریک هنام ر وا ندنامروا هلا حورخ ند هلق نیلهعگ ولناتلدوب

 لوب اناو یدلبا ملست یهمان داب رف یدلک 1 هسودرک كل ره ورو

 ید رد لردزا کی یی قداور تارا شاپ رود اا
 سلخ نالوا دفع هن رزوا كنوب ۰ یدالغا رار هلکنا ید رندشیا

 نارد تاعفدلاب یی وا دادما ه یل وبان ااشاب دو هدهراشت ا

 رارق هثشرب ندنغیدغشان هراوصوا هتسک هدهسیدلیا مارا هدصوضخوب و

 نوک واوهتسخ ندنردک ځد اشا دو ۰ یدلغاط سلح ن نسل و

 كر هد ىل وبانا ىل وبانا ینوک ین رکی ثالوالاعب ر و شارف ریا
 8 یدلیآ ابقع رفس مزع

 ه.دننافو كن رسا زدیلغوا كناذ مان ل لیلخ نا همارد اسان درج

 تاک: لیعا ما یلزورپس به یلاوحوب ۰ یدلاق لام ق
 شلوا ر زو هرکصو شلاق كب فسو یلغوا هن رب هدننافو تولوا هدا |

 ا ندنفیدلوا یراج یذوفن ردق یردب ه دفرطره كنا هد هسا

 دمارد تدم لج تودبا نيعت تسکح هداب ز ندنردب هد همارد هجرت

 ته را وللتءوب یدیشمرت را ناز تب و تور قرهشلوپ هدنن ران ۱

 2 د هجر تبحاص هد ه حص لد ) وا تنش a :ماد_تسا ° داود ۱

 اشا وشاب و نر وا ماد_کسا هدیصاسنم صعب هلا ا هت داع سرد

 تموصخ دن رهرا هلا اشاب ىلع لنلد هم یالوط ندنسلوا ا هاج ۳

 جد یا یدنفا تلاح هدفدلوا ولنام رف یلنلد د ندنعیدل وا شەریک

 كناشاب دیشروخ ا رج وه ۰ ید شرت روا ار هلن راز و

 ۰ یدنل وا بصن یرکسعرس ه روم دن ار اش ىلع كدت هلی ساهنا

  مظنت ییسودرا اشا دوج هکناص بواک هندزا تاذلاب اشاب دیشروخ و

 لع لاس قیاس 2 £ سس نالوا e ن دنرادص هکوبلاح ب یدشا ۳

 لس ا سد تا سس ها سس سس سی سس و تا سس سس سو تا سس ا سس سست



 : | ییاشاب ناهلس یسیلاو ساوبس نکیشلوا ر وعاد هنسهظفاحم ندزا اشاب
 ور هاش لا ناجا زع تو رعلا هسدزا
 هدلاحیتیدلوا یرا برضو برح هکی دا اشاب بی را ید یرب ندارزو"
 | ترازو ةر اب هلا عفد ندلوبناتسا قرهلوا یردغ را كندنفا تلاح

 کیر ندارزو نانلو هدودرا هنب ۰ یدیشلدبا رومأم هنناح هروم
 اطعاو ذخا هلتهج یتیدلوا هلک ندقلیشاب باصق یخدوا رداشاب نیلح

 یسهدرکرس كنم رکسع دوانرا ۰ یدنا لکد یرا هب راحت قرلوا ندنرامدا
 یتسهفولع هد هسیا زوم هنلیعم ا ڈا دوم هچ زور هر داب رکز نالوا

 E | تعاطا ردق هب هحردرب  هباشاب دو هلتهح یعحهلا نداشا دیشروخ

 ۱ اش بولوا یتیما لزنرب دارم یظفلالاب هجورب ۰ یدرلیا تعباتمو
 ۱ . هکناصاشاب دبشروخ ۰ یدبا مورح ندهمزال بابسا ولردرهودرا هدلاح

 تنواعم۵ ودرا هدر و یدیشعا لیکشت هرزوا قمامارای هشيارب ی ودراوب
 سو هکوبلاح ۰ یدیشطا راقشا هاشا فسوب یزوریس هرزوا كلئا

 هدنش رلنایعا بولوا لوی اسهد هلتبسن هاا اشاب دوم ینادناخ اشاب
 | اشاب دو هدب ولوا /رکسعرس اشاب فسو ارظن هت اف رشت نالوا یم
 كا 2ا دوعاما - یدزامهلوا کج هدرا كندنسک هسلرب و هنتبعم كن
 ثلرکسعرس یجدوا ر هلک نارک هباشاب فسو عبطلاب یکلرکسعرمس

 تتزوک یرهتیفدولردوب هنمکح كنقولوا ۰ یدیششود هنلما
 | ان ۰ یدیشماعا تبار الصا هرلارو اشاب دیشر وخ نکرولکمزال

 بیراالاب هجورپ بویلوا رمو رقم یذوفن هدودرا كناشاب دوجحم هيلع
 ]| هسودروک دوخ دوخ هلردا كرب هدسوخرا یناهرد اب رکز هلا اشاپ

 | یدلک هسودروک هدکلرب هلبا اشا یلعاروبحم جد اشاب دوم هدنرکدلک

 .۰ یدلوا توفو هتسخ ندنردکو رهق بویمهروک زوس ه هنسک نکل

 | هدنافو ( دنع هللانع) ۰ ىدا رب زور ردا و اناوتو چد هدنشاب قرف
 یدلدا ںاکتا اشایدجا بیرا هلاکو رکسعرس هلیقافنا كنهلج

 | هلوک رفن 13۶ مو اسب دم او اوو د یدل وات یس هکر كناشاب دوو

 | یضاقەدودرا یدلراتبج هنادىم یتوتلا زدلاب رکی هدنرارک كنسهعب مرو

 قرفو یرلتجهلا ك راندا تازا یتیرلقح هدنروضح ارزو ندنغیدغل وب

 و نا نا ۰ یدنلوا ظفح یسیقاب قردنلوا هدأت ندنوتلا كب



 ند و دل وا لو ع ندنکلرا ع رم هروم ۳ لو هرزو

 هیجوت یرلفا- ےس یرغلکو هرقنا دودھ هرزوا قوب هدنبس هظفاحم 1۱

 هدنس هظفاع ن دزا اا ناعلس هرزوا ی لیست كن اشاب دیشروخ نکیشفلوا

 ۱ ks هرقنا ز رکا ۳ رور یا یکیا و اشابیلع بولاق

 اشاس نالوا و دنا ربا حرم هلدفر نر اشاب ىلع یرفامتس ۲ ۱

 امدقم هتشب ندقدنلوا هيج وت هنسهدهع اشا ىلع ۲ یطظفاس ± صراق ۳

 اشا لع قرهادلا هشاب و زع كضا رعآ باا صعب ا ۴ 1 : ٤

aندناکترا كناشاب , ىلع هدنساهنا یتددل وا ش نا | دقت لوبا هدنهرلع  

 هده سیدلوا تنا ی 5 تئارب ك اا د ىلع  قیقصلا ا شا ٿڪ

 كناشاب لغ ندنعددل وا شا تایتجا ندتمزاب ۱ یر رام هنماهنا یکلوا ۱

 رایست هندزا هللا صوصخرشابمو رادصایلاعنامرف هدنقحیلاوما هرداصم
 هدنندزا يشابه هلفلوا هدنتسودرا هروم هدا اشاب یلع ۰ یدیشقلوا

 یر کد هب هرداصم هد سدا هد 2 یرا ریس كناشاد » یلعو یدمهلوب یا

 نفرت د یدبق ه رکص تولاق سس > یلاع نامرفو هيلع ءاش یدآ قو 1

 قرەلوا ر تم هداب ز ك عالطالایدل هتیغیک اشا ىلع ن رک ۰ . ردشفلوا ۱۳

 لول . یدناب قردلوا لتعی»ل ب وانت وط ه دق ار یاج ولتدشر تع

 هلم هبلاطم تانلبعت و هف هولع لا رکسع ید اشا بب » زا لکو رکبع رم

 ف ودنک بوم ب وطه دو رع ا ینیدلوار ده و a ی ۱ 1

 رادصا لای ما ¿طة رپ دنن 1 یسودروا هر هروم ا ۳ ۱ 1

 كنرفرب ندنا تویج هه زور رشابم دم لوا لاسرا هلا صو صخ شام ور ۱ ر 1 3

 یدنل وا تارق هدنسههجا وم هلج 4 صا یداک هسودروک اکار اک

 دیشروح و ادعا كن دنفا تاب ۰ یدل وا ا نج وم هنقلخودرا 3

 ات یدل وا مولعم هدس ودر ک هل اداتا كرشابم و هتسیا یافو كناشاب ۱ ۱

 كناشاب تب را لاح رد یدنفا رھان نانلو مدزسهرب اد انشا ؛ یلعدیس هلبتسدخ

 دیک اب اد شوا لف یلدا تلاع دوا ا و شمراو هاب
 تبوجا ی زوک هلو هدعزرب تا ها اشا تد و | بودا هداقا

 یسکمک | هدن وام ی یارس اشا 4 نی را ٠ ردشمر و ناح كره داه

 ناسسعط زو كم ردیلغوا كناذ مان اقا رم اح نکا یتاحوا



 ا هک نوای نود هاب ا
 هلیس هنر قلدحاوخ هدنوام یودراو رادرهم هبیدنفا چار نالوا

 زویکیا قردلب راق هلبا تامدخ ضعب هد وعلا دعب و شلوا ر ورم

 | یرظان هناحم وطو قیما هب را هدعب و یتاک یرهکی هدزکس یهرکی

 || رب و یلاع ردص یاد کک هدنرورح هامدنچو یشابشواح هدیکیا زوتواو
 || هلا نن هنسهر زج وللدم هدنس هیخایذ ترد زوتواو لزع هدنرورم هنس

 هلت اما هن سون هدنن اج وت یلاوش زوتوا ییعب هدنرورها هامجواو ماکت

 مارلایضقم هل بغلادک یمظع ترادص رارکت هرکص یا زونطو
 ندنرات [ یتدنکم كنیدنفا تلاح هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب ۰ یدیشلوا

 ییا مور هرکص نوکرب و لزع ینوک یصتشب كنمرح یدب زوتوا قرهلوا
 هنتیعم یرکسعرس هروم هبا هیجوت ترازو بار هتسهدمعو مازعا هندن اج
 دلا یتیدلوا لیکو ۱ هدسودروک هرک و و شلدا او

 ۱ ( هنع نع ) ۰ ردشلوا توف

 اشاب نسح یثاب باصق هلبفافتا كنهلج هنتل اکو رکسعرمس هدنن فو كنآ

 رلمدا قوج كیهدودرا هبمو ید ندلاپسا هداناوب ۰ ردشعت وا باحتا

 9# ۰ ردشه و هدقلوا فلت

 او ما و تاسیرولناتلد لوبانا ردق ناسکس شع هدءهرصو هتشیا
 - یدبا قو یرللاحم هعطن ۰ ریدلک هقح هسودروک هدلاح یرلفدلوا

 . || هرکصندکدلک هن راشاب یرللقع زارب با ماعطاو بلح یرلنوب اشاب یلع دیس

 زا هلا همان دایرف یرذدلوا شمردنوک امدقم هلبا زاغآ هقطن قاطنتسالایدل

 ۱۳ و دار تنلوانا هرزوا یتیداشالک | ندولنالدرپ
 یرلیدک و هراف لاها ردق نوکشب نوا هلبدیما ردا روهظ دادما ندقرطرپ

 ناوسن هدهسیا ریدتا لمحت بویزاف یتسهلسواک كراجواب و بوس
 ریدرلشاب هغلوا فلت توسهروتک تفاط رراستخاو هتسخو ناببصو

 رارق لسن یدعلف قرشالغا بولک هر رب هلبا دیما عطف جد نددادما

 ایقشاهرزوا قلراقیچ هتسهش یلوطان | ال اس هل رلناح یروقو رایدرب و
 حابصلالع قره لوا هلواعم دقع هدنس اشاب قمان ظفاحت هل رلهدرکمس

 رولناقلد نانکوک هلی راودنک ندنرکجهدیاریلست هلا داشک یی راوی هعلق

 تع زع هسودروکو ح ورخ ندهعلق هجوا رک هدیللافصت بواک هررب



 ۸ ی هللا سش ع
lsكا م دش رط عطف ا 

 دا

 || كردشوک ود راز یدلاق بولوا فلتو ح ور زه رفت اقرب 7 را

 و هب هیضامرادک | لات كرو ۰ رای دلیا هدافا وید كدنک ها ارو ۱

 E ۰. یدنلبق راعشا دند ا رهشیکب و هاشاب فسو ق ورتلو |

 شا ی هلواش هجورب هدلوالاعب ر رخاوا | هک ه لوا |

 بولوا لسو ییاشاپ قمان ریز و نال وب ظفاح هلیقب رط نهر یرهلوا
 اب رطدآ رف کو ی تم ناربمیم داداش نت
 جاما هعطقنوا یب یلاها ردقز وشب ادعام بودا فیقوت هدهعلق |

 | كرديا نابرع بوب وص یسلج نر هرانکو باوا هت رهنیفس |
 ار ۱ ارخا همرق |[

 - زا هعلقو یدیسلوا شقار هربخذ ی هارو ۱شب هر ان نت نادوبق

 یدنیآ تا تشنج ول نکلا قدا راک یدرولبتروق |

 O E e زغا كنب زفروک یلوبانا هلا نویامه یاتود

 را هغلاط لز زکدو او رقا هنفارطاو یدک و رک le ا

 یعدرد رکا ثالوالاعب روز را مدام اید دا زاغوپ زک دقآ قرهیاص ۳

 هناشاب و مسخدخ یسلاو ن نور رط یتانادوبفاب رد لا ربا زج ینوک

 قرص ی رزقا ل یرقناج و هرقنا نانلو هدنسودرا قرش ییلابا نور :رطو"

 هبلاراشم فا ناو یرفایمس یرشکو هرقناو هباشاب ىلع ظفاح

 . ۰ هللاوجا ماحنا كنسودراهر وم Ab یر ود هیچ و هناشردج هرق

 | تدعو یدمهروک شلارب لوا هدا ز نداج وا لا هسودروک ودرا

 هرکص ندو یدلوا فات سوف لح ندتلافسو ندک لهن ا

e ۳قح هبلشف هدسودروک ودراو یدتا ققص ی دم روک شیر ر  | 

 اب ی اکا يج ەلوا ۱ فلت جد كسوف كم زکسیدب قاب دسر ولوا

 ید یغح هيم هنل وا دادما ندفرطوا تولوا لب ۳ تکو هندزا هک ویلا

 رارف هرز وا كفش ردا اال یل ا با یوا را
 هلزمدان و ار رب اوس نی هدنوا ا ا یر

 ندر تو لسلد هزز وا كن اړو ۰ یارو سا یلقن ار
 یسیشاب لیلد كناشاب دو هران و و یدلیم یراوس ر زویرد ٠ یار ۳

 قلناریم ریه هنس .ودنک اقا دججا ن نکل ت بصذ هدرک ر اا دجا



3 :۷ 0 
 ET هارو هلکعا طرش ییساطعا شورغ زو شب ها رفنو

 لد هیت ی نامرف ندلویناتسا هلې ج وت قلناریمریم ندنفرط اشابنسح یک و

 | شورغزوب مشب ادقن هتنارفن ۰ یدلرب و یدلروی هندی هرزوا قلوا دنس
 زو رجوا دقن ندنسهیس ییسهکرت كناشاددومحم حنا بویلوا لباق یساطعا

 . دنس هرزوا كلرب و هدهرداب نوګا شور زو رشیکیا كرهلب رب و شورغ
 || مزال یسهظفاحم كنسهعلق سودر وک ۰ ریدنلوا اضرا هلیساطعا

 ]| یسهظفاحم كنهعلق هلیطرش قفل وا هناعا هدنفرظ نوک ق رف كرهلب روک ندلاح

 ]| هتارقنو كييشب هنسودنک اغانیسح یاب رچ هدقدنلوا فیلکت هرلهدرکرس
 | را ری ز و یعجهنلوا دادما هدنفرظ نوک قرقو كلرب و شورغز وب مشب
 ۲ تیتر كلبا نالا طلق ناماو هلیسساطعا دنس ندنفرط
 نوا تر وام همزال تاتشاخ هژبادنسوو غلبم یکیدتسیا هنسودنک هدک دا

 , ككرادت هراس مزاولو بطخ دوا بوللوا اطعا هبخذ كالن وک یللاقرق

 ۱ ام تیتر 2 هرو ا درو ردا ناخذاو

 باصق یلیکو رکسعرس هرکص ندکدلرب و تروص هتحصم یکیاوب

 || ارشو ۰ رایدنا هلحاس هلبا لیدبت ييزو اشا لع دیس هل شاپ نح
 . | نانو هدنتیعم اشابفسو امد ۰ ریدر و رارق هکلنا تکرح

 ]ا تور وقرب هاغغل وا ساغلا یشلو هد ودر وک كن ر ندر هنیفس كلکب

 1 ۰ یدشملوا زادنارکنل هدنهاکشیب سودروک بولک

 ا الوا هیلع مات ۰ یدرولیهلا مدا زوشب قحا هسا هدیقس و

 | رک رولکهزالیلج رکنا رادقم هرباشمامللا اشاب فسو هرزوا كعالقن
 ۱ ۳ راب دصک هلیعابتا ودنش كنا شاب ن شا باضق لکو رکسعرس
 یک یتبدلا رخ اشا ىلع دنس و تقو کیدا لق هب هنعس لوا

 | كرلاشا هدقدلوا حابص . یدنآ ناح هب یک رار هلبسهعب ودنک دوا

 1 یدب وقالب واو رب هدنرب ودرا قجلوا مولعم یرلکدلیا رارف ندهس ےک
 یدنلا هبیک ی ید رامدآ زار ندشاقلعتم كرلاشاب هللا لدنص هدعب

 و ۳ ولو دیک هدلاح یرلقدلوا هدکعا ناغفو داب رفقلخ یهدلحاس

 هل اکا ۰ رولوا هلل وب هتشيا یکلرکسع رس كر زو هلک ندقلیشاب باصق
 ۱ ا تا مد رور نوا ییتلوا نکتز یا ۰۰ لعد
 ۰ یدراقیج هبهرق نکو یدراو هنصلخ لتسق یک یتسوا ماشخا یسادرف



 | هبهملق الجار راشاپ هلفلوا هدهفاسم كيراچرب هلحاس یم هعلق لتسق |

Eزو اشا فسو راد دیتا قللاق هدلتسف رلیدشروک هلا اشا فسوت راب دعبج  

 دلاب عفاو هد ھهق انه تعاسينا یرلنایمادرف و یدر و ك 7 طعف یدعر و

 هدرفح هدن و یدتا لاعتتسا هرلن ول اشا فس و لصاخلا 9 یدردن وکه هرداب

 رنادناموق یرارف اما رارزد هنوشروق یتارفن یرارف ارز ۰ یدا راو

 ۰ ید زم هلب کج هک مزال قفل وا هلماعم دن هر

 ۱ لاحرد ی دنرک وا یتعیدلاق ناتفد رب و سا کكنودرا اشا فدو

 | هسودروک هلا یسهنیفس قیرب هعطقر نالوا لام ودنکو تروق روک ذه

 یلیا مور لردبا لسقن الاس یتسهیش كنودرا هد ت و شپ ترد بوراو
 تفوت هدلتسف قاغا نو ییما لو ها تل وا مدد یوقح ند لنابعا

 نالوا یر ریوی نایک یکی تارا ار ی
 لوا نامه اشاب فسو یدلشالک | یرلفدارغوا ه هضراعر یدک یراوس

 هطارقا یرلنا نکردا یرح قره القو ییلحاوس هصتسو هلا یک یکیا |

 ییدنرد هطارفارکم ۰ یدلو نکردنا كنج هبدشدش هلا ایقشا هدنلحاس |

 نک ره للا هدلعاتس بوع زاگرس هزاه راکت وات ۲
 یییراناوبحو هدکغا هلام هن ده هت شغک وت یرهناضج هلردا هل را
 یرلولهراب هلغغلا یسهقرا ځد كراناویح هدلاح یرلفدلوا هدکع بوسک

 یک ضخ ریکو نکا راشلیا دما عطق ال ,i EL راهم زاشاب دک

 دیش ندزوب رد رار هلا اشا دجا كردا عفد ییایقشا هلا بوط توش ۳

 نوک قرف ۳ ریدروتک هنهرداب قردلا هب دنیفس السا لها رد زوالا 1

 دادماهد هسلا طو رشم قفلوا دادما دن راظطفشسم یس هلو سودر وک هدنفرظا

 زاب نداشاب فس و ید یسهراح ران وب ندنفید] وا نکرد يج تنا 5

 جارخا هیمرق هدنلحاس سودروکو عضو رکسع رادقمرپ هرایکوپ هدقدنلوا
 اغا نیسح یلناب رج بواب ردلاق تراشا ه هعلق هلا قوس هن ورايا زار و |

 هب راع هلباایقشا نالواشمراصیارطا و موجه وج ورخ لاحرد یتارفن یتیععو |

 باکرا هریک هلب رقترپ بوشلرب رکسع یکیا قرلبتآ بوطندرایکو كردبا |
E NEرعیکیا یاس  

 اخ ندتبسن یا لو نیس هالا ا
 تعانق هلا یادغب نالوا نیبعت ندنفرط اشاب فس وب هسیا رانا رایدلاق ۳ 1



 لب ,E تابام ۲ ی ۱ کا را
 ۰ رایدا هدکعا

 ۱ 1 . لیا موراهدنافو اشا دیتشروخ الا هحو و دعاک دنتهح یا مور

 . هلسفغلوا هیج و هباشاب لالح یسالاو هنس ول یل رسو یکلیلاو

 نیت بیا شما ت یر کیو ی شب لرخالاعب ر

 a ردشل وا توف

 A مولع لیصحت ندننسالع یسهدلب و دل وت ةد راد اشاب لالح

 9 | رداقهنص هدنف ره ۰ یدشمرب داف ناودب تولک هلوتتاتسا هرکصندکدا

 8 ددح ا هدلاح ییددلوا رب الا لیلح 3 یشذعو رهام ر :Aie ردان یلاتم و

 2 ّ هدنرایداو ) تسنرکید ( بوم هدا جا ما لا وخا ندم هند وا حازلا

 ا تلد كناوذ ضصعب هيل ورانا كلام باب قرەش الوط

 | نواه مولعم یتفابلو تیارد هلبش رعت كنانرق ضعب ٠٠ یدرلبا شيعت

 میفت هنسودنک ارس هيض و و ےھت ىلاصيا هترازو ةر قرلوا

 : یلوطانا هدنلاوش یه ونس زو وا هرزوا قلوا دم دعم و دصعم و یدیشلروم

 3 دفرط لوا هلناونع یغلرادرتفد شنو العا یردق هلریصن» یکلیح هب سا

 || «دمب و یغلشفا شين تارزو هنر اب هدنرب ها ید هموق م هنسو سا

 Ed : یدیشفلبق اورماک لبا یکلبلاو هنس ول ندناو یعلفرصتم نمرج "

 + یدری ریت انلع ید یون هلهج رار هلا ربفوت هدر ره یعرش ةمدخ

 || اباوجهاشاب لالح ندنفرط یدنفا ناسلو یئان ناشک ندباون "هلهج یتح

 ۳ هک نامز وا یمالعا مربا بان هدک دلک مزال العا كصوصخر

 1 رللادبع هداز یرباح نالوا رد دم همای اینا ان و و نان و قنم

 .قیلعتو ندارعشو ناتو نان او قم هدازوا ك د ود ٫ وسل هب یدنفا

  لالجشم لوک توپ دا ضب هبیدنفا فیظ) هدازفاشک ندنرلطاطخ

 ۳ هو هدنلخ اد ناول كردن ارخا ی E ۳ هدک دروک یجالعا اشا

 | شا توعد نوا مارک او شعد ردنرت ثعاب هزب یسشلوب كن رب

 تمرحب هداعلاقوف هدقدلوا لیخاد هن روضح توک یدتفا تئاب

 هرز وا لهج یاضتم یدنفا ۰ شوق هتبحاصم رد

 گرا هد کد د را و كربخ ندمالعا اش 1 هل عمرل ساب هنایذه

 3 هديب رهه یدتا ضس قدا فیظن یداب یس هد وسم هداز

Tz 

Te 
 ب ا



 نر ا هد وح ا ۳ وا ی .قح ك ب

 یا کک ا ىا ۳ ها 1 ا دیشروخ ا

 ٤ ردشل وا اه راد

 نر | فال یداجج ۵ هر  .اا لضاو مناسب کک ۱

 یر

 1 ۱ ل ا نالو ا یتاطاباب م دن را شا و یدمارد م ِ

 لو مور کک ۳۳ دراو ییعت ر هروم كناش 1

 . ندنفر ط كا یدل 4 هبا اشا هم وک هی ات

 0 ی ا :بصذ و هم a کک 0 وق ا

 یر کع رس ا مورخد یمودنک هلبا ی قوس ردب یرکسعردق

 9 دوبل رصف 9 ا : یک فدا ۲

 ا مورو ا ردق ی هل هد راد

 ۳ ا لا a دن ا



aL 
۱ ۳ ET 

 هناصع ییساناعر هلادورو هنس هرب رج ی یرابصعب ندنرا هنکت افشا

 DEN لها هلا تاس هدتعاطا یساناعر ِ هدلاح یرلکداک هدا توعد

 1 قحهارا شيلا OD لها هدش نکل ۰ ردنا هدکمرب و یا ست

 رد نوا شب ید كنسهدو و ین بولوا ت ترابع ندرف زویجوا رانلوا

 اشا دیج لیلخ نالوا عقم هرازولا عوفرم هداروا ۰ یدیاراو یعابنا
 ۰ یدبا ترابع ندرفن یللا قرق جد قلخ یسهراد كناشا هللا رو هداز

 || تم ا هدربدقت یرکدنا ناصع ندنغیدلوا هداب ز كب هسلا یماناعر

 ۱ ا تورشاش یی رخت هاش مالسا لها اچ یحهننهلوا لیا
 ۱ دورولا یرهنکت ایفدهاربک و رخص دعطق شب یجرکی ناهک ان هنسنک |
 3 3 لها كنهر رجو هلا ددرد اشا لار ون هدن راقد رافیح کس 4 هرق ۱

 1 بودا مایق 4 هعفادم هل .تحادنا تبوط نددعلق و A4 هللا _ةم هلا یی رسا

 هلکعا هناا دعا لها دز ار یرقدل وا لس الس ید رامسر ولر

 شّلا یللا ندایقشا هدلاح یغیدلوا ح ورحو دیهش رفن دنچ ندمالسا لها
 ۲ ۱ ارج دن رزواكنو ۰ یدا راشقیک توشوواص هلع وف و تاعلت ردق

 تویمروط كن هرکص ندو ایقسا 1 رهاک هناي اشا هللارون یرایشاب هح وق

 اعر هدنر وص یدل وا هظداع هل ره ال ۵ را رواک هلا دساک هو

 راطخا نیس وا تلط لس ندنداعسرد ود رارولوا رودع دنع ید

 اا لوا تودا اهنا a كا تات اشا ةللار و د رزوا یرلعا

 ا راس دوا لغو ق هداروا نترا زازف ر وهسم قارص هناك ص

 || یسەنس کس زوتوا وبشا هيلع ءان ۰ یدیشمزاب هضی رع هعطقر هب اما

 ۳ نیبعت هند هظفاح یهو رج یی هل رازو یاها كناشاب لا روت هدنلئاوا

 ندقدنلوا لاسرا یح وط رفن زویکیا هلی وط هخرح هعطق چ وا هنئیعمو

 ۱ ورک یخ ما ریه زوبشب ندب و زود كم ندنناح یلیا مور هعشب

 اباعتم 2 یار قلحرخ هسیک زویشپ نوحا یسهرادا رل و و

 es ردق كب ج وا ههر هلبادورو یرل هثیقس دیدناب زا هعطق شب قرف

 ۲ موج ولتدش هن رزوا كرل وط ایقْشا رادتالا یدل هکنج هلب رلغا حارخا

 قرەنا ےلاص یبا هلبا ت دالج راهظا قحا رای وط هده سیا راشعا

 EIS هدا ز ندزودرد افشا هده رام نالوا د ردق تعا ۳ س

 درو و



 یقاطرپ كنايقشا تیقعت هسا ك تولوا و هررف 2 ا

 و دن رارزوا ن ا ا al یرهلیآ ءزکد |

 ندرلیح وطهده راح و ۰ ردشلدا فالتا یردق زوبجوا ید هلئروص و

 جگر یرادعم رف شک و دیهش رف فن یجرکیاز زو ناد ردسع و شد نوا

 هدهسیا راشا موحش هعفد جاقرب ایت ثا حد هرکص ندنو ۰ ردشلوا

 بوناص وا رد ماع ریفت طعف ٠ ا رارق ام زهنم هدنس هعفدره و

 كك هنراتکلع افت هدیودیا اغب یهر رج قرعلوا ثداح هنتف هدنراهرا
 هدن راک دنا هرات یغانوق كناشاب هللاروت و رارق هنری هرزوا

 ی رپ وط هذ رارزوا ید ات ندنراکدتا لوبق یعاصن نالوا

 یک یعیدلوا فلت یرادقمر ندنرلیما هاکمرب و شتا یاب بوروچ
 هدنلو فیطلت یني راس ررفن نوا اشاب هن رزوا كنو رلشلک هناما

 دف وخب هب رکسع دارفا كدا مادعا یسدلج هلب تر ردنا بلج |"

 یلرسکیلابو هنلحاسزرووبا یرانلوا یلبلیا مور هلراقاق هدلاح یرکدشود |
 ندنداعسرد هرکص ندکدتا عفد هلبا جارخا هشالویناتسا یکسا یرانلوا

 ۱ ۰ ردشلردنوک رفت

 د یش باتو %

 یرلفاعس قوا ز و و A رصف یو بز یهکیا نوا 2 شا

 تول وا روم ۳ هتباقا هدا ومس هلعفر ترا رو كناشاب نیدلاءالع قرصتم 1

 نانلو ق هددس و هلا ییاعس و زع لن دنفا ِ ترا روه رقاصس روک دهر

 ۰ یدلروم دیح و هباشاب بلاغ :

 دوګ ترمس یظفقاح ناو هن رزوا ی ۱ نا نوک :5 لوا

 ۰ یدلر و یس هدر قاناریدربم هکر لیععما یردارب كىاشا ۳ را

 هن رب هلا لزع یدنفا نطصم رادرفد ین وک یتا كنهرخ الایداج

 . ۰ یدلدا تصن یدتفا دعس دک وا رادّرفد

 ردقو هلبا دانتسا هب ولقاحوا نکیا هدنهللع كندنفا تلاح هیموع راکفا

 الابهحورب هن رزوا یتیاکش ِكنولقاح وا تیاهنهد هسیا شلوا دتم ییابقا تدم

 «یدیاشلوا مظعا ردص یتیم هببسو جد شاپ هللادبعو شاو ا
 یراکلشکر س هلتمح یراقدلوا شراع بولو زون هداب زن هسیا ولقاج وا



 هلا توشر راهش ا ا هتسوا قرەلوا داده هن وک, نادنوک

 هاوخانو ءاوخ یراثبا ز زسل و قوحر و كمردتا بصذ هدو و و یو

 ۷ رک 6 یدصت هر ومآ ح راخ نا را هعط و یک كمردر وک هر وما یابل وا

 ۱ .هدرلهرمتط هدانناوب تعانق 3 را ردیا ی یون یار با هن
۰9 

 1" نددندح ردص نوا ات u ندنفرط هسع کر ات

 لت یتسهیلدعو هیکلمر وما لرلءهربشط هسیا تر وصوب ۰ ریدلا رام
 روسجو قداص هرزوا قعریث ین ارت فونا رانو ۰ "ردقلنا نئ شوشو |

 سالا ری یونم یصن یساعا یرصکی كناذرب ردتقم هعاقبا ینیدیدهنو
 1 وا كناخا نیسح یلعصمور یا جرعز هدلاح یتیدلوا یراب رهش

 ۳ e e باب برا تك نا 4ب تن

 ِک ای )۱ ناف نالوا و

 وعو یماغا یرهکی لک ینا کک لوق ید رطلابسص
 لیداج 1 ی + ۳ بصن ل لوق ا ٠

 3 e ا كس یر" اید ۷ نی نح وپ

 ۲ او e بسک هکبلع هدازاشابدجا تزع یزاع نانلو یراب رهش

 2 ۰. ىدا شهللب یا وریندتقولوا هناهاش تاذو شا
 تا و ولقاحوا تابه و دعشب ندنسودنک سیا دفا تلا

 ۱۱۱ ا ا يارار هتسوآ نو ندرمدكخ ذلو
 ردق نکل ۰ هک تا قاوا عذام هتسقرت كنا لردا فوخ ود رولا

 لخاد را اغا نیسح یک یکیدتا هظحالم كنا ندنهدلوا لئاح یشرب

CE ga 
 وق و یتکرح رب فام هنوبامه یاضر كنا شاپ هادب یلد مظعاردص
 وا عرفتم درادص هلتهح یعددلوا تاب رب لد اب هددسدا شمال وب

 نکرد كنولقاحوا هقشب ندقدلوا ردثم هنسهبوستو لح كرومإ ماهم

 هترادص ماقم تكناد ترخو لقاع رب هدهرصو ند دم هریشود بو رد

 راد نالوا متد ًادعاقتم هدهعنچ یروف هلغلوا ندلاح ةمزال یسلروتک

 ۰ . یدیشل دو یرادص ٹاک ؛ ىلع هیلاراشم بسا
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 اذ رام ئا را هدد نع كنسیلاها لوب سا ناروا

 لدبت ا دل راتشناب هعفد قوح هلل وا ذاا هراما کارن

 روظ نينا لود یکیا جد هداشاو ۰ را ۳ هت رادص

 ۱ 0 و ..ىدقا

 نکیا ا تعابس قوت اس ی هد ؛ نوا | كنەرخألا ا شا

 نما روی ی ها كنوناح هربتفرب هد رق : یعماج اغا زورف ددا

 ید ندلوقرب یدلوا دست تعاس یر تیارس هفارطا نا
 ندنغاقز شاب ۰ 3 هات سرق نالوا هدنف وف ناوص س تیر وک ندنا و دماج

 عقاو هدنب رف یلغوا كب ندماط یقچلا و یکه مروص e ۷ ناسا

 هناح قوچ لب ۰ یدناب ۳ هب هناخ هزو و اب ما را

 یرالح ضعب كنه انمکو دو یر هلشف یه عو ی وط رار هلا ناکدو
 یتیدل وا شک هنمان ریکن امج لغوا ی رترمهح ناخ نایلس ناتو

 ۰ یدناب اد نشر جو رهن هلی فدرش عاج

 هرتفرب هلا ونع هس رغ ا ندا كَم د رح و هن ٩ رات یدشفادعسا ۱

 .نوناخ اب ست ۱ e ندفوقو لها ضع) ورد بوزاپ

 هرصت نک ردبا حس بو و ات هدنساب ور یدک قب قب رحمو

 جا ینوک یمترا رولوا نازوس یسهاخ بولر راب بطخو نازورف

 بوش هک وب ن هنس وشم وقو E وق تا هنس هردق هرزوآ كع

 هرز وا قلا کا اود هلد رک و هر ۲ درو مو ولتشعدر

 لاخاف نکیا هدکتنک هرزوا كغنزوک جد نداق وشم وق زد یک هن ورف

 ۰ یتا ۰ ردندراکزور تئارغ یسعا باعیتسا شا یروکذم نا ۱[

 کود هلا E كن و هلشف یهو و ۲ 1

 تبصذ یراتسا ان بقعرد نوجا یاری و تااشنا 9 رال ادا

eاصل ۰ رس ر  e۰ ردشم الشاب ید هاش  

 ناطاس عقاو هدنرا وح مهاح یکی هدایت کم رک تنهرخالا یداج ۱ و

 هناخ قوحك قرهلوا دنع .تعاس شپ ها روم نیقناب ندنفرط اج

 ىا هراس هباو

 لرعاشاب هلادبع مظعا ردص ینوک یتا یهرکی كنەرخ



e 
 قیسا رادحس رک ذلا فلاس یمظع ترادصدنسمو ۰ یدنلواقن هدیمزاو

 ۰ یدنلبق هبحو هتسهدمع یدنفا كيیبع

 نحح هدن رلتسعم ارزو تولوا یه راوس فنصرب كتلود یسهشاط لیلد

  لوصا ورد دف ور نکیا راراراب دشا هد رفس ماکتهو راردآ مدح

 یمهلوقم ابیتشاو یرسهرس ماطر هرجا بولک للخ هنب راماظنو
 هبلعتل ود هدا هداننا و ۰ رلدل وا ردا یدعت و روجه هع قرهش راق

 دعپایف ندنفیدنلوپ لوغشم هلب رل هلباغ ناربا ندفرط رکیدو نانوب ندفرطرپ
 . مادتسا هل راداتعم حرخ قرنل وا عنم ندراذکو تشک یرسرس هرمزوب

 | كرلنلوا هدیلوطاناو هنسو درا هروم كرانلوا هدیلیا مور هرزوا قوا
 زا هرزوا .یسهدعاق یرفاحواو یرلغل وا ماعا هن رافرط مورضراو دادغب

 لدو یرلنا داشک قارب هلبا رادلعرب و یشابک ولبرپ كرفن نواره
 هد تح یو یرفد نیبم یتیراهدلب و یعاسا كنارفن هدندزن یرایشاب
 سا وا دفرطره ینوک یعنوا كيحر هعبجوم هلغلوا رداص هبنس "هدارا

 | ناشک رس بیدأت نالوا یصقا دصقم مل هلک ۰ یدل ردنوک هيلع

 ۰ رک

 ا ناطإاض بوک هنلا رهتسوا دوفن هدنعاح وا یرهکی ورد دنده یلیخ

 ا نیسح نالوا یساغا ی رکی الابهجورب هعدقا ۰ یدیشلاق زسم

 رولب یر قحهتوط كشبا هلتمج یتیدلوا هلک ندقل هتسوا هيا
 دنذوفن سمک كراهتسوا ادا ندنفیدلوا تاذرب رولوا ردنقم هننآ ارجاو

 ۰ دشا تفت

 هلا بلج ررب رر هجولیک یراي-شابهط وا یکیدلیا داقعا هک هل وش

 كرس بویعشراق هنخاصم كتارفن رلهتسوا یجشا هدقاحوا نوناق لصالاق

 هترو صرب بولیزو دق ماظنو هللا نامز رورم نکیا ررومآم هزکتیعم
 هغشب ندقدن اللوق یک هرواجم بوب وق هن رب رفن یزسرلنا هکشمراو
 یدناصوا یدزب ندزب ملام نوت هکرارویدیا یدعت هبل رم لوا هسا راس

 باوخ هیلعتلود راروپدیاامد هقح بانج هلبا ی یزلاوز مزب یسهلسج
 هدلاح یتیدلوا هدا غوا هل رلنعثد ند هو كردبا لر یتحارو

 زرویهلوا نامرد هند ردر كلود نکیا لوف هاشداب زعدا مزب

 هژییبس زئوکس نکیا هدرازسناکرا و زسروغوا ردف نوا شب تحابق

 e i" لو سا ما و تا تا یک
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 سه
 هنس هراح و كو لاح رم ردنزچوص مز زر و هل وا وتو کس هد
 ناح یتنون اق ناهلس ناطلس یلقارب هذ ر زوا كابحاص یجوص ۳

 اه دةم هد زکسلغقاط یکلطباص لوالاک هدزس عا ارحا ندلک و کو

 مدشادلرخ مدشا یلیخ هلبا كالهاح مدنلوب هدنجا رشیاو هدشهتسوا
 هفلزساسیح مکیدستا مدالکا نوسلوا دج یفیدلوالو راقیچ نکل

 مب مدیاق دنغعیدل وا تلاد د_هح کیر 3 دا رم كن هیلعتل ود مدل وا ناشي

 لره دردةمراتر وة ن دن رامح و یرزرس و كعا تمدحرب هعاحوا قحا مصرغ

 هداننا و كنم را هتس وا مدرکسهدعب ۰ یدلف رفتم ندرهتسوا یراشاب دعوا

 یني را هتسوا نییعت نالوا شهکچ هرانکرب ییالوط ندنرلةدلا نادیم هدا ز

 زکسر و هلوا بولخ«ندن هن را هتس وا مدرکس نک ها هتس وا زکیدآ هد زس هلا بلح

 ود د یطارنبهزکلوا رة هلب و زکسرويلوا ب وعم نویعنهدننابمولقاحواو ||
 روهظ هد رطح و رفسهدعب ۰ یدقار تدایم جد هنس هرا را هتسوا فنص یکی او

 هد رک رم مان ش٤ یس هغیلخ درک اش نالوا یسیلصا بیس *ل رهنفو داف ندا

 مازعا هکنالس هلباتمدخرب و حارخا ندهنابم هلبسور قلهجاوخ ییابتشا

 یمادنتک لوق ندرس تواتشدومعم نالک دل هتسوا ایقاعش ۰ یدلیا
 هل محو قلیشاب یوق هباغا دجا نانلو یضحت هلبااغا نیتسح نالوا

 نقاط مدرکسو ۰ یالیا رد ند هولد لا ی هعدح ور رو
Eهن هردص یک یکیدلک یرالو هل غل و هدنا درس یرل هطر وا  

 رر یکم ر هلص یریضعب و هلا رازوس وللو زکسرونلوا بلج هتداهسرد

 دوم ۰ یدل ربع دهبا یقداععسرد رب ردنوک هن رلت ال و هلبا هل و

 هدهار یاننا یرا یضعب ندرلنلپ ردن وک هرمشط هلمجوو ندرهشبب تواقش
 هدنادنز ید یسالیخر ندرانالو هدنداعسرد و ر ولی ردن وک همدعراید

1 
 هر اعا نیسح یماقا یرح د هدیاب وب ۰ یدارولب ربدتامادعاهدنروخا وقو

 ۰ ید افا ندلالالج یرب ادخک یسب ر كراندیا تنواس هناصلاخ

 نیدلوامامت یاجوا زونه هرکص ندقدلوا یساغا یرصکی اغانیسح لصاخلا
 یوک هعج ر هناهاش تاذ یح ۹ یدتاریهطت یداعسرد ندایعشا لشاب والت

AEDSمدنقا هدکدتا لاّوس ود ردىمرا و دهن ندایششا دوعم اغا نیس  

 مدلاق زکر ک اج زکلا ریدلو ییسازج كن رللع به یدلاق یس رب رانا

 یکولس وری س كنا لیس رد_ڈملوأ یراب رش طا سا ثعاب یسعد



 قرص" هدنرخ وا د رووا یکتا ترا اس یواش در
 1 شر ترازو و هنس ودنک هرزوا قلاق هدنتسهدمع ناک اک یعلاغا

 دم ۱ ۰" :ردشلو تربش وداشاناما هرکص ندناو
 نالوا ت ا ام اوا یر مکی یراهطواراکب عفاو هدبلج مان یتلا هعصا

 یرهاوا ی یهانمو قسف ماوناو یساوأم كنابقشاو یسهلوقم داغراو لاج

 1 ضرع كته اوری بور وچ هلبار وز یرلنداق ن هر ندزا وجو اضعب

 نده هوا نوک < INE كنهعحا ید اشاباعا» ۰ یدرا ردا

 دك رقع جرب ر نوک و هدک دا ناديت سا ندهظعا ردص هلا

 اشا كەد تر > دنفلاح هدرتو رد ابعک هدر و

 ؛اشاباخا هلفار ود اعا | یترو بص خاتا ود هل وا هعلاطم زارب

e E e 4 

0 

 e < کک کیا ٠ هلت ا ناو ممل ود

 ۱ قم كاا هتلادبع جرم یرا 1 ۳ اب شد ورد جالا
 ۱ o طہض القتم رادعطا عاقب و ابا رواییصاخ طو رم ده زاح

 1 ابا یدامسرد ندنفرط اشاب شی ورد یکیدلیا زکسع قوس هرااروا هرزوا

 ا ینارزو كناشاب داع وا مر یسهتسس یدب .زوتوا نک هلفغلوا

 ۳ 1 al عز ندنس هدمع یرافیعس تو ری و دفصو ادیصو عفر

 ۳ : دنتیعمو و هاشاب شب ورد یساضتتم یافا بولیدا ریو اه دتماقا

 1 ی رب ز و یسیلاو هنطاو اشاب نطصم یلن السی رب ز و یسیلاو بلح
 | موروچو ردیح هداز لسرمیسکب یو یتریشع هام رو اشاپ ھارا
 ۱ ط ِ لع جاح یرادزید هنکاطناو یخ یک یو یربیشع

 اشا م ارج یسلاو دقر یسهظفاح سا كيلحو نيغ یک یسهعلق

 | تورب و دفصو ادیص هدنلئاوا كنمرع یسهنسزکسزوتوا وبشاو هلاوح

 | اشا مار تالا ید یت لابا ۳ هباشاب ami نالی یراقاصس



 | یلاها هت هرزوا یاش یاضتقم هسیا اشا
 قوا هرداس صد امو عر یترازو هک یدصتهفاستعاو زط

 هدننس هرا هلیسیلاها رکب راک قحا بولوا رومآم هشاقا هد رک

 ظ 1 ی

 نالوا عقاب ا تراسح A ا هدا اروا ا تموصخ

 تن ال الا یاهو 3 دلا 3 وع هسا ويس یسافنم هرزوا ی ءاعدتسا

 داش 1 نتسح رب و لهدن راد یسبلا و یلوطانا قیالو ران e شب

 یتلابا هفرو هب شا اص قیسا ردص ۳ ۵ دسلوسلک ت لار ل وطاناو

 هرز وا تماقا هدیلح بولوا یسبلاو لص وم al ندرهداز 0 اد دی

 1 ۰. یدلروپب هیجوت هیاشاپ دجا نانلوب ||
 هل ردا ذاا تصرف یتغیدل ۶ وانامرف كناشاپ هللادبع هنانوب تاصع |

 دود ید ندنفرط ما شات هلا لالضا یی را هشناسط :یرلصت و یزرد: 1 ۱

 اهد هل سرت ید لسم طع نر دن راک د شود A هرعاد و 9 ۱ |

 ان ی در روز نر

 تعجامم داشان لع د یسلاو مصم شان لاد بع هد دسیا رلشعا ۲

 ۳0 دکور دا تعا هلا ضرع ی لاو ین ومع تن دوا و

 یاشا تولوا دن اه تا وعع طب تا ۳ لا دبع هدالوالایداجب رخاوا

 درج وب دنسوهدوع ناک 5 اب رفا“ ا دوص و ادیص هلسرازو

 ییسماعا زواسح هرلاخ جراح ندنتهوکح "هرباد دعا امو راد هنغیدنلوا

 كاوا ۰ یلزا n سهآ ی یاوک یم دن 9

 ا هجون ا اا ماش تلاا ید ۳ دم ر

 نامر a هد هبسیا شلاق هدیجا بسا : قطصم لنالب |

 قطصم ید یت لابا بلحو هب اا نسج اد یمیلاو باح . قلاب ابا

 / ۱ 1 ردشلروپ دیج و هاش

 ینابسا كتوا لع ا مرا ساب شد ورد هلب اشا لادبعا ه دود

 هش رزوا یادعاو ن كنا بولوا فارص كنیدنفا تلا رفا

 یدوف كنسلدفا ید وہ مان لقسح نالوا شدا دن ری دوك اقا

 ندننامز اشاب رازج ق رهلا هنلاستحا وضبف ییطسلف ضرا هدننس باس لا



 ےک جج <_< ج

 یعاح اشا هللا دبع هدلاح یتیدلوا كب رش هلا یدو مان عاح هااق

 ۰ ردشلوا فارشالا بیق هدد زوتواو ماكب هلب راضف لوبن اتسا

۳ 1 » ۱ 

 هلس هطسا و یاب رفقا نانو هدماش كعاح نوعا رات ذخا هلکعا مادعا

 نالوا تح عوضوم هلئادحا توادع هدنسهرارلاشاب شب وردو هللادبع

 مادعا ید لعسخ هلکعاققح یتددلوا شارا ج هنادیم یمهلّسم اکع

 ۰ ردشش وا

 ۱ تاهیجوتو تایفو صعب

 | هلدوعوم لجا ا شاب نجرلادبع رب زو هداز لیلطادبع یسیلاو لصوم

 هن هد ئاوا یس اک زووا و شا یلابا لص وم ندنغیدلوا توف
 ا دا اا نا ندرادرق ليلان

 ۱ ۰ یدلروب

 ۱ خال عید یدنفاد-شار هداز ییا ج ندنراول هاب یرادص یلبا مور

 ۰ یدلیا تافاک راد مزعو تابح ر اموط یط هدنز زکس نوا

FEO DT Te TT E E 

 نالوا 3 هد سمس ر نا قط زو كم ال وزعم ندکیالس هبلا رام

 نوا زونکیاو سردم ات راد ۰ رد مود كندنقا ىلع

 1 یرکی و یسالم 7 هدننکیا رکی و ماش هدزکس نواو بلح هدبتس هتس

 فا شل شات لوطا ا ورد وواو شلوا یضاق لوبناتسا هدا

 لا مور هدشلا زوتواو یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا لعفلاب هدشب زوتوا
 ۰ یدلیا تافوالاپ هجورب هدنسهنس زکس زوتوا وبشاو ۰ یدلا یمهباب

 هلقلوا ناتا یوقو ناسللا دیدح قحا بولوا تاذرب عبطلا عرک

 تا تاجر . هلع هللاهجر ٠ یدا شغل وا ن هعفد ج وا

 یدتفا قیدص دمع قلس هلکعا تافو یدنفارینا وا دمخ فارمش الا بيق

 ۰ . یدلوا فلخ کا

 یلهطاتچ موحرم یواتفلا بحاص قبسا مالسالا حش یدنفا ریمناوبا

 ج هدنرصع ثلاث یافطصم ناطلس ب ولوا یدیفح كشدتفا ىلع

 هدنس هتسزکس ناسکسزوب كن ندنبلص كنالمدجم هدازشرش نالوا مالسالا

 هدنس هتسزوفط نوا زویکیاو دع تم هلا سد رد سر هتسواو دلوتم

 هد شب زوتواو هک هدیکیا زوتوا و ماش هدزوقط یمرکیو كيالس



۹۹ 

 %  AVچ 1

 ۰ ىدا ا ح ودم تار و ۳ تاصاو ی

 ۰ هيلع هلا هج ر

 هدانا و ید یرخ نو كغ اد هداز قالدنم ییضاق همرکم هک

 ۰ ردشل وا دراو دن دارد ۱

 ید هم بس ىلا ا كم تولوا ندهاعس رد هاشم هلا یوم "یدنفا

 هن ردا ه دیدن زوواو ىس ەي جرج هدج وا زوواو شلوا سردم هدنناجخا

 تافو هداروا بولوا یسالم هکع هدزکس زوتوا ۰ یدبا شا یسهباب

 . هلع هللادجر ٠ یدلیا

 9 نر دل و یسالاو دّدطا لا توعج هلرازو هنر ندشفلاما یریصکی

 یلانا هنطا ندنکیدلیا تافو هدوعوم لحا لولح هداسا لوا اشا ےھاربا

 نیدلالالج هداز رابج یسیلاو شعر هلبقاحا یرلفاصس نالب و رزع
 هجو هما شابذجا هداز لیللالرع یسلاو رک شعرمو ا
 نالوا نان و تاصع "یدابا راتفرک هدیلوانا الا هجور هد هرص یقیدنل وا

 ندناربم ریه هراز و هنر لاا صراقو اشا دسر رګ یسالاو نامر ۱

 ۰ یدنلوا هیجوت هاشاب نسح هداز نچچ فرصتم یغاصس د زاب
 یوک ید یم رک كيحر دجا ناطلس نالوا شاک هیایند مدّقم هام زوعط

 ۱ ۰ یدتک هاب اقع راد

 لولح راع مسوم یتعب یداک تایح هامرسر هتلود هدنتسهرا تایفووب

 لقن هنارسلحاس شاطکشب ندلوبناتسا ینوک یحنرب نوا كنابعش هلکعا

 هيم دیحادبع بوغوط هدازبش ر نوک لواو یدلو عوقو نواه

 ۰ ردشلوا فرشو رخف بجوم هتلموفالنا ريخ هنیردب ًارخ ومهکیدلروی
 یرخ یتافو هداناوب كناشاب فی رش یرکسع رسدرکو یظفاحت هبدنق

 ومر ندنآ ريمریم هلترازو هر ینوک یصتلا نوا كناضمر هنب رب هلغغلا
 شاپ ہللا فطل ر زو یظفاحم هیناخو نییعت اشاپ مشاه نافع یلتفاحم

 راسو اشا قطصم یعوبشاب هبرصم رکاسع نانلواقوس هدب رک هحدقاو

 ۰ ردشلروب هیصوت هنسودنک یسغلک ندنقح كناصع داحالاب هلا ناطباض ||

 هدندیا را صز وک وربتتدندم یلیخ بولوا ندنرول هاب ینرادص یلوطانا

 كلاوش با تخوحم قر تاع یدنفا بینم دمشدیس ییاتنیع معقم ایفنم |



 | یلج قسا ربص هدناتشرف روت دم بولوا توقف نوک یک رک
 | كنب رارق یدنفا هللاءاطع هداز فیرش قبسا مالسالاح هلبا اشاب ییطصم

 و ۰ رده وا نفد هدنک وا

 ا ٠ ندکدشا لیصح هلا هلا ا ندنسالک یسهدلب توغوط هدیاتنیغ

 0 1 "دز هلا العا دیق ناد الا هدزوقط ا تولک 4 داعسرد ۳

 ۰ | قلوا هحاوخ هنیدنفا لا اطع یهود هداز دعساو لخاد هنیتسردم
 ۱ ۱ رف روت ۰ ییشلرا لب دننلدحاوج نواه یاس هاب رش

 و ىل مرا ااا شرق ساق
 ا هک نرو یاب هدر هکم
 1 ارت نال هروهظ هدج وا ی رکب ۰ یدلا یس های لوط انا

 ق 2 هرمنا قردنلوا مانا هلت هحاسم هدنس و 2 لس

 أ بولوا لا هدنفره ۰ یدلدا لی وح هراصطزوک یمافتم هدب و

 1 اشناو رعش هد هلت ةتسلا ۰ یدیا قاق هنارقاهدنایدا صوصلنالع
 | خاش 2 هحودو E هرابعلا یب رع هل س هجرت رک رس یدا ردتعع

 كبار ES ردةفاك ؛هلدا هلاکو لضف ةحرد یلیذ

 ان روباه همان نالپ روی لاسرا هنلبق لب ا للوم یرادمگج ساف هدنس ولج

 اب روس E رب كتسەليلج راناو یسهمالع تغالب ةماح را كنا
 E 0 ۰ ردشلزاب هدنلید هلدلج یصزکس

 هیادرم یدنفا دعس E یلکر دن یثاب ےکح ینوک یصسبیجر کی تلا وش

 ۰ ردشا وا یاب ےکح هن یدنفا تڪ ینلس

 1 یتیدنلوا ا .دقع هدنس یتلود نارا هلا هیلعتلل ود (

 ار ا ازربم سابع ا یتیدنلوا ناب هدنسهرص یچباقو هام هنس

 1 هلن انشا E E كردنا تدوع هز ربت ندنعق وم هعلق

 ّ . هللوا لانه لص نفر ط ۰ یدیشعا نایرج تارا ضعب هدنراس

 e هيلا راشم ندنفرط هیلعتلود هدنلالخ یس هنس زکس زوتوا وبشا

 . لعدج جد ندنفرط لوک نارا یک اوا نییعت صح ع اشاب فّورا

 كنازیم ابا ندلوات ید ېک لنوو لعواو تکا ناروا اورم

 ۱ ۰۰ یدیشنوا صخر هب هطخاصم دتع هل رلهمانتصخر

 ۳ یدلوپلوصو همورضرا ینوکیلاص یصشبنوآ تلاوش ىلع دمع ازربم ||

  oنوکرب 0 1
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 کش اد هم اس یا شا OE TOE RAE ون 2

 نم ۳92 ۹ ت 1 OO ا ام SS O ORE ج <

 ندکدشروک هلا شاپ رکسع رە یت وک هبنشکب فعل 2 رکص نوکرب

 ۲ ورا یره یا دج از رم ناتو و نما وف وکح ۱
 ت رشابم هب هلاکم هدلاح یرلفدل وا مطاح یدتنفا دیعس باح یراد رفد

 ٠٠ ردسع وا

 E E سنا
 یلکیس یریفتس نارا نکیا لپس تحصم هه وست هلعلوا دمای هلاصم

 در كربنو هل ندنرقدل وا ندنسدعن نارا كن رتریشع لئاردیحو

 ۰ یدلک هنسدحرد هلربق هلاک ۰ یدازوا هثحایم هلکعا امدا ین رغل وا

 یو وفط نواب كسلا ید الدرا ترفع ترا دو د سس تا
 اتسما هی راصخ ره دان فاو + یدلب هات رو لف توک
 ندنو اش فرط لوص ولا یدل ۷ وا دقت هتداعسرد قرنلوا

 یسکلکب ( اشاس یوک ی ےل ا طایدو ۰ یدلروس قیدصت ید

 نیبعت ینا هنروا یدقا بیح دن نالوا یسح هبساحم یل وطانا الاحو"

 Ns یدادیا اس ییاش اصن را هل ترا
 هل فر ) ) هدرز یروص كن همانق دصت ۰ یدلوا فرطر یسهّباغ ۱

 ۰ روشوا دارا

 اب رد لاوحاو هروم عیاقو
 لوا روخاریم ندنهدلوا شنا تیما یسک هل وک ندنوک فرط هروم

 یوک ۍګر نوا كبجر هرزوا قوا مادکسا هدفرط لوا اغا ها وز

 هن رب و ۰ یدلروی هیجوت یرافاصس رېشنار وو یلوبهلرازوژیتر هتسهدمع
 كرهور ۰ یدلوا لوا روخاربم كس لع ییبما ان یمهلشق یک وط

 ردا زواسح هفارطا یاصع لیا یراق ییح بوترا هکد نک ینایصع

 ندنفرط هرد وق شا اشا یطصم قرص هردوةشاأ ندنرلودلوا

 یدل وا 9 هتکرح هن رزوا ییا یراق هلا ر کسع ردد یکیدلب هراقبح 0

 هجورب یرافاعس ناصبلباو یرخوا هنسهدمع ینوک یصجوا كنابعشو
 تګ هنا قاغا كلذ ید یعاصس ییا یراق یک یعیدنلوا هیحوت قاطا

 ۰ یدلروب دیحوت هباشاب لیععما هداز شا ناربم رم قرص

 رفاقت بولوا رهنکت یلشناللوقو قفوا یربیک هبینانو یایقشا
 رراقیچ بوریک هکیلد ره یک هرافو راروشالوط هدرلوص یفجهیمهشان

۰ ( 



 | ندنوپامه یا ود هسلا هریغص نفس یهدنتیعم نویامش یاعود ۰ ید

 . | تاربا هدتفرط ره كرازجو لحاوس ایقشا هلتهجو ۰ یدرازام هلی ربا
 ۱ دنسو اشاب وسخ اب رد نادوبق هيلع ءان ۰ یدرازالوا یلاخ ندراسخ

 ]| قلوا ندهریغص بک ارم راسو توروقو نیتفرف نالوا ینودام كرلقابق
 1 ی ی زاغ و زکد هرق هلبا هاتسا e و هنفس هعطق یکیا یللا هرزوا

 1 یاس هرزوآ قوا هوالع هنر زکدقا اضتفالایدلو قو هدنس هطفاح

 ۱ س یرکیو 0 هعطق تردو ىلرابا ج وا هعطقر هلهجو

 ۱ ی | ۰. یدينشهردتا ریهج

 بت شا هضناج زکدقا هدنرخاوا كنابعش هلکخا لولح راه عسوم

  CCهروم ا یاعود ۳ 9 یک رو

 ر ا وو موعه دن ا ا هدعد ۰ ی ار اب

 هن رارزوا بوب وط یس راصح هرقو راسخ لاصیا هفارطا هلیا جارخا
 هنسهظفاحم بابا كلحاوس هيلع ءان ۰ راشعا رارف هدکدتا تکرج

 ٠ E ۱ ندم وا نشت

 وا ی ترازو هر لثان هلیا تشن و كناشاب دیشروخ
 ۲ آ لومأم نداشاب ییطصم دیشر نانلو هدنسهظفاحم یسهطا شوق الاح

 ۱ هددسورپ هلا عقر یترازو هدانناو یتیم ر توش نسب لو

 ات .هدزقاس هللا رفن زورشپ یسهظفاحم یسهطا شوق تولوا ا دتماقآ

 1 بج هحل اوح لوا قرەلوا ندنسبلاها یسهطا شوق لصالایفو نانلوب

 ٠ ردشفلق هلاحا هاغا سایلادجا حجاخا هدازسایلا نالوا رابتعاو عفو

 ۳ 1 ۳1 هل راز و عفر هحدقا كناشاب ىلع جهخرچ ینرصتم زو ضا
 رالوی هلببس هب رج هلاغ هددسا شغلوا لاسراو رادصا یلاع نامرف

 یی هنخدلوا نشمامهک هب ورانا ا فام ند /ندیعنادلوا دودنسم

 زوب را هدام و ا هنس نانلوا ارج ا یک کورد كلاوش

 ۰ ۰ یدلدنا هبحوت هلسرازو ءاقا هنسهدهع شا لع یبهخرح هن یعاصس

 .هروم راس کو ا ي ودا ره هد را یا رانا نکل

 هل لص لاوحا قیتص 0 4 تااطب و و هوا



  2 جک 2

 ضع یک باکتراو مع هدهسنا تارا ا هدنناد ابی یهخرچو ۱

 هجهربخذ كنسیلاها زوس رغا تح بودا اا ییتانسحم ر اد یا

 یراخذ نالب ردن وک هل را هدف نمأتس نوجا ن وا ید ام نالوا ۱ ۱

 دن ها وا نوا ر للصاو يدا تخورف ها رتف هلا راه یا

 كنهدعملاید ای یس ز وب رعا و ف و 8 ۱ لو عفر یسهبنو ۱

 ۰ . یدلروب درج ول هکب رع ی ناب یوی ل یلساراصط زو E وإ ۱

 ردو 4 یدعش اشا دیس را در قرصتم هلاحرت .هرزوآ یهیدنلوا راعشا 0

 ۵ دنزفرو ی یک یییدلوا روظم ۵ ۵ سد | ترج هلا اشا هدر ره ۱

 شلت روب هنا سا جد یرانا هلا موعخ هم رزوا یاصعا ریل ر ت
5 

 3 ۰ ردشملوا ر زی اب لسا بح وم دورولا هتداعسرد دا او یربخ-یفیدلوا

۹ 

 ن ا تواخر رانا وا اغور هداشاپدش هس وکی رکسعمم ا مور ۳ :

Se 

 شارب ەجەرزرۆھ ردقهب یدعت هلا س تار اہم نالوا راکرد هدنتسهرا

 طسا وا ن دنعدلاق تفوزا دننارذک كفيسص مر ا تویم هل و 1 ١

 ۵ را و ى هب یلوسلک هلبا عفر یارزوو لزع شات رع هسوک هدهجطایذ ۳

 رگ
ig a a ta 

 یاجو یسیلاوو رکسعرس یلیا مود اشا دمع دوبلوپا اوال ۱
 بصن یسیلاو كالس اشاب ھارا یفرصتم وب نان )وب هدنس هظفاحم یز ۳

 یطبض كننسابشاو لاوما ددا كناشاب دک هسوک و ۰ یدنلوا نییعتو ۳

 نانلو هدرهشیکپ یسایضتقم یافبا قرلوا رداص یلام نامرف هدنقح ۳

 یلهچفوقر یرکسعسم هرومو ۰ یدسنلیق هلاوح هکب ىلع لوا روخاریم ۳
 زوبرغاو ریو طیض یب رفرط هفتساو هیداول اشاب عاصهلبا اشاب فسو |[

eا و هزاوسرغآ هرزوا کام رده هروم هرکصندک دا ریمدتو نقاش خدایا  

 هفرغا اشا یطصم ىلەرد وقشا نوجا بیدا ی اقشا لیا لراقو ا

 رکبع كي نوا كرهلک هبهزورپ اشاب تسو یزورپسو ا ا رزوا
 بولیا دراوت هدانناوب یرابخا یراقدلوا شل تدوع هبهروم بوالپ وط | 1
 هردو تا ls قحهلوا خار ههر وه ا اشا نادوبف ا

 هح زکدقا هلغلاق بوشیلیا ه دنهاکبشدب هرداب هرزوا ؛ كلا | تنواعم هلیساطعا

 هروم نام" قردنلوا هاکح یودبا شاو وا رخت راجود راشیا سرو ۱
 دن بو ابا را ي تاق وتو اا دما تند یا
 هباشاب دج دوبلوا نوح ایل وا قوای هنسادیا فرطر كنسهناغ هروم |



E 

 و
5 7 r هہطع هع | هسک كس و و یدلردن و هیباس تار رګ ر 

 هدننسودرا لیا مور هدم رک طسا وا یراق س رهشلار و و لو نالوا

 لیارباو هاشاپ رکب وا یلهروم یظفاسح لیاربا هرزوا قلوا مد سم ||
 ىلا مور كن زاغو 58 هرف و یقرصتم لیا هج وقو راکدن وادخ یتلظفاع ||

 راکدنوادخو هباشاب مهاربا ییهنراپسا رب زو یظفاسح یلحاوس وقوجه 

 هرصبقو قواز و یقلطفاسحم هروکحذم لحاوسو یرلتاصس یا |]
 ری زو یرقاصس هرصقو قوازوو هیاشاب بلاغ ر زو یفرصتم یرفاصس ||

 نوک یجزوقط نوا كمرحم و ۰ یدلدبا هیجوت هاشاب نا یکرک |
 یار اد ردوا لیا مور تلک لدجا نما هناسنرت اشاس ۱
 طیص ند: اط لنلد هد هدن رلفرط یتدناو هلاحرت  Eگیم لالما |

 سیل ی یو فرات ۰ ۳

 دو رهق اش ییا لراق اشاب ییطصم یهردوعشا لا هج ورب ۳ ۱

 واخ ر 51 ید اشاب ورس اب رد نادوسق تولوا نوش ۱

 اشاب فسو یزوریس یدلک ردق هکنولسوم اشاب ینطصم ۰ یدیشلروب
 5 رابدشروک قرهقبح هلحاس بوراو هلا كد دعطق یا

 كردبا قیبضنو رصح یا هلغغل و هان دن اشا كن ولسوم نامزوا قحا

 ۱ یژک | هل رکسع یهدنتبعم كناشا یطصم ۰ یدرولک مزال كليار حس

 | یربماصقا و موجهو رواکنجو روسج 0 رانو بولوا رلهغک ولغاط
 | تولوا قلخر راب راچ بولاجرکبوروا نکل ردهشاطرب ولتدش تیاغ
 ۱ رنو و رد رللکد رامدآ رونلکا هدن دم تدم هدرب ر نوجا یسهرصاح دعلق

 تفلا كمروک هدنرانطو ییآ یلارکید هسراردا ترج ردق یا قلا

 اشا ققطصع هلکعا ترفت ر ساق ز رورو هلغلوا ندنساضتقا یراهعذو تداعو

 ١ ندنهاک شیب كنولسوم كرەد رازالاق نیشيق تولوا ییترت زاب مرکسح رت عب

 ۲ ا اش ناد ود هلا نواه یاغ وډ افاعتم ۰ ردنا تدوعو تکرح
 . نوچما یتیدعهلو بوبارا ییاشاب نطصم نکل ۰ ردشعا رویت هدنهاکشیب

 | تدوع هرزوا قمروا یتسهرب زج راصبا هرکصنوک یرکی قرهلوا لعفنم
 . ددعا



 یفرصتم نمرچ هلبا شاپ فسوپ یلهجفوقرب یرکسع رس هروم هدانا لوا |
 لڅ توزاو رد هند رد ا ریسک زا

 هلرهشود هقرفتو فالتخا دنسهرا رکسع یهدنراتعم هدهسیا راشعشارغوا |

 تدوع هندزا كردبا روصق ورع هرکیدکی د رانا هلفلوا ناشیرپ
 ۱ ۱ ۱ رد دما

 ن ا ا نر رو ی یا
 عاص هيلا راشم هنسهظفاح ند زا ندنغددلوا شا اعقتسا هحدعم هل

 هدنتیعم یرکسع رس ییا مور حد اشاب فسوب ید وقرب نییعتلاب اشاب

 ۰ ردشفلی هداما هرهشیکی هرزوا قفلو | "
 | ید یسیکیا اشاب تسو یهجقوق رو اشا دوجم یلدمارد موح رم

 اشا فسوب یزورپس یدبارلشلوا رکسعرس هدلاح یراقدلوا هلک ندتلنایعا

 ۱ ییسودنک هلعلوا للغوا ثلک» لیعاعا نالوا نابعالا نبع دلا مور كيسا ۱

 ییالوط ندنفیدلوا رکسع رس لوا ندرلناو یدراتوط هدنفرط تسوا رانا

 هچرک او یدیا هدنسوزرا قلوا هروم عاف هدلاح یغیدلوا لعفم عبطلاب
 هب هزورپ ارګ ندنفیدلوا یسهبلام هوقهدهسیا قوب رکسعقاکرادقم هدنتیعم

 ندنغلراد هن زخاشاب ىلع یلنلد هن هدقدالشاب هن ر رک یرکسع دوانرا توقیح
 AN ا نار رع لا و هاب دیقیچ

 شا فیلکت هباشاب فسوب نص وصخ یسلدا تکرح داحالاب هلیسودنک و

 كم رش اوهداب كناشاب رع هدب ودا جرج یسودنک ی هراب اشا فس و هدهسیا |

 هل رهدرکسدوانرا هی رعوط ندب رغوط ندنکیدغا زر وج سلوا ترهش

 ردق كينوا بور و نیسشپ قلیا رشیکیا هلب راہب قب راچ لرد لب وس زا

 تکرحو رايا هرزوا كنار ورم ندرالتسفو لیکشت ودرارب و رب رک رکسع ||
 هک لصن قرهلوا ندننادناخ قلهقسوط هسدا اشا نو رب ورع ۰ یدیشلیا

 یمودنک هسیاشلوا اوشو سار هراهغک نوتاشا ی طصم ىل هردوعشا |

 ندحراخ هدلاح یفیدتلو هدن_سامدا قلوا یر كل را هقس وط تهجد

 هنس ودنک یسمزاب رز ناول وڪګ دوخ ر وک اا و

 یلخدءكنهروم ىع نکر ر وط هلب وب یتحصم تان ول سوم ندنکیط نازک طب

 ردد لقامراک كمع هدر وم نکیا مدقا یر تو حف كندسلف نالوا | ا
 هلکعا افلا هنتف هنحا رك ع وب هلا ااو ضوب و هعاشا رازوس وللو

 سام TT دست سر تم



 ر هدنحا كنود 1 جد ور نکی کتک تب فوت شوم ادا تسو

 اشا تسوب راشمرب ودنا تعجر قرەلوا ناشي رپ تیم رکسع قرلوا ادب
 دوم هبهرداب ۳ £ نداروا بوراو هب هز و رب قرهلوا لو ردکم جد

 : . ردخلیا

 نادراغا زو اه هدنرلهب راح ابق شا نالوا عقاو هدنرلتمج هلاخرتو هیاب
 هدان زب هدهعقاو تاب راح وا اشابدیشر دا یه ا قك

 0 | هلیلزعو تاقرتسا یا اشاد دوبل وا هلتمحو یدشعازاق ترهشو ناش

 | یقاسبل كناشاب دیشر هچرک ۱ بودا انا یتبصت كنبسانم رکید ههلاحرت
 ی . قئرا شازوب یسدهرا هلا طمع رب :دکمادام هددسلا مولعم جد دکل ود

 هتسودنک قرهللوا عفر ندنسهدهع یبصنب هلاحرت ندنفج هیلوا اس یماقب
 ٠

 ]| ناشیلاعرممانوا یدک یرغوط هن زاغوب زکدقا هرزواكلرب و بصنمرکید
 ۱۱ نایت سا شا کی رس ید یاعنا كال هار بولوا زادضا
 ۱ ا ۰ یدلوا را تقر عفد هکناص یداشاب دوبلوا ۰ یدلروب

 | لصاو هنسهلحرم وصهرق صکب هلتکرح ندرهشیکی اشایدیشر هیلاراشم
 | قطصم شي ورد هدر كنس لدنلف یطظفاح ی ندو هداتا یچیدل وا

 ۳ . یاس نم رچ قالا هجورپ و یکلیلاو هللا یکلرکسعرس هروم هاشاب

 e لالخ ید ا لاو ندو نالوا نم ندنا ضی وقتا
 PY ۰ ردشف وا هیحوت هتسهدمع اش ادہشر هدالوالایداج

 1 یو لدغ داثک ) ید نویامش یاعود هلییسح ی رقت كناتش ممموم

 i نوک یججوا هل رخالامی و ربا تدوع هژیس هم نهز ) ید هرابب

 2 ٠ ۰ یدلو لوصو هب هنطلس اراد اح

 ورت مر وج نانو هد يعم ۳ شاب فس وب یز ورس

 هداتاو هرز وا یساهنا كناشاب فسو داکعا تافو اشاب ىلع

 تا e دوج موح ر یل همارد هلا یناربمریم هدر یعاهس مروج

 : ۰ یدلروس هبح وت هناا فسو یسیشاب

 e + یتش عیاقو ۴
 | كتر قطصم هداز اشاب ناعع ناتلو ننه هدنلوسلک ندرودص یامدق

 ۰ یدلروب قالطاو وفع هدنلتاوا یسهنس زوقط زوتوا وبشا

 سس ن دنس 7 قرف هرزوا یا نایب هدنحم 1 یدنفا دعسا



 : را و الا مزالم هلن

 ناب نیر یراذانعسا یر ناما هدر ج لالخ موس هبلط نالوا

 1 لا هداز قدص مالالا و ا ق و یس ردن سۇر اط قرف

 ندنرقدلوا تم یوم هللا توتر ندا و یدافحا و دالوا كنيدنفا نا

 هلا لزع 0 یح زوفط نوا كس رع كرهلب روک موزا تشم لدبت یالوط

 ۰ یدلوا مالسالا میس ق رو ا هعفد یدنفأ ممصاع ینطصم اد یکم

 نا ۱ سر هرکرب هد ,N ید هرزوا ینیدلوا دیلعتل ود ن رد فأ

 یدلمو ع ةیلط نالوا غلاب 4 زا ید ییمزالم تدم الا هجور بولوا

 € راخ یا دا نالوا سی رد تتار دم هرلندبا تر : قاق ا ناعمالا

 ةجرد یراعآ هکاش ا ردو رولي روډ اتطعا یوا سۇر یسهبنر

 ان کا هدرپخأتو و عدع وب / و و ا زاب هرزوا باترت هرو تب : افاتما

 یدلکح وراد دا نکیا قح هلاق یا نالف هلع ندنعوقو اطا تیاعص ۱

 عیطلاب راس هدبا . قافصسا تاساو رولک هعوقو راضارتعاو و ولو

  كناصما نیل ن کیا مولم قاتصسا كن 1 صع) ندنرلڪاو ا سو ام

 یهلوا رعد ررظم ود قدم هنارواط هم ال هدر دلتص یا

 هدناشماتیقع تاعفدلاب و ىدا رولوایداب هنناضزتعا ا سا رکید ا

 دل رانالاق ا هديا یو ید قلخ تولو ع وقو عن 9

 ماشت ندنناصا سور رلمالسالا حش 1 زکا داکنا لج هم واق راسكنا |

 تیقع الا ھه جور هر و یدرازنسیا ۱ كعا ربخأت هدنلولحت قو كردا

 ۰ ردششنا 0 یو ید یلزع عوقو كندنفا هداز 3 هدناشما

 دن و هب هشیدناو مه و هاب وا رایدنفا مالال مش و ا

 تکرح قبو هلیماع هنس هدعاق ) نا وا لجرا ناهءالادنع ( ۱ ۱

 ی هرطاحو تازو ی رفاتعسا 2 هحرد وع وم کن دی هدناب و ترا

 را هسلیا تودو ماها نوا یال وب عوفو لر هلماعم ی یک تفار احانو

  ندنراس El e ق زاوا e من یاح الصا

 3 ۰ یدا زارو

 ارج نان لوا را ی رب کی نوا كنبحر ۰ هنس نکس

 هاش ورفداو ۳ ۰ یدل و مانح تا اوا لوالا حب 3 ر وبشا قل رش .مماح

 a هشورغ رر نوا نت رو هسیک ید روا e نارا فرص

 ۰ ردررج هام 2 رات یدنفا كاا یفیدلوا ۱۳ 0
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 ۹1 و
 رو اار نام نالوا ره كتو دم و و ن ولا

 || شورغرب هدرلهرشط هن بویلوا لباق یسارجا نکیا شلدلا عاسبادیدش

 || مس هدنرایع نوا هداشاوب ندنفیدلوا هدکلربو بولا هبمراپ شقلا
 | هک دیدج كلهراب شقلا قرنلوا غالبا هنن رایعر : شقلاو مض سلاخ
 تاسف كرا هک ینحا هلا هیلعتلود تاک وکم او یدلسک

 || ۰ یدلزاب هیلعماوا هفرطره نوجا یاخوا فرص هب هداب ز ندنراهررقم
 ]| ضوح ناشلوا داحا هدءهرمام ٌةناتسرت یسهنس یکیا نوا زویکیا كب

 قلوا عارذ نوا افعو شب قرف اضرعو یمرکی ز وب الوط هدنناب ریبک
 كنلوالا میر یسهنسزوقط زوتوا وبشا هنساشنا كضوحرب رکید هرزوا

 ۱ ۰. یدشوا ساسا عضو هدراتم تقو ینوک یصجو | یمرکی
  رهظم ههناکو لم داقعاو قولو هلهجوره اشاب ىلع رادفس مظعا ردص

 یلعو دون یسک هکساضتقا نامزو لاح تلود دبموع اص هد هسلآ

 مرک ندنفیدلوا شلنا تیمها بسک هنوک ندنوک یتمصم هروم صوصلنا
 هدنرادص مات كناذرب راوطالا برج شمرو شمروک یراکزور درسو

 ییا مور كښ زاغوب زکد هرقو شفلوا سح یک رک یموزل یخ وب
 یرلقا-صس لیاهجوقو راکدنوادخ نالوا رومآم ههظفاح یتلحاوس

 هد اعسرد یتوک یج رکی ج اشا بلاغ روهشم ر زو قرصتم

 روع" بولولپاق هرسارس هنسودنک دور ولا یدل هب یلاع باب هللا لوصو

e ENE Ea EK CAS RSA ٩ U 

O O NOY Eو  TE TIDو سیو ساک  

 7 9۳۲. ۳ یک نیس ھیٹ
 اشاب ناقع یک رک نانلیق هیت هدنجا زاغوب نوجا یسودنک بولی ریدیک
 عير هلتهج یقیدلوا شتا رادتا هب هظفاح ما هلبا تماقا هدنسیلاب

 هرداصمالب هللا لزع ندنرادص اشاب لع رادحس ینوک یصنوا كرخالا

 رورسمم هلا ترادص اشاب بلاغ هبلا راضمو رومآم هتماقا هدیلوسک

 هدلیذ یتروص كنوامه طخ نالوا رداص راد هترادص ۰ یدلروب

 ۰ رونلق ءوالع هلبقر (ه)

 تیک و مادعا نك كن لشد لا ندنساسور یرصکی اشاب یسح اغا
 . ندنعضووب كنا ولقاحوا هد هيا شما ريهطت هصبا یغاعوا هلیادیعتو ین
 قیقح یرلکجهدیادصت ءوس هنسودنک قرهلوا هشیدناو رکف راجود
 هجاطا یدل قحنا بویمهلوا لباق یماقبا هدنفلاغا ی ی قترا هلت وا
 لڪ ندددحردص هنس هدهع اوا مرلم د یشو هدنتطلس برق
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 2 را

 هبج وا یراقاصم یلیا هحوق و راک دن وادخ هل .ط رش ی هظفاحم زاغو نالوا

 4جو هاا دجا یسادنتک لوف ید یفلاغا یرهکی ۰ ىدا | 5

 ۰ یدلدا

 یدنفا نا ولس یلاع ردص یادنتک ینوک یعنزکتس نوا لر الاعیر
 یدنفادیسدج یرظان هناگوطو ادنهک یدنفاقداص تاتکلا سسر هنر

 ۰ یدلوا یرظان هناخم وط یدنفا نایلسو باتکلا سیر |
 سا كناشاب هللاروت ر زو هدازاشاب دیج لیلخ یظفاحم یسهرزج یل

 هرقنا هدلاح یعیدل وا تاقاکم نایات رک مدح نسح هدهطفاسح

 ع لصاو یسدعتو ط كنا دادم هرف قرصتم یراقا_ یس یرغلاکو

 یرغناکو هرقنا تولیدار ۳ هنسهظفام نل تصنمالب هلعلوا نوامش ۱

 ۰ یدلروس فیطلت هلا هبحوت هنسهدهع اشا هللارو ید یراقاهس ۱ ر

 مار ههرابز و رو هشورغ یا قصاو ییا نوا یا هذه ا
 ترص هد دن اح رکندو نواه یار ط هدندن احر , كننوسلا ییدع نالوا ۱

 یدیلقت ندنهدلوا زا یسوزاب نکل بولوا شوقنم هیلعلاةفاللنا راد |
 ردنا لاسعا لق قردلوا اد رلنزیلق تردا زکد یا هلفلوا ناسا "

 هلر وص قحهسهنل وا دیاقت و قلوا روحو لورم لوا شه ندنرفد) وا ۱

 | رغط رب ام كنفرطرب یل ۰ یدال رثکت یسوزاب هرزوا قانوق ۱ ۱

 هدنطس و كنفرط دو فاع دوج نامز نیو ناطلس ملت و

 سس ید د هتنطلس و هکلم ما د هدنسهرادو ا ةیلبطتط- ق برض

 ۰ یدل وا برم دکس هرز اوت زرطهدر خ الاعب ر رخا وا قرهنلوا

 ا رحدرب ندب راب ره لاب باص هدنلس حول نالوا ی لس لر الاعب ر

 * یدلدیایکلنش بوط اِ یدنلوا هيم ناطلس هیطع بوغعوط |
 یمهعلق شافو یتلابا نوز رط ینوکح یصتلا رک كنالوالایداج

 هب اسان نیسح رب رو هداز نجس یظفاحم و یقرمصتم دن زات و صراق لظفاع

 هباشات دجا دیس یللیا جا رزرو یلاو ردلح یراقاصس د زاب و صراقو

 تراما 2 1 خاص حاطا راو یسلاو ماش یا یدیشلروم هج و

 E رح الا ا|یداج لالخ هلکعا نیت یکیدمهدیا هر ادا هلهحو قبال یاح ا

 لب اج یصنم حاح ترامآ هلتلابا ماشو لد و هنفاطفاع صراق ی یتب رومام 3 ِ

 : ردشف وا هرج و هاش ۳ یللی کا هبلا راشم ۲

۳۹ 
3 



RAR 
 لالخ الم تزع داز ۳ نانلوا قذ هن اشک هلبسهوفه ىن عل ا الام هح دا

 یدلدا قالطاو وفع هدهرخ "الا یداج ۰ 5

  9و یاشا هدنروص قفا وم هن و امت یاضر اغا دجا ییساخا کار

 الا یداج ینعلەدنرو م نوک شب یللا ندننصتذییبم هنخدمهلوا قف وم - خرهنك 

 قیرطلا بسحو یدلوبعوقو هلسلس هدقاجوا هلغغلوا لزع هدنسیکیا نوا |
 لوق 0 یناب یرغزو یسانا یک انا یلع یمادضتکلوق ۱

 ا ترول و ا یرغزانا نجلا ینا یصفوصکتابسو ینادخک | ۲
i ین :یباتروط اتا مهار رو قاب کرک ادا ن دال 

 , Aدن 2 وا ی

 م اغا دعسا یرظان همارد توک ی درد نوا كبحر 1 1

0 e هیجوت SBS نمرج هلترازو یالاو هنر هرزوا كعا 
E ۰ ردو اشاب دعسا رهام رعاش روهشم 

 هدانناوب کئ را ارس ر او شما ناش ماا |] .

 ەنسوشراقەب رق مان وسد و ناک هدنسهرب زج زقاس یرلیک دیدناب زا ماطر | ۰

 فسو یظفاحم زقاس هنن رارزوا هدهسبا راشمراقج رکسع 4 هرق كر ەلک |

 ال یراق كن ایقشا هب راحلا یدل هلغغلوا رکسع قوس ندنفرط اشاب ۱
 ادا ناتو اا اكو شغآ رارف یسیفاب قردنوا ۰۰ ۱۰

 سو لوس اراز کریو هندافترد یرادعولش ۳۱۰۲
 او قو را او ا ا ر نار ورمدهتوا ۱

 تدام قلا ید ندنراصح یلوطانا ورد هنسش دن بولک هلا بوط ۰

 ا ت پوط و یکیا روک ذم ید ندهلق یدب دعباعت ۰ یدیشلوا

N ۰ ردشفل وا اد هدف رش ناضمرو 

 ا یسالاوهقر هدناہج وت نانلوا ارجا ینوکی ع درد كلا وش داتعمرب

i یبیلاو هتطاو اشا قحلیعاعما رب زو یسیلاو ساویسو اشایدجا ر زو هداز 

 كنب لیعاعما رب زو یظفاح یروس هلا اشاب نیدلالالح ر زو هدازرابج

 رهشقا یاب نامرق بولوارومأم هتماقا هدفرطررب یرب ره هلی عفر یراترازو ِ
e ىلع رادملس قباس ردص ےقم هدنغاط روفکت هلقاخا یراقاکس یارسقاو 

 ساویسو هباشاب نیسح توق یسلاو رکب راد قاطا هجورب هقروب هباشاب ۹

aچ قلا  



 | لو اشا رغ E و دا مور .قبسا نانلو ر ی لی

 | هداز سواوق نانلوپ یظفام شین یلایا هسنطا هرزوا قلو هرادا هبا |

 ]ا یراق هلاوقو كين الس قاحلا a ینومطسقو هاا نیسح ۳
 ۳ یدلروب هج و هباشاب ؛ مهاربا نانلوب یظفاحم یزغا یاجو ی

Eیلغاطروفکت نانلوا قد امدقم هلغلوا دودعم ند ناب وسنم ىدا ت  

 ۰ رد قالطاو ومع هد  هرصو" ا د

 كعد نابعش ناح ےب او م ثایطلوا هوم ندشرط نارا هاش

 داتممر تولک هیلامبایب ۰ یدلو لویصو هتدامسرد نوک ی ممنج وا ۳

 یتاکرسو ید ا د کو یر ذکتصص» و روک ولکی ل ۸ دنسودنک 3

 0 : و ۳ 1 رکروک شوطنوف هے 2 رلمدآ رفن یکیا تا در

Eهدیارسمقا كناقا شاه یشاب ی ویڈ نانل وا نییعت رادناتهمس هد هلا  

 e یدلردن وک هنعا وق عئاو 1 : ا

 یا رو هرژوا ی عدو لوصا لوک ی ی رکی كنابعش اس ےس دی یاب

 ۰ یدلروب هرج ولا هباشان لولم ندنعدق نادا دباب جو قاقاحو ۱

 قلوا دودج یاصوا هو رط نمز نا را روک ذب ءا ول هکر ید یدئفادعس ۱

 هل رانا ادا شر طل وا | هدنتروص قلترو و قلقاجوا ورپ دمدقنام هلبتمح ۱

 تاییجوت هل دبس a نوا صعد ن ؟رولک هنلوا هیچ وت هدنعوقو یبلالح ا ۳

 ۳۳ تارعاو یرصت یس دف صهر ع دفیص وا دودعم ندنبص ۳ ۱ 1

 راخ ندنسیعبط لصا هسیاو یدیشقلوا فلکت ما زا هلیسارجا 0۳
 ۱ ا E ملا هی رحم هدع صه م یو * هرخالاب بولوا ت تا

 دلش ۳ جد یساهنا ٍكناشاب فرو انشور درک لو هش رص الرا

 ريد قا فرص نددب رباب نامناح هرز وا یس لصا تشبه هلکعا دم ۳

 1 ۰ یدنلش هیج ول هاش ۳ واب نارا

 هسنارف یراګ ند نغیدملوا یسهدهاعم هلبا هیلعتلو د تن نداد راسا | بس

 هود هم و لول رک دیو کیا کیک بولک هریدناب |
 | لالخ قر هنلوا میظنت یسهمان دمع تراجترب هحیدقا هدننیب یتلود رو |
 یهدل وا رضاح یسچلیا ریلکنا ہد لام یو همانتبدصت هدنابعش ۱

 هلیقر ( 5 ) هدلید یلاجا كاا ۰ رد شخ وا لدا م هدلاح ۱

 ۱ ۱ ی و دار ا



 « یدلراقح ندنداعسرد هلببصنم هب الع هرکص یار هدهسلا شملوا اب رد

 ۱ ۱ یزکی تلاو 2 ونلک نانلوا نیت یا لو ندنقرط یلود هسنارف
EEEو هنسودنک هدیمظعا ردص روصضح یداک هبیلاع باب  

 نواورومس شوطنوق هن رارومآم یتیعم زکسو هنلغواو روک روع ولپاق

 فوص هنن رامدآ رفن رک س نواو راکر وک متاق ولپاق ه هقوچ هت رامدآ یکیا
 £ -  یدلدنا سابلا راهک ارک

 و وا هود یار یب را ك قیر خور

 هت رب هلبا ینو لزع ینوک یحندرد یمرکی كن هدعقلایذ ندنفیدلوا ردتقم
 ۰ یدنلوا بصن سوطناسی رخ یدیلو هرم زوربس ندرلیکیا نوا
 زو هلبا روهظ نیغناب ندنلخاد یسوبق یلعبج ینوک یحنزوقط كن هوا یذ

 هدنلخادیسوبق هناسرت هرکص نوک جاقر ۰ یدلوا قرح هناخ ردق یللا

 ا رذق هرهغ تفو شاد د هلا روهظ نايات نکیا هدنرد تعاس دصک
 و

 ڍڳ تاهیجوت ضمب و نایعا تابفو 6

 .یهخرچنانلوا ین هداقوت هلبا عفر یترازوو لزع ندزوب رغا الاب هجورپ
 ییعب هدنرورم زور دنچ لوصولا یدل هداقوت قرهلوا حازمان اشاب ىلع
 | ردشلنا تافو هلیدوعوم لجا هدنرخاوا كنمرحم یسهنس زوقط زوتوا وبشا

 تاستناهت رلهرباد ارزوهدنسناوج مایا ۰ ردیلهنوق لصالایف هیلا راشم

 یدنفا ىلع هدشايم رااغا چا هلیس هسب الم قتلوا ردنتم هغموقوا وزای و

 هن رفس رصم هلا اشاب اض فسو هدلاح يعيدلوا شالا رامتشا بسک ود

 تودهاباستنا هاشاب ديشروخ نالوا یظفاح ه ردنکسا هدعب و تع زع

 مادّسا هدنتدخ قلادتک ینا هدفدلوا یسلاو مصم اشاب دیش روخ

 هتداعسرد هدنلزع كناشاب دیشروخو شعا ماکب هلیسهنر قلیشاب جوقو

 قبسا نادوبق هدنرفس هیسور نالیجا هدنس هنس یکیا یمرکی زویکیا بولک

 هرتسلس هلنارزو هر هنسهدمع هنرزوا یمهیصوتو فی رعت كناشاب خاص

 شالهرق ۰ یدیشلروی هلاحاو هیجوت یتیرومآم قلیجهخرجو یبصنم

 یداب هت رفظم بوراب یبادعا فوفص هلا ماصتقاو موجه تاذلاب هدلحت مان
 هتداع سرد هلا نوامش یودرا ۰ یدشعا ناشو تبص تسک هلغلوا

 نادوف هدعب و ماقما هدنلزع كناشاب شع مظعا ردص بودا تدوع

 دو
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 رو ار ول هسور هداننالوا ۰ یدلوا یسبلا و نوز رط هرکص هامدنح و

 هدهرقنا هلا لزع هدعب ۰ یدلیا هعفادم هناعیص هدک دنا هرصاح ی هعلق

 هدا لوا بولوا رورسم هللاا نامرق هرکص تدمر و ر ودام دتساقا

 | ا هلداونع كالردسع رس هذ رزوا كب ها ربا یلهکت ناسا نایصع

 هنسهرب زج یل یسودنک و هرداصم یلام ندنکیدمهروکش بارب نکل یدلروب

 هلترازو یاضا افا ۰. .یدنلیف لی و هناشک ام اس یدنل وا

 لی وح هنکلبلاو ساویس یی رومأم هرکص هنس چوا یدلوا یسیلاو صرات
 انوغ ردت یآ جواو یدلوعوفو ترفاسم هدنررا ولا یسلاها بونلوا
 هنسر هدعب یدتا تب یرلنا ردا هبلع هنسلاحم تباہ یدلوا دتع

 قلا زوتوا ۰ یدنلو هدنرببصنم لیا جاو هبالع هنس یکیاو راصح هر

 توق هددافو الا هحور لادم ترار طفاح هزوب ا
 یعمطو فد رعت "ییغتسم ییعاصم کہلا راشم کرد یدنفا دعسا ۰ یدلوا

 ىنا ۰ ردفیصوت ةتسراو هسدا

 لصالا ف هلغلوا توف اشاب نیسحناربم بم یسک رلکت یتلاا ماش سلبارط

 مدقا ندنوب نکیا قم هدماش ادعاقتم ندنغلاغا یرصک: بولوا یلهیقزال
 هدنتلاک و حاطارما هلبا یاریمریم هنر هن رزوا یمارما كناشاب شب ورد

 ۰ یدلدبا هیجوت یتلابا ماش سلیارط هتسهدهع اشا دمخ نالو

 كنال و الایداج یدنفا هاکا فسو ییبما a8 ندهیلعتلود لاحر "هجا

 , ۰. یدلبا اش راد مرغ ینوک رازب یعکا
 ندناتافو هلبازارحا یتسهناب هیساحم شاب هدین اخ (دیطادبع) رود هیلاراشم

 هدهرومهدنگ رات یدیللازوكس بول وا یلعوا كنیدنفا هان نایلس للهروم

 هلا یدنقا ناعم یردار وب و یدنفا هان یردب هدز وقط شقلاو دلوت

 هنسهطوا یلاع ردص ی رم رد ناسکسو شا هلو اتسا هدکلر

 تافوقوم هدشب ناسقطو شارو ماکب هلیسهبر قلناکجاوخو غارچ

 زکس زوسیکیاو شادیا مادختسا هدرلت رومام ضعب رکیدو هدنغل هجاوخ
 تدوع ۰ یداشلاق هداروا هنس شب بودنک ههرلکنا هلترافس هدنګ رات

 هناسرتو رانا هدعب و یباتک یریکب دورولایدل هلوبناتسا هرکصتدک دلیا

 یرادرتفد تاکر هدنس هنتس ترد کو شقل و هدنرات را جو

 هدنفلا اک ناطلس هلادبهو هدنرلتراظن هناخ مهم و هن اڪ هدعب و شلوا



 ۱ اب
 اقا لر و زنا ِ سما یا بیعت یتونامش یامسلحاش شاطکشب و

 یەملوا فرطر كندباهو هیاباخو ۰ رد و هدنفلا دّک ایظعت رادص و

 زوتواو یحناشن دوعلادعب و یتیما هرص هدنسهنس ید ییرکی هنب رزوا
 تا همهام هناتسرت رد زوواو یلامردص و ن ہد ہکدا

 ٠ | زوتوا ۰ یدلردنوک هبهنردا هل رومأم هعیابم هدبتلا زوتواو ۰ یدلوا
 بولوا توف هدزوتط زوتوا ۰ یدلوا یتیما هرمام جام انا ان هدزکس

 | تلود و ۰ ۳ رقد ا ی دم هدازېش

 .i شعا نکشلدو جازلاددح قحا بولوا تاذر
 | بصنم هلکعا تافو هدهرخ تا ج رغ یدنفا قطصم ماما لوا ٌهبساح

 ۳ . یدنلوا هیحوت هبیدنفا تبا نام یلوا فرصتم روک ذم

 ِِ : یرصع ملس ناطلس بولک هتداعسرد ۰ ردیلهسورپ هلا یوم یافوتم
 | كنبسیدنفا یدیشلوا ادم هدعبو ماما هب یدنفا هللادبع یرب ندنلاحر
 لیا دخ ینلرادهسیک سیئرو لخاد هب یناکجاوخ كلاس هدنسهیاس
 ر ایا نالا یدثوا
 . | اقاسنو لکو یهرک ذن وب هلیسهسبالم قلوا ندنرهقتمم ی اطلس
 | یدنلوا ت هبوللدم هدننرادصكت اشاب رادلع هدهسیدلوا یلاع ردصیادنمک
 | هدهناوود بصانم ضعإ هب قردنل واقالطا هرت ذدک دنود یرودلرادلع و

 ا | تاذ و نوردفاص یدنلف مارعسا ناوک ناطلب هعدع قلاراو و
 Ê ۰ هنع قع ۰ شعا

 1 لئاوا ید یدنفا قداص یداماد یرب "ناو یس اک ناطاس ناب

 ۱ یداماد یرونا یغلادک ناطلسنالوا لص هلغلوا توف هدهرخ الایداج
 ۱ ۰ یدلدا هلاحا هیدنفا دو زال

 1 ییا : هدنشب ۳ كبجر یدنفا نداعلان ز ره قیسا مالسالا ج ۱

 1 ۰ یدلبا انف *هلبا رت هدلاح ییددل وا هدنشاب

 نی هرص ندهصاخ یابطا ندیاتافو نکیا لصفتم ندنساضق بلح یزد

 ثلاث ناخ نطصم یردب و ۰ رددنفا دعس دم دس هداز |

 او نالوا ماوعو صاوخ مس هداشنا ورعشو مالسالاغجش هدنرصع
 هدنرخ الا عیب ر ید شا زوب كی ۰ رددنفا صام لیعاما هداز یبلچ

 زویکیاو س سۇر ۳ هدنل والا عي ر یدب ناسکسو دوجو "هراوهک نیز
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۷ ۳ 

 توا ور ی دال تی 1 1 ۱ و

 مد زکسیم ریو هلی سن دنده ارت تاق هدج وا یرکیو هاب راهباب و

 مدد كىس زوواو مک هرس هاب یلوطانا هد ز وعط ا و لوبناتسا

 هش رزوا ییسافوع مو د وهعم رل تخ وس 8 ىدي شمل وا مرلسالا ج

 1 هدنم رح ترد زوتواو یدنلوا ق هب هس ور و لزع هدنس هنس حوا زو وا

 هدنعان وق هس هم ناطالس هدرادکسا تواک هتداعسرد هلغغ وا قالطا

 كن صع ۰ زدشلنا تافو ۵ طی ےس زوعط زو وا ویسا نکا هرزوا تماقا ۰

 نايس ۰ شعا تاع” فراعم تادر تبص شوخو ارا ساع ندنسالضف |

 ردراو مدا ر رار د هداز فاشک ندیلاوم هکر بد هدنس هع وج یدنقا قلا

 هن روما ر ره كنح وز ید اب تولوا روحو روبح تیاغ هنلابع ۱۳

 یساضف هطاع هدم یدنفا ییز ههداز فاشک موقرم هلغلوا لس

 روما نوت ا یمهمدخ ری كن هطاع هدن_باصق یان ۱ تو٣ لوا درج وت

 یوتف باب lM ا هب هبع رش "یوامد و هلخادم در رک

 باج هنسلح یهداز ی A یدنفا یی 0 هل رعا کش تولک" 4 یهان

 یرادصقعرب نددامقا aA هم دلم تم یربعف دبع و مدنا ول وش ها "۱

 هدلح وب هدهسلا بم هنضرع نوسلیا هبج و هنلها ییولوم بصانم ید ۱

 هری هلغلوا زالوا قصه لح تولوا "یمانعم لابع دارم ندلها

 دعا هج وت تب ولوم هزکلها دبخو كدر و ییهطلغ ود ردلها هباضق

 نیما 9 سا همسان ود هم ردش راق یکلایع هروما دول ا

 هتاعسرد یربخ یتافو كناشاب دجا دیس حااریماو یسیلاو فی رش ماش

 هلیقاعا یرقاصتس سلبانو سدق ناک 5 جاح تراماو لاا مادو
 بلح و هاشاب یطصم یلئالب یسبلاو باح هدنچوا یمرکیكشرش ناضمر

 ۰ یدلروس هبح وب هاا درج و نالوا مقم هدیحاسص راصح هرف لاا ۱

 كانسیتفیماضق هکشلس نیک هدنخاصس لبا اشابدجا هیلاراشم موحرع

 ولع تامدقم ندنسالع یبهدلب و ندنردب هدنسانا وج مایا ۰ ردنلغ وا

 لبا جا هرکص تدمر و راکسوه هنراما قا رط ار ندکدتا لیصح

 نک ر دیک هنن رفسمصم اشا اص فس و قیساردص و ۰ یدیشلوا لئان هن للسن

 زکس نواو ید شردت ا بصز یقرصتم ییا جا هلا ینا ریمریم نر ینا

E Waلوصو هاردس ییسهلباغ یاهو نکیشلوایسبلاو هدح - هژنراز زو  
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 9 ییا څا نانلوپ هدنسهدمع هلا تدوع ندرصم ناذیتسالابقرهوا

 ابفاعتمو ارد نادوبف هدجوا زوتواو قرصتم یلیا هجوقو راکدنوادخ ||
 یلیاهحوفو راکدن وادخ هن هلا وفع ندقلنادوق یتیم دن زا نالوا عفاو 1

OVI را ی GOO a ° LATE PS 

 هن رزوااشاب نجرلادبعیضاق هدر یعرکیزویکیا ۰ یدلوالوغشم هلیسهرادا

 هدعب و یزاغوب زکدهرف هلبا بلج هلوبناتسا لاصفنالادعب و یسیلاو نامرف
 ندنحازم فارحا هرکص هتسرب ۰ یدنلوا بصذ یظفاح یدک نیجام

 تدوع هننطو قرهلوا هدعاسم رهظم هن رز وا یمعا افعتسا هلدحص

 نشاو یوئرط دورولا یدل یولوا ر وعام هواه یودرا هن نکیسخطا

 هنس جاقرب قرهلوا رورسم هلمتلابا هروم هدعب و ر ومآم هنسهظفاح یروسم

 هدنسهنسیکیا ز وتوا هرکص ندکدلیا راس و تورت بسک با ثکم هدهروم

 هدشب زوواو یسیلاو رکب راید و سا نوامش نداعم هدعب و قرص

 || هدعب و ینرصتم ناخو راصو ندآ ابقاعتمو یبسلاو هقر ابقاعتمو بلح
 هدهار لالخ نکردنک هماش تولوا یسالاو ماش هرکص هنسیکدا و ردلح

 ری زورپ لداع هلتتسن هنلاتماو لوقم ارزولانیب ۰ ردشلوا رارقلاراد مزاع
 ۰ هلع هللا هجر ۰ یدا لئامالا ردان

 دلباباصسا یب راقا ضعب اشا دمع ناریمریم یسیکب رلکب ماش سلپارط

 یدیشعان رلشدا یفانم دت) ادع دعا هدارف و تابص توعبج هتلابا رود

 نالوا راکرد یوادع و صقعب لس لها كنا هلا یلاها هوجو صعد

 راینس ندنرلکدلیا كب رګ قلخ هلي ساعدا یقیدلوا ندنس هشاط یریصذ

 ۱ جاقرب ویس ودنک ردا موحش هنعان وق ناک هد هیقذال یتقو دی و

 ماشسلیارط دورولایدل هنداعسرد یربخ یرلفدلوا شلهراب ینب راقا رفت

 ۰ یدنلیق هیجوت یناریمریم ٌهبنراب هکب نایلص هداز مظع یلسلم اج یتلایا
 هلغلواتوف د یدنفا دما رد هداز یک اوک ندماظع رودص هداتاو

 دجا ناطلس هبلاراضم هک هل وش ۰ رونلوا رادتا هاب كنلاح هجرت

 ندندافحا یدنفا نیدلایلو هداز یکاوک ندنر ودص كن راتمضح ثلاث

 زوعط ناسکسزو كي ۰ ردیلغوا كلضاف مان یدنفا هللا ضيف ندنلا ومو

 کر ةیاباب هدز وقط ییرکب و كالس هدر یجرکب زوکاو سردم دن هرس

 هدز وعط زو واو یدل وا یهیضاق لوباتسا هدنکیا زو واو یسالم دسو ر

 ,EEA TE 4 7 ۵ و

 ۰ یدلیایاکدنز قد رطیط بویمع قوح یسهراو یدلاییسهبنر یوطانا

CF 



e 
 شعاراو یر کد لوا هدست ری اتما یایشا هنا واتف 0 هکصنف

 . هيلع ةلاذجر

 يوا نو وا ندا ىد هلا وا ا مزاعاشاب دو ےک رک ںی |

a۰ یدلرود هیج وت لانا سا و یناربمرب هرات اک نیسح یلغوا  

 كنەدعقلا ید هن 7 هلل وا توفهداتناو یدنفا ی ست یار 1 نوا ناود 3

 یدنفا قضا یدتمم فدا ندنردحاوخ هناح هسدنه وک ی کد : نوا

 ۰ یدلوا یاجرت نوامه ناود

 € تای شد نانلوا ار ارحا هدنهح یسلاوحو هر وه 9

 اچ تاعوفو ضعب نالک هر وېظو #۴
 نت زاب ثكحهالک ندنکیدمهاب ر ی شیارب ۵ دیدقرط هر ود ید س نکع

 شارو قفلوا تبشت هه وف تاکرادت «رزوا قفلوا تکرح ندلوفج وا را
 دوبل وا ر ییا مور هدالوالایداج اوا هلکلر وک ند هسیلاح

 ۳ یدشع 3 تارا هک ر 5 را دلم عما شا ۵

 یراق قیاس ۳ E هل رکسع هک ولتلک اشاب ر ییطصم ی یلهرد وعشا 0 وه ۱

 رگ قرصتم یرفاصس هبنولواو هبنولدو هبنایو ۰ یدلرپ و هنتیعم كنا ۱

 , یلدا روما دن رووا ها هاب رکسع فو كم نوا اسان نو رو

 رکو یرانع باب راو اعر هلا تنتلابا لبا مور ے یرکیعرس تنعمو

 یه زراعت ی لب ی ا مار تر یا
 میاد هدروسیلک اش رکرش نوا سر یر اب
 یودراو ۰ یدلروس نامر N هس . رزوا هروم سفنلاب قرهخارب

 هلا لزع ن دنهدلشالک ا حهسهلوا ردتقم هب هرادا تم رکن هک روما |

 ناتو هززوا كک هرهشیکی هلم وا بصن یرکسعرس هروم هګدقا هن ر

 لالقتسالاب ینوک یصدردنوا كبجر اشاب ینطصم شی ورد فرصتم نهرچ
 نانلو هدرهشکب یاس هلا رو ۰ یدنلوا تصف یرکسعرس لیا مور اا |

 نمرجو هاشاب قدص رکب وبا یلهروم فرصت یرفاعس رهشن ار وو یو | ا

 دن ردا ید گن اش دوبل وا 9 یدلروم درج و ترازو سراب هناغا دعسا ۱

۱ 

 . ید E اب ناعلس نا 8 نا رب» رب» قرص نیک هقود كره دا ا دف رط ا

 . هداز یساتفم شابا ق ات روحا رم اقاس ن الو یرظان دمارد 2 ییاصس

 | كناشاب در دوبلوا طو یدنلبف تار د كم یکیا دنابعم یر سعد



 ۰ ا و تاقا و

 رقم .كنكل رس هروم هس رزوا یراطخا كندتقا بنا امدقم

 لاخر او 5 و یی وفت هباش اب ار را هداز اشاب لع دج, یسلا و

 ی ةماظتا تحت كنغاجوا E ی قو ییتسح نود

 ۳ ,hi اا ید یا هانکتسا یتسهعلاطم و یأر كنا ةدنقح یلاخدا

 e .فاح ےصخ كلی قیسح كرک و كنیدنقا بناح ك رک یدنفا تل ا

 ندنغیدنلوب هبنمالا بولسم نددنفا تلاح جد اشاب ىلع دو ندنغیدلوا

 هروم حورتم هج ورب دعفدو نکل ۰ یدیشفل وا ریخت نامزوا رببهب و

 .ندقدلوا دعلاطم یاح یتج هبلوا تولوا یفاک كت اکرادت نالوا نوجا
 .هصلماج هدلاح ییدلک مزال لاشزا هراخذ ار ۶ هنسودرا هروم هعشب

 . هراوصوا ندرصع یی هنکیدلک هنلوازاّتحا ندنرناصروف هجا وصو

 ی ان شایع دّ هدنص وضح ریو افس قاک رادقم

 ۳ هشأ هلهجو تولطم تكنسودنک هدناوح نالوا رو

 لاسرا را درب ندنداعسرد هلثص ندنفیدلوا یراهنیفس راراپ
 e مهاربا یلغوا دوخاب یسودنکحاب هدرب دقت دل

 را هوق هلا E و

 NT ندرصعو ۰ یدلروب ا

 كنب رمنیفس یرافا- وا سنوتو ریازج نوحا هظفاحم یرلیک كجمدیا لقن
 ۱ ۰ یتدلروت راعشاو را هراقاحوا یرامراو هد ردنکسا اعبرس

 : اروم بولوا جات هتفو هک بودیک رخ هراروا ن کل

 ۱ ۱ تم هام یاعود هل ی ییبم هنعدل وا لیتسم

 eG سذو e هدقرطو و تلوعو هتفرف دعطق جواو نیتفرف

 1 ۳ هعطقنوا عجب هک توروفو قبر دعطد یکاو نتفرف دعطو یکیا

 هد لول یداجنرتلاوا تاک لبا ك نیسح ینادوبق نوامه هن ورطب و زارفا

 هتسهلکسیا هیلاطنا هلبا |عیرسرپس یدنفا بیت ۰ یدلردنوک هبهب ردنکسا

 .دکد با جا یدسزد تاغیلم 0 دم بوراو هرصم قا



 ادوار ار هلا دمت ن ا lL ا راد اب لع |
 لاا رود هلا یتلنادویق ایرد ص مانخ ناوجما قمالوا قلانج ۳

 ریخذو رکسع هدنروص ینیداروب هیج وت لالقتسالاب هباشاب ھارا یلغوا
 هروم ۰. ردشعا ناب E رود لذ اب روم هلیقوس

 تر و ضب وفت ا طلا مظعا رد نوا مقرظ خ صم
 قنا لا AE ll ا یسلاو يع ااا جد وا |

8 ۳ 

 ندنهبج وت لباد وق یہ هناطح رام ضص» ن ۹1 یدیشهروک هیدن وا 3

 لفتسم هدنروما ۰ هی هاو E و هلا هرو قحا بونلوا ر ظذ ۳۳ت ۳

 هجو لانا هر ود د N رع هباشاب ےھارا راو قلوا یآراب ۳ ۳

 سافت نالد ردن وک هه 8 ۱ zi ا ںی هن ورطب الا 9 و 10 1 1

 د عطف نوا نانلوب هل غلق وشاب ےک ك 0 اخ یل هدنف رط ا هاب ۳ 1

 جد 9 4 ہم یاتودو نییعت ابعد ا ن و اه

 ۰ یداروپ هلاح هنس هدع ۳
 A . یلاهاو یدصت هر اضف دف هدررب یرقدراو كرير روک وامر 0

 ءدقزا اا شع وا هن ر ۲ یرقدب اراب هارب ا نیکعا ا ۷

 یعده وا وا مث هلرتسد برض مو ۳ 0 هک وب ید یرکم ع اشد ا

 ۲۱ ا هلا یف هل رب ادت او رقدلوا ور ااو ۱

e 7یا ود ا ۵: تس هع ]ال یک ۶ )وا ماد رسا و دم ءعاطا تڪ قو هنقاط  

 ید ندد ءاح وا | یرهکب دعدقا فا فا نر و هر نوا

  eسا را هداشا و 9 ب ا نایت ا را رک جاد د رفت ك ۱

 هراکاکب یرلنا اشاب مخ ا رد نادوف ندنعیدل وا شلدا لاکا یرب رګ

 ۰ ردا تع رع هندناح زکدقا هلا نوا یاعود هدایت لت اوا کار الا

 هدک دا مو E سا E هم رزوا یی رازق هدزوبرغا 1 1

 ۰ یا شقطاط ۳ تیعجب بوش اشاب رع رب زو یظفاح زوم ار أ

 هار Ee قاک رادنق» هاب راک دا موك هلا ا ها اا هدانناو

 و هرعت بولی رک نرهلق یعوح تنام شا ا ن سا از ۱

 شراو هراوص وا نوا یاغ ود هدانا یراکدشا را ا و رو رام ورات 4 1

 و رانا هلا جارخ جا 4 ۵ و رام اد نانلوب دوامه ها ندنعیدل وا

N2 هریعص نفسو ا  j Eقوس هت روا  



 یرهنشس نانلو هدلحاوس ضعب و مادعا ییابقشا نالک دن راکوا هدقدنلوا

 - || جاسهتا بجوم دورولا یدل هداه برد یربخ یدل وا شلدا قارحا
 ۳ ۰ ردشلوا

 | یواح یایل یکیاو ه رق جوا ناک هدنتع یسودول دی رک هداننالوا ه
 ۲ هیرق تردو ناک هدنتعم زارب وب كنهءدنقو یسهطا ناب وج رکید مان توشاق

 / لاح وربند نلالتخا كنهروم ی یا یسهطا ا یو یکیاو

 | رویغ د ر مان كن نیسح زومام ندنفرط یسیلا و رضم هاب راغل وب هدن ایصع

 ۱۰ در ورا وتسخا توش الوا لا هرم نا او نوا
 | هبلک « رکصندکدنا رسا ین اخ كنتسه رف رکیدو مادعا ةفاک یسیلاها

 : 1 قیر رح تاوداو ترا ۷ هلکعا ا یسلاها دورولایدل هنسهطا

 ۱ ۰  ردشمراب وط

 ۱ د یمایعر یسهبحان هیک فسا عقاو هددیرک هدنبیقع یلالستخا هروم
 ۷ ور ندنرلکدتا موه هن رزوا مالسا لها ناشوب هدره رف هلا نابغط

 هی راحت فرطفرط ىرەت ع قوس هن رارزوا ندهدنفو هیاخو

 ا ا ر اد روداو ودا * یدیشق وا عاق
 ۱ ات لوا تو هحرف هک دننک یبابعسا ا هال وا دناما ندنفرط

: 

 | هظفاح یر هعلق قحا همالسا رک اسع هلکعا روهظ جد یا هتسخاب و

 | درسلفو شالپق یتفرطره لد رک اتقسا ۵ دنفرظ هنسر ندنر al هدیا

 ۰ رایدا شلیا ییطخ ردق هن راشوراو

 1 1 وار فس یدب زوتوا دادعالالجال ندنفرطیسلا و رصم
 | دوانرا یظفاح هرونم دندم ااس نانلوا قوس هاب یک هب سصع نتافس

 ارگ و ار لوصولاب ها هدوس لالخ یلاوش هموقرم هنس اقا نسح

  هلکعا تافو اشاب فی رش یرکسعرس دب رک دانا یکیدلیا رادتا کنج

 د هنسهدهع اشاب مشاه ناف یظفاحم وعمر هدنناضمر یسهنس زکسزوتوا

 .یراد هن زخ اشاب فی رشو یکلرکسعرس د رکو یلابا هدف هلترازو

 ۳ yT هلا ینا رم ربم ةه ر قد هباقا بارس

 ll . شا هل یکلرب لا نیر ومأم هلو شعاب هللا تریغ تسدود هش

 نا وفا ال الا ناشپ رو بوساغم هدفرطره ای شا ندنراقدلوا
 اس .دکلرک اب زکیشلوا فرطوت ایلک یمه دیرک هدنلالخ یسهتسزوقط ||



 لدا د هالا وما اا ندا ناینسا یرلسس صتع) ندرلهدرک رەت ا

EOE EE REG EO O OEY ER e o e E 5 

EEنت تب  

 دل وتو دلت را اهنا ندنفرط یسلاو رص یراقدلوا هد فمامروط لو

 ق هناخ هلا اشاب تارپسو ناعع نوا ی م Nj را تاکرح ۱

 1 روت هبلع ساوا هدهرمص ول اشا ا

 هب رح علاق و صع

 ۳ دن وا ندشن ا اشا شد ورد یرگسعرس یلدا مور

 ر ریکس هنلاص قرهلوا شا همدم یاشاب فو لە وقر یدراو

 ۰ یدردنوک هفرط یلیا یراق یاشاب نویر و رع فرصت هلاحرو
 یسهظفاحن دزا هلا عفر یقرازو تكناشاب خاص یطظفاح ندزا هدهرص و

 ۰ ردشقل وا هلاحا هاشاب رکب وا فرصت هلاحرت

SELاشا قیعصم یلهرد وعشا هل لوا مزلاو مدقا یربخ-لو و مت  

 یکدتا ل اس ون هراذعا کال هدکلکا نوا را هتم رع تاذلاب

 تع نع و تادلا كنا تاب شش ورد دود لوا راسا هداننا و

 دوا |
 مازعا درک دنلاص ییا شاب فس و لەي وقرب اشا شا ورد كالذ لع ۱

 ۰ ین یرع وط هند زا هژسب كنولسوم یهود: ندکدتا

 نس وریا د هيا شل ردا هلی د نالما اشنا سو لا ره رو لا
 ترو» اشا شل ورد ی۶ج ر نا . ىدا تعحر بوس هر دک سا

 هوچمو ندنکیدلیا عمح ابقشا كسی جاقرب هدرلاروا بوشانب یرهنیفس
 تكناشاب رکیوا ند دم هنلوا ا ی نیک دل تایپ ها ضاو

 هلا تکرح ورايا ند: دزا اشا شی وردو یدلک مزال یساشا هدرهشیکی
 ه ورايا اشا نو ر و رع یقرصتم هاب بوتو ط یعفوم 4 امالا

 ت 2 هد رب کک بودی وراي هلردبا تكنجاشا رگ قوس 1

 نم هاب رف و ۳ اا وزد ا الو ر ا هک

 کرج عنام توغاب روان اب ك هد ندقد لوا ها والت اقشا هدقدراو 1

 ناجا اس ول یل ەچ وقر و تدوع هب هنام الا اتشاب شل ورد ندتعیدلوا

 هد ورط ر دوخا هد يت, كس راسعرس یودرر اردا دا اا

1 



 ۱ ند هد را نیش ۱

 ندشیدلوا كعد مقوم N هاا نيدو و ىا ۵ فلت ر ون رط كناسشا

 وهم ا ا 9 یلدچت وقرب ۳1 روا و كناشاب ا

 دنک و 1 لوا دن 1 دس 0 للا تماقا هد ا رد ه هدار ۱

 ٠ ردشل 1 ۱

 1 ام مم یدبا ا ا دو ید و e د

 وا یرکسع ۵ 1 رواکنجو روسج رس هدنتیسد شاپ رکسع رس

 ۱ قفوم كَ درام | ریس ۱ نسح ا هلداصم هلا عا رانا ات

 تکرح ۹ ندا مارک اا ناد الا RIY ۰ دشت قك جد ۱

 ع جلاد بودک هنن اج زوج شا هلا نوا عو ادا

 لبا یلزاق تودا :تدوع و سن تا حر

 2 جوا یکیدلیا 9 و .د زا جدا شات لیعاعا را ل

 ٤ ٠ و داکهر رز وتک 3 الس باعصتسالب ی 0 د را

 u م تایم هنامج قوچرب و u 4 عطق ردق ۳

 ا ناز .رردنا رارف یار ا ید یرایضعب

 ویدنفا لیلخ یرادر ره كناشا نآ د وق ۳ اا رخ و قار ا

 ن رو ا روضح ا دورولا ا ا هلا ۳

 ۰ .یدلر و ید دز قلەجاوخو 10 مانرب 9 یدل ر دیک

 دو شرح« ویا ا 3 e 0 ا ا نادوب

 ۳ ا u هس 0 تب و

 وتو ی ید ر رال .یتیدلوا ۳



 روض لاش رهو دلا ره,یالسا زک ابع ااف وو نالوا مترو
 لاب ی هلاف وس هنتر اا ور كرم ددا مر االوسر تولا رفطعو ۳

 شلروی هدیشک نویس طخ ود ) نوايا عفر ندنرزوا لدمج تما

 هوا ریش رد هیت ضیا ها سک ڭم هاش ناب نادوبقو

 هب رمصع ا نوا یاع ود ما اش ا لع دی لاو سصع

 هدرصم وریندندءر و ری ی دننفس هغطق تلا ناسفط زو 0 هک 4ب ا ۳

 یالا ا رب سع یدلوا هنکلنا مادقا هل کت ا ۳۳4
 باکوا رکسع كي . زو وا هداسب . و یراوس اج هک قوزو 1 قوجر و |

 یالوادراو یاد هتتبدلا قوس وود نده ردتکسا ہد هدعقلایذ طساواو

 كنسیلا و رمصم / هالا ضرءلایدل هوا روضح جد یا ا 4 7

 هال اقوف هلععالوا كج هد ر چ هننفاد ہو تربغ نالوا هدناب و

 هجو نیسح نالوا هدنفح بول وا بج وتسع ی هاهاش تیظوظح ۱

iمرک | بیبح یلاعت قح هلذلوا بج وم یییرفاوتودیارت دف كاهناکولع  
 نص ر سو هباععاو هلآ یلعو 1 ہللا یلص یر ینو ا
 ا هل .عاقدنا ا E فوم فا وماما

 ۰ ردشلروم نوا طح ود ( نیما هیلیا لابا

 6 نادوس و رصع عیاقو شیپ $ 2 0

 یوزرا وربندهن وا كناشا ىلع لڅ یسیلاو رمضم ی ظنت روعم رک اتسع

 هدرصم هدهدیدلوا كحهدیا ثبشت کو او تب و اه وصح
 ها ید هدست تلابا E ىدا روهظ لالتخا رک اعلان

 یدنا تقرت» هنن وه ج تقو اشا ىلع دمج هیلع ۳ یدبا قو ارا یافت

 هلتر وص رر یرلن و ماد ندنفیدنا ون یرکسع قوزوب ین قوح كهدنتیععو

 هبعرد یدشا ماد سا هدب رعلا ةر زج تادمرب یرکسعو | یدردا لاغشا |

 ییاشاب لیعامسا یلغواو یدجا یرفس نادوسرب هرکص ندقدلوا ماع ا

 هدنناضمر ۍسهنس یلازوتوا زویکیا كی اشا لیعام ا ۰" یدردنوک هباروا 0
 تاج هدر اه نادر ها سر هرم تعولو ا لجاد رواقت
 یدنزوت وا ۰ یدلا دنفرصت تک یتادوس دالب هلوهسلابندنغیدل وا لادجو

 توقیح هلا هبرکسع ةقرف رب جداشاب مها ر ایلغوارکی هد كناشاب ىلع دڅه دن رات |

 اھا لیعاعا هلا د هد هسددلیا طیض ییعقاوم ضعبكنادوس ۱



 1 را

 یخ اشم ب ولکه یدنشهدنسیتلا نوا كن رفص ىس ەنسزکسز وت وا ویدلاقهدرانس

 ردق هنوک یکن راب هدک دتبا حرط فیلاکت ضعب هن رزوا یلاها هللا عج

 || هحک لوا هسیا نادوس اشم یدرب و تلهم یجدوا بویتسیا تلهم
 | رار ہلا انا یا تور و شنا هب هناخ یکيدلبا تتوتیب كناشاب لیعامسا

 | انا یک یرک ندرنادوش ید اع هرکص نکن هویدلباقارخا
 || فوفولایدل هتک كد رادرفد نانلو هدنافدرک هداننالوا ۰ ردرلشلا

 ۷ د دا بدان و ترص یراناهوتس نالک هنکروآ انا تحت رخ

 هلرهح بونارهص هنب رزوا ثاکب دمت یرب ندرلنادوس هدهرصوب
 هرکص ندنو و ۰ ردشفلوا لتقو ذخا هدهسبا شقسیا كمردلوا ینا

 | ۰ ردشلا تدش بسک هدابز كن یتالماعم هدنفح رابادوس لری مصم

 . واتس هداعلا قوف حلوا دراو یرخ قارحا كنلغوا هاشاب ىلع د

 | شیارب هلرک اسع قوزو یشاب و كردبا کب و عج یتلابا ناکرا قرەلوا
 كنا بود رایدلوا بیس هتقارحا هدکلعوا هتشبا زالوا نکع كاروک

 هنر همظننمو هلعم رک اسع یافتالاب تلابا ناکرا هللا ارام ندنلاح
 هلع رک اع هلیمات هداهج رک اسع هدنتهح دیعص نامه هل رلمر و رارق

 ۱ . هیداهجرک اسعقوح كب هدنفرظ تقوزا قر هنل وا تدشت هللا تیمرک لاک هنعنت

 هبهروم هدنلالخ یسهنس ز وقط زوتوا وبشا الاب هجور ۰ ردشلر دشاب

 رادقمر هج هعشب ځد هنادوس یک یکیدلردنوک هداهح یالا چ وا

 ۰ ردشهوا قوس هیداهج رک اسع

 نیطف ندناصصا هیفاک اروم هدهلوادتم نونفو هيل هوق اشاب بلاغ

 9۳ رب راه هه لود ناو زاوطالا مقتسم و فیفع ا

 هنلوپ ها یتابساتم هلبا اب وروا لود كنلاع باب هدقدلوا مظعا ردص

 اشاب ىلع دمخ یسلاو مصم ندنراوطا ضعب كندنفا تلاح ید وق

 ۳ دا و یر لاو ی ید قاب یوا طافش
 هلا ناذغتتم ضعب نکل یدنازاتیهناهاش هجون هلراتهجو یدنلکو کا
 || هلا كس ییسح نانلوب یرظان هنا رض بی رق هبهنس یکیا صوصتنا یلع
 أ ندنساصح و ابقر كندنفا تلاح جد یسیکیا كرانو یدعهشو وا

 ۳ واک 1 ی وا و رز بتا وریش هرکص ندنمادعا كنا هلتهح یرلقدلوا



Kir 0 

 لالالا جد اشانتلاف توتسا یلو ا یدنا تاب هل
 ۰ یدلوا بارکش یراهنایم حلوا مظعا سم

 ب لزع یدنفا هللاءاطع نیما هناسرت ینوک یحدرد كنهدعقلا ی

 هاما هنا رص یدنفا دجا یرظان هناخ ه رخو اما ِ

 اب رقو لسقن هنتراسظن هناخ هربخ ی دفا خاص یرظان هناخ هو |
 هناخ هبج یدتنفا بی هداز یدنه ندا تدوع ندنرافسناربا |ا

 ۰ یدلدبا لو هنراظن ||

 1 دن اب دمو رند اطلس برق
 بلاغ بویمع قوجیسهرا نکل ۰ یدلواشلدبا شوشغم لمبا

 ۳ اب فاقوا كنس ودن کرک وش ۰ یدل روا بیدأت "هلسرپ ید :

 هداز یاب رادهن زخ درک د لوک هلا ید فا فرش یسالم هطاغ

 ا وک قرهلوا لخاد هنصاخ لا وا كس ودنا یرل هک یدنفا دعسا

 هن واهش فرط ود شراردا ر احا هلا وقت هدنملع تلود ناکرا صعب

 لرعنوامش طخاب ندرب یسیکیا ینوکی ګز وقطنوا ڭنەدعقلاىذ هلع وا املا ۱ 1 1

 یمالسالا میش باتا و یبهرک ذت هلو كد ادبع ی هرک د كوب ااو

 نییعتو بصن شتم هن رب یدنفا فرش یدنفادجا یلهیلرپ ندنیسردم هلا
 هروهظ ِ هعفور لح یذوفنو عفو كناشاب تلاق ایقاعتم ۰ .یدلروم"

 یکيدلبا تک رح هناب و ض رافا ىلع یک al وتو 6ا

 هد هلا ا E و تلود تاللا رمظم هات مج

 داسف هدنبلع بولاغوچ یہاعصخ هدنګا یسولقاجواو یسابقرو داسح ||

 یاغا عاقجالاب هداهج یهورک یبهبج ہدەغایذ لالخ ندنرکدلیا

 ندیلام باب عاتقالا لجال ۰ رایدتا سح هدنسهطوا یا رەد ریس

 رادعم مظعا ردص هدعب ۰ رابدم هلکد یدلردنوک صو صع روشاع

 یدمهدنک ورلیا ندرل ۵ رت اما هد هسل د ردنوک ییساغا یرصکب هلا تارق یک

 رايج هبج هيلع ءانب ۰ یدم هدا قی رفت یني راتبعج د هلئروص رکید ||
 نالوا ادنشک شاب ه رب و لرع اغا لکو ی هشاوهرم تفو یسهی رت

 هنذوفن كتم وکح نکل ۰ یدلر دصاب اغوغ هلا بصن اغا ىلع رکید |

 لوع هام د روش هوس اقا یک نوا یا ۰ یی یا"

 یمادٌنک لوف قی رظلا بس و ۰ یدلوپ عوقو هلسلس هدقاحوا لوا
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 وق انا نسح یشاب یزو یس اغا ی ریعکی انا نایلس
 ار ات 1 یدلوا ی مان غز اغا نیدلا لالح یوصکس

 آ هدهسیدناوا هت صر یسهعقو رایج هیچ هلل رغ كنماخا یریخکی

 كنا ا هلتمح یعیدلوا ش نک للخ هنعفو لهطعا رص هدهرص و

 E ۰ یدبا ندداوم كجهلد هلوا یداع بدس هنل رع جد

 را یصوصخ ی دات كرل رکی یلما یاصقا كن هناهاش تاذ هدر و

 كدام اشاب بلاغ هرک دن فک اشا بلا مظعا ردص یرسو هحعدقا

 ها ی ولناریم رم یراذفنتم شامکی لوا نو هر اا
 1 e دا هلیسو دز ریو

 یو نشعد ks فا اس را ا

 ۰ رد ورم

 a هیت دل - مق

 ا هلا 1 ا تورم و 9 در م ا ا

 ا اشاب دواد ینوک یلاص یحی رکی كمرح بوقیچ ندهزساس

 ۰ ۳ و داش 1 4 هلا ذخا نداشاب باا نواه رهع

 1 الوا لحم نددیدج ا و ۰ یدنلق مازعا هیلوسک اشا

 نالوا یظفاح قصثور الاحو یمادنشک كنسودنک امدقم یتلیا هزتسلس
 ۱ : یظفاح راس وکو یعاط باب یعلطفاح قورو هناشاب دجا ناربمریم

 ٠ || قج رازاب ینلطفاحم هنس کو و هباشاب نطصم ناربم ربم قرصتم لیا جاو



  aیدل روی هلاحا ان اع لف وا لع رخ ین وق ۰

 فو یزورپس فرصت :یرقاعس ناخوراصو نیدآو یظفاحم هرداپ
 ىم روب ا هبهروم ردنا كرادن ها هو هد وقح هب یا م ور اشا

 ٤ .هتداعسرد یب رادرهم هنس نک هلا هصب رع هعطقر یواح یتساع دت سا

 || یشیا هروم هلبا یی وصت نا شا علاج قباسردص هکوبلاح بوردنوک
  eلیا مور كن اشاب فسو قرا لارا شل وا هلاوح هیاشاب

  0 1يوا ا دک یدلاق تحاح هنسمالب وط رکبیم هدب وقیج هلن

 kako et a ea SE O hho . كناشاپ ےھارہا كرهنید یدلروب كب هلیس هظفاح كندمبرا عالق رر ا

 هنا زا ندا نالوا ر هلا حورخ ندءرداب نامش هدندورو 4 هروم ۳ 1

 وا 1 رکص ندنس هعقو سودرو 1و ساده نامرفو ها قم زع ۱ ۲ ۳1

 هظفاع یتاتسف یت هنباكناشاپ نسح یشاب باصق نانلوب هدرداب هلرکسع |
 سا ردم نالزا با ورک را زر ست اروا ناو |

 دانا رفن دنچ ردا ر هدرداب یرکسع یتیم كناشاب یلع دیس |
 ۰ ییا شادیا راعشا د ی انا یتیدورو هیاروا هدیولک هرهشکی || 0
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 یک یعیدتباراذک هنسسعلف یک یوا د قالب اشاپ ندح

 | هدلاح یکیدع یجدواو رارصا هدنبلط كن رهفولع هتشذک یرکسع فذص ||

 ساخ هبهطوار ینارکسع هدکدتا راذتعا هل ای یغیدلوا ردتعم ههیدأت
 | ندنتلاو كعا ٤ ندطالتخا هلی یعابتاو اطعا نان یروفرب زکلاب دن هو الا

 ۰ شا مایف هباجان تالماعم یک كمربو یسیستوت ناعص
 ید ی کس رس دوان را هللا یرلیشاب ی کت 2و لیلد كن اشاب لع

e ۱۳۹ناب ًایعطق یب راکج هیمر ویلاص ییا هک دعا اقيتسا ییبولطم  

 هقشب ندرهح رهوحرب هلا یغوبیج نوتوتر هسیا هداشاب ىلع بودا

 هدهتسیا شهلا ,تلم رو لد هد راب و واطم یرصخوب وا هسا

 ناعص طف راشلنا سیخ ه هطوارب جد ینا لر هينا 3 دقن ب وا لوب

 هليا ذخا ییغوبچ نوتوت زکلاب بویعا مایق هت اتکا كمرب و ىسيسنوت ا
 فان یا یر لوا ناال رو نشف هننودنک را

 لیاقم هل هنفص كن رب ولطم هد هسا شەر و هرکسع ییناع !بوتاص هشورغ

 هدقدنلوا انا هتداعسرد تیفیک هاب رقبا رارصا هد :رلاعدا ر کسع ندنفیدل وا

 غلبم یدلردنوک شورغ كب ی شک قرلوا د ةيطع هنسودنک



 و aS ىلع قردنلوا اطعا هرکسغ الماک ر و نم

 ۱ ۰ یدلیا امنا هبیلاع باب ییدورو هرهشیکی

 )تارا ا نیعت یعجەبماراب هنشيا هب راح قترا كن اشاب ىلع

 یرمعاو بولوا زومأم هشساقا هددبلف هلا عفر یترازو هدلوالا عبر

 | هب هبلق کردن رغ ۰ ردشعزاو هب بلف هلتکرح ن یک یغیدلا

 ۱ سن ا ناار ناپ کت داوم شعب كتلاها هدنلروص و
  فداصت هنوک یرلقدلا هبه هرصاح تګ هدنغانوق تموکح ید رظاب

 . ۰ ردشمردصاب یلالتخا رد تعصنو يلج تكلم هوجو هلکعا

 ا اوو رو رم فک ها كاا ن
 | هنسهظفاح هدراتو جارخا ههز ورپ ینا هللا عانقا یراهدرکرس كرهبد

 شع ید کا هرزوا كلر و هرکسع ندنغ دلوا شلناابنا یتسلرویب نیعت

 كلر و ند لود فرط یرلهف ولعو شلرد نوک شوغ ك شب

 نيبعل هنس هظفاح هدرا هللا سرت SAE عرب هننعم هرز وا

 ۰ ردشلروب

 دارطتسا

 ۱ دیشروخ هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب هکهربدای رکز ندنرا هدرکرس دوانرا

 ۱۳ ۱ وا ی اا اوات وور هرو نفر طاشاپ
 ا هد لوا بلس هلا رب سخت ومال كی رکسع س

 یدیشقی راریب ییاشاپ نسحو ییاشاپ یلع دیس هلیسهبلاطم هفولع ولتیلک
 کو لا تودا رادتا هععدصت جد یاشاب فسو یزوریس ارخّوم

 ندنسهکرت كنا یتابولط» هلفل وا توفاثاب دیشروخ ندیا رومأم یتسودنک
 را همان هب وت هند هلت اد . یکجدلک مزال كلر و ند ريم بناح دوخاب

 . یفیدل وا لماح دورولاب هتداعسرد ندنک ودا شغلوا عفد قردسل وااطعا

 ۱ هید فاراد رفد جدواو مع دهن دن دارهک اعظع ترادص یرادغاک

 | هارزو هدربهربشط هلفف وا تاقوا راما هلا لعلو تیل بودا هلاوح

 تولک هتناب یلاعمردص یادکک نوکر اشفوت ه هب رک تالماعم ييدتا
 | هنساغا یرصکی هلکعا راستجا هناهوفت هدنجراخ كيدا راد ید اکا
 هلا لاسرا هتسدعلف نسک زاغو و تفرک و ذخا هصبج وع یدلروب نال زاب

 ۰ ردشف وا مادعا اقوتخم هداروا ۱

 ۹ ¥ تاموقو



۱ 

 0 تا

 هب رح تاموقو "
 لالخ توک یدک افشا ماطر هنلحا و سارق ضعإ ی لب الس

 وطوکسم رک اسع نالو هدراوج هد :راقد راعرح رکسع 4 هرق هدع رحم

 یتیسهسیق هللا قالتا ینیریضعب هب را لاب بوراو هش رزوا اقشا
 شنا موه اقشا رفاو جد هش رز وا یسهعلق نون ۰ ردراشهرحاق

 جواو تارفن ردق شع هل وا هعفا دماب وق ند فرط یلاها هدهسا

 یربخ یراکدنیک بوشواص كنسهیش قرهلوا فلت اقشا "هدرکرس

 ۰ ردشلو لوصو هتداعسرد داناو

 هبهروم اشاپ میهاربا نالوا یسیلاو هروم هرزوا یفیدنلوا ناد هدالاب

 نده ردنکسا هدنس هدعقلایذ هننسنک هللا اغود لمکمر هرزوا قمراو

 زادنارکتل هلا لونص و هداف یرکب رد هود هکوا درک زور توشخ

 شلاق نداروا ینو ےک یعتلانوا كنەخلا یذ هرکص ندقدلوا تمالس

 ۰ یدرک هنناعل مرد و هدنسهش یلوطانا هلکعهااوه فلاح هد هلا

 بیرخت بوروا یتسهطا هراصیا الاب هجو ر یخداشاب ورسخاب رد ناد ويف

 دورولاب همردو نکرولک هرزوا قعروا نس هطا ماسس هرکص ندک دلیا |

 ندفدروا یتسهرب زج ماسیس هدکلرپ و رلیدتا تاقالم با شاپ مهاربا | ۱
 نادوبق كناشاپ میهارا یتح رلیدر و رارف هرزوا كيك و

 ا ودنک هدعب هدب ود يک هن رزوا ماسس هدکلرپ هلا اشا

 ضرعلا یدل ییوتکم یتیدلوا شا عدقت هبیلام باب راد هنکج هدبا | ۱

 یادف هد واهه روغاو راکتج و روبغ هدازرا اشا ها را) هن رزوآ

 نیمرح میدلوا یمداخ كمهناهاش تاذ ردر زو رو هدنس هح ەر ||

 روصتم یږي د شياو ول یعیدلوا قفوم هنتمدخ یصالک»ا كشرش

 رادصا نونامه طخ ود (عهدکعا یتتوزابن ندةخ بانج یتساوا بلاغو
 ندرلارجام یکسا هلا اشاب ورخ كناشاب یلعدم هکنوج ۰ ردشملروب

 وور كراع نالوا را ا یالوط
 هدلاح یادم وا ویا ادنح نو وا هلا اشا ورخ ندنعدل وا یعبط

 هکر ۰ ردشلوا تبظ وطح بحوم یرعالشاب هشلا داح الا هرکوب زا

 یتکرح دن رزوا ماسیسالاب هجورپ رلاشاب مهاراو ورسخ ۰ هدد

 هقارح و عج ینی هنیفس نالوا هدفارطا هسیانوب یایتشا نکیا رشا یعصت |



 هيم السا نفس ةتخب هدعرح رخاوا هللا باکتسا یی راشاق شدا رونلوا ريبعت

 تولا رواط كالو تسح نوامش یاغود هدنرلکدتا مو هن رزوا

 طض یرابضعب و قارحا یا ند اقشا نامس اردا هعفاذهو هلباعم

 1 ۰ یدلیا رارف یسهش هلا

 هب یلهعتجو كب نیسح ینادوبق نواه "هورطب هده راحو
 .فیطلت هلکعا یکنادم تابا نادوبف نیسح شلکو كب لنلخ

 و ۰ ردراشغلوا

 كن را هنفسنوامه یا ود هد هسیا شقبکب ولیغاطیراهن اشا هر وص ون

 نداروهظابفاعتم هقسندقدل وا راد هنخر زار هده راح یاننا یجدیراضعب

 .عوقو قلطقس هدنرلکر دو هدن  همرا كنوپامه نفس رنک | ندرلهنتروف ولتدش

 . یدلدبا عیاض تفویلیخرب هلتهجوب یدلشارغوا لب ریمعت نکما اب4*یرهلوب
 ضعب راد هنلاصم اغ ود هسیا كناشاب نادوبق یدلواامنو راتش تامدقم

 مال رشت هد شام هنا تر مفا ناو نوا "یه وست كاص وصخ
 تح تکی رات هنادوبق ین واه یاغتود اشاب نادوبق ندنکیدلک

 1 لوصولا یدل هبهرومو بور و هنتیعم اشا مهاربا قرهلوا هدنسهدناموق

 . || هه ردنکسا نوجا یلاکا كن رناصقنو یریمعت كرلنلك مزال ىريمعت
 ۰ || رسا باصتساو زارفا هنیفس هعلطق جور طق بودیا هیصوت ینسلردنوک
 زا 9 هبهروم جد اشا ےھارباو تدوع هدیفس رڪ زافو هدرفص طساوا

 1 ۰ ردغلا

 ۱ فس تبطخ ر نالب رر انطعا :ناذیتمالب بولک هزات و اشا نادووق

 وک یچیدرد رخ الا عی ر هللا هنیفس ینیدلوا بکار زکلاب هرزوا
 : ۰ ردشلو لوصو هن داعسرد

 را رکسع ههرق بوشان هرقاس یراهنککت ایقشا ضعب هدانا و هتشیا

 .یظفاح زفاس هن رارزوا هدنرکدشا زواح هنن راهب رف یکطصم هلا
 . جد یربخ یغیدلوا شقل هبت ییسیلیخرب كرنا رکسع قوس اشاب فسوب

 نوا لار داود

 | تقو هدرورم هسبقد چ وا قرف تعاس یدب ینوک ی جنتوا كرخالا عب ر
 هداشا لوا هلغغلوا ناب هحازاب ندنفرط یثاب مهم یعیدلوا دوعسم

 | كناشاب مادرم تولوا را 2۰ از هان رد كنويلاق نالو ماتخ ی اشنا
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 نوا ارجا ندر یعهر یا مظعاردص هلغلوا داتعم د یجودق تا 4

 ید نوبلاق 0 تعا س روک ذمو یدک ههرام ةناسرت نوک لوا 1

 ۰. یدلردنا هارد 1۳

 لا زا رب هلا ا و 5 كىنا رغ Ck ا رم لوک /

 یه رب ز>ج سوک شا نالوا عهاح موقت ردق كم و نا لو هدنایصع ۳ 1

 ميهارا مدلك ۰ ردراشلیا دایقنا 0 هلا ناعتسا هداشاو e و

e ۳لو ردو نم را  eهنشاح هروم  

 هیادعا نیافس هن هدنزانوب لیفر هدنراوج زفاس نکر دیک بودبا تم ز

 فلاح هد هسا ش ها ناشی رب نی را هنکت اشا هب راحما یدل هلا فداصت

 ردق یا توداتهد تردا اکا ت را دونو ی رم لا لاو |

 یوک یعنرب نوا كبجرهلا روهظاوه قفاوم هدعب ۰ ردشغکا هدرارو
 تویهاوه فلاح هن هدک دلیا تعزع ههروم هلا ئ نرخ ندا هوا

 بودیک ورلبا ید یزاربو توت نا یزارب ندنویامه نفس هلبا |
 . یراوس زوشاو هداهح كم یتلاو نا هعطق شب یبرکی ید ندا ۱

 ۰ یدلپ هراوهنوتم عقاو هد روس نا ۳

 ن را وانا عفاو دداا تماس یکیا هلو کد نیا با نوک جاقرب ۱

 ندنفدلوا لع كحبلشبا تا قحا ب ودا ر ع قوس هلا هک

 ندنعهدل وا گراد نالاق هدو رک ا كنا عمو رکسع قش

 تورج قاشا صادرات یک هلال و
 شا ترو هنوخ دابا ماا رور یاب شاو یو موفق لو زا

 هدعب ۰ ردشلروف ندهرصاسحت یراهعلف نورفو نوتم هئروصو و |
 شادى رو او الات هدر ا کیلو را

 هلکعنربا ید راهب م وم بولوا عقج یسهب رکسع وق كناڈاب مهاراو

 ۰ ردشمالشاب هب هبرح تاکرح رکصندنا ||

 یتسهطا هجلهاچ ادا اشاب ےھاربا هکیدیاوب یبترت كتلود هدنتحزاب نک |
 4ب هرداب هیلاب جو زازفا 1 هنافک رادقمو نتافس زا رب ندا ودو البتسا

 هلیسهدوجوم رک اسع جد یاشاب فسو یز وریس ندارواو لاسرا ۱

 "دوق هدعب هد ودنا حارخا هنلحاوس كنولسوم نس هلج قرهلا هافسو ۱



E 

 | شی ورد ییطصم یرکسعرس یلیا مورو قج هقیچ ههروم هلبا یسهدوجوم

 | یدیا كجهدبا تکرح هت رزوا كنولسوم هلبا هیلک رک اسع خد اشاپ ۰
  ۱هدیدم تدم بولوا عنام هنناکرح كناشاپ مهاربا راهتروفالاب هجورپ

 هليا ح وڪڪ دلرهشلکنخ هلا اع شا ناتو قرەشالوط هدرازکد

 هرو رضلاب رلتکرح ی بد ارحا هنس نک و یدلب هراو هنوتم |]

  ۱یدلاق ه هتسو ۰ ۱

 | نامز وا ۰ یدم هروک شيار الاب هحور ید اشاب شی ورد نب زاب ن رک .

  ۱نوح شيق هلا تدوع هدنعسوم راو نک نانالپ وط نوچ ا زاب دسلا

 یکیا هنفرط یتحم ها هدرفص لالخ ندنکیدلک هوا بدتر رکسع هعشل |ا

  ۱یرکبسع اتشم كربشب هب یرکسع رس تیععو كبيجو | هزوبب رغاو كب ۱

  ۱نودا نیعت یعلزس رادتفا كناشاب شی ورد نکل ۰ یدنلوا بیترت

 | ندنکحددلک مزال قمهلراسط ن دیدعت هسلا تابسرب كرات كجك

  ۱كردوانرا جد هنسو تویلوا یرکسع مظتنو تت كنه یلعتلودو

 دوانرا هعلاطلایدل هدالک و سل تشک ندنکو دا دال یاد کسا

 یرکسع رسیکیا مور كرب زور مصبتمو مدقموردتقم هنمادتسا نسح كنموق
 اشاب دیشر دم یمیلاو نیدوو شعروک ندلاح همز ال یشوا بصن
 بیش یکلرکسعرس كنا ندنفیدلوا شوب فصتم هللا هولطم فاصوا

 هنسهدهع اشاب دیشر هبلا راشم ینوک یحنرب یعرکب كلوالا عیب ر هلغفلوا ۱

 هلجو یتراظن تادنرد هلقاا یراقاجس هنولدو هبن اب و یتلابا یلیا م ور .

 یکلرکسعرس یلیا مور هرزوا قلوارف"و روم یتیاکشورکش هدنقحن روم

  ۱نيدو نالوا لصمو ۰ یدارب و مات لالقتسا هنسودنک و یدلروی هیجوت

 | ا لیالسو دیاشاب مهار آ ر زو قرصتم هلاوفو كالس ضاع
  ۱..لیدننسوک هرزوا كملنا طبض سفللاب یعاصس هلاحرتو هاشاب نو رب و رع

  ۱لیدنتسوکو هباشاب خاص لناصبلبا ناریمربم یظفاح یکوکر و یفرصتم |

 هاشاب دجا نكي اشا نو ریو رع هرزوا كلا طبض سفللاب یاس |

 یدلدا هیچ و ۰ ۱

  ۱لغوا كناشاب مهاربا نلدیولوا قدس الا رو لا
 هدیداعسرد هذه هلال او نالوا سوبع هدنس هعلق هباب رار هلب ردن تولوا

 یاس هیولوا هدهرصو ید هنسهدهع اشا نایلس ناریمریم نانلو

 * هجولب ۶



۴ ۱۳۲۱ > 

 هدلاح ینیدلوا قفوم هبهروکشم تامدخ هدب و تعم هیحوتلاب |

 بناح هدب هدب ونلوا طبض ندتفرط یلنلد هو بولوا یالما كردن

 ی ا ناسا یر اس ناو کات هام
 اشاب نادوبق بولی روک یتمدخ نسج هدنتحصم هراصیاو ۰ یدنابیف

 | هیاشاب لیعاعما ناربم بم هداز سالب نالوا شک هنداعسرد هدکلرب هلبا

 7 یملع ن هتل كتا مو ناجا دی و غا رک
 ۰ یدنلوا دعو یصنم هاب هنسدهع هلترازو هنر هدر دت رو

 امو ۰ یدلر دیک فوت فو ا ا رو ید دسراقآ

 ۰. یدلردنوک هنناح یرلت رومآم ید یسیکیا |
 قلودائرا یک اغا لیعاعما هلبا كب ناع یلستم هینولواندنرلنادناخ هنیولوا |

 یلیا مور یسهلج كرهلبدنا قي وشت ارب رګ هدهرصو ید یساسور
 ۰ یدلدا ا دننیعم یکی رم

 شيا ما بويعا تاب یرکسع ماع ریقن نانلوا بدترت ندنرلاضف یلیا مور

 هنما د ساكت رکسع دوانرا هنسوب ندنراودلوا | هدقلعاط هدنف و كج ەل رم

 راہ كنلبا مور هرزوا قلوا رادم هذ رب هفولع رنو هلغغ وا انتعا

 راصح هجالاو نرزرپ و یرظان بوکسسا قحا بولوا عطف هلد یتابدترت

 هن ودو بتشاو هحورسواو ربعودارو هنتشر و یرفسصتم یراقاجس
 فرط كب متسر ندنهوجو رتسانم هلا یرلذایعا جانو هر رسک و

 یاهدرا سالا ها رک اتسع وا دعم ىکا ر ا

 یسمردنوک رفن : كيشي كناشا ی قطصم یهردوعشا و یرلذل و هلن رکسع وا

 هیلع یا وا هرلناک مزال ااو هصبج وم قرفلوا ندنساضتفا هنس هدارا "

 تابع نالوا یاس یا اف تګ هما هدقاو ۰ یدلزاب

 ۰ یلدا نت ها ا ا
 ندرضع زور هلبا رکسع زود اشات نالسرا هداز اشاب نام ناریمربم

 هرزوا یک د رب یابلا یهو ف ترا یا
 ۰ ردشغ وا هجو یاس نکدقود هدهرخ الایداج لالخ هنسهدهع

 عیرسزیس لردبا تکرح ندندو ینوک یجندب كنالوالایداج اشاب دیشر
 هب هبناب هللا هل وست یلاصم یهدارو نوک نوا شب بولک هرهشیکی هلا

 رجا وا دکل یار یا داور راد ا دنعدل وا ا كڳک تود

 ۱ 3 ER FH E AE 1 و باد ۱



 ۵ هنس نک قاطنتس ا هلل 3 | لاسرا هباسشاب

 ۲ نوش 11

 :رد كي ۳ هاشا فسو یظفاحت هرداب و باترت 0 لک

 ۱ ey ا همز ال حرام هد هرخ الا یداج

 | هی زوب
 ۱ را
 ۸ تر هعدقا هرزوا كار دشنپ یصمک ندمالسالها

 هدنسهچغاب هناسرت هدهرق نوما میلعت یتارفن نانلوا رب رحت هلبشرم
 ۳ سا لربنکلپ هارابا بولپ روف ی > ر هلیس هع وج تلیه

 نازح او ا رد هقشب اا هدف وا a یرلطب رو كفو

 سلبا رطو زو ندنراقاج وا سنوو ریازج هلدهعت تان داد

 N 1 8 ىد وا بال را را ىلا ]ا زویکیا ندنعاحوا

 اه یا ود ید ندرلف رز نکاس ی
 a ر هلاهدرا شرو رسل رکی و فسا رقه رهش هرزوا قف وا مارا

 0 2 کک هرزوا كلرپ و شورغ ط رقبا دنب تاجر ر و رادقاریب و رزو
 ۰ زدرشک هر و رد ر لالح هارب رک ید یرکسع قارق

 e تعاس چ وا نالوا لا کوو شوک نیا یک را یمر کی بو
 2 روتر 4 زرد نیر ۳ هد هقبقد ینا

 هرزوا قلوا جارخا یجاوم ) رص ) كنمرح یس هنس قرف وبشا

 ۳ قردلوا لود 2 یسیچ# ۳ هن وامه ناود ناسلوا دفع

 ٠٠ E e یا عےدقت همان

 e ریس ند را ادعا یا در e اکب ماش سلبارط امدقم

 OC EL نایلس هداز مظع شم او یر

 1 رو 9 ات اشا دا دیس ریزو یر کک هبانا

 ۱ ا ا 3 ار ی قبح 4 9 وا

 سا وط سوساحرپ ه دنساصو ناب 2 مدقا ندب و سا فرصت نم رج بوی



 قبر ین ایا لو سر

 شه و 4 مات لد ا ا ا ۷ ۸ ا ۱

 هر 3 قوپ د رهشیکب E ىتددلو وا ی نودا ار

 جد ۱ وتس د رهشیکب و هره هراز وا لر رس هکنولسوم ۱

 دح وق ید هیحات مع املا نازل ۵ اف و هزور وا هلبا ی ص+) ۳ ا :

 و ا لاو حلوا رو یلغوا ساباب یسیشاب ||
 نا و روس و هک ا هد راع ضعب و 2 راقدلوا ن شعردنوک ||"

 0# باورم ۵ و یثو یر دا رال ناب هلکعرب ورخ ینغلدلوا

 4 ف 3 شورع ك ا 0 کن درب وربح ۱ ناڈو

 EN Ns یدلدبا م ادعا هداشاو موفر هلدهج ییدلوا سوساج ۳ 1

 یررذح و عن ند هارت واق-ش تاک را ی تام هدان دنقل رظط)

 هل رد لول هرم اتعاتساو را 4 رفت كه رطد و ۰ یدلروس دارا ا

 ی اوا لزع یدیلوپ هزم رهشیکی و نن هنفرط یلوطانا یرایشاب هجوق ۳
 نوا قم ا شا یخ aN اپ

 یاو کف یز کک ر یدنفا دعسا یهر 1 و اه ۱

 هنس یلیصفت كتفك یدنلق مارعا دادب بناح هلا هص وصخ تیرومام

 ِ ردعح هنل وا نا هدنسهرص اار ها

 باصصا راسو ماظع نیطالس یالساندنفیدل وا یاب كغلانق ولردره لهج
 وری دندمرب هدلاح یرلفدلوا ش جا اشنا سرادمو تام هو تاریخ | ۱

eاا زارو تها هذ وصح ا هسار و ورحلعت ورا ما لها  

 لوپن اتسا هدنقح نابیص ےلعت هداتناوب داکمیا الیتسا یادت ی یخ 0

 رضا لام نامرف یواح ین رب ضب ا E ل دالبو ۱
 ۰ رول ه والع هلشر )۷(: هدر ز یقروص ۰ ردّشا روس 1 و

 لب لزع انآ ناهلس یساغا یرپهکب ینوک یصتکیا یرکب فاد رخ الایداجب
 نیدلالالج دوش یفاپ ی رغز هنیرب كتاو اغا نح e در

 ۱ یدلو ۱ تصلاما

 هدنیحاپس یز نک اس هدن اخ هتک ناک هدنزاوج ا اب دوم |
 هب زج اقاس ق زرهلو وا یداک لمر تش رف راک ہدہع شا شر یلدبلح

 ناب دم وح صو ا الا ف ٠ هلکعد یتاک تا یسیج بسا لا

 رگید و ىدا دوج ۳ یسح هلن اعم را و 2 ۱ ساددا : ناطلس رو



 ۱ ا ےٹا نالوا داسف ی ب رز داس باا ضعإ

 هدلاح یرلقدلوا شر و رارو هعمرد اب وا هب تفر هلا لافغا ینچاقربب |

 فرط یدواو هنساغا یرهکی ه هسا یبم هببس هنره یرب ندرلهت-سوا ر

 | نامه صاا ییدتا لافعا هلا موق م لامر كدا راببخا هتنطاس

 | موفرم ۰ ردراشغلوا مادعا هدنراافنمو ن هفرط ررب هدهرخت الایداج لالخ

 | یینیدلواشءردنوک هللا هیطع كناشاب بلاغ قلاسردص هدنصاقاروا تالامر

 1 1 هحاسلا یر نده داسف راکفا هل ومم وا ك اشاب بلاق یدتاروهظ ی اپ

 E ہدنګا قاروا كم رحرب دوم هلن وا هد هسلا یال یتددلوا

 ۰ ردشف وا لیوحم هباسانعم ندیلوسک یسافنم هلکعه ود دراب یوا

 هدهنردا رد را شات نی یلعوا ناک راتح هدازاشاب لع تلد ده

 . ندنکیدلیا ا ی رزک هات لار ناو دم ول مدل سیا قم

 ۰ ردشلرود هدعاسم هب 0 و هدکلرپ تنسدکیا هداناو

 " ك شی ورد هدازرا وېش یسیشاپ یحناتسو هنردا هدهرخ الایداج رخاوا
 ۰ | نایاتسو رس هنر كناو كب سابع هدازرابجیمافا رابهاپس هن رب هبالزع

 E ۰ یدلدا نیبعت اغا مهار قبسا

 || قرشو یسیلاومورضرا اقباس ِ ینومطسق ینوک یحزوقط كبحر
 4 | هیاشاپ فور قبسا ردص نالوا یتیما نوامه نداعمو یرکسعرس یناح

 ج قسا ا ےتم هرازولا در هدساویس یت اما نوامه او

 : ۰ یدلروب هج ون هاشاب حاص قرص

 , یتلابا هنطا هدناجوت نانلوا ارجا داتعمر ینوکی درد كلاوشهدعب

 یظفاح هوسرحو قرصتم بحاص راصح هرف یرتقاجس نالس و رزعو

 سهنلاب یعاصس راصحهرقو هاشاب شع نالوا یسهباب یکبرلکب یلیا مور
 || هاشاب قدص رکب وا یوروم نانلو هدرهشیکب هرز وا كللا طیض

 || فرصت یومطسق تالا یرقاصس رهشنارب وو یلو نالوا لصم ندناو
 ۱ ۱  یسلاو رکب رابد هلا هقرو ۰ یدنلوا هیجوت هباشاب فور هيلا راشم

 . | هدلاح یفیدلوا شاک فعض هنساوق هللا یریب تلع كن اشا نیسح توق

 | لام عوعس یکیدلیا یدعتو ۳ ه لاها قرهلوا هدابز سد صرح

 هجورب ییلابا هقز بولوا ا هتماقا هد هس ور هلا عفر یرازو هلغلوا

 | نواه نداعم یتلابا ركب رابدو هبا شاب ىلع ظفاح یسیلاو شعر قالا

 هک نیما #



 یراقاعس یرهش ریو ا هاب: ناو وو هاش : خاص ا

 ر زو ناو نالوا ین كنا و اشا دو ت ت زس راس وب یول هلدابم

 ۰ یدنلیق هیجوت هباشاب ناعلس حالا ||
Eتولغم هنساب رفقا و دالوا و لابع اشا شب ورد قبسا ردص یسلاو یلوطانا 1"  

 یلعو یدصت هتالاعتسا ءوسولرد هلباهلخادم هن راشداتموکح رانا قرهلوا |

 یکی هرد كب یدج ندنسردم هداز اشاب ىلع یدیس یداماد صوت

 هایم اشا شب ورد هدلاح یرافدلوا هدکعا | یدعتو ع ه یلاها هدنزرط

 ع لصاو قرهقبح هقوبع یداب رف كنسلاها هيهات وک ندنکیدلک هدیآ |

 راصحرف هلبا هرداصم یلامو عفر یترازو كن شا 0 ورد هلغلوا نویامه
Ekهذخاومو قاطنتسا هللا باج ,هتدامسرد ا یدامادو ند  

 اا یو جا تو ایدو ۰, یدنلوا كح یسهبر قرهلوا

 نالوا یشفاح یلحاوس یل ۳ زا ورک هرفو قرا لاا
 ۰ یدنلیف درج ول هب شات نت

 ج ورخ هدناتسغاد دفا د یزاغ ندماظع اپشمو ندمارک نظم هتسوپ
 دیهش كردا داهحو كنج هلا ول هیسور ردق هن ام ی شا یدتا ۱

 دازع وداهج و تولوا معاق كبهزج ندنساقفر هس رب ه ر و

 مادعا ندنفرط قافن باصصا نالوا یرادفرط هیس ور هد هسیا شلت ماف

 ندنساقفر كن راترمطح هرس سدق یدنفا دم یزاغ هن هن رزوا یسفل وا

 لبا ج ورخ هدنسهنس ( ۱۳۵۸ ) دنا لاش ( لیوعث) ج روه-شم |
 ۰ ردشلنا داهجو كنج هلا ول هیسور هدیدتدم كردا طیض یناتسغاد

 1 1 8 مولک هددص هت زا |

 ډک تدالوو تافو ل 3
 دوهشم یلراراب یلیخ بولوا یعوبشاب هب صم رک اسع هدنسهریزج دی رک
 نسب بول شاخ هرات را نا رس شا ۱ نا
 قرق وبشا هلغلوا غ وبشاب كیطصم یسهداز ردارب هن رب قرلوا لجا

 رصع هدرب و هکبیطصم هبلایموم ینوک یشچوانوآ كنمرح یسهنس

 ناسحا یناربمریم هر هکبیبع نوسوط نالوا یکی كناشا لعد یمیلاو

 ۱ ۰ یدلروب

 هل و هدد رک هددم تدم را دی رک هدعب اشاب نطصم وپشا



uوردد داكد یدقا بناج ند هيلع ۳  

 ا یمهنسقرف کک ی ندا

 س ا تاریمت | ۱
 دف ات ید یدنفا دعا سيول هعق و

 هدنسهکل دف ر ا ا
e:۸)  

 بوم شم ردق ی کلم ام تکو اشناو كشو

 ریش فرصو لب E ءوس ی ۵



 هک او او تو نام ۳ اقا هنب زوس دیر جم 1 ۳
 ال را د بنا باح ی ین ت ها ینعپ لاقت | هرو ندر را 0

 و RN لاو
 ندنرتانلوبهدر ا سرا له ا راخرومەكتوج |

 یربنهذ هل هج ولو روللو رفدتمات و رکشتمات یتیم هاا ضعب ازک ۱ ا

 هيلع ءان زون اللوق ناسل هروک ک او رولوا لیاقت دفرطرب عیطااب ۳
 رازااقیلاح ندطو رفتو طارفا هدنماسء ناب ییرالاح* هجرت كرار صام ۳3

 ا هندی لو شمع ا وقواما ۳
 كسلا یدنفا داق رود باهو فا هد روح N ا هداز ی ا

 نا هددریثک عقاوم هد الا از روا ۳ ود )لات 0 ۳1 ۱

 هلا تا ولعم نالا ندرلهدآ نالوا ش فر a .دقولواو تاعوتو نا ۱ لار
 صوصالعو قرد راح ا ندقرط ره یدنفا ت ا گرو هلو تا و

 یسهقرا ییاصح ال لاوما یا تر و را نادفب و قالفا ۱ ۱

 زوس رک ردا لذ 3 وا یردالق ش ر هراس وب وقوف یر ےک ن نالوا | ۱
 15 1 ۷ ۰ ا رررد دل رە ا ,کیلچ یزعآ كحل و ۱ 2

 قحا 2 7 ۳ ب و وا یروهنس ریت باهر 9 با : مقاولاق

 ردهتسعک ندا تا درهم هد د هع ورشم تروص ندنلام
 : ۳ ی
 یی ریبعت اصلا رک كنندنفا قاف هدنفح رذنم ديف رب ی 1 یدنفآ ا

 روا یفیدلوا ۲ سان :یسالوت | ۱

a 1رسا دننسح و ندنعدلوا دقعم هد هیلاع ن سا كن دنفا ب 7 ات یدفا یا  

 كاتا ووو و د :داهشس ڭا یاو رونا ا ندنتاکرحو ۱ 1 ۱

 هب هبلاع سلاح هلا لاثتسا یرببدنو ی ار لها ار و ا

 یرلنل وا روی هعاس ا هنسودنکو زجاع ا را ما ا ۲ ۱

 هناساع هلبا ف وخ ندنرش كنا یجدرلنربا لوڪ هگدلوا شعا رالب وط ۱ 0
 یصم ردق ه4ب هچرد لوص علما بناح طعف 1 رولوا رو ۳

 هدادغب عقاولا ف كنیدنفا تلاح ٠ ا دلا 3 مرا ما لا لا
iيک ر حوریپدت ن ۰ یی هدا  Eی هدنلابفا مایا م 5 رکبص نکل  

 ا ناي و را اعا 1 ا ۳



 اب e هدنس هه دقم e ا ۰ وا تګ

 فا اب فا هداروب 1 مدح ندنا رار 1 یدعش

 رک نیت" ا ینینادافا ت كندنقا قئافو م زاب یت لاح 2 هجر

 وا خا رج هلیتدخ را دناح هه "ندنوامه نورد یدنفا ته
 کت

 اه " هنسهدف 2 9 تم ها

 و رب دی و ( ید یتدالو را یادت 1

 شا یمهنس ( ۱۱3۹ یر ۱

 3 تم تب زدپ هدلاح یفیدلوا دعا ف راعمو مولع لیصحت
 ۰ یدیشلوا ا نم تل ل اا رک کات روما
 1 مدع ههرادا یتمدخو رایتخاو لیلع یردب هدنفلنادوبق كناشاب

 دید تردد ندنکیدلیآ د رصق هنتسودنک یکلبناح هلغلوا
 رافع یلهروم ۰ یدیشلو تنوع دو یدنفا بناح قرهنلو

 رک دن قلارا رب هدعب و ی رتکمو را راده رک دن رادزفد

 کک ,e نوحا 0 ا ٹالباج ه لز زعل ادعب بول وا

OTISته ناب ل وا سما ی زا سو هم گن  

 ات نم و یاس او ست دنا
 1 ا او ىلا نوا ةافاكم هلغل وا لوبقم یتمدخ هدنماتخ

 وب نامزوا هتشیا وا یرادرفد دا تاکر و

 ی ردشلی وس یتسانعر جرات ( رادرفد یدنفا خاص یدلوا

 هرات اکی دک ردوو 9 بناج ( ا دونشوح ندا مات

 ا همش 5 یر ا نااار
 هورک زامارای هشیا ه هسخو یدیمرامدآ یرا شنا رندا ریهشت هلهجو و

  یدنفا . بناج هسا لاو د ۰ ردلوهح هعنب سارو رایدیع دتلاطب
 1 هدنرورح نوک شعب ندنبصنوید رو دبا ر وما بیعصت

 تا رب رولپ ةح رسنارف مه ا مه نکل ۰ یدنلوا لزع

 جارما ىدا فطاع بویمگ قوچ 7 ندنفدل وا ت ها



 د د تایر ا حد ا لزع د |
 و ۰ ا دیج و هبیدنقا |ا

 ندنامسلفاضف تاو ا ندنامسا ها تامولم ید بنا
 یتسابر روما او فراع ار تفو باحاو فّقاو هلود لاوحا

 هد ووا لزع هدلاح یتیدلوا فصتم هللا فاصوا نالک مزال نوجگا ءرادا |ا
e / 1ند: ا نامز کح یبصن كن دنفا یلج نايل وا یتیلها €  

 | یفارطا هداب ز رها نسح كت ا کک نامزوا هک 1

 ا ۳ هل وا انتعا ههرادا ییاب وتنمو ناذفتم ا

 نوعا یکیدلنا رظن فطع هنا اذ ا ا ها فرص ol ترا

 کتل

 ندنعیدل وا تاذر قلو نها دم تام هسا یدنوا یلچ بوتلوا لز ۰ /

 ید هتسایر ماتم هدلاح یعیدلوا یتیسانع 29ت قرهنلو هدراشبا r د

 كنيدفا ناف هدنماقم نايب یتلاح هجرت كندستفا ىلچ ۰ ردشلروتک |
 هل و هل منبع نیر سدلوا لبلد هد لزمادافا ول ید ی ۱
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 فازطالارومع هلا ناماسو تور کرد هدو یدنفا ي اج یدنفا ق 0

 دف هود ندا یادعا تولوا یا لاد ا ل
 ییمامم ز کلا یس هاو ند هم ولعم ف راععو شامر وک تاو او رمض

 هب ودنک هاشم هنسو زاب نولاح و اشنا ط ون صان ر دق تحهدیا هداقا ۱

 لعع 7 هر رجو تناطفو تک هو نا کا رص 4 الم او طخ صوصحم |

 هللا هرادا نمسح ىسەلجو ار =| ف هل لج یتا هک و هلا ا ا

 7 یتانسح قلعتم هر هوح وهل | قدصد دد :ایح وشل زامتما و تیح ودم ناستکآ

 هرمصع یاضتعم نکل رعض نشور ریدر شراو ها N یقسو ا

 تامدص یالتم هل ا اقدصاو بهدم فوسلیف را تکرح هاو

 ربا ی ےس كلم اعد ا ع وا دس راد لکد قلوا ریکتس د هدقد) وا راکزور

 0 یهنآ اپ یدا ربع" لابقا تادرب ترشماف وب

 تواوا تاذرب نتحو ید هد)اح یعیدل وا متتسو فرفع یدنفا تناح

 4 _:هح ی رافد) وا عسا هالا سا عوس هسا ی ر اب هري د

 كنلاوش یعهئس شب نوا ی ید هرکص a اا ندنر کدلیا | تیاکش ندنا

 | ۰ یدلدا لزع ندنرا ظذ هربخذ یدنفا بناح ه دنسس هیتر ۳

| TY 3 



 د ا ا ا

 ی ۳ واتس 2 ب ۳

 و 0 1 Gu ا ر و

 2 یدننب فاسو ۰ فلخ ك نامزوا ا

۱ : 

 ۱ ا e جوت یبهنسشب رک هدعد ۳ :یدشا

E 1 4 ۰ e2: و 0  

e 
 یی و لح

lT دن ا هربخذ 9 هدندوع تولوا روبح 

 هوا اور زووا# نیک هدهروک ذم تراظن زواج ۱

 رووا .بونليق نیبماکو رو با قلب لیشاب شواچ هن رب
e تردو دوعق هاتک تسایر دنس هنر یدنفا اديس 

 ىلا زونوا ا یدال دوو لذب ولت یتسایر
 نو ی حلا زوتواو لوقتم انک ِ

 یتا یدلوا لوزعم :
  ۳1یدنفا  iاف نم ارت یل نانا هدو تكندنفا

 | وا ۵ ذخا ندنن ارادا اوه تا 0 ندنس بت كندنفا تلاحا ۱



| 

 هب ادیم ل هد یدیسنل و تکرح فوت ,ab 71 كنیدنفا بن 1 ۲

 ۰ یدبآ E رف م مور و جد ندناو وال رافح

 هرادا یی ابر هداب ز 5 ندهد رم تك دنا بذاح هدف و كتو ا هلوا

 تر اح لود كب یا ۳ هدتفلاخس هب یدنفا تا تقرعم و ره .قوح یا

 ۱ و "۷ بم 11

 كثار لد جدا الو ۱ نهایت تک دءاح هنرزوا كن ۰ ردتنجو ||

 1 تلاحر شالا E ندا ات e ءا د رج كن ,:و وا ی ده رترلصح ر 9

 یتیدلوا هر: .ندتفابلو ربه کی تام ۳ ز / ردیفاک ل د هنفیدلوا

 ® ردح صل د e لید, تكندنفا قف هم

 كعد یدالو ۱ لزع ید ناک هاسرم قلزسهطبار یدنقا ا

 هدالاب ی ۱ ر هک بابسا تلنا ۰ ردد ر هال لن .راقواملاط یدنفا ت اِ

 دس دنل وا لزع یدنفا بناح ها ردق و تحاح هرار هل وا نام

 نیغ را اهر بک ولو شا تلف تلف تل یوم ۱

 ۰ یدرواشب ۵ تار سال هلا تاق روضدح قرهلوا هتسراو ندا راه

 ل و هس یدنفا تناح هلن اسحوت ی ی قلا زو وا ا

 برا یدقا تلاع ۰۱ یدلوا ینابت شوا اب اب هددطسا را ید رو واو

 رس زو واو ۰ یدلاق مرو مرد هد 2لا تاب ةا وا ۰ یدل و ۳

Nیدلوا لوص وم هغلبص اشن ا هدنلا وس زوةط زو واو لوزعم ا  

 ویسا هرزوا ییدنل وا نام هد الا ۸ سدعع وو وط یررضرب هنتلمو تل ود و

 ۰  یدلیا اه راد نکا هلد وع وم لجا لولح هدنمرګ یسهنس قرق ||

 ۳ هبلع هللا هجر ۳ رد وف دم هدنس ورک یردب 13 هدنسارو شاطابق

 . یافوتم هکر ید مدسنلاوحا هجر هکلذف ندا ینا هن یدتفا قاق

 ۳3 هلا تاسف تا هل سم ردق و مولعم هلا مولعو لئاضف مود

 نال ا لا عبث ییهیعرفا ب تکو ناسا شسئارف ها قو

 تفاسق 4 وحجا بهاذ دن ۶ ورس هد نفح س ره هلا 0 فست

 تالاع ردقنر ۵ لصاتطا رهظا قالخاو جن س و رظنلاج# تلاد

 هد همانتفابف و روق: و مومذم یقالخا و را وطا ردقلوا هسا e اا ۱



  a PEON pA aE, WW OO SNNزار ۱۱۳
AGS EROL HN 

۱۳۳ » 

 ور تشزو جوکو كنر ین ارفعز هک هدر تافص نالوا روک ذمو ر

 ر ی ا سا توست لیاقت یا راسو نعلارفصو
 یارضم عاونا هشود دمدخ رک و هطاصم بایرا رک نع هب هلج و

 ۰ یهتنا ۰ یدبا روعشلاح وعم تاذرب روهشم هرزواكلک هع وقو ماودلایبع

 . كدت شيا جد ندرنا یفاصوا دشت هرنروک ی یدتفا بناح

 یدفا تلاح دیا نیکریچ ردقنواو ۰ شعا مدآرب نکرچ عقاولای

 " بناحو هدکوا یدنفا تلاح ینوک یالآرب یح ۰ شعا ولقشیقاب ردقوا

 ہلا ) ردا لتس نددنفا تلاح یحلیدر نکیا راردیک هدهقرا یدنفا

 ۱ یاعدوا نس یدتنفا تلاش هدک دد ) نوسرسوک نرش ههاشداب یس

 . ۰ ردروهشم یددلوا شعد تبا هیدنفا نالک ندمهقرا

 هلا رلا-طع 2 داف و ) امرک الو زا مال ج و یطعب ( یدنفا اک

 ندنسه-دک شعا كسع ردقوا یدنفا تناح هسسا رذیمو فرسم ردقن

 Ka ا زامرداق یشر اکو کوش جد ند هک كاکب یک یکیدمهر و یر

 ۱۱۱ ررزرص یسمدخ یرطوخ رار یبیدنک یرط وی یدققا تلاس
 زامرد وص یطاصم باصعاو نمر و زو هبهمدخ هسدا یدنفا بناح

 ۰ یدردا فالتا یرلمرجی هح هلبانظ ءوس تدار یدنفا تلاح ۰ شعا

 كنهنسک هن رزوا نظ درح هد هسا بویعم لا نظ ءوس د یدنفا بناح

 اا اب ناب رو نرو ا ددا تل شعار دنا

 ررضر تلمو تلود ند زو كن دنفا تناح اما ۰ ردشلاق هرشع زور

 ا هننایصف یانسحم طعف زالوا ناسنا نسر وصق ۰ ردشمامروک

 هل ود هسا تهح قح هلن ارا ءدمل ود لاحر ۰ رولوا حدم ناناش ربدلوا

 هسا ندنلئاضف كنب ا ود ۰ ردررضو عش ةنزاوم كن راتمدخ

 ۰ ردالوا قفلوا ثح ندنلضاوف

 دب رکو یتلابا هد هلغلوا توف اشاب نافع شاه یرکسعرس دب رک

 ینرصتم هس اخ قاطا هجور ینوک یحزکس نوا كرفص یکلرکسعرس

 ۰ یدلر وپ هیجوت هیاشاب هل فطل ریزو
 لئاوا ردیلغوا كن رادقوچویق رب هدنمان یدنفا لیلخ اشاب مشاه موح رع

 رخاواو هدنسهراد كتالو ضعي بودا ماود هتل هبساحت شاب هدنلاح
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 قل رادهن رح كن اشاب در دع سا جالا نالوا ارد نادوق و زریلس رود

 ےہ ےک کک کک وسایل اس سس یر هتک سس وحی ایسوس حس سحر لا تعداد تا تست

 ۴ هدنمدخ چ

 اےک جے ر دا کے ےک م تک سک کک س ا

/ 

1 

 ت گا ل للا سس



 هلبا یدنفا مهار ا موح رہ یتیما رهش كن رد هرکصتدقدنلو هدنتمدخ

 تلاح و یدلا یسُو ر قلدحاوخ هلت كنا ندنفیدلوا یسهعدق قوقح

 هرکصذدقدنلو هدنتهدخ تباتک كن ا نکیا یمادعک ن وامه تاکر یدنفا

 یراوس هدلاح یغیدلوا هدکمنع هلا ا و تار زر ناب
 شزاب هارزو ضع هدزنک یطرغ تشع bas »° یدل وا یساج هاب اقم

 هامد حو ق هدق دع. Aa ادم هلس رقترب تابا غورد تار رګ ینددلوا ۱

 هسالع هلا یاربم رب دسر 4: بس ه دهع هدعل و قالطاو وفع هد ر و ره

 یک ۰ یدنل وا لقت هنس هظااح وع” ر ید رومام ند و هبح و یعاصس

 هدو ر بولوا مدار روسحو رویعو رولب شياو ح زمو درعاوجو
 ۰ ) هنع فقع ۳ یدیشلوا کس الو رو هلع وا نیس ییمدج ۱

 زحا دعب رعد رز ندرا مبل تل E ی
 یدنفادعسا سو هعقو هتتدالو ۰ یدلروی هعس ناطاس هرینم بوغ وط

 یی راد رهوج 2 رات ( یدلوا روم اید ناطاس هرم یدغوط )

 ۰. ردشاتوس

 ناطلس نا یرب همزن هع 3 كن راترمضح تلات یافطصم ا

 بوبا یبا ۂبصق هلفلوا منلاراد مزاع یسهصک یش! نوا والا عیب ر
 ۰ یدنلوا نفد هدنسهب ر ناطلس هدلاو هاشرهم هد راصذا

 سلبارط هلسغلوا توف اشاب ناعلس هداز ےظع یک طب ماتش ا

 یلاوح لوا لصالایف هللا یاربم ریم هنر هدنزکس كرخ الاعب ر یلابا ماش
 دنسس هدهع قرەلوا هك درسا یکولسو ریس مر یلیصم Ks تولوا ندنلئاف

 ۰ یدنا وا دمج ول هنس ه دهع ك لع الالع نالوا شلر و قاشا یوبق

 هلغلوا توف اشاب یزوف ناربم رم یسک رلکب شعم هداشنا لوا هش

 ظاح یسلاو ن وز رط قیسا هدندس هرع كنال والا یداج قلا شع م

 ۰ یدنلق هیحوت هاشاب ىلع

 ده را تولوا توو هدا داو جد ی وا ترا نوا لارو دسذا رو

 هلغا وا یلارف هساارف هدلاح یتددل وا هدنشاب ید سا سوارا یحن وا

 ددح یترافس كنون لارنح ییا رمسنارف ناشلو هدندامشرد

 هداتعم تاموسر فاو ڪک یھچ وا رک كنال والا یداج ندنکیدلیا



iهنیسودنل کمد ینس ها دنا هاب دور و لاو 1  

 . ۰ یدلدیا س راس ی ا یو

 كاا ر لاص یفرصت ردلج ید ینوک یصشب یمرکی كنالوالا یداج

 ست وب كيجر هلغلوا دراو هت داعسرد یربخ ىا تافو
 یلابا ردلج هلترازو ٥ بنر اغا ناغ یب اب یوبق یتایعا مورضرا اقاس

 اب و ۱ . ۰ یدلدا هیجوت

 ردیلغ وا ها . مات اقا ی للوتارفعز اشاب حلا ص

 ار يک را دل وت هدنسا دا یسهنس شب شک رو كب

Eدنا 0 ده ا رم 1 یسیاد  | 

 E e ا و ۰ E اب را

 .س نوا 0 یدلاف هدنسهاخ قرهلوا اوزرا نیزک دشوک هدیدم تدم

 i نادوبق هرازو بر هدناضمر رب یعرکی و یلاث روخاریم هدنسهنس

 Ms هنر ز وا یلوخد ندنزاق وب زکدقا كنساغود ریلکنا انا ا
 ت رس خب د هه اه دگر یدو یناش لوس و

 اما ندانعمو هب سصیق عم قوازو هدعب ۰ یدنلق هجون یغایصس

 ا ا اا یوم انا ماش مک

 یدک نوا ا | ف هعدغد كر نکیا هدم رداجالا هجو ر تداهت

 :دیفوص زونهاشاب فسو للهجفوقر نالوا یظفاسحم هنفوص دجدقآ

 جر هلا تافو هفنا فتح هرکض ندشماقآ هل لق تدم بوراو
 رافاهس درجو هکت نانو هدنس هدهع ینوک یحزوقط نوا |

 رب ذو دار سولاف نانلو ىطفاع شالو یلاو هنطا یغاصس

 اح 7 زو . یطفاح ریمزا و فرصتم هبالع یغاعس دیچو هب شب

 رج ۳

 ۱ یدلروب رم هب اشاب

 :لغوا نایساب هدنن اب اش ناوت ردلص الا جدا شاپ فسو یلهیفوقرپ

 دین 7 اا یابعا دیف وقرب هدعب و یشابکو لب درک زا رب و نابکسا



Eداف ردشعا ردکو نزح رادغاد  

 لا ر a نيدو هرزب رفا ا تلخ تر و كن لغ ۱
 باختنا هخلطفاح یباغا سی ردا الم نالوا یراد نیز زخ كنلغوا نابیساب

 هرص اهدو یفاب قوق هدمب + یدک ہے وقرب ورق نت شا 1

 .تقال تایئاو تعاصتزار | 0 میدن و هدنسلا ا ۰ یار دوم

 لمح یل سص كمقاومو یناصمت كابا هدنق رظ هروم 4 هد كسلا نا ۱

 هداروا ۰ یدیشفلوا نیم هنسهظفاحم دیفوص بویسدلوا تب رفظم لثان |
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 ۱۳ ندشل وا ابر يش دتسراو ا

 ا راز ید دعا ما ها ریش ا اص یهگیا ا

 یه 0 ۳ ؛داح یو ندنکل هت یخ كچ ر مدفن اوا و رک

 الا شلنادلوت ینو ی ی یر ر ڭىلوالاعي ر 7 یسهتسقلا ای را 1

 تنش یجز و نوا كناضمر ندنکل دت كج جد کک دس

 راد ید نا هرینم نو کک ثللاوش نر ا كيج د د 1 ۱

 ۳ ۱ »یی هنابتع ۱

 لالخ هدلاح یییدل وا هدنشاب ی ۳ یرادزتفد ثلا قس ۱ ۳

 ناود ازز رو ۵ لر دلم تدم هلا یوم موج ره ۰ یدلیا تافو یا رب

 كناکجاوخ تیام قرهئلوا مادسا هدبصانم صعب و هدنرتاتکح ا

hl۰ یدیشلوا ماکب هلبا یقلرادرفد ثلاث قش نالوا هط ور ثم هنب ورابتخا لا |[  
 تولوا لقوا ر هدیره هد و ار لا و یخ شوخ ا

a 9رک کر ِ دنن ردب ردنا 4 وا د زی ردقهنشاب  

 ردشلوا ربهر ہت یوسو
 نارد دا اف را نوا كلا و یفلرادرتفد توش نالوا لح

 ۱ ناسحا ۳ دفا لبعاعا 11 روا ځا راب 9 ندناکجاوخ

 ۷ ۰ یداروپ | ۳

 الو من ی هده شور . هلباعفر مد را و در یتیدنلوا ناب هدالاب ۱ /

 ا ا ا2ا ںی توق یسلاو هرو رکی راید اقا

 ا تاقو هدننس هلح ره نانمحالا هد وا یا

 ج كردا تش زن ندکلیکت صاخ ردها یتطو 14 2 ۳ ه 1 ۰ ب



*% ۱۳۰ % 

 ص وا مور هلناباهآ را
 ا 2 ا یدلوا یسشاب ناو ردا لب وشو
 یظفاع هبانا هلتراز و ةر هدعب یدلر وک یغلراذک راک یلیخ هدنتصم

 | یکه بن وق و ص راق هرکص و ۰ یدلاق هداروا ردقهنس شپنوا بونلوا بصن

  رابتخا كب نکیا یسیلاو رکب راد تیاهن ۰ یدشلو هده ولاو تالاب

 ۰ یدشلوا عفر یرازو هلفلوا دادزم یسیدعتو حط هدلاح یغیدلوا

 1 ) هنع قع ( ۰ ىدلبا تاقو نک ر واک هثسافن» الا هح ور و

AOهلکمک یربخ ینافو كناشاب ها را یلح قبسا ردص یظفاع  | 

 | یلستع یاس هکت اشاس اشتنم ءاولاب نوک یعدرد كنهس اید
 ی ۱ ۰ یدنلوا هيج وت هللایاریمریم هر هکب ىلع یجاح یثابچوبف

 ا ردا لاو ردیلخ وا كلج ر هدرا گسا هبلاراشم یاقوت

 1 و ها لب شن یهو و ا یرایخاشو هصاخ
 را زیکیا رسا اع د اراش تولوا تالاس هکلرید
 یدک د رصف هلا ودرا ه رکص هنس جاقر یدنشلوا یساغا فد رش سدو

 ۱ مزالم هغلافا و لخاد هراطق ار اه سا كن رل صعب نر ربه* قاحوا و
e 
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 . هلیلو ةر هنس چاقو ندنتدوع هتداع سرد كنوامه یودرا ۰ یدلوا

 ۱ ار دو مظعا ردیص هدنرفص یا یجرکبو لانا یر
 3 . هدنرورم هام دنجو لزع هنن رزوا ینایصع راب روكي هدن وام یودرا

 د هاب شب ىو ل هنکلیلاو ةو ناو كيال
 ا ا رر تا دلو هل عفر یترازو هدعب یدنلو
 ناسا اترارو عفر جد نداروا بولوا رورسم هلشلایا هدنق

 یظفاح یوکناتسا هلترازو ءاقا هدننایغط كرامور هدلاح یقددلوا تماقا

 ۰ یدلوا

 و دف ور را شوخ ار طبق
 | یدبا لکد لوبقم هدنناب ولقاحوا هلیبسح قلوا هینس تنطلس هاوخ ربخ

 .یزو وب یک مان الا نیب یتح بولوا هینبلا فیح و 9 هيلا راشم

 یدقا ا ا لوا دسر ا 1 رد هج ورپ یاس

 ۰ رددیقم هدنک رات ۱

 4 یلوطانا %¥
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 ی ی ا

 ا o زود ا ر شاق e أ

 | ذو كس و هدشامن كنا ا و ردارب كندنفا میهارب اس نوا

 | رادکسا قي رطلا بس هدندب نوا کک ا م ناسکس

 واو کر رک دو رو یمالم هسور هدلشب یجرکی و //

 هدرخ الاعب ر نچ ىدا شما یمەاب u دی زونواو لویناتسسا ۳

 ۱ ن ف رع تدم تول وا یر عطا لوطا لعقلاهدلاح یییدلوا یناغ رک

 یدلوا اش زاد مزاعم el د رد نوا دا ید وب شا ندعا مام 4

 یسیضاق لوبناتسا اقباس ندنرول باپ یلوطانا یکلرکسعیضاق 1 وطانا و

 ۰ یدل ج و ا رهاط هداز یضطاق

 چ 4 رفس عباقو

 دشردجت ی یرگب هکر دب rs ۷ هک | 2 لو را مایا رسوم |

E ۱ندلوف باشا لساس زد هدا 2 ا هلرفت هی  
 یمزاول كنه رکتسع *هقرف نالوا بتم دنرزوا هنلاص بودا قوس ا

 ومی د یسودنک ٥ رکصندک دا لاعتسا و كو ا

 بانر نوا یسهمصاح كنولسوم اه هلا , ييدليا تعزع هنر روا

 مزلا یلاصبا لا نوامه ن *فشس مدقا نارب كنامه"و نواهو بوط نانلوا

 كد راناصروق ناتو ۳ وا ید ناتو صرع وا زا

 <E لاصیا هلحاوسو 7 زج ضعب هلا ,راذک و مر و

 ۱ ا دراو ید یرل رجب یراقدلوا | ءدکعا
 ماتخ زونه یا ریه لنيتفرف هعطق جاقرب ندن وات یا ودا كلذ ىلع ا

 سا ندهناهاش فرط یتکرح هفرطلوا كنواسه یاغود نکیشالو

 رج نوک یحنرب نوا كف رش ناضهر اشاب ورسخ اب رد ناد وف هوا
 ا نواه یا ود نالوا ترابع نوت دعطو رکسنوا رببک و

 ۰ یدلنا E سس ندنهاکتس

 هرزوا قوا قالا هوامش یاغود تولوا اا تسدرد .هدهناسرت

 Ce ۵ ی ری نو اتم تورو نانلوا لایعتسا لاکا زا

 ۰ یدنلیق لازا هباب رد هدرا تقو

 هدک دشا و ورلبا حورتم لاونهر اشا ا یلدا مور 7 0

۳ 



 و ۱۳۸ ¥

 هرزوآ قلوا هاردس ید کا یک یراقدلوا هاردس هنفالسا هات و یامعسا

 نالک هنک وا اشاب دشر هد ها رایدتا مارق هب هعفادم هلا كه ر وق تاکرادت

 او مادعا ی یک كنابتشاو رمت ی هنلاص و رمدنو رق ییایقشا

 ندوصو دطاحا ییسهثلث بناوج اب بورا و هنهاکشس كنول ےس وه كردا

 كنوابه یاعود بودا ہر صاح هلا عضو رب وطو اشذا رل هباط 4 وص

 هالود رد هدلاوش طساوا یاری رګ راد هنفیدلوا رظّتنم هندورو

 ۰ ېدل و لوصو

 هش رزوا ۳7 را وانا ندن وڌم هدانشا لوا ید شات : حهارب ۳ یسلاو هروم

 چواو قییضتو رصح یني راوانا ارح و ارت كردیارله راح ولتدش و تکرح
 || روب هعلست هلا هر و ایقشا هرکصندکدتا طبض یی راهتیفد ایقشا هعطق

 لا هلواقلابسحم و ۰ یدنلوا مانتغا یراهربثک لاوقاو هحنسا هله لاب رلیدلوا
 ۰ رایدنلوا لقن هب هطومالق ناک هدهروم هلا رلهنغس هموقرم یایقشا

 هزتسنعو کارو یلغوا تانلاص+ وروأم یکی دام نانلو هدن را طعف

 لع 7 زو نالاق هدد افشا دالا كتس هعلق یوانا یاب د ندنرلذ داف

 5 یدلن وعبلا هرزوا قنش وا هدابم هلا اشا لاس ناربمریمو اشا قما

 هدلاوشرخا وا تارب رګ نالی ردنوک ندنفرط اشاب میهاربا راد هت رفظمو

 هس وردنا و هب داقرا كناشاب مهارا هدعب ِ ردشلو لوصو هن داعسرد

 . ةونعررب رر یتسیلاوحو هینام لو و یشن هلب رلاضق سوغرب و هطامالقو
 هتداعسرد هدهدعقلایذ طساوا یجدیرناترسم ربخ یکیدلیا ریطسل و طض

 ۰ دنلاوحا كن وامش یاعود اک . ردشملوا لصاو

  هدنزاعو هردنا هدعب هلبا ح ورخ ندنزاغو زکدقآ هدلاوش لالخ اشابنادوبق

 هش زخ هده راحت لالخ بودا كنج هللا فداصت هن رناصروق ایقشا

 | دارف قرهلوا مزهنمو بولقم یرابک ایقشا هده سیا شلوا نازوس یسک
 کتهدعقلایذ هلتک رحندنا و لخ اد هنناعل هد وسن وامه یاغ ود هرکصندک دا

 هدفارطا طقف ۰ یدلوا لصاو هنهاکشدب كنولسوم ینوک یصنچ وا یرکی
 الا هحورپ و هنغیدلوا هدا ز ندنویامه یاغتود كنابشا نتافس ناشالوط

 ۱ قرهلوا راد هنحر یر هنىقس اعود هدهب راع نالوا عفاو هدنزافو هردنا

 هسیا اشاب نادوبق بویلک زونه یماعتود مصمو هنن رلقدلوا حاتحم مربع

 یمرکی ندندورو هارو ییبم هنکیدلک هدا تکرح هنازرتحو هناراکطاهتحا

 هک نوک #



- 

eرا هوس ۰ ردشتبک هه رد: ا هرز وا كعا رب هل یر دنفس *  

 اهنارک یاباده قوجر هنسودنک اشاب ىلع دم هقشپ ندنسهدناف ی

 اوا ردشعا اطعا هقا ده یک رویش رادو هتک |
 یالوط ندنسماملب رو نا ر هحاغ ود ورندنروهظ كنهنانوب لتس

 ۰ ردشلیا صر رعت هباشاب نادوبفو ضارعاو جا و فر هب رحم شاریا ۱

 کک هدانا و نواه تورف نالوا اشنا تسدرد هده رهام هناسرت 1

 ۰ یدیشلر دنا هر هد هل ی 7 هش

 ۱۴٣١۱ هنس عیاقو

 قرهلوا ماع جد تورو هعطق ترد نالوا اشنا تسدرد دا اوز رط ۱

 مر هارو نا اشا نسح رب زو هداز نک یسلاو نور رط

 ی ۰ ریدلو لوصو هتداعسرد ینوک یصعرکی

 هرکص ندکدتا حف یعاقب و عالق ضعب هدهروم الاب هجورپ اشاپ ميهارا |[
 قرهنوط یی زاغو هردنول ایقتشا هدکدتا تکرح هن رزوا هحل وارط |

 لر هلکتلاغ هیمالسا رک اسع هب راحایدل هد ها راشقسلا قلوا ءاردس

 ` هژیس همانتراشب كناشاب ےھارا راد هنفیدنلوا ریست ید كنها وی ارط |

 اهننارک بوئر هرادحتس لوصولایدل هتداعسرد هدرفص رخاوا یرادمس

 هرارانات ی هدننیعم یدلدیا اطعا مس واضاف شورغ كدشد یوسواسک |

 ۰ یدلر و هنس یایاطعو یدلریدنک راتعلخ د

 زوم غا هدکدتا موحش هن رزوا یسهعلق راصح لزق ایقشا هداننا لوا

 ید یربخ یغیدلوا شقعاط ییابقشا تیعج بوشین اشاب رع قرص
 ۰ یدلوا حاهتا بجوم دورولاب |

 تار و ا ھا ر ll کک

 هدنشل | كنولسوم ید هب اشا لیعاعا ناربمریم هداز لال ا

 هبح و یعاف صتم هاب ؛ هلرازو د هدلاح یکی دلبا تمدخ نح

 ا ا اب لعام“ و ا تاذر لدآ هداس قحا تولک

 گر ع یکم كنم م اشا نایلس ولا یی | ہدلاص سا | یصنمو هدر ۱

 موقع هاکعا لافعا جد ییاشاب نامل رارب هلبا یاقلا هننسهرا

7 ۲ 
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 أ



RAEقم یا  

 . | بویمهدیا تمدخ هدنقیعم كنا قرهلوا نادرک و ر نداشاپ نایلس راهدرکر س
 یی رکجهدیا رودقم لذ هناراپسناح هيا رارونلوب هدنتیعم اشاپ لیعاعما
  هدنززوا برح خو ھ هدي Ba كشر درک 0

 1 هددسلا شلیا یهصت ود رول وا یداب هی لالعحا زک هلءا عمو

 2 توشوواص ندودرا ناهک ات خد اشا ناعلس هدهرص ول بویلوا

 1 ا زسهراح نوا هظفاع ندششت د یرکشع اشا گی هلکعا رارف

 ۱ هجو ترازو هنر هیاشاب لیعاعما هرزوا هداعلاقوف ڭىن وڏا یادلوا

 ۰ ردغلروم قدصت جد ندتلود فرط تودنا انا هب یلاع تان هلا

 أ كج هد هنت افك هدنص وصح رکسع دیبعت و قوسو هنتعاصم ك اا دیشر

 یدا یس دقاط دوانرا ک۹ كنه رکسع هو یهدنلعم قحا تولوا

 زوروقوق هیقر هو نوسلوا نيتال نوسلوا نالسم یژک | لرهغک و
 ا ا ج یا لاد لا اب قلا هزاب یری و یک

 ۱ .روسح یحاص تدشو شابو رارولب دص وصخ ةغظور هکر ودنک

 رارروک رلشیا وي ًاضعي ها رانوصه ولتد-ش بولوا قلخرب رواکتجو
 ]| یرافقوت هدر ر بودیک و ال ین نوک و زو ددا

 | هدهسدا ررونلو هده رکسع تمدخ ماودلالع رادتسوط زالوا لباق

 ۳ هرلتحاضف ولرد یک یکیدتا رخأت یرهفولع بولوا رکسع یلقلیا رنو

 و نسحواشاب ىلع دیس الا هحور ےک ہت ۰ راردبا ا

 یاشاب فسو یزوربس نانلوب «دهرداب یک یرلکدتا راتراقح هداعلاقوف

 هدزوریس تیبا تودنا قضت هلیس هبااطم ها هسک زوترد كب د

 ۰ ردشلم هراتروق یا ندنر لا هلساطعا دنس هرزوا قفوا هیدأت

 | ی راهلوک رانا هدهسیا راو قزوب یشاب یلبخیحد هدنسودرا اشاپ ھارا
 کشف شا روت یر رکن ندن ادوسو ناتسرعو ریمدنو رهف

ERE لیخ هدنسودرا اشاپ مهار ا داوا  
 ٠ ١ یک یکیدلک هنهروم هلع ءا « یدا راو ید یرکسع هبداهج عم

 | یشیا كنولسوم 3 ردشلناریضستو عف یعاقب و عالق رهن هدنفرظ تقوزا

 1 ها اشا رکسغرس هدب ولک هنارو اشاب ر ها را ندنفیدلوا مدقا و مها هسیا

 : هلا اشا لعدم هدقایص وصخ یراق فرطرب یتس هل اغ كنولسم هدکلزپ

 1۰ آب Pe اا هداتنا وب هر اخل اب

 ۱ E دزو ا اشا ۳ 1



 هدر ساز وی دلا تش هاو ا وک زاب ه تا هل رخ ید تی را و

 تسدننکلپ و رب ولرکا نیزع ندورماع لبطصا لاحرد قوا نویامش ععم |
 یو بناحو شب ندیها 6 و فرطو في رابسا العا سر ییرکی |

WT DSجم  

LN AT OO |ی لا  

 ندنرافرط راددنفا هداز ییسو هدازیرد قیسا مالسالا شو تا ندیهان ۱۳۹ ۱

 . رودصو ردرد ندرلاشاب تزع دمعو نیسح یرلظفاح زافوو رشیکیا |.

 لوب اتساو شب یرکی امج ریشیکیا ندنرارکیدو رچ وا ندنراتیکز كال |

 یلاع باب لاحرو ىلا رکی عجب ندنیسردمو یلاوم رکید هل رولدا ||
 یرهکیو ندن رنل وا لوقم كن رلادمتک ویق ارزوو ناکجاوخو انماو راظن و [ 1

 رک نام ای a A ترش لر رز هلیاغا

 مهار هلبا ههو رب تی نیا وفا عومسما ثیحنم

 ۱ ۰ ردشلردنوک هبابشاب

 تصذ غوبساب یکد ک ا د نالوا یظفاګ ه دا ىلع ٠ دمج

N,کن ولوم هلا ناس قا رادیو هک هداه اع ا  

 ەدە ردنکسا هلا نوامه یاعود الاب هجور كب مرح ندنکیدلیا نیا ا

 ٹکر ج نده ردنکسا هدکلرب هلبا اشاب ورسخ اب رد نادوسیف نانلوب

alكن ولسوم هدل والا عید طسسا وآ لا یر رار ۹ ودا قاط یا  

 نددجل وارط هدلالح لوا ید اشا ھار ره و لاو ا :ھ کش

 تر هی درر یوا ل و فا ۱

 تاعفدلاب ار د واعد را وک ا رو ا

 قافالا هدکل ر یجح وا هدن_س علت كن اراو تارك اذم ندا نارذک ۱

 « ردرههر و رازف هرزوا تا تربع نق ا

 هماقاو عضو یرکسسع طنصتسم ردق یعوز ءرالتسقو هبهرداب هده زص وب |
 هلن اح ناخ وراص و نیدآ نالوا یصنم اشاپ فسوب یزوریس قرهلوا

 ۰ ردشلردنوکا

 ند هیلعتلود لاحر یامظع هرزوا ی را دار هرز كازو

 لمادا یا یر وا یی یاری یه کا ی ا

 دنمان هتع زع هلی اونع ییلراد رفد یم ودرا رکسعرس فر یشابشواح

 کلر دا یدک ےک قرطا هک وزابوت نایک رس ااا
 هلاکو یشابشواجو ۰ رایدنلوا مازعا هبن اغوا هدالوالایداج لئاوا |



 ا سس سس سس ۱

 ید ها ته هنراظن ا كب بع ىلع یردار كکب ینسح

 ۰ رایدنلیق نیبعذ ك ب دچا هداز

 هدنغاص و هدنک وا هدهسلا قو ماکحساو ا ردفوا هد ڌ ولس وم سفن

 اشا هدلاح یعددلوا راز قلقاتابو ول وص ردو لم روا ررطس هدنل وص و

 كنولسومو ۰ ىدا شلاق رافزاق مع هرزوا قلوا رورم عنام ندنفرط
 ردهطار لوک ردق ليه جن یطیح هک یسهطا زوعلسا و ناک هد وش زا

 هلبا اقشا زوی-شبو بوط هعطق شب بولیرب و همزال تاماکها هباروب
 « كالتعاسیکیا و هدنسل رع بئاح ثکنولسوم هدر و ۰ ید هد وا هظفاع

 3 ۱ هدنس قاسم یر تبوط جواو هدنهاکشد كەر زج مان زوعیلدنا هدهفاسم

 عضو توط یلاو اھا هباط ترد ندنفرط افشا ید ههطا رکید عقاو

 . یدیا هدعغلق هظفاحع هلرفن زویکیا قرهنلوا

 . هدنرانب یدنفا بیو كن یسحو اشاب ےھاراو نادوسیقو رک بعرس

 كنولسوم هل رلوب ناچ ندهرق هج وم رارق نالی رب و هرک اذملاب

 كيجر قرهل ردلوط هللا رادیسو قوسبچ جد قدنخ بولیراو هنفدنخ

 هلزوطو ۰ یدنالشابهقبضتو برض هلا هرچو بوط ینوک یصجوا نوا
 اشنا هلل را-_ةفرعم یدنفا بیو كب نسج هدرا هلک سا وص قوغصو

 ا ل دعا ينالوا عضو نواهو بوطو
 ا ورا ندرعآ ناف تولو قره ردشالوط ندارد رهکلقو

 هرکصندقدنل وا قشصو فشک یرلرمعع ورغ رهلیدیا لیولناعسدا زور دنح

 یا هژلمعلغ وبشاب كب نیسح رعنچرس ندنسا ما هب رصم رک اسع هران و

 دن رزوا یدهر رج زوعلساو قرهنل وا تاکرا یرکسع ا هط روا

 هرو ض "هرب زح نیلحایص نوڪ عج نالوا یسرغ كنابعشو قوس

 ا ۱ هلغغلوا هعفادم ا ندنفرط اقشا ۰ یدن و موجه هن .دزوا

 ۱ 3 2 نو شروق ر 4 هرف توپ ها نالا ك یس

 1 هداعلاقوفرب قرهلنا یخدیرکسع هب داهح ندنس هفرابوت ونک

 . هدنروصرب نوا تعاس نوک لوا ندنرکدتا ماقا و موحش هلا تراسح

 ۰ یدنلق ریه و جف یسەر زج زولتسا و
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 قوج كب هندا-هج رکاسع ندرتدلوا شع وق هارو یی رالام ولتعفو
0 EY 

 لزوک هداعلاقوف یس رب ندنراګا یتح ۰ رلیدلوا لئاب هنانغ لاوما

 لزوک هل و اشا ےھارا هدکدروتک هب اشاب ےھارا یا هلکعا رسا ریفر

 تاقرب ولت شورع كب نوا داس ۇدنكر هرزوا تامل هک ها لری

 2 ردشهر و ىس هالا رازج ول هم مص : و

 ا لوصح تولوا عورش هد . ربیدن ی ط.رص كن سدطا زوعل دنا هدول

 یصچ وا كنابعش ندنعیدل وا < قوفوم هژاطبا شنا كرل هباط ر دلا فاس

 نح یی رس ار و اشا ا و اشا دسر رس تا ارب یوک رازا

 ندرلنلوا اول لماح هدنرکسع هداهج ندا موه ۰ رايد رو ك |

 هرز وا قل وا ماظتاو ےلعت رثا نکیشعشود تولوا حور یر ز وفط ی ردب

 كن نیسح نو رس هدهرصو ۰ رایت ورا ,بویمروشود هر ینا“ ۱

 ه داهح یک هدننلنع هد هد رفت هر اط قرەتآ بوط هلا رالدنص و لاص

 هرل هرم تولي راص هب هياط هلا الا ۵ 2 سود رار هل کن

 قرەلوا مزهن اقشا هاکعا موعخ هللا وکن و د و بم ۳ : رزوا "افشا و لوخد

 هلا و یسادعام ند رفت یرک ندا رارف هلا ناح مت ندن ربا 0

 ۰ یدنابق فالتا

 روصح هدفدنل وا تار یرللوف موخه دن رزوا یمهطا زوعمل دنا یهادرف

 قفلوا ناکا هدب رلف رط هزور و هات تالیدع# داکعا ناعتسا اقشا نالوا ۱

 رلیدل وا علم كل رهلب 5 وناما دن رااح هل را هيلا تاقرر یهدنرارزوا هرزوا

 ۰ یدنل وا طیص ید زوعبل دنا هل روص و

 el دنلاص هلنا یرا وس رادعم رب رو ندنف رطاشاب سعرا ۳

 للا زو ردا كنح هلا اعشا یکیدلیا فداصت ید یسادنتک نالوا |

 شهروس مانعا هدان ز ندکب نوا و شلا رسا رد و هک ردق و

 # NS ۰ یدبا

 لملدقرمص:» ۳9 یتددل وا شبا نرود دنسه وا نوتسوع كناشاپ یهارب ۱

 هدانناو كلردا ریمدنو برض ییایتشا نالک هنکوا جد اشاب دجا یشاب

 ۰ ردشردنوک قالوق تفج ردق و زو |

 لرادوان را رامتعاو ناش یرلفدنازاق هدرله راعو كنه داهج رک اسع



 یرازغا بوروک یتایاتعو تاغتخم یرقدلوا لان هله یدنوقوط هنیدسح
 .قدیلوارومأم دم ریخت تالحرب هدر اردنا وکتفک هدنرا هنآیم ۰ یدنالوص

 یعوعس كناشاب : مهارپ ١ یراقدلوا شعد یدا لکد شا كعا طیض

 مس نر یسود دی تل ودر , ضەلج تولک هات N 1 دیسر هدقدل وا

 دارا تا ردقوحرب قج هنلوا حق ردقو یربع یربآ هد هینید

 ارت رکذتلایدل هلکعد ردلکد اور قماغاللوق رارویتسیا تمدخ
 هلیسا شنا هباط چاق رب ندنفرط ایقتشا هدنصا لوک هدنسیلاعف بناح

 ۳ ندنکحهدیا لیهست نت تراک وام یطص ها رسا نانلوا دظواح

  كیقطصم ندنرلهدرک سو بیست نماد“ لرادوانرا هدنص وصخ یطبض

 همزال تاعلعت با بلج یاسر یلاشا و اغا یو ییایعا. هنرکو

 ی رکسع دوانرا ینوک هبنش+ یحزکس یمرکی كنابعش هرکص ندکدتنا
 ۱ و هلیشال هسیا رکسع وب رلیدلیا قوس هن رزوا رسان رو ذم

 . یقاط رب ندنرقدلوا زاب ییرح نف یخد یرلهدرک رس و زاا تعاطا
 ۳ دن رزوا رسام ندقجا ید اط رب ب روال وط ندنفرط سرت او

 ی یس دیه قحلوا حورحو ا ر وا هدنرکدتا مو

 ۱ . 0 یدلزو
 میت یکیا هدنلا كرد راغلا ۸ نوا شب بوننلتدح اش دیبشر
 ۷ 1 1 هد هسیایدلب هرروج یییرادعم ر و یدشلاح دعاحرا یرایرارف اد ہے دربق

 4 كنو ۰ منا ورک نامه یدنلهراب ندنریدلات هلا نوتشروق قلارا وا

 ددر ثعاب ځد هرانا یمازهنا كرادوانرا هده سیا شعا قوس هل رس

 ٤ : د .N ۰ ید ی ندنس ۶ و هد هرص ا دارعسا

 ۳۵ مدار هر کص نوک یکیا ۰ یدنل وا تعحر هک را

 اد اه ا 2 یدل وا 2 نزح تج وم

 4 لىت قتتاتسع كماظتاو مس جد راسلا یی رکسع ماظن و

 1 . لالخ هرز و ثمر وج دفرط هقشب ییتیمها رظن ك 8 1 و. یا شا

 تورد هدعک أ رق نبل هک یرایک هعطق ج وا نوا هدنابعس
 بوشاب 2 هنلح اس
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 ا تردو ر <| ل دن هملق فر نان ۳ لا هدف رطلو

 اوشا زوددرد هدیتفاق دوانرا ۰ رکص ندک دنا نص هلا بعل ا 4 1

 مادعا یی ردق نادسمط هعفادلاپ لاها هدن راک دتا مو هش رزوآ تورج || ار 1

 اف e ه دن اا قردصت و سصح ی دعلق ت وقح 7 یسهماق 1۳ ۱

7۳۳ 

 اکع تیک ۰ رلشعا نصح هد دعلق روک ذه هلا رارف یس هیت هاکعا "ا

 هد دعا هکعا قوس ع یک رادقم لاح رد هلعغ وا رابخا هنسالا و €

 یر هکلفو فالتا یک | كنابمشا نالک ٥ دادما هلا را هکلاف .ندریکونالوا

E ۳۰ ا ناو دم ود ناف هلم وا  

 رە هم ته هر رح سز یرلنا ص روف اوشا ماطر هدا لوا هس

 ید دعطق د:ح تور دن ست و یرادعمر 9 هلزوط یرادقمرب

 شراشجح رکسع ردقزو شب ترد هه رف وشما هنفرط هسوغام یچد

 ه هرق توہم هروط هدرلا روا ندرلد وط نالا ندراناهل روک ذم هد هسا 1

 ۰ ردراشفلوا عفد قردنلوا ع قوس ید هد رزوا ترا

 راصطزق هلبا نتافسهدایز ندقرف یسایقشا هصلای و هروم هداننالوا هنو |

 ردق كب اشا هب رابحا یدا هك بودا راغلیا شان رع قرصتم

 رردیارارف هنب راک امره هلا لر تاب قورو پوط یکیاو تالق |
 شادیا ۱ فلت هلا جا یتوچر Ce السا طی ی

 1 . رد شل وعو كرەشود راد جد یسیایخریو

 زواج فرط فرط هاب و هرزوا تورو یانسشاش هتل ود هاتو یایقشا

 هرروز رر ارم توام ید نا
 نکل ۰ یدرازادنوا لاح ندهجاهم هش و نوا اغ ود ا 1

 یعب 0 رک و ۰ رد تدوع قرهلوا رفتم روهعم و لس هعفدر ۵

 شد نواو هننفس هعطق قرف لس هبعا د كمر و ر 5 هداصدر لت اوا أ

EE ۱ 7هک راکدسا ماكاو مو 7" دراو و یاغود داق شنا  

 ۰ تا مزه ید ەدە رڪ 7 راع نالوا A او اقرب ۱

 شو ید ۳ تویفهر و هربحذ را ۱ رګ دنانو یابعسا لصاما

 ناسشالوط هدقا رطا نروصع یہ هنعد دل وا 9 وص# هدلاحر ز زر اجوا

 هدنیعم تقو یسههگ رازاب یش نوا كناپمش هریاتلاب هبا اقشا كیبشب
 ن.روصح هدن راق د ردلاق 2 بولک هلبج نالوا هدن ا

2 
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 تک 7 9
 3 هال 9 هلا م وع ,OL ح ورخ ا جد

 شرب و رارق هرزوا قل و لوب تمالسر هګنراودن نڪ قرءریشاش
 توک بب رف هماشخا ناس الا سابا رب ندنرحما هدلاح ی راقدلوا

 و انا اشا دیشر رکسع رس لاحرد هکر و رخ یرسو

 هبعت رکسع هدنرالګ وص و و هست یی راغل و ه رزوا تربصب ع

 یغیدلوا شا روهظ روغاب و تولب هداوه بورغلا دعب و ۰ یدیشغا
 | یهدجراخ ۰ ىدا وا عقود یفیدنلوب كنهيمالسا رکاسع هالاح

 || یکدکنولسوم هل ل ییهبمالسا رک اسعو هلرعز یدلک ایقشا
 | یک ریدتا موسه هنب رزوا همالسا رکاسع بوقیچ هدچوا تعاس ایقشا
 7 دنا وا فده هکنفتو توط نالا ندرلسب رم یعک ویدارغوا هب وص و

 || رلیدریک هکنولسوم هلا ماصقا هناعیج هسیا هیمالسا رک اسع ۰ رایدتیک
 | یرادقم ز وترد ندابقشا یدلوا دتع ردق هبیدب تعاس هک هب راحت و

 . ادعام ندناوسنو نایبصو ندرلنا یدلتروق بوچاق هنفرط غاسط اح ورحت

 كناعشاو كس یکیا یرادقم كنادهش ۰ یدلدا فالتا ةف ایقشا

 || ایقتشا ۰ یدلبا نی دادعتلاب یقیدلوا هدنس هدار كب ید یتافلت
 مان نسحو رع و دم شعنک د هتساندیننید اعمط هغلبا نادرل هقسوط هدنحا

 . زوتوا هدهنیصح هلقر هدنراوج كنولسوم ۰ یدنلوب هدرکرس جوا
 | ةا ندنولناتق هلاحرت هلا یویسد هدرا نالوا شمن ابق هلبا اقشا ردق

 1 ع ر ریسک قرهلوا سوم ندنرلناح هرکصندکد تا هعفادم تعاس یتلا
 ا ۰ ردراشقنک تولوا وح هللا قارحا

 و 8 مهارباو N ت اد هب هيطع تب رفظم و

 | لوصو هنداعسرد ًایلاوتم یتوک یصچوا یمرکی كناسبعش یزل همان ری شمت

 | هتراراتا نالوا دراوادتا ۰ یدلواروصحا رورس بجوم ۰ یدلو
 .نالک هلا هلصقم تارب رګ هدعب و هنس یاب اطع هللا راروع" شوطنوق

 راس ولضف اف شور كی سشیکیا هلبا روم ءو رف تلذک هش رل اقا راتت

 ٠ || شاپ لعدم یسیلاو رصم هللا مهلا راشم یارزوو ۰ یدلریو
 زا هباهاش تاق رشت روع ولپاق هرمءارس هاشاب لیععما رزو هداز یلسالبو

 .E . كییسحو ۰ یدلروب لاسرا هاکولم نوامه طوطخ یواح یفیطلتو

 ا هرایالا ریم رفن یتلا و هکب مرح یتوبشاب یساغتود رصم هلا یدن وا بیو

۱ 



 رللاش یربعشک و راتوباق ییسفلاح و یل دو و یزدلاب هلا راروع" شولو
 ب ننس E وأ لاعا 2 اخ رص درو ۰ ۰ یداردنوک

 ك ید ىلا زویچوا یرلام كرالاشو كرتوپاق هلا یراپاقو یراروع"

 ۰ ردشملوا غلاب هشورغ قوچو یتا زونوا زو یدب" 0
 یکساهدنرا هنایم اشاب ورسخای رد نادوبق هلی اشاپ ىلع دم ىلا و ریصم 1

 هباتشاب ر مهارپ | یلبغوا كتموصخ و تولوا تم وصح یالوط ندرلار ۳ ۳

 ا رهاظ O یس ەر صاح كیول_ س ود مج 9 و یدا یل راو

 یراهرا ۵ 5 ندنفف تك دولسوم ا راشم روک سا هلا قافتا

 ۰ رثیدل وا ردنا شا ۳ رک ندرکیدکی و حدقومد el ۳ تولد لیح

 كم یکیا رو وا رکسعنالوا هددر وع 2 رکو داب كناشاب . مهارا 2 رک هکنوچ

 اد ندنکیدلکمزال لک ندمصء یسهرخذ هالن و ا وف ردقوب ۱

 فکر وا دعم ندن وام یا ود نوا لدن هارو نده ردنکما شام و

 كنولسوموش هله نادوبف هدکدنا فلک اشا مهار سرد و 1 ۱ و

 للاسراو زار وا هدیفس فک رادقم ندنوبامه یا ود "نامزوا هدن واب یشیا ۱

 یشبا كنولسوم ىدا شیوا ییاشاب ےھارپ | لرد رولوا یا

 نابمرد هداموب هدلاح یرفدل وا ءدکلر یج وا لب ااشاب دسر ۵ رکصندکدت ۱

 هللا بدتر قد رب و تورف رادشرو نیتفرف ترد اتشاب ورسسخ هدفدنل وا ۳

E 1ینکح هردنوکا "یی مهد  llلر ظا ف فرص ندزفد نکیشلیا  

 هلا یک چوا هلو شمردنوک بودا زارفا یک هلو یکیاو نیتقر فر نامش

 | لها یهدهرومو كنسودرا ای اب ب مهارب ۱ مت هریخذ ق دسشوا لق 8

 اشابیهارا ۰ ید نشفلو راکرد یکج ھی هدنا اف یتاجایتحا كمالسا

 تری رح ر یاب هباشاب ورمبخ بوئلتدح دالا وو و وا

 رکاسع یهدهروم ید هد همان اکش یکیدلیا معدقت هبیلام بابو شەردنوك

 | زارفا نافسردقیمور ندن واهه یاغود نوجا یسار دن هربخذ هب ییاهاو

 هد دسلاش ادا هرک اذمدنح ره داش اب ورخ نادویف ی ۱ ادو هاست

 یءدوحوم سوفنو دو دو هلص رع یسار سا اا رخ )

 ۰ 0 ۰ یا ن شەز اب ود یدلبا باکترا E ی ی ,O 2 ندالجا |

 ۱ هدلاح یغیدل وا رکلد ندنرلەلماعم والثوب كنا شا و رحم مق

 | ر رو روع نکا ار رس رفت دا زوتوا ر رکید
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 كنودراو ترور دی اا یتلغوا هلبا ودرا لیکعرب هل و اشا ىلع دمع

 هدکعا لاسرا ندربصم ی ینامم و راخذو اھا ن اد رولت« و راصم

 | 3 وک هد واعم ندنوامش یاعود نوحا یه ما د ا یتیدل وا

 یکددلبا دعت هتل و درد ل رد ڪڪ هنحوک هدا ز ك یوا ریصت

 4 ۱ زا ه رصم كن را دع» تسانم ندنرلبک نواه یاعود ةد رل هماندن کش

 هلا تاعقد هباسور نانو هدهروم یص وصح لع تاو واد

 اا هطروغیس هده ردنکسا ندنکیدم هر وک یسهرم هدلاح يکيدلدنا راطخا

 ته تویمهنلو ا د د 0 را رود کا راد شن هل

 ۳ ردره اب و 3 ندنغيدل وا راتفرک هادعاد كن رارکید بولس هلوا

 -اا ابا راتجز هک ویدادتما تالاع وب قحا تویمروط ورک ندنربغ و a د نت

 ر : شلنوق هنل و و نج هلوا تج ود ی :] لمصا ڭنەممالس 7 هوق ندا عح

 اشاب ورسسحواهذایتغیدنل و طونمه یلاع ما یص الخ كنقاطزک دو هرق نالوا
 ندنفیدلوا مدآراراب هشیا هدهب رچ خاصم رکو هدهب رب ناصم رک

 هل وو یتغیدلوا ندلاح ةمزال یییعت كناذر رویغو روسج هن رب هلیلزع
 عج لوا رویم 4 هداعاو تلج هرصم ییاشاب میهارا یلعوا هسردنک

 ۰ ودشتا ضرع هلا تدش ناسا

 قرهلوا انشا همصع جازمو ول هز رجو یلرکفنج هسیا اشاب نادوبق

 كناشاب مه ربا هدلاح یعددل وا شهرد وس هن ےس ا فرط نتسودنک

 تالعاعم 2 مولعع یس ریس ود ڪڪ و ندنتسه ارس دوخ راوطا

 | هروم هلن ندنفحهلوا نک كمروک شا هدکلرپ و ندنس هن اد رقم

 1 صیصخلاب هنسودنک یشا ماسسو هاشاب ےھا ربا یرلاشدا ہحاماحو

 روز ماقم نالک مزال ینعلدملوا هراح یربغ ندنه ر ۳1 كس را هعبظ و

 ۰ یدیشعا ناب و ضرع هلا تسانم ن

 ا سم ا ن اا يلدا ترد تفکر
 ڭنولسوم ىد یاعجا هلا اشا ےھارا ردلکد یه رص یلزع یدل وا رفظم

 ر ر یدع" ىدا نوک قیرفت كس رلهفیظ و یدالاق تحاح کا هسا دع یدنا نوعا 2
 هباشاب مهاربا نوش نوت یهح هروعو یدلروب ود رول وا تساینم

 ندن وام یا ود دزلبعم هرز وا قعروا یتیرل هطا دحل وص و دهها و ا

 چ

 ¥ اطا ۷

 ماسیس هاشاب نادویف بونلوا لاسرا هنسودنک هلازارفا یک هعطق یمرکی



 هبارکسع میظنت هیلمتلود هدانا لوا هکوبلاح ۰ یدلغار یشیا یسهما
 ۱ یاو هد راوح هنداعسرد كناشاب نادوبف ندنهدل وا لومشم ۱

 هداروا توک هش زافو رد ا ر مر
 كيییسحاما یدلک هتدامسرد ېد فان ۰ ل تماقا زادنارکنل |

 اشاب دیشر دمش یزکسعرس لیا مور اے فاراد رفد یسودزا لا مور ا

 ۰ یدلاق هدنتسعم

 ۱ ا یکیدکهلوا مزهنمراودرا نالوا قوس 4یلاوح ل وا ردلیب جاق
 ٠ ردشل وا تبنا رکش "یداب تی رفظم اب نر هنس وب یلاعت ا

 عوفو توادع هداب ز ك هد را اشا e ا اشا , ےھارا | اقاعتم طعف

 ۰ ردشلو

 ها وروا هنالمامم نالو ارخا ولوت ماتتا د سایز هدر

 هد یر فک اتو اور ا
 ۱ سد کس ناتو ناب نسیم ار ها یا یا

 ییماش وا ارجا 4 رف "هلماعم هدنعح كرو شعا هرزوا كلروتک

 هلهحو یعحهنلوا ناب هدر زو ۰ ردشلیا ناب ییفیدل وا ی ولطم كننلود

 ۰ رداع ما همان ولو ےک یانو رکود ها فو کت ا
 لایت یی ما ید نیت ام اما ها

 نزتمصم هزوم ًارظف هن راقدالشاپ هغعشراق هنسشنا هروم ك رولاب وروا

 قفاوم هد ولطم هلیماعت كنهيلعتلودو یتکچهشود هتالکشم هج هلو

 كشیاو هللا یسومان و ضرع ییب هنفدالک | نعجه هنل واھ وسد هدنروص ۱

 ۰ ردشهالشاب هغمارا یتسهراچ كنم ج ندنجما

 هلا تع زع هبهروم اشاپ مهاربا هرکص ندکدت یشیا كنولسوم هیفام عن
 كنايمشا ندا نصح هدهتهاش لابج ضعب هدرللخ نانلو یتسارهر |

 تاناویحو ربسا ییغوج كن ایعتشاو یب رگ و طبض یی راست رمو هياط

 لاحر رفن یللازویشب نالوا ریسا هدندنابقشا ربارب هلبا مانتغا هریک
 e ۰ ردشعا صیلح یناوسنو

 هلا افا لو ینایغا هن رک ٥ رکض ندر تکن ولسوم ید اشاب دیشر

 تارا سوم ها رک سع رادقمرب تاقا قطصم لد رک شا رکن

 هدنتسارهر هدک دلبا تک رح هژ تاب هنر هد یو بوغار هنسهظفاحم



 | هلتروص نهر یتچاقرب ندنرانکو لی هلکقیا نایتسا یسایاعر هنلاص ناسلو |

 هندزا یرانهرو و یدر و یسدلروس یار هن . راودنک هرزوآ كمروتک |

 | هژرقن تك هددنلا- ص هرزوا ام رج ی د راح انس كناباعرو ث كعردنوک |ا

1 

1 
 رک شب یجرکب كن ءدععلا ید یمودنک  توغارب هدرکر سر

 | هحوق هقتساو هداول هدانا ییدلبا تکرح ورلیآ ندهنلاص هلا نویایه |
 2 : . هرزوا قءالی وط یی راحالتس ید دل رلنا ۰ رایدلب د ناما ۳ شاب ۱

 : بودی تکرح وربا یسودنک و یدردنوک ین ادد هلرفن كب ىلا ۱

 || دنب رد یهدنسارو ادتا ندنفیدلوا حاتح هبدرصاحو یکعس هتتآ 1 ۱

 بد رقو ا ط لوا هرزوا كما ربمدن و ره سابع شا
1 
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 ی ۰ ردشعا نین یجح هنلوا ریخت جد تا

 ار و لا را د ی وا خش او یا لر روو 1

 | شابا زوروفآ ندنفرط قب رطپ مور راندا نایصع ندایامر امدقم هک و بلاح
 راداکو كن اباعر ندنکیدلک مزال یسلزو زوروفآو یدعش ندنک ودنا
 ۰ یدیشلردنوک بهار جاقر دید اه یک هلا یرلاع دتسا نالوا ۱

 ۷ .دمان وفعرب هدن رخ اوا یس هنسرب قرق وتسا ندنف رط قل رطد مور دن رزوآ كنو ۱

 A ۰ لوا دارا هلیقر(۸) هدرز ىسەجر کو شا رو

 ۱ ۳ ۱ دا یتح هلوا فرطرب اک كنلالتخا ناتو هددها تی رد ًارظن هلاح قاس
۱ ۵ 
 | هداتنالوا هلهحو یتحدنل وا ناب هدر ز هددسلاهدعل وا تان ون "یداب یس وق ۱

 | هلا هب رکسعو هبکلم ناعظنت هيلع تلود كردا روهظ یسدعقو یرهکب

۱ 

۱ 
1 
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 ۱ ۱ تحمدا ت تکاب رظل فطع a اموقو رکید تالو اتسا ندنفیدل وا لوغشم

 99 لر ۰ یدا قو قفو
 ]| نابمرد ینموزا یاضیا كنه دهع دا وم ضعب هدهرصو هسیا ول هيس ور

 ۰ 9 هدکلیا ی هبلعتل ود كردا

 ید ی یز ۳ وس فیحا را ۷ کک ا ىدا یدأاه ا

 E E نکی
 هرزوایک دلیا ناي هدنس هع وخیدنفا قاف ناعلس یلاعردص و وتکم قسا 1

  eرز 1



۳ 

 باش کت زوه بود ک هی N الیک لایش 1 ن ك و
 نالوا ناف کام هک وم هم هدارا نوا ردا کیا هدیط

  هیدمآ جد اک ۰ یدنوا نصت هتنعلبص ' وتکم | یظعتر اا

 لقوا زوب ندیدمآ یافلخ یالع تالیجدماو هبیدنفا وترپ نواه ناود
 ۱ ۰  یدنلف هرج وت ا نفر ا

 ندنغیدلوا شل افعتسا هبا زع راهظا ندنا رشح طبضاخا نسح یماغا یر کی اب

 دلا لالج ی ES لوقا 4ة ر هلا لزع e مس ؛ یرکپ ۳

 اقا ۳ و هد را دن ها تصذ ی یرهب کی انا

 ۰ رداغا ندلالالج و

 هلا لزع یدنفا دل ءاطع ی ها نوو و ی حب نوا لر رقص

 یک م باتو یسیضاق لود تا ند هم قل ر ط a ییرومأب السد ون هعق و

 ۰ ید با درج ول ANS یدنفا دعسا 1

 هل ردنا ررر ها ی ۵ دل قلا زو وا 6 ك رات هداز اش تقولوا

 ا یل رەد رح عیاقو طبض قا تولوا .دلخادت تاعوقو تال هنس شب

 یی هن سم ٠ 42 یدفا دعسا هلع ءان ۰ رد تعا رود ||

 ۱ كن دنفا تبع ی ۳ ج یلزع ا ف اش و دعا ۳ ندنسادتا

 ۰ ری هر ا ۱

 هدک دنا رست ییس هعلق ن راواب | اشا ھارا هرزوا یتبدنل وا ناب هدالاب

 یبیازتپ ندنرلناشف هری -سرم هلبا یک اغروب هدازورتپ یکی هن ام نچ هلا |
 ٍكعا هلدابم هلا رلاشا ا ناریم ریمو یہا ىلع رزو نالوا ریسا وام |

a U Se EEE 
 تام ولعم هل و هدندناح هروم ۰ یدیشلرافبج هربم زا شا قعات قردتوا ۱

 ضد تام ندنعیدل وا راکرد هداف دنهل و كنار نالوا ییس هل

 ۰. یدلروی هج و یرفاصس لیالراقو یتضهنا هلسدبع ینوکی هشب
 نویامه ناوید "یچکلکباقباس هدناهجوت نالوا ارجنا نوک ی درد تلاوش
 ۰ یدلدا هيج وت یکيليح هبساح یلوطانا ا یداهدمخ

 ٤# هدنحا یاقو ضعي 9 ۱ ۱

 ىس هنا كلریلیا هب روا هد راد اضم تب هلو اه د یلود ايس ورپ

 نالوا تلر نوت اف یک زوقط یجرکب لر الاعب ر ا شمر و 1

EDN 



 هر
 را رو ین مک ا ر لاسا هه وا ناود
 نوتلا وچ یهضبفره وح ددعیکیاو یطوفیلسالا هطنالرپددعرب هلیس همان

 نوط ییا نواو هقوج بوط یکیا نوا یلوصحم كنلفو كنفت تفجر هقلق

 ۰ یدلیا دقت هرزوا یا همش *هدعاق یساناده نالوا تا رای ندهقساب

رد یر رک كنال والایداج
 ۱ كبحا وم ) فن 5 ید ی یاص 

 37 / هدندامسرد هدن واه ناود نان ] وا تارا نوحا قالتا هکلب یتناطعا

 "۱ ات هن وام روس یسچلبا کت j نالوا ش دا هرز وا كا تاقا

 : ۰ یدتا 0 یسانادهو دمای

 ِ ۰ نوا یجاوم نطق و یلاص یحز وعط نوا طعم نابعش

 علايم نیلاطب هورک ماطر مات قیرگسع یرهکی هدن واه ناود نانلوا

 || ( تروفقنا سا درول ) ندنفرط یتلود هرلکنا هرکص ندک دنا ذخا هیلک

 | هلادور و هب یلاع باب اا یالآ تونل وا بصن یسچلیا لود تداعسرد هن رب

 هواه ر وصح نیناق ) غندناق ( ورس وم نالوا شنا مع دعن نسهمانداقعا

 روتر و وایاق د رسما سست هنسودنک هدک دتا مدقت نساناده و دمو هلا لوم

 N یناماهدوف 4 روا هلضف ندا

 هدنر وص دا قبس یلاثما ردقه او هدنقح هلا تاکرا هلا شعانود

 ۱ روس ۵ د را ا عم ردقنواو ۰ قلو ماربحا هداعلاقوف و

 ۱ قوح كن یدلر درک راتعاخ هک ارک دن رامدآ ردق و شوط وف

 ر ومشم نانل وهدنداعس رد هلا تلیعلبا لوس هلی ده تدم قرەلوا ر توو

 را
 هأت راس هدف دنل وا دنا صم دفع هلا ولنارا هرز وا یییدنلوا ناب .هدالاب

 | قطصم افا یمیدلوا شقارب هدنداعسرد كناخ مساق ندیک بولک هتداعسرد
 ۱ مان اصر از ری هلا ونع راک سم یشن كسار دنکعا تافو راذک صم مان

 ۱ هعطق ر ر هم السالا و مظعا رد ص نا زربم سابع هدا رمش راک صم |

 ۱ ندیک بولک هلبر وص تف وم ٣ ىدى وا دراو هن داعسرد هل ا

 هتد وع جد هناخ مماق هلتهح ییددل وا شل هل و تانسعت عدقزا ٥ هرابجلیا

 ها راک تیام وارف 9 نالک هرزوا لا AN یمادو یدلرب و تاتدعت ردق

 هر هب هحاصم هدد وع تكناخ مساق هدلاح ییددل وا دابشعم كلر و نعل

 ردق یایتلا توی وا عطق یرادم نالوا داع ۵4 س هہص > كن اهطرصء اا



e |ار قرهلوا ك 2 هدندورو لار ا 1  

 یار و تالوک ام هدژارب دور ی شی رشو ارگشا ها
 یتیدلوا | هنکشا اینا SN یاتیوت هاور دلالع هسیااضر از ۳

 هدر و یدبآ لود ناب ندعیدصت ی یلامباب هلا راعدا ات اطر هدلاح ۱

 هدئس هیعاد هاج هلیساطعا دنا 4 8 ب 2 هشاط مود 2 راکت رد

 ید را 4 رح هلرساطعا هتل هن رایضعد ندرزرا دوا ۳ ۳ dl . راقدنلوب | 1 0 ۱

 هعزابنم هدامر ناجا قبس یلاسا هاد هكا لا لیصحت و
 ناس 3 هدنداعسرد هلت مح یعدل وا ی ام ندنفرط قاودو ۰ ید وو

 ا 1 هحو ریغب كنغ وجقرهلوا روبع هکمن 2 ند رص تارا نارب ا ۳

 كلذ ىلع ا ا: یدک ود ندرانعا ید زن كرا« هلتهج یفیدلا ۳

 تصخر هتدوع دسدقرط ملود روبغ وا تیامر اک: ؛ رویلروک مربشیا ےہ

 رام دلو قو دومع هدزکتح هک دنا شا هک و هک ود نوسلرپ

 ولو روش روک لک اا یزوس تدوع نیا و یندنلوا هلماعم وز ۱

 ۰ ىدا .هدکلرپ و رخ زا
 ناتلوادقع هدننب ولنارا هاب | داوود هرزو او ناب هدالاب ا

 نات سدرک و هم رفرط ناتس درک نالوا هبناقاح دودح لد هد هدهاعم

 قحالو قباسو هلا دم ند دن اح هاربا تلود هنناهیجوت یرافاصم

 ۱ دیلعت زود هم دق دودح و قماغ وا کت یارجا هدف یراف رص تم قاصس ۳

e هاربا تل ود مدع 1 1 هلن رح یا ل رک بولوا NES 

  ۱ارابتعا ندنخ رات نرم ردو تایصف و اضفو یضاراو حال لب نالوا

 ندنسالاها دودح و قع وا در ,دیلعتل ود فرط ردق دنیا 2- نوک شا ۱

 تاموسر قالشفو قالیاب هسا رول و وا شمع 9 . رافالشفو قالياب كنف 8 2

 هدب رل هایم ی لا و دا دغب ها ازربم سابع هدازهش هدنعوق و از یسهب دام

 ندناریمریع یفرصتم یاس ناباب نکیا حرصم قفل وا عازن زن عقد هریاشلاپ ||

 یعیدنل وا هفالع عطق ناتار اشا دللا دبع قرصتم ناباب اشاسو اشا دو

 راعیجندزلا یتموکح ناتسدرک بویمه وروق یزب یسیلاو دادغب هدلاح

 قالشقو یالباب و بت یرلنا ازریم سابع هاکعا اجا هنابناربا رەد
 | هبقالشقو هبقالتواو ذاا هلیسو ییفیدلوادناع هنسودنک یعفر كنسهعزانم |

 || هیلک غلام هنس ی ی ونس ندنغاڪس ناتسدر هردو ی لا
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 الا یوم ناتو هدنناب كناتسد رک هرزوا كلر و دنس زاد دنکح هاب رب و

 لوکرک ندنفرط یسیلاو دادغب و یمجوت ه رب ند رلاشاب هللادبعو دوم
 یکی ملریدلاق ندفرطلوا كناشاب دمع نانلبق رومآم هنسهظفاحم كنسیلاوح

 دادعب هلکعا ضرعت هنفرط لوکرک هنسنع هسا اتا دوم ۰ ردشمالوا

 || قرهلوا رومآم هنسهظفاحكنبلاوح لوا اشایدجم هیلایموم ندنفرط یسیلاو

 . | دوم هدمسیا شا فرصتو طبض یناتسدرک هلبا عفد یتقاط اشاب دوم

 || ورک هلک ق يقع یتفیدنل وا قوسرکسعیلک ندنفرطنا ربا نوجمادادما هیاشاب
 نوحادادماهباشاد وګ كن رکسعنا ربا ۰ یدیشلناتد وع هکو کر کر هلیکج
 | یسیلاودادغب ندنوب هلتهجینیدلوا رباقم هدمع صن ینا زواج یدودح

 ةتشر رس حد ی هدامو لوا انهد ازربع سابع نکیا كجهدا تباکش

 - ردشطا تاش
 كعب وسهلا رومأم كج هلکندنفرط نارباو كلا هدامقيقح كلذ ىلع ءان

 ازریم سابع یدتفا دعسا یج هرکذت لوک اهاس هداز یشاب رازاب هرزوا
 | یرلناتسدرک و كعا فرطرب هاباقیتک یفالتخا یهدنسهرا یسلا و دادغب هل

 كنایاربا یناصس ج وا مان باهز هلا ر رحو یوکو هیناعلس یتغی
 | هصوضخح تب رومأم هدنلئاوا هقاس ةنس هرزوا قمراتروق ندنسهلخادم

 تدم یلیخ توراو هدادغب یدنفا دعسا ۰ یدشملردنوک هدادغب هلا

 رلشعا رادتا ههرک اذم لرهلک هاروا جد یرومأم ناربا هرکصندراظتنا

 هن رزوا یتیلکت كنب رومآم ناربا ندنفیدلوا لصاح هجر هد هسا

 | هل رارومآم كنا ندنفیدغل وب هداروا ازریم سابعو بوراو هزربت ناه

 ۰ ردشمامهلوا لصاح هصتنر جد ندنو بوشیریک ده هلاکمو هثحابم

 ندنغامتس هیایلس هليا یسهداتعم موسر قالیاب ازربع سابع هکن وچ
 یدبا ریام هدمع صن هيا و بودا هبلاطم وکر و عوطسرپ یوبس
 یسهنسر قرقوشا هلا تدوع لرهبعهروک شيا رب یدنقا دعسا هیلع ءا

 كتفك ۰ یدل و لوص و هبداعسرد ینوک یحدر> نوا كنل والا عب ر

 ۰ ردشلیا عدقت رب رقت دعطقر ه یلاع باب هدننص یلیصفت

 هبلایموم رومآم هکر بد یدنفا دعسا سون هعقو هدنما.هم ضارتعا هر رقتو



 | هلب راتمج هفیظوو یتعمو الما ردقن ره ندنموقم رب رقت كندنفا دعسا

 هج رکا هاردوخ ضراعم مازلاو ادم تا ا هد هنسلا یواح یهجاسم صعب

 دیس و هدنسهدام ناتسد رک كنولناربا ن J> بولوا م .هعنم یتدلوا ش نکاح

 سفن هدا یادتا كناندحم دادغب یربکدتا اه هتشر سو رارصا

 دادغب ولو هد ولاق راجانو قاب هتنغارفا هبلاقر نکما ام هد دادفپ

 هجردنعت ییدحا ناکا سس ارا نوسوا هل هد ار لاو

 ه ولنارا بوئود هدادغیهن هدوعلادعب و قلوامزام ناذیتسالاب ندنداعسرد

 راب رکید كن هروک ذم تاندحم جم ریغو چ هنسانعم یعاقارب یتمهنوطرپ

 تباع ر هراص وصخ و ن ا ا دمزالو یتمد هفظ و قع اج هنعفر

 نیمروخ دن صخ# رولوا هلتع الم ( ريقفلا خرومش ) هتشد ندکدعا

 كهبلاراشم یلاو هس هوش ( تآ رخآ ردا هدنکرب یثک رس تخرد )

 تسد ینیرامتخا مامز هلیط سب هنس تامدمو هل لاوفا تیم یار

 همها هدام و هرزوا یعيدلوا دافتسم ندنمالک نکیا یطتق قلا هریبدت
 دا دب رشت لا هار دوخ ل بوعآ تفدو شف فرم دا

 هینسهدعات(نعلا بلاوم طاعلالا )کای ۰. اغوا ضارتعا هنکیدلبا
 هلا ریذیلد ظفلو تیاطخ هللا رییعت نسح د هسا نعم دوصقم ندمالک

 ۰ یتا . زلک هرکنا هدرا هسف تروا

 ییهدافاوكبس كر رقت رک ذلا فلاس یک یکیدید كنندنفا دعسا سد ون هعفو

 )4 1 هدرب ز اع هلغل وا یواح ِِ كتفك هددسیا لکد هدنلو

 *۰ رونلوا دارا ر

 نا وا ریکلد للام باب ییالوطندنسهداما هلمجولوا كندنفا دعسا

 اکتشا ندناصو-صخ ضعب اضر ازربم رک ذلا فلاس ی راذکتملصم نارا

 هن رزوا كنا ۰ یدرب و ر رقنرب یواح یسامدنسا تصخر هنئدوع هلا

 هدضب رعت ماتم یعیدنلوا هداما نب زسکعا تص تی ور كندنفا دعسا

 لراص وصخ يکيدلبا ذاحتا هنا هفارمصنا یامدتسا رار هلباناب هتسودنک

 هنسودنک بوتکم نالی زاب هباز ريم سابع ندن رادص ماقمیواح ین راباوج

 ۰ یدلرب و تصخر هنتدوع هلبا اطعا یهارج ا

 كندنفا دعسا سو هعقو هازرم سابع ځد نديمالسالا چ فرط



 هلیقر ( ۱۰ ) هدر ز قروص یدلزاب بوتکمر قرهلوا یسهماخ رثا
 2 ا رونل وا ه والع

 ا .هدنابمش لالخ قرهلا یتهارجرخو یتیراهمناوج الاب هجو رب اضر ازرم
 4 E یتبم هب هعلا طم هره دوم دوخ نکیشُعا عادو بولک هن یلاع باب
 ۱ ٠ ردشلئا تدوعدبع)ادعب لب | فق وت كد اید

نولنارا لصاما
هلا دم هد روما ناسا 5 ك

 ری ایت یتساعا 
۳ 1 7 

 ۱ Ela هکنوخ ید هدکعا للعت هدنسا رحا تطرشوب نکا ج مصعم

 1 4 ا ترالعح ضعي و ءا e ادب تدور ید هلو را یلود

 1 . كناتسد رک هلیسای ست یار اس فرد یاس یدک اا
 ۲ ی e ا ولا رک ذلا ا

 یش علاقو %

 شا ا ۱ نک دق "هر یشا فی رش سدق وریندندمرپ

 و ۱ مل ناطلم 1 هک 9 2 رشد مزال لصف هدماح و نشد را

 ۱ i شدو اإ هامان ليوم هنس هعلق فد رم سدق ات د رل رطح ناخ

 ۱ ۱۳ لا سن ارم ول رب « هرابسدق ندا دلاونو سایت ندار فت یراقدلوا

 ا ا ف كلاس نالب راک و هلال ۽ یساغا یرهکی ندند او سرد وردد هن وا

 ۲ هرومآمرپ نوسلوایاو و س رک هتشبندنا و رارونلو هدنسهدنام وق

  راردی هدافتسا رانا قحا ندراوز منت ترک ند نو )اوفا
 ا ك یساسنک هماق نالوا اراصن راوز فاطم هدف رش ۰ یدا

 |  ندش رط یسهشاط مور# هلغلوا قرح هدنلالخ یسهنس یکیا یمرکی زویکیا

 ۱ . هعطق ر نوجا یربمعت هرزوا یسهیلصا ته دحج وم امدتسا نالوا عقاو

 ۱ محر رلادبع هدازاشاب سالا ندنوبامه ناود ناکحاوخ و رادصا یلاع نامرف

 1  توراو هق رش ماش كب جرا ا یدیدغلیق ۳ هل رشایم ك

 1" هه  رشسدق هلبا ذخا یدلروب نداشاب فسو 3 ؟ نانلو لاو نامزوا

 1  بولوا دن رزوا یمامدتسا لرلعور قحا یری ڭنەماق هدهسبا شمراو

 ۱ ا ینبمدنغيدلوا یراقح ید كن هبص رفا فا وط هل هقناط ییمرا دساا هدب و

 2 سا كدةصتل وا لصح تصخر نوا یک راشم ید كرلنا هدربمت صا

 ٠ || ردك یرکدلیا عاقاو عامطا ندیلاها هوجو نوجا یرخأت لریعت



EAدنح ندعورش هرم و را اد هد دی نوا یعاعسا كناسلام نا و  

 ۰ رتشمردتا لیطعت یان اا هلبا كن رک یاسک صعب ندلفاسا هرکض زور |

 ا صیصخ نا هلا ربنمرا هد هماق رز

 هرزوا قوا, ناذیتسا ندهیلعلود ضو صح یرلطا ر ی رهصح |

Oرا نما مس شد رسا مش یر نالوا تاب از تن رو  

 ناروا هارو ری رر ق ی
 | هلیسهناب هماف يمت هنراپاو نو یلپا نالوا کو باب هقاب وروآت |

 كنار د نامرف 9 بح ومر نا ییبه دزلاعحاا E داسر هدتسدق

 دسدق وللوب تلایا رود اشاب فسوپ جک هلفلروپب راعشاو سما یمارجا ۱
 تیا نزهخ ردد نوک ىلا یزولوا هداتملاقوه هدریش مس زا |

 ۱ فا ردو هلاک كنان 2 ندقدنل وا ته وا دع هریک هداننا لدل وا

 زو دن ورد دعا هرژوا قلوا ندیم كاغا قطصعم یلسام سدقو كجا 1

 نوک ىلا ندنا 0 ا تدوع مات یودنک بوعار رکسع رش

 ۱ نوردهلبا حارحا ندهء)ق ودرو دا ضرعت ه رلم رج یرگسع ماش هر ۱

 دن رزوا یساوغا كرابنمرا یئارفن ولر هرکصندنرکدردتنا دماقا هدنالحم ||

 هدن راکدلب ۱ یدیصت همادغا ا مورو یهادعو سایه بوغلاق هغابا

 زوبردو ناجر و رشابمو مان ه دودا دم هاش فأ رفت ی نیستم ۱

 راناکد هدف سس سدق هلکعا اوحسا هدلح رر یرلات دوانرا نایتسرخ ردق

LA 5 n .ی ۹ 3 1  
 مور ندا لوتعم ندول-ع 0 شد و ل وفعم

 مان هع لا 3 نده هم ا یدل اشاب فسو مک را

 عورش هرب ۱ لک دو EO هل ۳ یرا وج زویشب تم ى کر س ۱1

 هلکعا 0۳ ی ر ند ها راغم 7 ندلفاتسا ۳ رص زور دنج < ندفدنل وا

 اول او تیام ترول وا .دتع نوک چ وا هلناقم نالوا اور هدونایم

 هدنسا ساک ییمرا عقا و .هدرهش ح راخ یردق ىلا ندنرانلک ورايا 2

 تعاطا هلا دطاحا یاسلک e دل د رذلاواو سم هدن رلکدلبا نص

 e ظاوم هبات رها ضراعم الب ه ۳ 1 1

 ۱ یساعدتسا كرامور و كج هدیک بولا ۳ ۳ ِ روا

1 



 ۱ ۰ ي و

 لاسرا یرکسع دوان را ل ك هلا یلسلم جد اشاب ناعلس هن رزوا

 ۱ شب ورد قیاس ردص ات ید هرکصندکدت هماق تودا لاحدا ه هعلق و

 ۰ رایدقارب یلاخ ندرکسع یی هعلق ارزو نالک ردق هنکلبلاو ماش كناشاب

 | یداسفمور هدننامز كنا هدلاحینیدلوا شعث آ نددح هسیایتایدعت لرکسع

 3 7 یدلوا عطعنم یارابط دل رابها رو ۰ یدلازا یراوز هماع هلکعا روهظ :

 ]| یدتهم مان یدنفا نایلس ےکح نانلو ی اسلم سد لکو رکتسع رک
 E لاها هللا قد رط رر یتارایط یراقدلوا م ورح ندزو و "

 1  یمیلاو الاحو ساب ر خام قیسا ردص نالوا یسلاو ۾ جات هدعد توشقلاق

 - | قرلوا هدابز و هلا هدنرانامز اشاب ر نطصم ین الد نانو

 هلا یلیسام سدق كناشاب نطصم ۰ یدقبج هقوبع یداب رف كنيلاها

 یسه رق محلا تا ند نکن دا ی ددد هارد يکهدسدق فارطا

 ۱۳ ندععاطا یرانابتسرح
 ییسیقاب توغارب ره جاقرب هددعلق لسم

 هدکدتا باتش هتکرح هن رزوا محلا تیب باحصتسالاب ییفلخ یسراادو

 لاها هد هاا شا مایق دن دادربسا ككت هعل بوت ود ورک مسلم هن رزوا

 .زکلاب ود ردقو یموزل كرکسع هز كلدروک یدعتو لظ قوج ردق هنآوب زب
 دماش هلا عنم ندل وخد هب هعلق و هرهش یی ههوقم ر ک اسع بو ویلا یلسلع

 طس یعشمو تنع یرلکدکح ورندننامز اشا فسو جک و راشعا هداما

 قطصمیسلا و ماش ۰ ردراشمردنوک مضح و مالعا هب داعسرد هلا ناب و

 ۰ یدلبا انا 4یلام باب یی رکدلبا نایصع كنسلاها سدق ید اشا

Eاغا نیسح ندناروشحس و سش اغا ی د لد ندزایشاب یوق هيلع  

 ۰ رذدشفلوا نعت رشابم نوجا هماقا یرکسع هب هعلق یقباسلافاک

 یسدق نانلو" هدن داعسرد الصوم ند ولوم هرونم تده روک ذم رم هع

 ضعبندنفرط للاهاو هل ردبک ه ىلا باب دوا تواک 4 یدنفا یوم لس

 زدص ایک یرضح لرد وس زو هسا هدفا تاراذتعا

 ۰ یدنلوا نن هناشک یتوک یجنوا كمرح ندنغیدلوا شللا معدقت هبیاع
 هدل الا عب رلالخ ندنکیدلیا دراوترلتاکش هدنمح اشا قطصم یلنالب نکل

 هب شان قہ لیععتا یو سا ومس اقا ییلابا ماش هلا لزع یجدوا

 2 ردشفلیگ دبح و

 و



 ا ندا تافوال دان و 7 ےک ا مس دعف و

 مدقا ندنو و یتددا وا لغ ندقلزاردناب ر دزو را هل وعم وا قرهلوا

 ماعم كناذرب نداهعف و الصف هدنسا رحا كرا دن نالوا روصتم هکل ود 1

 نالوا لی یدنل وا بصذ مالسالا ج یدنقا ر هاط هداز یا نالوا 1

 ۰ یدنلیق هبحوت هب یدنقا ك رهاط دمج هدازاشاب ۱

 تسچو نالوا قدیفح كن دنفا حاص هداز گی هک و یلغوا كند فا

 ناسالا قلطنم هد اد الم ملح نالو یهردم تید_طاراد قد رطلا

 راد هح رج ی ا ییالوط ندا وا اشا رودعم كن ردن دعا ندقدل وا

aاو نکیشاوا ال دقن دبق و ردق  |eعا و هد هشتسا دهن  

 یشفاوا تعا لادا ا سس داع را
 ا هنسهد وب و قالفا هدننعض ےغمرج هقشٍ ندننکی دلب وس راز وس

 یتیدنلوا ن هناشک كندنفا یسدق الاب هجور ندنفدنل وآ عاعسا یغیدل وا

 كنالم مالح ن کا 1 ولی ا او یه 1 :ا مد هسا اعم هل

 . ردشک مزال ی دن ندنهدل وا نامزو ناو یار ءا زما و هلن و

 یقالوط لد ر هنسملع ولقاحوا هل و كنا نکل

 لاح ءوس كن ولقاح وا ار ز 7 ید قو ج جد رب دل وا ن وذ ًالق

 یسدب ر , كرنا یجد هنس E ۰ یدشت وا رار سرھ ند و

 ۰ یدا هدوم الرمضاح ی داسا

 ناطلس هصدخ ندب رای رهش لاب بلص ینوک یلاص یصکیا یمرکی مرح
 نا ز هدمم ( الم تزع هرزوا قلوا جرات هذ دالو ۰ یدطنا دلو

 8 یدلب وس عار صم ) ناطلس هګ دخ هدم رک یدلوا

 توشوا كج هد هنتماعت ساو تعع لندن دا صام هداز یکم مالسالا

 هدنعح هر ر تبع ت اظن هده سلا قو تلسرپ بجو یلزع هژتحو

 هجو هدنهح یدنفا دام هکلر وڪڪ ندلاح باعا ی وب ,رتتحشم

 وک هبلشکت نوا رخ > الاعب زا 0 یتیدلوا رارفر یهاشداب

 | فورس هلا تهاشو نانلو یرکسعیضاق یلوطاتا لعفلاب هلبا لزع

 3۳ نالوا یمدقا كن رول هاب یلوطاتا ید یکلرکم سعیصاق یلوط انا



 هل شلوا قربشم هلارخ یه شف تلنتعاج ترد شقلا هدراهطوا یکم
 لوا نجات دخک ءدا والا ر رحا وا ن کیا ریمل و ی ِ تسدرد

 انا نیدلا لالج یساغا یر هدهنا نشعا روهف شت | هدهوبنلاراد
 EÊ هلع رش زوکذم قد رح یرح | ىدلو ردشعا اعطا بوش

 كنهل-شف لوا هلا یرمضح قاحوا ندنراسون وقوف قاح وا نالوا داف

: 
 ۱ || بولوا ازغو داهج ةصب رف یابها یسهفظو كوب لا كندبمالسا ت

 | هدلاح ینیدلوا یسهیضق تعاطا هرعالا یلوا مما هسیا یماسا 0 و

 . ]| ۰ رلیداوا زلت ییردحسان هلکما البتساینادانو لهج یباهاو ربدندعر

 ندنراتداع نز ود قوز و نالوا یراح هدنرندب ويد نوناق ځد راب رګ
 ترفن رظن ههعورمشم تاماظن نالک مزال هجرکسع هلنهج یراکدم هک

 || ندنکیدلیا تین هرکسع مظن و ےلعت هناهاش تاذ ۰ یدراروبقاب هلی

 | تول ر وک ندلاح تاعا كا هلازا ییلهج كعلخ هبنرع نکع هد ما لوا

 0 دوصل اجر هبلع دمت ماما نالوا مظعا ماما صاحذیلت هک و بلاح

 دال عش قرلوا ربتعم باتکرب , عماح یریسو داج لئاسم یریبک ریس
 || بیم ِِح روهشمو شلتا ح رش یتا خد ماسه ماما مان یخ رسا

 ۷ ماتخ یچبط هدانا وب قرهنلوا رادتا هنعمط هدهرهأع 2 ون |تعبط داغ وا سا

 || خدی ےیل رر و یدلرب وه هراقاح وا و هراهناگاتک وارو هلعل و

 | یهدرهمتط ندنکحهرپ ولا هنراشپا كنولقاح وا هنا جالصا
 ا ا و اقام توراب رب رکن هادا ریس یری
 ۰ یدارشعاراعشا ود زکیعماش ندننوناقوناکرا زکعاح وا زس

 E AR OF کرد توزاب 4 دارطتسا "هرعق رب هداف و یدنفادعسا

 1 ییعل ییشات ندلهح را و نایع هدکماکا لوبق تویفکت دم ر

 ارز ردنا AK ندن رک دل یتسهدنافو تبهام و عوض وم IRE لوا

 عیطلا ندهجوتو ليم ةنناح كر وما یکیدلب الصا هين اسنا ةقطان سفت

 | درطو قن هفرط ر رب ندرب یسیکیا هلکعتا اهناو قیقص یتغیدلوا شاک

 ۱ ۸و و عبط هدننص یداوف م 2 ندنغیدلوا شا هجر ییا جد یدنفا

 1 1« | هدلو و كن هماع راكقا ۰ یدلردنوک هن هيع رش کا نانل و ه درلهربّنط
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 ع دوزا تالد ال ءا ص ا توادع هقلطم ۳ 2 ءا |

 ال هرووآ دلو قلا رو هددیاعک هل هم و

 مزال ه ودنکو نارود یسرادم هیلقو هیلع بصانم صوصختاب زاکرس
 ضبوفتو هلاحا هرندنا ناقنا یهیلقنو هبلتع مولع هکبلب نونف نالک

 یر هحا وخ فظ وم كنفرص یرکسعناک هدنوربب و نوردنا هله و شادی

 مدق نوناق یرالنا ملعت یداپج لئاضفو لاح ا تولوا یر و ۱

 تناسب توترت وا هدن راته ید يصاب ر و هد سرلقع نوه هدنرلتل ود اب وروا

 هن دباوف كن رلتلودو رزعا مادکسا هدنشاب تصمم امطق یرنایغا هکلم

 عیانص یراک دابا عازحا هلنا راکفا قحالتو یراهیءاظن روما رد ره رباد

 دا )۳ هس راکلاع ب و ر دصان فرح فرح ها راو فرح و

 لوا کا تلات صرع ره تحاص ر 1" ۶ . رلتل ود نوا تالم و مات

 یسهرو 0 رکص وو قند هق.دل وا هد اہ تورا صاب یوی

 یحاص دارا ا د ا بو لوا كت رش هدن راک هعګاب ص ا رفت الا ىلا

 ۰ یهنا رولوا

 هدنش رش عماح یزهد باب دمالوا هتک ن الو ی هداساو ھت ۱

 دعباعفو ۰ یدنل وا بصذ هحاوح یک هرزوا قعوفوا یهرافو ف رع

 دل رتاسیعا نيت قاعصسا ناضعالا ىدلو نایوفوا وو فرص
 ۰ یدنلق ذاحتا ماظن یسماغ وا لاخدا هنادارک اش رفد

 هدرادکسا همدم ناعلس هرو یلیدب شاب كناشاب هللادبع مو قنسا 0 ا

 هدکدتا روهظ كولا یول وط سوت اوقر ul d و ع |

 هدنبلط توکسقح یدیععاب و لاححتسا هدجارخا یسوناوق هناخ بحاص

 عانقا هنوتلآ لداعم هشورغ كيب ج وا هرکص ندلادجو عاز زار قرهلوا

 دا دعت هدکلرب هل بس هج وز توروتک ه هناح نورد و تولا ییسلقاب ردنا

 را ما مک اب رنک | هسلا را: داق رلشعا افحاو ےک هکن اصو اصحا و

 یادرف كر هبمهدنا ےک یرسموب ید یمه وز كنايلس هرف ندن رلکدمهدنا

 مر هات وس 4 دریک نیتصحاح احلا تاطخ ندهرگب هنن داقرب ىس وشوق

 یراو یربخ كنافا رس چ قدلو هند نکیا رر دزاق ین هاب

("1) 
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 ۱ هدعب و ابا سا یتاعلسهرق تاوراو مینو ۰ ۳

 زا هدهسیا شا راکنا هیلکلاب هدکدلیا قاطنتسا هدنرادهجاوم یعجاب و

 ا قرەنلوا هناصم ىلع سوناوق توراو هنسهناخ هلعرش همدخ

 ۲ راد تعاود مدا كحهرب و رخ بوراو هلام باب ن ندنشدلاق لاح

 ۳ ۱ بوبحرز هباراضحا یدنفا راد تفدیسونا وفو رارفایرورضو

 ۱ حص م هعطو چاقر باران وتلآ ندارومظ قرهلوا ندنراساج رام و زدلاب و

 هب هناح رضا ر هلک لداعم هش ورغ كس یللازوب هدقدن وا عدقتو دادعناسنیلح ||

 1 ا N ی بسانم هب N باب ی

 ۱ ۰ یدلاق مورح هلتهج یغیدلوا شلیا رابتخا
 ا هدیعلس رود » لوا بحاص كروكذم ٌهناح هروک هب هعقاو تاقیق

 1  شفلوا دع و درط نده راد یب هنتناسا نکیا اندرا

 1 قرهس لو هدناما رلاو تامدخ ضعب هنسک مان یلغوا دوانرا 0

 8 هرکص ندکدتا نفد هارو قرهب راج بولاج ییهروکحذم لاوما
 1 راز فک دوز هد هسلا شمراتبح ناعلس هر هرق هلغل وا توف ثرا والب

 ۰ ردشااق مورخ ندهدافتسا دوا هلتهح یکیدلیا

 ۳ 0 . رخ دعس رتخد ر ندب را رهش كاب بلص ینوک یصشب نوا تلاوسش
 1 | پوط نو ک وا و ی 1 ریست ناطلس هلداع بودا دلوت

 N ۰ یدلدبا یکلنش
 ۳ ڍڳ نابعا تایفو

 ۱ هدنس هناحاس یهدنراصح لیا مور یدسا قار دم یشاب مت

 ۲ نوک یاس ر زکس یمرکب كبجر هدلاح یغیدلوا اما وربندندمرب

 و ۰ یدلبا تابح از مح سصعلا دعب

 3 لرد فراعمو مولع لیصح هدنابش ناوفنع هبلا یوم موح رم

 1 داماد هب یدتفا قداص نانل و یشاب مهم و سردم هدزوقط ا

 تب یردب 3 ارز خال ید یمرکی و یا م ھم هد کیا نوا زوکیاو

 زوتواو ش شلوا یسالم لر هدز وقط هرکی و یاب م هش رب هدفدلوا

 71 یه نوت بس ۵ مس سا قرفو دم را A2 ی ۴ ۰ یر ا



 م هض و ۰ دنع يع » ید دا u نوو ا هدموج

 الرو نیعلو بصذ یا مت یدنفا قسح نیسح نابلوپ یا ۳

 یدنوا مار نطصم ولو ردص اس ید و شل ا كنابمش ۱ 1

a,1 : ۰ یدلیا تافو را یتیدل وا ا شع 1  

 لدب دف رام لیصع هلا دورو هن داعسرد شل یا لیععما یردارب 7

 رومن ا هلرصاح یدهز یدنفا لیععما یردارب ۰ یدشلیا دوه

 ثالام و نور قلماسرو هدنند ره كا دلا هجرت بحاص بولوا

 ےلعت ا دالوا قرولوا دعاضب تحاص ید هدهرباس ( نو فو هکلم

 یک یدنفا شا تات کلا سرو يدنا رګ یک زاب هلبس لبس و طح 0

 هر و ا . راترضحا ابن میلسو یدیشلا تبدا بسک هناوذ ا

 فیطلت نا تور کال رم هدکدشا عده تواب نت راد دوا رر وت | 0 اد

 عت هدنکلەدا زهش 0 : رات سصحا .لدع دو ناطاسو 7 یذلروب ۱

 هنردا هدز وفط u ید ولوم رمزا هدنرد 4 U روم

 هلیس هاب یلوطانا هدشب زوتواو لوبناتسا هدجوا زوتواو هکم هدرب زوتواو
 هوا A ی شر ی ی لا ین

 یهدنراوج ی وق لر زو هدنفرط ك رک هر رق هرزوا ییصو هدشافو 11

 9 ۰ یدنلق ر هسردم 1 هدعد و یدنل وا نود هدهصرع ۱ 4 / ۱

 یدنفا ۳ درح فک روت رع قم مالسالا جش یو ؟ یصتلا نو ۱ ۳ ٠

 ۱ ۰ اشنا ناز قد رط عصر 4

 یناطلسماما ردق هنس ا هدنرصع ثلاث دجاناطلس هیلاراشم موحرم ||

 هدر ره ا دو بیات 1
eکلا مالسالا جش .دزوقط ناسقط هدلاحیغیدلوا یلغواكندتفا نجرلادبع |  

 هدز وفط سردم هد زو و e یک دا یلازو ۱

 ۰ یدا ش 3 یسهبان هم ۳ ام ایفاعتمو شو ا رانف یک

 ىش ان ودر وا ب وا وا یسدضاق سس is زویکیا ۱

 رزیلصم نوا کس عد هدنران ونام ل هلت ان ړم قفل و هدنتهدخ |

 كي هجیرلا تخاص ٠ ردیمودخ تن دنفا هللا دانم هما نشان و |

 دعوا نوا 2 دل وا 5 لوط انا لعفلاپ هد وا و ىلا



 سس
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 ۰ یدلرویب لج هلترادص یلیا مور لعفلاب هدشب نواو هلیس هاب ییا مور
 تی و لدبت دنور رم نوک شب یرکی بولوا مالسالا مس هدچوا یرکی
 هدنس هناځاسو هناخ وربندنقولوا ۰ یدلو عوقو یلاصفنا هلبییس تنطلس
 .ندلو سلح هنس ون دلا یتیدا وا هدکلبا مایا را ما قرهلوا مر و ززعم

 هوقو روقوو ملح ندف راعم و ع تاععا ۰ و دشطا تافو قرەلوا راع

 هدنهره مایا یدبآ تاعفصلا ودع تاذرب نیتم هدا قوف یسهظفاح

 | یراق هدنعمومو رب ولکبات یرلماعط مضهلا يطب شعت هلبا شی ورچ نغور
 یک تماح و دصف نوجا تحص ظفحو رجا هساک هساک یراوص یلزو

 فولوا هدر یروعش و هدنل وب یتعص نکیا ردنا ریهرپ ندریبادت نالوا داتعم

 ۱۳ تا ا یار راوی تاور نیملع نیمه

 | یدرازاب وزاب هدرخ زسکلزوک هله ۰ شمردبا ارجا یلاسعا عو رشم

 ۰ یدیشمزاب فی رش فک ردق نوا هللا قیلعت طخ ص وصح هنمودنک

 قرولوا معنلاراد مزا الاب هج ورب هدلاح یتیدا وا ز وام ییشاب ا

 ۰ رده وا نقد هد را وح یراد هد ربطح ناک هدنجا رایحفدص

 ۳ یدتقا قلدص در نالوا فارشالا تیق و یرکسعیضاق ییا مور

 | اش راد مزع ینوک یحنزوقط ی رکی كلا وش ندنتلع هناثم یعیدلوا التبم

 هکبیراع هدازاشایدیج لیلخ یکلرکسعیضاق یلیا مور نالوا لصیدلیا

 یدنفاهللادبع قجرانات ندنرلول هاب یبا مور یني رش دنسم فارشا تباقنو
 ۰ یدلروب هجو ه یدنفا دیشر دجا هداز

 مالس الا جم هعفد یکیا هدنصع ثلاث دجا ناطلس هبلا راشم موح رم

 كن دنفا هللا دبع هداز هنا نالوامالسلا راد مزاع هدنتلا ىع رکی زوب كي و
 ۶۰ را ا نت درک هدد مر رف ناف تولوا یون

 راکت هدزکس زونکیاو س رد هدنم رخ لا ناسهط و دل وتم هد لس هرغ

 شما یسهناب همرکم کم هدوعلا دعب تولوا یسالم رصم هد ہتلا یمرکی و

 یسالم د هجر تحا ص داخل وا مت هن ز اج راطقا رک رک و

 و سرد کس ندک دعا تم و قارنا کرا دلم یارک نوا تولوا

 هدشب زوتواو ۰ یدلوب عوقو یلزع ندتاقن بویمک قوچ ید اشا وا

 یلوطانا

 مت

۳ 
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 ۰2۳ ی
 ۵ ا
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 هك لب 9 ید وا تیقت e هدشلاز و وا ۳ یا ا یل ول انا

 هن وش ز زر هیت اعس تالاحر صعب نالوا رکلد ندنع,اسل و نعط تلنسودک

 الات و یدلروت؟ هنداعسرد هلا قالطا هد ز۸س ز و وا ۰ یدنل وا ق

 یدلا یسهاب یلیامور هدز وعط زو وا ۰ یدلروم هح و تاق هنس هدهع ۱

 تد هنس ول ۰ یدل وا مور ردص لعفلاب و دن سه دعقلا 43 ر اس قرف

 ع تباععا ۰ یدلبا هد ولو“ سا فنا لاکا هلاق نوکر هلریکت ییس هبق رع

 زورعھ هد ردو او تلاصاو ر وشم كا قطن ترص ندفراعمو |

 ( هلر هغ ) ۰ یدیا بد رفاد 2 نکشاد م یسهرواحم

 ¥ كر کس داوم $

 تولوا ۵ لما در E هک 1 تا الضا ضع هلا SNE bA هاب 5 5

 صوصثخا لعو ندنرلکدلک هدنا ضازتعا هرلیش یک ها س ات ما

 یور هال هدهرصو ندنرفدل وا نعد هب هب رکسع 1 ےک

 ت روک ندتشصم ولاح باح ا یراغل و هدنشاب ِ كنالعنالوا ماوعو

 ندنو خدیمارونک هتشه ماقم كندنفا رهاط هداز یضاق الاب هجورب

 ص وصذا ىلع هرلقاح وا رکید و نش راق هارد رهکی ۰ در و ۰ یدا ییشاب

 لا دا ر ریخت و هوا تنش هواب ز هو ی

 راکفا قرهلوا را رم ند: ساات عاضوا لار ار ےک ید ا ۳ یدیآ

 هدهنامز نوح ی رب ر ر / كنابقشا وب هلغل وا ه دم :هبلع یعاحوا ی رخ ےک د دم وع

 ۷ ی ادب مات دادعتسا

 ضمب هدلالخوب راد هنلاوحا حالصا كنايش اتکب نامدود كلذ ىلع ءان
 هرزوا یوا تاحالصا "دم لوھ تولوا هدفی وا هرک ادم هلام رح هلا اقررصا

 هدف وا عفد هفرطرر ا هلم سو رر یربصعد ند رلیشاب داش كرل رهکی

 e یر نا ۳0 a4 تاحالصا ۰ رب دنا ۱

 ۱ قحا 1 ق ندرب u كو هلغل وا یدنفا دمع ۱

 شاب 9 مادعا هدر یتددرا و هل غغل وا هظح ل ترہصم هدد سافت لاک ۱



 دن شا هب لزع ندنفیدلوا باطخ لباق ید و را
 4 E ردشع لق نییعت ی هک زاب مان دسار

 هر و قفلوا مادضتسا دام ریسک کی هس ر و ون مک امدقم

 ما رسا لباق ت مس تنا ا یط صم ەدەد ىشاب یو نانل واوفع

 ۰ یدنلوا بصن یشاب درج یوک یعدب كبجر هلغاوا

 هشدا هد هب ريخ عفو نالک هروهظ اقاعم عفا ولی
 ۱ 1 ارخ وم ۰ . ردشماراب

 ا ح ۱ ۰ ردو اشاب هدهد نالوا رب قوچ كبو رب زو
 : ناد ی راها بس راعو ا ی را وس نصر ك دیلعتل ود

 ۰ ۱ هدقبسا ا هغ وا e ندنرعح یکح قنص هدا ید ا

 1 ا راقاحوا یسمتل و ات هربچ ی رایصع) ندرلیهایس نالو هدعلد وات را

 ۱ مور هرک و یتیم دنکو دا شلروک ه داف هکبا ندز وو ب ونلوا قالا

 | هلاحرو كينالسو نی رتچلوو ن رزرپ و راصح هجالاو لیدنتسوک هدیلیا
 مات ۱ هژیسلسو نکهقودو هردوعساو ناصیلبا و هسولدو یرخواو تاو فاو

 دیهات وک هدننهج یلوطاناو یراقاضس هزب وو اسیلک قرفو نمرجو یلویکیو
 ۷ یرغذ اکو یوا ناطلسو تحاص راصحهرف و هرقنا و راک دن وادخ و اشانم و

 | هتوقو نداو دیجو هکتو ناخوراصو یبرفو ینوبطسقو یلو و

 كياحو هیساماو ساویسو یرهشریفو رهتقاو رهشیکب و هدکیبو هب مصیق و
 1 e سوسرطو هنطآو ریکب رعو یکی رودو قوازو و مروچو
 ۵َ راج وا یج .معل و ج هر چ یجدرابهایس نالوا هدن ر واکس كحهرس و 4 هقرو

 ردرلشعلا دماطن هر هلا قاخا

 ey ١ اک مظعاردص هدنران :وک یحندرد ۱ کش كبحر

 ۳ ۷ هناسرو شم مرد ۵ رک یرلد دو اهم نیتفرف هعطق يکيا نالو ماتح تودیک

 ۳ E ۰ یدا شحردیک راتعلخ هرانلک مزالو شرب و ر هیطع قوحكی دنعلخ

 3 ۱ دوا و هب هناسرت دن مظعا ردص یتوک هبنشراهح یر دات كنابعس

 هتسهلع و سدنهس ۰ یدردنا هبات زد یواش تورو هعطق ر نالو ماتخ

 ات یلغوا سس ال وق یرظان یا ۰ ا و را هءطع قوچكی و یدردیک رتعلخ

 ۱ ناو هناسسرت مدعمزور دنج توتلوا اشنا هلدتفرعم اغا نطصم یاب یوی

 عورشەنساشنا ۵ کم ت نب گم وا ۰ یدروک ځد یورف نالوا ش 3

 vl دن داریم یخ دهد و دنیا و هلعل وا ماع نوک وا جد راد ض وح رک ]وا

E GR E 



 ن ریشابزوشنا مو یراودو یعشاط و هرم شاب و 2 ید فاد سدنمو ۱

 ات كضوح و ۰ یدلبا اطعا ا تکا لو راکروک

 ۰ رولوا م والعم ندد وق ید وا فرص دک 11 هدا ز ندهسیک كيبیمرکپ | 1

 و نوجا دظفاع و راو نایلبا قلن ايسا هدهناسرت مدقزا

 زا سد تاکر ح لادا هغاحوا ا دا 1 نایک |

 هدب رع ےظع هلبا رلیحت وط E ی تلف لا ندهارکتواقشو 0

 ندنفرط بو راقیچ دعزانم هلبا رایج هربجخ د هرک و ۰ یدیا را 1

 a فرطر اغوغ هل : راطباض 1 شغل هراب مدآ جاقر 1 ۱

  ندنفیدل وا تفتلم هدا ز كن یقاط ی هرجو یک هم وط ےل او ٠

 هماقآ رلناپساب یعاشوا هر رک هن را زر هلا درط هنا یرات کلم راد ِ 9

 ا ! وطهدنبجر 9 بد وتو ۰ یدنلوا ۱

 رد ءام هلو ماش ام دا در قرف وبشآ ا زا
 بودا قاالس هیارو هاهاش تاذ ینوک هعج یعز وتط ی ۱

 هدق در وط هماللس یرصکت هدنفرط  لوصاو یرکسع او هدف رط خاص ۱

 قد رظذ یرامامر ود تافتلا رظا فطع دل وص تور و مال رم وط

 هدقلم لس یک یعتدلروب ناسا ی همدخ + ىدا باج ۱

 كس مرک هرزوا قفل وا ےسقت هننارفن را هطروا ر او ك هنارفن نانلو

 كسش نوا هن رکسع ىا و كد ا دی رکسع یج وطو

 یکیدلرپ و را هیطعرا دم تسانم هب هراس نب رومآموهر کی و جو ؛شورع
 ۰ یدلروب ناسحا هیطع و تعلخ اود ید ه هفلق ر وقریک هد هرص

 o نفس

 ندنرلفدلوا هدکعا راسخ ثاربا هلحاوسو رازج ضعب قرەلوا لا
 نانلق هداما هلیفلغ وشاب اش مهار نداریم نوجا لحا وسس فا

 هنیفس هعطق ترد نوا ًاعج هک تورق زونطو نیتقرف یکیاو قایق جوا
 تک رحیاشکتایداب ندنهاگشس شاک ی یجزوقط یر کنار

 شات یس یقابقینیدا وا را راوس كنا ویقدجا یلربصم ندنرجما یدیارلشنوا 1

 یتا” و یرلب وط بودیک مظعا ناز تارا یدروت وا هم و هدنکوا ۱

 تنام ۰ یدلوا دم یدلشلاج مر صال ردوا ن وکنوا هلا جار ا

 كنادوقدجا ۰ ردشلتروق هلکعا كب رغ ندنر رد لار دش راک زور |



 تنطلس نایعادو تلود ناکرا ینوک رازاب یصشبنوا كف رش ناضر

 هرزوا دق بأد جدولقاح وا هدنرلکدسک هننراب ز فی مش ٌهقرخ داتعمرب

 هذ رلنابم نعل راد دلا هلا یرلد وعم یالا یاولقا بت ند ەصام ّ

 یارک یاسعوا بون را ص یثو قرەلوا تسارچ هنتوا همالوط

 یا ا یارس ناو ریپ ر 9 لو . :دیدخا امت

 أ لواص هرابخا 1۹ ها ند ا ا لیا داتعا

 برض بوکچ ندنسهق ود نیسروپدیا هجارم هز ندنرزوا لوب فیرح
 ربغص وب رد مچوص مک راستخا ہرا: لوا هدن راقد الراو هلا مانشدو

 رانه هل وت هقول مدا شمر وتک هاشاعت دلکعا رعت یی بولوا موروط

 هلوتسو شلوا قعس هننضع كهللا هد وغار ید رش عماح هدیوک

 هک مراد ندک اب رک هاکرد یہلا یہلا یدیا رتسیا ےک یکهروک یرلهورکم
 ود هعردشت هش رش ناضعر كحدلک ردلاق ندضرا یور هلبعاط یموفو

 شلنا هباکح بودیشیا یدنقادیعس بحاصم یفیدلوا شلیا راسکنا كردبااکی
 ناسف هکر د E ندکدتا ناب یدنفا دعسا س و هعقو ینغیدلوا

 || :دیسرفده یساعددب ریسلا مقتسمربت ربع نشور ریپلوا رطضل بیحا

 ندمراو ههام يکيا لکد هنناض-ر ینآ لاس یلاعت هللادج تولوا تاجا

 هیلعتلود تئیهو رسک اخ یرار و رب زور ز یرلنامدود هلتیفیک یا رکذ
 ۰ یپنا ۰ ردشلوا ردکدرک "هدازا

 هلاود ضعب ندسلاوم نا ربع» نوا فیطلت نا فنص هداتاو

 هرفط هرابدنقا دحاوخ نالوا ندماعسرد ربهاشم هدهرص یکدلر و رەنا

 ۱ قداص حالا یسیضاق لوب اتسا ۰ یدلروب عیفر یرل هنر كرولب ریدتا
 مععم دیعلادعب هد هسا قجدلو ماتخ هدنش اغ لاوش یسهبفع تدم كن دنفا

 ۴ یدلرب و تدع یا وا داكا ن نوحا صم فن e نالوا

a۰ هنحالصا تیفیک اراب رکی  

 یر . رک یھ ےکتا ۷

 دوم ناطاسییح بولوا معصم یر هل رک اسع هجا ود ورندندمیلبخ
 مالا ماظنق ملا لوصا هرزوا قل وا دم دعم کوب یرلتمصح لوا ناح

 ¥ مان چ
 ج



 هب رح نق ا نایلاتاو شم روب ارا و مب ۳1 لاسر مان 1

 نا 3 اش هدعل ۰ یدبآ شم ردما هجرت یاسر ض٣ ر 2 | 0 1

eرزق یر هال ن لک مز ال رب اد ۵سال رب رام م یرت رمضح تلا  

 دلا ادلوا شمروب تست ھا ااصا شعب کوا یطو را 0

 ۰ ردشمام هل وا قفوع  هکنروتک هلمف ی هلکعاروهظ یرفس هیسور

 ۱ وط ا ه دن سصع كن رات رطح ا جا ادرع ناطلسم 1 0 1

 عقوم يدر هل رک اسع نالوا یلصا دصقم هد هديدنلوا تمه هن کت
 و ےک كلا دنا سا تا رکسع هک وح ۰ ردشمام 4ل دارحا

NLSقرف یرشو رخ ها ارفت ت ول ود وط هاب رادیصحش ما  

 هر یک یخیدنلوا تبل ا حط هل رال وا ند هلو نمهدنآ ۱

 0 رج و٥ ۰ یدیڈنمام د ف تارات کوب ند ءیدل وا راک رد یراتجهراتیچ | 9

 و یرکسع درج مط هد رصعت لس رد مصح ثلات لس ناطلس ا

 رادلع ااو و م یدلدا الا س رزوا رریلس دمو و د وهعم ۵ د فسا دم وا ۱

Eهد 4سددنل و ها 0 رحم ر ڪا ع هلا نایکس:هدنت را “ص  a 

N۱  
 نوسروط هلب وش یسهظفاح كنادحس د دلباب رکسع مظتن-و ۳ هکویلاح

N ll ۳ 
 یکج هدر و هدیاب وب ردنا نیت هدندنع ترم ره یاد ا ۰

 ۰ یدنلوا تین هرکسع میت نامش بویلق

 نیسح اما ود هندا رطاح دراو یراتهلاح هد كد را روز یرصکی ا

 شاربف یز ور هی كنهورک اب روز ورب اا یرهک اشا ۱

 هنغیدلوا شلدبا مادعاو ین ییکو مازعا هرلهمشط e و

 ك 4 ولطم ا ا دستت او رفتم نادر ره 1 تواتوآ

 اود لاحرو اع ورندا شب چ و او شک مات ا هنسارجا

 ا یک یتیدلیاب هدرصم قردنلواةر وادسو هرکاذم یاهن ما وهم

 ۰. دما شارب و رارق قافتالاب هز هل رک اسع ید 1
 هژوب رصکع ] دف دار وص نداشاب سام ا کا یسارجا تروص هکهب وش | 2

Nكع مار رکو کو مارا هسا لاح هره یی رک وب مولعم سا  

a E | Xeهب هدافتسا نه | یاساو 4 نال و هدنس هل روا  

 نارا ون" نالدد یعارتوا یکصاخو هوش وا او یلوتم 4 فول



#۶ ۱۷ 
 ۰ ردلت یراعا ك رو قي وشن هنایصع یلفاسا بويعا لوبق قح
 زکلاب یرازوس هدلاح یرلفدلوا ترابع ند هدودعم صاخعثا هسیارلنو

 ةعفد رلدسفم هلوتمو ۰ رولوا یراح هدر هلشف یهدلوباتسا

 ۰ یدیشمرو باوج ود ( ردقو هراچ هغشب ندعفلوا مادعا
 هنن رزوا لاقحا هدهسا لو رب هم ردسک الا یر كناشاب نیسح
 تویلروک یفاوم هتنناقخو لدع كمرب و ديا مادعا ین اک یلیخرب

 یرغوط هلا هنایکح بولسا هن راودنک هرزوا قمالاق یکحهیدرب كن هنسک

 ارجا همزال *هلماعم هدنراقحالاو امف هسلاراردا لوبق هد ولی تسوک لو

 ۰ یدنلبق میجرت یتروص قفلوا
 . ندنفلشواچ قاحوا هحدقا هلیسهطساو اغاندلالالج یساخا یرھکی الواو |

 ندقلهتسواو انانسح نانلوب یمادنتک لوق الاح قرهنلوا لاخدا هراطق

 زوم رفندنج رکیدو فسوب درک زابناح نالوا قاجوا لک مجمو هلک

 هلبادعو راهیطعو هبترو ذاختا مرحو بلج رر رر ناسک نالوایحاص
 عفت یسیلقع نسحو یسیعرش باحا كنه رکسع تاماظف دن را ودنک

 ۰ یدنلازوس ندنراودنک هدنص وصخ رکسع ملعتو میطش و یدنل وا نلتو

 نانلوا دقع هدنغانوق مالسالاعیش ینوک هبنشعب یحزکسنوا تالاوش هدعب

 دمع هداز یضاق مالالا جش و اشاب لس دمع مظعاردص هدصاخ سلح
 یدنفا كفراع هداز اشایدیج لیلخ لیامور ردص قبساو یدنفا رهاط

 ندنرلول هبا یللوطانا و یدنفا تح#) نطصمیثاب ےکح لیامور ردص اقباسو

 یسیضاقلوبناتساو یدنفا كب زفعج هداز یدنفادشار قیسا باتکلاسر

 لواقشو یدنفا یصولخ دجا یلامردص یادخک و یدنفا قداص جالا
 هناخ ترضو یدنفا ادیس د تاتکلایسرو یدنفا رهاط یرادرتفد

 هدلاحیرافدل وا مضاح یدنفا قداص یرظان هناګ وطو یدنفا دعسا یرظان

 ملعت لاّوسلایدل یسیعرش باحا قرهنلوا نایمرد یی رکسع ملعت

 نیدلالالج یمانا یرکی نانلوپ رضاح یدلرب و یوتف هب وجو كب رح
 كنو ۰ یدتا ناب ینیرافدلوا دهعتم هرکسع رب رحن كنولفاحوا یخداغا

 ر بلا ییاسالامولعم زونلوا رل نوک كنتغا- وا یرصکی هنر ز وا

 یکیکشارفن یللا زونلا كيیدب ًاعج ندرشیللا زوب كلیدع ندنسهطروا

 هدنقح را یککشاو ۰ یدلریو رارق هنب رب رک هل رکاسع هلیما

 ¥ دماننوناقرب 3
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 .مالسالاحش هنب هرکص نوک چ وا یدنلا هلق یسهصال همان قرپ 1
 ندرلنانل وهدصاخ ساع الاب هجور ۰ یدنلوا دقع موع سلع هدنعانوف

 . یوطاناو اشاپ نیسحاخا یظفاحم یناح یلیا مو ر كنب زاغو زکد هر هقشب
 هدازیرب ندنرالوزعم یترادص لبا مور واشاب تزع دمخ یظفاحم یباح 1

 | یلوطاناو یدنفا ددشر دجا هداز الم هللادبعو یدنفا كب ىع یدیفح |ا

 یدنفا هللا دعس هدا رعو یدتفا ك ىج ر د ندنرالو زعع دا

 یدشر لیلخ یوههاتوک ندیلاومو یدنفا دج هجاوخ یو هبنشرامحو

 یدنفالع یدابا ناب ییما یوتف ندنبسردمو یدنفا دمج یهودک و یدنفا

 هناحاتک ندنرهجاوخ نواه دیدج یارسو یدنفا هللا دوسم شاپ و

 نالوا لیکو سردو یسهجاوخ هن زخو یدنفا رع 1 ی

 یدنفا نح یون یسهجاوح یلرفسو یدنفا دجا ظفاح هداز یسکمک ۳۱

 هطوالوس و یدنفا ےھارا لنک | یسهجاوخ هناحاتک هدنارس ۳ و

 یماما رب ز یسدجاوخ هطوا هطرواو ید فا یحم یزکد یسهجاوخ

 را سو ید یار یو نوا اوت زا یصقا
 یدنفا قثور دجا یلهرفاب و یدنفا دجا یعاب هرو ندنراسردم ماهسرد

 یدنفا قطصم ل هعلعاباب و یدنفا نج رادع درک و یدنفا دچا یلهقسخاو

 فاشک یوهربتو یدنفا نما دم یکی السو یدنفا یطصم یوهبنشراهجو

 اق یظعاو یعماحد زاب و یدسنفا ىلع دیس و یدنفا هللادمع ج رعا

 بوبا یا مهاحو یظعاو یعماج جاوا و ىدا دجا میش یلاشاب

 یلعاطزاف یظعاو یعماع یا رونو یدنفا هللادبع یلوا ماما یراصنا

 ؛هلحاو یدنفا دارم ِ ج یظعاو یعماح ناطاس هدلاوو یدنفا نافع

 نیک نسح ندلاحر یامدقو یدنفا هللاءاطع یعاشن ند هملعتل ود لاحر |

 ناعلس یهانبترادص “یب وتکعو یدنفا فرام قبسا باتکلا سرو یدنفا
 لعفلاب ویماخا یربعکت ندنقاط ولقاح واویدنفا فک ام یدماو یدنفا قئاف

 ا ساک اه د ملاو اهآ ا ندا یا ی

 هبا یرغل وه هطروا انج ردق شب و اا تولد عا ناتو
 | ۰ یدبا راشلوا مضاح هدموع سلح و ةفاک فسوب درک رک ذلا فلاس

 ت

 وا و هلبا زاغا هقطذ مظعا ردص ادتا

 هح وب و یرلتعاط تعا“ و دوج وع هلن را روح هلو هدرفس و رطاح



 ۱  مابوشپ راق هلو مخ نالا لصا 3 . ربا ن کیا یون یرلتلرا راب

 تتشث هراودنک هلیپس نایصع تماش ندنربتدلوا زلنا تعاطا ءرمالالوا
 ۱ هدننامز ناعلس ناطر رکص ندک دتا ناسو ا یغیدلوا شک روتفو

  ییدعش كغاسوا هسنلوا رظن هنب رمان واق یاحوا یرجکت ناتلوا مظتت
 .یراتدناللوق نامزوا كنادعا ۰ رولوا مولعم یک ملکد یمتبلاطم کا یلاوحا

 ل و رب برج تالا مت الو زا ن ۳ اثلاب ابا هکنح لرصا

LLقردلوا ِِ نت داح"یسهرعز یرضکی و یدیمزاغلوا ارجا  . 

 1 رد یدیمرکد او ومو روا هد را هوا زودنوک اب ش
Eتودلواقاک انعم یکی دیش كتارفن و  BEکلا تيس هش  | 

 ۱ مولعم لاک ا یدعت رولغاب هت اا ناو سالت وش عنام دن 0

Eر ا  eRاا مور نالوا ندنسهل وهم ایر هدنادیم جد 0  

 1 تامه و نازح ردق و نکیآ ندنسهلوقم E س> > ارظن كنت وق كتلود

 0 || قا قت فا وا ه وست یشیا نانو الاح یدنلوا فالتا و فرص

 | هدسلخو دسدا هن تکرحو لاح نالوا قيال دعلناسم ۰ یدنابط هکیک
 جا رس تک لا نا وحکسا ود رد ولغاب در عر رش زعشاب به و نام

 || هنحالع كدردو هلا قیدصت یتتادافا كمطعاردص یدنفا تحب ابطا

 | لاوحاو یتلاوحاو راوطا كناعشاو كنادعا یدنفا سر ادتا طقف مل دقاب

 || هدنوسنلوا صدت یک یکرک ردن تلع نونا حاضیا ینلاجا كنهيموع
 1 و كنهدنحا لود یدن ر هکعد مل هنوشود ییساود هروک کا

 ا ر اض یارحا سەدام مور صوص |یلعو ییفیلاکت نا هلک

 ٣ . یدلیاناس , لیصفر ّط رافدنل و ها رلاعدا سیف ولرد dd دل ردیا هلو

 توش همالتما لها ابا ده وا هل و لک روا EES رزوا كنو

 3 | تاب ها هل ]عع و دمع رسد “هدا ید Eki راد د ردحاو ےلعت قەد رج

 1 ا

 لا هکتج هلرکسع زسنرت هلو راهدآ رسنوفب و هزمعا ندنتیدفل وا
 ۱۱ نا اوا دتا طنابضتاو ما تا ارز مردا ددر هدکشکآ علوا رومام
 ]| دارف هلبیسرپ یرب ندنراجا هاو نامرهقرپ یرب رهو ناوارف ردقن رکسع

 راع یرلطیاض و رول وا نادر یسهلج هلتارس هذ رارطبد E یکیدسا
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 ڭنەعال تاشلا رزق هد زود رییهیکشا در دم لرد رد وا مگ و ۳ ۱

 هل سا شن یولوا مترو کن ملا نامش دو
 یا بد فا 2 )وب دوج وه ۰ و ردن دلم روس ترشابم هر سا جا

 ۳ یدتنا قیدصت

 | یلاوحا وار الو یا ها و یر هر مظعاردص

 (۱۱) هدلیدیتروص یدوقوا ییهالیدنفا نوت هلکعارحا سم وقوا 9

 داف راد هن وجو لولعت یدزفا مالسالا جی هول ۰ زر هوالع هلیفر

 كنولقاحوا هرکصندکدنا تئارق یسودنک ییهشرش یاوتف نالوا شفا .

 هلبا تما ءالع عاجیاو تنسو باتک باحا هتشيا اباطخ هافورضاح

 همالسا لها لرکسع ملعت هرزوا هعولعم لوبصا نوجا هلباقم هبادعا
 زکسیم لورم کب ےلعتو ر رک هحل وت یدلوا تبا یتیبدلوا بجاو

 ۰ رلیدید زدهعتم هجدلب وب قرهلوا ناب زکی ولفاجوا نالوا رضاح هدکدید |[
 صب و هع ورم و یدما هلا زاغآ هزوس را 1 مار ۱

 هد دد یزالوامزال یسازجبدنرت هسرول وا كج هدبا عینشت و نعط نراتنیط یب

 رواک مزال ددش رب زعت هرادلوا داسهلاب یعاس هلوقموا یدنفا مالالا

 ۰ یدلبا هلاوح دننیما یوتف جد شیر رګ كنساوتفو یدتا اتاود

 یدنفادعسا س و هعفو ین هيعرش تح نالوا شلدا هو میظنت هطواو

 یروصیدنلوا رمو قددصت ن ات هلج ینوعصم بو ووا

 ۰ رو؛ ] وادار ا هلیعر ) ۱ ( هدلید

 هلا یالا ندیلاعباب و ea ردوا لاومو یساصاق لوس | هدول

 یاوتف هدلاحیرقدل وا ماف هتد فص واقاح وا به یدلردنوک هنس و قاغا

 ںی ردم ضد ۰ را و رد ه الو دمسع مش تج و دش ریش

 دارا راز وس راد س lT el رح 2 ع دیر طط

 هلا اع قافتا و ی مس ِ ند لا|لالح یساغا ی ےک هر صندودنل وا

eمک ا ضع هب ا زا رقاب ی 0 ی رو  

 و فص هدک دا رادعتشا ندولفاحوا E ڭرەد

 بود هعاطو E یر صعد ندنرارامتخا قاحوا و یراخا لوا ناروط

 ولقاحوا نانو هدار وا كع لید هل وا ور هرلثا ید: یرار د |



4 
 ی اد ا ییقا دم سا نا ربع خد ندنفرط
 لولب رسو یاما قاحواو رایشاب یا روط نالوا رظءنم هدار وا یدلردن و

 هلا ررګ هح لید یی رلعما هلرهبد زرا رم هلزعاق رابالوتء و یاب هطوا و

 ۱ ۱ كن رب ر هلا شهاوخو قوش لک ید وافاح وا ات ۰ رای دلیا رم

 هلا یالا هت بولا جد یتوب تثیه ندیک ندیلاعباب ۰ یدلزاپ رب رقت

 تتج یالدا ضرع 9 ا روضطح هر e ها یدلغاط تیعج و

 ۱ هل هر ) ۱۳ ( هدر ز یروص 8 یدلروم E نواه طح هنس الاب

 ۰ رونل وا هوالع

 : یسهرادا 3 ام یعیکشا هرز وا یمددنل وا راد هنس هک ال یعیکشا

۱ 

 ۱ و لاو ند لوا یرا كعلاو كاطع یباک یریکب هدلاح
 الاح هل اونع یتراظن یارفن یعنیکسا لس ا
 لوس هح وا هنسهدهع ی دفا تئاص جالا نانلو یہا و م

 ۰ ر ق هلا 7 هب زج جد كاطع

 هدنفرظ زور دن هنا رڪ ی 2 شا یسادرف كار وشم موع

 ۰ ید هدنلزاب ید ندفرطرب یدلوا غلاب هزوب جاقرب رانالیزاب
 ی دن هل قلوا بج و۵ لاق لو كار و كنت لوس دعود هراذ وب

 شفا فرو یدلدبآ ءرضصاخ ا رو هلبا ل لقادنوف قاعغوط رزپ

 روو قي ص هد : روانا تر ندهرو یکسا ۱ دیک مزال دص وص

 e یدل اوت صیصخ یاب 1 زد واکدر ۰ لیست دم : راشابو

 عب زوت ولسا و EN هالا لار یر 1 ۱ رازاب ی تلا كن هدعهلاید

 نالو E ترو شم الاب 4> ورا هرزوا كس وا عورش رولعت هلا

 ۱ یباغا یرهکی هلا جاشعو نیس ردم و یوتعا نیماو للاوع ند او هد

 | هدرهطوا یکی حابصلا ىلع یدنفا بئاص نایضیکسا رظانو انا نیدلالالج
 هت دیتا ) هل نادم ( نالاق روڪ ول ورم نکیا هایس هایت لصالاق

 هاا ۳ یالا قحد- وا رر رګ یضیکسا ادالاد-مد یرهظ ءولص هلا تع زع

 اتو اعد یدلراتبح هروک تا نادبم ی رفت صد رح وا ند ورشه كن هطروا

 < هب #

 یتددلو وا هام ریسج ۹ تم هاو تولوا لو هن اک ی رج

 ly ET و و و وا

 1 1 ۳ نه

 SPT یک ام کو نو یو



٤ ) 
 صصسح ج د ج E ۳ ۳ E DE س

 ۰ یدلدبا عیز و یرلحالسو یدلردک یرلسابل هلبا

 هل رهلک هب داعسرد هلفما رغ وا هاو ةدنقفس یادلوا بکار نکرو۔ک :

 هدنعاوف كن دنفا ی یسادنتک ويف رەكە و یرظات رە اس وراب

 نود س ا یضیکشا E رولب علما کاو اغا دواد نالوا

 قردسل وا نیت ید ران و هل رلوا شرور هاروا هرزوا قل وا

 ۱ ۰ یداردک ردود نالوا شدو ندنلام باب دم زوتکیا

 ر زوم لح وال و نیعصت راد هنعب دل وا عورشم لولعت ندنف رط E) هدف

 كنفترب هنلا هلا هلم! اکربت یوتفلانیما هلبا ع ورش هیلعتو ۰ یدلنلیوس

 یتدوا ه یشابنابکم هللا لمبقتو ذخا دوا بورو هنساغا یرچکیو بولا
 ندهازوا یارفت ید شانالوا هد فرم هدیا دیم بور و دن رلاغا راطق

 شم رلشاب رولو هللروصو ۰ رابداکو رابا ه و طخ جافربهدلاح یراک دا شام

 رو رب نکن O CENTER REA ر لزوکر لماش یصاصت عا ولا هلا دنل توصیدنفا دجا رک ندنغیدلوا

 ۰ یدک هن رب لرب سکر ھ هدعد °۰ یدتا امد

 ۸۲ هفولع هد هیدن الشاب هلبا هلک قافتا هلب وب هلن رب رګ هل رک اسع

 را ف راهب احهو و والو۶" هلا یم اصو لالخا هلا فحارا شن هد ره اځ: وهف كن ارا وک۶ نال وا لوټ" هلا ېم اص

 تاهیبلت نوعا فیجارا عنم ندنفیدلوا ظوحم یرللنا مایف هماوع ناهزا |
 یلاع نامرف دعامو ر هرک و دن سض اقا لوناتسا هدیه یسارجا همزال

 ۰ رول هورلع هلکر ) ۱ ۱ هدرز یروص هکردشلزاب

 یرکسع میلعت هدنسویق اغا ابناث هدنعانوق مالسالا ج الوا ی رس

 ترابعندشسوک رب هناعوانم یراتکر حو عضوو رکم ۰ ید راشع | دهعت

 عورش هيلع ها الع هدشادیم تا و ۰ شا راروبدا هرک اذم یا

 هنادیم یرایضعب ندنرا نکا ربشانا تدن هنایسع راهظا نوک یقیدنلوا

 ریشبات هلکء د ردءلاحم هن واق كناشاتکب نامدود كعءا حورخ ندمتیح نا زا

 توط هدب ودنآ ۳ ریصتیکشا یر بعل دهند ن دنکحودا هر

 ار كا ماف هس ندک دلیا تسد رد یکنح تاودا راس كنفتو

۹ 



 ۲ هدنراهمظا ¿ نان هدلاح یرلکدر و رارق هناصع  هدنرانبب ل اصالا ۰ راشعد

 دنا چب ؟ عقاو هدریرک ی وسراج هدءرص وب هتشرا راشعا هرزوا یالتخا

 ۸: 1 | راشمروتک ید یی شاب هل وا بذبح روم هارواهلبا روع تعجر ول رک

 : كن رب درع "یواتسم ی ےب دط وا ترس ۰ ر شمر و رارق هناصع نامش و

 دور ەد نکا یر E تولوا یا هط وا تدعاجرب زونوا نالوا

VENIR. هفت 

3 4 

| 
4 

 هکغ روک ءدنیادص تروص مدعهنس دنج هدلاح ینبدلوا ملکلا ذقات هدایز

 | رهظم هلا لاخ دا هنکلس هصاخ نار ولسو حارخا ندقلیسشاب هط وا
 : یر رک یعیکشا ۰ یدیشلدا ناسحا و تاعتلا

 ۱ ب واک هیلاع تابآور ی نکیشلر و یعلیح هعیابم تلحر هد هرمشط

 | هقبتحو عقو ےب ردنود ی وصح كلعوا بو رک هتناي كکب ادب کو
E DUS LE 2x SD AS r 

 ر

0 

 ۰ ردشعصاب قاا ود مرسلا ی ۳ هعدارم لر ی ۵تن 7 ا ردلکد نایاش

 هنگ لرتیید و نوین یدتا لولح ینامز دلرکت ا

e2 2 ہم رو عود راو مع رش  Eا  

RI 

 ھا

E OO TE E OE O NOD PY 
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 و دا هدکلنا

 یتح شمالکا یی ر رلتدن ءوس كن ولقاچوا اغا نیدلا لالح ارظن هتاراما والثمو

 انا یسادرف كنوک یتبدلوا یرظان یصیکشا الاب هحور یدنفا بلاص
 كن سدنک و هننفک لیلعت صا هلا اغآ ندا لالح توراو هنس وق

 كنولقاحوا اعاندلا لالح هدک دا ۱ رادتا هب رک اده رب ,اد هنتک رح تروص

 | یدقا بئاص هلکعا هدافا ییکیدلیا سح هلماعم زہد وعل وا ندن رلیضعب

 | راضحالإ هسا یییارا رر رادتحا ر كعاحوا دارا فسو د رکو یرااغا راطق

 | یلما یاتصقا كن هيلملود كردیا ےظعت بیز هلحر یتس ھال یھکشا

 7 ۳ و تاعتلا E جد i ۳ ار و |

 | قوا تکرح هد وا رزطبا تعاطا هز هکلاتحا هرکبص ندفدلوا

 هلاقم ی رلکدرب و یوتف هن وجو كنالع هرزوا یعیدنلوا ناب هد همان وناق وب ا

 I a Î تاپ
 مالا لها هدهک رعد نادیمنید یادعا یسانعم تالثملاب هللاقمو ردیسابقح و 1

 جد نیسم دونج_ هسا هنره تکرحیراکدتا ذاحا هبلغ هل س وهن رزوا

  ح ازتسا هللا را 2 ریکعد كجا اک ر لزا جازا هلل هبال تامک زار هدسنل ام ردکعد كنا هلاقم هتروص لوا |

 ی و ۳ ا



ِ 
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 ےلست یرلود کاپ وک رارابتخا نا او ی هدک دشا راکفا ۳ و

 نالوا فیلکتو اس رد هشاطرب نیلات سس زغارفت هددسا رشعا و

 ۱ ناشد رابا باش رال اج هک ہلبا ج ۷ را ردیلعت رواک اشاح هتروص

 هعفد چ وا هدعب ۰ رلشمرپ رایدییعا وکتفک تادحا لرهبد زر روا

 نالوا امور هدنلو درم كرر ےک هدقدنل وا عافحا هدنن ادم تان وا ملعت

 ۰ ىدا شلشالکا یرلتانلءوس شد ندنرلتکرحو روط |

eشالت مظعا رد ص قح بودا روضح یر وما یابل وا  

 هدک دشا تأ وصسا و تلح هنس احا( ییاشاب نیسحاغا نیل درک دز زدنا

 ردشلر و رارقف هلا ی وع قافنافی رش ع رش بح وم ر هک مادام اشاب نیسح

 یتبدل وا شعر و تاوحود ردک رک مادقا و تاب ردلکد رب اه كس ود قوا

 كعودورک قترا نانساراو هب هتحردو شا عفاولاقو ا و سه

Xeرل هب روز یرهکب هلتمح یمددمهلوا ن .  : Eهعلاطم ایسا ید هم ر  

 ۰ یا قو هراج همش نده

 دعت یر ےلعت هلا ربع ی هیعرش تج رده ره ولفاح وا هکیدلاق

 نابیصع هلېج یدل وا تینما یک یک رک هنن راودنک هد هسا رشتا |

 ی وط هرزوا لوح وا تع رام دن راهم رو ىا هدر دقت یرکد تا

 ندکدلدا هاک | یاطباضو اسور یرلقاعوا ها رے و یهرجو

 نالو متن ریه شان ترع دن ملا ان نی اا یراطفاح را هع
 هیلقت باسا هدننعف لع هلوتاتسا لاحرد كس رکسع نایکسردق كبحوا

 سا هدشد رک یراقالو تنسهلج ندنکیدلدیا اسم

 اط قرەلو زو هداب ز راد رکن ۵ دسته رص ییدات كرازاب و ادو 1

 شریک هدیدش تعوصخ هنس نیفرط ندنراقدلوا ردا ریشحم یمولع

 رضاح هرزوا قلثاللوق هدنملع كل رلنا جد مولع ةبلط نب دنعیدل وا

 هم وع راکفا لصاما یدبارفنت» ندراب رهکت جد ۳ ۰ ایا

 ندنراقدلوا هیغاب هشاطرب ن وش ود یتلعو تل ود دستا رنا بولواهدنهبلعال را

 ۰ یدرروت الرضاح هرزوا كعا نایغط هث هلمحو یسههاسلاثما

 < هعقو رومظ ۱
 یرګ ےک رب ند بورع ء یسدصک دم شک یك زوفط تن هدععا اید

 نا

 سس اا دتت ت حد

 و یراک دلبا تینا هلا عاعحا ۵ د ادم تا رشزکیا را یرلاب ر وز

 سس »س»_»»»_»_۱) ۳ سس



 | هددرصو ۲۳ وعد ا وا ی ادعام ند a یج.راب وچ

 زکلاب مر فا نسح هدنرکد ردنوکر بخ جد هباغا نسح یسادخنک لوق
 ا هو و ررر هح اغا كولپ زالوا شاک
 ور رظتنم هندورو كاب راغا لولب بوواص ندنشاب هللا نیل عفدوید
 | ةنايغطلها نادم یشابهطوا بیبحداتلالوا هتشیا ۰ ردشملاق بولوا

 1 ا تروص كيمر و ک روتف ذ با دقابأ ب وقبج

 ۱ یتغاحوآ انک یاس یزمس م هروک زاملاق كد هتمايق مد یمات قاحوا

 . ا ایه  تفهرکص یغیداوا شلبا كب رب ییروضت اقا سا ودر
 ا ۱ O 3 ۰ ردشطا نیس هدنفاطنتسا كن را

 یرچگی ید داغ وا مار ندراب روز نکی هدنلوص یتلا تعاس ههک
  یدبا ر راش هک ا ا هرز وا عا دف وس انا شدلالالح یماخا
 شریک هیالخ لوا ندزمریک هنغات هللا تدوع كرهزک لوق هيا افا

 دیک وی بوی هلو یرحملا یدل یعرحو یعلمالس رلاب روز ندنفیدناوب
 A هک ار هدنراوح دیناعلس توقبح لاح رد اقاندن

 نيچ دا دف ىدا یتوک یجج وا كنار زح کوک ام ییسادرف و

 هلاخ هبج هرزوا یرلتدامو دم افت هنا دیم تا یرانازاق ندرلهلشف رھ

 ۱ ا هجو راشعا مایق روك تولا ید رانازاق هناخجاریسو

 | لس ین :ازاق هلشت یعشب نال ی و لا رفت کباب یی رتازاو
 ]| یانروط ۰ ردشلوا قم هناصع دراج هب ندنفیدلوا شعرب ودا

 TEE JF O کیت نا ی اس O کو رم رج

E2 ِ ۳  

 0 9 | بوی قوچو شمالا یدوآ ې ی ی هعقو اغا رک اش یشاب

 e رد ا تافو
 4 نالوا تارشح عم وز یتلا هجصاو هعلقلا تحت هیغاب ةف
 داغ راو داغوا كرديا هعاشا فیجارا قاطر و لاسرا رافال وق هرق هرارب

 . باپ هدقدل و تانک یرلتیعج هلا توعدو قدوشت هنا صع ین رال وقم

 ۳ ۳ لدعم ايد شا هدرک رس مان طصم یسلعت هرزوا قعصاب ییلاع

 ۹ ۰ ریدتا قوس هیصاع
 | بی هلمان نابکس هدننامز اشاب رادلع یدنفا بی یسادکک وبف رصم

 ید دواد رکو e هد OT نلعم رع



 هرزوا كلا ا هدنكا ج كنا 1 ِِ ۳ 9 ۹

 ۲ .رید ردنوک دیصاع ۶0 رفر هل اعم اب رسان مان نطصم شوخ رسید 1 ۳

 مو یراوج یک هدنلاعتایو ۰  رایدلاق تا و هدایت شا ردغ و ١

 بوریک هنزج ناک هدننس هنروا كنس ہے ,E یک یر 3 ییایقشا ا 0

 ترا ره وج ودوقن ندنسس هز كعطعا رس ره رابروز طو 1 ریدلتروق | ۱

 ندنعا وف كن دنفا بيكو بیرق دکل دک كيب یا ندهراس یایشاو 1 0

 اشا هدعد " ٠ رایدلیف تراف ایساو دوش زواج یکل E و زکس | : 1

 نال ر e ص هول هن روا ندنفر ط قط صم یعلعت بولا فرط فرط

J5د یرلم اف واف ی ناب هاطابو یرلن دا تلخ هنر و یرلنازاب تو ى  

 یی ریل و هشو رع روا یب رل ر رک اب بودل ریسا یی رالایعو دالوا و ریمدنو

 1۳ زراتص هشورغ 4

Eندا ر ررذ رد و ر لوا عیاض ی دی هح راص لوسا ا کره  

eیو و تشهدو تريح دص عا لها | ( 

 یدنفا ادیش ندر فاما ا یفدص لاس >

 هنسهناخ ودنک ندهلاراشم ء دنا اح س را لع قرەلوا رخ ى ند هبضق

 روشرود هر بوروا هلا قاګ ندنرب حاقرب هلرهبد ردندقاط نرب و یوق

 یه را تودیک و لا یتیدلوا 0 ورح و بوْملاق یدنفا | دیش 1 9

 ندنسافلخیرفد ییوتکم هلغل وا لیطعت موب ینوک هبنشب نامزوا ۰ ردشاوب

 قیفحص ییفک قرهلاربخ ند هن روهظ هدنرکداک هن راصح یلوطابا |

 ا كرم هل تعره هداب ر وزیدارب تعادل
 كراورسرروط هن هدارو رالفاف یې هللا حورخ ار نفسا ا

 یتارفن هعلق هدنب رلیدروشب یتنطلس ناکرا یدناب وا رلشادلوب كدیک هزکرلوا | .
E۰ ردراغطا تع رع هن وامه یاربس لار رایدنفا هلکع دمر و دیک هغمردناب وا  

 رال یک و وا مظعا ر هد لا هد هس هات یدفا و MS راکب ۵ هک ل ۳ ظعا دص

  هلارلزوس ز ره وا هد را زا و اراز ا روال و ردبا تیانج رد

 ل ج علعت هد و هتل را یکیدلیا فداصت ندایقشا ی روک

 هلاللوا رس اررص هسا راب راشقبک ب تو ود ید یثیاو ا

 ا ندنرا ریایلح E ا نیلحاتبص هرزوا يک هان سس ری ۱



:1۸ 4 ۱ 
 e ف یرلابروز هدنزالا رت هدنادمم تا یقاط ر كنب باب ی هتک

 رکیدو هنحا زافو هلب و نوجاابقشا تیعج رثکت د و .دککا

 تورا وهنادیم تا جد فیرش تاذرب تتیه یاده نکلا مدمر کس هرف رط

 ۱ ردفلاخت هبیراب یاضر شيا زککیدنا عورش ابقشا رشعم یا اورپ ی

 اركعرفو لصا لا واو یزک ال او وداد :یوص تک زاو

 ۰۱ یدما شمرغاج تب ون جوا ود زکسرولوا لصضم

  aراک تا رها لع تو دح مات در یحالوا زد راکت نو لوا ۾ ۱

 نوک و اال وم اال د یدنف لع هداز تفت یا تای تور و ,N یک

 ی زام توراو یدجتوک شاتکن یا ۵ لب توست وق ترد قرق هد وبناتسا

 E ران وک و A ج هايم شا مازا ود تالوا دک را دی معج هلیق

 ریبعت هدنل وب ی رفظم كتلود به جد رلاب ور یراکدروک كن الص ضع

 تلق توف 4 یلاها ةا هب ونعم تارمشم ول رد و Ch یدیشغل و هدف وا

 | ندفرطره یک یرلفدنلوا توعد هنتلا فی رش غاضس یتا هجو رب هلغلوا

 ۰ ردرلشلک بودرکس قردلوا ےس یلاها
 ل فی رش ءاول جارخا

 2 نوک یرلط دننشروت لات اهن سمینار الا رغ هن زک را شاپتزع

 یسادضتک دن و زخ هدک دلک هنکشوک لا تو دن خلاق هر ص ند درد وک

 ,o مازعا هن وامه یا رمسلحاس شاک نما نما رګ یسبرق

 رهق كنابعشاو شو سست هنن واھ ا وع وط و مالعا و ضرع هب هیلس

 لاحردرارب هلکگ |ماحرتسا سل روم حارحا تفرش یاول نوکایریمدنو

 ا LST رخ هب یلاع باب نارا 2 ود لاحرو هب یدنفا مالسالا حس

 ندح ا چه یوا نان یاب یصوطو یدنفا دعس نیما هناسر و

 کای تاکی لبلخ یشاب ییععل هلا ا قطصم هدهد یشاب ی هرجو اا

 ۰ یدتا لاععتسا یني راک هلب رلهریفو

 نيس ردم ۰ "یلاومو u ا ا ا مالسالا حشو

 ررادقوچ ورادنمشناد هن رات وعد كمولع ةبلط لا رابدنفا هجا وخ و كمارک

 ۰ یدردنوک

 | هدازب رع ندنراولهباب یلوطاناو كب فراع ییا مور ردص بویمع قوج

CERN 

ak Sibi ar ert ia Ek sa kah Ê SE 



e 1ندرل هحاوح ماعسرد و ی وا ی رض اق لوماتساو ۳ هل  

 تایل رو رادو لا ص e یدنفا نج رادبع د 9

 ناصر یدنفا بیم و یدنفا دعسا یا هناك مضو ریدنفا یتساهناسرت و |

 ۱ ۰ یدبا هرزوا كلک جد یراراس بولک یدنفا | ۱
 یک او یرلاغا راط PE ءان وف اغا نسجا ی ار لوق ةا لوا

 یوتمو یک زاب زار و ربحا روج نالوا شک قرەارغوا ر تا

 هناصع عج یبیدنفادشار ی زابشاب بولک هنس بق اغا هلا رلیشاب هطوا

 و رب هدک درد ا لاوس و رات وسا وس هدا هر در ا ا ل را

 ق 1 نوشروق ا كنفت ه یتسد نه هعدق لوصا مز نیا حلعت هدیداو |

 نورپب و نوردنا ود زرتسیا یرلنل وا ثعاب کوب ۰ ردقلاچ جن هو ۱

 یحم زا شاب ۰ رلشلیا داب ی رلعسا كن رایضعب ندنتطاسناکراو ندنلاحر |

 دنکشوک للا ندسفرط اها نسخ دورولایدل هنتسوبق اغا ها ریخو | ا

 شاپ قا غا ودم هل ب رم دعا تیم توی نت
 قیبطت هتنسو نیا نوجا لیاق یی هیمالسا هشیا وب زی زاب

 هللا لوڪ ربمر 5 زا وج هلم جور دنل رلخا تن همع رش هلتسهوب قدالٌشا هلا

 هح هل و راو رد زشعا دا فیس لس هرزواكلنا رمدن و رهق ییسهلج یلاعت

 یراضح هرکصندک دشا هداما ی یک زاب هلبقدصت لراصح ود ریوریخ

 نا قراسر) نوه ارس با تک تنه رک ناب ایالات اا
 ۰: رلیدقیج هب یلاع ماقم مان ( هلاک رع ) |

 روک هوا تاب ماط م و نلاومو ی یا
N N 

 e یشواج شاب هاسر و هللا بولم هعطق جاکر اما ےھار را ےنھج ہ زف |

 هلب راعا یراقاجوا ىجا و ی هربخو هلب راسع ی ری انا دجا یلع وا
 ۰ رایدروط فد فصو ریدلک هن وام 0 جوف ج وف
 هد هیلس قو هد راد سیا شغلا هلاو شفلوا عانقا هد راقاحوا وب

 بلق تو A یرادورو الا و سس فا و نکیا هدکمرب و نام م هرانهد

 ۰ ردشاوا

 یلاقحا یر قاصلاو عاسبنا هن راب روزیرهکی ید هرک و یک ینیداوا

 ییایصع كراي رهکی 13 هزهکیاد ا تادلا نداما هد هد یشاب هرج

 تن ا



 وا
 یم رخو یک وط هوا زاد دن اه تکرح ها حوت هدنر دعت

 لصاح مات نانمطا هد هيا شغلا تانیمأت ندناطباض یراقاجوا
 || هتسهلشق یهر ناک هدب وکصاع لاحرد هدنروهظ كنهعقو ندنفیدبهلوا

 | هلکعروک رظتنمو ضاح هدنسویق هلشقیارفن و ناطباض هاب دورولایدل
 ا مدد رک سما هن زدشلوا رل هعقو راغا رهکروا
 ۵ دزو تمه وی كب هنیظنت لزغاج وا مزب یرتمضح ناخ ےلس ناطلس ۱

  ندزمنلدوا هرایرصکب نامز وا هسلصن ره نكيشملا تیانعو فطل قوج كم |
 ۱ یدعش اما رظتتم زارا تمدخرب نوعا هلازا یبهکلوب لدل هکت یا
 " 5 هدد هب رزوا یرلعد زیهداما هكا ادف شابو ناح هن روغوا تلود

 - لب هلا تاکرا هراباق یرابجهرخ انا ریس هل رهبد مهدیکز کی روي هسیاهلب وا

 1 8 ارا ردا او ی اا وم وا اا کوک
 ۰ ردراشعا رادنقاو

 ایا تمدخ هناقداص یو د یزقاحوا هارو یصححل و یح وط

 7 ۰ یدنا راشلک ھوا یارس روا

 ۱ كنالع د ندفرطرب و یتمدخ هنارایسناح هل وا كراقاحواوب ندفرطرب

 ت راد توق هدننطلس فرط هلبسح یتکر ح هناصح ل راکت

 ۰ ۰ ردشلوا

 ا بونا شوف رال یرلترضح یلدع ناخ دوج ناطلس هدهرصوا هتشیا

 1 دوروهن وياه یارس ویشوط ندننامسلحاس شاطکشب بک ار هنخیاق لیدب
 ۱۳ یا تب یا هاا د یاس هلا
  روضح یلود لاحرو الع هذ و یمالسالا میش هلا مظعا ردص الوا

 | كردا باطت ہم باطخ راوازس یراضح هلا راضحاو باج هن ران و امش

 تکرح قفوت هف رش عرش هرزوا یفیدلوا متمذ ةبجاو ورید ولج
 || كنهلج مكيدليا تريغ ردقن هدننمط تنایص ىب هعب نالوا هللا ةعيدو و

 هن رناغاب راوطا یدتا نایغطو نایصع تامفدلاب ریرصکی ۰ ردیمولعم |
 هتراودنک هقشپ ندکدتا هحاسم ويد نوسلک ود ناق قحا زاغلوا لمح

 13 1 ودنک قرهلوا قرغتسم هرناسحا ید دعفد و مدیشعا ناسحا ردقوب

 | نايغط نالعا هلا لودع ةتفب ندع ورمقم ما ر نانلوا عورش ھل رلاضر

 1 ییدأت ال بو ولت كعد ناسا لع جورج نایغط و ریدتا ۱



۶ 

 رای ودا اتوا ود ردو گرا و ران و قاقت الا اع هدنراقدر ود

 ۰ راد دد قو ود راو .هلوا هدل و و ندر زعارب ید راصضح ا ۲ 1

 هرزوا فا هد رح تاالم اعم اس یدلوا ماع زوس یدل وب تیا هراشتسا || ۱

 ۰ یدبا ریطخ رھا ۷ هد سا ۰ یدلاق جارحا كفر رس یاول ناھ |

 قح هالشا هلاتف مظع ر دتا نورد ی وک یییدقبج ف رش قاج ار ا

 هڪ وب هك . وک بلا اب روز ا ۰ ی ا یسدهتن كس رح 1

 یاد رونل وا هرادا هلهح ون رلن و هر ص سا راردبا اعا لود نادا ۳

 3 تروص هدهباهاش اد قرهلوا ش ارش و را هعل اطع یک رولوا دن لاا

 هزوس یدنفا نج راد درب د رزوا كنو ۰ ۰ یدلروک اتو ددرآ ۳

 ماود كنلودو ندو ۰ یدرووک یزغا یدنلتدش یدنلئدح یو

 هلا لکد زردا وع زر روا یرشیخوا ما سنا ا دارم یساش و

 رەد یدلاق یلاقحا قلوا ه امد زردیک بوتاب ربا هلبایدوب هدزب ۱
 یرلهناد یدلعاط ید ود میس یدروآ هر هلبا تدح یصبس ید ِ

 یرلشاب زوک بولک تقر )راس نکا رو الراو و هدن رزوآ ورم |[

 تقر ید هذ راترضح را دوم ناطاصا یدروبلکود هر هناد هناد

 یبیوبن فی رش یاول یدریک هنسهلطوا هشن رش هةرخ كردبا کب بولک |
 هلن رکسع تاذلاب و یدروب عیدوت همالس الا می هلبا ۳ یدراتیچ ۱ 8 ۱ ۳

 بالک عج هلی وا تلود ناکرا یدتسیا نیک ردق هتادیم تا
 یسهطوا هش رش هقرح رەد ردق و تحاح ه وامه تع رغ سفنلاب هلا

 یني ربا اعد هسنتب روصنمو تمالس كلاما لها هلباتماقا هدنهاکشدب

 ۳ یدت) هل ید کو 4 رغا ها

 ۱ یعکلسب و عدا هداز یکءهو هل ادءع هداز یرد ی ےل كن رال وزعم نیس

 تیعج لخاد جد كرایدنفا دنشر دجا هداز قدصو تاهوولادبع هداز

 یجتوعد جد هرانا هد هرم و هلغلوا ندنباصتفا هنس "هرارا یرللوا

 هتععره نوحما توعد هنتلا ف رش یاول السا لهاو یدلردنوک

 یسیضاق لوساتسا نوهدارحا همزال تاهسش هن رلعاما تالحصو رلیدانم

 | نالوا یرصکی رلاب روز ندنعیدل وا شاردنوک ررضح لود لوق ندنفرط ۱
 نالسم رلیدان هد هش وک ره هده سص یرلف.هشرغاح ود نوسلک هنا رنازق 1 1

 ناوک ود ردهلهح ون یعرش م 1 ا 1 9 و رد کری ہدنرما ۱ 7



 ۳2 42 شوم

 نورد ههیالشاب هکعا ادن ود نوسلک هنتلا فی رش قاصس نالوا

۳ ِ 

 فوخ ځد یرلاب روز یدلوا ادب هلغلغ رتّوفو بیحکر هدرهش

 ۰ یدلا شالتو

  هننلا فد رش غاصم رنلوا تلودو ند ناشکترغ ندفرطره هلع ءا

 هسردم رد زومسد كب حوا لوا ندهلجتو ۰ رک هرزوا قعراو

 9 ۰ رب دّسآ دوح و تابا هل لوصو هن وامه تاب مولع ةبلط نسل

 توت الحالس لاحرد یک یغیدلوا لصاو دن راودنک توعد رح هک هل وس

 هدنراجانج یکياو تع زع هنوبام باب حوف حوف ربارب هل راهجاوخ
 . یرضکی اجا هلا تکرح هلا ابال یک یتارفن فاشک هکناص رازاب و

 زکلای ندمولع هبط نکيا رارولک هوا« یارس قرهشه راج هلیسایمشا

 کک دوا لاو دادم نوا یا رتا رشت لوا دنه کاو

و هاب راکاح یسلاها هثلئ دالد و هل رلمامآ یسلاها الع لوساتسا
 ۱ به

 اه هورک هورک هلا فارشالا تقل ید مارک تاداس ول دماع لمس

 هلا رانالسم نوت یید یادم نواه یارسو هدعل ون ترک" هبحأت تعج

 ِ ۱ ۰ یدیا هدقلوط
 ۱ ٠ یح توشالوط فرط فرط هرزوا قملوا عنام هنتک رح كسان رب رصکی

 || دجا ناطلس یی رادقوج شان كندنفا فسو حالا قبسا رادرتفد

 لاها نکل رشا دیهش هدنفا رطا د زاب ناطلس ییهسیک جاقر و هدننادیم

 یاول رب ز ندفرطره قردلوا مس نویقاب هنحناع كرلاب روز هقداص
  SCکا کا ۰

Exh جت یا 

 .مارنحا شودر ی یوبل قی رشیا ول مالسالا شو مظعاردصنامزوا هتشيا
 یراکدننا معلست هتلود ناشکتریغ نانلو رضاح هدن ادم بوروتک كردبا

 هکیدتا ادر کیا تقرو روم ردفوا یدتفا دجا یهعسحا ه دفع

 ۰ یدلاق مدآ قدمالعا هدن أدم

 تاتخ هدنهاکشس یسدطوا هش رش هقرخ د یربترضح مالسا هفیلخ

 هنروصنم "لرلتلوا یم هدشرش ءاول رز بولوا هجوم هت اجالا یضاق
 ررقع یذاخحا تاکرطاسا كنف مش عماج دجا ناطلس هرکصندک دا اعد

 هب-راد ناک هدنفوف كنوامه باب هرزوا قفلو بی رق هیاروا ندنفیدلوا
 ۰ ریدروب فبرشن

 3 .هدهرص و $



 دانا رک كن اتو و تولا اول ا نوا هد

 ءاول كردمك ه-ذفل رش عماح دجا ناطلس یرغوط توعیح ندنوامش بای

 تراخس# نالوا وعدم ا ٠ رایدتا بص هنسالاب ریتم فل رش 1

 لعفلاب لرامرلسا لو ۰ رایدلوا قم هدتعج تولک یرال وزعم 3 /

e 0لوا ادتا هرک و نکیا ا مر فالخ یسعشروک هلا  

rهداز یصاق نالوا مالسالا حس ل لعفلاب یرالوزع, تخش قرهنلوا 0 تداع ۳  

 ۰ رایدلیا تک راشم هم *هرواشم بوشل رب هلا یدنفا رهاط

 هدب زک اشاب تزعدم هلا اشاب نیسح اغا یراظهاحم زاغو هدانا لوا هن

 توق هراضح بولق هلبا توطسزاربا بولک دو رررکسع |

 ۰ ریدرو
 تو ود هلا رارف هنفرط لوطا | هد ولو هدنڪګا لارو ر نارا

 مدآ رابتخارب نالک هتداعسرد هدیناخ دیحادبع سولج لئا وا یر ال وطب

 دعا ین هقرف ود هم )کز ره رک ید میش
 کج یرلن افاس زغم كدلک ردق هنحوارب , کنن ادیم تا ندا ادم ا

 ا نیسحو ۰ یدبا كلا تسدرد یی مش غاصس لردا موجه
 یشاب هجرلکب نکل كدرولس هاب یون ندنغیدلوا شما زونه یرارکسع

 یک یکیدنروک فرش غاحس ندن وام باب هلا یرریبکت كنابلک ك رايلقواق

 زلاحم هنک رح یدلزوچ یرلغاب لرهرازید یدالپاق تشهد رب یرمهلجب
 قلارار نم كلدلب :یربکجهدسیک ا ق یرضج هلن یدالف
 یدلوا هدوسا ملام هدنسولج هلدحادیع ناطلس مدا را ترا

 ۰ یهتنا ۰ مدلیا تدوع هلو اتسا هدن ا ٠

 عماجدج ا ناطلس حورشهحورب یوبن فیرش ءاول یک یغیدلوا هدراودرا || " 1
 صد وف هباعز یسهظفاش ید هدفدلوا تص هنسالاب یرینم كنف رش ۱

 هدکمکب هلت و قر هلوا مق تعاس رشیمراب ےعز رر هدنفرط یکیا هلغلروی |
 فص هدنک وا بارت جد مارک نایعار اسو مالعا یالعو ماظع یارزوو |

 تما یاحص یتوریبو نورد كف رش .عماحو هدقمروط قرلوا مایق هتسب
 .یرلعاقجا هددخاءاول ر ز لدم تما هدرشح زور قردلوا ولع هللا

 . قورع ا كن اما هسا ا رک كنو راطخا ین نیک
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 1 یاب هقطا e ور لاحر نکیا هدکعیا رثأت هنباصعاو

 كتطلس ةمدخ ضعي رکیدو كتاذ نالو قلطم لک و الاخ ند یالع

 لایلسلا ماماوتعی رش "هدرب تكتههلبا ترافو تو لوخد ردق دن رلمرح

 ۱ ع ورتم لاق لرلاب روز ندا تواعشو یب نالعا هلا ج ورخ ندنتعاطا

 74 ۳ لسم ہد را "یداب طقف رولوا ضرف هلناقم هلا رانا ےک هدک دید رد د

 یر ههنس ۵ كت ر واب اب ردنوک مدآ قوطلو حوصترپ 0 . راعخ را ید لها

 ۱۳ ۵ ای کاک یزال وا تسانم اهسفلوات هاا ضا راو
 | سأرالع یدنفا هجاوخ هن رزوا یسفلوا بیسفت یدنفا دچا یلهقسخا
 | ردمولعم یراوشو روط هلرلنا نکل ما روصق هدهدافا بوراو نت نیعلاو
 ۰ | شرف مرولوا راتفرک 2 رلا ةا بجومالب رازا لوبق یقح مالک
 | کیدد رولوا بجوم ینیرخأت زارب هرب هلفان ید كصم نالوا
 ھ دقه وا تقو رارما كرەد همش لازا اعقاو اشاب تزع دم هدنبقع
 ۳ ۱ نیسح اغا بود زعا هلازا یش هعشب ندهلق ییسههش كرلنا ردراو هرطاحم

 .ایقشا ناه مظعاردص ندنفیدنلوب هدزکموب لوا اهد هسیا یار كناشاب

 كنا قرهلوا عنام الکو نکیا شناشوق یصلق نوما تکرح وا
 ج a ا رک دابا بيسان اا تا هرومآ رددت هلا تماقا هدن اک راس

 ۱ ور ۱ اب ه ربط راو 9 تزع دو نیسح اغا جد

 ۰ یدلیا مار ءا هلا عییش) ندر یتسکبا و

 3 دأ رطتسا ۴

 : 1 عرشلادنع یراکدید تاعي کرد هدرفظط سا یدتقا دعسا سد و هعقو

 ندا حول و ۵تعاطا مدع "هو رکو حورخ ے4 رزوا قاب ماما رونالا

 ]| یربلوف ( مهتهش مامالا فشک و ) كماظع ءاهش بولوا ترابع ندصاّا

 AA د هع ورش هب همش فشک و ردل و هر بکس تولوا اب وجو

E ۷۳ 3 5 1 
 ۱ 8 هدفدسنل وا هلازا یرل همش هکرول وا هدر وص یعندل وا م ولعم یرلج ورح

 ا نالوا ثعاب هن رلح ورخ نعل نکا ھل و ۰ هلوا عفدسنم لاتفرش

 فرط دس فشک الب نوح یرلح و رخ EAU هل هدتف و یعیدلوا نیلبم

 | هدناب یرلتدوع هنیعیطم تعاج یتاغب عجب لدع لها نانلوپ هدقطاب ماما
 : | رکهانک لدع لها هذ رلدسلیا رادتا هت رهام مدقم ندزعا توعد

 نالوا بحاو یوتف بجومرب هکیک ناب ركي ةيغاب هئاصط وبشا زالوا



 هلر ا ناقنا ییسیلعع 4 تعریف :غاسم مار ك لەت

 فی رش عرش قباطم ءداب و شا راشلوا نا وج اضر هدنم ارجا عوطلاب ۳

 رب دا ناع و دهع دفع كف اودا لوکن ندتعواطم e سا نالوا ۰ ۳

 كرات ١ نا 2 .هنفشک هکردشمالاق لح كجا دوش هام وقر قئرا ۳

 ۱ هرات ةتعاص ن رادیعج ن٥ رخو ناشیرب و و قرم ست جت لع ۳ نار

 م ولعم دو و ردلکد اھو *هداد زاوج یسبربغ ندکعا نازوس هاب هبا لاتق ۳

 . لس نالوا ت وعد ندنیلسلا ماما فرط نوعا لات لب تاغ وا ۱

 ورا رولوا ضر یراتع رع هم رالاتف هلرپ رادتقاو عسو قرص a ررزوا 1

 عفد قروهلوا هنسانعم تدایع نکیا ضرف ہدحابم یہ | ماما تعاطا |

 ۶ یهتا 1 ردارمو بیر ف یغح هلوا یلوا یت اض رد ا تار | 2 و

 € ایقسا ریمدن و ره ۶

 ادا نجات مس ۰ رزوا | ما نالو و ندیها اکو فرط حورشم لر 2

 ىج ویلاتو ىححغلو 2 هرج و یک < وطو یرلد 0 ی اشا دم تزعو | 1

 ٠ لها كنيلاها | هلبامولع ٌدیلط لاو کار نت تم تا یاب

 El 2 2( نالوا عج ا تأ و : تقفا رم هرلنا ید یهورک ضرع 17

 0 ۱  ریدلیا تع زع دا ۱

 ایا فد رە د غاڪس و ره رخ ال اش ردد هور ۲ ضرع لها الاب ا ۱ ۷

 ندنفیدل وا هدکعا ا كاز ناب نا یتعاج ت فد ر 2 خاش و هدکشیک بودر ۳۹ ۳

 نوزواو ینارطا د زانو یلوب ن اد راب ر روز نوجا تعنام هن رورم كران 1 ۳ 0
Nدلت راک وا كل رفع ج هل و ن کیا رو یراهاک رذک ر راس هلاوشراچ |  

 ب رافدلوا ۱ هدکمک هلا رک لولو 1 0 د 1 توط یا ممج هد ۵ رق

 ی تا نالوا یر را ویلا را د رارف و و كع روڪ

 . * رایدنالپ |
 ناود هل E ےک - وط ۱ قرەنلوا مسقت هلو یکیا ر

 ها ارس هل ر E ویلاقو یک و ج هر چ ابشاب بک 0

 ۱ ۱ را رک رجب نادر ط

 ضرع لها نالوا ۱ کی دات لږ ییءاج دجا ناطلتس ق ۳ هدو رطورب

 9 راد هرزواب كمردن وک هدادما هلی بیر اهد هو رفر ندنه ورک ۱ ۱
ِ 

 رق دنجو غا قیطصم ایر اره هداشاا یاس هنشاب ید تكعماح باب |

۸ 



۱ 

 | هلو كدیا هدنسوبف اغا ربارب هلا راغا راس رپ مدنفا بولک رایجاب ر وچ
 ته درع ندنرقدلوا لهاح ( ایتشا یتعی ) رانو هک یداوا زع وس
 شا هلارل ز وس 4 افف ازم والو شعا رار د اک نالوا هدهد ومعه

 | كن ولفاح وا رلاغا كقاب مظعا ردص ندنرلک دتسلا تكمروشود 4 هرباخشو هرواګ

 | کهدرصمونیمرح هن وجوو موزا كب رح ملعت یرلک دنا لوگن لویقل ادعب

 .هلتهجولوا یدالع یهدارو ردرلشمرب و یونف یربتفم هعب را بهاذم
 ا مر سا تا وا یصا دلا هغر مکح رایدرب و یونف

 ۱ و نیسان ریزه ایوب یا ماما یاب هرکصندک هد

 ۰ نکیاراشعا لوبق ییلعت هلارهع یدیعرش تج نالوا راد هصوص و
 ۱ ا و ثالد م رددانعو وتعوداسف و یعب اصح یرلعا لوکت ید

 دن رارزوا هلا فیس لس یدللاق تنایخ یراکدعا هتلودو ندو ردق هب یدعش

 دع تما یا ردتمراسو زوو تاس ا ابد و تناید ٌدمزال قعراو

 ۱ هز راسا دن روند ا دکن هلی افشا نوا یراب یاضر رد ر وطه

 مالسا لها نالوا ماسق یاحراب دعبط ۵هبط هی دیه حد لدا مدراب

رح قرولا نت ناو
 ا ع وبشاب 9 قحا تولوا هداما دمی 

 ا ا دراج یدرافج یوا نا یدنفا بی یرظان رلهناخت وراب

 هبایقسشا لاتق عقاولایف بوقیچ هنادیم و یدریک هنتلیه یرکسع یدراص

 یس وا بصن غ ویشاب كنسودنک كرهد ردمزال هناعاو دادما هراندیک

 | ندراپشاب یوبق هنتیعم بودا غ وبشاب یا مظعا ردص ہلکا اعدت سا

 ۱۱۱ 4م ا نانعا ت ور كما لرصمو كالع لضم

 یک ابرد ید قلح یهدنادیم یک یراکدلیا تکرح ورايا رنو ۰ یدر و
 ۰ رلیدتنک تولوا و رد هرلنا ردا حج و

 . هدفدراو هنراوح یسهعنچ روخ روخ یلوقاشاب نیس نا هدف رط هن وا,

 7 قی رف یک وط یکاو ماكاو موحش دن رزوا راد وط ید قرر كن اقشا

 هلا رارف ورک توروک اتو تاب كرکسع هده سلا ریدتا مادعا

 8 رای دابط راشاط وب هنس ەقرأو ریدابق سوف تورک دن | دم تا

 ۱ یدل و لوصو جد لوق ندا تک رح ندو رط هناضجارس ًاقاعتم

 ۰ یدلدا هطاحا رادام اراد یسهلشف ین ادیمتا
 یرارد رد لوا ندوراشبط توراو هنس ورق نادبم هرق هدهرص وا
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 ۳ 2 شاسی حج 2گ ِ

 باوج هدنل و تالک "هوعوع N ۳ اا | هلا تڪصنو د ا ۱ ۳

 هدد مص و هتشدا ۰ یدلو ل ید ید صوم دش فر هل رام راو

 ۰. ریدشریا |
 ۲ هراب وط هلکمر و ندا قلا تبوط ید رلاشاب تزعو نیسح |

 كنابقشا نالوا شغب هدنسهفراو یدل ريق یدانقر كنسوبف نادیم یدلدنا |

 كب ییا یدراو ورا لاحرد اشاب تزع ۰ یدلوا فات یعوچرب |"
 ۰ یدردناق ییردامم یحوطرب هدنمان یطصم هللا اطعا شورغ زویشپ

 یدرب ونجا د ییداش كنو یدرک di ا بوارح 7 یطصم

 رلیدربک و را یدنفا دجا ظفاح حاخا یماما هن ام وط هللا ممنهج رف نامه

 ید رف هللا نوشروف تشک ر ندایقشا هدانا وب رايدر و تراس هرکسع

 ءار ديل ورک هته هتسهآ بویر دلا مهجهر رد هد هسا یدلهراب نوش

 نانلو هدنادیم ۰ یدلیا ماود هنسادن اموق هلا و یرگسع

 یرظید هیکت هلن ادم یک یردلیغاط نوع اب هم ترکسح اقا
aیحوطرک ذلافلاس هدهرصوا ۰ رلیدریکهنب راهلشف ی هک و هنن رله  

 یغناجوا هلبا باسنهم كرا باترپ هدن ادنی یک هلاوج لەش قطصم
 ل هدهرصو ۰ یدزدشلوط ندش کد یاصق یرلکذد قرهوط

 تانا هلا روا لاو اص وسا شن آ ره تو شستوا
 یدلوا ناشن یب و وح بوت اب یر هلشقو ناشد رپ یسیقاب و فلث یرادقمر
 ۰ ردشف هراب مدآ ردق نا قحا نددبحان ٌهقرف هد راحو

 كس لیعاصما هدازاشاب یلو ادتا هبظعا ردص رخ یازما كاا

 هدنش مش عماح دجا ناطلسو یدتا كب رت یرکیدکیالک و ۰ یر و

 ۰ یدلدا ی امداش راهظا هلباررشس دنلودو ند ناشکتربغ نانلو

 هلع توو راشمر وج توروک رادعقو کٹ یک ك نوب كده یدوُم رای رکی

 یا تست نا ره ا الو ناشد رپ هلتلوپس هل و هرکو نکیا رشا

 را دهان کن رت هن لاعبات هلا نیس وعل لک جد ی فس هر ام لود

 ۰ رایدزاب ||
 هکر دا و لبلد هنفددلوا یریثآت كل وم هب هدلاح كن دبموع راکفا هعق و ون |

 تاموفو هک و و و لا رارفتساو رارتسا هداب ز ند )0 زویسد

 حج



 تعاسشپترد هرک و یعاحوا یرصکی نالوا شک ندنسهدمع كندسج

 ها یقین برق رک دمار و شعک بوتاب هدف رغ
 ۰ ردشعا ر كن راهسسوم نناوق دوو

 | هشاس نادا بعشت یی رانو اق هموقم مناط هکر دهد رفظ سا یدنفا دعسا

 یک شلاق هدنرب یسالخ بولقب عماح طقف بودا فی رګ یراودنک اسآ

 رح لع نوکر م قردلوانابرع هدننادیم تا كنابقشا نالوا هدنمان هتسوا

  شواجو یربعثوق هنا نالوا عوضوم نوجما یراغا هکلم یربس تعرس |

  هعلا ییبعت تا اب وک بوقیج ههورذرپ هدنادیم هن كحش یراکدید هتسوا

 ۱ 9 .دقاوسا و رازا كيم ندنک وا قاطراچ ولو ردا باطخ ءرکاسع نالک |
 كحاق 2 ز هک ید ات نو سیا نیک هرازاب یّرس قلخ كيىك

 شلاق یاس هک ر هس امنت وكنز هد كدا هاب و هل وشول ر دن ائزکغلزوطو

 | ةليوا رانلوا نکاس هدنرل هلق هک یدبآ شمراو هتروصرب یرلنوناق ربغتو

 | یسیکسا هطوا هدنام لع جاقرب و یوق هرف نوا شب و هتسواو یثاب
 داوس ناق رثلرا ق یولوا راف ید همقرتق زار همان

 تا یدبا نادساف نالوا یراراک یریغ ندنراترضم هدراتلوقو رازاب و
 ا هه لک ام و وف خرده ک او
 ۱۳۰۲۰ رج رد سو لا ریش وا ع او و در دیاباشدآ را

 :هدنفیصت ببج قاتصا الب صحت ر ند وط راهفولع كجهل ر و هرفن

 نالو یتیرازرس یازج ناکی ناک هدنعماح دجا ناطلس تح ۰ یدبا
 ۱ زا نش وق كنانقتعا زاب رس نالوات یر ات ایم غا وا دانش
 جاد قرهلوا ددعا رب یسق یکیا نوا رب رج هدایز ند هلآ كي رشب
 نالوا هتعلسم لاسلاتس كنوموقرم ملام قلخ بوقیج قاروا یسهفولع

 یاصقا هدنسر ن راعنشنو نعلزاوا هلرب ا شامت هدنة ره یی راتراسخ

 ۰ یهسا ۰ رایدلیا اید
 ۱۱ یلفا كن تلخ فرام هداز كم تعطع ءرزوا قلوا مش رات هدو و

 ۱ یدلی وس یتعارصم ( غاجوا ایلک یک مایه یدلاب )
 جد الم تزع هداز چه روهشم رعاش

 ( یاب هجن تن نارفک بودا هج نادم یدلیا عمه )

 ۳ (یغاح وا یدردنوس یدلرودنازف هد ر هدیکیا ندمردلاق بو وق )
 ۳ ۱ ۰ یدلیا ظن ییس دعطق



eنر ۳ 1 1 ۶ ی را تزعو ناسخ ّ  

 | 1 رک ندنرل رارف یادم تا بولک هبهلشق نالند رب هط و یکساو نالوا

 طالع تا یاهشار اسو هنموا سا یادت وزیدرارپ زیاد رکو ا

 عماح دجا ناطلس رار هلبا تلود لاحرو الع جد مظعا ردص رارردنوک 1

 دردا ذاختا هاک رارق ییحانج نالوارظان هیلوح هدنفرط لوص كنه رش |

 رهو باج هن روضح رز رر یایقشا نالی ردنوک بولتوط هلهحو و |
 سد ةد تلا نوا لدفع هلردا مازلا و قاطنتسا هدنر وص در ید رب |

 لرءر دنروس ییسهشال هلبا قاتحاو لاسرا هب هطوا ریک راک نانلوا دانا

 یادیم تا ۰. یدا رریدتا افلا هنکوا دومعم راثح ناک هدشادیم تآ

 مطعا ردص هللروص و وشل ند اقا قوح ك نالوا ا هدا هلم

 ۰ ردشلنا مادعا ینایتشا لش ید

NS۱ هدنتیعم وافا نسخ ی ار لو نالوا ر ظنم هب دیس ی ا وا  

 حاطو خاصو یراهاسو اغا مهاربا یشاب نابکبسو یرلاغا راطق نالوا |
 | یرصکیندیااا یتفیذلوا یخ هدهناخرب هدنراوج هیناعلس هلا راجا روچ |
 هدف رش عماح نت | ناطلس هح وا ندربصع تفو اما ندلارلح یافا 1

 # یدلروف رداحر هدنن ادم رو ا عماح نوا ولقاح وا و یدلدبا راذمحا

 هراعلل وق و ترج رادعم رر هلا یشا یوق رز هنرویف لوباتسا دمو 1

 كنسیلاوح هناسرو اشاب مساقو هطاغو یدک وذ ,یزکسع یخ وط

 یمهظفاحم كنفرط یراصنا توبا واو هلک رکسع یک واق یسهظفاسحم |"
 لوا ا اعا نام یتشاب ی وطو یدلدیا هلاحا هشنارف ی هرچت

 یطل رو طرص نفر طظ ا هلل وا روم هس راظذ ات و ۲

 | ییابسا یتهظفاح كفرطره ۰ یدلغار هاقا نسخ یشاب یه را

 یخ وط ید نوا یم هظطفاح كش سد 3 ول یدلنوق دنلو لوح و

 هدد اح ن اط ,E تاتو 2 قاک را لوم نا فل ییهررج و

 كب یرس ےل قب هداز ز اشا و ند واسم ناود ناکحاو اوج هب وپق نالوا

 اب انا حوق اص هن لبق تاب عقاو | دحو ك لیعتسا یردارب و

 اغا اب ی N شا دسر وح مو ص هی ر وق نالوا هدنرا وح ۳

 هوم یدلروم نوع كن ناس دا هب وق ەد یت تر کا

 دصک كنسیلاھا تالع هعشب ندقدنل وا نییعآ زوم اس هرزوا ل ۳
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 نیشن هي هدن سال وح ل رش عماح دنا لس ہیک لوا | ا نیسح 1

 * یدلردنوک ار ید هق رط ره نوجا یر یار نالوا ء وس 2

 ام كتف رش عماح دجا اس طایف الع رام دیبا ی هک وا

 | لخاد كف E ید تلود لاحرو العاب اسم رابدلبا تتوتس

 ۰ رایدل هک هدنحراخ و

 یوم هاح دجا ناطلس یدنود دتکلعرب اۋا چ یک لوساتسا لصاما

 e یوک هعج یسادرف ۰ یدنلو هدنمافم ودرا کر شد

 هلا تفرک و ذخا فرط قرط توروتوا هدنخانح لوص كف ر رش عاج هنب

 رکذلا فلاس ییراهشالو رردغو هلباقاطنتسا ییابقشا نالوا لاسرا

 ا یکدردشا مادعا هلهحوو نوک لوا ۰ یدا رر دا الا تلا رانح

 . فالتا هدنسویف اغا كناشا نیسحو زواصم یز ویا یددع كنابششا

 یر اهعج یسادرف هیسابس تا رحاو ۰ ردد رَ هر EG دز و یکدتا

 ۰ ردشعا ماود ردقهرهظ تفو ینوک

 3 حاخا رانح ا به یر هّنح هلرتانلوا ما دعا هلهح ول وا هدف رز

 ۲ هدنخ رات قلا س 2 لا كس هکر ده وعلم 0 لوا جاغاوت نت ها هرنلا

 فرضا ةه رالاد كنا یاود یرلکدتا مادع دعا ند تطلف نارا رلاب روز

5 
 تا یو هعفد وب ۰ ی اوا اقورعد ود قاوقو رک نامزوا

 e رو هوم یدعش دریا ی اوقو ره ی دلتا ES كنا ی را داش دل

 ۰ ler د هرلارو الم تزع ۰ یدلوا

 یرا هک تولیک ود كنامش بایزا یدعت »۶ تكفالخ نرالو یدیشعحا هانک ی

 ۰ ردشا ےظن ییسدعطق ) كقاوقو ره 1 دندتق و هويه ۶

 E اطداضص e یدلوا قلم ال ناطاسشز ین وک هعج و

 ۲ سا حا ط یکیا یدل ر دنلوب

 E قحهلا ناح كشيا ۰ یدبا هن اشلرب هنطوعس ندرامتعاایک كنعاح وا

 1 نوت هس ول ىقحەللو | یاعاو حالصا ییاحوا یرح مکب کیدا یسارو

 . لەمە ا ۰ ,یدا مزال یر رذسک ییمارو قتج هنلقیماغلانوت

 ۱ یدنل وا دقعالک و سلع دل اح یرافدل وا طاح یرال وزعم نشم هدن ون امش

 0 نایعیکشا ا یرچل» نالس اص ی رخ دارا

 € ید

 ۱ یدلروک هرادکسا اغاب تزعو ار هب دعا نوګا یرلهکب 2
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 مورخ هقدل وا هدن ا یراق رم صم طعد تولوا دب مصق هرزوا دارا 2

 | هذه ةلاطا ندرلیج اب روج و ندنسهدنک قاحوا هاب راخا راطقو قالار |

 هد رکاسعو قلراق هلا راکلرد بماشم رانا وب تقادص أ
 لح مظعا دص هدعب یدنلوا هر رک ادم یرلص وصخ قلا رک هسع ۳ هلم ۰

 لاعرو هدلفح الع رابک و هدن اب هب اس نالوا تصذ هدن اب یسوبق 0

 نیشردءو یلاومو هد رارداح نانلوا تص هدنسیل وح فی رش عماح ت تل

 ۰ رایدلیا تنوتس و مارآ هدعماح ۳

 سلحم دقع هدنواسه لفح هن حاصلا یلع نوک یستربا هعج یسادرف
 سا كن کارا قرصب ید الشاب هنر اد تام ساعا یدو
 یدنروک لئام هنفرط یماشا هلیحالصا كنا ریآر ندنغیدلوا قاحوارب

 ردق هبیدعش همذ «رهزو هلا زاغآ هقطن یدنفا ادیسباتکلا سیر نامه

 اها زوما كنهلع تلود هدشیفع راهن ی راک دا عاشا تاعفدلاب

 ردنا اشنا تفوهت یادهعت یراکدتا هرزوا كماعا هلخادم دنس هب زج و ۱

 حاحا تفو هلب رانوعصم ها ان و دیس نالب زاب یسولط رت افدو تال

 كت یراکدتا رب رحم هدنسهدام یرب لک یکتا هعفدو هله یدنلوا

 ید ریدلیا نایصعو یعب نالعا تحومالب ندع روف ی س زونه

 هدن ادسیم یربهشال یدنلوا مادعا راهشیپ رش ردقوب ندنرلڪا هسا

 یرات وادع هدنفح هبلعتل ود ییالوط ندنو خرد نوا قو رانا و

 هک دالدا ااو كح ندراکزور ةفعص ىراناشنو مان كران و یزلوا دادن

 هرکص رک هلا تصرف هل و تقوره مل ا فرطرب یل و
 رذقوب هراچ ةقشب نداحشاو افا بلک ینغاحوا یرصی  نمرب و هدناف تمادن
 دنساغلا كوا یرصکی نامش هلکعا قیدصت یا جد زر اش تود

 ۱ ۰ یدلربو رارق
 یلاومو رودصو رارزو هشسلح نانلوا دقع هدلف لوا ندرهظ تفو

 یر توسل وا توعد عماوج ماشمو تلود لاحرو راهجاوخو
 نامرف نالوا شلریدلا هلق هیدنفا وتر یسکلکب راد هنسافلا كنغاحوا
 مع انک یا راس لج یر تا سر ل

 ۰ : ریدر شعلا هلا د كشا ناقا ندنرازوک نیکو و یدابکرابم ةغص ۲

 ۰ رونلوا دارا ) ۱ ( هدرز قروص |

 و



۲ E ا 

 1 ا دف 13۳ یهانینفالخ ترضح"ین الو لوا ماما نام

 هبنفوصایا ۰ رایدوقوا فی رش رشعرر بقاعم یرکیدکی بساشم هماقم
 || امد ررب روم تیاخ ځد ىدا دجا یلهتسخاو یدنفا یطصم یظعاو

 | یسارجاكسلحم رارق لاحرد ضرعلایدل هن وامه روضح تیغک ۰ ریدتا
 || هتنالح تدامسرد نامه هلغلوا رداص یهانیتفالخ نوبامه طخ هدنرما

 ا قوجب كئیلاع نامرف هر ز وا قفلوا مثن هنفرطره كنهسو رحم كلامو

 8 ۱ 7 ۰ یدلر وما هرز وا قفلوا جاسنتسا یرتروص

 4 ل شید وا تلال ربا نیس تعاج فز رش عماح هرکصندرهظ تالص

 لمبتتلادعب ن رش ءاول نمارب یدقبج هردم یدنفا دعسا سیو هعقو

 ( انعطاو انعم ) نیعماس به ۰ یدوقوا یییلاع نامرف سانلاءالم یلع
  نامرف ۰ رایدلبا ادا ییهاندتفالخ ترضح یادالابجاو یامد رەد

 دف قعوقوا هدنرلعماح هلع هلا جارخا یرلتروص ددعتم كنیلاع

 ۷ ۰ یدلردنوک یتروص ررب
 ۱ هر دو ات راز ی ینناغلا كتاف یر

 ٠ ندیهانبترادصفرطو بیسلنافا ندلالالج هصوصخ وب هلکلروک ندلاح
 ]| یاک اخ یکیدلبا راذتعا هسیایبم هنانعم هنره هدقدنلوا هدافا هنتسودنک
 4 ١ تکرح هرز وا تلود یاضر هدنغلاغا یرهکی امدعمو ر رقت هب هناهاش

 || یضاف لاصفنالاب لب رابحا كرل هتسوا هدنلالخ یسهنسزکس ز وتوا نکر دا
 ۱ هدهسیا شمل وا رک ذنو رج افالیععما نالوا قم ادعاقتم ه دنس هب رق

 نوڪ یسترا هعجوبشا هلغلروب چ و شا نیسحاغا هدن وام دز

 لحاوسلیامور كن ب زاغوب هایسرح و یرلقاص راکدنو ادخو یلیا هجوق
 یغلظفاحع هعست عالقو لوبناتسا هرزوا قلوا هدنسهدهع ناک اک یقلظفاح

 اح هیحوتلاب هباشاب نیسح یکلرکسعرس هد هروصنم هلع رکاسعو

 3 راظن هروک ادم رک ادعو اک روس تو ولیاق هرسارس هدنمظعا ر ردم

 | هیجوت هب یدنفا بئاص هلا تانیبعت لمکمو شاعم شورغزویشب كيبیدب
 | نالوا هدهناعلس هدکلرپ هلبایدتفا بئابص لاحرد اشاب نیسح هلفلر و
 یصیکاالاب هجور و ۰ یدالشاب هن رب رک هلعم رک اسع توراو هتسهخ
 ۱ نا ا یشاب زو هدعسرودواغا د واد نالوا شل دنا یصن یلعم

 ۰ رایدلوا یشابکی اغا نافعو
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 ۱ كود یکی تر دقب نکا ا ا به را دا 7 رب رکي

 هدار وب هک ردهلشف یراکدد رلدطوا یک یر یداراو جد ا ۳۳

 یادم تا .ندن راقدل وا رکا ها هرز وا یرل هم دق تدا رلدر ےک

 ۱ عاج دجا ناطاس بد رم ز غاصس یہ و کح دعو و الا را یدر ولتد | ً

 : هبدجا یعما ینادبم تا هلبتبسانم قوا قارحا هلشفو نکیا هدف رش لا
 ی هدنس وش راق ییماح هدازهش یرطدد ۶ رد وا لد وڪ دنمان یادم 1 1 1

 هنن رب هلا مده یجدوا هرکص زوردن> ندهعقو هک رد هلشف یراکدید ردط وا

 e ردشلر دنا e هنعف و دچا ناظلس هرزوا قوا اشنا ,EE هناخ ۱

 دنچ نکیا شفلوا روصت یذاصا هیرکسع راد كنسوبقاغا الاب هجورپ

 یوأم هر رک عرس كبار یکساو یوتفلاراد كنسویفاما هرکص زور ۷

 یراوج ناو هدیآرس یکساو شلر و رارف 9 دنص ص هر ز وا قلوا

 ۰ ردشلدا لق هوامش د دج یارس نارادرتو همدخو ۳

 1 یدراردا هع.ظ و یاشا هدنرافان وڌ ی ءال سال حس ردق هتفولوا

 یسوسق افا هرزوا قلوا صوصخ هتکشم ندیرم بناح هلهجولوا

 4 اخاوتفو لقن اروا ید ی اض اق و اتساو نردص بول وا صیصخت ِ 1 ۱

 ۰ . ردراشف وا عن 0 هد هلک "هربادون ىلج ها مط ۰ هج هقشب یسهراد ۳ ۱

 ن اک لوق روا قلوا روما رام لاک و هدنس هظفاح زافو ۳

 ۱ هاا ندلالالح و هنس هیطع شورغ لر نا ولت اربم ریه بنر هب اغا

 ۰ یدلروب ناسحا قلیشاب جوباق هلبسهاب قاروخاربم هرزوا یزای ودنک ۳
 یاب یصوصکسو نیسح یشاب جرغزو مهارا ی یاب نابکےس هدهرصو ۱ ۳

 ناغع ندن رال و زعم ا اطعا هبطع هسیک شب یک هرلاغا شا ۰ 1

 نالو اخ نا طب ال روده را یا ۱

 یجزایشابو قلیشاب یوپقهنسهلجب قرنلوااقنا هلیتروص تماعز راهرابن ان
 یل هحاوخ نوامش ناود هلا هبطع شورغ كب نوا هبیگنفا دشار دح ۱

 فراع یتاک اغا ضحو زویشب كب ید هباغا شم نانلو افا سضحو

 شور ب ترد هاا رھا اد وفا سیو تای ا
 كغلیجابروچو ۰ ۍدلر و یره ټر یغلروشحالس هصاخ هلا هیطع |
 شاب نالوا شغل وب ر کمک درب نال ا و یساهتتم ا

 ۰ یدل وا ی ناب یجابمولط سا یغلروشحس ا انآ لع ی ا ہک واد

 تاذک رخ شواچ و هلرواو شابو اغا رع N ندقلاغا ١ ارضع

 سس سی | 4 ۱
1 1 0 1 1 

٤ 



 ویو

 N یر نواو ۰ یدلرب وینلروشمس هصاخ

 زوتواورع تاکو لب یحرب شقلاو دمع و یحرب قرقو نسح 9
 یللا هد كکو لب یر یللا و رعكکو لب یصقرقو ىلع تک و لب یصجوا

 ]| دجا كکولب یه قرفو دمع تکولب یجتواو دجا كکولب کت

 | قرفو لیعاعما تکولب یحزکس زوتواو رهاط كکولب یحدردقرفو
 i تکو ابیصچ وا قرقو نیسح تاکو لب دىلا ا یک کس

 ا | زوتواو ناعلس تکولب یصچواو هزج تک و لب یصزوقط یمرکیو لیعاعسا

 . || یحزوقط یللاو دو تاکو لب یحزوقط زوتواو ےھاربا تکو لب یصتلا
 | زوواو نیسح كتعاج یصسب یللاو دخ تاکو لب یش! نوا و دمع ثکو لب

 : ندکدلرب و یر روشحس هصاخ تالذک هیجاب روج ترد یجرکی مان دج
 17 : تم یک اش رشت قره روي ناسحا جد هبطع هسک ردرد نوا هقشد

 ۱ 4 یدنلق عد ج زو هلک یدنفا

 1 اا ا نانلوا قك یعیدلوا یرللخد» هدن واقس

 و  ندیک هلا رد زیح هرزوا كيک ینانق قلروشحس یرایجاب روج

 || ردص هدنرافدقبج هبیهاشرادص روضح هدنسهرا رایجابر وچ رک ذلا فلاس

 | دوبعنالوا لتقم لر درلتجهروص هلم زارب رتسیا الع یرلاغاوب مظعا
 جد ایعتشا نک هلا هدهرصو ۰ یدریدشا ادعا بوردوک هبهطوا

 ۰ یدبا هدف لوا مادعا ندور طر

 هنا وا ی ریس ندقازوا بوبلک هننلا فی رش غاهساغا دمج یشاب یج هبج

 1۱ اد ا او هدلداعمرد میصلا لحال هد رو قتهمسوز
 | ندنسهقرا كناغادخ هدعب ۰ یدنلوا بصن افا نما ینایعا كج هرف

 ۱ : ریست ودحا مادعا اردلب ودوک فان
 اقامت هددسلا شل وا درط هنبناح یلیا مور یشاب هطوا بیبح نوک لوا

 ۰ ردشغ وا مادعا لره ردنوک یشابم ندنس هقرا

 قبسا نالوا شارویب ناسحا قلیشاب یوق هنس هدهع الاب هجو رپ
 هبدبهاتوک ءان هننواتش ندا نیب ندهرکص كن اغا دجا یشاب تا

 ۱ یجدوا كرل ردنوک صوصع رشابم ندنسارو بوشوا قن

 ۰ ردخفلبق



ELSE TS 

 u لطاب زب طقف دنا تموکح یارجا هددطوا وب هلقو هدزب مدنفا
 نیدلادعس هلکعد ردو زقرف زا بردن | مکح هرزوا ل قح سبب لد ردنا ۱ 7

 | یتیدلوا اا ندلالالح یسدعاخ كن رااغا یرهکی هانکتسالا یدل یدنفا |

 مدقزا كناغا نیدلالالحهدک داارجام لقن هدالک و صوص# سل هقشپ |

 هنر ۰ یدنک قرهلوا لاح شوخ هلکنو ردق هننافو یدنلوا عالبا

 ۱ نوا امد هزه اشدان ولتک وش نوسلوا و هل راکو تمایل توج

 نکیا ررووک یرغوط ه ورګا تورک ندوبق هنروا و ریدروتوک هنویامه

 1 عضو هل هلا شرف را هاف كنراکنر هنننمزو یدلروب نابت هصاخ نایلقلز

 | ۰ یدیا رونلبق زامن

۱ 1 TT 2 و 

 ۱ یہ ۰ ردشل وا ۳ * تف و قو ج ك انا ندلالالج رکذلا 0 ۱

 هدقدقبج هن روضح هدف اق عفا ر ر مرزتهشم مایا كندنفا ندادن

 || ندکدتا مارنحا و مارک | هلا بلج ینا هر کص ندقدلغاط دزرلسالک |

 دشوغ زوم كم ید ی نام دعاقت شورغ كم 4 رهش یتیدل وا هدقلا

 ۱ ۰ مل هلک هددص

 | یدلوا لوح هلاح رکید ةتغب ندلاحرب لوباتسایلوک یسترا هعج روک ذم

 هج ورب هک دک هلا یرااب روز یر مکب نالوا تلغتمو مک لوا نوک یکيا

 ۱ هدلاح ییدلوا رول رب رک هم رک ابدع ندف 0 و هد وا مادعا الاب

 n AN را توفل ندهنروا یجان تللد رحم ر کی هدرلفاتزیخد ر الد

 یی راناکد رانلوا ضع لها نزا دعب ۰ یدلر و رارق هن رب رګ هدم

 أ

 ۰ یدا هدکعا ادن ود

 یالعو مرا الا عاشو مظعا ردص هوا ندمصع تقو هده رص و هتسلا

 ۱ ناطلس ییوب فد رش ءاول مارک نب ا را و تلود لاحرو مالعا

 ۱ دی دح یارس هلا لیعتو عظمت لاو لیلجتو کت بولا ند: عماح دجا

 تکرح هب ورادا السا توهج ند هداعسلا تاب یرلت طح مالسالا ةف ح-

 ۱ ندنلاكمظما ردصو یدتا لابقتسا هدنط-و كها رهاش یبیوبن یاول هلا

 ۱ زکر هرزعنع لع نالک هب روق نوا تک دا قفس هداعسلا باب بولا

 نارادربت ندی ولاه نوردنا ةیدخهززوا كملکت تیوتهدنفارظاو ۰ یدلبا

۱ 

 هبا تعاجو رو وفوا رفو رونلوا رت لا ربنعو دوغ اعاد لدو وا
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 تر رپ مسن 2 هاهاففاذ تج يلو اروا علف نش ءاول
 ۱ E یدتاتلج هن رانو اه روضح یتنطاسناکرایدروب

  هدمب مظعا ردصەدنف ۱ کص ندقدل وا فرش هللا یموینءاد

 ٠ | هدعیو ىد فأ  مالسالا چ هدنفرط لوص و یدنفا هللاد-بع هداز یرد

 ` | لوماتساو ماظع رودصو رایدنفا هداز قدص و .هداز یعلسب دو هداز یکم

 . هناهاش تاذ بوروط تلود لاحر هدنوامه ةهجاوعو یسیضاق
 قطن هرکص ندقدروب تافتلا هلیادوعق تراشا هالك هليا مظعا ردص

 . دادجا یلوفو هکنوسل وا زر اش قوح دت تاج هلا زاغا هن وام

 / هد هلیلح تمدخ و هكر ا راز یدلیف رهظم هنيه ت یرفدلوا لئات تكعاظطع

 E 1 نواف ER رس نوسلوا یضار ندز رک هلجب هللا یدرد نل و

 یرورض هراشنا هورکم ھی الت هر ندنزو هیعاب دات ردق ه یدعت

 داتا هرکص ندنوب یدلوا لضم ىسەلج ززر دا یدیتشع لوا دارم

 هجا انا حالضا یلاوحا كهلادابعو متن یتکلع روما هلی ارا
 | رح كفراصم یغعیدلوا التم كندبلعلود ندنزو تنهسماح 7 صز لوا

 سس تصانضو نالوا یتیسانم اعطق لا نیلسم لالا تب هدننعط ییاصقن

 7۳ ls ندیم ,بناح یتاسلخحم كناسک نابغلوا مادکسا هددیاود

 ۱۱۱ ۲ از ارتوا دلم * مدلیا مفز وصخ وش الوا ۰ ٤ هدقفلوا
 1 هرکاذمو هعلاطم رازس نه یخ اصمو هیلدع روما ماهم راس ۰ نوسغلا

 هصوصخره ۰ مردبا هدعایسع هنس هب وسا هدن ۰ رکا انا و ضرع هنا

 اد هنقی- سو سيسأت كن هیکلم روما ماهم رديع»وم مامت كماقهاو مادقا
 . «رایدروب ود م هلوا هدکلرب ابلاقو ابلق زکیدنا مارا هدنویامه راد زکه لج

  هناخ تعش نیلوزعم هلا تافتلا یور هیجوت هتحش نلوزعم هدعب

 . كماعثروک هلیلاشاو نارقا بولوا تلزع نب زک هشوک هدنرهنافطحاسو
 ۱ ۰ زکیدنک هرکی دار رب مویلادعب هدهسیا ن رد بد كمامهدیک هر یکیدلیدو

 ها یاد یبهلج هدنرافدروس ود زکیدا تبسناو تفلا هل الاب یافص و

TTا ن رایدلیا راک ذت هلبا راتاو رکشت ناسا  

 | راه هدب واش قطن ۰ رایدشا تدوع هن ران ایه هارد هناهاش ت

 ۹ قاسم e 1 0 ار ا اب هرزوا



 نوا تب ور یدابع لاصم ید كن رکسعیضاف لا مور ۰ یدلر و 1
 لوا داو توت هد واه یا دک د ودک هم وگو و |

 ناک هدننراع هبفوصایا هرزوا قفلو هدروما یایلوا راوج كنسيضاق |
 یارس ید هناهاش تاذ ۰ یدلروب هدارا سا تماقا هدنسهطوا یلوتم ||

 جاقر صوصخ هراافا رادحس .دلع ۍراکدد یر یهچوا هدنواسه
 ۱ وا رم شام اصعد تودا ماقم داتا هدهراد نالوا ترابع نددطوا ۱ 1 ۰ ۱

 ۰ ردرشهروب ما بلا یت وس هدهریادون هلباتد وع دن هد رل رشت هن واه

 هلباوبق هروا ید نوجا نی رومآم راسو تلود لاحرو مظعاردص
 ۱ نیشن هیخ یخدرلنا قرهلب روق رارداچ هدنادیم یهدنسهرا نوبامه باب

 ۱ ۰ ردرشل وا 1

 هدنسهناح كن هدن رو اشا نطصم هجوف نطصم یعقن هه لوا

 راس هناهاش تاذ بول و هدلاح یغیدلوا لوفتم هدا قدنص تپسر ۰

 لوا نوک جاقرب یدلجنآ قدنص یدلر وتک هن وامه ر وضح نکیا هدنرباغا

 ۰ یدلروکینیدل وا شمغیص هنا قدنص لوک ر كنيت نایمغص هلوبناتسا
 یلعاطاباب ویصسقف و رع یمیحانروط سفنو قطصم شوخ رس نالوایشاداب : ۱ ۱

 ۰ رلیدنلبق مانا تربع هلبامادعا هدکلرپ هلناایقشا یاسؤر ضعب رکیدو |

 یسهناخ كنبدنفا قیفر یلاع ردص یا دننک یصسصق هلبارع یبانروطموفرم ۱
 اشا رادتع کیا ندرفالا یف توپ ی ا

 لانیعمفق هرکوب ۰ شما ندرلندبا دیهشو برص هلیاالا ییا, هدنسهعقو
 ۰ ردشعارومظ یایشازار كموحم یدنفا قیر هدقدنل وا ار یسهناخ ٍ ۱

 هد دالب رک و مدل وب اتسا آرت یاوک لعنت هدف تاب تشارش ءاوا
 فرط فرطو عو رش هنسب رو سس كصاضا نالوا ءوس نظم

 قرف قرنلوا دیعت هندناج یرلنطو هقدلتوط رهلوشواو نیبعت رار ومام
 سو در ار شرف او نی کا یر نا
 ماجو هناخ هلا تفایق لید یرایضعب ندرلب رب نالوا فویسلاةبقس
 هد واانتعا هن راپ رکو سسحم هلتهج یرلفدلوا نخ هدرارب 2 ك ناکدو

 هداننا و یعج هنلوا ارج ولتدش هدنرتح راندا افخا یرلتوب ن لوا

 ۰ ردشفلق نالعا

 | یرهاع كن رب هعلق یزاغو زکد د هرق نالوا اوشا را هددیعلس عفو



 افق

 کا هس ا ًارظن هن ا ا ا وا 0 ید ذأ

 كراقاع نوا فی دل ون ر زەم یعضو رلعم ۳1 هرا هعلق و ندنعح همم هنل وا

 0 a یسادعام ندنزانانل وارب را دکل ۵ هروصنم رکاسع

E 
 یکیدلرب و را هبطع «لهجول وا هناشن تقادص نابعادو ناکدن هاب

 رم ره وخر ږہظع| رد ص هدورمص  aهاو و سالارب یر

 ۳ ردشلروس ناسحا

 زادنا كنفترفننوا نوا تبوطر ھ دعسل ندن آر دن یک وط هدساح ملسرود

 ۰ یدیشاربدلاق رانو هلیسهبلغ كرلاب ر و ز هرکص نددییلس عفو بولوا

 راو و ۰ یدال شاب ھت رب رک زادنا لیفت دن نوڪ ا هاڪ وط هرک و

 قاملاق هاشم هنعابلاق ج.هرج وصف هرزوا قمراض یثو دن وان شاق

 | هايل وا ما قعراص یش وب دهلک a , رانک شاق ناطیاص ۰ یدنلوا اتکا

 . مزالم یناهطرواو هنناونع ییسافا هطر وا یاونع یا روح هرڪو و

 ۰ دل وتراوق ندا ۶ راب تافلق

 یحیبساتسو یراقام یصا رای وق هرقو هب یشاب یجشا هتسواو هنرببعت
 ۳ قوچر هلاق ندیکسا هدهرصوب هن ۰ یدنلیق لیدبت هنب را رپبعت
 ۰ یدنلوا الا رتدام و

 رب رهکی هکرنالغوا یمح نالوا یراهلشق هدنراوج نی رش د عما هدازهش
 لسا ا ردد نود وا كن هب رک فئاوط بول وا .ییمهبجشرب

 یاونع یس اعا لوناتسا نالوا یراطباض هلا اغلاو عفر ید رانا هده رص و

 ۰ یدنلق لب و هنن اونع یتیما بطح

 شب نوا هدنما تاره نالوا هدف وا ر رک هنکلس هروصنم رک اسع

 ۱ ۱ فلاح هنوناق یسلزاب هرکسع هرات و تودا رومظ راتحوج یعاشا ندنشاب

 رک ذلا فلاس ندنکیدلروک بسانم د یرال ریدنود ورک اسو ام هدهسیا

 كن رابلو قرهنلوا ذاا هناخ ےلعت نوا رانا یسهلْشف یرانالغوا یم

 راطباض و راهجاوخ نوا یراهب راو ناکسا :داروا هلیطرش یساضر

EE aor 



 تندر سد ار ها لر ساتا رپ ر

 ی ا هم ااوحا 1 د کک

 o کی ید هدهنردآ هن رزوآ د

 هب اسشاپ دعسا رب زو کک هنردا و قرص ر ا عقد

 a هنهوحوو الع یا یا مهدا ٠ د| ا هداز ج زا م الم هرداو

e.زا بابا یدتفا ال هدرحا ۰ ابشاپ دعسا ۰ یدیشلر دن وک یلاع نامرف 5 ًاباطخ  

e یبیدنفآ ا ىج ےکسا نالوا یسالع اعا ا و یر كنلاها ١ 

 أ هنامر 3 هلا .El ۳ هوجوو نایعا ها ك سابع شات یا

 ۷ دو ای یدنفا او یه مکس می هدکدشا نا ا E سلج مخرب | ۱

 قیدصتیاید یراربا س بواد نوسنلوا ت ناکا هر دفع ناوید ۳ 1

 هدهرواح یاشا اعفاو ۰ سا رابتخا یتوکسو . تمص یدنفاالم هدن فدا" ۷

 ۱ یوکس .كنهدلب * ست م دا ند ران هس 7 .قیسوم یوکس

 اک مزال یروضح راسو كنولقاجوا اشاپ دعسا ندنغيدلوا نمر ولا |
 ! هلا كاا ید راغ و هرزوا ترا اطابتحا نفل یمهرادو 0

 | هاینشا یاج ز ادص هلزس ابا ا یخ جد یییدنفا الم ر

 و ۳ : ییضاق ردع ر ا كنفانصا هب ردا یک

 یا al دیدند رم وأ اھ ق هلو ردم و ره یر دو دانع

 اف ین ید ۳ قج هوا روع یدعش هلته زکشیدنل و هد هیعرمش ۳

 ها دحا ِِك هلا هر انعم هة أ نا e زکه سرولوا كحهدا

 ا ی رک اغلا ویسا یدنفا 0۳ هک ید رم رم قلوا ۱ ثعاب

 ا ابع یسهدام الا او یدنفا توت ندرس ری یدیشع وا م (یشتسا

 هرکرص ندک دا راذتعا ورد یدسا شیوشت ا د رەد ll ا

# 
 بويعا دنت قش ت یدنفا رام هدق دنل وآ ده لا نامرف ا ناود دوع

 || دیش ار یدنفا هداز ی مکسا طمع شروط یب ؟ یصلا حور ۱

 نام ییائاضفو توجو كتعاطا هد رهالا نا بوبقار ا

 مش هعاط و اع یسهلج ہلکا عانقا خد یرانلوا بوسام دغاحوا

 ا قداص در یجانروط نام او لکو یساغا گر هد هدهنرداو |
 ۱  قلروشملس هن هنن رابحاص ز زوس ردق ندولقاجواو یسلخ قلی ۳



 اندر ره نوا ید نالوا ضارعا هتنطمو شی داصا

 هب و جد دحهن ردا دمت "هدامو را زسه یرو ڭا

 2 ردشغل وا

 یرلناشن اا نالوا هدرهش نورد هرکصندقدنلوا اکا یراتملخ
 تع رشراد هْعل وا هعبس و ورد یسوبق اا ناک هد دعلق نوردو عفر

 | هبیدنفا مالسالا میش یار رګ نالوا راد هصوصخ و كناشاب دعسا

 a رو و هراصح هرف یدنوا مهدا ما هيلع تراشااب هلا وا یدل

 یدشر لیلخ یلیهاتوک ندنرلولهباب جرحت یرحلا یدل یاب راو لها
 | یدنلوا تصذ یسالم هنردا هلا دقت هش ا هداب ز ندیمر 1 یدنفا

 ۰ یدنلق ناسحا میس رپ مات جد هب یدنفا هداز یحم ےکسا

 ۱ دعفوو رارب هلا صرع هتل ود تاب یلاح عوفو الا یار اشاب دعسا

 یازغ ) هرزوا قلوا جم رات هب هب ريح
 1 ریترس خبت ) قرهلو ی رپ رکا

 ٩۶ رسا رس كنتف لها به یدسک ن نت رلشاب 3 ناهح هاشنهش هلتعب رش

 هبادخ دنت هدراکره یدلوا # نیدرواد لوا وریکندعش یدلاق مه همش
 ےھاشداب ۶ رهظم

 ۰ ردشلیا عدقت هدنماقم تبرفظم كرت ییسهموظنم # رک | یازغ یدل وا

 غ رس ناب هناهاش تاد یوک یصجوا یعرکی كنهدعتلاید

FPN Tre را 

 ر دا

ییا کک كەروص 1 ا
 e 

 اسا هرف و یاس ا رق و رای یطوف ا

 | عصم جد هاا نامعت یاب یوا 0s قلمالس « هل مصن عماح هدع)

 ۳ ۰ ردشلر و رجح
 | فانصا کو وک یدنلوا طبر هب هلسلستم تاک به فانصا هدهرصوت

 ۰ یدنلف داكا ماظذ هرزوآ قوا لا دنس هلج یرادفتکو 2َ ار و

13 

 أ EN هروصتم ر E دف رط ر و شع وو فارقت  وط ید هراقلل وو

 ۱ قثرآ كالاها نالوا هدکهکب ید را هلحم هل ون و شغل و ۲ و هدکعا

 بولیکح دن د را هناخ هرکص ندکدتا ادا هدن راعمأج یرهلح یی رازاغ وست

 هست نوت مش هد یمرکب كنهدعملایذ " یرلیا تتوس و تحارتسا
a 



1 

 نایلس یلغوا ثالیعاعما دوانرا یسیحوم لری رکي ندنفانصا یوم
 نیش هعم وص هدن را وج شاپ قطصم دح وڏ دلا یعیدل وا ندداس تاب را

 | بولوا ندنراشب ورد كش لوک هداز یدنفا هللاضیف نالوا کشم
 هلا نا و قرهلوا تیام 6ا جد را قداص یا هار 1

 یوق یدنفا 0 هن رزوا یساقلا لب دنفا ۶ میش ندنربفدل وا شادرپ

 0 افخا ا كن دنفا بيلا یسیج همانزور ات * وط

 كندا ا یعیدنل وا رک هل وص قص ی شاپ و ۱

 تا وار دنطداص ی وملاف اخ یغیدلوا» E قعلوا وع

 هلا تاجو دا نداروا نایلس هلکعا راسبخا .ویظعا ردص دوا

 لد همادعا یدنفا قداص بونلوا مادعا هدنستلا یعرکب كنهدعقلاید

 . رابخا یدنفا بیبل ۰ یدنلوا ین هب هيساما هدنزکس یعرکب كنهدعقلایذ

 تحاسبق یریخأت نوک جاقر هد هسا شما تقادص راهظا هلتیفیک

 قیسا ید یراظن هنگ وط ۰ رد وا ق هب هيهات وک چدوا قرولماص ۱

 ۰. ردشغلق هبج و 4 یدنفا دجا یرظان هاش

 هدیلامباپ هکر ایج هب رج نانلو هدنس هراداو طبص ر زر كناغا سصح

 کد را یدرلرونلوا ماد كسا ا تامدخ و هدب رلتسلا قر«

 ولردوا ورب دنلقن هب هداعسلا تا كف ران 3 اول هلغلوا د ودعم ندرلب ر ےک

 یکیدلبا هل راد ندلا ربت كرهظعا ا ردسص و یارف هن قدر هد رام دخ

 و لوا الا رابح هل رح هرک ون یدبا هدف وا مادا یا ىل هجربف

 تواک مزال ید رب صو څخ نص ر نوعا ماد كسا هلن رب كرنا

 دلت الل وف سا و یاکنکد شک كا هدا هدنرع راد ارزو هد رل ەر تط

 رارق هنما دا سا و جد هك ا تسعع و هد امتات ندا وا

 لی ون هشاونع یملافا قرم یناونع یقلاغا مضحمو ۰ یدلر و
 ی ۰ یدنلق

 ام 3

 ,هدننعف تاوجو لاوس یدو نالوا ییاکرزاب یاتوا هدنمازهنا كرااب روز

 یاش نالوا یسه رهص تبارف هلکنا یدا شاردلاق هب ها رض

 تاعطاعم .بواح هب ولقاح وا هژیس دطسا و كا ید دوم و جا روح

 ردنا RE ضرع ۵ رکو ید. شىعا زاق راهران قروح ك ندناما" رلاو

 كن ها یذ نکا روشالوط هد رله ص كاتا ل یتئاک رراب قاحرا /



۱ 

 هدنسهط وا تنس هناهاش تاذ هدعب ۰ یدنلوا تدوع دن وام یار

 ۷ ا هرداصم ا هلا مادعا ندرب ییسکیا یو م ا

 3 ۱۶۱ :تیعو نا یاش نامز ید لوا عورش هذ ر رک ید کشا |

 1 | ردیجش رافیج هشاب ےلعت یکیدعا لوبق كعاحوا قالی زویشب ج هراشاب |

 كقلرهم یتجو یکیدد زکیارا یسهراچ ركشا راق یسهرطاحمرب كنوب ۱

۳ 

۰ 
 | ترم یجوا

 ER ۱ رظان هج لع جد یاکرزاب قاحوا هدقدلراو هنسوبف اغا نوا

 ۱ 1 ره یر ییدعا رب دن ارهسا هد ندنعلهزآ یسدر تدطوارپ
 ۳ 1 3 ۷ bis مظعا ردص كربلا لحال قرلاق نریم ترد هدبع مو مدقزا

 7 لا هدعب و یذتا مالسالا میش یسادرفو هنغانوق میش هما یالا ماظع

 ا ااغ رم هد راکت 4ا تاب ارزو
 E "یلاوم راس هاب رالوزعم لوماتسا یسادرفو ۰ رارولک هتفان وق مالسالا م

 أ هدعب و هنعانوق مالسال چ الوا ۵ رکسع ناطباض هلجاب و ماف

 || ريشا یوبقو مارک نیسردم لوا نوکر ندهفرعو رردنک هبیلاعباب

 7 2 یشفم نیمرحو یرلادهک ماظع نیطالسو یتاوغا راکشو باکرو
 E || كرت عسر یاضا كلذك اعزو مالقا ناکجاوخو یقاط نیمرحو

 ۰ زا هدنوام یارس به الا هجور تنطلس ناکرا هرکوب ۰ ۍدنا زاردیا
 ê : ردوا و یک ی سر هداها دع مو و ندن راودنل وب

Aتک  O۱۳ ته ال  

 رداصضا دیع ڈیم موب هکینوک رازاب یصنوا كن هعخایذ هلغلوا بوصنم
 مالغا یالع هل و مالسالا عش ۰ یداروق نویامه تخ هتل هبقرهنچ
 مارآ ربک ههو هد هناحا ود يکسا ناک اک هدنبقع ادا ییی زامن حابص هدنرارپ

 . هر وا ید تلود لاحر و رانشاب تزعو نیسحو مظعا ردص ریدلوا
 ۱۳ قیر است رم یا هدلرمو خام هدناخاد تلف
 ِ ۰ یدیاریدنا فقوت هدرلهکب نالوا هدنناح هرمام هدهدناعم تاپ زا

 هرکص ندکدتا لببقت د رش ءاول بوقیج ندهداعسلاباب هناهاش تاذ

 ]| ارجا هدیاصم مسر ۰ یدرویب سولج هواه تخت بولک ها هبق

 | هل الاویالا نانلوا بیترت قرهلوا ورم هروصنم رک اسع هرکصندقدنلوا
 هلبایالا هن و ۰ یدنلیق یزام مارب بولیدیک هنف رش عماح دجا ناطلس

 رلیدلیا كبرت ےسر یارجا كرهلک هبارو تنم نلوزعم بودا مارآ



 عفر یگ 9 شا نالوا داتعم ی د ک لاب ینوک یک ر ا 1

 ۱ 5 ۰ یدنلوا اعلا و ۳۳

 هنسهلج هرک و ۰ یدیشلر وس تای تا دو وب رر هر ید و هفت

 شورعكم نوا هبیدنفا س و هعفو هدعب ۰ دار اوت ناسا ےس ا 1

 هر ردعلروب مفر هب لققلاتکرس نیا ی ر
 ولسالا ورلفاح عصر مهنارمیلع هنلود لاحرو هرار زو هلبا مظعا ردص و

 یکسا ردقن قلعتم هراب ر ےک ۰ ردشلرپ و رابطو نوتلا و یراک انشو ۱

 ا هناخ هومق هد رص تبدوا | اغلاو عفر هدانناوب هسیاراو راتداعو ١
 ۰ ۳ لوا رادتا هنمده ید

 ال لفاساو هلطب هاگتسجب هکر د یدتنفا ا سو رمعقو ر ۳ ۱

 ماطر بولوا لذارا هاگیاح یراکدلیا داضا هونبسلا راد كنافلم موق

 بودیا سانیتسا ردق هباشع هدنسپ رک او هباسم ندحابص سان شو یشاب | 0
 "یواسم نالوا مومذم امرشو ناشفا فیحارا اود ناکرا تمذم اند

 "هدزفر هدیلاع جرات هکراهناح هومق یرافدلوا نایذه ناهد اا هلا قاخ ۳

 دع یراتمضح ناعلس ناطلس ناکقنج ادشا هرزوا ینیدنلوا ناب |

 : ومت توش داحا هد هململا تی فار قل راشالق برع هدنرتتطاس
 فرط کیدا مش داها هعبحارا مز و حج را قلح هلا یواش

 ماکنه نامزد یدشش وا لاطبا بولقب شات یناکد عاقسالاب ندننطلاس

 نکیا تهن هدنفع را هدنف و شاپ هرزو | تزک هفر دسر ردا ۱

 هکی دیش وا راشعاو فلکت هده رب و راک | هد هیت ھل وش ورد دندم ا

 یر, ره هدنجراخ وبق یکی اص وصخ را ریس صعب و را هلکسا ا

 دارباریکراک نالک هلئابص بونلاردق هشورغ كب شب رک یرکدکو ناشن |

 ندکاع هلکلک مزال یرالاطبا و مده هصالخ یدیشهرب و ناشو ترهش ردق ۱ ۳ ۱

 یییفرط حا زافو و اشاب رکسعرس رانلوا هدنداعسرد هلشیعت باتک

 كنت اطباض كفارطا لوا رانلوا هدب واو هطلغو رادکسا و اشاب مساقو |

 رانو هدنرفم نایناتسوب ضعب و هل اش وطو رب رګ ناکی ناکی هاب رلتفرعم

 ۱ دسلا تاقررب ند وا 7 رضایت با وتا مارا جاشم موم نوک جاق ۳

 [ ندهدکبمیعای صاب هل اناکدنناوخ و حادموناریکنا ت ومش ناب ور هداس ةع |

 هل رالواط و رہ هتعاطاو ضرع لهاو ناطداص یاوآمو ط ویصم هقدل وا



6 ۲۰۰ ۶ 
 قفلوا رییفتو لیدب هنیکاکد رخآ هلیبده یرقاحوا كن ٍلادعام ندرلا
 هدنراتاکد هلا فیقوت ین 5 E ندنمام صم شار یراناکد و

 هرانلک مزال رحبج وم نوا هد ارا ندا ر وهظ هك داب یا لوا تبعچ

 ینا یدل وا رداع .dA لع ص اوا اا

 e هکرب د هدهیشاح یییدزاب هن رزوا یک رات یدنفا دعسا یدنفارهان

 نوک روا رشډ یرلهناخ «وهف جابءولط و هتسوا ا ول دغلابم څ رات

 یسهلج ود ردضرع لهآ هلمتلافک كنقاط فانصاو كنوع هدعب بونایق

 ۳۱ از یمام یدو رشات هدر زر الغ وا شا

 یتلاسه شم هورع كد ز ندنعباوت نهظعا ردص ال ۰۰ ردشلوا

 تازاشیارجا قیقعتالب نامه هلیسهدافا ءوس كردا ذاا تصرف بولوا
 فات ناسا قوح هلفا و ز ودغم ها قوج هدهلنلرو و قرهنلوا

 یهنا 4 ردشل وا

 جالا یراب رمش ترضح لوا روخاربم ین وک یصتلا یمرکب كنه اذ

 كب شی و رد هداز راوسهش یراب رهش ترضح نیباوب مس .هلبا لرع كب ىلع
 یسهلشق اشاد وادو نیباو رس اغا یسوم یتا روخاریمو لوا ر وخاربب

 ۰ یدنلوا تصذ یتا روخارم اادحم یییماات

 قرهلواهدنقوف یسهبنر یلوق قابشاب بونلوا ثادحا یتی رومآم باستحاو
 هجو هنس ةدمع اغا قطصم هدهد یا جرج هلا ديف هناش رشد رفد

 ی
 ۱ نا سا ا ا ا یلوا وترا هه رکسع یراصمو

 2 ۰ یدنلق سر هدیدح تادراو ضعب

 هدننامز رلب رهکب هددسنا زئروک شوخ هسات هدا "یداب هدندج فل

 فیعخ ب هر و نم فیلاکت ًارظذ هنالامعتسا ءوس یقیدلوا راجود كقلخ

 العنالوا عونع كقازراوراخذ نالوا دراو هلوبناتسا هکنوچ ۰ ۍدا

 مدنيسهلكسيا شم بونلوا عضو هنسانعم كما تراظن هنسماغل وا لقت

 ۲ راتعدب ماطر تارشج یهدنمان قلا یللا ناروت وا هدر یراکدىد قادراج

 توش اضعب و ,٩ یدراردا م رګ یقازرا و اخذ باعا هلا ثادحا

 ۰ .یدرا ر ولوا رساصم یر ودنک هن رالقن هب هیینجا ننافس قرلوا

 ٤ قره هام هاب ندن اس یر ندرت رک 9 ۳ ندجراخو

 و را 4

SES E 



 هر هز اهم و ید رو ول درهم ندنعتع و دروا تی یاس 0

 یسهلوتهد و یرادقم ىلە هوهق نانل وا ی تورا و یرا رهن تردج وا

 ےدقت هد رنا هلا راندا ق یهلضصن نالوا لصاح ندن و هلا طللخ ریش

 تا هو یابعا کد رااجت نوا یاشن یر هنر اپ
 ےن یک رنو اهدو ۰ یدبا رزقیک ههتلاو رل سیا ترحا ردق یم |

 ۰ یدرزلوا یاخ ندنسارحا رلتعانش هک |

 چ ایقشا لاوحا ةکلذف $

 : هددعقو ول 2 رک و یا د دماکته اشا رادلع و هد ملس ۱

 تارق نالوا نو یر وا ایا اش ور با زا درب زا
 هلمتفرعماشاب تزعو هدنهاکشا یسوبق رای و ادم ما سم هق دلت وط

 | مادعا انلعو ارس هدنسب یاب یحاتسوب اضعب و هدنشاب هعنچ هد رادکسا

 ۰ ردرلشق وا

 یسهقیلخ ماهسا الاح نان وا رابخا ید ناب هایت شا هددنتف زیور

 هدد نداررکت واس ناک رعو ناب وح هش نارام تارا با لع وا
 یاس زا اش مچ ارفد هدد هبساح شاب نالیر و رح ییدلوا یی زاب

 یتیدل وا هاتف لها سو-ساح بولوا یشواح اشا دمع تزعو ه دن | دیه

 رب ز وتواو یغاط یرلکدید یلغاط اباب و.هدرادکسا صده نابلوا قیفص

 ی لوس تواس ضع رکندو رادوا ریب .شعو ناس جاح کک ر

 اهم 1 .رلیدنل وا لف . هد را

 هفرطرر ندنفرط اشاب نیسح اغا هدف آ هد ولوا ندنباباش اب روز 0

 ۰ ردشاردتا مادعا هدنرالع یریضعب جد ندرانلوا ش مدنا

 ہد دس ٥ رص فر تلث راشد یرګ ےک ی جد هدمورتط را لا ناف نت تجود

 یترلع وطع رس هلا مادعا ید نام هکر صعد نالوآ ءو عف ند روت

 تن ارا "لئاع اک وب ید هدناب ال و" صل رکید 9% هدا رد ١

 | 0 رتشاوعوفو

 ۱ هد هن اتسا ا هر وک ذم ر وہ ۵ ر ر 2 ا «a یا مم تا ل 1

 ۱۲ یتیدل وا هدبسر هک یلا قددع كاع تا نان لوا ما ءا هدرا رشط وا

 ردح ردنم هد  رات یدنفا لا



۲ 

 1 . یرفدلوا ب وی ًافاعم ۱ الا یاحوا e الا هور

 ]لو تا یاس ا فر رشا

 | بولک هلوباتسا هبي نک هن رب هدقدلوا توف عیشنم نالوا میش

N 

 a ۱ ۳ ردٌّشلدا حاسد و عفر ید قلر ط یشاتکب

 ا یریع 1 ا كن راترضح ناخروا یزاخ هروک هنناب كنیدنفا دعسا

 ا هدزوح و هلا a دهن رت رمصح

 1 ۰ ای روتر # تر خد ربا اور

 1 هک 9 لاو 1 و ا ۳

 تا ات ی ا دنسامد u شاتکب یاح راد رب ےک لصاخلا

 1 هدننامز قاعنر وا نایطلت اس هر ز وا لد لوا ناب هداع اح ج رات ا

 ا  نیدلاریخ هدننامز راکدنوادخ لغوا هدعب یدیشلزاب رکسع ندیلاها هلیمات اب

 ۱ ٠ ىتيدنلاا را لالا تیب ندعانغ لاوما هن ر زوا یراطخا كناشاب

 | آرب یر کی یا هسا زالوا ماتو یرب ندربسا شب مات هدهرص

 دا تولی الع رر ا نالا هوو و :یدلوا ر وتلا

 4 یدبا راردهرک وا هکرت و راردبا هب رت هللا مادکسا تدم رب یرنا
 | دد و رارون 1 نت ےھ كردبا تعلا هللا مالتسا لها راريسا لوا

 7 اب بولیر وک هنلوډد تاب هد و را ر ول وا ناسم عیطلاب

 یر ار رظف هلاحوش ۰ یدبا رولید یرح ےک : و ر ولی ر دیک كرو قا
 / e ۱ ۰ رول وا كيد ش لوا داحا هدننامز راکدن وادخ یریبعت

 4 | ندنخاشم كن رصع ار ری ناخروا یزاخ ها لو شات کن اح

 ۳ یزد ر2 ا هد رعمس ۱ لاح اعا اد تولوا تادرب مان یدنفا رګ بده

 | رک اسع رتون 0 روهظ رادحلم رد رد ماطر رونی بسانم اک |
 1 .لولح هراب رج یک دببخ حاورا هلسامدا قالوا ش شاد رد هلا هساعک

 | هلبمان یلیک ٠ اح اعاد یرب ندنرااباب یشاتکب یتح ۰ رایدتا
ON. CNN 

 ھو لو اک یجاعو ۰ یدرلبا تماقا هدنس هلو ترد نامسعط



 ها یساغ یربم ا ررونوک سوق اغا هللا یالا یآ ی ۳ / ۱

 راد د یار اا ا فو لاو
 ردن ردو هرصهرا ۰ یدبا رولیدا مارک | ندنفرط ولقاحوا ردق هنندوعو ۱ 3 ۱

 ندر و هکوبلاح ۰ ردشتخم یرک دلنا داسقا یراب رکی كرديم ا ۱

 ندنهدلوا دوهشم یراهیمد راوطا و لاعفا ریاغم هش رش عرش كن ا 1 1

E۱ را اغلاو عفر د رانا هدءرصوب |  

 صوصلنایع مارک باا ژکا رایڈاتکب هرزوا یقیدنلوا ناب هدرفظسا || .

 هرفک انلع هد نفح یرت مضح ممع هللا یط ر قيدصلا رکب وا ا ا 1

 لئام هضفاور هل تسانم كال ولعو ۰ یدبازردبا راسحا هناه و ىدۇ 1

 رود یتح بوباللاص یجاق هاش هدنراید یلولانا هد هفلاس مابا ندنراقدلوا | ٠
 نالوا نا هن تشو هدنهاقناخ یو شاک یا هدیناخ نايس تنطلس ۷ 1 0

 هلا حورخ كرهد مدندالوا سفن كهللا راشم نی زع رد رد مان ردالق | رب

Eراد ریش نوا یسهننف عفد هلغمالپ وط رم هداب زا ندکب زووا هنشاب ||  

 هد جاق كردیا تکرح هن رزوا هی ودرا لیکم اشا ؛ ها را مر
 هدل لوو ٤ . یو وا مادعاو ذخا راکماحا هلبعوفو میظع لاتق

 ۱ ۰ یدیشفلبق اقا ید ربنس لیخ ||"

 موق لوا هکر د هدنخ رات یدنفا دعسا هدنماقم ناب یتساغلا كرلشاتکب هن

 دهع تولوا هلطب ماطر و هلهج زار ندناب را هشاز اقع لاض ۱

 هروعتو قسف هللا بیلقت یماوع بولق نالوا داسف دعتسم هرکص نون
 ا و سوصلنابو بیر ا

 تالدا د هو زد یرلنا قرهلوا یراداسف ار هلر و ات ق

 | عرش یرهلازا ندهناهاش ةسورع كلام لاحرم هل رغا تب رقتور ۰
 ناهاوخ ريخ یاصقا دصعم رخّومو مدعم یکی داك مزال ةتسایسو

  كنهصحایذ هلکلک یتفو یسارجا كنو هناحس هفطلب تولوا هیلعتلود

 مظعاردص هدش رش عماج عقاو هدنواسمه یارس نورد شوک ی ےکیا
 ندناشم هدندشقن ته رطو مارک رودصو مالسا اشم قباسو قحالو | ٠

 یسدیکت هدندشوک سس د ردا و یدنفا ظفاح یرادهبرت یدنفا یی نشاطکتپ |

 | هللاةردف ىش هطلغ ندنخاشم یولومقیرط و یدنفا طصم یهولاب نالوا |

eیدنفا ىلع یھ اشا ےساقو یدشا رداقلادبع یصش شاطکشب ر و ەدەد  



 ۱۳ ۲ یار یخ یشاب رک اد هلا یش اشاب غطصم هجوق ندهیولخو
 یوصت هدرادکساو یدنفا دجا یش یدنفا زکر مو یدنفا دجا چ

 | یدنفا تاهش یکش ییاده ندهنولح قیرط و یدنفا نیدلاسعُم میش هداز

 ۱ جش یهود نده دعسو یدنفا بلاغ هداز یلهمردناب و یدنفا دیس هداز

 .قرهنلوا سلح دقع هدلاح یرلفدلوا مضاح اروش لاحرو ىدا نیما

 هب رک اذم هدلاح یرلفدروب تراظن ندسمف یارو ید هناهاش تاذ

 ۰ یدنلوا رادتا

 e اب اطخم رای دنفا ج هلا مالک , غ یدنفا مالسالا 3 ادتا

 ا ا لا ن ر نا ساق مارک شرعاو ماظع نایب راسو لو
 راندا باسشاو كولس ه هیلع قرط ن کل ردقو کد اعطق هرلنا

 .عابا هل لاک هش رش عرش ادتا تودیک هرزوا یسهعدق ناکراو لوصا

 || ردهدنسهل رم مارح هدتش رط هنسن نالوا ا رش تح ردمزال

 ٠ لکد ادا یضنارف اعن هنسفن یاوه هلیمان تلیشاتکب هسیا هلهج ضعب

 رااوتمو عیاش یراقدلوا رفاک ها تادابع فاغختساو تامرح لیلحت هکلب
 زکتامولعمو تاعوعص هدص وصخ وب زند هيلع قرط عاشم هکرازس هل غل وا
 : ۱ هلا EE لوا یرابضعب هدک دید زکسربد هب هدنعح راهلوقم و و ردلصت

 یني رالاح ندنفیدلوا زها
 ییرتحاصف ها اسکی ید ردشرا و هربا ولدح یعوقو كنارکنم وللثمو

 ۰ رایدتا رارقا

 | عرش فالخ مقاولاق هدنفح یرلهعومم تيه كران وب ندنفرط الع ضعب

 ررصحدب كس 1 ره نکل بولو راسا یراراسدحا هناکر ح فد رش

 | یتیدلوا تباث هعینش لاوقاو لاعفا نالوا تنسو باتک فالخ هن رزوا

 هدقدنلوا لاؤس وید رولوا هلهجو یعرش مکح هدنقح عو هدردقت

 لوتاتسا و ررلم 5 اا یصق ندن ات یاسور الع صعب ردید

 مان اص هعا تا ندنعل راد رهم یدنفا هک فس و هلا دچا هداز یسافا

 | یکس بس هعشب ندنرتعانش يلم تالص كرو موص لک ۱ تطاط

  هتشب ندنکیدد رارول وا لتفلا تحاو لعل وا هدرتا وتدح یرلکدتا

 . لاعفا ردزاح یرلازج یارجا ةسايس كراهلوقمو یدنفا هداز یصبسب

 : 3 ۳ نت دری ِ
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 | هدنفرط رادکسا اعقاو یچدیرلیضعب رایدید رب
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  0 ۱ 2یشاتکب نالوا هدراف رط ا راصحو بواو وادتسا ۱

 قرهنلوا را-هتعا ءدق یرلنا وا دوح و٥ لوا دد شقلا كم رل هيد ۱

 شقلاو بصن راده رت ندتن-س لهاو ندنلاحر هراس قرط هش رانورد

 ثدح كلرک و عدق كركو مده هلغلوا ثدح رانلوا شاپاب دک ده

 داقتعا جک رانزدلو نالوا هنمان دیم هلبا رااباب ناثلوب هدنربنورد كرانلوا

 ی ر نالوا اا رقم یک هب رصیقو کر و مداح هرزوا كملردتا

 ۰ یدلرپ 9 هرزوا قفل وا
 رگذلافلاس نالوا هدام رهشا وک يګدرد كنوڪخ اید ترا

 | هدنراصح لیامورو یدنلیق مادعا رااباب خاصوهداز یا لوبناتساو یجیق

 | بواو هصادوسو هلق ید و جافا هرفو ینامل زوکواو كادیهش
 یر دکت یشاتکب نالوا هدرللح مان هحاهای و یوک یلنادرو رادکساو

 رر هدعب ۰ یدنلوا اقلا هنس هاڪ سض تولت روتک ا هلا مده

Nلوصا هدقدنلوا لاؤس یرهددیقع ندیمالسالا جش فرط  

 هدننروص سو رایدنرو هتعلرش راعش هلا رابتخا لو هبقت هرزوا نابعیش

 ها وج هدنلیصافت هیلعو هبداقتعا لئاسم ردقنره یرلنلوا نادان رایدنروک |
 یرللاح ره اظ نکل رایدلیا یربت ندد ااو صفر هدهساا رایدلوا رداق

 و هدیسر هدنفح یراهعومج تيه هعشب ندقدلوا تام و ی ا

 سما زار كس ور الا رع قد را ناار ا ا
 ا ادو و نیا یاضقا یا
 نیسح یهدهلق ید و اباب دجا یهدننامل زوکواو هبه رصیق هللا صاضشا
 لکو اک یاب د ا هو ا ا ا

 ین هفرط رر یچد رلایاب رکیدو یس ہد رع رقت زکس لا صخث یراکدید

 یز یشاتکب هدنادیمو یدربک هنتفایق یس ید ار اس نا

 ۰ یدللق دنسک هدنتفافو

 ¥ الم تزعل تیب
 ( نیرو و کب یدلاح رف یدایا ر اغا)

 یسارجاكعقاو رارق هدنقح یراهبکت یشاتکب یهدنرافرط یلبامورویلوطانا
 ندراهجاوخ ماعسرد هلبا و رر رم كن هجا ید نوعا

 ۰ یدنلف مازعا و نسعت ثتاد رر 1



 ب ۳۳

 1 داطاو ضفر باحعا بی و هکر د یدنفارهاب

 بهذم یرتللو بوقیج كلزسنید هن رب ضفرهسیا یدعش یدبا قوزوب ید
 ملا رارد رکنم ن نکل بودا ا رنو هدهسبا شلاعوج

 ۱ ا اتظفحا

 ااا دام ندنراول هاب یلوطانا هدنسهرص ی تالا هجو رب

 ا هتداعسرد دعب اعف قرهنلوا ماپنا هدلو وا جد یدنفا فرام

 ۰ یدنلوا ین هن راصخزوک نیدنآ هرزوا
 ۱ e هداز اشاب كلم ندنراولهاب یلوطانا هد هرمصو هکردب غ

 رللاءاطع دمع هداز یاش قیاس س ون هعف و ندنراول هاب همرکم ٌةکمو كن
 ۱ بل

 | هلکلیشاتکب د یدنفا خرف لیعاعما روهشم یرادرفد ثلاث قشو یدنفا
 ا خ رفو هنغم هداز یاشو هباسینغم كب رداقلادبع قرهنلوا ماا
 | فلات یک اوم ریسفت نامزوا یدنفا خرف طقف ۰ رایدنلوا قن هبهسور
 ضاق ی ےسافنم هرزوا كلا ماما یا هبنس دارا اب ندنعیدلوا لوغشم هلا

 ۰ ردشلروب لیوح هنن وک

 ۱ ءریشتکب یتح ۰ یدبا قو یرلتبسانمو قلعت جه هکلیشاتکب كرانوب
 زا ل نانلوا دقع هدنف رش عماح نوامش یارس الاب هجو ر 6

 | ەکىدبا شک ار ی تورا دلع رابعاتکب ےک رداقلادبع
 , لدجا هجهرق یتح یدیشم راو هنس هبت رم راکتا ییابلوا تامارک یغنای
 E وا دا ریقخ وسا هدکدنلب وس زوس راد هتامارک
 نعل 0 لها نیسران كب رداعلادبع امت کا كب یجر ندرودص

 ۰ یدا شعا هلداحو هلباقم هناب وضع ود یمرونل وا

 ۱ هدردق ك یجر هد 4سا لکد ندلضفو لع باڪصا كب رداقلاد_بعو

 ]| فراعمومولع بخت وندنامولعم باصصا هلتبسن اکا یدنا لکد لهاح فرص
 | اش ید مدآرب یلابال شنک ندن رشم یهذم طق یدیا ندناوذ نالوا
 | ندنراکفا تلیشاتکی اما یدرولا قشیقاب هسلنند یرهد یعیبط اکا هیلع
 هلا یدنفا هداز یاشو یدنفا خرق هدناقوا کا ۰ یدیا قازوا كب

 " شالکشب نامزوا هکنوج ۰ رلیدا رانملاقرشود هدکلزب بوشب 3

 ۱ ۱ میکر ه ندرلنلوا فراعمو مولع راکسوه بولوا هبلع تعج رب هدنفرط

 ۰ شعا دهعتم یکمردتا دوخاب یکعا ملعت یا هسیا رولوا بلاط هسردن

 زا هسا راد هنایدا و هداز یناش ینا هسیارتاد هنوف سرد قجهنلوا ملعتو

 4خ
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 ه" شهری تاراظن و تن اعم نیل دنا راشب ع یو کر نکر كح و ۳2

 * شمراردیعاقجهدنس هنا حاس عقاوەدب وکه تروا كن دنفاځ رفایژکا ران :و و |

 قحا وا زدنعم ریلعت ك E ۰ ا هدهعرد یدنفاخ رف |

 ندننعج یاضعا ی حح تبوالوا 4 ب وسا هد وصا هنافراع قراصم ا

 شمرردن وک یبهراب نال وادا دنس هصح هی هسلیک هرمّط هلت رومآمرب یس رب ۱

 هدننسه راد كن دنفا چ رف ورندکلکوک x یدنفاےھف نالوا نههجاوخ .یمراف 1

 تلوبناتسا هد ص ر صع شرونل وب هدساح وب عطبلاب هل وا 4 بو وب ۱

 قحوفوا یهراف یدنفا تاوفص موح ص نالوا ند :رارعاش روهشم ۱

 یدنفا ےھف ندنفرط یدنقا ځرف رولعت یہا هدکدلیا تعجا ر: هریعج ءژزوآ 1

 تایدا لیصحت و عن هلبا هطماووب د یدنفا توفص هکلنسا ر وغانا

 ادخک یلشاطکشب نالوا ند هبمالسا ٌدفسالف ریهاشم نامزوا ۰ ردد |
 | هنابفسلف كرك هلا ماود هتسلح لوا نوک یکیا هدهتنه ځد یدنفا هداز |

 یاضعا هعفدرپ هد هتنه ۰ شهرونلوب هدناتحابم نالوا راد هنایدا رکو 0

 ۰ شروللوا ارجا هب رعش تااسمو هبدا اوو هلا عاقجا تیعجچ

 | تولبرو رارف و ةر و وط هت ج ر عارص هدنتساپ دتفهرت تح ۳

 هدک دشا م دفن هتیعج هاب ا عجب یرل هتتسجرب ا یعیدلو سک ره

 عل ا ( نوچمنب رالغا راب هک مداش نوک. و ( هنزاولا یدل

 تقوتقو هل و هدنعج لوا هتشلا ۰ ردشفلوا عج رو مدقت راس

 لشعو ۳ ریست راثالا ردا ون و عج هدعد راعشا نانل وا تئارف

 ۰ ردشغلوا ۳

 لوبقم تیاغ د هدنرظن بناحا شا تلبیلیا هدهرودن ول یدنفا جرف

 ا یدار بناوطا رومج هل و یدا تافصاا ردان تاذرب ربتععو

 . ردقل رسفاصتا ردقن كلا ماهتا هلا

 هلناد ردان لاما هد ط لو رهام هد هبط و هبضایر مولع هسا اهداز یتاش

 دعب كب ندنراکفا تالیشاتکی .بولوا راما ح ودع تاذرب رونلوا راضفا

 هدرهرا بودا باقر: سا ییا یدنفا تم یشاب مکح نکل ۰ یدبا

 | ییح ۰ ىدا رازالوا لاح ندنیبلا تاذداسفا جد نانیج نم ضعب

 | ار کح شا هد , كسلا شاب ےکح یدنفا تع# هک اب وک ہداز یاس

 | دربرسنارف امدلقم یدنفا تڪ هدر و ۰ یدیشلوا بروس لا
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 4 رب ندم رع ناسل یییربج جرات نالوا ررح هدنفح یسالیتسا هرصم

 ید راو یراعش تالخرومر هدنسودنک هل هسد الم یلوا رسا هجر

 هدنراقدلوا سي ون هعفو هداز یناشو یشاب یکح یدنفا تحج هيلع ءان

 | هعقو یھکح شابو یثاب ےکح یجرومرب قابهنلاح كنلود ںاکرا الم تزع
 هعاشا ولد شل وس ہداز یاش اي وک یزوسوب نکل ۰ شعد رایدتا سی و

 كتهداز ییاش یدنفا تحج كلذ ىلع ءا ۰ شلدا لاصبا 4 یدنفاتع#و

 . شعردتا لزع نکال و هعفو هوا یلاو شعمود هنهلع نوت نوت
 ان رات ناف هذه ) هدنرخا كاع را هداز یناش هلتهجو ۰ یدا

 الم تزع ۰ ردشلیا مالک متخ هلیسهرابع ( انیلاق تجسم ببسپا یغلا
 شروک هد مدلیوس ن یزوسوا قرلوا فسأتس ندنفیدل وا بیساکوب
 رەنا افتک | هل زع لكتهداز یاش یدنفا تح# تویلوا دنقم هد هسا

 | كرا ذاحا هلي سو یتسهدام كلشاتكب هرک و و شعا ما ربلا یتیفن

 كناو یا هرک وب كرهر و یکنر كاشاتکب د دل تیعج ااو

 عشب هنقولوا یتیدلواشمردتا نند یبیدنفا خرفو یکی یردق هلبیس
 ۰ ردشه وا عاتسا ندناوذ نالوا

 هدر ز یروص ردشف وا عظن همان واقر نوجا هروصنم رک اسع هدانئاو

 3 روالوا دارا لر ) ( 1٦

 رثکتو میلعتو رب رح ه روصنم کر ایی هلق رعم اار تسع رسالات هجور

 نوا نوردنا یرلتضح یلدع ناخدومح ناطلسهدلاح یعیدلوا هدفع وا

 تاذلاب بشو زور هلا بیرت هصاخ رک اسع یراوسو هدا جد ندنرلافا

 یبیکرت ( صاخ رکشل ) هژنوپ یدا هدقمروی تمه فرص هیلعت یرانا
 ۰ ردشلوا عقاو جرات
 ۱ )واوش یک یتددلوایرعلد مدال كن رکسع تلود نالدد وفوق

 یابرغو راسب و نیم نایج هفولع یتمی كولب ت رد هلبا رادحسو هابس ید
 دتم دخ فی رش غاڪس هدرفس تقو به رانو ۰ زدب رکسع راسي و نيم

 سب رم بولوا و شیپ هنوبامه یودرا یغاحوا هاپس ۰ رلیدبا ر ومأم
 یسیت قاس نوا نییعت نس هداح كنوامش بکومو كمردتا رفح

 ۰ ىدا ندنفاظو كرانا رتمذح یک كلیا ثادحا راه ر ونلواریبعت |

 نوا روسح ربعت و قرط ربمط) تولوا رالا سمس رادافف ید راریلس

 ےیل ا ا 0
٤ 



 وفم هرلنا را ندهابس نایج هفولع ۰ یدبا ض
 هدنعاص كن وامش تکو م قصر هلا ماقتا دونص یکیا قرهلوا فعشنم

 مدح ۱ كعا عج اناعر

 ندمجو برع جد ییصا كناب رغ ۰ یدراردیک هدنلوص یننص زنش اف

 بت ندرایدنج شانا اصلا هب یهاشداب یاول رب ز هلا نطو یالج

 هم یکیا ود راسب و نیم قرهلوا تعشنم ندهایس هدرلنا یکن ایج هفولعو

a ۱۰ ید یسهقظ و كرانا كعالقن نودوا هواه یودرا ۰ رلیدا  

 یرهرکص ۰ یدیشلر وک یسهر ورب تامدخ هتلود كرانو هد هقلاس مایا |

 ۰ رادلوا ردا عاقنا تاداسفعاوبا ۰ یدلکل لخ هن را هعوض وم تاماظن

 ندبا باکترا یتسدعضف ناطلساایبع ج ورځ ادا هد رکسع نايم
 یکنانواو ر نواو نوا كب ۰ رلیدا نایصع هدنسهنسر كس ۰ ردرلنو

 هدسعب ۰, زاید شود ندرامتعا هدتلود دز هلا نایصع رارکت هدنرلګ رات

 ناتا قلارا رب ۰ اید زا یلاخب نه ایصع هوش ها دکتر هارو
 هن هرکص تدمرب نکیا راشفلوا هب رت دهبا هلی وطس فیس كعبار دارم

 هلب ريب دن نسحكناشاب دم لب رپ وک تیام ۰ رایدل وا نایفط و وتع بای هجرف
 یک وشح هدنل ودو راشلوا تنکسمو زج راحود قرهنلوا فالتایسب کا

 هتلوددن زخ قرهلوا لک ماکو باک وشیر هفولع نالواصصخم طقف رد راشلاق

 هرکصندنسافلا كنغاح وا یرچنکی هیلع هانی ۰ رایدبا لیقث راب رب هدوم
 هرزوا قلوا دارا هد ونلو هذلوبناتسا ندنفدلوا سر هدنساها كرلنو

 ی اردا وو تانا یا درس نوت با زوج هق ی

 قفلف نادابش هلرصیصخت شاصم ندکرک یراراستخاو نانسحاو فطل

 ندنّرفد نواه تاهیجوت یکلیحهلباقم یراوسو یراقلاغاو تباتک هرزوا

 لیا مور كرانو و یدلدیا اغلا یراق نالوا هد رتفد باب واحاو یط
 ۰ یدلریدلس هبلع یعاوا اب تیفیک ید هرهدلب نالوا یرارقم هدیلوطانا و

 هواش هدنر هدف یرعکب دراو یهایس رک رخ ومو منش جد ر
 یک یر هماسا یرهکب یس کا كن دمو و ندنرلکدلک هدا تکراشم

 بونلوادرط یسهدنکو ناطباضواغلا جد یعاحوا ی هبج ندنفیدلوا لک ام

 لد ءرانا وا لحدم هدنلالخا یرعکت نالک هعوفو دسفد و طقف»
 ۰ یدلروب ناسحا

 غاصقرهلوا مناط یکیا هلب رابتعا راسب و نیم هروصنم رک اسع كليدمشو



۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

| 

 a شا رب ,e ا در و یر شات رپ وفا لو
 2 ز ید رناو كنب ریشابک ولب لوصو عاص ا ی” ةابک و لب بونلوا

 هدفنصرب و كتارفن نالواهدفنصرب رایشازو و كلرلیشاب زوب نالوا هدنرلهرادا

 | دام هن رزوا كنس هلج و قلوا یطباض كرفنرزوقط رایشاب وا نالوا
 0 0 ڭا تد ع توط هدنریفد نواه تاهبحوت یسهبر هل ریبعت یاب ۱

 ۱ نده اود تصانو قلوا طواضو ما ةا نالوا تصف قرهلوا ةد

 || تاذر ندهیلعلود لاحر قباسلافاک هلا اغلا یتباتک یهبج نانلوا دع |

 ۱ ۰ یدنلوا طب ر هماظن یرص وصخ قفل وا بص یرظان اج

 , یظنت ی جد رلنا هدلاح یرلقدلوا كعد یراب رهش هصاخ رک اسع رلیحامسو

 9 ۹ ۱ یثاب یعاتسو و قغلوا میلعت یک هروصنم رک اتسع ندنرافدل وا حاتع

 ۱ 3 ندهیلعتل ودلاجر هرات و هرزواقلوا عویساب و انا هنس ەل ك رانآ قیاسلا فک

 ۱ هدنش یتناما ه سهام طم هلی راظن هناح رج یسهنر هلا بصذ رظان رب ۲

 ۰ یدنلمق راتعا

 رز الو ددع ارد ناو ی ی لی هباغلم غاحوا

 و رد لوا جارخا هلا قلروشح یزلیشاب قالوص

 1 ۱ ۰ یدنلوا لیدم یرلتثیه كراك

 EL ور یا رد كل رلرداج هک ناح زنهم

 || هرالوا رادکماو لیلع ندننارفن ۰ یا جات ریظنت هلی لوا شمتیچ

 | هلنناونع یرظان هبمايخ یرب ندتلود لاحروصیصخحت راشاعم هلج و دعاقت
 هدنتس هرا یراظن هصاخ نایاتسو هل راظن هناخهرخ یسهسرو نییعت

 ۱ تڪ ی, ءروصنم رک اسع جد یارف هساخو ۰ یدشلیق رامتعا

 1 5 یدنلا هماظت |

 ۱ هر زوا قفل دماظت | تک ندای یسهراادره كلود هرکص ندنو و

 ۰ زدششوا تدشل ۵ e O 4 ع تاماظن اددجیبردپ

رط فرط رد ر ےک ح ورشم لاوتمر ر
 ۱ الحا یمک ومادعا | یک هلا یر ف

 | هدا یادتا بولی زاب هبهروصنم رک اسع یقاطرب و هدقغلوا

 | هدیدح رک اسع ندنغیدم هنلوا قیقح یک یکرک جد یلاوحا كران الیزاب

 . . | لاج ندجراخ تكنیرلیضعب ندرلنو ۰ یدیا شعثرا رادسفم یلیخ هنا
 ۳ 1 ۷ یکیدلیا ناب رح رازوس راد هبهداما یلیرهکت هدن رلندب هلن رل هل وعم لاجو

e 

٣ 



 هدنرافاطتتسا ناسلوا ارجا كرهلدا تسدرد رر رر هدقدشلوا قیقح ||

 هلفشالک | یراکدشلیوس هنرزوا اي رو لمر هللا فیرحرب هدنتفابق یشاتکب |

 شاید هنو شروف هد رک ًاسع ةمحاوم هلللوصا برخ ناود یرفلزکس ۱

 یثک جاقرو مادعا هدرازاب و قاوسا یثک زوقط ندنسیلاها رادکساو |

 ۰ روس ی 1

 لد دنس ورق اغا یرکسعرس باب هرو وا ناب هلی ید: 1
 قد رح ندنفج هنلواتیور نداروا یطب رو طبض كرت نزا دعب ق و

 دوجوم هدنسوهفاغا ۰ یدیشفلوا لقن هب یرکسعرس باب د یرارومآم
 نسا نالوا یا هاب رضایت دات را داضا یون تب یا اب

 قرهلوا ریکراک هدلاح یکیدلک مزال قلاب هدیرکعرس باب یلثمرب كنکشوک
 ندنفیدلواحاتح هتفو نوزوا هد هسا شغل و ندنساضتفا هنس هدارایساشنا |

 هدا ارو را ترام شما عتا سا وا یی ی
 شفلوبهدکلیا تیروحأم یارجا هدنسهرانم برش عماح هیناهلس یوارومآم ٣
 یهدننورب و نورد تولو ماتخ كش وک هدنفرظ :a ا تدمو ۰ ید 1 ١

 یرهکیالاب هحور ۰ یدیشلاق یری طا كنم را هچراب هت و جاغاو 0 ۱ ۰

 1 رل سقم نالوا شازاب ههر وصنم رک اسع ا یرهدل وا ندنراشکت ربع

 ردا لافغا ینتارفن رکید كلرواط یردنلو و قافنا هرزوا تا نایصع |
 قاحوا هلا اشاب را رسد هد ات یعیدلوا ارت كن راتباض وب |

 روک دم درک یرلفدنلو هدنربهن اح كن اما ناف یا شاب عل یساغآ ۳ 1 1
E,را شابا قارحا بور و شت | هکشوکو عمج هند كنکش  

 هاروا هل نیغنابا راطباض راسو اغا ناقعواشاب رکسعرس یربضرغ

 |۰ شما كعا نایصع نالسعا هلا مادعا یتسهلجب ل

 یراینضع كرتا وب هدب کفر اع ل
 دوا ۰ رامز ورح هاش e توش را .علطم |

 ردشه وا ضرع هل و امش نام جد ندتفر طتلنا تودنا راعشا ههطعا ردص

 یتدرلطب اض ES ع نا کسی رل وک كنب ركع مس تاب 2 .رزواكنو

 ندارواو را ما هراد سا رواط ون رکص ندک د لدا ها آ ن 1

 ا تاکرا هراشاق كر هلند یدلیا روهظ تب رومام هنبزاغو ز ؟دقا

 لی ۵ رد رشت وا مادعا هلا فق و هد هلکسا رذل وا قانا كوا هد رص



| 

XK ۲۱۸ FF 

 و هلا اشاب نت هدنرافدل وا لصاو هزاغو زک د قا یجدرلن دیک هلا

 هدر یرانا هکبج وم هن امر تاربرح نالوا شلزاب هنرودنک یظفاحم |

 د نوامه یاعود نالو هدزافو یسک بویمردنلو هاب وط

 ا < عرس باب ۰ ردراشمروت یی راک هلا خیس هراهعلق ی و
 كلیا دادما هزوم رغا هرکص زور دنج ید رواسط یکارب رکید نالو |

 ا دره رد فن اهواز لس اب

 یا لر نلیزاب هرکص ندنو و هتڪقنت ا وو وا

 .هداملاباب ر فی مش ءاوا حابصلالع یتوک ید یعرکب ا
 ۰ ردص ۰ ید دل وا عصوو لفن دنص وصخ لحس بولپ رب دلاق ندنهاکشسب

 ۱ ۷ یکهدشادتسم نواه یا رس قو قلشوق ید ی E را مظعا

 ا روهظ نیغناب هداشاب هجاوخ نکیا هرزوا كا لقن هیلاع باب ندرارداچ
 مقلاص ۰ یدلوا ناشف هرارش دفارطاقرهلوا لوق لوق لاحرد ۰ یدتا

 وشراج كوي و یتالح یهدنفارطا هلبا یلاع بابو یلغوا لاغچو دوکس
 یرالحنال وا ردق 4 وبق یک دو وبعم وقوه [طشکمیس وی شاب را واو یسورګا

 3 .یدنفا مالسالا س ا شا تسدرد یسوبق سا یدتا وا

 لبا داكا یلاع باب ترم ندنهدل وا شماعا لقن هاروا زونه

 ردشعا لقن هاروا لا تاب نرومآمزو

 < لک
 ۱ اار ها یرفلوا لومام فالخ یسدعفو یرصکب
 كن هیلع تل ود ئا قرەلوا 9 ین ورق 2س1 ەد ا : وروا

 شف و هدندما یکجهدا توق بسک ًاددح هلبا هنکلمو هب دریا

 | نالوا سسوم هنرزوا هبلمتبصع كن هبلع تلود جد یرلیضعب هددسیا .

 ۰ ىدا راشاوا

 E یعح هلو توق هل سرت همت ۱9 ات هلع تلود هدلاح تفصح ||

 البا هه افک دح كنهلعم رک اسع هلبا ه رکسعنناوق لاکا قحا بولوا

 ۱ یعیبط یسل و هدلاحرب زت وق ردق هتقولوا تولوا فوقوم هتدم یلیخ

  هبلع هژلی رح هلنهح یرلهلرسفوفو هسلا هبنس تدطلس ناکرا ۰ ید

 ډک ندک دا



#۷ 
 ۰ ید نیو هنعز كليب هدیا بلع ه و ترا ٥ ر نیک دعا 1

 لاح و كنا مدعم ندزلیا توق ی ا E دلع تلود ترا را

 رم یا هدومارا هلیس و هب رح نالعا هرزوا كالا هدافتسا ندنهعص

 € ىدە نامرکقا #۴

 یلوطانا دنس همای دهع شر هرزوا یجددنا وا ناس هد رع یداحب دلج

 ها ملسنو در + هیلعلود هرزوا تده یعددنل و رف االق یدودح

 موخوصو شاف نانلو هدند بولا افا یتیدهع ولهیسور نکیا حرصه

 طن هلاح a شرگب و یا ندع لس ۳1 : راها 1 او

 هدیللط هلاکم كردا صد کو و ریسفت مو زا س ا یکودا ش ك وا 1

 هب هلاکم لا ی یسیع للا ساز هلی ایت هلکعا رارصا

 مور نکیا شلر و ید رارف دن اص وصخ صعب یح تونل وا ترشا م

 ۰ یدشلوا هدز اس هلک را هلا روهظ یر

 تیادب كرف مور نکیا هدکعا اکب کشا ییالوط ندنو فووغو رسا

 ۱ یر IS ارصع ارم ور هرزوا تا يلعت یعیدلا ندننل ود هدن روهظ

 ود رو4 کک و دزوح راهور توما قوح یسهرا هد و۹ا

 هدهنأبم تویلب ۱ هوالع هت هنا تاباکش یشاکشو و یوم هت اک

 هدرحاوا ی ر ۳ زو وا هذ رزوا راس مد ۲ ندا ویط /

 دنرزوا كنا ۰ یدیشقیک بودا ترافس لر هنا عطق یی هیقتا وب تارا
 هددس دنلوا راعشا هنلیک و شاب هیسور ندنرادص ماقم لیصقتر تشک

 دسیا هب راحت حلاصم ۰ ردنشمام هلآ باوج قفاوم هلود *یضر

 . یدبا هدفل وا تیّور هژدتفرعم ی الاهم یراذکتحصم دیسور

 فا هارو او كوا ور هر ید زوت وا اد م

 تازاشما هلا بصن راهدو و ندراراب و ولر هنادغب و قالفا هدنروص

 ندنفرط یس دا رکنا یکلسم كن ەبلعتلودو ۰ یدنلوا اشا یراهعدق

 ار یر یرلاخا ولشم شان تب عفو وات ی یک

 ول هبسور هلا هیلعنلود قترا هدنرو ص ییيدنلوا هدغابم جد هنلیلقت

 تابسا هم اخ هلکعا راطخاو هدافاود رولوا فرطر لاقو لبق هداني

 نام ندو رطب یال اکو و شفق اردا یدو هرروا یاوا عا

 نود یرلهر كس راما ولس شاب ا ا نکیا شا وا تدنواع



 یسدمان زابتما نیتکلع نانلوا طب ر هدنس القتسم هدنسهدهاعم شرکب قلوا

 یسارجا هات ندنتیدنلوا هعاس هدصوصخ لوا نکیا لخاد هنطورش
 ۰ یدنلبق هدعاس جد کو هلکعا ناب اعر نغیدلوا یب ولطم كتلود

 3 ۰۰ یدروب هروط دناعپ هسیا یبلاطع كن هيلعتلود
  یسٌتسم ناتسیرمص ید یر ندداوم نالوا لاقو لبق "یداب هدننس نلود

 4 3 زاسنا یراغدلوا لا لوب رص هتمکح یسدهاعم شرکب هکیدا

 ۱ ا ھت اعسرد ندنناربتعم كرا رص نوجا ےظنت هرکاذلاب یتتاعرفتو لکش

 ٠ || هلسنروص نهر رزک و هلکقا روظ تف مور هداننآ یکیدلردنوک رنک
 ها ا ع هرس یو ها ول هنیضور تولوا فف

 ۱ | یروط اربعا هیسور حنا بولوا نیکرک كب یسرا كنيتلود لصاما
E A ESEROكرلشاا ندنفدلوا ییسدص و   e 

 ا اتش( ۱۸۳۵ ) نکیا لوما یسلوا رذپ هب وست هدب راکتلاسم تروص

 ۱ ره ا ر قرف وبشا ی یکتا نوا كتسناب ن رشت ینهدالم

 نالوا ر وطارپعا هن رپ بولوا توف ینوک ی تلا نوا كنب رخ الاعب ر
 ۳ ۰ ۳ لو حامزا و قضت ی هیلعتلود سکعلاب هسداهل وقت یردارب

 شرک بولک هب یاعباب هدنابش رخاوا یک الا یراذکتلصم هیسور

 | فوقوم انا ارجا رزابنا یراقدلوا لئان لپ رص هصمکح یساندپع

 ۱ یتارفنولشبهدنادغب وقالفا ًاتلاث قفل وا هیلخت یرالببس كن را رنک ب رص نالوا
 كنم هماندهع شرکب اعبارقلر دلاقابلک هنمالسا رک اسعنانل وا ماد سا هایمان

 یسیچلیا هيس ور هاب رارومآم هلعتلود امدقم نوا « رک ادم یتاحردنم

 ۱ كورم هلل وللح ضراوع ضعب هد ونلوا ع ورش هد ذنب فو وغورتسا
 ۱۱ ی ا تاق لیمت هلا نفرط تب وط نسح تكنهرک اذه نالوا
 ١ از 9 هنعئدل وا یب ولطم كالود كاردن وک راصخرم هدودح ساز

 | تاصوصخ كدهنوک قرف هلا دورو ه رکص زور دنچو اطعا رب رقت
 e یدک بود رم یاضتعم عدوع قرهلا یتباوج كنهروک ذم

 | ندنفیدلوا لوفشم هلا هب رکسع روما نت الاب هجورب هداتناوب هیلعتلود
 فیلاکت نب هنغدلوا دعاسم یتقو هغمراقبح لاغر هلا ول همس ور

 2 ۱ راصخ رہ هرزوا قمالرا ندنلولدم كن هماندهع هليا تتفاوم ههر وک ذم

 ل والا الو ییکلکب اقباس هدناضهر لالخ كرەرب و رارق هننییت

 7 ¥ یسح هبساحم %#

i ۳ 
۷ 



 | ار لر لوا ست ۳9 1 نالوا 7۳ ۱

 | تیم و لوا بتاک ییدنا عفان و یا صخر یییدنفا مهار را ۱

 ناجر ییدنفا رارسا یعاع یناجرت نوامش ناودو ینا تتاک نیا

 مازعا هتناج ی مور نا ها بصن یتاث ناج رت بیدا یار یا
 ا

 ولور داش کک وروما و یک کا
 هنامر 2ھ ہراصح ر یرلع روس قابا زار هدهن ردا هل ءدظ قلوا شه

 | لاجعتسا هلبا ناسا ولتدش اهد سکعلاپ هسیا ولهیسور ۰ یدلدنا راعشا

 رانا ۰ یدلردنوک تاعطت هن راودنک نوعا یرللیا تکرح نامه هلا:
 نا )وا نعل a6 ل رد كنول ةى سورو تودیک هدودح نامش جد

 ۰ یدن السا هب هلاکم هداروا بوراو هنام رکفا

  $ eدارطتسا ک٠

 كي یدنفا قمان نانلوا نسعل ینا ناجرت هننسهلاکم نامر کا الا هج ور

 قمات نان او نددبنس تنطلس ناریشم خلقا ہد عر صع تول وا رم قوچ 5

 ۱ رحم هنسر زویحوا كب ۰ رداشاب

 ہک را ۳ EL قرەنلوا د الح یلاح 2 هجرت ندنسدقرو اه هجر

 ۰ رونل وا هوالع و لید

 ) ۱۳۹ ) كنه ود ترع و به داقا وردک ید قمات هک هل وش

 ماو هد هنگ نواه ناود ۵ لمس ےس rr) ( و دلو دید اه رد ه دن هنس ۱ 2

 قر ریهلیخ هدف رظ تفوزا و مادقا هنلعت یوهساارف ناسا رار الا

 نامر >| هلقلناج ر 0 هدد سس ٤) ۳۳ الاب هجور ندنکیدلیا

 هدذملت را رزعم رک هلع ود هدا ١ لوا E دال ی را

 هنناب رظذ كيلعت هدندوع ندنامرکفا ینبم هنفیدلوا شمروب ترشابم

 | نوا دج ر هن هکر ندهجزسنارف یراباتک قلعتم ام تامدخ و

 هب هب را ع هراد اش كناشاب ورخ نالوا ES E لوا

 نوا كلب هدا ر و دات قا تاحالطصإو شلدا رومام

 هنر وص و و روع هالیصم كن را یراولسو هذا لعفلاب

 ( ۳۱ قرعلوا رهظم هنج وت كن رلتریضح یا نا نو نایطس

 ۳۳ 1 یلساقماق هلا قاشا نامز وا طبس 7 و دم س دیس 1

STAD SS A RADE AS DE ROE E PE ATES E 



 حس

 را و

EN 
 یشدل وا توسنم ES ) جا ( و ناسحا یسهبر یکلتسا یالا

 || هر ص ندنس هطاصم هن ردا و حیفرت یسهبر هلا نیبعذ دعا مک ا كالا لسو

 تاه كل ود هيس و ر هدقدل وا اا هع ر وبس زد هل رافس اشا لیلخ

 ) رىم هشات آ ( هرزوا ابا تام ولعم لاصعسا ریس رکسع تاسر و

 to) ( 0 نها تودک هغر وس رپ قرەلوا و ناعم كنا هلا

 یججوا ینوبامه یودرا هصاخ نانلوا لیکشت ز ونه هنس هدېع هدنسهنس

 راسو هباسح لوصا الا و و شادا هیچ و یفلی الاربم كن الا

 هسدلاهن ربع ندندا رفا یالا هد مص یکیدلیا مظن قد رالا روژ و ابا

 نا داشک جدهناخارحرب تور دا لصع ییلوصا ترکید ات قااو

 کار ها هسیک ز ویشپ كي هدنغودنص الا دف رف فوزا
 . نسەناخعابدز وكب نالوا لوح هنسودنک یسهرادا هلا هام رسوب توردا

 ۱ یحدردو یکچ وا هنس»هدهع بم هنعیدنل و شدا JE هل تف رعم كنا ید

 رصعندآ روهظ هدنسهنس ( 4۸ ) و شل روب ناسحا یغلا ولرم كلرلیالا

 دلت رافس یتیم هتسمها ید روکا ڭنەيقىنلوب تاصوصخ ضعب و هنسهعفو

 ردق هب هيهات وک كنه رە ارت اع سلا هداسا لوا توتلوا مازعا هب هریلکنا

 ۱۳ درک رتسع هرداع سرد لالخ ال ندنفرط ول هسو رو یتلورایا

۳ : ۱ 1 

 ۱ ار درک هع روب سرد ندهرودنول هلا دد وصح تد روعام دهن رزوا

 ندکد اک بودمک ههرودنول هلن ر اف س 1 ۵ طب دس ) 0۰ ( و
 .هرکص

 لب وضو لتن هه 2 راد اط كناشاب رهاط اب رد ناد وق تی رومام
 هج ر تحاص هدنتع زع هزک دا هلان وامه یا ود كناشاب رهاط تواب روب

 هلل روم نعل هن اسم او ا رد نادوبق هبح وتلات یبهبر قله ر درس هد رع

 ۱ هک رع سلبارط هد ۰ رد شلاق هدّملماقیک اق ردق هند وع كناَشاب رهاط

 دا دتفافر اشا رهاط میشم د ) ۲ ( نوا او وا نان روک موزا

 هدد وع لرد هفیظ ویانا هدار وا ردقیاشبنواو اردک هب رع سابارط

 لی وګ هنکلم رف هناهاش هر وصنم رک اسع فیدر یکلس رف هب رګ

 ( 54) دو دعب ونییعن هننلاکو لاو یتیالو ندب لمس ے ( ۵۳ ) و ۱ ۳ لا 0 ۳" دم ۱ در ال 1 ۳ مت اد

 ناکقنج و هسلح نالوا بنر نوا یتالبکقت هش رف هتداعسرد هدنسبهنس |

 یسدنس ) 5۵ ( و هدنانطلس لئا وا تك رات صح ناح دما دبع ناطلس

 رک اتر ا ایا OE وا تکی اد ۲ ۳



 و طب هرس ) ه٦ ( و هنس هطیص ر ومآ الو كنالس ید هس لڪ 3۳ ۱

 هحرتلود هلبا روهظ هدالب رک" ه دود و شادن رو٣ 8 دنس دبطرص روماهلاحرت

 هفرطل وا هدنس هنس ( ۰٩ ) نوا قرن عروس نال روک موزا نقش | :

 نالوا ارحا هدر وک ذم جرات دن زر E ا رو ۳

 ناکرا سر هب ودرایصچ وا ندا عم هدهن ردا هاا هب رکسع تاقی
 یودزا قرهنلوا تلق هن رادالا هيمان یرابالا فیدر هدهرص وا بولوآ

 ا یا سر وت ر ناسوا درک رک میز رو

 هبج واب یریشمو ترازو هنر دمع هد ر نوا كنسهدعلا یذ دموقرم
 تودنا تع زع داش شارپ هلعلروم نیعل دن وام .یودرا ناتسلز ع ییهم) ۱

 ید دنس 0۹ E MLO ) ٥ فاظو یاشاجدهداروا 1

 7 ۰ ۰ ی
4 

 لد و کلش یواش یودرا زاخو قارع رر وهام هك رب كت ابعش

 ییالودادغبلر هلی ردشلر هلیسهب رکسع تهج یس هکدمروما كش الودادغبو

 ف ( ۰٩ )و شادا را ٠ داوا ین(. ٩۸ ) قد

 هدنندوع هتداعسرد هلی ريشم همام ةناح وط هدنزومط رکی كنلاوش

 افت لرد ناسا ساب نا هل ی و
 عرق لزا » ردشلدا لب و هنراظن تراک ا هدنزوةط

 هصوصتخت تیرومأم هرزوا كلیا دک ضارقسار هلکعا روهظ یسهمقو
 هتسودنک هدنسهنس ( ۷۱ ) هرکصندکدلک بت ودیک ههردنولو هسراب هلا

 یر یس هنس ( ۷۳ )و لرو هندی دیو ٠ "الیدس

 هدج هدنسهدعقلایذو ینومطسق هدنسالوالایداج و راک دنوادخ هدنلئاوا

 یودرا ما یر یاروشراد رشد سس Ei ) ۷۹ ( و یسلاو

 كل رت رح ناو ر لا عنا نوت ۰ ریو ی یواش
 هدنرب اه راد لنسهحح اید ید هم ۷۷ و هدن را هنط)بس نامز

 هود هدندرد ارت كنلوالاعب ر یمهنس (CVA) رک رای

 هاماصنا لرش یوم یودرا رر قارع هنسدهع یرهنوا هات
 اقع ناشن ند هنر یحر هدنسالوالایداج لئاواو یکلبلاو دادعب

 روز رهشو لصومو شاروب ناسحا یعص رم هدنس هنس ) ۸۱ ( و

 هج هیلامو هب رکسع روما ها هدادغب یرتلایا هرصبو |
۱ 

 e قرەلوا دا د ۱۵ لس س A )و شلو و نما



 ET كد ابعش E ۸۸ ( و ۰ ردشاروتک هتداعسرد هلا

 ا .یرظا هبر £ ا )۸ )و اار I ا

 | ع ىر دل ةعفد هدنخ وا یمر کی كنلا وش ) ۹۲ (و

 ۱ وا یرکب كنمرحم ( ٩۷ ) و یرظان رګ قردلوا هبا ةعفد

ET 
 e ۱ )۹ ) قرداوا یلأع هجوت رهظم د هرکصندنوپامه سولج
 ۳ | شل یا هنسیلاب هن وط ی )رار هده راح یانناو هنفلاضعا نابعا ته

 ی زخ هدنسهنس ) q0 )و ۰ ردشفلو هد اضعا ا سلع

 RÊ | نوعا ى بنا ما و 5 ا كامو هکراتم مر یرظاب دصاح ۱

 Ly قردلوا هلا عقد هدروک ذم رات هن و یناث صحخم
K4 

 2 هن ا ا لئاب دن اونع تالمرک | رواب و هنت ریشم

 9۳ ٤ ۹ و ۰ ردشلردنوکهییداول ا رر ما كعا لاصبا نواه

 ۱ 0 یاشن هب دی های نسسعل هنویسم وو او ىاغلا هدنسهنس

 3  قویسیموق هعفات روما هدنس هنس ) ۹۷ ( و ناسحا زابتما ناشنو لپ وغ

 0 | یسنس )۳۰۰ او قالب تراش ناف هد( ٩٩ ) و هحوت یتسایر

 3 ردشلروس اطعایر لادم س هوک و نوا هدنلتا وا

 و یتیدل وا هدا ز یکاسما طقف ت ل وا ندناوذ سم یت خماعتسا و تفع

 ۱ زمر صع اکر دکر هریک دوقن قره دنزآ ین قعوچ "لر لیآ ینیدلا لوب لو

 1 رصف ا بولوا ید بوسو فوقو باعصاو ٠ ردندنن الو“

 ۱ ادا هدلویناتسا ۰ رتسیا كع عانا هن ار كنهنسک قزهلوا دبتسمو

 1 هلفاقو روط هناکنرف هدننلاع لئاوا تولوا ندرلندبا لبم هب هغنارفالا

 ۳ | هز 5 8 هعنا رفالا نکیا یضارنعا كنسهناشت كبصعت باا لرزک

 EF ۱ شوق روهشم نده ولخ عا شم قرەلوا اا هرلنآ ه ده رص ییدالشاب

 ۱ | نولوطلاب راط هلا ولس ه هیفوص قیرطو هنانا هیدنفا میهاربا یلەطا
 | الح تودنا ما لا یالص و دهز قل رطو بویک نولوطناب لو اه

 1 یر یدوحو هدلاح عدل وا هدنشاب یکنا ناس ۳ هرزوا ی ده داقا و

 0 ۱ اا ۵ دلم ساب 7 قوس و هعفانو تیظا وم هبه سچ تار قرهلوا

 ۱ ۰ ردهدکلیا ته فئاظو 1



 ۱ ماش هداروب تا جرات مخ دل وا رومآم هشیلأت هل رارق 9 كىشناد ا

 مزال و لاو ا بر ضع نالوا ر وطسه هدالاب نکا یدل و | 5 ١

 ۰ ادا مالک متخ الا کار یتیم ی روک ندلاح ۳ 9

Eکد  
 ۱ یدل وا برا هلا ول هيس ور هلع ود هرزوا ینیدنل وا راعشا هدرشاع دلج 1 ۷

 | هدکک | قب وشن هماود هده راح ی هیلعتل ود هلته یو را هن رزوا هیسور هترابانوپ نویلپان ندیا حرخو جره اب وروا هدلاح |"

 | هلاصم دقع هلدنلود هیسور هدشرکب هد ویقاب 6۱ هیلعتلود نکیا
 راد تنمو رکشتم ردناسکلع یروطارعا هیسور ییالوط ندنسم رودا

 هدندزت اب وروا لود شا ول دو ف تک رحو كن هم رو ۳ ا

 نا ددر د وک او هشدار ی ی
 | هدنریبدنو كنهیلعثود ارظن ةا وا حودع كناریکفالخو بن ودقم ۳

 ی هنتسهطا ابلا ن ویلبان ن ما نیت ینیدلوا ش لا تباضا ۲

oهاو ناتلوا لس هرز و ماط) ندیکی اا قرهنلوا  

 تولاق جراح هبلعتل ود نکیشلردنوک راصخ رم ندنفرطت تلودره + دنس رعتوق

 هدنعچ وب و یساعا هدافتسا هلا تک راشم ههر ووو هد : وروط و

 زکلاب نکیاراو رلتلود هاوخریخ قوچ كب ان یا 9 ه هیسور |

 ۰ زابهنلوا راکنا جد یساطخح كن هرلمت) )ود یالکو هدنص وصخ ی اق ۳ 1"

 یرااروب هلیبسح یرلتلزمضوقو هنلاوحا اب وروا كندلعتود یالکو ابع || .
 یصوصخ تل رد و صخر ههرغنوق ۰ ريخ 4 یعداک هد رارطاخ ا

 یدنلا هنا رظن ید هل وبناتسا ۰ یدنلوا راطخا ندنفرط ولاب زنسوا

 تعدم ندلاوحاو زاکفا هلوقم هل كنو یدمهل وق هنا رجا عقوم ن 1

 ۰ ردنشمروک ندنسهی فئاظو زی رات سیا حاضیا کالا 1
 ها تور هی رف موز مرزوا یوا ناب درو ی ا هدر

 ول هور كداسفوب دیلصاود یا ندهضفانخ تالعاعم نالب روک دود. . ۲
 یرولارپعا هیسور بول وا بهاذ هنخیدنلوا تادعا ندسفرط 1

le ندنعیدنل وب هدکلنا تمد ةئربت ا تروص ندنو دیا ندا ١ 

 ۰ ۱ ریش و دودعم نا را € ل اس خد جاضداو ا ۰ ۷
 1 درب ام اه ۳



۱ ۸ 

 تاحاضنا راد هنلاح ماحا كناتسنانو و هنلح كنهلئسم یکيا وش هتشبا

 ردکچ هل رب و ماتخ همالک هل ساطع همزال

 كنولبات نکیارروط هناکی و جراخ ند تالماعم اب وروا هیلعتلود امدقم

 ۱ سح یتفج هبلوا لباق هلیاقع هباذعا هتشاب زکلاب هیلعتل ود هدنیلغتو کع مایا

 شمالشاب هنابسانمو تالماسم رثکت هلا اوروا لود شعب كرا

| 
| 
۱ 

 اب وروا هسلا هدرصع لوا ۰ یدیا سا قاغا طدا هر دقع هل رایضعب و

 بلسنم داقعا و تینعا لودلا نیب هلتهج یرلکدک هلوا برا نب زسکا

 | هجدیلعتلود هلتهجوب ۰ یدیا شمرک هنمکح تدام تالنکش دهعو شاوا
 ; ۱ ۰ یدیشمالاق تبغر هقافتا دقع هلا لود ضعب حد |

۱ 

 | هقفتم لودو قفس ةتغب هت رام لود تولوا بلقنمو ربغتم كب یسهقلوب

0 
 ٠ | هشوصخ كنولهلکنا نالوا یهاوخریخ كن هللعتلود مدزا یهجوتو

 ۰ یدتا موجه هن هبناقاح دودح هتغب ولهسور هلا هنا و و یدلوا یداب

 | وشراق هت رلتعشود نکیشمارغوا هب هیلخاد ٌهعظع لئاوغ هیلعتلود نامزوا

 کی دليا تکرح هناروسج هرم لواو تناتمو تاب راهظا ردقوا
 أ ندا لافعا هلا دعا وم عاونا یهیلعتلود ۰ ردد لا قویسم هدنلودرپ

 | دلاصم دقع هنابلاع هلا ول هتسور هدانا و بوبمروط هدنزوس هسبا نویلیات

 | یثاب هیلعتلود ۰ یدقار زکلای وشراق ههیسور یهیلعتلود نکیشعا

 اضعب بودا هلباقم هن راودرا مظتنعو ےسج كنهیسور هل رک اسع قوزوب

 | یکوکر و قحعور یسودرا اراضق هدهسدلوا لئات د هب هیسح تابلغ

 ۳ .یتیدلوا روبح ههحاصم هناب ولغم هللا ول هیسور قرهلوا ناشي رپ هدنراعقوم
 | قرهلوا *یهنم هتکرح هن رزوا هیسور هلنا هعظم تاکرادت نویلیات هداننا
 | اها هنملع هیسور هلیسودنک و قی وشت هماوذ هده راع یهنلعتلود

 دک قرهلوا ریگلد ندنعلزسافو كنا هیلعدل ود هد هسا س توعد

 | را تكلیا یاتفتا هلتلودر رکید نوسروط هوش قاسفنا

 3 ردق هناتسزال ند هانا هدننأح یلوطاتا دسیا ولهسور ۰ یدا شمکزاو

 | نادغب و قالفاو ایاراسب هدنناح للا مورو یتلحاوس زکد هرق نالوا

 ۱ نکیا هدنسهبعاد كعا لیکشت هلقتسم ترامارب هدناتسب رص و كلغ یی راتلاا

 || یتسهعطق ایاراسب زکلاب هلتهج یمیدنلو هرزوا قعشتوط هکنج هلبانویلپا

 رب مرا 19



 لرد و تازامتماصعب هناتسد رسص و كالا از یتازاستما نیتکلع و قلا

 روع هلا ول د.س ور هرز وا هروک ذم الا سس هر لر هبمرپ و تیم

 ی ۰ وا ها

 یوطااو شمع زاو ند بلاط قوچر ا ا لع روطاربعا ۱

 یاش و عاف ضد نانلو هدن السا دن یک هرقانا و موصص هدشاح ۲ ٤

 لي ندبلیخ هدنتهح هن وط دوا هد هسا شک مزال ا در ه هیلعتل ود

 یسک قوس وشراق هن ویلیان ا وکلا یهدفر لا هوس ندودل وا وتس ۳

 هد دلح نكىشملوا ۱ نوبع هلعل وا یک رادم دن رفظم

 تم تویعا فو دن دهع هرکرص ندک دنا د لع هن ویلدات هلهج و یمیدلوا

 موش و هرفانا نالک مزال او 4 هیلعت لود رونمکح یدهدهاعم و الا

 قترا هیلعتلود هلکعا عاما ندنعلسل و در كعام و عالق ضع یک |

 ۰ یدبا هدکلنا تیاکش ود یدلاق تاما ید هنهبدهع صو صا |

 قرهلوا تاس هنص,لک كنا وروا ندر طم و ر كن ویلبات هسا ردناههکلع

 شعازاق راتاو ناش كوب لودلانب و شفقاط یناونع یسک” كناب وروا ||

 - ۰ یدزاعصا قالوف هراتاکش وللنمو هلتهح یعددلوا

 ید هیلعللود و یدئلوا دقع یسرغنوق هنابو نکیا هرزوا لاونمو لاح

 كمردستا نعمات هحهرغنوف یتیماع لیلام هلا تکراشم 4 هرغلوق ون

 اب رسوا ۰ یدنلف راطخا هناهاوخ رخ ندنفرط ولا رتسوا یصوصحخ

 یرارسا مرو دقع هل ( كنزتمود نشر نا یرلتامولید

 دعو نانلوا رشنو عبط هددهملا بی رق ك ( چک اش ) ا
 ۰ .ردراو تامولعم یلیخ راد هنح وب د هدنناب وتکم

 یرلبجلیا ربا تماقا یئاد هدا وروا كتهیلعتلود لصالا ق هک هل وش

 ااو رەدوو نیتکلعكمردلس لاعبا یت فدا وح اب وروا ندنفیدلوا

 هد هر هنتس ید روکا كن هک کا ایا نزد یو و

 تولبریو رار هتلاسرا رلي هبابوروا دز رقم رح وا ندنف رط هیلعلتل ود

 هدعاق ون هد ه شد دل را وک یدنفا جرف هدمب ویدا هک ا هب هرد ول ی

 | هب هیلعتلود هرزوا تّثیه یغیدنلو ه راحلا لبق یتیدودحیلوطاناو افتک | هللا ||

 ۱ او كن ویلیات دلعتل ود ندنهیدل وا شلیادهعت هرزوا كعا ملستو در |



 | واوا جردن 1 N ا هکر هج هر رد لاک ز کلات هدن و طوف 1

 نوای 6 ی اربا ندا نایرح هاب چكو را مرح كنسودنک ۱

 قا روا ثاکب هجمرق وا و د یا خار تا کا

 یسهظحالم یسعا زواحت هاب وروا كنه يس ور هدورلیا ||

 < لید رومأم هکمردلس هلام باب دارا قشم ینداوح 1 وروا

 كلاود هدلاح یتیدلوا م والعم یسهداعلاقوف تیما ڭم رغل وق هنا و :

 ۱ او ا 1 رخ ا ا 1

 نا ب یر دوب و نیتکلع ندنشدمهلم وو ها رحا عقوم هرزوا دارطا زونه

 یسهدوو ا ا ره دنخیدقل و و

 1 و هدا ٤ 0 مک ود لار 1 ا هدننعض ا

 2 < راکفا e هد هع" رریغ تروص رب و

 تست ا قوف وزا ورود رس کنم رفتار
 ا سن ۱ 3 دلا

 ورو رب وتکم یدل وا ش e (جک ) تقولوا هتشیا

 دهه را هدزتح هلتسم نالوا ثحص عوضوم رل و تولوا ا

 د وتکمكنارکآ کا ردشماغ وا جردرلب وتکمشیدلوا رثمزاباک | ثاکب هجهرف

ll, 9هو اد طف ۰ یدرول اوا حدا زاهدەلمس»  

 لوا لوه ىتبدلاق هد ر ۳ ہرا را4 هدنرارف 9 نا تکی

 ]| نانوپ هد هدعبو شلتا را رو هدکلرب هکنا اد وتادروف وروام ندا کلع

 ۰ ردشمام هل روک هل

 ۱ ا ےک ااا رسا هلئتسم حاضیاو لح هيلع هان
 اهج 1 دصالخ كن هعطق ید ند رب و تولوا یرلب وتکم ل ( ک)

 e . ۰ رونلوا دارا هلتراشا ( ۷ ) هدنانک لیذ یراهچرت

 | ینیدلشالک | ندنسهک اج و گاف لاوحاو ندنسهعلاطم لرد و

 ییتیمام كنكلاع هب .وردنوک صخر هن سە رع وق هن ا هلعل ود هرزوا

 ۰ ىدا یسهصوصخع راکفا تکریم سار یص وصخ .كمردتا نات

 هدا ل شفل وا صیلخت ندنتسهن ادصا تایدعت كنولبان اوروا هکنوج

 شید اهذا



 1 لود هللا سیمأت هیعلطق ا روا ندنفیدلوا ۱
 قرهلوا هصوصحم "هرشفرب یصوصخ ق وا ن ماشو لام تیما 1 کا

 هدف وا نام یه وا جرد ه یو همان دهع. قج هنلو ۱ میت هدهرفذوق

 ند هس ورح تلاع لر هبعا زواح هنتهج اب وروا ول هسور نکل یدبا

 هجر دقو و یسهظحالم كليا ا بسک هبا باصتغا رارپ قوجا

 بحوم هابوروا لود یسهرطاح یفج هلوا شلزوب كنهیلود هنزاوم هن
 ندمل ودره یمسک رو و و بس واز صوصلالع بولوا هشردنا | 0

 تلافک وب د ییهسورح تل ام كينرتم سنرپندنفج هنقوط هبیتسوا هدایز ||
 گیفت رز روان و سر ند لع تلد فرط و هدنمزع قمردلا هنت هک

 ها وخ اکو ید كنول هیسور وشراق 4 هقفتم لود هسرول و عوقو "امداو |

 یس ردن وک ص خرم هه رغد وف ندنفیدنل وب هدنمز زج یکج هديا تقفا وم هاوحابو

 سا راعشا هب هیلع تلود

SBی روت ا قسیقش کر یراطخاو هدرما لوا  

 لود الاب هجور هسیلعتلود هکنوج ۰ یديشطا تدعایم ندنلاسرا ||

 هد ورک تفر لوطا كليا . قافتا طباور دفع هاب ضم نداپوروا

 كن رادیکحو یتفازسنابث كنسهقبا وب ابوروا نا دک دیدج ثالسرپ
 نالوا یدک لصالاقو ترفل نوا قافتاو هب راب رد

 نعل شمروک ید و اه كنو و شلیا تدوع ی قافرطی

 شراتروق ییهش هلبا لوبق نس هحاصم شرکیو بانتجا ندقافتا هلا نویلیا

 ین ول هدب وردنوک صخ NS هناب و هرڪڪ و ندنکو دن

 ندنفرط كرم یصوصخ یسمردلا هتک هیلود هکر شم تلاعك یتنیمام

 اع ثوحم* تلافک ایم قرەلوا در راح ود ا تا هدقدنلوا راطخا

 ET N N ی یو الا
 هب هیلعتل ود ادهع كن ول هبسور الابهجور و یجزلیا دىلو ییراکفا یغیدلوا

 یقیدم هنلوا دادرتسا هد وشود ههرغن وف نګ رلهعلق نالک مزال یعلسل و در

 یمزا اوا طقاس دلاس قح نالوا هدرهلقو كند ا هدریدقت
 نکیا ندناګا یسدحم رص ماکحا كنس همان دمع شرکپ یدر دلرا هعاق و و

 بویلاق داماو تيما هب هب دنهع صوصت هدردقت یکیدعهلب ردنا ارجا

 تلافک قح هل وا دهعت هد هناب و ا رظذ دنفجمل و رص ب دیلغو توق شا



 قو رر افاد
 ۳ تدعابم نذكر اشم دنسد رفت وو هناب و هد صا لوا ةع تلود لیصاطا

 ۳ “ا قج هنلوا دادرتتسا ندول هیسو ر راهعلق نانلوا رکذ هرکص بویلبا

 4 1 یانسا ندنفرط كرم هد هلا شد رس وک تعفاوم هکم ردن وک صخ رم

 1 ا ر ییددل وا شا عز ندارد كنول هيس ور هدهب راع

 ۱۱ شا سن ا نر هيلا اك رد هاد كنت
 1۳ هرزوآ یییدنل وا لیصعت ۳ درج دلح عفاولاقو ۰ ید ملر و یاوح

 ا نیابت هدنشاب دعفتم لود .یالوط ندنس لسم یا قود ا واشرا و هداننا لوا

 إب راحرب هنن كردا حاق هه رفس تاکرادت یر ره اک هعوقو راکفا

  هدنسرا قل هشغراقو بولواهدکا دیدم یسیلاهااب وروا یسوقروق هيم وغ

 | كنهرغنوق هسا وا قحلم وق هادم ۱ دادساندول هیسور هدرب

 | یو داش ید هدنافرب و e شد وهل اهد هد سرب ییتالاکم

 ۰ یدیاراکرد

o ds 
 ا ا ود لرد وک صح س ندهیلهالود راپ ۳۰

 درلعتل ود هل تعارصح دوك یقیقح كط وس و وس هما لا تاب

 كنعفانم هیلعتل ود هدهرغنوق ن زسعلاق موز هنسهلخادم تاذلاب كنصخیم |

 یغیدل وا كعد یفانم ا رسوا ییفانم كن هلعتلودو ییفحهنلوا هظفاحم

 رد شما ید تبشت اکو و شمردنا راع شا هلیس هطساو ےک ید 1

 ا هرداسکلع یروطاربعا هیسور لنفیلکت یتیماعت نیمأت كن هل ەل ود تام طق

 یصخ سه رب-اکذا سا رو هسبا لصثره ندنکیدلب یتکح هک رعاك (۲

 ا ا ا ےک و دوا تودا لیک هغارطتسات ۳
 تلاع هر ژ وا قفلوا جرد هی وع دان هطاصم قج هنا وا ظن هدنماتخح | !

 تولوا یضار هنساضما كنهیاعق هرقف قج هللا هلق راد هنتیمام كنهناقع

 ندنف رطردناسکلع یعج هيغل وا بانتحا نداضما هدکدتا لاوس یتفجهیلوا

 "ییالوط ندنس هدام یر هعلق ز رک د هرق ید رک اذمكن» رعفو رار هلل وا هدافا

 دن هعب رد هدننک یا 0 كناعزانم ندا ثدحت هدد نیتلود

LE دبا لاقم هوالع جد یعحهلوا داكا 

 | ندالاسو i د رزوا یتتهج لس كشلا E راتساق درول
TTکک  



۱ RSA AH aS 

 E كا سص> هل ود و انتو دنا وف نالوا ر ومظلا لغ ۱ ۱ را

 اردک یک متد ندرت E ا یهانا وا شف را یا
 یی ولاب رتسوا لردبا تعراسم هکمردتا غیلبت هبیلاع باب ربا رب هلی اعلاطم

 ندنفرط ولهرتلکنا هن رز وا کولو ۰ ردشفارب هدنجراخ كشیا اغوا
 ی ا ا رلەدام یلکشلیا و هو ع زانم ۵ دیس ول هيس ور هلا هیلعتل ود ۱6 .

 یارجا كنسهماندمع شرکب. راهدامو ۰ ردشفل وا طسوت هنص وضخ |

 ۰ ید ترابع ندنس هب و كرل هع زانم نالوا اع ور ی

 نیتکلع رارب هلبا عانتما ندندر كربهماق نانلوا رکد ول هور هک هل وش

 ۱ ییسارحا كَ ارص وصح یییدلوا درعرم كن هءلعتل ود و درو ناتس رصو ۱

 لوک ندا تا یییدمع كن هدسور هنسدا دیلعبل ود ۰ یاد ردا لک |

 ی اتو یا ردا اا ناتس کو ا ق

 ۰ یدرودبا

 تل رپ هح ولشات دنسح ول نت ها A هرعذ وق سر هبلعتل ود هرو 8

 یریسفت كنو ندنفیدلوا شازاب r هدېع هدام نالوا راد هتنازامتما
 زابتما هسم صر هرلب رص دیلعتل ود قرهلوا لش سیم ر ررونوک تک ید ۱ ۹

 هنسهحرد هلقتسم ترامار یک نتكلم هده سلا شابا دمعت یکدر و ||

 لقتسم ورد هت وارلنا هکنوح ۰ یدبا هرز وا ساره و فوح ندنسراو

 كنیلیا مور عدقزا نات رصاما ۰ یدیشعشا زوک هرلنا تولوا رلتراما ١

 ضع هلیما را كنول دیس ور ۵ درس دا صم e نکیا EE یتالابا ۳

 هنلکش هلقتس ترامار ةعفد یک رانا هدلاح یعیدلوا لئان هنا زا"
 7 یدراون انار هب هیلعتل ود یسم مک

 ناتس مص هلا نیتکلع ندبنف رط هتل وب باب 1 صعب هسا هدانا لوا |"

 | هد یس هک شم هاچ كن رلود ای رتسواو هیتسور هلا هیلعتاود

 : جد 4بهرب ی لود و ب ولسن وق دناکش مع مش اه شور هرزوآ قو

 یراکفا نرلکح دسر هنسه را دیس ور هلا یلبا مور هك واب ردشا قددصت ۱

 ۰ یدشط ود هاديه

 هراوظناق ۳۳۴ E لاوحا كن هملعمل ود هدنس هب دالیم 0 ا روب



 ذاا تنسالکو هیلعتلود تقولوا هدنس هلص هال یکیدلیا دقت
 ۱ . هایووش مامن هدزنعض تاب أ E صا مدع e كل یراکدلنا

 ۱" .هلکنا هد نفخ یتیمات ا E ايع تلاع هلیس هطسا و یه رغذ و

۱ 3 e م e فرص e ندنفر E 

5 n e عسوت e كن ناتس 0 ۱ 

 ز لم یتح هیلاق هیقرفح هداف هج هیلعتل ود ندرلتراما و هد رظ

 e لیست اد سور هلق تا راماوپ
 اب هد

 و i و و هسلوا عارف | رج 9 0 و

 ةدسرپ 0 1 ا دسنلق کک ندنفر ۳ لد

 1 دری 0 | فلک نوا نیتکلع 2 را ی ۱

 و ا ار و
a هدافتسا ج هبلع تا ود تر E 

 وما ا نينعت e a 0 تده هنسید توت م ا

 لام ا .هدنعوقو ا ا یلاع ا ا س وا

۳ ۲7 3 ۳ 



eراد  uا ندنک ودا شعر و ق دنس هعطقرپ  

 س الو هدو نیتکلع هلع ءا ۰ یدبآ لک د نیما نیا

 ۰ یدبآ یعسط ما یوا حور یراکفاو جد كنت اک رسو لوغشم 1 1 0

 شمامهردنوک صخم هنسهرغتوق هنا و هیلعتلود یان ند هح ورشم باسا

 هدکعا ما زلا مام نمات كن دسورخ كلام هش كنم هد هبسا
 دل که ی وا دعا نام اب

 .لوفشم هلا تاثحابم زاردو رود هرغتوق هرژوا داوا ناسب هدرشام
 توراو هبهسنارف هلا رارف ندنس هطا ابلا هطراب اوا نکرروط بولوا
 ناھا تودیک افرا هاب یرافع تك هل لود لا لا س یا
 رارق هب هلاکمو تح طاسب یط هلا ان ات طن یروع مان دمعرب

 قج هلو هدنرتموکح "هزوح كن راتلود اب وروا هدهرص یراکد 71 و

eدات ی هکر شمتلافک كناب وروا قومح كس رب ره ندرارادمآح و یضارا : ۲  

 لئا هب هلماک تیمار IL ریس عج * هود لوا ۵ كن ر ونل وا عضو نا

 1 رعق رب هل و هزیلکنا ناسمرد ی لسم یرللوا

 ینج هیمهلوا وا ردتقم هنسارحاو یکیدعا وزرا ی ود ودا شف ات

 هس ور ۰ شا ناب ییغج ا شع وو تڪ ها تابع قاطر

 ۰ راش ندکلز سا بو هلکد هلا ت ترف : شوک ی کک و ه بسی یراصخ ںیہ

 ست ی یا تالاع هد ه مص یعیدل وا تک ع هلئسم و هکنوح

 كلام هناا ا تولوا راکرد ینج هنلوا نارا د نیا

 یهو نع و ندنعیدنل و هدن راکفا قلا رار یلیحر اهد نو

 تالاع تونل وا رظل فرمص ايک ند ا تلافک هیلعءانت ۰ مد رس

 هتشيا ۰. ردشمامک هلبیرک د هيا تكنتص یتیمامت نیمأت كنه س ورخ

 ۱ تسود راک افورب هل ودر تسود هک هنس هک اج تب لاوحا

 * ردسسوم هن رزوا هک رشم عفانم هل ود تاقافنا ۰ رد ققابهلب رظن

 ,نوکا تلود ر کرد هق دل وا یسهصوصح تععنم اتو سوال تلودرب ف

 هن رزوا هک ارتش عفانم هلال ود ر کبد تلودرب یه روت اسد ۰ زاعسا غوا 1

 عقاد ریه 2 راست دوس ا كردا 9

4 ۳ ۳ "۳ 
N 



۱ a rS Fe 

 هس رزوا كنا یاسفنا هد ودا ذاضا ساسا یاو بوی اط یک رنسشم

 هشلودر اما ۰ ردندشاظو داع هبیامولسد نف دو ۰ ردکعا ان

 دعاوف قمروط هلاک ندرلتلود مولا ىلع هدب ودنا روهتو بونج وک
 كنا یسغلوا باتتحا ند قافتا كنو يلان ۰ را قفاوت هینامولید نف

 ۱۱ و تموره هددسا يلوا دیش ةا :یداضت هس رابدا مابا لولح
 ۲ 2 راک رد e ( ۰ زامهلوا هد رطم "هدعاقرپ و و ۰ را یداص)

 رریصم قاق سسععتم جد ۳۴ صور نکل ردالعا كن قلفرط ی دک ! ولدم

 ۰ زام هل روط قرط ی دنا | لاحو تفو جداضعب و رشود قان

 ا ییشیا هد وتراط هلزوک یتسودنک و بولا هنلا یهقشل و ناربم تلودره

 یس هن زاوم ڭا روا لود نامزوا هکیذلاق ۰ ردمزال قعرد وا هروک ک1

 "هدعاقرپ ریس هعشل وب اب 1 : وروا ی  هظفاح موزا كن هءلم) ود لالعتسا نوا

 4 ۱ داسا كنا وروا ا وا نده راع ا ا وروا لود تولوا لسم

 ۱ | تاذلاب كن رابضعب هرزوآ كعا سا ره ةنزاومرپ تكحهدآ نت

 زا ِ E هدک دا عاقحا یرلصخ رم شش . رایصع) و یزارادم بن

 ۱ ۰ . یدا یقان دنموکح و دعا وق یسروط

 1 ا ا هنساش ما ودل ایلع AEA عفاولا را همان دهع هدر و

 | كتمان دهعو كردا ادب راهنام ولرد اضعب راتلود نالوا بلاغ ۰ ردلکد

 ردعوقولا ریثک یرلکدتا هلاصم مس یترەل و راجرخت ندنت الول دم

 رادمع ۰ زداطخ ځد قعاص هڪه نوت نوت ی هیلود تادهاعم نکل

 ۰ ردشلک هلوا نام هنعوفو كراقلانف هح و ببس هنعفد كناءرانم قوج كب

 كموع هما دهعرب قدصم ندنفرط اب وروا لود به صوصلنا لع

 ۱ هدرب دقت یتیدل وا قحهنلوا یدعت هتلودر قرهلواقانم هنسهحردنم ماکحا

 ْ سا قردلوا دنتسرپ هماندمع و هدنرالا لر ود نالوا رادفرط 6 |

 ۳ ۰ یداهدازا ند هش یعحهلوا یلکرادم هن رب هدناهعبظو ||

 : دادساندول هیسور یراهعلق رک ذلا فلاس نالوا دف عزانم هدنتمج ل وطانا
 || نالعا ههیسور نوجارلنو ځد اب وروا لود بویلوا توقرب هدلا نوح ا

 نیمأت E لاوحا كنهيلعتل ود درع یدا لکد لح كعا برح

 | قبلعت هندادرتسا را هعلقو یتمعهرما كمردنوک صخرم هبءرفنوق نوحا
 ۰ ۰ ید لئد تسانم كعا

 تقولوا اهد یتجهراو ردق هرلهر و یقیدلا لو هن كناتسد رص هلا نیتکلع

 ۱ 3 یدرویلپ روک %



 یلکشلیا والثم و هساندهلاقزکلاب وشراق هت هبس ور هبلعتل ود 9 ی ۳

 هزاتع تالاباو كنهبسور هکلیو كمردتا 4 وس هدف رعم هرغن وق ا

 ا لود ردق 4 هحردر هد دمع قوفح ییدلوا شعازاق هدف

 عیسوت كن هام تالابا ط49 7 در ماد ساب نوها كلا كب رشت جد

 ین وق هادم ارل هم كح سس روک شوخان دل ود جا یک یازابتا 7

 قلوا اود هند ردره كالود نامزوا هکنوح ۰ یدزلروک سان

 هلرک یدنفا تلاح نالوا سعح هشاذ قلود ذوفن هلیسهبعاد

 و وو توفالا ی ش رب دن تی
 هدنساد وس كمروک شوخ یتفو كرهر وج ییعادل ریف هح سادص

 هنس هعسل وب كنا كما ضع اود جا ید دسا وا عفا هتلود ندنعیدنل و

 یماکحا نالوا راد + هزاتم تالاباوب كنس ههاندمع شرک نامور لاا

 هنس همولعم لاوحا كنورب و نوردنا یک یتیدلوا نکن كلتا فیفح

 کلا 2 یدرم دک ید ردوا او لالقتسا لای ریش ارظ
 كنالاباوب ارز ۰ یدبا لکد عنام هکمردن وک صخر ههرغثوق دو

 ندنناب رظذ كن هل وب تاب را صعب یردوا لقتسمو فرط یف هده اج تڪ

 هلعتل ود و یدآ فلاح ول هد ور هداب 9( ندهلعتلوداکو تولوا ترابع

 ضرفلاب ۰ یدزام هنلا هتفد رظن هجقدقل وا فیلکت ندنفرط یصخم

 ندنفرط یصخرم هیلعتلود هل دسلوا قحهنلوا نایمرد ندفرط رکید

 دسقو ۰ یدا راکرد یفج هلاق هدن ام هرزوا یلاح هجقدشلوا ج ورت
 قحمسلا ندرلا ر كابا و كر هلو ا زاغو قیص یصخرم هیلعتلود

 ۰ یدا قو سر قحولوا یداب هشحوت ندهرغنوق هدهد رم

 هلا وتم تاعوقو بولوا هلمجووب یاب رظن كنامنع توحم "هلتسم هتشيا
 یرلدعلق رک دلا فلاس ول هبس ور و ۰ ردشلیا قیدصت یاب رظن و ید

 ییبلاطم نالوا هدزوح هزاسع تالاا توبعت ا الصا هش روص هداعاو در

 ف هہلعتل ود 4 aa سلح دعع هدنامرکفا و 4أ رحا رر رر الا هح وار

 1 ردشلا روح

 نکا قرف ا كم هلا مظس همان .دهاعمر یواح یه دامزکس هدنامرکقا

 طور کو هقشب ندفدتوا هلدابمو اضما هدنلوالا عیار یمهب ر ھت
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 ۳ ندرراب وب ولر و هنهضوتو دات كتازابنا نیتکذع قرهلوا |
 ناب رصودرفنم دنس هعطقرب راد هناکنا تیفیک كرلهدو و قجهنلوا

 نواهرک اذلاب هدلوبناتسا هلب راثوعبم برصو هنهضوتو دیأت كننازابتا

 تیفکو رادصا یلاع نامرف هرزوا رارق كج هلب رب و هدننفرظ یا زکبس

 o كرل ر و رارق هن راصوصخ قغلوا راعشا هنتلود هیسور
 ۰ .ردشفلق ضیا ید درفنم دنس هعطقرپ لیدر راد هنللصافت

 1 | یمضوت وتوریسفت كنسهفاصم شرکی هکناص یسمان هدهاعم نامرکقا
 ۱۱ ا د لزا تلو فتو لیدعت نكاح لوا جد
 . نالک مزال یدر ندنفرط ولهیسور هدنتهج یلوطان | الاب هجورپ هعمکح
 ۱ لا یتیدتتو هه الالم دودح یلوطانا هارد ادب فک دیلعتلودند را دملق
 هعوفو تكنسدعب هیسور هلسیس# راو ۰ ردشلدا خرصتیماشا هرزوا

 ۱ . كىراجب تيب رس هدنقح یراحت هیسورو بعص كن راراسخو ررض نالک

 ] کیک ءریاس لود هززوا قلوا جورم ینتراګ زکدهرق كنهیسرو یتیمأت

 | قلود دیسور هدنفح یرلدشو دمآ هزکدهرق هلبا رورح ندرازافو ید
 نالوا فان هب ول هیس ور قحا یک یجب ورت تاننعاسم یحهلوا عئاو ندنفرط

 E هنکیددره كتولە سور لصالا ۰ ردشهوا تقفاو جد هطدارش

 E هلاکت نالوا ا ا اب تولا تاو
 ۰ یدرولوا نوها قوچیدیسلوا شل ربو رارق هبافع زانم داوم هدنسلجم
 تیرو هلو یهلیع فیلاکت هلن و قرەشالرغا شبا هک دازوا یسارا

 ۲ ۰ ردشمر ولا

 تی هد ها تاسلا هدافتسا ندهرغنوق:هلبلاسرا صخ مم هلعتلود

 ا ا هود الرا با كنود دارم لوصانانلوا دالا
 ۰ ردشلوا راددصح جد هیلعل ود

 و وترپ نالوا تایشو م جش مجرمو باتكلا سبر هدانا لوا طقف

 ا ودنک هاک بولوا ابرو بصعت باخصا ورشب ( رداشاب وترپ روهش )
 ردا هیلود لئاسم لح هلا یمای ور كيش شعب هاکو یسایلوخ
 .هدهاعم نامرکقا ۰ یدربک هنلوب دراب بصعترب یلاع باب هلغغل و ندناوذ

 | ردیشر هسیاهنره ۰ یدریولا تمادن یغای هتفیدنلوا لوبق كنسهمان
 اس راو تقو یلیخ ردق هندم ماتخ كنسهلئتسم نات مص شاوا

 ی



 ۱ یار | تع رس ا هلا ا ۰ یدلوا رولند ىل ازاق

 ۰ یدزالوا ك | شکعتکا 1 ارم و 3 یدنهروط : ورک ,ند هبل اتطم

 ر اوطا كنب دنفا سات رو هدقت راهن وک ندنوک تدو 7 یک هدننس نتلود هلتهح وب 1

 هل الاحوب هتسشيا ۰ یدیا هدکم روشود هنربح ییارفس هلباب یسهن اهم

 ندا e ن دام هن ردا تیا قرەلوا ET ید ي E نانوب

 ۱ هنس هکلذف گن هس ان وب علاقو یدعش ha ۰ ر ےک ھن بن راع همس ور

 چ هاو عیاقو 0 $

 دیسور یتنالسا ردناسکلع هرزوا یتیدلوا ناب هدرشع یداحدلج
 نایغط نالعا ب رک هب ادهب تردا تاس دارا دیو راس ریمل لا

 ا 12 دات كن اقشا هلا سر یت اکرح كنا یتلود هیسور هدکدتا

 ا هيسور ت ورم قوح نکیا "ِ زتس و E ل تل

 هدالاب و قرهنلو هدنزوب تباحص یرلمور هللا ناسل لی وګ 1

 یدیشقنک توا ترافس كرت كردنا هن اهم یاهف ع زانم داوم نالوا روک ذم ۳

 مارک اوه اما رهظم هداروا ید يا ناتو ندا رارف هن راد هیسور

 ل دلو
 ققیقح ا تالما عم نالوا اور هدهبسور هل هجو و

 لاحهن وشراق هاب وروا نامزوا ك هیسور نوح یلسالک | نیک کرک ۱

 ۱ ۰ نوک مرا ا ل ی هدنقومو
 ا لود یسودنک ول هیسور ردق دز ۳ ام یسهرغنوف هن ابو

 لاص» ج ورت زکلاي بوتوط جراخ هبترم نکم ندنشکع بک كن اورو
 هب كنو لیا ۰ یدردا هلخادم هن رلشیا 4 هدننعک یندص وصح

 اوا ور ا ا تورو نت رگ الت با
 ا كنا وروا هلببسح قالوا یسلک لخدم عمو دام كردا تک

 یب یو۴ ش اسا هدکلرپ هلبراتل ودهرتلکذا و ایسورپ و ایزتسوا یر

 یتزجو یلک كناب وروا هرکس ندن ا هلکعا ما بلا یتسهفیظوو قح هظفاحم

 هس هیموک تاحاستحا كن ا : وروا یتکرحو شورو شا هنائاسم

 نیسودنک ا لیدبت ی ] وصا یکسا دلنیحو و قیفو دن آر و

 کر ۵



 | یی روجحوب كنا حد سده قاقتا نانلوا میظنت هدنسانلایسهرفنوق هنای و
Eهسارف تونل و رايهذم فلت هدانوروآ هک هب وش ۰ ردشلا دندشنو . 

 ےک ج ج ج ج محک هد حس سس توس حس ی تسسر
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 دماع راکفا هلا راشتناو روهظ یکلسم تلرمسشد هدر هدنسانا ییروهج

 ۱ 8 ندرانآماسرخ تصعتم هدنساتسنایسهرغل وق هنابو ندنعیدل وا ناشي رب و تام

 . نایتسرخ بولا یبفارطلردناسکلع ران داق هبصعتم صوصخ یلعیرارضعب

 ضرع لا هنهادم نال یاب هدهاعمر هدا یسهاج كنتن اید

 ییهیموع راکفا هلیسهطتساو هینید دیاقع دوا هدنراکدتا راطخاو
 عطس ةماب هلواععر لمان سدعع قاغا هرزوآ كمرد تلر هدهطق رپ

 ندهیسایص روما قجهلنوق 4 هرک اذم عقوم هجرلتلود هسیاو بوریدتا
 | هلوام و هتشیا ۰ ردشغلوا اضما هدنشب نارادم زکلاب هلتهج یخنیدلوا
 ناشو فرش تحوم هکس ودنک یا هلرهنلب تمه ولع را هع زدن اسکلع

 | هیسورو هرتاکنا هزملع نویلیات هطوا ندنسهرغنوق هن اب و هدرب و ۰ یدرولب

 ۱ نهفته و شل برم قانار هدنراهب ابمیرلتل ود ایسورپ وان رتسوا و

 ۱ یدی ی ارب 2 لاح بوی وقول کا

 | بولکمزال قلوا دود رزم هسیا ی احردنم رقافت نانل وادقع لودلانیب
 هسا ےک ولتراه-لادوخاب ولتوق اهدنا راقفتم راقافتا نابلواد ودح ونیعم

 هتشیا ۰ ردنده رع روما یسلوا تلارب نوجا مار یارحا هدنلا كنا

 كرم سنرپ هصعساضتفا یسهمقیام ولید تراهم ید ندقافنا یکیاو
 ۰. ردشلیا هدافتسا

 | واق ) روهشم ول هفروق نانلوب هد_نماقع یتراظن هبحراخ هیسور نامزوا

 ٍا ییردن اسکلعروطاریعادوخابندنکیدتنا سفت هم وا یب هقبقدوب ) ا رسد

 هد ور وشود هنسهیعاد تعفنم لاصحعسا هق رشو بوریآ ندتفافتا ایّتسوا

 . ندنکیدش ود هنسادوس كمعا دیفتسم یرابن ان وب نالوا یرایرهشمههدهرص و
 | تاو یتح بوبت سیا كمردحا اغلا قافتا يأ لوا هسیا ندنرهو

 هدنسءرغنوف ( لیاشال سقا ) نانلوا دقع هرکص هنسجوا ندنسهرغن وق

 ۰ یدنشه وا دقع هنهلع نویلبات سدعم قافتاو عبر قافنا  ایرتسید وباق

 | رکا ندرلنوب یدللق موزا هراقافتاوب یدلوا عفدنم بلک یسوقروف نویلپا

 | كرف اقا و رەد ردلغ وا عرصت هسلا را و دصعم هعشب رب
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 قیلکتو نا دهسا را تلط نے رصد لكنتاحردنم دوو نحف ۱

 هن رانا املاح لع خد كنهمانقافتا یکیاو قرهنلوادر هلا ارا تیک |
 کک رذاح كرلنو ول هيسور تويم قوح ۰ ردشلر و رارف

 ٠ ردشمالشا |

 ا و ملص بوناصوا هدایز كب نده را ابو روا للمو لود هکن وح

 یس رب ندنراحا هرکص ندنسهرغنوف هناب و هکیدا راشلوا هنشت ڏر دقوا

 كا موسه هن رزوا كنا یسهلج هسلوا كحهروتک لاخ یزج هشیاسآ |
 ولاي سور ندهعب را هقفنم لود هکوبلاح ۰ یدرارونلو هدنهزحو مزع ۱

 فطع هجراخ ندنعدل وا لوغشم هل ربا دن ت عا رد مابتلا ىد راهراب ودنک

 یابسا شک قرا ید رلدوکنا ۰ سا قو یصو دعا رظل

 هدنلا یرلتلود اب رتسواو هبسور قحا شبا هلتهح یغیدنل وا تاج هنتهج

 ر > یاح هجا وروا نامزره هدا یسهمننل و هيس ور ۰ یدلاق

 تاب وروا ا وا لام و ا ا وا اا سی هک | نا نسل لو
 اب وروا كرم هلته و و یدک هنلا تکی رم سر یس دموع حناصم

 تاعا ا كود دنور هلکشا را ا یسهیلاع تراظن كنتمالش

 ۰ یدل وا شغل | هنلخاد یدوفن اد كنا جد یاکرحو

 كنا وروا هرزوا یتیدنلوا ناب هداس دلج هدنیبقع یسهرغنوق ( سقا )

 ربا دن نانلوا داحا هح رود هدنفح هیلالتخا راکفا نالوا امور هدنفرطره

 هرکص ندنتمهرغنوق هلان وور ۰ رد راکفاو ارآ ٌهصالخ تکی رم به

 ( خابال ) و (واب ورط ) و ( فا ایک هدو ترد هدنکلاع ار شوا

 كنامولید رهامو به یدقع راهرفنوف ایلاوتم هدنرهدلب ( انورو )و

 ۰ رد راک

Nشرب تالاب هدر ره  N 
 ۰ یدردا هبلع دات كنا هدتشياره بول وا هدکبنزبم یسدیقیقح تسان ر

 هدفرطره كنن رکسعاب یسلعارب هنفاصنا اب رتسوا كنابلاشا نوت هله

 ناش تکی رم یوا تلاع هلوهملاب هنشارادفرط فط وردم تماوکح

 ردناسکلع روطا ربعا ل نعا لاصبا هاوضقةج رد ییدذوفو

 ۰ یدرون روک یک یهوکح كنسهتساو اب رسوا هدنرظن ثلاع سکعلاب

 هلردا لارتت ید وه هس ور نالوا رفتم ورد رالس هک وب هل هدل وماتسا



 ۱ " هدص وصخ ره دبلعتلود یالکو قدر رثلوا مق ا رتسوا هنن ر كنا

 زکلات هسا ردنا-بکلع روطاربعا ۰ یدریا تعجارم هشنآر تکیرتم

 | ردشدخزککیدلبا زاربا هدنروغوا لا ماظن هعقدروط ابیند )اندکی رع
 ۲۰ یر ولو تا ا ها شوت الاب یاو ۱( ردح لوا ووك
 ا بی وصت کلش كارل یرادقعم لا كنسودنک لب
 از هاب هزف امو - ا لکد یلاخ ندیاکش هرم هر قرهلوا رأت
 ns شر در اط
 رس ) ها فرا مراد ك ار داسا لوا

 ۱ جوا هدنشاب كشیار ۰ یدا راو ( ارتد واق ) و( وچو ) هلبا

 رونلوا هرادا لصن هلبا ینک جوا یتدا كتراظنر و رولو لصف یثک
 دوجوم مدآ چ واو هدنمات» ی راظن هیج راح هب سور نامزوا طعف ملت , یدا

 سس

Rp 

 ا
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n 
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 ناس هرزوا قازاق ین مج وا كروطاربعا دورلسن تنوق ۰ رایدا ین

 كنفرط هسنارف بولوا ولهقیسروف لصالا یفوجو ۰ ىدا بتتحم ندیآر |
 ۰ ۱ هیلخاد هسنارف هعفد جاقرب هک یدا زاو یمات فوقو هوا هنلاوحا

 || خدوا هتېج وا یدیشمامرب ولاص ردن اسکلع نکیشفل وا توعد هنتراظن

 2 0 ندنعیدلوا | هدکعا و یو ان رت هیعشلو روما كانتمح هتساارف ر کلات

Xsهراشتسا هش . رزوا هعسل و یموج هعشب نداب رسید واق كردن اس  

 ۰ یدا قو یبدآ كج دنا

 واق یسهلج كرلناتلو ضرع هنستشوپ تالسم كردن اسکلع هيلع ءان

 2 ندا رسوا یردن اسکلع هل لس هطسا و كنا تونالب وط دن شا کا رشید

 | كرنا بوک هنسشاب لراضربعم جد ای رتسیدوباق ۰ یدراروشبلاچ ها |
 1 یتیلود هبسور ( اا ضع هردن اش ls هلا نیمز و ب راوزرا

 نانو هدنجراخ ی آ ارجا راد یدعم یدنازاق یتتفص یمیح اب وروا

 تیرح هنب رزوا ودنک هد ودنا لاغتشا هل رلشیا ایلاتاو ریکتروپ و این اپسا
 اساس یو اد را ااو سا ندکعا لج رفت تب زا دف ط

 كن راکفا تیرحو هلا در یسودنک ندرلفاقتا نالوا شلاق رسدصعمو

 ودنک ییسهیلخاد روما كتکلع ره ندنشدلوا یترتضم ههبتسور زونه

 یه ونعمو هدام هوق یتیدنازاق هدنرل ه رام نویلیات هليا لر هن رابتخادب

 a عفناو اسا نوجا یسودنک هسلوا كج هدا قرص هنفرط قرش



 ۳ یو سا هد

 هن رب رب نامز یلبخ هلبا حج را یتس هقدتل وپ تاکی زنم هاکو كنا رسید واق
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 هکمادام هسا قم 17 تا رجب القو < 5 یدرولوا e ذاحا لو

 زعا دبسور ردشعا جانح هذا واعم كن هنس وز یا رتس وا هرطاح ناو

 هلب اعطا هکلب توا تنواعم ها رسوا هلا ادو هنشو شو ییعقانم

 ره ماعضنا كنا وروا نوجا لاصعا یتعفانم ودنک هدنرفرط قرش
 شر هدر دقت یعیدنلوا تکرح قیثو هساسا و و ردوا ین واعمو 1 1 ٤

 دعود رسا نالوا شلاق هد هی وروس هدل وناتسا هرکص ندنسهده اعم:

 7 له یلود هس ور دن رزوا هرا نو نتکلعو نات رصورولوا فرطرپ

 هلا ر ھت نالعارپ و تی با قرلوا قفوم هب هب وسل اولس اسارپ هلا راغ

 ۰ رم راز وس والو ( زا لاق یموژل ڭكتعجا رم هتالتاقم و تابراحم

 كندبس ور سا ضرع تولوا هدزک سو یراکفا تان دنشرا

 ترابع ندکلیا دىت یرلبنات و هلا دلاما او فرص دف رط قرش فد رظذ

 للعم والت و كنا 4 روا سر ندلا وحا قایسو قابس یتیدا وا

 دن E ناب ط ۱ ۵ ن راکفا تاک" ر هسا یراکفا نالوا ضار  الاب

 ىدا و دص

 و اود د شلو هلا اب رتسید واق ماش رفئوف هاب و كرم

 ۰ یدیشلیا دعاس ار تن 1 ردبا سرعت ییفدل وا مدار سا تفل ام

 كنیفرط ككردوب یغیجآ نالاق هدنسهرا ورتستم یکیاوب هیلاوتم تاعوقو
 ۰ ردشعا لوح هب هنلع تموصخر هدنسهرغنوق خاسال یراکفا نیابت

 قاتل هلو هتک هدلاخ یکیدھکب فی هک رب هعشل ندنس ودنک كينرم

 ندتک ازن هدعاقوب یابرسیدوباق نکیازاغاللوف تارببت زاعشقای هب یتامولید

lL یسشرسرس هفروف راک هلیح نود منا هد اب ییا كنا قره وط  

 یوا دہ ص هل هدشقح اک هدا فیص و ود ار او 6

 ۰ ردیفاک لیلد هنعدل وا

 لا وحا هدن رد رم 0 ا ةعومج نانلوا رش ًارخۇم تاک ریه

 لید هلیهر ) ۱۸ ۸( رلهر هف و یر اس لا تا رعف 0 و ین هحو رسم ۰

 1 3 رول وا هورلع هاتک

 هک تولوا دد بم را ی هلا كن رم ردناسکلع روطاریعا

E) 
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 | كنم, هدنس هرفنوق خاببال تیاهن هرکبص ندقدنلو هدنالماعم صقانم
 0 ۳ ۰ ردشعا ما لا یتفرط

 ۱ ۱ دشوار وبح هکمر و یتسافعتسا بویمهکج یتسهبلغ كنديقر اب رسید وباق

 أ تدمر هلغفلوا را ندنفرط ردناسکلع روطاربعا یا ماود هنت رومآمو

 1 تعفاوم هنسهرغن وق اورو قلودەيسو ر هدهسلا شلاق هدغر ویسی اهد

 ۳۳۰۰ با یا تی ناو نار لا رب تیز عام هک دلی

 8 كردناسکلع روطارعا هلیسهیموع لاوحا نانلوا ناب كنسهقشلو هیسور
 ۲ | لالتخا نات تاو یک یتیدنلا هنهعلاطم رظن شب یس ا5د رم تاکرح
 بابا كن هبفاذتم تالماعم نالی سوک هجهیسور هدنتح یساضعا اب راو

 کا رسد ول فونوغوسا هکیدلاق ۰ رولوا حمو مولعم یسهبجوم

 .هرزوا كمر وتک هلعف یتاب ونم نالوا هسقرش اب رسید واق تولوا یوم

 نانو فووغ ورتسا ندنکو دا شمریدتا بصذ یسیهلیا تداعسرد ینا
 قیفوت هب رومآلا بسك هدر تاعلعت یتيدلا ندنتلود هدنقح یلالتخا

biii 

 ید یکعا تمدخ هنس هص وصح راکفا كناب رتسید واق رار هلا 2

 یعوقو ضقاتهدنلاعفا و لاوقا هلتهجو ۰ یدرولی هفیظور هس ودنک
 ۰  یدیا یعیبط
 ذوفنرب هداعسرد هنتلود هیسور ربا حسف یعبرم قافتا اب رسید واق

 ها زالوا رغم یتامادقا یهدناب وب تولوا هدنسهیعاد قمردنازاق هنابلغتم
e ین یا ی دا و ار نم CO هدقرش بناح لاح هم و فشک ییفجهلوا چ یە راع كلاح شو ر 

 | دیفسرح هوا یسای رتا مور ندنکیدتا نیمخت یتکیدلیا برق كنارحت لاحرب

 ۱ نفر ا و ردا غاغا رب را شادطو نالوا هدنلخاوم
 ییابسا یرللوا لئا هب هددج تازامتما ضعب هدنسهاس هبسورو یرلعا

 شلیا تمدخ هنن راشادنطو هدمهو هبدیسورمه هلا لیهست هن راودنک

  یسودنک هجرک او ۰ ربششو هدلاحر دعاسم هباب را هرز وا قلوا

 یرلهنس یجرکی و ز وقط نوا زوب زکس كی هدهسیا لکد لخاد هدایرتا
 كنلودرب راوج مهو تسود نکیشلوا فقاو هنناثب شت كنای رتا هدنس هرا

 هش رلترمض» عنم هلا تفرکو ذخا یرادسف» نالوا یعاس هنشیاسآ لالتخا

 نوس ر وط هل وش ثبشت اکو نکیا ندنساضتفا للم قوقح ینا یدصت

 فیلکت یتتساب ر اب را هتسودنک وتاسقا هرزوا یعیدنلوا ناب هدشاسدلح

 ډچ هدکدتا ې



 هدکلشیا بودا لکشت هداف ته ییا نوا لالخا یتشیاسآ كرغو |

 و ها
 نوا لاصعتا , رورو زدن را مدت شما او ۳0

 هد دو ۰ یدیشعد مر ولوا نوتع هد هدلاح یغیدنلو لوب ر هعشپ

 هنسودنک هناعتسالالجال هلا لوبق یتتسایر اب رتا نالا ردناسکلع

 نکیا ردنعم هنعلم هد هسا شمر ودر تاوح جداک | اا تعحا م

 هدعاسم هلماعمرپ هل و ۰ یدیشفار هنسیعبط شور یا هلبانیع ضامنا

 كمر و نادم هرز وا كلا تواعش دنعم "لاحا هداف باب زا هسا هنا راک

 تا وام یعیدل وا راح هده سوز نامزوا كنا رسيدو اقو ۰ ردکعد

 ل وه ع ند كنههسور و هن ژک كنارادفرطو هنتسمها

 توت هسور داو نیا داش اوراد ها ات
 سر ار وطارعاو یبلوا شلردناشا هلوهسلاب كعلح ودردراو لعدم
 یس هدا كرادت هم رح تام# كناب رتا هدنفرظ تقوزا نب زسقلوا یربخ

 ٠ زالوا تبع بجوم

 ۰ ی یکیدایا ت ؟ رج ر راغم هلم قوتحكناب ردد واق هدص وصخ و

 ندنرلفدلوا شلیا دامتعا یرلیش هلل و یسالک و هيسور ورندننامز هن زف طقف

 هل رظن تلارپ نوا هن یداسف تاما هدننلب هل متل ود ع درحم ها را

 هنس هک رات لاوحا قداوس كنهبس ور نسل ر دنلوب هدلا كار هل و قرهقاب

 یغعیدنل و هدنسالا وح هن وط هلل عم فوڌاڪچ لارتما ا ردد واق امدعم و

 4 :مح یهددل وا ست مه نده ییتوطسو تو كن هبلعرل ود نامز ۱

 ی وز یعج هل وا ردتقم هشىلارب كنا زا هعفدغل وا تنواعم ندنفرط هيس ور

 ترابسح هتکرح دنهلع هیلعتل ود دو دوح كنا راو ن د_نعلدل وا

 هدننوهرم توو یمارم كنا هدنروهظ لئاوا كنا را ندنغیدعوا یتکجهدبا

 و هدنع وف و لاحرب لکشم ۵ دم س هرا ول ه.س و ر هلا هلع ود ید

 ا نکیا تر ا8 ندقغ اللوق OA تلار نوجا داسفا ییسدعدت

 ندا ج كنا هيل الخ | ٹاک رح ندا ناروق هدن راز قوجر كن اب و ر وا

 رد ار شف ست

 طاب رارب هد هرا یرل هلال خا لو كنا وروا لاا را راو عفاولایف

 قرش هللا هلام طیاسو رامزوا E ار وش E رغو ۰ یدا قو



 ۱ نر 1 ر

 E ياس اذن 1 مج ۰ ید رعد ربع لار مدل یراقدلوا
 : ردشعا ليت ا تکارح كذاب )ااا ا

 ۷ نو تا ع رصت قو جد ( سون ورک ) ندنرخرومایالا
 اکو هلا ناس نغیدلوا یتالالتخا اب وروا ببس هنسبج ندنلا اب رتسید واق

 9 خابال هک هلی وش ۰ ریا دارب ,ا قرەلوا لیلد یتیذم تالسم كنس السا

 ۱ 1 ِ هلا ما لا Ey e ردنا کلع ر وطاریعا هدنسو رع وق

 1 تی رج تو کو هدکا بیعت اسر :یتالالسخا نالوب عوقو ه دنفرط

 | الات هر زوا قمراتروق ی رها سا ولردره هل را رادفرط

 وا اناعا داوا رضا کا ی وس ندع بازو ززوا
E EA A0 FE. ۳ الیتسا ییتکلع كنشالسا هلبدیما قفلوا تنواعم ندهیسور هداننا 

 ۳ تر جهنم دقت صل رع هروطارعا هدینعک صاحرسا اعا هن رزوا كنو و

 ا و ردا مکح سون و رک هنفیدلوا تفخ رار سلتا
 ۱ م ربا امدا یتفیدلوا یلاقحا قلوا یلخدم كناب رسیداوناق هدهلوتعم ربغ
 0 رو یسهیقنل و ترا یسو) هتساد تیارد لناب رسید و اق اعقاو

 ِ 3 | ندلاقحا ی لنا ا ا تکو كس السا هلعل وا سم

 ا ا اربعا و رند هن وا اب رسید واق ن Ki روش N دع

 1 | هدنس هرففوق خاسال ن کیا EE جلا ۵ دج ندنراکفا تلکس ر ربم

 ۳ هنسهچرد قلوا وحجم ید وفن ا ا راد واق لرهلک بلاغ فرط كرم

 8 e قرش نوجا قەراقىج ندلو و یروطاربعا توراو

 .هدلاح ینیدلوا شماللق هرات هعش ند ادحا هلا ربغ ةي ةعقور

 .یکجهدیا تکر ح ناه كن رکسع هس ور كیزو هرزوا كردن وک هابلاتا

 ا هدنس هباج تح ا 1 0 ا هدا

 كا و قو - ا هاوخاتو رو دن وار هد رپ دقن ا یبدلروشود

 ۳ | روهظ + ه نشت هسور هلا ا طماع ت تلف یالوط نانو قرهنلو هدن روب

 1 | كقاف | نالوا هدننلب هد دس ور هلا یرتس وا هدنسهرا ریظع ی تالکشم كج ەدا ۱

 ٣ هقشب ندنو ها یتیدار را كن ایرتسیدواف بولوا لاعحا ب اغا یلزو

 ۱ سما کی تار ح ك الا هدقدنل وا هعلاطم شه ردینید وا یشر

 ۳ قلعتر ًانطاب را تکا أا عقوم E هدانا لوا كناب ي رسید و اق

  # Aطابتراو 4



u |۳ 9 السا عي یاب 7 و  Nyى 3 <  

 قلوا یرتآ یتااقلا هلیساب ال وط و نوش لاابو ی ایلجت فح كن ایتسیدواق :

 یعیدلا ندر وطاریعا ین الا او ۰ ردکد دعب هدکب ندلاقحا ید

 ی هديا تابش هدنیت کلع ا هدب ویمروتک س ی هلبا در باوج

 ارتسواو ۰ رولسهدا امدا مک ود یار ,عمج تالکشم اداب نیل ود هن

 ناشی رپ یدانف تابرا قباح راج هدنیتکلم هام رک اسعو هدایلاتنا یر کاسع

 كي رم ەن كردن | لع روطارعا یدیساک هعوق و لاح رب یس 2 ا

Eیعرولب هنلوا م کج هنکجەدا تاس  . 

 ارا هرزوا یقیدنلوا ناب هدقاس ا و هعلاطم و ت یاح هدسا روش

 هدسعرد ییسایر اب را ین السا نکیشغا ذاا ساس | نهذم سقدوتروا ١

 هرزوا یغیدنلوا ناب هدشاس دلج بووق ه هتروا یتساسا تیموق هدک دتا

 هلن ندنتعاصس و تیاردو تم راس اتو یسا ا e : العا

 نادعب و قالفا ندنعد) وا لا اس هم رزوا یساسا هبن نوت ا

 كن السا هدرظن *یداب ید و ۰ یدیشلاف ج راخ یسیلاها پرصو

 هسخ و  ردیمدب ول ایک هدهسبا رون )وا لج هنس هعلاطم ناصق و رہے

 رییدت رب كن اب رسید واق ید یسم اللوق ناسا هدلون وا هللا ساسا لیدبت |

 تایم سرت هکن وح ۰ NEN ااش جد یسارو هتشلا ۰ ردریسیفح

 یتنالسسا ندنعدلوا یمه دمع قوقح هدنفح ناتسد ك و نیتکلم

 یدرولوا شغوقوط هنقوقح كند يمور همنیا نالعا یلالقتسا رات کلعو
 هل ورد لوس هسایا یا ا موا لع يدا ھما العا و

 هدلاحر قجەلوا تود رظن بلاح هج هس ور 0 كليا دیلقت ههنرقو

 . هرسفدوروآ ورندهنواو هنف وقح كنهیسور هيلع ءان ۰ یدرولوا شغل و ١

 قھجر ا هب هبسور نب e دنعف ومو ثالسم یدلا اا وشراق

 ید یا ثادحا هنیلالتخا توج ر هلثص ندربنانوب ید ناسیلوا ||
 ٠ ۰ اا یربدن كن اب تسیدوباق

 ی هنغیدل وا یلخدم كنا ا رسد واق هدننسهربخا تاکرح كبش السا |

 به هحورش تاعلاطم هلتهح ییددغل و تابار هدهدوحوم قاروآ

 هرزوا كمامر و هنشررمس هدنفح ودنک ځد یر لند یا یا ردن دنابنظ

 ردت ا ارحا ندنتلا لا هلی سیب الوط ا 1 ر زسکجا هغ دغش قش
 تب تم ےک ر 7 7 3 ی ی ها

1 

۱ 



Kron 

 الق
 تولوا یر ندنرلت امولید رومشم دل یصع لوا اب رتسدد واق لصاما

 عقوم قرهلوا ترصب مثچ هدرپ هنسودنک تیموف تریغ طرف قحا
 [ یسهباذ تفایلو تیارد اریز ۰ ردشل و مدرک رو لاح یفانم هنر وما

 یالک و ناصعشلم نالوا دهعء» و ضوع» یلاع شاشا ةظفاع هدنسهباس

 | نوسلوا هديا رولوا یتبم هبیسهنره نکیشلوا لصاو هنماقم اب وروا
 | ندعیعشت هل هسلوا هلیسالوط هکولو یتساضعا هیداسف ةفخ تکر شرب
 روطاربعا تیامن ۰ یدبا لکد بسانتهلتیرومأم عقوم یبسایا بانتجا
 ماطر هلن و كنا ید بیس هجولشاب هنتیتما بالنا ندنا كردن اسکلع

 تولوا یصوصخ یسعا لارتت هباغفصا یی رازوسو طالتخا هلبا رادسفم

 ۰ ردشعا هنسودنک و دنک هلشکرح تماقس یرمضم یکیدمهدا کا تک رم

 ۱ کرک رک یلما عا یخ ید یسودنک ندهرکص یبسارو
 یتمان كن ابرت ا هدم یتیدنلو هداروا بونلوا نیبعت هنکلردم ناتسنانوب

 || ۰ هنلاوحاماحا كردن اسکلع مل هلك ۰ ردشمالا هنت اسلنوسلوا هعفدرب هل
 e هد هسا تاذرب تافصل | جودع هجان وروا ردن اسکلع روطاربعا

 نادنس هدس شد نوا زو كم لدزلرم ندنعدل وا نولتمو ددرنم هرطقلا

 لوصا یکیا صقانم هرکی دک هدنفرظ هنسید ردد هنسهنس یکنا یرکد

 3 الرهر و زو كاب رسد واق هاک بو رشاش ینغج ەابەن هدنسهرا هعسل و

 لیا هکیزتم سن رب هاکو شا عیصت هدنسدیصحث تاثبشتو تاروصت |
 كنان ولتو تيان هلتهج یتیدلوا شاک هدیا علست کا یتسودنک هلا

 هدمشو شع ازاق قترهش قلزمسلاش هدنسس قلم ودنک مه لر هکح ی

 ردق هب هحردرپ هد راکقا شل ا رادف رط لالتحا اب وک هدن رظذ ا وروا

 1 رب هن ک قوجكب توسهرا زوق یسودنک ندنس هم س ابا ترک رام

 قلوا یلخدم هداب ر | كنا ید رانلوا بوسام هبا را صوصایللعو

 هاوخریخ هدنفح هیلعتلود هلت هنفالخا و فالساو شفلو هدندافتعا

 هلیس هسدالم یسهفاذتمتالماعم نالوااعنور هد هب ان و *هلئسم نکیا رونروک

 یر کوه اصل ودر رسالا تیام و رار بیو دن همتا ود

 ۰ ردشول هتکس هدایزكی یسهقیتلو هدلاح یغیدلوا لاکر |

 iss هر رم

 دن
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 ا سوا اخر وم هلی رات ۱۸۲۲ هنس نارزح ۳ یف ثاکنزم تح

 لوصا) هدنسهګال نالواحردنم هدنراثآ ةغومج هدیودنا مدقتهن روطاریعا
 الک و تلیهرب 0 هداید ورندبل هل وا سم 1 هه رطرب راداض هبسایس

 راعود تتاح یتیدلوا رود فا و تان سوطناق هو هکردقو
 تنوق راد هش اعباض كندوقن هنسور یهدناتسکوت ۰ هلوا شالوا

 ۰ ردع هلیماغ تاعلاطم نانلوا نامو طسب ندنفرط دو رز

 درج و هاب مع یا نو هاو هراس توقف
 هرکصندنو ۰ ردشعا هلازاو وح ةعفد ینه ج اتت یرلقدلوا شمروتک

 شا ئاغ كنههسور ۰ ردقج هنلوا ان هن رزوا ساسار یکی یشره

 زارا بهنام تلود ۰ ردشعازاق یلام باب یه ونعم هوق یددلوا

 هلتهح یمیدلوا ندریش قحوهلدونوا هدنشفور e تامدخ زیکیدلیا

 ۰ ردروطسم ود ( ردقح هلاق قاب هدرافرطوا نمد وفن

 هحرد كن هیسور الاب هجور هددسدالکد یرام ند هغلابم یتادافاو تاکی رم

 راوشمو كکیرتم لردا لربت یذوفن هحدشتلو هروک هنت وطسو توق
 درط كنويلبا لوا هنس ید یروهظ كنالاح نر و نادیم هش راتغکو

 هکیدیشلک رغآ ردقوا هردناسکلع روطارعا نالوا بای رفظ هنعفدو

 تویمع قوح یسهراو شمکچ ندشلا یعاب بوسوک هکلف ابقاعتم

 ۰ ردشلوا توف

 تاصع هدقدلوا یروطاربعا هیسور الوقت یردارپ هن رب ردناسکلع

 هدلاص رع یراکدلبا مدع کا دادتسالا لجال لرهشود هدیما هیات و

 كنتلود ودنک هسیا الوقن ۰ ردراشلا تیاکش مظع ند رف سذرپ

 مه ر همکح یسدماندهع ش رکو هوا ییدوفنو ناش هطوناتسا-

 | شقلو هدکعا رظن مصح هلاعتسا نسب وست كداوم نالوا هبف عزانمو
 یدبا شماعا کد یهداتو تاصع هاتهح یکیدموس یرلبات و اتاد و

 دیسور یییرایقشلوپ لالفتسا رانو ) هدنراتآ ةعوج كکنزم تح

 ( ردلکد روصتمو نکم ةبطاقو اعطقكمردتا لوبف تقورب ِ دنس وطن أق

 هغروبسزتپ ندنفرط ای رسوا هدانا لواو ۰ ردشفلوب حردنم یسهرقف

 ةلاکمر نالوا عفاو هلا الوقبت روطاریعا كني ز تنوق نالی ردنوک

 ناب را ۵ مس هلتتسانم و ( هدنسهرص یتاداقا صع) كنال وقن هدنمس ه6



 : ۱ نداب وروا لود ھن وبمر دن وک صخ رم هراهرغل وق هملعتل ود نکیشغل وا ڪا

#۷ 
 تیهارکو ترفن ,بحوم اکب هد هسیا مراشادیهذم ےن رامور ہکمردیا

 2 1 ضح تویلوا تابعت و جت نایاتش ری JL ى 2 و لاءعفا ردم وقر

 1 1 چ شل بت < هنایصع ان لع ا یرلع ورمشم ع وبتم هرانا ردتانج

 3 ۱ | نایاش دل وا تس و DELE مقا اب اف ی د رللوا لع :E مراقاب هأب ر ۳

 O 3 رد ا ا هل م دعو هن یقیدلوا شعد ( راردلکد

 1 1 لزوک كب هب دیلعتل ود ماتم هل | هه ناتان و كيرم سرب مالک لصاح

 ۱ 1 روطارعا و ۰ یدلاح هيلع هنس همنا و هس ور تودبا یانو

 | ندر يانو اعبط جد الوقت ناخ ۰ یدردکح لا ندتشنا هردناسکلع

 1 ۳ کارت د وروا هیلعتل ود ۰ یادمرب و زو هب هات وب تاصع هلته یعددل وا روم

 1 ۰ ىدا راد تنمو رکشنم ندنعیدلوا لئان هناقووا رهامر یک كرم

 : را دا ۳ هیلعتل ود لردبا بیا ییاوعد هد اهم لكرنم که دن اف هج

 E ae E ,روما نار دم ۰ ردشل وا روبح هکر اتات و لدن

 ۰ روتل وا رب عن هرو 3 . راناو جات قحا سا

a اكو وب 9 1 لوا ۳ ٠ 

 1 ۳0 e راکنا را شلاق ll ا دحم وب ا

 : رکسع صس و ید رفظم هدنفرط هر روم كنا شا ےھارا لر صم سالا هبا

 ۲ شبا قرولوا توافم رانو هل بلش ڪڪر < هناردا كناشاب دیسر

 کم ۱ نو  هلئسم و هل ردا راغل یراکفا باب : وروا نکیشک هذ زک یھ هک

 ۰ کیم ر N كل رهلک ود درلاق ندبلاق شاو 5 یدل [ لو

 | یراتصر 5 ندا دم ی بسه دو و نوه اكا ثالاوحا ن CA هنأ

 1 ۲ بویم هدأ RG یلوبق رب همانر ارق رسم نر ات هجا د وروا توریچاق

 | تروص ر رتطم ألا هدنفح هدعتلود یکیدلک هدا ما لا نس هظفاحم تباہ

 یکیدلب وس هدنل و ما را ی درلعتل ود و یدلو ر ورع دتعفا وم هب 4 او سست

 1 3 ۷ ۳ ۰ یدلاق رم ماهر 3 ردع اصح الو دعد ال یتیدزاب و رزوس

 ۱ كنابلاتا هب هات وب تاصع د رغ و ( جال ( aa وش

 ,u و رارف 9 ۳ ر هرزوا یخ كن هبنانوب هلة و توالت قاب هلن رظذ

 | سام تناصع دا قوس یرکسف دارد .هناناساو اب متسوا هایلاتا



a 1 ۱ا ا 2 ا ا 0 هاب ماد روت  

 هدهرغل و نالوا لقعنم هدنروصح نارادیکح هدخابالیتح ۰ 0 ردراشماغلوب 1 1

 ردهع هش وا ترهاظم هم . راتعثد یوع شیاسآ هدناحرب 7 تفور ج

 1 اد هب یدعم طقف ار کج او و زو الصا ههنا و تاصع هلیصوصخو | ۳

 جد ندزخر ط ءاش ه هنعیدل وا شلاق هدنج راح لس رل ا وزوال تاپ

 رار ود و تد هد رویت هنوک رب هوا هک نی ,A ا

Nl۱ ی  
 ۳ ند هماخاد روما کد لس عولصم مهزوم هدنسهرُغل وو ) اورو 1 هدعب ۰

 شارپ و3 رار ] هنعدل وا 2 هب هلڅ ادم كراتلود ر کید تولد

 ۰ ردشلدا غیلبت 4 یلاع تاب هلبس هطسا و یلود هه رارقو و

 ی.راب ناو صوصلنالعو یارادفر طظ ا كنسلاها اب وروآ ۳۹

 ندن ویلیات <a سا ۰ رس رادقر ط ۵ رادان وب راه لوا رزیلکنا نوا ۱

 یدیشغ و آ یط ندیم” ر قارواو كا اولش تالرورپ هتد رح هرکص

I ۳( غنینق ) هوس نالوا یر و رد ات  

 ) ۳۸( یتعب هدنسیکیا یچ رکی كنل وليا ید دالبم € ۱۸۲۲ ) ن 4

 تد رح تولوا طا هیج راح ل هربلچنا هدنلناوا ی رج ةت 1(

 راکفا كنا وروا دسدا لاحو یدلو جاور هددبعرتروص یزوس ثالرورپ ۱

 ه دزعح یبسهلْیسم ناتو هللروص و و تح وه یعاعس زاق بجر کس هب وڳ

 1 اص وصخ ونداب وروا ۰ یدلوا تلقت هنماع هیلعتل ود ا تكناب :وروا ۱

 1 ولک وک هعشن ندود لوا هدکلک ىا هناما یلک هناتسناب و ندهتلکنا 1

 یلاحو كنا ورواو یدالشا هدراوت هرزوا تاک جد ك رف و ناتداص

 0 / نالوا یسا شیپ كنا راک هظفاح 0 یدلیا عشا هداب ركن یتسایفشا نانو

 ۱ ۳ هدا فب رو فیص و ود قیجاف د ینا دملا رام وم سارپ

 رب ی كنا یلدا E ا رب د وباق یدلوا رو روم را

 ا هباب

N 4 3۱ طس وت هاا او هلا ا اعاسا هن هم ا راکقا لود ۳  

 و كا هلازاي هژباف و هلیساطعاتازایشا صعب او و ۱

 یدعا لوبف رلصا یطسوت ها ی و دسیآ |

fا ال 2 و ا هناتسنات وب اشا ور نالوا | باتکلا سر نامزواو  



E 
 ا ید اغ راس بولوا لاثم هونسرپ
 | شلسوک لاثرب هلیساطعا زامتما هناتسپ رص هدنسهطاصمشرکب هک بلاح
 دیس هدننص یحشصوت و قاب كد زامتما ناتسد ص هدنامرکف | | هد وڍ و

 ۱ كمر و لصف هرزوا ج ورم لاونم هنشدا نانو یلود هرماکدا هلع ۳

 هرحراخ هدعروم س راد راد اکو توسل وس هلا ول هيس وز هرزوا

 كتا یسهدالبم 2 س هب ) ۱۸۲۰ ) هدر یصخ مع هرملکنا هل رظان

 ۱ ندور طظ تاود یکیا بونلوا ا هما رارفرب خ روم هلی رات یدرد ۱

 i هلخاد ا لس دف وا غیلبت بام باب تیفیک
 1 ۱ یا و دم ناو اا دوا

 ۱ u د هات یتیدنلو ندنسهیلخاد روما كن هبلعلود هاو هلم

 ]| نالی رب و هدنسهرغنوف اورو الاب هجورپ هدنفح یساغلوا هلخادم ندنفرط

 ۱ ۱ . یکرحیفانم هرارف لوا هرک و ن دعا خیلبت ول هزناکنا هب یلاع باب یرارف |

 .بولوا رب ستم دما راکفا هد هر اکنا هکو لاح : یدرو هل وا داعبنسا ۱

  یتددلوا تلود رب ردا تکرح قیفوت ه هماع راکفا اماد سیا ولهرلکنا
 ۱ رشت توپ وا لیکو شاب E ا ۱۵ ) ا

 03 1 . كتسيلاها هسنارف هدو  واو ندنعیدلآ نادم هداب ز اسد ییارادفرط

د ندص وصخ و یجدیراکفا
 ی رف و ریاکن ۱ ندنعیدل وا ش 73 هنابلع ر

۱ ۱ 

 ۱ او لسمو رند هنس ید عاقح الا هدهرودنوا یرلص رم هیسورو

 ا او ییدلوا راد کس كنراص ا وروا یالوط
 8 : هکراتمرب دنع یسهرک اذم كنو و یمن وق هن لک ش هزات تلابارب كناتسنات و

 0 یس لر دتا ارح | هد هن رج تروص هدلاح یغیدغل وا لوبت توالوا هرص و

 یمعاط كنموکح ناتسزوپهدریدقت یفیدغل وا ل وبق ندنفرط یلاع باب هنب و
 0 ۱۳:۲ ( ییعیهدندرد كتنارب زح > یسه دزایم هنس ) ۱۳۳۷ ( هدنقح

 | یرارفو هثلث لود و رایدلاضما همان رارق 7 او یسه رحم لم

 | هناهاوخ رخ جد هباص لود رکیدو غیلبت هبیلاع تاب هدهیعطق تر وص |

 ۱۱ شم اا ناد هلاکبو هرک اده لام تای ۰۰ رلیدلیا تصل
 | باوج هلناب یفیدلوا یرقح هکغا هلخادم هشبا و كن هبنجا لود

 ۳ ۰ یدر و در
 دلا یکندلکه دا دانسا و لج هب ولهبسور ییلالتخا نانو هبلعتل ود هدر و

 ناکا چ



۳ 
1 

۸ 
1 

 یک
 ۱ تو ات رد یبهدام مور یراصخ م دور ۱ ا

 ۱ هدناب و ندنفرط یلود هس وز هلبا ف ها ّربعا یفیدل وا لندنس 1 روما ۱

 ۱ هدهاعم نامر o ۱ ىرەداقاو جر ا بودا ناس یتفج هی واهلخ ادم ی ۱ ۳ ۳

 | هلا ارفسندنرلکدقا سرفتو كرد یفیدلوا كتو كنت ردقن كنامزو كزا |

 ۱ نامر 1 او شل وا دق هن رلهطیضم هلام هد كسي شماقلوا جرد هنس همان

 1 كن وا هبسور هر كن هام درج نکیا شفلق انس هرزوا ساسو یسهدهاعم

 | ك ورو هوا تارشا ید ییا اضما ییسهمان رارق هرتلکنا أ
 ا سل نا ) رد ود ر ( نانلو یا 1 تداعسرد ۱

 | مور هدنامرکق  راسفتسالا یدل ندنسودنک تیفیک هلففل و یا صخ م

  E Nدسذا هل وا کا راکنا یتکیدار و روس را قماق وا هلحادم ۱

 هل وا قو راشمادلا یزع را سصخ م مز یرلصح رح هبسور هدنامرکفآ

 نامرکفآ هکر شعادلا یب راصخم هور زم راصخم مر ۰ لکد
 هکملیوس رازوس یکر شمن ازاق تقو كردبا لافغا ییول هیسور هلیس همان دهع ۱

 ۰ یدالشابه هل وا تیبعتو جی انلع یرهلماس هنانکش دهع كنهيسورو

 ۰ یدلیا دز قدور ی هدنش نتلود هسیا رالاحو ||

 نالوا هلا دونم لود كن هلعتل ود یالوط نددبأت و لسمو لصالا

 الا وم هنتشر نالوا هلا ول هب سور هله 5 یدلزوچ یتافاصم طباور

 | یه شش شلوا شا کولا ۰. یمازوآ هلن خرد هم و نامه
 هرک اذلاب هسیا زاوا مچ كنسهمان رارق هرودنول ندنکو دیا شا ب تا
 ۱ کک ف کک هروه ۰ ِ ۰ u ق اچ ا

 ۳ فرص یرارو قرهلوا ناشیر یویسلاةیش و

 زغآ یربنابت رخ ا وروا نوت شالا را ندهبمالشا راش تورک

 شغل و هدف وا توام ندفرط رهو تداعڪ هرات و هدف رط ره سا

 ادرک او + یدک هک لاک يارا ها لا کش رارو یا
 ۱۲۵۲ )یه هدنتش تن سوتسعا ید رم هم ۱۸۲۷ )

 | هدنس هع رنه ناتسناب و هدهسدل وا توق ) غنیناق هدناتا وا یر ۳

 | لضف كشدا یقاطاشاب وت ر نالوا رخ ف ندهبلود تالمابعم نکل

۳۳7 



 8 برص داپ ناه توا لارت هل هراکفا هلوادم ردقهب هج رد ر

 ا يعط ناو ندیلام باب ی ر عرس هرومو یلیا مور نوجا ییدأتو

 3 ىدا اکو

 3 E : ک4ل وش ۰ یدلک هروهظ یم هعیعق عفو نراوانا هد هرصوت هتشلا

 ۳ 1 . وحاما قرەلوا زادنا ا هدنناعل 1 راوابا هداسا لوا نوابه یاغود

 2 ۱ 13 سسلارف و رلکنا ۰ یدا هرزوا كما تکرح هن رزوا یسهطآ

 1 ۱ ۳ ید رکج هیلبا تعلاع هنتکرح دن رزوآ رانا و كنواه یاعود هسا

 : : lT قرف هدلاح یرفدل وا شعا دق وانا 8 نراوانا هلا ۱

 8 قرهلو را نام قو یبصف یلصا هلبا لوخد هنامل هدنلئا وا كنلوالا عير

 i - کا هلغفلوا هباقم ندنوبامه یاتودو راشمتوط هپ وط ینوبامه یاتود

 | ندنفرط نوبامه یاتود هدهرکص ۰ راشعاقارغاو قارحا یتوبامه نفس
 9 1: ردراشقلکو ب هن راناد ويف هیلعتل ود یج وص كرد یدلرب و تالبس

 | راهمانوتساورپ هیرلیچلیا هفتم لود دورولایدل ه یلاعباب د ولا نزح خوب
 ۱ رب رفت هعطقرپ هد لا ناب ید 4هنرافس ا 5 یدلردنوک

 ۱ 1 : ید ند نفرط ا تویئسیا هلاکم یرابیلیا هثلث لود ۰ یدلرب و

 : یار وک ےیل كن سالوالایداج دم و3 رح PES هل وا تقفاوم

 ۱ ۱ هر یا شفا نایرخ نك تارک اذم بوک هلام تاب هتل
 10 ٠ لو اإ كيلف نامه هثلث یارفس ندتفیدلوا لداق یراکفا فلات ۱

 ٠ 5 ف وپ ندنداعسرد اک ار دن د رل 4 دعس یراودنکو بوغاز

 6 رکاسعو لاخدا یرکسع فار 9 رادععر ههروع هدانا لوا هتشدا

 ۰ ردقعک د نوت نوش ی کش تاستا هلا جار =| نداروا a سهم

 ا نامه كرەلى قعح ییعوفو هب راح بلس ا هن رزوا كنوب

 | نوجا یسعالحالس هن روغوا نیبم ند كمالسا لها هلجلاب لبا تدحو

 و ۰ یدلردنوک هلع ما وا هدنزرط همانناس ترف سصتم و تالو

 ۱  یتیدنلوا تګ EA دهع تارلماعم كنولههسور هدهبلع یا وا

 رز -یلصا نوا یعازات تقو در یسهمان هدهاعم نامرکق ۲ هده رص

 تولوا حردنم هرتفرب والو یدننشع ها
 1 : افا هياعتل ود دسدا ول ههسور

 | رودا فارنعا یسودک یتکیدلیا هدهاعم دقع هناراک اب ر هلن كماعا



 ی یا و یاشار شما یر

 نالوا شازاب هنلبکو شاب هیسور ندنرادص ماقم ابقاعتم هچرکاو |
 ندهنسح تاب نالوا یمدق تالسم هند تنطلس هدیماس توتکم

 ل حا رص یددلوا رکشها وخ هحالص و لص هدلاح ره گویا ۱۳

 یعددارا نوګا برح نالعا ههل وتل ود كنول همس ور هد هسا شفلوا |!

 رار 9 ةه راع هرز وا كماعا توق قص رف و هلغلوا شش ت هریک ملا تصر و 1

 یلیکو شاب هیسور قرلوا نعضع یه راح نالعا یتیم هنغیدلوا شمر و |
 هرص نشست د وع كنارفس هد همانا وج نالوا دراو ندنفرط دورس تنوق

 9-0 ود رده را بلس راهلماعم نالوا 8 ل ددلعتلود ۱ فرط

 قرەلوا دهان یرلهعتم هلبا ر ا ندنفر ط یلود هبس ور نامه و شق و ۱

 فرط ده رژوا كن و ۰ د D4 ا طض یرلتلابا نادعد نا ۶

 یو یکتا اک ید دنس جوا قرف ید نافارا 1

 د رتا هوا ندد- را ط ا وإ 1 رفو “لگنا ۳

 ۰ ردراشک 4 داعسرد هد هرص ول

 .نانلو هدنداقتعا ر رولوا شیاره هل تم كن ولق لها درح هداننا لوا

 اشا ور نالوا لفاغ ندسع دلوا طرش كتعاطت-سا هدداهح صاو

 ك رفهدهدهعلا تد رق هلا ریپعت یرلاب ور یراکدروک كنيضشلم صضعب یقاط

 "هوق كنهیلعتلود هکوبلاح ۰ یدراردا رب شدت هرکیدکی یتغجهثلوا 3

 شلناترشابم زوده رزیظنت همه رک اع تولوا تا رج هاك . را وانا یب بن هاب رڪ

 هیم السا ع ند نعيد وا لیکم ید یسه ر دوق EL یادت وان

 راد وا هاب باب اعم هد سا راشم الابح توشالاح 4 اراک ادفردق رد ۱

 هداب ز م ییبلاطم دنا لر هلک رد 4 ه ردآ ول هبس و ر 4 _:هح یعددل وا

 كن س همان رارف رک لا تلاش هه سد ندک دردتا لوب هب هلعتل ود

 ۰ ردٌش ردتا جرد دنس هاصم هلردا دا یلوبت

 تولوا دود رع هحرلتل ود به یسدر هال یلرلعتسا كن اتا و ردق هتفوو

 ین وق هنلکش هزات تلابارب هرزوا قلوا حبات د الم ٹلود در

 تولوا یراح هدنعح ییمعت تكنکش قحا ثح و شغاوا نالعا تاعفدلاب

 كنس همانرارف 9 هردن ول u هنس ورایا اهدا ید. a هردا



 ےک یصحح و سوسیس تیز

1 

۱ 7
 

۲ 
1 2
 هم 

 ارام ابا او د ا لود هک یا ی طرق لوم
 ۰ ردشلر و رارف
 لصاوه هردن وا یربخ یتیدنلوا اضما كن همان هلاصم هنردا هکهل وش

 كنهلعتل ود هرکص ندن | نادرا درول نانو یرظان هبجراخ هدقدلوا

 وا ناتسنان و نالوا لک ےک تسدرد قرهلوا سو ام ندنساش

 هنوطکساو نانلوب لیکو شاب یتیروصت یسلثوف هنلکش هلقتسم تموکحرب
 هدقدنلوا فیلکت + هقنتم لودو تکراشم هنراکفاو كنا دوا بوجا

 ۰ ردشلدا نالعا یالتتسا كن اتسنانو نامه هلکعا تقفاوم یچدرنا
 سکر ھه هلکمر ولک هدوجو یتلود نانو رب تعب هلو نکیا قو هدرنهذ

 یک یس هما هخاصم هنردا د هیلعتلود ۰ ردشملاق بولوا تربح ةت سامد

 ید هلنهجو بویمهید "یشرب ندنغیدنلوب شمریک هنتلا لیقث لجرب
 ۰ ردشلوا روب هتوکس قرهلوا رطاخ هتسکش
 یحدرد نوا كتارزح یسهدالبم هنس ترد یللا زو زکسكي ًارخۇم

 یسهرقفرب كنفطذ یکیدلیا دارا هدوتنمالراب كندرآ درول یوک

 ۰ رونلوا داربا هلبقر ( ۱٩ ) هداتک لیذ نوجا هلئسم

 ۱ چ هرطخم
 هدنس هیعاد هاج یرلسفدوتروا نالوا یراٌشادبهذمو رد هنوا ولهیسور

 برصو تاورخ ندنجما راسةدوروا هيا یمیفخ ضرغ ۰ یدرونروک
 ۱۳ ۱ :تناسایارا لا ات روا سا سا تسود یماوفا راغیو

 ۰ شعا كعرو یتیذوفنو مکح ردق هنیزفروک كيدنوو كا
 هرزوا قلوا تلوپس قیرط هنسودنک نوحما كم ه یبا مور طقف

 باحمالایدل ید یرلعور ۰ یدررب و تیمها هن راشیا نادغبو قالقا

 ۰ یدراتوط هدلا هرزوا قلوا تلار نوجما لامعتسا هدنملع هلعلود

 تداعس ندنفدلوا یمولعم كرامور نامزوا یسفخ ضرغو كنولهیسور

 یی رس یداحا والا اهد تدمر ده سور بویلکب ندهیسور یني رللاح

 لافغا یرلنآ هلیزوس بهذع داحا هلتهج یقیدنلوب هدنتن قوط موتکم
 ولدیسور وریندنروهظ كنلالتخا نانو هيلع ءان ۰ یدرسیا كعا

 هدنعح رانا ندهرناکنا هدلاح یعیدلوا شماعا هدعاسم هلالقتسا كرل 7

 ۰ ردشمامروط وشراق ید هتاصع ندا روهظ
 4ک



 هلی.هسبالع قلوا شاک هدوحو هلیعاجا كناصصو الع هبریخ عفو |
 هنیرب هینید تبالص بوتوط ییلوب بصعت هدایز كب یلاع باب هرکص ندنا
 ندنوب ۰ یدل |نادیم بصعت بابرا ۰ یدلوا معاق هن اراک ایر بصوت

 ۰ یدلشالک | یتیدلوا قاقز زاهتتچرب هرکص یدلروک ترضم قوچكی
 راکفا ۰ یدلدک ویا كي هدهرکص نکل ۰ یدل زاو ندقامو
 لصاطا ۰ یدلکح یسزابخ هدکن وب . یدلرونک فعض ههشد

 ۰ یدمهدیا صلع ندطد ره و طارفا سو تلم یلبیح هملعتل ود

 ناخ دیح ادبع نا ناعقنج ba9 ۰ یدمهدیک هلادتعا هارهاشو

 مادقا كن اشاب دیشرو ۰ شملا لو لادتعارب هدنراتنطلسمصع كن راترضح

 ردشل وا

 ةولصلا وماتلنا نسح ىلع هلل ةنملاو دما

 یلعومات الارخ ىلع مالسلاو

 ماركلا هاعصاو هلآ



 وصون

CE} 

 < یتروص نامرف نانلوا عنصت ندنفرط اشایدیشروخ #

 تامل الا دعب

 هرکص ندنراقدلوا بلج ه هی اب سابع رهاطو رادرپم وغآ نالوا ش

 قرصتم یعاعس هن ول وا ا هم رابلج كنس هقباط هعسوط

 نتوقرم نیتفناط ندنرقدلوا شفلق هطساو هلابقا ماد دوم ندعارک

 نیا مو یجندب یجرکی كرخال عیب ر هام كلردا اک هم هلعتل ود فرط

 كردا عضو هلع یتیدلوا كنسهناخ هبج یتسهثیبخ یاسیشاو لاوما هلجلا
 تئابخ دوجو دتر وص یکیدلرب و یار و یتیدلوا هدکعا بلط یار

 هنفرط لادصک و بق نیم یتکعهدا نالذخ ران یاقلا هلباهناح هبج ییدولآ

 یا را مع لع هتنیماضم و ,لصاو لهقش هعطق رب كخددلوا شَعا لاتسرا

 كمين س تنطل سو دلعتلود نس ۰ رد-شلوا لماشو طبح مهناکو لم

 راوطالا برحمو ردم كماظع یارز و و یهاوخ ریخو راکتقادص

 تيجو هببهو تمه و تربع نالوا هدکتاذ هلک الوا یهابتنا بحاص

 الا تناغا تاک دعه واو هام طبس رغ تماع او

 رادتفا راث هندقت هن راهظ| هلیلج رخاغو هلیج رام هدب رالاپسیما

 . ثبثت هل رهط ساو سابع رهاطو رادرهس وغآ ناموقرمو هلابقا مادر
 . ناریمریعفرصتم یغامس نیر ز رپ یجدهنبلج كنسهفناط هغکو شفلوا

 . ردقیللا موق تیبخ بول وا رب_هس و طی ندنفرط هر وک ذم هلق

 ندنکودا شلوا سوبأم ندا يح قتراو شعابق ههعلق جا هليا مدآ

 راکرد هدکقحو رهاظ یعیدلوا لراکفا واهو لابخ هنص وصخ قلوا

a E O 

 نالوا نصعم هدهعلق نورد هلسح اشا ىلع نالوا مەناھا شدا بوضعه

 " د
۳۹۶ 

1 

 سا و 7

 n ي ف تف



 دق ورللاعم درب كتنارامسا نالوا عقاو ردو 4 دیش هرز وا ئ ا صتعم 4

Aكح هلک هروهظ ى دەل و ندنو یکی دلو ربتعم و بص ه دم هلا رادجات ۱  

 تولوا رها و یا یعج هنلق یازرا مهناهاش 2 هبلس دو دام ا الإ ۱ ۱

 قالطاو وفع كموقرم ثیبخ نالوا مهلکو لم رابشتا بضع راجود قصا ۱

 نالوا عقاو ا قالطا مدت و مولا اوا نک || ۷ ۰ ۱

 نالوا رودص زب رتدالج اباطخاکس هدابلوا قردبلوا لوبف نی رق كماقلا |

 یمهلازا و مادعا كموقرم ثیبخ هصبجوم منورفم تک وش نوا طخ ||

 تص وصخ كم رب و یارنکیا كءو زج یودیا مهنا و مسخ "یعطق بولطم
 ندعل وا مهناهاشداب نورفم ا تجوع لرادتا هراعشا هوقد وب

 رولوا عقاو لراعشاو اهنا هن وکر راد هنص وصخ یار قد هلب وب ندنوب ین | 1

 هر وص ر هموقرم ثیبخو یفجهلوا كسداتو ردکت بجوم هسیا |
 هدع هناهاش درف دز د یار كکیدر و هدناب و ودا شمرب و "یار ۳ 3

 ا رولو بار ی و اچو نواب نوع اک
 تنکم لج لذ و ااف هلمسهلا زا و معا مدقا نار ك و

 مهب رادحات نورفع رپ نوایه طخ نالوا رودصزب ۳ ۳ كما ۱

 e ردشع وا رابسد هلا eine و رادص ام ردغلا لیلج ما وبا هیج وم

 كيندودنا تنا وج و ثول هلب راک ماا مدت هظل ر كموف م ناچ یدعا لا

 یتبم هن یدل وا مهن اهاشداب مارح یاصقا یریهطتو هلازا ندلام ٌهفيحص

 تریغ مولعم یمنیدلوا راج هلمج ور یعوقو ریصقتونوامت هنوکر هدناب و
 تیافب ندنسهدام یارو تفد هتکرحو لع هروک اک | هدفدلوا تكعوزلم

 ۰ ردشنوا رداص مناشیلاع نامرف هدناب كلتا e ردح |

 ۲۲۷ هنس اح لئاوا ٠ هتفابفرش

 و و

 یاری
 < .یتروص للاخ نامرف نالوا رداص باباش نامش و وقت ۷

 روا روما ردم ملا علا ماظن مخو مزح ري ثم مظعمو مرکم روتسد ||

 فالو ةلونلا ناب دی اسا یًرلاب مانالا مام مش بقاثلا ركفلاب ۳

 یلعالا تاللا فطا وع فونصب فا ناجا یاس ناكر ك

۳ 
Ak EE 

 ۱ ML رش تاب راکم تی نس داخ نالوا رادید یدیازو ر



 ۱ لا الا الاح 9 متتطلس رودص مضفاو تلود نیطاسا مظعاو

 . كنیلبامور راطفا ا و یرظان تادن ردو یبّیلاو لنا مور لاهیتنالاو

 e ربع ر زو رور تیج قیسا ردص نالوا یربهر رفظ رکسعرس

 RN مکح ه دلالجا یلاعت هّلامادا اشاب دجا دیشروخ

 قد زوتوا اش : ىلع i هد نالوا تعلو نات رفاکو تلودو ند ناخ

 ۱ ییاوو یرفو تابصف و اصف هك وب هد م دنس تنطاس و رند هنس

 ی داد دالوا رک و یسودنک كرك قرهلوا قرصتم ؛اراقاصس لماش

 E | زگ هدادمتو دحو هن اهاش تایانعو فاطلا عاونا رارقسالا ىلع یتاةلعتمو
 زا رد كنه ردقو نکیا شلوا لئان هعاهاشداب ر عن و ناسحا رهن جن

 ا فالخ هنعر زو تکلع ناطق نانلو هدنسهرادا رز توب ر

  هلایخو رطاخو شماعا تقبس یلتم هدګ رار اصر *یانموارغ تعیرش

  ییدقا اد هب یدعش دل ردنا تراس ابامیب هراذاوروح ولرد ولرد ش تاک

 3 وات هدهر ره تویمر ولت كت هدنفورب چ و شمالاق تئابخو ا

 . هسیسد نوک انوکو هلرل نهج راس دوخاب هیلام توقا هبا ررهظ

 | یرغ ندنعدلوا ي لخدعو لا ها هراکشاو ول رک هلبا رتعنصو

 ۱ ۰ ۲م ا ا ناو ركل نالوا لوح متسمرادا ونک
 ۰ ] دالب "یلاها بوراقیج رلالتخا با رو ولرد بوت لا ید ءرقاتسو
 : ۱ | ددو اترا هلا طلست هنضرع كنفکو هنناحو لام كنك نددابع یارعف و

 در . قوچ قق هدراضف نانلو هدنراوج یک لوک یراصو رتسانمو رهشیکی و
 | نادناخ یلاوح لوا بوقیج دقاف آ یایدعتو ماظم كرهریدنوس رهن اخ

 هل و و شعا رايب ندنراناج هلردبا روجو رود ندنرانطو ین اکو
 اب ۶ زانو ینمو رحز ندن اکرح اضرو ما راغمو ارغ تعیرش فالخ

 ۳ و تاضبوو اصن نالوا عقاو ندمهلع تلود فرط قلارا

 | ااو غ ھل نکیدلی هن . بویت وط قالوق ج هت اراطخا راد هتقاع

 1 u تنعالمماد یغددروق وریندتفو ېلخ كرد ا نایصع هفیحا ندمحآ

 | همیلع تلود بوت ابق هنسهعلق هب اب هلا رابکتساورورغ لاک هدننعض ارجا
 . || هدنداسف تلم مور نالو عوقوو شعنود هنلطاب عز كلی هروط وشراق

 هن راروک یلوص و هروم توراتبخ هن ادیم یتقافنانالوا راکرد ره ید

 زا تهذمو ند یی هلا طا هن رزوا دم تم ا ا



 ی سا ها تک یوتاب تقوا 1 رب یفیدلوا |

 ماظمو داسفو رورش لدابعو دالب ردقو نالوا رک باج ةعیدو |
 ل اکلمو ًاعرشو مزال همام تفالخ باسنح یساراتروق نداد

 نالیر و هدنفحندار ۶تعی رش تناح هدنابل وا ندنعیدل واثدبخرب مج وبحاو ۱( #9

 ۱ نیبعتن زکتربغ ی نرومآمو ارزو هنرزوا دگبج وه ده رش یاوتف

 | اکسنیس هلا راشم ربع تناطف رد تسار ریشمو ر ظذ نوطالف ر زو هکنسو

 ور تیم دی لس دادم و را
 بصذ رتسک تفادص رکسعرس القتسم ههداعو نس ندم اهاش فرشا

 لاکو هدارا هرزوا كعا تمباتم هکیأرو ما نیرومآم فا قرهنلوا
  هدکت اذ دنس ءان دتنغیدتلق ,دافاو نالعا نسکره تارا مت ناو تا

 دامو قادص و ید رم ران ا نالوا زوم رح و رخت هدک دیلصا ترطفو زوک رس |

 رودص هج وم هفرش یاوستف نالب ر وو یماضتقا تبالصو یدنعثوم
 هباص ریادت لاعا هدیاب و هرزوا یساضتق ماب رج اضف نامرف ندا

 راس و تنم جزو را دن رومام هعزال یاشا ها ا یارآ یا او

 ناسا ین نابم یتریغ رکو ار یتحارو .باوخ و تقایلو رو
 د هاد ارا و الل داالاب هل هراس ن واو رسا کر و لب ص

 هجرد لرشب عوو قییضتو رصح یک یکرک بوربدغاب هربخ و بوط
 || طبض یبهموقمعلف كر هیلیا ارجاماودلا ىلع یماقهاوعسو نالوا هدهیاین

 . ییسازس یازح بوریک هلا ید یموفم قش هرکصذدک دلبا رسن و

 یاتشاب یو فا مالش کردا ون کی و سی
 رابرد هلهتطاسو هدح ماد دجا لرادحمس نانلوا میفرآ یردق هلیناسحا
 كتيعم دوجوم هده ا راو هللا تیرستو لاسرا ههه ارادن اهج راعشترغ

 یتیفیک یراراذکتفاط تمدجخ نالک هعوقو كت انعتمو ناریمرمو ارزو نالوا

 ناکی لهدراو تاررص و هن اهابش مولعم ندنداق» كتا, رح نالوا م دقت

 یعوطقم سس كموق رم ناخ قرلوا مهن اهاشداب روفوم تا روظم ناکی

 نا درج مهن اهاش داشعا تی ریح دارم ےب یدناق تربع كس عضو

 ردقونالوا روضح یب ندنت ایدعتو دسافم عاوناو نوز هدنلطد كموقرم

 ناف شش یساتروق نیت دعو روج كنو كشعر "هزمو دمج تما

 هلا رجا اا ج ماکحاو رهط تع ردا نالوا هیمالسا
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 EI SLE SARE ARI OLE A ےک ج ج ج

o 27 لوصح كالادبع E 
 هدم وام دز یسی رغوط كنيقفوم هنسملاغ عافدن كن اخ وش هلغلوا

 )تا ۰ ردشلوا بجوم یه اهاشتیظ و ظح لاک بو هلوبقم تباغ

 نیم ند ندنزو و مرکمو رارقر یمر زو اوللاروصنم یک كنس قح |
 اسا هلج ر امو هلیلح تامدخ هصت محن هغیهر دنا تس تنطلسو

 با شابو ناح هتشدخو رارپ هاکنس بودا محو زی زع هدناهجود

 راد هرهب ندمنا رادجات لاوسنلا مع ناوخو راذروخر ید یرلناشیلاج :
 و یو ن نام تقاطو باتزا حراخ هدصوصخ وش ۰ نیمآ هیلیا

 اتکا تباصا هاولد سلام موقع وش هلا تناتمو مادقا لاکو |

 نالوا غب رد بو لوذبم اماد هدنفح بوروت هرزوآ مه ارراد
 را اا چرا یامد  EES 15ها هجوتو

 و یارزو هللا هلبا .تب رهظم یجدناقرب همهناهاش تاب آ نساسحم ۱

 دکالوا قبال هنیسحو نیرفآ راذهدصو قاف هقنطلس ناکراو 2

 فر یا ارو نسا وادار هذلام یا د شیش كناعم تری
 ا ت ورو م نو لوا نکسک

 بسک زاشا هدننب مدینس تنطلس یاقدصا راس هلدتهج تدمع فاصوا ||
 یبهقلطم تلاکو بولوا منویامه رهم لماح امدقم ادعأم ندکتیدلوا شقا |]
 کد هاو و شعا راسا باک | هلبا یمرک ۱ نادر ناونعو زارحا 0

 دارم و ییدیضع روماو ریسج توطخ ر ره نانلق كج ندر ک *هدالق 2

 بوضفم صیصخعل و و هدوحو نا مه ارواد دام تنسف 1

 ردق بوراتروق ندنسیدعت تسد یهللادابع ماطر هلب راک ماتا كم وقر

 هل اطفو لقع لاکو شمرب و فرش هج هقشب جد هلهجوو هکی رابتعاو |
 رب ذزو شعا لاصحدا قاشعا ونرسزا دعهناودخ فطاوع فونص

 تولوا مريع تقادص  OSو رک عآ یدنآزت ن ران نآ و راکرد تهج ره زا

 م اها شداب هنس تافطعت مراکمو هن اراز ہش بلع تاهجوت نساحت نالوا
e یلبامورو نانلق ضب وفتو هلاحا هکننچب ۰ هدهع ید دلو ندن و مسا توم 

 هفتم نول اقو فی رش عرش یتاصوصخ ةف نالوا ع رفتم هنکللاو

  RISیلبلاو لیا مور لصالاق ھوش تودا تور 8

 یراج هنف رطره كلبا مور رو یدوفو ما رخ تک |
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 ترین ول یتیدلوا

 نا هلبا | و ییذوفنو سا هرالع ۍراقدلوا ب كن ادن اح عوعو

 شیاسا لاکو ll و تاج كناتفعضو ارتف نالوا ايارلا قلا

 بالا تاشو و استعا فرط فرط دزص وصح یراتحارب ساو

 تولوا نیمز یور هاشنهشو نیلسرلادیس ترضح ةف ےلخ مه ارادجات

 را هرزوا یلیلج صذ 4 0 رمالالواو لوس رااوعیطاو هللا وعیطا ۳

 ندا صع ەھ | وب دخ یاضفا جا ر یاضر هدلاح رهو یییدم و

 یک رز رم ندن و 7 اھا حاحا تد د ری لنهج یسهلازاو

 نالعا ییک و دا ترا ندلاسب کس ٠ و افت كات هلج یتداو

 بوغ رع روطو نسح هح و دحج و یه رکسع رس رومآ 3 هلا 2 اور

 هرشط ندک زوس هلتفلاع کسو بییطت و فرطلت :یرلندبا ا حب 4 (يقتسم و

 ۳ 9 زوا تالالقتسسا 9 تصخز ا یراهلوتسوا ا رو ]وا ناقیچ ات

 اضافو کک اطا تردابم ةا روم ِ یاشا هلا او هي اا : نایه

 یکی رابتعا و ناشو فیظلت 11 راس ترج تاذ ی اهاشداپ

1 

 زار ۱ 4 ارا ےس اح قاقتالاب ر رار 0 U قرەلوا كاا د وجو بولوا

 مرو ندروتسد یسیلاو هروم 0 شاتا تقادصو ی نسح

 ۳ ار هلوص و ید ه دم ەت ب اھا شدا نارا |

 تمدح هد ودو ںد روغاو تب ور فرص تيش و هرادا هرزوا نسیم ۰

 1۵ "رام و تولطم جد 1 رها« تی رطاح تلیطت و a ها دارا أ

 تح وه روع” العا تو رب دنحود هرمنا رس ها فیعضتو" لب

 ۱ هول وا الو اشاب تیتر لر مر زو و صس یراق ےس ۱ یارسقاو رشا

  ناسنیعتعو !صاو ارزو ناک هدیلبا مور ةطخ قرد

 ره ت هنفالخو ا ضا ۳ هب هلج ی اک ولم نام رفو

 ۲ موقرم ناخ ده یدوتو ا تمادنو .نارسخ کر هدر رخاو

 نده ۳ بصعو رهق رهب یر ندا کا وال

 ٠ كموقم ا لصاخللاو یهدل وا تمالس اس رهن رل هک وا

 1 ه دم | وب دج ماسسا تم )ا رع مایا ی كولسو نیم هتفادص و حالص

  Nاحا و تیانع کس یا ورح ربمدنو دع ریش هضبقر و ناتا 9 ۱

 1 افاطاو یسلاو نام رد رو اا ىلع جالا مرزو یظفاح ز زوم رعاو شات رع

 | مر زو یطفاح یتخ هنا اناسو اشاپ رع مرزو قرصتم یرلفاص هبنایو



 ا رو یاب ات و تیک راخا ماه اشاب نیس
 | روهظ خد كماستا تريغ ناکدرک رس راسو مارک ناریم ریمو یراسج و

 ۱ تبظ وظح و شیاتس بج ومو هناهاشنوامهمولعم یرلتمدخ و قلرارب ندا

 . دم اراشم ندم ولم فرشلاو دحما عمهسم فرط قرهلوا مهب اهاشداب

 ۳ ولکیلوب ید هعرلاوق ناکدرک رتسو آ نهاو نارمرمو لود حد شما ریش

 اعا نیفلو شاردنوک رلاش عاوناو .اط لقو کرو رو شوفو

 اكا 5 یلالتسا و هلماک تصخرو ایست یهارویغ تامدخو امافاو
 ۲ ۱ ۰ ظ ا ا خب یسهاجو زادصا اوبا
 1 ۳ 1 ۱ ا هدح ماد مهارپا مهناراب رهش ناو یادنعک الع هدمهن اکو لم تات رو

 ۰, ودشم وا رایست

 میت تاوطخ یم و امش تاش رشت هدفدلوا كءوزلم تیج مولعم تیفیکا

 | تقادص رد یک نوا کاش تی تاذ لانو قلت هلبا لاو

 ا تلودو رع ماود هلردا دش هکتریغ ناس عرش ا هنشو

 ۰ راشم یرلکروک ولپاق هرسارس روصقو لاغتشا هتنوعد ےتکو شورف ماوقو

 ۱۳ ۰ سا را وو يراود یکی لاو وا شک | ها

 هرانل وا تافتلا قيال یخد یرللاش هلر سابلا هلهج وتاکید هلید هن اکدرکر سو
 ا تن ر لا لا نیر همزال اردا اطعا
 نزا دعإ یتساضتعم تيجو یامزا راک و تیالصو انشا روما كعدلوا

 قرەلوا رمالاب دبن سمو یآرلاب لقتسم هدیلبا مور راطقا هلا زارا ید

 ناطقو تیعر یارتف نالوا هللا عیذو هلبا تیّوربولطم قفورب یداوم ةفاک
 ۱ ا دو هه اروح للغ لس هلو ندو کلم

 | ادا نک ده یدعشو تقال فرط هنلامکتساو لاصعتسا كاسا یرالوا
 و کرد مهناودخ راظتا هنزور و روهظ یچددعب اعف وللثم یییدل وا دوشم

 ۱ هدوجو يرد یمزاول تفادصو یهاوخ رخ تیجو تربغ نالوا

 ا ا دا د لایت لمح ولا تورو
 | همه ارادحات رارق تا رابرد یداوم نالوا امنالا مزالو تمه لج لر

 4 ۲۳۷ هنس ج لئاوا ف ۰۰۰۰ هدناب ک الا تراشاو رڪ

 ٭ ورمو $



 نا هداشامآ لع ینارز لا شنا تلاش
 چ یرلهرک کن دیفخ تارباخت ندا 9۴

 د یا تاج ندا لع 1 ۱
 رطتا کم اهاش باد ف بست یاس ا ما تار

 نوک وب قا تول وا یر بلس م والعم یودا هد درد 4 یرن و امت دعبع

 ۱ م ولعم انعر یعیدل وا راروذحم صضصع) سرا راتو a لرهبد نیراب

 لید كنسافا یر زوفط نوک زکس دقه نوحا كنآ ردن راموزاغفأر

 هرو ذم صو صح ندنف رط نام تاب 2 رک ندف رط و نو ردهرز وا ی

 هدتک رح هر ندرب هلو ك دسر زح هرو قلار راوش یکج هيم هلبر وک هراجرب

 قفوم هن ریخت و مت ردا هاا هلو ا ۵ ز رجب یرادل وا

 ه هم اغع تلود نوک بومهشوا رییدنو امار رب مش ؟ دعقدغ وا

 هد رادع كر داغر راد کیدو ید داراو تارا اور
 هش راح هاک هرم جد ندنفرطو و رارما هلو جد تفور قر هل وا

 ۰ هدناب یساریدتا یل شات

 ) هرک دن نداغا ل

 ر تر نا 2 نا ات قلم
 دغو لمد كن راتیضح نایک ناطاس چ N رطع

 6 e بولوا یرانوپابه روظنم با بلج ندهن زخ
 | راردهرزوا نبا ها رەد رشعا ظ هد هلف ید یرج ےک هورک یهاشداب

 ندنرلن وامهرا ردا دک یاننا هک ون مزلا رله ر هلباتفیسل رنو هدام

 یو ست سس تن ی رک ندیشدلوا شمالک | هجوپا
 یرلقد هدنامزوش هد هسا 2 روطسم هدح راو ضعب یرلقازم نوش وا

 یرلفذل وا نک اس هد هطاع ل اسارت لود هسذارف و وقسم ییحرولیشالک | کر

 تونل ا هلا ا هداب ز لراقع ضمب ندنراقع ئاغ هدنرراوح یرلبارس

 هب هیلعتلود یراکجم دا عیرسوت كر هلب دا هوالع هراروک ذم یارس
 ندنکیدنروک قاطدالام تیکت و وشمل ردن وک همانرر ندنفرطراروفسم لارف



 و ی رو را لرد دا نم 1

 | بویمرپ و رارقالک و سلحهص وصخ و یرلکحهربدشلاح ید راراحم و رب ر

 جا مولع يد لوا ضع فارطالاب ندنرهرص زالوا رولوا راجان راج

 Ro باهاش ا
 ی ۷

1 

۱ 
۱ 
 ا

۱ 

۱ 

 ۱ || یوکرازاپ رایچلا هدکدلردلبب هبیرهکی هورک تبغک هری هلب راترضح
 ۱۱ 223 ا بلج ن ورا ارو قم ور یرهتدلوا تول

N Nطق هرریقس ناه هلتمج ی  || 
 و یرادس رت كن رکی قلارا وب مت ایه و دافلا

 1 ۱ هروک ذم هورک هچرک نعول روک هراج یربغ ندتفورارها نه هدا زب و

 | یشهقشب ندهدعاسم هرایچلا یدیلوا شمافلوا هلاوح انتم یصوصخ
 و دیشیا هدرز شيا لثاع اکو و هدناب ون روک ذم هورک قحا بويعو رتسوک

 4 | ینامز رد رب اناث رده ورک رب رولوروس هجناوحو حارخو هجوک |
AP NEREهاب قلروی  . E 

 ( هرک ذی هبیدنا تلاح نداقا یلع تلذک )
 .ندنفرطزکد كنسمر زج هرومهک رارروب نامرف یراترضح نمدنفا ولتک وش
 دل ۳ یا ود كن ر ۳ اشا ىلع دمع یسیلاو صم نوڪ“ هظفاحم

| 

۱ 
 ۶ تولب روح نوا ھه ا ندنو هاهاتش هک رف ینغل وا زوماه ۱

 ا و رر ا ووا ربع رلوق یا تفاح |
 یر فارطالاب هنت راستلا نو یایک اخ هدب رارک اجو بولی روب هناکولم ۱

 هدیابلوا ردشفلف راستخا هنب ربرګ ج "درک ذن هدقدلروب زب وج یسشلوا ۱

 0 ( باوج نددنفا تلاح )

 یر داسفو یرلمروط وشراق ه هیلعتل ود نوکبوک تنسهرب زج هروم ۱
 د ییلاو مصم نو هراچ كو و لوا هادملروب ن واک اح الم

 IE هلا چ وو هبهروک ذم 5 هرب رج یرللوف اشا ىلع

 . هدنفحروک ذم ص وصخ جد كن رالوق و و یعیدل روس بیست ندهناهاش ۱

 ندر رکعت كنهناهاش تاغا وش یدل وازم ولعم ا یرهلغ هک نزا ۱

 لات زعر ردکنرا هناهاش تاذ ریدنو یأر قحا بولوا رصاقو زجاع ۱

 " نوتسروب 2 قفوم هدلاح ره یی رب رادجاتبانج یرات رطح سدهو

 ۰ هدنابلوا نیمآ 0



( ET 

 | اشاب مهار ول ود یرک هن صان هرو» تاک ی-سح شبا قبسا

 یھا شدا ترضح دام یساردنوک نوا طخ اب هنف رط یراتضح |

 یری هد هبا نوجا یربضست و جن كنغاتس هروم ردقن ره شاروپ
 یاشابهلبا هیلا یموم "یدنفا یتیفک ییسلنوق هنت ماظتاو ماظفر كنغاح وا

 بانج فارطالاب یودنا یتقحو معصم هد زا هلاکم دصفح هلا راشم ||

 بناح باتکلا سر هدربدنو یارو و ندیشیدلوا شمالك | ندیهاشنهش

 شف ,یملاللوف هلرحا تزوص دواب او ول روک دم یاخوا نا

 وربندشرانوب یدیا شفلوا دمعتم یراالاو بانجور ندنخ رات یدب رکی
 ید یراکح هم هروک و ندنشیدلوا یرادجات "هدهاشم یسهعفان هرمرب

 ندنراقدلوا یلاخ ندهقیع ٌةعلاطم نوکب وکو ندنشدلروب نوایه ٌهظحالم |

 تای ندخداوا ولا ردد روک لک و و تو

 یس هاراو لیصح ینعورفو لوصا كن ر زو عیش رب هلب وب هديهاشداب

 ندنرلیماس عانتماو لامها كن راتاود تاد یغجهلوا هدزکم هل ید |

 عحارو دام هنفرط تاوذ هيلع دقع هدهناکو لم تاذ ندنکیدتا تشن

 كلا یوم باتک صوصخو هروک همهنازحاع نظ مدنفا هتشبا ررتسوک

 ۰ یدنلوا رادتا هلاح ناب هلغلوا شفلف لوح هن رریدتو یر
 ( تاوح هاغایبع ندیدنفا تلاح ) :

 هد لان یر و جن كنسهرب رج هروم تاک ییسح یشابشواح قبسا

 ارساوتعب هنسلاح تناح یرلتمطحاشاب مهارا رکسع رس نوامش طخا

 هنت ماظتاو ماظن نسحرب كنغاجوا یر رد دب
 اد هناصوصخ لئاع اکوبو یفجل روي هلاکم نخ نوحا یسقلا

 نخ عفاولای شلوا یرهنارد مولعم وع وم ل یرلسلود ص و صع

 ا كر وک ذم عاحوا هروک دم هلاک ندزوب ر عل هدهسیدنلوا هلاکم

 شع دنا راکفا هدنراغم كنهظحالم هدناب و هلا رولپ روب هظحالم قو

 رک دن یم هب و سټ هلروص نتسحر نامز یغنف هروک دم غاحوا روئلوا

 هنداعسرد یجوم ريم ىدا رولیشالک | یساپنا هجهرکص هتفهر هسیدنلوا

 تاتلاکم اد هروک یک یو ندنفرط بوس هک وا نیم وع

 هنن را هبلس یابآ اخ لیصف هحور هدفدنلا فارط الات یربخو تولیشالک |

CEY 
 حس



 د نانلوا دقع هدننب یتلود نارا هللا هیلمتلود

 : اريثك صخ ینلا هلاضفاو هرب هافلخ ىلع دودحا هلاعف د ومحل ا هللدحا

 3 بها ولادیعس مهف بقاوعلادیج ناریغ نکقلاو ةزعلا جات نیطالسلا نم

 نيا نیدلاذه كولم نیطاسا ايس نینمولاةفاک سلا ىلع بغر بقانلاو

 E هنا مس ریا ةن قصورعلا ةلراتت ا نمالاو قفواال هنادب

 امدعب قافولاد وع نم رتتساام نیتلودلایب زربا ثیح هناهرب ماو هاش

 1 فک ام بغ فالتالاد وع نم رظش ام نیت رفع زراو هنجاون قاقشلایدا

 دی

Ce i Aer ac abn K2 | LOE 
 ا 31

 : روقتو ىلع نم رودصلایف وام هفطلب ع زنف هذفاتو هروغل فالطتا فایصم

 غ ما ىح بوی اناکم نع E .بولقلانیب فلا مت

 لکا امد اناسع انو او ةافاصملا و نمالا رورس ىلع اناوخا

 داها قب رط دادوال لهسام ىلع هرکشن ءاواتلاو عدبلا ةنتسو دواره

 ما .تلسرلالجا تعز قعحصب هلسفو هل ربقلا لها هنادعا ىلع هلبسق

 هلوش و ما ولو هتک ءالعا یلامهدش را.تیح نیاز زوح نیصحل داحالاق

 ا 3 ةرابخاب .مهدناو ) مهاوص نم ىلع ةدحاود نونمۇملاو (

Eةوبغو اا ی 4 مرو ) ة وبلا ب عش نم  

۶ ۲۵7 ۰۲ ST TOT 

f 

۱ a ae ی 

 0 | ترلاس ا اعلا و
 الا تلامولازمال ءابشدابلوا la دورد را ونالا ةعمال ییاقدو سایسو
 :هنافص لاک كاعلا هعلب نا نم نعو هناذ لاح لاردالالردنع لج لاوزی
 هکروتلوا مدقت هسنادمم و لاج هک رابو تیک لالح هک رد كن رات رطح

 ربو عاداو داحا کج 2 و تانکع E تاسقا



 تالکو بتارم رددت 4 تاحرد ضعب قوف ا اینو / لر
 ۰ .یدلا تاودذ توافت ريب

 شتیهام هنک رد هدنامو رف ۶ شیتهلار قم نامج )

 ) مه وتسددسر شفص و لیذر هن ۶ مهفغ درب شتاذح وارب هن

 رورسلوا د ودنا كشتابحم تار دوقعو دورولاةلصتم تاولص دوقنو

 اینا هبيتکدباق ندو تعب رش ماکحا مضاو ایفصا رشعم رالاس هلفاق و ابا |

 اهاعاو اهالعءا تاع رکتلانمو اهانسا ناعلستانم دبلع نیلا و

 نالوا تیانع راهنا ناروق لهتمو تیاده راونا نایضیف عبنم كن رلترضحج

 ) دحاو لج رك نونمؤملا ( هکر ونلف راش دن را هرهمطم هضورو هرونم ب و

 ۰ یدلیا نیدحوم قافتا ناوبا عیفرت ( اضعب |

 ۰ برع یافهر مع لیلد ٭ بقلیما هاش برع لوسر

 ( هد لس تونن رهع ۶ هدش لیکم ند تخ و زا

 نازات هکی لوا دودح ریغ تایظعت د و رس بئارغ و رغو دودعما دو رد

 رایخا نالوا ( نو رقلا كلوا ) ناباوشم و ( نوشاسلا نوماسلا )

 راشا هد رل هر طعم دارو هرونم دهاشم تكانارضح راصاا و ن رجامم /

 دیک ات ها نیمتو محضوت ییلسرلادیس نتسس یایارم یایافجخ هکرونلوا
 : ربیدلیا نیم دعا وف دهغو ید امد

 رجلا تبع نیمژاطهومیابمهو ۶ دجالا نمرفلا ابصلامه )

 (رم ا لظلا فن اسلام Be را جالام هلا مالس ماع

 یاشا [ مس 7 هفعنح تلع رب ا حاضياو ارغ تعد رش زاها نوح دعباما

 تس نوعا یهاو و سها وا زوما یارحاو یهلا ماکحا قوعح "1

 تان اقح دابعرابخ راصعالاو زاطقالادعاس و راصعالاو را ودالابقاعت

 *یلاشد و ىل رابتخاو افطصا لداتعا تداصس هدن رب ندداتعم
 مظذ ( ًاماعا سانل كلعاج ىنا ) یارغ یارغط یلاهتساو تقابل روشن

 یافتسو ینادعص فلاب تمکح یاضتفم یساوا رادتقا رادهاربب هلبا نی مش
 | هلالج لج قالخ دنوادخ بانج هیلع ءان ردیاب ر ةَشاس تیشم

 برقا وه اولدعا ) یاوقا لبلد قارفالاو لاقتالا ةعصو نع

 نامرفو فیرعت و تابا یناصتاو تلادع "هلجا عفانم هلا ( یوقتلل



 ۱ در )2 م مالا وا لوس را دعا هللا اوعدطأ 1 ناینالا تحاو

 1 لد ۶ تش رط كلاس هلککا فیلکتت ن رلتع واطم هَ ر لوبفهمانا هماع

  ayدماللما هلولس لا یضرم كولم ناو داد سر فر تل لب علم ۱

 یتالاوموتوفص دراوم یافص هسا طقم ( ةدوم کتب لعحو ) ید ۱ ۱

 یاسا نادنعداعس نالوا ( ةوخا نونملااما ) داحتا رهاظمو بیبص || ۲

 مکیوخا نب اوشصاف ) بحومر هلر تنایص نداصع قش عوقو ۳۹ ۱
 نیطالس تافاصمو تقداصم هدنننک بیغرت هباحو داوت یلیارم لیقصت || ٠
 ذنامو دالب شان تعال ینموم كولم تالا ومو سنداعو نید اراش 

 تفالخ ةیماس ۵ هفظ و ى ترطل ا هبلاق هنر اص وسخ تویلیا دابع . ۳

 ةياغلایبتسها ( ضدالاف ها ل ا )اتار وهم زمایلع . ۱
 أ نیش و نامرح تالار دلي تاش یزماع” سدد تادو تاعبط ج

 . یالعا ر لصاو هلا ی ندور لا تاتش يا یلاعد لاا رمش

 ٠ نیلقت E ترمضح س تذس تعا ۸ تودا تاحردو لزانم

 ۱ اشا ماما تاصاو لا تبحو سو هیلع یلاعت هللا ییص

 ( هداهج قح هلا لس ف |ودهاح و ) لاشمالا بجاورماو زارفرس

 E زاشا نآدیم قبسلا تصقزراح هلا داهج و ارع هضل رف یادا رج وم

 ۱۱ ۱ ا ارتا نرو یرفاخا زور تلود ملا هكا
 1 منا هذهل ار 1 مرحالف ۰ یدلیا ماکشسا و رارقتسا نیهر یزف ورعم دا

 | یا و او هاشم ارجا یمزاول هلا ناخ لع .تعفش و دلا رمال ےظعت

 ا ا کر تک ده حنا وود دمزالمرعافص

 ا رر راک ن ترومط تاب دل ناتنکباخ تماج

 صرع ش کرم س یروادو ید ماسح رهوح كنها را ا تعص

 دل نانا یورا نام مزرردفص نارا ونک تالاف اح یروریج

 هل ز بست فا ينا هدع دالبلا ظفاح نیمز ناربا تلاس كلام

 هانغام هل هلن هاش یلعصت رع روشک یامرفنامرف بسح یلاصم نآاق

 1 هلهجوو اعدم راکتو مدقتو ادها امد نشو بلا فك هش رروضح

 ا ناار ۱ هلز زا ودلا یدا ه_لعتلود هک رونلق میسرتو رپ وصت هناس , دحول

 ۳ تسود طباوضو توفصو مص طبا ور نالوا راک رذآ ما ھ هدنش یل ود

 8 ترودک لدیم هلن و رح تاصراوع ضعب | ۱7 هام تای حاقر تلاسم و

 4 ىدۇ



 هبمالشا ةعماح تهح یاضتقمر هدهبسا شوا تموصخو ترج ۳ ِ شب

 ندلحا یفیدلوا یسمیعص یا ر كافرط هننوکت كنهّشال ربغ تیفک و

 یا او مارا دال وا داسعو یک و عدا تاور شوق |
 یب هنفیدنلوا تقفاوعو تبغر راهظا هحالصو ملص داما هدام |

 س ات تود نوه | و قبال هه و شو ناد کل مت نبود

 كنهشاس دوهعو همدق دودح هلهجو یفیدلوا یرحاو ناباش هن هیمالسا ||

 یراق یاززا رهن اهاس هس دعا هی ا نیل اا
 ورا اس لا وا اه هات دنا هر و

 قبسا ردص یرکسعرس یناح قرش لالقتسالاب و ییما نوبامش نداعمو
 روهلبا روما ردم ماعلا ماظف م رو رعد رسم یو قم یو

 لابقالاو ةلودلا نان دهن بئاصلا یآراب مانالا ماهم مت بقاثلا ركفلاب
 ىلعالا تاللا فلو فوئصب فوفحلا لالحالاو ةداعسلا ناکرا دیشم

 | نده وا نیصت صخر هلالحا یلاعت هللا مادا اشا فور نیما دم مر زو |

 نالوا نعت یچلتا صخر ندنرابهاش فرط جد هللا رام یثاب

 | ورم اساس تشک یر ا یاشار رخ
 هرک اذلادعب یی هلا سم داوم هددورض را سورج هلا هدح دیز ىلع دمع

 رووا زودنا تب و دا هرزوا ی را هلماک تصح ر یاضتفم كينفرط

 وم هلبح رات یوا یحزوقط نوا ترس لا ةدعقلاىذ یسهنس زکم 0

 1 هرزوا وطنم راک هب لوم و روه یراکدلبا هلدابم دن 0

 حرشو ناب و رکذ هلینیع هکردداومو طرشو ساسا نانلوا قیوتو |

 ی ۰ روناق نایعو |

 ا
 | دودح دک وم یس هماندهع هل ارصم عقاو هدنڪګ را زوقط یللا زو كم

 سا او و ی رارفو راحو حاج هک ها طاارشو هعدق رونسو

 الماک و امام رد را دام هو رو ییماقا نیعم صف ندنبف رطو یس هيل

 سر زا | بولی و سو رو یار تا یا ن
 ود ا هد دنا نیلع نلودو هيل وا ضراع للخ هوج ولا نم

/ 
/ "۷ 

 : ٠ ا راکرد دشت تبحو د تول هل یاضتقمو

 میم 1 یار نیا MES ما ششم تک
 جیب 2 در دست سو سا



 3 لود بول رد ماصخو بوش ماصعم روز ا

 0 امو ترودو "یدّوم

 هب ۵ 0 ر ردق هنهاتخ 0" شا اراشا ندنخ ران

 كناراتفر ۶ نالوا 3 قرط قرح _هب هب رخ اص راو هنل وا

 ِ تال ا یراقدلوا حات هدهار ااو هلک یرالبس افخاو ۱

 ٠٠ هزلو لاصیا هن ار نیفرط قرهالق

 وات "دام ۱
 خاد 2 ا هلا ٤

 و ا و ندنفر 1 وب ارا ا

 1 3 دی وا یصقت هدنتح یر مصتم یقاعس قحالو |

 9 قالیا هسیارولوا ن E . راقالشق و النا كنفرط ندنسیلاها

 تعلط 9 ۳ یر ا یازب ۰ موسر

 1 ا ا رس بع ار و ۳

 ندا .قردس وا هر هد و دادغب 4ا هانعاک هلاقا

 وتو تالح قجهلوا 9 3 نیتل ودلا نيب .هلیمف ر كعاز

 ۰ هوا 7 ۱
 ۲ 1 داف ۵ (

 دالس د و کک ۳ دن همر 7 7 ۳ |



 هدایز ب ولا r 9 ا ا 1 الرا لاب
 هلهح و و هنتسلاهاو را هبلعللود اا ندرافر طلواو ا

 هدارا تلود دعبایف هلخلوا ندنساضتقم هشاس طئارش ق وغلق ا

 هیلعتل ود هنسارحا و يفتت كن هعدق طورش ویشا هدنتج یراګو حاج

 ی و راسو مارک ناریم ریمو جالا ریمو ماظع یارزوو ||
 | 5 توراو هر نفرح ندشیش ماشو تیامرو تقد لاک ندنرلفرط ۱

 هتلر طرش فالخ قرەنلوا تراظن ید ندنفر نا نوای "درص ۱

 نویاب* هرص یراعازت ندا نوکت كراتویو هنلوا تمه هن رتاج بوق ۲ ||
 نارا هه تلودو هنلف ور هلت رعم ید ندنرلحا و یتراظن ی ۱

 ندهنارزا تلود رب اک ادرباسو نادنرلمرج ردا رتو الت فک یهاش 3

 هسلوا تمرح هروک هنیرالاح هراندبت هنترابز هلع تا عو هشرش 3

 تنطلس ةع هدنص وصخ یراکر ک تاموسر كنیراج هبارا تلود كالذک و |

 اه واوا هسا رونل وا هل.اعم هلهجوت هت راک مالسا لها نالو | ند هینس |

 SEE ترد هدزوب هعق درب ار الام تراب هو ۰ هنلوا هلعاسعم

 ۱ تم هل یا اک همت ا ۱ د رل درکش ندقدنلا ۱

 || هراکلالحال راک نارا هیغلوا بلط كرک رارکت هج دملوا رود هرخآ دی |

 شف حب زار صنف مون a یعوبح سا رک یرلکدروعک ۱

 لود نارا ندنسلاهاو لو ناچ یاو دول مب ا دص وها

 د2 دما یاب لجل ود ا NR یتلود نارباو ا ۱

 | اقا بونواهلاعمهناتسود هیمالسا ماچ تهج یاضتتمرپ هدنتح زند |
 ۰رلهلوا ظوفح ندرارضاو ||

 دا 9
 مولا ندنرات ری شع یلکدبسو یناردیح نالوا اف عزاسنم نیل ودلا نيب ا

 هلا زوا 3 هند ودح نارا هقدل و | هدفرط و رلنانلو هدنغا رپ وط هیلعتلود

 و بله و تادح رس هنس هم را و عنم ا رردا ترا دخ

 تا ده سو وفل خام و ن ا قو ید دق

 ا ن ۳3 ندن رابط نیزادع» هسیا ا ندنف رط 2

Nهیلعتلود هسلا زر هنساکلا نارا هش هژبراراستخا و اضر ودنک  

 ا ود راکت هرکص ندک د فف رطل واو وا و



 | هددنس چوا رند دیأت ی یکیا هرزوا قداس ط رش ۵

 ۱ ۳ ا هد یا و ا ر

 و - هیلیا تقد هراطلستو زواحت عنم یناطباض یتادحرس

 ) هعدار هدام (

 | ڭلذكو هيفلوالوبقو بحت یرایرارف نیتماع نیل ود عدق طرش بج ورب

 1 لو ندشناح هباربا تلودو هساح هبنارا تلود ندنفرط هبلعتل ود

 أ .E ترک رک ندنالباو راشع هنفرط

E ( 

 ا تفرعم كن راح نارا ندهبلعتل ود ثالاع Os هلعلا ی ]۱ راد

 | تدك جرات یراابثاو لاوما ناتلوا فیقوتو ظفح یرنلوا رتفد هلعرمش
 دج وم رارفد نانلوا حق رت مدعم هدرالګ یراقدنلو هدنعاخ نوک شقلا

 : | :لاوما و هنلوا ماست هناعصا هلیتفرعم یسچلیا نارباو هلعرمش تفرعم هن

 8 نالو هدهیلعتل ود تالاع هدن سانا یعوف و تموصح ادعام ند هظ وو

 ا ندنرافرط ناطباض راتو ارزو ضب ندناریا *یلاهاو راجو حاجت
 | هدنرالح هلرتفرعم یرالبکو یرلکج هدیا نیبعت هسیا راو لاوما نالوا شغل
 i 7 ! نامرف .دقالا یدل هرزوا قوا تمه هنلیصحم یعرشا تولا دعب

 a E ۰ هلرب و یلاع
 ج ) هسداس هدام (

 ۱ ایا رش یمو ر ترفقل ولبنجولناراهینکلاع هیلعت رد
 ] دیملادمب هلصم هلعرش تفرمم ییافوتم هکر ت رار رومام هلال تبب هدلاج

 ۵ رو
 ی

 2 | هدنر وهظیسیعرش لیکو دوخابیتراو هیلیا ظفح هنسرب هلینیع هدلح نمأمرپ
 : موسر توبا £ ا هلع رش تفرعم ینهروک ۰ یایشا رفد بج وەر

aرجباشا نالوا ظوفح و هنلا یسار ۲ تالح ناتلوا ظفحامشاو  

 رم تدم هنتسرپ هجو اهدا هسا رول وا فلت هلسساضف والت و و

 ندلالا تب هظوفح "هکر هسیا زا روهظ لیکو دوخابو یصوو ثراو
 نارا جد ندنسیلاها یکلاع هیلمتاودو هنلوا ظفح یی بونلوا تخورف

 0 . هنلق هلءاعم هلهح ووب هسبا رونلو ندبا تافو هدنکلاع یلود

 2:( یاس هام رز

 و



 ند فارط هنارا تلودو هد را تلود ندنفرط هیلعتلود صح 9

 ءدنساننا برحوب بولوا ندنسدمبن نتیلع نود هلوا مت هدهیلعتلود ||
 مرح هه رخ هطاصتوش هدنفخ هلرانلوا شعا تئاتسا بوک هننفرط |

 ۰ هیوا تسایس “لماع هدننعض ی راسا و

 ( ہما ) 0
 توام رو زاد رت نک لر ا ی هو

 هب وصعم لاوما دادرتسا نانلوا اعدا و دارا ندنفرط و شم وا لوبف ندنیفر ط |

 كليد یضمام یصعم هدن رص وصح درج تافراصم نيت و تاعیاضو |

 نالوا داتعم یسهلدابم ندننفرطو شغل رظن فرص هرزوا ||
 همان نرک EE CNY ایا هتروا
 لاصبا هنرارق تداعس رابرد كفرط لرد تاقالم هر رب اود ا

 ةخاصم نانلوا دندح و دوغ هلهج و وب هلغل وا شب تی قفل وا ملستو

 .تهجره زا وربتعمو عم ۳ تعا | ندکسمت جرا دمقمهج او هبریخ |

 وبا و یفانم هغلتسود بونلق قطنمو عونع تموصخ و ترودک "هر هری ات
 هلماعمو تکرح و عضو ندناح یقالخ كنهطو ره و هد وتة مد وهع و طورش ۱

 عید لوا رارف و لوق یصارلاب هرزوا قعاشوا روڪ یوفو تیفیک و 1

 | تفالخ رابرد روک ذم كسمت نالوا شم ربو ندشنن اح یرابناک ریفس رعشم
 دز دید و نوزفا زور تل ود دمدق *هدسعاق تولوا دراو هز هن اک ولم رارف ۱

 ماعلا ماظن مخا ربع مر ا روت سد هرزوا دو دا ا ةع دت ر 7

 مان الا مام قالا رکفلاب روهمبا روما رب دم الا مظانم مال 1

 هداعسلا ناکرا دلم تیم لابقالاو ةل ودلا ناش دهک تئاصلا یارلاب ۱

 یرکلا نالا تار تن یا تاد لا وند لی ل ا ۰
 ےس هد وحس مظعا ردص الا ىلعالا تاللا فطاوع فونص» فوفحا

 فعاضو هلالجا یلاعت هللا مادا اشاب ىلع دیسلا مهلا یوق قلطم لیکوو

 هلرب صو ض ع « هزه ها DEA هاکرد هلق رعد هلا-بفا و هرادتفا دیتلاب |

 نه هناک وام لوعشلاع E نان ]وا ربط تو lg ربرح و تا و

b2نیغل وا لوف 5 5 ید هدمهب اهاشدان نوا د قرهلوا لم اشو  

 وسا ۵4 بج وم زگ و رفم تبلظ نوا ا نالوا رودص نیت رس

 هرزوآ كما 1 و و 9 4 e ةمالع دادس همان دصت



 ا نابعالاودجامالا راختقا یسبج هبساحم یلوطانا الاح نانلق نییعتو بصنریفس
 | یلوو ندنریهاش قرط یدعا ۰ ردشفل وا رایست هلبا هد ماد بیع دمع

 ۱ ندشناح یرداسا تبصوصخ تاقعاراسو هبلاراشم "هدازهش یرادهع

 ا ل ا گرام ااو نالوا دوقسم دکتادام
 ۳ هلا دنمورب قاثمو دنک و سو دهع ځد ندزغورقم تفالخ نویامه
 یتس بناح دعب ایف هک زردبا یتسودو ِ طباوضدیک اتو یتشاو ص طباور
 . || ماظع یارزو نده اکو لم فاصتا تفصن فالخاو هناراب رهش بقانلا

 | قاب ۰ هیلباتکرح هنفالخوم رسدرف یه ناک نم ان اک ندزهاقعلام مادخو

 نح "یهاعمج کی را دعاوق و راوتسا ی هاش رب رح امد م ما و هر وه

 ۰ راصنالا و نی رجاهلانم رابخالا هباصصا و راهطالا هلاو ىنلابداب رارقرب یهانب

 : ۱ راک تسی ر دقت ران وردار س کد e زا 7

 ۱ 3 فلاو 0 ناتو نا د دف را اىد ظسا ها فرح

 ا ۳ 3 کر
ON ۷ 1 ۱ )۰(۱  

 | _ چ نوامه طخ نالوا رداص راد هنترادص كناشاب بلاغ چ

 رپ اب بلاق كی هب دج ملک تفادص قلطم لنکوو مظعا ردص ا

 0 1 رکص ند ےک دلا فیطات هلم هن اک ولم ماحا اع مالس یس

 | یادتا ندنفیدلوا تواخرو تئاطب هدنجا نم كناشاب ىلع كقلس هکنوسلوا

 1 یعفدو لزع ندنعیدعهلوا قفوم تویمهناروط همه ال تیام ر ورن دنیصذ

 ۳ | ەدە عج روما ورند هددم تدم نس تونلوا لزع هعفد و هلک مزال

 ۱۱ اا اول وصاو لا ر ره كم همك ود هلا مادضتسا
 : ك ات مظعا ردص نس لالقتسالاب ندکشدلوا فصتمو فورعم هلتماقتسا و

 ۳ ضيوف وشو هلاحا هکلاپنتساو تقابل هدهع یبهقلطع تلاکو بودا نیبعتو

 جاصعو تب ور هلا قیبطت هفنم نوئاقو هغ رش عرش یکی روما هلج مدلیا

 | بولوا نیم هدلاح ره یلامت قح نیسهلپا تربغ و یعس ههظنت هل تو یی همزال
 : | نیرق كده ىد ن_یلصم ه روم نیما لبا نرفو رهظء هيس هیلع تاعفوت

 : i ا هلغلوار ھاظ یکیدلیا تشن ند راتربغ مدع وسام ییسهامهلوا ماتخ ن ۰ تب

 9 ات و ا ي نالک مزال یه الاب ارګ وارب هل و ندنو لات هنع



 دام نالوا دا با تمور شاضشا بوش وا روف هاهخور ا ٠

 ماتخنسح نیرف كننحصم هروموش هلبا صیلطت و عزت ایلکو ابرق كعالقو ۳
 یرلقدلوا حاتح كنس هنکس متداعم ٌهناتساو هنلاصحسا كنابسا یسلوا |ا

 هقاضم هنوکر قرنلوا مج و بلج هل نامزو تقو كئاوفاو قازرا

 یلاعت ع ر نیس هیلیا مات مادقا هالوضح ی ۳ وتجار توجب |

 هدا ره و تل وهس ه نم هلع تل ود تب هدتهار یا رک تلبح یرلت رطح

 ۱ هیلیا تلا هربخ یس

 وه وا 9

(3) 
 چ اندراس همان دهع لاجا 9

 دقع والثم هباصم لودر اس هدنش یلارق ایندراس هلا هیلعتلود هدام ګر ||

 نما لاک هنیلناح ییئافس ترا و یسهعنو راحت كنیفرط هلفعلوا هدهاعم

 ۰ هنلوا تنایص و تیاج بودا دشدما هلتعالسو |

 هدفرط یکیا ندنزلهعتما عونع زاریغ كلی راحتو هعبت یفرط هدام یعکیا
 . هنلا هل ر هلیادح شورغ چوا هدزوب قحا وللثم رلنماتسم راس

 دعتها نالوا مزالو عونع ندنت ال وصح هس ورح كلام هدام یصچوا

 نهاتسم راس جد دن رات اندرا هدنجارخاو لقن كنرادخام ندایشاو |

 ار و تو
 ترا عقوم هروک هنس هع اندراس هددسورح ثالام "هدام یحدرد

 یرالک و دوخاب سولسا وق تاذلاب هدننعض تب ور یی رل طا صم تولوا

 تازا تما داتعمرب ندن رل سنج ودنک هدک اح ندا نینیموزل كنسغل و

 ولسوف ااغ هلع ا واو تاذرب ن مور وب تی الو
 زام هلب رل هقبال تازا تما جد ندشناح هیلعتلود بونلوا هماقا یرالیکوو

 نیبعتو بصذ یرالک وو راردنبهش تاعالا یدل هدنراتکلع اندراس قر هلوا

 ۰ هنلوا

 قارللک سول ت رو ارتش يج هوا ت نو ا را مت
 هن را هلکسیا هسورځګ تلاع كن را هعبن ورا یدنک هرزوآ راهفرعت نالوا هدن راد |

 قلسولسنوق و ۱ یراکدلیاجارخاو لقت هن رانا زاعل کک

 ۰ رلهدنا 3 اب



 1 راسو كماغا لاصعتسا م ۱ ِ اتش

 دکلاسلا ةسورح ثلاعریاسو فدرش سدق یسهعب ایادراس هدام یتا
 تنا هنن و بابا انا والاس هسردیک هلع ین تحایس و تراک یار
 ۱ ٠ دنلوا اطعا هلع ما وا وا هت ردن هدا یماغلوا

 یشدکرب هدقدل وا توف هد هس ورحم تالا غیر ندنسەعب اندرا هدام یګ دب

 ٠ | ءرزوا قفلوا لاصبا هنسهترو یضع رفداب بونلوا رب رک هلع رش تفرعم

 E ونو هدلعګ بي رق هدلاح یدو س والسن ووو ذخا سولسذوق

 ٠ | ۰ هلوا ارجا هلماعمودنقح یسایامروهعب هيلن هدنکلام اندراسو ا
E o4 ا  

 3 e دال ود هلا هروک دم ةع تونل وا تب ور هلتفرعم سولسن و

 1 . بولروک دلاح یتیدل وا مضاح یناجر هلعرش هدقدل و عوقو عازو یوعد

 E ی هنلوا لصف هد هلع ةناتسا یسهداب ز ند هجا كم ترد

 ونک رول ۳ ندا دشدما هبهسورح كلاع هدام یګزوقط

 قع یراتحابقو تم هنوکرب بولوا لوغشم هل رلتراح هدنرللاح
 :یرلتم توۋا ضرعت بج وم الب ندراسو ناطباضو ماکح هقدلوا

 ۳ | یر سرا سذ وق و سا یک دلو هدنرلقح ا ا هدنعوقو

 ٠ ٠.٠ هنلوا ارحا ىرابدأت یاضتقا هلب رلتفرعم ماعضنا

 هو e د رګ "هدعاق یرلدب رح ناف كفرط هدام یصنوا

 ر 2 ا ا تاذک و بودیا یتسود نامعا فداصتلا یبل
  یراصت نئافس تفرط یکیاو هنلوا ارجا ااا هلماعم هدنر کد لک تسار
 EE 8 لف رط هدنراد ور و هنلحا وسو ناعل كسناح

 ی
 1 نود el 1 د 9 هدب تقفاوم

 ٠ فرشم 1 مالسا فرش یر ناله سعد اتدراس هدام یځ ر نوا

 9 رو ۳ نوید هرخا قاطنتسالاب هدنسههحا وم یناجرت هدلاح یتیدلوا

 ِ دنل وا مظنت و تی ور ارش هدنروص یغیدلوا

 ان انو كنولایتدراس ےہ دم هده س ورک ثللاع هدام یصکدانوا

 جو 4ب زج یسهعب ندا دش دما تراس :یارب و و یرللک وو

 تا ۰ راد وا فای ندمر اب

 ورا یراح ندا امت تابا هب هس و رګ تالاع هدام یحچ وا نوا



 1 سولبساوقو ی او تا و ییعارب ۳ او زا سلجو

 | كماعا تاج و قح تويعا اطعا هاب هنساناع ر اعل ائر لیکوو 7 ١

 شوک ۱

 زا وح هتک رح و عضو ۵ و و هلکلر و رارق : را ۱ ی

۷ 

 ۱ ا نفر ط یلارف 9 اد دراس متال تالاب و یحدرد نوا 0 ٠

 هر راس لود تازابتما قبل دولت سود « وا ذوق و ىجا قحهنلوا ۳

 یرلوا لثلاب امو ب 0 رحا ال اک هلهحو یعیدلوا هدنرلعج هراصم

lLهدب رالفح یرالنک وو رد بهش هیلعتل ود ثكحهدبا تماقا هدنکلاع  

 2 دل وا یراح لوصا تایقاعم و قوعحو تا زابتما ید

 ند فرط هزوک ذم داوم یواح یتراحو قلتسود هدام یی نوا ۱ 1 1 ّ 0

 یفبنیاک بویلر و زاوج هتکرحو عضو قالخ قیدصتلاو اضمالا دعب |
 ۰ هلیئوط للا روتسود ماودلا یلعو ربتعمو یعم

 ) دفا ( 1
aللخ ال هروک ذم نھ او نالوا دعع و یارف 5 ی ها دیلعتاود  

 ندنح رات اضما هنصوصخ قیدصت هرزوا ققلوا تاعارمو ظفح
 ۱ هدهاعم ویسا هطوا ید د اا, نک هلل وا اع تلي تدم ا ترد

 ۰ هنل وا هادا ا یراصخ رم نیق رط هدنداعس رد تولوا ربط ماظن ۱

eرا  
۱ 9 )¥( ۱ 

 و اع نامر 9 هدنفح ناسص ےلعت *

 اار السا درک مالا لا ةفاک اید عاددم تما هکردم ول هر
 .نوگا تشاعم تا هدعب لات تونر کو ۱ وا یسهشد دیاقع و ی هبمالسا

 تایروضلوا ندیشر O كعا ا ل ولس هکلرد ی

 نکیا مزال كلنا مدقن هنس هلج كنه و ورم روهوا یکلکعرک وا ی هیند

 یراودنک قرلوا یسهثیس كن رلابابو كنب رانا سانژزک ا ورندنامزر ||
 ۱ 0 نالوا ماعقازرو هلره سود ییسلاق لهاح ی . رادالوا ولله یرلددلاق

 هنس عاد قعارق دا نامش هل هل | لکو مدع هن . رات طح یلاعت و هناصسقح ۱

 لها بولا نده را هنساب ىلا شب یرلهجوج رود
 ا ا اوخوا ندن رد 9 کل 2 رک اشنا فرح 1

DR 



 ی 13 و 1

¥ ۸ 

 ّ یرالابوورزو ءان دن رک اسوه هکدکع رکو ا بوب وق وا ید هرکس تو ون

 تیل و ةا رک رت وپ ندفرطر هدتمابق موب تولوا هنن وكن رلاتاب و ك رالانا

 | هللاذاعم هعشت ندنرتحهلوا تعادنو یزخ راجود یراودنک ندفرظر و

 ` | ندنرهدلوا ربخب ندتاید قلخ رنک | هلماعیتسا تلامح یهنامز یلاعت

 | هسردیک هل و یلاعت هللاانمصع بول والقتس بس هکلزسترصن تیفکو

 ۱ ۲ رهاظ 4 رصد تایرا یغحهلوا مزل ددد دم ر نج رلا لبق نه

 ضلك ندنش وقع ترخاو اند وللثشموا یل دابع یشانندقلوا اد وهو

 | ءان هنفیدلوا زا ایعساو مرش هدن دعا یدعا هلکملک مزال تنایصو

 ثاکالهاح دم تما هاب رامتخاو ملک نالوا شلاق لهاح ردق هب یدعش

 ۱ ندقح نامش قردتکاتوا ندر 3 هدناب وپ و تونس ود ییتعاحو هد راد

 ۱۳ 0 هو یراتمدخو تعبص و تسک راک یراقدنل وب یراودنک تولاتوا

 ا بس هکلک لب بوئرکوا ید یني راهیمالسا دیاقعو هینید لئاسم یراکدلیب

 ۔روکرا DL ۷ راد ی لولا همح وا وا و ترغو یس ناکعالا

 دعهسب ندنعیدل وا یرلتاید درع ةد رفیراطآ تردعم و و قرص دگلکم

 طئارشولاح 0 رقم او هنس ھه رد قدا رع ی رادالوا شف دور ا
۷ 

 ندتکمهکدعا 2 هلق ال یس هیعالسا
 0 یقهارمو تكعر و هب هت س وا بولا

 قو یاباب و یساباب هدک دک EE N كمر و هب هثس وا بولوا

 ۱ ا کا ییفیدلوا هدنس هج رد ی ۱۳ نالوا یسبلو ا ا

NE OSددفرط یدنفا نالدا یدضاق لوتاتسا هيا  Iلا  E 

 | .هجاوخ بتکم هن رافرط رایدنفا یرایضاقرل هسیاندناکس هطلغو رادکساو
 0 ند عرش فرط بوژسوک تورونک د یعحوحو تورا و ربا / هل رس

 ىس ەفلاط فانصا ةد وا یسهرک کن نذاو قلا ییسهرک نذا روع هس رادن

 فار جد كس راد فانصا هدقلقفلا هکلرک اشو یماملا هکلدرک اش
 ۲ هلوتموا یر ندفانصا دی ءان هنغردل وأ ند همز ال قلوا مضنم یرلتفرعمو

 4 / یعددوفوا دسااررب ویسهدلاوو یسابا و رولا هکلد رک اش ج وچ زس رک

 ٠ | هرایدنفا ییضاق یرغوط یماما كنس هلعدوخاب و یسهجاوخ كشکم
 3 | ىج هن ش هيض نیب ند یابحا تشکو یچدراددنفا یضافو ثمر و رخ

 هتعنص ن رسما یسهرک دن نذا قره لوا یرګ ندنرفرط نددنغیدلوا

 0 عسادنهک تفانصا لواو فر وو ق 4 بسی وو E شارو



 انا ل ناب دالا لا ساتار کم نوش در و

 یرورض هلبیس یعلزسهنمک هدب ول وا راقج وچ میت زمباب و زساناو كلتا |
 و یسهتسوا دلا رولو هدنسهد ر كنەنكرب دوخایو هدناب هتسوا ر

 لردیعا مصح او هک کم رکو ا e قرص مدآ نالوا یاد ع ا

 كاذکو قمردنوقوا ردق هیج وا قهارع بوردنوک هبتکم هعفد یکیا هدنوک |
 قرهلوا لخاد هءاظنو اهقطب جد راقجوچ نانلوب هدرلهتسوا هذه ةلاحا |
 تور یادی تولا نت وا رلنالوا یسیلو راسا و یسابابو یمانآ |

 تقد هنسالاق لهاح تور و هشم یراهتسوا ید یرلنل وا ا و

 LS مو لب
 تلح دوج رب ره هد ع ملسعت قافلا مع ناف تو
 هیمالسا طارش قرهدوفوا رلهلاسر وللنم لاح اع ود وحت هروک هندادعتساو

 هش مومعلا یلع هرزوا كلتا مادقاو ۍعس هکلکع رک وا يرل هند داقعو

 هرایدنفا یرلیضاق هتلث دالب تیفک هلب رودص هینس "هدارا هنس وا ظاما و

 هلا ناک هدهناتسسا جد زس هلغلوا شغلق هنت یلاع نامرف اب دقشپ هقشب

 هزکف رط یی راد فانصاو ینیرا هس او بشافو ارام تال

 نامرفوبشاو میفتو نیقلت هن : رشوهشوک یهروک دم تان ردنا ب
 یراهل- رلماما هلر ا ا ید یی راتروص یضع رر كلام

 N سا ی یا زر یا
 هس یک یرک هنسهلج هرزوا كعا لع هجوم بولب ید یراهجا وخ

 یرارتتساو ارحا ماودلا لع كناهسنت و ماظن وبشا هیفوش و تردابم هدیک اتو

 ود سم دیلبا تقد و ماقها تالاب جد ند زکفرط هلاصعما یلئاسو

 ۰ یدلروب

 ورم و

۱ )۸( ۱ 
 دک هنساباعر یراوح یت یت هنا ندنفرط قب رطد مور

 ¥ یسهجر كن همان وفع نالب زاب #

 زسدرلناتبق یرابلاوج و یرلاضف یلیایلراقو هلاح رتو یخ هاو زوب ضا هکزس
A Nهدضرا یور هلا دار یا کرو زکه لجو  

۱ 

eهس کن مد رادیکح هاشدان یطدرو طرص من تل رب ره  



 و زمهاشداب جد مزب وللثم یرفدلوا اعلان هللا لظ قرهلوا ضوفم

 . زیدنفا ناتیدوع ناطل ب ولتردق ولتمع ولتاهم ولتکوش زمننع تمعن

 | ید اا صو كن . رلباسن > نو راوحو فی رش لیحا و یودا یراترمضح

 نادت ر < نالوایساضرریاو تعاطا ههاشداب هدلاح ره هکهاضتم

 تفلاح ههاشداب ها یرتهذ هبحاو کت قمر اب نایتسرخ تدناح

 ا نايتس رخ نم ها ال رطب هکیدلاق رد راکتشا داوا تفلاع ههح تانج

 E ا كل رادالوا هلغلوا هدنس هناثم ماد به دمر ا

 و و وزع هحرد لاک ندن راتفلاحم و نونع ندنرلتکرح قباطم هندیآ

 . أ ندرلن رب وللخ هنسهطبار دما شیاسا ك ردنا راستحا هنايصع هلص وصخ
 ٠ | ردا تعراسم هدیعن و درط ندنابتسرخ تعاجو تنعل هدنراقح هلر ترفن

 ]| هدنرتح زالوا مدان هدعب قردتلوا لافغا دوخابو مدقتبا هدنعاطا زکرعو
 O ةیاسو لوبف هغلدالواو لاخدا e همز لوالک تودا رااعد رخ

 ا لاکا س ها تنایص هدیهاشداب ترضح یا وجا رع

 7 ی قانات زککیدلک هلوا ا ودیر مدقلانم رسیراناتف ||

 | هر رادتقا لذ هاف هلا تعاطاو دابقنا تیاهنو تماعت ساو تقادص لاک

 ا رکراعفا رو تامدع نکشدل وا رومآماو رارق ر هددیلعتلود تبعر

 | قرهنلوا لافغا جد رلزس هو تسرب یرکی زوب زکس تي نکیا

 ۱  تراسح هنایصع هر E تاس تعاطا ناو زکتسد ٌةدبحاو

 أ .تغا رف بلقل معص نع ند دیه تاکرحو لاعفا زکشدلوا و

 . || نمدنفااشاب دمشر دمع ولتلود یرکسعرسو یسلاو یلبا مور الاحو كردا

 ِ . هتعاطا بلتلا ےعص نعو ریءدنو رھق ینایقسا « ورکم هورک كن رتمضح

 | تیابج لوالا فاك هلا وفع یتیراهتشذک معارج كرلذدبا ناهنسا و عوجر

 3 . هلن اجیرلترمضح نمدنفا هلا راشم هدهفتسا لر هبلیا هدهاشم ییرافدروب

 3 نوا كماعا فار ا ومرس ندهلعتل ود تعاطاو تع ر دعباعق توراو

 وقع ز زک هقباس ارج هلبا ناماو یار یاطعا هدزککیدلیا نایلسا و دهعت

 | هعطقر روهعو یضع نانلوا لاسرا هزعهناردب فرط یتغیدلوا شلروب

 ۳ ونع ندزک هحودع تکرح ا هدفدل وا رع ولعم ند رک وکم ]ته

 2 ۰ .بوراو هبیاع باب لاحرو شل وا رااعد ریخ لدو ناحزا هزک هلج ا
 E | یایک اخ كنتارضح نمرایدنقا روما یایلوا یزگروت کم ریشم نانلوا رکذ

94 



E ۲۸۱ » 
1 ۱ = 

 هدزحمح هلع ند زکتفادص و تعادطا ا 0 ندن و و م دقت دن ریلاع ۲ ۳

 جر لاک یغیدلوا لوبع جد هیلعت) ود هدزمگیدلیا هدافا یدیص و مس

 یزکناعلسا و ما دن رهساضتقا تج عو یدور تسعر راعشو تعفسو ۱

 تفطاموتیانع لئان هدایز ندیکلوا هلفهروپ وفع یزکهقباس لامفاو و |
 اا رام سیل مر تایر م تا نیغل E و زکه وا |

 ید را 1م ا اک وبشا هرزوا ات نالوا ا نمدنفا ۳5

 هی ريخ تاوعد و تقد هتماعتساو تقادص دمباعف نوجا قلوا تربع لا ا

 زکزابو ییعیدلوا ندزکتذ ةبجاو ز رکا تیظاوم هیرادحات ترضح

 نادل وب هرم تعاج یواح ییفید:ق اغلا ید زوروا نالوا عقاو هرزوا |

 ۰ ردشق وا لاسراو رب رح رک نم ویسا ارش دان فرا

 و

 | ) ٩
 < یریرقت كندنفا دعسا هداز یاب رادهنزخ ندا تدوع ندناریا ال |ا

 ندنتشصمولنارا متیرومأم هدادغب كنبرارک اچ هرزوا یفیدلروب یلاع مولعم |

 هعوقو هدنراقح یراوزو راحت نارا كنرلتمضح یسبلاو دادغب ییالوط

 نالوا درف عزانو ی راکتسشا یتایدعتو لاسظم هلا تاند عو عدب را

 لوا لوص ولا یدل هدا دب یرار ؟ اح تولوا یرهدام معاون امید رد

 عازن بج وم هدنرب هلبا ولناریاو یراوشمو لاح كملا راشم لاو هدرا
 فلات و تاج هنفرط دادغب كن رلاشاب ناتسدرک و یلاوحا نجدد نالوا

 اع هباتشاب دو ینرصتم نایاب الاح ردنا هعلاطم یمایسسا یراتساتو

 هنرامدآ نیا دش دما ول یک و ربرحت دبغاک ندمهنارک اج ر ۱

 هنیرالک هدادفب هلی رانمأتو بلج قرنلوا دارباو ناب ایاصوو دعاوم عاونا

 ندنشیدلوایزدامعاو تینما هلهجور هددسا شل وا مادقاو یعس ردقنره |

 كرد ناب یتیراروذح ندندناح دادغب هاکو یی رافوخ ندنفرط ولنا ربا هاک

 اندو الام رد دل هدا تیم تشک هلا یرخا ته ااا نیت

 تلباع# هنفرط ولناراو ییرلکحهدا تیدوبعو تمدخ زارا ه هیلعتلود

 فیل ات وبشا ندنرلکدلیا رارقاو هدافا یتعیدلوایرسقو یرورض یرلتلاحدو
 یرورمض قرهلوا لصاح نیو مزج هنغ دل وا هد هلاکسا سم كنسهدام

 ندنفر طا لود نا نا را هدم هناکدش لوص و هد ادب هلا توکس ندصوصخو

e 



 ]| هدارپف نا دهع یلو یماردنوک رومآم رب ربتعمو قوتوم ةلاصم ید
 9 هرکص ندنروره هام شب قرنلوا راظتاو رابخا هنفرط ازربم سابع
 ادع نانلوا فقوت هدندزن ولنار ما ورد هنس یکیا 1 ندنراشاب نا

 ۲ ی طا ا ندا دورو هدادغب هدنمان ناخ یلوق نیسح هلثیعم اشا

 0  تقبستارک ام ضعب هلیدقع سلح ًادرفنم هدنروضح كلا راشم یسیلاو
 | هدناکاذبترم ندنفوخ كل راشم یتاباهددادب كنسیوامد ولناریاو شا
 ۷ . "یداو یک جد دا رام و اوت EE مود ا ییعح هل وا

 ۱ ول اراو ندنغیدلوا تاوح EF مزلم هد هدا شعا ل هراکنا

 ا 0 هک هد دساکد نورق» ررهص یسهلج لداوم ناتو یواش تم ندا

 1 یون شا سا ندنراوز نارا هدلح جاقرب الث بویلوا ساساو لصا

 هللا راشم تاندح راد هنرسفل وا نقد هنیدهشم كن راهزانج و یسهبرارما
 .قردنلوا مازلاو احا هب هتتسک را بولت وق هنر وص هعطاعم ند فرط

 ۱ | ید ندنموسر لرکو یرقدلوا هدکعا ذخا دهی را و هدادغب یرارکاح

 : تلا رهاظ هل وا عفاو یتیدنلا هدایز ندنرد هدزو هدایشا عون ضعب

 لوا حد یرارکاج ةياقو یت ومان كتهنس تنطلس "ةقيقحو كپلا راشم
 | تداوم رولوا ن کع ییفدو ند هنزح روما راتو دردا رظن یر ندد

 ا ناد نالوا س ا سا هدانا ننل ود نیلصم لصا هلغملوا

 ۳ مور EE هدک دل د ردهلهجو 4 زکترومآم نالوا هد ص وصخ و

0 

0 

 ضعب راک هنسه داع موسر تول وا متیرومأم ر ماد ررتیلصم 2 نا درک

 ردق وب ماملعت هنوکرب هنسدتحابم هلکزس كصوصخ وب هد هسا راو ماموعس

 كن رلبانج ازربمسابع هنطاسلابئات یدک كنەهدام وب دار الادعب یبا وج

 || كمروتوک هزیرت یتیرارک اج یمهیقیتح تیروم ام و یک هلس هل وا هدنروضح

 1 ادا ندنع دلاق یسهراخ هلهح و هتشد بودا رابخا هبیرک اج فرط ییکو دا

 هیناهلسو تکرحنددا دغب هلا موقم رومآم هرک ادم ابها هبلا راشم یسیلاو

 ۱۱ ناربادبعیلو هاکتوکح یناوکیحنرب زوتوا قردنلواتع زعهناربا ندنرزوا

 ا كن رارک اچ هیلا راشم "هدازمشو بولوا رسیم مهناکدن لوصو هزیربتنالوا
 ۱ مودق تیک ندنفیدنل و شقنک هب هناطلس نالوایهاش ءاکعخ مدعمندمد ورو

 ]| یدل هملا راشم ندنرلفرطیسالک و ریاسو مساقلاوبا ازریم یماقمامهنازجام
 1  سیسأتكت اناصم و ۳ نالوا E ی هدد 6 نود رابخالا

 ٠% ا ¥



EE 07 7 07 ۳ ۳  
 تدنونعدب نم هن اک دن تیر وم ام وبشا ند دنس تنطاس فرط دنع یديرشلو

 یسودنک ندنغیدلوا یتیظوظحثعاب هج هفشب مهنازحام لوصو هز رو
 یی راص وصخ یا ون تخت ی هناکدن تماقا ده دصلک هدر

 هرزوا لاح وب ودنا راعشا هن رارومار دمو هنازریممارم یودعنال وا یا

 یروما ردم مویلا كلا راشم ءدازمش هرکص ندنکیدلبا رورهزور دنچ
 ید ندهبناطلس تولک هب هناخ عيدلوا رفاسم ید ازریم قوتسمنالوا 1

 مدقتدغاک هعطفر لرهد راو یهر هرس كن هنتطاسلاتئاب هلغلوا دراوراپچ ا ۱

 تالاوم نالوا هد نیتلودو یزا و تافتلا همدعم ات نکا

 هد هسیارا ویشها وخلاکهناقالم هلب رارک اچ هرکصندندیمم ینارقفكنافاصمو

 فرط ندنفغحهلوا تدع زارد و ل وط یتماقا اها تورا باس الاتسح

 موفمهرزوا ىم لوا نایوهدافا هسیا هنر ه تلاطم قج هنلوا ضرعند رک اچ

Eهدنسهناح ید موف میازربم بولواررحم یددلوا شعا  

 هنسهناخ تكموق رم یازریم یمادرف ند نکیدلبا رابخا ینغجەلوا س

 زرضاحا روا یجد یدمم ازربم نالوا ااف E تولب را

 ندنفر 1 را |J تان م وق رھ یا زربم هدقدنل وا نسال ةا ا و

 هنارقهلاجارخایتقر ته و د هلاکم ا رف نالوادرا و هب ودنک

 یالخ همش راوزو رام نارا نیلا راشم یسلاو داد وکو سال
 تقبس یکمدقم ینتایدعت نالو عوقو هلا تاندحمو عد عاونا طورشو دمع
 نایو دادعت ناکی ناکی هنا ماع و هوالع ځد ماطر هن داوم اکتشا ندا

 تئان داوم نانلوا ناب وبشا ندب ا ف رظ ماقسالادمب نغلوا شعا "

 فالخ دوعا ق ندنعیدل وا شا انا هتداعس رد امدقم ندنفر طظ هنطاسلا

 عع رب ار هلا هحاصم طارش یارجا هده سیا راو هاا رب طورشو دومع |

 ید ندنرافرط هد دورو هدادغب هاغلوا ندنساضتفا ع رومام یعفدو |

 راح اتار رکاب هک رانا اطال بناب ی ر د ول رومامر د قول وم

 اشا ل اذبع ٠ رکص ندوب: ن هک شفلف راظتاو تقر تدم هام شیو شه وا

 دادغد هجا ولا بودا نایمرد یرازوسو هن ز ن دقت هام

 م سدا شاآهندیک رهلردا تمدهترتند:س هلج ید یراترضح یسلاو

 رهاظ یو كنسب ر و شعد مدیادرهلیفعض نوسلیا تابئا و بلطبواک

 یمهدام راناتسدرک نالوا مظعا طرشلصا ءدان نیل ودندنعیدل وا شمامهل وا



 . تی رومآموندنکیدلی نا . ییعیدل وا فووف و» هن-هدارا و یر هنط سل اتئات

  كن راترضح هنطلسلاتئات ندنک ودا ط وهه سا رخ و ید

 د هده 0 تل ود یکیا ۳ اد ها رو ا

 ا لاءاشام ىلا ترا دطاس اک و ت وف

 | ندنادعت نانلوا وزع هش رلترمضح یمیلاو دادفپ هلغلوا یرارقتساو
 ۱ رپ دودج نهاده یا ددا ددعا تیت ارا یشودنک
 | تیفکر نوامه مان دهع را یسارحا مدع نددت اربا تلود فرط
 : ۱ شلو عوقو یش ضعب جد ندند اح هملاراشم یسلاو دادعب ندنشدل وا

 ۱ مکح هلیسهدعاق لثلاب هلباقم هکوب یسیرغوط هسالوا ردقو ضرف

 | یسهلج هکراهریاس طنامشو یرلطرش حاجو راوزو راحت ارز رول هنلوا

 اور هدکد لند زالوا ید ط ورشم هال وا طرش هلغلوا مآوت هل ط رش

 | حیدنم هد را همان دهع یطظفل هب داع موسر تاکید دوب رولوا وذا هدامرب

 ندنماشحاو تالا كنشر ِط لالو و۵ رفق 12 هدنلیذ نط مش راناتسدرک

 عوفو نر كن رهبدام تاموسرو رولوا نک هن اغالتواو ناغالبا

 راو نمهبداع موسر ناموت كم ىلا نوا هسي ارس زلنید طرش کوب

 یعسر كت اليا رادقمهن هسنلوا باسح هلغلوا كعد هلا هسک كيب نامون

 هنن اغالتوا هنسیریشع تاج طقفكن اتسد رک مت اقیقحم هدباپ وب ےب رولبهلوا

 زو جاقرب یچدرلنا رول رب و تعلخ هنساسؤر ندنفرط یت اخ هنس بودیک

 a هاکن و شعا راررپ و موسر نامو

 هک زد هن اتسد ا ةه ارم ىج هللا ندا با تاليا مهو راو

eT 

 1 ند هسعطق ادا یاب ات راداکا هدقد ال وا امدا ندزفرط

 | تودا درو و هب هبلع تلود فرط یرلناتسدرک یتلود نا را موفر

 یدر كراناتسدرک ییعت هشاس دودح یاسا ردن اعقو كدتلود نارا

 ۱ لحاد ید هبداع موسرو ردقو یسهلحادم هن وکر دعشد ندنسهداع موس ر

 | ردنرابع ندتْه وا هراخحم هدننس یسلاو دادغب هلا هتطاسلا ئاب هسیا رول

 ۱ 2 اکو دا ه5 هلعلوا ترابع ندا یرلکدید تالبا و سرود زرولا

0 

ORR. از 1 

 ۱ e اک اں د او نیو ان لفظ هرکدید ردطورش ملاک



 هد هیب ياس نک نا روک ند داد لکد ی هد اقا ات تسللا و دادعب رازوسو و ۱

 روداناغفو دابرف ندنسدعت كل ود ناربا هلع وا تاقالم هلا اشا ا

 ۱ شاپ دوم ژسرویدا لیصعت ارحز نداشاپ دوخ بوردنوک رام
 I .لنغاصس ناب ندنما رک ناریمربم كن هماع» لود تویلوا یحویق

 كنت اليا ناتتسدرک هکه داع موسر زککیدیدوش عهدا لاّوس یشرب ندزس

 ف ود ناریا همش نیرو رد هات هل سکمهرعال الهام
 یازریم هد دلش د ردیف ون ردمراو یلاطمو تام ندراناتتسدرک

 نده دام موسر وبشا رج ندزغار یسکیا ید ا زر یضاقو مود رع

 تلطمر نداد د كالا ا كر و هاش لک زلصا وا
 هن وک ر هنکلام كن هيلعتلود طرشلا بسح اا تر را یرااعدتساو

 كنو .ANE یعیدل را هاب وب ید یرارک اج هد راک دید ردق و یرلعمط ر ظذ

 رول وا لستاح هلا ق د یکی یعافدنا یک تالاق ولی وب و ید هنس> تروص

 رد)هاش هرش ظ هب داع موسروگنوج

 ناب 0 هو نوا ۳ ندراندبک 4 :ع الو هل دا دعب لد زکتالا سەت

 كفرط کا یرگید قشو ۰ نوعالا ندرلنلک « زکغالباب ارس ند الدا

 رلکد كج.ردنوک نی زادعب ییتالیا ناتسدرک و و نوت بودنک یتالیا

 رنو هدکیدید یمرولاق كحو_شالباو تكحهد ر درک ص ندنوب و

 یراف ناسلو ملستو فا ربعا ود ردق و كح هلسد هدنروس یعبدل وا

 زام هل ا اتاق در ی ای را
 تلود فرط ناتسدرک و یدعش موق رہ یازریم هرکرص ندوهفت هن ر زر وڌ

 رس رول وا عناق هلهح و و ردا داععا هل ر وص هت ندنعیدنل وا لر دهناعگ

 یصوصخ یدرو لر هبدئس تنطلس رنو ردزوس لصو هدک دید

 كا ۳ یچلیا ندنف رط یهاش نارا هل مدنقا ناهح اساس ترمصح

 هدننا رابع و كس راد دص وصح وب كن همان دهع یکدروتک دون وش راب رد

 قلوا زکمولعم ینیدنل وا لید ارح وم ندنکیدلبا روهظ فارحا ضعب

 ردیسهدام دی فک ندنلخادمو عفانم نالوا هيف عزانم یدعت ولت رک

 یساعدار كل ود نارا نان است هدا ند نم وشر تالبا رح

 طف مزب SS سفن دیک دزعالداب مر Del اا ردق و

 زکسعجار هب هر ناعگ دملعتل ود دهعو طرش بج ومر هلعمال وا زع ولطر

La rعهد سا لا ام ای دل سل او ا  



 ی ج

 0 یراقر 0 هسرارازاب دعاک رب هرارقتک وش راب ز رد یواح یتعیدنل وا ۱

 و مس ندزفرط مز بودا تعلاتم هنو yy دادعب

 ۱ ابا یاس نا هاشاب دوخقرمصتم یاس ناباب مرر هدنن وصم

 نم د 0 ا افق اوا دوسر مات
 ۱ دادغب e 9 رد رصد ِ خا كناهاشنام ی دصتم

 ۱ بای ق ا د فک ی ا را ردبا رب رک بن

 اطعا كرار م کی دلبا تولطم 3 نلعد و ندیم ییفج هم وا E هل دهح ر

 | تدوع هتداسرد ناصتسالاب ید یدخاع رکید رردنوک هتسسیلاو دادب

 1 ِ ا تقبس هاد هب یدعش ندداوم نالوا شغل وا وزع لاو دادعب و مردآ

 طرشو دهع فالخ هل و ندنو e یضمام یضم هسیاراو و

 ۷ ید دنس ,SES رونل وا ست نه زغرط هنکج دیک هدوحو یشر

 ار هدانا نیتیلع نود لوا یانقا تروصو" .هتشا توان رب و

 ۱۳ . هبشطلسلا تاب یادافاو رول وا هتتسراو ندنرودک جد تالاوعو

 د شد الصف هش رات رطح

 . قیدصت املا یوم *یصاقو ازربم هدکدلشد مرازا باوج كرا

 ا ا ولو اورد شش وات سل ماعا ردا نو

 ا نوا ایقرت هندورو اوج هلفلوا شاراقیح راباج هلا تارب رک

 الا توط هز رت رار هلب رارکحاح نددادغب هرکص ندنرورم نوک
 ا ا ناخ یلوق نیس نالوا شا تعوع اتال كنننطلسلا
 ۱ ۱ دن اور نالوا دزاو قردلوا ےک ارا هلا راد هدارهش
 1 و ول یتالیصفت كنارک اذم نابلبا قبس هلا قت ازربم قوتسم

 || هطساو یسودنک ه هربخ هطاصم نالوا دقعنم هد نسلع نتلود

 | بولطم هدندزز یدی اتو سیمأت كتوفصو لسو یسهقو هدلاحره ندننیدلوا
 . بویثاوا لخادم دعشب نده دامعوسر هب هناعتس روماو یکوداابتععو

 | مدورو هزربتو تیرومأم وبسشا كنب رارک اجو یجهیفلوا ید دعب اوفو

 . نکیآ هدعاغٌةبترم قابتشاو شهاوخ هناقالم قرهلوا یتنونع لاک م زلت سم
 | هلروهظ ییرومآم ندنفرظ هاش هنماظتا و ه و ستكندقارع راطقا ضعب

 e رپ اردا تالا رود یتیم هنکع هدیا تع رعو تکرح ند هیناطلس



 زر و یکلهدیشک بعت ها تهح یلولحو برن زور زور چد كنا ماياو 3 ۱

 ییددار و تصحر دم هناکدن تع نع و تدوع هنداعسرد ندنکی دا |

 هلاوح هنر رقت كناخ یلوف نیسح ا ید یا دافا ضع اهافشو اس

 دا ی یو شان را ار ی ی یا
 هکر دوش یسهدافا ۵ زص كن هنطلسلا تان هدک دلش د دف واز سر قح هل وا :

 هماقا طباضو کاح هرناتسددرک ندفرط ردقوب مهلخادم هراناتسدر می

 دطرش و د بعع یر لت رطح یسیلا و دا دعب نوش بت هل ادم هکر ون وا ۱ ۱ :

 كل ود کا ردفا هلغا وا لماش ییصحر هزکتدوع مر یکیدردنوک هزم

 یقمقا زا طعم كن زرک اچ بولوا تقوت هنر رورم تدم لوط یلوصو

 اح ناخ لوق ںی موو a دور ناعم وا e ا 1 دادا

 ا قفا وم هبامدتسسا مپ یلأم یس هماشاوج كن هتطلسلا ا دا

 هلغلوا شغل وا رظن قرص ندرلقر نانلوا بلط نوح ا رلناتسدر ۲۷5

 هارو مز و ردن یرلهدافاو شرایس اهافشو یرلهدارا هرس

 د نس هددادغب امدقم یرازوس و کرد شلو لصا مرغ ندا

 نم كجەدبا لاقو لسیقو عازن عفدو قحهلوا تمصم ۶ قم تویلپ شاپ

 هدافا ییعحهلوا هدندز كنهطلسلا باب < نیلصم .ماتخو ندنیدل وا |

 هیلعتل ود, راناتسدرکو مردبا تیاعر د نن هسردنا تمرح هز و تیاعر

 ناغ الیاب یتالیا كنیفرطو ۰ ردقوب تجاح کوب ندنعدلوا یوفا
 یرهیداع موسرو ردلاح یراغلوا جا راک بودیک وریتدعدق هناغالشفو

 هم هل سا نا درجات هناتسدرک ندنو رونلا جد ندفرط یکتا |

 وشو عا هلاوح هز ت ارد اب ییتافاصم دناقوو غلب وج حالص

 مع رکدنز تویل وا یشر تد یسه دام موسر تالبا و دکمهدبا هدافآ همس

 د ناو و رک تادهاش نارا ویا یر ر ایام

 هیت رج تعا طا رسان یاو تک یا ی اپ
 ماعا و هدافا دی دیهت ظلغ ناعا نالوا ص وصح هنر ودنک ودیدلیا ملت

 ردق هدودحو شمالاق لحرب هبهرک اذمو هتحابم هرکص ندنوب بودبا لاق

 5 e دلهحو نها كن هنتطاسلا ا تاب ا هدزوا كعا لاس صدا

۱ 

۱ 

۱ 



 | یفوت-سو یدهم ازریم یضاقو مساتلاوبا یهاقماق یمادرف نیغلوا شفلوا

 | کو هلبرلک ه هناخ غنیدلوا عادولا لجال هل رارکاچ یت دم از ریم
 | دادغت یرلبانج هنطلسلا بئان ندرکاح فرط هدقدلجا ثح راد

 ار سا کف یرگش ناار مدع هل ورشو دیه تششلاو

 ۱ مک هکلب بویفل وا تیاعر هنسارجا كطرشرپ جش ید ندنفرط یتلود
 ا اا رد ناف ود ناربا رول و رویغتلوا ما رلا
 راد هنرافدلوا ءدکشا هتشررمس ییدانسا تائدح صعب هنسیلاو دادغب

 | بلا کيدلی مب نکل روهلوا قدصم یتلاوقا كلا راشم یسیلاو دادغب

 ۰ هفاتمو داضت هد رس ییالوطندنالماعم ضعب هلیسلا و دادغب كن هنطلسلا

 | هکدع هداموو ی لوا سنعم هرجا داوم یساوعد كالم هددتسیا راو

 ۷ .هحاسموتوکس هدیابو ا یلصاح بویمهلوا عطقنم یدلزس

 | هنجازم كنولناریا هدصوصخ و و یغجهیمهلوا روصتمو نکع هدتقورپ

 ندنعسو كنن راترمضح یسلاو دادغب تقفاوم هنرلامدتسا و تکرح هروک

 ا رسا سرت ا ا هیت ر نالوا یون تولوا جراح
 | یتلودنآربا ندراناتسدرک و هکمادامو یودنایتیرومآم هضدرف كما رادتا

 || د هتسیلاو دادغب بوياق داقعا هبهنسف رب هقدلوا غارف یوشتسد ابك
 رد ج نددهع د یت الام ییدلاق لح هندانتساو وزع یشرب

 ١ | هبوجادهغ قفاوم و علت یسهلج هدقدل وا دارا هلا تامدعم جد ماطر 2

 || تروصوو هنلیدم كملا راشم یرامالک ةكلذفهلبا ركع راهظا ندنک رادت

 .قرهنلوا 1 فک جد ندنسهبدام موسر كنات درک دسا رول وا لصاح

 كروک ذم صوصخ هلتروص دهعت هنغحهملوا بعص ناتسدرک نزادعب

 . هدسلحلوا د یراودنک هسا رولي هلبربو دنس ندیرک اج فرط هنندهعت
 | یرازک اج هدر دلیاهداقاًایعطق وخ رومال ندهنطلسلا تئان هکمر و دنس

 | ردج راخندع رومأم كطوسزوسر هود نوجا صوصخو هلباقلاب یخد
 ۱ لدو زا وا 23 هداموب هکع هدا هدافا و رس قوش ندمکت و دنک نکل ۱

 ۱ ندنرهنکیلم وحبص و رق هلزعدنفا نیمز یورهفیلخ ترضح ماظعیارزو

 ۱ هل وا انتعم مهار طونمو فقوتم ی ةیلع دارا ندنآ حونس

 || تموکح زکدارباویشا زم هلی هنسایا تا ایلیدم هلا یرخا تهج اضرف

 كر كرلناتسدرک مهو رولوا بحوم یتیریخأت هلیساضتقا هیلخاد روما |
 ۰ 3 ۰ ۰ = تم 2 = ۱



 مدع هد رس هد راد تلع لب و هاغل وا د لا م صوصخ ۱ یدرو ۱

 ها رلناتسدرک دوا وا ندزغارک اذم تیاد ردتکرح فالخ دب فک |اب

 یهدام و هان دان یدعش نکیا هدف لوا ارد ءار ندنس هلجا دم ۱

 هات و كتان رکطلستو دن م هاتف نالوا هیناتتسدر نفرتدارا لا ۰
 ۱ رہے ی كدا وم نالوا طرش و دهع قفاوم متیرومام مت یدلوا 1

 هدزک س و و یزکتکر و امام ط رشت راغم و د.هع فالخ كزس بول وا

 ناب و هدافا هک رعوط ا ار صح دس ;SE نیالک | و یز ا نالوا ۱

 لكننل ود نارب 1 تولوا رعت ی وسهل هدکیدیدیدلاق م 4د هقش ندکقا |

 رددییشت یتتافاس دهه 5 تالاومو فیل 1۳ یا لا ود یکنا رب ندزبس :

 ف رط a بس راک دید یک رول هر اوم و یه رز روت تا

 قو و لاک نالوا هدمهنا ز>حام قح لات ۳ را ا تنطلس | ۸

 دور ودلام یری اتو لا وخا فک هوژوا یافت تاذاعع انا
 متقادص تمد فی و كا هدافا توردلب هجا یتابفک نالوا عولعمو

 كنتل ود نآربا تافاصم رارقتسا رددیعپ ندم وافخا و ےک قرحر هلغلوا

 امدح یهاک كطتا رش د وقع هدنناب نیتلود هجر دعت یعیدل وا نوا ولیطم

 فلاح ندنف رط یی ام یجدهبلع تاود رد اتتعا )را هتسارحا

 بولد ردرهاظ یکحهدنا تفد هنعفدو منم هسرواک دعوفو یثر دېع

 هبا غورد ةموقم ٌهشاط هدهسیا راشعا رادتا هن زارا هقتلوب قاطر ||

 هت رال وقر لصاا قره وا کم هن رلما رم ج ورت هللا هعدخ و ليج و فول ام

 تج وء ی هن اکہ دن تماقا هدننکل# نارا هرکصندنو وندنغیدمل واز اح داقګا

 تعزعندنش رط ناور هلغلوا شغل وا تکرح ندزب ربت NES ر

 هدفدنلاوا تاقالم دارا ناب نهج راد رف لوص ولا یدک اور ےک افااا

 زاد هنغیدنلوا ن وعتراجود, یلاطم ضعب كنب راک ولنارا موقرع رادرس ||

 د کر اج دلت ات یا ند و فر رک هددص

 تیوروفاصتا بولوا اور اڭ هنارا 2 هةم تل ودو , ی رادرسنآ ورورپد

 یزس ندنفیدلوا رع ومس زکعیدل وا راعشن رهش ید هلبا تیجو یکناد رمو
 هروک اک|عاقسالا ذعب لا تبناقحو فاصنا ةعماسیمنادافا بودا بصنرک اح
 تساللافو یراح ورندعدق ةطاصمو هب رام هدانا زر و قیاوح

 یر اکو ا TT تبسم و گی ۳

(ry) 



 | كطورشو دوهع نانلوا قیئوتو طب ر هدحلص نالوا برح جن نکلرطند
 ٠ || یتیدلوا ندنساضتتم یسومانو صرع كلراتلود نالوا هدهاعم یسارجاالماک

 ۱ ی ی شال درس ییصع نشد یساشامنع نکا ول
 دقعتم هنعلاوریلناب هعفدوهدنب یتلود ناربا هلبا ماودلا یدبا ينس تنطلس
 1۳ را یاس وداملت سا یابلود نارا یژک ل كنطقارش هلایصت نالوا

 | تنطاساشاحماشاح ندنفیدل وااع ور ندزکفرط ید تبغ رو بلطكن هطاصم

 | شلوا بغار هلص قریلوا یمن ندنز هل وکر هده راج مما كن هيتس

 2 مرنددنوا ا دا ترد كعا هلماعم ادر دلودر
  تجرضو ياللا ع هر قع اح ناتسدربز ندغدلوا ندو
 هنا را تاق ونازرا هن اهاشهبنس تصخر هب ها صم قر هلو ا رب وءیہللا لظ
 ۱ تاتکلام ارب نالوا هناهاش تاوروم تلم قرهنلق فاعسا :نیهر ید

 ا ااو قرصت رب ند نس اس فرط هم دقد ومعبحومرب
 ن وک شقلا هنعلست وهلو ط ورشم یراماغل وا یت ندنفرط نارا

 دادغب و لالتعاو رذع عاونآ هدنکرت كراناتسدرک ورد هنس یکیا نکیشغلف
 | ندنفیدلوا هدقفوا تقو رارما قرەنلوا لادحوثح نوک انوک هلیسبلا و

 . كل راناتسدرک طورمشلا بسحو یعفر تالاقو لیت نالوا هدص وصخ و ادعام

 | شلهدادخب ازومأم ندهیس تنطلسفرط نوحصایصیلتم ندنابناربا"هلخادم

 | شفلوا بقرتهام شب هند ورو كن رومأم نارا نوصسهرک اذم كنهدامو و
 مهيعطق تی رومأم راد هراناتسدرک من زکرومآم نالک هدادغب هرکصندنو و

 كف رطنکیشروتوک هزر رتب رەد ردف وقوم هنیآر كن هنطاسلا بئانردقوپ

 نالوا مولعم جد یرادشو موهوم یربمک بودیک هتاغالتواو ناغالیا
 زا بوک و یتفیدنلوا ذخا ناموتكب تلا نوا رهبد یسهداع موسر تاليا

 | ناتسدرک اذه عمرروبهدبا دا راو نایب یتکیدمل مزالهلخادم هناتسرک هلکنوب
  هطاصم لصنو هلغلوا هدا دایرف ندنسیدعت كنولنا ربا اشاب دوم یفرصتم

  دهیناقع هنلع تلود هکلعر مدعهیلک | یتفیدلوا طرشو دهع هلوقم هنو
 هب دکل ودو رولوا هلهج و هلحادم دفا دن هرکص هد ویل وا كرب اطرش

 ۳ لر رفاه ردراو جا اه ماش نارا رو تنا لصف
 رب تکرح هحل ود تالعاصعوب مکیدلب عب هيلا ذاا تادراو هنس هن زخ

 | یتوشو زالاق یشر داقعا نب رق هرکص ندنو هلفلوا ندلبق عنصت بویلوا

 د و
> 

1 
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 ندنرلارج | كنطئارىش یداوم و انار اهل و ندو ید ندف رط مز بویقلوا

 ولد م l< هدافآ هج هل و جد ه هنس تنطلس یالک وو روت ضامتا ۱

 ك ریش شدت فا مود رھ راد هکوب یس شوط هدفدنلوا هدافا هات رارح

 یرلتکر ح و ك رلیکعز ردهدن د ق هد رس كکیدلب وسو رفا باضعا

 هاش هرکص ندقدقیح یاو 1 ردناکترا دهعاب تولوا هل ءاعم هکل ودو

 تودا تاقالےم هلا ها لا باب ه دم روم ند ز ین مکحهدیک هل وق 9

 قرهلوا هداب ز ندنکیدلب وس كتسو مریشاب وس هل فا رطا یراص وصخ وب ۱ ١

 5 و مردا جد دهع) هکم ردتا عا رو ِِ تویلت وس جد ههاش :

 هعفد و و مرسلا یتافاصم اعاد ندمت د دل وا یها وح ربح ید كتلود سکا

 | تادحرس ضعب نکیغو ییمانع» چه كنه راح نو عوفو ردقتلا بسح

 ۱ تودیک هنح وک كنهدازهسشو هاب یراکل مدام رج و تابدعت ك ا ۱

 ماضر عطف مب یدلیا ولس هنسیداو تالسوهلا و د هنطلسلا بان
 هاب و هلفلوا قجهلو یني رب ردق مکح نکل مدشلاب جد هنعنم بویلوا

 هیهالسا تلود کیا هذه ةلاخا ا یور ۰ یدلوا شیا ر قج همم وا

 رولم وب ق رت رطح ناغع لا هاتشدان و نە هبلع تلود تو وا

 هدنسهرک اذم هحاصم ن و زردا فازنعا یهبنس تنطلس "هرهاق هوقو

 كصوصخ و و مدا ردا نا مرد قافلا كنشلع نتلود حمل وا شو

 قابفا و و مردا احر صوصح ندزس یس هدافا هب هیاعنلود یالکو

 ید هرس کلن اغا واا ی راس سا حد ا ا تسار
 تتلود یک ااا یر با او ا لب ین ی

 ندا و ترغ نا لاوحا ر درو یو فای
RSبا عاقسا طق ندنفیدلوا ید مت ر  

 ات ندنفر 1 یلود نارب ا دط رش نالوا س ۳۳ اسا مادام کو وسا د ۳

 ۱ قاتار ل وش فتو: هل وا فاك هدفافنا مکیدید حب هدک داد یدلرب دش واص

 قلود نار ا هن وا ول هببس ور و رک نشد هو هه شل هات

 : ندهلعنل ود تالذک بودا اشک هیلعتل ود هدقدنل وا دهع ضف ندتفرط

 ل
 نیل ود قردم مگ وا مس ند فرط قلود نارا ه در وهظ مک ضعف

 عوق و برح هلا د هع ضقت ندنفرط هب سور هن رزوا یس رب ندنشیلع

 دبکع د ران وا ترسم هدقاقنا هل 3 N ا هرکیدکدا هدلاح یعدد) و



  هدافا دی هنس س یاللک و ید ن یزکترغ نالوا هدنعلها وخ ربح

 1 تلوهس هدنسیدرتا ۳ نحو استاو 4 نر ا

 ۱ لركو هدنرافرط سیلفت كنول هیسور هزوک هما تن 2 نکل رون روک
 راو یرکسع یرادقم كس شب ی ركب عومسا تح نم هد هاربا دودح

 كرس هدنسهلباقسو ردا: لامعا یرلن و هدقدل وا تراس هک رس شعا

 هلیسس هناما رکسع ردق E شب نوا هدلاح یقیدلوا فک وح وم

 هادلود ید یرکسع راد لواو زب صم یطفح كنتلود نارا

 شلود ءدرکتادخ رو ا رود ارج صراقو مورضرا
 طب رکسع كس یللا زوب هنلحاوس هنوط هدبولوا برا )را هیافع

 و او سه رد لورم ارا تو یدل
 | رادرس هدک دلتید زر کم كمردنوک ر کن راده نیا هن عقولا

 | وب ردلکد هلا رکتسع زکلا ید وصخ هناعا بویم هلو زوسس دلا یوم

 ۱ كنهیلتلود هدک دلا نانع فطع هن .رایدا او رولبهلوا ەدە درام تهحو

 یخ رس ردق و یباستحا هب هن اما هلا یرخآ تاهح لر و ها ا اب

 نال وا دقعنم هد نتلود نامه هرزوا یساضتتم زکغلها وخ

 : ا و همارلاو عاسقا یهدازهشو هاش هنسارجا صام كندلاصم
 0 اندو هلغلوا قاک دیمالسا ةعماح تهج كدا مادقاو یعس هن را رقتسا

 ۱[ ع یطرش ارمآ ندهلاصم اا رت ارز زالوا یونعم قافتا
 1 لا و ناز ولا اوا

 ٠ 5  هدندب ولنارا ید رفت یار ندنتساباعر یمارف صراق نکیا هدر رت ن

 N | خد ندفرطو شا مدتسا یصالخ كدت رازق هریفص طوبضم
 ۱ ا ا ا و دن اکر وو شیر دنیا و
 واو رایدردشواص هلیدراب رذع رارویقیک هنراباب راشلوا هلسم ورق

 5 ا ته رزوظنن و ۰ هود كرانو هلغلوا دهع فالخ نوت

 ٣ دانآ ر ادریس ا دا تنعاس 7 1 فوت مردبا

 1 ی u لا 1 دشس اط هد هلا و شان وش ۳

 ا 0 روت یتیراشیا 1 هبا هتل و و ندغو ردو بذک هر روک



 ی ا را را ا رو تار نیر تجملا 0 وا

 یربا لفحو نوت عد ق وک نیو وا

 ( شر

E Eهعفد کیا ر هدهن س هنارا دهع یلوو هاش  eهب ده  

 ندنعیدل وا ش رم مکه :کح ید ص فرع هاب تولوا داتعم یار دن وا ۱ 1

 هکاتسماو تسخ عیطلاب كانیرلترضح اشاب دواد یسیلاو دادفب الح |

 و لب دم هبعاد قعردش واص هلا سالس> ی یرانو قردلوا ما

 هلا لئاشو صع) هرز وا تكعا ناصش رح ید هدازهشو و هلل وا ۳

 فارغا جد كنسودنک تروصو و یرافدلوا هدکعا طلست هناتسدرکآ

Nیشرب ال ی هساررب و ی را دعم وش یونس ی ۱ تو وا  

 تاعفدلاب ند فرط هنطلسلا بئان هدنرتروص زاغلاو زالوا بولطم

 زوت وا هدة سلا هدکعا هدافآ دلا اتم دل رد و هنسودنک

 كنولناربا هدنروص یرلقدلوا عطقنم ندعفام نانلوا رابتعا و ریزد هنس

 دادغب تویروط تحار ےس اقا تاکتراو عم یییدلوا لوبح

 ندنراحا ندنعیدمهناللوف ید رلاش 3 ناتسدرک یخد هبلا راشم یسلاو ۱

 جد ندسنشرط هدازهش كردبا اتار رارف هسق رط نارا ران الاق رھ

 هدر رشت ورد هد س یکیا نکا هد دا دعر NY یعح هنلوا ما رلا یصن

 هد هسداشمردن وک هدادعب ندنف رط هدارهس اشا ها دبع نالوا هرز وا تماقا ۳۱

 كیا راشم یسیلاو دادغب اشاب دوم هداز اشاب دلاخ نالوا هد روک نوتلا

 یک و راتفر 5 هنس ولو م موه كنترشع یزد نالوا هاتف اا رطا هلیسداسد

 شا موبلا تودا رارف دف رط هدازهس راحات امزهنم هرکص ند دان اعم 0

 ه راد كنا راز و ندنرلاشاب منا شد رک و لد :ل وا هماقآ . هد مان تاشدرس ۱

 هذ هسلا هدکعا اطعا شاعم ناموت كس لانس هلا راشم هدازهش

 دادفب جد هدناوج تودا ذخا هلا هلرسورپ ند یە او

 نات س درک مب نودسر > تونا هرادا یراد و فا یتحاح .یسیلاو

د هد هتسا ربا تل ود قحا ردرا و جرود دکل ند راشات
 یرلندا تلا

 ردا اضیفا ندنو یرلغبف وت توس لعمال وا N راعش ید درطو در



 یدوصعع e ید كهللا ادن ىسلاو دادعب و یعیدل وا هدکعد

 وبشا هدقدلاق هلخادم هن رابصتو لزع توعج ىلا كنولتاربا ندرلناتسدرک

 و رحو یوک و هیناعلس هديا رلناتسدرک و همش موقر یرلاشاب ناتسدرک

 E ندنرفرصت هلةلوا ترابع ندبصنم جوا قرهلوأ یرافقا ج“ باهذو
 و ضرع نوحما لیصح یتسیرب ندهروک ذم بصابع یمادعام

 1 2 هدأ ىلا ندشدلوا یعولعم كهيلا راثمو قویسع یربکدلک دبا

 E 7 رب یرلناتسدرک و قعاق ییراههقا هسیک زویچاقر بوریدشکد

 هم یریاضتلا ورارف هتفرط ولناریا هدرمدع كن رلاشاب ناتسدرکو ترابع
 ۰ یودبا تیفیکرب شا تاشنندنلاتم كن رایلاو دادغب

E) 
 یسهماق دعطقرب نالوا دراو هن رارک اج هعفدو كهللا راشم یسیلاو دادغب

 یولهناقوفتم داماعم نالوا ءدنعح ودنک كس رلهدازهش ناربا دلا

 . هدازهش كرد ا لولس هتقنرط للاب دنا هعفدو ندتفدلوا ادکلن

 || یتسالبو رب رڪ یتباوج كندغاک ندا دورو راد هداوم ضعب ندنفرط
 ا 0ا2 ةتشررس هدرفا ىدعاكو هددسیا شعا ریبستو ره هلی ره تلاا
 || هداب و ندنکیدلبا هعلاطم یی راکجهدا ضرع هدنضرعم تیاکش كردا

 | جد ندمه ارک اچ فرط كنصوصخ یفلوا هاقو یسومان كنسودنک

 . یلعهروک ذم صوصخ - ردیاساقلاو رب رتیتسهدافاو ضرع هب یلاع باب
 | نوم ىا انا هلاع باب ارظن هتدک اتو راعشا هت رارک اج ما لالا

 || هراکعو هسفاتبوبلو" یشر قج هنق وط هکلم تو هل ود هدام و هلغل وا

 | ضرع ولو شلوا تیاصازکسشع اهلب وش ههلاراشهدابوب هلغلوا ندنلسق
 هب ولنارا نو ڪا نالعا تاش مظع هسرولک مزال قلزام یثرب هدنی سح

 هن رلیداو كا هلماعمر هدایزیجد هرکص ندنوب دوخاب و كمردتا سکع

 كنولناریا یعجهلوا عتبتسم یتعوصخ د رشتو تدورپ دیدحت هسرشود
 ̀ || شیاتم ندنشدل وا مارک اج مولعم ندنرلانتعاو تقد لاک هعما رم هلوقمو
 هعلاطم یمالزا"باوحر جه ههبلا راشم قلعتم هصوصخ و ندعبقتو

 ۱ جن علمدار هدنابلوا هل هل وا تسلا هروک دمهنارک اج

 ۰ ردک مالایلو

E 
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 وص و

N) 
 3 توتکم هازریم س ابع نادنهالسالا 2 حس ا 3

 وهو العلا ةمكلا ءالعایف بولقلا داصاب نينءؤملا ىلع نم ینلاددما |

 لوقف قداصلا دم اندنسو اندیس ىلع مالسلاو ةولصلاو هدعوق زصلا | .

 تدالج تانحدعب و هدعب نم نییدملا نیدشارلا هیاصصاو هلآ یلعو هدمعو ْ

 تان یراکماک جار رهنا وجا یراتست رییس رپم بام راکم ا

 هال "هواقن ناکدازمش ةنادرد هح“ ٌةماما ناتسرواخ روشک تنطلس

 ناوجرابالاو "هدازمش تعو حات راوازسیهاصمج "هلاسر ٌهصالخ یهاش

 هدننا رب ناسعمآ یان تکلع راوس هععشا رم ناطلس كن رار صح تخم ۱

 وات شل فاو تلود E GS ی
 هنتیس تلاسر هات یتابا تباحاتاوعدقلوارا و الا ضیفم .دلاک یالعا

 سلح یسهچ هده تایلست تارببعتلا ةيرقيع "هلابفو تابع تاربرصتا

 تروص هن رایضاکدنهذ الع یالحقر هنلیت ضورعم هننرلیلاع ساخت مراکم
 مرد تلود هیصات هع هکر داتا یا هولح هلهح و وادا وق قدص نسخ

 ناال و لدا غا ا ا

 نیطالسلا ع را مهلدعاو لوللا عروا مالا باقر كلام مرکمو لح ناطاس

 هدایع و ةللادالب ظفاح هللا هک ءرلعاق طبارلا دلا لس هالا مملضصفا و

 لاصلنا دو هاشداب هداهنحاو هدامج فیس ةلطلا نع ةقعضلا ذقنم

 كن رترضح نعدنفا ولتسارک ولتردق ولتک وش لاصفلا حودم ا
 هاوخریخ صلح وندن راهنارادکلم هيم فراوع و هنارادحان ةيلعفطا وع

 ناسحاو هلاحا هنسهدع قدص *هدهمع كن راهابتشای یوح لابقاو

 ِ رج تحوعهدن رایاسدق و تم رم دز حج وصخ ا دهم هر نالیروب

 یتیدلوا الو سکعنم هن رافصم بلق یاغلاع ناو تبع یتعیدلوا یفوا

 تالامما ضال ر تلازال هاب مالسا هاشنمش لوا هرزوا هنجو هجو
 هب انكي ةعورم ندلا ءادعا تولاقو هماعتا ىد اوفپ ةعرم ةطيسلا

 نام ار تب رو یهاش تک فار هنوز ما صدها کا و

 عفار ماشنجا رس مام دنلب لع نودیرف مدخ ورخ یهایمج هک



 هاکتسد یلاع هاش و e روح را هدب وج

 او اضوعم هژافجو هنافصی الدبم رهدلا ردک هفاصتا لوعتنم حرام

 ا رخآو لوا هکسهدناع ضف هدعاق جار نیا هدد یژلتر صح

 هش هتس وس یرارقصاو رارفتسا تانیکناکیو یکنرکپ هتشر نالوا هتفای
 كن دا الو بح تحوتس یتیدل وا نهه اهاوخ ريخ هَشدناو هن اقداص

  صالخا دتعو راک بم گه رام ةض واقعو یارک عطام هعطق رب رعسم

 ماقا ندنوپ اش یاس هطسا ویرلبانح اضر ازریم ولتاحم راعش

EDحارشنا موھفعو م رک  DEEبط لس  

 ا سا اخبار کش نکش کش ییط وط نالوا عدتسه صاع

 ا یوم دمحم نک کیا رانعش هلیسو هفلزادرپ هقطان ضرعمالما
 وبشآ هال وا تا تضخ ر هفارصناو دوع نوه سا بقانلا ىس

 ا 0 یدنلق عدقت هت رایو تحاعم یوسو ےقر بام صالخا

 ۷ یا 9 ف کاج بت تقیقح هناصس هنچو هتم

 ۳ 3 را سس وم هدنن اب ی نیل ود نالواهدنسه اش

 و او رد در همرچ یدالداضاو تالا
 ۱۷ وا ناخن قشم فاصتا لد نالوا نادنعش وه شخترح یغیدل وا
 1 یراد, یاب هرزوا یتددنوا نیفرط ناهاوخ ريخ لومآم ید ن زا دعب

 ا ا وکم نیترضخ «یراکت او نودا فالتا
 توق هدهع ا هوس تقفد ةنصک لذ و تمه

 .عوقرم تاساوم موقرب تلود تص هشیم قاب ۰ ردرب کدازهاش
 1 ۱ 3 ۰ aR دا موس تالاوم موسر تداعس ةماتکو

 3 ران دم دو یضاق



NTورو  

۱( 
 3 ىدە ال رایعیکشا ۴ ۱

 تی عاونا رهظم تهح رهزا هلا لالظتسا یو هام ۳ 8 7

 نمایم روهظ كنه دم سا تا وا ی لدا وا ا تزع لئاو

N.الخ ةلسلس یلامت هللادم نافع لآ نیزک نیطالس وربتدروشن |  

 ا صا ( ةف نيك ملا اولتاق ) ر نارودلا لا

 یالعا هضساضتقا یسینادعص نامرف ( لاستلایلع نینمؤلا ضرح
 هلا لیدسقو ارعا ها رع یاز رغام اد يسه ركع فا وط نوا الفلا تلاد |

 ناش تزاما دار رسا سیا سره ترش نسار) یاس ها لایق ۳

 هن رافوفحم فوفص و راهت شا دحرس "هدیسر فرط فرط یرلت وشو و

 ناریلدو را دا ع نار ره ەش ۵ ا رامد ورهف ر يعط و

 داهح و ازع درج ص وصلا و ی ورک و مولعم ارا وت دانا دف اک یراقدل وا

 تیانعو نوع كنقلخ یغاحوا یرهگب نالوا صوصخو عوضوم نوا
 هد را و بک یرافدل وا بلا هر اعصح و ادعا ولرد ره مدلا ی هلا یاب ر

 سوس سوساح ةد تسد ورند هرو نیس نکیا صوصنو حرصه

 لصالاق ددا ندنه دل و مارصنا و فا رنا مالا لوا تعاطا نات لب ۱

 ةلج هدنع ووو رف بس تو وا شادل و ول دم هلبریبعت ی ےکشا ی لج

 هدنکدف ی هعلق یلوانا عفاو هددنس هرب زج هر و هد ک را ی لا زو كی

 هر نددن را دلا تصحر تد رهن رب دن . را وا دعاعت كن د رل هماسا یعیکشا

 ندنس دف اط یرکسع هلا ها ین ر هماسا نالوا هدنرالا ندعاقتم "هصز

 غاحوا ج ردتلاب هدام وب ند راکدتا ات ف دب سصق e كن ز,ناسلوا

 ضارقنا رادهنخر هاب راتهح هل "ییاظن ی و ۱ نادقف كموق رم 1"
۱ ۳ 

 هدننابس 0۳ د جد ماظتا مدعو, ىد وم هنس وا ض e لو :

 یداب هس سس ِ هدام یاعلا و اصح ا هفیجآ ناف

TT 

 راه فا نادبم نایت مت هلا راس مانع هنصک تالع سر نکش نشد

 1 هدنرلهب روا كل ردنک و ماصفا و عاطعا یرلماظن نسح دفع وع هلا ا

 ٠ کیا ندرت ز ولاق ساسا قوا ر ظعنم هب ها زاو ما ك رضا هدنتلا یر ا ۳

 هلی سو دعا م كنا وذ نابل وا شیدا ا صعب هدنلب اقم یرلتهدخ نداروهظ



 یدعت ۳ بت هتفر هنویلع هلعتلود كنادعا یابقشا هسا و تول وا

 | 7 زارد :تسد .هتناهاو اد ات ف زدن هدنفح هيمالسا + هرونعهضب و

 یدمآ ندنفیدلوا تهاد نبع دوهشم ولج ینیدلوا تار وادم دن لوا

 یو تنطاسو نیهر دبأت 2 دی دم تلود و نالوا هللا دنع و

 8 1 [هلخابو نامذا تاب زا هماغو ناعا لها ةفاک نکج یتتربغ ن رق ترصن

 1 5 اردیا ناصقن ری ا ددعا هک نالنیارض# و اسۇرو ناشن صالخا نک

 ۳ لو لاطباو ی یتیرا هم رح - عاص هشش كنادعا ن زاد

 4 ع تردق رام AN ةلاوح هدزنص لالععصا و قد رفت ید و

 را هم زال یادت نوهلاصعتما هبداهح تعنص یوزاب روز ةلاطاو
 1 مس و هل یعیدل وا نبع شرف هنر هن وبلا كلا ا یس لدو

 وف نالوا مزال هبادعا هدلراتماذه انن :امزق هسا هب رکسع توف دادعاو

 ا و وصلنالعو e هدر کمزج یدل وا ط وتم لعل و قشم یهبلاح هس ر <

 9 ١ تلال یم رک صن ( ةو نم میعطتسا ااو ) هدناشلا ی نارف

 ماظع ن رق هرا شاو e قن رش یانعم e هدهع ةبحو

 | راک زس هززوا یراقدروب ناب كننارضح ماعنلا كللا مهحاورا حور 1

 sS | بولوا كمد كدا ابهمو دادعا را قحلوا رادم هب هبلغ هن رزوا

 | یرهفیم مهافم هش رش ثیداسا نالوا هدراو هدماقموب و هلیلج تیا وبشا
 قردق هتسراو ینیدلوا ع ورشم ها و ملعت یهب رح نونف هرزوا

 سا ینیذلوا ولغاب هب رمطم تعرش یاب هد لاح ره ید كنهبلعتلودو

 و داد یراب ترضح قو و نوع یلامت هلااش نا هلغلوا ممم ربع
 تمل طم قفورب هژب و ندنوب هلا یهایتلاسرب اح تان اح ور

 ۳ ءاکت اب هلا - تب در تلودو ند سومان و ةنهالسا تک وش

  یمیکشا ادد ند دعاح وا یر کی اماصتعا ها ته نیتم لبحو

 كح هدنآ طب رو طیض و هن ادا تروصو N ةيوستو هتسنرت یا رفت

 غار او ' تاس ویلو ولسا و هن راص وضخ صن و لزع كناطباض

 . .٠ ٠٠ هگروتلوا ناب و راعشا هلو وشتایفیک نالوا

a CF 
 ۳ 5 هاش رک هديته قلل و مقاو و ا لخاد كە 7

 اغاو یلاع تاب ر یرابشاب قالوصو ی اوغا هر ادو تعاجو لولب نالوا



 9 یی رهن شا نوا ۳ 1

 ۱ هدنراتمم ی لا و ییاما قاحوا ۳ شواچ شاب و ن و
 || ندنرب ره درو ادار ا نانلوا ریبعت نوت یسهطروا ریجوا زوتواو |

 ۱ را مو لستو یلصاو رداق هرضو برح رشبللا دو |

 ۱ ۱ N قوا بل رو رپ رحم ق ار

 e ) ا
 كن هطروا رف ا یا اک الاب ندن اک و تارفن
 ,شاب رب واقس رفن رب هغشب ندنراددعو بوش وق یجتلوف هرق یب ناو

 یشاب هنرواو جرفلیک و ر ِِ عرو یسهتسوا نعت ریو یصقلودفمرف
 بونلوا بص جار وچ رف هبهتطروا نایلوا دوجوم ینجا دوو

 یشاب یحوصکسو یشاب یرغزو اک لوف نالوا را هرتام یا

 هم را رلاغا ی ِِ هدن رایصت نیح كل رلیحاب روج و انا ضخ و یاب یجانروطو

 و و ققل وا ار 5 نزا دعب ىرلار هغوو را نالوا داتعم یساطعا ۱

 0 ههزناح یمافا یرهکی د ندنرادص ما ی

 ا ۱
 O یا یر قي رطلا بسح مویلاو

 اک ر نیر ا و را هط روا وبشا لاک ر وا
 حريك وو یاب روچ یاب دلم وا مرحهسم هدهطروا هدنعوفو یبصن یرب

 . هتسواو یسدتسوا نییعت یمیستلوقهرق شابوح رشک ویرادلع و یاب هط وا
 :كنشادلو مزالمو قفلوا بصذ یال وقدر شاب یساقسو رادساک یجد

 ۱ قفل وا میظن هلب رب ارگ ر دن یصکتا ول هيمو | در یرب

 ر
 فیه یا ریجایروج ارو ناو هدنفل رط یا یکی ۱

ِ 

 ا اا عافت ندک رک ها رک د زو لب جم دجس هد ؟ دلی

 یشا هط وا هلمح و ۱ 0 0 هدنحا رج TT قاروپ

 هراګو نیشه دنأ اع و لیلع نالوا ناباش :هکلدعاقت جد كن مقر تا و

 ند کرک یس هيمو دعاتق ا و I جورج هدنعوقو

 : قاروب تانع



 ۱ 4 < رولي ین قلحار ج هن 2 ره كرا هطروا قح هللوا بیثرت وبشاو

 ۱ : توا نییعت

 ۱ (دی)
 | ملت ا نونق د رح مارو دوضقم ندنرللوا را كتارفن وب شاو

 ا یتددلوا ترش ندن س همنما یر رک وا یی مضو برخ دعاوق هلا

 و كن اطاص حو دوخ و لحم هرز [تمیلعت هدننادیم تا لصالاق

 ش اوا كرت هلا مایا رور قرەلوا دوهشم ن الا راشاط ناتلوا زکر نوجا
 ۳ . قاجوا اید وا ید ره نوا یرلیا ملعت قیاسلا ین اک هده ةلاحا هد هسا

 ا ۳ هطروا زوفط یش ابنابکس الوا بول وا رومآم یر ندنناوخا یطباض
8 ۳ 

 . شواچشاب هدعب و یشابچان رووط امیر یاب را ات الات یا جرعز ۳

 لا 2 :قرهنلق نیعت لبا هسط روا ان شوش لو و شواح 4 روا هدعب

 د دانا هوا رک ذلا تلاس نالوا فس یر ره هلج و

 ااا قرەلىقىح هاشاب دوا ۳ هناخ دغاک اصعد, نوجا ے لعت لشتاو

 اشنا هم ۳ ام ررب ةن رنوردو صیصخت لګ هلتروص و راس

 u ی
 روا رو كن دطروا رر ست تروص كن دم وق ره تارف هکیدلاق و

 1 یبماوق هرق شاب هدنمود و رادلک هدنشاب فصبولوا فص یارف ی ےنکش ١

 3 رفن زوفط رهب هدنسارو كناواقسو دمو ددا ره لروک د ذم فص هلا

 می درب کلای یل وق هرق رفت شب نوآ كلرهلب ر و هلصاف هلا یجقل وق هرقرب
 ۱ ترازو هل لیبل وق هر ة وسا كلبا ا ر یو ع هاب

 0 وا هس راح ندتعجر هب ورک یرلیجتلوقهرق جد یشابهطوا هلبا جرضک و
 ۰ .كایا هطفاع یرلنا ید یابروج هدنرارو

 ی
 اا ماما زا 0 ر م ی دنا یساضاق ل 1 اسا هب ر وا ر ره و

 .ندکرک 2 نیبعتو بص هلا ناصما هدنس ههجا وم ءارق هدنروضح و

 ۲ »ولو ناسا دف.ظ و | سیم رک زو



 نار 9 E ا رفت بوئلوپ دوج وع هدن را هل دق یر ماشحا رایدنفا یو 1

 8 كا ےاعت ل إو راس لا مضع ۲

 یادا هلتعاج ہیلع لع نانلوا ,صیصع یرلنوک ملعت وار ا ا 3 ( دن )

 یسهلج هلا رق هش رشة اهیلاعت هل ءاضر یدتفاماما هدعب بودا تال ص "

 : ۰ كعا ع ورش ریلعت 7

TT | 
 نا ف نو هیدن تماما هنتش ی ها ات

 انا تاقو عن نت مو تار یا ما نر
 ثالذک یسانم رکید هلیتفرعم ۳ ضو لوب اتسا و و

 نیم و ا هلا ناكاو تاج قفلق

 نییعت یو هرقرب ه رفت نوا هد نم یطبرو طرص كن هم وقر تا رفلو "

 ہرق لوا هدکدلیا اضتقا یسهسرت ار ره هیج ندهروک ذم تارفنو

 هد لا دعب بولیدروتک هلترلتش رغم قردتلوا تولطمو اس ندرلبعمالوق

 ۱ ۰ ىم اوا ملست هروک دم هن هدنصالخ

۳ 
 نا هلع رو قو دوج و٥ هدنراقالوقو هلشف یع وچ كن هموقرم تارف 1

 تو | وا مزا هعمل اب روا ردق û ا ا ا ا

 راو ا ۳ ار تونل رپ 1 هوطخ ر E طااص ا هدهار یابشا نا ۱

 ۰ كماعا تدوع ندا ندلحم یرلقدل وا

| O 
 رونل وا ریبعت یمک اشا یدبع هناا ولت هدن رلتماقا لحو هدهار یاناو

  نایکسددع رب لیشب یرزوا هاقسو یال وقهرف ة شابو رادلع و رداچ هدسر ||

 ح یشابهطوا و قهروتوا ربارب هلبا رانا جد هت سوا بوليرو یسهکرچ
 یی وقهرفر هلا رفنزومط و یس کر چنایکم ليش یرزواچد هج رک و 0

 ۰ قفل وا اطعا یمهکرچ نابکس تب ۲





 ی

 رب وو جل ا هتسواو جلف ۳ زکلاب دن ۳۳

 ن 3 باح یرادملسا دعقدرپ هلهحو یپسانم هبیابروجو یاب طواو
 ۱ قوا اطعا لرم قاجوا تب و ح 3

el I 

 | ابعر و نتع ل ار دعف در رسولی یادتا هرات قوم زکلیو

 وت ارش ا تارفنو ا قلزوط ینمرق تفجر و راو الش چابم
1 

 i كلر و ندب ريم بناح ةلجح یغایلق زال ددعا ا

e 
 ۳ و قدنضص ر هدنسویف اغا نوتاب o تو 1/1 كنم ودر مارو

 ۱ را O گیت EL he ىر اف ولع ىح ەل وا EE A ا م كم ا رفن بولو

 ند ربم بناح هلی ببح ٠ نا کس رقردلوا 2 ۱

 زورادعام ندو نان كنهموقرع تارفت هلا ظفحو طیضا نوجا روک ذم

 | هدن رب وام نیح .قرەلوا ا هرادا ندنا یرتالو کام ءم

 | . قفل وااطعا یرله رورضجا وچو ,دمزالتانییجت دهبج وم لاعرما نالی اپ فا

 رادلعو تو یشاب هط واو یرلیجابروچ تر درو نالوا رکذو

 دا ق ٩ صریصخت راشاعم لهجو ا ها ا ۵ رف شاب و

۳ 
 1 . ربما 1 رلفاح وا نالوا و نا دامجو ار تامدخو

 رلقاحوا ر راس مو یلادمب هل ضالوا زنا ارش یر رصقو 0-۳ 0

 و ییاساو هفولع وال
 ۳ هل یلک عن ندنلتاص

 ۱ بحاص بوشلوا

 ت رخ اما هدنع وقو .یالولحو كليا لک اوذخا هقدلوا یر ات ۳

 هلا ا خلاب هرادسع یر ماس ۱ دعابقتو “یک ی بول وا هدام

 یسماس . لا ادو ین جا نوک فوت او افلخ و تر : رابخا ندننالو ا 10

 رو قو اطعا شورغ یرکب هب هچگآ ره

 ۳ ناو جارخا ردقآ و نج تا هلص هروک ذم تارفن

 | قدنص 1" كن توف الب ll و اش 0

 1 ا فاس U بهش | یکا نوا هب رابخا طعف هدنعوقو لول ۳ ۱ : را رد
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Eyامامت هدک دلک هلبا عضو وه ی تناما هج ورب  

 یدک یرچکی هدنراص وصخ راسو هدنجارخا تجاومو كلربو-
 : . قفلو هدنشاب کریم امد قرهلوا عضنم یتراظن كرلنانلو

 ( دی ]
 نداق ی نوچ ر رحت نراس و داربا كغودنص یچدلوا حج وو

e۰ قفل وا نیبعت قاع رقنرب  
e 

 رعسلا لع یسجایروج هدک دک یبوت تن دل روح .دک دیلعتو 5

 هتل ملت هلا حورخ قدس وق کا هدقدلوا لکت یارف توک [|
 تع زع  Eلح یرهظ  aهر یارجا ادالا دعت

)( 
 ار ر ەد نعوقو ر ا هلع نوجا ینا طباضو هموق رم تارفن
 کیو ه رشم رب و هاوهرف چواو + رصت یکیآ هر رداج رهب ندرارداج نانلوا

 ی e ههظرواو ر شم کا هنشاب رداجو زانفرب و قیربا

 ۱ ۰. كلر و یرداچ ماج ددع رچوا هلا اشم

 (د) ۱
 رج 2 قدنکیللر و ماع ادم تا یتانییعت م كنارفن وبشاو

 E نداضق نالوا هدناراوخ نوکر و هجا نی زادعب بوی و

 . . || هدهسیاراو ینانیعت م هقورر همو كرلاغا یاب روج مویلاو كلریدتا
 ۱ 0 اطعا ندناصف قردتلوا چ جد هو رر ندنکحهنغا هرادا

 E 1 0 تلر دا

 ۱ ( دن 0
Eهسهاع هات ا یرلتانییعت  EEEاف شاب تا می اععمطت  

 ی لا هاغا یشاب جرغزو زو رشب كی یدب هدطسقر دنسادک لوفو

 ا هاغا یثاب ES برهم او کوکو

 هنساقا لولب و فوق وم شورغ رویش كيب هاغا ضحو ىللا زوید

 و ید زووا زو 4 هتسواو یللا زو هرادلک و یللا زو یدب هدطسقرپ

 ا رایج وقەرقو شاعم سوغ زو هباقسو زوب وا زو هب یجقل وق هرق شاب و



۱ 

4 ۰ 
 و یبرکی زول هن ره دكا ناسقط هيمو هن رهب كشارف یعیکش

 ( دن )
 و هرو یععللوقهرق هلغاوا ندهدام قجدلوا تفد یصوصخ یل ود

 . ققلوا ماقها هطزوك هنيصنو باتا كصعت قحمش وق

۰ ۳ 
 هرکس ندد ل را لحاد دلاجا رفد ناف ےک قلاب رو رو

 هلهجووب هلغلوا عونع یررارف هرخا لح دوخاب و هراقاحوا راس رارکت
 هلهتفرعم یطباض نوسلوا هسارولوا هدلح هنره ندا تراسح هتکرح

 . قفلق ازج بیترتو ذخا قرهنلوا سست و یر

۳ 
 بجاوم یرلهفولع كنارفن ول هماسا قمتع نالوا هدرهطروا عدتلانمو

 هر هرس ی زاخا هلو یی یو ی
 رب رع اددح ینوک هبن شب یمادرف بونلوا مست و و عب زوت هدن رال شق

 اغا یت قد ید د رابحا وه كناطداص و ناک هلل وو هرف و یار ی 2 کشا ما

 تارا یر ره هدنس وش راق لرنانلو یباغا تقو هلمشرف رس هدن س وو

 بولک ماط اط هژرنیعم یرلافا كولد نوګا خا ییرلبحاوم ار دی دوحو

 ۰ كلا دا هلهح ول وا ید رابجا وم

= 
 هدنحا رخا بجا وم هسلار ول وا رام دا نف دط روا نانلوا ر ڪصد

 ماظع تالو یراقدلوا یتیعم رومأم ی ۳ قرهنلوا باسح یر هیمو
 عیزوت كرهردتا دوجو تالا هدنروضحو لاسرا هلتفو هنا رطح

 ۰ یل تفد رزیصت و

CC 
 اضر نسح ندنراشادلو هطروا راس دنسعتقره كرا هطروا نانلوا رکذو

 نکا یو رک یرف ی هد راه
 یرءاعا ضرعلو لخد هله جور یاطداص هطر وا ییددل وا یشادلو

 ۰ قوا تفدو ماعا دزرص وصح

 سر



 کا

 ۰ و

 ( دن )
 ۱ رفت رب واو هرزوا a وسڏ هژرس رص یرارداج كن هم وکرم تا رفت هدا رهص و

 هنطسوو یسهجخ یسافا واد هن شاپ كنهرمص رهن ب ولو رو هل اسح

 یراهیخ یجقل وقهر شاب هلبا رادلع هدنعودو حرضلبک و هلبا یشاب هطوا
 راعش ادالا دعب هژلتعاج یدنفا ماما ین رم تا ماشخا رهن قره روق

 هدنوداج یشاب هطوا جد رلماما بوکج یکناہاک نالوا نددیمالسا

 1 نه كا تماقا

 ( دن )
 رفن رر یهاکا هجو ر ردق هلمالا فصن هدنک وا هل رداح ر ره هک رهب و

 تر بوشک د رقت ىج و هدیالا فصاو در بونلوا نییعت یعننوت

 1  لونلکب ردو هحایص هلع و یحبوت ر رد

 ( دن )
 توالفو ب راد و را رداج ردق هجوا تعا رےک نالوا یاب هطواو

 . رادلع ردق هزوتط ندسلاو جک و ردق ۵ يلا ندحوآ تعاسو مک

 ۰ قلقوب یرایهب ون بوزک هتسوا ردو هحابص ندزوقطو

 ( دن )
 نادن رفت رب وا كرداج 6 نکیا هدنس وشسراق یرواط سد لاعت للا مصن 9

 | یرایکب ون نانلوا بدترت وبشا بولیغار نوح ا كمهکبیرارداچ یرفنرشیکیا
 ۱ ها ا ر تارو اصن

۲ 
 ۱۳ اد اتم فرا اا دور تارف ینیدشا یرطتیو
 رب ره هل تقد هنسالک هعوقو تلاح كج هلک للخ هن رلماظنو تراظن
 ۱ را وه ادم ااا اا یک یصوصخاو روما
 كارت شالاب هلبا رلاغا یداوم نالک مزال یسهدافاو اما هب هیلصتلودو مظل

 سیسأت هل یقافت | هلج الاب هحورب یطئارش كلبا عدقت هلبا ریه ورپ رقت
 بابر الابر ترضح تیانعو نوع باسشا ماظنو بانر وبشا قردنل وا

 هلع ولردره هتلودو ند یادعا یلاعت للا لعش هدفد) وا تایلوصح هلا

 را ا لر ام نددیلا فاطلا لوا رم رفط و

 ¥ ومو



۲ ¥ 
 وصون

۱۳( 
 ال هیعرش تج تروص #۴

 یایحاو العلا هللاذک یالعا هکردل واباصذ تعب رش باتک ریطست بیس

 تاغب و نیکرب نیک رشم "هرفک تاغط هوجولالکنم نوجا اغ تعیرش

 اك ةف نكر ملا ولتاف ) كعا هلناشم هلا ند نی رق تلالض یادعا

 صوصف تمارک صوصن راس هلیصت تحارص صن ( ةفاک مکنولتاقب

 ههادبلااب جدلاتف و تنابد تمذ ةد رف هنن رارزوا ندحوم هک رابجوم دعطاق

 روما د ىلعت كنهب رح تالاو فقوتم هنلامعتسا و ءلرادت كن هب رح تالا

 فوقوم هلو میلعت یک عیانص راس لاحربم هلیس هسبالم قلوا ند هیعانص

 نالوا ضرف هدنروص و هلغلوا تناتمو تاد "هلرسو جد متو میلعت بولوا

 هدیسره وج و ةجرد ىلعت كنهب رح تالا نالوا ىلع فوق وم تالاتق

 لا لع تون دک یهو تلاسر سیو ی ا ا

 "درفک هدنرلناشن تداعسنامز كنب راترضح نمدنفا سو هیلع ل
 فس لسو ماپس یعر ندنراقدلوا براع هللا فسو قوا قحا شد رق

 حالس اقسام ) اعر هماہس یر عت بوروپ هلباقم هبادعا هللا

 ادعام ندنرافد روب انن یماپس یرنف هلند تع ثیدح ( ربخیلا طق

 هقناسم نالوا ترابع ندنرغا شراكراهنسک زار ایشامدوخاب و هودو تآ

 هلن كعا نامداو هکام کر حورس تع رم هد رح یاننا نکیا ندیهالم

 یوسیهاللآنماتیش ةن اللابضحت ال ) ةراشا هنغيدلوا اج ىلع هقناسم

 هدرکید ثیدح و راد هرزوا تماثح رادم نیرش تیدح (ناهراو لاضنلا

 ا نامز د ند رش مالک ( رفاحوا لاضنوا فخ الا قبسال )

 ماس یر دارم ندلاضن ۰ ردشلوا رداص ندنوبن متخ نا
 یسانعم كفخو مار“ وخ لیخ هشاسم دوصتم ندرفاحو ناهرو

 هد رسو یزاسغم تک یتیدلورا ترابك ندما حالا عید لاج قیاس

 ( ةوقنم متعطتسا ام مهلاودعاو ) لصاطاو ۰ ردمالعا ما موسم

 توق هبلغ هنرزوا ند یادسعا هدشجاح تقو هصبجوم یسهمع رک تیآ

 كعاذاتاو دادعا بهی رح تالآ عونره ندا اضتقا افلطم نوجما ليصعت
 (اوطبارو اوراصو اوربصا اونم نلااهیااب ) هللا ذیعتسا بولوا بجا و



4% ۳-۸ $ 
 (ص وص رم ناینب مهناک افص هلببسیف نولتاقب نذلا بح هللا نا) هلیعرک لوق

 هادعءاو كليب یهب رح نونف هرزوا یتیدلوا دافتسم ندنس همرکم تیآ

 دیلغ همالسا لها مانصا هدبع یتحو ندهمزال كا هلماعم هلبا للاب هلباقم

 ۰ ره هوا تویلقاب ا اد لبح اوا 2 ردتاب هلیعر
 داسحا توراب یسهنس یصقرف كنهیملا و ءولصلا لضفا امحاص ىلع

 هننک شم هل.لاعتسا توراب د ندنایمالسا فرشلا رهاب فرط هدن رکدایا

 كنو كرهبعا راکنا ینییداضتا توراب دحارب اذه انموبیلا قرهنلوا هلاقم

 لیصف سد ۰ ردند هل یایاسصق یجددل وا دقعنم تما عا-جا هن رز وا

 یی هی رح تالآ ندا اضتقا یک تاوقاباستکا هدنلقوا عیج هرزوا روک ذم

 وبا صوصاخا ىلعو بزالو مزال هناعا لها لعتو ےلعتو دا او رادت

 هدفرطرهیراداسف نوناکو قافتا دن راثز هر مالسا لها یادعا هدن آوا

 یسدعاق لثلاب هلاقم جد ندحوم هلتهج قالوا قاقش ناشف هرارش

 مدق زا كلذ ىلع ءان هلفلوا بجاوو مهم یرللوا لانق مئابم هرزوا

 هدنروغوا نیبم ند هدلاح یراقدلوا مظننم هلربسح لاحو تفو یاضتقا

 1 ۱> اع د ندنعاحوا نایرصکع نالوا راکشآ یرتربغ هنارایسنامب
 لولب نالوا مایف ةت رک هدنتهدخ قالوق عقاو هدنروس حراخو روس

 هدنتمدخ یسوبق افاو للام تابو رایشاب قالوصو یتاوغا هرادو تعاجو

 یرایجوآ جوا زوتوا و هدنراتبعم حالا تو یماماقاجوا هلبا شواچ شابو
 ترح رفت رشیللا زو ندنرب ره لرل هطروا ددسع ر ىلا رونل وا ریبعت نوت

 هدننروص شيخا ةمدقم ندلاربت ندرلنلوا مولعم یساو ییصا رداق هبمضو

 .ددحال هروک ذم تارفنو ققلوا رب رحم یتا رن یک رفن زویشب كم ید
 دل ردادم رح تو ملمت هلتأامر هب هنسح طونم ضیف طورش حردنم

 نیلسلاو مالسالا میش تناح اتفتسالا یدل هدناب قفا وب هداماو رضاح اعاد

 رکسع هدنعوقو هب راحت هلا ند یادعا ندنرتفرط نیلاعلا بر ءاضرا قفو

 ولی یتیساسدو هیرح نوف كنادعاو ییلامعتسا كنهیرح تالا مالعا
 ( ةوف نم متعطتساام مهلا ودعاو ) هللاب ذیعتسا نوجما هبلغ هنیکر شم هرفک

 * رولوا باوا ۰ یهرولوا مزالیذانا هیرح تالآ الاثتما هنعرک ظن

 تک تول وا ندهبعانشص روما لایعتسا 09+ رج ترا هدر وص و
۱ 

عج هلوا هلا ۳و عاعت كجد
 هاشداب نينم ولا ریما هلل وا یا ی

e 

 چ مالسا



+ ۱ 
 ا ل لات

 را2 ىامرون هاو سارا ملعت كنج هلبا هیرح ا
 شک رس ی وه ههل رش یاوتف نالیر وود ۰ ردع ورشم باوا

 4 یالا لط ترصح نوح تم نواه Ea نالوا رو فرص

 هجور هللا ارا قافتاو هلک داحا ناطباض و یرلاغا قاجوا هلاب الانتما
 طارش ررح هدهروک ذم ةعالو هن ریرحت كت ارفن رادقم لوا ثالیدع“ ررح
 كن راترضح هبلا راشم مالسالا حس هن رکجهدبا لعت هیرح تال | هرزوا

 ترسم سس چ و ےک و جک یو ی ده اب

 ناک لابلا مک نع هد راملاع سل د وععم هدنس ورق اغاو هدن رلا وتعلا راد

 درج تویلوا رجحا ضرغ هد هب ری یصوصخ ویشاو ما لاو دهعا ناک

 تکو ش هلا یهان تلاسر ترضح تدن احور دادماو یہلا قیفوتو نوع

 یب اک یمزاول هر در تلودوند ظوح و لاحا و راهظا ناک 6 ی هیمالسا

 :هللارصن و ماصتعا هارغ تعیرش نّنم لیح هلیسهصلاخ تین لاصحسا /

 هدنمافتساو قدص زکر م نوحا ماقتاو ران ذخا ندادعا هلو ندنو یلاعت

 ناحزا یهللالوسر دهع و دال ا دهع یسهلج ه دن ها ما ربا تلقوا رادان

 عازت الب دايالادباىلا دافلا ىعطق قامو دهع وبسشا هلیراقا راركت لدو
 لا

 روس اس یسالاهرزوا قلوا رارعتسا نیس هتفانطاسرا قرهنلق لم ا

 قثور الح ید یلیذو رادتنیز هلا هناهاش نوفتیانع نوامه طخ كرام

 یرک تخش زادنا تیز نالاو یرتمضح یمظم ترادص یارب

 یوعن مالعا یاهو لا وا مع یا رزرو ی یاد یر
 ہل رلاضعاو متخ ناطباض هاب ویت ارضح ایا دییات ةيلعتلود لاحرو اریپ

 یعم باطتسم باتکو یعرش یوق دنس وبشا قرلوا راوتساو تبا

 ان ر) ۰ یدنلق مت روطسم ةيريخ تملصم هلهجولواو مقر و ليج
 ( ۰ تاهولاتئا كنا ةجرا كندلنم البهو ان دهذا دعب ان ولق عزرال

 نی راو ید هتس کا یاوتصمم نرو
 ۰ فلاو نیتامو

 ر

(۱۳ 
 دڳ نواه طح ترو ص دل

 یدهعت ھارا ربح ومو قلاطم دعب رش عرش یرارارفو قاشا اموع



 و :

 هزع رره تکرحو لع هرزوا ینوعصم هیعرش تج ویشا نالوا ن

1 

 صش

 تنابد مترو ام وصر 5 رسم دارفا راس رانلوا ج ردنم یررهمو اضما و

 عوام ناود هکبج وم هل وا تب وععو تا بج وم ٹکر ح هنفالخو

 یرخو اع ن وا لیصملو ت دنس ده ل N ظفح و دیق هنلک

 9 هنل وا اطعا

 وصون
(۱4 ۱ 

 ڍڳ یلاع نامرف نوا فیجارا عنم_ ۴
 هلا تما ءالع عاجاو تنسو باتک یاضتتم یلاعت هللاق_فوت هعفدوب

 رودص هتفایفرش ههبجوم هشیرش یاوتف نالیر و ندیمالسالاش بناج

 ۲ ۰ تر ها فر نو توش نوابه طخ نالوا
 ترشابعوعورش هنس ه ريخ تم صم یربرحت تارفن یصیکشا یلیلعتندنغاحوا
 حردنم هدنسهحال نانلواتئارف هدیم وع سل كص وصخ و هلغلوا شه وا

 ۳م لاو هلولب و راد یابیوا یک هجو ییدلوا
 دل رلئاحوا هلجحاب و یتیدناوا مط دث نیعت م كرایجاب روجو هنب رفوقومو

 یدب رصقو ارشو عیب كنهماسا بولوا نوجا داهجو ازغ یمایحاو عضو

 بوی وا ارشو عب فی رش عرش فالخ نی زادعب ءان هنفیدالوا عورمشم

 هد رل هطروا عدلا نم و یکج هیلبا لک او ذحا هګدلوا یرع هماسا تحاص ٠

 قاحواو یکحهب رب و ناک 6 یراهفوسلع كنار ول هماسا قىتع نالوا

 تبجومر و هن را هءاسا یراق دل وا فرصتم تكسک رهو هعدق تاندبعت لر وک ذم

 هب هسیک رب څه هدصوصخ وب لصالاو یکج هیلک لاخ هن وکر هنبریقرت ماظن
 ند تامدح اقلطم تضم یردبلوا یر هّیاش ردغ هرذ رادقم امرمش

 هلا عتو ملعت ینمزاول داهجو ازغ نالوا ند هیمالسا راعشو ایحا یتیم

 لوصاو یسانمو ساسا بولوا ینبم هنسهب ريخ تدناشا یتنابدهصر رف

 ندنفیدل وا شف وا عورش قرهلوا قفاومو قباطم ه هرهطم تعیرش یعورف و

 لع هکعد ردو ردوش ندنفرط هنسک هوجولانماهحو هدص وصخ وب

 یراقج هوا رورمسمو نون نیدحومو نینمزم هلجحاب بویلوا هنسنرب قج هلوا
 لىق هنوک رب ندنرافرط ران ایمر ا یلعع ضعب ءان هنغیدلوا ندهد نصمم

 هرلذدبا اضتقا راسو هن راماما تالح یتیفیک هرزوا كمااک هعوقو لاقو
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 هع ۳۱۱

 هرکص ندکدردلب هب هلج ییهد) وا هلهح و و هو لاح تقعحو ےھفت

 هدتکرح فلاح هغ رش عرش هسیا ردا تراسج هغمتازوا لید هن وکرب هن

 NS نالیر و هدابلوا یتبم هنفحهلوا شکا عاجا قرخو نشو

 یر هبع رش زال تا دات یراق هلوا قسم لو هلوتموا هصبج وم هش رش

 نسدیلبا تقد هنشلتو هست هن راشوه شوک یتفجهلوا ارجا

 دارت

(۱۰) 
 ام نه ا لب %

 تیاد كن رق طیف ٌهيدحم تلودو نیم ندوب هکردمولعم هدم تما هلج

 فس و هرهطم تعب رش اقلطم ا هطاحا ی غ و ق رژ هدعب و یروهظ

 رک اسع قجهلوا لبام هنب دءادعا هدنامز عبج بولوا هدنسهاس داهج

 نالوا زقمعل لو ندنف داوا دال ندندوجو كشدحوم تازغو نىسى

 نامزا بونلوا ظنت یغاحوا یری ا هدماودلا ید اغ تلود وب
 RL هدازغو داهح یراقدراو یرارکسع یرصکی نک هدهشاس

 | هلسس یرلتعاطاو دایقنا هرهالا یلواو تناتمو تاب یراکدزنسوک كررب و

 زمسنوعب وا هن راحا لرديک هد هسا شاد هروهظ تاحوتف هګ وب ندنرازو

 لدبم هکلزساعاطا یرلتعاطا یکساو توش راق داسف ولرد ولردو رامدآ

 فیجارا ولرد وارد ندقو ییصا هدرارفس یرلکدتسک ورند هنس زو بولوا

 باکترا یی رام فحزلا نع رارف هل تهح یرلتعاطا مدعو تاش ادد

 یادعاو ندنراقدلوا بیس هنسلاق هدادعا *؛یدانا تکلاعو ع ءعالق هک و اردا

 هننلتشلو ز نوت نوت كن هبمالسا تلم ل و جد ند

 هلیس هبعاد كعا U a "هرونم هضم ىلاعت هللا داعم هلا لج

 ترد بوشل انف هوا ندنوک قرهربرا ید رام داو بلاطم هتفر هتفر

 تربغ ید رز هدلاح و ندنفدراو هنسهحرد قعاشوقف ادعا یزفغرط

 هلنروص كحهاک ندنفح لنمرانعهد هدنروغوا ز زعد بولا هلا یی هیمالسا

 نالوا عفاو , ردق هبید- و شعراو هنسهحرد ضرف قلو ییسهراح

 هلی ال وق كنادعا هلهح و یتیدنلوا + رحن و هدهاشم تاعقدلاب هدرلرفس

 یا تا ن یسع لعم درج یتروص هبلغ یراقدلوا لئان

 کا ارخ قم رکو هرکص ندن رفس یکیا زویکیا ءان اس ۰ ملا نیست



۱ 

 ر هفت اط یرصکت نک وا تبشل یرورص هنر 2 دعفد
 می

 ماف یرکدلیا راسحا لردیتسا یرلنوب مهو ب ویارپ هشیا یرل ودنک

 هقشذ ندنراقدل وا شمردتا اغلاو لیطعت یرابیترت لوا هلییس یرتکر حو

 ماع حور هلدسس را هعینش ةعفو یراقدلوا رساحص تاعفالاب ردق هب یدعم

 ردا داوا تعا ید هنقلت كموحرم هاشداب جاقرب نالوا هدنسهاشم

 هدنتح یرلاق قرهل قاب هل رظذ قاحوا عدق هن هرانو نکيا هلب و لاح

 داسف هسیا رازتسیاو تعاطا هسیازتسبا یراناح ردقهن او بویلتند یشرپ

 هنلوا لمح هدزمارا ودنک ردقنره ندنرکد تا تداع یکلکعا تواعشو

 هدروک یزلاحو مزز بویمروط كت یرانعشد رغد هدنافهن هد هسا شک

 هز والغم ابلک نوسلیا ظفح ىلاعت هلا قرەلا ىزغارطا هللدع تصرف

 نانلوا دقع هد هان اوتف باب رلتشک و هدنک ءان هن راقدلوا هدقعشلاچ

 روک ذم غاحوا هن و لاحرو مالعا ءالعو مارک ءارزو هلج هداروش سلح

 عرش فرطواباو ناب ههلج هدلاح یرافدلوا سضاح یناطباض عومج

 ندرونا عرش لبق الا ةياهن قرهنلوا اتفتساو باوحسا ندش رش

 هجوم دع رد تح نالوا اما مخ اموعو هفب رش یاونف نالی رر و

 ۱ نالوا یسدبلغ رادم كنادعا هل هصااخ تدنایلعلا للا هک یایحا درک

 تعاطاو تناید ما لا الوا ید هیالسا رک اسع لباقم هتسهعدخو لیح

 رهاظ يدا اوا هراج یربغ ندکعا تراهم بسک هلا لعتو ملعت اینو
 یرجکی هلهجو تما عاجاو موع قافتا نالوا عقاو هلبتمج قلوا

 طقف هرزوا كماک للخ هني رب ج كن ربنوناقو لوصا دق ندنغاحوا

 وا ار یار ےک اا لدهواع ی لارو ندفطروا رهب
 قرص هفولعو هڪ حقا ردقوب ندنشسم لالا تد هلهحولو او شارب و رارق و

 مدو ا ندفرطرب بونالشاب هر رم قرهنلوا ا یرورط

 ففلاخم هتما عاجاو موع قافتا و و بویلک للخ هنسهیموب و هماسا

 دحج وم هغ رش یاونف هسیاردبا تکرح قالخو راب وس زوس میکره
 هتفهنک هدعب و شل وا تعاشاو نالعا هب هلج ىج هنلوا بلترت یسازج

 ردقو نکیشلرب و راهسیلاو هحسا هنارفن نال زاب هلبا اد هسنلعتو میلعت

 یکلوا قرهبلوا یسهدناف هن كن هبعرش یایاصوو هد تاه نانلوا

 یرالح و ا باب و رگیصاو یسوق اقا ادا توت الفانا یسههک هبنشصب

 + بوصاب $



 ِ را

 و

 نک ها رالا و تراغو ارش ما
 تن را لب 2 ل مش یوعم

 رەد رسا 0 لو میت اب و هلرب تعحاصفو تعا ولرد وارد 1

 تلودو د هع رش یاواتفو ده رمطم تعد رش هكا وو نابغط و یب راهظا طب

 كن هیلعتل ود و نالعا ییغدل وا یراداش و تعاطا ةمالعا یالعو هب هیلع

 هد هیلعتلود اباحم یہ یدحتسا یکیدرب و هن رالا نوجا یعرش علعت ||

 نایصعو راستحا هنس هصصف ناطلسلا ىلع جورخ كردیا لاعا هتمیلع ||

 تیفک رب جراخ ندیهذمو ند یرلتکر ح و كراو بم دن راقدلوا شا ۳

 مارک رودصو ریدنفا مالسا خویش ولتحاعس قحالو قیاس ندسعیدل وا

 تلود ٌدمدخو لاحرو مايقلا موب ىلا یلاعت هللا مهرثک مالسعا ءالع هلايو

 یاوتلا تداعس یاول رد عاقجاو دورو هواه یارس دج تما راسو

 دجا ناطاس بولا یاباصاا لا لضفا هيلع اس الاناطاس ترضح ۱

 لهاو نددمش تما هلا عج هباروا یسهلجو جارخا هنش رش عماح

 اا هن كتعر مشو باتک تواك هننلا هللا لوسر یاس رلذل وا ناعا

 ّ دفاک نالوا ی اعاو ندو شلریدتا ادن هلبق وس رللالد فرط ۵ یرلعا ۱

 یا سا یک و دا یا سا
 شرع لها توروط وشراق هللودو ندو رارصا هدنرلتوامش هاکتیعج

 | تعانشر هلبو تاج هدنا لاماب هدننلا رایا ییاعا لها هکوب نالوا یهورک
 في رش عرش یاضتتمر ندنرلفدلوا شعا اونا و تار در و يظع

 ما رومأم دن رارزوا هرزوا قلوا رده یرلمد
 هنا تعد را ییراودنک یرلترنصح لاتو ها حک تیاهب قرهناوا

 هد رهاظ مظع داسف ون هک هل وش ۰ ردراشلو یی رالع یازج بودارعوا ۱ ۳

 قاسط رب ندیلقاحوا هن هد هدا شعروک یشیا كنابتشاو لذارا قاطرب
 شاداب + هرنو هدنزو چ یراهلوقم تلودو ند هاوخ د و رو دسفم

 یر ره قیقملا یفیدلوا ندا یاب رانا تیعجو لالتخا و وا

 وا بالر یرلازج هرزوا فد سش عرش یاضتتعو ذحا هلمعرو عسا

 | رلبنلوا قق یرل شکر ح ءوس ندنهورک ایقشا لصا د ند فرط رو
 هک وب ردق دنا و قحا بولوا ِ را ربا یدال تارا قرارا

 هدنعض و یادتا كنغاحوا یری کی کرد ٹل وا نستو مولعم ندنامفاو

evقازامارب سکملاب ۳ دف ور تا ا قر نالوا  
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 St ۳ يعاب . ی 19 یلدا ویو ا ثالد رح رګ ا قردلوا لای هب واعسو

 ۱ بودا هبلع درص زرع لها یار و بوراو دنروص كعد الم هغلابقشا

 ۱ | شع مه هدنلوق ندهرفک هدن را لرلنل وا ا تولت :وط هعف د وت ی

 : ۱ دنا سانجا هن را هتشذا قرهنلو یحاح رواک مهو ی شن شد

 4 | ید هن رب ده E یاس ار يا ناو و یک

 .دجا نالعاس نوکوب یشن ندعلوا شا نا یعخ هیلوا رگ و دوم دسنا وا

  یارضح مرلسا ج خویش نالوا عم هلا فد رش قاس هدف رش عماح

 e هدنشب تلودو ند هاوخ رخ عوعو مالعا یالعو مک اش هاب و

 عل لاح حالص هصبج وم | را قافنا نالوا عقاو فرش عرش یاضتتمرب

 ادب 2 هلته رخا یعدق نوناق ناکو لیدبت یعسرو مسا كغاحوا نوجا

 ۱ ۳ هن رپ كنا بوقلاق ندهتروا ایلک یان كلب ركب دعب ای قردنلوا
 هدداهجو ازغو قحا ر هسلودو ند هل اونع هیدجم ةروصتم رکاسع
 وا مروری ارش رز اب قرادم تیافک كجمر و باوت هنفشد
 | نیسح ولتداعس مركم رزو یرصتم ی ءاییس راکدنوادخ الاحو

 ا تماقا N یک رم یاب .رارزوا یرلتمضح اشاپ
 و تیمار هد دمام هنسلا هلآ ریغت یعما كنسوبق انا دعب ایفو كعا

 e 1م وبا هدراعللوقوهدراهلشق قج هنلوا ان نب زا دعبو كفلیوسیاونع
 . ]| تانک یرقلاغا كولب و یاوغا راطقو لاا یرکیو یوا هماقا هنر
 لوا روخارم هان دمع نالوا یساغا یرصکی الا قرهنلوا ااو وفل ایلک

 ۱ رم هر هاغا یمادختک لوقو ناسحا یغلیشاب یب وبق یلاع هاکرد هلیسهاب
 | هریشاب یوصکسو ی رغزو نییعت هنتیعم كهيلا راشم رب زو هلبا یناریم
 هت اغا واب راکتفادص نالوا دوجوم راسو يرلتلشاب یوبق الغم هاکرد
 ابو غارچو ناسحا هرنس یایاطع هلا وللاح و یراهلروشحنس هصاخ

 هدتس هنئس تامدخ كند. لعل و وللنماعز راس دعباعف )وا فرصت دنکلکد

 كرلتلوا فقرصتم هبهماساو هتیمو ندنعاحوا یر کیو قفل مادّتسا

 ۱ للخ هن . رها یرلکدرب و اعطق هدیهاشداب تربضح ا دناس

 :قرملوالاجا لخاد كك ره هجوم یراروم# یرلکحهدبا زارا لر هک

 ۱ .هقدلوایررعلردب رب و هجدلت وا ب ونل وا تاقاکم هنس هيم وب یتیدلوافرصتم

 ۳ د تما و مالسا لها عومت هلب وب ندنو و قلوا عنق

e 0 



 1 ر ا رقنید دن 1 1 او را مرعوقلخ رلاحوا | ۱

 تقفشو جر هن راک وک رکویب و قمالوا قلیریغ ولی ربا هدهنایم قردقاب ||
 لصاو كعا تعاطاو دایقنا هدلاحرههن رکوس ځد راک وک بوقاب هلل زوک |

 .یاسحاو نما هللا دل یالعا نالوا نبع ضرف هب هل و یدک دوصت
 تورا هلا ام ها اد شا نیاس اس ترضح تعد رش ند

 .قفتم هجملب و یلاعت هّلااش املا ناعا لها فا دهب ريخ نیلصم نالوا

 e فاسو تکرح فالخ درف رب چ راز رامز بولوا دو

 فس لاحرد دن وب اا ولو ۱ قرد كماعا تأر رح هکلتوس

 اا هماع قافتا یلامت هل قوت وت_انیعتسم هرزوا كف ا ا رش

 .هلهجو و وشف اوا ترقبو عورش هنسارجا كد راتعتفا نابهو شاریو
 هيلع سما وا هم هنس ورح كلام هلدعایو ھم رلود رج وا كنلوطانا و یبا مور |

 . هعرش روضح ین رلماما تالع هاب یدعا هال وا وا نالعا ورهن رادصا

 ست ر یکم دعطقررب اا رف ویشا و وجوه ی قیفک هلا حجو باج

 هدن راد و عماح هاح یسهلح بوراو یرب ره لردا اطعا هس راد توراقیح

 حالصاو هبد 4 2. ,لعتلود و 11 دیایحا درج هدنابوب بودا تُ ارق یلاھا

 ككلب ر a دع ۳ ره ^ تع رشوا ر al ا ۱ ا لاوحا

 روس رک امام صنف نر كناو یتفیدقلاق اک یان
 كن هنسک چ و ییهدنلوا ترشابم رب رگ تبار فن ا ها ونع دب دی

 هج ورب نعي كردیک ررض اعطق هنسماساو دف ولع ینیدلوا فرصت

 جد ن زا دم هبسیا رادقم هن یردمو كرلتدبا زارا ییراروهم ررح

 یاماو ند هلراتهج E رود تباتعو نابیحاو كما
 و راذدبآ دایقنا و تعاطا هب هرهطم تعدرشو ی رل وا

 لابلا رورسم هدیهاشداب ترضح ةیاوتک وش یاس كرهلس ید رب

 ییرللوا لوغشم هبیهلا لظ بانج في یخ تاوعد نامه لالا خرتسو |

êزوس هفالخ و نیقلتو هفت ب که ا و  
 هطزوک ید ین ۳ : رایج وا را هاو رهق ا زنا 1 اوس

 ندرونا عرش فرط دو و ید زس ردي ا الا نیینو نایب

 | مامه ۱ هف رش عرش ی یاضتقم یارحا هدلاحره و تراظن و تفد ما ودلا لع

 ۰ لسهیلیا تفدو



 و ره وب

E) 
 یسهمان وناق هروصم غ ۶

 1 لوهح ردق هنشاب قرف ندنشاب شب نوا هدنا ونع هد "هروصنم رک ا سڪ

 | شاعم شورغ مشب نوا هیهام بویلوا هامورفو یدتهمو لاوحالا
 ءاتشو افیصو قلوا اضع الا سانتمو اناوت هلا تانیبعت یا یرک دو

 قمالو ناصقن یرفنر ادعام ندرلندیک هصخرلاب هلفک لاج هجورپ

 لم سالا ضف سج نالوا هد غوا ر رکو تدر اددح هل یطرش

 ةناتسا هدرها لوا هرزوا قلفاب هتساضتفا هکدتا کت یلاعت هلاءامنا

 ودرار ترابع ندرفن ك يکيا نوا ادعام ندناطباض هدهایشا تکو ش

 کس لب رییعت تا ی ندیحرب هروک ذ تارفتو میطنت هل رابتعا

 ندرف قلا یجرکی زویشب كی ناطباض عم بدترتره بوئلوا سه هیتر
J|شورع سس د-یهام هدفص ره تولوا ترایع ندفصر رف زو رهو  

 ۱ توط رز هلا شام شورع رزوتواو یسهتسوا توط رو داعم

ALOر  
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 : اب Sh یه رع ردرد یح وط کس هل ورع سل نوا و یس هعیلخ

 رتاسکس زو هیهامو توطرر هراسلا تاودالا عمو یارفن ی هناهج

 رشا هل شام شورغ رشیمرکب زوو یاب زو رر هلا شاعم شورع

 رزوتواو شواچو رادقا جس رر هلشورف سناو یمزالم یشابز و

 ! شورغ یللا زو یدب هیهام هدر رهو یثاب نوارنوا هلشاعم شور
 ۱ یح وط رر هلشاعم شورغ زویکیا یک یفیدلوا یشابکبب رر هلی شاعم

 یه رع رر هلشورغ یللا زو و یشواج یحم وط رر هلشورغ زو و یاب

 هلشورغ زوتوا زو و یشواج یه رع رر هلشوط ناسکسو یثاب

 هلو قرف زو و یشواج جهناهج هاشورغ شقلا و یاب ی هناهجررب

 یناطلس یابطارسو یثاب نزانروم ررب هلشورغ شقلاو یثاب رتهم ررب

 هل رابتعا لوعلوصو لوععاص بار رب رهو حارجو ےکح رر هلهتفرعم

 یاغاو نیم یاغا هلاعع شورغ زو ردرد هتهام تولوا ےن ه یکنا

 مزالمررپ هنااا یموم هلشورغ یللا زویکیاو طباض ررب هليا راسی
  رشیکیاو نزابط رشیکیاو نزانروس رشیکیا هلشورخ رشب نواو

 | هلش و غا رشیمرکی و جهسنرت رمشیکیاو نزلیز رشیکیاو نزهراقن هداس

 + رشیک



 هلناونع یشایکی شاب هنب رارزوا یربیشابکم كبنترت زکس نانلوا رک دو |

 ما

 او ۳ دور رهو ل فل تر ر ىللا روو اس 1

 . ےلعت یت رالاح لعو ناش لا ےظع نارف ۶ تب ون ور هدنوک هلساشنا بنکم رر

 شورغ رزوت وا هیهام ناگ الاب هلی راتفر م لرلنانلوب یسضاق لوب اتسا نوا

 یاس 0 هنالص ءادا هلتعاج تولوا نم ,عد و تص ماما ررب هلّشاعم

 قی وا تفدو مارتها ندنراف رط ناطیاض هاب . راص وصخ هاد

 هام اصنا رظانو اشاب رکسعرس قرەلوا هدنسهدار قلیشاب جیویق یسەبتزو

 ردقن ره هدقدل وا لد بونلوا بص طیاض یسانمر برخ قالو تیلها

 تاب زا نالوا یتراهم هدننف هدیعاشا هد هلا نوناق یک هل راتعا مدو

 ۱ ۰ قلوا را ,مدقت كدادعتسا

 رب هلا دات ک یرا ره ش فرصم سر نددبا ود تصابتمو

 قدما وا لزع دشدلو عوقو ج < بونلوا دیق هنن یکنلیج هلام

 ۰ قفلوا بصن تتاکر ههروصتع رک اسع هینس هدارااب هرزوا

 باوا نیح هکدابا روهظ ی صم هن وکر دوخا یھت كثر و

 هرابشاب ات هرزوا روک ذ. بدتر راتاو یرااغا لوف ربیشابکی هدیاطخو
 ۱ او طدابص هرنلوا هدنود یر ره نعل بودا تطاحت یتنودام ردق

 تصم كجا روک یدام بولوا رتس هدنعاطا هن راطباض یس و

 رکسع رم هشت را ا باک لب روا هاف ردم یرظان رکسع هسذا

 ۰. یاو ارجا هروک هجناقو مرج هژشرعم هاب

 هب یلاع 72 هب هم زال 4 راو هدمها و باتا ناطباضو

 رار یدنفا یرظان ر تسع هلبا اشا EE یرلض رع قج هنلوا د

 فلاس جد راضرعو بویغلوا رابتعا هضرع نالوا هلبا رهمر تودنا ریه

 قافلا هار نوعا ضرع بول وا هلءطخ یدنفا یتاک رکسع رک ذلا

 هرادا و لوح دنسمدهعراتتسم لردع رس رک اتسع و ناطواص طب زو طض و

 هبفام عم بولوا لفتسم رظان یخد هدنب ور كروما قلعتم هماطن ةیاقوو
 .هرزوا كلروک هل راربدنو یأر داحا كن سیکیا دن جاصءو روما عیج

 N ۰ قفلوا ضب وفت هنن راداحاو قافتا هدهع

 | اقا شوامو ناب نوا هدک دکسا بس زلا لع هلو رق رادنا كنعتو
 ىشابزو تلا ةا هدل وا فرص هدول و یزالم یماغا لوق یشاب زو و مزالمو ۱



 را وبشا ۰ ا تولوا راسب ی ا ا فص 3 یانا نالوا مدنی

 e .قلوا یشابکی هسیایفتمو یکسا یسیغنق ندنراغا لوقلوصو .لوتغاص

 ۳ یفاب یجب وطو شواجو یسهتسوا بوطو هفیلخ 9 یرقن یی وطو

 32 ,N لوق بواوا ر ها نفتو رهام .ریلع و ملعت ر کا تولوا

 * قلوا زناح یسلو | یشابکی هسا روئلو

 ۱ یهناهج "و ET رعوشواحو هفیلخ یرف یسج هبرع توط تاذک و

 یسهلج و ۱ تر یاب هم هدعب نزلبط و نزانروس رس هيلو یرفن د

 1  دعتسم هسیغوپ فر دو عقر رشت او .حورشم هجو ر د |

 2 ۰ قوا مع دم ودام ندرلنانلو

 1 ناک هدب و :dk یشابکی یا ی ۹ نانلوا رک ذو

 "| یشابزوب رب هرتلوق میسج که دهناتسا نورد ه وانلاب با هماقا هد رد

 ]| ندنرلفرطرلیشاب زوب هراقللوف رص طو رم هغلوق لوا هلرب نیعت هلتارغ ||
 | قوا ماقتها هنسهظفاح تالو قاوسا اراهنو "الی هليلاسرا رایشابنوا ||

 ۶ هدرادکساو ۵ دواد لار 1 قجونلو هدنلبعم ا یل و

واو شم وا ورش ھت ران
 ۹ | هماقاو قت هرو هتساضت وا و درل دق قحهنل

 7 ورم ندنسهچفاپ ر رانف نت 5 رلیشابکی , نانلو هلو EE E ۱ قردنلف

 او یعالق ك رک ردق دن دعلق راف عقاو هدنفرط ىل وطالا كن زاغو هاتس

 1 : بوالوا ES هل دتر وسم فطظ وه ندننآرفن 1 نصاب هدمور نابعط

 یاب نانل وا اقا هدنروص هالنوع 1 رگ هلی ساغلا هروک ذم ترا رهن هعفد و

 E ۱ 4 وانه هبافک زر نوا -هماقا 4 ۵ و هتم عفا ومو هن را هل هباط

۱۰ 
 هجوو عالق ناک و هرس لا مور رق هام تی زار هايس رک

 ۱ ۱ | ركع ه وانلاب رم عقاوع و هان وعهرف 3 ناتلوا اقا هرزوا ح ورم

 فلاسو كا لاغتشا هلو ےلعت ران الاق هدنرا هلشق وم خلق دمداح هل بدل رپ

 هنر هلرخا اهدجا هیت روص هبوام ماد تا رفن و ریشابکی رک ذلا

 | ندهناختور راب رای شاکی نالوا هدنسهلشف اشاب دواد ثالذکو بنر یتارش

 ۰ ۱ عالقلر کو ا یارس رو هدن را هلو 1 رک. یسهلج هلا ل اا

 ! ید رعت قرروا شوب ھو ماقشا ه هظفاح ٤ سما هدهناطوغهرفو

 ۰ كلتا مات لافتشا
1 

۳۹ ندیریم بناح هدي نبح ا ۱
لتساهج دم رص رو هذه 2ا 
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 ندا ا ۳۳ 2 و 0 ر تص نددفوچ و ناکیچ هيف ۱

 دید ندا یدنک هک دا با | بول و سابل ماطر اقا تر ۱

 ۱ ۱ . كلا
 ناک ج وص ند دق وح ررب هس رام زالم هل رلاغا لو هدر طح زور رهو
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 لاش شاب یراک دادغب یلکچچو هراب وش یللتو یراتنا هصیق ندهفوچو |
 نانلوا رک ذ ادعام ندلاش هراشواچو رادقافسو یرزالمو ربشاب زویو |

 كرل اکرفن و رایشاب رنهمو ی هناتهج و یه رعو نود تولیر و هسالا

 یلتساریج 9۳ هن رل اک رشت نوا زابسا طعف و ES دادغب هنن رل شاب

 یراهودک كنهراس تارفنو كرانوب بونلوا اطعا یناکیچ یوب ر ندهقوچ
 .تالب ندهفوجو یراتا دصرف ندهفوج و e ملعتو هراب وش هداس

 ن وا وا ترابع ندنافقایا ید سو هک یا چو یغاشوق ودجهرفو

 ۰ ٠ قلو ادد هدرضح زور ره

 قام ی وق دوخاب زوکو راتسد هموص هذه لالا یسوسک كندئاو

 و یوا ن

 :تسکشو هدوسرف بوللوا ملست اب راه رز ناطباض یراد ترم ساو
 اد دح و ریا هدا جاد هر بودا ها را . هرظان یطباض ا

 هل راف ردم ناطیاص هة یدبدج قردنلا قع دسرواک مزال راو

 . ىف اطعا"

 ( تانییعت (

 E عل نانل دع رفن يکيا ش زویشب تم هل رابتعا ۱ تانیبعت

 یح وطو ۱ یرلیاب زو ردرد یرلمزالم رشدتلا یرااخا لوف ز کس

 هیلو ر نالیاص رف رشیکیا تالذک ریشاب یهناشجو یه رعو

 مغ م هو قج زوقط زوتواو نان هیقو رب ناسکس زویدب موبلک
 رپ ی شع زو هقو شب زو نوجا اب روش هداسمو حایصو

 زویکیا هرفن رهب هک شیورج نغور ۳ شب زور هتیفو قم زوتطو
 مهرد قم یکیاو چر مهرد ید یرکیو م مهرد زوب و نان مرد
 هعج هعفد ىکا ةد ةتفه و روک ذم تاسح هبلبر و نعور

 شقلا زو هسیقو یکیا نوا زویجوا نوجما یخ والپ یرلدصک نیناو
 ایرقن هرفنرب هکنغور مهرد ید ناسکس هیقو قع یکیا یللاو چرب مهرد



 شته اوکو هدنآو روک قو قح نامسفط زویح وا هعفدرب هد دتوش هبلت را رب

Cuهبقو شب شیو زوط هیقو ر نایسکس زود و ناغوص هبثو قح ز  

 . اب رقتو زوط مه رد زویکیاو ناعوص مه رد مراب و روک مرد ونک

 کچ رشع هللا تیز نغورو نوباص و نغور عش a زوفط نوا

 ۰ رول وا صح تطخ

iیدسنفا بتاک شاب و منع م هسیقو یلاو نان تفچ شب نوا هیشا , 

 ۰ ردشفوا نیعت عع م هو یتلاو نان تفچ شب نوا

 هل رط هب وانت هن ر هدرقن شب هدررصح تقو درج هدقدر هدهتسو

 دمو كلر و نذا 39 هام کیش سلا دیفت هام قلا هنسلا بد رق طو

 یطخ كندنفا بتاک ضرغالو ضوعالب هلیطرش تدوع لوا ندنماتخ

 قحا هرک کتاب هلی رصد یتدم هل رارهمو اضما تا اک شاتو رظاب و

 هدر صح تفو هم هرانل وا یرادتقا نادنارفت و ناطداض و هب هلص هنأ رف

 ۰ كلرب و ندا هرزوا یف ا هن رخ هشدار ول وا توف هدوعلا

 هرکص ندنس هنیعف تدم رو کذاب هلا هن ام 2 بو هلص و ندا رارفو

 هنس لشق بولي ر ,دلو لاح یا ع توی وا ضاعا هدن راعج رانا

 8 قوا ار | جا یار نالک مزالو راصحا

 1 n هب 4 ص لرد ی ون هدایز ندرب هد شل و

 یٹا ناو یشابز و و یماغا لوقو یشابکم هسا ردبا روهظ ناصقن

 ۰ مع وا ساب ندرب

 و سنا را نکرد ید رس ن مارا
 یدیق لهات دوخاب لاغتشا هتارحو تعارز هدطو دوخاب تراح

a algر یزو ون ها هر یی راریفص  

 والتم كا اضتفا یک ثاندنک راجا بویلوا یراابرقا رداق هت راهراد

 | رفت ربره هکبطخ کج یللا زو و تیز نغو رو نواب صو نغور ععش

 تا ردا تراضا نغور مهرد ۳ مرا u مهرد ىتلا یرکی |[
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 راحت

 ادا

 یماطعا تر و دارع كم ندنکلرد هلص

 7 شاب و مع هسیقو شب نو نان تفح قر هیم و هبیدنفا رظان و
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 لقو اطعا هراودنک ەچ هدوعلا دور 'ىزاةىهام EO ده رة ج
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 و
 نددنس یکیا نوا هل هلنعوقو هروک ذم ٌةیضت حاصم ن کل تولوا 71 ۱

 ۰ قعالوا 1 اعطق صخر لوا

 فرصت كرلنلوا ليلع دوخاب و رامتخا هلردا تقيس یتمدخ هدرطحو

 حورح هدرفسو هلبعاعو هداب ز ارظن هام ساو قصد كشاعم یفیدلوا

 هنفافسا و حرحو یاتلث كرانلوا ققحص* یطوقس ندلع ٌورلادعب بول 3

 1 ۰ قلوا یکلدعاقت هلیسەداب ز د هروک

 ده دلع نشا هلو تاو و كجهلب رب و كلدعاقتو 1

 کرظان هلبا اشاب رکسعرس ه رزوا قغ اوا اطعا ندلام غاص نالوا هدنس هباثم

 هبیدنفا یشاب ےکح ادا یراضرع یرلکجهدبا ےدقت هبیلاعباب كارتشالاب

 مالعاو ا ا یطوتس ندلعو تالع وا حرج هلا هلاوح

 هداراو تیبش بواب راقبح هبیمظعا ردص ناود هرکص ندقدشلوا

 رب رفت یک ادا عدقت قرللوا هلاوح هبیدنفا رادزفد وص داوا
 یدنسو هیحوت هروک هنساضتفا یکلدعاقت ندا باكا هیج وم طورشو
 ۰ قفلوا یظنت

 هسا رولب ر و ندلام لوروح یرهیهام و شاعم كلدعاقت كحلب ر وو

 هدص وصخ وب ءان هنعح هل وا یلاع ءاضر فالخو ید ؤم یروتف « زا

 ۰ قلوا قصس هب هذخاّوم یعام رانانلو صع رادرفد

 هلهح و ر تداصر هک وک و هرطاخو تعافسو احر اب تلدعاعتو

 یتناعو اقنا لاک د رارظانو رکسعرس هدص وصخ و ءانب هنفلادلوا زنا
 كعا شا رد

 كرندا اضتقا كلرو تصحخر هرکص ندهنس یکیا نوا ررګ هجور و

 لرلنلوا دعاقتم دوخاب بودا تافوو كرلنایلک هدندم ماتخ نذالا دعب و

 ندنس هبنرم تارفن كيبترت رهو قرهنلوا رب رك یرارخا لاحرد دن ررر
 ۰ یوا اغ ن ف دلا
 هدند كرظان هل تف رعم تتاک یرلص وصح تاتو فراصمو شاعءو هیهام و

 هدنرالشف كرهل رب و یراتانییعت روطسم هدرپ ز هدرطحو اس رها یا

 بتاکو رظا یتافراصم راسو بطخ نوا E و موب ولید

 ۰ قْه ! وا دق قراصم هحهتشب تونلوا تیور هلبتف زعم

 نوعا یرادبهامو شاعم تا رهن و ناطراص نانل وا ر رگ و بلر ویشا و

EE نِ ارم او رظاب و اشا ا قرەلوا تحاح PES O 

($1) 
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 قج هیتوط بیت تلایلعهلب رات رہشو ےسا تارفنؤناطباض نالی زاب هلی رافرعم
 كفنص رهو بتاک هدنروضحرظانو اشاب رکسعرس هاعهامو دیق هرالف یرتفد

 هرازفد هلیعسرمسا هدلاح یراقاوا دوجوم هراس ن رومآمو یناطباض

 كلرب و هن راد كن رب ره یراهسهامو شاعم هروک هشدوحوم اقبطت

 بونلوا دیقو تدث هر كلذک ید یرازتفد هاقوب قحهلیاب رهشرهم هرزوا ,
 كلارتشالاب كندنفا رطان هلبا اشابرکسعرس هدکدب روب یراهلسلس اضتقالایدل

 NES هلر 7 هاق رب رقت یرلکج هدیآ دقت هب یلاعباب

 قغوا ارجا یرلتامجوت هلهجو ربخ
 قلبا رحوا ندنداعسرد یراشاععو هبهام هدنرافدلوا رومأم هلحر هرشطو

 ندا اضتفاو بولی ر دنوک باسطادعب هلتفرعم یرارظان هرزوا قلوا
 نیبعت ندنفرط نردنلوا بدتر رظان تفرعماب جد ییکو رادقم كراتاندبعت

 دوخابنیما لزن یهروکذ م ذبنرم تانیعت هدنلحم جرفلیک و یکجهدبا قیفرتو
 شاعمو هبهام ءلورظانو كلا هرادا بولا ند_اح راس نالوا هلاوخ

 لارتشالاب هلا اشاب رکسعرس راد هبهریاس فراصمو ام هوسکو تانییعتو

 شاب غلابم ندا اضتقا هللا هلاوح هم رفد فرط رب رقت یراکجهدا عدقن

 قفلوا افاو اطعا ندیربم بناج ص ادعي قرهنلوا باسح ند هبساح
 اتو راد هسک دشاتک لر و رونا راد کو دک هبساخ شاو

 ۳  قفلق رومأم هرزوا قمالا جرخ هم آ رب
 قلوا دناع هلالاتس یراهکرت كراندا تافو ثراوالب ندهروصنم رک امع

 رنانلو صع رادرتفد ییاسح كلا یوم رظانو ییسهلج ران و ءرزوا

 ۱ ۰ كلا تب ور
 ۰ ردصوصتمو حرصم هدنسهرابع هروطسم هماش وناق

)=( 
 نوا یریم باسحر, یسهیقكج و هبهراب زوقط یسهیق كرب زع نان نامزوا
 یمهىق چړو هراب یتلا شعلا هرزوا یحاریمهبق كشیورچ نغورو هبهراب

 . ههرابرشیتلا یراق لزوطوناغوص و روکو 4 هراب تردقرق هرزوا یحتار

 یسهیف كنواصو هبهراب زکس قرق هج باح یریم یسهیق كنغور ععشو

 چب ترد یسیکچ كبطحو ههراب یللا یسهیق كتز نغورو هبهراب شل
 یدنا هشورع

 ٭ وروت ¥ 7
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 چ باناکم نالبردنوک 9 هحهرف ندنفر ط ےک ود هلا وش #۴

 ۱۸۱ هنس طایش ه ق هاب و نع

 یا Sel یس هلیود لاک هنساضتعم یاشاو م کیدلیا لع مک هلرسهدانز

 1 لوصا كنا وروا 1 مزومأم ندعفر ط ا سدر هع كتادافا

 طوو ° ردقجەلواو شاوا راجود هب دیک تاب رلقنا و تاریغت یسدیعشو

 تبطفو یسهلصو كنسوت هناق ایرتسوا یسهظفاحت دن هنزاومر لودلا نیب

 هلیساعلا كنمکحت و بلغت هسنارف هسفو ردیس هقشاو ساسا ساییعب یارود

 تن زمود سدر ۰ رداد ههل و لیهس یت ہک كندبسور نکیا لوعشم

 هدتعقاب هاب رظذ یا ءرحرب لنسهبموع هنزاوم اب وروا هلع تاب نوکوب

 هدنس هیعطق تان كلا تک رج قیفوت هل وصا ویسا و ندنو و ندنعدل وا

 لدطتم و فلح رلب و ربغت راد یانشو تاروصتو فرلاکت هلا ندنعیدنل و

 یک یعف انمرعا لكانلود ودنک ین عف نم هبلعللود و قحلوا فطع* دزل اصکس|

 ررض لاصبا ه هیلعتلود هم ینداندنفرط هیسورو قح هشیلاح ه هظفاحم

 هلبتارثأت هدساف تا اهلا ضعب داش نوسروط هبوش كا زوج یتسلوا

 كحهدا ثودح هرضم تاب هن وکر هنلع هیلعتل ود رنک ود دسر

 تست ه كند دنا صم 9 هجا وروا یل اما مدوا تاک رم هاا رولوا

 هده ها ا ع ته کل اهدا رتسروط
 كنسوطناق هنابو هدهبنآ هنمزا رار هلکنو رددیعب كب ندراکفا هنوک وب

 هلہلاح رد اش كلام بابو ییغجهلوا مدو تباث هدنس هط وسا« تامیعصت

 ندکعا انتعاو تقد مع هداوم a نالوا ا هنفوعح و تألم تىمام

 هر هيس ور نعيد و تاعلاطم و عفانم هن وکرب كج هل هدبا عنم ییسودنک

 هدرادادعتسا وللْنم و ك: سودنكو ۰ ردتح ەل وا روصق روڪ هرچه

 ۰ رديه زلم كلا راشم سنرپ مکلکعا راعشا هن رالاو فرط یتفدنل و

 كالا وح ازهغلدنل وب هدنا دحا روا هلب راعشاو صرع هلوماتسا كن رلاروشو

 ۰ زدهدازا کک هدب لع ا سڏ ر و
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 ( بوتکم رکید )

 هنس لولبا ۲۸ ف هناب و نع ۱۸1٤ ,

 ندنرلالاوفرط راد هنعفانم كلا باب هدنارک اذم كحهدبا نایرج هدارو

 كلام هطوبناتسا ابلاغ ندمیدلوا شمالا تاملعت هنوکر ردق هب یدعش

 ۰ مهدننظ رزافل و هدنروصت كعا ثبشترپ هدنلوپ ینیمأت كنهسوورح

Eلئاسم هلماب نالوادناع هاب وروا یٍلصا مار تل هرغذ و هناب و  

 ییوچ شاسا هلبا هبقشلو ةنزاوه بولوا یسهیعطق هیوست كنوبه
 ندنخدلوا لومام اب وف یسلروتک هدوجو نم سافر كجهدا نیست

LSریص هنموع  aیا تم هویت متر  

 ی القا هلبا یدبقب رظن هنص وصخ یار دنا لاخدا كنسهدام یتیمأت

 والثم وب ه همان د-هع ندفرط رکید ۰ عهدراکفا وا الاحو مدنا هدنراکفا

 ندا و ردا ریذح یب یلاع باب ندک عا بلط امر جرد كدا طاا ست

 تاصایسلئا توکسرامتخا دک كماعا ثادحا ینیراکفا دلو ا
 جاقر ندنو ۰ مردنا فارعا جد ییفیداوا كيسک ۱ كناملاطم رايا

 شو نکردا مالک "هرادا هلا كرم سدر هن رزوا هدام و لوا نوک

 ناب ۳ وکس یهدناب و كلام بابو تک راشم هلام هعراکفا هلا راشم

 زغاعلاطم داش رار هل را لوا شلتا دان سا ه هح ورشم بابا مکیدلیا

 ثالاع ځد هسلوا كجهدنا رارمصا هدننوکس یلام بابو قح هقبج یرغوط

 ا نالوا راکرد هنعفانم هیظعم لود كنتيفک یییمات كنها

 یهروک ذء دینسات رو هدنر وص یراکح ءدنا رع بسا هل نهج ی هخ ربص

 ۰ رایدلیوس اک یتیراقدلوا هدنسدیعطق تین كعا بلط یراودنک

 ( بوتکم رکید ) ۱ ۱
 ۱۸۱۶ مس لوا نر ا یهو نع

 تاعفد نوحمآ یلام باب ندنفیدلوا هدزک مو یلاوحا كنهرغاوق ۰

 ۰ مردنا ۳1 نددفیظو یکعا مالک ا نر هروصت مکیدلیا دارا هلبا

 ا د مات كنسصاراو قوعح یدو لود هی یر دنس ر

 ولناح ویدج هلس هساوا هد هيم ر تروص ندنفرط یلام باب دنن یلاصیا

 نوها لا هرفثوق ارز ۰ ممهدندا-فتعا یغیدلوا مزلا یس وب هدنبشت رب

 هدلو ر كحهیلر و تسبس 4هدوحوم تاشبوشت و تابالقنا ید هدنروص

ak 



۳۲۵ ۶ 

 | لەر طاع لا كلام تاب ید دا وا ن ا رر ماتخ

 یکحهدا لاصحا هد هردو كاتلود دیس ور نالوا شهدم را

 عفوم تام باب دلع ءان و رد وزح سا یعح هوا مه ك كوقانم

 ی ا هلا ر ددا تعایو راق هار ن ااو

 فیعض كبه دانی ت رم عفد تادهعت یهدنتسوادغاک اجفا و ۰ رد رس همش 

 | قعاص هج یادهع والثوب هدام ° مکا راکنا یعدلوا ا

 هدلاح ینیدلوا کر تانسأتو تادهعت هن ٤ و اور ۶ کک د
 رانانلوب هدنسوزرا كعا اشا یتادهعت یراکدلیا ما لاو ارجا نیر هفیظو

 ندنو ۰ راول هدا ذاګا هدنماقم هت شر رسو كسم رب تقو ره یرنا

 هلیسهبعاد یکلاغ نمأتو ور قیدصت نارادمح ل هدهناب و دقتشب

 هنزاومرب یجدرانابلوا یرل هعلاطمرب هقشب ند هص وصح تعفنم و هدقلشارغوا

 یک هیلعتلود هدانا یرقدلوا هدنسامدا كا سیسأتو عضو یلوصا هیموع
 قحوهوط یو قمردو وا سود توی راقج یسس تلود ر كود
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 درر ییا قبال هست ناو شماعارواط هارد هتسا ریتوا
 ۰ رد راکش | یعحهنلو شلیا 2

 ) بوتکم رکید 

 ۱۸۱۶ هنس یا ن ۷ ق هنابو نع

 NR وا غ روم لک ات تا نر

 قفوم هبهلصفم هلاکم ر هلا كرم سنرپ نوک وب قحا هن رزوا داوم
 ماا يدلنا مازلتسا لام داععا نال روک هفرط ندتیدلوا

 لا د ماا ر ا ا
 هلام یی هص ِ "هرتف نالوا حردنم هدنربت ار رګ بول وا د ام هنعقانم

 لوغشم هلیس هرک اذم كناهنع ثوحصم تیفیک هنارقلا دعب ههیلا راشم سنرپ
 صخ رم ههرغنوق هکمرولبهدنا راکفا ناب هلمحو ٤ , ادراک او قدلوا

lLلنت اعلاطم تا ار نالفا ا ید رارف كلام باب راد  

 یتامعصل یکم داب و و ردا فازنعاو لوق یسوطناق اب ۱
 نالوازا را ندندناح هیلعتل ود هدنسان ا یسهریخا يج تایالقنا

 شاباسو نیک ناب هلا دع یدیدج رار كنسهلج لادتعاو یر دم راعش

 موزل هنس هلخادم ند رغوط كنصخ ره یلاع باب هک صوصخاپ رلیا
 ۰ ردهابتشا ی یعحهنلوا هظفاحم كنعئانم هیلعتلود هدهرغنوق ن سسقلاق



 یلود اب رتسوآ ندنفیدل وا كعد یفانم كتلود ا هراوک ذم عفانم 1

 ودنک بویقاب هل رظذ قفتم ر شڪ هدنافو قداص زکلاب هب هیلعتلود مویلا

 تلود رب حوزعو طو ص هدنروص لصش,ال هتتداعسو اس كنا یتمالس

 ی یلاع باب نیهتفار تجاح 4 هبعهرتوعدرب هيلع ءان ردهدققاب هلب رظذ

 هلعف هسیا هنره ارجا لباق ارظن ههرمضاح لاوحا هدننعص كءا نونع

 اب رسوآ دع یاو ورم ما ید وا روصق رب وک هدنشارونک
 رولوا كحدا زجع راهظا ندکعا هد-معرد یانذت ضعب یلود

 رنو هسیا زامهلوا قفوم هدهجرد ييدليا وزرا هدن انبشت یعجهنلوو

 هنلاسرا مدع كنصخ م ولناغک رب دوخابو هنصولخ مدع كنسودنک یبس

 لاوحا ضعب ردا عناوم عاسا هللوصح كردار لزوک لا بوبغ وا لج

 هدنساننا هربخا هب راع طقف ردتبن اتح یاضتقم یمش وا دانسا هنن وکت هربح

 یسهداعا لنیضارا یتیدلوا قفوم هکعا عز ندهیلعتلود كنهبسور

 . زسه اف كن و هسلوا كجهل.دیريک ندهرنره هنن كنو راک دنسهدام

 رد هتسرا وند همش هدندنع كحرب یعح هم هلب ر دلا تیسانم هن وکر و یعج هلاق

 هدنتیتحو ردلکد یمالک تدناقحو تک مالک یکحهدا افصا كنهيسور

 هدیدج تادیدمت یلوق كالئاق هکمدام حد هسلوا كج هنلیوس زوس یلناحلا

 شرف آب هد اب لود هسور ا قیفرت هلا هناهخ تاکرحو

 : ۰ ردموزج یٌمحهلاق
 اوا هل ر وطا رعاهیس ور ر ادهن سهل | لاوحا كنغل هقوداب واش راو

 كن هش وشو هاکشم تارک اذم یرافدل وا شلیا ترشابع كن رال ود هرتلکدا و

 هدر هدنصا قلهشهغراقو بولوا لوهح زونه هجان یتحهلوا -ِ

 هاا رولوا قحهنلوا نانیمرد یسهلءسم یضارا "هداعا هب یلاع باب

 هرک اذم تسدرد ادعام ندزمنج هلوا شرد نج وک یروطاربعا هدنافالب
 ۰۰۰۰.۰ زرولوا شا بیعصت ید سە وست كنهواس داوم نالوا

 نص وصخ عات كنکلام لاتا هن رز وا رباح لاح هط وسب«تاعلاط«قحا

 هل و هلهح و یعجهلوا شلاق هدنرابلاع رطاخ ۰ نمهلوا عنام هکعا نایمرد

 یسهنس حوانوا زوب زکس كی یروصت یسلوا تح عوض وم كنهرک ادەپ

 ورندحم رات لوا بودا تاشذ ندنسهح رو تاک رم سرب هدنلوا نی رشت

 هلعل وا هيلا راشم سذرب ىلوا جور تكنوو یدیشلوا یرهدرک معصت ۱

 روص كروک ذم تیکت هکراو زر 5 را نەدا دی فک و لوک نك ۱

 چ یسهیارجا $
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 هل ر وص یکج هدا ترس تیام كن ارع لا زمگیدنل و مدنا یمهیارحا

 هراس لود هلا رارصا هدنراکفا یروطارما هیسور ینیعع ۰ ردطونم

 نا روا اک الو ر اتش لپ
 شیاسآ هرغنوف ۰۰۰۰ هسلا رولوا قحهوق هنتشاب نجات كنغللارق هل
 كنهن امك ثلاع هدردقنت یعیدلوا قحهلیغاط ی ییو۶ع

 اکا وشراق هدب سور هم رزوا هراس داوم ید یصوصخ یتبماعت نمأت
 لادتعا هيلا راشم روطارعا سکعلاب والس یفجوا عبات هرارف قجهنلوا

 تئواعم هنسهن ارورب ملص راکفا كنهراس لود كرءهریک هنقرط تبناقحو |
 هنن رزوا ماکحا هنره هدهاعم قحدنلوا دقع هدربدقت یمددلوا كحهرتسوک

 هدنعح یتیماع نما كنه اعم تلاع نوسلوا هسرولوا قجەلوا ینابم

 ندنفرط كريم سنرپهدناب یسلریدتا حرد هب هماندهع كنهص وص "هدامرپ

 هن رابلاع فرط ندنفید) وا هدزک وب یرلتدن ۰ ردقحهنلوا تم فرص

 ۰ رازبا لوکن ندنرازوس هتبلا ریدروی هیصوت یتسلریدلب كتیغیک
 ( بوتکم رکید )

 ۸16 دنا طابش ۲5 یف هناب و نع

 ندسنفرط سڏرب هكا اا هت رلالاو بناح ىت اببلا ةي 1 کس و

 هرارف نالیریو هد یروطناق هرودنول هلا ه ابو ۰ را را

 جرد هنسهماندهع هبعوع هطحاصم قحهنلوا ےطنت هدنمانخ هرغذ وق ًاةبطت

 گكنهدوهعم "هدام قح هنلا داد و لوح شست كنه اعم كالا هرزوا قه وا

 هدنسهریخا تاللکم نالوبعوفو نوبت هروطا ربعا ( غارلتساق درول) ین
 ثالاع یک یرقدلوا شلنا دعو هلا تاعفد هکبنزنم سرب هدهب راح یان

 نیردلواتولوا نار کت اس قرن امض میره نا دف ی
 ندنفرطروطا ربعا یغج دل وا بانتجا نداضماهدکدتا لاؤس هیلاراشم درول

 ندنسهدام یر هعلق د هرق یسمرف ادم كنمروک ذم درو لب اباوک
 ةعیرذ هدننعک یلدا فرطرب كت امزانم ندا ثدح هدننیپ نیتلود ییالوط

 الروك ذنتاوح ۰ ردشش وا نابناو هوالع یعح هنلوا رابتعاهدنماعم هنسح

 تعنكعا كرادت لو قماقر هدنو هسا رونلوا رظن ناعما هنسهربخا "هرتف

 هنس هك رص ماکحا كنس همان درع شا ارز 4 رونلوا < یس هدقخ

 تاعزانم هلا هداعا یراهعلق یتیدلوا هدکعا فیقوتو طبض قرهلوا ریاغم

 هم سس ور تفو ره قلوا بولطم لئات هدنروص و و كما فرطرب یهعقاو



 اطر رو راس i ۰ رد هدنرابتخا دی كن روطاربعا

 چ كنعفانم یلاع باب هروک هننظ ك ذرب هدهسا لکد كاك | راتل ود

 یه ریش ,وروا ید یقوع 9 0 د ناعص كنا E حح د رج ۷ ا ر ره لاصرا 4سا /
 رحظنت ات هرتفرپ راتلود ,هاوخ ريخ هرزوا كعا عضو ی

 0 هدل وبق یروطارپما 0 هسا رولوا قحهلوا

 ۰ ردکع همرتسوک

 تلافکهکشلوا ب هدقتعار هلل وش هک دتا | هعلاطم یشا و یک کب

 قج هنلاضما ندق رط راتلود هله لاب هنغج هنلواطب رهدن-سرب ورا هب ولطم

  شفلواذاخا لوصارپ بسناو للوا هلتهجره هسا رووا جرد همان دنع

 E e فرص هد غارفا هبلاقو یثیا هیلع ءان ردتحهلوا
 8 ۰ مردبا احر ید رالوا نیما

 وکار د (
 ۳ ۳ ١

 0 ۱۰ هنس ناس ۲۲ هناب و نع

 E هد هصوصخ تروص یتالماعم ندا ناب رج راد هتس لمس ىلاع باب

 تالماسكج هدیانای رج هد ناب و و ) هدنراالاو تارب رڪ ۰ ردمزال م رکلکعا

 نکیشفل وا دعو ندنفرط كنم رم سنرپ یغج هنلوا رامشا هفرط ل لوا

 هرتهرب وید ( مهدقلا رخ هليسهطساو لام باب راد ههروک ذم تالماعم
 هدب زجاع هال ول رات ۱۸۱6 هنس طابش ۲۵ یف ۰ ردشفلوا هعلاطم

 هدنسهریخ|تاقالم نالوبعوقو هلل روطا ربعا هیسور ك ( غاراتساق درول )

 ته دزوای دام یسەکلم تسعاع تتلاع تابندنفر ط هبلا راشم درول

 یدنمع وا تراش !یکیدلرب و باوح هلتروص هن ندنف رطروطاربعا و یعیدلجآ

 دهن . رافرطانوذ ام 9 اا مولا هدافا هحنرب هیلاراشم درول یب رلاروشو

 ۱ | ندزماتع زعندارو غاراتساق درول هکردو م ید . ما اراشا

 || تاغیلبت ضعبهىلاع باب هنب رزواكنوب یی ریغس هرتلکنا یهدلوبناتسا لوا

 ۱ شرکب یی هدناصوصخ ییدلیا رببعت امف عزانم داوم ر وطاربعاو هکلیا

 ییطسوت كل ودهرتلکنا هدنسهدام یسارجا مدع ندنفرط هیسور كتمهدهاعم

 . بولوا ندنلسق تابنظ یرلاروش طقف ردبللوا شعا رومآم هکعا فیلکت

 مکیدرتسوک هسنرپ یزکت ار رم ۰ ردلکد یتبم هب هقول وم تامولعم عور

 | فیلکترب هلب وب هبیلاع باب ندنفرط اب رتسوا لواب لوا هیلا راشم سنرپ نامز
 | تامولعم هن رافرط هتبلا هسلوا شنل هششتر هل و و ییعیدل و عوفو

TOA AAS 
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 را ی یوقو الر ۱ یک هوا و ی وا و
 مزال یوا ش | رود رص ندنف رط همس ور دوخاب هزلکنا كنون هدلاح

 ۶ ردراشعا ناس ییکیدلک

 سرب ییتاقالم نالو عوقو هل روطا ربع هیس ور 3( عارلتساق درول (

 هرل ریاکنا قرش یتلتاقووا تنعفا رم ا تاب هدنا یکیدردلب هيلا اتم

 كمرد تا اغا هباب سوا یهروک ذم ةفظوو قماقار هرزسنارف د وخاب و

 ورک ندنحاضیاو مهفت هلفارطا كنه دلوا سلاو یلوا هحرد هن

 ثح هداب وب كردا قیدصت هلفارطا یم زوس ید سفرپ ۰ مدهروط

 هنعفانم هیلعتلودو یتفحهثلوا اعدا ندنفرط اب تسوا تقوره قح قاچا

 یتسلوا راعشا هن رلالا و فرط كنغيدلوا هدقلقاب ندرظن ٌهطقن ىف هجر

 شالا هلاوح هن رازجاعو هد لوا نب رشت جوا نوا زویزکس كیات
 ۱ نوک جاقر هن رزوا كنو ۰۰۰۰ ردرشعا لاقم هوالع یی رقدلوا

 هدنتفو یو و ییغحهنلو هدر ثبشتر راد هشباو هدلویناتسا هدنفرظ

 ییر وصت و ندنرفدلوا شا دعو یتکج هر دشا رابخا هذ رافرط

 -هبادرف یتسارجا تفوره هدمهسا شعا راطخا هرکی لا شب هش راودنک

 تدوع هبهسنارف ندابلا نویلپان هدنسیدب كترام هکات یدراردبا قیلعت

 ۰ ردشم رد و وا یزعیا مز ردا روهظ یثداوح یتیدلوا شلتا |
 ندنراقدنلوب هدنراکفا كمرب و ماتخ هلیس هطسا و یجوع ٌةمانلصر هبهرفنوق

 لصف لا شب ردق هیدعش ریدروسب هلاحا کی یتسملا هلق كن هما ن
 هلا هیسور ندفرط رکیدو هیسور هليا اب رسوا ندفرطرب طعف ردشل وا هّعهل

 رمانحص هدعر هلا طب ر هبدصوصح تادتس قج هنلوا ذاا هدننب ایسورپ

 یرلنوب بولوا لوهج زونه ررارف نالوا كج هلیدا لاخداو حرد هىو ]|

 نالا هیصوصخ "هلواعم ددع ییا قح هنلوا مظنن هرزوا قلوا یواح |

 قجهلوا مضم ۵یلاع باب هدرلنوب قحا ۰ ردشامهدیا سل تروصر

 رال یا نما ندیم همدزب رو هاب هو هک

 ) بوتکم رکی رب (

 ۱۸۱۵ هتس ناریزح ۲٩ ف هاب و نع
 داحاو تاشیوشت و تارک اذم ندا ناب رج هدنسهرغنوق هنایو هدوتکموب (

 باسا كتف وم نالوا اسب هنناصا مدع كرر ا رف ڑکا نالوا ۱

N 



 تیمار
 ندنحا كرلنو هدلاح یعیدل وا حردنم تالیصف قوح كب ا هنس هعذام

 ( رولي زاب یسهجبرت كنهينآ همه *هرقف نالوا راد هزمهیف نعام
 رارق هننالعا یجوع ٌهماندهعرب هدنشب یمرکی كسیام هباهنلا ةياهن ٠

 هکهلب وش ۰ ردشلوا روهظ یامنرس هلسمرب قیقد كب هدنبتع یکیدلرب و
 | یسهجولشاب كا ابا ندا باحما ییدقع هیموع هدهاعمر هحهرغنوق

 ۱۳2 ار ا لنلود اب هروا هلا رارارف نانلوا ذاا
 هک کد تلافک ا ا قوتح تل ربره ندرارادح و یضارا
 لئان ه هلماک تبنمارب هدنسهباتس هعسح دم "هوق لوا هدب ونل وا عضو

 2 لواس یدتسلوا تولتس هنسات هدامر هو و یدا یدصتم قلوا

 زالو لوقعم بیسرپ هنج ر كنروص هیموع "هلواقمر هنرب هیصوصح

 هروک ذم هنمات هرقف هن رتلود هیسور هليا هرلکنا هبفام عم ۰ یدنا

 ۱۳ یا نام ردتا لوق اولردر
 وزرا قتل ود ۳ هرعفر هلو یصخم ندا قطن دارباهدهرعن و

 شع وق هنتح هلیقت تادهعت ماطر یقیدلوا یرادتقا هنسارجاو یکیدعا

 نالوا عقاو هدلو و هيا یسالکو هیسور ۰ یدلیا نایمرد یتفج هلوا

 ترقن یراک درتسوک هداب وب بویعا رابتعا عع "هلاحا الصا هت افیلکت
 یتجهلوا لخاد ید كلام باب هبهکرتشم تلافک یتسبس كتدعابمو

 بک یتروصوب لاوحا هسیا هتره ۰ رداحم هسنلوا دانسا هتسوفروق
 :e ردشمالاق هراح هتشدندکملک زا و ندنسهدام تلافک هحدا

 ۹ ۱ ورهوت

)1۸( ۱ 

 |( جرم ندنتابوتکم تکیزتم سنرپ #۴
 %4 ( رلهرتفحردنم هدنب وتکم هعطقرب تاکین تم )

 یلکینزنم یسیک بولوا مسقنم هم یکیا رلتامولپید هداب ورواو هدهیسور
 ۷ تر ارا بجوم نوا منب هدنوب او یک و
 1 ردن اسکلع روطارعا طعف ۰ شل مسخ یدک ۳ ردقو

 ردقو هبش ا یسهقرف كينرتم هقرف ولربخ ندنغیدلوا یلکیرتم
 ۰ نوا هس رتسلا هل یکهت وا

 ۱ .( رلءرقف ج رضتس+ندنب وتکم هعطقرب رکید )
 | ۰ مرولی یاسل یعجه اللوق هدنروضح روطارپعا كن اب رتسیدوباق

 + کكجهد $



 با ۱

 راو ندقلتسود نمانعموب 9 رده و ولان رس واو مدنقأ هکكح هند

 میدی وری 4 یزمگیدلب هدر نوسروئس ا یک یکیدتسیا سکر ه

 رولت از هدل وبن اتسا تقف ومو ترپش

 ) راهرعف جردنم هد وتکم هعطقرب ر د (

 یر هصوص# ةفخ تک رشر كنوج و هلا فووخورساو اب رتسید وب اق

 ۰ مجه وف هنلوب یشیا هللاءاشنا مقروق ندنکرشرب هلی و نب ۰ رد راو |

 ( هدنوتکم رکید )

 سکعلاب مهکچ هفرط یکیدتسیا یز هیسور مهیلب وس هزس یس رغوط
 . ردراو یه هددعتم تابسا كنو ۰ زردکح دق رط زیگیدتسا ی هیسورز

 كن راراشتسم هکوبلاح ۰ ردجاتح هراشتسم ردناسکلع روطارما

 هغقاب هل رظن یریب كرابرانو راق هنایرتسیدوباق ۰ ردشغاوا درج ندنسهلج
 ۰ ردلکد ردنتم جد هکمکج یني ردقشب نکیا هل و لاح ۰ ردشمالشاب

 ) ی وتکم رکید (
 ردن اسکلع روطا ربعا هدنک وص یدلر و ماتح هنسهرعن وق خابال نوک و

 هتبلا ۰ قدلاج هلع هنرزوا اب رتسیدواق یدتنا تکرح لزوک كب
 رحلت هنر وص نس>ح یرلشا یلوا ۰ ردکحهرب ووا یقفرصم كناوعد

 0 رراتروق ییسونک هک هدنردقت ی هکعیدت یدلوا ووا هسرولوا ر

 ۱ ( ییوتکم رکید )
 قوچر هلب رارادفرط تک رح نالوا شلا ی یفارطا كردن اسکلع روطا ریما

 یرلفدل وا ندهلوقم زلب ید تکه فرح ندنربر یقاط یارسو راقب رح

 یالخا كتداعودو طباور نالوا رکرارف 9 هدر هس ور هلا وا هدلاح

 مو نا رامنح ی 0 هتشلا ۰. ررو هنلو هدنس هیعاد

 ۰ ٠ زدربدآ

 ا ا ك
 و روت

)۱۹( 
{Ae %۳ هدوتنمالراب كندرا درول ۵ دنس ه دالبم هم )  

 د یسهرتف ر كنقطن یکیدلیا دارا ٭
 شم روک ضم ردقوا نوجا یماش كنهيعتلود ىس هدهاعم هنردا 1

 هدنتح هه لئ سم هکیدبا شلوا سارهو فوخ ثعاب هزب هجاب ورواو |



ا ناتسنات و تقو ٌدیافا
کا عیات هب دن اقع یتسهراد

 ا 

E یر ۳ هدنتنآ دنا زکلاب كنلالتحا نانو e 

 ۱ یصوصخ ا فا هه تل ود ۳۹  لقتسم ۵ ۱۳ لان ول هکدتا ماود

 ر 1 یفیدلوا شم اک هلي هی رطاح كل ( غنيناق ) تاقوالا نماتقو
 تب | تروص لپ ردت "ندفرط من مب دلرک و ندنفر ط نوتکسل وود قود

 موکح رب ن تسد مسن و لقتسم هوجولا نماهحو ی نانو نالوا

 ی یخ هن ۳ نادغب و قالقا بابلا قام ناو شماذقاب هل ر ظذ

 یاس e .راذک ه زحو طو رم ه هناعع تلود

 تب ا هنردا قحا ۰ یدبآ و و هدنآر

 وک ۳1 اتم هجرد لوا ی داق e قحل وا لصاو

 ک یسهرادا نا نان و نالوا روصتم لیکشت آ اددح هکیدبا

 یفانم هب هیلقع >و دعا كا طدر دتموکحرب رک کید نالوا نیما

 اشا ت تکراشم هتاعلاطموب هليمامت ید وو قود

eدفکت هفتم ِ چو لس  rكدلپ  || 

E ET۳ تر ا  

 گا a نده ۳ هر 0 شلو ۱
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