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 ,  allوا ددع جو انوایم [ Ki sig arenرخ هفل اطر وددعربنوایخ دیهاطر

See) as? lal لوا لوق . رلیدلبا & ales دنلوب دنت و 

 قادیغ . به وا رج رمز بلاطوبا  le. ee۾  eeدبع

ax رامتعا لوق ی 3 Ful تواواترابع yt sus (as! AS 5 i nes 

 ییندلوادحاو ص( لیت هل دیغ) و (مدقم هبا کلا دبع) هسی رولقاب

ay تورم ویا EES ۳ یادی مد ) دوخاو 

dal وا ض وفم mall gah ها یی دا Sy as ghd الکا 

 رطد قرص ن دنلیصفت  Case) . Grtlsفرش ەد کم هان

 نالوا قرم هلمالسا  Ete glیردارب بولوایردب تالفون هلی اهمغمو

 )  lacعكا )  ablیک ینددلوا توف لوا ند هيم السا تنطاس نام ز

 | یردارپ ید ( C63زونه  Jabكیملوبا . یدتا تافونکب ا دازون
 |  tet(هتعوا)  erlyماتم "مدیر نس بولوا (زعلا دبع)

as Copel) (بلطلا دبع) ندنفرط wot هلیسلوا تب ابش 
dine GEL هلاجو یرالغوا كل وا هدتعو" ate م یدلدا | 

7 E SS ۳ 



 ام ۳ 3

 رم une» oa « ردیس هحور یخدلیج ما نالوا هروهشم

 شم الک یلغوا هیابند (كق ادیغ) نالوازباح (cd CIE هلتمج |
 ‘ ردشع gb “Sl dys ها S22 (: نج )اد ملا درس ندردام نیسو ۱

 || یشادنرق بولوا داتعقالبرعاشرب دالوا مورحت سد (رارض) یراددارب |
Cui) |باطوبا) «یدبا لدا رد عاشر لداحم هرارض یردارپ هسا  |[ 
cayهللایحر .( سابعو  Seer?یرلناشو  ort lalلیصفت  

 ۳ gods les قرص ندئص وصح 3 اا کد هحارو eka هوا

 4 + ۰ oy re Leal مکح ما = (SOL ۰ bein هتل طلائع مالهتتصج مارت) ۱

 رون رهظم املاراشم ( هینص) ندرانو gray) core ند (یورا
 CaS ع ) ead بولوا نانبلاراشم مدنکلس نیسم نارحاممو ناسا

 هللایضر (كسابعو ru (oye ها۰ ردشعلواقالتخاهدنن اعا cL) ورا)و

 ید كيلاطوبا یراردارب هدلوق ضعب و تابثا ن رلق دلوا مالسا ام
 دىع) ۰ رلددلبانابث ہد: صوص“ داوآ (cal ناعا لها Ells لخاد

 دو> و ض ار نامارخ ند هد دعتم ماحرا یاشو ءانا (كنلطاا

 هو*ا ,lon هفکلا دبع ريز byl هللا دبع ) dye یراق دلوا
 (هتمط (b| نالوا هب gine هلن اونع هیمودخم toby ) هکن اع»یو را

obو كنارع نندب اع نور (مدعم ,رج Jerهبنص ) ید 
C4) le)رڌ هب رهز  Onsید (رارض هلسابع)  “dasیع  Ot 

 C65 )و Boe تش (Cu (ثراخ) و كب انج تش ( 4,3 )

ob (42)د وپش ناولا نام ارخ ندن راتفع یارسن ولخ لر دنج  

 | دلوت ندنجر كنيعارطارجاهفب (ال) (یخ دبهلوبا) بولوا
22Kلاوقا هر د  a(بلطلا دبع )بانج هو زوا  Sesز و دوخاب ناف  

GKترتف نامزو هدنشاب  as)دننارا( تقونک ل وا ندهیمالسا . 
 لها یسالع هیعفاش به ذم CoD . Gable راد تلحر

 ناسعا لها هلج اب كن هبوبن end قح بولوا لاو نن اعا كتف
 ۲ مالسلا هيلع (نینوکلا دیس ) ناطلس . رلب دلبا قافتا ares دلوا
 | رافک نیرش و راذعلا فیط)*(هللادبع) یر رهک dle ردب Sys دنفا

 we بهت لهنا رد



۱۰ $F 

  ۰بولوا رد تل تادرپ  Ot Jol, beyنان دع ین به ابو
 | زانم ندنراناوج  dno patsاو رومظلا عطاس رون

 تال هدنلع ندمو زومسم ارتاوتم ید دلوازادناوترب و عمال هدنک رام

  cn Ealesهردر و ظنمرغ یراقدروستبغر رظن فطع (ردیعسا

fe هک دروک ییکرابم لاثم فس وب لاج Ap) ا راشم دوهم aa Lb 

 | ۱۳م مک تاذوب توبن رون غارصش نالوا تلاسر ملقا
 | (تفح) ۰ یدرربد قح هلوا دوجو سون اف شخ هلعش هلتبلص

 | نی (یبتش) ترضح نالوا انرطع اخ نیفد هدننو رد هب وما معاج
 | نالوا نیکنر هلبت داهش نوخ كم السلا هيلع و انیدن ىلع دیش یارکز

  ffیلکتر ضابب  be Gyeرش  gu aeرابحا  ogyطفح  LEEبتکو

eM pee رفوالا ةولض هيلع (یشلاو ءاین Yl دیس) هد 4 gle” i 

 [| دصق یکج هدناارطقت ناق ندهبح نانلوارک ذ تقوینح هغوط یراردب

  ۱یراق دلوا دوهش یارادهم كما راشم . ید | رلشهروک نس هصحرب

  ۱ندنغیدلش اب هغ اط ناق ندهبحروک ذم دیک ( Jo(تالسو هيلع هلا

 لقن (هب هنما) باتج یر هدلاو (ندهللادبع) یردب یزوسلط رو |
(ae!دانا لولح ی امز  aSهیلاراشم یس هلج كرل دوه نالوافقاو  

 ,ety قتحبووا تصرف یوج,«راج <all ع زدصق ءوس هنرلترضح |

 یارجاو تعزع هب همرکم ثکم هلماخ راکفاوب ماش دوهم رفن(۷ ۰)ررکص |[
 bec ا اور ی مو |
 ناذک ابو یراقدروس تع نع ههاک دص رب قو هدانعص ر اکش رس 1

 Bie yes دوم نالوادصف ءوس 7 یرلق دنلو ارگ و تشد

 Rye Cag ولک دليا مو ندرب ا دلج هن رزوا هل لوا دوهشم

 هیعمزوک یکم colt) كع ن بهو ) «(ol هدعق وم لوا هلا راکشو

 لکیه هاب هو هرصیییدلوا cape راذک ی داو هل روصت یصالخ قد رط

  05) shراوطا كر الم راوس بسا ك واب رب  Pbقز هلوا ۱

 ( ASكرابدوه و اهر ند دوې "یدانا (یپهللا  shoo ce SEهم دع |

  8اهلا ! bol۾ زعود هیاوذب 099 ادخ ر , دمت ات  Kartyقح

oO REE Oy TDR yh N E LEE ۱ج تا نک ھم  

4 3 
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 تف د روظنم كيهو لاشا تمکح لاحول . نعوس هلمج ور هردناب
 هرزوای ما كهللا ههملاراشم هلعالطابسک ههلاراشع ناش gle هلیسلوا

 ترۆؤصو تدوع ah راکفا كمرب و امنع هللایضر ۵ ( هنمآ)یسهع رک

 یتفیدلواهدنلما كمر ویس هع رکه لتاکح هی(هر) یسهحوکنعی ةعقاو

 نيسم Kaley اهلا راشم . یدلبا نعراسم 4 هدافا

 هتم ناذ ییفیک كردا نیبعت ندا جاق رب رروت شدا jot يشد 39

 یاضما ge Le تح هنر زوا یسیا ض ع (هبطلادبع) تافص

 فداصم هنس هفرع بش كن هنس لوا قر هنلوا حڅ وتو نیب زت هلبا ل وبق
 مسا رم یارجاو حاکنو دقع هرزوا هییارا نییآ goal هعجر نالوا

 ترضح هد دیم بش لوا (توبنرو غارصش) dell حالا فاف ز |
ei wh se! ارک) دارطتسا ) . یدلبالاقتنا امنع هللا یطر هب (atl) 

 هقالع (همللادبع) بب رف كلم لاج 4.594 قلوا توبن رول "هلماح
 ح اکن یارحا اهنع هللا یضر ( كن هنمآ) ترضح ندنراق دلوا شلیا

 بس 1 ADI < عویشوینبدلرویب !SAH هدنجاودزاوفافز ےسریاقباو |

nagre SL ga an.س  

e وی 

aXe, |نادر ن دن دالوا (بلطلا دبع) ىر ندرانا ٠ رد شم وا  
 كنيل اعت dal bo (ايدن الا اخ) ترضح dale *هليسو كت انآ نسا |

 نالوا علطم 42{ Yo هر وامس بتک dar هوا دوس دهه بن ز هر ارب

 ر هلک تس ار (ههللا دبع) بانج نوکر هکر د Cae مطا )
 ءولصلا هيلع (cat) غ ورف هم رول !GA ناعم ,دنک رابمنیبج و
 یباودزا بلاط هرزوایساضتفا تعل رس ماکحا كر هلس یتغددلوامالسلاو |

iاهاممیا م هتشلد ۳ و (تس)بولوا  Aeكلاص و ناویح  *les Js 

oy ad |یس  slesراشم هب  ap)\و  aoراسم ۹ یدلبا ناطخ دهحو  

salهدناتبغررظذ فطع هت ام  am Slats Yothe ayاضریردب  

 | ردبا نابیرک صیلخ هلنروصوب و ناسیب SS هدیالویق هسیارزتس وک
 lps هنا SI ( ate 1( نرصح aot لوا ادخ ر دقت یاضتعمرب !



 ۰ قابل ون یمن وب iF یمن لکا 5 1

 دو و اراش
  iدص وصخ لیمو نادرک ور ندندوم راهظافسأتلاعمندنکیدم یو ۹

 an %1.35 ةعماس لرلو ار ali ول 24 یدلوا ناتج همداو اهحوم

 هدنقح ب عن تاردخم راس aad gy do Sl هلغلوا لصاو هقشب هقشب |
 !Lal العم تانح یرنک | كت Ants رگ را ,نکل ب وئلوا داتسا ید |

 ۱ یک ید كن ەغلتع تااورندنفب دلوایلاثم یب لاج هتفرف (كهالادبع)

 | یررهک الاوردپ نکیا هدنشابیکیا لسو هیلع هللا یلص ءر ون روک دیعب بغ

 لوک رام شعت هلغلو !تنحر لک نامارخ هل اس یرلق داوا هدنشاب شیرگب

 1 دل a vey ~ as E و ۹ دم

Pui 1 ect *دیس را  E۳ هيلع  El 

 دحاوخ ) هلغلو ان دن اتش ا ’ae دعا (De هینک هلیمسالت دالوا لوب

dleهللا یلص  pour Ub, Caleلوبو (مساقلاوبا) یرلش  

 شخ هباریپ ( مهاریا ) بانج ۰ یدیاساق slide "یان منت رامو دخ
 (سشیلادیس ) لیئاربج ترسضح gat ( لیلج) كب هدق دلوادوشدهم

 aS ید (لعارالاوبا) abl هکع د( مهار اونا ) نع دنفا مالسلادیلع |

poeیرایماس یاسا بولوا ندنرادض  aitماست |تداعس ما هک  

 نام" ندنغحج هیم a} gliclieg pars هلع وشا هنلیصفت alle كن را هیلع

 opie دهاش ء ین , لوسر , دجام دش )نانل و حرصم ,دع رکن ارق

als Sloe ying pie nes۾  TlH قدصم « محرفور م راند  

ea۷ دع م راده ۰ لمح  ahsقح عر  Uteرول م . gleندا  

ffلیجماو (نسی , هط ,یداه  neoوتو ( طیلق راف)نالوارومشم  oly 
 هدجا , (te نالبند دیقم هدش رش رولزو (Gis Sue نانل ولر رح

 باقلا نالوا نوریب ند اصحاو دحو ءالما یس هک راب» "یماسا (اطایج
 «جانلابحاص . قاربلابحاص ) راصتخ الا بسخ ندنرایاع باثح سدقم |

 | ردشمل وا افتکا راشخ الاب ییاهکزا ءولصلانم ale (حارعلا بح اص |
 NUE و ی ESA ae PIES اب رد رس نه ساق(



eed Sore ve Cle) OD oe 

Aas تدالو تن رات نصر le هللا ی ص 9 a 

EB رد هدنناس تاداع قراوخ نال واعفاویس رمک ( OE 

 نیا دبع  coy (Cubeهللا ? Lrخارش مر زوا ییاور س الا بر

ally ندهلل ادبع) ( dpm مسو ate ale (ید# رون )زورفا مع 
ST ہر دک یتییذتلوا لقناهنع هللا یر (هر هنما) یر همزن 

gh eo لاسو ale atl لص( ید زورفا ناهجرون) مرکب دکنتواوا 
  lleرب ونت  Cholوا ل وللا برقتم نامز  Gatارد ك عو قرش

 (لر ویدا رشتو ضرع هنر ږرويطو شوحو ناتل وب هد ایجو
  Keoء رلب دلشاب  smدهم شڪ ل الجا ك رع 228! لسو هبلع هللا یلص

ce E gpl یسح ابص ك دیک ی رلق دل وا وتو 

 وکسم  Elڻطڏ  gbشتسر هل داتا دوبعم ,دنزورو تربح نیهر بولت

 ,رلب دلوا تلذم كاخ لار اپ بوش ود هغر ز وا ز و هرفک مانصا ناتلوا

 نحاوخ  dleص  ailهلا یضر (ند هنهآ) ی رادم تم *.دلاو كلسو هیلع

 ws 4 هجاوا ody ههام قلا یرالج تدم هزوا یتیدنلوا لناهنع

 .lead ويد مدیا سس cS 3, نداتلعث لج مالع هرز وا ناوست راد

a Be 
Lbsل رایت قرر و دک کا  es or) ties oble Salat oa 

 وک ياشا سس ae یسکد ( نیست .معقاو Renn هاماح

 a i gad gl“ نراش» و هدر Ku تعععسومات رادکهن ve") an ززو |یسلبا

del,9 درد یر  Vale LL13 دل وا  aبک  

 را هتسح je uJ glam هدک abl برعت " یامز لجن عضو هرات داباع الطا

 iSong 2 cy دحاو]ارریصل L %0 دعا 7 س! .ولوار T مولح هدروّمظ * دهم ۱

Sole lesقیلعت یک هست دوم تبق ام دول وم لوا بو ریدز اب نس  

 afer Loeb JD رش مس اودق داوا دو وه دم شش هر ارس و نیس هديا

 دک رک دل وَ درد O sly ر sah > ae . gales (نیس و دنا

 | دن بل یر 5 زا WN دوحو 2 5 دلو انلعملا درس ;

Ss FEO TEETER 



 نهطعع داوسو ایلع تبب ندنکیدلنا هطاحا نوت نوت یالفا ٌهبقو ادب

 هللا یلص Che عیفش )لوا م یدلوا اع وز یرا atl ماش یارمصب هلماش

alcتاتحو یل دروب تماقا هام زوفط هدردامنط) ك ردنا سو  Mas 

 نرمضح باتناهج ناتفانالواتاناک یاتکی رهوک (كهللادبع) تاقلا |

 ردب هدرمش زورو یو ص lio ییددلوا یدالوا ene Orel اسر

Jolyقحو هنت ارض>ح بلاط ابا یرلیع هل  eliادنرق هدتلاهح  gis 

 .al | هب وق تا دشس درس بک ی راکچ ها تع Lad oni دنا

jae(هواس) هد (داعم زور عیفش ترضح) دالبم بش ء  

 | وص هرطقر نیک د هب فک هی ہک واو اد انو بت اغ وص كن رک د |
 ۳۳ ااو ر راتمراد دەم مداوم (هواعم) نالوا شمال روك |

ener۱ یارآرب رس ندنع دلوا طقاس هورس ترد نوا ندمگ  

 | ندیاداععنا !ss هلقلوا شالنوفوخ نیهر ناو رشو نالوا ارسک
AA SLEWع لاش ا تم لاح ل وا هدنسم وع سل  Ba 

 : نیک سن ثع اب هن او رش ون E هنلوا هع) اطمو رک دن یع 999 ببس

Ged gl oleرعطصا) هرخالاب . یدمهلریو تاحاضیاولر ود  | 
 ۴ نازورفو ربنددنسكب وسو تیعجج هلبا دورویاسرب ندنفرط (دانآ

ob!یام دنو یسُعاراطخا یتکیدن ویس یشنآ تكسنغاجوا سراف یرلک  | 

 | عاجوا هلتهجیسلا تعحارم هن رال انروز هیموب تاع وقو كناورشول
 H یا ردو یط وة كنب Jad رشا رممک یارسو یس Labil كس ر اف

 ۱ لر هد دعتم راپا هد وام "ید او هل دوروق تن هو اس

 ْ لراورش ول ن دنع د دلشالک |ییددلوا ش با قداصت هر هقیقدر یرومط

 | تلالعو نزح لدبم تشاشب مالع نالوا مدنس ,سشب بولوارعغتم ینول
ule. Gaylتف "ییوع  LERید یس وح  

ostبش لوا نی )  ott lyوخ قوج زب هدانعم م ام  putارا هود  

 abl قوس هسراف دالب ورا رها ندنرهن هلحد یني رلت [ناتسبیعكورو ماطر

 ناشی رپ رطاخو ردکم ناورشون ندنسعد (مدروکی ی رلک دليا راه رات
 یخدلواو لاوس ینتمکح ببس كن اع وقو وبشا نداب و ر بح اض بولوا

 4 برع #



eas 

 Cue : دلی لاکشا عقد مر رییعت (ردشعاروهط رثار لور هددنایم برع)

Allهصوصخم ىلا ر (هرذنلا ن نات ) نالوا یرادمکح برع  
 | فلاسرادمکح ad gab یدوحومو ,JES نادراک كر هلب ردنوک
 (یععلا دبع) یس هداز نشه كروهشم نهاک مان (ae) رکذلا

 ییەروک ذم تاعوقو ندا یوم ےکح ناورشو . یدلبا لاسرا
 كم,دلاو نطوتم هدنراوح ماش هبا غولام (ot هدن ودناقاشکتساو لاوس

 | رک دنا ردا ہدارارک ندنکج هلی هوا فقاو یز دن BEM یردارپ

ae و تع ع هماش Sarl درع ندد دا cl ge) ake ce em 

 یب موق رم عطس ) دارطتسا « ی abl رعایتسایا تدوع ناحصصتس الا

 یس mlb لاح بول وا(دوعسم ن دعت ر ن عیر)یعسارکر < a6 كبد

 Rigas ناسا ,OF de رکآ ۰ ی دا هدنر زوا یسکوک یز ول

 لر هّساش یکرلهولط هسا ندح هتشرو ررودکو د بورود یک هجو

 Oras دل وا یساضعا ل رح” ene ندنناسلو » ىد رر و بول اق

 دشآ نائداوح هر زوا موج باسح . یدر دا مارا هر زوا هقرا اعاد

Keysرول وا نارود هب وا دکلی وس هععسم تاکو نامز "ردان  
ne su)لاعبا ناهجتاتفا نکا هدنشانز ويشد و تعلط مدنس ةع  | 

jo)ردشطیا تاحر بقاعتم نغددغوط كن راترمضح ( سو هيلع هللا  , 

 | یتسودنک بولوا لصاو ad زم كعطس معیسلا دبع ( داطتسالا

 | (esl قد هوا یشارف نیا CASS هر انکح dal وب هدعزن تل اح

 هناو شون هکم سما دبع رک هداز مشمهن یزارفمس كنسالقع یچلقا
 هدصوصخ و بولک هفاشکتسا یی همرغرومانالوا شالتو یف وخ بجوم

 ?Gre (عیطس) وداربا نس هلاقم ( مرآیا زای GE باوجرپ ندنس

 رخآ هب تام وقو و سلا دبعیا ) بولوا باوجزاغ ارس مالکلا
 تنهفرشترد نوا ندارسنک ناولا هرکنکو هنفددغوط Ch nee نامز
 یامرفن امرف Cet ترد نوا اهد ندنس هلساس نابناش اس یطوعس

 ۱ دنکحهدنا لاقتنا هرخآ gall De“ رلدتطاس مامز هوکصندق دلوا مچ كلم
J 
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 قود ترسمرب das axe le ناو سس ولار هديا تد وع جد میسلا

 یر وما بقاوع ناو یشون نکل م یدایال Lata هد اعل ا

 ۳ کا راد وز نا تا !ha بن AT بویم هش ود

 اما carl تش (los, eit هنفح هلوا تم وکحح ۶ دص

Aول اه اپ هدنفرط هنسترد ۾ ی س  « (aayن  bbe 

 هدن رولا ید <Dpa تد لر IC ید دلوا یارب 2 مرگ یار وا

 dys asl seo) (: ص اق و یا نا ۳ AN ا یصرر)

beagleندنعد داوا راو لا راد هحوتم هدن راد ناسارخ لر كىا رار  

 دارطتسا ۰ ی دلوا eat نایناساس لسد <o هر رعش كس ىش ريزو 1 وا

Pldرابخا  orgىلع نوکر كتسد رب  glib) ae"ےس لا  Gal 

alosلم هل  anید هددشراتلوا یت کلا دا درک هدنراةاو ز  lle 9 os 

 نکا طض و تا as ۳ عاعحالا as هللا یحر Ga ناسح (

 "یدوه als. Bhs Ree LS د الم بش هدنعوق 99 رش هنس ترڪ و

‘yeوک یراطخا 4 تر و  oles oesلس کی داتا  hS 

ae éوا * دارطتس  elون دو ? اناج تاتفا  de,شم  dkدوحو  

 یدوم رب نر pact تلم S (jas ae Line aad یرل داوا

 (شعوط ۹ هدرک duds م 99 aa وب « ) dis نع هسلر 9 تروج

 نیل (ol pao > ee (Lot نا Shy \ iS ]اوس )42514 997 97

ai , Coated AWSبکر  alps jabوط  gineورح  pl,اول  rece) aj 

Jal)اب رهم ةباد ءان هسک د (مرتسا كمر وک ا لد مش  Sri 

 ۰ ید زس وک هموق < دوم ب gel میس رس ید و رب NS هزات لوا

 نالوا یتیفتک عضوم lle Deut رو لکه لوا سرود دو

(ele)هد وجو هلیسهر وک یوم  acs)لرەلک  oyنامزرب بوشود  

 eat وا pul دهعمق "یدان (eo 9 "دا ره یکی ناب هذشاب fos ه ص

 | یس هلان ) ردکب كلبا ناغفاو ob رف وکز Bg (ع ) هر وک |

ffیار هک! اطم  Ayanکشلقمالغا نکیدنک ه سیا ندکوک اکب ش  



 Ae فیسلاین) دال وا اینا dal هطساو ah رد ول ارز ردالوا ۱

 یرکش اطرب و ۾ كج هدا درط ند هکم یر مپ Selo امسا ونب هک زس

pulعو قرش كر ہدنارت نده یزکب رنک او  Soaندنولو , كج هبا  
aS nae yall pire Sonoوا عیاش قلا نیب یسعد 4 ردکح  ajal 

Aseهلرهو دوه " als aul 3) Sob Glasاسو ) 

 ۷ ارا یس هر اح كلي حقا م و اج اف لاصدا هنن رات رمضح

 Cabs) oe ol او كع هنا یضر صاعلان ناعع» (تاور) oA دلشاب

 هدنيمزیور مدناهد ( al) “dle دزن ههک (J sles هک رار روس هغیق
 | را زادنا ایض ناعآ ",راتس !abel عقاو تف اطار شما روک لث 8

 el نط یدل وا ناز ورد dace ast رب هدنګ 4\ ab واو ناهح تج

«ol( ندهنمآ ) یدغوط هل هلا لالجاروت ید لا هکنوج  

dle oyهکیدلبا ع یطس غ ورف  tleز  dyهقشب ندر ون هدناعسآو  
 Wl اهنز ورف نامحروت ل وا . اهنا « یدلوا مر وظتم*یشو

Oweدنلوا عاعسا یسادہص (كررتكجر ( هدنآ ییدلناز ور  cous 

 اتطاو ju تال ام یخ بول وار a ear !اع.تهج ششو
 ن(نج .راا دبع )ی ل دل و امت م Sb Jal | pes مهاو هدم اش هطخو

 و دفا لفن یمهدلاو (هنعهللایسر )كفوع

 یور هلم وا عفر باج ءمدرپ Does “eke كراع ail یضر (هنمآ)
glow}قرشیرب یر هلو ارھاطر 9 (ردکعدخاهس ) تبار هعطقج  

 ناه ls! ay ییددثوا کار هب و طعم دیک جد رو ںی راب د

Al59  ( ء توبن anil aleاو  ot i pax ) aa!نوک  i.تعلط  

 تس دود هرکصن دک دليا تع ارض “د اهن نیبج هنیمز "هداصتهو
 هلا یهر هدءا) ce} oye “sly یرلقد روس امد هلعفر ین: رلکرابم

 ند املا راشم بق انلا ةينس بناج geal وا یروظنم ( ۳1

IEناش هدلک وب ۹ . ددیوص  leeهزلا لص ( یدجر ناشد  als 

 هلص ےس ارم هد وا عارجسا ی رلیم اس مس alg مای اي امطعب د هماسو

 aie lai ارش هلج og ماعها هم ی (oI هلیس سا
 id یو ~ موس: 2 و کک ےک کا eee ھر
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 ca aan هللا لص( تح غا ةع لوا) ۰ ر دند هیم السا

 تس دو oy das ن دشوموک هدنلا كن رب دق دا وادوحو بز ا

 شاخ بوط رب هدندب كنب Kosch yop ژنکیلرب لکشلا عبرع هدنتیفر . |
Lonوا قروه وا  <n eetبولوا اد هح ولا  olوا نکیل  OY 

IS) ?)وااسد تهح را یسهشوک ت رد  wim gl delیچنف | رخ  

 ترضحو دارا sales *روس نراشا كل هسا ر دنا تبع و ليم هلع

Cae)هنکیل طسو نک رابم تس وہ مرک تسد سو ہیلع هللا یلص  
 ندافخ هدر یارو ندن راقد روب دارم یی اوج یاطعا هلعضو

(a2)هالا یلص  aleکی دیک دز ٤ یدتاراشخا ی هبعک سو  

 ( یدجا دوعسم ) د وحو cle Me یاد نالوا نڪ

adeعضو هننورد نکیل م السلاو هولص)ا  Rab!یر \ دفن رب قی رو  

 هرکصتدک دلیاوشو تنش dads ید هدل اح FoF ودوص ید |

 | نینز ا لوا هبلاراشم . رایدلبا (gaat an Jad نالوا شاق هدندب |

 | هدنشوغآ دهمردق تعاسرب لربنا هدیهب هلکنر اضب GLA یتزع دهم
 هرکصندکد لبا دربا هب رغتسم ت اعلک ,Alb هلصوحزا جر ان بوئوط

 هرس ایان | مولع نتا رخ اوا هدزرم م السلاو ةولصلا هيلع (دح ا )

 نایلامبولقو شلرویاطعا ,نکزاگادب ومدب رفظو ح3 ey افموناسحا |

 بئاغ ك رهبد (ردشل sh هلیسا رهو وخ كزكل الحا تعطع تييه |

 هاشم اب( ملستلاو al هيلع )رشیلادیس نایرهردام یی راقدل وا |
 ناتج ناوضر كل رشیموبشا ) هکر دشمر وب تب Be و لفن |

 دارطتسا ( رد و رح ندا هللا cay سابع نیاهللادبع gil وا |

 ۱ نک رھا تاحانم هدما رطا لس (بلطلادبع)هدر وک ذم مور :

 ةثب رالحت هنب ك ر ديا دج هم اللا هيلع (صه ار ا) ماقم Lesa ناکرا |
 ۹ مدل وا اهر ن دنتلط ,eeu توي abot ( بور وکی یب راک دلکج

 ۱ apis ندم انصا ند ابع باک رح a انعو فطل رظذ یب قح باتج |

 تر است س بلطلا د.عیا ( wale نگیلزید ) ید روج :

: a 2 7 TEES 
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 Clio هججو کت ابپنع هللا coy ( هنما) ترضح هکنوسلوا

ple analبقعرد هلکعا روهط یسادص ( یدلوا یلغو ار  

 ترضح 4 یدلبا تعر اسم هاب قدو cere هب املا راشم a اهل ود

Cant)هللا یضر  Sellsنزح  dlهرخآ تقو كباب حف  cided 
 بانجو لوغشم ab حق ندنفیدلوا لوبق نیهر یار نکل بودا اجر
 قاط لیدنق نن tpl !راشم تولوا لوخد تایف مش ( بلطلادص (
 غب دلوا دوقفم ( كمالسلا هيلع ) Gots نالوا یک رابه نیبح

 اپلاراشم 6 یدد ( رد هدروربابازح om لو۱2 هجر وک
 ند دن وکلم راثا هدعضو ات مدیشع الج عضو هل وا رادعم رب ) ۱

 رون لواروتک ) هدکدید « مدروک ea وجا لاح رب لباق ان یني رعت
 (Pty هلکعد Ce ,روسز وبه راسخر Jou كمراهفا ate ود
 هدنګا نکیلرب د رمز تح الم دهم نینزا ل وا بولوا اعوراهس تام

 یرورپ زان دازون لفط و )كره هلبا ,دیع+هیاضم شاحر و ر دا لسع
 ندکد ید( همزتسوک هیدسک چه هجمت ارو reel جوا نوکج وا |

 هلا تدح لاک ob gal باوج ذخا هدنکبس gal وا ادیان هرکص

 هطوا نالف ) اهلاراشم ندنکب دند ( کج هر وک لاح هم )

 لوا هلبقایس Cable by ل سارولب هلو ارداق رکا بولوا هدنس هشوک

 Pole « یدلیارابخایقوم sill شخ قن وز كد از of لقط
 هروک ذم عق وم بول هلا caw هضبق هراز تین ( بلطلا دبع )

 ی وع صخش ر لکیهلا بیج هدنکو ا هطوا نالب رب ورخ و تع نع
 یییلاعللذجر لوا نانج Se lel دبع GID كردارومط رظتلا

 نزرسقلوا ماتخ "هدیسر یرلترابز میسر SUS ردزرل نوا تراز

 # GAS «نامهلوا راد روخرب هسا رولوا نایلبا ترابزند رشب ع ون

 تدوع قر هلوا س ارهو فوخ نیهر ندا وج ىد دلا هيلا راشم
 Aas ee نوعا كاسا لاصبا هش رق هعماس یب 499.9 نالواید وشە 9

 افخو منک ااش كنیفیک dope تکل نالوا لضصا دست لا رک

  reyاشاو رشد بولوا فقاو هع د) و اانتعم  asیدل ا ندا ن دنس ۰



 6 ؟: *
 قیاس Maw Le Ce ( ee sc )ارظد هند Lae رخا لوق

 نتو oo ساسورکشو ws س N es Anam مارس

asرر ہد رب ز ی  re} ous REEهداتششااو 3  oP ole ., 

 طلا Mall اذه . یتاطعا (clavstt (علطم) . ىدلبا

 | روضحیب انج( لسو هيلع هللا ىلص ) م اع ةجاوخ ترضخ ,دعب ( نادرالا

iلضفا هيلع اینا رال اس هلفاق لوا . یدلبا لاقم مت  alرات كن  

oY, |ةفاک  acl۲ رام دلیق )كر دناربخیاطعا هرزواق التخارس  
Sige۳ دم ناو شون هک ےک نوک شا امام ییا ند و دق  

 AY} +{ ندر SC A. b's شعادو < aia {uv} Eber )4 ند: طاس

 Conan A ols 29 ‘ten atte ید a شەكل 1

al59< 9 قفا ناشر 9 |,  er gla | fos 

 PRS < لداصلا كالا نمز ینتداو “هل اقم ىن الطب HR |ا
 هب زاربا می دنس هللا حر CF احلا هلا دبعوبا) gan دع كولم

Sp E raa 35 ِ یک و مپ  

 oa دل وا می Sua Cham, jee (لداعلا كاللا نم ز ین تدلو)

 ail یلص)یر ندتما یاص هلغلوا عویش نیهر یساسا اوعد
aeسو  ) aclناورش ون هللالوسراب ) هدهاشلاب هدتساب ۇر ی ع  

aie ES DD ESهللا دبع وبا یتعالک  
 كن دحرب a وا ن دن وب یارآ gat ©) Gal راکنا اطا

 ندنغیدل وا هدکعد (ر دوو (do كن وب هلغلوا مولعمریغ یرودص ||

 هدک دلبا !cols نب معضل ایام هلیس lis C مردنااج ر یناح كاکشموبشا |

ol gue} Gill |هلا . ردشعل وا لح هلی دح ( هللا دبع  

 ۲ ندعساهین توب یراترضح lug) هیلع هلالص) لالا هرم ا

 لاعلا لاع یاس alg وا کر : ام دوتا 235 Soa اع رب
AA EEE ORL a 



E. 
 ثٿ نا بس  liasتاقلا العم  an i sightندنکب دانا لات ۳

 هبلاراشم .یدیشلروس ادهاهبلاطیب ان  leyادات لو هدک دلبا

 تخورف# قنعسلافسو ن دڅ یردار كلاظ cle gS ذلا فاس

 تموم

 هی درد یادص نک را هوالع هنن سصق ما ءاض ددو شعا

iحاعص زادنا.نینط هیساع تلود  dleك دیش را نو راه هد ورمص ینندلوا  | 
 قبرفت نداضب رصق هنا یب ن اخ لوا (نازربخ ) یس هدلاو
 oped ود 25< نیتموالعم یکم رب هرزوا نوا نیل نام دابع ر دا

me Ci) Cie) PRS Ff 
  ۷13250 ۱تسرهف  lelدودنناسب هب 92 تاعوقو

  ۱انتل اس ر یان ڻرخعل عمل | مزاتسم ثدالو  Oiaناصمر یس هنس یعارق ۱

 | كتف رش ( OYدوخ او  wrt & (EN)ینوک یباكئوالا عبر |

 هدرخآ لوقو SF Sth (  al poهيلع fury) كنرانرضح 282 |
UF le cs دوحو تواوانشور هلا یو دیشروخرو یراتداعس x22 a 

5 
~~ > 5 

re 2 دک oc BY 

 جوانوا ماع .دمرتح یا یلعلا تب مرح هلفلوا نرشم alias تفارش |
indكند و @ رللدروس لاغتشا هلتوعد را  aهثس  ‘a se jen) ge 

 یارک ۶ ر" ید یس هنس SU | ںولوا PE هشبح كل be مارک

 هللا یلص ( غالب خابلبلب ) لوا هددنس ی دب قر هلوا عقاو (جارس) |
adeلزهر دق هنس خواو لابقا شة رش هنا زه ( كيلاطوبا) و  

 !bi jam Btw Z's ۾ رلددلوا SLE ارف نیشد هد وچ | هد روک ذه

 شیال | رات د لاط وبا ابقاعتعوابقعرا رلک نامارخ (یریکلاذحدخ)

 نشلک روآ كشر لوب امه موت تک وش مدقم Gy اطرهش هلغل وا انف

 @ رلب دلوا ناعا لها دادع لخاد oles ماطر ها date ول و نانج

 د یع>وا نوا بول و ع وقو (راصنا تعی ) هنس FY نوا
 عسر هم وق رخ aw د وخ اب ۾ دنن gas ی نکس یبرکن كن رفص

 « یدلوب عوق وفرش (Jk Co هیهرونم هندم هدنس هرع یسالوالا

Syیوبل فیدر تدعسم نارخو نب رش دج“ مد هب رغه هنس  
 اضقناررف(هلاتف) abl yl ہد هر غه نقی حیا بولت روب مایق هنساشنا



nt 

٤ E E TERETE 

 موروبرع لابق نیک ر شم ندنغی دا وارودص یارعی aster یهلا ناب رج
 رهش هموق رح هنس ن دنغب دنلوا فیسلس هرزوا دوهو س راف سوحو

 مارخ ی وط تماقرفظ یاببز تعلخ قر هلو |عق او اریک (ردب) هعقو هدنناضمر
Vettes»دنسیم دردو (دحا)یازغ,دهب رحه ةنسیهج وا . یدل رویاسک  

 (بارحا)و (عیسب رح) هو نع هنس یش ! ویران (ریضنلا ین )و (دوعولازدب)
 طرض هنس ی دب بول وا عقاو Cate مص) هنس gly (aks رقیب)و
 (نینح) جد قدهلوا polar یکم هکم ) حد دیس of و( رییخ) علق

 SEB خاعصساط نینموم هب دیدتبص هلفلوا دوجو of pst روص

 | (عادولاذح) هنسیعنواو (كوبت)ةعقو هتس 2 dye (OL LT ةلغلغ

 جانم ه دنرفص Aaa یک ر نوا بولوا عق او geen & هیضق

 > یدلوا ay ( مالسلاو ةه ولصلاهیاع ( ی ربمعیب جا pal ل اعم

IEE ©) CAD RIE 
 4 دع بولا هرژوا Cay vol beg ats هلذا ی ص Cla دعس ها >ناذح و

 ARS ( كم السلا هیلعو ات =t هللا ةولص ) EY. Gat ترهح

 coals? sit كحورب وتایح,رافک بولق هدروک ذه نیس ¢ یدلوا

lite,دا قمالوا روهط  Leزواح ی هیهلا دودح  

Cee ay ALEهلا نیطایش ی او او یمم رب و  Nelی  ASهاا  

 جسارت یه دم گیم ee ھن تی ہول ص اب دج سو مش اس عع مس سجس نیم
ale Gale’ |شر وم ش راق یک ی چا ص برع یی دناقع  Hl 

 بولوا زور GE وت رب ند هکم BAIS توبن رادید ae باتفا هلتهج

 yo lao Medal یرهب وبندوطا jab دوحوو رب وات دن دم نیمز

 یس هدلاوردق هتفهرب ( سو هیلعهللا (bo نهدرتلاجن هزات لوا ء ردشلپا

 نب (هلسوا) و bell دبع (Coase هلتهج Gh وی یربت ندندوس
 | وا نذیا عاضرا یییدسا شعچ نب (Calne و GF دسا

 re تھ ھم طی دید سیم مایا ج مفا

Fهک دوس  

 (Aus یدنا % (Une هص رع هل ولو یدعیح رک الفا (تس) ۰ یدر دلوط

A ردهدنناس Sal . هد اعا( 0 نددوس شوج وج ) ماطفلا 3 I 

 DL Aru 4 8۷۰ نزف نیس نک.د 4,5 هر هیمالسا نام 5 ندنراع رک

hel |ر زما (هبول) یس هیر اج  ceceا هرکصهام تردجوا .  



> 
 ۳3 دعتسلا les‘ ا تش (as یسامظع تلو قل هز | دوس

 علا لکا هيلع تد اعس ندعم ل وإ اهل اراشم و شل وا یصن

 هتهاکتماوا یس هلق (دعس ن رکن یب )ب ؤلآ ند ههرکم eg راترمضح
 لافطا ند اعطب كير تزارحو اوه تم اخو هکنوج . ردنشمر وتک
 راذکناوآ ote Rt م رح hor هزز وا قوا هب قو هم کم هکم نکس
 هسرالمو و یسلرو قوجوج ely یلک نما كن ز هلق ن نالوا

ablم لوصا كب عد داتص یل وا تحارتسا شار دیش هدوسا  dSندنس  

 ییاوس لک ما ds لئاسف esas را لوصف مساوم هل علوا

 GAs رق ل افطا نالبرب و هرز OG poly تعزع هب هعرکحم هم
 یراق دلا ,دنتقو هلسک دوس yal تدوع هن راهاک رقم نانی هتسالا

Ug Barerرات اهسعاو  aناعسآ باتفآ لوا ۰ یدز ردبا هداعا  
 Syed یس هلببق (دعس ینب ) هنس یی دغوط CLA | لکا ade تلاس ر
 (<a هلل الد هسنادعص قیف وت دن راک دنک هی هکم قب اسلا یف اک خد

(a Jewهلل اللص نالوادوحو *اوهک ر وز  aleدوس للسو  

 ٭ دارطتسا ۶# ۰ یدلروی زارفارس هلیس هیدمرس تلود یکل هدلاو
 هک زا ردنا هباکحو ل اقم طب هلقایس وش هبات داعس ula لوا )
 هلو اهح وتم هر هکم هلا لور ى sly JS هل یم لابا یاو

tad aلاححتسا راوس هب ع یس هلج كران وت اخ نالوا مشاد) وب +  

 ن دنفپ دل وا فیعتو قسغآ هسب |ریگ معو فیعط نم ہود مزب بولوا
yaaقماسربا  ballهب هفاسم  al bly oneهاکن فطع  

 ’aan هکندوس كن وتاځ لوا رد دوس ولعلاط هن ) وردیک Sal تقد

 بعت عاشعالاب نیسفت اهیادص jute) هل وا رسم هتلاسر ناتسوب
 یلافطا شی رق مظاعا بولوا لصاو هی هکم ناو راک مغندنل و « مدرایا

 ندراسو نورلهاو لاعتم مرح لخاد دن هرکص Suey ندنرلو دلا

chyیتغوجوچ  Gatedنیهر  GESهد هش وکر ب قردلوا لالمو  
 روسهظ as, SLE AE ءاكان .٠ مدلبا فقوت هسلجر اتخا
 | داو ند by شمام نوط هتفل انا دوش ندرانوت (bile و
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ee ET abl ol, 1 eteکار یک هو یسدو  

Ej Kay wigs ندانرمسو el نیدشتلو بج Sha aS Si ste 

 مشاه نیا (بلطلا دبع ) ی دما رس كنس هلبق شیرقو یرو رس
ily تی مساره ضع هرکصذدکد لیا باوج ذخا jlo هنغیدل وا 

 تم دحخ ? acدادعتساو تیلباو نالواراکردهب  yaleتعرامسم هناس ییهنا

 نیفیدنل g Gyles abl رهشهن م هلسف و نیفیدلوا هن معما م مدلیا |
 لاکشاعفد بولالکا یمبدلوا <A ی وسا هدعس els لاوسلادعد

 ناشفارکش هلیس هفیطا هتکن (خ اودعسل ابابح <( هدکد لیا

 ز ان منبر هدنمما دع (هیدعس Sel یا هرکصن دق دلوا مست

 كب هسیا ردا لابقا ی ور هیارا اوباش هجرکا . یدعا

 اد کل و ی دید ( م ردنا نط نیس رولوا old ata نا قوح

 ندا نایرج هد نم هایم ندنفدلوا فقوتم هبهراشنسا هلج وز هد oy رب

 alse» erblolls ضرع ( هراح) ج وز یارکاذم
 یی ر دوش بوت E ا بح اصت یس deed رب <asi يا

 یابردیاعلایبو رورسراهطا هلیسهلاعم € (لک بولا هکش وغا فدص
 ترضجربارب هللا هيلا ر اشم بلطلا دبع ن دنسکی دليا ر وبحو ی داش

 لوا م قدلوا یصع claw < لخاد كن ,ly's alee (هنما)

 هل راقدرغابنداعسو شلو Le رعارون " a) log ll, eye Wer هم هر دم

 ۱۳۵۱ 2: یادلنا Weasel co tay وب Bt تر اهم ناو ا ین نام
 مر ربط نالوا oats هلتهج میدلوا ule am رف كالم لاج Sh زان
 20 دام نک دلیل عضو هنکر ابم نهد یەم عاص ندنکم ریاسک. دوس

 قملوا هصوصح تب اعر هتفح كن رار دار دوس طعفو لابقا راهطا
 دا رطتس الا مت ( راد روپ لاعفنا ن دکنعا ی at لوص هرز وا

 Sie ۱و لمس درس باس )یا روی
 تو ر هد هجردرب hb re Bors م ايق هنن igs ناهج تمدح

daleوایهظم  Selbص ونس  : aeهلبا لاسصیا دن یر  

 لس



ne eeجو  e aاو  Se EN RUکوس دا دا  

> 1} 
 ر وآ بات هنقارفزوس تقاط شقا هد هنا gall مان كبت لیصح

 ay xh pli راشم هايس aise lye نرارح ت 92 هل وا لم

 راشم Jas ال اب یب ردام یاضرو نایم رد نی رلقج هلوا ج انه
ands oh el opقردلوا هبناث  asmناجزرح بوروتک هنه اک  

 ت par دارطتسا) , یدلوا عقاو یس ۵۴۳۲ هدام ردصقش هدک دابا

Sai a_sl>هکر اردنا  bo)هللا  hg ateدوس  olyنالوا ی رار  

 دوس هدل او یا) بولک ندقر هتشوق (US, Cove مع وا
 هک (Gy هشدادما ( سو ale ale) dat مشادنرف

 نس هنیکی نیس بولوا رهاظ یشیک ول هسبلا .Gol یکیا
 طب هدنل وب Co رلیدرچاق ,adobe * رای دليا. قش

 هکک sn ه دتف و رب رب ار هلج ور هتک لب ارح ام J“ مصح ۱

 نکل بولوا دوعق ناشفار و aad وڪرو «x هاه لوا

 یرلکانات هجو Mog شماک psi ر ادقرپ ه راکاپ لاج

 قر هلآ هغاجوق . ی دینفل الج هجرد قج هیلوا ,راظن لباق

 كن ردار دوس و باو | ند هشحوتم ءدعفو بوصاپ هم هنیس
ols!هئس  Gillesروص  alذخا  lgندعض و ویشا نویلنا  sake 

 ۱ ن دنرامر وس لیصفتو فر رعت ولت اط ولناط یک ر رکم دنف (ga دلوا

 (a نونچ ا رهن را ودنک هدو ربا هد رکن ادخ ہد هسا مدلکآ

 | (درک دیابعوفو زاشیپ هعقاو (le Ce هلیفوخ رول وا
asadزا ن دن ناح مجوز سل دنا ماست بوروتک هنر هدلاو  

 غارح بش وب لاسقلا 43 داص acm یا ) allege م مدلیا
ez cyclenوا لالحا شع هر اسس ° ص هو ای  Ja}هر اصحاو دح  

 محر بو bt Sy“ مرک تاذوب dee رک: abl هنهاشم هدغاف نمک

 ا ررح ندنرکمو هلیح كن امز داسح هدهسدا همشو كش هتسراو gst وا

 دناسع ارکر ه وح لوا هلغل وا نهر وما Colyer etd "هدمع قلوا هرزوا

ob culیار  Sleردبس انمیمم دیاملست هنیحاص هلهجو ) 
 «دارطتس الا مت @ Soll ملست بو روت ڪک بقعردن دنکی دید
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1 
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 هع سشلادیس مدعم فرش كلطاادبعو تاحر كناهنع هللا یضر هنمآ
 هکرد هدنناس ی رلک دلا تکاعیالغو طعق عفد هلللسو ate aul لص %

 نکنا هدنش اب شب یلسو ade هللالض اهنع هللایضر (هنمآ بانج )

askنداعسلا ن روم تمذخ هلا دخا ند  gle>اع وق)  asقلا  

Soper Sh ols(نعا ما) ندالاعتنا هب یهانتلاس  arteهلاحا  

 ade هللا (bo ناهج نیعلا ةرق لوا هرکص هتسر 6 یدنارلذمروب

 یارس (هعداتلاراد) ردو هام y و تعزع 40( 9 ada ly هل )سو

tu Letsتم اقا  ah)ئاتا ندنک دابا ت د وع  oddlyنونا هتشح  

 دلم oe SV Jal ysl ما تاتح هلغلوا اخ یال "یراوتم هداولا <a رھ

 allell دبع ىس هد د os صاوم 4 دم رکم کر ناععتسال ا یتداعس

 ( sghمدادلو دیس) ترخملا بجوم تمدخ هیلاراشم , یدلیا باتش (

 هللا یلص  ss aleهدا ز ندتسیلص دالوا هللا دهعت  cbsقیاعرو

 یدردبا دافتعا قلطم مارحنتعزع هسلحمرب هج دلوا هدنناب و داتعا .
 رپ  Ateمرص  gh, hate teد صز هسل روک  a, jksرولیق اب

 دئکسو اعور مظع 1 هحرد  Elleرلیدلوا الب و دردراحود زا 2

 ینا تش 42.3( ) رعالارخآ  ageیس هدومشم یا ۇر ك ( ےشاھ نب

 رزوا  aeلوا نوڪ الا تجر یاد  FEFین راترضحنداعس را

 مازعاو قوس (هسبقیبا) لبج  Ga ablقلوا یر هینس مدقم نع
alle تد نکس راز كشخ و راثن تجرناراب یهلاضیف باح“ هرزوا 

  oeعنه تس ویب تعارک تس د كناسحا هعنجرمس لوا هلکعا راز

 زدتشلوا نايل اع مولعم یودنا تکرب و رخ . ( Gl(بلطلادنع

 , aeتلع شارف دان رس مرکص  ht ghتم ذخ هدنض رم نیحو

 الا ناطاس  ale Lvاصلا لصفا  ghتصو هبلاطاا یلغوا  ablندنکی

  abe all Liteت دلوا دهعتم هس2 دلوا تیف اعو تص نیسشن

 توت ناهج تم ثعابو ٽڪرو ضيف ةبامرس یمدخ

 ٭ كر هل $



 2 .یدرولس تلم هان ی نام ی ا

REK (CV) Cale 
 چ یار هدیه انتلاسر بانجرفس عوقو هاب از دالر ا |

ole # ۱ع تال اح نالوا ار وهظ یاع رس نادف  Seed an 

 یرلن مضح (ل اعتلا كاللا ةولص هيلع ل الجو هاحزورفا مل اع من لوا) |
 هماش ?ada داوس تیلاطوبا steam be نکیا هدنراشاد کیا نوا |
 رک نیسرولب مایع rx : یا عاتس VL cit دلوا هدن د دص تم نع |

 هتلافک ,ple ز كوک GLE , ردقوب م رس مهو مدمشو ردام و ردپ
 عاعسا ههلاراشم "یلاع ععس رکنا تقر ؛هلاقم « نیسکج هدیک بوقارب
 رفس در قلاس ر یا را ناهح هام ل وا (بلاط 9!( ندننکیدلبا

 یارصب ) مانالانم اموب كردارفوا لزانم یط ېک تاتلاع تاتفاو

 یانکاخ دسر هب هب رق مان )524 3, ندنسحاول ماش

 والا ds .ارخ رد د رب نئاک هڏ 99 Da هب رق هل ديما نیلسرلا مت اخ

 كن ee (as) اتبحاصم abl لم اک (ی ارح )ن دیا تم اقا

Fat oeبول وا سج  | Jusیادم هلن واسم ۳ ی ی  

oFربخ م دعم قرشو راما هدرمحم قیضم ی اج لوا  A pill 
 شی رق اکا ه یدیشلباراظنا فقو هنس هه یو ررآ قلوافرشم

 یتفیدلواباصذ هناساصصس ر هدنرزوا هلفاقو عامساییید ورو كنناو راک
 كتاذرب نداعسبحاص,د هلفاق روک ذم هلیسم روک ندئس هعم وص 63 زور

 هلفاق . ی دلیا تقد سفن بصاهلاح as ale الطا بک هن د وجو

 یکلابقا "هدرپارسلواهدک دلیالو زن هنفا رطا 2 د رک AN al بیسیم

gly هلساسا \ تماما ”دا شرف هننلارعو ل رب ی "هر ےس ر ہلا بلاط gl 

 Atul“ نجح رص باس نالوا ی ھالا rel“ دوش ۳و رخ

obs! SS ۰ یدلبا 2 هجوام یاشا فقوتناب oj 
 _ - ی —————_————— سس سس سس
 ا س - _

 مور tee jin وک ریس كرب و كمر و 29 و رند هرفو نینس جاا
 dle هج اوخ مدو شخ حو ز سیف نکیآ هدلاحرب مومو یر وف تاغ
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 هرات oles ېب هد راخ وب . یدلیا لا و اش اش ض ع لاثم هزات
 دوج وم ډناوراک كنام زلار H\6 د نالوا دوع وم یم ودق هدک دلبا هده اشم

 wine + یداک را RE )بولوا فقاو هتشد]وا

aleی دلک راب  ( ale wieهرکصن دنک ر ادت یر ادنابممم هم ام  

 ۰ gable نوعد هتسهناشد ورد هن اخفایض ن gu des كس اھا نا اوراک

chat ( دیس egalممداخ  ) at | go?(رشلا دیس )  

adsهطداع یتسایشا كن هاف اچ یزعدتفا رفو الا هولص  baكردار وم  

ltlتوعد تاذلاب هلیاحصتسا نسل اها هلفاق  estب ودیا تباجاهب  
 دیلاراشم ی ارش « یدتبا تقرافم ga یالا تجر راب ربا نکل

asلک ا یتفیدلوا تیعج شکم وت رب كنم ایه ز و رفا عج  Adsl 

Sylتبشنم هدملاطابا یلاعدزن یتسلوا تفایض زورفا نما كند  
Jb3!هام لوا ندنع دلوا اسر هلوف یده یسانع رت واجر  zs) de 

ad 

galasتس ) یدل  Chaeدق م  tack»هدرب لوا مزو  

 (هرزواراذکهر نوا وا Salle هراس مکر هن ۰ نوسلوا شرف

 ore Le هنماع ele یلاسرهبهومرات این دلوا یواح كن هب واع

 ۱ an daly رقم تفایضمزب ن وعدم abldual نیفددلوا دوعومین هلیسع |

 | دن lle سا eae peal م رس اا
 (ردیالاصتا هنلصا ba وش os یاو لاسفا سرو dle ول و

 لواتولوا بلاطووبا ما ) نانلیو اطعا اس ید دارا و دن
 لئاشو ) هلادر یتباوج (ردم داّوف هف وکش ید هتفکش ون ههع ۱

 تاذنالواق شف دص واول opal ام ab glee a وامس بنک Ka رش

 شاپ لک هلیس 02.90 (ردنااضتقا یتسل وآ ر دب 3 م رب el رکم

Seatتاتفآ لوا) هدق دلوا  anuیک دیشروخ یاتکی رهوکر خا  

 ,Uma | ردارب "هدازنالوا لوح هاف ءمدهع یس هراداوردآمو ردب

Pilsردلکد مدالوا یلص 2  ) asloندب اوج ن الدرب و ه دنس  

 دارطتسا) ۰ یدلوار وحو یداببش نبهر دن راها تداصاو رو رسم

 * ن دلا ل صا

e 



eeهوس  ennدوو دوس تو  
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 یندم علطم یکمو تعلطر Sol) Goa ٩ لقن sly نذلاليظا»
 ن ر ار ما ی ۽ دژفا ( علطم یناع و دهم

 مو ر ناس انش دصر ليج | Bel هر وامس م ارجا تاک رخ !gag لالحا |
 مود رفن ید dik رحم اراصن و زا دا ےک ۱

 هحوتم هماش یارصد هلیع ز ناب ز تس د لاصبا هتلاس ز دوبه دوحو

 He als ail نص ٭ مدقماصنرضخ (Sol قداصتل اب 354.5!
yoبرغاد یک یناعآ یالب هجک یراق دلوا لابقا شخ هباس هیارصم * 

a asهعم وص ى راناویحو لزان  aw  حاعه eo?ار لر دنا طور  

 یارب نکل ء راب دلوا لخاد هب دعموص مرح نوما كم روک هلبا

 رارسا كن ,دراوتم نیعالموقلوا ند هي تلم نادمارس هیلاراشم
 ظ وم nS یوقو هلیسهسبالم seg شلیا عالطا بسک هنن هموتککم
 GALE لواو دارا یرک ذلا ST قطذ dere gto Dal اتف نالوا
 هللا دارح ( قطذ تروض) . یدلیا داعباو درط ند + رق "یلاوح |

 درفرب GP ندن اقول هدریدفت یکی دلبااضتقا ین دوج و as رب
GF 035, ۱كعا هل ازا ب دو دوحو نوعا كلو . نم هل وا تعد ام  

 قبالخ BK هسا دوعوم رمش ھچ ST ی ام تاذ J دلوا هدنروصت
dleیوحرب ید رل هساک هر رب  eetدر اشو لاح كم |  raeهسلکد  

 یارشا اشا م نرکسلع تدوع dj as قرص ندعورس د ان عضو ول

 رود ندنرمس ماشیاتل اع باتفآلوا del واراک رد یرلق دلوا هدنل اخ

 یهاوخ رخ زارا دنع (ردندلاح هم SY KEL روب هتدوع فقوئالبو

 ماش یارصب ندنکن دلبا فقاو هل اے ?as یل اط gl یسلیا

 oP Mat هلفوس هنرازاب Gh نم نمله)یدوجوم عاتعهدنس هن رق

 j اسلا Vag فزاع os an ر روا كلوب

 راكفا كم رو ردق دف اینا كملاراشم ماش دوم و راکش | یتیدلوا

8 
 Hl (لاعتلا هولص ads SUSI راصم راوس هک )لوا راد دلا ندوع هرزوا 8
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 || ذ واجن نوکن وا هامیکیاقشاب کبانو هدرا رابه رفس وبشا یرلترضح
 ۱ ?J اف روح ءدقدراو an pis هج رد یراف رش نس @ ي دیسعا

 ۱ ett اسلا ف نازو رهاط مارک هک 5 ماطر ۵ دی رلیم اس رولا

 | روهظ زونهیربتوعد تب ون هد هسداربک ماقاتفه cape لواتاذوب)
 ییفکیدواو ناس هل اط و ابانح یتفدلوارباد re} Y اعم (ردشماعا

 جالعیاعدتسا هباناناو ضرع هاه زا بط نه اکر انشا ale ترشم

 || زان دوو و لمانا عضو هنویامه ضب هلا یم وہ نهاک * ی دلبااودو
 ۱ نالک دتا Jol a عالطا هتعل دلوا دوعفم تماعس رثا {ow دو رب

 wed وا ض ص acts ob دوح و SS هداز ردارب بلاط وا یا 2 هرکص

 نوهودنک یعوقو گر ۳ 4 وا E نالوا رهاط ore ۷ قحا

del TWناذو لاصت هم دقم هتسناوم  sults eed Jus 

 ف یدلبا Spal Us هر اه دع رشد یلاطوا هلت راشد (C4 الهساتعارب

PISS OCC) Pa 
 (+er A هدن دوع نیح و تعع هماش cl pas مد هرن ان دعق 3 د

 هر دهدنناس .Seah تقفاوهراهظا هج و زت ییاهنع هللا یطریرکلا #۴

So!)هدنشاب شب یمرکب ( نیعلا تاولص هيلع نيطو ءام جاو زا "هل الس  
gs) olهجوت هداعلا یت وف حاتحارب هبل اطابا یرایعو  GEینیدنل و  

(ACE) ottهک بلطاا دبع تش  inteولا ی ردار (ردبلاط وبا  
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 || روبم هغل وپ ن ونفوذ مکحر نوا لصف & راوعدو روهشم هلببقل
 هدنتس by تح Las alana نب (Cael gl رحالارخا * رلددل وا

 |{ ب LSP che 9( كم وڌ رم ie هدن ر وشم سلح Gl داقعلا

 یسهلاوحاک | كتهدخو هسلار ول وا ene مرح لخاد لوا لا ند هب

 ناف لوق نیهر هحاروش تيه یسعد (مر دا نط ighal بسانم

 a glaall ye هیلع ارع تعب رش le “یاب )لواین وک یسهترپا هیدلوا

 باب لالح لاو زعل L ن سهلوا <GA ندیشرب چه یرات رسضح(اه اکزا

 نود ورم



($ 
 | یدارفایم هلسق شیرف هلغلوالاعتمیارسلخادلوا ند هلج ندروکذ م |

 @ (seal لاچتسا هرات طاسب طسب هلیقایس(هب انضر نیمالا دمع اذه )

 لئ ابق یا رشا زیر هزارش رش ی افطناهاکتسد ءردس ناطاس لوا
dle goreنراتداعس "هوسک  coyیدوسالار هدر زوا هلشرف هنیمز  

 شمردتوطءهرکذلارام عبرا لئابق یاسر Sule gl هرکصندک دلیا عضو |

 هنعض وم یدعسا شب رش رخ قراعیچ هنوتسوا راولد هلتروصوب و
 لب رب BTS اسر ة ایا ءام ل وا رشا رش "هرارش abel عضو

kil olaی العم یان و شلوا  Dtدحیس "هدیسز یراراود  
e Lay! ifد دع تلا هدقدلوا  iteیرزوالر هلیگید لرد کیسو  

 لضفا ade تعد رش ol نکفا ح رط)ل وا (دارطتسا ) ه ردش داق

paras!هنفشع میسر لزایلع هبمک نوکر ب یرات  by BIEنو  
 كمر دلبب (اهنع هللا یضر) هبهقتدص cle قغ دنلق اشنا هغ رزوا

 | اهتددرو ةبعکلا تضفقتل BTL دهع ثیدح كموق نا الول ) نوجا

 | ۰ یدیارلشمروی CL رغ ابابوایقرشاب اباهل تلعجو مهار ا دعاوقیلع
 زاون هعماس نزا atone زلا ن.( هللا دبع) فب یش ثیدحوت

 ن ومطعم یو ڪک الخ نامز ندنشدل وا یز انها صالخا

 ییدلوا Sly كم السا ادیلع هيا لیلخ dere نس Ants رف مسر

 SR دع طعف ۵ یدت ادیدعت هرژوا قنعزرط

 | ییدعرکمهبعک كردیاالیتسا یزاجح ےلقاو دهش dle clam یہا راشم

۱ 

 | نوراه نیمولا pol + یدلبا دی دن هدنزرط as رق Gly لمده رارکبت

 | سسأنكجاح«دلالخ ین دلآ هفرصت ةضبق یموکح مامزیسابعلادیشرلا
sul!یجارطا تس  ters! alasهللایضر )  acty gab Clay's 

 || نج و یوا هلاع كولم قحتیب) كنسال*یرمصع نکلبو دباروصت یکمر وچ
 ٤ دارطنس الات : ٭ یدلبا لر لاح oe و +

PEE ODGe) Sa | 
 یخ وتو یاس تسهدلهب Di vis Alb ریهدمح و 4 لوزا ید ام +

DE)دک چ ید و و  SOS 

 ا سس

 a م م م تخت تهت ی کک سک ا ا تا کت چ اتات ا یھ ی دست ت تک تن ع ی سن Nn اا

abe rt ۳۳5 1 ۳ 2 7 بو  i < eee Veg r o do e te ub Pry eeنی ۱  idتیتر  eo TIAA dpc GAR DPS a a ED 



hk we 

 دنا هر وا تیدلوا یخ رغ,دندنع نام ز ناب انشا ق راتعم  Laمارک ۱

| ceil لو دن هما نر مهملعوانیدن ىلع al (ولص 

 (مالسلاو ةولصلا ) هیاعندنکی داک هلوا لبا هللا یا ور یوقو
 ( 1439هدن ارقا ضيف ناو ای راق دلوا لصاو ەن راشانىق رق ی راتضح

  ded cllهلتمج و بولوا عقا و وا 5 رلا لیپس  Covهنس
 (نیففح یالع هک )رد رل شل وا لوغشم هلم السا نوعد تدم

do وت هل مام یو ب د و رج gil یت past ههام رشیتلا انچ 

 قددصت ی انم ی و عل دال وب هدنددص یی بب ی راک لبا  @ alماتا

 مثج هقدتبا برقت تشب  Cleهکم روک هقراخ روما ن وب اعه بی رف
jl تح اصف ناب "tg رجح هوم ی رلکداک تساار ندنغد دلشاب 

 ) شيلا ديس اب كيلع مالسلا (  ¢ aداعم 0313 ولوا
 یرلیم اس  SLهسک و قد روت وا هج  Sahlهډرال وبول وا كم امر

 مالسلاهیلع ( دجاب) نکیغ وب درف جج ,دنرلف ارطا و نکیارردیک
 هدر هدننع همهاو عفد قردلوا ےھوتم ندنرومط ی سفت اه یادص ۱

 رج ی اوس ام س وعلو هدکٌعا رعسدواسفتخا  aksوع دیلکلاب ندرطاخ

ob) عطق ن .دفلخ *هلسلسطالتخا یب دقالع Sb ر كردا هاتو 

 اس قح ن دنرلف دلوا  ol) ited(هب زقشع ( مالسلا هیلع)) اد

 لب ارج @ ۍدلغد  | adeلو زن ناهار تاب او ىدورو كم السا

 تسناوم هکدلیا برقت یدراوتو  plsتلزعریک هش وک هلضارعا ن دهب
Lbs, Kil ردق a ابص بولوا cies, لکو ت بظاوم هدارخ راغ و 

 *تب) ی درارول واتداسبعو  shooجر  lhردبا ريخ ج وم ررش *
sey هلا لاحول یراق رش ell * Ka aly بش من فانا نالیس 

 ب رشمو نارذک  ot Jaهدک دليا ن اضیف تیلباق ضیف رابب وج
 نیل اعلا بر لوسر  cleفیدد تب دعسم فر مش تعلخ نیما لی ربج

 راتل اس ر دادعتسا تماق قوم  aواسک (! LTA(قلخ یذلا كبر مس

 رک یا  asندبا قلخ ییایشا عیجج ) یس انعم هکی دلبا ادتعا هفیلبت نس
 | تاف التخاهدیابوب ٭ ردک عد قوا ینآرق بویلش اب هلیعسا كالا عت كیر



Xi % 

 isolate قفتمو رات دند زن رس ی الع طف بولوا rag لاوقاو ax |ا

 ۰ ئ دنلواافتک | هلیتس ,دافا یسل اجا ناس OA لوق نالوا راثآ

 ST یسو abet رط ا و رر دق هامیلا هدب وبن Stes یادتبا هک هلل وش)
 هلیماسع ىساضتقاو باحا كر هعقاو نالي روب هد هاش مو لز ان |
 د وو لاج گو اصاعت |ا

 خج ) @ coldgl هلاکم tas قش ندنیفرط نکل بولوا لز انو

 هوا قوا ك نينا وم لاصاا تمالع هتل اسر و هحاوخ لوا

 مکح * ويش یسلوارهاظی و الب هعفد جاق رب كمالسزا هيلع نیما لب رج

 CS الا asl نواص ate jar کالم هام )لوا + soe ایا اضتقا a اس |

 PS Ol ی دب نوا كفب رش ناسر ضیف ناضهر یراترضح 1
 | هلیس اتش اع نییلع یارسش ز تاب اع یر هل وا توکلم بارع نفاق

 , مالسلا هيلع (GEL هلیسعا رومظ لیربج بانجو شلاق بول وب وا
 درف ee ot رانو اه راق al طا ه ی ook راد كرههد |

 نیما لیربج + رایدلوا رارقب باوخ نیهر رارکت ندن رلک, دم هروک
 یکیدردنوک كقح بانج ( مالسلا هيلع ) دهان ) بودنارادیب هنن

 نیسیلوسركمللانس ار رز * مرومأم هیحو ی اعلا هزمس KE لی ربح
ames (alدنلوا ب اوج ی اطعا هلی ( یراق اناام )  Gat 

 لوادک )ردشما مامها تسد *هد اهن هللا لوسر BL هنس هيلاراشم

 معلب (ae هدنعنا نت دش dle 9 (تلاسر eg غاب ع

Ctlهدرخآ لوقو  ge)مسر وب * رابدروس ( تولا هنا تنظ  

 ی اناد لوا لب pele هرکصن دق دلوا عقاو تاقالم هعفد ج وا هر روا

 a {ald هنراترضح (نجرا ةواص (ate نافع ح ول هداس

 قلاب Le gall مركالا كب روآرقا قلعنم ناسنالاقلخ قلخ یذلا كىر

 هکر دتا ae ی س هلیلح wT € baat ناف ا

olin ۱عیج )  olتر ۳۳ ۵  iاب هل یسا كفل  wg 

 شعت وب وا هج aby یاسنا یاعت هللا لوا وق وا ین ارق
 | لاعت ثیروقوانآرق (مالسلاهیلع) دا . یدتا قلخ ندن اق

de 
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aj as | چ ییا ےلعت تانک و لوح رزق هک دیه Sits Sale 

dite Kalai لب ربج بالج © ردکعد ( ید ردلب Kale 

 ینالا ماما ه ی دتا اهناو ملعتی She al La مسا رہو وضو بادآ
alsلصفا ! Ls)راع تعک ر یکیا ءادتق الاب ههلا راشم ید نع دنفا اب  

 (a Cys atl eas ییارکلا ةع دخن انهاود ننکصن ote ادا |

 | رو رسو تشاشب رثا نالوااع ور هدنرلنو lO" pty © رایدروب
 | تانآاو تش ذکر س نایب هل اوس نالوا عق اوكن اهلار اشم ندنتکخ

 | اطعایباوح get) ىلع تیشخ ud) dT یرک ذلافلاس تانسا ا |

 dil bo) HELD هدنهضیامر طاختیلست اهلا راشم ندنراق دروس | |
ade Wlهد رم کس (سو  ylاوسل  alate SSارب ر ¢ نیسلام  

alee, |ار هج  ‘alasو ¢ نسل الا قداصو لاصتا  dole23 س  | 

iss |رک نیسلماعا فاتر ار هلکنول ۵ نیسافصنام*بلاطوافعض  | 

 | رطاخ) هغدغد هيلو « نمروشودهب الب هطرو یتس ةرعلاب رب اتچ |

 (حوسحوبس) دنسعد (ردوک Jaber عنیاان) كر دیک هلف ون ن هقرو
 "و در زک "هدنسیا « هر 2305 دیاد ( س ودق سودق ) هدرخآلوق و

 ینعسا کالی ارج ) ردتس رپ تب یسیلاها هک هد هدلب ل وا شرق مارک 3

 حرش ییهعقاو "یماعاهلا راشموداربا یلامشالاوسلاقم © ردلیت ارج |

 | ندکحرک نیمالا ( مالسلا ade ) دعشرکا) ندنکی دلیاد ادعت و

 هیابصع یفرشربیراددودوج ول بجاو بانج هسداوایالمدریک[سومان
 ی رک هحو noe ia ees bso ۰ ردهابتشادیقهتس راو SS هدنارمظم ۱

 اه)اراشمو شعد (ردنا اصتوا كَما قیقدت ندنراددتک تاذلا 4 کر |
Jv 

 od تاب als | لسرلا مث اخی اشک و دفع یار ضورعم gles یییدلآ

 لیلججو تالاحو لبزت تابا غیلبن و لب ارج ل وزن Ge till هق رو
ssردشل روم فر رعت ليصقتا | قد رط  éلع ا شبا «( ۵5 رو  

a 
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eee ی a س م ا a i i i i i i n 

 نابز "در وارب نیس هرشبم “رابع ( pal مربا من ( مالسلاهیلع
 ییدشراهتدوعد هب دید ر ار هلا یازعا سيه اشنلاس رب انج نوب و

 لوالرداناستاورک د te هل وا تمدخ دن رک هدنرلنل ودد زن ثق و

gol)رلت رطح (نیم الادع ولا  Osلیبقتلادعب نكر ابم دوعسنوبح  

 نادنکیدلیا اراد لارا ندمک قوح یسهدا {gles ai ود ماود

 عفاویو لوز مرکص ندم رب ندنو © یدلوا نیموم هلبسلس لحاد

 هب هد اعلا ق وف بارطضا رب و راسکنا نیهر یلاعرطاخ هلتمج gil وا
 هلابج یالاب هلث اعفد هرز وا GETS اله نیمز <E ه رلیدل واراحود
 (uel) بولو ارهاظنیما jp یج ه2 دلو |یدصتم هام دم زارب | ق رهقیح ۱

ate :یرارط اخ تلالم ندنکیدید (نوسربم» كهللا نس م السلا  

ffابق اعتم هچ رکا تمکح رخ جاوما (تمکح ) ه یدرولوا عف دنم  
 هر شال بس> یهاشتلاس ر بانج لیگ هتیفس هسا قداصت ب رکیدکب

S as) 2اطب  i lacesکچ  ee aceیعاطقن كيحوراک زو ركح دمر  

 نیرباج هلبلقث یربطلارب رج ن دم (دارطتسا) ٭ ی دلیااضتقا |
 هکر روی( سو هیلع هللا (be هرز وا قی اور یراصنالا هللادبع |

 MSG ه مدنا تربح 2( یداو هدرلنوک ینیدل وا عطعنم ی و 3

 abl بوق balel هللکعا باج ا یعد وجو هع ر بولک ادص ر هعالوق |ا

ote Nd 3هدنر ز وا یس و ع وص وم  prc parبوروک لب  

 نوتا و ندوع هیاهنع ail coy ( هچدخ ) ةنافمصحرلرح لاک ||
 ان Sih ع ارطضا ی مدادا تعراسم هکمردن gl یعرز وا

 ers رکف كرو ea ا é ردم ااه اا )لد ربج بالج هدقد])وا

 توبه اج (sl یس انعم هکیدلبالی زت se هلیلج تیآ ( رجهافزجراو
 و ار اذنا هلمللا باذع یرافک قل اف شعر ون dv ان تالاک و

ffیکب ایئدوخاب ه تیاربهطتندناولاکبایثو ٭ تیا عطت هب هناش نع كبروا  
 | DEN SH دوخاب (نوسلوا هیاشم هب یدیدانص هک ) هلب هات وک
 ss اومد یک كفبدلوا ANSE ن دن و Salar * هللا كاب ند همیمز

 3 و دن ص ی و بنر نم nee نزادعب @ دارطتسالا مت @ Sd (لوا

alga دز 
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 ۱ تسز السلستاب Sob لوزا واد> 395 ورو تبول وان ارق رهاوح ۱

ats veلس! توعد ی ران ولاسهت هست  de۳ 2-۰ >.  

re A CAV Ch اعم ( mr G 4 

  ۷ام  sual datرد هدناس نس هیتسل رهق بدو %

 نالوا لڪ هلته السا ةیلح هد ما لوا هر وک ata دئ وا لقن اب وق

 ا .دنشاب رکس هرکصندنو بولوا ارکلاة 2 دخ تربضح اسلا حالا ةرد ق
 هحررکصاهدون زاح نادى ز ادنالا دس مالغو اضت رم باج نکنا
 نح را uF 9 ماوعلا ی ر زو Olas ی نا نكول و قلدصلا ركبوا

 ۱ us و ا كلذدعب وهللادبغنب sdb و صاق و یا نیدنسو قوع نا ;

 نوعطمننامعو غ رانانب قراو ی ورخنادسالان هلس واو ح LA نیا

 || هاف یسهجوز و حانرنیدیعس و ثراحلا نب هدبع بقاعتم یرانوبو |
 || صاق sah رج و ٽر الا نب بابخ و قیدص تب Lely Stat تش
 ورغ نب طس ویراقلا هعب ر Cy دوعسم dat و دوعسح ن هللا دعو

 هعادخ Cy سنخو همالس تش اما یسهجوزو هعب ر یبا نن سابعو

slesدو هغر نب  Koleیر ,  saleجاوا یردارب و شخ  

 F تبعصویشطالالب wal g pi تشاعما یسهحزوو بلاطییا نرععحو |

 Bl ordes le ILS هللا ناوضر 2 رس اب نیراسعو یعوزاا نانسن |
 | لاجر اذهدنصب وایج نه نیصح نصح dH یار( نسب

 gals Ne Wale تا هه ادم ایفا
SEBEA COG) ی چ 

 كنم راترمضح em را نج زا ةولص ale اقا تفه عرک ن اطلس ۱

اس هب sls توعد #۷
نناس یراق دروس ثرد

 دل ردهد

 هنسجوا یراترمضح ( ےل سلاو هيلا هيلع ملقا تفهربخس ون ماشداپ)لوا
 مالسلا als دا < بود اتقورا ما ةليلاغتشا دفحنوعدی رادقم

 | تافتلا بودا ضارعا ندرلکرشعو هلا رامظاییچنو al كغیدتلوا رھا

 (نیکس لا نعضرعاو وام عدصاف )نالوا ole قسم داق( عا

edd 27 |دلیالوزن  Penaیراهارک نالوالالض یداویاهبشر  



# ۸ 
 نالوا نت 7 1 و توعد هد و تروضص نعتسد تعل رش هارهس

SLIوب هدنس اثعم ) ها هقاخا هلا هللاباذع  OUردناو)  pteكت  

 SED هیوبن ت Laledy ءابرقا ه دق دلوا Sol یس هع رک ( نیبرفالا

Eدزوبت رو یعس خم لا ندرفک باکرح  osىلع نینهولا ربعا  Oo 

 یداستعا ق.دص دافم (Calg لوعنم ندههحو هللا مرک بلاط یا

 فلاس یرلترضح ( (Posed asl Jo زاون نا« راکمرک لوا هر :روا

 هللا یضر سابعو هزج هلبلاطوب او تفایضبیترت هدناوزن نیح LT رک ذلا
Ureب مل وباو  BLSتوعد ییهنسکرفن قرق ند دیم اهنربشعیااب  

 هد هرصیراقدلوا ماعط Jal اغا راو نرفاسم *یدنارلددرون

 Goal تا هجر ارپ ند هرفس مالسلاو ءولصلا ate Cal الا دیس لوا)

 ( هللا ساب اوذخ هلعضو هنب ر رواهرفس یتسقاب امولکا ۵ یؤزج رپ
 نانلق نیم هر روا قلوا یناک رغ هی هرادا یدحاو Ga هکر ایدروس

Soldهلج كن وعدم ناسیلارام  gu۱ جواب دب ٭ یدلبا ماعطا  

pl allهر زوایزیدیکبا  o>(مالسلا هیلع) هدڅ) بوک  Calaیش  
 ةولصلا هیلعو باتش هدارا يدافع ( نوسلوا رادروخرب رادرک دب

 موق (مالسلا هیلع) دما ) بو دیا باطخ ape و هیجوت همالسلاو
 | نالوا قیال ردقوب یتردق كجمدبا هلن قم هلیلت ابق برعردقوب dts رق

he ی 

 قحار باوخ ك دکر زوکو lalla ےس سبع رب alas كاب ب یس

 لبا عا acon ge لئابق كع |نادنز نیشناهمت نس توج و ردكلبا اغلا

tileوا ندککود  oye Yهب رش تیعجارز  EA:دوجو بب ز  

 مظاعا هلیص وصخو هنس هلسقوموق ردق هيجاک هن او ندنوک ینیدلوا
at pteاو ن دنا هلماعم هر وصوب  apiهلا هلضارعا ندند ادجاو اب 1  
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  Cieیار د یل  ¢ @ Gabllllaneنروص  Jali dakeماشدا .
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 یس ad الج لاو ز تبا"ع هلناس>ا یعرک نارق 296 .Jey و لاصبا

Eqردشم روب  eشد رگ ندنعم شا  elندنابیذگتیتساینا هغلا ب  

ase Atle (deals) Suirتیذا هنیرات رضح سو  

 © @ Jog bla slam هداز نددح و هداهاق 99 هن lel Jala او
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 loeb ols در وک كن هرفک یلک رو ساط و dud ول
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 ییهراعوورعلاتشا تقر لاح وب هرلیدلوا نا رکو نالان abl هللا مالک

 یسبع هلیلجتباوب هتشا) كهملا راشم کالم و یسعا تل احح ab قد ع

 Lage دارا E on اامیلع aad وعو ||
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 aN ر اشم یشاجت هن رزوا كن وم * Ave نیس كز ابلک هلی ریش كل

 دل اولا نع ه اد تس دمت دوج ولا بج او ت pam ) هر هراعوورگ

 هن رو دنک هکلز لک د كمر gaye ی هیلاع ةع اط و نوعمج د ولولاو
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sollدن ندنرلذ دلواراک زور زاس هلیح هموق ص یارقیس ید *  

 MST تادعم ءاش ob یا بولوایشاجم یاکاج دوس دهبح هلق طر
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 اه Whack, aul Jere a oo CAMLAD یراترضح دابعلا

 هدنزرط «ردشم روس فیصوت هلا goat ر کد Cre ورو مجلل

Laelیسع میس یلغوا كع رہ هکلب) تک ال یوم باوح ی  

 ا رديه ولخم شهوا اقلا هع مهل هلک .(نک)و لور Dalles هللا

aly ۱ 8ورراس ندیلاعد  SCرج *مالک وب ,ردکعد (ردحورر  I elias 

 عیب مالک و بشار دمی وات ,ندنکک hl نیکان دعا یا شا
 | دهابش یلاعت dub att دلوا Giller هليم ام هرم دافتعا ay ماج الا
 هللا لص نالوا بيس or Sand Wee le هل کم دوم Lae oxy يح بولوا

 أ قیدصت نفیدلو نیمالا دعولا gabe درسونیلاعلا بر لوسر Chey هيلع
 | لدم هتم دخ یغاک رد ناعس م اود تنطا-بس و هبدید وب > Sie مدتا

 بوب د «یدرابا مازلتسا یعیراد لالجاو ت کوش مراهتشا م زاوآ يديلوا
 لوق هدنکیشا ٭ ےک نب مدلیا ناعذا ab وش نه اجو نع كناهج ه تب )

 هلا روسسلام Ty و نابز روي ز Gli هردکی ندلواناطاس هرهد قلوا
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RST 1لج تل الا  us eatهحزرسساوشر ن  

 هده هعقاو روما :hes ۰ یدلبا امرفن امرف هیج كلم رب هلل و
 € مدررو هنعسد *ی دانا یسرپ قح هفئاطوب هد dig رولا ت وش ر هن

 هلمج یکد دلیا داعبا ہر اج بن اج یب راجو ورع دار الاب یتس هلا قم
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 هدیعب لحرب actly وج نف التاو الها هلا ردغ غی كنس هداز ردارپ
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 ند هلج یرالن .pel ردن و دادزسا ندموق ممر جات ق هلو اناس ومدان
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eaeیردا ام2 بولوا نوت هداعلا قوف ندنمآو رورس  

 oh sage (رفعج مودقب ما حرفا ربيخ ح#با انا
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Cras Gok,نالوا لالعو نرخ  jlo ails Joy alseتو زوک س هر  

 SSS یو زرآ بولوا لغاح هک ald الار دان !BAH لوا قزاز جی2
 لهع هانکا لوغشم هلباراکش دیصنش @ ieee lgm cle ةيدات هلا
 عش gate هللا fe Che الا ناز وا کشا las Sy زاخ

 by wv دما راتسد ٠ رد ثلا داو ۷ ۳ oa او رمع {fe اس هاب راد رخ
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Oak ls)یدو و یوه  Ayاور ن دن زفدنار ز تعاخ یک  

 22 گاو دنک os ددقر ط شد رف Sse ةلفاوط یا تب قیاس داتعمر و

 را نالوا هدست هرتشد on راشم لهخ وا a شو ات ناتتح

tsشد رقرشاعم یا) هدب وروک یماقتن او  leyةقعاصرب یشناکول  
oy Ltه رزکب  Guanoکس هیلوا,دنس هیعادتموافم زاربا  NGیشدوآ هخ  | 

 a سو تو یو وسوسه
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 | نکو دار وقت قلم (نیمس ردلوا ب وق نوسکو سس یب نوسکو د غب
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 | ردکم و ناشدرپ نت رطاخ By ندا sf هكا CaS هه السا
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 تسلکش یب ران اما یو ز SUEY زق ند یب نیع الم Why اما تب الص
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 Soy هنمادعنا قیرط ( كدحمالا ate هللا (be دمت ترضح نالوا
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 . یدلوا تضه ن انج هم د اه اھج وتم هلګ gs دنلوب ل رع دنفا
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 هلا (bo ندبضغ تمالع نالوا ناناغهدنس هرشب كباط لانا موق ره

buy ateرصق ءوس هن رات مضح(  Ko!ونالکا یتشدل وا هدر  Eb) 

Se Jید ( نیسر  oS ( ترضح alc) cifمالسلا و ةولصلا  

Le Geeنع ن دنت  Kelهلکم رب و یتباوج (مروم دک  Sb) 

 قردلوا لات ضرفو تراسج anil وب کا . نیسردبا لات ضرف
 ندنس هم یرلن الس را بلطلا دبع ل هسیارایا تراسخ تسد لاصبا

 CL اهم a زا که و سم بو

 کس ابا ) باطلا ی رع ~ ی دنای دليا دهعل کهرو شوک "

  mmو رو و رس سس سس سس ۱۳/۹



= 4 Bt 
 یجنح دن aero At at Se حس سه

 (Wk لک | نار ود ۱
gahناس  shal alوا  Sood pel planet! ah.رابتمهدعب  opelراډ  

ASاس راهم  aala) ( en "Jهيس  sgموجه هنی رز وا  gall۹  

 هرم | دا FLD هلیس هدد Sh اهرب و هل ا ی lop ٩+ وهم

ablحالصا(ییابس۶هللایضر) دیز نیدعس كل هتشذاو باطلا تب  

avn errراس  a}۰ لوا طاسم  Jرد رلذلوا م رای پبا اا راشم |  € 

 شلبا بلط ay كج ally د arse Cost هيلا ړا مو نددیکی دید

 alc رایسم act 3 Oey 9 بک رع Anus al tk هرس ( ندتعی دلوا

 هخر Sle هلا لوانت ییلجت ?alt | رانیمهرکصذ یک دیر وشب ۳ رادعمر

 تیغرو Gls دلوا مالا روبه دییئا J لک اریارپ هلچتس یه دلوا

 (رولیش الک | یراق ددلوب شملا تلاخد هناعا راد calle یراق دمروب
 مازعا ۾ همطاف هنا داعس gla ۱ نب یعلردبا قیرط ٌیارا ,دناوب

e gallهيف الا راس م  oe alseهللایضر)ثرالانب بابح  

 هط) یاعز چ” روس نالوا لوزن GER قلاراوا هلبلج (یهن
G4] 31 Ws4 فا ۹4 را یراتارق 3 زاواو ردنا لعل ی  uw Kail 

 دغبس "هناواو تزرع هیاملاراشم هن الو د ation . یدیارلبا
abl,هلا عاما (امهنع هلا یمر) ی  slate,لر دبافقوت  

 | SEG ىلا دج clad + یدلیا تعراسمهیاب قد هلش التو تدح لاک

 .بوتلوا ایج( هدرب ی زیر یک (باهول (lacs gd بانج باتحو العا

Gas Ol 524.99)(یاططانا) و باوا هلیلاوس  GPratio 
Lچ راب دانا ب  EEيس م هيلا زا  gd yهرس و  wads oda! 

0 

 SEL AR EAE EE عصر هد ست سا دیسک دست pa اس تا سس سه سس لس سس حس یه را e هم ی سه مر ی

eee gates oven Owed 5+ 1۰ يه بم هک گم ار  eeeخفه راد هات 245 دهم ده میم جو نحو تاب موها کام  A painهاو  eeیه نر یوم  

ا لخ اد هب هناځ نورد هدلاج یی دلوا ob اف ey ت دح
 | قد دل و

 | نمنتیدم هلا تامولعمو لاوس Gate كزاوآ یکیدلیا !Ele ندورشیط
 فیلکت هلا lee, Kai دک دلبا جو 23 نویقرپ هرزوا یلوق لعن

cal ۱۰ ۰ يدليا  
dj. cones tos 

 : هک رو راک دنا لکا

 د یزس #



A 

 لیستی هوا بو زا (منع هل مت یدعس باج ر
 تاب فمط اف نالوا , دنلما قمر ات روق جو زو ارجا یاب رض لوصا
 Hb 4 هللا روج " هلیس ی“ هج تآ ر lye) هللایضر) كياطخا ۱

 ن دهللا رج LD اهیلاراشم ( یدلیا افجنوخ یالح یتس هرم هجوو
 TLS قالخ ندا راو ندقوب نسو Ares زع اتوا ن وت

Leنچ و سنا یکی دردنوک هلت  ntoهکلوا شا نیس زم شا ندن هنب  
 !dus لوءقییمالسا داهن كاب دعس حوزو دا تعا صالخا دنیعضوت

 هدعشا ۵ Sax هزداعس lS) 2 Sost قر رط یی درتسوک كالا لوسرو

 نا نم اد ob ومهدنا لیگ هر هرةك تلالمو هر دحش رج نالوا

 @ نیسردا نط یر کح لا one C لسو هيلع هللا یلص ) نیلسرلادیس نمار

 Hage (هللالوسر دمع هللاالا هلال ) ندزب افحو روج زارا ندزس

 كنس ریشم هیلاراشم ھه یدلیاتنابد تب الص نا هلیسءلاتم Clog راهظا

 تا اخ لاک بولکج هب هشوکر ب هلکرت یهانکی دعسو بارغتسا هنصالخا

 هوا ) ءرکص ند روصتو فقوت هسلج راتخا abl یراسم شو
 یب هن ارد هفیص .کشدنلو هدنداقتع اردنن اعم[ ی اکو کفی دوقوا
 راشم ةمطاف ه یدلبا تعراسم هیاجر ضع aly ( ع هروتک روتک

 WK < هدول 1) هر زوا یعرک دافم Cog رمطلا الا هسعال ) اجلا

 Lal ىلسغ طارش هرزوا كما دوجو neh ندرفک حسو رلناوا لرش

 هجو نالیرنس وک هدک درب و یتباوج(نم هتوط یع دق مالک هک دعنا
 "هروس 2( دلوا ?Sole gol gaa رک Mob بوددنا لسع .رزوا

 الیتسا هرزواشرع هناشلح نجر لوا) و هعلاطم Ei فطع a هکر ابم

eat gallیدلوا بلاغ ) lineنالوا هدنس (یجرا beیوتسا شرعلا ) 
 م رک نارق رو هد هرصوب . (Gale ,دهاشم gu هلیاج تیآ

S293دیصارو ر ونت  oleكراناو مدضرا تاوعس) ندنکب دارا ریخت  

 هدنم 9ga2 ( رديكلم OI Ls هللا ییج نالوا ن یورو هدننس

 زا دانم (يزلا تح امو Lt امو ضرالافامو تاوعسا ف ام) نانلو |

 فطر



ESS =ی را  = 

> ۷ 
 تانک lp“ یاغور abil) 6 TT نفسم

 G $609.00 OV GC رف رو ,Tobe BE oe dahil واصد نالوا

by . Gasمداف» . یدلا یباوج (ردکنیل اعتهللا » CSF) 
 ۰ رد هدنتس gl Eller رص بواوا عضومر soc | Sve را ناسعط

 تولواءدنر روای روموا تاکلم ر رب تاق ید هکر دلوقنم (دارطتسا)

 روک ذم « رد هدنررواكن ,Gols لوس ) a Ae GIs كمتشرف لوا

vOدسدازوکو ا ن انلوارک ذ بواوا ,دنزوا یزونب وب كلزوکو ارپ ید  
SL,وبشا « رد هدنرزوا  cbaهدانلا كشرعینبرب 989  ay yy 

 جما بواوا ats كن هلجوت (Csi رک ذلا فلاس هکر دشلوا ی الم

Gs;)دلوا هن كن  guدنلوب هن هدنلا كناو  all casنلبیرهغ ندیلاعت  

 هن رزوا باوح ید دلا ن دنس هشم !UL نا (اهتا . 499

 (زر دا di |e | onl y SL ت ویل وا تلل اه هش ر ج” نرم ههلآ ۱

pitas jتب و درد ر طاخ ةن هل نان )یرکص راد و ترطف بیګ  : 

 یییدلواترمح ناسالابط ر هلیس هرابع( یدلشاب هلغل gli ر وص م السا

oleهردلوا قخایدوبعم قحا + ردق ورظنو كب رش هب ییاعتهللا )  

 shew الاملوه Vi dl Val ( Gil poate ومفع (ردن gil gm ءاعسا
(godtبلسلمی راتخا بقعرد و , یدشلنادن زوک نی رش رطس  

 bg ۰ Gall alee یلاوز یہ یادخ تینادحو هلیلاقم( هللا ل وسر
 | AL ) بولواریکنزاس ae ,دلع یدل وا ( هنع هللایضطر ) كبابح

areal coy Dیاعن هلا صا دخ. اکر د لوبه م لوا هکنوسلو ا تراشباکس (  f 

 ناعا ضع ئالمج و باد وخان ل رکن اذ لوا نوک رب ندنوب ( سو هیلع
 یدیشمروب ساغلا ندقح باج نالو ااا طلا یطعم <a یتسابا
 Cola sheila ی Kole تاذ ی راد تباجا یاعد gla هدمگ ۵

 هرز وا یسلبا عق اولاوه امربرقت ود ( یدتا ناما ب استک |
 ٤ ناجوسناناطلس dish 6 aa ان نان با ی (

A ee ae ze Te 

SS SSL TE SS SS SE, 

 ` ادم نادهشا و هللاالا هلال نا دهشا or نا alo fide ) تولوا |



{N ۲ 
 ییهدلواناشفا رو هپ هناا و دیندق یراترضح ( سو دیلعهللالبص)

oleلوا بك هسیار  Atهنقارفد رداربز . مردنااج ریرکمروتک  

 dite ام دعس تقاف salle ندنکیدد bo A) روآ بات

 (كلنهفران (Al دوخا (Cyr هناهاودبولوا باططانیاربهر
ablesهدانئاوب مهنعهللا یر . ردشلواهچوتم هنس هناتشا داع  | 

 | هلبا نییآص الخا باصصا سو هیلعهنلا (be نیلاعلابر بیح |
 | نیدیادعا ب ولوا صاخ یارمست ولخ لخاد هر زوا كا تبحاصم

 | یببونربهبوبق هنیرز وا یس هعلاطم قم الوا یر رارسا فقاو
daly ۱تبع "مر ادلخادید  Sly!۱ ناولهبررب زرع رب رههللالوسراب )  

 | ".دهع كعا تولخ 8b وک راتخا هلفوخ Go Le نکیا نارقالاردان 8

 | هدزمب رللدری دع دز رالا هسیارولبرویب بیوصت هچرکآ ۰ نمرب ولانریغ
 رفظم . dotl موجه 4 ادعا فص هدلاح 212! وا رکن فیس

 ردنا شو ینداهش تب رس , دازع نا دی مالاو اد ل هسا ر ول وا

 ب ویلوالوبقو زیوجم oa یرلعد ( ) هلوا یدمیس تل ود لان
sl)مه اربا م دجا دخ نادر  ale)میلستلاو ةا  aL par) 

 یابرد هنیانجی والا ةولض ade یس وم بانج و نشلک یدو رک شنا
 ندنرلتسمح ,SLA لالل-اوذ ر داق ندا نمادی یارصعرب ینوعرف
 یوق تاذرب ندرلکرمشم یدیزب هدنیش Sal هللا اشنا ۰ مدلنا اجر

 بالک هلینیمز (رروس صالخو اهر ندادعا ضانعا هلیتنواعمرادتقالا

 لراططا ن رع بولو الزان لیربجترمضح ابفاعتم . یداروب ناشفا
 gar دلوا ,دکلک هلیسو ررآ قلوا ناعار Lar لخ اد (هنعههایضر)
 . یدلشاب ate اج یسومق كن هناضلوذ یراق دنلوب ربارب هلیسعا نایب
 رفتم ولو خد دلوا باطلا نب رع كنهدناباب Goals? Olly هد ول

 ند الج See | نالوا توبن سلحم نیشن هقلح بوروک غی دنلوب |
 ندنرب ( هتک هللا یطر رخ بانج . یدلیاراطخا هباسسنکا |

 قوب * الهسو الها هبسیا شلک dey نام | لوبق 221( بوبارص |
 كر ao ) ع هدیاریشعش رش aah ین هسلاروصتم ییفالخ كلومآموب رکا



uy 

bei eh) eels فیس دلهتد 77 ناو ۰ ule 

 رک سلاح وب بلطاا دبع ناشقا  leب ولوا تیعج دن هقلح هانهرک

 لوا  Kilo peرطاخ هجرکا ه زرکسا ندای رسا تل اسر زورفا ت

  jy gilند رگ رادتفا هضم 1 هسلا ر ولوا قح هنقوط رد هرز هد

 وب (ردنکم رغ قمل وا اھر  gadملقا هاشنهش بق اعتعییسلیا باطخ
 تاهن هدهاشل اب لاح لرعو ۰ فب رشت هلتکو شو تمطعناک تلاسر

 هيلا راشم نکل . رایدر وب فیطات هلبا ل ابقا  OVEبسحو نانرکو

 | شاب هلا  allsلوان دغی دلوا ناوتو بای هرععل ایام یافنا بورب
 دب وم تب الص دب یراترضح (نیعلا :واص هيلع نیم ند نام رهق)

 ريماس  aروصرپ ن دنلب كملاراشم  alتولب 8 یرک هک ردشمص راص

no las هطدار )و ob یل اح و هدنرلتف الخ نام ز قح م یدشود هرب 

 ی اقم « یدبا مدلبا نظیدلوا تسکش نوت نوتب مررکس نالوا اضعا

Bede یر ees lathe اتال ص هیلا راشم م jal gate ین دلبا دارا 

 الا  J) alaروک ( سو هيلع هللا at ) دهشاو هللا الا هلاالنا دهشا

 رامظا كلا راشم مالسلاو ءولصاا هيلع ,یدید (هللالوسر اد نا

 كن ا بلک رار هللاا توی اح وق ن دنلب هلغلوارو رمسم ن دنن اعا

 ر ڈش ,دمزنح مرح هلبا ءزاوآ تشهدو . رث الا الف هتسوس یدیخوت

 یې لا راشم تیم الساهرکب دکب ورک هدعر یراشک یا رشا نالوا
  heعقرب ندنزول هیلاراشمو و رلددلیا  dled» 2) Leهقلاس

 رکش | هنلاح  layو ( Coleنیعلا ن رق نع دنفا تا اسر

as هکیداک ,رومظسبنا تکو ش ساحر هدلاحوا ندنراق دلوا oat 
 یکم  cial jap aksسرا  als? ۱۵ ۷۱یددع كت

 هلیسو دنک  plyرا  aberدلوا لص او  atsهللا لوس راب 2 بولوا علطم

 هب اوتکح یاس اربز « مدنا تولخ كرت قترا یدلوا مامت نیعب را
 یک یزعو تالو . كتاافتخا ندکر ش لها ,دنرابه ادت وبن ترضح

 اع كيب زکس نوانکروئلوا شتسرپ انلع هلا ی تب  geاب رک ت رعو

۳ ۱۱۳ ۳ ۳ ESE ET 

i 
} 

ene ۱ها متداول و دهم (لالبلوف بیات نا  

 ۳1 قبال
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 3 کا داوا لالضو رک ۶ Ra ۱ وک ینود @ ردلکد دال

an Yj aIeLنوک ی هر دجا ید تواو اوا (هللالوسر رخ  

 هلا لاحول وٽف ارصو تبالص راهطا هس ajlas Cul كا راکش یک

 تلاسر pled هام لواهیلع ءانب * cab! ons رحت یب یوبن مع قرع
als)ةيحلا لضفا  ) parیرلت  Ksقر هل وا ناشفا روت هراخک | «  

 هناح لوص heli) دع ن ,نج)ودق رط عاص ( قیدصلا رکب وا) ۱

 قد هلا رک وا (یلاط یبا ن \ لبع ) و هتهج هقرا یب هیقاتم ب او

 ۰ اب و یخ نایاب تی Wal .ا قیرط هقرد (ییاططاناو)

 aly راظطتا ars a) یر =( مودو (نیعجا ste Shes هللا ناوضر»

 هدف اوتز كملار ف E ES 439 نالوا نیا میخ هدم مع عرج

 قلن اب رق Sled نبا ل دیاربس ) ah رام روک یارک باخا نالوا

 ر هد (یروب روتک بوروس یتسوزوس مالسا تعاج یک نویق

 | ینایمالسا تنوکس نیدیب لج silos هسیارایدلبا lakes kl ضرع |
 ۲ نذملاراشممد go (باطخ اناا كاروار) ندنکیدم مدیا نون کک
 ییاوص اب ب اوج (هللا لوسر ادج نا دهش او avl¥l هلال نا دهشا 7

 iat قو راف نرمصهح هدعد 4 یداکح هر هش وکر فولوا نلوفقنم رب هلب ز ردافقو شوب هلبارط ضا بارش كر هکح درس هارب و « یدلا |

 | رر هک الناو ۰ رارولب cuore SID daw لس (هنع
 ناس یلاعت هلن ot Cate هللایطر ) عاططا نب رع نب هکر لنو اا

 DIG ASN . pall نمادریهطت ندکر شو رفک ب 6 رج بولوا
 Pa | لاله .(Sete ا «Slo نک هسا زدنا لوق

CR Ossدلبا داربا شار  ab boaلهاو رارف رافک  
 ه یدلیارادتا | علف ز ام ادق الاب (هاباعلا لضفا هيلع این الاماما) ناعا

 ,یدلنا لاصبا هکلف 23 ویع ی د رح وت OLE ل اک الا دعب ی زاعو

cee rec? ۹ nee RS ieee 

 A ian 0 ی“ «نالوا و ید
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 هق رف لالض لها هو رک ندن اعم ? akبوسنمو دیازب نوکین وک كمالسا

 یراق دلوا  iccهتور هتفر ناو ور  yeیداو نادتسلا  disلالم

 | Sige den ر نب هتعو , هبنشو ,ماشه نب لهج (gl قح بول وا
 یاسور ماطر یک. هطیعم gl نی هبفعو * لئاون صاعو ۰ ثراحلا
 ate an! ded نیلسرلا دیس نرضحو قافتا دعع (هرفک دیدانص

Claryهنصوصخ كمو روب ردق هنک اله اشاح لزعدنفا  Soul Gla pc 
 لهج وا @ راب دلبا تعراسم هلاسرا alle 3loy تلاسریارب یلهج وا

 (BF بودبا تیاکحو lat نیکر شم قافتاو تلصاوم ههملاراشم دز
atedادحا تلمرپ یکی هدننس بیع ماوقا (مالسلا  diهبشیرق ههل |  

 دوخا ٭ OE ماست Shey نالوا قدال * یداشاب هک ا مانش دو نعط

 # یدید (ر دکلیا Lge دش اوصو كنج هلشبرق نارداهب یزکی دنک
 هح رکا مر اربحو ر "هداز ردارب (cl و توعد نس هداز ردارب هیلاراشم

ATLL > |را هلطاب  abaرولپ روب رظنفرصندکلیا نعلو  . 
 جعل یافناهدننیمذ (زرولوا اهر ند نیکر شم ضرعت تس د هسیا |

 | یراترضح (هلالاهیلع (be هانتلاسر cle. gall تعراسم هی هناردب
 | ع GD a اه د adsl روتف عيت ع وطعم قم نيتم لبح كب اطوبا |

glue ffهدارا مشیاره ےن " Sollهین اس  | dal! Carle ضارتعا  
 | تنواعم اكب هدانتعم ماو طقف . مال وارط اها رسکتم ندنیک ریشم |
 Poo نيفلاح هج ,SI رولوا محن یک هد اف یدنک هتل هبسا شا |
 1 الا 43 )رد او باج كدا ردنا تمش مدرد ob وق L 4 یدجا :

 | هدنلوب (ردراک ددموراب B یرلترضح لاکشالاو لاو لانع als ته زن
astبلاط وبا ٭ راب دلبا مایق بولو اب اوج شاپ  SUماجا ت داعس مالک  | 
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GIESاوفا دبع ن لقول ن  ae lyدوس الا ی هغهزو مانهن  
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 لرفحدروقرپ نائلواقلخ كهالامسازکلاددوخ ابو نفورح یربغ ندلالج
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 نحنا زاد Dol ید بلاطوبا Shite هدنلالخ تب Be یحز و
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 هيلا ر اشم ن دکب دلیا نیرفن دا رف هلی a gl ( نیسمکج داك رت
 ةيحلا و ىلستلا هيلع تم ايق زور عيفش ل واو . ى دليا نوڪ س
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 | ییندلو اهدنسهعب را Agr كلم كب زو هاو هدنراسب و نیع یک تاودوزع

 De Fl تزعو تلود ) بول وا ام سال سب ال یظعم 455
 ( هلا تزع هلا تلود كل هسیارابا منع هدنف . نوساوا كناو د
 ہدلاے gi) 9 leo "درو ار تسد قرهلوا مد بز aul A} ws هم حز

 | هلتلاصاوم هس Jas Sy هددحاو eS ندمارخا تس یارسم رح

 | كو ) Fes Saal اطم"هلساس طب ركمارکی اینا یار مامز
 | هب gad Yt رس ey gas“ تویلغ اب هنن را هعلح هق رش )ر دکعدایق

 || رلکیل د نالوادوحوم نآ لا هد نوک ذم Wyle "رفصو .رایداوا لخاد
 | یصقا ?ate لابقتسالا لجال ایننارمهاشهحاورا هردنا تابثا ییاعدموب |
 es) هيلع هللالبص) pall دیس بانج هلغلوا Lye pole هدننورد :

 | بارم هشوک هجوتم هلتراشا نیمالیربج نالوا یو لع ناوخ شوخ

 | ءرکصن دق دلق زا تعکر FI Grd gl UY ولوا حاو را یاوشیو

 + هر یوار هدار ولو * راد ز وي ت دوع An 94 هریک ذم "زر

 | یسهمدقر ره بولوا عود رم هرابندلا cls “SS ییوا Kay عوضوم

 || LE قر هل وا عص رمو لوم نداضبب "رقنو د رمز كنسو ارج توقان

 deals ر نیما لیربج ندن اک رالا نیصر حارعمو ناشفار ون نایدرت نالوا
 | كلف كليلج كب ترسضح  یداروبح ولو هلوالا كف كر دیکو ج ورع

Lillلا قد یهظتفا باب نالوا یسوبق  Gog(واردیک )  | 
aksهيلا راشم  abt ch)هلکمر و نب اوج (ر  Kb)0 ےک  

 | تما نالد هتسخ بیبط ) هدن اوج choy دورو لاوس (رد راو
eatsددراو (لسو هيلع هلا یلص یب ع دج ) نالوا تم ايق زور ) 
andy |هظفطا باب هدکد لیا دوجو تابثا هلیس  gelsی ر  LEPیافناو  

 مسو هيلع al toe یدلوا ىل اع تافتلا لان هلیا باتش هلابقتسا مسارح |
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got pamكلف هرخالاب  Solisزوط قراقیح  obلبا نارذک یاسا  

 یفداصت oll تاب ’LE at! at هردقلا 2d) wate رب هدکلفرب ره

 SEM یراقدر وہ هدهاشم ردق aad وا لصاو هتوکلم Ale بودنا

 لوبقو لابقتسا هینوتملا عم یرلنوبامه تاذو J وعش هلنافتلارظن مارک
 (ale مدآ رمشبلاوبا بانج هدالوا كلف هلا قد رطوب هتشا * daly ویب

 (Stal Clade یسبعو ىح هدکلف Lael و ( همالساا
 (ale س ردا هدکلف Ao ردو ( همالسلا هیلع) فس وب هدکلف
 ىج او (همالسا هیلع) نور اهدکلف یجشب و ( همالسلا
 (ade مهاربا هدکلف ی دیو (همالسلا هيلع یسوم) هدکلف
 تاقد ارسو لت ان همالس ely یارحا هلت رره قرهلواقالم(فمالسلا

 ةردس شی رعت Jee رایدلوالصاو al pill ةردتس lee هللا یط یتاعمآ

 قوح Cle یراق ادوب هک )رد هماقلا عیفر fy op lla # اهتنملا

Lulyكنس مویم ٭ ردقوب یددن ام هدن اج ن  emیرجه یوبس  
5s)نیش هب هن دمدوخاب  pyروئلوالاعایسدعونر فح هدنا هکر د هب ) 

lesالم یس هعب را بنا وج ن وآوا یک یشالوق لیف یعسر كن  SE 

 ہد هلماک هنس شع م امت قعسو كنس هکل وکو لام الام هلی Mime مارک

bلاح قعلوا  gutsyردلاعلالاع ماقم لبرج ترضح  Gs lee 

 رجس ی رات pam ةولصل | لصف | هيلع ت وكلم ةن اخ الاب نام لوا
 ید oS Log ندناهن GLE یسکیا بولوا طی ییاهتنملا ةردس
 هل ورد وشاو ,دهاشم ےظع رهن ترد * ردا ندناب رج ندنایع قل رط

 باوا ندنیمالا ح ور ترضح GP بس كنم رانا رج لتر وصلوا
 Gre هنانح لرهرد یا نالوا ob A نطاب هیلاراشم هلتهجح یتیدلروس

 هدافاو ض یاب اوج غی دل وا یراکی تارفو USL وا Lal رهاظ و
 ید یس رو (CA یرکید (لسسع) Gy هدعب @ ریدر 92

 ولم هلا دوس ندران وب تولوا ره اظ هساک هعطق ج وا gle هلا (دوس)

 مالسلا هیلع) seh تنسحا) لی ربج بانج ۾ doy وب شون قالوا
 قدرط ۰ (No وا شمروم تافتلا هنحدق a le Sab aul ییالشا ۱

 سس
۷ 
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 © یدرولوا تاالض بارش تسمرمس تما یافعض نالوا هداهناب همالسا
 بول وا عبطل | یسکمزکتما * دنا هسلوا Heth ch رش لابدوخانو

 تم وادم هبادخ "یهاو و lal دم! اطم ( لسعلا نم لحا لسکل \(

 EB هموح رح تما bl تافتلا هدوس رک دا هللذ ه col رتا تینا و

ond gallیدلوا نیسح ناشفا ب الک هلباطخ( کل در وس تلالد  © 

 GH par ( هالا هيلع هللاییض ) هانی یمحباثح هک ردب | لقت هلبا
cl aeیس هک  adheرا راهی رلقدر 92 هدهاشم  El} Aasییعشم  

 ی زاج هرئوک ضوح ) Fo راناو باوجسا ندمالسلا ade لیربج
 یاطعا gs Cabs مولعم ی رلءبنماما زدراو Zl ولوم هننرلقدلوا

 بول وا Alb inl توفص by قلاراوا + ی دا رایدر وی ب اوج

 ح هدنس هراس حاضارب لوس هدقدلو !اشک هدند هل اهیلا راشیآر a تولواشول

 امفامو اند هنن وردک bongs هدهاشههبقرب لکشلاعب رم شمل وا اش

 رونب ر وک یک شع وة وچ وق رب هن رژ وا مظعلبج هسالوا عضو

Ayan gotoوک ذم ( زام هلوارت اوت  adsندوجما ضا هلتناغ یسانب  
 ندنونلاهدنر زوا بول وا دوج وم یس وق رب نډ ارج توق ابو ل و
 رک ذلافلاس ٭ رلددم هدا تلاخد هنګا iad لفل وا شلروا دیلکرپ

 ینلجآ كدیلکو هللا لوسر اب قر هل وا نانا du هد ار ول هتش رف

aot)راانجرلا هللا  LEU Comحاتفم ہدک دید ( رد هتسب اوهن  
 فارطاولخ اد هب هبف ی ارستعسق ےرح hal حف یدیلک هلا رکذلارام

 دنکیدلنا جفت ند ار cl هعب را رانا لر دنا رظذ ةلاحا ھئس aes را

 هت هد ار و كلمر وکذم ۵ رایدلوا لت ان هن LIST هه تام ولعم

sebهللا دوجو  ( هکفارطاهللالوسراب los,لوارظان ) NK 
 ۱ a a ee ee re للل" .

 ی ی سو اس و سس ده سد ید ی سرو سو تو سم یون وا ی و توی سم سس و ست تو سس سس

 Deak, CLL ) ندني” ى ارح كن رش kal ( مس )

ETS 

 جک دنس یحاص راثالا ق ولوم باک مان رابخالا قداقد (دارطتسا) |

 . مثچ هجوم ٭ یدید( موب KIT (ey ale all fe) داب |

 هکر ایدروب تبغ pate eles an رش !ale رب der تاغ نالوا دوم شم |
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 aa bh منا ٭ ید رولوا یراج (لسعلارهن) ندنی” نیع (dem مسا و
 یارو هدق دلوااع ور ینبدلوا فب رس aloud‘ ندعم gee ك هفلاس

 djs ص واخ مک ره ) م السلا هيلع ( aH اب 0 ندافخ "درب

 ند هد ogee ‘ass را رانا هسا رد ) مح زا نج را هللا مسب ) |

 ,رایدروب عاعسا ۰ gett اهیافصلا بج وم یادت (ردک رک هساراوض ۱

 با اب رک ناطلس CL Nel قفار اوس هکی لوا هدعب ( دارطتسالا مت
 نیعروح ب ولوا نارکن هس ود رف مل اع تاب Ey نامارخ هن انج ناتسنچ
 at) تاک ردو كردبا اش اع غ مع "هراطا هنبرلفص نیبلع ناساعو

 !oo دک دلباو Jolie یلاع قالخ لالحو لاج لر هک 7 قر

 لارج عادوعقوملئام یی لحم وبشا . راب دلو الا : هردس نیسد هباس

 زادنا وطخ ورلدا Gag هحرکا ) هيلا راشم هلفلوا ( مالسلاهیلع (
 هلباداربایتس هفسأتم lie ( ردررقم ےغلقلوا لاله مهسیارولوازو اج
 نوکح ٭ لیناربج هل زوسناعسا تقرتحال یادص) یدلیا فقوت رابتخا

ec Gabo ped,هر وکه ندافم رکید تیاو ر ( یتازوس لاب  | 
 تولوا یرولالصفا هیلعاسا یا وشاب ورید هداهنلا هردس اب هک ل ایلج كم

 تاج BES ییارونتالهرب هدار ود هک )رلددلدا wie اوم ,ale اک

 as? Jol قرادازوایتتسدنالوادنت ام هدش روخ ?ast‘ ندف اصدار و

 قرولاهن رزواللاب راترمضح (نیلاعلاهلاولص ) ale نیدرورپ زا
 تاج ere یضحواقلا هص LI ص اخ یا مسنشلک !ah لقنهلا ندلا

 لوا هلا لرتهدنسارو رکیدباج د دعك شع ید Bly وهدنتلآ روک ذم
 جراخهدار و ندن رلکدلیاالعا ale رلاش یع نماد یت وکلم راوسفرفر
 بش وبشا . shod وا رهظم و لات هب ادخ قاطلاسئب هاصوحزا

rallyتلع یب تج رم  Quelیاضتقا  ate dleاوہ  law 
 مخ هنیرلت pam Liat لججا هيلع La الا مماخ بانج Sep وم ات

 هدنفرظتعاس تر د یرکم هب gh روس تانعو ناسحا ( هرش روس )

TES 

 (Cte ندنی لول كنس هلک نجرو (Cole ندنز وک یساه

a anan 

 سو لبا لر هر هب ده aes ade ادا



 اا هژبادحا ترمضحو « یدنلوا ضررفیسادالزاع تقو یللا

 @ یدلوبعوقو زا بنوزان هبت رم نوریب ندلق لص وج ین اب هدنس هرآ

Cn) (یتعمو ظفلوف ورحو توص الب callتبحص ) ( بااق لرمسوب 
 كت ر وا ot و اه sige ye eal ( ges i ان ab الا

sey)كنر  EUSدر یسوه سران نالوا تاقا بی زه رار هدس داس  

 Mo دا دع تما ند هیهلا ی اناطع قداصتل اب ( مالسلا هیلع)
 als) cS ب لی ات تساد یاد در وب ناب sale ض ails تقو

aslهللا بح ا ) ) ملس بلا و  aeند زس ن یی هيت اسا  

 لح دوحو ی اضتعمر هسا یس هفت اط كا رسا تب @ مدتا در رک لوا

 هت ادابع ترک رانا نکیا رونب روک KE یر هاب مدیا لم هت اع اط لیقث
 بوسم om Ks EN {i نیداعس تاد ۵ ید ارل دم هلو روا

 + *Joly Agldas هلهج ون dB اب وب هل وبقم تما نالوا
 تم po cee BIL ساغلا ندفیهلا WS ieee قیصوصح زاع فو

SLج  gent algal Speلونرو  a SA ENS 
 ۰ یداروب طاعسا قدو نوا كروک دم تاقوا هنن رزوا یسهروس لوق

bea’زامن فیفخ هلمسح یراطخا ع وقو كع رک باتج سایقلا اذه  
 تقو شب سالارخ او Corl < هراک 2597 ءاکرد هعفد هج نوجا

 Lev be هللا (age یس وم che . یدلر وب تعفاوم هنسادازاغ

 هد !dat یدروب ح احلا Gia = دکنو یرلت ضح (م السلا هیلعو

 اطع الا دعب یتباوج ( مردا ایح ales 5224 كتفو شب 9 قئرا)

 تدوع) لوفق هن راتحار باوخ هماجو لوزن یبک تجر تبا هنیم زیور
 ۱۳ رو مدهراخعتیمرک را ویرات داق شارد ك ردنا 6 ردکعد

 زان تارکا ذم ندا ناار ج فو رحو توصالب هدکر ابم بچا وب لیلوب
 ف رعت ردق وش ۾ ردنکعرغ قعلوا لش یرازهزا كيل زابنو

 زابنو زانرمت db ان نانلوا تخ ادنا ندن وامه رطاخ ناک هکرواب هئلوا

 عیفش لوا ar . ردشلوا لوبقو تباجا سر ف ده فلخت الباج رو
 دنوادخیا) بولو اتعافشیاشک بل eam یس 4 دجا Sal ارح زور
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 (ate لیفارسا درشحخ زور . شاباطعیادخیو . سوباطح
 یسنا تباهم ساح ر ارسلا یلبت موب و هدق دلوا روص نز a (مالسلا
 نرل اشا تلالم لاوحا "ءلماعمو لاعا هسا كما هدق gl لیکشت

Peد رلت اس رتفدو هلاحاهلوق ودر  polkasراح جا  las clasهل رل٫  

 لاعا میاضف كت*او sul y gs هلاو> acs De نالطب ",دیشک طخ

 طر ode (مرادااج ر یتسمالوا علطم كل نک یه دن ALT می ابقو

 : ولصلا هیلع) seb ) هد هرص یراق دروب ماجرمسا و SLY طاسب

 ۰ نیس هتروا یک هدم تما نایاعم داکفطل نءادرک نیسزتسا نس(مالسلاو

 ید كنس هن رل اطخ كکتما ن اراکھیس KET ہاش داب لوا نب نکل

 ete "یاعتفص ارز . مرتسا Sales الوادرطصم نولوافقاو

ES | (=كب ویع  axو “4,  furمن رافغ دناچ دبناسو كم |,  

 كمام ردنوک هخزود,اکتسایس ین اعالهانامرخ ندی اال | هتمحر راصح

 ٭ تیب)هللاد منو Zarlatle یدلوادراو ی اه تیانعباطخ (ردیااضتقا

i3 هل اوشعیاح (  aloeهعاندادخ  (al mma us 

 (fa) Host ولح ج مساوم 1 و ۳

 fe اراصنا تاداسو یراق دروب توعد هند "هرفس ییارعا لث ابق #

eReدڳ ردهدنناسی راق دل وا نرشم هژناعابایفرش  PES 

 یراترضح(سو هیلع (ail bo ارک تلاسر رکن اهج دیش روخ لوا
eleضرع ه2 دروب ق داصت 4 رع قارشا هدناولح چ  Sleهلا  

 © یدرار روب توعد همالسا ند دن انهفایضو تل اسر ely یاسا

 تولوا ندتسیلاها,رونم a 3 هدنل الخ یس Ses تام زا نوا Jase رات

 ارفع نا نراحن فوعو هرارز نب دعسا ) نالوا ناعا لوق دعتسم

 یی ات ن ple هبععو هدیدج نی ماع نر هبطقو ن ال نب عفارو

 "ue 9 دهام هد دقعرب ی دارصح oe هللا یطر an! AS) نرباجو

 رارلک نڪڪ ندعلوا ناب و هدر at یداو نارا هلن ارق دلیلح ت ا1

ols!یعد دل وا قد رطا ا ال وا قو  oolراشم ۰ راد روس  tlیب :  
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 ند دوه ی US abel gas داوالولطابرقتم یرومظ تقو كلام yl رخا

ast!ناشخردیشروخ یب يهانتلاسرباتح "هرونم ٌهيصانو شعشا را دعفد  

 ناداشکلکشع) اباطخ هن ,Jy هلتهج یراقدلواشمروک ناشخرد یک

 یسلوا Be هتسج ناذو pte یراق دلواهدکمرب و ربخ لد و فئاوط

 نیلعألا دیس ۾ راب دانا تل اخ د ale الاس اراصح لر هرد ( ردررفم

 بدم هلو ریغم ندشیرق "هرفک یرلترضح ( )سو هیلع هللا یلص)
 تك هرطاخ قحهلوا ج ad اراشمرطاخ هدا ول و هدالما o= = هیهرونم |

 یسیلاها هندم نکل هرلب دروب نابتاو رک ذ یتغیدلوا will یراهظا

 | لباقربغ gr رعنهدنز aie بولوا ترابع ندتنبت هلبق (جر زخوسوا)
 ۱ قو بوسام د هلو co) رخ etblery( قلوا هرعسع توادعرب

 مدع كس وا هوجو Seth shige فب رقت هدکلرپ هچرکا) هلییسح ||
 "یی اها ه دب ودنا تدوع یرالوق كلب دس ندنشب دلوا ن ونظم ققفاوم

 Hh ا Seg ALT نالوا یمه ابتنازاون هعم اسو تیفیک ناس هی هنن دم ال
 Bed dee Calo دما رابا بیغرت atid ابن تام یرلنا
 یدارفا هروک ذمنیت هلبقو روضح لامور كجر رخو سوا ی ام هل اب

LH |قافوو تدوم ضرع لب  KEیراعد(زردباسابق رولواروبج  
 یتاود نالوالویف تداعس دعتس هلا تدوع نولامش "هدارا اب ar رزوا

 ی“ دلج كردنا دادعد il لوسر قالخا نساحو bla هر وج تشعد

 هلق مطاعا هد act ۶7 دن راک دلبا هللا wre ل اج یقاتشم ن درب

 تلامن عفارو ارهعنارسس 5 داعموقوعو (ANE نیدعسا)ندحررخ

 Anat g alas Cy طب رب و تماصن هدابعو رع ن رذنمو هدابع ;aS دعس و

 1 ناهتلا 5 میهلاوبا)ندسوا Bly (هردج 5 هم.طق و dbo ple ی

 ۱ راشم ۰ یدتساتلالد,زاج SN le رفس تاده .acl‘ (دمنعاس نرءوعو

 كهللا قر هلوا نوب اه تمز الم نع لئ ات هلعیفوت ین ومر ملا

oulع قعب  ae isرس  (تعب aacیوا ) را فر اک تا هيما 

be Labهحاوخ تراشا هرخال  ale SEWیاحیص هلت اعلا لک  
FFسس  

 تور دو NIE og کر لب هم
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 مولعو تدوع هرهروئم an دم dys هللایصر Ce بعصم)ندناععا

gueاصصتس|  atترمغ قاس رعد  ablهجوتم هرکص هتسرپ * یدیا  

 لوق ىلعو (CHE ةياور de ند هن دم لاها نالوا مرګ مرح

BE)وا  CF!) lol Ceتروع  KGرل دو رو 4 همرکم  PAN 

crueور اسر تار باکو  Seمرام  go Saatد هی  NE 

Log!هتعی وبشا کر لب دلوا ل ابلا غ راف  ( تعب ageهینا ) EN 

 بولوا Sol هن اعا هب دمرس نداعس جر رخو سوا یامدق * یدلر و

 تیشع هب هيم البسا chins تلم روما هلتمج یرلک درک هقافتا ءارهش
 دعسا ) هلت راشاویآر كم السلا هيلع لبرج ترضح هرزوا كلر و

 دعسو هدایعی دعسو نالگ ,uy EM نی عفارو رذعمنب ءار و هرارز نا |

 هحاور نب هللادبعو تم اصلا نب هدابعو عيب را نب دعس و ash نبا
 IAN EE نب ورع نیرذنمو مارخ نب ورع نب هللا دبعو |

 هللا یطر (یسواالا ةرمضح نی دیبساو ناهتتلا نب منیهلاوا)
erie lessنیمجا  allesاتطعا یس هلیلح هنر تباع  

 ینیدل روب ارجا یراش اقن كملارابشم نیعل ناطیش 4 یدا رو

 ia 7 شف رعلا شعم (L هلا دوعص 4 هبعع همه مهار

Fg)!هک  lalدم "ی  anهتد ض ع هنس هداز ردارب كيلاطوا  lib 

 لاصتا sult ( رایدلبا باسا ang نوجا لاتق ران لاعشا هلکرسو

 یس هتربا و راحود هشالتو فوخ شنا هلربخوب شدرف "«رفک © یدتبا

 جرزخو سوا هلق (cl هع زعلاب aa هلفاق كرا ول هندم یوک

 Loose 1 ید اقول تداقرو نوادعرا هد مارا نیک د alg یهوجو

 هلم زب بول وا تعب "هدادندرک Clery ale هللا je) ott ترضح
Cte 1تیفیکوت + یدثل وا عاّمسا زکه داوا لادحو  LEن رامم  

 OF ر شم ٭ رایدلوار اکر د هل اح هانکتسا هدننیمز ( ردیلک در دیه

 مزب هدهداموب رکا هردقوب نمتامولعم ندربخوب مزب) یسیرب ند هنیدم
 رطاخ شخ تیلسف alge ( م هن basil یزع و oY هسی اراوزملک
 یلدا وا هج وته 4 هر ونه هش دم راصنا *هلفاق هد هسا ی دلوا نیلا



> ۸ ۲ 

قا ییددلوا ose نراعمراصنا تعسهداالخ
 "هدسح هلیسل وا عیاش هلاع راط

 3 اصداهن اعا Jal “صز gi ال اب ندننکحر dbl lasts یشل رف

 |use ندن راقدلوا تصرف زود obo نوا راسخو ت رصد

 Axes هد هر وم هنده vals oo هذارطا دالب مارک

 Cina! pele یل اعت هللا و yee sh ory ی

 ake gl) Gal ترڪ لا هر هر ونم Au دم ندمارک نب رج اهم هروک ||

 لوا هتسرب ند Anas تعس ةيلاراشم ate هللا ی حر رد ۳ الا دبع نا 1

E TO 
 هنن رلک دليا  glesت دوع هر همرکم هکم رب ار هلیسلا ت اه  onlطعف |

 رهس نادیتسالا دع ندنفل دم هلوا لم روا بات و تاضارتعا ۱

 هرخال اب هردشتک هر هش ده ریهش  (ams oy ye)یس هحوزو (33) |

  li ail coyنب هللا دبع) هح رکص اه دو  (Heیجد هنع هللایصر |

 | حوف اجوفیس هلج Chlsel بقاعتم یملاراشمو تع نع هروک ذمرهش
 | دیزیر دار و باطل انب رع ) Salse رفن ES ندنراک دابا تره
 | اق اعتمو Say ند هکم یدباربارب منع هللایضر Carry ش ایعو
 og هسش he لرد ا تکررح یجد هنع هللا یطر Coles ن ناعع )

 | تساتاوا مارا مانیخ ترش دنز دیرق (لاوع) :نالوا aonb ام

 (بل اط یا نب یلعور کب وبا)هد هب وین" اع د زن لصاطاو شا
 || Col be الا مت ه ر دثم ال اق هباصص cd ند اع all یضر

| DSR یر اس PSOE 
 | هندم كن رلت رضح نانلاءولص هيلع ن امسا aoc slow هک #۴

  + REرد هدن اب یرلقد روس تره هب ءرونم ٩ 2اور |
 هلته ج ید دلو |نیتم هاکنم Ly نوح | مالسا ناروالد هدم هکر ابمداوس

 (لسو ate هللاییص) NS طاخ هدلاحرهو سم مایوقو كن هیون ترج
pila! ۱لوا ندنشدلوا نویتنیهر 030 5 دز  asییاعازورفا ناهح  

 هکب دنا هناخرب Ke رهش لخاد ) ودنا راد هلیلطاب عز كمر دنوس |
 جو چ



> ۸۷ ¥ 
 عاعج اهد هکم (یدزاردنا هعلاطم ورک ذت هداروای همروماشدرقیاربک

 هدعونشمموبلوا . ردشغ د( هجا مو )هزوس تح ارزور لوا هکر ایدلیا
 guar ‘aslo لخاد les 3 dia هدروخلاس ps رب نیعل ناطیش

 ر ل وا سلح Chee یدلبا رادتاهب هر واشم تاک *برادا قر هل وا

 نب هلتهج یترک دتنازارتحا ندن اب یل اح تقیقح هدنن ایل ریسا تلالض
 سمداد .jbl كمانا تان داوحو ۰ شمروک Go نسو مرک ك نابند

 ن وجا كلا تنواعم هزس هبت رم یکیدت جوک ن دلجا غب دل وا
Sot de> |مدلوا لخاد هزکسلح ناذیتسا الب بولک ند هدیعب لحرب  

 یرکیدو NEF یرب بولوا ےسقنم وعمق Flas كاخ (هدناف) * یدید
atهدنسقرشتهج زا هس دقم "یضارا زاد ٭ ر دیکلاع ضراع  

 ءاقش هکر عم و قافنو GB تبنمو تر ابع ندهبحان (Call عقاو
 هر هدلب وب (Cae سلبا نائلوا قالطا ی دج میش هلغلوا ,ay قاقشو
 كاخ ی رات par (هلالا هيلع Jo) el اسر ute © ر ووا تسذ

 راعشایت ?gang DLS هر زوا قلوا نهم هلکعا تأشن ندروک ذم
 سلبا هدننر وص cas حش هد رعا fe داد ندروک ذم دالب + رلیدر وس

 a Ser باذکلا !abou? Oo‘ نوبت یاع دا a نودار وهط نیعل

 Ogres 63 مرکص اهدو یس هفن اط هطما 5 ost و دادن را در ولار

 ٭ sale ورع هبا عشو یب ہورزو ج ورخ یس «مز جراوخ نالبند
 eae ندنوبن رون روھظ جد كندج میش رافک* ر زانخ (اهعا)
 هبءرکاذم كر هید ( قفشمر دپ (cldl-p هجروک ge دلوا
 نیراد رع نهد لوا ند هلجج ماجرفدب ماشهنی یت "اوبا ٭ رایدلشاب
 هدنفح یسعلوا الا هسحم نادن ز رب كم السلاو ةولصلا هيلع نوحآ

 we kl نافتلاو رابتعا ee هلاحا هیر و wot رب ۾ یدلبا یر نایب

 بش اه رب از: بهم نه یدس و
 ل 98 هزاح ااو دعب لز و امه ت اذ ید و ن دنکدد رب وج

 pot @ ooh! hb یب دیعبتو درط ند هر IF دو دح هلیطرش قم اعلوا

gatاکو  Je) dod) dolielsoها  adeتاذ هن ( سو  
= 



 ار

alle ۱۹ شا یغیدلوا  plas lst;نانب  Fave 
deهلوا یی رف رط اخ  liseاتمه یب بوبح لوا * نکس شمام هیلک  
 ندنس ان داو العا كن هل د5 لوا aly روب فب رشت ی هاسق 33 2

 aal> “aly اب بولوا gum عع“ هناورپ هتملا رانروک ی نس رف كلم لاج |

 یدافم @ دوش ا رد تبق اع د راب ربا هرطق ءرطق (ع)ندنفج هلوا تیعبت
 یانرد رب DoS ناعا لها نالوا هدنس ale هرطق چ اقرب ?ad ومفم

 biased لهج gle یدلوا هجوتم هلهج وا بود (رولوا ناع

 بوئلوا بانا مدآ رر ند هلبقرپ ره هسارول اق اکب ) بولوا تئابخ
 ندنندب وز (سو ale هللا Jo) Sat هلیس هطساو كرانوب

 تب اصا ناق هرطق yy هنس هصح هروک ذم لت ابق actly gh دنا ادج
 یکج دیم دیا هلآ اقم هلیس هلج dhs Sits كفانم دبع نارداهم و یکحهدنا

 یدک at شو یسعد ( مردیا نظ رولوا شل Ty وا كنبا هلتهج
 هدن دزن اروش تنه تیفیک هنن رزوا یسلیا aol لهجو ایر یراکفا

 یدرارفوب * یدلوا ق رفتم سلح تیعج هلغلوا لوبق و نیس نیهر
 (بویغلامالع )بانج ail J gu DD تودنا لوز نیما لي ريج بق اعتم

 باوخ دماج هک و یراترضح بویعلاو صب Lill نع هت اذ ته رت
“VS Serer ere AA NEO 

 سو ale هللا لص ندنکب دلبا تالاس ر یاغنا هلیق ایس Choy وس

ffندادعا دیاکمو نیشذاج ه دنرلیماسشارف همجو هللا مرک ییاضت رم بانج  
cul |ادخ مش لواو * یدروب  gay)هللا  (Ghaiهدارا بج ومر * 
Seداعس یارضخ درب  sledوبنروغا بولی  obیب یراک ادف مسا مع  

 AS ناو celal هلا لهجوا) هدقدر ارق راوه ه یدلبا اا قم

 Ss هطیفم یا نیا هبقعو SUL ن رضنو ج اج نبا هننمو هش و

 ۳ at اهدندب عی ایقشاو (ادعن هو ص اعلان

 یارسنک وش هحوتمو old هرعطلا ام ی ارجا بولوا عج هدلحرپ
 | نارداهب ییرعماوقا قافتا ay Dp) ol هدمرصیرلق دلوا مانا لوسر

 oly ab Ces ale ae ام میلادی 19 pie وا

۳ 1 
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 "هدع اق ردق هحابصو راذگکوتشک هدنفارطا نوبام “راد هر زوا

Keesرادتا ی ارا. قرص هل روصرپ هن ارصبتم 4 ی ر  ablراب  @ 

Jo)اهلا لالجاو تمطعلاک هساا (لسو هیلع |  Eندنر  

 Gb جو 3 9 تئارق ی aie "روس (س) كردیا ج ورخ
 نیعا ییاعت للا کک هلي سعا تخادنا هنن رزوا دش نيعالم ن ولا

als.هدربرب " bolناور حو ر ندنکب دلکح  F٭ یدک ندنرارا ی  

 رد eS Ae sual یدلبآ تباص | هتش LOS ره قاربط نالیحاص وشاو

 هلصالخا لاک (یضن رح)ب اتج * یدلوا لاله نیس ۂتخادنا ,دارکلا |

 نکیا هر زواتحارتسا ,دنوامه هاکب اوخ بولوا اب رک ل وسر باتم بال

 || ریدقت دم Walled (لیناکیمو لی اربج)یرلترضح (العو (Je قح
 بودنا قلخ یک شادنرقر یرزکیکنا هج رکا ato اضتقا م هيلا

GLE II,و قو  NSF SIS,هرعزآ *یدبا مسا قلخ  
 KS هدنوخا Gib هلکرت هش ردار یرع قوح ot ولوا ی ار

 ی ay اناد بیغ املا ) و باطخ wal (یدردناقل ر اک ادف

 ذخا,دنلوب .«ردمولعم رکج هيم هديا كرت یزرع رع سفنر, هل نمرابتخا
 (هنعهللایضر)اضن ر ملا ىلع نوح رازس )ەد هنا ةعفدو * یدروبباوج

 ناح یاد (اسو ate هللا (jo هدب A روغا هک Kv هلوا یک

 یورندرب SMI یدعا . یدلبا راتخا ile كلا راشم بودا

 ند ادعا راخ نرضم قبال و ع اب در و لوا نی کتو لوز هدمز

dlabsدنا لوغشم  CIباطخ  Seeهنر زوا یسلوا عقاو  | 
 ( لی اکیم ) ترضحو درا و ههل ا راشم نیلا رس ( لیریج) بانج

 تیر وم le هبج وام یاشا ح ابصبات ق رول وا دع اق هنج وایراقاا ید
Hallقح نیمالاحو ر ترضح هک )  tore Ykیلعا )  

 (رد هدکلسا را فا هاکتس هد العا ءالم ۸ اع ق الخ ( هنع هللا 09(

 aw وب تیص fo Be ترضح و امد دن رگ دان د زا هارد اتس

 دن روصناسذا Gal ناطبش هدک دلبا برقت حایص * یدلبا ادخ 6 راب

 ها ندشب تب س ا ۳و شیک ی ieee ح

AWS 

 — و و و یو سس ~ ۰
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 1 EE ار وطنالوا 2۳ ee 3 نر

w=)هللا ی ص (  adsسو  ortهدنفایس € (ریدنکش مک كرمپ دک  

 @ alg د ولا رابغ تویلق و Gobo y ره antl JLar طسب
 Soul رظذ س وس ام لاصیا وی وبن هناتهاود ندنفا ارا نداعس باب نکل

 نیشاهدوسآبواورون هب هق رخ لب هدیه انمتلاسر ب اوخ هم اج كلا ذرب

 ( lai ade توبن یا را دنس ) ترضخ ,دهاشلا caret ب اوج

flo deb ail,۰ راددلوا تأ رج زادنا یاب هتلاخد هنوب امه 4  
ai whee( عا یصرر)  shyهنیراقدلوا لوخ درسال  

 هلش التو ب ارط ضا لاک شد رق نیعالم bl مایق قر هوا فقاو

Dودنا لاوس ( یلسو هيلع هللا لص  Dotنواه هرثادردق هحابص  

 ( نکس راروص یعدش a یترضح لوا ی دوش ۰ Ko els نف ارطا

 هرخ الاب ب ودنا فیق و ردق تعاسرب pl راشم ندن راق دلا یب اوج

 قاری یهانتل اسر تاذ یوصسج و قالطا یا (he وا

 (اهنعهللایضرا) هقیدص*هشیاع بانج (Cols . رایدلیاقافتا |

OE ۱سو دیلع هلال ص ) هلا تجر هیاس  Cیراثرضح €  

 oli ب E ۲ قرهلوا ok? DS ay داتعا ندانعس shine نوک. رت ۱

 قجمتبان بوت روا هاب راف رش یادر Got و امه مس ل رام ی ۳1
 sri دكشر de pic ale هدنساوتسا تو و نرم ینعل هدتف و ر

 شبا ل ابقتسا abt 92 وم طاسبناو ر ورس لاکو نانج سودرف

 یب راقدلوا ترج ?of ( هنعهلا یضر 2 هقیدص مردپ نالوا
 قلوا تمذخ زو د هدد و رند هتوا هسلا مردب م رلید روس ناب

 Casta !لوسراب D هلغلواهد: :سو زرا ق و هدنو LPs Me تیعمو

 هرای دروب مست هلیب اوج( کباب Lasell ) یدک ں ابا لاح حاضیتساولد
 5 ركشا هللا ر اسع راهظا هنفیدلوا لوبق س رف ده كنس eo حر دپ
 عازم دلاسا ردپ عل ردد هب ہیک دنا لوا ن قح ه یدلوارورس

 یفدلواروفوم GE ثعاب كر و رس ت رک نیکد هب etal ید اش
GE Cap Me) CLI SE 
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 at با 75 نا

 | ندنفدلوا هدنسو زراتارع ھو <dd o ) هنعهللا (coy رک[ قیدص ۱

als gb ۱دن  eisجد دلوا شبا  io ol KGرالاس هل الوا یی رب كل  

slesاينا ( لصفا هيلع La)صیصت هب )  OLS altنال لود نسخ  

 هر شاه هنرزوا ی“ اق دخ 92 كد

 wa قازوغالق td ن abl دبع ) ندن دارفا یس 43 7
gla |قددصبونلواهل  | SS(یرهفنرج) ناثلوادازا نکنایک ولعدبع  

iS ypو  dy ovalsیسهبناد تلالح توظسوكمروتک دوسرآدعم  

dye.بو راو هرافک ما یر زدنوک ید (یرکب یا نی هلادبع )  
 تم SOM رابخاالال sk وق و Seay) هد اطظفح دن ھام

Jadدر هیلدابممو سوت نر هه قا رظتامزاولر بت دانی اروم هنن  

Sale»وتم مر و راغ هلا قددص  a>وا  idlهرض ول ۵  pendsداخ  

 ترضخ ه هوا كراب ادخ نوع سیا رلداءزع دن * تب ) ea تس

 (ع) epi نایب تربح نابز gh وکیل هوا رال اس هلف اق ین رضخ

۱ ie di OE Sele هدنفره | 

 را aay و وا و ناو ر هیدن دم هارمس olla girly عادو زیرکشا ملا
 هدئس 9-9 زر وک ذم ر ,(os ان اوچ وادب ج هلصاول اب(هرون)

Gly)رمش موسوم هلبعان  woh at,ید دل وا ر وهظ فحاس یاس  
FSTقلخ جد نیجرکوک  Jatنالوا ران لخ دق  MSEدال  

 یلخادكندیادعا تولوازا درب axe د هل MeN ادیب دطروعددع clay وزاس

 ناطلس بقاعتمین وبو شکچ تەن ام د و رب هراغ باب نوح رال واراغ
 تعذخ قلراد هدرپ  كلسو (ale ieee توكل را
 ےشح هنر زوا راغ GBS tH ]201 تیپ وی عر نالوا ?JA هلیسلاع

 ه ردشلیا قیلعت یخ دافتخا Ene هه نها راصحهر ادعا

PSكئ و ۷ 2  Laoتی روهشع ردننف كم وسزیا یس  
REE ERE SSSR TET SESهک ت جم دو جت  

ray ۰ ar an ones | Sollee ۳ دا 5 aol | 

= 
= 
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 adil اشم یوجسجو نامصعسا (یی adle نیزرک) نالوا
 نال وا نیمز ج رب باتفآ كتل اسر نامسآ دیشر وخ هد هداراد داد ا ںاتش

 نیزرک )ب ولوا ادعا ناعشجهرپ بش دیشر وخ ی Jel gf تداعس مدق

Cattoنزرک )تح هرلیدم ءروک هنسن یریغند  Serta (eleیرالبا  
ZL,هده اشم  AE!موق ره ب ویل وا ندن  | guyرکق انا .دکم ر  

 yC هر و )راغ لر هدیک هلع نزرک ه Gal یتیم هد رهشنالوا

 لصاورکا * ردشءام ورابا ند ءرافم وشا کب واطم برعلا سشعماب 7)
 هراغم oS دید !Cs لوخد هب هر افمزک هسلا هدنسهیعاد قلوا خام

 Sh eg خم Obl تعس gis < افلا gl gl ادب ودنس هه>اوم

us Ur SS 5شید ین دیش رق ناهذا یس هع  else!۳ زرک  

 هو جس < ی رات فارطا ب ویا رابتعا عع“ ةلاوح هنس cole i (هملع

 هرب هلف ان موق اب ) كذلخ نب هيما ند acs رق رباکا ارخ وم و تبظاوم

 ale هللا (Jo د دالیم ار ز ه كيم رک هب هراغم dia) aay راتخا

 كن هراغم Bagh زاس ee ie هدنسوص ل وا Aten قرق ند )اسو

aslناسنا  cas Geyتدوع اسوم هنرزوا یسعد (ردناکمالا  

deal!لوا * ( توبن جوا باتقآ elutedةیعلاو ) تدواعم رزرو بک 
ESلاح ناسل  ablهج دیا راطخا  gatدیشر وخ  dleهعفد جوا ارآ  

 رک ذلا فلاس هدعو تماقا دنن و رد روت راغ ردق 4 Pega aT د تب ول

 بن اوج و زادنا رون هرات باب حراخ یک ناب اتهام ر ,دروتک یر هود
 هلغلوا زاون هعماس یسفن اه یادص «هللنوع (tie ندنسدمب را

 !(ye pa هللادبعو 4 هودرب هلا ate) هدا یط را)» قد دص انج

 نانع یاخرایرغوط هیهرونم te ندلحاستهج بونب هب هودرب ید
yt!هدنلولح لاوز تقو  Gobelكتسرپ نانلوا  pSهدنس هیاس  

 ۰ رايد ز وب باتش هم داق كن رم هرکصن دتح اّتسا Sule رادعمرپ

 نالوا دیعس ماو لوصو شف رش هلع مان Coy 25D نامز دعبو
 یاضا اهلاراشم «رلددلوا Joy gl تبغر هنس هناخ كن (هکت اع)

 هرزواقل وا ی 5 رازویو los بودا ue j lize هبیرادن ?Lat ےسا رھ
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> 

 دورپ هر" رورس لوا (Gye ه یدلوا یراسمهرشو تلاحت زب رق ع

slهد ذعتم للع مودم كر دنا رظ د سوساح ءهلاحا هنفارطایسهناخ كن  

ablنالواشل اق بول هد هشوکرب قرهلوانوبفم  AEنوب زو فیعض  
 لواو ۾ رادد روس ص افا ه زا نایح هلبس هکلام ندا هدهاشلاب نویفر

 یلاع ت رضح ر وضح قر al Ae ندنرب SANG ناوتان دنفس وک
 وبشا زفجم 93 لوا * یدنا رای داغص یتس هقرا dal وا لامو ر هتکوش
 | بولوپ تقافاندللعو ماقسا یتیدلواراحودو بول وا هزاتسرت ایح هلن افتلا

Ord Jatودوس هرزوا ترک ردعلواو ۰ یدلشاب هغ ادوس  Ke,هل اب  

 © یدلر داوط هدوح وه Exhale: ae ندک د لنا ES "هل ات عفد راضح

 Gle ماهد هنس زکس نوا ماع هلیالاحوب نویق نانلوارکذ (دارطتسا)

 هداتف الخ نامز كهنع هللا gon «قورافلا رع) بویلتوا هدنایح

 ۱ ووا قاشمرفس وبشا (دارطتسالا ٭ یدلوامدع SL < هحوتم

ols | SEW هکر دول یرب كن هنعس عد او نالوااسعو ر cl oO 

 لاک نکی دم  Soleارس>و  asتدوع  ablتالهح وا هدا | یرلک

  ale) GaAdبولو مکره (یب هف اف یا نیا دوخا (مالسلا
 | هو دزوب هسا Ul LAH 2350 یرلک دا افتخا دوخ اب هساا رروتک
 نب هقارس) 8 رزوا یسایا دعو راهظا هدنلوپ Coa sal ناسحا
 قل وب لسو (ate le یرشللا دیس ترضح dll) كلام
 elem سا یب هب وب سفن سفت یوی هتف ر هتفر Bola هل و هلیسو زرا

CEمالارخ او  Soeی لسو و ی  CoS 

 هل | J AEE د اب هروک هن E او ste ار هعرف

pet?مالا تفام تولوا لات سا نز  sje)ادص (كمالسلاو هولصاا  S 

Sovنوشروفرپ عي ۵ یدتنا سح  Seیدلبا برفت . pies 

 327( دکل تب ق ie 936£ اذهان دق ا را «
SACL ee et ملی وحس ) 

 نا دنس هیهئو راضحارخ اب كما یالوط ندنسلوب oy رب atl زوا |

iy 
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یدلر وہ شخش تیلست هلیعاظن a مالک (انعم هللا نا
 راشم هد هسا 

etl dpالواو  gabلاوس یبس كن اکب ندنسیماس بناج ماع  

 كع دنفا طقف ه تسود یل اح یدنک هللالوسراب 2 هنر زوایس دنا

 (تثش اع اتکا ملا ) هلکعد (مرتسا نیسم US اطخ an رج ات ئ ومر

yar |ردق هنن زد یراق ابا كن هقارس ندنرلق دروس امد  abl onو  

 ad Lisl تل Yo قغ دلوا لال اود Gee cleo leg هقارس
olكردنا لال  ( دیشب ail be)اعد هدنن> مصالخ (سو هيلع  

 (odie ( ع.دماتربغ هنافک "هرزانخندواعمو ندوع ندرو هک كروس

 ند aby 9, 3! دلوازاجودق رهلوا یوبن ی اع د !sleet اج ر ضرع
ls yaleشا قطا هت دید ندنفل دلواشابا 3  a5دک  

MG >هلوا  Kall camنسل روس تانعو ناسحا همان ناما هعطقرب  

 اطع او الما هقارمس ةجرتسه دهان dal (رهفن (ob هلکان

 | ییالضو رشیا اردک بالکو تدوع ay gutles هن رزوا یس روب
 ی دیس هم اغرب كب ره قدرط ٭ یدلنا تر دعم قرص 4 .داعا

oy»)الا بضخ ان  (ILEلهج ولا موق رح کر دیسلیا ف داصت  
 ترمض نادنس هلو هلتساوه كجا الع دن 4 وطیر هوددوعوم ندنفرط

 هزع دنفا سو هيلع هللا لصو») كرادن ردا a GE رداق هب رحو
 ale هللا (de رک Mul. ‘ob y هر زوا می" لعنت @ یدلدا کال ره ر

 Eels راتربضح يالسااو ءولصلا هیلع)) ef یادش را (هلسو
 لاعع bus هدنلول (یدلواماع ose )ەھ |ینیاوح (رد ob رب ) و لاوس

 )بو رو صینی دلو ت وشم هر dled نون رکو دک دلیا
dedدک درب و یتباوج ( م دنس » Gr bbeهراشبلا  CLDمالک  

 as كس Wainy بقاعتم cat داوارودص بز ars ایر ig ls رھ

 هک ید ۲ مس یب نم ) ٭ رلید روب راسفتسا یتفیدلوا یهنتم

 یزوس هل اوج( رفطلاو am كص جر یتعب تيهس ج رخ کباب 2

 at روک ی هبوبنتحاصف و تغ الب هبت س وب هدیرپ * راید روپ لاکا
 هلیس هد وح و »یاعف ر at hale cy و ندا ناعم هدنرارک رام نح 9
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 یاهبارصع بالک C یلسو هيلع هللا be > قر !dy مالسارب ار
 ake و (دارطتسا) + یدلنا هح اسلا نوصم ندنض رعت اصطب

coy )هللا  led) ahh ) areناطاس لوا هرکصندقدل وا مالسا هلبس  
deزارفا  jo)یتیدیفسراتسد هل رلتداعس تصخر ( كلسو هيلع هللا  

 تاودا Ale ربیک ی انو لبطو © یدلوازارفا لع بویلغ اب هغار و

aseوتو عجج  ovندنکیدلبا  D dle Apeسو هيلع هللا یلص ) 
Gry dh ti peeد رک هلغلوا یر وهظ تطاس نز  GT GES 

 OY وا قی رط *"یدهم لوا (دارطتسالا ت * یدلیارام و دات و ناشورپ
 تركه هعیاشكن رلترضح COUN كلما ةواص هيلع ناما رخ! فص ماما) |

slewدمهنکس زا وت هعماس یرلت  agaحایصره لانعتسالالحال,دو دژ وا  

 ,دنتفولاوزوتع نعهعقوممان !Cam) Grady هحوتملابقا ald لوا

 هبرسههنسیم رب ۰ ید راردیا تدوع ب ويم هديا JF هباتفا تر ارح
 هرارجا ارجاک ی ابقا عسا رم ینو ک یەت رارازاب FA نوا كل والاب ر
 + رخ یدمک رع رل زوک ی دلاق.درالو ) .دلاوزتق و ل ولح و تع راسم

teهر اد لخاد تاو دنا تدوع كر هد ( ندا وډ *یدس تاتح  

 یدوه رناالو ee AS an ده ies 9 9 یرافدل وا تح اسا

 زکیداوارظتم « مار ؟لاریشما) بور وکی ب روهظ نویامه بک م |
olsوا ( تس ۰  ytتو  ga Lee Salهل زا ۽ ن اج هاش لو ا  

 | «یدلوا فیرشت یا ور هک! اطع ( رولک oS لع یل اص ینلاص

 | قرهلواراسمز رکشاراصذا رایخاندنفیدلوا تراشبزب ر رکش هدنس هقیلس

 | یاکاخ gl Bape لاعتسالا نی زط لع یر اسال oy ین هو
 هب « (هزح) . عقومرزواقلوا si ade atl jo) gat ترضخ
 اک رد Jgnseds plas aa oo 4 یسوبمدقو تع زع ن انج ەم داق

 ) لاو ب om )لوا لاها هوجو هفاک و , رلیذل وا تیدحا

 ودر an Lo Law cle لزع دنفا اكسو ate هللا لص

 | هتدم ۾ رار دلبادایقناو صالخاهتسدلک ضع هلم الس و cil عاوا
 | عویشزادنا رب یولط ربخ كلا لطفا هيلع تویترهم هتسلاها ءرونم

۲ TS 

TT 
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 OS رشم هونا تواعش هورکو نونم نینموم a5 < ضيف ه ی زهلیسلوا |

 | مسلوغدمو لابقتسا تمس هج وتم قافت الایلع calles رلق داوا نو رح

 نیدحوم نااونشوخو مالسا نانانشاماقم * را داوا لاج روب یاشاعو
 سرو ده یاابح رم ٭ تبب)هدنساننا یدمآ شوخ مسا رعیافنامارک

 تام . Sle سودرف رخ ون لک یا مدقمرمخ * لادتعا لاهب
 غ نزهر هل زوس هش دنا ناخ :ممآقوذراعشاو رکنا قوش تایا Alb ر
 بول وا opal عق وم "هداتسیا اشاقلا لجال مانا ت ام یر وح ok و

bt =}نم ردبلا  leولان  eels۰ عادهللایدامانیلع رکشلابح و  

 * عادربخانابح pila sl o¢lell مالا <o انیف ثوعبمل ااا

Poe desنیدلاتع رش تما ویسرا بهو * عاقبلا لك ادم  

 هنوب Lal < شکلددوج و هدقدلوا عن زادناربهدرپ لب ابیا ء عاطلا

ookهل الم رو رس ور وح لیاع نالوا  a.۱۳  

 تولوابلس یراتخا SS ھ ندنفلدل و ااعص وراسم تم صقر

 . رایدلواهمدم دروآ تیص at زهق رف و هم نعژ یارجا atin هو رک

 ىىدنود یراللد ق all ad وش عاقلا قود عام یاب رد نر ره و

 تر ذعم ض ىع هنیراذدل وا ز ادرپ هشدم هبت رح Fis ربا یرالععو
 زورلواا هق او @ راددلءا تع راسم هر ىج LS عضو یافتسا و

 5 سلطا ی العا فالف هک )ردمآ و تیانع م وب ولو رک ت داس

 تدش نا T راد "هرایسو شه pS هخرج مراد هلآ راسمو طاف

 بکوم هرخال اب ه ی دیشبیچ هصق ر هک هصرع هلا راهفاو طاسنا

 cA بم فو (OFS بوئلوا قوس هعقوم مان (ابق) نواه

apoن اک هدنس  (م وک ما Obمده ) دعس ) دوخا Cs ate Cj 

 خاسفرشوتماقا نوک حاقرب قرهلوالوز شف رش هنس هن اهم یب هناخ
 هراب در و تعراسم atl ابف دم هن ر زوا all “دارا نالوا
 ند همرکم SG مرح oli pam اباحهل|لضفا هیاع ایدنا رالاس a6 لوا

 د هکم age) و هللا م رک) ىلع ٭ نینمولا مما هرکصن دق دروب تیر

 ندنسیم اس بناح Ce Yl دع ولا قداص نرضحو !Gals اهد نوکح وا
== 
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 ةياو ر ىلع *یدلبا ترجح هب ao فنب دم غیلبتلاب یراتن اما ناثلوا كل
 هتسهرادا هرواګ تالک زاردو رود هلاراوسل دل ond لوا رافک "هلذخ

 هبلغ ی ارالد یور هد هسا رایدرتسوک یکنر هل دا رپ كحوبب abl زاغ 1
 تاولصلانء هیلع)رشبلا دیس هلفلوا رک, قلج هدیر دیح غبت تآ رح رفظو
 SIU هدلاع ینب دلوا هدنءقوم ابق رک ذاا رام یراترضح  رفوالاوهام
 بژی یداو "یطادخریش لوا (دارطتسا ) © یداوا.تم ز الم نع

 ءانب هتغب دلوا ادیب رايجلب ویس ددعتم هدنتلا یرایلاع مدق نکردبا اعطا و

 یراترضح (نجراهیلعییص) نامزلارخآ نالد هد رم مس
 عفدنم هلیسعا حج هل رلیماس تسوب تایحتس د

 GW درب نیک د هش ر رخآ بولوا
 (اهتتاردشمام ر وکی سب رغآ

 باک نم یکملا دلج
 رسا ا.د وچ
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 هججو

 يت اک دقعلا ةطساو Quay ه سایقب تا ديم شیلا ةمدقم ةيرس |ا
 فوفص یاش ماظتناو * ساسالا سا یارا ماظن لوا ٭ سابس |

 au راترضح ٭ ساتلالا باوش ق رطن نع هناذ تس دقت ه سابو نج |

 isl تراع jou تام نقی slyly AIS اوا :
 © یدروس قفوم هنادب هیندم دلج AM dell dab یجترب ||
 دمدقم نالوا ایفصا هورک ی اارس رالاسو افطصا یارآ ریرس راد رس |
 ,al معلسنلا هلا ىلعو هيلع توب ,als tl تلاسر همان هلساس |

 لرمخ او هنتمرح یس هلیلج تیم اخو تلاسر یور بآ لزعدنفا |
gs ۱مرلباز اينو انمت ند هیهلا هياهن ال ام قاطلا یم اتتخامست  

 GK هیرعه هنس )۱(  (میاقو نایرد {Jed ( )وج
DEPE + 3 eis cbs BN PILE ®دو و ید و ( Awنولامه ن ریش هعق و  ) PSR 

 ن و تر دھد (اف) SON فلاس یرلت مضح سو ale al یلص ۱

 1 دس لم حابصلا ىلع ناوک a تولوا ل -gree djals توعد ردق

 | راجا نب قارشا gus راربالا دیس یاب رقا o رایدلوا لخاد هنن رهش

 | باکر كعاطم قی هکسون ناطلس لوا هلبا ق ونصب" رتو فويس دیلقت |ا
SOE, SCE tes Ae ree a aE 66 4 سم بو 

& ok eA 3 
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 نکردبا نارذک ندنکوا GM ف وع ن, ملاس ینب رەب و روب هدننانره

 رتاوت هطدرخ موسم هلیم ان (انونار ) ءانب هل ولحیقو ی زا هعج
 هم السا رفن زوب نالوا شابا ع اغجا outst دجسم عقاو lt نالوا

 یراقد روس داربا هد هرص ی راک دلبا Dd ءادا 554 وا ماما

 ساس نیهر هلس مد العا ءالم UY اها دزن ی دنسپ احس هغیلب هبطخ ۱

 ن ولیکج نیرفآ كن بلک هدنقح ندنغب دلوا هد هدارر ونل وا نیسو ||

 بولوا عج قافت الاب كنيس دابع Coils ه یدلنید (هنع هللا یضر) |
 (هعج موب) هزوریف زورلوا نوجما یرلقدلوا قفومهیادا یتیزامن هعجج |

ancبونید هپ ورعلا م ول هروک ذم م وب هدنیلهاج تقو هکنوچو شملق  
 Elda زن یسهلیلج تیا Castle وب نم ةولصلل یدون اذا ) طقف
 رشک ت اف التخا هد هدام ول هحرکا ۰ ر دشعلوا لب دبت sl هن ز زوا

 اب اعلا لضفا هيلع ( ابن الا ناتطلس ) sled دادجا هد هسدا راو

 تسانر بیز هکب را (یولنپ بعک) ندیا تقبس یرک ذ هدنس هلساس
 , كنس هلببفو موف Dal یفداسصت هب ( هیورعلا موب ) نب دلوا هلیبق

videمسارح یارحا عاقج  dheندلجا یرلکدلیا تسنهنو  MWg SS 

 ند هیجر رخ یابقن ةیاور (deg ¢ riko Cables هنوک |
 للبا نارق els acy رام السا هنن دم ate هللا یضر ( هر ارز ن دعس )

 ندمارکب احصا هلهجو gr لیصفت ہد هلاقم ججج وا یرکب هرزوا
 یدد روتک هب هن دم BEI راد ars هلل | یضر (یربع ن بعصم )

 هدند زن هيلا راشم دعس راصذا هوجو یایقنا نوکر هدنارتقا دعسناوآ ||

 تدابع كن اراصذ رکو دوهم كرک 2 راد هبهذمو yo ق ر هلوا مح ||

 تاعاط یتراج روما ن وکل وا بولوا یران وکر ب صوصخ هنب رالی
 @ ردیا تبظاوم ab Soke تاجانمو ادخ زابن هلا لی وخت هتادابعو
 Nall صیصخ هتادابعو ت اعاط یزو رف زوررپ رحم لاونمرب یخدزب
 یرالبا رک اذمو هعلاطم ضع هدنل وب ( زرهدا نطر ولوا بس اثم :

 مالع oper ماهلا نالوار وهط ن اق دارس رک ولج هنر زوا

dus eo |وکر وک ذم * زایدید ( هع لا مو ) در هب و عا مول هلیس  ob۱  

 سم



 «رتو
Lelaدم  ayهدنتمس ( تاععطا عیعن ) ند  o>)هضاب  ) 

 GA نالواعج هدنلبج (تینبلامره) هدهبرق نالوا مانا دزنایز هلیسا
 كتم الساماما هعج 9( ale رل بدلنا els هر دعج هولصیادا مالساررفن

oyزان هعج وب و © یداوا یس هعج  Seقالتخا هدنسفح ییطخ  

 | هدرخآ دهم تیاورو (ه هرارز نب دعس) هدتاورر بوتوا
 دوعس زو ر یک gi دنلق داتسا هر ام هللایص ر CAE نب بعصم (

 هراک درو رپ ترضح یاوتحا oa یاضر یرلٌدابا راتخا یر وک ذم

 فص ماما € اهتنا + یدلنال وزن یس abe هروس هعج هلکعا قفاوت

 ناورهل ونادالا دعب ینب زاع هعج یرات سضح LL) لکآ (ade اینا

 یی هشدم قارشاوراذک ندنکوایر هن اخر ell قارشا تولوا

 CD هرلندیا ز این Gi داعس ترفاسم  ردیارارقسب dl ل وزن ی ان
 ءوطخر ندلمیییدلوا رومأم هلغلوا مملست هربدقت تسد یعامز كمهود

 تجنز را ود هلل و زن ی اع دتسا یزکو دنک نوعکو + pod ورلبا ||

Chelهدانناو ه یدرار روب  Clear)رف تداعس لج مات  A cle 
we,۲ رارق هرکصندک دتک اهدزارپ بودبا فق ورادقهرب و مارآ  
collلواو ه  uleهعفد كنەود توئل وا ات یون رعسم  alیک هد  

 فلاسی (اعدج ) © یدار وب SEI ey بارع عضومیرارق یاج

 لوصا 2 ر دا تد وع هل وا ل Hey تکرح ید ندار وا هرخالا رک ذلا

 Clos ate هللا Jo) SU زارط جب دوه هدک دلبا تراثه هدوعق هرز وا

pamیرلت  celءاشنال ملا اذه) بودنالوز ندن ر زوا یک نجر  

Calلحموشا ٭ زاد روس  Slee)ن  bell Cyl seتس رت كن ر  

 PEO (لیهسو لهس ) ند راجملا ن ess نالوا یسهدرک |
 هی دیا (ردیعسا عضومرپ هد هنیدم) دن رح ثور وم ندورج یر اباب |

 هتداعس روضح ناسلا فلاس (ذاعم) هلتهح یکیدلبا رارق sale gl ذج

 Dyer ردقنره یرابحاص دب ره gle هللا لوسراب )بوروسز وب
 هاوت د نامه ۰ مردنآ Agel یکعا عانقاو ءاضرا یرلنا نب هد را هسا

ard gl Solیسعد (كروس نامرف نسسان یل ام دج  "Sooty 

le Fe٭  
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 ۰ Sole لحس لوا gt por ( مالسلاو ةولصلا (ale مالسا امم

 || یاعور (هنع هللایطر) ی ر اصنالا بوبا پا بانج هنب رزوا یسلب | كلغ
 | هددسلکد كنونامه ld قبال مهنارو Be هلا لوسرا) تولواروهظ
 || تماقاراتخا هدرک هناخ رک اج نیکد هب هحلوا pols یلاع دهم یانب
 | ضرع .دنایمز Co ولوا تاهابمورشف ثعاب هجزکلوق هیارولیروی
 | یسنلق هیهت كنهثوکرب بولوا لوبق ن رق یساج رو * Gall ساغلا
 || كنس زا ود هنرزوا هداراو رما gill هيلا راشم ه یدلر وی نامرف
 || ه:ماتخ ن ورام رسم هلا SE هاو تسوا یتسایشا نانلوب هدنتاق تلآ

 هداروا كن st pam (ةيعلا لجأ (ale توين ةناخ نیشنالا نيكد

 هيلع هللا (eo كالفا هصرعزاوس هکب لواو * ی abl بیست ییناکسا
 | ۰ یدا یدرومب ,cull مارا هدملاراشمیارستدزر دق هام ید )سو

perروضح نوکرب ( یرابلا هنسع یضر) یر اصنا ب وبا ابا ت  || 
Gl wl |یرله وبن یالاو تاذ هللا لوسراب ) بولوا الا  BM 

 ۲ 1 اس یدک یزنکدح قلول هدیراو و یرالوق هدبلوالاو
 یتسلرویب لح لیدبت هدنج Code هروک تحارو باوخ el بشوب
 ند ساسا سسوم لوا ۰ یدنلق Lal باتا abel س اعلا

jo)لرش رسم ماتح تعرس یر لت رضح ( نیل اعلا هلا هيلع  || 

 أ داتعا ged لع تفلک تاذل اب نوجا بیغرت یمارک & احصو دارم

 || ترغو قوسش ناب زات هر اصناو نرج اهم تاداس Abb یراقدر ویب
 | ندااضتقا بولآ یسکوكمروتک بوکو د ELLE ن دنغی دلوا
 ناهابمورف بجوم قمذخو و نرغ هنتاصوصخ كلبا لاا هلعضو هرارب

 | یرلکد روتک مي رکر رب سکر هو راردبا تمه و قوش ر اهظ ار هلی
 || بونلکوب رشکیا رشیکیا (هنع هللا یضر) pol ن راجت بانج هدلاح
 ۱ sess ن اا e ید رلبا فطع هادخ لوسر daar برب

ot Ko etینولتق هللا لوسسراب ) نکیا هک ندی ؤبن روضح  || 
 | دار سانش هقیقد Joly ۰ یدید « هنولمح ال ام ىلع نوامحخ
 ,dl راع رڪ تس د یرلت رضح (ریدقلابر هلع لص ) ربدعت
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 اوسلیعس هب (Gag بوکلیس یی راحاصو بولیس نیریتم یو ر ك راغ |
 هنس جو | قرق هيل ام ( هیخ بلا MMS کز ولتقب نب ذل اب |
 كهلار اشم هدنس دعقو نیفص ن الوا نو دح ی انشهد رڪ ضف :

 مق اولا ین هک )رايد روی اع ا خج هلو | ت د اهش ary لصاو ۰
 هردشل وا ت داهم هبت fle هدلاح ییددلوارارک ردیح رادبناح :

AE’ PSS. |در ی  
cy atlas ۴یر كخ الس  dillهک رد هدنن اس یدل وا فرمشم  

A, :وازارفارس هلمالسا ج اهتا دیشر وخ جات هدهب رحه هنس  SY 

alg د Laws مدعم هلا دوج هوحو هيلا راسم هکر دمالسنب ANAS sy 

Chg ate هللا ىلص) موقلا دیس هلقاحلا هناوذ نالوا E24 ی وبن | 

 بولوا ( deتداعس لاحو . یدیشعد (بذک هحوب سل هحولا
 | لاف  Yoدیس مدق كاخ هلتل  als Ylهج (اه اف وا :ولصلانم هيلع

 تولوا لوم یاسرف  Dلاج ةن 1) هللا لوس ا  leeبآ ٭ زور

 لالذ  acheاطم (كزوس افصو قدص  attكغددلوا ناملار خاربمغيب

 نمط .د هسا ناهر هتسراو  BUتمايق تمالع) نوجا قلوا

 | و قف دلوا هن یس هم دقم كط ا رشا نالوا  ltl ataلوا ل

 |  atlهتساناییک كلافطا ندا ع ولط ندردام جزو نکو دیاهن ماعط كج
 هتمکح هن قلوا هیاشم هنس باب یسیکو  geهلاّوس (یتفی دنلوب  fmردنا

sual ند هوب هفت رش صاصخدرع كارب وباوج هرللاوس ول و 

 مرولی بوق  Cملاعیاشککشم ةجاوخ . یدید ( atl Joسو هیلع (
 باوج ز انآ سس یرلتضح  Doslylكن هلئسا كکي دليا دارا هللادبعا
  ffمدنالکد فقاو هنتقیقح .  dev dead*هلتسا بولوا ل زان نیما لیربج ی

 || تمایق تماللع ) هک لاوس یر ) ی دلبا فقاو یب هنقاقح هزوک ذه

 هکر دشنآرب كحجمدا روهظ ندنفرط قرش «ردیسکلواكتراشا نالوا

 PM . ر دکر ک هسلبا عج هب غ تهج بوروس ی دآ یب عون دالوا
 "صف كل ایرب « ردكم Ded لوا لا هدنانج نانهةایض) هک لاوس |

  yeردرکج + .
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 شلصا ,درکحلصا هدام نالنند رکج *هلصف وشا Cast YD هرد رکج

 GAGE IM Toby یزور ترضح بولوا ہرا رب هج ورا
 ar دلوا یظعم * یهام نالوا نیم ز "هرک Sele د قلاب نانلوارک ذو

 . ر دشلبا A ped (مدبابحالا doy )باک ندح ندلا لاجج ان الوم

gry!(ردیس هدام یماشم هحو كدالوا هن راردامو ردب ) هکلاّوس  

 ندنتهج ردپ هج رک | لازنا تقاسم هدهرص یراق دلوا عج كردامو ردب

 ندنفرط ردام دیاشویسم هزکب هنس اب اب كغوچ وچ هسیارولوبعوقو
 یسلوا alte هنس هدلاو Elia قج هوار دی تروص هسارولوا عقاو

 اأ هيس دهم ةبوجا (ردشعلو Gate اضتقا alles هل ا تمح

 هلبامروک dee وجا هیلاراشم ه یدلبا لح یلاکش دّقع كمالس ن هدا دبع
 ۱ عذر

 هلبس هیج ءمرابع (هللالوسر كلا دهشاو dal الا هلال نآ دهشا ) و لالم

 ناتہم كنس هر ز دوم طقف بودنا Sle! gel alge ضع

e.قلوا هحاسل | یرب  deدا هللالوسراب ) هلیس هظح  ayییاعت  

Yoهژعبق وت تل  cls?لخاد هتیمالسا نمارس تم الس نماد ندنل الص  

 دوهب هرزوا یی دلوا لوهح ریغ ,دزکن داعسدزن .G4 مدلوا
 a دلوا مالس اباد لخاد نداغی داوا دو دب موقرب ی رغم یس هقث اط

 تیالص نالواراکرد هدنرغوانیدلواند نملوالاصبا هن راقیقح ةعماس

 ۱ راستا ند هک اط یاس ور ع فن ار تداعو ق الخا مس امو

gelsثب ولت هلن تب باکر چ ی ع ومان نماد هرخالاب ار ز ٭ مردیااج  || 
CJ oulلضفا هیلع))این الا ناطاس هنن رزوا یملیازابن ضع هدنفایس  | 

 | روضحراضحا یدوپم راک اوافخا ,dt ییسودنک یرلترضح (ا اعلا

 نوطسم هد تاروت نیو ا دووم روا pee مب دوهلارشعماب لردیا ایلع

 [i عوفو هعفد جاق ر دوه و لاوس ]ام < نکس زويا ناما نوت نکیا

 ; , ردیک ee نالند مالس نب نادبع هد کیت هی رو ej راکنا

 هد ودیا Sal هلا راشم لاوحا قیقح هلیکس ر دآ هدلاح هنو

 قرش مدآ SLID ae aloe (انلعا نیاوانلعااندیس نیاو اندیس)
 At ( نکسیم رولوا نام ید رس هسبا رولوا فرشم هلم السا

| 



 هردو
 باوج ذخا ,دننیهز (هدنا ظف> ندقلوا ناس (sl aul باو ال اب

 © یدلا ییاوج یکلوا هنب كر هيلا رارکن هلت اعف د یلاؤس وبشاو كار دنا

yeول اصوا نداطعا یرک ذلا فل اس  otهدوهب نوع )  

 هسا ر واوا مالسا مالس نب هلا دبع رکا نیسردنا تق و را رھا هلمالک

bso +هرز رط (مهلا حرخامالسلانا اب ) ندنرلکدید(زرولوا  

 yo (هللالوسركنا دهشاو هنلاالا هلال نا دمشا) هیلاراشمو لاقم طب

 یتنوک تمایفو ره روق !Uae ندهللا موش موقیات بوج هنادیم
 دنفد داوایربمغ» نامز رخآ كت ام" سدقا تاذو auto ۵ نکس رمش ود
 بولد (ردیلکد یمولعم زک هلج gs داوا دهاش Oe LT تاروت

 ال زارا لزارا تنا) بودا دنعت دوهم *هرزانخنکل .رایدلبا لاکا! یزوس

 ندنرلک دید (انلهجا نیاو ٭ انلهجاو انشا ناو انرشا رشاو *
 تقو كهلاراشم » راب دنلق ديعبتو درط ندب وبن سینا كت الم سلح
 (هلادبع)دقداو | لخاد همالسا "هرب اد بولوا (نیصح) یعسا هدتیلها

 هثراح نب 45( هذلاف هدنخرف ل اسوب ( هنع al gen ) ردشلروب نسل
 هاسلاة دیس )و تع نع هب فمرکمهکم هبروم الا بسح اس۶ هللا طر (عفار وباو

ablهدوس ) ندننم وم ناهماو ( موئلک ماوارهزا  Se۵ هخمز  ( 

 1 2 دلبا نت دۆع هب هرونم هنندم sla ره قر هلا ore هللا یر

PES CADA RR 
FDSنالس  Up's allen cubهک رد هدنن اب قشذکر س  

gyهنس  oll ahنالوا عوقو هصنمرکه ولج  Gull)دب رب ند هلیلج  
 یس ردپ مسا oly كوملاراشم هكر دیسلوا مالس ا كنيسراف نالس

Go)دوخا و یلغوا (كنوذبرف نب ج ریا)یبسن هطبارو (ناشخدب  
 هدلاف كلرابم لاس وبشا بول وا ناونعلا میف ز هلتیطو مع رهج sie یدیفح
 ییادخ *هلساس (كن (Malle ade ناهج دیسو م السا 2در ادلخاد

 ربسنف GUE . ردشلوا مارفحاو مقوت "هو رز "ءدیسر هلقاهلا هنکلس

 وبشاو . شغادارا هرثک ل اوفا هدنس هرادیشذکر سنایب كه راشم
FAS وشا هد هسا pias Lib} راشخا هدنصوصخ لیصقت Trae 

RS net F 
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 ci اضبا اهدای ز ن دنو ندنفب دلوالم < Bait رد دقوا ك رنک

 قرەنلوا هلاوح :sah a: Roar bce ی رلما رم ی آفیس | ارات ايتسا

atlas)كس ابع ن ) oyهللا  leeیکیدایا لقن ندهملاراشم ناسل  

 هکر د رلنمرو- هل وش هلا راشم ۰ یدنلق E هلا هه تاور

 ا ر شفا وک مان )2( oS re اهنصا ن 3

 قغ ایشن [یرلک دلبا شاسرپ ز دنوکو ah من وبا . مدیا یلغوا
 دتمدخ ر قب مردب ن وکر . ی درردآ لوغشم قب هلتم ذخ

 هدننوردو شح reo es“ هدف ی و

al; semردلوالخاد هراسیلک  gers۰ او تی اا  

 deal SOE وبا لردبا نيڪ نی رلتعاط int cols لوص lids و

lbتلمو ۰ وضو ءکز ول ندشنا یرل  sw?كردالوبق یی هم  

— 

 عام كع : ولاو ela uate uy | مسا مهد هناخش دانعلوار دق دماش>حا

 روک ذم هاکن داع نوا SL ردنوک ,de رخآ alist ندنرلعح هوا

 یروھہط مش Da ن د نایح ol leas ۰ مدلیا دقت رااح رهن رومأم

 هد اروا نامز یکی دلبا تکرح یاو راک كتکلم لوا هلفلوا ییاقا ماش

 تدوغ هلباوجذخارتاد همکج لب ردنوک هدتعذخ كضات رم Gaul نائلوب
glمد روک غل دلوا بارطضاو تربح نیش ی داو كعردب  

 هنس هحردقلوا نوف AP رافم بارطضاو شمر دنوکر لشتفت ندم ایغ

 بولوپ هزادنا یب رورسو هزات تاید هلیس» روک یب ن دنغ داوا شلک
 اکب اہ تقیقح Gohl هدهاشم لانا SUT WL ص او

souیی طر 29 ۰ ی دتل  Mealگد قع ام رح او ن د دّمرا بول  

SF ASSكاتشب ناو راک هصکر + ی دای دا دنب هربت ز رب  

ut’وا تیک مر *  Guدعا  wa Penk aesراتتفا  al, 

am siهر هشوکرب تولوا ماش ةمطعم داوس لص اولردیکو مارح بن اح  

capt 1ناوراک  wsقد  gernهاذا ئا نشده دلم ۲ |  

ESED Se ESAD OF Tl OE RE OR LIE OO ORD FETE Oe 



 کر
Kalida Pasندلحا ی  pliنبدنارازولوبق شش  

au.» 5هلقاصلا  Jott?یی هیامبابسا هم زال تدم هج ولیخو * مدلوا  
 ینیاراصت یاشغا موق رم سسق طقف ب وول وب هدئس acl كم رک وا

 نالد ردنوک هرزوا كلر وهب الط نحاتح هلق وس ae رط كم 7922200

Lows silo9 رپ دکن ربهدشن  gah 09 PAMقردلو غلط هنکب دمرب  

 اراصد هوحو هلکع !ناو وه دم Jai ۵ مدیا هدکعا jot) هنس ودنک ابلق

cl elهدک دلبا مایق هم وق رح نیفکن و رھ  LEنوا بالط نیح  

 هک اخر زیک هنیفدلر هيم رب و هګار هب هد رفآ د رف ندغلبم نالی ردن وک
 هوجو Sat) gl یس هموم dele كم وق رم oe كمليا نقد ۱

 ناغنلا نادرکو ر dake ملخاتسك مب Ls ر اکا میلا ناس ها هد زاوتم |

 تیذیکو 6 مدلیااع دمقیدصت بول و l= * ee elle ندنرلفد) وا

 نوعا نیفکن سا ممی اقا ندنشدل وا نرععرب كحوس هراصح هوحو. ۱

 شیداد رمد سجو تردابم هزاع ی ارجارمشکتلاب ی 9° VS اف وتم رلنلک

 لاک هنر هلتعراسهدغلوا تشو ج ر "یزادنا كنس dale هتربع ن وتس ||

 ۱ داعدا «cell كه هنس ار هلا دهدو ع رو ط رفو هتس ارآ al لضم

 تمدختفو <a ولیح تولوا قع لاکنح هد ول WO gM راشم ® رابدانا 3

ols |تمل قر رع یافحوروح مکیدکج قر هللوا مادا  Le 
 < fe ie ee Ss ام ی دکن gy ۰ مدلنادع

 ندم کرلیا لاوس یم ع> هل وا ها اوج Ac ر * ar )2 ه یدقد] وا رهاط

 تلرع یاسیلک نیشد abi وک هدلص وه had OY وا | وقت "هداع و رهر

 قتناشنو مانو لاقمطسب راد هنغد داوا لم اک یب رع كت اذ ن الوب تضاد رو

 هعبف و ی رو Lots نع هل صوم ةئ دم مدعا + gall لاح را فر رعتلادعب

 كملاراشم یافوتهدلر دنا تلص اوم هنس هعم وص كق نائل وا فب رعت

 ندمبدلبا هاو ضرع ىمي دلو ا ناد مولع لالذةنشتل دواشا ste و
 Joi هلبتم ارکو تیب رت وظن هلق اطا هنم ادخ “راد و لوبق مبتلا عم
 هلغلوا روهشم هلا لاک ترف وو لاح ح الص ی No a تاد وشا ۰ رلددروم

 ی تل ی es اک
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 قفحهلوا بسانمقلوایهزالمدن رک كض ات ممد مع 33 هرز وا قب اس

 || تولخ هدن رهش نیسیصذ و باوا  OSهدند زن لدا ر دده از نالوا

 ول  Cyهن دم هناو و دعببو دناباوج دخارتاد هنعد دل وا تیدونعهم زال

 pl راشمیافوتمو Syl تلصاوم,درن اوعن در لواوتع نی هدبیصا

 ض ىع یدل و هدندیما قلوا قم دخ شوکب هقلح alee الس عالبا

 هداروا هتفر هتفر و مادخ کالس قحال هليل وبق نراشا كر هیلبا نابتاو

ilyكنروا دع اق هلم دقت  > elو"هراما ی دکنا . مدلوا  SB | 

 لاوس Sol مزال قلوا قیبر سر نماد كیک هدقدل وا اه هرهچ
 نشد دیتا So خلع ge نال وا رکن ر مش هلیم ان هرو رب دو بو دیا

Lakeاو زنا و دب رجا  Ollyبواالک !یفیدلوا ب رشم فاص دهاذ  
 كر هرک رع نشور سبروضح ول ردیکه هيرو yo هر ص Sadist را

dureقاتشم رب ارب هلیتیص و ی اغا كنبه ار  Gereضص ى یمتیدلوا  
 صالارحا مدتبا ضيف نایح هضافتسا هد دم ندم 743 وبق قرشو
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 نا ی dele راوس aC e یدا رلیدروس بیست ی رللوا

 هل.ضارتعا ( نکی دروس ¿ نوح ی کل وق هللا ل !وسراب ) (هنعهللایصر)

 نوک نا یضرت ,WD. oS دا lye اواهط)م دنعح. روک ذم بدتر

Soy Ct |1 هدلوف D,ك ا ا  
 یسلروب نافتلا راهظا هل روص و هدملا راشم قحیکردشلر و ||

Ak ol ks Las iه رذشروش ود هقارعاو شور "یداو  

Se as %V} {4 las $ 
 رداد اس , ینیدلوا لکتم هل هب رعناسیلا بذع ناسا ie روقرب یذحو #۴

 در vals زره نا a ing "ام 989 هتشر هره هنس شرب ۱
 ناثلوا یعر هدنر اع pargte ave ¿ نوکرب کر دیس و رو is نس كر ۱

 لاعتس, ىلع هلکع | قداصت ee هنسدرب (ON و روس نویق ||

Pp وا هجوم هیارحص كر دبا لاکنج og ینویقرپ هج ef 
£ li} 



 لا

 ey هردشهر روو ق اا weal و شم 733

 ناتفاو نامر>و ساب درونارحص ندنساج ربان عضو وبشا كاب وچ دروق |
dns y M9 |ر زوا  a—~وح یا» تولوا نامارخ  Obندوح ناشح  

 ۰ یدید CAB د تان Lush قدال قلا ندم cel یک راکش هدب ویگ رو |

Iلام تاک لاح و  et byeندنغد دلوا لاعفناو نارفتسا بحوم  
 هد دن یدنک Aas C مدمروک اهد oy‘ بی oy ail ناهس)

Kl guشتهفر شهر هد دم) ٭ تولوا مالک زاغآرسهدب دروق هدقدلشاب  

 ینا نکیا هدکمرب و ربخ یکج هاکو شمک ple ye نالوا مو دق
 CE | اهو ندمغلعلوا ملکتم هلبانایب تحاصف نابز مب كماعا قیدصت |
 هر Lily تاثح روا عمال روض>نامش ناب وح هلیسع د )285

 تعراسم هب هدافاوضرع oly ةعقو لبا هداغلا قوف شالترب وتعب ع
 @ یدلوا ن الاب راشم هدنحا ناسا له او نارات كلس كلسنم كردا

EEدام  ) AREK KN) 
 هک زد ath نا ضیا

 كنب راترمضح Jorg ale) هللا لص) sl) Vl دیس هش وکرکجریس ةع
ig Vy ۳۳لاوقا هدنفح یسورع  o ATی اطعا هلن ایمرد  Deb Ee 

 ین آ هه تیاو ریلق یاون هفرطیا كني زوج call gl ماما هد هسا
 افتکا هلیلیصفت كنا yates دلوا 504 سلح زاس هم نم jails یرکذلا

sailsهل وش *  ine Malما ¢  oly abetیسراف  all cer)ند (امع  

 اره لا ةمطاف عي نطصم دشوکر كج ارظذ gat تیاورنالوالوقتم
 Ce یل دلوا حاودزا ناو "رب تر یراتضح (اهنع هللا 2(

pike?نشد الا ت قحو یراق دلوا یجاودزا بلاط  aa MES 

 هللایص <( ب Ae) 5/1 رگ ols الا عن رمش “هرو a3 Bol یر و

 ?alas لاصبا نوامه se cs یرلق دن وب fs هیعاد وب هل ك

Dو ۳ یو یسارحا كت هد ام 9  aj WLIوتم 4  C5423اطعا اوج  

 ( یهنع ail یضر ) داعمو As سو رکو ر گی ونا نوکر @ یدیشلروس

 تك . رجآممرب ,اک ا) بولوات <gens aal و دنس هشوکر ي 4 ون رک

 ۱ ی



ANF 
are a ee terre eter ee n na 

  Lau)! adeقغ دملوا لوبق یرانءنالواهدنفح (اهنع هللایضر) |
 a املا راشم نک رروط بول ate هزرا ی ر بلاط یا 5 ىلع بانج

 مالک وا wail (ردشش قحدثوا بجا یسم انوا یاو دزا نلاط

 هن رابل اط. كن اهملاراشم) (دنع هللا یضر) كس دص cle + راب دلبا

 ییب دنلف طیصح ae) هللایضر) هباضت رح تانج allied رب و باوج

 ندنتو ر هبامسد تلق ةا ىنسمالوا هبل اطم ى اع تم اه كملا راشمو
 .نز هوطخ ربا als oth ول ۵ح رک اس اوا ردابتم هر اف رطاخ ییدلوا

Gaal > |ز وضح قسودنکو تع نع ههلا راشم دزن دسیا رولب روب  

 هل ن دکل مس هراب ر کا ۾ لهدا ترغ همازعا هنوامه روشن مراکم

 شخب an دون هلهح و بساتم مروک ۳ هسدا رولو أ عانتما یاعور

 (ail soy دعس oy نلت یی دلبا دارب هم !Chas تا

 دزن قد وشلاب یراضح Yate دلوا نزاو ن FN ع

 یواتسود هدهار ی انن او تع نع (دذع هللا <( 4 امضا رھ )ام

 با بوک درغم aly ad) ole رلدلب | تیفیک نایب كردا

 * gu دکنت هک ه راک @ مدیا thes دنا هل وزدآوب setts قوح هفاش

 (ندتیفیکرب , رولوا عن امهکمروتک هلا یت esas als ؟ خار >بشلوا تور

yous oatراذتعا  ablیضر) قددص نرضح هدک  Cas ausلوا  

 él 23 ۱ دنراشعا م Bow كن رل po اسو als هدا bo dle هحاوخ

 یسلا نایتاورک ذ یتسلواب Wo بو دیک بقعردو ناب قغدلوایردق

 هجاوخو GAS St Ged (ههجو هللا مرک ) ادخ ریش بانج
  dlهللا لص  atsما | ینمولا ما كيسو  akeالا یضر)  (yeةناطمصع ا ۱

 asl وا شلر و ربخ یراق 9 تن دعس لط زادنا وتر am رلتلود

Laserقدو تع نع هراملا راسم رز  wbحد املاراشم* یدلب اتعرکم  

 هکتا لاحتسا (abe Alb یوبن ناب زج” نابز oo abl مایق altel باب

OY gl the VEهدازو من اسقفشم " Eرب و  

las a یدلوا = Sis: هلل اعم ا یجد ٠ i a 

 4 یتمذخ و #



bad Ca 

۳ 

9 

fiw} 
Geddyبوایب تداعس يام سس  Meبانج . یدایا باپ عف  

 (ale مشللا درس ترضح یاک اخ یاس نیبج (هنع هللایصر) ردیخت

 مازحا ےسا رمی laly مالس ضع قر هلوا (رفوالاوه ام ةولضلا

 كيلعو) (مالسلاو ةولصلا هيلع) رس هدوتس رورس هلیسعا ماعها

 سالجا هنیرایما هماکشن هلبت افتلا Ca اکر وهلا ة جرو نسخل Lib مالسلا
bs 2797قیر  GL WSLSهژیلسح قلوا راسم رش ندرمعصل  

 سورعیاعهراسخریدعا 6 ردراو ككزابت رب ندن مروک هنغب دلیشالکا

 لوبق كل هسیا رولوا كج هیلب وس هنرههک هلبا لاح نایب ste لوا ما رخ
 i نیعلا apa! los مرش رازه هن رزوا یسلروب ( مردنا دعو یکعا

 | وبشا (ءوالع» ۰ gall هدافاو ضرع یی هلوا یی اودزا بلاط
| Soke dal وا یربمید ةعماس,یاشخ Lame یردیح یا log “oo 43) 

 و مو هیچ

 را لزا لبرج ترضح قر هوا دع اکرب Je? Gory pr یقلاراواو 8

1 

{ ۱ 

۱ 
| 

| 
| 

| 
| 

 abe ما بانج si دلوا ن اناع ح ارمشنا ةعمال ن دنر رون | نیبم نیبج |

ger) |اهنع هللا )_ SEEهیاکحو لعن هرخال ابو هدهاشم ندمرح "هدرپ  
 | لهأت همه روما كهلار اشم ۰( اهتنا ه ردلوقتم هللا میخ دنس یکی دلیا |

 | باوجسا ینو دلوا بولوا یس ا هر زوا كلبا كالهتساو فرص نوجا |
 ۱ داد هن راق دنلوت كلام هب هودر و Gur piety هلا ید ال و هدزرب و ۱

 كه رز طقف بول وا مزال اکس هود هلبا جاق ) ندنفیدلروس باوجذخا
 قحبانج کین اوا ooo Kus © زرولب هديا مارح ej‘ ماعا لس هم

Weهدالعا  guمعلا ةرق  ablyجاودزادنب هطبارهلبا (اهنع هللایضر)  
 (لئاطش Deo ندن اجرا شرع نیطفاحلوا ندنس ارز هردشمروم
 م اک ats لابق الا هیعک اب لارمشپ (ع)تولوا رهاظ بعل اوت تالمرپ دنا

 cll Ath (لسلا ةراهطولعشلا عج (مالسلا هیلع) دج اب مشباو)
 ile زهر كن راش ین نخر ی ناو ر تل اس کی عکاس

yg 3٠ یدلباناس لاح تعیعح,هلس رابع (لحو نعك رنع  

SS SS سس سم 

 س سس سس سو توی
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Kalروک ذم  E Sus Kول ول  PTT tigرطس  

cilلراداف و راب قح بانج هللالوسراب ) و مالس یاطعا ه یدیاراو  
 نک هش وکر کج as) هللایضر) هبل اظ Gl نب fee Ke ردارب و

 GEE لع atm وم هللا می وزت Cys هللا .(cer ییارهززاذمطاف |

 ST رک د OL To le ناک اس تح ۵ ho yg ءدارا

 نامرق بانج 4£ وش ob دلوا حاودزا دعع دن aly هله> و

 ناتس هش یرلترضح ,Gohl كشلا نع هناذ Gli نان اکیا رخ

 هرس و یسهلوانییزت كناعمآ تاعبطو یسلوانیبارهش یارآ روبذ كنانج
 ياها و Ler هراثا بولوا لام الام هلسودرف یاهبنارکر هاوج اهم
 ارآ فص هدنر hy هحاس لر وعملا تس عقاو هدکلف ىج درد لراعسآ

 سشلاوا ترضحو @ ابد ر وب هداراو pl ین را صوصخ یسعلو

ate)دارا هدناملوا (كمالسلا  Celle) grata es 

 نسخ لاک ندمارک هکتالم هرکص ندنوب @ رایدلبا عضو هروکذم ةحاس

 نالوا قوصوم هل Jal gate تفص اسرف & ناخا شوح تیصو ای
(heb)هدنمان  gee,رکذلا فلاس لداعم  ene)ل ردا دوعص(  

 هرخالاب ۵ ی دلبا تربح نیهر یناعتآ (lel تن ارق هغیلب ةبطخر

let)هللایصر ) همطاف  be sade dl Ala ci (l¢eین  alle 

 ود رط یلعهدالعا ءالم sare . مدا عو زت Cate هللا یضر)

 ماسف رش ىناصن ت نع باطخ . Calc هطبار دقع داهشالا

 هفتو و شاو تیر yl ی اسا هر زوا یسا اع بج وم ن دنغی دل روب
 هکم abl تصل اش ض ىع هلع دقت هعل اطلا لج ال ر رضا اب اڪن

 تم aly كليا ملت ( هناوضر ) نالوا ناتج نزاح هعل اطلا دعب |

 Ef A E E TO مالعا لاح عوقو ل رهید (ردقیرومأم

 یتیرلکدلیا ,LAs Ae obit روح Gur لاح یني داوا شلیاراثا
Jat,اکح  abl aی دنس بق اعتم یکی دتا تد وع هرکص ندک  

 هرزوایب ابا هيل الج اوڏ نامرف ن یا انا اب ۰ ل دلواب انز هفلح

 ASL Aol ( مل دنا جاو دزا هفیعص نییزت Fy هدنسارا باعکا

EEE 



% ۱۱۹ > 

allهلا یضر) رعو را یکیدلیا فداصت هدهاریان بودی تدوع  
WK, a), | (ureراب دل و | هحوتم هر هب وبن ریس  eراشم  etl 

Bleaشفا هیلع) باقا لوا نمی سات  

 هلا باطخ agony هیج of هبهدراوتم باک | اهو ناتج یانثو دج |
 هبل اط ییا نا (یلع) ی (اهنع هللا یضر ) همط اف die بانج

ges)هللا  Cateلوز كنيما (لیربج ) نایبلا لجال یتفیدروس جیو زت  
abl |نالعا ییکیدلدنا لوبق هلتنوتع لاک تیفیک هعاطتسالا بسحو  

 ی 293( 90 تارق هرژوا UO > Als نساح لوصا هرکصذدقدروس

 ناثلوا !oly ندنفرط ( هنع هلا یضر ) ر دیح ,دنلپ اقم هغیلب هبطخ |
 هاکرد بوبح اینا هاشداب { هکنوسلوا کم ولعم ند cy dale یا) ه
 ade یی اعت هللا لص ( نطصم قح تج رارسارارسا رهظم ه ادخ

 نالوا ت وب "هداوناخ عار شو تصع دهم lps یرات رضح سو
 wg (اهنع هللا (cer ارهزا ةمط اف ءاسنلا ةديس یرادمرتح هع رک
 Ca teats الوم دارا (هنعهللایضر) هبلاط یبا ن, de we ید

 FA * رابدروپمیوزت هللا لحوم رهم 423 مهرد (4۰۰) هرزواارع
 1 ?OF gl نسخ م ol وبشا leas @ مدتا لوق Aub وطح لاک

 . رالدروب قیدصد gu هلاعم o ( مرلب oy یزکلوا دهاش dc اعسا

 كيربت eel یافنا ین ارضح ی اصتسا ت د اعس باک او
acy,ر, راب دليا ی اتش هت  Jl gyثعاب لاغشا طاشن  busi 

 كراو هاك دج ئاو * کلش عج 2 ندتفدل وا لاعلا لاع

 تیدح اماکرابلاصیاتسامد D امیط ارشک ٭ اعکنه جرخاو ٭ ایکیلع
 تراشا و ما !Sut واراشا ام رخ هزات ق ابط ر nee حاکن نالعاو

 “ررر یامرخ وشا هک )ردشلوا ټکر حو لع هج: وم ندنراق د روب
 نوا چ ندوعهر ےد دو دنلوا باهتتاو Las ندنفرط با

 هاش داب (Cateatl coy ادخرش بانج ,دعب ه ردشل وبع وقوف رش

۱ 

| 
| 



 هو
 FON فلاسهن رزوا هداراو معایتیدلا ند ( bls لضفا ade ) اینا
 ( ههنع (atl coy نرولاوذ نام نیلقثلادیس را ون یهرز

 ذخا الماک یر وک ذم مهار د هلتخ ورف هب هضف مهر د ۸۰۱

Yo call |قیهرزندنس هقرا ككراوسلدلدربش ( نرونلااذ) ترضح  

ailهینوئمماعم هیلاراشموهداع | هبادلا قی رطالع ندنکیدم هروک قدال  

 ندنراقدلوا !GH هداف او ض رع هیهب وبن le تاذ & راک دلنا لوق |

 Grd و اتاما طفل اةباق و هدنفح بولوا نرفآ و نیس ow تین |
 د اد ءا ىلع ال كن اببلار ام مه ارد هدعبو @ ید) روس امد هبن <

 ج ها بوليرو ( هتع هللا (coy هرکی ابا «یمهرد (۲۰۰)

Lalیطر ) یسراف نالس و یشحلالب هرزوا كمروتک  (Lt Fal 

 BT مهفتو صا ىل دبا كلر ادن كل هيس و یع تام زاول بولی روی قیفرت
adler alleyهب هیفافز تارو سض  poهرزوایملف ك المتساو ىف  | 

 قیدصترضح ٭ یدنلق ےل هب (اهنع au! se) ake ما نیمولاما

 لامو رهعب ابلاب ییایشا رک ذلا یت آهرزوا قلوازاهح ate atl یطر

 ةولصلا نم هلا یلعو هیلعرس هدوتس دیس )لوا هدقدل وا لاعلالاع روضح

 رخو تک رب مقلاخ مب یا) بولوا تقر زر رکشا(نعدنفارف والا وه ام
 هبااقس فو رظی راقدرابو هساک نالوالوبغم كرلنا يک هتعاج لوارب و

EG)و رایدر وی ام د هلیس هم ئز ( هلوا ( لوم ندر وم  

 PAGES ¢ اعلا یر هطانزاهج ۶ =
 (EVI, CV ردتم GL وطن دک ام رخو Joe ندناتعس

Lose5” ندن  Jام رخ و  ole fy Jee)شخ و ۱ قدص اب  

 عونصم ندب رصم «ردکعد یزپ ناتک عون رب جوسنم ندیب وتسوا)
 () یردیحیابعو (۱) هدرلوم ندنو و )1( كشود
 (BO هبو رشمكلذكو (۲) یسیتس دوص لوم ندروم احو

 .(۱) هعلاق do ندنفلل ام رخو (۱) هودو (۲) صیقو |
 ell (دارطتسا ) ه (۱) هکل او لومم ن دنا ت کال ذکو |

 هک رذنا لع قر هل وا vue هدنننته LT مات galt ندلا فیس

 1 نیمه ام %

 هست تو س
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 E 7 هلا یعر ) هباصت ین wl یر ند هنن دم Ones اتم

 هک كدلوا لاصتای Vg Sahl هسک رب Ba ا نامزد رف و نارقا دیخ و

 یدا !aun تبغر هلاصتا dam رک ۱ + ردق و Se هب ماشخا

 ۰ رلبا نیبزت لب راطق زاهج نس :رآ لزکلود ی ارس هلم ن اخ رک اج
 ساب ناز ھ دننیمزآ ( مدردنال اهکت یکتشیعم < اكنس هدل احرهو

 مبشلاو ( قد دل وا فس اتمردق هرز هيلا راشم ٭ ی دل وا لاعم

 (ردهللارب دقلا بر بانجر دقت اضع تویلوا ae دن هلخ ادم

 el دل هداناو و ۰ رلد د روس ule یانطعا و دن

 روهط یسفت اھ ola * لوا Duel to-go ats هللایص ر)

 شرف و ش یع بولوا ناما بناج یاشک eto ندنکب دلبا

 كن هودرب رهو شاوط هل را مود ولک و Hey كسمو رهوحو رد یسرآ

 یروح Male رر هدنز رز واو قرهلوا هدتلا مادنا ل زان مالغرب یامز

aly leزاهجاذه» یر  abl;یضر)  Cb aeلوسر  Cat! 

 2g Me وارسا یو mig sole نهن Mole اقا

 | هحوتم هالا راشم یارمستعصع هلطا ناو راسم لاک لر دبا هدنهاشم
 ضرعاکب رکا یلعا 2 بوددنا لابقتسا هلقوش طرف املا راشم * رای داوا

 كمهت اصل اخ زاهج هسا یدلوا ان ور ید هرکه انتنالو تاذ ناثلوا

 (اهتنا © رایدروس ( هللداردشلوا Kya مولعم قیکو رادقم
 (Alcor نما ما نینمولا ما رکصءام شب ندنهاکن دقع كلاما راشه

 هر (اهنع هللا یضر ) abe ماو تبغر هفاغر ر وس بدت رت هلیس LE (اهنع
 ف رص هنم اعط هيأ و ند هیق اسم غل ابم ن الير وب اطعا هج دقا

 ةه رلام كتسقاب كل رهل رب و هراوس No هاش یمشرد نواهرر وا كلدا

 راشم نددعد دل روس تصحر یاطعا هنس كيا كالهتساو قرص هفافز
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 معیار ندنسعا قفاوت dele هنس easly LE ام یر وهظ كف رح

 | (هضم ن صاعو GHA gly مارخ ن مکحو هبنشو هتعو مام ن

 | بجوتسمو تماخو بجوم تکر حول ) بوش ود هرودارود شد دنا

 DS 4 > dbo رس راذتعا ول رودررپ رهبد (ردتم ادنو یناشدرپ
 | ندنراقدمهنایط هنرلذهبوتو مول كرا ا نرضنو لهجوبا نکل بوتسا ||
 ی دیهل وبا ن د هحو رشم ةعقو « رایدرتسوکت قفاوم نو رضااب |

 هدهن و مردیک مدنکه ن هرفسوب ن وع یزعو (SY بولوا مهوتم
 تاناور نال وا قیقحت رظن "هدیسر هد هسیا شع د ( مری دنوکل دب |
 De ترد daly كن ( هریفلا ماشه نی رماع) هداج یی دلیق اب هیرتاوتم |
 لادن ییاشهلا ن plots هک زاو ند ها ویشا هلغل وا قید ےھر د |

aالا وشآ 0 یاسوز : .روایش الکی دلوا  Sh 
 ون طقف تولب را رادقمر ندهکم ا ”Us سن دز ینکوا ;

EYE 
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 ن, هق ارس )یدیس یس هلق هن اک bel سلبا ن oes دلیا تعجر
 نیطایشرک اسع قوجرب هنس هقراو ر هرکه نتئیه(عاشاا مشعجنب كلام

 مولا مکل بل اغال لافو ) بولوا Jets هنسود را شیرق هاب ذخا
 (obs S15 هرژوا ge dle قادصم ( Sole یناو س Ul نم
 posh تلاسب "هلسقر Deo Ale هرس هدهدآ یتبو رداهم یک زس

 یخ دنب هلیبسح غل وشموق زکه سوا ردبا تع نع هرفسوب رکآ ن دنفپ دلوا
 كن هق ارس یر هق رف نع" د . ر دشعد (مرولوانک هلف اوره

aby 929تعها مو تعقاوم  | ae ALIیرلتعدا رم نیش هت ارور  

 یاطعا at Ml مرم هاوي وم مر رز هسیناغ نالوا

 ءاکلتقم بوروس یر هود نالوا ولکو ب رطو وهل SYS ردباروتسد
 هلحرب هدد رق ییضوم (هفح) نالوا ندم اش تاقیمو تع نع هردب
 مهح ندف اتم ربع دالوا هدعفومو # رل دلبا تلصاوم م یخ ب سض

 ( هعفاو ) ,al اطخ ههح و هیج وت هنن راش اد را رس | تلصل | نب

a 9)یراوسد ر هداعم ملاع  ALEهدنن ات بولوا  

 * یدلک یرخوط هنر ز وا یرکاسع یش شی رق 4b! Sap بیج رش نالوا
Ais) lls,وباو فلخ ن هیماو دوسالا نب هعم ز و هبشو  SHنب  

 هد ردب هاکلتفم (نالف نالفو ob وخ نب لفونو !GAH وباو ماشه
 eos اسا کا Lebel ن الوا فلت هدردب دعفو رەد 4 رلب دلو ا لاله

 بوسک ی نیز ان وب WEEK ل وا هرکصن دکد لیا نابتاو $3
 هلن اف یز اغ وب ey ۰ ید روس هنه اکتم اقا یرکاسع شرق
 رولیقروق ,GIT ود (یدابا كلر نینوخ code dats رق مایخ

 هدقدلوالصاو هلهح وب !هعماس دعقووت . یدلبا باتش هر رعت یتسا ور

 هد رح نادیم نران اما © Ge ار وهظ pty a هدیلطاا دبع 5(

 Be (روا و | م gles » gerd gl AS انف لاخ نیهر

 یرداریو هت (s نکیارارک ندلع ن السدعادولا an ۰ یدتا

Bleed Antaوک  waی  OMIنالوا ناس ,دفناط هرڪ#لا لبق  

 هیایةشا فوفص نالوا هدنسارجا دیک ےسر كر هلیکج هراکرب (سادع)

RNA 

SE anan aS 



ame. bl |رکن فا هد رو بود  lyیراع  fis} 

 اکادف یعور ) بولوراص هنیراپ اکر هبا نیرفن دایرف هر وکی ب (هبشو
 بر لوس رو . نیم | te € و هيلع هلل | jo) HF ی | دیس اب

 یسلوا ءلاله هدلاح ره لار هدنا موه هنن ر زو ا كلا ارد نیلاتعلا

 as ره ae ها نالوا نارعن مز lb ly als رراد اوهنابش ه رد ر رقم

 هکم اقک مونا تاتش pin وبسشاو تکرح diy وصر AL بويا

 ۴۶و هک امردارپ یابهییش یردارپ ats ندننکیدید (هلدیا تریغ
 هبقافلا مخو رثا نو افش aug ىس هحصو ob رف كسادعو یزاتور

 gto (ردتفالت تحوق Ohl نوع نوا غ زب و ته الع ater دل وا

 لهخ وبا بفافتم یرارف ول ,eds و رارف هل دوع ردنا رت U ەش

oul geكز ) تولوا  gateمروا ور وک ترب اغفرانا هد رک  + dig 

 !CX ot تدوع ندر وزب قل را )و باوا هدنلو (ردن یھجو

 تو ردن اه ید ران وب هلتنطیش سناسد .ash ذخا هدنع# |

 لصاوالاسهب هکعنام الا ۳۹ ناورک ه ردشهردتا كرتیعحر ٌدیعاد |
 قاهاوخ دن an رات pom ۲ خالا ale ) دج نانح و ید دلوا

 ۱ تفقوت Mares یب دلو نابتسا کم یراق هلو! هدنک رب کراتا |

 | انب سق ) كناسیفس gl نیب«ییکو دنا ند همزال gel دنا تاد وع |
 | نولوا دراو دلع 9 یوتکم یکیدردنوکهلهجاا هلیسهطساو (سّلا |ا
 | كنار هتناخ و« هنکعع هجا لتا رهز هنس ر bg هدردب Khar نکل |
 | ماعط ماعطا {a aod ٩ ates aunts les وا ناوخ هیس رو ناز هنت ۱

 | هر ومو رام تعاج ندنرلراد رع ناونهسارفعو Obs هشاللدب هننیفیک |
 | ۳ كس لخوا یعاوهر رس رو رغم نالوا alee ake oy و تفایض 1

 | بوح دنا هنیّرعو تال نالوا یدو د دوبعمو تولک هرزواریکت یوتاز
 ٩ . خا تر نیل Gi py ته Gl athe اوه درادب یداو ¥

Lay |نوکجا وا عایق  ah glرو تس نارنش تاع یا رک اتسع  
Jee a9. asecزاو ازع  ult dls odoراطاز اتس دم حز هد  i 

alee J.J aise seدل قو  atاه اش ۳  
 زوم یاس هک 0 ان ۳ ۲

1 Oy لوا > 
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 نان ته دا !alin مایعط م اعطا he BLS نالوا |
 Cathal تعاجشو تلاسب زاربا هليا ab وب Kiger بولوا لاحم ما |

 ناوسنو لانمو لامو نیمز یور زادنا تشهد رقلوصو ت وطس هبدید |

 ییباجما تمادن باوج «رولوا نیماو صالخ ندناب دخ ضرعت نلاجرو |
 هن Law وا قیفیک و تد وع quill نما ن سيق ندنکجپ دا اطعا |

sayاینم زوم بیای یک  coatاننچ هام وقاو) ااا  
 نِد هیعادوب desloge eral ينعي ماش ust لع
 نانه ab! dol هی نال اق هدو رکو ناو ر هل وب abo وصت كمروک

 ج اه رب ید وجو هلم السا رت رس فیس یدک دشرپا هردب هبراحت بولوا |

 هپ هکم ب gh ریبض ن.دکنج Ay le ید dale ورج ندناحجم |
 | (۲۰۰) هدنتف اهر بولوا fe هلنایفسوبا دن و جتن ٭ یدلوا نازب رک

 | (قا قیرش نب یا ) ینیلخیم بق هرهز یب نالو ردا درم
 ندنڃددل و | pasty وب yly هل رک سجرک ذلا cal اس نیالوا ممد

gealاا یز اورک هیرفس قاشموبشازکیدلیا ب اکنرا) هن رشک بس  
 | الاس he ن امالاراد نمل اچ رو زلام هللا دمحم ب ولوا هلب ر اکف|هیاج

  Lasل ! ۵ joesرگ یاهوس نالوا مال هزب  dasیدو تعي اتم مدع |

 | راشم هکنوج @ ردتدن اع ن دنص وصخ فیس لس ( مالسل | هيلع )

 | هزس هسیا J gill قداصرب م ex ST dal وازک هداز ردارپ زس هیلا
 ۱ ردکر ک كليا زارمجا ند هر راک هتل ا سکعل L صا دیاپشو كعا ناهایف

  oUFبولواجا ناب هعضاوما قي رطىلعو يردیاداربا قس هناةغشم هعنعم |

 || طرفو دابرف بونابق de لر هلوکو ب ob کیا یک مدآ شغ وص پرقع
 | نالوا جا م ان)یس هلبق دارفا ندنکیدتا دادا ند هلق دارفا ه شالت

 لاح را هلی هسلو ایر ند هلیبق دارفا.دېویل وازم هلف اقرا درس هج رک | صج

 | (ریمهدیک بوغارب هک دچا افشو تق اغاهبنر لاصبها دوخاب و ات راد,
 | رکذلا فل اس قیر ( دارطتسا ,D0 رایدلبا تدوع هلنایمرد ینیدافم
 | هتسو دنک نیل tee هن | دیه هرخ ال اپ ېس هقیط) ةلبحوشا

 | یدجنپ ENE هردی :Pads دا اردا اھ بقا saa نیدخا
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 ند هلق Sle ندلحا یرلک دع اتعب اتم aos 9 23.9 ید یس هلسق

 ندندارفا هروک ذم نیتلبق ۶ یدملوب نالوافلتو كاله هدر دن اکلتقم

 تاودا نالوا بت ره روآ كنجز رابم +e) ) هر زوا لاوقا حصا ادعام

 زاوآ ,رهز ن ارنخدو نوک انوک هر dy زادنا بعر هم رفس تامهعو زاس
 Steal Py تار ندی !gente ah زاوا بن ان ی ال

Salهل رانو بولوا ولنآ ی روب رکیدو راوسلج یرفن وب كراتوب  
 رڪاسع ٭ ی دا شوهر آر یسرکا ید كن .Jal ربارپ

 ندهلواقم ale كا ماعطا oy gts a راک | موب لک ی هموق رع
 der ol نوک یرلک دليا تڪ رح ند aces هلفل وا

 | هیما نب ناوفص ood زم( نافسع VSS یسترباو سر (۱۰) ندنفرط

 (=v) ندشن اجو For لیمس هدنعقوم (ریدق) و سر ( ٩)ندنفرط

 اهدو )٩( ندنفرط هعب رنب هببش هدیداو ناب اب یسحایصو سآر
 سر (۱۰)ندنفرط هعس رن هبتع هدنس هلح مع (هنیهج )ینوکی مترا

 سر ( )٩ ندنفرط هبابح ن سیقم هدنعقوم (ءاوبا ) Ke نوکر ب و
 بلطل!دبعنب سابع با بیترت وبشا ردق هنوک یراق دراو هر د لصاخ او
 یاجما ندنرافرط سقم رک ذلا فلاس hl ore loly لفونن ثرطاو

 ا لاعشا هرکصت IANS ایض هشد رقی ایقشا a2 ذ مود رادقم

leید نعدنفا ةيعلا لضفا هيلع م السا رال اسهس 6 رايدلبا  

 ترضح نوک یکی دشرپا هعق وم مان ( یا رفز)مقاو (هدارفص) "یداو

 نوئلوا ب رح هلرلیش رق ندنکیدلیا ناب یلاگوق و bales لیربج
jolts!داجاهرزوا ق ودصم ( مالا ف ےھرواشو) ہدنصوصخ " 

ade glse |مام ز ےلاراشمو ہراشتسا  Blo ebbقم  

 هللا (jo رشبلا دیس ترمضح cle ندر وبشا * رایدلبا هلاما هنسهداج
 كلهج واو ارعلا مام زاعند ر لح اس haw ولا قرهلو ارمغع bey) هیلع

 تینا ندنس هب راش نعس دونغ دل وا اعوغ “یھت هلا هیشو رق یاهفس
 دب وم فأر یرلکد ر و را نابت اورک 3 oe ol ول تیمالسا glint ریاغم

 ا و ااا چد نا pee زنا
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 تاوج وش | كرار الا ديس «bi of (هتع هللا یضر) قی دصلا
 ۱ an رل وامه رکاب ترشم dlr یتغیدلوا راسکنا نیهر ند) ومآقنات

 كل دما برج ی د تبقنم Slaw قو رافو دارا قط رپ هلت روص قفاوم
 داشا د gob per (by ate i\ jo) هلتعفاوم راهظا هنصوصخ

 ندراصتاهلحاتیفیک وراسم زار اند وبن بقانملا نس بناحندنر لکدلبا

 نب دادقم ند نیرحاهم ناداس هداسنئا و * یدلرویب زاها رارکت

 یومرب تولوارت ام رف اکس ز هللا لوسرا) ate) هنلایضر) دوس الا

oe EN ytیاد  gleكعا  aeنصب  (yیس هعد  

 زورفا وتر رورس رو هدنز orgie “apts هلغلوا نیلمژلا دیس زورفرطاخ
Hos) |راسفتس | ییاهصا هوجو راکفا هلیلاقم هک سانلاىلعاو رشا  

 ay راصنا هده اعم نالوا ررح هدننس هل اقم یم رب نوا كلصف یعکباو

chهثب دم  cole eratدلوا بولو ا  gasرادتا هفاطتسا  
pay 9كداعم ن دعسو @  (ars al (62d)یوام قاطاتساتمح  

| 

ably) det?هلنالوسراب اندی رت كز اکذ ) gutsدےساب 2 هدشعط قیقدت  
 ۲ ناهحزارفارس هل دصت-یکتوبن تكنسزپ هللالوسراب Jogo (لجا

 | هدلحو لاح ره قم Bel هم ار هدهاتعم نانلق رمطس ناهز om دلوا

 ۲ تام یملاو Tat fe act oo س هن Sealy\o ز دهعتم هیارجا

  (مزک نولامه عاطم ناهجنامرفیس هلج كراصنا موق نوه تیدحا
 | نامه 6 jel رباندزکب اکر ةیاس é wh ge تراثه aw ره بولو | عیطم

 هد هپ راحت یانش | jalan ءاشلا ۵ روس ماعهاهرادعا ales als“ یافص

 ۱ cca Lae زورلىق ارز 8 Kays رطاخ ok ls هش دناو ناج مب

 2 haces Ue dip نم داوا د رپ ناش Ta هاو وه رب ره

 Halas مف ی ارالد دهاش قج هلوا اور ندزم هنارل د هاهم
 Re ندعلط)ا تحاو تاذ ى: هکشلقلوا رانعفا نیعلارب رق

۱ 
 ۱ و اسو ashe asl یلص رور ندرورس @ راد دلا نبا وص ناوج

| 
 هد ره .» ) ۰ . رژوا باحا ق قوش تاوج ید دا

oe داعم ت bo 

| ee it? دوخاب و cf Law ولا ةلفاق یرلت مصح ls قح So yal 
۶ 
 ھه



  enس ۳

 ۱ HERS نا ا ناعما Jal ل لاسع اب كال ذخ فک نالوا

 نیما doe GS هلن دیا الهو لتف دلع هن كشد رق مظ اما ale السا

 ale مم دا اب الاب یس هلازا نوسو ياعم € 259$ ناب dbus دطساو

 یرزوآ ماشفاو مایخ برم هدر رب بد ر3 هر دب هاکلتمم هلتکر < ندرو دم

alec, |بلاغروالد هلیتس ار  de(هنع هللایصر) یبلاطییا نب  
 asx ل انوا نرایثا هيلا راشم + رايدر وب مانعا هتانعت ی رافک یودرا 3

 هدنعسا (راسپ وبا)و (اسا) (لدعسنب صاعلایب و CEI )بو راو
Flسو هيلع هللا ی ص مم اع دیس @ یدابا راضحا هلتس درد شب راول وک  | 

 | هقاطتتسا یررمسا نالبتوط مارک باععا ندنغن دنلوب هد زاع نع دنفا
 PCA وس نالاب 3 هک دلبانابتاو رک ذ gree cles pal وکب و دا مایق

 ا (نندنزراکنمدخنایفسوبا) بو روک تب رلکدرب ورارق هب هما كر هد

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

a I A A A 

 لاک الا یزام ز ۶ دیوا مالسلاو a ولصلا ale ۵ رایدلوا bs هرد

 check. aes la Seo Sadi وتس یرعوط,ادناررساو) |

 هاکرارق هلتعالمو قف روللوب « ob دلبا ب ذک رابتخاندنرلک دم 7

 شبرق هاکل زم ) یخدراناو لاس یی را هقیقد شیج رادقمو شبرف
 هج زب یر زادمم طعقبولوا هدنبسهقرا كس ao موق نان ر شب

 ندنرلک ںلیالاقم طسب cattle (ردراو یر رک اسعولتیلک هد هسیا لوهح
Ledهود جاق هدنوک هرزوا كلردب هرک  Costly! Bdنالوا هدنزرط.  

  هرایدر و Siler (رولبسک وډ نوا نوکر زوقط نوکر ب)هنولامهلاّوس

 | ند( ۰ ۰) ناصقنند (۱۰۰۰) كن هیشب رق دونج ندلم*باوجوبشا

 AS] ند هلیبقی اسیر هلغل روپ عالطا بسکح هنغپ دلوا هدایز
 (ندربارب هرخآ N crs اواو dan 5 Ac ) هد وروص oe دل وب

glen |رکج ینوتاخ هبعک نالواشفک راهایس) هلا  frases 
Gad yar |مرلسا ءاکل بم * رلددروس میشل نیدحوم اغ هليل ام  | 

 | نالوارک ذ هسیارافک هاکرک اسعو دیعب هرو وڌ قج هل راوص ناویح

 (ob رو, !یساب ردموق Gloag نینمومنک رم Sr بولوا پب oJ ويف |

aes ab ls, vei ار باوخ ER E Ate ee 0 
rag “me = 



 EET IE دلوا شم El لوزن میت تونه هلو ۱

 یراقشاع ( سو هيلع هنلایص) دم یا) abl مای 4 هبناطیش هس وسو |

GS ot |نام زرخآ بول اص نم هاکرد لوبقعو نمّوم  ont 
 نوع را هراعب یا نکس هدن دیما Gl وا رشظم كر هند yoy ly هله زب

 هه! رش رکن کس ANG وفو بسکه Kis دلوا هدلاح هن و * pg هرکرب |
 نانلوب ضرف هج کنید بولوا ج اتحم هلسنغ نالوا رغصاو ST تدح |
 SK دید نیل اعلا oy یودع رار دلکنو ۰ 5 JIG مورح ند زامن |

pte |6( وص نیک  dowsازار ردا  Leahردق كج هدناشطع شد  

 ناوتو باب ندقل po وص هاش دیکو و SE یز همرب و وص |
 لر هر وس ad of dap alle ال (daly لاسعح الا دیعب رک اوا |

 ی راهاک رازق رانا هکن وج ۰ 354( dart | لاله یک ی راک دنکب |

 SEL ودیک هلغل وا یمایرد موق زکعق وم لنس و راومهوزود تب اغ |
 ( ردشرعت دیق دازا نج هلو ارادا تمالع ox Kar یسلواراوشدو جوک ۱
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  JS 1مد ر دیا بی  chloمدلکا ۍلاح تقیقح ی دش  lieهلن اوفسص |

 : <  obمولعم و ریس نکنلکد یفاو هک و جک هر هيماهوا تالماعم نادا |

 i ناسم لر هرد 6 وداع م همش هنش دلوا یولا قدرط ىلع یشل وا

 | ردق (ale nel (هنع هللا (Gey باطلا نی رع بانج ندنشیدلوا

 "هر هرچا نوعلاهفرط نکیار ون ر وک یس هن اد زارک ok هع ز وک

 ۱ ره اظ ose قد Oye هردشعد C4 دنر وک ز رعم یکم داود

 یادا هنسودنک هنرزوایوبن هداراو !po ندبارح وتسف یش هدقدلوا

 0 روصح لامو ر xy ajc cies بهو یلغواو ماع یل و صا هول ص

 هدس افطا ك هیدجا ند سو اف نکد هب gas هللا ل وسر ا ) تولوا

alee yg ond |"وبندنول هسیا نولوا رک زذا © مدردبا تیذاوافج همارک  as 
 "یداو نیهر anus | لوم# 9و ت وعد هبیدجا ند یش رق نابصعتم

 ا و اا {Aline ( م هديا تبیخ

 یداش لاک هدنراسف اوز هکحف هيما ن ناوفص GL ن زا

 | قجبربدنولوایس هعقو ردب هک وچو راذکو تشک لو
soleyکب در وکره ندنشدلوا مدنلوم ام ىو وپ طظ  dna.راطخا  : 

 | خالا « یدردبا رابخار اسفتسا ندنفرط هنیدم al ریعصلا ىف بم

Gaby, daar ffاکر > درع  Cateدنوا مالسا  El ait 
 ۶  یدلبا نیع Solel A هلا هيلا راشم علا al ىلا هيس وط |



 7 .e ر4 ت مس

 ry Se 14£( اقم ۳۳
Dsیصع + کج  Iكناو رح  bsو * رد هدن اس  

 Ni زو دنوک هصک ه یدنا نیبم ند هن اخر هک هد وه یاصع
Cotas دلوا هدن راکفا كلبا بیعت ین اما لها دارفاو Del وج سج gue 

 كتل اس ناتسرهش هحاوخو تل اسر ناولد هحاسد ندنسافح راخ كنو

 |  Ans Eom alteیزرطاخ  ttyدلوا  attsكنب رکاسع مالساو

Beeیراتک رحءردب  llیکیدتبا فرص تكنر وب نم  bieیامدق  
lel Jal fiلاصبا هدص الخا هعماس € هنعهللایضر ) كناعارع ندن  

ae Alas 13كن و امه یودرا هيلا ر  a, 

 تدوع مالعل | كللملا al نوعب یودرا ۰ يدع ار دن کما

 eS كنف سش ناضحر هب af SE هدنتءطر ذن ی Lal هدکدلیا

 هفرط رب نغوچ وچ و تع زع هنس هناخ كن هر وب pois یجب
glقغیدلوا افصیاوخ نیهر هنتسپ هناس رار هلیس هعض مم یسو دنک  

 ۰ یدردل اق نس هڪ ضط ر ندنسکحوک ,da b كلر هيلدا سح اا

Ca,نرکصتدکدلنا لاله هل حوا  ogee Sleهرزوا كلسا ادا  as 

 ae هللا لص ate س انش ance دحاوخ ) 4 یدشرباهدتعاج یوبن

 ost ( ناو رع ele Ks!) S44 وغ رح هعق و (CA ae دفا

 مطنبال)ندنفودلایتباوج (مدلیا یماطخ اب هللالوسراد یلب) هلفاشکتسا

 (رده اهن اف لت اسهیفلأس الو ضر اعم and ضراعدال یمن (نارغهیف

 دز كله دامو * راددلوانیس ون رف اراثن ره وج هلبنیهر تعارنیمز |

alle |]یتفیدلوا شاپاس نیهر  Geبانططا  C ae dl coy) 
yl) deletو هلاك  abد مجرب  ypeهمه تم ذح و ان وکو  

 (dicey رع اب 2 هدق دل وا نو ایه مس لص او یک دند (ردشلوت

ott Caseو یتا ونعربصبد رم هکلبواطخ كعد رب رض د ص  My 

 رلیدروس (ردشطا Sigler همللالوسرو هالا بیغلا eb نع کر داش

ae SR E IC) {AL } و 
 BESS ڍچ رد ه دن اب یس ار + اتو
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Ge Nae la enهمن اط دک وڌو (مالسلاو هولصل |هیلع (  

 ab Loe دععوار ادم jd سیاس دلاعا یس هلسف عاعدیف نب ند دوه

 هند ی ادعاو تعد اوم هدلاح ره مالسا لها كر دا اع دتسا نص وصخ

 لاصحا هر زواقلوا طو رشدقعلاذطساو یرهدام كليا salle ز ارا

 هدنتبرفظء(اریکلا زدب ) نالوا روهظ بیزهصنم So cal) راشابا لما
 "هرک "دیس ر كن( دجا)ند توطسوریکق افا كل( هد )تلو د هبک و ک

 | یدارفاهروکن مهلبق ندنغی دلشاب هفعلو| ارعا هصسک ره ینج هلواربثا
 ه رح نف مالساهقرف) هدو ر هد هت وا بوش ود هط رغ ودسح هتف راز هر

Jolه رایدلوا بل اغ كر دنا هلت اعم هلبا هفئاطرب  SVكنج هلم ز  

 Amal ( یدرا روت رکو ا یغیدلواهن تزرابم لوضا ید رب هسلوا شا
 لوق یلعو ٭ راب دلبا با رخ یی wale ناکر الا عيف رن اش

 نالواین اک د نیشن هرانک كند (gp Fo وق رب هدنس وش راح عاقنیق یتب

oeوک ذم "یدوچ ینوت اخ ر  gloat Seelyتعصع نم اد قر هل  
 هر اج! Ole هلا ت ام ولعم ندشيا و و @ شعا قیلعت هنس هقرا نم ارس

 شلمچ ا ی روت یاج هدکدلبا ماسیق هلتم دخ JLT یی وتاخ

 راشم @ راددلداردشا هر ازهتسا هللا agags راضح د و ندنغب دل وا

 اب نم وم رپ ندا هده اشم یلاح و و ob 2 ندنب les مرش لاک اهلا
 یدلیادادما هاهم اراشم م روتسم مادعال اب ی زیکنا هدف قش لوا داقتعا

 @ یدنایدسا دیهش ی اعا رایعلا صلاخ لوا خد دو ةفئاط و 7

 Bilal es و تیفیکو بشارع دنقا asl) لجا هيلع نوبت abs نانهکن)

 یب MM وانالسم asl راضحاوباح 2m وجو روک ذم abl و راما

 تلامح هد ر نالوا es دن راز وک هد هسا راد د رویرادتا هلک

a Liseایا ندل وق ۳2 دلتا ند ندنکیدتا دیر ولیح هش | ره قدرط  

 هارب و رندن ?gl دیش درهم lt بودبااعا ع الع تع واطم مدعو

 هدهع صعن ند موق وب ده اعم هلکتس STD a رز وا كلوب ۰ رلب دل وا

 1 یدهع صقنهرانآ مدعم les (yo) كسر دا مش یراتم الع تن طتریاد

 OY وا تام (نس هل وا رب ly هدنلع ape jet هک able العا و حرط



 اتش

Ree are E EEE ‘bly 

 نده اعک fine شرتفا مالسلا هالصا ا هيلع ) Gaia دلوا لوزن شح

galaهللایضر)  (areنیشناح  clasاو تلاکو  Paهس نرعه هنس  

 نب راضح هروک ذم "هلسق هلی larly Lee یناکرادقم,دنطساو |یلاوش

poleهراددروب تع ع هە  ahsروا بات همالسا هیلاوتم ناقیطتراصح  

 end یتیرللام Abe دنس هدعقلا یذ هموق رم هنس ندنزاقدم هل وا لب

 هرزواقلوادهع ضقن تماخو طةفنو دنا !ole ضرع db رش كلبا
wisانضو لوق نیهر  dosاا ییا هلتمح یتددلوا  

 ن دن رلق دل وا ماس ندر یس هلج قر هل وا فلن ی ۳

 ةلغاف س ر ae ه یدلروب نام رف یرلع وا لق كنس هف اک 8
 یارساو اجر ض ى كق الخا د لولس ن هللا دع قافن لها

 را مظاو یدل باا یی رت هلت روصرب رڪ ,د,كنب را ارج هعوق مع
Utاو حاغا ةكىدلرۇ نیبج  a> al,هنرژوا ی همش ازو اسم ندهعقادم  

aهدنسضارا  eels(ناعرزا)  Serer ine aleاوما  re.) Adu g 

 فطلب ت انع یارتف lage + هصح و end با الا نی

 : تولوا ترابعندرفت زود هفداط و شا & تیکح ۲# ۰ یداروب معننو

 ۰ htt G2 ا3 داوا مج شف کر د كنم هاج ہدنق ورب ذآ ب

a SOE OEE € (dle ¥ SSS RAO DE 
° 34 ve Eî 

PIED, دڳ رد هدنناس یسدعقو قدوسلا هو نع | EH es | 
Law giاک رعم  aSدیص*هقرف نامژ ییدلباتدوع ند زد ز وس  

 ied تداعو كماعا شارفتسا نس هج وز .هک دا ماقتناراث ذخا ندنایمالسا
4 

 هل رخ ك ردا رذن یتصوصخ كم ام هزپ Sib هلن نهراتسد هر زوا برع ||
 (?Nps فام یارجا كب رحاب pak (۲۰۰)دوخا و (۶ ۰)ندنیکر شم

 أ روصت یهز(ع) © یدلناتعزع ههجو هيجوت ههرونم هن دم هلیلا# لایخ
Jelنب) نکر دیک تلو ۰ لاحت ل ایخیهز  (ralندنس هلق.  

 || مدع كبطخا نا طعف بودا ER هتس هن اخ كبطخ | نا ی

 (i ere val a دن رزوا یم هد ا
we E 0 ۳ xa SSeS SS a eee Ree سوره eRe Oe SSN. 
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 ناقار وات لو تر pode ها کشم ن hi ۰ تیبا

 هتس ar ( هضد ع) نالوای دعب م Py هب هر ونه ةنن دم بول

 | هر ی یراضنا نم bey لوغشم هلتعارز ثم نخ ءل روا تلصاوم
 a ‘alate ale وره رز لوا بوقا <all )0و نانح "یداو

Lesطاقسا هک ر بودا ن  MYھن ایشا زابهش) یک دنا ت د وع لار  

 (Glau gl هلل وا راطخ او ضع هنعدتفا (نرعلا لطفا هيلع تلاسر

 هن ایفسولا بیقعت هلمالسا(۲۰۰)و تموکح راذک دئسم are) هللایضر)
 ن دم الس | نارکیقع ف ر Se نکل بوسا تع نع ناثع ی اخرا

 یود) قیوس نالوا یر همخز مرز وا Alt اع gf قطر وقف

 مولاعم یرک دلیارارف aby (ردماعط ع و رب ص وصخ ھنن رلب رع

 هناعا لها كف وس وشارک )ردشلوبعوقوفرشلاع تدوع ندنفیدلوا
 هر دش ااضتفا نس هيم (قیوسلا ةو ع )روك ذمیازغیشاوا بیصن

EK هی رعههنس )۳( Coleg نایرد) }4{ لصف B= 
 E EDS رز Al) ¥ جا

le 3 DEیس هعقور دکل | :رق رق ی  ort Le2 رد  

 9 افطعو لس یب 2( هر روصت كع Elk dg راسخ تسدلاصتا همالسا لها

 لصاو یر عاعحاو دد لک مان (Gas كنسلاها یر هلسق

“As Laدلو انو بام  Oatesهود هقرفر بک ر ندراصلاون رجاهم  

E82 ةقرف Sige بور وب تع نع oS ذلارام عقوم هلی Lee! 

 ودر هلمالغ مان (راسب )ناتلوا قداصت ندنفب دوا رسم بیقعت  cozزا

 یراکدهروک ییادعا هلذخكرانوب بوئلوا رابتشسارافکم چچ ندنغوحوح |

A] Sl فلاش (راسب ) هدتعاجج یزام حابص ناتلق نوکلواو شلشالکا 
 الب كراس کر دش واز ام یارا فص ك ردناتل اخد هلیکتسا ی دنک |
Lia لب | هیلع انا فص ماما) زورف رطاخ یشلوا ناسم فیلکت 
 مانتخاهدعب ٭ راد دلبادازا كيلملا دعب هل اراضح سالا یوق من دنغیدلوا ||

 ندز هود نانلوا  Sarلوقورشکیا یزاغرب رهو شکوا زارفا نوبامه |
 ردن1وبعوق وفرش یلاع تدوع هدلاح یتیبدلا هو د سار رجو | هدرخا |

% wy 
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e {3 (4 = SURES 

 3 359° aie ) نالو راه les رخ موس 2 doe Coli ید <( :
 Tac ( بن راخت )یب و( هبلعد )ی در clade قم 1 ناد هر دلم

 هد روک دم لح هل وسلو و كر ر Chas < ما ترا ge نالوا یدیتس

oeر ندا  Aleیا رشق ره تكنایمشا  Budeهد كامو هر هروتم  

 یھ اشنا س ij هعهاس (CL لچنا هیلغ تلاسر abs ses 5 یراق

 CPR اش سک € it? dil; a ر) نافع 5 ناعع ete دوا

 كر یا تعرع ده جو هیحوتهروک ذمعقوم هل ساععتسا phen دو

j=هلعص وم ر , نیس هرو  Ole dL, |S ee Thایش مأت  

nalمب كرارشا تیعجو ته هنسساپب ناهج تالا ند  aloe1  

 زور لوا ران دروس تدوع بوت اک | ee دلو لاح قیهاوش ءیرزاوتم

 ل ولبع سابل ندنکی دلبا لوزت تجررب ,داهلا قوف هد زورق تجر
 هحاما نانلوارک ذ ق ر هلیصا هر زوا رس ر og Al Slog روق سدقم

 لوسر لالض نیک ندصرم @ یدیشلروس تح ارس | داد تشد

 uel ah pols z Ya saya روا ندهالسارک اسع 2 «هدتفا لاعتلا تام

ate)رک اسع (مالسااو ءولصلا  ests,ووا هدلح ر رود  
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 ند اتشخ نیک لیدتلاب نس هماح موق رہ © راب abt a 4.3 اس

 ale تع las yb vie ناک“ هلیس هرعت ( نم مولا Date نهو ) روهط

 «یابعت هللا) بوداروش یشعت لاو هن رزوا رع otal ةيهلا لجا

ileهک یک كن روغ تولوا لزا (لیریح) ترشح هدف دلا  

 هدنر نی دنک DoS نادنش اب fie Dogs < یدروا قو مع ول رب

 شمروک ob ge Det SP ندیا طوقس Gull dics ندق دم هلو |

alg iندنخز  Pateنم نالوا شل روس :داربا هس دع اق لثلاب  Sats 
 همش ےن هناا ل لوس راب ) لر als د وع ach! gb سهلا هم Cor مولا :

ESدلوا ق چلا — ندا ا  alasيهابشا اعطق  

 3 بیداد

AAS TORS هو 
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Libel peer ae Ha ق < 18 ےن ر زوا یسلو السا رد (یدلات 

 راتخا تروغ هنر ژوا كن و هردشلروسن  ay(نیسارندش نس

 | ی امدتسا هرزواكلبا قوس هتاده قیرط نفوق هلا راک دن یتسولاقم
 * دافا بودا تلصاوم هنم وق ءاکرارذ هجوم رها ید ly تضخو

 ربا (gee ندنفرط یوقو @ ی دليا تع راسم areal ین ام

dm pm haw g؟> هنكفللوا توا اهم نکا شلپامامتن اقتنافیسهلاوحبولوب  

 ye لو ادوات ین
 ندنکید روشود aloe ناديه : هلیعو 29( تواوا ale لکیملا تیهش

 یاد 4 ner وچ BA سو ads هلا لص ول Sate ی {Le دادما كلوا |

seals) ||مز ناعالها بولی  atesمدلوالصاو هلاما ی اهنتمو لخاد  @ 

 Ge رک تارا See یا هد پود تکرح هام قیر 1
 ob (كدبا تربغ هرععطت ندرفکو كرش باکرچ ی زکب ولق ساک ||
 GBS gle یدلیا تاتش هةرلکت ی رللوا مالساو lye یا |

 دا رفن الا لع ندنعددلوا لوق نه ر هدند زن )299 Ate اب قیذر نداعس

 4 و Nai aul راو وم یا) ندن راق دلواداتعا ناعادادع لخ اد

 کک vias بوچآ یت Mobysly هر نوا نکا |

tadد رانا او ۰ یدراد دتبا  Eقایق 7  bibl 

 رکیلع ها سم اورک ذا Lyell نی ذلا جا اب نالوا eaters موهم

 یس هلیلج =( ,CS ا ا کیا اوطنس نت موق م ۵ دز

ee: 3 

 @ sil ون عوقوقرسش de تدوع ٥ كتو ee) ان . نواوشک الوز | :
 E چ

T4 9 13 Lf 3 .>" 
ee 3۳ کب 25  

 pe eeu e pL alae دز

| 
 فرشانب بلک قو هنع

al sega 

 وج < رد هد جاش "اسب .:ید وهیلا
3 SCS 

A 

 Sf چیر لک اس شارخ دعماس قم ages 423 9 ی AN ردب

abl dyesماا زاوتتش وک و یسلوا نود نیم ن د نيل ا  

 نیهر كايتفاتمو دوېم ةا لم !dun ن اروآ كنج عادم بق اتم نالوا

  ety eidی  Socalیی را  a asنالوا ن ٤

 و و جو a pe oe pean کیک دات فوم
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 لاک ( قرشا ن (OS نانلوب یرانهفالا دام مش دوم رارشاو

Lealهلل دع لاما مدقا ین اعا لها تم ذم ندنل  ytهدنس هعقو  Cad) 

 هر ههر کم هکم نوح ا تب رعت نن lady ءا رقا كن هرفک OV oleate *یداو

 م الساو یر et رح یکی دليا مظنت هدنسقح نیل وتقم بودا تع نع ||

 نایب دییشتو 13 هد هرفک عماح یر هیوصه یکی دا بیترت هدنملع |
leهلتص  sageردک ناربا هواه بلق تآ حرب وسشا *یدلبا  

 هلوقو ملا هن العاین تنش اع فرشالا نیا فک مهللا ل ندنکی دلبا

 (Dit gQhED KE ضعت | cols ترضح هلیساع of راعشالا

 CS رون وب كج دنا دوبانو وحم ندن ایح ass? ade غيت ني دوخو
wise! Alt”راصتاراکو ۴ رايدر وب اجا یاصعتسا ندمارک  os 

 دل رک هب 92 ت اهح وت قاطعدا ) Cas هلنا 29( ند abun ندم

doeروب  pant Lighكشیاوب  lelهلوا دهعتم نس  Coastsقیاوج  
 هلیسم روک نوله تیظوظح all Ldee رایدلوا روزسم تولا
 هل روص هن یسارحا كتیشک یل دلوا apse كردا تدوع هنس هن اخ

xواو نوکچوا هلیس هطح الم یکج هل هلوا  ashبوب ردق  

 | هج ه یو سدعم سلع مال | تباه بولوا عطعنم ندکمحا

 ۳ *مرادا aly رب ند ?als هد اب وب قدهل وا زان ی اس و

eeدلو فا رک زد هتس  (yasدعس  Cyایدی هلن یطر) داعم  wei 

 ندنفر ,L signa ھه یا اورم ى » صا كاا

 | هسب المواو راند ضارهتسا ندرك ذلا فلاس بعك هلاراقتفا ضرع)

 || ر دقت نیهر خد هج دنکر بدت ناثلوانایب oly مدیا رادتبا هشیاهبا |
Alig!) daly! |ن یسعوناوسوانب تراحو سث+ ن دابعو  Cre | 

 | راشم CALL وبا )بولوا قافتا دنب هطبار al منع هللا یر یراصنالا
cell ||ضارقتساو لاسرا هدوملا ف رشا نإ بعک نالوا یردارب دوس  

 @ یدت ا لاصبا قب رخ یراق دلو اتع نع "یمءیخدتن راد دنک ,دننعص

 هدو رو (هنع هللا یطر) گام ات oly ee ند دادس بەك

 هب ی رادن ا« ae ات ات هب هداعلا قوف Sb sks رب

  ۹ iousلافتشا &
KARMA ee degre ۲۲۲: هم Coase amen 
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 4 an +( هيلا راشم ٭ یدلبا لاوس نب د دورو بس o > Vb و لاغتش

AS 9 ride RE Fsرب رم اظتنا  Pos; 9 Geiss 

 ج ایتحا ل دبم نم راسو تورث بولوا Ob SL pode هلت ارا
Shing 2 me jot daly! 0ندزس هلبقافتارکع  “ie 

 را bus دو هدن روص)ا ی ۳۹

usهدعب و . یدتاتدوع هللا لاکا یزوس هرزوا قلا هجا  

 dless یاشحا مادیرلک دلیا لاعا تولوا روضح لامور رار هلیسامفز

 ade ارسا gl Se وراهنت لوا ن دنکب Wal ناذیتسا نس اضتقا یارحا
 E دردنوا كن را رقص هر رک هنس یج>وا یرلترضح ا اهل | لک

 اوقلطذ ا) هد ارواو عیبشت نیکد هغ رش عیقب ll راشم یس ہیک

 ر هرابد روب عی دوت هب gluse Lable, by هلیساع د (هنعا هللا مسب

 هص> "هزاورد ق دو تاصاوم هراصح نالوابلطم هطعن ملا راشم

 هدکد لبا تک رح همايق لب دصق lees ول نران یک و تعراسه

 نارا ن دبا باب قد) هدب ويد (نیسردیک هب هرن بعک ا )یس هجوز
 نوجا باب ure) درزا 2( 4 دار Ugly ak 1 دم ندمگ دق

 كر هرد (یروبلک یسووق ناقندنشنیلاحومق 9( هدقدلایاوج (مردیک

 | باب خفبویععآقالوق بەك هد des دتسا كمام ردنوک بوشیاب هنتماد
ely SOشوخ  goalتاتش هر  gallهلا یر ) هلن انوا ¢  (ats 

 ain Ata ge comer hee سا gobl ناس a و

ore Rkدز وا  g'sا ( داخ |  SKS 3 GaSeمس ك  cet 

 (یدلیاربطعت یعاج غ امد هک رد طع شوخ رب هنوج د یول

 مارک هفاننیکشمیوها OY واجج او Hs زا دو by pm ندنکیدید

cus ۰ jusی هیلصا هح اركنرلحاص یرا هلغملوا یس وش وح هداز لا  

 دننرزوا یسمرب وب اوج Corb د یار اعرطع هسق ول ر ديل ارش
 دمه و ماعشسا یسی دنک ميه بوت وط ینیراجاص كبمک هيلا راشم
 Cate ها ضر ) ك ahs نده كاا ول ۰ ردشعا ماعسا هرس lod ر
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 ee وم یس زرو Sis lA تفورپ ا ۰ وتاب

 تبحاصم قیعو نعل edb اوهی افص Ge هدازفح رف ی اجلواو
 هلیبسح ق لوا تقف اومیارآبلاج یسعد ( یرولب هل وا نکم یستل وا
 (هنعهللا cay) ablighe رایدلبا تع نعهن الا رام عض وم یافت الاب
 نارد اہم یا ولا هلا ۱ شش راحاص DS هلم اعشتسا رصد جد هدار وډ

 | تدبخ وشا نالواا LS لوسر ودع و :las نکسد ی رکماقتنا فیس مالسا

 ]هم لسندز ی SY هلجب ندنکب هیتر و :هدنرا ته تست

 اوس ی geal eee" wee | تسح طعف ب وشیلا هد ادعا یعک

platنایدلوا  aod pV Sl.(هنعهلایضر)  Sag) 
 ینیدروا هلیسحل ناج و Hos هنکبوک ندنسکو ک كبمک هلغاح رب

 دی را نت دمو راصح لها ندنکن الا ا یالخا* و lala من
 هد هسارلبدلواراذک شوکه لاح عالطتساعام> الابهدنر زواراصحیورایو

 تولآ ب ربا نو lad po كند یی نیعل لوا | نراوصتسا یردالچ نا ا
eaeدلبا  okر ادم  Onesولخ  djs beatae ۳۳ Leوان م  

 شاع Me ۱ بک هر هعفاو ت تم ,jake دارللا تان یا الا وهام

 Be مشاركبمک ق رەئ واروضح لام وره ۳در زاشم و

GAL, sdb.ندنراق دلوا  Cer MSA)لام  Sols 

 ( هنع هللا یر ) كنراح و عفر رق وت نایما | راشم 8

  wails | oeرابدر وب عقر هرجا نیعلا ةف رط هلبب ی هو ایم +

 POR DE St} (ale م یک هر
 2G % < رد هدنناس ی منو لق تار وار <| {

 نفع غی دولا فرشا ن بکن زوا ین دل و را هنر هل ام

 یک اله Sg Gry Ua وا هلو er | دم ارس راد زا ن دنا فالتو

REون  olسج وم  ollوا ربدعت و  aus Aud Me (oAملا راشم  

 ی راق دلوا قفوم هنساساتر zal مزاتس تم دخرب هل هر odie ند روغا

ec Meanمدت یوم هرگز  E ODیا چرم کوب مش قم  Rteدز رک  

۰ i eee 3 ناهام ا ا Urey هوس ws me «۰ : 
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a Ad راز سد نی لىق ا ول 

  1هر وهعم بعک ج د ران وب  hey ereتک  jbهتک اله و م ارعا قد

 هلغاوابجوم یب اتریش قع کای ر

al,هاا یطر (ہداتق  “teدر هر رخ ی اون تولوا هر واسم لس هوا  

 ۱ هدنوتمراصح ر نالوا قنر اهم کر هزا ج نیشنل د نیم By یط اترا تهح ۶

 لر با لاغتشا لب ماعط ماعط او لام یاطعا هر هکس نیک سم همشبولوا نیکم |

 | تیدوجوكرجافرجات ماتعفاروبانانلوب,دنلما ae gles السا ی ادعا |
 i تصح ( لاصحا ینکدصت دود ردشلر و یلیا مهر ك د اسف و ازات

 هنس مزاوردر وک ذم را صخ دیس بو 2 aS ya ند dn لم aS رو

oil,التخا تب ولوا  or71 )ا دہع ) و دتعص لود تصرف  See : 

 افتجا لګ رب یزودنک قر هاب دنس gd راصح ( هنع هللا یضر )

 هراصح م دنسارای Db ars te لر اصح لاها هيلا رام ۰ راد دلتا

 هدهاشمیاحشینیدنل وا قیلعت كنح Line یسوبق هعلق بول وا لخ اد

dy aiهسا رولکمزال كعار ارف داش  oJ aهلی اتباع رهنطاشحاقل  

 كعفار وبا gist wig les راصح .wba اذخا یلعمح Uae مدفد رازق اوه

 زا «atk هدکملکا هدنلفغهناخالابكعفارو او ه ی دابا تع یهنس هناخ

 || تنايقلقلنالشابوس نون الک [ یتغیدلوا KAS ك روک كر وک ب gals وس

 تودا افتخا هر هشوکر هلا راظتنا acs تال اس كج هلکو ابا ندرت

 oO دنالاد ی دازوا نوز وا یک یس هراکتح Ook هدورسم هصق هکنوخ .

 کالب 329 هرز وا مو ade نالوا ضرام دموف رح ندنفد دلوا ترابع

 باوخ نیش هدوسا یس هلج را الوب هدشسلح و pel صا ییسلرب دنوس

 دلتهح یک Ayal gu كلب ذنق نکل هردشلکخ an Jab واهر زوا قلوا
 بولد (عخار LILD هر !عیفر یادصرب Dulas دمهلوا نکم Sul < نبيع

olاط یوق وا ندسس وبشا كعفار  dabلر هید (وار دیک (  

 | یجلفو ۰ cable لا وح هرب یتیدقیج تكنسسررپارب هلیس«" اف |
 | حورخ ندعفار وبا Be هرزوا كمامر و هلا یهقاب هلسح یتکیدتک هشو |

Iج ولو هنن دم دعب و  ablیکلوا  Sateاطر بوریدشک  aهلرا هرغب اب  



 کسر
 و ٣ DOD A ANS 7 i 525 e e ay TET دم ی AY FOO هو دو

 یپس یا ,a hel بیج یادصر هوا هال خار باب )

Coatیادص هدلوب  Galeدسر لوح ملب) كعفاروباو لاوس  
 یباوج ( ی دم هریدتنا تباصا هله اما abl هلاوح محلقرپ اکب

 تباصا law alee هنر وهظ لح كسس ar coll کیدلنا یدصت

 لوصح یار ,دب كناماو تعراسم هموعح هنر زو | ب gS آ یتکی دتا

 ت رەشود ندب ندرت هک هراح هن ۵ یدتا تدوع هلعالطا بسک هشدلوا

 جراخ هتسب هتسکش یویلغاب هلیغر اصو شلطعس [Kt كنغ انار

 عفر ندناهج ناکد كعفار وا قر هل وا قالم هتساقفر ات و هراس

 نیش هراصح "هزاورد نیکد 4 هجلوا علطم هنکی دليا دوجو ساپرک |
 دئاب یادص ندا روهظ هدنلخاد راصح ores هردشلا فقوت هدلحرب

 Baal Se یوسر اس یارا روم ناچ عا قلعفار ودا ند ایام
ablراتح نادن رلکدلما تعر اسم هتیفیک ضرعو تدوع قر  at 

 نالوا طقس تم اراشم*یزام هب نواه تالو * لرو راتاو هیدن |
sll |]4259 ی کیا ویشا هردشلوا ماش ا یارب زب  dangكل  date S gal 

Selesیرافنک یس اق نولق ادخ لوسر وکش تب اهم  

 ۰ با تار ناوخ لر ندر ,Ea دا کصع | الیتسا

 ENS 6°) (a + < و
 رد هدنن اس یف LR a E ا هرانع ¥

 mo pee محور (aie ah cox) كل Lee نارضخح

 نامارخ هراس راراک ی رلت رضح lets هللا یر دک ne تش هیقر ¢

 ییاهنع هللا soo dl دیس تش + 1% yates دلوا

 fl * یدلروب clei aloo ol Uke بعلو حاوزا |ا

eS SES |41{ لا  [RGSS See 
Ye ERRهللا 52( هصفح  lysادو ډک رد هدنن اس ی دفع كن  

 | ندر دب یادهشو یس as رک یرلت سطح ate) هللا یر ) قورافلارع

 | بانج ین (اهنعهللایضر) هصفح یس هح و کنم كنیم ةفاذح ن سینح

 bai م مو 4 ira یر ۵ eee ن sons دوخ ابو ن قد رمص " :

BEN CAS Het گی 2 ۳ کی با 3 ot ل > ۰ 77-22220320 > a 

  xهک در 1
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ee A وک /ادهلوق ودر تو دنا فیلکت هعفدررپ 

 |  Gaylماعدیس ) هدتاکش ددص  As ail joذنفا( سو هم  orfتن اک

C927 العا ندهذع هللا coy (نام هک رک اا یس تانحر oS abl | 

 ید هملاراشمو  Shu(ردشهروس ربدقت هجوزرپ هن رش ندکء

L 9 ۰ رادد روس تعراسم هئس اضتعم یاهاو ترهاصم cll هلساوح 

 تا ست

 و سا ی ور رس ERTS. ED و و سس سرو وتو و سس

 هم دح Sle قوا هرس یرشعكناهلا راشم هروک هنغددنلوا تاور

 تش رس TRE EE ملسللا و ةيحلا هيلع مظع قلخ

gral dum Ge 9كناهلا راشم  celal;ندتفد دلوا شملکهزال  

 مالسقح بانج هللا لوسراب D بولوا لو زن طب هج | (لیربج) باتج |
 ماهفا gid gl یساضر att ورت کی راکفا نالوا هدنفح هصفحو
 ا یتفحهل وا ند زكنوبن عر ناشو هدر FI هدنرخاراد كن الار اشمو

 : هلغل يا شلیا تفلا clin دیم ally وصو و شع د CA دلبا م العا

 هر دشلوا ماتحا بيز هي ارب 43 وراف نام دود مایقلارخا لا |

5532266۱ ( Ce } DOD | 
 رد,دنن اب ی اف ز هعقو كل ( اهنع aul یحر) هع رخ تل بز #۴

 بز یس هح و کنم( هنع هللا (coy كتراح ن هدسع ندهرد یادمش

 TET ىج جوا Clee هللا یضر ) هعرخ تف |
 ا ماع كرت هرکص هام رکس هللا Je هنتعفر قل وا یوبن ج اوزا دادع لخاد | ۱

 | د دشلوا یو أم یاس نیشن هفغ هدف رش عیب و اتف |
 ن دلحا یب دل وا هصد < هداعلا ق وف a 28 ماعطا هک )

 هر فیطلت ,ddl بقل < نیکان ۲ ))

  4 N) {Alia ¥ LEONE Bsویرون نکن |
 | ردهدنناس ?ler) هللایضر) Lat Mec نسح ماما تدالو #۲ |

 || بيط) تولوا بلاط ler ىلع elle By تیالو قفایامن تشکنا لاله
 | نسح ماما نالوا شلر ویب بیقلت یرفیماس باقلا ( لوو یذو قتو
 | lyse) هنلایضر ) ندارهزلا ةمطاو ast قفارعدنفا ate) هللایضر (

Oa ۱ر دوه 3 طب شم تر  oh 
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 ا ا ip Eî ae تک و رس هدنعواط نیح تو

 یهیدجنادا كنابلک هملاراشم یلاع a a cb ییاهملا راشم + (als ود

 ol daly یهبلا راشم نی زا رمس SS کو + (io وہ لاصدا

 یی دعیمع مسرو ندکد سا قدصت ها 4s رعا یرلکرابم یوم نالوا

 @ رای دروب مانب dell نع مان ( نسج ) هرکصن دکدلبا ارجا
 wel (رببش)و (Cech كمالسلا هيلع نوراه )دارطتسا) ۾

 قعلو قدارتم an pol Cen هلتهح liar lel 9( و قلوا یدالوا ییا 19

 ت صح نسر وب ace ( نبنسح ( هر املا اتم هلدسح

 د ار طبس رام © درلشمروس نرایشا ale ا

REE 4 ALY و 
 | Pرسناب ستهدمذتو دحا ورخ ل 4 >12

 هسک هد هکر عم مر ۲ اهزک زاز بو نالوا یم oe تع lee هعقو ر ك

 يربندر ورسو حرف هتد یفویسلا ت دیه و یه ندنای> دوت ی رادوجو

 هاکلتقمو قلوا ندنهورک cols لها <go كنس هلف اف نشد رق نانلق
 ی زان بقلعتو ءان رقا كنهیشد رق Pll ندا ناجرهوج صیلخح ندردب

 هلبس Aut Le ory شد راد ,al دص ماعتنارات <| we رلذموم ید ۱

 هر( هالا واد ( نیظداح lily لاومآ ee روتک هلن هلقاح روک ادب

 كر دبا دقت a sel یلاوما ل املا سار بوتاص ہرکص تدمرب و مست |

 ,Bega د راک اسد ۰۰-۵ ) نالوا لضاح
 نط وحو بلطم نیدساو نایفس وب ا) (de ماعتنا Ble pu لاصعسا

 یاسور ماطر hh (لهحوان هم Keg هیها 3 ناوتصو یرزعلا دبع

 یرارق كسبنا لالض ساخ وشاوره رادلبا قافتا jel دفع شرق
 بهو ییا ن:ربهو صاع رع) نالوا LST ALTIUS نوتف هرزوا

 قمالب sh Ke یرلم دا نالند Ce یاش "واو عبرا ناو
 تدموززآ ندنرلکدلبا ارعاو قوس هلئابق نطوتم هدیحاونو SI bl هرزوا

i i:رفث تاسحوا هایط مس قلوا یراهود 69 2 و هرز ید ز ول  

 1 یراک هلرخ هلا ا ا دا

 ۳ میش و



 هنکرادت GLE شوخ ناوسنو یراوج هحولیخ نوا عیعش

 م داو نرخ رار dad Lal هک ك ردنا ناما رک
 نشف هشوک هدهد Ko دک دب لوا نان اعا Jal + رلیدلبا داشع

 acs) هرلآ ىضر) Chel دبع نن ساسع نالوا افتخاو تصرف نيم ز

 کن دردنوک hs را صد ضاق ر ندراقغ gs واذ هزارمشح ناک < ۱
 ناعت هت ناذ هلیس هطساو (هئع هللایحر) oS نب یا هلصعم ا |

gleدعس هلفج وا ع دقت هن  Mir(هتع هللا یضر) كن راضت الا عي  

 ارحا SEAS قلثوط موتکع كاشداو bal همزال تارك ذه هدنسهناخ

 بوئلوب دنس هقزا راوند یسهجوز كيملا راشم (دعس )نکل *یدلرویپ
 عاعسا ae ch رادزار Gay ع امسا یتناب رخ هعونکم تارک ذم

alنیتفاشو دوه ندننیدل وبعویش نوکلوا نامه لا عوقو  
 نايم السا dls و ذق erie ls یرافغ هک ر دلاح ag ان ) یر هنناظ

 dx راق دلش ان هفلوا ز late سلول رب دلوا ناب اب YG بارطضا نیهر

 )2:8 al یضر) ssl Fab ززو ایک ا کیک لاو

 } ash نالوا یدعب ل hey هيلا راشم ۾ ردشملردنۆك هب همر کن کف

 تولوا فقاو ain زا تیک و رادقعو قداصم هنب رک lus نعد ahd وم

Goadهیراج هلب رل هود هل اب و  SJدکدروک ند زوک  Sai 
 Apis lia ۾ ی دلی اتعر اسم هن اا و رک دذ ۍکېد روکو ت د ؤع
 دایماع هنن ومص یس هلصفم توتکم (هنع هللا یضر) كس ابعیسهداوا
 نوتلق ضا وفت هرویغ ی ادخ ةناق و روما هه ن دنکی دلیاتشاطم

POPE Weنب دعسو دام نب دمت  oleنی دیساو  
 نوا فا نک هک ) كلاعا لها نار دام قاطرب (كربضح |

ade (gle | ۱ال السل |  aks Lot} d=و ۱  asdاض  a>ردق  

 @ یدلروس هداراو را یرللوا راذکس ون هدنفار ظا یوبندن اخت داعس ۱

 < یوبن یاور % یو
 سج یوم oe“ . اوخ eno) ond او بش لوا نالوا ab الا دیس "هلی

 ۱ JING ق رب اد دنا و یوق هر ذرب ۳ تین زا |
 ST — وب هو و وجه سس 7 ا



 تن

 a Gs “yh 2۸ نوت .ا زوک وار و یه pie هنحررب هدن زول

 alse = دروس دانمارک باما حاصل |یلعو هدهاشمان ورا قدرط ۱

 دوجو م کی هرز ) (ا ورربعت ل بولوا راحو د هشالت ندان ورو راضح |
 ۳ نا هنخر كراقفلا gd بولوا هندمراصح نالوا طیحیمالسا
 ر دقیلاع تاذرب ندنایمالسارباک |هسیارش Ady هنعوقوامظع تییصمرب

 كس رحرب ندشد رق هوجو oP deg كنويقوهئساوا تداهش بتر لئان

 ated! [uo @ dbl psi هدنل وب (ردتمالع هنفحهلوا Mags یداو

 تولوالک gi راصح ن صد هه« اطم هدوعسم یاوروشا زءدنفاسو

 ال جا نک راک فا نایب لزا بیو ص یاد ا برح هد هن دم نورد

lal Sleeیآریغنوحر ندراصن او نر جاهم هنآ رو * رلیدروسراطخ  

CELنیس ید قفانم لولس نب هللادبع قحو تیعبت هن واه دنسب  
 ناب هدنجاراصخ هدنعوقو یداما ی الیتسا هدتیلهاج (!el هللا
 (ردقوبسم ینب دنلوا بولغم هه د لوا هلی اقم بوتلوا رفظم at دل دنا

deals!هراصح ج راخ  Galleج هنساملا  ofهدنس هب راشرد طقفو  

 (كلام نإ tly هدابع نب ذعسو بلطلا دبع نب ءزجج) هل ران ایلو
 تداعس تاوذ ق وج رپ اهد سقم هرن وب ندن رل هلببق جر خو سواو
 atlas) shale تغر ,ALD ط كدا | لادحو كنج هدو رمشیط لر احعتسا

 هن د یادعا هلا نوا هو ییح ال هرک نک و را رطضا كماع |

 | هدردب زوس رفاک زور هلیصوصخو راکرد یفح هلوا یل وتسم تراسح
 ید هعفدون تبرفظم نالوا اع ور هلمانصا دبع ترثکو مالسا تلق

ats aresكحوب نهج لاح  cals,هلل دا هرد راکش [ یودنا  

sityندرد لها مالسا ددع هدب  ob}نم هلجج هد: نکنولامهرواو  

 تصرف تقو رب هب وا بولوا داماو pol KEI یسو ناج یادف

 تنج (Fl (كنانس نب كلام)و یرللیا دارا هلاقم ر یک (زردزوک ||

odinدلوا  Odیسعا اد مسقوب د ( )ا5 هلناج هسیار دقم یسغنقره  

ole,ضعي هلكلام ن  Ebise|شلیارارصا هد هلباقم رب دت  erty 

 لئاضف ی ققو لاوزو راشخا oe در هندم ح راخ gral هن رزوا
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 تامزاول لاصحسا هل دارا هبطخ, نمطتعیدادسو wo نساحمو داهج

 شدت ۷ 44( 9~ ea has‘ "هرجا 0۳ دعا یرصع هةولصو اع ا یە رفس

 دعس و اسنکا نب ړل دوعسم هرز نالوا برج ax b‘ خاش و

 هدن راظتنا نوبامهقر رشت Le) هللایضر) Laced نب دیساو ذاعم نیا

 اکا (cl یاهعا هوجو ناشو هد هس دعم هرج هاکشس و نالوا

 | Go تراثاو ین اس 1 سو oy رپ رارقتساو تکر حرب ره هللالوسر
 | یر (سو ate هللایص) كشن رفآ ءاکراک هصالخ نالوا دنوم هلا

Gotشوبهرز هدلالخ یراکدلبا شذ زر وید (نکیدتا لب وح  || 
gidsجراخ ردنا رومظ هدلاح ین دلو ,دنران ایم یراعط اق فیسو  

 || یاطخ باعا راضح ه رایدروس اعا ین: < هدنا جو رخ هراصح
 یناشب رب وتمادنراهط| هن رلمار !lee PIO We ق وبسم هلفارنعا را هعقاو

 || اج Geb تکرح هجساع بجوم نوبامهرک ذلا نا sh بودا
 ٩ یاع هحاس ندنفح هلو ا توبن ناش "ینانم تمادن زار ا) هد هسارلیدلبا |

 | رص هح Sly . اثم هلا دایقنا راهظا هادخ نامرف قج هلوا عوقو
 | باوجر یک «زرولوا بان ab هللا ءاش نا هسارولب رس وک ل مک و

 ١ تیارنظ تبآرو (مدابعنب دعس) هیسوایاوتلا ترصن یاول هلیس اظعا
 : Pee "روف ELS g(a dll نب بابح ) هیحررخ

 (موتکم ما نب هللادبعو  ییودشلوا ضد 9 et all ses ( هربج نا

 ey رو ہدلاح BREF nel ais هللایطر

 ; ne alse رفن كب هر "روا قو یر هود ob یکی او قلوا

 a) acs a (دحا) لیحالکو تم هن رلترضح (هناشلح) قلطلا job بانجو

 ۱۰ م نوک ر یر هلو هود ناعیلو آنکه egal روم شم موم
aysدیس  Glyیرکیدو صوصخ هنء دنفا (لسو هیلع هللالص)  

 dal وا s$ دنب هلی وط كېنع هللا یضر Cory وبا) ندیاحکا "هجا
dassد زن یرلتلوا  Meرشیکیاهدب وبن ةعیرافارطا جد هراس باح او  
pilدیک  culوا ںونلوا ستر  aaدم  A>! eo abl Anهدنطسو  

 قاف هدنعفوم (نیعش) نالوا یدعب تعاس رشمر L هنج بولوا ۲



= eee 

 تاک &

als 2) goals? Slab « 2 ti angieتباث نب دم زو ر ۶ ن  ae 

 Es ها عو ریهط نب دیساو بزاع نب ءاربو Gly دب زو دز ن
 هللآ ناوضر )4 دخ نب عفارو بدنج ن رع“ و یرضخ ن دعسولاو

 هللایضر (میدخ نب عفار) هد هسیایدلروس هدارایسهداما كمملع یلاعت

asیل وصح یوح هرات كنم الا ندنوب امه تیعم  AEE) gos? 

 Drath تعافش بل کیک هيلا راشعو تب رت lll ن دهنع (هللایصر

 یس هلم اک تراهم هدمنآ قوا هد هسیا راو یت وابص كعفار auld وسرا
 @ رولوا (Wale هدنفح dus!) gh روس !(ool یسعل و ربارب <s 51 @ ردراو

 هزع دنفا ذیل ا لطفا هيلع Sus و دالب ديس pli راشم عفارو یسعد |[

 هرزوا تک زوک هدنسهحرد نوابص دح هتسراو cer كعروک نو زوا |

 یسلیا تربغ ةفلوا نوزو اندەر اس لافط ا بوقلاق a رزوا یجادقا لمانا

 ۰ یدلوالوبق سرفده یساج ay ندنغیدلوا نوبامشتیطوظح بلاج
 لر هلک wins یجد هنغ al coy (بدنج نب ةرعس) ندنعوقو IL وش |

 دعفار هدنلع  روکحو امر سلبا طس وت ley) یرم) |
ale |بودا ثحم ن دنکح هدا  Oeهد هبرص  oolازدا امدم  

 Gasp de Vo تا دوال وه دکر :یخ دیسکیا ندننیدهلوا شست یار
 یودرا هلتفافر رفن یا( als هللا ی طر) لسد ن ASF هدعب @ 421 وا

 any gel هبجوامیافنا ردق هس عولطور gol هنس هظفاحم نواه

 ونا نب ae Ke ید هنس هظذ اش نارشح یود را یک یی دلوار وبحم

 (ee Jeera نب هللادبع هدعقوم وشاو ۾ ی دالق نییعت لهج
 @ یدلنا تد وع ی Wal S Las هايس هر وع رفنز ویح وا

 هلخ رم یرات نوح او als هللا do نیسوق ب اق یا dle رو

 Stl تلص اوم هشراک دحا لبج ح ابصلا ىلع و تک رح ند نيش
 هدف رظ لووص نینیع وکو قل وا هاک رکشل یارو دحا لبج هکنوج
  Dalya Weds BoDوبا زا دف  an 25)میسر 0

اق در وس تع راسم هب رح فص بل ر هززوا قاق
 8 نینیعلبح هلتمح یر

Iلج ناوصا ادعا رك اسع هدنس هروا  Laelا روت ,نسالغا  

RIAL oe atاور  Sin As a Beےک ہے اکے م  

: JF منع ها ینو (oe ee) oe ME 
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re ۱ني دلو ازمات ر رک« ولج مالسا شویج هبلغ بوئاق نييعتهرك لا  

 ۱۳ ید دل و \ wal 3. Utes 5988 ر 9 تب ولم all رد وج و |

 نزاشاهدلاح رهق رهیلوا هح وتمهه اکلتعم بوغاز یر

gle |تکرح 4  ces edeك رکن نوساوارفظم ك رک مالسا رک اسع  
| 
| 

Por? |و رها دن رلودنک نوساوا  Lal,یرلقدلوا زاومآم هتس هطظفاح  

 هرکصن دنمازعال رن وو شارو هدو sl ادیکآ نوچ sdb تابثءهدرب |

 7 ن (abe ol هشاب لوصو ) دسا نرس نەش Be ( هش اب عاص

(ay Fellasاسع ہاکشیپ و  oSارج نب هدیبعوبا )  f] Cae 
 | دشوشنیرکاسعیالوا ba یدو رو یب ردیب و .( صاقو ندعس ||
 هفرط عاص بناج زا ( چ اعلا یضر) ٭ ر دق روم (یعنیدادتم) |

calle |ل وص ودیلو  Sear bقر هللا لهح وبا نهم  alyنایفس  

 هدنراتقافر صاعلا ن ورع هلا هيما نب ناوغص یر هنلوب هدنراهاکبلق ی د
 نایبلا لاس ی Lat عقوم ناک هد نینیع وک هلیتشاب رادعانانلوو |

 شا ربغا هعب ر ن هللا دبع و 31 023 روف ba alia lt یس gh قم
 هرادلادبع grad یی نرممط نرم وت تس و Foie) یی دتلو | نیت |

 ارولا تای هلع bul شک هبس داناو ه زایدل وا لاتق ی ایهع,هلنضو وفت

Dowdy |ردقلا نمو جال نی اب ءارلاو مر کم لابقالا فوراع نما  ) i 
 | كعلقو ) هئا رالاهناسعا لها یرابن وخ فیس نالوا رحم یسهرابع |

oe |ادا  aاط ندار ومط ت ولد ا( ر ول وا دهضتم ےک  sus pene 

 (ردکلدایسردق هر هجن دب اراعتسم دوحو ی انها ) ولاّوس یفدلواهن |

bye |نب  anoleلا دهعتم نساضتقم ی افا ندنفیدلق لاصبا هلا راشم  

yeaa |نالوا قافآر وهشعو شنقاطبولا یروک ذمزپ ر عاعش  |[ 
 | یوقونوبامهتافتلهترخ افهروطنالوا ین sll مس هلتمج یتلرداھب |

 لا قرهلوااغو نادیم نام ارخ س و اط دان ام ندنهداواق وش "ءو داع |

 ا ؛دنس و دشک هلی دح ( نطعلا هذه الا ,lai هللا امضغب ةیسلاهنا »
e9 0 فرح 0  oneو ا 

 | لا لق ز
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 یتماجرف د مانو تز رابم نادیم ناربسا هلیس هن وع رفن MW لوا ند هلج

 ۱ ناار ادن اک ہلتہ ج ییدلبارارف ب ويم هل وا تم وام ر وآ بان atte وم

 | رکسعموناشب رپنیهر یس هیغاب لبق نزاوه نالوا GSE هنیدح وم
 هلیس هنارورنم هرعنزرابم نمله بقاعتمیتوب ه راب داوا ناهن هدنسارو هرفک |

 | سسفا تو le (هنعهللایضر) Lei NM fe بانج اغو Cel ديرك ||
 تعصمو تدوع هلغلوا Tae JF تروع 6 pb dee قلا یو رح

 | 2225 ۰ یدلبا تمدخ cLaldjatsy ( هنع (dil coy ربع نب

 بولوا رهتشعو فورعم dead IT شیک برعلا نیب رعدعو روهقم
 یوبن تیط وظح بحوم یییدنلوا فلت اج ge نونا یان ور قبطرپ
 ن GLE ر افكر اسنوکن تیر هدعب (ردشلر وتکرکت هلغمل وا
 یخ دینا ن ate دلبا رارقتسا هدنس وه دب ك ?ab یا

Cox)هرکضن دنا ۵ ی دلی | فلت هننع هلل | یطر بلطل | دبع نب  
 صاقو یان (Cam هلغلوا اوتلا تبکن تیار لماح هممط یبا نیدیعسوبا

 عقار هرخال اب ۾ یدټکه مدع راد بوک Orta”, lets dys هللا یر

a APكر دیا تیارفک تیار عفر  pol)فا یبا نب تباث ن  ) 
co)هللا  ateلع ل وا هرکصندنوب * یداردنوک هی راد هلیس هطساو  

 (cok) و لوص و "هداهناپ هت زرابم نادیم Aby نراح هلم وت تلالض
Leهت درا ندنفیدلوا ل وتقم هلیتدالج فیس هنع هللا یضر كرکذلا  
 | یردارب ریواو هثع atl ger (كماوع نب ربیز) AR نیبالک یردار
 ۱ Gaus لوتعم هنع هللا یر ( كهللا دبع ن adh) adb "1 سالح

 ۱ ندرادلادبع ی نارداهم هدنحم !تعاس مرا نعد هدنفرط تدم وشا بولوا

 | Le یرافک Ley یفیدل gl aw یا بھر رثا تو اقشرذن یدب

 نشد رادلع لیخرس نب ناکرا هلتمج gs ally رادم ا ناولمب كج دیا

 y نیس ل وتفم ats هللا یطر (كلردیح) ae اصناف 334 وا لیلذ

 % شلوا هر
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 یب بوئلوا لقن همی Se Fo ظ راف ن می رش تخر هدعبو شل وا
 pole هکمرو ناح هدوهب عل ردتعم (ds رارلع ندنس هلن رادلا دبع

 ندتف رط قفاننامرق لر دا لععفر مالغرب هلیعان یاوص ندنشدللاو هسک

 هد انا یکی دلبا تکرح مالسا ی و درا قف انموشا) © یدالوا ك اله |
 همالسا رکاسع هز ورضلاب لر ar هديا لمح هننعط یس dad ن اوتس

 زادنارت لواند هج هن رزوا نعد قرهلوارقتسم هدفصیجرب هلقاصلا

 رادجخز یس هجن ر و راو cle یاقلا یکرشم ید هد هلاقم cll بولوا

 یی دشود mot ولوا باب هح رج OE حاق رپ یمالارخاو یکی دلیا
 تداهش تیرشقادیغاا Cate (UL هلا یضر ) ناعننب ةداتق هدرص

 بویلوا نوح اند Erbe) oF دید Coe هدلاحهن نوسلوا تیقاع
 cy ه یدرد (ردنوحا را _هنکیح eka) Lb > anne anus رف

 ییدنک یدنک هلیجوا cA هلغلوا دیمون ندنتایح هلبس هسبالم مز
 ade نين وکلا دیس هسنل glob هک نام زیره هيلع ءان © ی دلبا ك اله

 | زر ر وب فیرعت یغیدلوا نهج لها كموق مع زعدنفا مالسلاو ةولصلا

 شویج مالسا ناروآ كنج مرکصندنک اله لرکذ لا فلاس جرش (یدا
 هدر هحرد ble مغ 3 زعت ب ولوا ماحدا یا همیش هنر زوا ادعا

 ی وسراج بودبا تعجر و هقرفت نیهر ییعدو تعاج سو یریلد راهظا
 قرص هنصوصخ Slagle یاطعوذخا a رار شع" al + هد هلتاقم

baby gin donkراشم راما  goalردح) باب  | 
 | GF رلکاروالد ندبا رودص ندا هللایضر یراصنا ( ةناجد وباو

Las VIرانفک یارحا "ءزارش هکردن دنس هل وقم هداعلا قراخ ف  | 

 نیهر یرلمآوت لرش ع بولوا رامورات ندا 4لا راشم تلوصراکزور
 اا تیخ تسد لاک اح یرهبترتم قوفص ناب رکو نر اقح ك اخ

 [| تفص شد د وجو ك اش اخ رفظو زوف ب وبه شکل د مسو هلیسلوا
 ۲ لاوما gles مالسا نارلد هيس 9 شلیارهطت ندب رح ناديه

 | < Se راب دلبا ل اچ تسا هلاج رو ناوسف یارمسا تسد زد و
abd)عن ناراد  Lillازغ هرزوا یکح هلکم زال قلوا یرلم ولعم كه : | 
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| ab رکی دکب بوق هل ر اا هم السا Bee ا «دورک و Si 

 opel ab نیرش ةلاولرب لتر صوب gree | اع ناه ارضا راذم

 كنسررپ هدننعع یس ,ddl ره لر دقت رکتش اس نکل ب وئایق دانش

 LS زد یسا وا شلیا هسعت كنرد ب شن ر زب viele ش ونرب رهو

 هتسلوا ندا وش هنر لئاتكناوذ ردق code ارمسا نالا ate And و

 یرفظو ز وذ دهاش یراظفاح نینیع de & 19> (jade y و تسس

 هرلددلوا ,اکلتفد هحوتم هلکرت یقومیراق دلوارومأم رد هده۱*ء |ا

 هغی وت ct loge هنع هللایضر (ریبج نب هللادبع) نالوا یرلسر |

 راد ربارب یزرادافق یسو دنک طقف بویم هلوا قفوم |

OLS |ند هظفاحو  Wetدلوا شم  pH) Gotsی اندزکطعب ند  
 DLE هدکنج بویتسا یترخا نکضعبو AS هت راغ و بن atl داره
 (هرخالاد رپ نم م کمو Lull | دی رب نم Seg 2) نالوا هدنس انعم (ردیا

 اغ ور مارهنا ی ات بولوا لو زن شح توطتس یس .اج تیا |
 یو س هیهلا*.دارادنعح یر هداما هلییسعلا هر دق هل ردب یارتساو

 هردشلوا اش نادیم Ulta هم ls ناما Jalolial وا Al ت تعس |

iادعارب اکا هک هوش  eosدلولا ن  as Seqهللا دنع) لب وا ی  

I.نا  ais dill coy ( Symتالح یاکیش ینیداوا روم  elاتو  

 یک دلک هب هدار رپ یالوق كب كملک ندیلاخ لخدم لواو ینغیدلاق |
 راذگم اب ندروک ذم مقوم ندرب یسهلج Sol نقتتو هدهاشم

 aU yeh کتب یانصعا نال ون نزولی اعتز لا زواج |
 لاعتشا هلا راتفر هنا دلج بیقعتلاب یني رکسع مالساو نداهشر اب وج |

cated |رعو  elena bess afناب اکو  oth) iS 
Sal وتر هیادعا لاما دم ردرفظو زوف باتفآ ندنکی دلبا تقفاوم ff 

 ندو تسود بولو!بارطضا نیهرنیدحوم ناروآكنج هلفلوا عوقو
aslراضم هسا رولک تسار ما ره  a4)9 هرات دلشاب  oSهل  

 (هللادبعاد S و ا)نیعلناطیش ندا یهفت SS alate ar لناعالها
 dls نالو ۱ هدو رلد \ ناعالها ندنکی abl p90 یاعلا هنئموم هلبس هرعل
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et ۰ ۰ bd ۰ ۳ ۲ ۳۰  

ablesاو تردا,» هب  . oT Udineتزرابم هلبابحازب ینددناح  

  dalیرتو»  eel(یراکس ھاو یزاکس  bl gat estaرام ۱

 رلب دليا  ade ily bh yfند ندنتشهد تن وکوا ) یفشم لاء كن
 هردکعد (رادرالکد شوخ نس هدنةیقح نیسرروک شوخ رس,یسان

 هللا یصر (ریضخ نر درسآ) قح  areیک ینیداوا دیهش هلعالسا فیس
  atl gay abbaیرارهک یلاع زدپ ك منع ( Coleلها یهنع هلایضر

 هف ذح بانج هرد شالا درهش یو ندناءا  yale Soهر زوا كم

 < ( re a> 9تادافا نرم ی البتسا نکل تو دنا  dalyمو هعت یس

 تاولرح  Sasهرفک ندنارارف قره, * هت ایط هعالسا نازل د تلوصو

  SOلادجو كنج "ران هلتهج یکیدشا موج هر ندرب بوکی رب هفرطر
 لاعتثا ندش ان یکی  cullنیهر السا 2.8? قرد یعوقو كل اح وش ه

 ع الب عاب ورس ىهسو یکیدازا تعجرو تربح ( ade(مالسلاو ءولصلا
 هد سماس د زل رعد فا  a> GSیرنغ ند هجو هللا مرکی لع تیالو

  gs ols ۳7)هداننا  debهد لول (كدع اافتخا هفرظرب هدنس ن وخت

 نالوا  digال هللالوس را)  sOناعالا دعب  Jolباوج (توسا كي
 هللا لص توعد دنس نیشدال اب لواوشمرب و قسه ردیح  Talsةا

diet Call نا یلاف یصتلاین دعودق هللا لوسر یا سانتا اما اب ( 

 تماو عفر  lineدروس  adعلاه تشهد هش نانلوا افلا هراخ | عم اتسم

 هم وم ذم 9, ند ادعا ,دل الخ و هردشلوا تباحاو غاغسا

 هوکاوا  ylمه دو یکی دا: ا موعه هنر زوا تعافش ساشا

 هلخ ادم  ( yar lec)هللایطر  Cateهژاوح  Kalهق رف هلتهج
 قرهناوالتفیم ورم هیما نر ماشه ناتا و یسئر كن هر وک ذم "هر ومّقم

  dissهلهحو 3( دنل وا لعن هد رش یراتش ه ی دلدا ناشی رب یر
 مد او ول ذم مو  led istندا لو زر دک: نیلسم  oeنام ارک

 ) ةهتسلاو لثع هم داب :ع ول تئیه مالسلا اهملع :( لت اکیمو لت ارج

 ءدنفا ناولصل لضف هیلع تاد وجود قرشا كردنا نشلت كنز هدییس .2۱
 Alas و ني دننسانتف» !ol yo ۵ تاذ ءظفاحم و روهظ یاس ور
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 نالوا تعالس رک هراک ندنرمح یار 322( وف هدانئا ی رلق داوا روم

 نادعسوفوعن نج ر ادب و اضترلا ىلعو ST قیدص) ند نب رحاهم

 ندراصناو (حارطانی:دسعواو هللادبعنب abby ماوعلانرب زو صاقو

oleتباث ن مصاعو هزاج د واو رذنلا نب  ee 

pike sts,داعم ن ن دعسو رمضخ  ) seo۲ رج مع هل  

 : mf Mth هدنف ارطا ۰ رعدنفا فعلا و ماست هيلع توبن
 مصاعو تاب en ثراحو هناح دولاو رد زودمط و ردیح) ندیم ام

 Sle ی ادق ob وين هاکتسد تالاس ر هاکش ےک هللا یحصر ( لهسو

 لس ab! dle < وبا و ( یراقدل وا تعب "هد اد تس د هرز وا كم با

 هتک مساط قرهلوا تد الج فیس دن dl امنع هللا یز( فتح نبا
 هددظداح دعا یارحا هر وا یرلر ادم ت دانعس رس ی WL كوب

 نکلبولوا موعهی امت رج هورکم هو رکر ب هلن هد ةرص یراقدنل وب
 یرلیشاب لاهنرزوا نولامش ناب رج Les نامرف OY gle ونس سایه
 | یسهنوعقویسلا هیشو لوتقم هلا هر دیح بت oF هللادبع cy و رع نالوا

 بول وا نون ندلاحو لب رح oper 6 یدلوا لو ر و ناشر ||

 | (ردشنکبیخدالعا"المناک اسینغاراک ادفو ر ارک ترضح هللالوسراب)

ay هيلا راشمو شلربو oe هنماناو) coal D oS 

ae سد لاصا ae al. fi هیلع ت Ge es 

Mes nD 9! ی رامدقشدب وناناغ het هق 2, le لایخ 

  bleدل وا ن ك ارت یابه ر هلا, یردیح فیس هطساو  Ustadشویح

 كحم slags oc دتفا ابال ا لص فا اهيلعايدنا اديسەدەر E سودرب فرو

 ندر یس هلج ندنکیدلیاالشسا زارتحا4 هسعر نس asl ب ویلا تراسچ

 رارکم راصفیسهد هب راضم لالخ ۰ رلد دا وا <A امو هل. اعم اروا

 | هيسلوا شمک هنکحلع تسد كپلا راشم راةفلاوذ

 ssl ز ار موج رد دو ویکی دنا تیم lal‘ هنرزوا

4 J دنکیدلنا * 
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 موس و۳ا ( ناوضر ) ونالوا الاب مزاط نیشن هف ض ندنکیدلیا
 الاثتما هب هیهلا "هد ارا نال وا اف رش اقل دیش روخ تل« رب GLA و

 "هرعن و وادن لاصبا هلیس هم نم %5 راقفلا وذالا فیسال be الا اتفال {

 یتدالجزاونهعماس (Cereal cos كت الورعق 3 oh لوا bal قوش
 clas gel Yo WO sl یناج ر Seto و هدنت رطف ف دص هلغلوا

1 

aleسق ) د ارطتسا) » ردشم لا اتعاو تربغ هراثنو راشا هب  

 هللا یضر ) ندبلاظ یبا نبا bec par یدل واو ندن saan نب
 قلا نوا هد هیراضم نیح ar ب انج هک ر دا لقن هلت او ر ( ےھنع

 هک ش ودرهو BE ود هري هعف د ترد بولوا حو رګ ندنرب
 ہدنس هعدد رهو یتغد دل وا شم ر دل اق هنسک رب هج ولا نسحا

 یرلت رضح قلطم ی الوم لوسرو قح بانج OK pF وبشا یلعاب )
 ۰ قد oF es Lia لصاو gee La یادص )5 دوح هل وا د وئشوح

 | هزم دنفا سو ate atl be ,دقدلوا فرطرب برح *هلغشم ینغیدلوا

 || دارا fla هنخیدملوا بولوا یر .awl ةفراعمو @ یدابا هدافاو ضرع

 4 یلکلا هیحد ls بویلوا مدآ مکیدر HD asl لاوس نالیروس

 ناله هلی ا نیسم | Mle ىلع اب ن دنڪب دید € یددزکب
 | < دارطتس الا ت ٭ یدلا یباوج + نیس شلوا

 | چ € هنع نا یر باطلا دبع نب زج تد اهت
 5 هدن ols yl نیح كن دحوم ش ويح ) (atc ayy | ce مچ تانج

 دنه یس هحوکتم لرایفس oly ندوع هلا لتق Bol دبع ن عابس

gad base ciیهعلا راشم  GUISلئان همارکآ نالوادوعوم هدنقح  | 

 : ینتیدلواررخهدرز هلفلو اف داصم ه یشحو مالغنانلو هدئسادوسقلوا

 ; (ee e739 هک as وش ۰ یدلبا تد امش هبت س زارحا هر ز وا

 هنفرطرب فلاح هلتخادنا قنیهآ هب رح هدک دلک هنساذخو دنک هيلا راشم

Lalیتیرکج ندنکی دلبا دیهش هلیسسر دتا تب  Ledeدنه بور  BIS 
i |وس كشحو هر و نم * یدآ یدر وتک ,دانک الا  an)بويع اتا  
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 col ranked ىب راةالوق هل در و را ءو تع نع ههل اراشم ہاکتد امش |ا

 راده درمش هدنددصیچ اتنا ر اث ذخا كله تع ر ogee cobb se یدتا

 IM abl gallon ف هلا. ل وانتو لكا تاک دننام ب رکج كلا |

 یسهداز ردار و نح سوماق نم بهور دارطتسا)» ۵ یدلباراهتشا هلسعل
 هدلاحینیدلوا یراربخ نددحا هعقو (امع هللایضر )بقع نب ثراح
 ندبن نم Ser هلی دصق مالسلاو ءولصاا هیلع مانالادیس تراز درج

 لاب هق افالا دیس روضح هل رال وا علطمو فقاو هشداو ثع نع هر هدم

 هب ولقلا بوب le دزن هدننامز نینم Se مارنا بولوا قایتشا یاشک
 مالسلاو ةواصا | هيلع نينوك | ناطاس لوا هد رص وب @ ی داراب دلی ا تلصاوم

 e سو سو ی سو هو

 Cail لوسراد ان ا) هیلاراشم بهو ars وبن لاوس نالیروبب داریا هدشوب |(
 كرلتدبا موعه هد هنا ةف دو * شا ناشدرپیادعا موئنم موق هلیاوج |

 هت فاس "مدارا ( هیتیکلا ذهل نم نالوازورپ هحاس دن رعا يفد
 هدهثلاث ةعفد هکر دشلبا اع دم تابثا هلباوج "(هللالوسرا انا) كلذک

 (ءالّوهل موش نم نوهس andlor سوح” هقناط ن دنا ماقا
 للام قوش راهظا هلیس amy باوج ( هللا لوسراب انا) هدقدلر وب

 ندته؛دلروس اطعا gla Sy OR cle Cath رتشیاو ۸)ندنکیدلبا

 ترح نادید <joa y ولو ‘\ als هقوش هحرد Cole هنلاراشم ۰

 هرکص ن دک دلبا ل اله اخ یاقلا sets هجولیخ ككر,درمکس هتزرانمو

 @ ردشلوا تعزع نایع نمادهسودرف a اخ هلح هل داهس نوکلک یانق

 دهرا ماتخ ot pam chee هيلع تانئاک دیس (هنعهالایضر)
eRe se 

 هللایضر . ویشاوتعزع هدوعسمقوء ینیدلوا دیهش كبهو cy سولاق

chs ol ereتدوع يول دغر یهملا راشم خور هاسامد (ضار  

 lt هسال وا دا یرلبلاع elo امز هره كملار اشم ge @ راد وب

 | ۰ مردی وزرا لوا دیهش هلهجولوا )6 هنع هللایطر )كياططانیرع

 | توه ندد نم بهو ) Cas هللا (or كص اق و با ن دعسو

 ۰ زدل وقنم یرلکدید (مدم و وک هدازغرب جه یکل روا كنج نالک |

 ۱ ' * دا رطتس الات
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 | ةتخيدلوا اینا  هلسلس هماخ (لسو هیلعهلالص) كن نطصلادج ترضح
 Hl راهظا هرزوا قماع وب ةعفد هلبا دوهم Ball L355 ر هلوا یدافتعا |

6 ۰۹ a 

ot. ne 5 bit 43 8 “ ۳۰  
 sa زورو شد | زور وا lease تولوا یس ههشو عض old اعتعا رد

nce ST >رابغ ندن  Lidlندنهبداوا مفدنم  LSدیحوت  ablنادیم  
 ییدلبا تع lay ono زار | نیکد atl دیهشو تع نعهراذراک |

 دم جزیی adhe قیلوا دیهش Ac bal ois بو ]
 Slat هدنک هیلاراشمو ناو اوس ندنرمعهصلا نامی رب ندرلالوا فقاو هتلاح

ch abla apsارکشتم هتعاودنا عوقو  AIمردنا تایح دقن ) et 

 aslo هللا یلص نیلسرلادیس سر هعماس Sahl لاحرا lye ی اطعا

 ندنرلم اخاخ لیارسا خب هرابدروس (فنطا Jal sl هنا هدقدلوا سو |

 نالوا حرصم یمودق هدب وامس بتک ن ولواند راسو تورث ناحصاو |

 aro وهم ماجا لس ele اخ مان )5.25( نالوا لیم اعا ناعاراعیش |

ab b)هدنکنج دحا ال اح ہر زوا یدافم ینامسا بتک  Ogرا رهش  

 ةلفلوا مولعم ید دلوا نام زلارخآ ین نالوا دوعوم یو دق ناتتسآ.دللب

gle blدنتهح تن , blob cladولد ( ردتنا د ةمزال هر هلج  ot 

 لوصا قالخ كعا gy‘ & زوا tole ردیسنرا هعج نوکو )

 هلمملا راشم (e503 ن ates دنا یباوج ( ز رولب bla lt هصن نکیا
 ید فرش كتنوک یسفربا !da یک ید دلوا خش یماکحا رعد ریس |

E ۱ول مدقا سفنرب نام" + یدلوا  Lsly4 بولیعلارونم هلن g) 

 dle دیس بولواهجوتم هنفرطدحا داربالاب یتسدلازارفک Wie (ردکر ک |
 لصاو JE یرلق دلوارارقتساو تب الص مداه اب Chey ate هللا للص

 ثداهش قبلا بصق JL) God gh لخاد دم السا كل دادعو
 كالهتساو قرص هازغ ?Sled هم زام كنس ,دوجوم لاوما هسیا رولوا

 لتق نمد یلیخ رب و تزرابم elo یاضبا اع دتسسالاب (یتسل دا
 ندنکب دلا اع دم تابثا هلیتسلرا تداهش هبت رم زارحا مرکصن دک د تبا

 گه الا دیس بح ae a هنشاب اس گشت غ2 |



 تنش
Peed sa: هعقو ول و قو رهام hes alle: 5 ils AGES 

  Almتش  Glasفاف 5 لخاد طعف نوللوا حاکن هعدانم لولس ییا

 | دلوبعوقو یس هعقو دحا یسحاص ٭ یدیشمالوا  (giیسنربا هعج

 | ولوا ف افز هدر ارس لخاد ین هک  dosهدحا هاک هکر عم حابصلا
 | یکج هدیک ? Gadدنلوا هلازا كم رکب یس هحوز هدق دلوا  guابا

 | یدلبا راطخاو ضرع ف>ارص ییفیکو راضحا هنسك ترد نوجا @

 ر ل اع هک 9 )مراندبا لاوس یتمکج كمالمان تکرحو و  obنامسآ
 ق رهلوا لخاد هلظنح بولیحآ  talكهلا راشم ندنگدروک قالوا

  5لت  aنماد كردیاربعت هلیفح هلو اتداهش  Frندم باکرچ

 نوحارهطد  olyعقاولا هک یدربو قیاوح ( مدلنا تاکترا یلوععم

 هلظذح یسهبشکت ج وز  U2 goneردو هڪ وا م هلقاحلا همالسا

 هددال الخ ترح شنا ی افطنا هک ردشابا تکر خ هل روص ر هنارویغ |

 ضرالاو ءاعلا نيب هلسودرف راب وح ىا راشم دوجو كمارك WG الم

Jueكنيم زو ناعتآ هاکراپ ناطلس یرلکدلیا  bo)اسو هبلع هللا ) 
 asl عاتسا ینغب دلوا رکفتم هدنتمکح یل استغا ببس بولوا یدوهشم
 as داهش نیمزرس كملاراشم دیهش arc) هللایصر) ی دعاس دیس

 cul ol bs نو (ob 9 ندنغل دنلوالسع deeply تع ع

 ندنکی دلبا هدافاو ضرع هتل اسر یالعم ضرعم هده اشل اب cas دنلوب

 ند هلیجیس هجو ز تیفیک دنعوق و فرش یلاع تدوعهب هرونم هنن دم
 ن زسکمعالسغ ندنترغو قوش نالواراکرد ale قر هوا یش

tantsیر دلما تع زم  itll۳ ج دام  
 ن(سنا )هدنیهر ترنح Ue ییودلوا ناشر رپ و هدشک ارب نایمالسا |

 رضنلا نن( سنا) نالوا ;ALIA هدردبیازغ بولو ا یسع كکل ام ||

ces) ffهللا  Clr?لصاو هب رح لحم  SOW God glاا برو برح  
 (مالسلاو ةولصلاهيلع) ىرار Vow لاوحا ,gaLlerlalb نالوا |[

 زسا D هدقدلا Sloe (قد gh یتغیدلوا aged هد بودنا لاوس |[

 FP تحار هدل اع طاسب هرکصندک د نوش یدوجو عع كنازکسرروط نوح |



 . نه
None Ye 

Cait dkوه یر هاو  lal poeیر راس  

 یوو هدهاشم a) هنعهللا (coy یداعمن دعس مد هر را یانثا بولوا

St.هللا نیع تکی دليا مش  tl als!بو  LKرج ندنرب ن  atراد  

 یشان ندنجخ ز ترک طقف * یدلواتنج عاب لخاد هدلاخ ییددلوا |
iFشعل اد ملا نیب  Soleنالوا هدنفمرب یس هری تده ندنفلدم هوا یزد  

 ندسب رق ربهاشم ه یدلیا S هتفب دلوا یردارب بو روک نکو زود

 o هتعو فلخ ن ناو یرهز باش ن هللا نوا ةن alll در

 تموصخرعطلا ینام څو روتواعش oy emg‘ هلعاعحا ,=d ضاقو

 ا رعدنفا ( مالسلاو :ولصلا (ale كلالوا !cll و رسخ able لابخ

Chine)ناو تعزع هفرطرپ یرب ره هلیک اله دصق  EAلوا رتخا دب  

 هجو da اضصا كرا شاط QUT ندنکب دلبا ترج asl زا دنا كنس
 ےس {Jae hs نالوا sob akols ی: Sole سو ES نوامه

ols aS Oe 5نو یاب رد  oa!هحو @  SEYقد ع ندلعس  

 * Se e همر 69( >=< \( تولپس (a رفت رش یادر eo دلوا نوح

 طالت tl بضع یان رد هسرولوا قسە طناف هرطقر ندا هک ریه

 1 رل راد د وس OS) هدناب الع قرعتسم قیمز لها تولوا نرمغ <

CETL. ee i 

 et اف ی وق دها ?ghd dye الصا كرل يشد رق ةن زا نا |
 دل ال و @ یدنا Joli ضرع as دحاءاکرد نساعد € نوم ال

 ota) لجا هیلعتاناک جرد هن رهوک )لوا بدا ب صاقو یبا نبه تع
lb, eeنرب ز بل بوتا  aS oleةیعاب ر نادندو تباصا  

 تارطق ندان اروفندنز ننزات SAWS هلکعا تسکش یر نر |

 هربب هدن ا ندا دوهظو شابا نوکلک ییدوعسم روللب ندرک نوخ
 عد نیشن هردس خروس ندننپ دلوا شاک هل وصح Gh اه قم المط
 5 79°9 ل al لات os Pag dt ر ضح مالسلا als نیما ( لب هربج)

b> ;هلبح  ee eeمس هللا لوسا ل ا  Spa) 

Ay 

۱ 

۳ 
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 رطقت نوخ هرطق رپ هنیمز یور هج رکا ندنت داعس رورپ زان بل
 | مادنا یایور تات اینو راه زا ,دنز وبرپ مابالارخآ یلا « یدیاهسلیا

 | ءان * ید رولوا لارا یبلوا  adeهتنج نیاروح  Sebنیب زت
 ن دکنوکلک پا ہر زوا قلوا  EFهتشهم ناز كنينوخ تارطق ندا

  ۱عدنقح یسلروتک ? oleرودص ساطرق شک تفطامرویغ یادخ

 || «ردشاوا  Saیلص ) ندنجو سنا ءاشداپ نهد هرکصن  ade ail(لسو

 | ی اهبنارکرتدنالوا زاس ءولج هدیوبن یاشکل ام تس د بولوا طقاس
 توکم كم هدي زکر ب یا) قر هلوارادب رخ هلن اچ دقن هت داهس نادند

 PS لوا هرزوا قع ن اچ نام الازرخو قلوانیما ندیهلا بضغ |
 Cartier نلرو نیامیجا Kale ورک نکنادندنالوا اهب نینوک ا |

 ناراکهنک یو or < د هسیا gallalllan syle FORE نیا دف هل ران

 قیرغ (لسو هلع هللا لص ) باب ) ,دازجزور بو دیا ظفح نوجاتبا :
 نالوا عقاو tet Chall تسکشیع امرف مب كتا نالوا نایصعم |

are les 1ن اهلا»  , Slولوا ۱  at 

 هک وبلاج < م مدلیا راببخا نس هلم هاچموفع نیت تیک نیک هد 1

 اوج € ردکنیهولا نب BT ناهج ناش ناباش نایحاو ویچ *هلماعم
 با عا as رذ یم SSE Olde atl اجعالاب pled ترذجم

 صاق و یا ن دعب ٭ راب دلوا باوج شاب رهوج ttl (ر دکرک |ا

 رغ لعف ندارودص ند ase نالوا یرعمرتسردارب Cae هللایضر) |
 یک رش مدنز رابم رابنوخ "هکر عم ن اک ودنلا هرزوا قلا ge Lae ال |
 هردشلبا ندوع فسألاعم ندنکیدم هدنا فداصت نکل بولوا ناب وب 1

 bie SS راک Mealy ریصم لیو زکر د نیا ات
 افر بولوا هج اهم باینصرف ,نعدنفا مالسلاو ةواصلا ale نالوا

 شابا مبراب هنفیس همدصلت هيه نیا Fo gel كسدقم ءرزو شمروا
 هروفیح عا و مدشد اراخ كنس y یرلهب وج اک تاک iG بلوا

 ale) gat) ad نا هلفاوا ناهن ن دنزوک نع“ دو تسود بوش ود |
a) ¢ Sie aeهر —  aaتاهایم * یدصم  
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 رعد ون @ یدلوا

aa. ct) |دلوا مدنتدنامدا  Dasرکا تیفیک  aنراعه . GS?۾ نا  

 لبا stall Be ر زیبک یرلناولم Be زاها ش داب Pat ca نکیدعاس | ۱

 رام هغ دغد كرات هلتش les لاکو شاپ ob د ده ؛هل رس هاتعم Cathe iw و

 سو هیلع KE (a be نالا) so Get ate نسلباو شلوا |

 ترضخ تو دنا .لاصدا ajar ده Sal یتشازخ هاش gluse .(لتفدق

 دق دلوا یتس هعم اس لضاو كن ایفسونا هزارو رغم "هزع

 نان ز دان رف ( نهلع هللایصر ) ی هیس ااه ینب ناوسن راسو اره ر
 ییا اطیش هشحوتم "هر مد وشا ر دش م رروشود ق او و ناپ وک *هنسو

ole telیزکید هقرفرب بولوا دیهش یس هقرفرب كن هدنک ارپ باعص|  
 ق فر و ندو اعم.ن رووطخ هنرونه ةن ده ,قزدلوا on هدنرا هزاع اظ

Soy Flدی هيت نبا هداسننا یزاف دلوا ترهح بادزک تشک سس  ails 

ylateنالوا نب رحتاهم  oy) oneicrumarهنعاهللا ): pola 
eoلا عاص نالوااوتحا.دعس ئ اول  Tobyعيت  ablهیلاراتشم اه ی : 

gs phe Leeلوض  ad Slyامو) نر دنا طدض  Woeتلخ نق.لوسر  

Cheesyنابز بی ز یس هلیسهدب زف  OEند« ناخ لواو  
 :هلیعوطقم تسدود قیرش غ LS نینکیدلبا.عطق یخد قب راسبتسد |
 لاصرا نمک قوحو رارکن & نیس ہرابع وچ دم lag تب ویلق اے 98 ۱

 زاشم ناملا تذع ناب ز لولا. لبق ن اخس هع رک لالذ لواو شا
 مدعم ندنا GNC مالسلا هيلع) (vA ىس انعم ردشلبا نایرح ندهنلا |

GE |للوسر  Sر دلوسر  ) Keaكلا راشم٭ ر  fleناداه شش هبت ر  
 یاعوزکالسم تباچم تالمرب قراوا هدنتشهولکش یدنکیدانتایبدلوا |

 e ٩ یا توس

 اس aa و سس سد بو و و یورو سس سس و یا 3

 .نالوا هنس هظفاحم نیا هلطرص نی منکعسود هرب قب رش یاولوروهظ |

 ههلعاجنا رالاسمس ) هد هعق و !cul هلغلوا روبخ abel. che رومأم

Jalلوسرا)هدقدروبن (بعصما مدقت )رم دنفا (اناعلا  (stlتعصم  

Ep |اراشم ط25  Oy)داهش نبح  odyندنامآ نوا ا یاو غر  

 تارملاز اشمدتهش قد رش عاج (ps2 لماح بود (مکلمرپ نشا لوزن | ۱

 i Ww? ant لوا ه:یدلب 7 مس عهای مواد )یددار
 و هم صحت سس ت
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 | یبددلوا یراوتم كتب راثریضح erally ةولصلا هيلع ینادزب a4 ولخ

 روتسندنزوک روبعورو PEI وب" اعتاد هل لو اولم هلباا د مشروح
 ناوک دم a> ate ail“ یضر كل ام y مک 0 یدیشلوا

 @ نینموم رشعم (cl بوروک SI هب وب Ue تاذ نکیا رک
 (Vissi ذيل او ملسلا هيلع تلاسر ناسا قر اشم هکنوسل وا هد نه

 تروص dn bal نایح رعد ( و روک (Gate وا تایح نیشن هش وک

 سکر ه راهش sa هزار قران nao اقا هر so بل اوق نا وا ناب

 @ doll one هع اجا ob GLP دزنو تیفیک pls am رب ی رب

 دوعسم دوج وو ښی داوا نزولالیقن هرزددعیکیا هدنراهب وبن مسج نکل ۱
 Alois ن (at) هلتمحییددن] ور اد هرج ندنرب شک یرلرماس نینزان

 ه:عهللا یضرردیح ت رضحو تداعس مدق ناب در نس هدرا هلع هللای حر

ost? Guoهج ارخا ند ر وک ذم "هرفح ب وت وظ 1 هوب تس وس  

 ودنک هتعافش راد هاس لک لوا هيلا راشم Ab ند abl تعراسم

 كسفن نود یسفن هللا وس زاب ) بودا ریس SH رس اف و مسج
 ۰ یدلشا هل وا زادنارن هر ادعا هق رف لر هر د ( كادف هللا یلعح و

 هدقدلوا ماتخ هدیسر قواددع یا نالوا دوح وم هک نر كاا راشد

 ی رلکنکد نا وب هدنف ارطا كل رعدنفا لس و ode هللا یلص dle ديس

adbl, 2 |) 3282s gbررطط اتحو اظعا هلا راشهدب ومدن ولد €  

 قرهلوازو درکحرترربی رب ره هک دتا عضو دنن LY هن اخ هتع aul ی ر

 نينوك ناطاس هداننا Foils و كاله sey نع لاب ض ges نس

 میت als | eg ید هرفک A Lib ae ردوا م الساا و ةولصلا هیلع

Bsوا شل دنا ناشد ریو 7 رپ هل ملا راشم  Over)قدصا لوا  

 tis لحر یا Je نآ بجا jad chs) deal هلع تاد وح وم

Logنم وهو  Jalىلا رظدیاذ ةا  Carlos Gateهيس ديرف  
 هد هرص ول ¢ رلدد ر وس نالعا (ee وا ناشط ا pti pl راشم

alee a 5لادحو  anا ن دانز ندنکی دلدا لاعتشا ہدلاح ریاست  

 هن ولامهد زن هللا یراصدا دنا نرد نوا یرات یضح ate هللا یطر

 رب جو موج We ea ne شرک a هک بیا eee وی ا
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 لرم دنفاةيكلاو معلستلا هيلع تلاسرزو رفا نا مج عم لوا ردنا دو رو
 || یسضنو ءافولا كمجوأ یمجو 2 ق رهشالوط یک را هن اورپ هدنف ارطا

Das)یتس.دننش (فنطاكعدومو عدومریغ ها مالس كيلعو ءادملا  

calsو و  Ls Late oyنداهش بذ اه زارحا  Aah)داز بانج ٭  

 Soles تقو لولح و ادعا فیس "هد رزآ هنع هللا یط ر هنیکشلا نبا

 ءی دانا هلارادتقالا ی وذ eel gab هدقدل وا Le ور یس هراما
 مالسلاو واصلا هيلع سدقاءاک راب بوبحت لوا ندنغيدنلوا ذخا ندادعا

 ®ari gh ت Lilly شزاون یوناز cot lakes دنم ت داعس رس نعدنفا

 مالسلا de ی دنسادح Sle Ub هنع هللا یطر (ob ترضحو شلا

dle girls!یسورع رم  serناربط هسودرفرازهفوکشربس  Spach! 
 بن ese es Fis شح رھز ن كلامو هف all نا نايح هداننا و |

 ار ی اا دنا رت و تن lee ب اتصرف هر یھ اسل اسر

 صاق و ىا ded وا ىل اعر ابغا بج وم تیفیک وب ۾ رايدل وا
cooفیطلت هلس اطخ € یاو یال ادق یمرا دعس اب ) یهنع هللا  

 @ ردشهالواربسند Halse رب ae last abiy وض ورشا & )رلبدروس

 مانالوانیح ورح قاس ی رل راق وا یکیدتا تخادنا do ازان هیح نایح

Bea otal gn hee Jha ls asl 22!ربع  avy 

 راسکنا تیفیک ندنفی دل وا ارهتسا شش همقهق ale ینابح
gol ble |دعس هلغلوا ئایا مازاتسا  cpl lie3 ارکجرعتر  alles 

 یتیدنآ بولآ كهلاراثم ٭ رلید روس نامرف سلبا تخ ادنا هن ایج
 بوزوشودرک الهنیمز هرزوایس هقرا هلتاصاهن La دیک رب هنس قوا

ome okلاک اح یک یس ومان هدرپ قید  debهليا باجا )  

 هت اف و رخا یلا ق ر هلوا رزق هنس اعم د ( (Die ددس و cise د
Laeدلا  ageردب هلیس اطعا هیدذ) دارطتسا ) © ردشلوا  VSS 

 نالواشعل و ناناش هکعدمامزقالخالا عج Vlog شلئر وق نددتراسا

 ناطاس روضح نوک ییددلوتر 93 ندنراسا *هلساس فلخان فلخ yy ینا

 هوصاا هيلع ( sel) go تح اضف بل ك یو هرس ودر 2
CB I OOS OE ANEی یوکس  
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 | كذبوا وبه ah“ هزار ei نالوامکلق هد وط ois: C < مالسناو
 ab وکر (ao وا نوک کد رع لهجو .ع ولطح * م دلی نییعت 4, زا

 بولد Coo ولا ترهش برعلا نیب هلک الهیتسو .٭ رولک هكا ب <

gaهاشو هط یارآ تکلغون» هام لوا ( دارطتسالا مت ه یدیشلا  

 Ses Sel Yass. 3D نم دتفا ا الا لجا ةياع - نس د یالعار رس

 دارا abla لا | سیا و sgl gp یا هرته> ندفزط.هن ره

 (v2 قرثلوا راوش هندوهعم بسا ند ق del لوا:هدنا یرلودر وس

ads )فلح ن نیا .(مالسلا  ose gy olsكار رکا نسب  

vollو زولوا نضالخ  (aslناوسیمس د تولو | رهاط. نالنفر طب ر الی ورد  

 <Fob! Hs a ةلاوح af تفاح السنلاو هولصلا ale rue س نع ۱

 و gt یک ذل دنا یادضل apse‘ او دنا Sale اعم ندنفوط فاتك او

 نبا ab رازاٹ عا یو زاب تنوق ردنا عض ىلا راشم هدقدلوا نوبامه ر ظذ |

oat als celeنالوا  an oll Shyیدلناتخنادنا اهتسو ننک  ‘e 

 .قلتف هللاو ) ندنکیدلبا تباصا هنندرک كفلخ نب gl قارنعوشا زا

Ge ||ةولضلا هیلع»  dsl COU,ردوهط ندنز ات وبو تدوع  
 a نار ج رک یدلنا Ces DD stall ۹ رک عماوس يردد یادض ن كیا

 fret ors روف هر ,ga dct 4 > WK فلخ ن (gl gl ادعا

Geeدوجوم  Gh!ثعاب هکی داب رف هلهج و وب  of) avo Cyt 
 3 ید مث Cael رکج ) سو يل هللا j=) S ue زاسعا "مرمت

 ودکررک هتشا (walle cas جزو ۰ ىێدلنارىس اهر ەد اعلا قوق نارطضا

 - ی نلدوا ام اح ou زل ا هاد هلح ص -( نا زها <( : تولد

 یدزوا ماشقار نکرولک ندینس-هذع هللا یضررع (Ol دارطتسا)

 تلیه.هدقد رازقراوه . یدیشلنا J gy a acuta در

 Glass را تت تناوحه ر ارح ل اکو ر وړنط ننک ولع شتآربهر زوا هیناسف اسلا

| eo leo را روب یتا ار اشم هلشطعل ob ae 

1 ae wey رس تارا و ee ۱ 
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 لوتقم هنسک نالو الد وه ذم هدنجما pil و بشار OND پولوارهاظ
 ل اج وہ تم ای ان هکر دفلخان فلخ نب ی۲ نالوا تل اسر بح اص "زین
 (نیس یر ووص نیقاص هلغلوندنساضتقا بلا دارا یسلوا بذعم هل
 هرکصندکد لدا فلت فلخ نب gh «دارطتسالارت * ikl ani وید
 شلروس امد ود «كلذاراو هللا كم ایا هدنقح هي Ot قیفر

 ن اا ر ون اجرب ZT, Keo trek ley ندنندوع ay Ka ندنفد دلوا |

 ردمصعخز 93105 ن كلام هک 320 رکید هردشانارتس نیشنرکر درذک |
garb Slee |نیظفاحم ایفتخالاب هتنمرا شاطرن  Meنال وا توبن  

 یدلبا حورعب Gwe ریو حو رج Alby ق رەنا قوا هب رزوا باوا |
Anصاق و یبا نب ( دعس ) یعالارخا هد  sesهلل  Speرکح رعترب  
 رک اسعو كاله نوشود هنرزوا یس هقرا هلغلطعس ندنز وک یزو د
 ناعع هرکصذدنولو هرلبداوا اب یو صالخ ندنن pee ی دکنا مالسا

 By برعلا دیسو روهظ ی اقتادنا هدنرز وا تارب ىو At ةرخملا نب
beهللا  Adeهزعدنفا لسو  angeوبا طقف ب واوا ر وب  aleكس اف  

Brel313 زاق هرزوا ِكمروشود  on9aهع نب نراح ندنکیدشود  
 یایشا هلیبسا ینیدلوا Tyg نارعن رفح ی Lill بوشب رب هنع atl یضر

 هد دحا هکر عع هک ) ردشیلبا ols | fal مانع ٌدمیعص نس هد وج وم

 یهلاراشمیجد صاع نإ we 9 ردٌتمال وعوقو مانعا نرکص نديون

dues!د هسا يدلنا تر همادعا . glیراصنا هن احد  co)دنع هللا  

 DLE gas ade (۲) وشاو ه ی اانا ل اله ی دینآ بود ریکس

 فلتو هل اله هجن درا یربرب كنب ple نب دیبع abl Bol inte نبا
 @ رأي دا وارا سمو حارشنا ab ىق رغتسم مالا ناشکع ن ببسھلوا

Dدار طتسا  ( anتش باسل مدماکنه ییبد) وا لاعتشا رکو اع ترح  

 | هنلایصر) Yard یوز هلا هللادبعو ءراعیزدالوا اهنعهللایضر بعک
 ۱ زاراهد هداررب كح aS cog تبسود 304 ls دن وک وا € مع ۱

teرج ندنرب ج وا ن واو  atښی دلوا راد  leرم هلیج وز " 

Joly? ۱رخا بویلبا تمه لج فرص هصبرحت ن وا لادجو كنج یی  
n SSS sss Ss 
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 هللا تسد رد ىا ولد رف a5 ere) تب 3 سه الا
 ه یدلاافاهخزود یایغ لر دنا pe eo رلل وق کیا

 .Led هداملاراشم ?daly! Gol رطاخ .طانسنا.بجوم لا و
 تلودو نداعس اشوخ ( تس ه ردشل روس « Cab ف یاقفر بر

 (دا ارطتسالامت + امد هنوکو ب هيلا ناهحود ws رک افصو روضح یهز

 Line نیس كمع هل هللا یر OF ن هللادبع eater gM Gel ba ر {

 ندنسیماس بن اج لسو هيلع al pe SEN Ss aut لوا هلغلوا
 || روکذ ندنفیدلروس نامرفو رعایصوصخ Ge ناسحایلادامرخو

 ۱ هر اعم هلک نا نيک د هع او دنا ترح < هر اغ تولوا عطاق فیسرب كتکد

 نر aces یا رعاتوتلوا هدنا نه هلیمان (نوحرع) ae تلودو

sls0 ردشل او هدنس هدهع 4  Ks aoe}تر وج }  et 

 ۰ iptables یر كن زوکہ د هب راضم لالخ Sys هللا ی صر نامعنلا نا
 | yee Le هلتهج و قبح نالوا هنس و دنڪ كنس هج وز

 نانلا ا هیلع y Lak د دمو رک هظحالل اب یک هدبا
 ab Jarl مەجوزەللالوسر ان )ند نعد روق ین سک ۳ ee) ,نع دنفا

 - ous er bore یدوشنولوا ee * یروشاكب ه را

 شعاریعصل ! فام OL sly (مرویلواراربب Ja ا

 تاي>تسدزع دنفا سو هیلع هللا لص ناهجود نويع زاس نشور لواو
 (اهتنا هردشلیارب ذیالح pills نیب ےک دید هلم رادنس اهسم تسوب

 لاج كن ایصلا Jey ade نا ك دیس !ate an 62( قلدص باثح

 ةدسع نکیا هدنشالت قمراقیح یی را هقلح هرز نالوارعگب اج هدرا ارالد
 نیهر gel glen نسم تحارح تمدخ یافا هنع هللا یطر حارطان
 ah راشید ندنکی دلبا اعا ate هللا يضر قیدص ترضح یشدلوا لوق

 ندنرلشید كوا هدنجارخا هعاحرب رهو شم کج یر هقلح نانلوا ارک د بوشیاب

 لرل هعلح وشا © ر دسیا زارحا ea ( ھا «( alse | طوعس یر

 ن كلام هدقدلوا PLE ىس oll قلوا ناور ناو ندا gs دعیح

 Ae at Bes نیتعش هار < هګرد Acs هللایصر را
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 !GE ناهذا یس هلئسم (لسو هيلع هللا یلص) كربتم مد هلیصوصخو |
 ۳ aed هلعنین وک لئاسءیانکلکشمهحاوخ ) alii شد | ;

 كلام ىلا رظذیلف go هم د طااخ نمیلا lee نا بحا نم» زمی دفا

 ل اوكه ( راسلا هبصو مل یفد همد سم نمو (هنعهللایصر) نانس

Se.ماتشا  borg(داا "هلن زج هجاسد) ل لوا ه ی دی ول @  

ale |یراثرضح مالسلاو ةولصلا  shorهزاک ندهبراح یارآ جود  
 ms تولوا ف pts ناشح همداو هدحا bo یال اب هرزوا قل وا رک ۱

 راضح تع اجو رارفتسا هدلرب ندنعیدلوا دوعص عداه جارج محو

ogo al |!ی رهط  alo}ناروالد هر را نادیم @ رادروب رادتا  

 طاناراهظا هل انوکا نوک ol ادعاناوسن هدق دلاق اخ ندن ایمالسا ]|

 کت الم ”aS هیادهش Sole داسحا مقاوم هلط انذورورس زارباو ۱

 ندندسج Ty's هللایصر (هلظتح) نالوا شعلوا Jus ندنفرط مارک |

 شوعت نوطبو Dal عطق یی رثزوروب هلب رلقالوق كس ale یریغ 0
 HAP ردصلا حاشو Sy هرلبا ج ارخا ىب JS هلا قش cal راشم

 ناعنآ بم هام لوا نايتس وبا نالوا نشد 38 و Xe 5 6 را دلنا

 هدنر اک دحا لج هلا درصد هقرفرب كتا او cdl ale تلاسر

vate cu aly ۱ین راک وا هلک<ا  opedناصر  SRN eam 

 یکج ctl ج ورع هنس هقهاش روک ذم لبح ندلو و Ko alles معز

 !dads یدومشم tes دنفا ( باهولا ةولص هيلع باكر gle ناطاس)

 كنس رب ره هاتمجیرلف دروس اعد هلبع « انولعت نا ےھل سل مہللا) |

 هنکیذم,دیک ورایاروطخرب بوش روک نیتهآءوکر رب هن Lie gl مشچ لبج ۱
 !Lakes تعاسلوا نامه برح هنتف شنا ہر jal قلوا یوب cleo راو زا

 نینحش هل 1 و ae aly db هجاوخ) ee ava ذی زا

ranیوبت  eatenوالا و ی هر زو | یسلام ی  

 هنن رو كلوا ت Ag نیشد تی كار هه تر و کیت هعود ۱

 سو زیستی هک خم ome اب هم تو dee ee et Te rer ™ 7 رجب

ENF 
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 د ما رم هجورپ هکنوسلوا هدر co یا) هدب ولوا بها

ale)و رعو ركبوا هلا (مالسلاو ةولصلا  i RÎو  
Cum)ما دعن  Eهیدار هساوا یی  ole | alti 

 قو راف هنکیدابا تاهابم هرب قول Bel di اذه (یدراردا دوجو
 ز ریل یطاشن Sle هلیاوج در بویم هدنالمگ هنعهللایضر tl میفر
 تایح ی pets نیست هفص كلا راشم yor abl. gail بارش

 حرم هلیس هداف ظ افلا (لیه Jel لبه لعا) بویلک | ی راق دلوا

 a ايعا لضفا هيلع تان اك هحاوخ نراشا el تعراسم هم انصا

ater Chola tel auldو او باوج یاطعا  lawانا یر علا) کن  
 هلسیلاع Sho CSS الومالو ان الوم هللا )ید هنسعد (مکل ی نعالو

 ردبلا ک دعومو لاجس برطاو موی اموب ) بوئوا باوص قي رط راهظا
 هردشلریدریو Ku ( gles و اب ! عن )ود هتسع و (ل اب اقلا ماعلا 3

jane نراسح نالوا هدرافکم هق 3و Kal دک دنا ناب رح Abe gy 

 رهش تداغ لاحو و تدواعمروبج هقرف هقرف بولوا تینخو فوخ ||
aeهلغعلوا لج هب هدم  CL selندن رل داوا تل الم نیهر مارک  

 Sally رها دباش ق رهلوا هکم cole’ antl BIB y یر ود Kage و
aulدصق یرللما  culeیتح هوا  Gale!لاح قیقح رارک تا  MS 

tee |رایست هیادعا رکسعم  feمرح *هداح ورهر كرافک هبلاراشعو  
 es AO eld وا نهرو ee راف لوا ا
 یرکنا els یادصرکذ لا لاس كسالبا(دارطتسا) ه رایدلوا تایماکو |

aoدانا رطصع یی ه دم "هر > ا  ownلا یر (ارهز) نرضح  

 تدواعمو تعزع هد>ا fm هللاسر cl ue رح ناشو هدرپ ضوب اهنع

 ی هیوبن Me تاذ بودنا تلصاوم هر وتشرپ هاکلتقم ou Me ادعا |
 بولوا ظوظح هدر هحرد نر < ل لوف La هدو alg هدن <L هاک هرهسه

 ا هلتسم روک یغل دلوا نینوخ | جز قوحر تنا le‘ ند 34 |

 (مالسلاو هولصلا هلع )ىد (ob ېو تولد راص هتلاسر ضا ر لاھ

 ars) هللا 620( wr الو age سس ترصح نده دلوا روعش یف هلا
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feeرک هنقو نوخ ندباناب رج ندنوبامهدوجوی ام خز لر هلک هنش اب  

 ه واصلا هيلع نیلس رلا ناطلس # ءادهش ماسحا مالعتسا ل هردشلیا

 هام تثح ی ادنهش ماسجا م العتساو leet د اقفتسا ردنا مالسلاو

 2 اي>و نوه كع (Alco (عیرا ن دعس) نالوا دوعفم هلم ايق

 مانعا هب رح عقوم یهنع هللایضر هلسم نب د هدنتمط رابه ۱ |
 ینع هللا (ge حی رلا ندعس هدنش هرآ lags داسحا هللاراشم ۵ رلیدروب

 هلو اردک ثعابیوبنر sl bi لدوهش مدع دناعص هنایعدعس )ولو
alleyدنوک یر ک هد ی  doyا )هدک دید (  A=هلل ایطر)  (ats 

 زارحا be هیتر تداهش نالوا یی اهن كم هما بنا رخ ناله یک
 2 هل صرع هنن رانو امه ۾ Kat ne رکنا تقرف مالس ee ,مدلیا

 ییسامد aa, sla 4 Slo) ارمخ Le هللا | ارح») ندب رجاع ۱

pdtرخآ رورسلوا رک او . تو  eyنوک مال  Le tp?3  

 قج !Ay درس هدادخ ترضخ روضح هسا aaa هع 995
 هل asl ox رلکاردا ةعماس لراصتا :J اق ید !carols لوبق كراذعا

 هیلاراشمو ملس هحاورا راد هغ رخ یت>ور رهوج بولد( نيس !oa تنه

 دعس نع ضرا (ag دکد لیا eres oe بو دبا تدوع
 هلنایطر (هرج ) خدام مدن وزارت Sule تاجا cles Ce اپ

 liad) رم )نالوا فقاو هن she كما راشم ه Jha age shel ی |

coyهللا  eteدیس دسح ناذلاب هدک دلبا ناب هل ردک و نزرحراره  

 an J هعوطقم ناذاو Gilt راسبمو تع نع هلع ن دلوا تن ادمشلا

 (۷۰) هساروئلوا sts تق ون mats رق نالدتها !Sgt تقد رظذ ا

 زای دلبا ر ذن ےسقلا عم کا عطق یت ڑلتو روب هلی رلق الوق كرف اک رفن

aulهرخالاب  at, Tl)تامع هر  aul paulدرک  lasدئلوا  Sas 

 رک هسیاردبا كلرت یلثم Mah ام بو دیاربص رک او , دبا باقع یک
 ن ال وا ه دنه وفم (رد ول رخ ه رایعقتم ی دا رص ا لوا
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 | نیریاصالربخ ومل متربص نلو هب 69 وعام لثعاوبق اعف مق اع ناو )
  قحو رادتا هنساشا نیع SOUS OG abl ل وزن یس هلیلح تبآ

 نا و یو وند رو ٩ راد روم و ۳ RE شع هد !lapel درس

 ?ay Lief هللا coy بلطلا ةع تش ةو و اره لا همط اف ترضخ

ss ¢مع هک وسا وا هد.  Boeهللایط ر <  aisهدنوص و )  

 یغادلزاب ( لوسرادساو هللا دسا) ,lela تفه ح اولا

 ۰ iad وا شب هيل dosti ۷ ی دلتا ریست تولک نیما لب رح

 قلوا ندند راصدا یستلا نت ن رج بهم ید رد هد اع وشا

 یایعشا Trier ا هندامش لاعلا We هب 2 pels Bo رنک < هرزوا

 نداضل ص فیس "هرط:قیوانوآ كدیلب زوتوا نانلوا لتق ند دیر رو

 | هزانح تاولص ۰ دیتا یاد الهر ey bu els هللا یط رد

 | ره و و gio زاسع و ربا ورا نوح ا AD وا دیش 3 درجا یادش

teلس دف ودل ا تن 1.5  lapول  esd٠ كيلا راشم هلتح  

 Bl gab, pl رظذ هندافم رخآ لوقو علق زاع هرکح BE هنس هز انج

 1 + ادشلا دیس oy tie“ ندنعدالق og As جد هيلا راشم شعله هزانح

 رچ وا رشیکنا مهیلا راشم داسجا ٭ ردشعلوا ةولص ی افاد ی دب
 هل دمسع یس د از ریشه abl ادهشلا دیس ) ندنفددنل وا نفد ond رب

 ورعو دبز نب هجراخ هل ارخ نب هللا دبع ) و هدق عرب Ge) نا

Costlyومربق رب  gleن هلن دبعهاکلالا  (cab yey HLA 
Po.تاثح)دارطتسا) ۵ نیعجا ءمع هللایطر هردتعا ید اصل مدق  

 Je قاشنکحتسا هلا دیس LB ن اوست eon اهنع هناا یار هتل دص

 هدل الخ یرلق دروس تع ع. هدحا هاکلتعم نوحا نیلس رلا ديس

i> ot! oakقداصم هبیم ارخ رجع ن هللا دہ تش (دنه )یس هجوز  

 مزاعتم a arte SSS cules هود یلک وب رپ ت دنه طقف نولوا
 هشناماب) .هدک دابانآوسیفیدلواهن ېک و كنسهود هدب و روک Seta وا

 3 ادمش داسحا 2 هلکع د ( ردال و هس ر وشد ربا تیصم dj ره

pT 
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 هبامیلاراشم لاوس نال وب وقو وند < نیس روپ دیک ب ولا هک رد راوگ

 Malo رب gilt مرد ارب یرکید بولواح وما نب جوذیرب
‘yak gleeدرب و شیاوج ( مرو وروتک 4 هنده هرز وا كل  oS 

 Mot Kg و6 2غ > ue ند تب نامی
 ه یدلاّو ج ناهد تکا تولوا au Aku ie ols ورڪ 8

 هدک دتساكماسقک و رلبا بوک وج هر !Si وا یس هود كل نه هد اننا وب
  Ukیضر هام  dilكاع ,( aکرد دج ا یو کود ابلاغ |

 شم روتک لو (cob ندن وب هعفدق وج ) هتسعد (یدم هديا لمک

 هود ر وک ذم هدکدربو Siler (ر دق وبسم ريغ ید وعق هد هيا
 GE gb هدحا لبح هلیسم رت روق ندا دنه ین: راهم بو اره

 بو وط یی هود هن املا راشم @ cul) وا لاتسا نانج هم داق

 بولبت روسق هن age نکل @ ی دليا هل اما هب هج دم dee یتم امز
 هنیاعتلا دیس ر وضح هرو abl ERE دارا هج وت ه.دحا ءاک رک رعم

 یتسد دن ر 3 © wll Jd og! oS ولدا تیر اسان "هدافا 9 ندوع

ablیی اوحا رع ىج و ز كن املا راشم و راک ذن بوبز  gael 

 ندفح Lie oll قع نع هد امج هللا لوس ob ) ندشدل روب

Dبوب د < مسا قمل وا ناتج زاس هن ال هبا لاحوب  ell}یادرال  
Dalalجو زدنهاب) هاکعد ( ی دیشیلبارارکت یتس اع د +  

 ( زرد هدقلوا CLS ,دننحرارلک بولک لا لا الخ Ells) AS ردارب و

 (دارطتسالا مت * رلیدلوا ت تیلست شاپروک بنه نوردی aj ام

 eee الس ) تلاسر نابم سار نم هام لوا fe دحا لبج زا ت دوڑ

 ناوخ عادو هدحا ی ادهش لیس هلیلج cal ( رادلا یقع عنف متربص ام
 Seal pans ارست ره نیزسکعا ب ورع شوک بواوا
 لاج رتالابقنالوا نط وتم هدشس هرا هن دم هل دحا ليج S رايد روم

 By او clade تلاسر كلم راب رهش لوا GLAM ىلع ی اوسن و

 هلن لوسراب) بولوالاصتساو نم هدن را راذگه ر ل ر < دنا

 دوحبوزک ران وساوا ك اش یسدق تاذ نارق gl دیهش هدلوب وب



 هک ۲۱: $

wins ae aثاربا  oresهدنلول زر هوا هحر تلیصم نیکا  

galمنم ولق ن رح به دا مه ) تودا ی راذک کش مسارح  

 هللا coy هہطاف) دارطتسا) @ راددلوا رمظم درسا د ( panes ربحاو

hereهغد دلوا نانج عد رسد كثر دب هردیسدعرک كن هرج اا  

 هداج قرەلاد وس ila رخ رادقمر SLY لجال ندنفیدم هلو | عاطم

 هروک Gt رهوک دن ارد هدنحا اع نالوا لخاد ه هش دمو ?ees هراظتا

 لاوس ین: ردیكر هلک تسارهه: ء هللا یضر( قددص)ںانج هلغلوا شعام

lendsهلیس اطعا ںاوج ر ) ولقلق (رولک نواه 2 م یدعشهیلاراشم  

 ید یوبل باتلاع بک م هرخ ال اب ٭ یدیاشلبا eel هک و ربا
 A لوسراب )ل,نک دارو مظ هیلاراشم دیهش ar ot ولوا دورو شنخفرش

eetتواب هدان رف كارد (یدلاق هدرن  wb LYكنس هرکصتدنوب  

(als! obsهن وامه تاقتلا  ace gd plasندهلاقموب هلال وسراب )  

 ربص le Sle رک ASH تس دود as (یرویلک یس وقوف ناق
olesهلغلوا  parراضح عو مال مالسلاو ةولصلا هيلع رار الا ديس ت  

See۰ راب دلشاب هغلع| ںویم هدنا  leا  ueكزعدنفا مسو منع هلا  

i gl ‘saluتولوا ناعسآ هحوتم هلغلوا لصاو یناعآ یادصرب هنن  

 431 هدنلکش هبناسذ تلیه|ییادهشلادیس ترضح مدنی اعهو ضرا)

 كير ود (asl) ود cece کم تافتلا ید eon oo هللا ال وسراب)

 یکی ر 2 ار مردقیلام مگ مب یا D DY توروک ییکیدلنازاس ناز

 ,”J 9-3 a nos ترا ذلاب یدمط اف رک هک رک هک هک | ربغم هلا دع دغر رابع

 هدقد روساطع | نباوج ( م دشا لوس رو تاک رظاو

 كن هزج نس هکمادام Co السلا هیلع ) د#ا) ن دیغ هدرپ یارو
 لوعشع هلکت dl Leg لوق هکلرغخ د Ques رک ( هنع هللا یضر 2

 تراشب یادص (كدلبا قرع هدتجرو 922 یاب رد ید دشا

 = ترضح (دارطتس الا 2 6 ردشل وار pb ز ادنا نینط یسازفا
 فر pal قیراثداعس lia Mas لازم ره دفا لسو ھي اڪ هلا لص لسرلا

 od ر هناخ راصذا یا ا Ea By ا اود كزادهشلا ديس

 د نالوا
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 ةنرج نکل) و بولوا ل الم نیهر هلع Ll ین ایم ام ob نالوا
Creare:وس  Ao)اقموب +  ese! odداعم ندعس ) نالوا ا  

 Ol pa Ae هلا یطر ر اصنا "هررب ماطر So Cpe ندیسا ها

eeرل دابا لاغشا هلن اغفاو هحون ب وردنوک هنادهشلا دیسهن اځ یی  
aahشارخ هعم اس یرلمت ام یاسرف تقاط یادص كرانوب یس راب  

 دال وا نعو a دالوا نعو نکنع هللا (a هدقدلوا نامح هحاوخ

 @ راب دلب تاجانم فیاح بز هارب نسا تباجا cles «نک دالوا
 ناراد at < نالوا ععجهدنراتلاسر زودنا تیاده Se ینوک یسهترباو

 رهن هک شارطد andy نالوا عقاو هددحا هاک (Sse ہراسکنا

 ماتخ "هدیسر J Leas هللا دمحم ه رد یک ی هیهلا هضم اغ مکح كيب

 ندنفدلوا لاح ol یرالوب ab هعالسا لها كرلیثب رق دعب ?le بولوا

 یلاوتم ante تاکرتلا رک RE ase As و هم GU مد تن 9 نع

 ole bei (مرلباربشدت هل اسر ابسح Geral gl poe روهظلا

 ءاد مش حاورار وبط D هدعب و @ را دلوا نافتلا یاس ےھ رح هلیس ارقا

 هد م رک oper etl یراق دلوا اس راز ی اشک ندنادنا سهق

 زاسهئال هدنانح رازلک ر دنا قلخ هدنتر وص شوق لیشد ر رب ره زاون

 Ky یسودرفرامناو لک ام عاونا هدنراک copy اهنا ہاک هلیسلوا شبا

 ا شامت ورس یرارقلاراد لزانم هاک و بوجا بوی قیحو لیپسلس براش
 قیلعت هناجرلا شرع ةياس قرهلوا یکتا لاب هنانج هاک رسم ب ویلیا

 یب هیسودرف بنا رمو عنولو هراردبا رارق دنا لیدانق نالوا شل |
 کهدایند glle Np ن البر وب ناسحا هز (LE هبئوروک |

 بولبب OFF یی رارع ةياارک ت اقوا ید رانا ہک ر رب وربخ ےک هنعابحا |
 هن رام احرتسا نالوا عقاو ود (ردسا نرغ هداهتحا هلب | راع ڪڪ

 تعفر بنام لزمن ) یراترضح ھعسا عاب اطعلا لماش ع رک تا

 یا راشم حاورا هلیتزع باطخ ( !pot مالعا تاذلار یزکت اجردو

Sleهيلع ءانب و  Jeءايحا لباتاوما هللا ليبس یناولتق نیذلا نيسحمالو  
Ais2 نوقزرب مد  dimىس هلیلح تبآ < هلضف نم هللا هات ااع  
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OF 

  ee ca jae) par eeeسس يااا هلا 1 ‘

 لاحت هللاو ۰ ږد راب رد مدت دنع ی راب ز رانا KL ه كييا نط تاوما

 قره وا :rae حرف ندتملو قرش یکیدرب و هرانا gee لصد

 ناال او هرگصدد ز ودنک بت وبعلوا لتفو * رار وئاقزر هل ay را هوم تنح

 نرحو قوخ Leaked هدن راتاو د ی رافدلوا لئات Ee رلودنک هنن زاناوحا

 هرزوا یدافم رخآ لوق (ردکعد pol SEI فر alg plat یتفیدلوا
uleهللا لص قداص رګ  alcراح رعدنفا  Ae oراصد الا هللا  as 

cereal coyهزاش نع اته یب یادخ ترضح ) بود | بط اع  

 ددل وا ت ۰ اهلا ut ت Sc) ادهش حاو را ةفاک ندیغ "هدرب یارو

 eee e قد هنلوا عقر اب یک نتا هدر aglll دع كردم هدانا

 ىل تاقتلا موشذ تسم رس هيلا راشم هکنوحو شلروس  كيطعا

 هن نوح ا OE ناح یادف ی در E قدرط ct!) ax رز وا

 یتدرب cbs ع م2 ندنءد دلوا شعد !CoA احر sla ت ایح

 زدود هاش ا 2 هحرد ك هر دو هلعلو ا لاح <| ىس واند. سقفزاس هنال

casکرد  Chiles,مازتلا ییلوصح  ballباطخ ( هللا دبع  

Sieنالوا شارو ناسحاهدنفح یرللوقو ) ءان هتسلوا عاسفرش  
 (مرلبا je got ak fo ناوخا نالو ,ole كیوک ان وک من

 ۱ RAS ez نینوخ eo (ashe ( ردمعا لو رز ؟ ذلا فلاس تآ هلکعد

 OY وعوقو هد Aa وتم Aad 9 و وشا ¢ ردٌملر وس یاسر زاس الح مالسا

 ھتشر ك <Hi p را هج y ییالطسق هماللع م ۷ ندحوم تس ولغم

e,اط ر یعادلو ا رک  eکح دناوف م  Dilysره یددع دنج  

 plans و تا نا Am 9 y ندنعل دناوا Re) Les بسام as ا ۹۹ وشا

 دن |وص نالوا روف یکن هدا nwt ok fe Sec و ی للو

 قد 4( وا ماش یرلک دنا تکر ح هه ال یوم لار مارک

 نه ر یر راس مدمهو یرلیدنک مه.هز زوا قلوا ندحوم هاسا تعا

 As glee مارک ءايبنا قل وا التبم هی الب OP ۶ ه ردشل وا مادعنا

rs ae 
29 

SEPA et Mae ره ۱ 

PEN 

۳ et کت 

Cae aیر نا نه هال بید  RANمع ها سر کام  
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ple(این ال ادیس ) ترضح هلفلوا ی رات د اع كنتارمضح نیعججا  
LL Jal adeید هدنسماس قح  aby!دوحو کال تشهدلاحرب  

 زفطناتفآ 4 <o 9۴ هرزشابا اش اضتقا الو لا دارا یب وب

 ندنکید یلک هسلوا قلعتم هنسهبب رت نینموم ناتسلک نامز ره هچ رکا
 Sg توفص سو اف اعاد راسکنا لاح دیاشو بولوا نکع مغ قرف

autوا هحوتم  as alas: audهلندا هدافتسا ندتل اسر  aeندنکح  

 چ ترکح Jo ددلباءاضتفا عام ۱ ل رها یکباویش ینامهسیلزا تمک>
 قد رط لبعو یافن راعا نیقفانم هورک نیک د هنثودح نان دصقو لوا

 هک انفو , یدزردبا عالطابسک ata ومر nel هلق اف و راهظا كساس دلا
 ناخ Dl Gat ةقفو رام یاب اثفا © یدلوا عقاو مالسا ت ولغم

 مدره نینعوم SUT ضادر  تمکح Fo رایدلیارامضزاربا هرزواقلربا
eres23 ےس  dale pesوأ بایت وارط  dun!ناک دیسرون  | da ws 

 یرلکج دیا لس اکت ہد روص تابسا هظذاحح بول وا ىلوتسم Clas هم اذ

 ناب رج هفالخ یارح هد هرک صعب هشت امده od تالپس ندلچا

colt |ناتج < تخ * هردم زال  oe(هتمطع تلح) تلع  

 هدن انتج سددارف am رالوق نالوا مالسا سوم ان نیظفاح یراترضح
 نکم قلوا رهظم dil لاعا "هلیسسو هباصح ال من ینی دلوا زاسمینرت

 هردشلروس ant رذ هلوصو زاورپ تداهش ر٥ نوخ لاب ندنفجهیمهلوا
 (مرکآ ببح )ندنغب دلواتالو بتا رم تیاهن تداهش هر تعکح و
 بتا !pds كياهص اندیاناجیادف هدنغوا 5 زی دنفا لسو هیلع هللا لص

 BY ینو دح كن دعقو وبسش | نوح تعیاسم هرایریغ ,دزارحا ییامصع
 DS شم یسهیلزا *ءدارا كنيلاهلابو caer ن , ودشلوا
 یهللا ءایلواو ol nel هد انو Shab هشيمه ندنکی دلبا قلعت as النا

 وبشانوح!كمردشا GLASS ہک الها ییرزودنک هلا رارمضا

 © ر وم الا les Lis عا هللاو ۰ pee زال یوقو كلا

SEE GL} ARE 
 طه رد + مد ناو . یس هو دسالا ءا رج خش

 A )شر. چث»ىثثكثكِك۷۷ِِِِِِِ ها5!
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 | مطق نزد ج اقرب ہلا دواعم att اج ھم رکم ۂکم شد رق شیدنادب یرفک

 هرز»ایمددلوایردبنءروء !der نب ae Ke هرکصت دکدشا هق اسم
 a E ا - ۰ ؟ ۰ = ۰
 هر زوا ولطم راک (!Le تب احا لر دبا تعرا سد an la | Awd ا

 CSE ندنتح هلرقال لر مند نکشناب تنفاوم تروص ضع هزب
 م اک تعج ga! AS تاع «dle ی. دعا ¢ رداکد قفال Ob ee دوع

alse)رفت تسد لاصبا رارکت  ad۸ ,داتدوع هرزوا كما راسخو ) 

Sleeنا ذه  eAیارخا لر هر دنلاوه یراثلوا راداوه هن دنک هليل  

 قافتاوب هيما ن ناونص نکل ٭ یدلوا و هشنس اضتقا

aX.( مالسلو :ویصلا هیلع ): ناب دج بلاطاغو براث) .ندنکیدم  
Setiهکر عم ندنر هلسق ج رزخو سوا هد واوا بضع زیر هلعش لار  

 لاح tt هسارارولوا كج هدا a: a ق افت ال اب هلرلن Le 9 هددحا

 هساک رورع یایهص carne لوا هد هسا یدید (زرولوا بوافم
ssندن روعشو  alia leنارشح ندنکیدلنا رود یعحرو مارا  

y | \ 4 Sh oe ON = ۹ 
 ریل تو رو on دادا ت دوع 4 0( 9% Ante هرو رضلاب هسا 9

OFبیس ( نا  ENسودان تنایصرپارب هلو | مالسااو ةولصلا داع  

 ce تراس ا هرئص نوک ندندوع C64 دود و دحا ?atic نیه ند

lal(لالب) بانج  coyراشمو نامرف ههنع هللا  aslهدا را بجومر  

  eeeاو هعاشا  Dieناطاس) یاو باس تاج ا نیو رع ندنکیدلیا 5

 لرادت ge بو دبا باتش هعاعجا (مدنیحهلاو علستلا ale تلاسر

 هللادبع ن (رباج ante هدنسازع دحا هلل ر ذعردب و لایع مماوح

 ءهداع تج مه دعاس نالب روج نالاش ید Ls هللایضر یراصد الا

 ناد هن دم هدر وک Js ج9 @ رد شا وا توافر نع mi i An . ر زوا 692

 هنس هلح رع (دسالا ءارج) Olly هدو رايا ليم Segue اشقاو تضهذ

 (ءاےدلا E ES "ودازا نالوا ماسفرش یر هتلوا تلصاوم

aه یدل ر دق اب شت | هدلجم زویشب هرزوا یساوتحا یاضتقا  

 ۱ ی ندناعارون ent 7 اک نیک د هنام نوا Kel < Jame Si) دعم )

 ندم السلاو :ولصلا دیلع (یدمت) تبحباتمع یایض ینو رد هضو رو



cal beلوا *  ollعضوم نداغو دلوا مز اهتم هب هکم هلتبلصمرپ  

 a al نوروس Jo! ales هيل هللا یلص ( نین ناطاس) م دو هدروک ذم

cel» lelةشد رق رکاسعو تعزع ههللا مرح بناج ردا فا  

 لاوس نالوا عقاو كنايفس وا !gt تفداصم oll رم ors (اخود) |

 هدئس هعقو دحا ( مالسااو هولصلا هیلع) af نرضح) هنر زوا

 pe مجرب كر ,scl هلا هر اکته لت ابق هيف یرغ ندن sel] نانو

 تکرح ند هن دم هرزوآ Obl ماقتنا راث ذخا ندرس رار هلیسلوا

 goal Gam dpe یدلناتلصاوم هعقوم مان (دسالاءازجو)
 ole رب افن دنراماح دزا تباه یخو ه مد ندنس هرا ی رداح

 قددصت Su هداوا كم وق رم Sots 3 نارذک راک ۰ یدد eS) روا

ye gelتا  So2 ر رلم اک ساو توقا رکی قو یرللاګو تردق هتک  

 قب اوج(ردقو A الخ هوك Noy Jor B42 ( رد عطا ناس

 رود Jarno روو ذلو ۱ ا هج ندب اوج وب ه ردشعرب و

 هشش G16 یدلک هروهظ ’del مراکفا مب یزکیدروک ) هیما ناو
 (رریهنغ وعم قلوا نا و هتعالس یداو ن داوا \ ees See ات

ash ow 432 ندر یس  ay!فلاس دمعمو .یدلواروبګ  ul 

 راعشاو ضرع as دنفا سو هب !As ay لص (لشرا ناطاس ) یک و

 ع ودودرشییاع Sage هلتح ارتسا ههک زر ( هددس ال | ءارچ)مضوم ہلکا

eleلت ی نی و اس اھل یوا نارات درد و دک و و  
 LS رد روکذم *شولا عاش هکنوج ه !ute مادعاو

otsتو نو اپ تیر ج لاو داو ات و  

Iga Sg Meرزوایساعلا نالوا مش  aeهد هیمالاسا ابراج دعوا و3  

 هپ ضقن هدنس هعقو دحاو شا yom ومع انا هلیط رش BLD ون

 ردو مھ ن ىکا وکو دص نکس وس ندر اشک als Ls دعنا ندد دلار \

abs >|ناس ی زج نانسک  Gl.)(نسالاءارج ) ۵ه یدیشلو وط  

 تراشا هنک.اله dal وا ح اسشذا بج وم یی راسا ع وق و هدنعق وم

 کر داک دروصتمو (Se هگدلیاتج عو وفع !cleo بو و
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PEY dado $1) ERIE oS داردنوک EE 

 ) نیس هبا تاهابم رشت هدنق ايس ( مدت ادلا ( مالسلاو ةالصلا هيلع (

 تایلعی اضتقا ندنف رط هنع هللا یضرتباث ن, (مصاع)و * eels اوج

fsقیفر ه یدنلقا رجا  cra gleیعه  desl(نروتلا یذ) تن رضح  

seyهللا  dyeهد هن ده "هر ارادندنکن دليا لس وت هنتعافش نم اد  

 dab رش كد دیا لاله هےسیا ر دا تع اق | هد از ندنوکخوا

 | ورسان oy Ole ) هلکم هدنا ت دوع ید نوکی ج درد GEA دیادازا

 @ یدنلوا فلت هلتطاسو منع هلایضر ثدراح نب )45(

 AGH هره س }4{ (نایرد) }0{ لصف < 89

PEER 41) لاش) ۸ SRS 
SPS Cost Le یس هعق و حج هن pu) SR 

| ee IG EERE دل ts رق : 

 ۱ نالوا ست ک هر هکم هل li EE ندنژ هلسق هرافغ و

 أ اتش فال یس هحوز كن adh, sty adh نره دل اخ نب نایفس

 از det ن ( ےعاع) ندنالتق ندرب ییلغوا File هروک ذم dad و

 ۱ oS رقم هلع اسا Se ey و هودسآرزو هسیار روتک مک ینتدافس

 | یس dest دا ع ورش هدر ید anes لاتخاربب ادنو عوحر ەتخۈق

gages 3\هر اراد نورا هتسک  glكمااراشم (تباث)و معاه  

Slaveهدئس هناخ  Gals!یتیرلع |  slمامفاو  callهغو 2 ضانما ه  

 eek) )ترضخ رار را! والضاو هر هن دم هززوا ت نا ماع یرلقدنآ

 هرخالاب و تاقتا راب ریصح ط.ب هسا هلاخ كتبا یردپ كمع هللا یضر
 هلبق (Atay بوسنم هللا (posh هليا تم نع هب یوبل یل اغ دز
 طقف تول glow و زرا قلم وا ¢ السا هد یخ رب , ن دند ارفا

 planta یه م مفت و نارق ملع ندت رلق دلوافقاو aa ارش ماکحا

 هجزپ و سل ور ومأم كتا واذ Alb ر ندم | کخ باع نوا
 Sut ود هدتعزخ وب هعهللا ga ان (محصاع) نالوا هفراعلا قونتم

 ut») Ea ول هی ۵ @ puts (زردنااح ر
 هوس یو ger ree gaa هک شما کتک تا هستم تست تا اتو ی
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 ندلاخو قراطلا نا دبعو هان دزو یدع ن, بح و دن رع یی |

 هدعهللا یطر تباثن (مصاع) یک هللا یضر (دسع نا بقعم ورهکبلا ین ا

 نرتغ هر هفاسم عطف یر هک مهلاراشم ٭ ردرلشمر دنوک اتیفرت هرات رمطح

 هدعقوم مار (ده) ككردبا تعزع باک ر لیطعت ,دنزا هرآلابحیرازدنوکو

 نوامشنایفس ما زاشهمودقو رارفی بند هرفک ناسوب,دنراتف اف ر

 ٹشرس یع كس لوا ندنفیدل وا شابا ر اطخا هب یل زره نایب
 لیزه"هدلب» عیجر یم اراشم هلبا روب تنعلم روقع بالکر دق زویکیا

 یارجاو بیقعت هدنعضوم ( pagel كياهع رهن رب ندنرلهرد
glوصتی رعصلا  colorهلعالطاک هبا دعا هسسد ےچلاراٹم ۵  

 اشعا دتب رک ate ارجا لالاب هلب اقم وا مم هت داهش بت | مع عطق

 هس وفن ةعاضا مص عاب ) هدهاشلاب نابیلا فلاس نایفس یتیراق دل وا

 یب لودنک هلیسهدافا (نلکد,دنتینكلباناب ز لاصباهرس مک هلوای د قم
Fe! nol b>بوت ااغصا ین ایفس هلاقم هلا راشه هد هسیا یدلبا روصت  

 هدنراذک ر وزا دنارمت هرافک همزرش رب ارب هلیسا تق ادص ی اقف ر نامه

 قیف درفن Ng تکش ی راقا ر نم تح بولوا ماع یراق وا نانو

 dbs Jy ر وخ ریش نیک دهب هج ولوا تسم رسم هلتداهش نوکلک ماج
 apt هللایصر تباثن (rele) تداهش تب و یرهو ازاغآرمس هب هلن اقم
 | روصقزوجتهدنسهباج نیم ند و wae السا ې ادتا ابادخ ) هدکدلک
 «یدادا یم رج ان دسح هدنوک وشا نالوا متایح تیاهن Fae ٭ مدا

 | ادیهش ,دنبقعو تاج انم ضرع ory ( هلباتن ایص ندکمک هب ی داما

 | قلواسرفسد هب هود سآر زو نالوا دوعوم ادعا هفرف ه یدلبا تافو
 شوت هبساک كععاع بانج هرزوا قلا یهماراشم كرابم رس هلیسایلوخ
 زابشم ST gal نانع ی اخرا Ae یتیدلوا تداهش ی افصم لسع

 | هتنیفصیراب رآلاب نالواشاباروهظ ینرهلوایام د لوبق رثا كماا
 راسخ نز ow هیادعا نالوا طلسم ههلاراشم شعت ندنغب دلوا هام

 هردشل او هحاسلایرب ندنتسد ترضع هيلا راشم "یلاع دسج هل رالوا
 ws wo دیمون یا ن oS شسویح
a Re nagar NA RT SE EE LE gn am i سس سس سس سس سسس سس سس سس 
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 (ass !بناوح یل bas 2 ففاعتم لب لک هک هر ,by ود (زرولوا

 ااش جاوعا نالوا لصاح هلیئس> ناراب یا لوز ههاکلتعم

 هرخال اب 4 call نان ند ادعا رو ی cake ,هلاراشف دوعسم مسج

 lds رق لرد ارسا 3 ?ler هللا یطر هند ان (دیز)و ی مدع نر (بلبح)

 a Xai دمارح رهش یاضقنا هدا شد رق نات د JLT Ub هلتخ ورف
a Cag “Nie =" 5 ° ¢ 3 

‘ 

 | یا اراشم ہل رک رر د Slat نالند ( عن" ) عق اوم دنجراخ مرغ مرح
 کیدل را لاض ےس ا هنع ها <co (o ) ناثح رای دلا !aH ,ناضحا

 تسلو ) ه gees a3 دو دلو زاغ تعکر flan رزوا تصخر

am Sbلقا  bee herهللن ۱6 شو ¢ |  op perلالا تادق كالذو ۰  

 نهلطلواو تنارق س هعطد ) ee لاصوا bs dole ه ءاشد ناو

 هیارا ab ادرعو دعو ,Alb ن تو دنا !تعراسمهکع امد هدنرافتج ره

 اکب ge وکح كناهج نوت رک ا) كار ھا لوبق Sle قرط نانلوا

 یا !Les yore باوح ) مهدناكرت یییهالسا ا هرب و

 ه یاع ( تلاسر ناطاس) ۵ eG هدرا ند نع د 6(! الغعالاب

pendحلاو  ae ar589 هنسک كح هردنوک م الشب فس راتر  es 

 هد رز sly ه یدید Ca عالبا ی eu Pe هکر ردقو تمطع

 قرقو باص ,ol sil | ۵2 دعتعس هحوتع 5 ae هل طور oa روزا یکتا

 و ااا رادتناهنمادعا هلا باجراد ony زا مد مع د ی زدق

 (eel FLEE هرز وا colo وج كت ز وب ند هلبق هدسفن رخ[ ديلا

 هلح امر مداصت قحا تودارطاخ رد نش dle as رک ( هللا هحو

 هدقدلوا pute هحوت dal AV تب .رزوا یهود هخ (ردکعد ینوس)

 43( و ةف 29 ی ذلا للا ,a i pet Bs عجب 9 دلا هلل دجا)

 E E tg ك و ردد € نیش ول و ۱

us ek ema ;ریش شعل نوح العا هقارظا ل  taهدنح اغاراد ی  

 oy ناوفص Zo eis هللا wae دن )45( 22 دراو ل ارباب واضع

 هلتهح ید رز و وا شا دنا نو را Diss} تار ال aS Ss Me يا" هما

rer هد دلو اما فا شمع مد هل مد near د اعلا بسجر راد “i gal) 

AES Te PIO 26 Ge e Mig A 50] PET Pa ANI 

UTS 
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 قر هل وا راجود هتییصمر رب یس هلج كن ءرفک ناال و هدروک ذم عقوم

iه دا تقوو 3  bysردمامهرارروق ی هقایسر مب 5(9\  é 

 هلن اخاه رر نوکر ues ats هللا یصر de ee وا (دیز )دارطتسا)

 Site oa و bie & كل رر wn J وا < اصم ددلح هلی وج روصح

 مالدتلا هیلعو ) ot راس ,a شعا ناعم یو راونا هد(رشلادیس)
 (oD هدق دئلوا لاوس یبس هک رد هجا ول الت یدنارف ) هللا هچ رو

 هرزوا E هلشد رق یافح هدنعقوع(یعنت ( هنع هنا یطر یدعن

 SS of هکم ردن وک مالس oy یاهو (یادخ ) ترضح ندنغو دال وب

 نرافس cal بولوا لوز طب هک | نیم (لب ربح ) ترضح هلکع |

 lise (دارطتسالا ےت @ ردشلوا ناوح شاپ رد tet ( یدلبا

 نالوا تجر *رعس "ویمی رلدرمطح (صلست Ng a ا هیلع لسرلا ر ف )

Oeندراد لامن ی ينبح ش رعد ) هلفسک ن هد دلو اما هرزواراد لا  

 : =nos n یاب dad ارلیا ارج | یساضصتفا بولو | رهعتم مت ره قال

 ۱ ندادقم ن در اضح ن دنغب دلوا ب طخ ش ابلک .دنق ایس € مرلبا

 ا rls gle lal اع هللا یر ماوعلا ن ربب زو دوسا

 یرزدنو !Faas ناور sale من مرح هه دام dais هدارا نالوا

 نانج همد او اهحوتم ,دوصعم تع“ ی را ’aw و نام هدنرا هرا لام>

 heer را : هدئس هظفاح یاغار ادو یراقدل وا

 Pe كنداهش ع وقو J ملارا شم هدل اح یراق داو Olas باوخ

 ذفاتو رتو هزات یسارطم ندب ب ولوا لصاو هر وک دم مق وم ینوک

 ینیدلوا كن رلذاویحو لب زت ندراد یالاب نکا ر اقا ران اق ن دنح ارج

 تد وع ب اتن انع 4,22 دم "رسا راد Ayal نامش سد ز Ales هد

 قرشا ن 229 رط م السا كو لا راشم شعل ر افك هل زر < @ راد ل وا

 بیرسل و قوس le هت دم دقفتلا لج ال هلسح Ge od وا
BEL Ballراش هد هسیاراب دلیا بیقعت یی املا راشم یراوس رفن  

 یهع هللایصر بیبح نو” ندب هد a اش و ah lies ارجاا لا

 ر دب اچ ميس. همکطآ بسحو ندنراک دلیا نیمز Gee هو |
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 ۱ هدنبلق an رخ یرهوک ی اعم رهوج لوا قرهلوا اج یک یش
 | ۰ یدنلوا دیعست & ضرالا عیلب ¥ هر وکذم لح ندنکی دلبا ن اهن
 | ههجا وم go ae رشراتسد هنع هللایضر (ریبز) ترضح هدمب
 ربز ىلغو | كيلط) ا دبع تن هیفص yD هلتخا دنا هبا دعا نااربکیقع
 ردان نارداهبیخد LE بولوا دوس الا نب (دادقم) ted rg ماوعلا نب

ul ay!دلوا  gsردن ایناهج مولعم  * deyهرملوا لادجو كج  
 هلمزب ۰ زیهدامآو سعاحرک هسیارتسا EI هلناقم هل < تلا ع و 35

 ( زالوا دوه ا هقسل ندن ايح as اضب هع Lol هح سس قس غوا ۱

 وا زا هاو تل اب gl ای
 Fo امار اشم و ندوع راشخا هرو Kolb قر هل واراح ود هسارهو
 lly ۵ رک رای دتا ندو اعم هیطم هیجوت اهجوتم ai gl ۳ ترڪ

 هللا لوسراب) نیما(لیربح )نانا وب هدرفو الا ةولصلا هيلع رم شل ار بخ ر وضح

ashyم ايق هرصوصح ت اهابد ص ع هلنا مهار اشم مارک کت الم  

 ییاملاراشم راه دارس هلبتراشب_.(رلیدلبا شیاتس هدسدق عماح بو دیا
 (نیعجا بالا ةفاك نعو امعهللایضر) ه yack! Mel کالف* یذاوم

TRS ES} (alee RRS | 

atlas baهللا یر سینا نب  gee ys7 & ردهدنلاب  

۱ 

 دیهش ییهرشع !SLs هللا هسسد SA aT یزه دل اخ نب نایفس

 هرصاس ید یی راصح av ندنکیدم !ot تع ls هنر دلبا

Clتار یغیدلواهدنربدنیبئرو عج رکاسع قوجرب هلیماخ یادوس  
 رفاک لوا یهنعهللایصر Gulls (هللادبع) !daly سکعنم aig ly وعش |

dol yaهنلتف تمدخ  gelوی ر  shayهيلا راشم *  glamیاقل كس  

 AEN ل اوس chang لکش كنیمهج نش لوا ن دنکب دم de ین ایفس
 «كکید روکا دتا ) یراترضح ( معلستلاو ةيحهلا هيلع نینوک هحاوخ)

 هلیس ارعا هبیوسو یکج دنا اقل | Ky رد كل هلعلل late سلبا تقو |

Knee |یراط قوخوب  Coals!لکش نییعن و تمالع فب رعت .دنلو  | 

Shy |یربهر و تکرح ندنوبامه *,رسهلاراد هیلاراشم هرد راثمروس " | 
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 Cais esd ( مالسلاو هولصلا هيلع ) هلباراربال
 ندش ور ,das هدنما ant جاقرب لر دیا تاصاو» هلع نالت

 ینو ام هعفاو تراشا ںارط او قوخهشعر نالوا لصاج هدننورد |

 نودا تقد س وس اج ةلاوح هس وج eo لوا ندنکیدلبا بارشا

 هللا قدص ) هلیسخا,دهاشم هلیعان یعالع نالیر ویب نییعت ند وبن لبق |

 هج روک یهللاراشم یخ د نایفسو شعد ( هللا لوسر ق دصو |
 كيلا ر اشم ه jock لاوس نکن دلک ندلح هل و یفددل وا مک ۱

cy) |رپ توسل هنس هلق هعارخ  Saوو كنج نادیم راوس  Oral gle 

 بول وط یزکغیدلوا هدکلبا رک ee spt قر هل وا هدنهبلع مالسا |
 نایفسبیرفادعاباوح یکیدلیا اطعا wll ( ملک Jalal ی ادوس |

 بولوا طسبنم ندهملا راشم موددق هلفل وارطاش خم ح ارشنا هر وک ذم
ase oSصا یتسعا ناکسا مدمظتنم لح یک یس  atl٭ ی  

 شداتس كنايفس هدنمض ییشع Abeer gs) gl روم b all اشم |

ce Gy colهابتشا در اوم هلیع دقتو داشناراراعشا نمط  

 تعزعزادناوطخ a رداچ سکر هدجآ ر ندنکیدلیادنپ ودس ینو رد
 GAB دلواتلفغ باوخ بارش تسمیس یکن ایی دب نایقس هدیس هلج و
 بن ا هلم ادعا و JS ید ابهن كسرف اک لوا ناروا تصرف نام ز
 ترضح ل (ya مک هب هراغم رب هده ار oll و ت د وع هدوصعم

bl peهر اد كنیطف  aleی دلیاتلاخد  ds Leleیس  

 تواواراکرد هملاراشم بیقعتو راد ربخ ندالبح (al هثداح ح ابصلا ىلع

 هدتسوف ر وک دم را هلیس هداع تح "هدارا كن وحب ple بانج وا

aleارا غ باب كفا هدر بک انع اط رب نالوا  Gliیرلقدلواشلیا  | 

 یس هبهاو لاح !حورخو لوخ داب هر اغمو ربتد هد ده نیس بب رفا اد ماد
 | عوجر هللامرحو HL لاک ادعا ندعفتم dye یکیدلبا افخا و رتس

Lal!دق دلغاطرات وبه  Kaiدبع ). ب انج  Cailهللا نطر  ate 
 هدف رش دیس و لص اؤ هب هنن دم هرڪا راد deg رخ ند هراغم

 بولو التان درر وضح یك زع دنفا مسو هيلع هللا be (نینوکلادیس) |

GE 
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elaكند  ibمامر نرمضحو تل دم نادم د اہ ( joهللا  

 اکر !alse تربسهرح قد غ glsel adh هلا رعدنفا bey) هيلع

 هروک dean رش یاصع هکر دردم روب (Ob روز Gelledl عیدب مالک

 5 ۰ یدلدنان 5و دث رر ونار را نه ,ot زار ا نیح هرزوا شمس dl لاواقم

Pe P MLE SI - ERS 
we HORS rea Ke} {4 اعم 3 ee Ee 

<i 3و هر وعم « :  Aadاه 2  aly4 ردم  = CS 

 ا هر رده هنس ee درد ا

 Gk 522( یر هلوالوخ د هتفایف رش هنو امه روقوم ت: اده روصح

 ندم التسانارداج و یعیدلوا deol دوم ها وف ise رسا oat را هل

 كنىد ارقا نيٽ وک دم نیل = هسا روا G2 ر هسک ,cb هتسو دنک :

toتنوفع ی |  bere3 رسم ندل الطو لرش ی  ul gl gg-ll eatsهم  

 یتساضتقا یارجا كيفك هلن اب یتغیدنل ون ظ ول o NEI لاقتنا

 نعدنفا (لسو هیلعهها (be  ماعسانش هروتس هجاوخ ه یدلیار
Dدم  gudاطعانباوج ( نع هنلوادامعا هدکب هت را اعدا كند ارفا  

 Pole ونت هلا لوسراب) با زابنیامدتشادیک ان هد دساراتدرون
 احر eda وس GES tye یرلق دلو | دامنه و عیطم اکب یر هلق

gil, Kall۱ هاج ندن رش كرلنا  : Jsیک  S ۳ seaروس  dl} 

insید اضفریغتلا عذتع رب ,دقنو  ( لص als a)!یرع 3 (سو  tne 

 نعصتم SESS bes ند bles at دازفا هروک ذه نیت تدنکیدلبا

 دوخا و (۷۰) نائلواقی رفت ندتما ءارقو ربطست توب مان هعطقر
 هر ار دن تالا چاد 4 ?als رفت )۳۰( !ass وق Caley y و )4(

 رود FSS نک وو دن دم ۳ راشم هرابدروس رستو قوس

 قافت | یارآ ربارب ab Ah تلصاوم هر (هنوعم) رب نانلوتهدو ریا هلح ره

 dle یری ?CF هللایضر) هع نب نزاحو ene? Beles و رع abl |ا
 مارخ )ی السلاو ةواصلا ade ( مانا دیس ) aol Sed abl نییعت |

ws on! Dies 
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 سو یس ded دم هر lata ncn ی

 نی (ple نالوا یس هداز al, UL نب ,ple GL ولا 4
a ) Lobel |لاسرا  Sb plesناو هدنس هلبق جد  

 نفیس لب doe يافص نو اقن وشت یرادلوا ناسا" laid ا

 نب مارخ ۵ رایدلبا Shel هنس هلق ae patie راطخا ییرامو دق |
coy oleهلا  Cateهام  cyتالیفط  anteدا قرهلوالخاد  salt 

 یتنلاها یس هلق al تدحراهظا موق مع le هدک دلنا دقت

Gl |هک | كلج ملا هدراوتم  Goal anیس هلسق دارا طقف  
 هل رللوا فقاو ar رلةدلوا هدا لی ها Ge ار وا) كمارک ناقصا |

Sقالو هر هعقاو تاک  ace]راوح ندنرل  otهیصعو بار ناو  

 age‘ قوحر هليل اسرا هددعتم ن side ls ey } ais (ناوک زو لعرو

 تسک 4 Aad و ول مار ?ae als ۾ یدردنوک هب هاب اعم بودا عج هنعا 9

glassesدیا تاب  ‘pol por deg e 

 هر ندرب هدلاح یرلقدلوا نیشن ع راف .دنفارطا ( هنوعم) رب هلراراظتنا

 یتن رلق دارغوا هبن ی ی را دا battles نشه شر ارش

 (Bey بانج یزع رمعآتقر مالسو رکنا ام لاخ مزب یهلا ) بویلک آ

 yal ماها هكا تاج انم cater Cable البا ore دنقا Cod ال

 لاع بارع زارحا oy ررب و Dele زارا د هداعلا ق وف تروصزب |
 دل س هطساو نیما ( لیربح) یر هعقاو تاج key شما تداهش لالا |[

 ندنش atl bol هرم دنفا م السلاو ةولصلا هيلع (نینوک ناطلس) |

 هردنشنلروم اکب نامز هجولیخ ر و اعد هل رقغفمو تجر هدنراقح

 یعر هح دقاو نالوا تمالس سزلحاس ندالب كل ال وه ab رو وشا

 (نراح) يفر ( هنع هللا یصر)كنب ربع يما ن ورع نانلق نییعت هل اج
 I دم مدیا SF atu lady ی اسرف تق اط قارف are aul یضر

 ترد كردا هم داصم ندم رب هج slog هج اهم .هبز رام نادیم

 یرععدیمان ورعو ناوو ادیهش نرکصت of abl مادعاو لتقیرفاک رفن

 || تایح تخر لقن هب هرونم ةن دم هلبا لاح رپ جوک He) هللا یضر)
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 "is هدازردارب (تلامن صاع ( نالوا ىدۇم 4 هعو و نودحو شفا
۱ 

ay ot راڪه 0 عضو کن دروتک هعوق و (كنيليفطلا ن vy) 

Gots دلواشلیا تاف و هدنفرظ نوک چ اقرب بولوا تم ادن شارف rel | 
 (=  Caeهللا یبض  atsنع دنا لس و  AGEsهدنهماع هقوک , له

 حاص قرد  3 eel D8هک رایدروس تبظاوم دنس ام د (ا راع ین

  seulقوحكي  bia le peekرک ذل ( Casalهرجافرب هدنعسا 21

 jell“ ناوک د لت اقو]الب راخود قد هل 5b digs اط Cle هدنردأج

 ور ع ۰ رلددل وا فلت até اب تول وا Mis هر هظرفق cds ط ید

 تولیت روق ند هلئاه یالب نالوا رک ذ ate) ةللایضر ) epee Sel نا
 شلوا مالسا seen هلق ric 13 هرص Sol تدوع هب هروتم "ده

 یربخ ندنراقدلوا مالتسا كرازوب و Gols تسار ge یا

 ییاسعتنا راث ذخا bos ناصخا نالوا یس اقفر بم هتعن دلوا

 | هلع انین الا دیس )» ییفبک و مادعا ندرب یتسیکنا do دص

 هرلب دروس نامرفو رها !ou les سس بس

REE £9 OF 
 PIER هک رد tli nelle ys ول

vo |را ناطاس ) تولوا نطوتم هدننیلاوخ هرونم  Aنیش  Sigs 

 | نالوا ىس هلل اضم نا نيشن هباس See دفا (Ca لضفا هيلع

Cradle).كن رایدوهم یس هلبق  gماع  Byrdنالوار  AUSهن  
s\n Fهیعرش تند هن رزوا لتف لعف نالوا ردا ص اوپس ندعسو دنا  

 (تعد رش بحاص) ترمضح دارا نالوا زو رب athe هدنفح یساطعا |
 ?GH هيما ن و رعرک ذلا فلاس نوا دافنا eal لک ا هيلع |

 روصت FEI هنادتسا ندنس انا یس dad رضا 19 هلن یضر)

Chil gy GE!شعوب نول ا لاامآ مدقا ید یسلوا رب ذپ هیوست  
 یهاکرتم ىس هلق (Cuello نوکرب هلب Sol راک Gate دلوا
 | هن اخرب تواوا جاهتا نیعلا ریرق dad دارفا * ندنسلروب فی رشت
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 مسا رخ یارجاو ماسبق هب یرادن ام شارف شرف هدنس هب اس هعفت رح |
Leمامها هتف  flo cal dak!نیعارب هدنمان (بط>انایح)  Be 

aap net Deaندندزوا ماع هرذواكما توف صرف تقو  
cPنوتا ش اطر  ated gotمالسلاو هولصلا ) (ele)لاله  

dans Lfصالخ ند دیهالشاموعه یناهج  jib!دارفا هلیقایس (رولوا  

 ن, م السو GLE ورع) ند هلربقنایعا هدیوشیلاچ هکر Ay هلق
 ماسهلا هب یوېن بلق زک هسسدو رک | بطخا نی یبح یا )نذ ( کنم

 | ULE GL نام اش Godly! pe هلبا دهع ضقن هسیاروتلوا

 ا هرو ضا اب ن دنکی دعا لوبق یناوج Gil ,دنع Coo رولوا
 هه ۱( لبرج )باج هدانن او هراندرب و رارق ءرعلا قاف یارجا

 | ندنکی دليا راطخاو ضررع Gee بولوا لوزن طب
 جد asl رک ناكا A هد age هش دمو ندوعتععرد

 ندنعوفو كلاحوب یدارفا ىس هلبق nad ب هرایدر وب تیاکحولقت |
 | نام اخاخ Bay دکن یرلنلوا یداب هنلودح Boil تولوا برطضم

codesراطخا ندن امسا بناج تیفیکو ب ) صح مان ( 4 اک )  | 

 ید وم: رامضحت هل دارا قظنرب wil ( نونتلوا apt aX دلدبا

 ۱ رع دنا ( سو ads ail Jao ام دیس) دن ر زوا كول ۾ یدانا زذ

 | دعبو مازعا avlel هلسق ر وک دم ( هنغ هللا یضر) gab ندم

 زاید ردق هنوک نوا ندنغج هيه هر وا یرلتم اقا هددر ول ی راقدنل و مويا

alلعن  ablوس مالعا تب ر رلعا نطو یالحا  soyدارفا »  ge) 

 ol رد توا یه دلوا یر Mel gee تازاح كن هدام و (ریضنلا

 طوف تودا تعواطم یور بارا ®aigh عاطمناسهج نامرف تعاس -
 رص ندنس هشیدنا نطو یالجا قف انم ( ل ولس نبی lar ع

aimsهدن راراضح  at?هل روا كنج (۲۰۰۰) هدلاح یرلقدلوان  

 | كن زا هلق (نافطعو هظدرف cy) ami ندنو و یی Ke cal دادما

 || نبا یخ رورغربخ ویو شمري Las ییراقدن وب تنو اه دنهعتمیخد |

IFتواو ا هره هن ولام 7 هدارا ندنع دلوا شهرترآ یبطخا  | 
Re ee meروم و تو دم  

 یمن



ENE 

 اد Sally لسا د ate تلاسر ام ۵ هرکص ن دنو زب)

 هلت lang هلباقم ضرع هسر gh هل وارداق رکا ۰ Gate ن دنتعاطا
 ناطلس» رثا نوامشربخو م رلد ردنوکر خر هدننیمز (نوسا |

bashلص ل اعف  aleلاسصتلا » Bethe gas!ریکتلا دعب ,دقدیلق  
 (موتکم ما نا) و تراشا قی رطبا انک بابسا یھت كمارک ناحصا

ge,(ریضتلا قب) بودبا تفالخ ماعم ماقم یهنع هللا  eter 
(yeasبا تینح نوتف لاعاو تع نع هر هرسص اتو  leeتر  

 gla راح abl ق واو شاط نیک د هب هجاوا ماشقاو . رايدر وپ
 2 lai) <( تاتحهدرخا لوقو !CS قیدص) اد الا دعب یی زاغوسلاب

al oyرک اسع رال اتسمیس ایم  deadنوا  Syایر 4  Bes 
 هه اک کر عم دن حاصلا و تدواعم 4k ھلو otis 31( وا

 كزادنارعت مان (ارورغ) و « A دلبا تزرابم "ربات لاعشا هلبا تع نع
 هاذتک اتداعس هاکراب ندنکی abl تباصا هتلاسر ناطلس <a قوارب

 شاطو قوا ندفرط یکیاردق هسع"بورغ بوو القت ,dt رخانوبامه
 هدا ید ) ید Bo cote مدا هرصول و * یدتلوا مادقا مر فا

asتبوسغ ردق تعاسرب  ablند  alseو اك  gal 

 |۳1 وو هاش درام رغب یر بولو
 ا راطخ ال ا eal وا یش اب كنار ورغ نردسشرا قوا هند اعس هع>و

 crag! Cs (a هدنداهم ا قوا كن (ارو = هلنالوسرا )

 جارشا ندراصحیسیراب هک یتسو دنک تعاجش ویشاو ےکیدلیا سح
clesجاما هعالسارکسعم هلیعز راسخ تسد ل اصبا هننموم  Sool 

 هدلحرب نراقم هراصح ٌهنخر نالوا ج ورخ هنظم نداجا ےکیدتبا نفت ||

 dele 85 وقط یب (ارورغ) روصت قبطرب و شمرکهیوصو |
 ندملدلوا شهروک !Ssh موعشق alas ند هعلق هدنرللا | حلق :

 قیفر ?als جاقرپ هچ رکا ٭ مدسک یتش اب كن )ار ورع) هدالوا هح
 زرولس هر وک ندتیس*هرظذق ید شساعفر ندنارارف هسارولب ر وي

 هن اجد 9\( نالبر وس قیفرت ههیلار اشم ن دنکی دید Ca ردا نط

 + لهسو $



4 CM و 

 مهذع هللا یضر رف رفنضغ ب lee رفن نکس رکید abl (omy لهسو
 هع glia نور هدعل ۾ راد دانا مادعا Gael ی رلدد و نانلوارکذ

 an رلقاصص یر (al Cine ex ا مدنحراخ J را صح ادعا |

 ی (رمضتلایب ) نایلخ و مالعا یراقدداوالدف قر هئاوا قیلقت ]
 (مالس ی هللا دبع ) al یامزام (یالل (gl ,رزوا كتا تارخ |

 یالیل وا : ئ Dy ge altel atte وک دج تامل Lae dill یضر
 نیب هدکمرب و ام رخ aby gai كمارو ol bel هنادعا هقرف ی اعزام

 یر اشا مرا شا 1 ول س weld aged (ءوګ) و نالوار وې ثم ترعلا أ

| 2 2 \ 
 هسا ?Lig) ہلا هللایحر) مالس ن alas فرو Sey ود ندنکوک

ee hatار ام  Jهدیه ۳1  pat FLدرام ا ق  anنکج  

 تولوا aye aK | ges یرارسراشعاو وروقنانآ و هدنرارا هظحالت اب

 مط یا زس Kai ره كنج Le) com دلوا ناو
 هللا لوا ۰ Se ردنآ لر هر زوا یرلصا تويعا pee د وخان (jp دیا :

ob las |eی رلتلد 9 49 زاد وهم کارد هلندا  euرا دمع  dl,یرلتسف  

 اهوقل روا ail نم متعطقام ۶# نالواهدنم وهشم (ر دیسازرج |

 یسهع رک تا نیعس افلا ی os eal ins داف اوت ها لع ا ۰

 jab یاشا هلراهظحالمررب ءدیولو ارومأم oj leks م به هلکع ا لوزن

SEIکیا نالوا«  Ealesعطق دمو ینیدلوا هدنلوب یر هظحالم  

etal Ae sees Llیدلوا راددب تب دنلوب تکسم باوج » 

 تئواعم (كلولسنآ ف ان هللا ?Js) gia ( ۳ ید (/s تاه

Ga!تشکنا هلا نفت نی دلوا دسنم دادما ب ا نکل زب رخ 9  

als; 2 laa |هود  Os}هلس هرونک  SSادا نداشاردق  

Eطو ی الجا هلی طرش كم امر و "شرب  Sues y aندن رلف ذلا  

Ca++) |نالوا ن دماش ؛یحاوت یک ك ردنا تلقث راب عفد هلبا ید  

 هد یس !as رب و هب ie) تاون یسیک و سس (ن اعرتا) |



> ۲۳۲ ¥ 
 تصس س me ar ف م س ا ع ي ر ج س س تا س س ےس س

E ER LL selsا هيلع اينالا ن اطلس)  

 law < ند کو نم awe al DUB صیصخ ءرعدنفا (اباعلا

 69.723. ,(Saas v3 ا یرل هعفن كل هنسرب Cad Lal ن وامه

  alse cladو هرز د دع 2 ۹ و یدلر وب كيلءو هبه )6۰( |
glib |و  (res)نالوا نرابع ندغیس  atedىغ اطر كن هطوبظم  

 وصف قوا قلا هواه هن اخ akas یسهیقاتمو اطعا jl لها

 ناکراجبنب aly تیج Le او تن لهایا dL اطخ هراصذا لاها

 نفس هیل دونوا تفو ر چه یراکامو دا نککیدلبا زارا هدن راس
 نک اسمو رېن د دئس ترد هلیصوص> ٭ ردنکم رغ oe os ادا كن وب

Lyلاوما رک دسیا رروک بس انهرکا * زب هدکمروکگ تقو هدزکنک  

 قد رطرب dle هزس ماسقن Ve Ce neil یب) هیقابتم دسساو
 دمعلاراشم orig دوخاب وناکسا هد OF اسم یارک نب رجاهم قیاس

 د اربا یس هب وین قطد € عهدنا نامرق یتیرلعا ماقم لیدبت عیزوتل اب
Slee Cy daw) Qos “bseهللا ی طر ۰ دابع ن دعسو  oss burt 

 Ole ندا كلرت قیرا را دو راد یل اوماو روس | لو هللا لوسر ا.) ۱
dal 7هللا یحر)»  BE lsu? Creتوب قباسلا  BUSتماقا هد نح  

 اطعا slo (ز ردنا ساعا یتسلروم هداراو sl كنصوصخ یرلمروب |

a nen 

od Nar ندنغد دنلو !اعدم قددصت ن دنفرط (یهنعهللایصر)راصنا BK, 

 هليلأم د راصفالا ءاسا ءاتاو هراصنالا ءاناو + راصنالا حرا مهللا

 ع هللایحر) دما رک ن رحاهم هدوهوم هح ساو ام د (  geاظعاو

  « oll szنالوا ( مهنع هللا یعر ) ند راصنا نیج اتح "هلجو
oss ado | لوایخد (امع هلا coy) یراصنان احد وبا هلفنح ن Seu 

 تعیعحا ییا ) (asa! oy د اعم نب دعس و راد هصح

 هر دشعلفز اسم زاد ails هلیفیس ن الوا موسوم del ( عمال قرب )

EE € LS, ۲ E E 
 ۱ ندنارمط«جاوزاو (نررونلایذ نام ی درز ادہع) لوسر طس دلاسوشا

as RETهس ویا )و ناتن 20 غا دخ رش "هد اوو(  | 
—— 



 تندر

 دا دع لخ اد ٭ همس ما ل یس هجو ز لر ab gly شم روب
ive 52 ol yalه ردشلوا  sey)نیعجا نهنعو منع هللا ) 

(LF PRS |مر  PSR | 
 | یر رد هدننابب یسهعقودوعولارد هونغ ۶ جم

 شویچ بول وا افطا دح دسر اف وغ و كنح شفا هدتس هک رع دحا

 هلع اجا هردب هحاس هد هبت هنس هدل الخ ی Kall ع وج ر نیس رف

 عاعجا تقو ه ی دیشیملوا هدهاعم دقع هرز وا قم وا هب راضم

 هر ز وا قم ا1 وا Ge el نابز *هدیجت ر ناسیفس وبا هک abl برفت
 نالوایراط avg ys Lad نو رس وک نتروص لاتشا هب رح تاک رادت

 یصوصخ قعلوادع و فلخ ندنایمالساقرط هلیبسح ساره و فوخ
 oy‘ ادلخادندنسلاها anos رکا راد coll لوا * ی دراباراظتنا

 در دم رکم (AS a aS en ند رلن ایل وا تیم السا

 oe ءدنفا Lis) لا ale اینا رال اس dle ا ) تنی وا

deyوعولاردب ) نوجا دعو زاجما  Coیغيدلو اتع ع یایهم  
 بارططانیهر (یشرقدیدانصو نایقس وبا ) هلغ البا هشد رق عماسم

 1 دیتا مک رک رعماعقاو ens ۱ )بول و ی يعل نایفس وا ۰ یدلبا

 \s رک هلبدسح We, Lac Wil su 9) ey بودا نار < هرک اذمرب

 یار ات هنص وصخ هلن ام كن هکم *لاها كل رک و كت ان اویح

 F د (grog وا ر رام | كم ر ,دلس هرانآ لاح وب و نادنغب دملاق

 نر دعم a هگزاب Lewd هدص وصخ ول ندنفیدنل 9 زن اج رمغ

 | ل هسلارولس هر دت ادعو فلخ Salata و ندتع وب یتایمالساو

 | ندنکیدید (مربرب و ودسآر (۲۰) هرزوا قلوا هدنش اب رچوااکس

 || (gt تدوع روک ذم ےعت ندنکی درتسوکل یفک ی (ورجنب لیهس) و
 ازد لیس ر هلا لئابق یرلکدلنا بل رد ارطا كشد رق "هرفک

 قی رلق = تم یاع cee نفقا نف اند هکم بولود هشورح

Os 



 هلل وا ) لر eu روک ندفح نروص هر alse یر BS تسار al ايه رد

 بسح یزکلوا هرزوا Merl نداراقت ba lye هم وعه شت | ةئاطرب

 هجوایخ ةلزدبا ترمغ a و هل Vga یک Coral les |.« ةدولا ۱

 !dle ی هب رط رارب هسا هد هن دم ںوروشود (az اتحا lize یر ہک 1

 ls! so تل حوت نویامه رطاش تآ < ۰ یدردتیا ۱

UL sel 3 aiدص  AS Gsیدوش مثج دوشم (هنع هللایضر)  

 هل ندهبراج تاصوصخ بولواروضح لامور der gi دنلول

 هباء)نینوک هحاوخ ه یدلباناسنا و رک ذیتسلر وب تعزع لاح ره

LAدصلاقم قدص هعدنفا (نیلقتلا  Gadحرشنم (هنع هللایضر)  

 هاردتقا هو رز هنوک ندنوک مالسا باتلاع عن یلاعت هل دج لا  ق رهل وا

 یملرتسوک نج باح روتسم كراوتا Sle T *هلعش Sl هر زوا اقت را |

 یون OBS ادرفتم سد هسا تقفاوم درف AM هج رکا بویلوا قیال |

 لازا ot اعصا بول Sl تیچ EAE وشا @ راب دروب ( زده راع ۱

 عام قوچ ریو تم نع "هدامآ ندرپ ede ندننکیدلیا تیشخرابغ |
lee le |(۱۵۰۰) هل  alseتک < ند هن دم هدلا یراق دلو!  

 *یچاوت نکل ھه زاد دروب تلصاوم هرز دن یاضف هد (هدعهلایذ) * هرعو

و تارتسا نع یلاخیردن
عاقار دق هتعهرب ندنرلق دل

 i یرکدروتکو ت

 | راشد ررپ هدنس هلباقم ,sho ره هک * رایدلبا تدوع بوت اص یاوما |
 ۱ نداق ما نزیک غا سه رر: ol لوا) Ga Babb هدافتسا زا
 al هللا ss, tas هرات دنود هلیح ر ,ht یمن تم الس ۱

 ممتع مل لضفو هللانم Bit اوبلقن اة نالوا ,دنموهفم (رايدلوا |
 تیاف تمعن AT ( مع لضف وذ aly هللا ناوضر اوعبت او ءوسس |!

 نایفسوا بناح نب زا هردشلوا لو زن یوسراح شخ تاقتلا یس هلیاج |ا

 «نارهظلا رع > ند هکم هلبا old قاش صاغشاردق (۲۰۰۰) |
 هدنس هخاتسر د كم التسا "هلف اق gh ربا ر دق هنس هلخ مع ۱

 | فعضو فلعو بآ تلق a yj gl ت ام ولع» ىن دل ارناد ats داوآ |

ge iتانا  esتاد و اعم امر  pik!۰  

  oesاتم < 4
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DIESE EY (laa 7 
FSS fe رد dts یسهعفو رخ م رح ۶ 6 

 | قنناذوا ما مار > نارش برش نیکد هتس ale ل اوش هره Bw g درد رد |

 هش و کر س ن دنس هزات زس ید ندنس هویم كن AEM مو زواو امرخ)و |
 ییرالقع هدن ولو , نسر ديا ذخا نسح قز ر بودب روق یرلناو
 wits (ر دراولیل د نوح م وق ندا لم by ق رص ههللا : ردق

 از رو ارکس ate Lyd باشعالاو لیلا تار نمو )ندا لو زن
 تیم رخ اک یس هليل تبآ 4 نولععد مودل دال كلذ ق نا انسچ

 دلنعلا Gk با | نالد هداس ةلیبسح Gey یلاخ ن دبارشا ییارش

ooh)لاوز»تس * شیدنارودیالقع اماف بواواتسدب تسد( ر دکعد  
daeما نیتصندارهنک زنیم هر دڈعاب هتسف لش قطز طاخ  Gotlib 

 ه یدزردازاشحا ندالامعتسا هلا هظحالم ctl ةت لب ارش هه اطم

sel delay,( نیصلا لجا هيلع تعافش هناخ وراد سبط )  

 ob ler ددصندنر اک دلدا لاّوسرای ois joss و ادهبارش تیفیک ند رعدنقا

 ند(ردکعد یول (glk رسعو رجخاکس (لسو هیلع هللای صد ا )

 تعفنم نوجا ص او AS KS دز دنسکیا Ko نس ۰ راردنا لاوس

cpl hg ast oS ee) Me Rhyهدراشو ماعط مّطهو  

 (یسنلتسود كرولن اق (slo نابتف هقدابصمو لام بعت الب
 نالواهدنس اوف (ردک وب hd ندن راعفتیه اک ه دکتسکیاو
 La gily سامال عف انمو ربك ما ام لق pill blo كنولتس وز

plنم  leetطقف بولوا لو زن زورفا سلجم یس هلیلج تا  
 ندنش دل وا ماجا 4 ارس تیعرح هن oh gS a نوعصم

 دید ندهاک ترضم هلیسادوس طاشن تعفنم روا Le رو
 .aol لک ه لک ماجن تس 9 هب ,Lee 5S یراقدلوا هاسمشول

 هرز وا guts OLE حر هدنرب و ماکز رکف هدنرب * FA oh وق
ffهنس هدوهعم تعفنم نس هدوهشم تارضم رج  ARTSترشع كرت  | 

GE |یراق د لوب  Saysنيشن ىس  Jatتلاسر  clad ale) | 
grrrو  | : 
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  Galهعل لی هه دقهرب 4 ختنه تیآرکذ فا ان نعتف

 زان هلا یغددلوا  Araعفر  Lugano ۱۳هتلی شکن 0924 ه راثلوا

coll} ید Cate هللا ىضر ) بانجلا عیفر ق وراف بانجو شلوا 
۱ cy leg e یدیسم الشات هتموادم هنسامد ؟ رج ایف Loli, Li ا Ga} Ow 

wns da\yb صعب ate ریا a فوع ن نجرا) aus) e Ly 

 یوا تربشع سلح زاس  E elieماما هدنسادا ی زام م

 هلجاب هداننا یتیداوا مایق هتسبفص (ےاہتا اکا ییابحاو { EXیرهیفان
 |  ( eel 3(دنعا) هدر یکجهد (دبعاال  Js} S545امآات

  SEI ]8دروس ( نو  cuddleرلنموم یا) ندنککر دانا تئارق

GK دلی وس هد زام هدلاح Srl ش وخرس Gaile رج اب مون 

le ‘spit نالوا cate ) كيلوا م افو بی رق هزامن دهر asthe 
 ا اتو اماولعت ن یراکس جاو ةولصا) اون رتتالاوتما آ
 ناراد ade ندنکب دشایهن ییسعلبق زامن Sha شوحرس تولوا لزان |

 اشون ناس وهو eed بو دا ت رشع رت نوت نوت یسب رک | كناوقت
ofراک نام و لاک اع یراق دلوا شش وج رس نا وا  

 ats) هللا یر ( !pleas (كلام ن ناتع) ءدمدعب ه ید زرولوا

ad,دعس )  ( seهلص او و  jan( هع هللایضر ) ی اعا  

ffیشاب(هود )ریو توعد  onal,بارشییعج سام بو دا تفایض  
 یس هلج كن هدراوتم ن وعده ندنشداوا شمر دا وط ها نر

 تسعرس هحرد تداهنو بلس ی Jy gad هتفر هتفرو نرشع لوغشم |

 (دعس ) dal وارح اشت منع رخافت lel ناتقوا ندنیف رط بولوا
 : یراربا ن رجاهم هك دمو راصتا sewn ate هللا یر UP قو ا

 نبدنکد دلناداراوداشنا,دیصقرب 582 € ےن هلل ا 2( (

 نکو که کح تلاكتشا هود oy هدنرزوا هرفس یر ندراصتا راضح

 قرهقآ HG ندنشاب هیلاراشم ه یدروا هتشاب كتسمرمسرتشا لوا بولآ

 | هدب وبن le“ سلحو یتیدلواروبج هتاکش هعقر عفرو ر وضح لامور
olyهللایطر) كق وراف بانح  Careیچلا)  enter aنالوا هزب  

£5 
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 Bl gang شا زاب ضرع led Cal ناب ی
 نانلوا بصن نوجا calles quale gl راقو یلوانت لرجخرانمومیا ۶
 راد موتبخ كناط,ث یرلقوا سعت یراکدتا لام ٭| هدنیلهاجو راتب
 | نالواهدنفشم یاتعم ¥ نکس هلوب حالف هک دنا باتتحا ندنا * ردندنلع |
IPنذلااهسام)  Lal glرجا  pallyلع نم سحر مال زالاو باصنالاو  

 لو زن دنب هع رګ یسهعرک تیآ Cy gt کلعا هوبنتج اف ناطیشلا

 اع ناجو سنا هاشنه اش) ندنکیدتبامیضوت یرجخ تیمرح بواوا
 مارعارلیدانم ه.ش وکی دشوک هیدن دم هق زا نع دنا ( نج را ةولص

 یتفردلر وب مارحیلامعتسا كيارش هلیسادن Coe < دق رجا نالا) و

 | ناتسهرس نالوا ترش اعم ةن اع فکب غاس ندنکی bl مالعا
tM ULI۱ ینیرایخارس ةيشو نوکنرس ی رلحدق نالوا  

 ۶ سس as اح سکر هو شبا و SRR قد هحاض هراد

 ۳ ر دشت | هراق اهز یک (Sb Gee مد ییارش نالفا 8

seeلو ( هیریهذنس) (0) (نایرد) (  | 
DEار نام  oS | 

EXیس هو نع عاقرا تاذ #  ootی  | 
 | "ءورز بولوا یعسا كن هماقلا عفت رم لبجرب ع افرا تاذ ( هال >

 | Ske ل وق یلعو شخلق نیب زت هل را الرت هجراپ هچ ر اپ نیکد هنس هقهاش
 | یوبن ot رفظ (Coll نانلو هد نوبامه رفس یی دلوا هدنددص

 | «ع افرا تاذ» dpe یب دلوا شو عق  كنرمه هلن ول جاق رب
aceدنلوا  gsءوبن راثآ ن ام اسر  ccرددیقمو ر وطسم هدنراباک ) fun۱  

 | ob نوک ینیدلوا قفا هصرع GE تلوص یمرح رهش لاله ءروک ذم
 كن را هلبق (alas gel go) هد te رازا ey ندناشورف منغ نیش

 || یراقدلوا هدکلیا رش تار ثحمجو رکسعهیهت als عز هن دمدصق

 | (ee) نادنکی دلیارابخاو ضرع هتلاسر هاتتکا دنلب کرد اولا

des(۷۰۰) لوق  aleeلابقا یاشکت یار اهجوتم هروک ذم لبج هلبا  
 © یدیشلروب لالجا دنسم ماقمگاق ( ate هللایضر)نروتلایذ باتحو



ied 

 else SUMMERS. ys هسا way 9\ و E نبات

alهعشد ندن رال وا اس نو هل ار  gtرار هدنگارلغاطو رارف رد  

 ight Kes aslie مانتعا دلسالام هعا lle ۰ oe قوا کمد ن دنر ک دلدا

 حور TS ی نواو ادا هلف وخ یب هو هوا !hea Ay تاقتلا
 هکر د شلروس ندواعم نایح ?aol! sgl هناشرعه SES ناور

 (ردپاع قفتم یودازامن نالوا nam | ادا ادتسا) 3

Fern SES ET} Cale PS GR 
PSHE هک رددت اب یسازغ لدتطا ةمود ¥ ERE 

 6دا د نالوا یدعد ل ره روا | ه هذ وک هلقشمد  ranبولو ای

 دم و ر رصیق  elتل دبع ن ردیک ا) (  Oey | 23هلا ندح وم

ab lasهب ی وب هیلس هل 0 ییددشعلاق هب هاب رسا تب تاک ر اد مدرن  

 یرافغ abs رع نی ع ابش) هداوالا عب ر رش ن دنغی دنل وا ض رع
 هلا هب se (۱۰۰) و تلاک و رب مس سالجا ( هنع هللا یضر)

aeوهعم عضوم بولب روی تکرح ند  yooفد اصن. دقدلاقل زم  

 كن هز وک دم تان ا یدالوا مانتغاو طبض ادعا تان اویح نائلوا

 یادعا ی السا ب ؟ gs مو Barter اوج OY وار gal Als ر

 ناشر gous by ore pues دقرف هلتمح یرلک دلد | راطخا هبدنح»

 یراق دل وا نایاب ی ای۳ path و كرت ند dy السا توطس تب اهم و
 (ملسنب دغ )ن دنس هلج الارس نالب ردنوک ندنراهقرآ بیقعتلالحال

oo)هللا  yeنالوا یرکتس د  BYهکلذق اف  Lethناف  

poly GEDقاعلا هنس هرز نید :ازغولوبق یالسا نید روک ذم  
 ین وڪ ینبدلروب تکرح ندنداعس نطوم ندنفب دلوا شلیا
 نی "لاتبقا aa gee هدش دهرب ارب هلیسسل از و اسم هاهرپ

(lee BES 71ره وک ما  
Vi ¢ :الب کک 0. 9.3 قلطصم ین: تب مات جیم  atsرد  + 

iيد  | mato On,بل  ae erیا  Kod ufنطوت الو بت او  



 HLS كرارض نب (تداح) gets یس ded (هعارخیتب) ن الوا
 ريخ gf هعرذم ہلا راعس The Fahl باج و عج ن دف ارظا

 Cs lab نابع L det "ییددلوا !gnu als lio rw Ses ور ایهاللسا ۱

 (Co ( هدق داوا یرلع الطا س ر هعماس ل رعدنفا )4.32 | هاڪ

Gatleyهللا ضر  ateهدش رشنابعش لالهقیقحاا دعب هلیس هط ساو  

 (اضترملا (de ن ر جاهم cles ی اول بوناوا لادج و كنج بیت رت
 ضي وفت هيام ع al coy (هدابع ن دعس) راصڏا تیآ نرصن تیارو

 CAE ندز) و er کشا ais هللا یر (ق ورافلارع) كر هل دنا

 قلندنام وقراح انج لوصو عاصامع هللاوضر ( نصح نب هشاکع ) هللا

 رو (+V) هد yl ab رفس ونشا ) هکر لید روس نییعت ?de تم دخ

 قلوا ىكلع دن a gh كراصنا So سر (۲۰) كل ذكو كنب رجاهم
 ترضح ند نینمّوم تاهما بوئلول راتفر ابص بسا (۳۰) هرزوا |

Jao ¥ ۱همد  ake Hoهللا یطر  ureید نیعفانم قوحربو هدکلر  

 (زدن و رح یراق دنلو هدننایم مالسا یودرا abl مانع لاوما یوزرآ

 ke Me (قوداف ) هدنکرح GE بولوا ندنرلسوس اج (هعارخیب)
ge,هللا  ateتسد رد  aul, Kuhlادعا لاوحاندنسهدافآ هصاللخ  

 مادعاو لتف هلتهح یکی دا ل وبق یتیم السا هرکصن دک دلنرکو ا هلیم اه
caelتارشح هلیسلوا ادعا هق ره شارخ هعماس ارف تشهد رخ وب @  

hteولق  JGهکعا تد وع ہر کیدلک سکر هو تارطضا  

 توادعو دانعیاجرباب رک ذلافااس (نراح) طقف واوا باتش ئات انع
nary ce) Gods!لجا هيلع تلاسر  Cacدیشر وخ نعدنفا  

 یسووق (قلطصلایب) كردبا یداوبو gle? BS باتناهج
 رابغ Vy هلیس هلسق دارفا هدلالخ یییدلوا gy زادنا توطس هنفارطا

 فرش هدق دشلوا لاتق ف وفص بیترت ندفرط کیا  یدلوا روهظیاع
 pel (ate atl gor) قور اف بانج هرز gl یلاع "دارا ندیا قلعت ۱

aayناما فیلکت هرارشا تارشچ بور وس تآ هب رلبا هلیاراذگناج  
 هلیسح قمالوا هسکرب دعتسم هخلوا Lb? et Jel نکل ه یدلبا |



fu} 
 ماحقا ا همعه هر زوا مالسا ر .Tlus i رح ودر هر تیکت ei وا

 هک ردشلبا لوزت .Sr ؟ودنع د gi تع ابزار نا رل دل وا

 بولوا مالسا cy ندرلنانلوب هدنفرط ادعا هرکصنداغو "ربات ی افطنا)

HWندذ رط یکیا هن رزوا كنو «یدلبا اعدا کید روک یمارک  

 هل رش هورکو دیهش alee (رب) ندمالسا هی ةقرف بوئلوا هجا |

 "هدادندرک نیفل اع فرط هلیسا دنا دیدن ات دنعرفن(۱۰)ندنسد هوبنا ||
 ااو ذخونویف 0.٠) ° )ەلاەود(؟ (ree ند: دلوا تعو اطم

 ob 5 ند (زوکبا)و CEE Ss دراو Lily لاوما ماطر las حراخ

 pal ناوس @ ردشلوا تراسا هد yl لخاد ناشو ىر ناو |

 یاوشب یس راو ob هک كن(هیعارخ) dad“ مارک یس هد وه شم لا |

 رتخد مان هرب وج ۴ نالوا یرتخد كرارض نب (نراح) نیکس شم
 هيلا راشمو شعسود هاتمسق ماد Ips al یطر(سق ن تباث) مادنایرپ

 راشم ندنغی دلوا شلیا عط هتاک مس ر هدنس هلباقم lp رب یلاغ بقعرد

 بولو ازارفارس هلناعا قرشوز ادنا ن اج هتلا سر زارطن امسآ ٌهي>اپلا

 (تراح)تش (هروج) هلسق ناوسد ه دیس (Farley هللا ل وسزاب )
 مغلقلوادازآو ندمتیدلوارسا هدنلاهنع هللا یضر كسق نب (تباث)بولوا

 SL ge تنواعم هدلاحرهو oth ندنغی دنلق قیلعت هت اکر هجرغآ

 مسر عدنفا وب ats هللا (lo هلکع د ( مردبا اجر یک 4/92

 جاو دزا ones att ی املا راشم و اطعا ate) هللا یضر) oil ثاک |

E OEE S54)راد رو العا كالف ی ذاوم ف « 

 هیر وج FS Jorge اهنعهللایطر  هقب دص بانج تیاور ۴
 هن راسخ رر ازلک هدانا نی دلو | نوبامهیاکاخ دوس ape اهنعهللایصر

 رظف اه لاج انا ةو شعا هحوت *هرص اب قلعن
 هيلع هللا لص (نایلاعر ورس) !Cattle شلبا هعل اطم ل اسکسا

 هدعرطاخ Val bE رد gird وا بح ل اکنچ دوب راد كلسو
 هنازخ عماسم تیفیکو ب (اهتنا ٭ یدلیا ل اعتشا ترمغزوسناج "هرارش

 زوج یتنرالوا تراسادن هلسلس كنیلسرملا ديس مرح یا رق ادق دلو | لصاو

% 4) as | دل 



By 4,6 |ديف یس دا كسار (قلطصلا ىب (  ENقالطا ندت  

 ندع هيلا یر + هر رب وج »۶ ىب هل سقف (هعارخ < 5( هيلو انب مزایا

 (ه ر وج(دارطتسا) ه ردتجوناهرب "ییفتسم تکرب gt رک ۱
 | علاط ند %2 دم قفا هدنسس هعقاو هجک رب ناعالا لبق_اهنع هللا یضر |
 | دیس) هج وز تو دیا ېدهاشم ا د لخ اد كن وکر نالوا ۱

 | ندنشیدلوا ell asi هرزواقلوارفوالاوهام :واصلانم هيلع (یسشدلا

 | Des هلا cay (سنف نی تباث ) بویکا هدافا هب هسک GP یتسدعقاو |
freدجاوح ) ن ی داوای  a ase at 

pee 73 = 9 aa aco اع و RS 

 ) یراصن ۱(حرزخ  dnd"هر ون نانس ) ندنس هعبت یس  (59mماتخ
 هداغ وغ  Lew ps dill gay (kel 591)دیعس نب هاع6>) یس

 وص ندنسوب وق (قلطصلا ب ). هلا( یرافغ  Seهدنر هرا نکیا را
 هرواح نالوا عقاو  Jarهلفلوا هرجاشمو هل داحت ( Glaروک ذم

 هلیسروا قرموبرپ هنن زوب كن ابلا فلاس (نانس)  olندننرو ندن
 هل :الاح و موق ره بور م ٭ ی دلش اب هغه | ن اق  Lsندراصتا لت

 هعوقولا وهام ضررع همارک نب رجاهم ید ( ءاعهج )و راصتتسا

 دلی | زادتا  JSهدن  yallنب رج اهمو ? Lbتع نع هنعقوم هضراعم
 یزاک ا ا ی کز  wagerداو داپ ا و

 نکل ه یدزاب ءدنا  aleeنب رجاهم  aslی اضتقا ندنرلق داوا ر واس

 د اربا رازوس راراب هنس مراد كن انسو قفاوم هل اح  Pp ahتیلست شاپ

 نالوا عقاو هدننس نی رج اهمو راصنا بولوا  3423 GTراد ردن وس |
 اخ نالوا هتف ورند هوا هد هسا  Ssهدعمارا تص 9 هراهطا یتلبج

 لواس نب یاناهللادبع نالوا  (teرد یدعقو ولقد  ‘adهلر ذا تصرف

ASS ەن يەفانمونينمۇم( و اعم حزب رادو راد ی ن رجاهم Ul)» هدنسلک 

 ولوارادتقا و تردق لتا  obیدعم  yهليل دنو ربقح يجدب  obsهراندلبا

 دم  me) scl anرلد دا زب نع هدانز  peerنالوا ل بل ۱
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 یس هلاعم ی e یاضتفا كما دیعت و درط ندهن لم یر رحاهم

 ةولصلا هيلع (مانا داحما ثعاب )و fy نع كنندنک abl مع زو دارا

 هللا یطر یراصنا ( قرا نب دب ز) able هدروک ذم CT دب ساخت ز وس

als ‘et apsلر  E>یل وتسم نارطضا هشعر هنن د وجو یاضطعا  

 روصح لام ور هرکص) دک oh \ مانشدو Re ars 4 لوا ندنعب دلوا

 @ یدلواروبح هب هدافاو ضرع ی ژوسامک تالک نالوا یشارخ هعفاسو

 | (لواسنب GIs el سو و eee we re )لوا

ee Kbاو  peaو  oll ylیش  OF EE 
 | راشءو ید دلو اربغم ردق هرز Spal لج هتفیدلکا شاکا هاکو هنتوابص

oll allدا هل ارارکت هعفد حب وا س  oleدنرارصا یس دعقاو , crag 
 ناتق كلولس نب يبا دنع هللا sey SUH عیفر (قو راذ) بانج هلتهج

oilsیدانا  @ sw) Iهلال ص (لسرلا  aleتاداس رک دئفا سو  

 5ا هعلاط) اب یی رلعح هلو | سارهو یوح نیهر یس هلج ro an دم

 هد هبن اث ةعفد alee یدیارلیدم روس رابتعا ععس "هلاحا هب هیقوراف

aoeتاتو =  ohو راصتا  Xia!دا ؟یدلد اراطخا سل دنا \ ارحا هلیس  Ue 

 as Ly نالوا هدننورد تالولس ۷1 یا ساب ماوع هنع هلل ی ص ر(رعا )

 (یدلش اب SEI لتق ید ییباحصایدنک هللالوسر ) و allyl فقاو

 باوج Cotes Ll ند هتف داشا dane قعلوب ?byt یراکح هد

 قرص ندننیفیکی تق كلولس نی ییاورطضم یهیلاراشم هلیاصت تمکح

 سارح هعءاسرازوس ندا نأ رج هدنونامش س دق ا سلع @ رل د روب رظن

 ناقیح ندنزغا بولواروضح لامو ر هلاج فوخ «.اقدلوا لولس نب یا

Jl;نوت نوش  \ aes5 ترصحو  (ats ail ey) Saیس هداوا  

 شمزدقا 4, رظذ تذاک همااراشم یارک باص ا كر دنا رادشا ب ذکت

sass coyنالد هد اس  Als?یش ا ندانس تدادح كل )45(  E 

 هل و هللا لوسراب ) dake aly ان هنالفط ضارعاو اطخو وهس
3 ۰ ee 
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 هدنقح هد دناسهج رب رول وا le | اطخ مالک كغ وج وجر

 CF 4-923 وکر ایسب هدندناهج) (ع)كرهبد ( ردلکدقی VEIL قیدصت
 | ینیدنکه نع هللایضر Ao) 45( ندنراکدلیا تلفغ راهظا ندناام

De alleیودراو ترمحنیهر یهملا راشم لاحو * یداک هب هبت رح  | 
 راوسکیاح ) هدل الخ یکی دلبا تکرح ند des GUSTS نوبامه |

 (هنع هللا (cer غرا نبدي SLD رعدنفا نیعلل هللا تاولص هيلع (نییلعراعصم ||

 یهورک ن یقفانمو قیدصت یتسیرلترمضح (هناشزع) نی رغآناهجبانج |
 نيالا: نجرها teal یلا انعجر نبل نولوقب ۶۴ هر زوا قمر ge بیذک |
 ناشفا لک هدنقایس «ردشم روس Syl نس هلیلح GT ٭ لذالا اهم |

 ط اش Jae ل المو نزح نالوا ضر اع هلا ر اشم ندن راق دل وا ت افتلا

 راتفاتملوا) gee cline لروک دم هع SD هکر دشلوا SLE قوش
 (زرراقیحند هن دم ییاذا یسلاهازعا كل هن دم هدزع وجر هب هند م هک ر اريد ||

 یسهب ذاک ن ناعا كلولس !oo ندنع رک دافم هلیلج LT وشا ه ردکعد ۱

daly! abهتسودنک  lel dblكل هنسیللا قرقو تمالمو نعط  
Lolتان او رذح ندکمرب و بولآ مالس رک راک تسار هدل وب هلب یس  

 ایک ail coy (سوا) و ARR تج + رایدلیا

 راذتعا ضع هح gy bbe gle نب یا هدنیلسرلا نرشاروضح
Kel aul,بسح هک دلبا بیغرت  allںولوا ضارعا شکندرک رو  

Cole)هنعهللایضر كن  sgl)نیبم یر ورغوب ل ولس  S221, 
 dhe دش نے نان دا ol لو زن بیز هفیجص
 alk @ دنا راذتعاتلک , (laste ندنغدلوا راکتسا یاعروص

 هکتسر روڪ هل د @ نوسا بلط oye ندیلاعت !ay نوکزس

 نالوا هدنسسل اع لام رار دیا: ضارعا aly اکتسا بوک | یترلشاب
 هنر و یهسو رواو وا هللال وسر کلر ةغتسیا ولاعت مهل ليق اذاو

 ب ولوا لو زن dale یس هلیلج تیآ مهو نود
cols)هلا یطر (تماصلا نب  ut?دارطتسا «( ۰ ردشلبا قیدصن ) 

 ناعا یغوا نالوا دنعسا ( هللادسع ) (El ولس ن قا دید رح



host Fe 

| Gate Ll flay نالوا yoke نادنس اب اب هلغلوا م السا lar? 

 قزهلوالامور Legale هللا Joa C10 الادیس ) سلتو لالم نیه |

Chayندننکی دما هدهاشم هدعاسضی ور طعف تو دان ادینسا اف  

 ,دیدواعم لالخ هر هن ده و داشنا تابا ماطر نیعصم# !gel daly ردكم

dl obj, Suge Ffی  Aleغیا دب تدا ی یا)  
 wile یرلت per ناجا glee ale ) ناو سدا دیس ): هکه ردنا

sucheیار قارت ه نش هک دل زب و تصخر"ن  aaleاب ز * رغ وق  

 لس هيلع تلاسر نیند Se ىا ا یدالوا لدان

esلها نعا رهدنف  Cullهل ولسن یا هراز وس یک  ax ght 

 ندنگیدم ot! (hat هتسافح Deol نوش ن ey ا ٭ یدتاافحو تذا

 نادهشاو ناوسللا نه لذا ان الو ناسسصلا نه لذا ان ال ) مسی ارتسیا
 هدادخسا ندرونعو رو رح ash ( نینمّوملو هل وسرو هلن ةنرلا

 وع ,CAS عاستلا هياع Shep lip? ) set هجا شیما

Lolهراس هلرا ل  See =Aتلخ او نر علت  panei glاولا بر  

 هللا ارج هقلادبعابرسم) بولوا رو رس زیر eed هکر ate هل تر
 Des cola dela رهاوح Le) نینمولا نو هل وسر نع

 هر At دمو ضیلخت val ( هڪ ap یضر) ۰ دنع ودع

eya ap aes رم مع 

ukeبد د 1 )7  akتاک ر لیطعت  

 دودا غار ,دناحر (ع اتش و Ri Je ¢ یدیشدلر ون تع نغ

saeب <  Susie ote Ks da eye) xیعز  gles lyse rmکا  

 مر اع ع اف دناو <rie ab Leo A ورخ ناتدنش هیلغ tet ن 524!

 | رولشدرهسلا نیع) SKE بودبا تد وع هرکض ندهیرورض
 ی لمس هطر وا ب ولوا هراتتش دخت روک Ole هکر دشاطرب نو

 | (دولوا ی Jae بکر ندکن و ج اقرب هدنتفارطا كن هطسقت نالوا
 سس مح سس تست

  Fندنرهوح ٩6
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ee =مک س  erا  

ae و ata agli ام كنکلندرک .ع ونصم ندن Por 

 | se as نو | قلوت نی Catan Bids ابا نوو

 Mi page ow rat‘ داروا وب | تک رج earl “هدا قلارا اواو شع ؟ هدف رط

leنو  S josدود: 14 ےدوه ۳ اهم  ise ajcلج  

 Anus Ly راسم ° راب دلو | ما ص تعس هحوم ليمعلاب ۹ دص وضاع

onور با وجد بولو يد وجا  AWN 

sl byدیو  A> K “akeتم  Lisiو  sua gtهد وران  ce 

 ) leas) ی ناوفص ( «oll هدئنب 5 gale كما قوس ی رک اتسع

oeهن اعم ی السا واک تاچ دنعهلا ی حر  Starراشم  Sale aly 

typoشلاق هب وا تازاهنع هلدا یر چ هشداص ل  gandaءدهاشلا  

 قس هود و راد ندناوخ dew هرابع ygerl) هيلا انا و هل انا
 هرکصندک دلبا رادتنا هداربا یل اھم (هللاك جر یکرا» تو دنا راضحا

Lolهقان روک ذم املا راشمو ¢ یدلکح لګ ر قحازوا  + HS)۱ ةا  

 | dF ییهدلوا مارآ E نایاس ماللسا تک و مو ك رەكخ نادم ام زر ارب

 ندنراک یرداح zat ؟ توس یا | تسح make تلضا وم ۱

oe et 

 | تیاثنناسح ) ندم السا نالد,داس ندن راقدل وا شابا قلوک هز ره

 لا لیق یی دم صتم ین a چ جتن تج 9 ها نی موس
 واصلا هیاع ) نیلا درس ) ندنروهط Ls as وذکآ هثداح و هردرادلوا

 س اسا مه یوق هساوا ولکدن 2 تب * ورظاخ هدیجشر نع دنفا مالسلاو

 تا رم هج lou (ناروندش وک ءاررولوا bE gh ناک را هو

J piensoرهاطهامنشا رابغ هدن  dalg|تاصاومهب هر ولم هش دم ۰ یداشاب  

 27 ند هوناوتم هنداح wal واح انها اما | راشم دا ینیدل ر وب

 ۱ ناك اتعد ےس ر (LL) | لصا (a js ۵ د ار ولا دیس dk“ ناقلاو
 نیل وم مان ما مرا es IS هتسخ هک د روک نود ۱
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 نرعطتس» aly ey اوتمهثداح pts ۰ ی دنارلیدلو ارمک و رطصم

Letهلا تصخر لاصعسا هلکملک هب هجر د كج هديا لاګ راور  

 دعا لر هرو هشاب شاب هلیس هقفشم ردامبو دنا تع نع هنس اج ull و

 قلو هدهرڅر ر کید ate هللا یر (قیدص) نرضح ه یدلیارادتا

 تولوا فق او هباکب بس هلیبسح قمالوایرمخ یخ دکناند هرتاوتم هثداحو

eesولیخ عایتال ابهب تنها از  amتق و  PLIGGی  @ oj Vb g 
 ه ردنلاق هب هیهلادناخ یه لرو ان جن ز كس ly ea) نرو: تاعا

volte Leلوازا ن ناوخ سد هرزوا لک وتوربص  ) ales 

 نوکجوا ندنب ا, ط ضا لاک املاراشم نکل بولوا تیلست

 تحار ب وب وب وا وش واو ندنڪڪ٫ رم 041 ن وي ردو هک

7۳5۳172۷ 0/00 ocd 

 اسو هیلعهللا Je (ode As Hl) ترضح ه ی دلشاب هب هت اغتسا

 تاتح ن ورڪ ر لوا لولم هداعزا قوق ند هءفو ول هسا نع دنا

Geetaنذماسا) و  C45ضر  atlیفاشکتسا ندامع  

lolsیروهطكنهثداعو هد رک 4 وب ناشلا عيف رن  ataتولوا  

 فیحاراو بیذ اکا ضع كت Like نالوا نیعفانم دز از هدص وصخ وب

 هنعهللا (coy Gar ترضح و یتلاقم «ردلکد bibl یاجیکو دیا
eoوب هل لوسرا)  silهردشمرکن سایزرس (قح)بانح هدلاحرهو  

 رغ ید داو | قاطم یازتف | ۰ ردد ڪڪ as وق و ner اهرتو و

 @ cl وا عقاو هاینشا رابع هد رک ?plane ت - 7 دا هد هسا نح

 یار lend ۰ ی د راو نہ 2ع نات سش اردک Gre ن داهلا ناش

 لر اهلا !pleas pds) et و هدر ده یک دلبا قف اوت یکنو ام

 Dale د ارسارب رهو نان وب هدنتم دخ زدن وک هج

te x ۳1 34 سم  - ey ie Cites۱  
 نابزر و ز ale (رون روت ولاد ودا

 a نداهلا راشم تاک < لح یرکذلا فلاس ( "هرب رب )ندن رلک دانا

 چ هشداع ج نورنا غ نا لوسرا) (Carn * رلیدرویپ
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 ی رخ یددروغو Ost Ar دعف درب ۰ مرد ا تمذح alps هللا یضر

 هعشب ندنرلقد ردیاق هن ون وق هدب ور او هبوش وا ئش انندنرلتس تن ادح
yهضیقن  gjل رک ز هدمد اقتعا كع مب ندنفیدلوا مروظام  
 (ردصلاخاهدی رایع لر اهلارانم تعصم ندعم ندن راشلا صلاخرز

 the و نيم ان Mpa Cle لججا هيلع ايب الادیس) هلیلاقم
 (نرونلایذناعع) و (مظعا قوراف) ندنکیدلبا نیع هقح بانج
 ج د ند رلنا و توعد هن و اه یارسد واخ ځد ?lt هللا یضر

 dul لوس (sb هنع هللایضر ق وراف ترمضح « راد روب تیفیک ق اشکتسا
 ءا رز وسن الشاب وس هرزواقلوا بوم ییارطاطا ,دنقح اهلا راشم
 (ن رونلا ید )تانجو F440 (ردقوت حس ایعطذ هدنغيدلوا نال اب

coyهللا  Dareهللالوسراب  Lesیر هیلع ج ازنما تصع جا رم كز اھم  
 یکی درب و یباوج Cet لمانا سوسحت یو دبا dle ندارتفا ض رح
 هلایضر (مظعا ق وراف) هرلب دتسا لیل درر یخ دن دنسیکیا هلتهج

Dareكنس هکیرزوا كنسقح بانج هللا لوسراب  poeنماد نکیا  
 جانح یکج هیلبا كاپ نداتفا عجقا gl 9 یز کف رش ضرع زارط تمصع |

 هللا لوس راب ats هللا ی صر (ن رولا (S54 و هدنلو ( ر دلکد ناب

Latin KGSق ابا  ebهراد یزک هراس قح بانح هرزوا قم  

 Sect تنایص ندعورشم ان راک oS همرغح مرح نکشمامروشود
 تیفیک ن دن راق دلوا شا اع دعتابثا هدنزرط ( ردهابتشا دیق ٌهتسراو
 ناتج هلغلوا مالسلاو ةولصلا ate Cel الا دیس) رطاخ حارشنا ثعاب

Lei»)بلاط حد ندهنع هللا یر  Jsهيلا راشم * رلیدلوا دنسو  
 ناناو هدنج وا نکن gl نیلغن نکرالیق زاسع نوکرب هللالوسراب )
 رومأم نیما (لیربج) ند هیهلا لبق هر زواكليا رابخا ی age ست
 یادخ ندا تن ايص ن دئشد الآ هب و زح *هرذق ی Klas ه ردشلروس

 نفتسم یکج هیمروک قبال Ed هلوقم لوا ,نکتفع نادناخ رویغ

 (لیربج) بانج ی دیا هسلوبعوقو لاح ر ab و اضرف ه ردنابلانع
 ار ندیم تم RE تیک ر تن ۰ یدرب و اوج (یداق 9 ape هدنکح هدأ لب yo دصوصع تب
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 مرکب صن دو دروس فیت  adilelرازوساو ران هدکتح (اهنعهللایصر)

  reلک د ے۶ رکا * یرو هئلوا  slباکرچ  Heملیت ند هب

 بانج هرزوا قوا  aseا املا  ahهک  Sol Lieاعادالاو @ نیسهلوالامآ

Cw هلوا (هناشلج)یدنوادخ لوبق قدالهک هلا تبظاوم ءرافغتسا 

 [| هلیحاتفم  aaیزادکناح تالک وب اهلاراشم ٭رلب دلوا هلاکم باب یاشک

 ا  gbولن 3 ندنزژوک هدقد  Lودرلش  bsقتساطعا كياوحندااضتقا

 | هيلا راشم * ی دلیا هلاوح دهنع هللا یضر (قد دص) یرارهکیلاع ردب

 < 2نالوا قورعم هلی الصف لاک ز رک هطدار عرب هکر دمولعم هللا لوسراد

 !هاجو تزف نامز * ردطوب رم هناندع دوع  Khe) Geا لح

 مسو هاو ضرغ ءاناو ندم هعینش هوة موب رعادناخ (ك دنا  ja alaeند هر

 یدنا نوصم  casteنشور هلن اعا عم نع ولق یارمس یلاعت هلل دما

 وم ان سون اذ نکیا " seاشو ضع ن اینپ و تسکش هلبا نعط كنس
  ks at uwنداعس روضح نیغلوا تس هلیفر  tor Sle Jeeا

 هج كعا نایز  ‘Ke(رولس . هل وا ن €  pigs"و دیشک  erتلا

 یراسم مشو \  @ osتر "هدلاو املا راشد  daoفطع چد هنس را

 ودنا دادعسارظذ  obهلیس روک هزجاع ندیاوج یاطعا یک یردب

  ob Dتفع تار م: هللا لوس  onlyتاه رت رابغ نالوب رتاوت منمصع

Me te ) انافطاو pall لاع) باج یتیدلوا افصمو كا نهرو 
 بولوا یخ ربع  csام دم زار :اردعنر هد ءدنصوصخ نراهط انا

oe اوب ا ڈا بويل وا xX یس وا ید N up dads ی eo! 

 ن واک يا Vale ا یعدن ۱ اپ

wis} > cess (3239تمالسریک هراک ندازنفا  eteهطرش فا ماد امت  

 (a ندنشدلو ی > (a Un ی

 € لع



 فنر
 توش

cheانن  eرصد { یک رک مالا  Reناسعتسلا هللاو : 

beنونصت ام  { aw jbندینشد  aacبولد )ِ 3229( م ه زاح  

 ردپ ندتل اخ لاک طقفو ٭ رایدل وا هبلقنم ,anil رکی د كنب راکشود |
poe Stale (san مان بویلرارگن هرک چ اقرب( sled (ing) 

 نسفلوا ماع ىس هداف | كل املا راشم رل دم ودنا  Cy"هسشیم "هرشب

  VT vi gleرهاط = و ! Voleهده اشم ندنفرط راضح ( dioهدق

  Goneلربک  Malleیس همت ( alلار (نامور ? LPانارورمس)

 هلرعضو ق دصي رب هنتلا یراش رش سر كرابم كن (ا احلا لضفا هيلع

 روا یب راثداعس هجو  * idهرکص تدمرب  dwsیرانوبامه زورفلاجج

 داعس رس هدلاح یییدلوا طاست | زب رقع  ls eetبو ( |bهش

 «  ee(من اشلج)زابنا یب زاس هراح بانج هکنوس)وا هدزم

 وشا نوعا نداهش یکنماد نرامط ی ران  Meتذک هک راث : وش

aن دنس رانا م رلب دتا ایف | (اپنع هللایصر) هیدش اض هللا  

 حعصو تب اث نب ناسحو هعافر نیدب زو Gly هللادبع) ردتعاج رپ
alley |هنجو  Seج  GSب ذک وب مس  Gilgجم هوا  

 Mele Mol )نالواء peg . كينا نظیش

 | تی٦ ( مکل مخوهل a ارش هوبسص ال Ko twas كف الا

 كلی وس زوس ee. fai دک دید «رایدروس لازنا نس دم رک
 | بیطو «رد ارس همالک Sut رامدآ ثیبخو « ر دقنال ols دا ثیبخ
 Bl روشیقا تلب وس زوس بیط o pest بیطو . ردن ااش هرلمدآ بیظ مالک

pateلوإ (ام ٣ع هللایضر) ناوفصو هشب ام و (مالسلا هیلع)  Ar fae || 
 | (ردراو تمارکو تم هدننجو ترفغم نوحارانا ء yo Jl pe ندنشارتفا

 تانیطلاو ناب ن وثب او نشبت ناثبملا ل نالوا هدنموهشم

  Centalقون مه نولوقب ام نژربم كلوا تاميظال نومیطلاو |

 ترضح هش ر زوا كنوب ٭ رلب دروب تئارق نس هلیلج تیآ (مرک
 هللا یر (قیدص)  De Jae pe as 5 ais(ما)و كب ربتبوب وا ندننلآ

 اب )امنع هللا یضر (نامور  adilتداعس دن نیسرروط هن (اهنع هللایصر)



 قیوشت وید Cal سوب (مالسلاو ءولصاا هیلع)یلپسرا ناطلس دب وم

 مات هب هرب ندرب ندنلع یی دلوا راچ ود اهیلا راشمو GE كب تو
 (یادخ ) هد le هللاو ال »ندنج aly = لاک قر هلو مام یافشو

 لوسسر ی انغتسا هدنح «ملوا زابن یو رفرس هب Ge ند زابنایب
cansرط وش تیفیک و هردشلوا یدصتم هن راهظا  dis 

Seنالوا رک ذ هک روتلوا تیاو رو ناب  dole OT 
 هع هللا یر یرابصنا ( بولا یبا ) هوا نوکرب ندنلوزت
 ips) هللایضر ) هتدص ( هنع هللا (cos بونا ابا اب ) یسهجوز

 (یعدلوا لصاو هک هعم اس خد كنس Sb pas نالوا رتاوتم هدنوح

 CIS joF هد هسیا مدلوا بذعم هلع اسا یتاهرت هل وا یلب ) هدب وند

 ینباوج (ردیرپ ند ههبش Girly bo لکرب كناهیلاراشمو یتیدلوا
 ںایھر جد هم رکفتءهساح هدساف لایخهلوقم لوا هکلب هلاوال) هدقدلا

 as) هللا یطر) تولا ابا تانج) ندنکیدد «ردلاع قوا لوخد |

 ندک دید K ple ناتهب اذه dla اذهب ملکتت نا ا ام نوکی {

 اان ما هل وةموب هدنفح ( یرولا فیش هیلع این الا لضفا) ار

Ba oreی کدلبا ظفلتو مد  ob aly LEدنع نم  atl 
ae هدوم ندنار ودص كك ibs وح هللوأ لوف ناباش i 

{eke oly اذه clan by ےلکتنناانل نوکیامتلق اة ومتداالولوو || 

 هک ر دشعلوا میف رت Ey EROS نیمطل هلیس هلیلح صن

 هلب و + هکزکب دعد نوجا OSHA یزوسوب ) یسانعع
 هر یوبن مرح مالکو ب هزردناهب رییس برات هردلکد ینال,زتلیوس مالک 1

 دص وص تیآ لص ly « ردکعد ( ردهطع ن ات ندرلتفاتم :

 | نییلع هی اپ العم بیطخ ) هلتهج gral وب بیذکت jel ands] هلیلو زن |
 | یروک ذم هلزرهتیآفب رشتلاب يرش ater یعدتفا مالسل اوتولصلا هيلع ||

 | ته هعفرو عفد یا راو كش نالوا ضر ام هپ اعصا بولقو تئارق

 روی

al ناوسن لاو ندنس (اهنع هللایصر) هشدص بانح)» هرکص i 

 :  eرش ضو لضفاو  cdeهردلکأو یوقا ندزک هلج كل ذک
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 یعیش باجما هخاتسکر فن ترد نالوا فذق "هدولآ با هرکضندقدروب
 كقىدص GL ه رايدر وب نامرف یتسارجا 553 دح هر زوا قلوا

gyiیس هدر  onlyهلفذق دحیخد (هلاا ن ےطسم) یلغوا یس هداز  
 هکم ایا ہن اما هعطسم ںیہ ی atl اشم هلفلوا ند راذلوا بو رضع

 ندزس ) یراترمضح( هناش لج ) نیمرک الا مرکآ بانج اما ی دلبا نیع |
 هللا یض ر رکبونا دا رم هک ) ی رلبحاص تعسو هدلاح و لضف هدشد |

 ناسحاو قافنا هران.دا ترسم هللالیسینو هیارقفو هتسابرقا (ردهنع |

 ندم اقتناو وفع یمرح نالوارد اض Yo tl هکلب * نوسعا نيع هکعا

lelران وا ض  polloهک کشم موس  Call)ترففع یزس یل اعت  

ol |لتًایالو) نالوا هدنع رکد افم (ر دیش دبا تجرو ترففم یلاعت هللا ٭  

 نی رجاهلاو نیک Lally ییرقلالوا اوت وینا ةعسلاو Ke لضفلاولوا |
 ر وفغ هللاو مکل dal ats نا ن قبح الا gated و اوفعیلو هللا Jae ىف

 cy eae ےظعلا هللاو )ر ندنش دلروس diy یس هلیلح aul } محر :

  glyب ود (ردل امآ مدقا  as*هلماعم ? dtنس  al alیداش اب ۰

EKE Ko) Wey PES 
Po RRS |لوزن  PH Kl 

 ‘| هیشکب oe نالئد ( (fale و ند وع ندنسانع قلطصم شب ۱

 یاضتقا SE gl مایق هدنرمخا تلت كن هصک و شا ه یدیشلر وب تماقا
Moteیلنادرک كنامنع هللا یار د هد دص و  ayعياض  

 In jie اص هلناهسبالموب و @ یدالوا فق وت دعفتلا لحال ندنهدل وا

 دزن هنر زوا كلوب + Gal یدلیار وهط یع الع قلوا توف ققو |
 نالوا بناغ) ls ماطر نانلوب هدع هللایطر هد (CX "یلاع ۱

 یسرب دتلکب هدیداورسوصر هل و كن هنسکردقوب هرزواقمارا ینلنادرک

 اهنع all یر هد % هقثدص FH “Ye قح هلززوس یک (ردلکد قبال
ax BSناتش  wa,هللا یطر (قد دص (  © ofنیهر  jee] | 

 | بانطرز ةي هل د دص كابا ر دکن نس همر هع رک يلا راشم نوح راکدلیا

 زر ot هدنهاش ( وا یزیدو تع نع (اهنعهللا یضر) هیدشدص |
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 قعل دلوا شل اق در وب وا كل زع دفا Cas lat هيلع تلاسر كنر وا

 ره نس مزرفیح رف ےہ یا ) هلکم ام !ot بضف نیکست طقف تور وک

 هنب رک ول شوب كر هد Cryo ولواالب و تقشههن ر زوا سان هدرفس
ayyتدوع ,رکصفدقدر وا قو  HEIایدنالا ن اطاس ) الا راشمو  

 یتسس <dja ala الم whys دناب وا یزعدئفا (ااخا Jo هيلع

 لوزن شست تجر هدب اوا بولوا راد ن دب اوخ ارخقه
 —o <| ءاخ وآ su Se 5! Cr مک ناو ) ۷ ال وا

 } Lib ادیعص اومیتف ءام اودجم AP Ll نم ال وا ط Lill نم

 تک py لع teller مارک ب ادصا و تن ارق ge هليل تیآ
S54)حابص  oleقشم ی انعم هلیلح ومشا & رب دلبا ادا  

 193£ وب و طوفت ندنیلیس دوخ اب yew نم هل وب وص بول وا
 هل نکن دی هدب كن اوسندوخ bo هسلک eh ءوض ولا ضقانر اسو
 ,asl وط كل اپ ی دعا eo کس هلو وص هغلا تش دنا و ¢ زکسنف وط

 ندنخوشس هیهلاهیطعوشا ة زول وا كعد CII مت os كل دبا دصق

 هع رک dal وا تع الم Jay ate هللا یضر (قیدص) بانج تدح
 وش ز اون هلیسسد اس ( ل راب كلا 2 ىتى رلبل ام دقلا ةيم اس

 ( Alt Jil ےکت اکر ل و اب ی هام ) ate هلن ی طر (رضخ ندیسا»)

Eberراد و شعا شاتس و حدم یار اشم نا  eae 

 وا يوو )2 (Adu) OY glo gan aoe یتییدنلواتک رح

  ley PR RSدو ۱
 قددخح دل ’ Ks elتا حا  Les gal Ne gleردودي 7

  jeeی راک دانا دهع  dysنانلق دیعبت ود رط ندن رل هیلصا نط و

 رلدد و (رضالایب) . Teولیخ  od Jarl pS gueتولوا رطوتم

Cig و قیقطاییانیا مالسوعب رانب هناک و بطخا نا ی>) نامزدهب 
 لثاسم ( Creهدالسا ن ارد ام یص اصتخا نو اقش صاضتاردق
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 هب هکم هدکلرپ هلا ( قس اف رح اعوا ) هلن روصت كم روشود هق رفت
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 | تواوارادب <Od p تاوخو راشه ندتلفغ بارش یر راذک راک |

els Ke S50نس هراچ كشيا وب و  axمالعتسا ندملا راشم ( معن  
bs a> 1) ot Sabهنهارلاقد  abیاسور )4213(  

 ۲ هدنحازکراصح ر دیا راض سا: هنسک خار (ندنافطغ 5(

 | هی gh ارز ۵ ردنشال نک هستش دادماهراتآ ر وتقالبرک هار ر دوا

 هدم السا ی ables زس ید رلنا هدر دعت ییدلنا ر وھط عقد 3 احر

sal, i یدنسد نعد یر نالوا عقاو ,دننیمز (رردا تنو اعم  

 زا بودا تد وع sat رق عج هم ايق یخ دنداروا هلغلوا ل وبق نیهر و

 aks) رقنب ) ارطذهربخ نالوا Pe ةعماس لصاو سشعلا هوجویا)

 hes ندنفرط مالساو هلهاسم ندزب هدنصوصخ ,رساحش یرادو |
i ۱بولوا ناو هنراک دليا قافتا هلمزب ندنرلقدلوا هدکمروک هعفادمو تابث  : 

diya زن مادیاود Gary ندنانطغ شور) (ps3) BLA ii 

 صعن یعر دن وک هرات اسم ووا:  AGEهءیرد دن وفع كنتحاق

 دکد ریدنا مادعا همالسا یرانا هل دع  Keiقاف تالا  ayموعه هذرط

S p> و هج a ۰ زدرلشابا هده اعم Wit هلیس هضم Mg CHE at 1 

 1 .GP وهم لر هرد (یدلوا تآرح هعدرذ ?desl هلون نیست ور رب هلب وب

 ! شعر دا اجر GAP وت aS gy شمروشود هشالت نوت نوت
 | همالسا لاصیتسا ردقنره هراس ل ابق هلشد رق تیعج ) ندنفی دلوا

 ۱ هعفا رم صوصح هدرادسیا aE ماع* او ششوک و جدو مادقا

 ۱ ی aa lb شبا Ps ندن «So هر وک هججاسمو له اسم ی ور هد ,a اعهو

 ۲ شلازاجد یراق ازراهعشیندق دمهژوا Jot روا تان هر هعفا دم هجر دول

 | هج رکا ردیو ند هوش یرلکجدبا ع وجر هدب رق دهع ندنغيدنلوب
 ا رولوا ر رقم قلوا نطوتم هدن fe ی دنک سکر ه هدب ولوا عقاو عوجر
 ‘| دهع عن Al 0g یکچمدا لافتا هنایم السا تهح اليسا تب ول هسا
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 شخیعو و ar EE ندرلنادناش هد هسلاراو Jee ید هیذک

 لاخرب ردنا ت 5 دن زارا هذاک OF هلا رک NA نر وص دوخأبو رو وا

oh yeyرج ندتففاوم هنا ر  ) aieتاود نالوا لاق  

 | ولا (یددزکسر ولوا شهر و asl oe JS راتخا تسد یارک

 قیقدت ت ولوار يع ند هشهدمربخو ن Les نارذکر اک رئاسو نایفس

 ماعا ! هنه اک هچ> aly) رق ) یب یلهج ald ( هم Oy تم

 ید L gach hey هرمخز یسعوا تاق abseil زار op ومشاو

 تدمرب هدار ول ن زا دعب ن دنعحم] وا یدوم ی لب اعم توق "یادعفو

 ندلاح نارق ge هلینیلوا فعض راحود هدا روللوا فقوت اهد |

 یعالسا مان داوس dag قافت الاب حابصلا be نیر اب هلغلوا راکرد
 یسارباههج (Gob بودنا مالعا ییرارق دنا دولان ندمل اع 22,9

 ند نم ددد مسا رع Ge وار وما لیطعت دج اکحا هوس وم تعد رش هلغلوا

 ند( نافطخینب ) نایعاو (شيرق ) فارشارظ عطق ندنفیدلوا
aut ols:دنوک هترک رارقتسا راصح  Shی  Sebجد  

 نالوا رع ولطم بولوا نکم ریغ Sool رخل وصخ هل وا دادخسا دز

 ae کس ها ل gel تنواعم Soy هک دعا ل اسرا یاو د

 هح هل وا مالسا عت لوتعم نع هل ey هار glglable وجر یود

 e cs هر giles تاود ن دنشدلوا ناهرب جاست

gl,هدرب دعن  Eyییاوح ( كدا لاصداو قوس هئز راسم نادیم  

 ن دققامتا رخ و ulate) دارطا ها رازدلوا Glade pb هر یر هل
 ats al یر ) gc اعم دارقنالا Je تولوا بارطضا نیه ر

 gh bys 235 yal رداب :(oe bl را !yah قیدصت

 کت دلوا بلاط هد هنو راز راک دادعسا yo) pad ندنغیدلوا فیلکتر

  SLTطقف ٭ زار دنا راصحت هاکماد دن اب  pyع وجر ! obرکج 9

 رّرس ajal واررعم عج هل وا :etl هتشوک نشد les هد رک راتاو

 لاسرا نی ربخ كولو یرک ارس یارح تولوا راتفرک هنایمالسا ةینکشا
abl 1راد دوهم ندن  Sol! A— KF Peوع  Sh. ahaتو  

 4 داناو
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 (اهتا @ sala ترجح نبهر هلا Givi یهنع هللایضر ( معن ) هداؤاو

 ا “|
 ب ونک تلف قو A (ae زا یر ) معا رب x Joys pepo تسد

 هبراخ p\lesy ر Seb یر E ندنخد دلو اےرک ( یادخ)

A \ 
 رادتفاو ل (Je و ۳ دنیتم وم هعف ادم نکلو 94! 5 ادا هرەرصا حو

 رام و راتو ناشرپ یرلم ایت: Lo ماطد ",زارتش ندن راق {20d وا

 (ذاعم نا دعس ١) هفرعلا نی ( نایح ( 4 LE یانئا © یدلوا

ALidfe alco,كن اسنا)  aeهسر ونل هر انرک اک ر درر «دنک  

 تباصا قوارب هنب رمط (زاسل وا عطقتم یناق هک دنا تاق و یحاص
 هلمسیس Ast act "رج و هبلاراشمو 2 چو دلش اب هک eile عاطفنا الب ندنکید ردتا

dFہدنا راعتسم تایج  UT SSملات ملا ) هلتمج ییدد  SRE 
 هدنروصح pee بسح یب ئ روش ۰ نکی EE: aie مدو ےل مه هل

 ییراق لوا هبت هرز وا رهاولد داكد هلس (aa a) ندا ليج

  ack > janeر  olsند و اک رد نصوصح كم اعا . Eمرا (

 ند! ناب رج ندندعاس هح رج نب زم قلو | ماسع یساعد نالوا عق او ,دنفایس

 درجا ندم @ 25 نمک زات تای> هند ولآ من زدوجو بولوا مطعتم مد

  saleرعدنفا ( مالسلاوتولصلا هیلعلسرارغف) باتج,دق دلوا برقتم
 وا نر < aلسم ? il} wtباكا لرم  tireتاسلا

 مزها  balززو مم هزه ممللا ب ( ctلوغتم هتسامد (مهماعانرصناو

 نوکلکیر هرونم هرشب نیتاواصلانیب یتوک هبنشرامج یبجوا بواوا
galls «ایا ale و رخ ندش رش ده 3d وا تشاشب ی اع 

 رح ول هتشا , iS, Sey Bol Sieهک  Elles So yalییالسا

 یرلعا اليسا  bee et alaeیراکحهدب ها دوش

  24وا تراشي ساب رکش هدنل و © دررعم  dakدوو کن افشا هنیطا

  ybهل روف ریامدنس هرایدنکیا هلیا ماشقا < هدیطل ل @ ردشل وار
 بوبهقح ه یدتاوهر ؛تعاسنآردیرا هک مایخبولوار هاظاع تشهد

 زو روع رصد ندا : akكمامروک ی یر رب نت ؟ یشهنویع ندنن دش

EEE یبک یرلذوع ا رس اوا قد رادیما ‘aul و هچکب دیک هدر داز 

= ~ SS ae RSME eee et ae eee 
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(ple ged; t :ناتنصعاو قرض هما كحو شم راک زوراو  

 تازرحارک اسع هدلالخو (اهتنا + ردشاباروح۵+ ند هکسار هيلحیرافک |

 ندعاعسا ییرادص Glel ILI وه ےالعو یناح ور "دن د ونج :
 هق by هلیس وق روف ناح یر ره قرەلوا تارطضا باب هشعر

 هلیس همداصم هب ولع دونح ةه > اورامو رات نعد تیعج ندنف دشواص

 نیمز یور ندالعا De pp اکتو ادص نالوا لصاح ضرالاو ءاعسلانب
 اونا نذلا اها ۳1 Jai awl لاق اک هر دشلوا ,Fs ee راخ ود

 ادونحو اص e Wo دونج مکت ءاج ذا مکیلع هللا Se اورک ذا

۳ 
 : "io هون یانعمل cy از هلیلح تیآوشا ian نوا ng ls : هللاناک و اهورت

sDمول هل راذموم  |> Kits olyیک  lisیر ؟  ANSهللا م  iss 

 : 326 لوا ۳7 میز یه al مفد تر ؟ب رزوا یرلنا

 G RG الم ساب (LS كارد وکی ی اع KE Neg راک زود هرزوا

Pهللا (یدنا نهروک  SV Shasیک همزراو قدنح  toyموه لر لک  

 el و em رکا < دره ال رولوا كعد Qa نوک fe ے رد 4 راو

 ع دفا ( لسو هیاع هللا یلص نیل اعلل (ey ترضحیوقو

a latیا رحا یا هوا شماعا ق داصت  Sot? ey) 
 طر هجا SEDGE فن (۱۰۰۰),داغوشاو روتسم رغ ینحدلوا
 BEC هردروطسو aver مدرس تتک تراظوسم ید نوا لو نب

 مام ز یراناویح نمد ندینایمآ كانلوه *« زاوآ onal هنفراق نابلا

 رافکلا عزىلعو ندنراق دلغ اط هرلغ اط هلتسکش یب را دنوس و

 یو ازم( اس انس شیب س همام هتم ها ھل ایج ا ا e E etree ق ee احا دارا هلر وهط هروک ذم هشحوتم لاح نالواروصتم ان یوقو

 ۰ = ۰ ۰ ۰ بز * +7 “ ” “ هو »

 ید Jo وجو نافس ON 92 هل وا (jest وا تاب 429 9( هل دعی9 درب

 Falalg_ po ج ه راددربو رارق هرارق !Aju وه كا لاصدا ala لحاس

Gee9!( نالوا  Cobanنیس ۶۱ لح ینکتسوک كئس هو د  

 بشل واه رد تتل وا و رک یداو یاتیمهو aallg هشو د لر هن هن رزوا

yet: |نعدنفا" ىر ولا نایت هیلع هام دلافش اک )۳ ناتح دز وس  



sla ffهطظفاسحم ندنراق دل نداسنعو تعاط نیشن  ageیوب  
 تولوا لات ي ab Cy A? god BIS تدشو تدور ” tsbu goth ول ۱

 (سو هیلعهلا (?Lol © یدیاراشلاق بوکو ج فرط رب یرب ره |
 لواردوک ابعد نکیصا ) Kei دایق ز اس رادقم رب مع دنفا |ا

aa |لاوحاا یکی دلی هل وا علطم لر دیک هتک قم بازحا تیفج رک  
 abl ےن ہد رشح ز ور هرزوا قلوا ت اف Be کون و راطخا اکب ی ادعا

 دراخضا نالوا راذک تبون هلباظخ Cal راذکت شک دعت رازلک ر بار

Sle!رایدرویادنریفس  Ege Align Sl Beleنداسرف تقاط  
 ق وحر بویلشا هزاع ر ارکت aye یرلقدم هل وا ردتقم هر اوج دار

 ase ها تاو تو دا <ules i و ق ۳ An » was دشا كا تعکر

al fo gel ||راند اعاعا وعدو هک ) راددرعاحهراخص ترود جوا  

 قاک ارقو قوغ وص لا كناسند هک ز ردنا ماضتتنا هل وسر و اد2

 هلی راذتعا Ona) زاد ی y ندع porte نالوا .falda ءدابزو

ai gos <ینالافیذ) ( SUL رخالاب  ایلدیر uO جا | 
sl Leeلوس را كل ) ندنراقد  Cailهنو امه روضح كر هد  

 ع Lael یمت وعد (Cas atl coy ) aw Seb هدقدل وا لخ اد

Sasa gloat |دنسم ( ر دنس کا عاما و لفاغت مدت اجا تلخ , 
 alle pws BNE هللا لوسراب D كهملا راشم هتوبامه لاوس نالی روسد ربا |

getئاننا ندنکلستفاط  Beربط تكعدوحو هد هل  Ale)ی رز رکیس  

 عنام یسلوا هد هحرد ر ولو وط راصد یاد عض ڭكمرل دد تولوا نازرا

 هس وا مسا تبح وم تاوج یکحددر و هدل ول (ردشلوا تناحا

 هد وق نمو هلا نعو ۵ بک نعو هدلج نمو هك نيب نه هظوحا ملا

۰ ۱ E £ seg 

  {ast Wwراشم هتتسو سار هلیساعد  etlرهاط هک ۾ راب دروب سف

 تقاط ینادقف ندعوجتدشو تیشخو %59 ندامرس هبلغ,دنرلتطاپو
 نوچ لاحرابتعسا (هتعهللایضر) (aa dob هلغلوا نیتم grate یر |

are es> kel La 1طقف بو دیک  a. eeنسیلماع اقازار دیابز ) 

 تع ap هرادعا ens هبلا los Orsi دلوا رداضف رش ae *هدارا |



Be los ie, توروک | ترج ص قد ع نعد ol als 

 لاوحاو فق وت  ae ahكر دا فوقو بک ( Cae Seنایفسالاب ) كن @

 سس ر نس  gallنکیا | ع  inteوغ ار ه دن < نادیم یر  obكن هود

 یتسعد ( نیس ردیا رارف بون نی زسکم زوچ یی دن یاپ ن دنزپ د
 و مرش رازه كن ایفسوباو | , ajهرکصذ دک دلیادنوس لک واند تود

 م وق یا)  Glیزکناج مدقا نآرب ه یدل اه هر دق هتماقا دلو

Go اف هد ود( ردشمامل اق de هکعلکا اهد هقیقدرب مبارز « كرتروق 

  de Miles petsهرکی  37 BNPی داصل هدن دوع

 ماطر ی کی دلنا  Eكن كن هارون لک ایهلا ( ap Jobینایلا

etree مال او هولصتا ale) نینوکلا دصالخ Cate (هللایطر 

  gleهز ارش كند یادعا (هناش لح)قحترضح هک )رب و تام

 و تردید (ردشلیاراموناتو ناش رب ر ییتیعجب هعوح

 ( ouهدایت  ats it! eeسو  aiدلبا رب  oSصوت لا تاد

 هج روش روک ی راذد د كرابم  Sawیرلک رام نادندو شم روب مسن

 عطاس رونرب ندنس هرا  joy killهردشلوا ناناع  (ouرص هدنافوطالب |

 یاهردرفیج * رخآ حوت دنن ام نیلیا  OFراکزور هراکرب  Chlوبشا
2G) تولد رب و دیهش (2۵ هراز وات تااور جا هدرن | ندعسم رفس 

 رفح قدنخ ا هردشلدا لالهو فلت ل رشم  anیییدایالشاب

  (JL) ole oaltlةولصلا هلع (قانالادیس) هنع هللا یصر
 جوا یو و هک دروسا دلع جوا هدنرلدداعس قا اطدرب ز كمالسلاو

 و مندنوک  etyهلیفادلر وس ل وانت  Sal J Yoelریرکشا تدمرب

 كحوک یبیدلوا ,EN بودا تک ع ا هرکصت دقدلوا بارط ضا

SF,(ردکعد كلوا) عاصر نان و هدنرابنا هلصذ نغالغوا  

 یفلرمشت لر هوم Sle تاد allel هلیس هحوز 52029 وعو !Sig هپرا
 (Gleb هدک abl el ی همعطا یکی abl راضخاو ماحرتسا
 تنها ر دق هر acd, load تولواب بیطو رک م اعط و ول aie هللا یر

, 

 و رها کسا ةبحاص cul ly هدنور ae oe ہد شنا
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4 twee 

E تولآ Ory vault pave eae gon ay 

 رشت یهملاراشم  Gyراتداعس باعا كرابمو  dhونان  Ey Thyندک
alse هرکصن Toll تکرنو Jed یامدتیسا ندهیهلا هاکردو 

 یرفن (۱۰) كعارک  oo anyفیلکت و رحا سعوا ماعطا 54( وا

 | ندنراقد روی  garیسلاها  daهرلهاسمه ندنسهلضفو ماعطا

(Set Ores) { £3 oa} و ردشع وا مارک او ماعلا ید ا 

 | جوز ناشو هدنرفح ق دنخ (رد هحا ور تش هک ) یس هحوز

 هژات جوارب یمیدلوا شهردنوک هلیسهعر هرزوا كلر و هش ردارو

 )بانج ییامرخ  Ju JLoلص  atlناسحاو رپ نرخ زهدنفا ( سو هیلع
 هنتلا لیدنمرب هلب رادعسا "یی ام دن نالوا  ale ab bal aیتیم

etl gly یامرخ جوارب نالوا ر گو ay oll. 5222) ود ماعطا 

 بومی  UY {aleeتند
fae fe ردد دنناب یسازع ‘ هطد PG i WS SBS 

glial a ۱دام و قدنح  ae olyتیانعو نوع ییادعا  

damاود یربره هشرزوا یراعا ناشر و مدنک رب  aw Jai 

dh aseارس ودره ٌدحاوخ ) و تحارتسا رک هشوک  ateلضفا  
 alys هللا cay x عا رص دز ale sf gle در ءدنفاأ (ااعلا

 سابتلا jab سابل ندنرادوعسم نت هند تولوا تسفر شم رشت |

 هدلالخ یرلق دلوا لوغشم a ¢ رعم رابع apes c ارخ الا یس هر رفس

si رب نهم sal نوت شب see 
 | نوجما مالسا تنواصم هدنسارغ  Joyةنامساز ونه مارک ةکنالم ندا

 سال رس نکیا راشماعا دوعص  gainرغ زکمر وب جارخا
 ب ) دوم كل زس (قح) تانحارز ٭ ردعال  (aks 5هلا

Eh lag فوخ یاقلا هیادعا بولق دغو ه El هلتاقم 
 اهحوتم ( هر هظد رق ) ی نب راصح نود (ردشهر وب نامرف و ما

  Slat cus higندنشدلوا :شلسا  ob aشویم یارآ زب رس

oe ate oe كرانلوا ادخ blew? ae هک دشفا hae لا اما * 
 ےس

SET =و =  ES۳ ھن ایام راوی را مرا صلح  

rojد  



 نر

Ci alas Cys; 2 ۱ eee: Seیه هر العا نیکی دلکمزال نت  

 ند و كردا ناسحا ههنع هللا sey (ردیج) بانج یل رس

 (AA) بسا كر هیلبا نیب زت هلبا لکوتو صالخا ately رار طم
 aco رط دوصعم er قرهلوا راربا ale ورش و راوس هراتفراسص

 هلقاعلا ا (راجلا نب) هلق نکیاردیک aly و @ oll هج وت

 هر وکذه راصحو شا لکشت ودروار بکر ندیشک (۳۰۰:)

 تان کنم oss هدتفو (اشع):ولص تو دا تلصاوم sy هدنس ههحاوم

 یزام ( یدنکا) یسهفرقرب لک ایی < هردذعلا یسهقرا الماک

EEاتم یه وب "هدارا و ما ندیا قلعتفرش  aa)كتق و هللا لج هب  

 ; و هدعق ود !Feb لولح

 كف رط ;sl ندن رلق دلوا ش طلا ءاضق gate هحاس یراصح (هظدرق

 H لوا ندهلج هسیارلردوج ه ردشلوا لوبق نیهر یراداسهتجا ید

 : ۳ "هلفاق ورم نالوا ( تداعس یاوتلا رفظ یاول لماح )
 ر و RE باکر > نالک هن Just بو ر وکی ) در هللامرک )
 د ale هللا لص ) هيلا ر اشم ندن راقدلوا شعاص بوکو س هللا

 "مر 9 نالوا دیم ول ندن رلناح هللا لوسرا < Shaan ال اب یرعدنفا

 ۱ برفت as Sil ۾ راد یلهدیآ و Bees راکدر وک ندناعا لها دوم

 (نکس رول وا رطاخ هدیحش 3 ندنرل هءفاو alas دیاش کن کیامر وس

 هرادآ els‘ بويلغا را عا كرانا تون هکر وک لعاب > هدک دید

 هلن اتش هراصح 2 oly YL Siler (Cx re 25> x cal اع

 [ هلا كح یلعاولزنا ذمقن مكب لزناو هللا كارخا رب ,LM ةدرقلا ةوخاا]
 نوطس تاطخ وشا @ ریدر وب تاطخ هلیعس }4( وسرو

 | الوهج تنکام مس اقل ااا او بول وتوط یرالید ho وچ ندل ام |
 SWS ندن Bred gl رداق KE ga ز وسر یرمغ ندناوح ( اشاځ الو
 هدنرلک رابم تسد هلغلوا بارطضاو لاعفنا باجرب ةع نوبامهرطاخ

 طوفس یرهشرش یادر ناتلوب .دنرلداعس شودو قار زم نالوا
 هدهاشم jo sel یو سصاقو SS oie نکل ه ردشاا

KES 
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ane!نیدحومندنکیدلبا تزرابم ران لاسعشاو ترد ابم هغلزادنارعت  

 a pols نردم e راد دلوا هرصاو a ple راکرد ید هراس

 ads واارحا یرازرسیارح"یجماع نوح Sables ضقن Sela وک

 یّوَرح رادعهرر نولالکا ee pam هیع هوا صالخ ند یدحوم کش

 یس عن 5 (سق)» ند dus یاسور !je a 3 سس ,je al !ایشا

 EX ) ن اعلا لضفا ais است الا au) een دش لتس هطساو

wl9$( ؟مدهاشم ( Jsنوش كن رللام ندنکیدم هدنا هوعاسفو  

 هنهدلب رب هطازوا كلذكو قوا یرالایعو دالوا زکل اب هلیسفیقوت نوت

 | !As ob مالعا هلا رکذلا فلاس ( سق ) یییزابن قلق دیعبتو درط

del slo ol WY} ecu!یملح  ) leeندننفیدلوا شلربو  

 یکلواو نال وا داسف سر بواوا نامرحو سب نیهر یسهلجج
gl! salesرق یب ) هلبکتسا یدنکه رزوا  (aksنانلوب نیکم هدنراصح  

 ءرانشتسا دن هفلح ale gal dl هروکحزم*هلمق بطخا ن ییح

——— 

 مادوت دو roe یا « نوکح درس هاو دنسا ”Cy Ga هدقدلوا |

 هکر دفق وتمهلوبف نیر عا حوا Oot ع رم صیلخت ندالب
 @ ردکعا قددصت (مالسلاو ءواصلا (ale ییهردجش توب یر كنو

 ناشیذ (CS نالبروس نراشا نی رشت ,دنراتآ نرش (تاروت) ارز
olayقیاعح  ape atas}g| ol.یایدق هکزوح @ ردتهالاو  

 || قب A gang هندم Ce نامزرخا ( ساوج ) Gl ندرانخا
 Bey) Se pu هنصوصخ تمباتم BI ر شالا دعب ین راقح هروب ۰

 كمر هذ Molen نامز بودا تافو STD هللا avy رها هغالسا
 عالبا یم الس م هنیرليماس te مسرولوا مورح ندنتلود
 درک لج !fob شرابس Cals یا فلس نم ولد ( کس هدیآ

 یا ) دوج یا رشا ه Gro ( ردیس هظفاح ناد زج طوبضم

 هلساوح ( نیسردسا wit هرخاند یز هک دفیلکشرب ماخ (4g بعک :

 یرلک دلا ع تما نده elias ییالساا و هولصاا ats ( Ave ( نوس :



۷۹ 

 .su عو 7 gob 2۵ هل تهخ

 هسا رولوا Malad لوتقم رکا ه atl نرخ a هعفادم روتفالب

 ob 92 ( ز ر ولوا شم Ls نیسم ةر س | یز ایعو د الوا

 هأبا هح الم or ۲ ۳ ee دل وا كاله رب) ۱

 !Sas رولا هدنایح ناک ًاک sm رک ا و gos lls یرلایعو:دالوا یدنک |

 جر

 ار نیاز ونی یا اچ Sahl JS یزلاسیعو دالوا

 قلوا یس |aot ced y هعج هک وب «( مدق دا iS اوج 4 زر ولوا

 ele نشد هدوسآ بولی (ت اروت) موکت یزب poe مالسا هل تبسانم

 = له ۱ دجاهم لثافو تحارو

 نیما ند ا (AS IS ردا obs y wa piss هجاپشا هدلیللا

 فصذ ندنراهحهاوا تموصحو نوادع

 ید نار یع>واوشا لدسا ن بعک » ردشعد © لملوا هحاسلا

|eهعج نا اکا بعک اب ) هلغمالوا لوضو ل نیهر  uly! 

 نکیا زکمولعم یرلقدلوا لب زر هلت روص لب دبت كرانایقاریقوت نوک ;
 قیفر sll نامز oye © ژرولی [ol nist di 3 هنیبس مول

claseکیا  ones | Cal gl Polos;هللا یر ی  te 

 هینس هشع هلیسارب و رارق هنسلدار اسضتسسا ندنا allt قو رط هلبلج
Ot peeراشم  plدنوک  gle Gul)ندنرلفدلوا دنه  No tel 

 لاحر هلی اب (oe یزد لر و adh تولوا هفعاسءه نیهر

 Gel تبولدراص هن رلکتا كهملا را ثم راصح لها لافطاو ناوسلو

 ( هنع هللا نضر ) هب ال ابا اب قر هلوب یني راچ اص ail رطضاو تربح
ab lu ad lasنداضق كانلوه نافوطوب هرزوا كماع | هعاضا نقوقح  

 (زرولب (ob تمالس سراحاس هلباربیدت "هلصوب 2 یزعنایح رود
 ناهح نامرف D هیلااسم ه رابدراقاب توراولاب هحولیحو ۾ راب دید

 هقشب ندعلوا تعاطا هطزادن (LS ,رزوا قلوا لس هنونامه عاطم

 an tl یاشرو اطعا یجسیعط تاوح ( زام هوا یسهراتب ۱

 ۱ هتعاطا یارک بودنااعا یزاغو a), lao y دصق رمغنم be رح 8

 کی ین رلقح هلو ili ت J ملا لا یر لوزا
es re AIR HAE CORE we oe Te ر ۷ FAG OBL AT A EE CARD Pace tae OF Sar ERE RP RT 

 4ر 3 a رانا ل 1
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 ندنفبدلوا aller هنس اظخ ندنا رودص اوهس هرخالا ه ردسشلبا

 ( مدلیاتنایخ هوس رو ادخ ءاوا Di بولوا Clute یر وعش
 تسد بویم Sal so هیون سدقا روضح هلاعا بسحو كلزهید
 هذه ) مویلا هد gtd نوراو actor اریکو د هش هلتمادن

  alyییا  1 aldوب لا هوس نالوا ن الا راشم هل يس مرامع ۱

 دنوادح س RE قدهلو وا راذفتسا لوعشم توئلغاب al نینهآ رز

 0 یدهرب و سلاش 1 دن ریز دق رذوا روهط Anata olf pus ا

Ssهح وز ,دنل وا> یراتقو زا  b2.95ےد ریز هدس  Ssبو رد روح  

 | x25 خز ندنکیدلباداتعم ینلوارافغتسا نوتسطوب رم ءولص یاد
 فرشا) ترضحتیفیکو *  یدلو ارمروک ی رازوکو رسا یراقالوق هلا

Jadص  dilندزبرکآ ) ءدقدنلوا داناو ضرع .زمدضا ( مسو هیلع  
 ه دنص وصخ tll وتع نوح ر هعقاو یاطخ ۾ یدنا !Janu عافشت سا

 هناکس Gils راکز ور یس وا وقع دءراوق نکل © یدرونلوا رافغتسا

 am فطل رولوا ی راک داشک Cos 9 راددروس رد هتسباو هن ازو

 لوقو یب )٩( هداوقرب (ندنن اتسآ جب رس هلوا مک هسکوا ء هتسباو
 تافتلا هاک وفعو ل وق هدن ce هاکردیس هبوت نوک .یب(۱6).هدرخآ

 هلیسهطساو ( نیمالیربج ) ترضح at دل روب de هلیسسل اع.
 ه یدئلوا Se crt pala وبن تسوب تج تسد ندنکیدا رب ورخ

deanدم نده (هظد رق 2( رو  anol whهد  B45 

 مس هلج و را pus | قر دیم هلو gle قدرطو

 ندنراک abl دایقن او shy راهش ضرع بولوکو د al Se هتسن ندرب
 ناوسلو ody دن را هفرا cAI Ad وا وائوقو ولح و ۲

 (مالس نب هللا دبع) یس هظف ات مما كنب رال اوماو ایشاو لافطاو

 ةباوریلعو (۶۰۰)هرذوا قلوا برج دعتسم بوت ضي وقت 7 دهنع لا یصر

 (۱۵۰۰) یک یکیدل دا سا یدو )٩۰۰( هدلوقریو (۷۰۰)
allندناسحودحو قارنم(؟۰۰۰)هلهرر (۲۰۰)و ریس (۲۵۰۰)  

 تاناویحو هراس عتما blag یایشا جراخ ندنباعیتساماهوان. راحو |



= 

soe :ی ون  elas!تسد 6 رد سی  Aadاك ال وا  |> gle Tay 

 ۳ : )هلال لوسر را ) یس دیه Vals aj Cy Oy eS کیا job روج روصت

PI Renت تونلوا وضع ناز ال ولسنا ی  ablتا راح  

 Caller قرا دبا هی هله ولوا ی دکر و
sayهوحویار) اا هنس هحزدنا نوا  

 Gallet مدنفح Cabs ۳ ید صف Moose هرشعلا

Pyleس انش قح ت رب ند زر کا | ید رب  erage Are odes 

 لوق ey, eis رولوا یضار

 ace) هللا یضر) ذاعمن دعس لنز وکتس ار تاذ لوا هنر زوا یهلوا

 هرلیدروب نامرفو pl نصوصخ یراضحاو بالجو ناب ی دلوا

 قلوا er رادجز لر هع رعنا هدنسا ع قدنخر کد لا فلاس هیلاراشم

 ( هظارق 2( یازغ dune قمالوا ie ادتفا هر رح هيلع ءاش و

 ؟دهاشم کا us لا OA ارت و شلاق مو رخ ندنفرش

 صا نالوا رداصف رش Fs یدیشعل وب قلعم هب (هظدرف ن: ) لاو

 رانمو تعزع هه teal ج او ر ندرایسوا هن رزوانولامم دراو

 لوخد هتلاسر روت نداعسروضح بودا تدوعا اکرا هزا ویح رب یهلا

ollie Kallاوهوق) اب اطخ ,رلیسوا رعددفا(زاونرک اح ناطلس )  

 لامعتسا یهلآ راشم Gee مسالا دع ید ) قىش شمروب 4 هل

 (مالسلاو ةولصلاهیاع) هر gat هناسکاویدآ هلمارنحاو ریقوت لاکو

 رواد ate) هللا ایصر) دعس اب )دل Aug هداسن اوب هردشا | لاصدا

 :Te hosp (ek ال ina (as) لک دیلع) تلاسرنیشن هکیرا

 هدننصوضخ ید ادعو بیت رت تروص كلا رجب یراق داوا قم
 هقراعم نالوا راک رد l,l هعوق رح دارفا ندنراف دروس NSF یررکتاذ

aulهعاض | ی ر  lelددص هیلاراشعو یزلع د (زرلداز ابن ی لکم  
 ضارتعا هل محو رب ممه بولوا یطار د زس agi ےب ) ,دناوج

 نوا ةشاط هن رزوا اا ,ا یتلاوس :C نکسیمر دنا هللا نیع دک اعا

 ٤ بم ی | و دق ا wey alst salads شم ۱

hoes} 
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 ناطتس) 3 حس بن اح رب 2 تصخر زا aed بود

۱ ai bo نییلعرب رس نیش) YL) ه ردشلبا رظن فطع (ail) 

 زم دنفا لسو هیلع ( bب كار كنس دعس  ifروئلوا لوق ید هدم د ر (

 هلاوح فوم هکمادام یمکحوب ) هدق دروس تزاجا یاطعا هلبق ایس

ob!نکی  * owtالب  bقعلوالتف یروک 5 دهیم یاریما یخ  

 سفت tbl نيب یز Lely لاوماو GP رس | ی رلل افطاو ناوشنو
 als تعد رش كت روارواد) oS دید !Ce & نصوصح قلروس

 قفاوت هریدقت So كداہتج اویشا دعا ) یراترضح Call سا

 ay هرونم dae هرکصت دقدلوا نیسحم شاپ ره اوج هلیس هلاقم «یدلیا
PEREهدنس هزاخ كهنع هللا یطر دن ز نب (فماسا) ییارسار  : 

 Bar هدنل زم كهنع هللایضر تراح Gh (هلمر) یلاشطاو ناوسنو

 هکر نوکر هدلاح ینیددلواربربهلبطخ نی (یب>) یروکذ و ناکساو
 هل تط اسو ام هلنایضر (ماوعلا (Ge و ( یضن رم )بانج ه دنفرظ
 صوص قدنخ نالیدارفح یی را هشال تولت !yas ناج نو e ادعا

 قم والت دسا نن بەك C دارطتسا ) o ردسنعلوا تلقث عفد هلتخادنا

 el BEL ین) ءنمسكساوح نا (بعک ) اب هدق دئلوا بلج هر 55!

aosتعداتم هر رای هون  closl caنداعس  oly : 

 : کر دین نادن دنب و حص نالوا هدنلوب CS لاک یاس می
 || نالن روب دارا هدنفایس ( کیدل اق ad الض نایاب هدب ویل وا صنت )

 هلن اج نوخ) بعکر کا berg ase) هللا (Lo ساقلا ایا ا )هب یلاع لاوس
 54 + a! duly! ple یطارتعا دوم ولد (یدتا كرت هب وسوم نيد

 Pa ةعدامدظحر ام ونک مرا ۰ مدرولو نالس»یدعس(تاروت)

 1 ارات و )د ارطتسالا مت ۰ (ردشل روس هدارالتف ZS) Ow د 42

 یرللاو rien داوا ماتخدح دسر 6 pe ادعا تم دخ

 یر هنلوا eos تن هدزواكلربو (سشکبا)هزاولنآو (Gr هراءدایبسجتزارمغ
 | كيلعو مد زوت هن رحاهم abl راصنا ی اضریرلالوا راد رک Moly راقع

 RE A A RE RE a یاس ورخ توش توبن دات ی

LT اوست یی سس 



 تم
ffهک انه  Glos Glaدا مع  abراخا اهنلا ر اشم نکل بوللوا دازآ  

gleهردشا وا لوبقو تباجا سر فده یساجر ریت ندنکب دتنا تیک  

 دک رد هدنناس یی احرا عدو Dye ail coy ( ذاعم ناو

 لوق نیهریسامد نالوا هدنتحیلاحراكهنع هللا یضر (دعس )ترضح

 قلوا ?Sos هلیسلاع تافتلا ىس هدهاشه Cabs) 35( لاوزو

 هلدسح قمل و SLE سرو ز یرات ایح ناتفا هرزوا یسماس هاو دو
 یلوا ax Ayal هزات یس at = نالوارب Sarl ی ولوا هدنک هلس

 هدقدلوا اعورلاحترا "هراما هدن راف یتش هجو تویلشاب aadl ناق ندنرب

 هن الود یرلترمضح (lug Ate ail je) غالب غاب مارخ شوخورمس
 هلعضو هت املا یولاز ین رلک رابم د وعسه رسو فب رشت یا راشم
 لدبم ییعص كملاراشم Od gl? “Me ی رش ook درو فیطان

 هلم اعسا (Cling ate dalle یب هب دم سفن سفن ی ولو تفخ

 هد د راما هب یوبل تداعس هج و بولوا توقو هزات تايح رهظم
 كنا دهشا 3! هللا لوسراكیلع مالسلا ately at اوب و تربح

 Souls ءارق نس هرابع 4 ةمالا تعصنو هل ا سرلا تغاب هللا لوسر

Lol gotلوا ه رد شمر دنا ن دت داعس یون از  gleناک راعب زاس  

 as) هللایصر ) یدعس لاح یراترضح )4,31 لضفا هيلع ) تما

 کت دحا ناد Et «(( بوروس ROE TE دود و هده اشم

 (دعس) نیعا راتخا یب ذک هدنزوسرپرهو !GA قیدصت یکلوسرو
 bLE یکی دلی ا By اک ا دف هلهجون هدنرغوا نیم ند تالوق

 : راشمو ید دلو | Jj gt ee BET اس ( مر دنا احر Selo وب

 | یییدنلوب (رظان مالسااو ةولصلا هیاع) هر ( gat ) لاج هيلا

 كپنع هللایضر dle) ندعس ) € دارطتس| ) بی کا دنا تلجر لا

 نرصح ه.اقدلوا معنراراک یاشکرپ نددوحو دن ور حر

EV} (Ala Dep.ی  

 | بولوا لوزن طسب هجا هنو امه سینا کرالم سلح نیمالا ح ور 0

MAD ST ی LE ید GY NAS ASE BNA مر 
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Jeb > |كدعس ( هللا  ( gE» veal coyهنانج تس  

 هليا 13.959. NSE بولیجآ تاوع"با وبا coll ینیدلوا یهارنم
cle |شرع  shay!یني زاغ بوتلوب .دنتوباتو ل اضیا  GEدزوا » | 

 | دارطتسالا مت @ ردشعد(یدلروس Syl (۷۰۰۰۰) هنیمز یوزر |

 | یراترضح ( Lisl لضفا ats ) ارسودره las‘ رواد ۾ رکصندنو

 تسویب تجر تسد Giang net مما Opis هللایضر ( دعس )

 هلم ارک alee 6 باک رالاب هتوب ات بک م و فا هلی هناسعرک
 یم هزاشج !Aya عیشت ردق he ee ( منع هللا 52( ) ۱

 @ رایدوب اقلا ی We "« رومطم کحص ندادا زام |

eee |بر ا  PHS EN} | 
 ٩ ەچ رد ek py هللا یر ( ین نح تراک نا .لالب

gailنا ا ) ەدلاو تداعب لاس  yaنذدنروک ذ یس هل )  

 لطفا (ale وا ام 2G ةحاوخ هلرهر تیاده رفن ( ۰۰ ])
(blahدنفا  theهتبروضح  Derg rigلخاد  ello | 

 !ily تالسنم هنبرجاهم le“ كالس هلترجه 4 هزونم ةتبدم بولوا
 | هننرجاهم"ه درج anf هسالوپ هدلحم هنره ) ندنکیدلیا ماحرتسا
 |  ردرلتملق هداما هنن Hed نطو ded باوج ( نکس روتاوادیق

ARSنابیرد ) (3) لصف +  (eb)هیریهذنم (ع)  > PBR 
KN} (ley weeکز  

 هې رد tle یس هب pe peal یضر Lak Got وج
ae(هب رض)نالوا یدعب قانوق یدب هب هنده هدنمرحت رهش هموق رم  

 هرزوا كليا هدنکارپ ( ییالک ی ) Cal لوزن ي برضهعقوم مان

 | ۰ ردشلروس مازعا هباحرفنزوتوا dps هللایصر Coby دمج )
 | هاح یاقتلاییسیک هلموجمه دیایقشا ء اکرقم یسپ راب هکر ب مملاراشم

 | (۳۰۰۰) ablegs (۱6۰) كردبا رارف نایاب روبج یسیک وږاوب
 ۱ نکنا ۳ هب (Ee Gru تدواعم هلیمانتغا نو 93

 SCA نب همام ) یس هلبقیس )224 & ( نالوا تسدرد

eS. 
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 jal) دادع )۴ هلا ae ندنرلکدلبا ر وضح راحا اطو رم

 a0 SG‘ * یضارا تح % ر وا | اهر ندنراسادبق تولوا ناما

plete ۷ییاهاو قلوا 29292 تعارز " oo۹ احره مرغ  

 هما رک ذلا فلاس dai G29 chet هنتالوصح هب ده *یاوت

se)هللا  ateشد رد قدیضلو تدوع هنه اکمارا )  Se gsهر  

ane 5وص> كمارردنوک  a> Bin?ور  teئ دیلسم با نرضو  @ 

 ale gle توج Aa kas“ تولوا مورخ ند سحر دورو هکع لاها

 یس هل> ۱ لم (Ga SPA راشمو اکتشا J یاند ) هنع هللا یحر)

 هردشفملقار جناح ا هلغلوا هقعاس نیهر یراحر Sor رک داد

eR EX eee9 اھم در  aX xfیا  

ro ۳لکع ۶  And SLIیس هک  lyرد هدنن  > eR 

ince )لر زسیدا ماطر نالوا مالسا ندنسهلربق (  alsیر هلیصا  

 ۱ قفاوت هن راجا تما لرش cles یساوه كن هندم قرەلوا ییاجما

 ۱ نالوا ناواسمه نان اویح ءاکارح هدنعصا وهو OT لیدبت ندنکب دعا

 چب .دراداوه عقوم مان (ردطاوذ ) نانلوب ن دنتا اوت( ابق )و

 نوک ley هدموق رم JE ه یدیشیلر وب هداراو ol clk حبا نح

 | دنر ندر یس هلج هج -اضتقا othe Sits oly تق افا هددفرظ

 | هلتفرس یتسوود روایغاص سار ( ۱۰ ) كلسو adoatl لص قر لوا
Ball hs |8زالو اروم ام هنس هظدفاحخ ناناویح ن  ) CLsمان  | 

els |!كلا راشم هد هسا یدلبا تربغهلاج دادرتسا نونالک ا راک اد  | 

 و نکید هنناعشج ةناخو كردبا عطق یی رلقااو ییرللا |

 رک ) هدقدلوا (رایخالادیس ) شارخ هعماس یرلکدلنا دیهش

 i.» (s+) هاو glass هنع هللایصر ( یرهف راج نب

 شک تو طس هدنابلواو شلربدتا تسدرد نامه رل د یب ا لوا هللا

 نوعس gd وسر وهلا نو راح Mee امنا 9 نالوا لوزن

 | € الخ نم هلجبراو cel عطقتوا ویلصب وا ولتق نا LS ضوالا
oT |یس هلیلح  oleهلج اصاصق هلا راش (راسب ) هرزوا یع رک  ge | 

  Fندرب ٩6
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 iva 5 لو نده یانمم رک رد ا ۳۷ لقا ندر

Saiهلن ر اغو قد رط عطق هدن زوبرپ و هب را هل راسو د كل وسرو  

 هسلاراددعاذخالام بودیالتق مدآرکا) یرارج كرانارردبا داسف |

Oleمه هسیا رلیدتبا ید لام ذخاو لتق) رکا (ردعلوا لتقف د  js 

 (lsh nail Sale Joel: SL رکا (ردععلو | یلص مه

ge ۱0۳كعد ( ر 222 وا ر دهع وا عطف یرل ابا ل  | sass 

 یا " دام یو
Era & 3 ra eas Loe Ad لح ی ارآ لص Glee andy ¥ 

 واصلا دیاع) نوکلم کالم " هد مدحو توسان ee درک سک لوا |

 هکر od الخ ی رخ اوا هموق رح هنس یرلترضخ نعدنفا ( مالسلاو ;

 ندک able Selle شتاب (ae Ke < هعقاو FUG رط لع |
 ۳ اطر كمار ک ناکاو حزما AL . Adlets igh ۷ تا مرح حاتفمهر ناب

 تن (casa و VE ae و خیاط و alls So bal oly o رلشا ۰

 ندنغب دلوا شەر و St صا Seg كرادت كن هب رقس بابسا مهسا ىلع

 رر کل ا ن دغو داوا برحو كتح هبع اد هدن ران وامه تب هکنوح و

 یرلق aly ترابع ند 4( (۱9۰۰) هرژوا لوه حج داو یزاف دلا فیش

 جاوزاو تضمن ند هن دم هدنس هدعفلایذ رهش "و عهموق رم هتس ہدااح

plsما + ن دتا  abeهراب دروب تق افر هي بنز هار یاهنع هلا ی ضر  
 *هلفاو رالاس بوالوا مانتغا هدنسانغ (ردب ) هد (هقیلطا یذ) ae“ ره

ale ) Luiلک  (Listرعدنفا  Jتالهح وا ندا تیاصا هنس هصح  

 هنسوروس GUL S مارک هباحصو قیرفت هرزوا قلوا ربارب یس هود
 ’wate (ةيجان )یس هظفاح lt هود سر (۷۰) نانلوا قیفرت

aesهللایطر  taps elsلاوحاو ندک دلدنا ضد وقت هنتراطد  

 هللا ینضر)یعارخ (نایفس نریشب ) ase Geely قیق دت oats رق
Caeبولوا تین دتش مارحا ندرب یس هلجج هرکصن دک داردنوکو راپا  

 مايخ pie هتسدداو (ط اطش الا (co و OS < ندروکح ذم لڙ

 كس رق بولواناب le (نایفسن (pod هدل He وشا ٭ رای دانا تلصاوم
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 (یوط یذ) ah دادما هراس لئابقو نب راق دلوا هر زوا تنام یادوس

 Wn هلیتس ابر رفن f) ۰ 2 تولوا هل اهم هند فص و دس هل <

 ( معلا عارک) هلت روض هعیلط !der a نب همرکع dads نبا
 یراق دنلوب هنن ر زواكت و و شما هدافاوضرع ن راک دردنوکه نقوم

 جاج دیلو ن (دلاخ) هردشم دیا ا اطم مامز "دلاما هنت عاص كلو

dbهللا نیعالم نالو هدنتقاف ر هلیسهروک نب را راث | تبالص رابغ  | 

 یک شع قرف ذاب انابناو رک ذ ینایمالسابکو م تنیق یراکدروکو وارف
 (رارملا ةيئث) مالسا یودرا ¢ رلي دلبا رارطضاو تريخ نيهر

 ولص (ale ناکمال نادیم راوس اه نکرداراذک ن دنس هلح م

 كو بوکو چ هود نالوا صوص & وکر كنم رلترضح (نجرا
 هح رد week دادلک ندنرب بوشل رب هخدالوا حاط او مادقا هنس هعااو

 | ابلاغ .یسهم دخ تلاسر بات رق باکرو ندنکیدلیا زواج ین اکما
 ihe ews‘ قانشا نمر ندنرلکدد (ردشمال قلاع Ke رو كناوصق

 ale بوكر اوصق ) یرلتریضح ( ةيحأا لضفا (ale تقیقح
 دجرد زکفب دلوا به اذ ( ر دیمسا كل هود نالوا صوصخح هب یوبل
 de pF مرح هلتعناع لب انارویط ds باتا نکل بويل وا فیعض

 نمک ید كناوصق A (نیلاسلا بر) باتج نالوا ail هلوخد

 = <E تاوخ apical} روب تص> ری اظعا دع ن هندن اح طعم

gleناک هد( هیس دح )دار الاب  CUIلیطت هدنراک ( ویق )رپ  

 تاناوبح یدوجوم بآ كاویق وب ( رج هردشل روب تع نع ب اکر

 Fakes هلیس Ante قل نسوصو یسلوا EB رغ هناوراو lew | یتیم
 (ads ایفصا رورس هن رزوا (cut وا اکتشا ضع هتلاسر یاس هردس

 نب (هیجان )بورفیج قوارب ندنرلذک رت یرلترضح (ا اعلا یک زا

 نامرف یسعلوا اھل «lala لواو ناسحا ars) هللایط ر) هر دنج

 توفص ی افص Thy هيلع هللاص ماعرورس كن دخ * رايد روپ
 ceo کر اراعقنا داهنفاص لال ذر ندنرعق زوک ذم رب هلتلصو

 افلا نیک د HS age esr ais Se lis لویخو ٤
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 تجر راب وجمقموزاا هلول:درلاتدعسرتسو هنن و رکید 9 شلبا
 | ید ذیذل بآ عونرب ندنرایهاشت وبت Jel نالوا زابنا (یادخ)

 | شارخ) هدارالابس> odes (اهتنا  هردشلوا رو مظیارحم یاتنوفص

 | برح هدنوبامهتبنو تع نع هشیرق ot هنع هللایضر (یعازخ نب
OE!تس تراز نکلا بويل ما یس هیعاد  Re Lie۱  

 ئا نس .نکل تویلا تراقتشس glial لاس ن دلروبب رطل

 | تی ذا بج وم الب كر هيا لوبق Gol كملاراشم ats رق
 || روضح لام ور بولت روق O4 M بیرعترپ هلتهج ی رلک:دلیا

diesبرح  bidsهسناوپ هراچ هل وخد هیمکع  girderهی.دافا  
 | تيل oll par ( سو هيلع هللا لص ) db So رذشملوا روبج
 1 age الوا لوخد عنام كن Ke لها igs vai لترا ز

 ; افا كمع هللایضر lle) نیرع) Gls نوعا بارشا هلروصرپ

 روغا هلل هللا ل وس راب )) هيلا وام 9$( 9 ر وصل 1 سایا نرافس

 هدینعص (هرلار د دک یالعا 32 \A بولوا تم هما Chey ناح هدزکنو امه

 | یسیررره كرلنوبو مولس ید هر خیدلوا El هلتاقم هلشیرفهرفک
 | یرلدل ام داتعا جو دارم هلغلوا eg = ما یودا ele نعشد من

 | giver بب وصت مهنارکاح ترافس نکیا تراز antl برخ
 D454 ناو هتیجب قع کالبد ایہ Gras! aly) God bl هدربدقت

 یلادتعا دح بولو یک و لع ندشاب یکیتموصخ ,GIT یکج دنا كی
 کل وق یریغرب Sly یتیم هتسلوارط اخ رداستم ی هیلبا زواج

 لوبق GA یه راذعاو شعد C مردیا اج ر یار وی هلاوح
Jbl Gallنالوا یس هلعاک تفلاو تبارق ملا هکم  alae (GEE) 

 | هداراو pal یسلیا تعزع هشیرق ع هلترافس تمدخ ( ais هللا یطز)

 هثسلاع "هرباد مرګ مرح هنر زوا ما poll هیلاراشء ه ردشلروپ

 | ندضشودق نع فرش یکچوکو  یویب كمرح Jal ,دک دلیا تعزع
 | ینای ORL هدقدر وس عورش هترافس یاضا نکل تولوا نون

a |د دص  obهعوزوا نیفیک كفیدلوا  , Aitدلولا  dita۲ لح كناو  

ta 
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iهعزانمرب هجولیخ هسیا یری تو  aندنکودیا جاست  STیریشر,  
 هلزکناذ & زوج @ !lot تم قیعو ضل > رک ) كروب راب هتفو

‘ably8595 هلغلوا ید. گالاومو تفلا قوفح همش ندتسارق + Sle: 

SOG eas,و رند هد دم تدمو ی جددوا قاتشم  Gayیارالد  

 هلتمح ید wy re ارهاط كه دلوا Oe وژرآ ais تس

 خاطر یک «لوا تراز ضيف بانافص ah! gag هبعک Glob هرکر هله
 هراب دلوا راکرد agile نام مسار یاضا هلزوس

 dels ندنارفتس قاشم تاکنرا هلا هبعک تراز دصق هيلا راشم" |

 ندنرات رض حم دفا( ناھا لطفا هیاع) creole یعیادهر ونرالاس |
 | تقبس عهلاات (Sour تل ۵ هلکعا | بدأت ندعلوا مارح لتا ل وا ۱

 ( ندناو ول 5 شعا تعس ردق 9 هسک ۰ ےک ههاج Ske وا ۱

Golaeندنکیدلبا باوج 6 هرزوا  akeشد زد  eamاأ راسمرسو  

 | (نیروتلایذ) بانج بولوارازعب ندیدمآ شوخ * هلعاعم یراکدرتسوکو
 || رام + ردرلنلب | قیضت هلیسح زوکر دق نوک cb, re هللایصر

 هند امش تو هدنآتدوع هدنفرظ تدم نالوا نوئلغم كلا

 & ناوضرلا تعس رز« ندنعب دلوا مزلتسم نعوش فیحارا ,Alb راد

 ۱ رابغ تاربا ag بلق تم هرتاوتم فیجارا عي شاوبعوقو |
de» JIL(هرمس) دوخاب (.ردس) ناک هد هروک ذم  

 هلیط رش قمل وا file نیکد هی هج دنا ناج ےلست ,دنس هیاس كنج اغا

thonیدسا(ناتسوا) لو اند هج یعسوشاهرزوالاوقایاوقا لر هل  

 هردشعا ابا ندنتیفیک تعب لوقسقن (دح)وارجا (هنع هللایطر)

 تادییرللا لوصررعدنفا(ذسم ا لضفا هباع)تماناسکسریکسد ترضح

 ace هللایطر ( نافع نا) eM عاصو ندنفرط یرلیه اتنلاسریالاو

 (Cot نالوا نیک رشم ماد !ols یدو ) هلتراشا قلوا ندنفرط

 یرایماستاذ هلاکو لاب Cowl all راشم das « ردتعیكونعهللایطر
 هلروص و ۰ رلددروس تعب يارحا aj اصالاب (Spo eal an فرط

 یس هلج site| US 23 Pols = هعفاس زا ve قالوا دف یوم

Kooy ¥ 
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 یهنع هللا ger Cole ) بانج بولوا سارهو فوخ نیهر ندرب
 هولصاا هيلع) سانلا دیسروصح "هداعا !ab ؛داعلا قوف تاعرو تمرح

 ِ ایل وا ناعا راصح لخاد كنس hand یعارخ هردرل ابا ( مالسلاو

 رح هلغلوا ( سو ade atl bo) oly الا دیس رادفارط ید

ee Meyer ee 4238۰ یدرردا ناسو  aa 

 فرش رهظم هنسک حاقر هلا (ءاقر و نی لید ) ندندارفا هموق <

 gael تلاسر باج لما و دصق هر زوا تسود تروص (Vale لوٹم

 ,CUisll ةولصلا هيلع) (corrects بناج al اسفتسا
 راهظا نکیشهلوارفس راشخا هلترابز یوزرآ لیداب ) ندنرلترمضح
 هکب SEN لاتق ران لاعشایزب شی رق هل ذخنالوا هدکلیاتموصخ

gineهلتهج و  guyهسقول + راد دلنا توعد شییراءلرمسنحار  Seley۱  

 راس لئابق لر دیا هلاصم دقع هاکزرس هر i958 gl تخارتسا تدم رب
 رایشد رق ل هسارواوا بولغم یلاعت (هللا )ذاعم . یدنا قلوا le هللا
 مالسا ,go As دل دسارولوا J رک lye رولوا لما لنا تفلک الب

 رار ونلو Gr wt نامز بول اق هرزوا دانعو i aes + رولوا
calویل و | مالسارکآ | نکل ه  otرولاق صم هرزوارفک  asl)یادخ )  

 ) ےلوا عارف نیشذ هشوک هک دعا فلت یس هلج oss (لاو رب

 نادرح ظوفحو تدوع هلبا ءارولا دیس تصخر هرکصن دقدلآ یتباوح

 هوا ترباشم هن ابتاورک ذ ییولامه ت ابآ تمکح IB نالوا ی هطفاح

 ترغ هغلوا ad las Toy لعشم هتعد اع م الط نالوا هدا نیم رو

 هدالسلاوهولصلا هيلع )644( "یرادبناح نس (لید یا )طف بودا

 | ل هسبا رابوس ی هنره هلتهج كفي دلوا ند هفت اطرب نالوا روهشم
 (Ae دید ( ردلکد هدلما ترجح )ارپ ز ه ردلکد all) عقاب

(bes ae atl, Lo)١ ندن ی راقدلوا ,دنلعا قعادلا یزب  os 

 ما ae احدزا ردقو + (csi دسلوا كج ها o> Las ap رکا

al allیدر زالوا لوخد بلاط  amy eنن هدقماملوا تعنام  pu 

 هلبس هرادا ززوسیک (رولیهلوا لصاح هدنافهن ort ندقلزسنسومان
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 ا G3 دن هرکصف دک دلبا بذکنو در ناقرو (C2 "هدافا

vice |ندءهرواح لئاق یاسر  ute)توبن هاکرد ییدمعله نی(  | 

oleرا لاسرا هب  Lalهداعس هي روک ن م سالح ۵  ayنکل تولوا  | 

re ۱هدنفارطا مارک ب  Ollyر 2  Lond fags Sibاا هلیس هده  

cho |را یاحنالوا یروظنمو تدوعنزمسکمروس زوب هتداعس  

 تبقاع نس) بویلوا عداق شیرق یاهفس ہد هلا gab تنور سنا :
 قرف یلیح "«راشاو كنج "هراما ارز « نیس یبا عارب زا ممف یروما

 fy كنس + نوسللوا MS رح ان تالکرک )ردقو كت ردق ه ریعو
ary :هان هعسل ندسقاع تماخو هدنفحرا هسک ندنالومامرمخ ند  

 شرق شدنای یاهفس یا) ندنورط سالح هت رلعد ( نمل وا دیما

 هرزوا كما تعنام ءر اوز نالوا شاک هلیسو زرآ ترا ز ی ایلع هک" |[
 ( سو هیلعهللالص).هراندمجحش رک | هرکصن دنول . Sal لک د دهعتم هرس |

ale |ییاوج(زردبتنو اعم هرلنا هدزپ هکنوسلوا زکمولعم نک هسیا رولوا  

 هیارادم قل رطبولوامدان هت Wal وس شرو یاهفس ork دلرب وب 1

 aod قرهلواقرمحم نع روعش al اراع شنا سلحیا) كرهلوک ود |

 BBA نالوا رداص هدس اب لاح رک تمر ویلا دلوا ناشرپ |
 @ همروشود هنارطضا هغدغد اهدت by یزب بولواریغم نده رج |

SULهیس هعنص ردنار وهظ لاحر لما قفاوم ردق هلوک یکیارب  

 | یققث (دوعس نی ةو رع) ترافس هجو رپ بولآ ینلکوک كسلح

sysلاسرا هب یهاشتل اسر یالاو  shallدوعسم نب (ةورع ) ۶  | 

 | doy Alby ( سو هیلع هللایص) دج ا) بولوا روضح لامور ۱
 | ۳ key hac. 2s رلقاحو| تاک هلسق یو عجب ,Kil د یرهنکراددو 1

 |i ن دنعوق هک ) كد وط ی = و بوروک یچ  ,دبرع لئابق ۾ نیسر دادا ره :

VTلاله شن لاها یع دق نطو بولت  GEG Wl,هل وا هدنس هبع اد  | 

E AA TEEمنام نکیلوخ د هب هکم  | 

 | ,كدلبانط یمرشود ine? EP یی رلناولهب (ناندعقب )نالوا

 . زالوا لصاح هدنافرب اکس ندر هسوگ as |e همرد «oll هدکشاب لار
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 نگد نیس بو دیا رارف هبن ley ی یر (Ps Zig هسالوا تردایه a رحارپ 5

 aps ‘ail ey (534-2) ope یسعد ( ر روغارب اتو دا

Ge smc 5 BTبرمض (كمارظب صصماژنالوا مومذم تب  
fet صصما) تر هتال) طفل (cheb) alll لجال clit 

 بدا ی یا ( ما sho كحوک كنجرف كتوب یراکدد oY) gt (تاللا
 دعب اعقو رهاظ نمعاراک اد نالوا راکرد ,دنوبامه ر وغا ردق ally مز

 نط .یردیا رارف یزپ نکیا ساحو le هغلراپس ناج pda خد
 لدوعسع( نی ةو ع) هلباز وسهنسهلاقع وبشاو + یدریو یتباوج ( نسر ديا

PESاح ماا هد هسا یداد  ditaهلرساطعا هود سنار (۱۰)  

 هرورضلاب ندنشدلوا شمرروف ندند Ib ya "یداورب ی ( هورع )

clesهکیکو لبا نالو ا هګدقای راز وس زالو هفاش یا  

ke»9 هاد 2 هلیساطعا تار طضارپ باوجر ی ك )مدیا S.تد  

 ندا( سو هلع هللا لص ) ا (a2) 36 و تا اکی رک )بود

 ٭ لدا تعراض هوا ص مو هدهاعم vac لوا x هرزوا قسروق

 CH ine pai als ale | كمر و ناح هدشتداعس روغا هکنوح

 توطسقعاطاو دایقنا نانلوا همالسلا هيلع (Caz ارز مدالکا نغيدلوا

 مظاعا یک رصبقوا رسک نالوا قافا روشم یراتکو شو لالجاو
 رو دص Ot Ade on aly تاعکا هک مدمر وک هد نبط الس

NS 

by us!توص هدنر وضح و ارحا بمعرد  Alandاتا هر هل اکم  

 رع ندناویح بآ یتارطق ندا طاقت ندنسوضو قدرا یتح بو دیا

 C Jol و زرا یکمربو ناج هغ عوا یریجان یومر و * رار ول رت
 جا تو تموصخ هلازا هرزوا als تولسا ندنکیدید

cdeكلا تل اصم  vceهتسخ ببط (یورع ن لیپس)  
 هانتکا كلف ه اکرد كن رات رمضح ( سو هيلع هللا be) dle نالد

 ةجاوخ ناس ناعسا هاکرابر وکذم (لیهس) « رایدلبا مازعا an رلیماس

all>فام "هدافا هلم حرفساو زابن ل اکو لوخد  | ont?عو رش  | 
pp ج یافیامج tale فی wal قوا lias i oe کتب a 

fe KES 

 س



> 
 هجکج وا نوکجوا بولیکچ هفرطرب رایشبرق هد یانناو * قمافلوا |

 تباع ر ردق هتس(۱۰)هب هلاصم وشاو * تراز ندنفرطمالسا نا وز _
 تەج | رھ هرایش رق ندنايه السا كلذکو Adel ندرلیند رقو قعلوا

5c) 93 Hal |هیدطاصم دقع هلیطورش  gulpهدوب راد هردشل ر " 
OF |رلادیس)  Codeنالوا  “dedظریدارفا ( هعارخ یب )  

 | نامه Ny هلدارفا ceded CK ینب) ردا دع تصرف یرعخا

 نامعا لها sine لخادو NaS ور pasa هدر وک ذم سلح

 Gs! de Ny مرایشدرق Fay كن هلا صم طورش © رایدلوا

 دادنزا Idler هدیولوا ندمالسا سکعلاب بویقلوا ناعا نیقلت هگدلوا
 هلخلوا صوص ads رقزکلاطورشوب وقالوا تعناخهراتاو اك جەدى

 بواوا یر هدام قلاوط انتم هراس لئابق !Yours ".دوهعم طرش
 BE بسحو بولطم نالیهس فرط یرمخا قش Caley وکذ م نیطرش

 كقوراف باثج هلتهج ینیدلوا بوغ رو sp هدب ولقلا بیبط gle“ دزن
  نیسیلگ د قلطمیتب GALS وعبم نس هللا لوسراب He) هللا یضر)
 | pes بولوا هرزوا باوصو قح قبرط seal قیدصف یکنوبنو
 ۱ هل اوس یتندلوا دارا pele ators 6 ر دیلکد هد ول ن الطب

 هدعاسم هجردوب هرایشیرق هسیا هلبوا» هدقداروس (رعا یب

 كنب رفآ ناهج(یادخ) نر (یعای# هلکعد Qa تمح هدقلروی
 هک رد Ales ی اصضتعم مسلارب ره عبو * ?EGA "دنن رپ

 هلتروصوب ندنغی داوا رعصم دناوع تم"> دیاوف هجن !at مد هل اصموب
OV ILSمزوسر ره مک هلوا ل ولم ند هطاصم  Aیدوصقم  

 KS رولوا لامآ هبعک لصاو انیقب یلاعت (هللا)ءاش نا هلفلوا بجوتسم
 ا ولو bin نافاوج رپ لار اتمو Le یاصف تح باوج
 تدم هحنرب هلفوخ ن دتماخو dal Call دارا هدیضارنعا

 | @ راددلنا انتعا هكا تمژالمو ماود هعرضتو راخت سا |

| ERE fev} EREK 
 هرزوا هیشب رق راکفا كنس هلا صم هن دح  sateناهذا هخرکآ یسلوا

 لها زم
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 | قدنخرک ذلافلاس نکل بواواعقاو ely poy ral شی دخت لفغ لها
calsطالتخا  ad bo pal,لها نویع ندنفب دلوا تعنامشک درپ  . 

 تاداع قراوخو تارهاب (تارح")نالوا ع وقویام هحاس یب رد هکم
 یی هیئارق تان (تانا)نالوا لوزن Gale شک ندعسمونب ولو 4 وبل
 مالا (تمکح هاک راک ) سدنهم 2d ٭ یدر نهه دنا ه دهاشم

 دمآ بولوا تملاسمو ملص *هرطنق نکفا,ساسا هدنس هنایم شدرق هللا

 ةولصلا هیلع) (so قالخا یوب هدق دچا مقتسم soley هدیفرط دش

 ۲ مک "هدید یوبن تارحر ونورطعت ییهیشیرق كاردا ماشم ( مالسلاو |

 || رلیدلشاب هفلوا فرمشم هلمالسا بولک ale هلکعا رب ونت قیر نیب
 تدعوا( رد هلءاک aay هک )رد a هننش رات دکم حد صا ادب ۹۹

 ندا نارذک نیکد هلص عوقو Gates یادتباراتلوا مالسا هدنګا

 تولوا دیزا ند رلذلوا قرشم هلم السا قوش هدنفرط هس )14(

 یرادعم کک اود ال ول ناعالها رادع ols هدنساننا وک دم تدم

 ی یتسیلاها pit مرح هسیا ءرکصند (هکم) یامظع ,gs مولمریغ
 pistes نامز نان انشآ میر ات یراقدلوا ن lai no“ دارفنالا

 رکر ارق هر زوا طورش نالوا لیصفت هتش اکن مدال ا( اهتنا هردمونح

 تم دخ ك هم LAS ناالکم زال یرطست هج اضتقا ده اعم ن الوا

 فر رش ظفل apie ail gay (اضترلا (de نالی روم رومأم هشاک

ab! Cet)قجنا بوليرو هداراو رمایسعلوا اب  dee)ورعنب ) 
 هد نح داع مزب 2 تولوا ضاّمعا زار دناز هتسلوا ادب هلن ر وصوب

|p—al 9هت  Lieslاعلوا و  daaنالوا لیعتسم مدعلا  ( Ses 

Collهدب الواو ندنکی دید «,نوسلوا ادتا هلیس هرابع  Ely 

Ges!وا ندنکودا هداف  ders)هرکص ن دق دل رد زا  

 یریطست كنس am رش ler‘ ( هللا لوسر se خاص ام اذه])

 یاشک بل FSB gy كليپ طقف بولوا Og A عبط "هدرک بی وصت

yellوا  Godداب 2  ( هللا یلص aleمسو  ) یکتلاسر كنسرکا 
 بانج هنسهد «یدیغو تجاح هب هل اصموب ق دیالوا شابا فارتعا
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  gh actlyتقلخ رام  we lagیراترضح (ةيعلالجا هیلع)توبن |

bear lae لها تتیقحتروص نالوا امور odie BT di Sagal } 

HVT ¥ 

 دن و هداف یس هلاعم ( نمهلوا دم يشر نکن زاکنا لس ندنفلدلوا

ude Yaچ هللا ل وسر ٩ ند هم  Lealكنق رش  Seهنن رب  Past 

 هداراب رب Fume سا د هللادع ¢ نالوا ندنز 4 وب قاصوا

 ید دل وا فح رع هدندنع dal اطم لها < هوالع ¢ ۰ راد در ون

ards!هاشد اب لوا  ypuهاشنمشو ( ك اتلس را امو ) ی ارآ  epیازفا  

 op دنفا ( مالسسلاو ةولصلا هلآ ىلعو هيلع ) (كالف الا sale ال ) |

 یکی یدلوا % عساقلاوبا 9۴ ی راه وبل هنس By (دع) یرلماستا |

calندلا ا د ن واس  a9( ر سو  a>یفاضوا "هلاسر  

leنا و هللا دبع ۶ یرلیهانتل اسر  ancلاق اك ) ردهللا  el 

 باک رم نوتس ینولا SUS DH هرس س دق یییطا مرکلا دبع

 هللا كظفح bel لئاوالاو رخاوالا ةفرعم 3 لم اکلا ناسن ال اب یمسلا

 !ds نم دوحولا كالفا هيلع رود یذلا بطةلا وه لماکلا ناسنالانا
 Be الا هعس اف ن دالا دنالا یاد وحولا ناك زنم دحاو وهو هرخآ لا

 ( هنلادسع ) هفصو و (مساتلاوا) (as, Catz هلی ذلا

 لم اکلا ناتسذا ىس انعم * سو ate هللا یلص ( ندلا سش ) هبقلو

 نالوا نلوم Alias See باک مان لئاوالاو رخاو الا ةفرعم ف

 باک gk pam Slaves Ll (مرکلا دبع) جش
 aby وا لم اک ناسنا) هکر روب anh eel ماع كر وکذ م

 ناردود هش ر زوا OSS an رخآ ندعلوا ك Mal دوحو هکر دبطقرب

 ینصوو (مساقلاوبا یس هبنکو (CaF یسلصا مسا كلا کردا

 ( زولوا كعد(اسو ate هللا لص ردنیدلا سع) ody ( هلادبع)

fs}9 ناتسرببد هفیلخ  SHYطح ( ههحو هللا مرک (  ox 

 ناشل اع ناونع نالوا شملر وب صيص# ند هیهلا لبق هللا لوسراب)
 ی راکبادآ سا رم زارپا هلیس# ( ردلکد مدحت مب كلبا ريغ ى هکتلاسز

  jهلکع +

} 
۱ 

| | 

1 



& Cr ¥ 

 هحاود نالوا شم Ul اق ax Jay وبن Ul“ دب كرابم هدتقور مجه هلکعا

ale)  مااوسی ularنداضت ر تسد یراترضح (انامهلا ,لضفا  
ey)هلا  ateهللا ل وسر ول تاذلاب بولآ یلق لر هر دلو )  > 

a, Alot chalمش بقل + هللا دبع #  Geدملاراشو قرت  
 هدکل اوحا 7۳ = WK hss ا ۳ یو اب ساق وح هل وعم ول ىلع اب )

 | «رایدروب مهفتو اعا (Cc هعقو هلیفایس C ردکر ک هسلوبعوقو

(cueحول نایع هدنربعح ه یروتسم رس تناکمو نوک ی لج هدندام  | 

 هنلبذ و ربیع همانتص هر زوار وک ذم هجو ه ( ین اهنب زار كن اضق
 wot) pleas یرلیماسا شد رق مط lel abl ن رج اهمو راصنا قارشا

 مالا یسعا تامرو تقد هده اعمو طورش هظف اع كفرط یکیا

 هلتمح قلوا مالسا هحشدفا هک ) لدنحوبا یلغوا تالیهس aly هلیسملق
 با اسرف تق اط at My ران یرک ذ Alby یزدی هر زوا کلا دتر

beneهد هکم لخاد ب ویلغ  at, Kameی دیشلبا اقلا  ‘Sable 

 (Coe و * رارف ندسبح هر زوا قمرتر وق یتس هق اب ند OS مم
 دناوند رروس نیربجز هدلوب * لکوک هلیساوه EL gS رس شلوا ل اعاپ
 arkue See ردنا رارکت بیز هقطان goles (ررتسوک نلکش

Ske Gasیرمخا طرش كن هدهاع ندنکیدلبا  SEENهر زوا  

 erg Cala ما) بناح هلطب رو طض یہا راشم لیس یردب

 لخاد لاحت هللا ده ناعا لهایا) all راشم هدندوع ل الخو

 تسد نولي SF یزورف زور و و بولوا ناپع السا دادع

 ( ردیماور نکا هد اع | هرافک *یدانا an نب نکیشل ر وق ند نیک شم
dulندمارک با  slitناک هتخوسلد یاهم مد هدلبا  

jo) dleهيلع هلا  Cheyاصم لدنح وایا) یرلت رضح  aah 

 دل واقع rice قماملوا دهع ضقت ند نیفرط بولي ربو رارق زونه

 عوق ند OF ن دنشج هيم هبوا نوا Jy كماعا اف و ,دهعو
 بیرق نع هک ) abl لمح هنیکر شم ی افج اهد ن وکچاقرپ هدنرغوا
 "هل اتو * رلیدلوا ثیلبست لس ایم رم هلیس aid ( نیسرولوآ لاما لئان
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 رڪ ص ندقدلوا ساران مدو ندق دلیق فرطر لادحو كنج

 لبا لابقا امت باحګا موم Grote یومرپره كني راتداعس رس
 "له اصموبشا هرلبدلبا Uy تبغر TE Kp le و باحعتسا

dose, dot GE ||یروهظ  weن وک نات و وا  
 جوا ابق اعتم هدنقح یبسلسک نابرقو یسشلوا شارت هرزوا نونسم هجو |

ands ۱نالوا زور هحماس  plیه اناس ر بانج نامرفو  Leal a 

oe ol |رج رس ییفیک ۵  seal CLS Jat ale) Lilia 

 || فسأتم هبت ره تیاهنو ناب alee هللا یر هلسما هک نیما ما 3
 اصا هللا لوسراب) اهل راشم « hay وب نابتاو رک ذ ییرلقداوا |
 | نولوا نکم ae ی راما ز واج ندتع اطا *هرباد SK Led تداعس |

leasواب  DEنالوا عوفو یاعور قره وا  aaیسهدام  

a oe deامر هج ول هکنوح ۰ ردشملا بلس یر وعش  E : 

 "هراسخر ضع ز ونه مرح مرح یاعل نینزان سو ع یراق دلوا یاصو
 Sc هلت هح ییدلکح oboe راولدر an} 1 eels لص

۱ Ot} asl 2 وویه نالوا رداص هرژوا قلوا" GH > Sly 

 تاذل اب on ر واب ر وب تیر Sle asl < یارجا هد تویلوا حامد من

 | تقفاوم هعب اتلاب كمارك alse هوار ولدنا ناب رق 62 ب ولوا سارت

 اا بلق كانب ات تر كراو د « ر دلکد فب رعت جاستح یرلکج هدیا
 5 حابصلاىلع ندنف دلوا شلبا danas رد رد Sols رابغ وامه

 | یراترضح (رشاادیس) Gl ce A لوا ,دقدغوط نوک ||

 تاڪ 226 ندن 7189( وب ع ورش نک عضو هن اب رف جب د تادلا ۱

 ۰ A abl باش el شارت تب رکی دکنو نیبارف جب د عانالاب :

 Sal نازو و ,gel Vee o a < تکح ۷ |

 ناتلوا س سارت Core a 62 ) Urals? am سش سور راک زور

 J وبق كن راهرع كند ils هلقوس ( ههالاتس) مرح مرح یرالیف

 | لزم هلفلوا Ob ke بحوم یسابا راعشاو اعا oss دار وی

 (اهتنا هردشلر وب تدوع هم قالا دعب ردق نوک (۲۰) هدر وک ذم

 هک وبشآ {



 < و
 ۱ 4 (ars ON ندهیشد رق ناوس هدانا ید دارو تماقا owe وبشا

Gl cy ausیب ولق هلسغلوا رهاظ یس هیعاد قلوا مالسا ,دهطیعم  

 لئا هللا داقتعالا نه ءاسن ,ate نالوا هتسراو ن درفکو كرش

 یب رلق دلوا PK هلتیم السا هیلح راهظاو ( مانالادیس) روضح نع
 بحورب و ع اعسا طیعم یان ا دیلوو « راع ) یردارب كناهملا راشم

 بولوا لامور هب Sle سدقا سلج diel یرادادرتسا م دهاعم
 . یدلیا عاعساو ناب abs) هيلع هللایص ( یی هطاصمخآ طرش

 ANS ناوسد هزس هل" ?a یر هوا هنوم ند رطاراد را تموم یا نکل

 همالسا قلطم (ct PS دیا ن ا۶ا هلبا هب رتو نیم یراثآ
ILSهب وبل د ضرغ یرغر ا تهارک ندنج وز هسقو . ردیم  
(gard! |یرثنیع كرانآ نسرکا . ردملعا ند زس یلاعت هللا هنناعا رانا  

 هرافک یرانا رک هسبارولب ییرلق دلوا هتموم هلت اراها راس دوخ اب

 ن دیا لو زن فرش ه دیابلوا بولوا یواح gate دافم Kel در
LFهللا نهونحم* اف تارج اهم تانمْولا ک ءاجاذا اونم آ نب ذلا اما  fel 

 ىس هلیلج تبآ ( رافکلا ىلا نهوعج رت الف نه ومتلع ناف نهناع اب

 هداما (نهنع هللایضر) یرهقیفر ( هلموئاک نیا ) اقیفوت هنع رک موهفم
 als) pil دیس ate هللایضر (قوراشلایع) «ردشمالروب

 هداننا ییهدلومع ووو یز هل اکم هر لیهس) dys دنفا (رفوالا ه ولص

 gis هتفیدلوا لوبق نیهر هدیل اع دز فیلکت نالوا ندنفرط (لیهس)
 لا راشم هکر ب هدن دوع لالخ ه ید راشتا ضارتعا هبت رم ضعب
 لئاس هعفد (۳) ن دانم > كلر و رارق 4 ab Los a روصلوا

 یس اج رب ان تاک رح نالوا مقاو هد هل اکم نیح نسم Lead باوج هدب ولوا
“oolرطاخ راربغا  Geهش دنک یدنک بو دنا لج هغد دلوا  

(ate ail oy) €b)دیا ازنعا هد هلاکمیانثا  of Ga)یی ەلماعەوب فتا  

 یی( هيل الج اوذ) باذع ماخ عضو نالو ارداصندنس)دوخ اب (ردشع ااضتفا

 رزوس یک (یدلوا لزانآصوصخح تبا هدکفح هک ر دشا مازاتسا
 @ یدنایدیاص ندالو یس هق ان هلتهج ید داوا روعش ی gdh وس
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 ح فقوتال هو Lea 0 RE ا 3
rs Pils ۳لود فر  SSRدلوا ل لوقو تاعتلا  FLD Pat,ندن  

 ی

aمدیالوغنم هلا یو ذخانب تقو تلکیدلبا لاّوس یب هفناصم » 
 اپ یردقک راترپ ام دامو ای د هنا (Choe ترضح ارز

 بوبد ( یدلیا لیتو مالعا رومظون عاتمرب gina قج دیم هلوا لب اقم
Sle “aeهدنماتخو توالت نی رش (ح۶)  EFیب همرکم (کم)  

 مسر یاها go alsejlems »را دروس [hur a شم ہرا صح ریشتتلاب

 یس هحولرس ?x "کر ابم "موس @ رلد دلدا تعراسع هتندهمو كيربت

 ols ندنفتم دافم یس هلیلح OT (اشیم ler كل انعف انا ) نالوا

darkغب دلوا دراو هرزوا یط ام هفیصو یتفیدل ر وب دارم ین  | 
 | ماظع Cy pads طعف بودیا تاور هنعهللایضر CCL نب سنا )بانج

 یی هیفخ تاحوتفو هعفان روما له رش "روس وبشا Cal ممجد)

 کن افمو) Canam) Pe ندنس هحوارس هلربس> gully ند
{ley 01هک رکا تل  doce(هریخ) عالق ج ندس  ES 

 3 هنده og بکو مو راده روب ج ارس | فو دلش لک | یر هیفخ :

 ا ا ماسرتفار ماگ ردوو رو ake) Al ,دقدلوا لصاو چهرو
 OLS ات ناقش اع Can ) * ردراثلبا تع راس هغلوا مالسا لرهروس

 هلج نازا . (هسلوا زاسنطو هدن زارفرمس كراب یوک همنا مارآ مدرب

 هلغلوارونم هلتاده دیشروخ راوتا یاق تدل (دیسان هتعرصد وا

 طورش فلاح هسیاوب و هغی داوا مالا تولوا هن دم تع“ do gis نوت

ffدنلوب ,دهاعم  attsرهز ءانب  FAG Ss BAG He Sse 
 | قداص "للع هاکرد اقیفرت هب (Sloe Cokes ینمالغ |

a gall |كملاراشم هدهاعم یاضتقهرب و مازعا (معاستلاو ةيحلا هيلع)  | 

 هللایض ر) Anat وبا ن دنغیدلوا شابا مالعاو ضرع یتساردنوکو رک ||
 هزلا دم هللا لوسرا) هیلاراشمو شل روبهدارایس le | ددرپ الب (

 ,ate gs Sa "یدانا م دلاح as دلوا قرشم .al اعار of یلاعت

 مر (هنع هل 520( pce LD Bebe Pols مردی
ae ا 
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 دهع صوهن وا و یرم* مد دانا هام OY لب ر رق

 یافجاهد کوک چ by نالوا مزال هلفلو | بسانم pF oy قلا هلا

 ape هلا هرباس نیلیسح نانلوب هدنحما رافک كردا لمگوریص هکر شم

 هیلاراشم هردشلر و باوج رب omer Cul وا ل امآ لب ان هد رق

 بواوا عقاو هدننیب نیمرحوتقاف ر هراهلوک نالوا رک د هاوخانو هاوخ
 تاصاو a ین هح < (هدیلطای د) نالوا Se رد Se هر An دم

 ۹ | Soave هماعط Joly هلا دوعق هدئس هر اسرا ودرب کا

 ذخا یتفیس كنب ماع یا هلیس هطساو لیلا یر اطا یکی دلیا لاعا

al |اف ندن زاغ و موق یه "یا ندنةبدروا همش ز أغ و  ylقد ها  

 هد هرص یکیدلبا تب اکش ضرع هللا لاح ناب و ت دوع هن العم هاکرد

 اف و هدهع هللالوسراب» بولوارهاظ so (ate هللایضر) mas وا

 2۱ ولیا یب یرانرضح العو لح قح 222, كدتسا ged oil یب كردا

onlهدنفح هلیسعد(ندشم روب دازآ هلئروصو ب ویعوق  EDبرج  | 

oulردیشک ی دیا لاعشا , TVهلبور نالوا هدنسانعم هوا دادما  | 

 ناب بیز هاریب ییرش ٹی دح ( لاجر هعم ن اک ول برحرعسم
pach)».دلاعم هبلاراشم @ " ga!كعا رارف مه هد  ea? gو یک  

 رارف بقعرد cle هنسلبا سرفت نتراشا كلا قاحأا هتسو دنک كرلتموم

 هردشلیارارت افتخال اب هدنعفوم (صیع) عقاو هدارد لحاسو

DLS 99 هد همرکم (هکم)یعویش  GLAیر هعماس لصاو كمالسا  | 

 | كرصب ونامالسار دق (۳۰۰) لبا لدنج وبا هدنف رظ تقو رب زآ هدقدلوا

 | لتق یناوراک لها بوروایثب رق ناو راک ندبا دش دمآ بونلب وط هنش اب
 ندعقو و هرایدلبا مایق هكا مانتغاوامتب ین: راایشاو لاوماو مادعاو

 هاکردءرافسلا قد رط عیب رح ن(نایفسو ا)ےولوا ب رطضم ریش رق

 ٍ هراب دابا Sle هع رون لاح عررګ هدر ER ere و

RE 4 لاه ع نروص #۲ SRNR a 

 هوالع 41 دم ار E هل نم ار او مادقا =cas, a دكا : اقا E دعا

cf ouisتورا  iaهداما یرلندبا الا هءالسا هک  Sau E Mbt @ 
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 BC صیع)عف وهو اجر قلب رنو وع ند هما E تو یدعم

 هم او ال اب هدنرلیلاع ر6ا زاد allo ی السا aa Ub‘ نالواشعا مک 7

 یتسلروس نیمانوصالخ ندنزالیتساو طاست تسد LU یی( هکم )ی اھا

 هدب ولوا ند زب نز ادعب وز ردا انعو SU ندنرلب راکم راکم YE تان

 چر" هلصو (ادخ )مان سد یز کج Al هلخادمو عنم یراقج هوا مالسا
ieهيلع ) اطع ر رس نیش الاب ( اتتا ٭ ز رانا هدافاو ضرع هللا  

 كردا لوبق نس هعقاو سالا شد رق یراتمضح (اناعلا او هولصلا

je j=نالوا دیم هدزچ  jalهدلب كز اعا \ " he Aubیراتدوع 4 ه  

plo Uk ply tplا 529( رمصب وناو  awl. Caseقوس  

 ها .ol ید دنلوب هدعزن تلاح هبااراشم هرات دروب ریست و

 ر هروس هن زوکو هنب ز وب یی رش همان وبشاو یتیدلوا لصاو نوبامه
 ,aly alin, sles لدنحوبا هلتهح gt dy hl حورملست

Aesهد رق ىز روم رق اشالا دعب یتیفگتو  aster,هنسات یلاع  

 @ Lali تدوع 4 gl <. رها اراد ندرب یس هلج هدنماتخو تعراسم

ESOL £1} ام DEERE 
 هک رد هدنن اس Be ن الب روس لاسرا هفارطا كولم هل

vaال  pS Une > & axهدورب اتو رعد ملاقاو هدئسحا ولو فارطا نیم  

obب ز هفیح هر زوا كلردنوک هک و لم نالوا تم وکح ی امرف  
 یخ راتو تقو ییددلروس ریدصت كن هی ا راکم نالواروظس

 یرایضعب Soul فالتخا (هللا ge «( رس as lakh ob دص ناب

 تیاو ر ییعوقوق رش هد هب ر 9 O) G Asay= یب (ج)
ALiتأاور کات اهن نیتق دم نکل @ 0  wat?وشا | هنر  Beبت  

 (GY طقف قر هنآ هلق هدنرخآوا هره هنس یب (GO ورح te رش

 بان كر هیلردنوک ةعفد دوخابو شا ردنوک هدننو هی ریه ذتس
 د Alby هد هسداس هنس رخاوا یسضعب بوتلوا رب یش هک دلبا

 (ندشل دما رعیستو قوس هب هم زال SEG gh زات هد das اس هتس لئاوا

۱ Gaye ue) اینا Lost کوج ج اتا ۰ ale anes an = 

  am cxی ۳

OO Rr 
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 فارطا atts دلوا توعمم هر زوا كعا توعدی انا Ab اب یراتریضح ||

 دیش روخرو یتبواق CB gle نالوا تموکح نیشن frre هدیحاوتو
 الما نولسا توعد بوتکم هعطق (3) de ونامه ,CUM ونت هلن اعا

 كولمو شمرویب دارم !Satis ارساو قوس هکلمر كن رب رهو
 ندشاحنا phos لوصا یرلکح هیت ا رامتعا هب وتکم ju هم لرصع

 ندنفرط alse نالوا علطمو فقاو هب هک gle نیناوق مسا رم ینییدلوا

 !Ayah a2 لامعارهم ر ندرایعلا صلاخ رز هلفلوا pally ضع
ALS)دلروس یاکش  cratesنالوا تورث باص كلام  Jals? 

 SF یسنرا eyo ts she ols, antl قبرط ىلع د

Chie) oneتمالردا لو زن  dat (هللالص ateسو ) 

 ترضح ندنکی abies gin دلوا مارح قق اطرهس نوتلآ هتبروکذ
 هلح ارخا ىب رهم ندنراقهرپ كرابم LIS) قرشا (ade ایقت الا ديس
 لامعتسا رهم هلتروصلوا ید مارک باعا ندنفب دروس ناب اس ةتخادنا
 ارخّوم هراب داوا مگ lb Elo لومعم ندرز as راغر تس دو 35

 لو ندشموک (براولص (ase بسا هدوتس دیس ت رضح

FE,كنس هشرش رابع ( هللا لوسر دم ) هرزوا  SSنامرف  
lolsكناسلا فل اس رر  Gut ngsرکذ  Glyندنراق دروس  

alinو رع )یی یلاع رها نالوا هدنمح ( هعمصا "یشاح ) کلم  Carles 
caseهللایضر) هر  (atsو  (ردنکسا € obیهاش  )ااطخ )2.3 920 

TT TST 

 (ax atl gen) 4 ی a, Blo (بطاخ)یپ همانتوع د ناتلق رب ضس ۱

 dade ن (هیحد)ینوبامه نامرف كج هل ر دنوک (هلقره)یکلم(مورو)
 نوا زب ور (ورسخ) roo )\ ہک )ملقاو (ats atl ey) 4 یلک

 ( هنع هللایضر ) هب یې هفاذخ نب ( هللادبع) ین اشیلاع مما ناشناهلق |

 نشو ے یان, (برعش نا ن (dd یاس( ماش یو
 هللا یضر ) هیدسا (بهون (ela یون wk Les نالوا

Cae( لع ن هز وه ) یسر (هماع )و  adoتوتکمنالبزاد  

 هل ا یضر ) هب ی رام (Cr fb Ele ییولسا توعد
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cen = 3 ays iva ceهنراعس 0 اكوام وشا)  

 (ats ی رولا قرشا تاج ةا 4 اود نالب ر os jee ام

oul4 الا  EEکم تعاس ینیدلروب 2  aleنالوا زا ګا  

eeهيلع هللا لص ( لاو ترک  =eنتاکعنا ترا )  

 ك Frank ی راو دلروس روم هدنرب ره dha Aan De یسدقاصیف ندا

a isار تیکتکام  Geeبا  i e uae se 

DEAR o} (le RAR 
 (اینالا ناطاس ) همان نالوا شلردنوک هب ( یشاج ) یکلم شبح (

Gols ¥ BERNESEدرهم  
 (aids توب هماز لم Kae هللا (ce ( یرعصلا نب یر

Aol alee gallsو تک ع  chتلصاوم ههملا راشم تس 2  Sale 

Js) lw 4۸ re WSN as “wal:لک ا  (Liaهرژوا هلاک ولم میترا  

 glist لا یالعو ?Acton تلمو تلود ناکراو ددلوا Ly هک دمت

Lلوا هدلاح ییددنلوا عج فیش ناوبد ه وحو رب 1 اسو هر وساع قدر  

 لاهتباءجاهنا Gale لاک بحاص cat ,(tle) لاصخ لیج (م اشداب)

 ae عض اوت نیمز ندنتم وکح تک هلا لالج او رق وت تیماغو

doyدلا 225 وب هرزوا مايقو ید دلو ا دنس هس یرثلاو  

 هنب زوب كردبا لوبقو tl abaloly مظعت تسد ". داهن ینامج =

 ام نام ذ یسعلوا هجرت هبارقلا دعب توروس هن زوکو

et Job of aol :هطس او غ  Aileyناتاور د  janes @ 

Se ee 4 یر رش ںوت کھ تروص #۶ SIS 

ae ie ۱۵ هل لوسر 2( نم + محزا نجرا a 
 هشيحلا  bleدعي  Gbسودقلا كاللا وهالا هلال یذلا هللا كيلا دجا

a, هللا ح ور EU یسع نا دهشاو Gee نمولا مالسلا 

 لوتساا ع رح ىلا اه اعلا !( audeیسعب تلمح ةثنصطا  Aledهحو ر نم

 هخقنو  te pol GETشال هدحو هللا لا لوعدا یاو  behالاول او

Jاط  accناو  eeeرا ها لوسر < نمولو  

0 egal ۳3 



ri} 
 تلعب دقو ییصصلاوابق اف تعصلو تفلب دقو یلاعت هللا ی الدونجو ك وعدا

 © یدهلا عمان د ts مال wll نیلسما نم رقن Ana ردعج یگ ناكيلا

  ¥ OE Lyil FF ae HEH EF ae aوب ی ۱
  oieهلار  weدادختسالا . aie tlsدیشروح رو كىلق  ay islرب ون

 هلکو  Saleررقت  D alاہاع (یسعو یسوم) اصقاو |
 | eo USلصدفا هلع ) اسنالا ماخ یراق دروس رشات عو ده ف رشت

 ( old gel CLsتداهش هدش و @ ردشم الاو همش هدنعب داوا الاو

 كرك ود ( a 1هغدغد نالوا مزلتسم یدالبو دابع م اظذ هظفاح
 هن لی هاشتلاسر بانج یابکاخ یمهایس یور یدیاهسلو عن ام تنطلس

 یمروس  atlشرع ناتساو تنم  ea lelینیلعلوا راذک تمدخ

AS رمرس كع ابورو 495( تب ۵ مدرولس تداعسوتلود بنا isl 

  Aن رد  Sleهاشداب ردشوخ  ahبود( ندلوا ملا  Jارج “هدر

A pth od a قوس هب fly gn! نرصح SE رم ی هماناوج 

| PSNR € باوج تروص #۶ PERS 
Hl م حصا © یا اهل ان د هللالوسر Y= لا محزلا urd هللا مس sy 

  Elis ۳هجرو @ هلا لوسراب  © ae, , gal 3هللا  ۳ 4 hayوه ال اه

 یناده ! VIترک ذ اخ هللالوسر كب اک یتتغاب دقف دعب اما 6 مالس

 نم  iad(یساع)نا ضرالا برو = علا ل رود مالسلا هيلع (یسع)

  ell aleدی زب ال  seفا  raeهنا  SLEدقو  tal Laeهب |
| dy هدب ىلع تاساو هللا ل وسر كنا og tly alse, ce نبا مدقو انیلا 

 ناتّنش ناف (یهرا) یبا كيلا تثعب دقو نیل ابر  CLTتلعف ین |
 هللا ل وس راب كياع مالسلاقح لوقنامنایلع دهشا یتاف هللا لوسراب

 | اطعا ( هنع هللایضر ) هیدیمانب( ورع) ییاوص باوج وبشا ( هتاکرپ و
 7 dy»! aa هاکرد اب کرا هر هصوص هنیفسرب هل اهشدخ ( ن رجاهم)و

Ay SOT SUAS S 

 ید

PIN PPA LAL 

 Se هلا oun رهن (+Cr جد geile (!A) د الواو لابسا

 همان نودا لاسرا هن وبامه Sst اهج تمدخ قره وق هب هایفسو
Seبسیج ار مچ )نه  
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 a هقح y لوم** ندنشید ليف كريد (ردتکر ed بجوم) یت داعس
 كولم هنا خن الایاعتناماوشارک رد شعا ظفح هدنصاخ هنا رخ هلعضو

 یودبا هدقلواربقوت هلت اهابمو 2? لاک بولوا دوجوم هددشبح |(
 بکار كن هعحصا ن (یهرا) < تاعوقو هرددیعموروطسم هدربسبتک ۱

 روهظ ابرناماس هنتروفرب دانا نر دلو ا تضمن یاشگنابدا هنیفسییدداو |

 هدننورد هلکع افلتو قرغیروک ذمهنیفس بوروس هد دم تدعرب و بو دنا ۱

 هردشلوا انف قدر ندر یس هلج كنه (دم )راد د نیقاتشم نانلوب
AMIR {U LF EE | 

 < ردهدنناس (لسر هاشنهش) Sl نانلوا ثعب همور لقره % |

 نادمور "هسصایق هکر دب رعم ندنسهور kal € سلکرا 2 لق ره

pos,نوتلآ ادا ه ردیعسا ال  Keرتسانمو ابسلک و ن دنا برض  

 هس و د:ک dal وا polar هتد اعس نامز هکر دو + دیا تا دحا

ant iste Ssرع & هوالع ¢ زد سلردوک نوابه  ohm 

Sob U1غی دل و \ یس ٠ د رڪ ان كنو (یلکرا) هدناحاوس  

 تاء ردا ole ae سوماو gual بردم ند هلقرهو 0

 تع ع ىت (Cae atl cay یلکلا ةفيلخ نب (Capo بانج

 یتالمرعتابان Se (ene) (یرنصب)هد ما یداب هدلالخ یی دلوا

 نواه "دارا هدنتح یسک ( هلقره) بناح هلیس هطساو كنا بولوا
 لرلرمو ر dak رکاسع هوا ندخرات لوارکم ه یدیشلوا ماسفرش 1

 قدهوا قانا نیلاب هسیا ردیا هبلغ هم رک( لقره بولوبعوقو یسهلناقم |
 هش !HSL ودنا تراز cedar تس هلحورخ ندنرهش نیط:طسق

 até هلهجو Gal < ,رلیسوخو شعا نیع هرزوا Js سولاپ هدعب
 قمالوا ك انجخز یرلقاناو Ay! ols هرذن clal هنن رزوا یسلوا شلاح

 هس دعم تد كر هر هشود ab las gts نیحاروربرح طاسد یرالو نوح ا

Jol,ییید) وا لتا هت راز تیفبک نالوا یا < یاصقاو  | 

 هنه اکتموکح هلفس انو لاعفنا تاهنو فماتو بضغ ل اک ,cle هدانئا

 كالق Aa وسع تام ی ?Ll هلا هیعس* تاود ن اکراو شعا تعزع |

 4 نشد



 و
 @ ردشلیا لاوس ندنتیفیک _بارطضا مالع نالوا GLUE هدنس هرشب

 age هس اطقم هبموح دعاوق ندنرانآ هر ولع مار <| هسلا لق ره

 موج ماکحا aah و ) ندنفیدلواردتقم هجارنهسا یتماکحا هیلفس

 زوهظ كيب رب بی رق نع ندهفئاط ولتنس ندمکیدلیا رظن لا هنباسح
 ینطاسو تلود ںاتفآو كب,دا py lowe Salle WF بو دنا

 ولتنس LE ه مدلوا علطم هنفیدلوا كج abl عافترا بسک هتفر هتفر

 نددوپ هاط)) یسامدنو الک و راضح هدکد ید (ردوک هقناط نالوا

 تحار هغ دغدوب و * pods car دلوا هفئاطرب رولوا تئس یرمغ

 هدر اصماو دالب نالوا هدرکفرصت هضبق نوجا قلوا Gy نداسرف
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 ی( (opt تیفیک هلباوح ی \slks هدنفایس €( ما فقوت .A2 3 درب هدکلبا

ac ler!۳ هعماس  texتخم سلاح هرکص نوکحوا .:یدلوا  
 را ټر اص راتاترب ندنفرط (Cash نالوا یرمسک تموکحب
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re da Ka (& ) eeیلدلروب تدوع  Spar sll 

 هدک دلناراطخا یغیدلوا لاله كل ,زوه ( مالسلا (ale لربح

 تو داروهط هدرک ۱(قد (Jo تفالخ یر رطح (لسو دیلع هلال بص)

 ضر رادعداعق 2 هرزوا قوا تراشا هبا | زک لسم نالوا ماعتنا مین لوتعم

 تق اع در دا توبن یاعدا ’las یاوعدو رومط یخ ال اربند هماع

 رایدروی ردکح هیلد هارو رح AG gl gee ند دیه السا فیس لا

 تست ۱ ( هلاعم DPS یر

 دڳ رد هدنناب یمودق Ups هللا (ge هر ره وا #

 قبرط de ( هنع (atl gen هریره یبا بانج هرز وا حصا لوق

 هلت ple هتيم السا فرشو ل امور ebb lS ی اک اخهرجاهلا
 ىلع ol یکلوا كماا راشم es A ao sls و رلد دلوا لاعلا لاع

de> ۱۸ Konتاور  debا  dadن الوا روهشم لا هد  Peحس  

 هدنرلف دلوالخاد هناعا لهادادع تواوا ) .Pew س درع ) یکد

(as asمہ دنا  Biotدمر و شرب و  Ga, eeروان  ses 

Kheلوفسشم  enو رب رهولا (  ) atuksتاذ هلفلوا لوتس ببس  

 E a.J ار ام ۵ 5 دیش وا ص وصع دن کک هنن رلیم اس



€ tia 7 

 pte هداج یتیلس 2 = lie تمدخو لر هکح كا لا نده وند

ffهل  dedماودلا  GLselهردشلیا مارآو تمافا هلا هفص  

SRSهب رد هنس )(۷) (مداقو ناب رد)(۸)(لصف #  > DSR 

(lay PRار  aa 
a (oe Sveیا یار  yeرج ورد * رد و دن اس ی  

Cast YDرخ یقوچتیافوعفاو هداتمج(م ءاش) یس همظعهداوس (ریبش)  
 هک ر دیعسا كل pee رهشرب pile ee "یطاراو لماش یی رلنادف

 كعالقو نوصح وشا ه ردنراع و عالق هعطق (۱۲)

 هدنره و راهتشا ح رب دیش ک سس هلیعسا El نالوایساساعضاو یرب ره

 تروص SEN نط وتم ی Lely داقحاو دالوا كناذ نالوا نکفا ساسا

peeدشلوا ( راکدرک) بانج در  teیر و  = gl) 

 (Cv ىشلاراصح )6( ةاطنراصح )1( هراردوتوتم هلا |[

 (C1 بصراصخ )0( صوخراصخ (i) هبتکر اصح

 ةعاق نصح CA) dba نصح (۷) Abs نصح ه ی انصح

 نصح (CVV ارلانصح (۱۰) مالس نصح (C4 رنا
ee (نصح ۱؟ ohاهتنا ۰ ) و ی د هک اتق و 

 لضصفا هرلع ) تشد هضم یاولالعف ها سام ]۲

Gallه بنر ارون ونا باق تأ رم كرعدنقا  ( sae plingابنوذخأت ) 

cles ighas Socal;لاتف لاج ضرع یساعا تراش  cull @ 

 نوهسهنلواربعطت هلفویسبآ ندرفک و كرش ب اکر چ dane عالق
 نامرف یرالبا رفس بابسا یھت Cpe هللا (coy كمارک باما

 ندرلالوا بغار هللا ليس ین داهح oF هلنافلا مدع هاند ماطحو

 oper oly bas (Sar) 21 یززوکحو كلدرف A ادعام

areas! 629)عابس ) و ندقدلر وب نابتاو 1 یسعاعلوب هدرتسوب (  

Cyیرافغ هطق ع  ey)نیش ام ( هنع هللا  Soleتفالخ  
 اص ۶ دا (۱۲۰۰) وراوس بسا ( ۲۰۰ ) هرکص ندقدنلق
 جات oy | نع رعس وشا @ ی دروس تع نع 5 دوصعم .wil هلا راتفر
 کات ی O TEN Se کس طعم 6۳و ته



rhو وا  th meeeهو  

 a یک ی تر دیس

RAR. 
re [7 Amon ae 3بولو اتق افر حدوه بز  

 (۲۰) هرزوا قلوا مادنهسا هدنسوادن عا كياعصا نیحورح تح |

 هد )2234( سفن @ 22[ ونک So ندق هرادتخا plo تعط ر دق

 She یهو FS یو دن نیعذانم هلیصو صح و دوه ن نالوا نطونم

 ییالسا ی راک لک تسار لر هشود هشالن ندن boy ع وقو لعالسا

 یس هزادنسا "هدعوو عار دش هلک ندن AT ووشو نوک Vs دوم
 هلساوه هبلاطم یتیراحالا ندنینمّوم نینودم شماعا لولح
 هقرفت lel لها تیعج نوسلوا هلتهجوب ككردبا اجمان *هلماعم زار
 نیا عی یرادرس كراقفاتم <E ںودنا مای هکمروشود Gls رب و

 تکرح و مازعاراتفر مت UU, we 12< یرا د رم قدام لواس

 نکیرکاسع de (۱۰) قاعد pal مالعا یایمالسا
 | هدران وب برج "هراس تاوداو هسا نالوا دوحوم هد زس و یییدلوا

 | یدنک بو ابق نکی را راصح هلغلوا یمولعم كنهلجج یفیدنلوپردان
 هرکس Ae رب دلت راسح ین ایم السا قد هل وا مادراتفرک هل کی را ابا

Tiesبوە هروصح  evs ot eb) leدام (نکسدلوا  

plain,هحشاصت دیک ات  llهمان راطخاو * یدلیا  neین: رایدوچ  
 ی( لّئاو سق نءزوه)و (قیفطا !GIG ناک) ندنکندروشود هشالت

 cy ال وصح و لاسرا LEH ds ( vv oles ی y دارس ا لحال

 لاچتسا هر هد افآ ین: راعج هل وا ده ون هراطعا نصل ا هر ريخ هج ونش

ad p> دیعاوم هدالوا “Alo io هلو Cy labs ی ) ool.) 

 مالسسا عت ةي رت قيال oF Wb طف بولوا تنواعم یایهم قرهنادلا

 @ راذدتسا هدافا تب رلکج هیمهدنا دادماو هظحالم د سس رد یب راک هلو ۱

 بولوا راج ود هی.داعلا 5.99 بارطضا رب ید ندربخویرییخ دوهم |
 ندنرکدرو رارق هغاوا هراشنسا دن هقلخ هدنس هناخ (یکشم نب مالس ) 1

ele): |محو هدل اح یتددلوا مارآ وربص یب هیلولءلا بسح ( کنم نب  

 نیو یهالادیشر كلولس نا لر دلك هتربغ ندهعقاو tah اه |
 . هد !Aas ولعم 3108 وب ارطم درور ا ا خب دوا دوجواا |



 هک ۳۲۱ %

 BK را دعاق رکا ٭ ردشهزتسوک هجم ضوط Se قد زط هرس ol و
 alas هتسب فص هد هلتاقم نادیم هلا حولو arty cl se dh حورخ

 ظ وحجم ی راقجهیم هل وا هجاهم رسا تا يءالسا رک هسیار ولوا

 یسهیضق لثلاب "بام هدولوا نص هدنراصح سکر ھه دیاش بولوا

Lal lal42( نراسج نادیم هسا ( ahشلعار_  jolie grag 

 رارصا (oul هررا توتاو هدعالو ح راخ كر هرد ( ردرط ۳۹

 alley لارمشانوصح (یهلا)نابر < los نامرف load @ یدلبا

 یری سلو حق نوه رح تقوو شعا اضتقا یتسلوا تارخ كنابلا

 قد هلوا دوفمو بلسم دومر وعش ندنغیدلوا Cit gy لولفا ب رفتم

 اینا لیخرس بناج نیزا * رابدر و را رق هفلوا ن وصح نصح
 مقومیقو یدنکیاو تضهن ند هنندم یراترمضح (ا اعلا لک | هیلع)

 بکار همادنا زان بساهرکص ندن زاغ ged بودا تلصاوم هن (ایهص)
 ه رلبداوا ما رم تمسهجوت» هل تلالد لا زوغالوق نالبروتکر باربقر هلوا

 هنغج هلوا یهتنم ه (رییخ)دحاس كنىرب رهو ینا د دعت كد رطلردیک
 كنبروک ذمقرطبوناوا بلج رز زوغالق هنن رزوا یسلدنا عالطا بسک
 یییدلوا Db وھس Cle یف ah رادعب و برق نو اقتو راسفتسا یرلعسا

 نالوا یس هلم اک تراهم ه دقل ز وغالق ه یدلر وب رابه او لاوس

 ضارعاندلوب وا هیس هد( ردن el (yal كلوب وش) كل دان (لیسح)

silo! (2 رطوشbروند (شاش) )بويل روی تافتلا جد هتسعد 
 یعزع د نده رطوا هلکعد «روئوا (aa CALL لوو

 ass) هللا یضر) ke | قو راذ ) + دارطتسا ۶ ه رلد دمروس رابتخا

 یسەب ع یاسا ty ناثلوا ناب یراعم | ,دال (L هکر د راشد روب
 ( رریصتم BES یسانعم كنس as C58 دشهالوا Foe مسارب برعایک

Zoرط رب رمالا تباہ (دارطتسالا  Greبوياق لوب ىربغ  SIAN 

 | یعسا كنا )ندنفرط (لیسح )ویسابا لاّوس كقو راف ترضح یجد

 (مالسلاو هولص)ا هيلع مایا هدزک ر هنن رزوا oes ( ردیح ر )

ab peeی  LBهو هد شا ایسح  eae 

Rie 



—— 

 : Ct )نیم ز هلم السا ر وس a ssn هد دو لا |

RETR 

a (cain) ما قورو شم روب تراش € ips 

 رب ییاع- الا هب رک قرط هدب وی؟اراطخا یل وب نالوا لزوکیعا ال وا ||
 نک رروط لو نت یکتا هل وہ لیسح bd توالت دح دنکدرب و

 دادعتیرلل وب a Sl a lb, ob ویعا رک ذ یول هد سا لوا نوع"

 بناح " ple ندبح ص قدرط oss 4 ردشلیارب دكت (ort ول (نیسر دنا

ghاک د  (yale) ahمازعا ورلبا هرزوای سر هعیلط (یرمشب  

 یری> لاوحا هلتس درد ید ۳ ندنراسوساح (رییخ) هيلا راشم هرابد روب

 | یی(مود)میدلوا شالا عياض بولوایب هودرپنکلوق Do دک دایالاوس
 راد رخ یسلاها (ربیخ)ن دتکر حول S رلعفانم dw he less ۰ ۴ اهر

pel Lussنالوا راکرد هل تهح درسا و  Casoراعش | ی گتلقو  

 | هدنوصح جراخ نوعسارجا لئم اب ؛هلباقمو ریذح ندتعابق هرهعلق هلا

gollyشعارب و هیصوت  So AT(ندن افطغ ینب)  slam VL | 
 1 شلو راظتن | یاشک مشچ «زکمودق de یت افطغرفن (۱۰۰۰۰)

 بودنا فی وخ یهملاراشههدنسهعمنص !Cathy عوعسمیرلق دلوا ||
 هلیس هعنص كالا لتقو ماعشسا alm یوب ند هدافاو هيلا را ثم نکل |

 esl هنسار جا هر ر ذح و قاطتتسا مزاوا تو روا و راد ی یدوهل

 | هدکعا ناس یلاح تقیقح نک هساردیاوفع یلتقرک ۱ ندنکیدلبا

 | 3 زکید ورو هنب رزوا یس دیا وفع یلتقویسعد « ما بذک باکت را

 یب )وید روشود هضشالت و قوخی (ریبخ)ع الق لاها نوت یربخ
aslهلا( ( (aks Peنالوا هتد ایعوقو هدنعحیر هلو  SUE 

 هدر هعلق هن هلیس همهاورولوا مقاویحد ه دیقح ر tg Salat ) ذیشایس
 بویه هر و رارق asl وا راد اب ه د هلام قیام هو نایت :

 هغلسوس le نبنوح ا عالطالیصح هن رادقمو تیک كمالسارکاسع |[

Choy a 1یسوساح ویشا هیلاراشم ه یدلیاعقاولاوهامنابی ولد  

 یی هعقاو كروک ذم رسا دقدل وا تاتجااع رو طح لخاد ناخعتسالا ٤

 دملاراسشم هد نس هطذاح | ندنکی دلب | ناس هر زوا قباس هجو



CCFهک  

ly Joly ffاردا وشو تسش ندڪ رش تلط باق علق هلتاده  
 os د (مرحقفا om هم هام )لوا @ یدلوا لخاد هتعالسا راصح |

 هلت اغ ی ران i par (ly ade atl be) «محلاو برعلا دیس ترضح
 bes Segoe هلیه ان (هضرح) ءیداو هد دصکر باتهمو نیدنآ

 هدق دروب هده اشم یب (aCe عالق بولوا لصاو AS نالوا نيعت

spell}نالقا امو عسل انیضرالا برو نالظا امو عبساا تاوعسا  

 نب رجامو راحل ابرو ن رذامو حان رلا برو نالطاامو نیطایشلا برو
 ary اهرشنم كب ذ وعذو اهف Le neg هب allo dm pe CYL انا

(aL |ی روک ذم یاع د دکن ار روز یساعد  
GECهرکصت دقدروس نامرف  ol}هکر ییءاولخ  {aaدح  av 

 تلصاوم تاکر لیطءت le نالند (Ge هلک رح ندلحم لوا

 deg ادا (ید )زاغ Dal نییعت فب ,(GS بقعرد هلیسعا
ff421 رف حابصاا  grرش دج“ وشا رک )راب دروہ اشا  Yenره  

plا  dheبولواقراعتم  Glo) AG)ر وکذ مم ویلا قیر زا#  
 نںوخڪم نمایم نوکر ارطد هنن داقم رکید لوف هرردآ ادا د رجم

 ق٥ امز بول ندنرب هک لوا هود نالوا صوصخ هتل اسر

 ?O29 ندئدر مارک ب رام او دلوا هجوتم =d رب 2 Sy هپ هلکو روس

 لافم net ly ٤ |, اهوع <{ هدل < ییددشلوا مايق نوخا تسدرد

ate tbeون از دنس هکلوک شاطرب كلر هرلورلبا ( هود)و یسشلوا  
 (اباها السا هی el Scat رش "یابی bas رزوایساوارارقتساهدز ||
 وبشا حص ءولص هلو ا(دص-م) Kol plul sods لوا یرلترضح |

 دجاسم ے اعا مويلا هدن we (رییخ )و ید دل روس ادا هدیلام دید

 Fa وش ا هر وليش الک | ینیدلوا سدقم دبعم هوا سر دع

se28 گو د £  (aul)ریخ )"اھا یلاعت  paتلفغ *هدرب رب هن را  

 راذک تبون هدنفارطا درراصح ح ابصب ات هدر هک اس تولکح

 كن ایمالسا بولوا تلفغ باوخ نیهر هک لوا hose نالوا یرود

te ۱فرد ی و  Calراه ادراس هاب راسو رخ  oPنیس  



> rt } 
lol oa aسعشلا ع ولط دعب نوصح لاها ندنراکدم ه دبا  

 لید زو ل بل تاودا لم اح مس نا NGI توعلاق ند وه وا

OS ae JY Foyleهرزوا  lalندعالق  able gنییلتم*شویج  
 هد هلیل اقم (هعح سیمشاو دمشو (ail ن رك دلنا هدهاشم
 دسو قلع ین وصح باوبا بورک هن راصح سکر ھو تدوع اردک ود

 یسحالطصا یانعكسجت (Lal هک هدناف ۶ * رایدلبا تع راسم هک چا

 (shut) 9 (نیع )و (هقاس)و ( هم دقم) برعلانیب هلغلو هباک ند هعطق شب
 (همدقم)رک روناواقالطا 4 ودرا لوس نالوا یواح شب رلطخ (بلق)و

 (یبدخرح) کو هکر دیس هر 5 لوا هرق ن دیک هدنسو راب ۱ كلود زا

 رک ودطح - نانلو هدنسورهک لا كنو درا تالذک (هقاس) @ رون د جد

 نالو هدنفرطعاصلنودرا (نیع) هروتلوامبعت خد شى ارخۇم) اکا

 نالیدب رو هدف رطلوص نولو یلباقم كنون كل ذک ب ولو | هيم سه هقرذ

 دن Ad رفولتلک لاو یطسو كاودرا !jas وا رم Anas ( راس )تد ەن هقر 9

 ندنوصحباوبا هل لازا ولم یسلاهار یخ .(Cp روش د (بلق)

 یی رط Be هدق دلو" نوبامش نیب Gilera de دومشم یرلک ربا جو رخ
CTحابص ءاسف موق ةحاسب ال زن اذا انا رییخ تبرخ ريكا هللا إل  

 EP ر بو روک ی ایمالسا مایخ هسا رابرییخ ۾ رایدروب oy} رذنلا
 ل اوما هلبرعپ I نب (مالس) ندنرلق دلوا تشه دو ف وخ

 Cel )و (بعص) ینیر هلوقم sled dl همعطاو یب Nes دالواو
Jylo>عاعج الاد دنراصح (تاطن)یراثلو اراکب و برحلیاق هلعضو هن  

 بولوا دتشم یل هتسخ كنم ن (مالس)و یراق دلوا راک رد هر هلتاقم

 (تاطن) هلتفشمو بعت راره نکش ا قمر دس هنج ورخ یخ ناج
 soll‘ قلوا لوتعم هدب رحنادیم دوم رشعمیا ) فرم هنن راصح

 ۱ aa Leadcks کنداناداربا دلو (ردولا ندلوا pul ه دم السا

 رالاس و ه prolyl هر اعم یدصتم هلتهجیرلق دلب او هنشیدنا ید وشن

 رها كرانوب یرلترضح bls) لجا (ale توبن یا وللا روصتم

 یداهح لئاضف بوروک ییرابصعت نالوا hee ده ,e هعفادم

 4 للا



 || تخادنا ندراصح یالا hose مان ( قیقلایبا نا هن اک ) دوخا

4) ۲۲۵ ۶ 
 wk هدانئاوب هرلب دروس wis; ler pl ی الس | اع هل اس

gleدلحوب رکا لرکاسع هللالوسراب ) (هنع هللایضر ) رذنلا  

 كلبا ناب gai bale تاظحالم هساکد abl و یاضتتم ینا تماقا

Gaulیسلر وییاوج « ردلکد هلا یو یاضتقم بابحاب ) ویسعد  
 ote Cols كن راصح (oles) یسار وب هللا لوسراب ) هت رزوا
 alle Able نکل * رارولوافقاو هزع رادقممزب راصح"یلاها هلغلوا

allenمقطع |  pS:هروک ذم راصح هللا رلناولهب هلجج هلیصوصخ ۾ زدنکم  

 كا تباصا زب Lal sgl رلنا * رلیدلوالادجو كنج "هدامآبولو اعم

 تعنام شکر اود یزهعلق Ul هراقوا نالت ندزب نکلو موزح یا

 ! Gadaیخدیرافج هصاب یرمودرا ال ایل قحردءولسو یهیدب |
 دلتهح اوه لح pA رظن عطق ندرلنوبو هر gh هثلوا لومأم
 ٭ Ko رعتحاتشیراذوا جا رم هدرزآ لرکسع هلل وا ,Ste مخو

 هحاسلا یرب ندهدورسم تاروذحم هسیارولب روی بی وصت هچرکا
Sune,همهناکهدنب ةعلاطم یرادت كهاک  leدنکندید (رولک بس  

 یہ هنغ دلوا لوقو قددصت نیهر یس هناشدنا ر ود تاروصتو

  atنب  abمیجر ) هیلاراشمو . یدلرویب ماعا ( هنع هللایصر) (
ebتولطمو هنن امو تو لع  dleقفاوم 4  ous!ضرع  

 | gh yg رارق هتعع هروک ذم لع هجلوا ماشقا ندنکر دابا هدافاو

 Noss تزرابم lp یارجا dl ( تاطن) ياها نوکلوا

 as راددنک an هللا ذخا یرلقوا نینهآ یراقدتآ ندا راصح

 یردارب ك ( هلس ن دم ) نوکلوا * رایدلبا تع راسم هیهداعا

 شلرو ہلکا تع اصشو یرل دراهمظا ا هللا gay هلسم نی (دوڅ)

 قيد وجو فعض ىس سلاو هسا تلقت هلغلوا Ga Cole اوهو
 یراوند كنبراصح (CEU هحازتسالا لجال ندنفیدلوا شلیا مازاتسا

 (om p) ندا هدهاشم gatalyl تحار باوخ ".دزوناز دنسهکلوک



q 01 $ 

EN او شسزا سار as el a Melb 5 1 Sabi 

 ‘ pels لاصبا هوامش روصح هلا ا لوا هرلاراشمو ee an زول :

 4 رخرب لر a ul عف ر هرات a سر یلاع دن یسرد كن زوبندنغیدلو :

 هللایصر) ۰ yack لاح را هرکص هک ek < ود ملأ شاراص .(A هحراب ‘

Gace :نالیدنا هه هدق دلوا ما شقا  Ssدهاک  tessیس هتراو  

 هیس دظداع مالسا هاک هع> هذع هللا یصر (نرونلایذ) باشن

 ۷ هوالع ¢ © یدلروس تع نع( ales ( راصح تاذلاب توئلق رومأم

 چ هت دص ل یسی رب بولو فی رش )218+( Sl هدارغ یازخویشا |

all ces |]لناهنع  Jamelمافمس عرب لوم** ندنس هدرپ ی  

Salناوئع (  Ms oO Los abنیش روج ذاا مالسا هقراذ تم  

 نينم وم ale Lele (هنع هللا یحر) قور اف ترضح (اهتا#

 | ناشرپ یدوه رب هدنفارطا یس علو (elles) هدنرب CU ییددلوا

oe :سا درد  aلتف  feo!ص  eoاحر كموق رم  Albyرابخا  

 ۰ راصضحا هنو اه ر وضح دن رزوا یسعا ,Lil نام Sool رابخا ترسم :

 | راسغتسا ندیل ام فمثلا مطاو فرط دک Silo نررسم ریو

 | كراتلوا هدنصا تاطن عاق نکت الص تباهص مس اقلا اا ب2 هدقدلروپ

 || فرمثءو SIH Solel یراروعشراصحو سارهو قوخ یاعلا a واق
 هنس هلق ( قش) all یراصح یرلقدلوا aah وب abel ساردنا

 ندنر هعفاو تاکرح SS هدنارار 5 هداروا سلا

 یاعتر وص هد رهس slp قدصوب ذك كل lL» ELE دلبا لالدتسا

 (یراصح تاطن ) حایصلا لع اولا قو شعد (رولوار وهط

pacts! eo54( و دعاو ( قشر هدعد  lps BA)هج  J Las, 

i> rabوا کا داتعمرب یرزوا ماشدا توتاوا همداصمو  S ¢ 

 1 حابصلا de Ot Salil رارف جد ندراصحو aad لوا را دوهو

 | ماعا هنس pole یراصح ( بعص ) dee یر وکذ م ٌهعلق
 || شااق چآ ردق نوک چوا ore pole وب شا مالسا :ازع هیدلروب |



 اطهار

 ۲ شع هی pile. aS ح ندعوح تباه كنهاط یسهلبق ) سا )

 (A راصح SS راج uel )۳۰) نفی لوقو (۲۰) هلتهح یتددلوا

 ضعءبرولغتم ی راق دالشاب هغمالتوا دار هاکارح هلحورخ ندیعصا

 حج لوانتلا لحال هلصذ یراراج !Olly رکذ ندنغی دلوا ن دحوم

 - ناتج عل (اده ع راوش راوسهش ) لوا هدانئا یر

LY |لّصفا هیلع  pam Cbsیرات  Jods)هبت موب بولا غوا هن  

 ندهعقاو فعقوو بارفتسا هتسلوا شلدنا er همعطا ردقلوا هد هقاضم
 ندن راک دلبا باتش alge یاطعا باصصا راضحو اوچا

hl Astعابسلانمباتیذ ناویح لک مو سنالا راس ام نالا.  
 ملو نالعا نس هل اقم ( مارح ةعتم حاکنو ر ویطلا نم GIF یذو

 لمح هغلجآ دعب ای یسهلبق سا یب * رایدروب Oke ینتم رح كلراج

 مالا دیس dle منا لو !Giz OAS هلت-مح یراکج ay هدا
 انعا هن رادم abl هاکرد On by طح ( سو als atl لص )

 كنراترضحكالوا نیشنهش یاراتسد هد هسدارلب دابا لاوت یاعدتسا هلا

 gatas دلوا لاول !Dao هرادا ce اع هدنرلت وامه Uk دزن کد

cpl}یظعا نيلم حقا  Lay oy etlبيز یساعد ( اماعط  

 ةلیس اطعا pn ph pla, ( ate aul 62a) هرذنلا ل ن تابحو ناز

 ندنعب دلروس نامرف یسلدا میوه هر وا ( بعصا ) راصح

 تدمر هلو مدقا ندمالسا "یاس طوطخ coll هروک ذم “هلق

 pipe تر دک سلم راص> é 5 Se ند هرحاشمو (a اعم هدب دم

 زارحاو ماتتا oS اخو ها عاتم یصحالو دعدال هلغلوا

aSمارهو د ارح  gall9 هساا = كر هعلق راس  Epa wer 

 هنسلوارب ليسو طبض *, دروارب هدنس هعلق ( صوخ ) نالوا نیتم
 حد کوب هلغلوا راعشروم oe Elle * یسرکر وک ذم راصحو شوق وم

 ca eal bier عالق (sly ۵ anus ول Lo gla Aid qu Ase 7 هوقرب یربهاو

 ) us ) ه د صا ی ادسا هسلا نرقلس اوا هلر رسو طرص

 هدانثا لوا ه hoy وب رادتقا یاراب قرص هلو یر كن راصح



TAY 

 | تا دوجوم هصالخم تاناک "هدمارس ( ateرعدنفا ( ةولصلا لضفا "

 ناردا ند سش( غاس) مو لک ندنفددلوا التم هنسلرغآ شاب ع ونرب |ا
 ? alsدست 99 ملا راشمو »رانا قوس هر هکر عم هللسد هت رب ند

 ۰ یدراردنا تدوع ب ويم هل وا حد رهطمو ت زراس (pre ردو

(Els) OSGنرع )ی  (LLLرتظدب كمنع هللایصر  | 
 | عور قرەلوأ هدنحراخ هر رشا تقاط هيلا راشمو شارو هنن دوم ۱

 یطبض و محف كن هعلق GAT بو دنابرقت هراص> نماد dull تزرابم ||

 ۰ ردشلا تد وع اسو أم بوالکا یغدلوا نوهم gal تقو

 نولیردن وک (هنع هللایضر) قیدض ت رضح UTS یسهتربا |
sy Zo Ul ||هنس هجر ولوا نرفآو نیس .نیهر هل هدمارک هکب الم  

 تاتتح طقف gl یرداه و تعاصت *هلع اعم زارباو یربلد راهظا
 یتسلیا لاصو ضرع كرفظو ©? مادنا نینزان مارالد دهاش ریدق بر
 opt بانج GS یصجوا ه ردشمر by ق وع ید ن وک لوا

ulرع  lyباطل  an ) acan| eo)قر هلو ارایخا رکاسع رالاس  

 لادجو كنج "ربات ل اعشا هدنراک یراولد كراصح ردق !vast | ماشقا
 لافتشا هتلاسبو تبالص pte لس (cob ندنو ڪک یادشاو

calهد هسا  aeرفظو 9£ لیداق داش هرزوا راصح باب  SI 
 هدهعفادم رها كنسلاها یراصح (صوخ ) هردشمامهل وا قفوم

 هعلق بولوا ساب "هلیسو هرهسیک ضعب gel تابثزاربا هجردوب
 تيس وأم هرهسیک لوا هک یدنا Aalst ديما عطق ?Cpe هر ونڈ

 اّذغ ةيارا نیطع ال هللاو Gage نسح مغ ماشقا یکی دلا ناربط

 ثیدح ( هلوسرو هللا هبسش و هلوسرو هللا بح هب دب ىلع هللا هی الجر
 نالو | bb كهنع هللا یضر هلس ن (دجا) و یزارط زانا

 تراک | تفیکو  هردشلیا رو ذص یسهدزم ییحهنلوا فلت )<<(

 تکو شیامه غ مم لوا اسب ندنکی دلبا ترمحو دیما نیهر نس هلج
Jal 3:5وا تلودرتسک هراس هتداعس  Cy seraهر 99-25  woke 

alsكن اضترلا (ىلع) ی رایضعب 9 رلیدا تحار باوخ رت ندحوم  

 د هللا یضر 3



۹ | 

۲ 004 

 كنب رازوک طعف بودا قارعایتفت دلوا ناناش هفاصوا و (هنعهللایصر)

 ءان هتفیدلوا مورح نداتتفا مف رش lis وبش | هلتمج وب و لولعم
 هللا مرک (ردیح) بانج ٭ یدرل, دلبا راکفا قرص ندلی و ات هلتروصلوا

 رادید هلرساهتب الم Exe عجو خیدلوا راجو د مرازوک ) هسیاههجو
LS wreبولوا م ورح ن دنس هدهاشم  colنوسلوا مهعماس  

 لواو تکرح ند هندم كرهبد «نوسلوا م ورع ندنر راتفک عاقتسا |[

 (ینیرخالاو نیلوالادیس )تالکو BEI تلصاوم همالسا WK کیم ههک |
 pe هند رس یدمرس تلود Jal ردا عاعسا =Aub b یو 3

 لاصقع (تیطعا اا عفام الو تعنمال یطعمال مهللا) هرژوا قلوا |
 هاضرو ملس ols nds“ عل صو ko ا ی "dls لکوت :

ffىلع ٠ ىديشموا  atlهلا  Cleeديشر وخ يح  lbنونامه  | 

 قیح تولوا بارط ضا هشعر راحود هلن افتلا دیما she)! ee هدنفارطا

 SU هدوعوم تماخ نوک لوا هذع هللا cor  صاقو یا نا دعس)

oll |نالوا تسلاح دن هءلح مدنساذخ (رشلا دیس رعد ). هرزوا  

 عناق هشوروطوو شمروط هرزوا 53 تدمر هدنسهرایع ?a\s ماطر

 @ stalls هغالا هلیسوزرآ قلوا یل اع رضا دومشم ت وي ههل وا

 (قوراف ) نیمروتک تراما یادوس هنب رطاخ ردق هی هک هنوکلواو |
 لصاحاو هردشلبا تزاما یوزرآ زاریا نوک لوا ( هنع هللا (gen مظعا |

 یکم دلبا رب ونت dle تاهج شش x یارآ de دیتشروخ

 ی راترضح (a4) لضفا هلع ) تلاسر تعلط و gto ye بق اعتم

or :هلحو رخ ندنرلت داعس هح  selزادنا وترب دما رک  ASS 

 Lbs رهظم یسو زرآ حاورا ر اط :كمارک ت اکا هدانتاوب هکر ایدلوا |

 ءاوقا هنايشا زاس هنال هلیساوه قوا( سو هيلع (atl boy lit دیس

 SED لسو هيلع ail bo BU . یدنارلشاوا زاورب یایهم بولوا

 HT هلا لوسراب dD ندفارطاو باوحسا. ter ( ردهدرن بلاط یا نا

 | نوبع شاپ ابتوتلواندنکیدلیا باوج دخا هدناوب Cel یر زوک



 فطر

 BIS اافشن اعل Pk الا یوناز ید لب وام راضحالاب

 ۱ ,bil عف دن SY مضرات زا رز ,{a رلعر وس هيلا راه هدید ود

 هکمروتکر یکن ندروغوارپ lee راضح ندنغیدلوا ملت ,دنازوکر ون
 | زاجا تاک (رقلاورطا ete بهذا مهللا ل دعب زایدابا ب

CET? SADA IE MO Ny py IIIA 

yey 

ih ei Reta OES هک 

ITY! 

 نالوا صوصخ هت راذولاسمه س دقا ندب هرکص ندق دروس امد هلیساح
 هیراضم feb ) قیلعتلاب یراقفلوذ مطاق فیس هن رانایمو یسدقم هرز
 شک ید زا لبق نم یراصحلها هد صا لوا بويعا هل هنصوصح

SEM تقفاوم ae TT, نسالبا توعد هر هیعالسا تفایض نالوا pels 

 رب هنوح @ ردن اسآ قعلوا هلآ اعم هسا , otمالسا  Kelقلوا بس

 قدصل هود ی عرق قوج ر ه دقح قد رط  Yl EE(ن د

djshn و ضل وفت نب د یش( عاج ) هن راب ردح” لام داغ الا sable, 

 هیلاواشم هرابد روب ارساو قوس 4 هراس نادیم : alahراتفررپ

 باب نب رش( عاج س )وتعز نا ذج ءوطخ هنب رزوا ا( صوق) ٌهعلق هلا

 هراصح  tadزکر ھن رزوا شاطر  abl"هدامآ  sheزاها هدقدلوا تز *
 غی دلوا ےک كمالسا رادرس بولوا روهظ یان روص یرب ند ھعلق

 تدوع ندنکی دلیاباوجذخا م دلو ( ر دہلاط یبا ناییع ) وتاو جا

 بوډا  sDح هر زوا ترص نان وسوم رشعم  ( SASنوک و هک
 راشم عقاولا نو شعد (ردلومأم باغ | یسل دب | طبض رع راصح |

Arlee =وگو ندتس هزار بش  Asisکات  reهردشاوا ریس  

  BSبح ر دار ترا لتن £ 252€ |
 : نر هرانهطا ی sob 143 و 99 ad الوا A دوه bey es دم م ول

 tak نداها ی رس هرو 4 Jab "لر اعم a ۳۳ یرلقدلوا هدنکا راصحو

yj gles :یراداوه ماطر (تراح)یٌسادنرق كن د وہم مان( بح <( ەن  

 E هداه ا هلادح و كاج نادیمو تأرح هد ورحهراصح ح راخ هلا

ateدل رب هال شا ینا تو نا تز  aksسا لا ین  
 a. ‘dm یرلک دانا ارا هلیسلوا (اضت ص ) مشج دوه شم

i 
i 
i 

 ۱ هراب دابا میخ نيشن هکم رد يرک ذلا فلاس ترا هلا ۱



 هک ۳۳۱ #

REE rJ WEEE | 
 یال اب هلیسهروک یتفی داوا مالسا عت لوتقم ll راح یشادنرق (بح رح)

 | DEED یکیدلبا لزل تم یل اع تھج شش بوروا هرعترپ ندراضح
cleبح رم ) ( لطب حالسلا یک اش opel) Got۲ انایحا  

 | (برضي ال ىلا یاج نا)( بتال تلبقا بورطا ذا) Copel اتیحو
 | ند دوهم Salle eae کت <| تاه اہم یاربب ناز نس هب ع( رعش)

 تز رام بلاط هلج ورخ ند دود هژرانام ره فکر د ole é اط رب

 BEVIS هکر دشلوا توطس نز هرعن هلیس هلاعم (زرابم نم له) و

helpند ريخ  Vleiزور لوا هدلاح یییدلوا  oreتاق تاق هدزو دنا  . 

slayبولقاط اف یناوبولوا كلاتیطغ یاب رد ج اوم نوش اردک  
 دیقو,قلا ) نامط) چ واهنک رابم ان 4 وقر هنب راص هما alan هثشاب

 تیوقوشمشیچ هن ادم قر هلآ ز رو ک رب هدنفل sl . (ردمدنلقن
 @ یدیشلوا ندح og eso یردارب زوسداح el هنس هیاصا یوزاب

 نازل د قیاهم Dare و توطس نالوا راک رد هدنس هن ارورغفم مارخ

 ?GIy VA یریغ ندن راضب قورعو ندنکی دليا الیتس | یم السا
 دنب و دس یح مراذکهر ars) هلایصر) ردیح تانحن دن دل او

lene) Core vise Gilli) alهروست ثیلو ماا  ) SEY 
 (زجر) (هردنسلا ليك عاصلا ىه ف وا) (هرصقلا ظیلغ نیعارذلا

 (ثراح) wal, desl (بحرم) * رای درو نابزبب ز یی راگناتشهد
 هلمحولوا یص)اراشمو قلوا (یر دیح)نوخ هنشت نوعا قلا یماقتنا

 ت دالج ربشترب هلا راشم le“ مس هلیس هسیالم قلو هدنس هلباقم

 نادیمدما مس لوا ندن کد دم هر دتا تیاصا طع بو دنا هلاوح

  گلتسد رب یرلتضح Cage و هللا مرک ) تبالص راز هشدر شو تمارص

statusو اقلا هبایغهاسیروک ذم (بح <( هلیس هروغ  soندناهدهاشم  

 (بح سا لق نما مالسالایجیلع) Gy ندراصح aX یا یعف

oe} las)ماسلا  dhe 15> ey ( ailراشم  Les op) 

 یاله عوفو )< (.s Pel(< نالوادوم رهطظلا ء وق هردشلا
ine۳ ۰ ۳۳ د  ae 0 4 ^ Aa = ۳ ۱ 1} 4 oneان  

ama e n a eo eR a ones een ۱یر مس  a RE Tamasدی سس  AN ree rca ea) a HS AE RS SES SN 



he rC % 

 (ace ل( ر دیح) بانج ندرب نس هلجو روعش یی Qa ne “لاها

 نددومیاسور جد هج اهم نالوا ندنکیدلباروبګ هموعه هنن رزوا( هنع

(A)هلکعا رو ره ند هب ( ردیح) عیب "هرطتق بق اعم سرب رب رفت  

 (eso رارد wg | Ole هراصحنورد ورارف نعد قیتسلا ةي

 یراق دنلوا مادعاو JS Bane یاس ؤ ر رفن (۸) رک ذلافلاس

 هعیس یکی دانا احا + a>) oS pea Sy نددوم دد of هد ایا

 یر ندو اصح ندنکبدشود ane ~ 94{ 31 لمد فر نالتوط

 روک ی مااا زاشم لاحوت * یدلباباتش هاد وع هوان دعلق هلراصتخا
 ناناتش ہرا صح نک دانا روع dae |, 99 Ody یراصحاو

 ندنرب یی هعاق بابنالوانیتمو یوق ندر دنکسا دس قر هار ندق دنخو
 نالوا دهاشم یلاحو و ٭ یداوا نالوج Glee هقاک او فارطا هلعلق

 ot { و دن نرود ا ت اوا تھم یر رداهم هر ريخ نوصحو عالق

 »رل داوا نامابلاط deb رش ع ال !glad ealllell ears هل امم یاراب

dally leanه لود  ulع ول  eaد وئح هلعصو هدن رزوآ قدنخ یدرو  

 ,کصذ دق دنلق Sb Che *هلعشمو شالا را مما هر هعلق نورد یمالسا

 hus) لایقاو ارش نیناعربیخ هم دملا باب یر یع)هدنزاهناش لاعقح ’ajax وا

 هللا یضر) ردیحںان جک ر دلوع دارطتسا 9 ردشلدبا ےظذ یس هح دم

(atsناعلو بوراب وڏ نسو ہد دوو  Seok!هد راصح راود راح نزار  
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 SS SS a گر و هه سی ی ی و ی سس -



: 

% vi: # 

as هل 0۳ gel اقا ما ast دو eae لوتعم ی راقا tf 

 هنام رس gh هظفاح تمدخ sal وب هلتسهظحالم رولوادصق ءوس

 بحوم هلتسا یکی دلبا دارباو شمر و Siler (مدلیا دع ن راد تحار
 (CS gl اا ظفحا مللاژ هدنفح Gores دلوا نولامه رطاخ حارشتا

 شوکو نوتلامقاو .دنراضارا (ملسیب) هردشلروب 4 كين ظفح اک

 حاج )نالوا ols و تور لها كن هلق روك ذمو ف رضتف كن داعم

 هلغلوا شا تع نع هندن اے & هلی رط ole هداننا لوا (طالع نا
 “دوس هج بعع ردو a دلا عاعسا os دئاوا حد St عالق

 هللا لوسراب )ق ر هلو! فرم هلن اعا نرش هد یا لوا بولو اتلاشر اکران
 !ad دلوا ماللتسا ےب یدعش !als مج الآ دند رک | كسالاها هکم

 ندنفب دلواراکرد یرلکح هدا دنعت هدم ز ی ادا هسا رارولوا علطم

ral gationهرزوا قلا  LEانوک ضعب قرلوا مافح بسانم  

cdeزن ام كلبوسر زوس ر روش  Oseتصخر یاع دتسا هدنلوب  

 Ob هت هناش رظ ت و (ارولارمخ ) لبق et هتکیدلبا

 mean 5 ی امفس ه ردلوا ی سوم IR )یار

 هل هدنما ییا هم اربخ ee ue خد دالوا الیتسا لرییخ هطخ

 tages تیعج دن dale مداح نال د (Clow ani نوکره

 هللا یطر) تطالع (Cle) @ یدراردبالاوسی (ریبخ) هعقو ندروبعو
(aesرط میخ  oraقیدودو  a coneرار  sa. \cle ld | 

Iلاح كن راد دوهد  deatدلوا  atasود (ردیمراو تكعالطا |  [ots 

 | ماش تداو> نالوا هدنب )هلا عو رش a lyr جاج هنر زوا یرالبا
 = | هلیظعل لاک نس ودنک ندلحا یکی دید (ردقفاوم هک ولطم

(a) Jal۶ تکیدادااعا حاجحاب )نیک شم دی دانض ۵ رل داد الاصاا هن  
 : Cah! A? lal 5 هداموش ¢ یداداهلازایرما راوریصرتا خر pile بخ

 | رخ نالوا. دغو رد رکا ) نویلشاب هازهتسا یرایشی رق هلیسارجا
ACSA ad |هتماف  ao eSیراو سس ۰  CBM ryنوا  

y p> ee SS و دی Se رو" Sa RDG ٥ GET SA Ee کک al EE a RR و Dita ose 

 4 ول
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Silke 2هک و  olla! Cut)اک اف  eg les, EFلیحص  

 (مالسلاوةولصلا هیاع) (az) ییسضعت ghosts لونقم یغوحرب بودا

 قارش (لسو هيلع هل لص ) ی CA) gr هری دلار بار هلا
 راک | نال وا یس الیتسا رمشعم هتک ی راب Sl بور وتک a هلیاحصا

 هار و مب ۰ ر دن ALT م دقا OE مادعا ه دنس ههحاوم شد رڌ

 هدةَعلوا تخورف هد (رمیح)عالق بوشوا مانتغا ندنایمالسا هنا مکلکلک
 .Aj هرعاد Db تهاسم (an رام كفارطا هد هعدابم یلاوما نالوا

Ks) Sal۰ یدید ۲ رد قب هن راکفا كتا لاصتسا یمزن الوا هد(  

ois és i JTL >»نکیدا ره هدف هکن وساوا  PS tsدص اعم  

 BV كهملاراشمو تعراسم سسشدت ی رکی دکب كر هد ( ردشلوا

 همیاشوب نکل @ رلیدلبا تشاسم ی رب رب , دنصوصخ ملتو عجب
 یاعفنا نجوم كننموم نالوا اف * هدر "یراوتم eRe تقاط

 عج هنس ale ( هدعهرلا ا (ea 2 ندرب one ندشدلوا

 (هنعهللایضر) ل (سابع) هلیصوصخ و ¢ رلیدلواترسسجزر رکشابولوا

 | نیمناج یک مه th ol ندنر بولوا : لصفتم نر

 ندنغ داوآ بلسنم نوت نوت یر وعش هدهساا یدنود هتروصزپ 0

Jagd6? هک رد هثداحب  el)هک ) (اضیبتلم) صباقن لاک او (ارقلا  
  ردیتایج هتسباو ل (مالساوزولصاا هيلع) ه ردشعل وادعو ند ههملا لبق

Caan) ulesفلخ م دندعو  Sashسا و اما * ردر 5 دد  

 لاس را هج اج یمالغر Lar ablal | نلاقم © ردلوجم هبناب بی رغ

 قلوا SY 4 راه یدتا لاوس یتعرهح لز هلداح یکیدروتک و
 قحا هردعفاوم هن ولطم كنديهلا سبح OF لاح تعیمح) هرژوا

He oeندرایغا نوک ب ی  Meتقو هک رانوسایق  or gbبودیک  

 ans هللا یر ( ple) ling ندء Soy و ینب اوج € eo by والم

 دازآ ندتفردیق یروک دق مالعن دتعد .دلوا نوع هداعلاقوق ندا وجو

aisمراحل هدر ید نیم هاش (جاج)  ut)4 ( 



f ۳۲ 

 هد هسا یدلبا تعراسم ,ربعصل انام نام و تع رع ays) هللا یحر)

 ۰ ردن هشهدمهربخ كکندلنا ن Mel alle + نیسرلبوس 4 جاجا )

 Sle a 9 یک وحما نوسلوا Mace es هس ول @ ردن كلکىدر واکب

“peiدارا شم هدک دید (نیسرلد وسزوس  le ) LDدنعهللا یصر (  

 Flach ene ( لسو هيلع هلا لص )ی (oF لغو اكکیر دارپ هکمرابانیع
 @ مدقار هرزواقلوا فافز هلا دریص ۶ یس هع رک كيطخان (یح)

 هزافکر ط اش جا ۶ مدلنروق ندکر ش باکرح بولوا نااس* هدنب و
 ۳ ه دنصوصخ كما 09 Jes هلفرص راز وس قفاوم

 ىقفاوم همتا ems وا نوذأم ( ندلسو

 ۵ ۳ ار ه <a هدنآ تدوع هه دم ast و ۱ هلتمح م ۱ دن ول

 عادو مسر lel لر هید « نیس Akl زار یاشفا eee وکحوا

cud gheyتعاسجاقرب  os bل يصح  tle lalaبو (« ICE 

 اش هدنربخا ثلث كن هک abl ذخا یتسایشاو لاوما ناناوب مدنس 293

(ena) ۱هللا ی صر (سابع) ترضح نوک درد كنشدلوا یه اتم 4  

 ید" و ,Lec هدنلاداتعمرب وید دلوا هرخاف سابا سبال ae |ا

We |]طاسدنا  Lrgتع ع هر( | ۔اع تد )فرشلا محطاو فرط هلتش  

 pees رد هر و تا te Bic هر aS فاوط یارح او

OK > Syلطفا با بوروك یتسهلاطسبتم  STكيلطم  gatas 
 GEL هتسود هتوبث هجرد ینیدلوا nel هدنلا لراب (ns Cae نالوا |

 »رد اک د ,wx عالمان تکرحو بس ی صا رکا ترسم زارا

andyیرماد ةشاشر دوخ اب كعا قرطرب ییادعا تت اعم هلبا لاح و  
alt :كمر دنوس یکنو رد بانا هلا  pr)نیس ) salقطارب  

oo |رکف یا ) طقف هرلیدلوا راکرد هن دار €  Sleندا لارخ  
 ی(دع) د ا یوزاب نالوا شعالغاب 4 دیس دو توک سل رف “0 دیش و

ate)مالسلاو ءولصلا ) Bt:نظ یرواوا ناشر و نوب ز ندک ارشا  

pat |كل هل داح نالوا نک هع-اس لصاو *ل زس هک و بلاس ٭  SDE 
 | یە (ریخ)عالق یرات par (ola fail ale) cE ف قرهلوا 0

 & رج
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 نالوا مانتغاو مهطن abl pice ناص! ye JS و لار <

 ریڈ کتوریف وت یتباحص!ناماسو Sas مست اب یی ہرث اکہ لاوماو یراوج

 فرش SU Soh هیفص م یس هع رک كبطخانب (یبح)یتح * ردشلیا
 لرد اباوجذخا هرزوایدامم ( ردشلوامالسلا هيلع )ی (دمش)حجاو دزا

p> aloیاصقتساو هداتفا هت  Pal Alte: aSهلهو هد هتساا راب دلوا * 

 ندن راکدید «كدب وط ن دیک یربخو uD هدب ویا داما ,دالوا
leنرچوا ند( هکم) وتیاکح هلیمامت س هدافا كجا (سا .ء)  

 تیاور یتکیدلیااداصو ض عود( هلا! تعاو تق د هرارسا AF ہے دمازوا

 ,دنصوصخ مز لیصحو بواوامالسافرش Sob كج اج هکر ردشلیا
 ید هلتروصوب كعالسا هوکشو ناش ند: Gall ترسو یداش راهظا ||

aayهع ۱:۶ روصن "هلصوحزا ج راخو یاوارپ  pleداسح یساوا  
 * jl apne نیا تیفک و شا التم هشالو فوختلع یهیشا رد

 ( all, ott هلو ( ووا اب عام نیهر guide du € دا هر هکم

THRARE از امان REE 

ETS Hoo هدنن اس یسازغ ل رق 2 رنج و RE 

 sank \ ییسلاها (كدف) موافق یییدوا الیئساو aro ie SF Ma ريح

 لاصیتساںولکح ر Thus ay لرزوا هدااحی رکدعا لو ةوكعا نوعد

aly!هلن اب نی رلقج  Setءرزوا كابا رب  Gat)دوعسم ن,  Sale 
 هد صا یادت اهوا یرایادف )3.2( ا مانعا (هنعهللایضر)

 (تراح)و (یسان)و ( ماع)ن دنر ار دا ne ( هنعهللا ی حر )) aoe یا)

 رداق هب ضو برح) هسک نوما (Comp یسولوا كراب دوهب و
tee)رد راشلواشاوصو كنحهدامآ ,دنراصح (تاطد) لص(  

 BAN) نیلکتوت هزب هرکص هدب ودنا ناب رک od ندنرللا كرانا ab وا

olsر زوا تاوجوت هبلاراشم ٭ یدنارلت درب و  als axیه  

 :a رع رلکوح چ 0 D قاهاناس دنارود عن <1 نودنا تەجر تابسا

 كر وب ی و ردق 4,44 دیا ol ب را راکفا ass ٤ كردنا رواشم

ly |ند < عالق درخالاو شعا زاب ضع  Cel)كن راصح  



i aie i oa79 م  SSنایعا ۳۷  
 ةواصلا (ate لسرا ناطاس "هدرارس ف یدو Gly نددلب

 هنس ر ن دنراق دلوا شلیا راقتفا ضرع هلبالاذت ناک وران زا (همالسلا

 ا شارو رارف هیدداصم Abt كلر و (je كندیضرا نالوصح
 (B نرضح تف الخ جد gel فصذ كن Jar ونس تالو و

 هرددعلاهلاملا تس ۰۰۰۰۱ (ate ( win ao هللا یضر) هدقو راو

aةعقو {  del estoyهللا مرک یضترلا  DEER Ker 

 اوم oleh ne Ate“ لح رح (le) و تدوع ند(ریخ)

 اهیلع ) تلاسر یارطم نلک IS عدو Gh یدنکنا كنوک

wipe GACیزید (ههجو هللا موک) كن( ىلع )ترضح  
 (cbt رونا ند نکا ناوخ "هدامآ قرهلواتحاتسا هداهنیس هشررزوا

 هرخالاب ۵ یدیشعا دادتماردق هب اتفآ بورغ بولوارهاظ(یو) راثآ

lkeید دزروب  

 توف كن زامن ی دنکبا ی (ردیح)باثج هلعفر نرل رمسفا تداعس رس
 2 اتو chek} تیاص ) بو روت فیش اتم یوا نوتا
 ناک هنا مهالا  ندنکیدرب و یباوج Cail gu راب YD هیلارابشم

 د aj Jie = Sak cl هيلع د دراذ كلوسر asl, ke اط ىف

 نکیشمرارفراوه هلتمح ی وع كب اتلاع دیشر وخیقاعتم ینیراقدر وہ

 تیالو بارحت مامالواوراونا راثا هنیعز یور هلبا ع ولط az ارآ dle تاتقا

 بو oat yall 3 هرزو | لاح لو ا ردق هر ها زام( هحو هللامرآ )

 Ble ردشعل و اتاورو لعن ند (اهنعهبلایصر)س۶ (تشاعسا)یییدلواشلیا |ا

Eکر اه  REE 
eeدک رد هدنناس یرعلا یداو یار« هعفو 3  wee 

 لصفا ats ( یرولا لس هکاا یدوع fase ناز )واش ودر

(Lis!کت  at)ی راج هلوا لابقا شح هراس هنس هلح رم (ارتایداو  
all cols)و وم( ارد  colo1 یرلک داب هدنا كرادنو عجندفار طا | لالدتسالاب  

eا  aeمالا | یودر ی  cals)هر (ارفلا  



£ vio % 

 ats ۳۳ le AIS نال وبعوقو ae والو و شح توطس
 روک دم مول ندلجا یرلفدلوا راکرد هر «alla بويعا لوف قیعالسا

 (Ply B29 تزرابم مسام یارجا ییفرط یکیاردق هنماشقا |

Ueهللا یضر (ماوعلا نا 05( و یراصذا ( هناجدوبا) و (ادخریش)  

 دوان ندنایح یارج دود دوه رفن )\-( ay رات د الج غسن ” لرهمع

 ايشا عاونا ندنغددلوا.ش جلو ناشر یر Aha زی تولیدیا

 هرکص ندق دروس مستو عد زوت هارغلا نيبو ماتعا ادعار اعس یی هعتماو

 كل دیا طض هنصاشل Gb ىلع یر هونس تال وصحت

 ۰ cut وا ماعا هدصوصخ ناما یاطعا db رش

 رو در ley یو
aRرام یازغ هعقو 3  at Leرد  yo 

 Adige Cole وتف) ن الوارمسبت تار یاعر وص بق اعتم یی ر ر

 یرلیدوم Cole) Olly هدنسل اوح (ارفلا یداو ) ندهیمالسا
 ۰ رلد ,دلیا هطاصم دمع هلیاوبق (ه رح) نوشودهشالئو شوخ نوش نوت

| PERS Lo} {alice وب aa We 
 , oa eeرد دنا اا بد لاجا  iدر

Ke 

yoمالسا  slsهما ند (ریخ)  (er)هر هروتم  

 كج هلب ردنوک هنیرزوا یس هلبق (بالک ی <( :(Ap yer | لصاو

 كاج هدیک هنر زوآیس ded (هصیب) و CN قی دص) هرکسع
 (et نانلوب هدماقم مان (هعفیم) یراصنا (دعس نب (pis هنینموم

 هللادبع (HE هن دحومقج !Als ق وس هرزوا یس هلق (هلاوع
 ملا راشمو رلشارو- لاسرا dal ( رادرمس )یار ضح مع هل رل

 33? تیءهفوعرب ais هو یرلد زا زازا و لصاو Ale یرلق دلواروم أم

 (لاوما)و (ارسا)یراکدروتکه ب( هن دم) مانتغالا قر هلو الاه هداعلا

 هر درشم ر دلوط ین وامه "هر"! راد نورب و نو رد abl ( ایشاو)

SHEER 4) GL} SES 
Kollel bi} WARSویچ  
EA TE AE 

¢ 



 تیتر

 is Lone رضح < asl) لطفا (ale تلاسر یارآ ale باتقآ لوا
Vee ۱تدوع نادشس  Nils,هفارطا  Sohتک وشو هباعراهطا هلیق وس  

 تلت هر 5 Lead (Ga دنس ه دعع) ید هر رک هنس ی مت رکصذدق دروب

Lucas (34>) wh!ول و زد مش  olay ot3 حوا ندرلتلوا  

 یسعو یخ دكرلن دبا كتسا هوش EES و و یسم ال ات ورک ندرفسوب

 Die 2 هنن ر زوآ یوم عاطم ناهح نامرف نالوا ماسفرش هلن صا ۰

 Sle‘ فرط هرزوا كل دا نایرق ندنفب دلوا مایقو :Soy "هدامآ مالسا

 (Cash یس kale را كن (مود) HW ۰)نانلوا باتا ن دن وبت

 22( یس هراداهطبار Lol یار (۱۰۰) نالبدا كرادتو كنیملسا |

 زا .افمررب هن ر ره توئأو eee dye هل shal (ملسع نا

«baie atl ot Rue cr SAS;ره ات  
 Lot یا "هلج و مارح .a orton (هفیلطاوذ)

 a> pg‘ تردابم al al gant لوم ult لوصا alle یراک دلا مایق
 (Cadml و (نیبارق)و د )نانلوارکدافنا ۵ راب دلباتک = ندروک نام
 هدا ا یرلک دلبا باک ر لیطعت هدنسارحص (نارمظلا <( یز رونأم

 diate) g(a) (SEL A) رک دلا فلاسرل يشو رق ماطر ناتلوب هداروا |

 ۱ تینیک هانکتسا ندهنغ هللایضر( هل نن دڅ) ںوق روق 55( (هود)
Jeyحابصلا  dasاینا رالاس  ate)لک |  (LANف رشت ك  

 ضرع یاگوقو ردنا تعنع هن همر کم (هکم) هلعالطا LoS هدنا

 هث داعو ترمح نیهر ی هکم لها CaS 9 @ ball تعراسم 4 هدافاو

 e Gib نام )هرکی ile Galt زر ال
 صفحن رز گم ) + راد دانا لارا هر وام یودرا «دننعدلاح مالعتسا

oils,تولوا روضح لامور هدندورو مالسا نیدحومو روح هتم اقا  

LILDیپپس كلوب هلغلوا طورش ف الخ نکف رشت ین رطوب اس ےساقلا  

Pa Lace 

 كل الادحو كنحو ۰ زرعتسم هرزوآ مع دع ) رزکمیا) هدک دید ( زدن ۱

 : دوهم تکرحرب طو رش رباغم کراس 5 ,beso ردد و هد ike الصا

 2 كدلك هلا ladon a dt: “ie lant تسلا ایا زواو ۱

yo ty Tex Saati Amie 13 

  xاطعا 3

 تب 3
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 لاصبا ats 2 عماس یی zi باوجوشا ) ر ور یدلرو اطعا

 عسا رسا نول وا هتسراو ن دف وخو ساره Bf دغ د ad دیا

 نڪ ر کیا كمظعا gees (Cou) بودا هيل (ییارقلا ما)
catalogواف  ¥ (cleaned) cisما,  ale 

 ۰ King رارق od Jans هل رلغاط عقاو هد ( هکم ) فارطا یدیفاطر و

 نالوب , دنراکفا كمامروک ی Cla لججا (ale یرولادیس توطس
 | رب رس هيلع s\n @ راب دانا رارف dye دیعد هفاسمجد Ants رق دی دانص

 ی(اناویح) ot (altel رضح hes) هيلع هللا لص )نیس وق باقیارآ

lee ariaسوا) بودابق هماقممان (ےج ا نطب) نالوارظان هنت ج  | 
 دباغ رف ( ۰۰ ) قرالوا هدنس هدناموق یراصاا (لوخ نب
 بکار هلج مان (اوصق ) نییعتلادعب هنس هظفاحم عقوم نانلوا رک ذ

gis!م دنفارطا امس نیلم ةفاکو  grataراقم كن (هکم ) هدااح  
eleند ( مالسلا باب ) هلی رط ( نوعا هعلط) نالوا یهتنم  
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DURES 6) iY PRR 
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 بکو ک كرد رق ly هلیسلیا عفر یب arly dole ندنسهرا كشورق

ns 
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 ه ی دلش اب SS ىس AAS هیعاد قلوا مالسا هنلکوک نایتکی دلتا
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 هعهاش ls رق راکا یسودنک هلغلوا عوقو بب ز ?ans یرابهرقس
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 یفبدلوا قح كمالسا نند ,al كنسرد هدو دلاخ ol  كلسو 6
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 لتعز Cy دیمشلپا قی دصت Sel بلق یاو و شلک هعوقو هدام
albu anil | pulse(تیحلا لکآهیلع) تلاسر بحاص رکاورعیا))  | 
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Cex) ح راخ ندراعشو دع ییالسا ک ًاسع alt مات ( باب ) هدشلخاد 

 یی دل وا هدکلیا مج رکاسع ییرد یوهدکشا ر اظتنا هلل رکاسع |ا

 | داوم ضعب هلیبسح تشخو وخ یشاشن دقلوا رت اوت هجرد "هدیسر
 | یس هعل اطم اب اعم  aneرک ذلا فلاس راصح ردق هک (ییا)

 || الا نیب هتسلدا فق وت هدنف ارطا  eeرارق  Sab yyهاکرد ییفیک
gl راصتتتسا زا: ag لواو زامشاو ضرع دلار هاکتسد دل | 

 | یرلصوصخ  ‘PGهدقعلک هظح المو  ( Paهحاور ن (هللا دمع

ETE TAREE EE TEE ATA PATTIE 
asl sey ¥هک  



a. 

 لوا aK CRESS Se an نالو ۳ جد دفن

 یزلایعو RONEN راد Adley قوش كلناعشا نساح لاح |
 aby هلحح یو زرا كلبا تداهش هبتر زارحا كردبا كوت |

 ندربدقت aul تداهش دهاشنملدلوا هدنلاصو یو زرا  كدیشسلک

 alse ol نکیشهالشاب (ai یددلوا Lee هکمرتسوک زو

 مو رح ندنلاصو قوذ (Bla نداعس نون لوا dole یادوس كعا

 هک اصوصخ ه رولسهاوا قبال هج هنناشقلعشاع كملنا را تخا| نفرط قلو ا

pyهب راحت هلند  dlingهب ویل دل ام زعدا رم ندکملا  Sasol 

 كلذ ىلع ءان ه ردنوجحما نیم ند تیوعت درج بويل وا هدنددص
 دهاشا لردبا موه ندروغوارپ هنیرزوا نعد نالوا مزال oy ریدقتلا

dhl aby €°ردقلوا بایماک هلبازارحا یتدامش بتر دوخابو بایتلصو  ) 
 وبشا * یدلیا صب رح هرافک *هلناقمو عیجش ینیدحوم اع هلیلاقم
 لاصو ندرب یسهلج ندنکیدلیا Ger یالسا مارغو GET قطن
 ندکلبا gle یادق هدنتم ندروغا ندروغوا رو نوتفم هتداهش دهاش

 ردقنوک (یکا) و تکرح ندروک ذم لح هدلاح یراق دلوا نون

 py هدنسارازهب رق مان (Cage و ( قراشم)نداقلب یار كر هیلورفیا

 دتسفص ندنیفرط بودا قداصت هرافک راعشروم رکشل نالوا

 كنج "ران لاعشا هلیقوس رلرجوآ ندتمجیکیا بولوا هلتاقم یایهمو
 Oy هدندب ( هنعهللا یضر) ثراح نب (دب ز) هدءرصوب هکر دشملوا
 ادعا دشت ر و راکرد 4 (a اعم لر رک هنس lol یوفص هلغاحس

 ه ردشلوارارقلاراد هج وتد هرکصن دک د لبا ناربن هاح یالا ید
 رهوح نکر وتلوا قوس (هةراشم) یارهصیرکاسع نعش د هو الع +

 یارعص هلب رو رک اسع Alby ولس ابل شاخ ولرود ولړ دو ولهرز
 by هقیق درظن روظنمكهنعهللایضر ey) رهونا)یکیدلیاباعیتسایروک ذم
 مرکصندنتداهشعوقو ل(هنعهلایضر) هثراح نر (as) (اهتنا ه ردشلوا

oly Caer)( هنعهللایضر )بلاط  (EIS) oti pamرش  ghهرب  

1 

| 



h vor # 

 اذیحاب ) فدا لر 7 oe | لر هنا ندننآ هر دخان زی ود

 اادعاند دق مور مورلاو ¢ اما رشا د رابو ۰ danke ۰ lp مقاو دنا

beلذا  Co lel les?رعش  OLیدصتم قره وقوا لیکنا " 
 ینیع تسد رام <o الان ۰ یدتا فلت «stilt هدنفارطا تولوالادج

dao pb,نل ر (غاهس) ندتکیدلوروشود هری بوتلو عطق  

 act gle كرفاک هحولیخو لاغتشا هکنح an بو دنا طض لیل (وصز

 ( یکیا) Bink (عاعس) هلو | عطق یخ دیلا (لوص)یرکصندک دا لاصبا

 هلنورد قوش بویلیادیما عطق نسانایحو بوردصیق هن رللوق ع وطقم
 !F392 28, re ply تباجا ا daly ‘alt? Lo نرود

 نذلک یاشک ههجا نیط) حورغ pee رزوا یسلیاهرابیکب |یتسلاع مسج

 یازغوشا كلرکس تا ادتا هد هیعالسا تلو د ,والع یدل وا نانج

 هح رج ندنرب زوقط ناسقط ?alles aig عسجو شلوبعوقو هدارغ
 loys) هلا (coy) gf Ck atlas » د هب راح ماتخ یتیدلوا راد

 (dole ن ( هللا as) *Lyvle (ردشع وا هدهاشم ندنفرط

 atas دلوا دیس Dye هللا یر (رفعح ) یرلترضح Cats هللا یضر)

 pil تعسقا ) ی رع ل بولا هلا یني رش( عاج“ ) ,دقدلوا علطم

altelةهداط  aia Seloدق  ybله ه ةنمئطم تن ڪک اہ  

 < یی رع ل دوخان Ca fi اودشو سانلا تاحادق © هنشیف Wak الا تنا

cheryl quail)امو @ تیلص دق تولا ضایح اذه ۰ یوع  cal 

 @ ارتعحو ادن ز ؛تحاص gare تده اهلعد عفت نا + تیطع | دمو

 موجه هن رزوا نشد قره وقوا یب زجر ( تیقش دقف ترخ ان ناو
Ho yack!هلغلوا جا یربندنوکجوا دیلاراشم) 6 هوالع  wily 

 مارا یتسمر se لواتتو لکا هل کر ادت تا هجران رب geo داز و

 هرزوا ع ورش هلک | ayy pall ندنکیدلما ole pul هجرد تب اهو

Caer) oh!كمالسارک اسع هلبتداہش ع وقو كهنع هلا یضر  

wb»(هنعهللایصر) (رفعج)و (دنز)سفیا )و د هاشم ان ید راقدالشاب  

a he *دم =  Be۰ *  
arزاس ي  a?شلو  As, reeوات هر وہ د دل  AJ3 لوغشسم  



fro } 

wt: oul Ki w vege هری Bre هد at 

 تل راقمرپمدب gt * اهنا < ردشلیا تردابمهتزرابم مسارعیافیاو

 ید نالوا ح ورم بونا ندننآ بقعرد ندنفیددلءهزاب یر

ee ددر PAE ون هدنسفنو شمراب 99 S42 ( calls i 

 و دنصوصخ قوا دیس (Lg | هتسسااپ هم و داند انفو ow یار ۱ ۱

 a اهژاد (قالط) هساراو كتب هقالع ةمهجوز هحرک ۱۵ نیسردا ددرت

 ude لوسا نوتفم as را هل وک هلدراهبراح هح رو ۰ مدتا رب

 هصالخ یتس هلج ا هسسلار رور 22 aclu و ع عا ALing ۰ مدلبا دازا

ab a |ملتا هيلع  Coll,ندنو ٭ مدتا هبه هن رار طح  
 bat هنو نیما تقو دارا deta لاعو هرکس |

 i cs بک رع یار SEES PONE ا ا

 Ut gy ¢ یدلوا نداهش ناز زادنارکل هر Kaos دک دلا ك الهو فلت

 aj, Ls س!( grea یضر)یراصنا مرا تب( ترا دی

 هغلرادلتع داربالاب نس هلام( Ke لحر ىلع اوطصا نیلسلا رشعمای)
 تنا) كننمومهفاک ,دکدلما دا رم علوا راتخا ,dla نالاش

 دلاخ ) alo هلیلاقم Jee} اناام) یتسعد ae ail coy (تباثاب
 قسایر كه لا رام ere L 2. FE te هلل ۱ و ) دیلو 3

Cultsهلام مغ هنازع راضح یتغجهلوا  alosهیلاراشم ه یدلبا زا  

 درد یازغو كفيدلوا jue Gon نس ( هنع هللا یضر) تباثا)
Apo Tastyرادریس تولد € نیس قیلاندش هصاوب  aleeندعلوا  

‘ulyعانتما یور  ak!هدن دنع هل رم هلج لتعاصس كس ( دلاخاب »  

 ساتلا اما ا ل ہ Se نادکدید ( كل الا اهن ذخا ام هللاوف { ردلسم
 . یدلبا alles یارک alse‘ یاضر هلیلاقم alk} ) ىلع متطصا

sedeندرب  Ce!)راهقالاب هن رزوا یرلمرب و ینباوج  (Else) 

 | یتداهش عوقو كن (Cty rl و شلوا رادرمس بولا gt رش

| 

۱ 
۱ 
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 زو هرارف یسهلج هلکعا تیشخو ف وخ ثاربا هناعا لها ںولق

 قفوم هکمردنود یرکاسع نالوا oho co lyr ہا ی دیتشوط

 SY سام اهما ان ) هنع هللا coy ( ماع نب هبطق ) ندنشدمهلوا

 دارا یتسهلاقم (زارقلا لاح Jute Ol gent رافکلا برح یف لحرا

 تعحر ندروغوار هر ودع ماکمزر ر هلک هترغ ندرب یسهلج هلکعا

 یس هترا , راتدگنا ope هژادحو كنح ردق ais یورغو

 دلاخ بانج «داننا ge هل وا كنج هنن حابصلا !be نوک

oy)هرونامقوفص هب وسلو بانر( هنعهللا  abnهشابلوص یشابغاص  
 هنر وصلوا ی هر ؟ و عضاومو لی م هش ا عاص (tl وصو

p38ل ادا لیدنو  E Titsهده اشم یاحو  | lakكد السا  

 يجو اش خا fs ( یاعت ) کی

 مور ناطاس oe رایدم ctl تراسج هکعا كنج یقردوا یراط
caقوخ هدابز ندنسهب رکسع دارفامولعم ( لقره )  ales Dalنار  

 abel نیهر هد دحاو نآ ادعا رکاسع ندنغیدلوا رارف یار

 لمح روآ بات لر ەاک aint ندنعوقو Seg نینمّوم ile هردشلوا

 تردقم قرص هفالدایب Babs تسار هلیسیعهن ردق هلع یراکدلب هلوا

 @ رلبدلبا تدوع مانتغالاب ییایشاو لاوما ,DUEL ندنفرط رافک و

Heهللایطر ) دلار 4 هوالع  NUS (aseعوقو  

 هفیحص ) بول وا تسکش (EE وط هدنرليل ام دب هدنن وک ارنا

 بر رفط یارد حاوما (اهتاه ردشلاق jury 5 SIL wl (یتاع

 نعومر ام دعم یسلاها هدک دلدا !tre GUY yaks ae رحنادیم ربدق

 هج ولیخ لر هل دما خفو anole یسهعلق (alge) نالوا شالا دیهش
 رک اسعلا نیب هلغملوا مانتا ایش او لاوما قوحرب و مادعاو لتف ییادعا

 یربخ هت وم یادهش Kol طتسا د هردشعلوا ندوع كره دیا

 كامو ر s\ نایک ab وا نوکر ند نلوا لص او هر هر 9 as دم

ate) a.مالسلاو ةولصلا ) alse gti papارک  deرب  lt 

 هنوم alice را هب وب سدقا تاذ قح انج نکنا رازروس تبحاصم |
 ت AS سس سس ین زن ی یا

 × عهنلاوحا
<rرر نم  



 < و
 | Sy ندیوبن نیب شرع” دید هدرخ آ لوقو یکیدلیا فقاو هتلاوحا
 زا لاوحا هد هر را نالک هعوقو هد هنوم یارعع بودا عفر یس هدرب

GLE۳ ندحوم رکاسع ماج ارس هلتهح ید درنس وک  gel hus : 

 (بیصاف (هحاور) نیاذخ | من (بیصاف ( رفعج)ذخ ام ۰ بیصاو دیزةیارلا

 | ( ادیمشلتفح اه لتاقف هئراح نب( دب ز) Be Tp هدتباور رکیدو
 | راسکنا نیهر ندلاح و راصنا Be هراب در وب نوکس ب وید
 | نکیاهرزوا بقرت وبد «یعدلوا دیهش یخد هحاو ر نیا ابع) بولوا
 | ا لتاقف هحاورنب Calas) la ذخامن ءاکیلاعم ( لسو هیلعهلایص)

IS ceاو ادیهش  BINGEفیس  yeوس  alesولان دلاخ )  Cas 

 (هللا فیس) cal كلا راشم ن دنغب دروس (هيلع هللا حف ee لت اقف

 (هتعهللایضر) دیمانب (یلعب)ندنفرط (هنوم) و رکص هتفه Fl هردشلاو

 dy ر اکفا Dl ناب و ض ع الصفم ییلاوحا تن اع لر al دو رو

 كن (Cage ةازعو lag? Gal لاحت را یا, دقدلوا روضح لامور
 عاسفرشهدنلو Choy وربخ Sy هسقوب نیسردا ناب em ینلاوحا
 | ردناناع همیغ راربسا نکیدوهش a هللا لوسراب ®Dai gl لاوس نالوا

 Tarte هجو هدال ابو شالا اطعا su slat باوج (ك روی زس
 هنن ر زوایسلرویب ربرقت Barb عوضوم لیصفترب هعقاو لاوحا هرزوا
 ندلاگ وقو og Call )ندا ثعب هرزوا قح نس هللالوس راب )
 LA slaw هدعب (اهننا ه ردشعد (یدالاو So فرحر قدلروب ناب

 || كلا راشم (Spl los کوت ( هنعهللایضر) ه (رشعج)

 || كرابم هلسوب یی رازوب لر هید (نیحانجا نیا {Slee Mall هلبلج یب رم
ateو شمکچ هن را  ( نا EEنیح ) هرلن دیا لاّوس ن دنتمکحیربیعت || 

 هرزوا قلوا ضوع هنسلوا عطق یرللوق (یکیا) هدادخ روغوا كنا

 تانف یکیا ندرج ا( توقاب) هدتنج یرثترضح (اناطعلا یطعم )بانج
 هنسلرب و glee ( رد هدکلبا زاورب هل کی دتسا ندندروس ناسحا

 لاعت هللاناوضر) ه ردشلوب ترهش هلسعل Cobb رفعح) هیلارانمیبم

(rant ple |هر زوا یتیدلوا ناب هتشاکن هدال اب ٭ دارطتسا ۶ ه  
ITE u N 
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 Sole ع وفو كرادرش (۲) نالوا تداهش دز بن ات ob رح نادیم

ege a,olce cle |نوګ ر کدلیاراشحا قتعسرار د نولو | قو  

 os رحنادیم) تو كب لا سا دهید دو نعطو لامقتسا( ع هللا یضر)

 & رازوب قر هلا ق اروطجوآ ارر ندنیمز هلیلاعم ( نیم كراندارارف

 هش وک هلتمج یراق دلت روق ندنرالا هلبا لاحرب جوک و یراکدب رس
oyهر زوا قلوا افتخا  aldیرامرح لاها هرایداوا مزاسعتم هن زا  

 رلهدآ pat یا ) تولوا ساجد a وتو مول ,دانز ندناصا هسا

 تحارتسا هاکناح هرات al رارف ندفلوا دیهش « کی دلوا دیهش نوع

 یارک ازارنحا ORO gene ott ر db (ردق 9

 یرلکدمهدیانآر pair ین aby aly هناخ تدمر Grea لراععا

 !daly سکعنم هن راترضح (مالسلاو ةولصلا هيلع ) مانا فرشا

lo OULDوب تراذاو یراءا ضاع  abندس ان "هلاطا هرب هدوهب  
 کا God al یرارف رانا ارز @ ردلکد قبال ی رللبا زازتحا

LOLهج اېم ار رحم هن رزوا نشد هک ) رد  adslلر  

jakeءاش دن راق دروس ( رلب دل وا  lelباس  ves 

 @ ردرلشلیاراذکو تشک یشاص ی ید ay Ji) ازغو راذتعا

 رو یک کرد ندا و

 تاس روهط ئام Asin! Pe <( ورق

 فب رش رصع جد یر ومط تقو كرون وبشاو ید لوا لقتسم
 ضیف نام ز لوا dpe Sito ( لسو ade هللا لص ) dle رع

 مالتسا ole با eS ) ( سو ale ail لص ) جاو برعلا ن اطلس

KON # 

xe |دم هدانث | یراق اساس دروس  . ergie é Anنانلو هد  | ike 

PHS le} در RS 
 ډک یسەعق و (a) مف نالوا تاوزرفلا فرشا و تام وقولا یظعا »۶ |[

| 
| 
| 

ot 9 si aa ییدک 7 قلوا tai 28 ۳ 

 تلوم ae كن هلیلج 72 نالوا توبت «al یاعروص هدنازقا |



Gray EF elim یایلع تبب) fase Cr مرح) نالوا | 

% ۱ 

 برقتم یسلوا زورب نادیم GLE اق كمارخ ككزان دهاش لوا هلغلوا ||

 رک ولج هدروظ hae یتآ هجورب رفظو EF shel هدقدلوا لولا |
 هرزوا یییدشلوا ناس ه دس هعق و (دددح) هک ah وش ۰ ردشملوا

 راشی رق ob دبا املا هتلاسر le“ راوج هدب ولوا ن دقارطا لئابق
 ینلراوعه هشرق كل ذکو قم leg ضرعت تس د ل اصدا ن دنفرط

 نالواکحرارق قلوا نیما ندن ایم السا ضرعت هشت راد ah دا
 هطناصم .محظنت نیح هلتهج ینب دلوا ندنس اضتقا ab Lor by رش |ا

 (تايعلاو لسا هيلع) تاق ولخما نیمایس هلسق ( هعارخ قب ) هد هم اب

ffراوج  aeیس هلق (یکییب) و  Soهنر اوج مراح (مرح) لاها  
 هل اقم JS دكي.عدقلانم كن dS یکیا وبشا طقفو «راشلبا اجلا |

 نارذک ها برح یراتفو ITT بولوا هدنکح Sole هدن ر واک coal دا
SLIروئرومظو ندنغن داوا  Ste(مالسلا و ءولصلا هیلع) ند (د)  

 Gels هنهللعمالسا بودولوایتیرات sk یکم هلوا ترطضم

 @ یدا JEL هک راتمراتخا ور ندم السا روهظ یادتا ندن راقدنلو
 ag ییفرط تح pu او تح ار بی اد یس ad اصم (هش دح)

 a راکفا ماقتنا زان ذخا ONG هنن هروک ذم نیتلسقو ندنکب دلا |

 ندن دارفا ( (Sela se بوسنم هنس dled CE یب ) نوکر ككر هشود
 هدنسم اس قحیرارمضح Lal (UA late) مشج رون یزپ

 مالغ رب ندنس هلبق (هعارخییب )یکی دلی وس را زوس GOES د
 ی دتسا قلوا عئام ردقنره بولوا یس هعماس لصاو bls | دعس

 توروا( هلس) جاقرپ هن زو كم وق مع هلیبسح قم الوا نکم هد هسا

 ( ندرکبیب # اط ینیدلوا بوسنم ح ورح د رم ٭ یدلیا حورح
 (روبدا فلت Geli یراروالد رکب یب یا )هلا دادعسا

ob pallجراخ مالغو  Kastندنکیدلبا دادقسا هلبارارف هب هیعارخ  

esi CSG) Lb |)برح تاودا ندرایشیرقو كردبا حالس  
 ندهیشنآر ف دندانصو یوا و :لادجوكنسب + زهتم لر هیلبا هرانصتسا |

 هرس
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 نب بطبوخ و رع نب لیهسو هیما نب ناوغصو لهحیا ن همرکع) ۱

 بودنا تفاسیقو هماج لیدبت ید ( صفح نی رزکمو ی زعلا دبع

 ole رار db زراصناو عابتا هلم اب Gohl قیلعت راباقن هنت زوو
oeهدلاح یراقدلوا هدهاعم  Ka (SS)عقاو هدنلتسا فرط ك دم  

 ( یازخ ) نالوا تماقا نیشن هی” هدنرانک ch وص مان ( رتو )

 رفن (۲۰)و ندک دلی كنج حابصب ات ب وص اب dial be ینتع اج
Costs)مزح مرح ینویسلا ذیقب هرکص ندکدتا مادعاو لتق یب  

 Lat هنس هناخ كنيعارخ (ءاهرو نب day GF هدتسلخاد
 تلاخد aa nd مرح aod وا حاق لاد (هکم)یاهفس هلتهج یرلک دلبا

deyتع نع هنن راهن اخ دارفن الا  Spal(نیهصهراورح زردلاوج )  
 تنوامم (هرکب نب ) abl at رالط اب عز بواوا لف ان ن دال
 ند هسی یراکدلک تسار نوجما قمالوا علطع هتسک هد راکدلنا
 @ رلیدلشاب gig له اصلا قبرط ىلع sls ةعقو نودح

ade}هڪک یراقدلوا مزهنعو ناشیرپ یس هلق ( هعارخ ینب )4  
 نان نمدنفا LL) لصفا هيلع ) اينالا ديس ترضخ

shane }هدنس هلببق ( هعارخ ینب ) هجکو ب ) هیاهنع هللایضر <  
aayراشم هشرزوا یرلمروس «یدلوا عقاو اسرف تحار  

lllراصح هللا لوس ران ال  ablesرلیشدرق نانلو هدنلخاد  

jaeدهع  ot!وئظم یرلکج  JASهدک دد €  bdهشاعاب  oe 

ape |نناهناشلح ) قلطمدوادخ “دارا یراتراسحوب نکل ,رلیدلبا  

 كن الا راشم LAS dary Coase یهظع مارب ینیذلوا قلعتم
 ع وقو هدنلود Core رش sud gy ردیمرمخ اب ol لوا هللا لوسراب ))

 تاوج ( ردادخ یا طع ine و رخ yee دوم کما نالو

gles 5جاو زا ¢ دارطتسا 3 اسا + ی دل روس اطعا  

plesال ندنا  digs?تش &  Au sed) Soleهکر دراذم روس (اهنع  

 (مالسلاو ءولصلا هيلع ) توکلمبارح ماما ) هدرک ذلافلاس بشلوا )

clad ot pusندوع ردنا تحاح  Kallهعفد (۳) هدانا ی  

I) 



vw #4  

(CLI)رلیدروب  @ LD6508 بط اع هلال وسر  Jeصوصخ \  
 (اهنع هلا یصر ) age D هدکدید Coady aud  درکیلام دز

 خب نساهاوک تم قار زردی جد Sends Cass یی |
AL) |رق ضعب هل  Asعاج ندنرلکدلیا هام بوصاپ هک وب  

 (زروبدا دایرف هدلاحو و دادتسا ندزب هلیازع راهظا ( هیعازخ) |

 نوکج (VY) لوق یلعو (۳) هک یدیارایدروب لاح حاضبا ود |

 Hal روهظ هل GD یعازخ LE یک |
 | روج یافج2 (رلیش رق) bE CRS )و نلاوحا ك (هعارخون )
 هنلاسر BEI ys ءاکنیپ و مظنت هدیصقر هدنددص نا نلام أا
 | نامز بيز LAL فطل ل اقم eb كبسح ) ندنکیدلیا دقت

 CS یب)رکآ ملواروصنمرعاب ) هلشرف هنیمز یور SK ابم هقرخو
 اجلا اذه نإ هلت ر اشا هن اعسآ هدرخا لوق ( مهسیازعا ترصن

 ه همر کم (ۀکم )ی (رایعا رخ ) هرکص ندق درویب (بعک ینب) nar له سب
 OE 4, (هنیدم) ?ovine هدهاعم tat كنایفسوبا مارک هباصو هداما

 هد افا نکج هیلبا تدوع Lu gl هدن دورو نيحو نغیدلوا هرزوا
 هش Kall دهع et رلییشدرق ( دارطتسالا مت ٭ رایدروب نایب و

 | هنایفیسوبا هناخ هلیس هبنما قلوب key هلاح وب بولوا ناو: و مدان
 Obl دع eu dog و D كل ردا لو Yas نمگا د هجو ټع رع

 !QUE (لسو هیلع هلل | یلص ) دمحم ترضح هلغلوا داف مزاتسم

 | راشاب هجج و هسا مادعا یر دیک دهن بولک هرم هلیددص ماقتنا
 | قاثیم دیدم هيلع ءان ٭ ردک رک هسلناماقم یللذتو ترامح نیمز

Os!رپ هلراز وس خاطر یک (ردندن اب رورض هل ج نوعا مزب  deیب  

 زس » بوکچدرس oly ( نایفسوبا) ,دلاحوب *رادلشاپ act وتو مول
 راپ (دح) ہک Ede هد هسقوب م وقو :ale هدداسف رخ زکیفلدروغوب

ase) |بويعا داما هخوقو م دع من ( ماليا  cafلج اکب  

 یابؤر dase تنب (دنه) مهجوزو * رد نخ ريغ یرلکبچمدیا
 راب هلعش یدعا ه ردهدکا اعا قس هج هوس كنهداموب یسهدوهشم |



 سا

 ددع ندلوا Kail شاب هرارش هنایمالتسا بنام.داسف شنا نالوا
dnoردا اضتفا مع ز ع هن هشدم تاذلاب نوا م ) Shasیسەجوز  | 

i pales (un)ندنفرطشیرق مظاعاو یسعااعا  
 نوح 46 دنهیابور ۴ هت رزوایسلدبا اجرو Hl ینایب كابور لوا

 بودیا نا رج هب همرکم (ثکم)مرح هل رومظدولآ نوخ لیسرپ ندنفرط
 دیدن ات هرگصصا دکب دليا فو وت هدق دراو هعقوم مان ( مدنج )

(gx,هردشهروک هدانع» ماع رو دنه  SLE ê Gro 

 یرارا Bg ربص Obs و ش التو فو نیهر ند هت اه یاو روب شی رق
 دیدع (نایفسوبا) ندنراق دلشاب هدا رف بولوا لزلّتمو ساردنا نیرق

welیسدع رک ندنارهاط حاوزا هلصاولا دعب و تع رع هه دم نوح ا  

 شارف !abe DE دومق لر دیک هتلر نانی مصع لب دڳ ano ما 9
 شارف لوا Is ,دقدلوا دوعق هحوتم هنا (نینوکل ادیس)

 ۱ قبال x هنایقس وا لروک ذم ش شارفو een عود Zap هلعفر 59-5

 : هدهاتشم لو اهانتکر حو )ناقش glo رایدروب er نیفیداوا

lie,۳ هراهملا  a>هس ول @ نیسر ونق اص یعدن یسارفو )  

 ماعقاص ندشارف cud هلبا هدانا dh ( نیس رونفاص یعدشارف یب
 تک, als كلروس هنیلسرلا دیس س دقم ند le شارف و نکل

 نوالتدح a دلآ یباوج C مرونقاص-ندنش یا ندنکب دلبا قرش
coy) ane el LDاهنع هللا ) Garتقرافم  Jolادس یوخ انف كي  

 ,dle یک (نیس شلوا نانزد دین ره یروشاو شعا

 هم السا قد رط یب (قح) ols هلل !at ردب یا ( ا دارا

 شاطر هدن ولوا یلق ley Sor ACN رق ) هسا نس ٭ یدابا تناذه
wh |دی ال كکلکعافات یکی رع و وا اوت  

 org لر دپ مه كنسن )تۇلا ر اتم (نایفسوا) ندهلاعمو و شعد

Iكعدا دحا هعشب ندک. دلا کال نم < هجردول  

 روصضحو,ندوع <de لاکر هرد (نیس ردنا یفلکت ی دو ید

 هدهعو pre دی دع :تولوا لوح سام هب ( ییهانتلاسر)ترضح

 € راد



< 7? , 

 هب اوجرب من وال نکل 3 یدلبا ترد be a دارا را هل Lae نهی اد

 ys dil cok 1 قیدص) عافشتش الا لج ال ندنفیدم هوا لا

 مدع هتعهللا یضر(قیدص)ب انج *یدلوا هجوتم هنس هناا ود,
 *یدصتمو لامور هعنع هللایضر (قوراف) هنانهلود هج دنا نایب یت ارج

Dole! JU SL ol.زدق هر هما هل فیعض رومر ندن ام ول  

 ab lar دب دع نکنارولس At دلوا ,دنراکفا كلبا هلت اقم هلک زس
 قرعتسم هلیس1 | نبا go C نیسرادا یمطسوت دیما ند هدئنص وصخ

ore Fsق دهلوا  [Amosباج هن ( اف eo) (adeهللا  alpsتع نع  

 ۾ یدلنا رج هن زاب قوا ناما نيد aby Ss stale راوحو

 یتفادلواییخدم درفرب مجهیرمغندهللا (لوسر)هدهداملوااهلاراشم

obهللایصر (نیسح)دوخاب (نسح) یراب ) هدکد یا  LEEهنن رب  
 نالع | نی رلق دلا هت اما دا بوقیح هس |( at هک كروب نامرف

 رو ز AY ىلا بو دبا تنم عضو alos رق هلتهج وب و * راتو سرو
 نذا ندن راق دل وایص زونهرلنا ) بود «رلنوسلوا راهتشا ءهو رز یارآ

 هردشلآ نس asus باوح رد رلاکد رداو (antsy dots نونا

 a> 51 Fo یاس دنا دالوا كردقیل ام تاذزب ندماوق اراک ) ¥ هدن اف
oll dao, 7لوف هد راوح یدنکح هد ور و  duns!لوا  ues 

ob 5دنعسد , deوا  ay dun)ندادعاتساد  selsضا  Lis Qیر ناد  

 كمالسا یحو fel po rll A ack ترعلانیب قلواهحاسلا

 (نایفس (ol (اهتنا هردشابا قداصت هنن رزوا هدع اتو ید روهظ

 هنب راوج disse (هنعهللا cay) slr) le دزن Keio» هلماعموب
 بيغ رت هر هطاصم wae یلسو ate هللا لضو كمرب و نامابودبا لوبق
 "له < (نایفس وا)یا) ob ودنا نرغ هس الا ی راصوصخ كلا

 زو oped تأ (Cas تکحو هردشمک GLI ریبدت
 ه نیس هدنروصت ob Liaw راکفا ال اح نس ۵ ردشم الش اب هکعرتسوک
 دیدع یرلترضح ly) معلسللا هیلع )تا اسر رازاب دحاوخ ارز

 تکرح ر وا یرابیوبن ola ف الغو شم روپ تین هکماعا هده اعم



& ou $ 

 لاح تروصنسْطا ایا اب | 9 ندتدآآ oily (ردتتلو نکم رغ كلی |

 صیلخت <J—g ول ند رخ الب نافوطو هدرب دقت sialyl هد رک وب

 @ نیسساوشیب و ety كشب رق موق نس) نسعد «مرولی هدنا ناب رک
 osha‘ نیفرط ly ساسلاسشعم اب ) ہدمارک باتا عج هچ رکا
 (رولوا لزوک هدکفح كل هسیاردنا ادن هلبا دالب توصوند (مدلا هعاما

 دارا Mo (ییرونلوالوبف سدا هلل ون LED هدک دادر و یباوج

 ندنوب هکی دردكنس هدم هسدا pode یتفج هیوا بوتلوا لوبق2) بو دا
 دن هعلحود نداعس روضح مدق دلا ols r« é هدا (as اطماود العا

 اا ا2 هل wih یادصو تع نع هشدزآ مارک !uke نالوا عاعجا

 @ مدلا هع اما "هرباد یتسیلاها نیفرط ن هک كولوا ءاک او فقاو سالا

re,هرکصن دکد ید( مردنا نط نیا در یلوبق من (لسو هيلع هللالص)  

 هر دشللا دان ددخیراضح هلکعا ندواعم ةیطم هیج ول هب (هکع)بناح

 ایمر € هقیدص pe pars Kab Sol تدوع ه(هکم)نایفسوب
 هر زوا یساضتقم یهانتلاسر باثج م دارا نالوا رداص فرش اهنع

 یرا ردپ نوکرب نکیا ءرزوا لاغتشا هب هب رفس همز ام بیترول ریکو لزیک
 ییغیدلوا هدنس lade ou sland Bay كنس هع رک tl فر شل

 هتشررمس ندلاح تقیقح هد بولوا یدصتم dle ءانکتساو هنکی دروک
 (ale ارسود ناطلس هدانا یکج atl ر ,دکن بولت دح هتغیدم هلا

 ةيلاراشم dal gl ف رشت شف رش :bodice (ا اعلا لضفا

 ,a ple ) اهنعهللایضر ) ند هشیام ¥ تاکرح هللا لوسراب 2

 دنس (رکب ابا ال هدک دید «مردناسح ی زکغی دنلوب هدنلماقمرویب
abeیو و لاحنایبهدنلوب «لوالوغشم هلب ار ذس بابسا ءلر ات هج هح ند  

 هاکراب یتسساعد ( ةتغبالا یتورب الف مهراصبا de ذخ مهللاژ بقاعتم
 BIE ول برح ءیهنم hls lee هرکصن دک دلیا لاصبا هلایعتم بانج

 cgi دلوا م وت کم یکج هل دیک هفرط هن هک رایدروس هداراو سما
 ( هکم) يح بونلو |لاغتشا هنس هیت هر رفس ناو د | ند فرط قلخ هلج هدلاح

 هنس هفاک ك رال وب نالوا یهننم هب هم .(CE رزواقمالو!فقاو یسیلاها

۳ asl + 
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dostهدنسا دنا فر رش( ناضمر )بوئلقروبعو ر و رع هار دس هللاسرا  

(azar) beوب .د هر وتم  colبنا وج هدنر ما ( اراد =O ) نطوتمهدیلام 
mme:سم  

 ه یدلردنوک هصوصخ ساوا هنس هل ج كز یمالسا (لئابق )نالوا |

 ae) هلل | یضر) هعتلب یبا ن( بطاخ ) هکر دو رم € دارطتسسا #۶ |
SIS شیجم  هاج ( لسو هیاع هللا یلص ( atl لوسرنا شیرق سشعماب D 

 سقاو لیسلاکر س  athرصتا ه دحو مکیلا راصل  dtlهرم هناف مکیلع

 مکیلااماف رفندق (لسو هیلعهنلا لص )هللا لو نا ۵ دوخانو (مدعو
 (هراس) و الما هدغاکرب نس ,رابع «رذطا كيلعف Fs ىلع اماو

«atlارساوقوس هشیرق دیدانص هلی ساطعا نونلا(۱۰)هب هتناخرب  
 هتسررا كن tele yg ناسلوارکذ هروب نم ok * یدلبا
 ییدلیا برفت هتعقوم (هفیلخاو ذ ۲ تولوا هحوتم لر ەردشلر

 لوزن شخهفرش ( مالتسلاو ةولصلا هيلع ) نیما (لب رب )هدمرص

 a رلت یضح زعدنفا ( سو هيلع هللا (fo مانالارضش یاععوقوو
 (دادقم)و ماوعلان Ge ز) و le) )بانجندنشدلوا لوغ ce 4 هدافا

 هسقحت یروک ذم BA (مهنع هللا یضر)رسا نی(راع)و دوسا نب
 we هدسلح مان Carl) ag, files هرابدلروی رومأم

 ینیدلوا یعدقت رومأم هن هیسشب رق مظاعا بولوا Se هرک ذلا ةفلاتس
 هسا رولوا كج هدنا راکتا داش Spal بولطم ییولسا طاغ نوتکم
 دموق < هرابدلبانابتاوررکذ یی راقدنلو نوذأع هکعاكالهو فلت

eadند وتکموراکنا نوت نوت  oneهتک دلتا اع دا ندد لوا  

 (ردیحا) هدفیدم هنلوت Og [یسایشاو هسلا Ghd go دنرزواو

coyهللا  ateنوئلتدح  guy)وردو بذکحراشخا هللا  EVE 
 ox” N40 (نمروب راطخا gt“ عقاو قالخ )53<( نرضحو

ae Msن  a>یوتکم هوا ديمون ندنن ایحهموق رح ۰ رلند  

 شوشم بوتکمو تدوع هدک دلبا اطعا چارخال اب ندنس مرا یراحاص

gluیرولا دیس 3  aul Loyتعراسم هع دقت «نهدنفا(لسو هیلع  | 
 | هلل وتکمو )بوتلوا راضحاوبلح (بطاخ) هت رزوا كلوب * راذدلبا

SS 



 HOA و

nel ga eRمرج ف  ay 

Vesرزوا یسل دیا قاطنتسا یت  D aهللا لوسراب  odردبا  Se 

 هحرد علقلوا دتر بولوا هدقعرآ نوکبنوک مناعا زورف ن اھج رون

 هراس نی رجاهم هرزوا یتددلوا حاضیا "یتفتسم Ge رد هد لاا |
 اب Al كج هديا هب قو یلاتءو لامو لاسیعو دالوا نالوا هد(هکم) یک |

 هکلب مهسا ردنا كنار orcs رق هلتهج يیددلوا aut ندمت افلعتو

 1 » مدلوا ler ail y pee هنس Ls ٭ jptlabs یلایعو دالواعب

 ءانو یکیدلیا قلعت (!Cal, dats دارا Cas 8 )تیعج مارهناهدرب و

at" 6 و diye یکج هیف ہرو ob by ost م وتکم مب ade 

 ارجا  pallبینرت ارج هلهجو هن هلغلوا تائیطخ تیاهن لاحوب ٭
 بولوا Jay قیدصت نیهر guts Gate? antl رولبر و
 قوراف * یداروب (ردتعص نراتم یسهدورسم ریذاعم كطاخ 2 |

  3نا  TR WLنا ۱

Bele (هنع هللا یضر) هللا لوسرا) بولوا نرساحنانج بل Ke 

 دادنرا ىلاعت (هللاب) ذایعلا دع ام اک ویو ند همظعروما كا طفح
eensندداوم مزاتسه  daly)یبطاخ هسا ر ولی روب تصخر کا  

 اولعا» بطاخ هکتا تدح dy Cbd ob ولد !Ceo لتف

 هد (ردب) 989 شخلوا داذآ هلن امرف(مکل ترفغدق Gb شام
 ناتلواانب هترزوا اطخ ساساویربكناوذنالوا شع ازق یر وضحقرش
 E ele ate هوا یفال رهغ:یعادعا هما .قخردق وب

ealهل زر و یی  Daر رم  
 ) "درس اراد) مدل a< رس(ناضمر) :emul داف (دارطتسالا ےت € ©

 هللا یضر) موتکم مان( هللادبع) ندنراق داوا مایق ی اه6جوت هر هنده

 (ناضمر)هب رعه هنس( ی نکس )قر هلب روب تفالخ نیشن ,داصس(هدع |
 (هنییعوبا)وتکرح (ند ه دم) SSCS aN age ا: (یمکا)كنفن رش

 یودراو ه یدلروس تقد زادنارظذ همالسا Ae هدنراک یسوبق
 هنعح (al وا هب راح هلرس هل (صعا)و كماملب تع نع ههحو كن واه

 (۸۰۰) acs tll se) eae & 32( هرژو | كمل دبا فطع

۳07 
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Para 3E a eردو 0  re leas E.وا  

 a تدوع هر و نوک tls ر ندنعل داوارآ Jae cols Ms 4 هلق

 هدتههح (فکم)ع YL Coll لوحه (هکع)بناج كنلاسر حرب (باتفآ) |

 هب ارولا قرشا) بک وم (مدایعس) هل رو تع نع ههجو هبحوت |

 هل je (دب دق)نوبامهیودراو ه رلب دابا تاصاوم سو ale هللایلص ]|
 راوسسا ووا ندرفن(تس) جد ی هلبق (علس ی ( مدق دراو

 ضرع تولوا لاعورهب plus اسر 6 یاکاخ هر T lus راد ry دو

 ol oS Jokes .یاتشآ بسک (gal Con .,رایدانا تلاخد

 als هللا یلص ) مالادیس Is 9 © (4, Whe رهم 6 یدلوا راهر ز

 acs هللا یضر ( ple ۱ cle Ses ad Oe Mi par نعدنفا ( سو

 هم داو هلت oS 40( °9 ء (ه ده) هةوا حل طم (a التخاناح كس رق

 لامورهب یوبل ترضح یاکاخ Cohen) “de poy dll نابتج
 دال وا ress دلوا og ou gif م زلتسم تیفیکح و ¢ یدلوا

Jesراو نت هللا سرا هر( هدم ) كنلامو لاعو  Ch.تیعم  

leنامرف یتسع وب هدنرلبربمت#  ELDمیدلوا (نیبتلا عاخ )نب منع  
aنام." نازر وز یتلاقم « كدلوا نرجاهم دلاسر ةا یخ دنس  

 هحوج 5 (نعدنفا) @, ملا لضفا | ale # دا | طتسا 3 ه راد دروس

 یس aS ی ا)ندنراب رق دا ch a. As هزلا ی ص wa نایفس یس)ءهداذ

 ترک تاتو نده وبن Cis یادتالبا Conall ن me هیهآ J الاد ع

vainی راک دلبا ر اھ ظا هدنوامه للام قح نیک د  Sibel 

 یر رفسوت نکب و و

 ی e ندنعل 7 ce دعا یه (Und = ا

ob 2 ered Suleبویعلوا لوبق هحرک ۱2 نولوا  PUAN 

 : gf aly هلعد الوا هاک یی وبا مهسلارولاق هد وين تقرف "یداو

 | ز ركشا هلبا دارا dle Coy a gras | كاله e ناناس
iےس ا و و ناعد  fhهللایطر +  ESقوا ی یھ دوو اش ید  
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 | زا هکف ب یعوبت ر هظحاللا نسهناخاتسک ا |

 A ela د دونم ax دارفا aa Ls هل راصداو oak هدقدئلوا

 ]بت و ندو یا هر رم ge دره |

I فیس oe مالسا SLs y JM eee ۱۳ص الا 

rv: yeصف  

 eer. Ro ap 73 وہ وع gv dat اس ےارج هلیس هسیالم

 كن راترضح نعدنفا Aly) ملتا هیلع) تلاسر رم صه زر ce al راشم

 wk (Lai) 354 وا ع رضل لامور هنرلل الحا هنا اولد

coyهللا  ps(فسو) ت رضح رلییاعت  Lis bsمالسلا هيلعو  

 وبشا OLA gy نعمت ییراذتعا نالوا عقاو Ce راشادنرق هدنفح |

se dye led |(قح) لوا  Stرزوا مزب  ofراتتخاو لیضفت  

cael |رالع رم: .دازب ٭  aysقدلوا راکهنک  ) reggaeنالوا  AM} 
 ناعارامظا هلبوالت ینس هلیلج تبآ ( ELE اک ناو انیلع هللا (Toa |ا

 هردقومولو شنزرس هرس ندفرط مب هرکص ندنوکو ب) ندنکیدلیا |

aul |ندرلج ار لوا دا ترففم هرس ( ناغت )  ae dey!نالو هدنس  

 Se یس هلیاج تیآ ( نیجازا راوهو مکل dil aes مویلا ےکیلعبیژتال] |ا
 هقدلوا تایحرب هیلاراشم هلتهح یراق دروب dls هلیلا غشا ~& |

 تکرح ندنس هلح مع (lan) ¢ کیا inet تقد

a(S),9 تلد  ss ae,مر نوا  se E31تلصاوم هتسار  

 نالوا مع sole لوا هکنوحو بولی روس alas ن يعل هلساطعا ۱

gashهجرت دجوربآ هادرفره  AU Bly,را یسل ات "داوا  
yey |نمرخ شتآ درب هد (16۰۰۰) هرزوا یسلاع  Be 

ffدعب رایشرق نالوا لفاغ ندلاح ها * یدنلوا داشا تلط  a lal 

 او :aay Ul ay دیاشو Shel ملص ندم دیدم هرزوا ق ولا |
Aas)رادت هلو ن رلکدلک هلع 25  oraقم الکا | ی رلقدلو  

jمارخ ی ےکحو نایتسوا) نوعا  dyنت لب  Closهب (هنن دع) 3  

 as pg ats هللا یطر ( سابع) !Shee @ coe Jb ماعا

ales do 

 ماتتا
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 فقوت مالو 78 دا هچ aii نوطس ces ae هدب gal مات

 نایحناب yale 459 '¥ ef ندرلیشرق هسلارار یک هم (مرح)

 هب یهاشتلاسر بانج یاکاخ مدقا نآرب كرهید «رداکد Jeb یا
 كلبا لاصبا زوم فا guano gh قلوا ole بور وس زول

 هناویح نالوا صوصخ هی( ی وبن ) بوعګ نمایم ب وکر du ایلوخ
 فداصت as y ندلیبس یانباو راذکو رمس !asl bl eos هلل وکر

 سسر رولک ندقازوا هنهاشا ةعماس Sl هرزوا راظتنا $5

 كنادص هلغلوا LST یسهعماس سح allow وبشاو ه یدلوا لصاو

 <p كمارخ نب (لید هلنایفس (gl بودیک هبناج ییدایار ومط
 جا یوکتفک ae الطا بسك هندلوا هدنسارو ( نارهطلا

 AE شنا نالوا دوهشم (ءاترو ی (deb هدک دلبا تق د عم“ "هلاحا

 ندا MERA و \ هل ارغتسا یزوس

aleeهل جت نسیب( ردلکد شنا وا دبا رزکب هشنآ یراکدلیا  
GDیاوح یکیدرب و هدنلوب (ردیشتا كنس هلبق ( هعارخ ) ین قو  

 ردتقم هنداقا BIT ردقوب نایعارخ D بويعا علست (نایقس وبا )

 یمادص تاناویح هدکانشنا ?gle لواو ندنکیدید («ردرالکد

 تولوا لب ویا 3 > نا (<o ندنکی دلدیشدا ید

 هلیس هیعاد ?acl یارجا هلا رکب یب كردنا gai رلیعارخ هلبعکی ب ))

 وشا) هلبا در جدینو نایتسوبا ه یدید Coral ش ay بولک هغو

 قفوم هنداشا فا ردقوب ید را هیت وا ردق هامرب هلسق یکیا

Cpe!بانج نکیا هدکعرب و یباوج  aeهللا یطر  ais 
 نایفسو او  یدلبا ادص paw لاصاا ls ود €( dl ااا )

 ( نيسمس ( لضألا اا0 ) هلا nls قرف یتسادص هلو
sly.ناقالم بوروس تا نیفرطو شبا داربا  GHندنرلقدلوا  

 ندند اها شناو و ۾ نیسرزک هن هدلموب (لصْلا اناا نایفس وا
 (LI ا لحو» هتسعد (CI Breer هدام قیقحزر ارز ٭ ردیمراو رخ

 ,اشداب ) نالوا مزاعتم هنیرزوا رلیشب رق زورف ناهج شتآو ( نایفس



 3 ۳۷ زا

 نائلوا داما BE Gt; as ae رع 323\ ) i هیلع هللا یلص ( اینا

 ۰ یدر و یتباوح«( تا دانا ۱ تلط نانا We نس هردشنآ

Coldwell)ندک انلوه هطرو لوا هلغلوا نارو برطضم ندلاعو  

al watsلاح یابو لاّوسیفج هلو تاج  Glogs aleیزوسهلزابن  
 لامور هب یهاش تلاسر ی اکاخ (نایفسابا) !LD Sob لاکا

 بکار نامه © نه هل وا هراح هتشب ندکلیا ناعا راعش راهظا بولوا

arly!هب ی وبن سدقا روضح نس مکسلوا بوکر فیدر هناویح  
 هردس *هدریارس yal تعفاوم ددرتالب هلی سعد € !got ناصبا :

 هلا ءاقرو نب (لی دب ): « راب دل وا هحوتم هندن اح تلاسر نوتس |[

 تدوع 4 ( هکم) هدرخآ لوقو شفا ر We دمارخ نب ( مکح)
ack۲ ندتس هرآ مالسا مایخ @  Myكر داحر ھ  Keیر  bod 

 بانج gyal ae ندنرارب واد (ردوکن دی نارذک ندارو رستقو

 اب مع هک تالوا شوج ) ,Dy بولوا فقاو هتفیدلوا ( سابع )
 معا ( قوراف ) ۰ یدرردا کرک بولد (ردمدا دالوادیس مرکم

 !Chang هيلارا م نکرولیک ا ن دنه Boa یس هی Jes هللا یطر

 (نایتسوبا) Js wale ندنرب اسا كنا بوروک یتغیدلوا ریارب
 بانج قحا بولوا روضح مزاعتم «رزوا Chl reset هدارا نوجا

 Sarl نز رم لیس هرو کک یملاراشم هنع هللا یضر ( سابع)

 + شاوا لاعلالام روضح لام ور هطوا ند (قوراف) تاشجو

 لدرفرب مه هللا لوسراب 2۳ بوش ر دقو راف ترضح ابقاعتمو
 ( ناینسوا ) نالوا لالض هفرف سرو نایلوا GUI تر اد لخااد
 ( سابع) Ll ه دک دید € goth ل و ءدکر وس تصجخر یاتطعا

 ( D arsal ceتانع سلف هللا لوسراب  oS aleکلش یا ارو رغم 1

aslo |ب ولا هناما  Kiesكنايفسوا ه دنقایس ( مدروتک هزکتلاسر .  
 ) قوراف) cS های دلواراکرد هب 928 ,isle Be تا اس هود Law جارج

ces! ;را یىضر)  (arsكنایفس وبا  glx]قح و ریثدمالسا رومط ی  “Jk 

Jone طح ES دف روح ecard ow — F 
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 دی ماعتنا ز از دا ا an yy ی سی ید رز

eelترضحو روتسد  Deleدنصوصخ هیاج (هنع هللا یر ) , 
 | ردنا زواج یلادتعا قح یملاراشم یماعا څ اسو لفاغت هرس

 ’as و (a)! Sob CE یا ال El روبح هنعاسا هعزانمرپ هد هجرد

 asl Dey oe \ hes رادتا هظعح هدکرداح ,Gack pale) ب وا

 ( desl «دارا celal هر ار ےکح هک ( كدا رابضحا

 ۱ نقاط هر هظداح و حایصو ات ییایفسوا هبلاراشم ندنفداروس

 | (a eile ترضحر وضح yy duc عولطو رادتقا یاراب

 Det ایح abl GS یتسهشاس تاثس ( نایفسوا) * ردشابا راض>ا

 | تسودنکرابت الا, ییروعط یوب نامرف هنصوصخ fy ديما عطق

 | تبنادحو ( نایفسانا ) bs 9( ندیلاع لبق Gh! bl ديمون ندا

 قددصت ی (ادخ ) لوسر تلاسرو De هدنارارقا یت: (دحا)تاد

Deals!هلماعم زارا هلام (یعدلک اهد نام ز * Boیشلروب ليج  

 rae نیا تار ی مردامو ردب هل !لوسراب ) هن رزوا

leاعم هبیراک دن "هلماعم نالوارداص ندن ۾ نوساوا  eels “aنالوا  

 یا ک "«دنرج یاشکقر و Seale ندزکن انا تففش تاغا

 3 Eling ۾ ردوول ها یرغ ند. نولالع)ا Jom le ( هیاش ) het نولو

 | یراسرش زاربا كرهید (مدیسنماما قیدصت نیک دهناو کتلاسر

cll,کا ی  am٩ ناعا یو هددلاعموب  goal! alata 

Sonsفلک هد هسیا  at?ریرقت ةحارص یتداهش  Sok!تاج هلتمج  

 ناعا راعشراهطا (نایقس انا )اب ce ور are al یطر ( سابع )

 | هکردمدږ وب ۰ نیسرولوا Ob هدنداهش ناتسرهش فارطا هد بويا
 dud ول هردللب مدقا ندیشره (oho ناعاراصح لخاد مدا مدقرپ

 | جاتح !Feet مادعا س (هنع (all ay یظعا ( قوداف) ید

 || هدبع ادم نا دهشاو هللا الاهلا ال نا دهشا { هلکعد (ردلکد ماهفا

 ناتح هدقدلوا لوخد "هداهناپ همالسا نیتعدعلق بود ( هل وسرو

 | !chang هللا لوسراب 2 بولوا حرمشنم هنع هللا یضر ( سابع)
 ee a یه یو جرج سجسسج
an)9 ۳ 0 1 3 ~ ۳ ۴ 0 ی ۲  sens:توپ _ 4 ت 2  

f ۰ 



eT a i St a ail a. 

 ناف ر كم .a shies Ao= قد i ble AG ۳ تبع :

 ندنکیدید © مرابا س ارو راکرد كراعف الا نح وم یامطع

Uso} :راد  yoنما ومف ( نایفس ییا  eyesرا ۰  iندو نما ومف حالسلاق  

 ۰ ردشلوا ماسضرش ا تیدح ( نما وه و ها اخذ

 نامرف هنص وصخ یت دو اعم هب ( هکم) (!Shane دڳ دارطتسا »۴ |

abl poe tle :هدک  (ple)هللایضر  ateبل  Clieتواوا نراسح  

 ۳ ol هب s ودا ناشوا بو ندنسهناخ ,by ۳ <| قیفو o ےکح هللا 0 وسراب ) 2

chal 1وا تب 3 راده  Chewا رونه جم دان" و دهد و داعتعا جا  

 نال اعم oS ه كیا :ae هداذا رایشد 3 رز و تویمهدنآ

 هداه رس an ندنعح gl il د علام atl و لت تاک Aud او بطر

 ندنکیدید (ردظ وهله ج هل وا دانع شارف Gat مو دادت را نیلا |[

 ج د رد هقیضم لج نالوا رک اسع راذکهر كنایفس وا

 یسشلوا aly! ub یاشک علق شویج تنکو (ادخ) دنج بکوک
 dle ee a_te هللا یر ( ps ) نرضح ۰ یدلروب نامرف

 ( طح LI) LD ised shaw ولا هرزوا یسلاع بحوم یوبل عاطم

 مشاه یب لآیا) ندنسارهو فوخ لاک (نایفس اب الو * یدلبا ادنوبد

 SLi نالوا راکرد مدح هقول دليا بیععت ثب هکندلوا لاح هن

 ہدک abl لاح هانکتسا هلینیمز ( نیسزتسا ee wal ct بولوا مدان

 J ES تولوا ج یس !re es یول هدیلاس ر نا دنا امف (

 نامرف هنص وصح ee روم Sighs نوطس ا ۱

 "هد اتسیا ہ دلع رب قیض تبا و اطعا gle «یدلواماسفرش یلاع |
 ( لسو ate هدا (ea تلاسر باتقآ حابصلاییع هک gallate ماقم |
 هلتماه شو نوطس SE S85 Bay نانارا هک رعم Atl را :

 ندنس dnd (اسا 5( 90 یدلش اب هفلوا Gi ble ght ورکه ورک |[
 نالوا رکشل ةمدقم هللا lal یاول (۲) و راد «منریل د رفن (۱۰۰۰) |[

 هنایفسوبا Pal اقم ( هنعهللایضر )دیلولا ن (دلاخ) (هللا فیس )بانج
۱ <a Cae ee pases 4), ادملب نیس ا 
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 AS LB هدنس oul ۵ 33 (ai هنلایحر) ماوس (ربز) بانج
 هل e كل ذک (Cos شوبه رزرفن )0. 9
 (رزو۱) هرکص ندرلنو ٭* یدلباراذک oan وبا

 زا نارداهب رفن aes ۰. wis gla~ (ats) هللایصر) یرافغ

SISO Cee) |ابقاعتمو راذک  cs pei ley(رشب)ُهفناط هلمأوت  

 | هرلداوا ناور كز دلار اتو ضرع ( دک یب )فن ۰ .) نایفس نا ||
 a, Leng“ نفک دز وک رکن هلا رقن N۰۰) ۰) ىس هلسق Cae نح) هدعب ۲

Law gl |توطسابع (+)هرکصف دکد کندن  (2d gs) a )2۰۰( defi 

 (ندعجشا ) *هلبق هج رابقعو رو رم یز هلبق دعس (Corr بو
 on ٤ ك رنوب هرلبدروتک رک لردناروبع رثا تعا رفت )۳۰۰(

 | (سو هیلع هل (fo 1(د )بانج (هلا) نام نایفس وبا هدننارذک
 ,یندینماغا ۳ د>رد وب Calls ندا els aple دانت | یروهط

 ضرع dat (ر دشعادبازت ر دق هن AN و! pte هلمالسا نرش سکعلاب

 | رفت (۸۰۰) ندنرروالد (هنیهج) هرخال اب ی دلیا نارغتسا

 زا ها ىلص) ابلاغ لضفلا ابا ا) كزايفس وبا * !Sul راذک رف رفتضغ
 ٤ هللا cen (سابع) ترضح هنسعدیک «یدعا رو مم زونه ( لسو هيلع

ColanbLYYD xeیودرا رکاسع ندبا نارذک  A) el gl® 
aadلوارکا نس ٭ ردیس  is٠ واصلا هیلع) سه جر د هلرهک  

 || Newt pe Shy Youll جومیابرد نالوا عع هدنفارطا ۵ (مالسلاو

otناف وط لوا بولوا تربح ره لحاس نیت  agیه هزادنا  
 | ۰ یدر و اوج «كدردنا قیدصا Se هيم ه دنا توام هسک

 | رذک ورکه ورک هلعثخو توطس لاک ما ,lyk ast لصاحا
abl |باتفاو رومظ زوترب لوس بقاعت یکی  GLIناهج یایض  || 

 ه یدلباافخ "هدرب "یراوتم یراضح راصباروت لر دناروتسم ین زورفا

 ; هللآ ی ص (نیرخالاو igi ) سولاب فرش نیمزیور یارجا عد

ateنعادو شاک هصقر هلیقوش قلوارهظمهلسو  BUIالم لاها  || 
 Ot رب رب ۳ اس او (ite تولوا راک رد هوجاص را Ts Ls هرالعا



1 

۱ 

 — ہن ین

0 7 

Eng 
 و ساک سر کد هیون

 oak ih الا a hie Sie ۳ قرف ۽
pنولا ھه صاخ تکد وم همدقمرا ولاو نازو  lelنی رحاهم)نایعاهلکع |  

(ge فیس هن رانایمو شیک یدوادهر زی هلج (ویدنه Otel), 
IEرادمان ملدددع (0۰۰۰) راوس هقانو بس او یراق دلوا شم الغ اب  

 wo Soll هطاحا Bes رناعمآ درشروخ لوا wl یراق دنلوب

 هب (اوصق)هقان یک باتلاع باتف ا یوہن راقو یلاع تاذ ق ر هاوا نان اع
 هفرط لوصو یربک |( قد دص)هفرط عاص بولوا بوک ر شخ روت

3Mروا راض و ان  opeباک | راسو بولا  

 لر اعم هلا dab Meg a IK ب ویلی تلاس ر ریتم ها اھ یارک 3

 توطس هوکش Glin وبا ( ےھتع ,Pas @ راب دلبا دورو 4 ایفس وبا
 سابع ا )یولوا بارختسا نیهر هګ دنا تقد رظذ را رها هعالسا زادنا
 هک )رد ںولسالا ب عتب الص لصاو و نوش 1 ناهح تعشح دهن وب

 ۰ ردشلوا وع“ ندنآوخ هصقر هدهنو مروظنم هر هدمرع تدم

gin!قنطاسو كلم كك هدازردار  Culpملطم هنکیدلبا التعا هر هج رد  

 Bes تعشح تاکہ دلبا leg نایفس bib Det ) وں ود (مدلوا
Drab; Sent PAGAN PU E Sy Pee Me ee hadi CE RD teak eed LS bate 

ffبھ ومو (یتاعس) ( Cy laceیاس یب تنطلس كم هسقو بولوا  
Pe er ke ۷ ردشلایباوح (ردلکد Sb 

 !ارفطی(اول)ییددلو |لماحهدرو ذم مول (هنعهللایضر) : vialsجاور

 ) نوکو ب ) و رکن یارجا هدک داک هنس اذخكنایفس وبا هلل وب رف( كب

 كليا فلتو لتف هلم اقتنا عيت یرلیسدب رقو كم اجا تمرح ه هکم لها

 یار هرکصن دک دید( ردین وک  noeدحا ن وکو ب (جرزخ)و (سوا)
 نس هل اتم (ردنوک یافتناراث ذخا كمالسا نالوا دیهش مدنس هک رعم

 بولوا زنا ) نایفس)ولاندنگی دلار رقت ( ple Lراهدلا مولاذبح (

 هيلع )ايد الا رف همش ارضخ اع, دانت اوب و شمالش اب هدا رف كلرهید

OAL Da UA AU A SUR AL OL Deer 

  D fern yn reجراح 5

 ندکن اقلعتو ابرقا ین وجر هللالوسراب ) هلکع ارومظ ,Lisl) للا |

 9 war یرلس ادعاو لتف تال اوحا ناشی رپ شد رق نالوا

 دا زا (نایفس ابا اب الو Le es EAE دید ی زگید وب

1 cae * 
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 CEE هللا یصر )كن هداع ن Roy nak ,(saw) یس 9

aleeیتس هللالوسراب )نابت الا دعب نف اکش رکج  Galas(یادخ)  

 es ره Use < كتارق نالواراکرد هلْش رقو نوععح لاوز ی

 Sep هاب sls SS كعلخ نس ار ز ۵ روب وذعیس هقاسعارج

 هلن |( نیلاعلل Gay) o a> Yate دلوا شع د (نیسیکر یی دیا

 اویس یالکو ب ( لدعس) (نایفس LILD بولوا تافتلایدصتم ( لسو هلع

 تو مو فطاو تج مو 938 نوک و dad 9 هرد شمل وع 934

 العا 4 العا تاحرد یشرق دف اط نوکو ( قح )بانج ي

 Sy هل دا فاوطو ېس (ےظعاتس ) ندم السا ف by كح هیلبا

eka ۱نر وا یذد) ت رص هراید روس © دو قح هلو  

 yg ole لوا Fol? atl coy (فوع نب نجزا دعو
 Ales یکیدلناراهظا هدنتح شیرق كهلاراشم (Cran هللالوسراب)

ast) Pyrite aeوا  aیرلک دید ( ردلوم ام ب العا ئن یدصا هل احر  

kalo auclo = ipo |8كن هدابع نب (دعس ) هدمشو و كد عهد  

 : ie سودر , كملاراشم هرزوا ق وم طو es ا

 (alco ) هبهدابعنب دعس ن (سق )ی و دث بوتلوا زخ | عاهس نالوا

(fsدارطتس س الا ت ٭ یداروہ اطعا ) Sillsرارا  Ola gl 

 بانج هر OES: AS thd lee o> je o> ss ندنس هل اعم

 هرز وا Sle دمروط ( نایفس باز ب2 as هللا یطر ( سابع) ۱

 SAN نالوا لر تربح رظذ روظن» بولوا یه ارته همز مرح تع“

 مدقرب (LCG لهاو نابتاو رک ذ یک كکيد روک یی هاه ٌعقو

 یهعفدو ارز eal نالعاو هعاشا یتساوا ناما plo لخاد مدقا

 لر ( هیشدرق ) شویج ندیهانتلراسر نرضح تع رعو ٽين نالوبعوقو

 (نایفسوا) ندنکبدد (ردررقم pl goa هلوا تعالس ةتفا اهر

 SS n و دوس و او و سو و سود هو وسوسه و ست

 | زا كبو تعرس ههجا كم سعی رعوط ه(ادخ )مرح یک راط خرم |
Bou,یاعدهسا( هکم) لاها ۰ یدلباتلصاو مهر همرکم (کم) ,دنف  

 تاکرحنالوا شبا (Mal 5 ینوکسم aoa oh Ogle یاع تاجا

raves 



ey 

eq Racedتروص ۳03 مرح) بویم ی  inlس  

ffهلتط لاع> الا مدع  bagelهد (هکم) رازاب و قاوساو افص هفص نیشن  

 Shaw وبا Jb ناشدرپ She هدل اح یراق دلوا اطع او ذخا لوغشم
 ٭ ردنباتو Fe و ثعاب هکشاالت ACE“ (تب بوت الب وط asl هل رامروک

 (نایفس)ابااب هلیس هشالتم داغه( ردن تارطضاو ردرمخ هنكکندروتکا

 هناموط رق یب (اعع) ) anil < لابج سور و شم NS ET یور
 @ yt gle ندناب هدومشم راث ا تشهد رابغ نالوا شمردش 5

 amyl كرهبد «ردشاوا ادب ندشل ویخ مادقا رک Lic هل وهم هلو

 (ا الا لضفا هیلع ) اینا هاش داپ هدنرراکدلبا لاقم داربا هح 9 7

 یقفدلوا (!Cle راذک ی داو هلمالسا رکاسع (۱۳۰۰۰)كن رلترضح

 Brag ارب: ندنایمالسا شوجاب ردشویجیالیتسا زونهكن (هکم)لهاو
GLb aeنابیلا دعب یتغیدتلوب تلفغ باوخ  Coedیدک ماش  

Fo |شهاوخ زس  ob geتلفغ زس ی د یدلک ی هرس  AN 
 ةا ران درا اصلا هنتد ty اد ی رنک ه رو دک دید Cp هداوخ |ا

Balle, |بادرک  ema glkند وبل نسم م بولوا لماش ی:  
 ثیدحهرخآ لا(نماومف (نایفس) Glob لخد نم ) نالواع اسفرش |

ce |ردا ناب زرو زنش  ‘soleتاج رف تفالس و نا تکل  

 ندکلیا تک رح هززوا یسلاع بجوم یهانتلاسر pom عاطم ناهح |

 لها نالوا رورع ماج تسمرس هلا لانس هن ا cu دلوا ترابع |ا
 یسهحوکت» كن ایفس وبا coy شلبا لاعفتاو بارطضا نیهر ین (مکم) |ا

 فب رح ول بلاغ لآ یا 2 بوش اب هنجو ز (at Gly Wabi دنه
 اذاوروج هتروصو اکب دنه یا ) ,دک دید !Ci مادعاو لتق یهوتعم
 راد لخاد رک ا هسقوب ۵ hl افتخا هدنفرط ر کاک alk هسا ندکلیا |ا

 كعح هلو |لتف a.s Noy) )لە ساردبا لساکت هدفلوا تیمالسا رج :

 Sealy FeO > lo Jets كمالسا رک اسع بود (ردیفخرغ |

lol :نو مشاشیس هفاک کس ها نیش ارخ هععاس رخ و @ یدشع  

 هرخالاب ا دلبا و 5 یر اقا 7
 IOI = n چ — ۹
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 od رل هناخ یخ دب رایضعد هرابدتا ناباس as ادنا نب را دوجوم لسا

 هرزوا لاح لوا ندن زاب ارطضاو نزح لاک نکل بورب و رارق هغمروتوا
oleیسان ند:رروعش مدعو تعنعهمارطا (تب)مرحعرح 927 هدنا  

 هد هتوا و نزرابم باس lag هدیه اطربرکی د * راب دليا ت دوع هن
 هفرطرب یر ره كردناتمادن راهطا هن رقدلوا ع ETI WT هقلح هدو ر

 * راها allel ترج Slag لصاطاو هرابدلوا ناشد رب و قرفتم

 تاب ضبتو قلوا بارطضاو تشه دریک هشعر ceded ( هکم)

 ABE ندرب یس هفاک هلیبس> قعلوب دوقفم تکر < "هراما هدنرا رارقتس او
 تم وصخ ندش هدلاح ید دلوا راکرد یرلت ردق مدع هداحا فک

 نرصح * de تکو ہاک ان ه یدرا ردا ضرع نیزراس رعصلا ام

 ( یوطید) تولواروهظیاء هعشا Chest هللا یص) نیلعلا دیس

 ماوعلان (یب dy ترشامم an نجوما د ویک قر دونح قل رعت مدنماعم ۱

(lt Pall coy)هوا یلاعم هورک  alesهدنفرط تسوا كنارعلا ما هل ان  

 قصالم همرنحم (مرح) یالعم رباقمو مازعا هنعقوم (ادكلا ةينث ) ناک
 اعف هلص ۵ yore) SEP هک" هل نالشد (نوج)بولوا

 هراردروب مالعا نیسم دا زواحم ورانا هوطخ ر رد د ھوش

 قار >( مع هلا (coy هدایع (Gan هلا (راصن No والد هدعب

ai)هللا یر ) جد دیلولا نب ( دلاخ) بوتلوا قوس هنعقوم (هیدم  

 نده رط Des Cabs) Ls ناروالد راس هلا (دننح)و

 ( سو هيلع هللا bey كل هب (Crt ی اوتلا ترصذ یاولو مازعا

ge?كل( هکم ) "هر  lyدا زکر هد  cul۰ یدلروس ماپهفاو مالعا  

 نالوا یسهدناموق دوحوم ats) هلل|یطر)) claly )29-22!( و

 هلا ه داب رک اسع ناثلو « دازآو یراع ن د هح ساو بسا تاوداو
yk!)بوت باخصا صاوخ كر هل ردنوکن دنلوب (یداو  blaباتفآ  
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olsتع نع نانعیاخرا ندنرع (ارخا) قفا یراهبوبن راونارپ  
 oy دناشو ییسمالدا ترجح هن .lal وق را هق رف (rs اوا 393

 ز واخت ییهعفادم دح ه-سا ر وئلوا تز رابم زارا ند(هکم) نیفلاحم

as |ر وص كح  as celal were asl; JL “al, Los asترابشاو  

 هدلالخوب @ رلددروس CALs مادقا عصر دم =p ) مرح ) هلدرت وشاو

 bade ,(as fe) ماطر ندر a8 (تراح قبر و es قبر

 (دلاخ ) هلیساوخا(و رع نب (لیهس)و هيما نی (ناوفص)و لهجا
 تعزع هلحم مان (ردتخ)مقاو ,دلوق (g1.0 وب( هدع هللا (coy كدیلولا نب

 هنر لوا e لخاد كن د نارو الد نانلو هد درس هقرفلواو

 (بلاخ) ب انح ۵ رلب دلا تردأمهلاتفو im at لاعشاو فدا ضرع ۱

Idecهللا یار  acsیاعد )  ‘alas. eyدخل ام تحوم نوبامه  adi 

 تا یاشک ارج ales نوناک یافطنا ؛رزوا كماعا زواج ی هعفادم

olلاعتشا تعا ند لها نوع : تعالم "هلماعم ن کل تولوا تربع  

 كملاراشمو ates دلو ادیقم © یش ی رع ندقلوا calls alice عاحوا

 تویمهثلوا مدهاشم یروص هیسل رف شیب نم حالص مالدس 4b Ms هشاآ ۱

pallاز هرو  osشلک ٹی ر ون ده: س هلاوح تب الص فیس  

 هر هچجا مهو: ترح تاودا لاعاو تزراس یارحا ,aj املان ء ان دیش دن] 9(

 هصا < عوسوم (aol ) هر و رج Yo ( Refl )لها Call هللا نردابم

 (CS مرغ ( مرح)مقوموشا) SK abl بیقعت نیک د هلع نالواراهتشا

aanنیش ك  Cit,ملساا هيلع ۳ توبن رب رس ناطاس ( ردوسا  

 (GAS2 تلصاوم هر () (ادک Sa ) an ٤ قداس یرلت رضح ), لاو

 ۱ | یو دح ثعا كن ولسا یاد ص نالوا لصاو 4 ران ولامه هعماس م دلالخ |ا

 تچ Ae امضا é اطر دوخاب و C3 Lao |(: لوق bss لاوس

 یان Al هلفویس !slp بالیس هللالوسراب D هداف الا یل اگ وقو ناتن

Salesیسمالوا اذ تایسا *داتفا یراتایح نمرح  ob?كروب ) 

ductباج ہلا یر ندراضح نادنشدنوا لاصتسا هعافشتسا  | 

٤ i)هل | ایر  ak Ce ateو:  eeین هدر ۱  Seat۱  
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 ه ردکعد ( هلا عفر sll فیس قترا ندرلنا ) کرلیدروس

 هلکعا Jj Les | ییدربح ( فیساا مف عض {web نالوا يدل اه

 ( دم 5 هردشعشاح < ردق هه ۱ دیا فات یی هیشد رو 8 (۷۰) هیلاراشم

 | كدیلون (HE و Fu E هيما ن (ناوفص) هلا لج ییا نب

 نا gale pase ین کو فا ناک هافتخا | خاروس SF بویمداوا

dyهلایصر ) دلاخ ترضح هن رزوا تام واعم نالب رب و هرخالاب قر  | 
(ateرخ دو عن دم نادل اخ اب 2 ب وئلوا راضحاو بلج  | 

 | ییربخ Cal كنج هنارویغرمخ» هیلاراشمو لاوسوود «یمعدعردنوک
 نروتکربخ هه راشم ندنکیدلبا لاقم طسب tly ( نکیدر دنو کک

 نوعا كماعا لتق یی هنسکرب هک یعدعا رهااکسن ) و توعد ی هاو
Comat! pol oleنب توا ) هدک دلبا تیفیک قیقح هلیق اطتتسا  

 دا رم Gat AT (قح) Cl هد هسیا" مدلی دارم یتغالبا ل مما لوا

 هردشلآ یتباوج ( ردنلک,روهظ (هللا)دا ره مالا ةبقاعو © شمروب

 نروتکربخ (هنع هللایضر ) . ( دلاخ ) هک روئلوا تباور هک دارطتسا م
alse۲ (هنعهللایضر),(دلاخ) دزن 2 اناوج هلاوس نانلوا هدقاطتتسا نیح  

 | یارضخ دبق یشاب هدنآ Gall تینهکعد ( فیسلا منع عفداژ و تعزع
aleقصالم  blyبیم لکشرب هدزوا قلوا قصالتم هنیمز رعق یر  

 | هموسک وک نیر رس هب رح نالوا ه دل لردا رو Shai لکیهلا

 | ( مردنا لاله نس هقول ab وس ین 3 {G72 eo} هلا عضو

 ۱ رع دفا( لسو ,|alsay ٰلص) هدک دید (مدلیاتعیاتم هرورضلابندنکیدبد

oti parكن (ادهشلادیس) منع (ع) هللالوسر قد صو هللا قدص)  
 هدلاطواو شابا رذن هرزوا كجا لاله عهد رفن (+V) م دننداهشیاتبا

 ندافنا یرذن هیعاد هیس هسبالم هلیلج OT نالوا لوزن شخ فرش

۳۹ 

o EE an Le eeمیس سس ی ور هر ی سو ات تا ی  
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 ی روالع > Ol رظتن الا 0 Lory 6 تر as ندزو و |

 ( Syیاشک یک مودق یب ( یوطید  parنیلقثلا ن اطلس ) ت (
  ۸و کیه ها  aSرد و  E(رفوالا ةولصلا ن

 | رک دنفا . Cel Jalهمالسارک اسع نالوا عع هدنرلنولامش ی اوتلا رفط
 تعراسم هرکشو دج مسارم یاشادع رک (باهو) باثجو تقدرظنرارما

|| 

abl Glo FST > نالوبعوقو هددینس ترعه بش هرکص ندکد لیا | 
on ییالسا ر کسع ترفو ندا post هدزور 9 ,نیرتصد زور وینشا : 

  Iهدن رار ونا رطاخ نالوا تل اسر "ییوک قح ساطسقو توبن فاصنا
 كن (هقان) یرلق دلوا بکار یرلش رش (فیلح) كرابم 225( 90 هن زا وم

SU میس بقاعتو ردیا dhe هنیمز هدراهجرد رونیروس AY | 
 ی اشنا هدنرزوا هود هظح اللاب هیهلا * یهاتتمان  atرلبا تین ارکش

| Cl) هلا هيما ن (ناوفص ( See (همرکع) ینا نب Clete cal 
  "1و  J.Jناول (هنعهللایطر)  Jaks(ساج) هدقدلوا راکرد هر هلناعم

 ید سقف ن  Gel ayهدق دلوا لادحو كنح داما زدنا: لاتق

 یس هحوز  BLریکتمادو تفلاخش یور  ( abe] Gaileنوتاخ یا

 هک ), ها تعفام دا فک ندن  geند هيمالسا  eyتا

Olay اطعالا یتاوح ( یمدشلما | Obl راکتمذخ اكس تولا هت راسا ۱ 

  4 oleتوی هلوا او روا تا هناعا لها نارلد تامدصو تع ع

OD ههسعهمق یس هحوزو + , یدلنا تدوع diss فوخ لاک 

 | بولوا !رهتسا  KDوتک  Nebهدک دید (ردهدهر هساولغب
 | یدتبا باوج یاطعا لا داشناو یظذ رکذلا ییا تایبا  ieولو

 سا ات تاب تا (  pe 9یا رگ  45 37 EEعاق

  ( (as $lقویسل ایاشایعتساو  Cabو  sakeدعاس لک

 :  (sessهمهم انعلخ بین مهل ) ( هع الا عال ارض (

 |  Gadلصاا (هلکاندا مویلااد  OL eT(نوح) هرزوا ییددنلوا

 ; ارضخ تیارو شخلوا شیرفت هلخرس عدا بوایروق دنس صرع

als a gl® ) غاطوا) نالوا pel? سدقا رازهلال Wakes هلبا هعشا |] 
۳۳۳2۳5۹ EN EERE OR RA BE 
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 ا لیا فص م بآ ناک هدعقوم لوا هدقدار وب لوزنو فب مشت زادنا

lalكلردبا لسغ "ةمزال  shige eteیلاعم ةسدقم ندب نالوا تلاسر  | 

 | بکار هن (اوصق ) هقان Ce Wlaes هلشاوصو كنج تاو دا نب راتشربس

 || Selo ملسن (هنعهنلایضر) a abr ن 2( یب (هقان )مامز بولوا
 | au ایضر ) (?adh Bho. Cole هلحابر نب ( لالب ) هدن رابات رک باکر

(ure(قیدص) و شتا مظعت عقوم "هداتسیا یب  STنب (دیسا)  | 
posهدلاح یی دنلوب هدنرانوب امه راسیو نیع (ام هللا یضر)  | 

ale >یالعا ءالم ندنغیدلوا شایا تعراسم یاناطم هیجوت + (ادخ)  

 OLS) Sam مماحم زادنا (bald oh رک MT تیب نایس دق
 ۱ رتدتنکسس هصک ۵ زارن بابرا "هلبقیاوت clits Conde ردرلثلوا

 مدق عضو هب (اوصق ) A باکر (تسا هدش نح الف كنسزا

 هنتوالت (محق) *کر ابم "هروس abled توص cde no یتیدلروبب بوکر
 ۲ هم السلا (CL ندنس هصرع ( نوج) ناسا فلاسو ترباثع

 | راست ( كئالم ) راربا نالوا مالسقوم *هداتسبا Gace یکیا نیکد
atesنالوا رانغتنا ةتسبفصو مالس یاطعا  SSFندنرلذرط باصصا  | 
dedنوع  Call)رون یاو ادخ ببحیا  ateهنکنابلک « اینا  || 

 یایلع تس هدانئاو ٭ یدلوا تلصاوم همالسلا باب قر هثلوا معما

 ندزغارب هلغلوا ( سو هيلع atl لص ) بب رف كالم دید دوشم ےظعم

 هرزوا قلوا صوص sc A god eel | هلماک حرم تولوا ناو هدننورد

 Cel | ay مانصا ous )۳1۰( عونصم ندرس رج هلوقم

allylءاج لق) ماقهالا هندوحو  GEنا لط ابلا قهزو  JEW || 

1 Olds) تراشا هتسهنیس هلا كنک درب ققوا نانو هدنو امه Sylow 

 هنرزوا یزو (عص)نانلق راشاهنس هقراو هنوتسوا یسهقرا(تو) |

es = 

 ةمارطا تبب قاوط glal مارحا الب هدب وکر لاحو bay وتک یکن |

 ندنفدلروس مافحاو مظعت نابزر وب ز یس هلیلج تبا bom} ناک |

ee eee 
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 oe ty mel fae یدلوآ هراب ب رازه بوشود |

 فرصت نظم یس رت | هرفکلا نیب و foe ےکع هللا ج وتو نوشروق
 La pais تاتععو تاوت کما ندرلنوب ک ol Gey ندمانصا

 روطسم یراسا هرز وا قلوا مغتو للخ هتف 4 ی راداقتعا كل راندبا
 ندقدنلق , دیلخ هلسیجوا ناکو رت یرازوک كنرلتلوا راهتشا هحول

 دودعم ندمانصا ےظاعاو ?pel) قیلعت a Cog <( هلا (افص) و

Geelyو ( یاس ) نالوا  CAV)یو ر ید لکیه دب مص یکیا مان  
 لر طلا a رک مص نانلوب ariel (العا لبه ) مر کصا دقدنلو | اهلا همز

 هرو ر او مص وشا ۰ یدلروب تعراسم ه هلازا قنىدوع لرش دوحو

 (deal ( العالبه) و لوبقمو ریتعم ندنس هلج Ul و لومعم ندالح

Sabo lialیالاب یک قلرغا نالوا ضراع هدیاوخ یانئاو بولوا توبث  
ouقیلعت هنایلع  aceهللایطر) بلاط یا نیا (یلع) بانج ه  (are 

 تد اعسمدق "هداهن هعر زوا هللا لوس را ) بولیکا dh زابن یلاع دوعص
al |بیطخ) لوا هدک دد (كروب نراقح نیمزٌهتحادنا د (یلیه)  
 AF تا اسر یارک تناما (یلع ا ) لسو هيلع هلا لص (نییلع رتم

 تعا هتمدخ یاها افت رالاب هم هقرآ ےب نس نامه ۹ ردقو لكيردق او ۰

olen Cal!ما نالوا مش اسفرش هیلاراشمو شمروب اطعا  Heهب  

Viol |راشم هدانا وب هردراشلبا مدق عضو هب یوبن شوبلک شود  

 Seb ) هلغلوا فشکنم ?and Ub ols هنک اردا ترمصب رصب كلا

 هر Me لاوس نالی رو دارا هدننیم ز «نیسرروک هدلاح هن یی دنک |
 AS fg AL ساع هشرع 83 مرسفا تلود رس هللا لوسسراب ژل

 شعد Cease روک So هلک هلوصح تفلک البلي تبغر تسد لاصبا

 یهزو ٭ Crm les قحراک هکن داعرب یه زاکسییعا )هدناوج ددصو

 یلاع نراشا هيلا راشم هردشاروس CoS قحرا ےک & رد اتم

 ةتخ ادنا یلبه نالوا ماکعهسا "هد ز قاس هدمارلا تیب باب هجوم

 هما لوزن هنیمز هلی ر دن هچرک )۵ نکل بودبا لیکتتو رفت نیمز
 هيلع ) هرار الا دیس س دعم ندب هساو و ندنغج هرازوا تدمر

 هک :ولصلا ¥

4 
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 ندنساذخ قولوا نوتلا نذنعح هلوا رازآ ثع اب ( مالسلاو ةولضلا

SL.یاطنتساو لاوس یبس كنمسبتو @ یدلبا مسن قر هلآ هنرمز  
 oe que ‘sah‘ هرب Uae, te ص هجردو ۵ 720 لاح

Gurl hb,هلکمرب و یتیاوج ( مدسلیا محسن  SEDنس  

 هنیمز هحاسو (Code Maw ندا العاو عفر هبهعفت رع ماقم لوا
 هدر دعت یتیدلوا (مالسااوةولصلا هيلع) نیما لب مح ترڪ > نیل ا لازا

 ٭ را دروب (رولب هلواتباصا نان هحرف هلی رط هنرازا و ما هكى دوجو كس

 .ناطلغ هتلذم اخ روک ذم (لبه)هروک هتفی دتلوا تیاور *ع دارطتسا ۴
 دوحو هددحا "هکر عم (نایفس ابا)اب» areal ی صر (رعب زا) باتج هلیسلوا

 كلفسا (لیه) !EAL تاهابموراذهفا ضع هلن ابتاورک ذ نیدوس ی
 فرح كر هيد «یکدروک یتفیدلوا تراقح هدروخ دکل هلهجو هن
 هک ) هلبا تم المو ی وت كرت Cy 5YLD هدق دلوا ج! وتو نعط زادنا

 سکعلاد pl یدیلوا قلاخرب ent ندمالسلا ale (a2) یادخ رکا
 < دارطتس الا * یدلا یباوج C cal هابتشا دیق تس را و go ةلوا

“ybنالوا دوجوم هدمرح  Nyناوه كا یس هلجج  atheناطاغ  
 (ail gay هممط یی |نبا(نامع)یسلروتک کن( هبعک )ح bar, Kei دک دلدیا

Cateهلتهح یتیداوا:مالسا هءلاراشمو ٭ یدلروس تراشا ه  (aS) 

 ندنغب دلوا ,دنفرصت تس دل دعس تف (هفالس) یسهدلاو یاتفم

۰ can تدوعاسو أم ندنفب دم هلآ نکل بویتسا یرتخاناند (dL) 
Ach اسو (امع atl یضر ( el (قو راف)و (ربک | قیدص) هرخ VL 

 كن هروب نع ب ولینتسا  aاطعا در باوج  aK ablمادقا نائل وا بم

 (ناعع)یلغوا یروک ذم حاتفم هرزوا قلوا یس هرم هیلاوتم ناقیطنو

 بولوا شایاانتعا هع دقت هواه “اعد خداو او اطعا : ( هنع هللایضر)

 هد دع دقت یاناطةف ( ) pleهللایصر  ateو رومظیاعور  JDهللا
 تسد م نعز هب اقس  plaid ae lags polتیب یک یی دل روس

 یتسلرون ناسحاو هیخوت of هنب رد slog‘ یخدكنغلراد هدرب مارا |
 مچ

Rit} 
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 (AF) (ateatl coy) ییانبا .دق دلوا روبح «داربا یتلاقم (مردنااجر

 ملس هد هنا ٌدعفدو ۰ یدلوا تعواطم اک هد gushes یخ ایا

 غد دلوا ح اتفم بلاط هنن كهنع هللا ges (سابع) نکا هرزوا كا

 هناوسرو همالا(ناغعان) دک دلیاددرت راهظا هدکمو ویمخانا بوروک

 یسلواشلروح € ab فقوت ,دنس ودام Lae ملست هسا درونکن اما

 ملست هب ante زا درپ A تسد بولد Call لوسراب ةنامالابذخ) هنیرزوا
coll(ا اعلا لصفاهیلع) اريك ةوبت نیما باثج م  ct pamحاتفم  

 ن, (OB) و Bel (یوراف)بو دبا EF gre تبب باپ هلبا ر وک ذم
 نوکان وک شوق GW هدننو ردو لاخدا (Clr earl ce یی هج ط یا
 هدتدحا هن اخ ولخ ناذلاب هرکصن دک دلبا ل اغشا هلیساحما كلر واضت
 & (هبعک ) با جراخ هرکصتدق دلوا (ادخ) 212 دابع Gls هحوتم

 هدقدروب تداعس تسد دنفرک نیس هعالح ینا كس یالعف با 92<

(ai)بلاط یبا نبا  Cased gay)ایلع تیب تباج كنب له ناھا  
 (OSE ندفرط, cy وتعراسم هانم یتسلروس فیطلت Aloe ذخ

sth |ت رسح دد "هراطا هفن رش تیب حاتفم ید( هنع هللایضر)  

GEتیآ .( اهلها ىلا تانامالا اودوت نا رک مآب هللا نا بقعر دو  
 "یراد ey تمایق ات ك (CAP نب بولوالوزت شذهفرش یسدع رک
 ةدلاخ AP باب اه ذخ) ندنغب داو! شلیا راعشا steal وا مظعا تیب
 اولکف هّس ىلع Kl هلنانآ (Coles اب ملاظالا مکتم اهع یال عدل ات

 ere deg اھم هلل SS لاقم (یفورعلاب تسلا oe نم مکیلالصتام

 هیلاراشم نکل بودا ملست ( هنعهللایضر) هر Abb 3 انب (oles) باتج

bY? ate Godsیردارب هلتهج یکیدم هدا تق راقم راتخا ندم  
 وبشا ہک ) رد شا مست ald pai تسد:( (ate dillon كت )45(

 سم كن ade یبا نا (Cand اذه اتم وب Jl هلبلج تم ذخ

Lapeاف) ر دشتل وب یرانهفا  laceالا للوا اب  hare {ober 
 (ate هر (دڅ) تلودرومط Gla رظذ ?ee ندهفلاس لود )

 یاّوآ زن ریس هد ae دل فتا EN“ اع alll ورپ نادم ,MI ( ءولصاا :

 وچ SL و

a a nt a A TR A RR TA ER AL RR NR 

eA کوه حس SO AINE SLOT AT ENS روح رس O" 

aber eer 

 ہن سیا تون چ
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 GJ deli یز احم نیطالس و یروص كولم نال وا یتا رکج
 ley هد هنو ن دن را دافحاو باستا هل تولوا we ae ام ويف ام و

 ندن Jad اود بت ارح و بصانم ی راک دلیا ارجاوبصذ dl واو
 هبا (نیلسرلا دیس)تراشاو (نیلاهلابر)تارب bb بول اقرا رب

 na هتفو 4 OFS (aAb 2( نالوا نیا دعتع تس

oly, sol ailsریس هما )4 دارطتس ا کاهتیا ها ردشم  | alyرےلط  

 نامز) کز ردبا تیاور باب EF هلهج و وش , دنقح ate) هنلایضر)
aa oreدارت ی هو و  ans 

(et pei ear Seاو رک  

tatesرص  Losند وعد هن اڪ  wile?هدنرب كم ابا یراق دلوا  

 رظذرا را هرلناوا لخاد ردنا داشک gate < داتعم هج gy هیلاراشم

 سا د kis) لضفا هيلع Ls الارق ترضح هاک ان ه یدیشلا

 طقف بولوا.دوبج هتلاخ د alle (Ou) ةناختولخو روظ هدنس مرآ
 نامعا at رزوا یسلوا لوخ د عنام pli راشم ileal یاضاقت

or res |e)4 اتعلا ده  lagدعا ی دم  a>لی روب ( تنش  

re catesتشکبا هلا رام میاد اکا  walle elt 

 (ترغو oF لب هتسعد (هلوا ضرقنم dat رق "هلسلس تقولوارکم
 مادعا عضو 4 sb whe ولخ هر ee رگ ںاوح

 دما راشم peo 22S :زود Sex یدر وک ذم "دلاممو تلاح د

Ln |تب  | aK alءاش  foیو در دالب یرشاو (نلاعلا بر)  

 (مرک هطخ) راد رهش ینوک یزورف ع ع وقو كن (CE نالوانیمز
beهلا  pulley ateب ا اهو ذخ  {ahhحاتفم هليل انشا تمکح لاقم  

 gat ج د لواو Cable gale) Ja ياسا هاا راشم Me“ دن تد

 Aud ول @ 45 راذک رطاخ هلاعم & دلا ناز بز نت یی )&(

akaانه یر ]ا هدنس ( یک دلبا نایسن ناب اب هتخ ادنا ندرطاخ  

canons a 
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 هللا تراشا قب رلقدروس iris} ثیح هعضآ ید ام ye املا

 ه رد لوا لامو ر هن Ae رشم دق كر هد Lally كنا دهشا)

 یس هلج كنند همتا ,دنصوصخ (هکم) حد Kat ل (دارطتسالا مت

 بولوا به اذ aa دل وبعوق و ایرح Sette ییک كردبافنالتخا
“allerی (همدنج)  cen)هدلیرات دیا ذاا دنتس ( هنع هللا " 

 ومف نایفس اباراد لخ د نم fig هننکی دلب دیا حف اربج كل هک ابم
 Fotis حج رت ٌهطساو 522 ob دح ( هرخا یلا| نما
 هردرلشمر و رارف هنکو دیا شل T ibe كم رح ( مرح )

 دیک < نالوا عوقو یاع و ر هدنشق هکم Soles دلب بوک

 {TERRE fe scl نو
 ٠ حاتفم لمظعم 520 تبب ot pa (ناهلالضفا هرلع)لاینالاناطلس
 هب (هبعک ) باب ةقلح ےلسالادعب (هنعهللایضر )هب !thy نیا (نافع)
 كي رشال هدحو هللا الا هلال هجوتلاب هب هدوجوم ler abla عضو

 go Sole whe (هدحو بازحالا مرهو هدبع رصلو دوو 5404

 gale هلءاعم هن ندش هدرکفح (هکم) لهایا 2 هرکصن دق در وب هوت

 ز هللا لوسراب ) 4 یلاع لاوس یراقد روم دارا هدنلأم ( نکیس ردا

 هک نیس UB رک مز_ نس ارز ه زردیادیماو عقوترمخ *هلماعم ندنس
lls oy)ىلع (فسو ) ربارپ هلکنو واطعا یباوج «كدلوا  

Lvیس همولعم هصق مالسا هیلعو  Lilهکمادامال ندشنیدنلق  Sb 
pyهتناوخا مالسلا هيلع (فسوب) ت رطح ردهدرک  YP 

Kerمویلا  Saal aesهزس هدنب ېک یکیدید (نیجارلا جراوهو  
 وبهذا ارظذ هندافم رخا لوقو شلروس ( مردنا هلماعم هلهجولوا

cilنیت ییهیعرش میاصن ماطر هرکص ندقدلروب £ ءاعلطلا  

 ندمادعاو لتف لر (هکم)لها) هوالع + هردشعلفداربا dsl هبطخرب

 راصن الا نیب ین دلروب فیطات .دح لع هدح لع كنس هلج al وفع
 Wes] هرکی دکب یسانداو العا لراصنا هيلع ءانبو gs دلوا عیاش

 | هدتبشعو هلبق لاها gil وا بوسنم یهاشتلاسر Ul تاذ )

IEEE 
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 } یرویدبا تبغر *هدید فطع هب ( هکم ) "کرابع "هدلب و تبح لا
 یا راشم هدقداوا Sle مولعم ولا قد kde gy هدکعد

 باطلا دعب (نباوجو لاوس ىه وفت بس كرکدلا فلاس لوقو بلج |

 یلوق كقح بانجو یرب ندرطاوخ ندباروطخ ءزکیرطاخ كزس ن 2 |

 متايح هک مدلیا ترجمه هزکه دلب زرسو هب (ادخ) ندمتیدلوا یلوسرو |
 Sb gto هلاقم ( رد هتساو ;SSeS س كل ذك متامو هزز کت ایخهكوم 1

 كقح بانج یرازوسوا زب هللا لوسراب ) shail راضحو شمر وی داربا
 لر هد ( ك دیشلیوس یش ا ند fo ومو OF نالوا راکرد هنلوسر

Biles |با( قح) ( بانج .هلتهج یراکدلبا ترذمم ضرع  
dp Fo (Ay)قیدصت یزکنر ذعم وشا  Coalتیلست باوج  

tHی ولح یرهظ تقو كعد 5278 زور لوا (اهتنا * ردشلرب و  

 تمذخ قموقوا ناذا ییاعنراشا ای( هتعهللیضر ) (لالب) بانج هدنلالخ
 مرحونالوا شا افتخا هرزوا لابج هکیدا) abl لاغتشا atu رابم

 فر صاج ات تالك كن (هکم) لها Alby نانلوب هدننورد مارا تس

 راطخا هلیس هطساو مالتسلا هيلع (Chie تانج ی رلک دلبا

 (زکیدید هل وش زس ) ت ونلوا بلج نوموق رم هیلع ءان *یدلرویب

 بی رس یرهلواهدنمرش :Cele نالوا DEEL لاوقا هلیسلر وب
Sleقحو تمادن راهظا بولوا  cob)ںاتع) و ( ماشه ن  

 ۰ (dob تلاخد هناعا یارسستهسف ےرح هننک دنح یک ( دیسا ی

 (بدنج) نالوا دراو هب (هکم) ینوک .(AMI cst هک ییالع
 شارخ هعماس Gohl JS بعک هيما ن ( شارخ) ی لذه علدالا ن

 هد(هکم) عرو یسلکود ناو !aces (تب) مرنحمرح !daly نونامه

 بویلوالالح هنس هفاک Holes! Al یسلدنا عطق ably راجا نانلوب

 لالح Zoe ران مضح E هعشل ندتعاسرب , هلجنازا

 | ناسلا دعي cam atl لالح جد هدرفرب جه دعب Lady یفدلوا

 | یس هیع رس تبد SF ذلا فلاس لوتفم ندنفرط یس هلق ) هعارخ)

 pl صاصق یارجا هلتد ذخا ید le كلوتقمو قملوا هیدن



 سر

 لبق a(S) «اهثنا ه یدشلوا تید یاشا هلیساطعا هود (۱۰۰)

 | هد نرو نراسشا acs كن انارفن )و دوك د رفن( ۱۱ )هلصاولا

 شلروس تضحر یاطعا هتل كيا لالو لاوسالب هساا رولو ا قداصت

 | یرفن(۱۰ )هرز وا قلو ( نوت اخ )ی چ واو (تاکرا)یسدب نرلنو و
 | @ ردش لو مادعاو لتق هدارا بحومر یروصق نولوا وعرهمطء

 مدعم ,oe eae )8. )رک رد تاطح 5 (یزملادیع) یر حدی

 لصالا یو ر دوخاب نالوا بوسام هب ( هعارخ (Gr بولوا مالسا
 GEN بولوار gel هدتوکز ,Slate! dud, dee ناسالو
 ےک 4! كرادت ماعط رادقم ر یدسلک موش وا مب ) (ated ه دهار

 راکرد هد |aeb لرادت 95 مو شعد Ce د دیا لوا هدقدناب وا

 Gilg Bool Ja هناکز ردنا ترج هثمادعاو ندح هنلامهانالوا

 تدوع بویه هلوب نیدرب ز زعم ندشد شیرقبو روتک هب (هکم)
ot | gales eal!نفح هلو التف هدنعوقو (هکم) جد ءان هتسلواشلیا  

 راو ز یکیدلبا افتخا همطعا تبب هدیشوپ اجلال اب هقشع تس بونالکا

 Els pH دق دنلوا هدافاو ضرع هتلاسر ضرعمو ه دهاشم ندنفرط

 هنع هللا یر ) یلسا هدرب اوا Jax رز وا یوب ن راب ایف نامرف نالوا

 كونع هللایصر نافع ake و @ رد دملک مادعاو لتف ندنفرط

 هدهب وبت تشعب لئاوا هکر دحرسلا نا ن( هلا یسادنرق دوس

 mes رومآم(یو) ب اکر مطا ند رفکو لرش باکر چ ییدافتعادوحو

 نا د یزب رو CHT نالوا.ل زا مو شعازارحا cw ایاع

۳ seals) (42) لر دیکو تراسج abil نر رک daly. 
be نک یو ندا لوزا اکاورب A ینا سیارلید هنرهن هرات aS gio 

 Es تدث نساضتعم (ماهلاو یو )نالو اهاس هعدنک ۱

 ندنفیدلوا شلرافیح هرهاظ یکیداب (gu زوس هه Mile مرانوب اهدو

(a4)مارآ هدهرونم  Cally(مرح)محفو تدروک هب (هکم)بویم هديا  

 ead او (هذع هللایضر ) نافع ن (GE یردارب روس یتوک

 * هقناس 3
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eal |دنلواوفع  utesیدلبا تل اخد د اب تکلم ن  ayo | 

(ese) |قح هکر د لبمج یبا نب  “Glنالوا راکرد 09492  

 رارف Sle زو رپ ترصن زور قردل وا Satie ندشنافجو روح |

 (دلاخ) هعقو + هو الع Feo یدیشابا راشخا یتعزع هدیعب لحرب ارح و |

 (همرکع) غبت لوتقم یرب ندهباسصص ate atl) یضر) هد دیلولا نب |
 ( لسو هيلع هللا (be رمشبلا دیس بانج شارخ هعماس ینیدلوا |
 ه دننوک تمايق ) هرلتدا لاو س یی هدّمخ بلسو شرو مس هدق دلوا |

 نانح لخاد لر هلکهلا لا !ah ی نالوا Pie هیلارا شم دیهش |

 (مدج) رهالارخآ «اهننا هردشلرب و یباوج !Cords یو ینجهلوا |
 داب ابک ار (Caran رب نالوا هجوتم !ate (نع )ك ردیکهتسهحاس |

 قرهلوا نریح نتروف راجود هلیبسح ابرد مطالتو تع نعیاشکناب |
 (Jor باثج ءاکلوبق هتشادرب تسد هلبلق صولخ atin نیحالم |

Cell |مد , دنسهمزکع یا ال یرب ند(هنیفس) لها هدقدلوا  

 هک ANNI درو نسيج هلک ( هل لا لا ل) بودبا داقتعاو تین |
 ۵ (دجخم) رک | as (هللا2) هنسعد ( ردر رقم Aids! JS رع قع |

 لوان هسلایدوبعم كند (fe توعد یز ( سو ads al لص ( |

 <Fe4) ( مدلبا رس aay رابتخا هليسهيعاد قمالا هعاسا یزوس |

 (قخاوهو كموق هب بذکو ل هب هنیفس نوتسبق اعم توو |
 لبر ت سس نیکس لاح رد هدلاح یکیدروک یتغیدنلوا شقن كنسهرابع |
 قفوم هاد وديا تردقم یاراب فرص هنکح كنروححذم *رانع |

 نزا یدلنا قوس هنسهیعاد قلوا مالسا سو دنک ییددعهلوا |

 شمریدتبا وذع جوز ٌهفباس مارج بولوا ن اسا یسهجوز بناج |
 ab jo لحاس ,رزوا kl لاصبا هروضح قجوز هناس قیفیکو |
 ٩ هنانرتام اس ةنتروفر كنك ىدلوا بک ار ندنغيدلوا Lb تع نع |
 | لاد هکنک درب كلردباجارخا نیستع نادنشاب هلیسروک یتفیدلتوط |

Se | ۱یس هقناط نیک ییدکح فقوت تیراشا هب هنیفس لها اعالا قی رط  

 oe هظدالق هدیشک یسارولق ( مدلکا) بولوا دوهشم ندتفرط |



vat ¥ 

 یلضوا مع یا بودبا تع زع هی هنیفسس دزن ,willie كجوک |[

 هيلع wl لص ie te GH ناما Look لوا (Case مجوز |[
 * یدلیا ن اما یاطعا abl ge ی هقباس مارج كنسزمدنفا ( سو :

 یوبن یاس شرع یاک اخ نس مکلوا تقاف ر ٌهیطم ندر اکب نامه
bEهناوئم قرش  peeهد کد ید عهدنا  Keتولوا یدصتم هلاو-س هم  

ffقح 2  “jeاکب قرهیلا هلاق یع ذاو ر وج نالوا قوبسم ه دنرلنولامه  
 یسهناع رک سدقا تاذ (Cae Kel هنسعد («یعدلبا ناما یاطعا |

 هلهن ابراج ساعا ن دنفیدلوا مرکه ه د هجرد قجهیلوا فب رعت لباق |
 تدوع هعفارلاب ن دنکیدرب و oils (رلیدروس ناما یاطعااکس :

 دارم ینراعم هنسهح وز ه دهار cll ( do Ks & هو الع Hee یدابا :

ffنماد نب یلاعت هفطلب ) اهلاراشم نکل بودا  Feeرفک باكر ج  
 ناعا “راد "هداهناپ زونه نس ٭ مدلیاربعطت هلناعا تایح بآ ندتلالضو |

 < لاوح (اهننا ه ردشلوا عاستما شکنماد هليلأم ( نيس شعالوا
 ales نعوم (ae Ss بوتلوا فذک ی راةدلوا لصاو 4 ) هکم )

 تیم یاب رقا هک کیس هیچا مش هتساباب نیفص ٭ یروبیلک ءدلاح یفیدلوا |[
 یسهحوز كن( همرکع) بق اعتمیسلروس « رولا لد هدير هلعشو بس 1

 یلاعوقو بولوا Coby سناین» Ule سلح لامور ناذیتسالاب |[
 ندنربر و سسلا عم ( )سو هيلع هللا یلص ) . دک دلیا ن ایب و ضرع

ol seندنراطاسنا لاکو شمروب نامرف نسلواروضح نع لخاد  
 @ ردشلبا طوقس یرلهش رش یادر نانلوب هدنراهناع رک شوبلک شود

Case)دارا بحومر " Sheلوثم فرش رهظم هلیس هحوز تلالد  

Dsناهج تافتلا «رجاهلا بک ار ابابح  dee?ندننیدلوا لومث  | 
 رشت یفیدلروس ناما یاطعا اکب یراهیراج مهجو ز هللا لوسرا ) ||

otter » cull ||یتسعقاولاین ) هنسماهفتسا لاؤس نالوا عقاو  | 
 هدق داروب LEI gly) Crh وسیرغوط ك هللخ ه مدلا هاما "هر اد

fiتالک ( هلوسرو هللادبع ناو هل ت سشالو هدحو هللاالاهلال نا دهشا )  

 ندایحو مرش ل اک , رکصن دک دلا ناز ر ولز یت LT قدص

£2 3% 
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 همرکعاب) ,دک دلیا توکس بولو| ئراسم رشو ME ۶١ در ورفرمس
 كلدسارتسا هنره ن دایشا نالوا مرادتقا "هرباد لخاد نوکحو

 هن وامه لاغشا Une لاوس نالبروی داربا هدنقایسس Coy دا اطعااکس
 س دقا ناذ هلیس هیعاد كمر و تب وه هل الضو نرش هللا لوس را )

gleز زوس انف ولرودهنرههرایغلاب دوخ ابو شما تالبدای هجردهن هزکن  
 یزکم روب اجر هقح باتج ice یوفع كرلد وب مهسا شا قرص

Coleةوادع لک ةمركعا رفغاهللا) ندنکی درب و باوج هلیقطذ  
 دضد ,Ula هيف عضوا بک وا 4 ماکت یقطنم وا امداد اع

 هللالوس yb هنرزوا یعلواشل روس walls هلیس امد (.تالبیس نع

besاهجو تلالضو  G no wallقیرط دمبایف وقت مکیدلبا  
 تقو مکن دتا كتح هلمالسا ,Jal كما فرص غشی ردقوا کا هدداهج

 C م رادد كمروک هد 4 زا هلبا افك یب ر ادعم ینا كلل ذکكنام زو

 .عوقو,دنت امز (هنع هللا یطر) رک | (قی دص)تفالخ مقاولاقو شعد

 .(ةنعهللایطر) @ ردشلبا تلخر longs E هو ع (gol l) نالو

Fayهکر دیقن ن (ترب وح)  APتاذ  “Weروبح هوش یه وبن  
 نکس دو تسود افتخ الا هدنس هشوک ی سهن BS 26 *کرابم ءهدلب و

 هکر د (هنعیاعت هللا یضر) هلبا(اضن رح) عيت ندنفیدلوا زود ن دنزوک

 MC ماشه)یردار هکر د abe ن (سفم )دب رب هردشلوا ایغراذک
dll goa)كن راصن رب ندفوع نی( ورع )یب هدنسازع (عیسب رح) (هنع  

 یارجا هدنقح یتا كلا راشم عامسالاب ینغیدلوا یوهس یت لوتقم
 نالوا مکح ندنفب دلونعوقو اوهس یس هدام لتف طعفو اوعد یصاصف

 هلتق ch اه كن ردارب نولوا ob لاص ےس ال ا yas رش تب د

obتع نع در( هکم) قردلوا دن صو  ablهد هم رکم هکم 2 ندتکی  

Albyدلوا ترمشع یارآ هرفس هلرلکرشع  Gsلها دبع) هدلاح  
 (رابه) ی درب ه ی دنا وا فلتو JS ندنفرط Cais هللایصر)

 Jat هار دزاو ر وج زاربا هدیوبن Ue قح هکرد دوس الا نب
 هجو ز نکیشلوا نیلسم تسد رسا هد(رد ) "دو Pda ندق دلوا

EE 

— ery ی e e aa سو و eg anan gga 



4 ۳۹: ¥ 

TE E CAR NETE Ns 

 هتد اورو ش ملو  i ws (ak)ی ( deenنالواشل دنا قیفرت ( هذع

 ا هر( هکم )كعب رلان (صاعلاوبا) , Albییامملاراشم هلتق افر هنسک

 راداوهرفن دنچ بولوا فق او هنگ دابا مازعا نیش جب دوه  abقدرطعطق
de po قار نحو كرديا قي وشت هنصوصخ هلن اقم ییرات یف رو 

ai اضرا هرکص تدمر هلیلج طاصساو شم روشود هرب یب املا راشم 

 ه یدیشموار ده ین اق هلغلوا شمر و تیببس  ( aهدنعوقو ( هکم
 ور هلا افتخا هفرطر  olyتولواروضح نع لت انو رورس "درس40 | راد

 مارج  aa lusندتعد دلوا , شالا تیعالسار اعش راهظا و تم ادن زاربا هنس

 نالوا قوم  aeوقع یکلب ! ggالسا  Eeیدلروس لوق ۰

  Hf!(راه) هکر دیو رح < هو الع ! esaو وا مدیون لر کصندق د] ]وا مال

 لعد نالوا  eeا  Leهتسو دنک هب ا ۸و

 ردنا منو بش ! = alyهج رد ول ه یدنارلبا توک س نودنا لمح

 | مش اکس رابهیا) هدقدلوا نوناهتین ونع میس لصاویس هطرفم اح

 دیا بسو  9 siدسم  lasشزاوئو تافتلا راہطا هل یلوت € هلا هلر

 (اهتاهر دشلروس  Gobyن ( ناوفص)  be £35 aslررعم

 وديا : aمد( فکم) مع ز وردا تلدعمزور هلغلوا فذاو  Lsهدیعسا ( را

 , Wedsلان (یمح بهو نب رع ) ه یدبا یدایارارف هلحاس بنا
 || (هیما نب ناوفص)ییسبب ر كل ن هلسق هالا ل وسرا ) بواواروضحو ع

 هظحالل ا نس هدا س مارج < Gor bهر اب رد یب دنک قر هلواد مون

 یسودنک افطل هر دشابا رارف هلحاس ,رزو!كلبا اقلا  of loهزکن اما

 || بل هلیس انع ( مرايا زاب یزکلا  Gleeندنغب دلوا عافشتسا  Felهام

Se نایب بیقتلاب ی ( ناوفص) هش رزوا یسلروب ناما یاطعا vas |! 
Co) مقاولا نربعا) بولوا بارفتسا یارک تشکنا ہدکد لیا |ا 

 ( ade dil Leرع یسع دا < یعدلا هتناما "ون اد تب ( سو
 ف رط بویلوارثأت رک راک یسلا قیدصت  Elyف رشلا  NEندن
ese dos el ao ina i Be Eyal aleهمجوو  

 تیم سس 9
 LA حر PING ۷ ۳۳ Ee oP Pe تیر

+ KE Sy دو » 



> 
ail لم( لام Slo A). sl یکیدلب ایر نسفرویب تیاتع كت alts, 
(‘25 ) 

 هدرکید لوقو (هماع) هدقدتلوا هدافاو ضرع اسو هيلع

 سش  Gj aبانج یاکاخو ت دوع هلتمج ی راق در وب لاسرا
 هلن لوسرا) بو دنا تصخر لاص حا هرزو !تمروسزو هی (یهانتلاسر) 1

 كرهون )رع(  Atwood lelیاطعا هر ا لهمهام(کا)هرکلوق هسلارولیف اب :

 هردشلروس ناما  (Ane) LEهل اداربا نلاوس (« ردیمهخ یس هدافاو ||
we” and و ) i>) 9 شلا یباوج (مدرب و نا ola 4 ) ن او وص ار) 

 تلاخدهناعاراصحهدنتدوع  He @ ochناوفص هکر د ورم دارطتسا

 تقفا رم نعرهظم هدنرفس (نینح)هدلاح یندداواهدرفک تلاح (هبعا نا

 هراس ن زول هلا هب رفس تاوداو تالاندنس ودنک هلغلوا

 یلص (د# ا ) بولي روس ,( atc aiیرانوب لسو  sles Oar(كدلا

 تسعد ( glهسلا رولوا ! 93 Ob casaهلل  be(مدلآ هب راعلا قد

 بوالوا pris Atad وم ( هزا | (<a :دندوع ئاننا @ ,cial و اوج

 لاجو مانعا وا مانتعا هداننا یددنلوار ذک ندنسارادعفت م Gor یکیا

 رولعام می eed | عحطو ye < .اکن یفطع هر هر See تاناویح هلا

 (نیس ردا یم 3 \ panel) es ts ) ۵ دق دل وا ن واسم رد

allsباوخ ذخا دنع «هللالوسس را یلب»و ناوصسا هلا دارا,  

 ترک هحردولو شعلق ناجا ددسو tS یس aok كع ks ندنکیدلنا

 یسفن كزیشک ن yl ett « هلیسلوا ین سصت رک هضبف كناوفص مانغ
 (دارطتسالا ت هردشلوا ناسم بود «زالوا لا هکعا ناسحاردقوب

 4 (a ( =) ls | ام تاج رک رد هل ط الط 5 (داج) = طب ر

Nهلته یکیدلنا تعا و اردزازا ارآ تعاسو نار ۳۹ (لسو هی  j 

ec |م  (Las Mle)هلا  coy)هردشلواناریدر اذک ی فاو (هنعیاعن هللا  

(OS) Sayهم وطن ب ول وان ابشن عاشر کر درمهز  

 le ندوحه ین راد ,parca! (aa ماسلا (ade) ole ةعوجج

N eیر دار  Ge)زارو ب  
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 lite ندنراق دلوا شابا رارق هلتااخ د ضرع هتیمالسا راوتسالا یوق

 تعراسم an داشلا یداتهد ات و دیصقر € دنعهللای حر )رمهز ن (بعک)

 یتاسارک ذلا یتآ لا دن Sate ( لوتم مویلا یلقف داعس (iL و

 تراشاو نمر یسلباتقد عع“ هلاحا كیاحصا راضح ه دک دلبا توالت

 @ ردشلرویاطعاتداعس (ثهدرب )ر هرزوا قلواهزاح هدنماتخ بولب روس

 (لولسم هللا نویس نمدنمم) C4 ؟اضتسب فیسل لوسراا نا ( یب ع )

 یتدب ر ( لومأم هللالوسر دنعوفعلاو) :(یندعوا هللالوسرنا تبا )
 ( هنع یاعت هللایضر) بلطل ادبعن (نج)ادهنلادیس SES رد یشحو

 حف هعفو ندنکیدلب یتفیدلوا صیرح تكناعا لها ةفاك ald هلغلوا

a)(لوسر)یانک اخ لامور هلرایلفناط | < 5. بو دنارارف هفناط هد(  

 ه دنع (نیسیلک د یثحو نس D * یدلوا مالسا قرلوا راک درک
 دوعق ندنکیدلبا اظعا قیدصت باوج هلو اه لاوس نالبروب دارا
 نالوا Pld po ہدنقح یتدامش فہ رعت فالخ ربغب كوملاراشم دیهشو
 هش Jar وبن “دید AS El مقاولاوه ام ناب ater ge , داراو رما

 قد اضن an ti واه pail تاذ ندنشدلواشلروس نامرف یساعروک

 تفالخ یشحو وشاهکر ونلوا لق دارطتسا ل * یدرایارارف هدلبا
 تواوارومأم هنکتح لاذک ake ( هنعهللایضر ) هد( قیدصلارکیالا)

 ak bla رح یکیدلنا دیهش( هنع هللایضر ) یی (Coe ترضح
 ee هر ید یراصتارب هر ?ak ارخوم ڻکل oo! Ss جد یاذک ۱

 قاعور ترروعرب هن رزوا یوا dp هدنعح لتا ?abo ندنغددروا

 هنن رزوا یسعد (ردیهایس ,ere ىت اه كن هلیس ) نولواروهظ

 (دارطتسالا ge ردشعد ( سانلارش تلتفو سانلاریخ تلتق )
 هکر د هلهج و وش یسلوا مالسا كنتشحو ارظن هنیدافم تیاوررپ رخآ

 ندنفیدلوا ن اما بلاط بولواروضح نع لات یشحو نوڪر )
 ناما Sask اما ۶ مدرسا یکلوا مروطنء لوا ندرعا بلط ناما 2

 لاخدا هناماراصح Gu دن كدلوا روح هعاعسا يح مالک بویتسا

pal!لوسراب 2 هلفلرویب (  allهر قحا  lideهل راروعو ۾  
 ر سس SS توت

 + لاغنشا م
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 هتسعد ( یرابا لوبق یہ هب وت مب یلاعت ( قح) LE @ مدلبا لاغتشا
 «Sete pl ale نوع دال {cl & رزوایسلرب و توکس تاوج

 نکل بولوا لوزن شعفرش یسهلیلج تبآ (ای>ر اروقغ هلوق
$IDاصلع ندنب  Slyوا لوبق موت هسیدلوا  Ceنسعد  

 (ءاشي نمل کال ذ نود ام رفع و هب كل رشد نارفغنال هللا نا بق اعتم

 روغغم كناوذ ندا قلعتفرش یهلا ترفغم قرەل وا لزا یس هلبلح

 @ یداوا رداص لرش ن دنب هللا لوسرا D هدفدلروس اعا ییج لوا

 ندلغح لوا نوک ردد !dle cans زالوا ندنس همزن روغ داش

 ندنکندید ) .ate كجا عاعسا ,as SLi نایلوا دیعم هلتشرب ت

 هلل Am ر نم اوطنقتال هسفن | fe وف رسا نذلا ىدابع الف

 تشا یسەع رک Cem را ر وفغلاوه هلا اصیج بوتذلارفغب هلن | نا
pHهلغلوا لوزن  (هتشا olyردشمالرویب دیق طرشرب چیه هد هلیلج  ) 

 ی رعب ز ن( هللا دبع ) یخ دب رپ هردشلوا ?Sl فق وتالب بود
 مالساو لوب هلا وش یلوسر باعا بولوا ندب ع یارعش هک رد
 لوغشم ah داشنا دیاصق نعت نی دناوفنیکر شه شویج ر مک ,دنهماع

calبو الکا یفج هنلوا لتق هدنعوقو حق ٌهعقو +  ol fzهفرط  

 تکلع a ey شعا تمادنراهظا هرخالابهد هسدلبا رارف

elsشویح  Csعارج یابک اخ نوکرب * یدیشابا الیتسا ریس السا  

 لب وضعزاین كنس هغباس عارجو تیدوبع یاس ape هب (یوبن)یاشخ
Guts3 ندنکیدلبا ناعاراعش راهظا قر هلوا تج مو فطا ل اذا  

 | تیمالسا هکنوسلوا كمولعم dtl دیعابا) (مالسالالا لاده یذلا هلند

 (هللادبع)نانلوارک ذ چ هوالع  ردٹلروبب ( ردناوحم ین هقناس معارج

 هللا یلص (de سانش هر رس لوا نب دلوار spb یاسعور زونه
 زور *یروبیلک (Calas هتشا و یراترضحزعدنفا ( سو هیلع
 تش (دنه) ید رب (اهتنا ۵ ay ge «ردراو مالسا روت هدناک هلا

acsدزن هکرد  AL,نالواح وبعم  lalاس ل  aeنادنس  JS 

 ن د دالوا لتقو ن دکر ش هدنعوقو ( هکم» محف gh ینخج هوا



Kee rl ee 

 a ee ٽع نالوا عقاو هل طرش زازا ن دانزو ندعلرسرخو

 | داقتعاو )ن دنکیدید Copel یتسلوا مرکمو ز زعم كکباحصا نزا

 J (دنهز بواب رود توا تاس ت oll ضعب هناوسد نالوا تع لخاد

yD هعانصا Soll Js ند 4تا تان زو تع نع هنس acs Sai 

J وا هر ؟بص تیکت دلت زا نازی ag لیکتنیمز افا یس هلج ab as 

 هک ۳۹۸ ¥

 فشک هدعد تولوا ناما ناما راصح els هلیعیلعت باقر an زول

 ل روصوش otter S ذلاهفلاس (orm) دج دارطتسا 9۶ ۵ ر !sch باقن

a(هکم» ع ع ) هکر دشملوا تیاکح "درب  aeراصحو تعب ضع  
(salle!هرکصت دک دلب | سل  Cae) jis i laیعیدلوا  

oy palكدلک شوخ كدلوا ناعا لها دادع لخاد هکمادام 2 ) 
 لها نب روم هک لوا ندنو هللالوسراب ) .دقدل 1 eb قطا باوج
 ۰ یدیعول Ey هدنیمزیور هک زوا ندکنداعس ع رکیدتسا بام او

M5هک نا  Jal, ls?)تاکانح یل اح تس  Byیراق دلوا مرو  

ENS zeةع  lb acaئور یربغ رک لا  oUt) 

 Ui se es) دیا ا انو ایم دق دقا ن دنود عل ٭ ردقو هي

nee ~ك  Peedدرگ ا ننوت دو ۳ هد نیمز یور  Ekulse| 

 یارستلود لخاد یدمش (یاعت) هفطاب قحا مدنا pul نسوا روهقم

 دعن AMOS cas دلوا كنوبن جج قلطم ols وب نولوا ناعا

Eه دس  Os sits UNFردشلروح  eهدعب (دارطتسالا 3  

 ناسلا لاا Baa هیلوا Pi دوم مو هناوست are رزوا St ot اصم ر ا :

 كناوسن BE هلیمضو بول هحرابرب Aton وا یرادس دعم للا دن راب

 dle تسوب هر > تسد “دا هز و Sh دق ی وص رادعمرب

 pl kis )2( هدو داوا ماتح س ار تع مسد ۵ راد دارا en یا <|
J 

Co. 215) Sag! اعم دل E در هیلسا SZ ادوننهم dts ردرشرپ Sr 

 و :FCF 0 ی We ےس هاشداب

BGT 4 رس يه ےک ا ined de) اف dogs در aa 

“fe taal > 
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 Lely ضرع ترذعهمربخ dit ندنکیدلبا دلوتزآ كنیران ویقو ادها |
 ندنسفب دلوا LEIS یماسنغا هر ز وا قلوا ی وبن یاع درناو شلبا
 ۱ ناز درو geal lee {hey ade هللا (Jo al وسر Aw رب نه اذه) |

Seo |الطح نا هکحرد (هبرق) ید رب ۾ ردشلوا  

cateهیراجرب  geهدنناق واک | بولوا  (ی ص dtlیلسو هیلع ) لبا وجه 
 @ ردشعلوا لتق هد (هکم) جد زور تلادعز ور ysis دلوا رم |

Feyفلاس خدو ہکرد توت  Gl Fallی راوج كلطح " 
 Cerulls هواصلاهیلع) هلرصوصخ و ماللسا je L تولو | ندنرل هنعم

 هرخالابورارف (AH ور ندتفیدلوا هلوغْم هلتم ذمو ga oy رلترضج
 ناما یاطعا هل ga كس هدا س عارح دن ر زوایساملا نالوعوقو

 ماع كل ردا ناج ?jad نداتف تیفیک بولوا oll ندنخیدلرویب |
olesتدمرپ  lasردشلبارارف  @ Fayفل اس هک رد (بنرا)  

 هلن ایم الساوحهو قلوا ىس ater Bl ولدازا كلطح نباركذلا

gh |مو ترفط < موب هلریسج 589  neیدنلوا تازاح هلیلتف  * 

 | ند(هندم) بولوا ندنرا هک ولع (كبلطل!یب) هکر د Cle )و 8

 هجاوق (خعیراوتلا لماک) هلتهجیکیدروتک هی( هکع) یتیوتکم كبطاخ
 اده نبا نکل) بولوا (هنعهللا 6G (coy )غدد |

Vossهلغاو !قفوم هنمر ج وفع ساغ الا بس>ا ظذ هترلتاور (  lbw 

 ( باهولا هنع یر ) باطل | نیا ( رع ) ترضح تفالخ بولوا |
 هلیس a تآ نالوا قداصم هن ر زوا هدعقومن Debs (el) هدننام ز 5

 gota انآنانلواتراشایتف ۵ زد (دعس ما )ی دىر ۰ یدلوا لاله |

 sale هدارابجومر قر هنلواتسدرد ا

Ls ore SF eRهشت د( رد هدنن اس یس هعقو نينح  
 | تعواطم دادند رک یسهفاک ك عل ئاق نالو ندنهف همرکم(فکم)
 تعاطا یس ٹکر س شاوط (فیقث) و (نزاوه) طوف ب ولوا

 قح قر هلوا بنا” (مالسلاو ةولصلا هيلع ) ن د شيلا ديس

 ر



ee gg 

a © 

 ab رب له le هل اتقو برح 05 (مالسلاو ءولصلا (ale دمع <

Ja یتیم هنکیدلبا ترصذو هلعزارحاو ن زرابم she | هللا bls 

 دلوا اط وبل یسلبا قوس رکسع ندنزو دصق ءوس ید هز  satisرا

 Sahl Wiel قافتالا ىلع (BCLS "یلاوح لوا Doze هعصاحش ضرع :

 یسهشاط (نزاوه ) ید gb قد KK هلژزوس یک (رولوا لزوک

Call.)(فیعثو) یرضد یوع ن  Chub ws) eleنی نق  

 یرادود> م ده دار \3L4 (شنطا (wl ی (دوسالا براق ) لوق ىلعو |

 PR (Das) و Ko (دعس) و ( عشج )و( رضل) نالوا

ies Solel |ندا حاج اودس هدنابلواقر هلآ هقافتا  (a0) 

 (نزاوه) نکل بولوا هجوت» هلاعتع ( مرح ) بناج هلنامشحرفن

aly!ی ور  Calls؛( ءعصلا ی 45<( ندّمس هلو ( منح) و یا  

defo callel a, web )osldsay )۱۲۰( هک | 
 لافطاو ناوست ةفاک نولب روتکر ار اکرت هر زوا قعلوا تک حو لک

allهللا لاحو @ ر دشلدنا تقفا رم ی اناطم فیدر ید یرات اناویح  

 ب اکر لیطعت مدل زم نالشد (س اطوا) و تضهن ن دنراه & اقا |
 عیچو كناوسذو لافطا رکذ لا فلاس (دیرد)هدل الخیرلکدلبا تع نع |[

 ندضد قوع ن (CEML تولوا فقاو ates دلوارپار كس اوم

 دالوا سا کر ه) جد (كلام) و لاوس ی alan ai na pl د

 هلیس LIS (ردا هاب اعم هلصالخا نوحا als و یسایشاو لایعو

 یساطعا ب تاوخرپ هیداز وا نو ز وا قد هل وا ن . صتم Roly ونک ّ

bos ise |تام دقه  JLaما منا رک كلام یا2 ندنكىدلبا  

gelsلامو لایعو دالوا هسارول وا  ole > ail Skiegدعا ۰ زالوا  

 ردتقم هل اعتسا abel ك هسا هدنساوه قلوا بل اغ هجرك نس |

 نکلوا یاوسر جد هذن اب لایعو دالوا لاو ۰ نیسلمر وتک یرلدلوا

 هدرتسوب كند \ al تا )و ) و ندک دید ( رد ررعم

hoe a 

۱ 

  alyنوک و برکا ءرکص ندک دابا عالطا بسک هنبراق ||



 یرا هلو (بالکرو cul dud gh SS + (OS) تب نحو ز دق كس ۱

 هر هطرو وب هدنس کش اک * یدنلوا تةفاوم نادرکو ر ندنس یدارفا

iیرفس و هر زوا قم الوا راح ود  — al(كلام )یا و كد الوا  

 هل روک ذ نارداهم Sb بوغ ار هل رب KA Shes دالوا نالوا قبال 8
 فوعن (تلل Keay eR A هاک هک رحم هح وتم |

 دن رج طع ةا تفش ترول یا خم ند وکو ناز )6
 هوتعم ول )هن دارفا یس هلسف (ن زاوه)و ٭ ی دعا افصا هس دلب وس

 Aes تشد ینس هساا ر ولوا تقد "es لا ا هد رز وس كف رح

elasیسو دنک و تا  Deyo رولیشالکأ یندلوا هدن روصتو راکفا  

 ر ولوا Cle 4 دا تفل ا هغ زر یر مبو تداوم اک | هح =|

ulیک دن کی دن کوک  us, weهیدایاداربا قطنر هدن ام (ر  

 pee شما لرنم یتس هفباط (ن زوم لوق (درد)هجرکا |[
 ندنرلک دروکر رقم نک الهكفوعنم (CL یرلسر هد هتسیا |

 یارعع هردص Fy تودا تکححرجح ندارواو توقا a هزورضلا

 ۱ نس 4 Kus تارشح,دلحش و (كلام)رک ¢ راب دابا تلصاوم (هنندحر)

 as dls Jess دعاوم ,ale ك د لص )38 ged یکعا كنح هلم دا

 هدکل دنا هج ام ندروخوارب هن لح وم )ةد ) هقر دواسعا هرکأسع

 کز ah ol Val, sae زا aula die lathe ade Ny هو

 ob 95 ندنفرط )05 Yala pulls casigierin gal امم السا لاوحاقیقدن

 ویرات ably شک هسیلا yale مدنحاناییمالسا رک اسعكلاما

 Bly هسیا رل ردیا ت زرابم day رکآ رارکسع نالوا ?Gate هنادیم
 JS Sh تویلوا نیم ز ,لها sat هکنوح ¢ زب هم ol تمو أوم

 سعد (رد سالم یس دب دیا dsl) of انا oy ه رداع ا نع :

 | عياشرتا Seal یرلک دروتکو ریدکت سوساجرفن (۳) نالوا
at N aeاز  byند هلسق نارداهمارخ  

 | هن هدلاح So روتکر خر هلتروص لوا د ناول یکی دلبا لاسرا ||
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 ردشماعا تعحر قردلوا هشتم @  E aلضفا کا

 (فیق)و (نزاوه) یراترضح هم دتفا (ا اسلا  Globكن ز هیغاب
 هدنهملع مالسا  Le netرک  Kahlیدیسا نب (باتع) عاقتسالاب یني

Cibo لوصا ملعت a(S) * Jlal, )ماقما هد همرکم هک ated! (یضر 

 ماما نوت dai ( Gal neدنع هللایضر) یی لسا در دح یبا نب (
fai تیفیک كردا مانعا هرادع Kk هد نعض قیفح ییسد لاوحا 

  anةن دیک  wileددع (۱۰۰) ند هيما نب (ناوفص) هلبس لواقم -قاو
 هلغرز , , Albلوقو (۱۲۰۰۰) كر هیلبا ه راعتسا برخ “ر تاودا

(alae) (هکم)هد د رط یانئاوتکر < ند 1 ies ya ST 

 نا  eins Geطا  ceدسک نالوا ی دومشع ب اوآروضحو

 قلاوحا ادغا  GKیرلکدروتک ك رانا) ےسبتلا عم ندننکیدلبا ناب ناکی
 لومأم یتسهلوا م انتغا كلل اوما  yalرفظم كل اعا لها هلیاوج ( ز

 هژوا  stmدخ اب @ رایدروپ تلصاوم (دنننح) نماد هتقر هتفر اع الا

 || هک( رب ) هدننح  Sigeسنرباو  GSفوفص بیت رو رادلع نییعت
 | زاربا  adهنس اهم انتعم  cay teهلباطذنا نی (رع) بونلوا ( deنب

 | (ءاول) ررب (ممنعهللایضر) هدابع نب (دعس) «درخآ لوقو (بلاطیا

 | (هنعهللایضر) ربضخ نب (دیسا) و هتیرجاهمرک اسع ها  Keo(ءاول)رپ
 ||  ablجد (هنعهللایضر)رذنلا نب (بابح) و هسوا نارداج بر)اوای( 

 |  detندرنیحررخوییبداروب نییعنو بصن رادلع هجررخ ناناولهم |
 ررب هدنظو ره ( Gloع واط هدلاح یتیدش وب  ly duc(هنن>)"یداو

 و روهبح یسداو (نینح ( نکل بوتلوا تلصاوم  eels oisبول وا

 < oاو رر  geكن دوج وم رکاسع هرورضلاب ندنغیدلوا ید
 , ebلاخدا ندل وب ررب كن هقرف رب رهو یسعلوا قد رفت هب هقرف

 یود را ندنکیدلنا اتضتقا یسعلق ? inkبترتو قوس هلتروصاوا

 قحا ردشل روب ? a aوم "< Aكنب  Sooهحوایخ هدرللو

 و شکل "رک ی رکسع نشد ( Mixهدنراذکهر (هنعهللایضر) دل (دیلولان |

 هب افلا ةب اغ هدنفح قازادنا مت ادعا ندا اشتخا  Bolesشعلوب |

  aEبو هاو 6



Gir ۶ 
 رکسشل ثمدقم هلا (ملس ینب) AS“ هيلا راشم هکوبلاح پولوا
 هدوصوب و por الس GT هسیا یدارفا (ملس یب )و ینو دلوا
 هیادعا هجاهم dips pile pe ربخو لف اغ ن دنش د نالوا

 | dads رق نالوانالسم یکی ویرا باک چ ورک نویم هلوا تموا2 روآ بات

 یراق دلوا ت دوعروبج ندر یس هلج بوک روا ندن اما Sal مازهما
 هباحصو راکش آ ىمكح (نیلسرلا نئس نم قاطدال ام رارفلا ) ندلحا
 ر اوس let هد هرصو ۰ یدلوا راکرد هتذوع Liye ید مر اس

cele |هورف) یرلتربضح (لسو هيلع هللالص) " (yg larندنفرط  
 ,راتفر ابص (ل دل د) هدرکید لوقو acon (ful) نالوا شّعلق ادها
 "لاو تربغ هدیقعت cob دیا رارف ه دل اح یرلق داوا راوس

b}راصنا  aulدوخ اب (هلوتسر راصناو  lbاما نبا  abl { pL 
alosروس ت وعد یی هم رهن  P23هد هسلا  aleeبو وډ مارک  

 یرړاهنبس هحاس go كنه اط ر و شک روا .د هج رد رب قج هيم هقاب

 یرب OW را یشادعلوا شمامهالوا ples نددسح Tem زونه

ADهللالص) ك  (lay adeلحاس هلش دیکوب یرکاسع  abso 

 لسح ن (ةولک) یشادنرق مال ن هيما ن (ناوفص) و «ردیارارف ردق
 (ردنوک ی تیدلوا لطاب یر (لسو هیلعهللا یلص) (SGA نوک و ب2

Fay Koy(مالساهیلع) (د) تاک اک هدزم (ناوفص) یا )  

 @ رایدید @ ردشلوا رامو راتو هدنک ارپ مالسا تیعججو رارف هارور
 رخ شدرق نه لحر Gey OF de هللا {ead ندنف b (ناوئصو)

 | ۰ رای دنلوا در هل اوج «نز اوه نم لسجد Gay نا نه
 ۱ رکا ( قددض ( هدانیا یندداروب ST ج ندوهکع) < دارطتسا

 | oes نوک ول هللا لوسسراب D ارورغم همالسا aS (ate هللایصر)

 | شعد © ردك رك قمالوا بولفم ناعا Jal [jes هنا كن رک اسع

 (ab) دوخا هپ هشقو نب ةمالس نم (Cab «درخآ لوقو
 ,daa هلهجولوا اباطخ ( مهنعهللایص ر) (هش دص) le تاذ هیلاراشم |

ol! |دلوا شلیا  Oatesهدیهانبتل اسر ب انج یل اع دزن مه تیفیک  A 

 ےس سا رخ و سا حس و ی سس س

| € 
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A ما هد شا هدایت( 5 ات kal 

  Seرک اسع  ent hangsهداننا ییددلوا ناشریو

  sl! Selیرانرمطح ( ن انا :ولص هيلع ) ناکف نک )۱۰۰(

alals? a Ct) هدتاوررو C30) دوخا (A+) age 

  lawن « Soاوقا ظفف بول وار اوتم ید داوا تابث ی اهر اب هد

(bs) pair ok yb Lad اسر Bike “Ne دزن ارظد هنداقم ale 

 و ( Cole(لضف) دوخانو (دوعسم نب هللادبع ) و ثراطا نن
 ی  Leو ( مق ) یردار و س  ( jaa>)یردارب و نایقس وبا ن

EE Cos!) ئار دار ا C255, دماسا Vac راطان Gan )) 

 و ( ela Calasو ( daeهللا 29( (بلاط یا نی
 (سابع) و (ییع) ندملاراشع بونلوب ( منع  tlهدو

 مامز (نایفسوا) و  julدوعس نب (هللادبع) و هداتم ذخ
 همز ال هدعاق قر 4( و هدنراس تهج  chee Bitقود هب

 وصت اه ( SPEمش لواو یرلکدتا  dinهولص هيلع ) ناعاراز

 (ناجرا  an fi pasكاله نس هناک كراندنا هجاهم ها دصق ءوس

 یراکدلبا  ۱ MOTاینا ناولمرولوا ۾ ( aleرع دنفا (ااعلا لک ا

 دصات اب و ندنلکوتو قولو نالوا راک رد هرویغ ی(ادخ )دع ویرات رضح
 بااغه :هرباسناددا كنو( د )نيد ند  ales (ards)ندنک قد

Cant) مرکم ص ندا + لارا وبشاو نالو اون نیمز شح تریغ هدیابلوا 

 نالوا تنوکس بس یلاعت  Geaبوردن وک هنن رزوا یرادمومو یل وسر
 دمروک لسو  ( LGاسف دکیالم  Fا لازبا نس یک یئ

Oy ls ننعولالپعو ۾ هاوسر be هتنیکس هلل هللا لز را من تا ول هدنموهفم 

 تراشب داف یم هلیلح تبآ نر ۸ ادونج  GULزکاسع ه> رزوا

 انا ب ذک ال یا انا لو لاسهتسا نانعیاخرا هنسهنایم ادعا

Now نکل بوروس لاغتشا هبسذو تفص تعاشإ هلیلاقم ( بلطلا دبع 
 تاک رو (سابع) sit ا هرزوا جا لوو Sle (pul) یراقدلوا

 ندنرلودلوا هچامم ol 4 5b (تطاح) هلا ) نایقسولا ( oe راس
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 یرات !pe (les ale ay لص ) 035 ا ییددلوا Logins لر هعلاطم ۹

 تاحوز كن (هقفنو هوسک ) ,Alb نالوا دوققم ot Ja وب "یلاع "درب

sieو قلو ا هلاطم ندنرلفرط ت  sh aeدڳ  dle Cbهللایضر)  

 یو ندنفرط اس تاحوزیس هم ار كند رش لاب یکی لا ع دمت لر (اهمنع

 یعوقو یلاع تبح اضم هللا هیطبق 4 Qk # و كل درکب (هرفاخم)
 تاحوز قیفیک بوروتک هنربغ (اهنعهللایطر {ve & سوح i بانج

 ek (ab) هصح نالب ردنوک هناملا راشمو ory ell هعاشا a امش

oct sale!نص و هن رزوا  daندنف رط اهذع هللایصر 3  fe dwaar) 

 لاوقاكلشد (یدعا لوق یهص> E24 gh كس (اهنع هللا یضر)

 Cole )رب ندنارهطم تاعوز تولوا رط اخ هدیجر ary gate هعب را
 @ coll لوز < GU لئاو SU لئاوا كع رص روس ندنولقدزوبب تازعردق

SHEE {N Ol Te 
“dnd |جر كلوتاخ مان (هعیبس ) ندنناوسن (دعاغ)  gio gl6 رد,دناب  

ee eee(دعیبس)ندشس هلو  Vole ebروصح  

 ook اه دتسا تص وصخ هيع رش be یارحاو انز یارععا ہد وجل
 ( لوا ه دٌّدماط یا ترفغم هلی ارافغتساو وتو ندهن وج 8 لقو

 | «2دلروس ارجا یرش دحو یتغیداوا هلماح هرز وا یسلریو ییاوج |

 د تدوع ۶
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 نڪو دا U5 دلو كناج ناسا ندوب هدیراکفا كماعا تدوع

eoرکذ  oll,یعاربص نیکد هب هی دنا لج عضو ندنکیدلبا  

 لج عضو blocs هبيراصفارپ ناتلق هلاحا sw هدهع یسهراداو
falونضحراتضح | نامز  gt?)۰ یدیشل روی هداراو ما  

diel syلج عصو  okند دم كغوحوح ج تیفیکن امز  

 كنذجوح هرو نم هدنساضقنا هروکذم تدم gta هئس

alدتشا هللالوسراب 2 كرءروتکهروض> هلیسساطعا كک ا هحرای و  

etقئراو مدسک ند هم  ISیدلش اب هکع  Cشعد  Oras) 

 ردق aS وک كب ( ةعیس ) وءاطعا هش رب ن دناعا لها روک ذم "یص

 دج ویانا * یدللق Lal یجر یاضتقا dye atl رفح روقیجرب

 لوا ند هلج بول و جد ( ate هللا (coy دیلو ن ( دلاخ )

Cogs)كل  adhشمر وا شاطر  Gal b lilyراشم ناق  Dp 
 تراثم aac اص بوک وس هنر ول نح ندنغل دلوا شماره هن رز وا

 دل اخاب 2۵ ندب وبل GIS هدک دلبا تدحو تروس مالع زارپاو
 | هکردشابا هب وت هل روصرب نوتاخ لوا ارز * دعا مش هب هرول نه

Sle)ها هب وت هلجولوا مدآرب راکهنک هجرد  illرولواروففم ) 

 ند (هرفح) ی هموق مو ٭راب د روپ دارا se زیکنا باستع باطخ
 * راب دليا نفد بولیق ىنس هزانج زاعو نيفكنو لسغ هلجارخا |

E FY le} ۹ 
aeیا علوم # هج  olsرد و دنن اب  ¥ TSR 

Heال  eo & acرب دیعب قاتوق ۱ هر هرونم (ةندم) ( (a>هد  | 

 ۱ بانج clas ةعاخرفسوشاو یییدلوا یعساكن (هعشج )رب فورعمعقاو

 ببس كنب رفس ل ويت « اهدا ۰ ر دهلع ga ید دن و یهانتلاسر

 atas دلوا بهاذ ,Seale بودا قالتخا ,US (asl prone) رتعوقو

 شمرونک (صاخ قیقد)و (S25) نغور ه ( هن erat اراد هروک
 pate ALLS (ناسغو هلعاعو ماذحو م) یسلاها ,deb نالوا

 نوبامه*رعلاراد یالیتسا كمو ر ( لقره) هلتقفاوم برع هراس
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 بواوا لصاو هلح نالیند (ab) یی هم دعمو ید ۱ ۱

 و HMB هاب نام یو Sle را نوک نوک
 ( لقره ) كلناق ماطر ندع یاراصد ) ارظد ales رخآ

 هلیببس ط aa ی( الغ )و ( ع2 )نالوا هتفایعوخ و قلاراوش) هرک ذلافلاس

 byt همانرب هدنلأم ( رد yh spl هلته ر Vol كن هیمالسا تالاع

pial aeن دنف رط مور ( لقره ) هن رزوا كوب و  ( Colsمان  
xls Peهل رک اس (1۰۰۰۰)  a Grae)وا شلردنوک  ates)رباد  

 Soop موق ) هاوق So هقرف قافتاو ) شلوغ ويش نداوحرب

Dلوسرا  Le atlنیمزو مش ضرا (ماش) راد لاوق الا فالتخا  
 Ete هدا راو كف رص هدنساوعد (SoS | aot رب رب نالوا ایل

 ثعاب alse وقو یرالوا شعد Cal هلو ف یهروکحذم
 (ou « هدقارطا al, Wye Su Awl هلبسس هزره ه ردم اشالکا یتیدلوا

 هرکشا pt ,رکصتدةدلروس نامرف یسلردنوک ربخ هب هیمالسا (لئابق)

 بول روب ماما ینج هالوا تع نع sels ( لو ) قیاس داتعمرب و ِ
deadیتلقازوا تالح  post dyerدن دحوم یودرا ندا  

ceیالوط ندالغو دف عوفوو داز تلقو یو ترک و نرازخ  

 یاعور هدیلاعرفس وب عقاولاین @ ,ALL و یمسا (هرسعلا شاج )
 (girly «ده>ردرب وصت ام قود تعشعو ترسع ن الوا ع وقو

 op an aE یییدنلوب یس (هود) ر CAE )\-( قحو

 agate یش یربغ ندناب وب>قراح ,Ayer ale هاشم اکو و (هرا) |

 هرطقرب ندنفیدعلوب ید (وص) كج !ot شطع fil عفدو ندشفیداوا |

 eam Fb كر (ءود) نالیسک و روایدبا ج ذ( هود)ر نوجما (وص) |
 PE هدندنع IS pw au رابتخا ool رونلف عامد بیطرت هل وطر

 هللا Sau ( Sid ofan ste 52 یا ندنشدللواددرتراهظا بو روک

E STءزکناعور نهو نکسه  cllرکیسروناروط  He 
 ool 5 هلتدس هتر حا اند ches کیم یار هراسد نایح لدب ندنر 1 ما

pamنالوا هدنمومفم ( ردلیلقو  Spl}کللیق اذا کلام اوتما  

 & ورفنا 1 ۱
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 BPM ge ابیندلا ةويحلاب متضرا ضراالا ىلا ld انا هللا لیبسین او رفنا

sg Al eee baليلقالا ةرخالا اسندلا  ) OTشخش تيلست ىس هليلج  

 Lis) لضفا ade ) اینا رادرس هننرزوا كنو @ ردشلوا لوزن نیمز

 ۱ قدصتوقاع او جو رخه( هدم )راصح ح !lag رک ls? | gt طح

 ٩ ه را دروب صد رحت هننایفیک داهج Lig >| هلال اییس ینورکاسع ’pps هئاعاو

 ۱ بسح هدنددص رکاسع رهج deb رط تقناسم ةر رر lel یاشغا

 هللا (coy نافع (cy Coke تح بودا باتش هلاوما لدب هعاطتسالا

be Cateقد  GLaیندلوا شا دیه هرزوا كلردنوک هم اش  

 ساغلا سهل وا قرص هرگتسع راه هلضرع هنو امه ر وضح یب ( هلدا)

 (۲۰۰) و (هود) هم (۲۰۰) هدف اووشا هکر رشلبا

ae) adsلاقثم (۱۰۰۰) هللا (هود) (۳۰۰) هدرخآ لوقو ( ماخ  
 net GIT A Sle ناشلوا قوس هک و بت “وزع تولوا (نوتلا)
 BEE نع ضرا {cel و (اذه دعب لع LOLS رشدال ) هلکعا

Gbضار  (ateرش ثیدح  Geهيلع ءاتب @ یدلوا یدوم هنحونس  
 (CE و نس هلج IL ییددلوا تالار eo ¢ دنعهللا یحر) (رکیوا) ۱

 | بانج ool لوا @ ردشمربو lL فصت led (ate alloy) نبا |
 هلا یضر )ن درک( قیدص)یراترمضح ( هنعهللایضر) lhe ن(رع)

(atsهللا یطر) ییرکا ( قیدص) نوسلوا دل وب ون هلغلوا نیکنز  ais 

 دف اک كهملا راشم ابقاعتمو یسمر و لام فصت هلیسو زرا كلا تقبس
 © Goble gh (هنعهللایضر) ی( رع ) ترضح elt | ماست قلاؤما
 ه هناعا یهرد (4۰۰۰) Za دنع هللا 2( فوعن (نجرادع)و

 هلنایطر) فوعن ( نجزادبع) 4 دار طتسا و ° یدتا نر ردق

 ملام جد ردقو رب هللا ل وسراب 2 هلّضرع یمهارد یکیدلنا هن اما( ع

 هقح ناتج orig توغارب , ,aaai alle دال وا يرانا هد هساراو

 BEF هدمهو یکیکیدرب و (te ندنکیدد Coy و ضرق
FH ob!دنلتکوب  Copyاو شلر وی امد هدنفایس  ioe lees 

 نییعت هک) AEE gy ناماس بانک | هحرد ر 554 وا
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 Goes دعب ینب رب ندنس هعب را( تاجوز ) قح بولوا مولعمربغ یک
Gre |را یدودنک نب نسقلوا ماه  lsاهلاراشم هاکعا ل  ptyةصح  

 eRe لوقو مهرد (ee) نا هزاسهندو هدندبام |
 دبع نب Coble) Glee lie (ردشلا نوتلا لاقثم (۸۰۰۰۰) |

 ریتم نب (ut) 9 ( هد Le نی دیعس ) و هللادبع نب (Cathy بلطلا

 یزاصنایدع ن( مصاع) قح بو دا هناعا هجا ید ( منع هللایطر)
 FA shail (Sse gl) هردشمر وامرخ (قسو) 59 (هنعهللایضر) |

 ءلردنا قلاقس حایصبات هكر th اقم امرخ عاص یکیا(هنعهللایضر)

 هر زوا قلوا رادم هرکسع عهد ب کده لک هاو دالوا قیر

 !Safle lee نادنکی abl gly یلاح. تقیقح بو دیا روضح ضرع |
ffرزوا امرخ یکىدلناراضحا  cot gl larقورع* یدلروب بوصت  

teنعق  Je»ل (ےصاع )و ناج زاد ع ) و تک < ندنس هدهاشم  

 ,(هنع هللایضر) ل (لیقع)رد هنرزوا ابر لام یکی دلیا عدقت (امع لا ge د)

aul |]قو جاتخا هنس امرخ عاصر  Slقلوا تاقدص رهظم هدوزابا  
 ندنرلک داباتآر ح هغلزار دنا ز هلیسهلاقم (ردشم لا تقادص زارا هلل روصت |

gelling kl} :نيع  aeنودج ال نذلاو تاق دصلا ىف  DB 
YI iیه دهح  Te aeهند  A , aتاذع مملو م  {alleیس هلیلح  

 هداز ندرلتمومرلقفانم لوا ) یسانهم زاوا لور شخ نوطس 1

 یرانرب و ردق یرلتردق نامه !oly یدوجومو یرانرو هق دص |
 یسازهتسا ءلرلنا lei) هلا )رار دنا !رهتسا یرلذءّوم لوا ه رار دنا بییعت

 هد هرص وب هردکمد (ردراو ملا باذع نوجاراناو هرو و یتسارج |[
joss5 (تار دخ )  dail gus ols23 نالواصوصح  ieین رلایشا  

 دهبجومو اجر ?cut كلالهتساوفرص هدنروغوارکشا pet هلص رخ |

 نامرقیسعلواهب رفس Sli هی ق ر هلل وا اطعا lis نیمعس |

 ككرلن روتک نیلعت ندنفح هیلواورف ندى راوس !Ate یتیلعد هدنعاباو

 © یدنلق نابتاو رک ذ e$ هلی روی نیست لوبق نيهر یر ناعا ید |
۲ ATS? دو) یرلن az 

 هیات م
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 (نوعفن ام اودج ال نأ ان رح عم دلا نم شیفت att او اول وت هيلع

 نانلوب ند alee cb یارفو نالوا شلروبب هیاکح هدنس هع رک تیآ |
 (نجرادبع) و (یللوبا) و دز & (هنیلع) و ريع نب (ملاس) |

GILES & |( هلس) و همد نب (ورع) و  Besو  (cols) 
 راس ن (لقعم) هدلوق رکب دو ( لضفم ن هللادبع) و هب راش. ن

 مام انورع) دوخاو نج رادبع نی (یدهم) هد رخآ تناورو
 ( مهنع هللایضر ) LE نب (Ce هد رکن د لوقو Ce وان

 بک poy هنن  ودنک «رزوا Gey هد Se را تقذم رفسوپشا ید
 تد وع ء اکیلا عم قر Mel تاوجو تا رج هساحر یساطعا

 معلا راشم هک ٭ رثیدلیا زارحا Gs (نؤ اکب) ن دنرلک دلیا

 هلا یسر) ( لقعم نیا ) هلب ا (یلیلوبا) نکرردیک هلس ی لاحوب
Gl) Goals? gl pam Cureهلا ( نيهان  Cre)بعک ن  

 (ءود) رب هرلتو الار اشم »راب دلبا قد اصت هب ?le) هللایضر |

ele fl Alبلطاا دبع & (شابع) واطعا (امرخ) . 
 ینسکب ا كتاوذ رک ذلا فل اس یسماسا Fo Cate هللا یضر (

 دهاک ودرا ریهج اب نچوا ( هنع هلا یر ) نافع نب (EF) و
 di لایع ترتک و لام تلق cal std ۵ رلب دلیا ارساو قوس
 رابارعاوب. Ao هغلآ نذا نوح اوذع ندکو بت "ه 936 كردبا راذتعا
 ںو دنا فیلخ ندان هلا بیذکن یلوسرویلاعت (هللا)راةفانمو لطاب نذا
 لتق هدانند هراقفانمو هرلتلوارف اک ند نرذعتم بارعا لوا هراددروتوا

 نالوالماشییفشم موهفم «ردباتباصا مملاباذع alex ران ot رخآو

 هللا اوي ذك. نبذل ادعقو مهل نذويل بارعالانم نو رذءلا ءاجو ل وبشا
 ob هدنس هع رک Cul ( ملا بادع منم اورفك نب ذلا بیصس هلوسرو

 ندنسل اها 6( ded (نافطغ هلا دیسا ) Gry ید دلروس

 (۷۲)نانلوا تباور ینبدتلوب ندنس هفئاط (لیفط نب (ple دوخا
 ن دل اّمشارقف ترج ترفو و لايع ترنکرفن (۳۹) ةباو ر ىلعو

attترا ذعم تام دقم طب هرزوا كماقک هنب رفس (كوبت)  D۰ زب رکاو  

cele 
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C8 EEEتاودو لای اه ور د ی یس هلق  

 یرلکدلناتأرج هکعد ( ردر رقم ی Se هدیا تر انو op ی نمل اوماو

 ف اوج ( ردعج als ینغتسم ندزس قبقح اچ هدب sarge ) هلتهج

 ترارح دیس هدر و calls SS an رفس ) هلو ) لصالا ۾ یدلرب و

 Lelie Sp هدن dam Hil ترباثع aby ید ناز alge هلیسواوه

 ممسفناو مهلا اوماناو ده اش نا اوهرک و هللا لوسر od ME مه دعفع

byاورفتالاول  ANGنوهتفا ون اک وا ارح دشا منهج ران لق  ) aS 

 قر هلوا هدنف الخ كهللا لوسر ) یس انعم هکندلدا لو زن یس هلیلج

oleهدناوب هللاو * رايد لحرف رلنار وتوا بولاق ورمک  cdsلب راسفنو  
 OS هداهح هدنرارحو ante S29 @ ریدر وک هب رک یا دهج

Girهکید هراتا نس  Solace eer)ن دنت رارح ز ابو  
 یرلکح هدیکر Slo ردراقح س هنشزآ نهج هلتفلاح وب هسدا A (رددشا

Joule SFهر دکعد (  Leیخ دیع اطر ندنیقف  Soldند رلعفانم  

 acl) لخاد ا قب (als ores» هکر بد اکس یرلیضب

KTهو رلنا هک بلوا  « Laityردراذینود دو  @ oseیر رفاک مج  

 قتفتالو یل نذیا لوق نم من مو) وبشانالوا !oad Coat هطاحا
 ا .هدنس هلیلحت ( ن رف ارا ةا dem ناواوطتس هتفلا ق الا

 هلتهج Ge de نالوا SU ( سق ندج) هرز وا Grab وب
GS 35) weهمور ناوسل هدنتع نع  Goatقارغوا هب هنتفرب هلا  

 رکذلا فلاس AT هدنقج ندنشیدلوا هم Blo gdb هلن ly نس هعنص

 كند وچ مان ( ےلی وس ) ید ہوبنا ق اف هورکریو * یدتا ل وزن
encore aleقلخ بولو  a (ie)رفات لر د دص تلبا عن 8  

 whe شارخ ae ۳ یراق دلوا AEG رص راز وس م زاتسم 3 ولق
 adb) ۷ عبدالله  (Cate dil coy (Joa ) هلغلوا یهانتل اسر

 سالح) و * یدلدیارامو راتو ناشیرپ یراتیعجو رابزا هباص دنچ
 eae ee (ls) لر هنب aS عرب (تماص نا دبوس ن

 : (ae دن sé رک 411 مز كلما فیقوت ی از نالوا ر ق

  aهک مالا 5

ee RE وسط سس en TR RE n na Eo TS LT یر سس ی 

YT TIT SRA RESIST FELIS! ۳۳ ۳و هر و بو و وز LAT SPS ۳ ۴ : NEE FEE SE 
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Ce ealراوس هسیا قح یکیدروتک  pallندکشا  SHمدلوا ) 
 ضرع هب (یوش ( یانشآ قلامح تاد (تعصع) (deo کوا ن یکی دید

 , (نیع) هلباراکنا Soaks وس هدقاطنتسا نیح روکذ م (سالس) را

 قد (رلیدعد او | هث . رزوایناخات م نتالواحچاو Clans نم :هکیدتناهلا |

Can!)۵ رار دلی وسی هلک ر د ا نعط هن درانا یقص ۰ راردنا نیع هر ییاعت  

 لت ان و * راب دنا ره اظ یرفک هرکص ن دنرا ر اهظا یم السا راتاو
 هراذمّومو (مالسلا ade) nas كراتاو ٭ راد دتادصق هش ی lam as هوا

 de 55 لضف ییلوسرو ?cid (یلاعتهللا) 521 ی رلض رخو نیک
 AT aus! Joala وت ندنق افن (LIS G4 کودتا قذر عیسوت

 اولاق دعلو اول اق ام هللا نوفلحم { نالوا هدنع رک موهفم (ردولرمخ

 هل مهاشغانا لاو امو اولان ل اعا وهو مهمالسا دعباورفكو رفکلا ذلک

 لوزن eres SON ( ممل اریخ ch اوہ وتب ن اف ded نم هل وسر و
 در وت بول وا هبنتم بععرد نابیلا فلاس (سالح) نادنکی دلتا

 مع یکماعا غی رد نس هیطعو ناسحا ( هضم ( قیاسلا اکو دلکعا

 ۰ یدلواندهب )4( تما !De = نالوا لوف نهر یس هر و النا

 هلا (coy ك ! (قىدص) بانج م السا رک اسع تراما مالک تاهم

hes Casانسا  | aو تاثعو هوت  holy ACS)هللایطر)  

(aleونه هنده  ode)لولسنا 1 تفالخ دم ماتم |  G2» 

Goیاش یاتفر  gol ly dan leولام  . Cela gait) 
aleقر هنلوا تضع  Seg(هیولا) نانلوا دقع هدروک ذم  PAG 

(Ss!) |هدرخآ تیاورو  Cus)هللایضر ) ماوعلا نب  Cale? 

 (هناج دوبا ) حرزخ یا ولو ءریضخ نی (دیس۱) سوا (Che و
 | اولررپ .دنره ك (راصنا) نوطبو اطعا هب Lt? atl) یضر)

caseبوئوا ارجا ییاجاو اعا  Carle)یضر) 4 همرخ  (ace atl 
 هت ا ن )45( هرخ Vee (اول ) Dist ( كلام ) نالیریو
 (ششافحدقم) دیاولان (CUE تورو Lug al) یحرر

 | هلایضر) فوع نی ( ناجرلا دبعو ) عاص هللادبع نب دا

i 



% CAF 

 *دلح ره ناوا رک ذو ندق دلر ویب Leng رومأم هراتهج لوص ( منع
 نب ) مبل لولس نب هللادبع ءرکصندق دنلؤا مايق ندعادولا ( ةي )
 ى“ هب NEG aol یب ) ی R223 (af) « مقو هکنح ا ( رفصا

 راطقا !glo رز رد رسا ہد رق دمع هد هسا را ر دیا نط یالود

alk.ردکرک مس روک ی راق دلغاط ) allesیتس  VLیاقفر دار  

 تدوعر وبح هلن اراداوه كلولس نا ٭ ی abl ت دوع dele قافت
 راس هجا وخ یی دلوا تدسفم ی الآ نابز HLL "هل اقمو
 هدق دناوا ض ع tt par (fos هيلع هللا (Le ماع یانشآ

ge <رکا (نکیدلوا ص الخ ندنرش نیقفانم رارشا) هک كلوا ن  
 تع نع لالخ هرلیدر وب ( ید ززل با فلخ gal هسلواربخ هدرلنآ

 هدهع هلص وح ییصفت Lely نالوا عوقو (GE وص هدند وعو
 ناکما لباق یتالیصفت كناداع قراوخو ( تار نانل و نو رب ندلق
 هلتف افر (تباتن (ams و ٭ SH de نازآ ب ویلوا
 ی السا ی وج ت یصذ یودرا كنيعف انم تعاجرب ن ال gle زاعتم

 هللاللص) at هدندا رم OM محف یتیروصقو نوصح كماشال و تقبس

ateلایخولط ابر وصت بم ( سو  Kelرد  Keeتأرج  | 
okرزوا  aeهدنراما  Orel Gollyنب (یشع)  eae 

 هدرادسروا كنک در زوب هرع ره رکآ هدن هل lis زوسوب ol gl D هتک مات

oyeفسا لوزت باستع تیآ  ol» Satsبلق یا قی اقح  
gleندنکیدلبا ساکعنا هن  GLE) BaFهللا یضر) رسا ن  

(aceن هعید) و ندنرلقدر وب مالعا هب هموق رم صاخعما هل تطاسو  

 بعاو وېل یراز وسوازپ هللا لوس راب ) ب ودنا م رج (یارغعاتباث
alyندن رامالک هرانا نس رکا دج اب ) ندنکب دید «كديیشع د  

 gl A هاب ولو زر هژاطب دمالکو لر درهزب ۰ كسردنا لاوس

 ارمنسا یناوسرو ینیرلتنآو GIL (atl) هکیدنس هزربد Cty واو
 ءرکص ند یکیکیدتا ناما راهظانس هک نس هیعاراذتعا هزسر دنا
 ah Mel هب وت یب هغ اطرب ند pu Sle کیدلو! رف اک هلنعطو اذا هل وسر

| she 
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al gasاطر @ كسر  awرلنا ار ,ز @ ز ردنا بادع  alaهل رارمصا  

 اک اما ۰ ناوقیل مهتا اس نئلو ) وبشا نالواهدندافع ( رایدلوا ند رامرح
ootلق بعانو  ably allعرفك دقاورذ علال نورهنس مت :ک هلوسرو  

 (نیم رحم اوناک مهن اب am اط بذعت م کیم ها نع فعد نا ۾ کن اما دعب

 هلیس هسبال«قلواصالخ ندالب و كن (یثع )و ه یدتا لوزتیسهع رک

 هلغلوا لوبق نیهر یس امد نالوا مقاو !rig قلوا (ag Cal لیبس یف
 < اتنا ۰ ی abl زارحا یس هنر ت د اهش هدنکنچ (هماع)

DE Kone #۶یضارا یامرف كشر هلت ازغ مودق (ارقلا ی داو * 
 نوت اخر یراترضح Lisl) لطفا ale ) ایننارادرس هدقدلوااسند

 amar sll Halse yy ه د: سایلع درن هلا ر و < ندنسهچ#)

 نابتاورک ذ ن راقد روب نییعت هبساتم دحرب تاذلابو Ob A یسعا نیم
 هلاوح هنس هبحاص هعءاب یظفح كنتم GL یکیا هرکصا دقدروب

 قباطم ك رادقم نانلوا ضرف ندیلاع لبق هدندوع نیح + یدیشٌملق
Salleh٭ یدلدنا راطخا ندنفرط ها ةبحاص  CLE 

 بانج "یلاع قحیس هلببق (ضیرعقب ) عقم هدیداووبشا 6 تاعوق و #
 ندنراقدلوا شمردنوک ماعط رادعمر هلیساقنا cyl? el < هدب وبل

 هرزوا كلر و ندشلام (ارقلا يداو ( هب ههو رح لاها لواتتلادعب

 | کید مرچ ۶ *یدلروپ ناسحاو تیانعامرخ قسو )٤۰( یونس
 ادرفنم) یرادجکو (كماملصا ندوص) Glas ,دنراد(رج)
 | هسیاراو رج شارغوب ) ندوص نانلوارک ذو ( قمالتیچ ندرارداج
 | ( قعالغاب ae یرزید بولب ربدب هر ( هود) هل ظذ فرص ندنلک |

 | 5( طقف بوتلوا لع هج ومو شلروب هداراو را یراصوصخ
 ندرداح هدرکلاب نوجا Cole clas sy ندندارفا یاب

dvsتع نع هفلو نس (مود)و شلواراتفرک هنتلع ( قانح )  
So gel, Kova!رک ه ردنعآ هابجیس هلبق (یط) راک زور بوبه  | 

 ىركىد نکل بولولامش هل و امه cles رثا هر اه نالواراتفرک هقانح

 ندنفرط ( ی ded ةفنعوق فرش یلع تدوع هیبزونم (ةنیدم)
— 



< tt > 
 رک ¢ Cie le 2 ءدعت و و قد و ۰

 Wl قفشا ہدل الخ یکیدلیک یرابد (Ca ناشوارکد 4 رکید
ade)رش ی (اد ر)یراترضح ( ان ادا لججا  Jaeهن رات داعس سار ب  

Hyنک اسم )  wakeعم ل دلک  KMد هزمس هک ثالوا لخ اد  

itl clasىلعو سروس نس هود رەد ( لوبا  jal 

 .هرشک ناراب هن رز وا امد نالبدا cob ly اکتشا نانلوا ندعلرسوص

 Jee? datas تجر یه Ge) kel da (قح) بانجو لوز |
 (ale اینا رالاس dab < کید "مهم 9 CLL ه ردشلبا |[

 باحصا بواوا عياض یس (ays) هدلژمرپ كلی راترمضح Cte لجا
aLS= iنت (ةراع) ندردب ناکاو ییدداوا مدد و  em 

“AG ltوب  okوب  gil( هراع) , دلالخ  iناسوب هدنزداح  

L235)كعفاضر هدنسا ( تاصلا ن ديز ) ندنراددوج (ع  

Jo) (se) 5دیاع یا  gd oa Vol pee Cheyهدر كته  

ssl!929 9 راسطخا ندنامسآ  C S20نا دحو یسعد  a gl? 

ball45( نالوا هدکرداح كنس هراعاب) :ندنکی دلبا  

 ,BE! eae HES * رویلب وسرلش هلمحو وش ہدعح ےب ( تلصلا نب
 @ رد ,دعوم نالف مهود مب * ی دریدلس gue, (a>) تاج

 @ راب دروب ( رات وس ر وتک بودنک ردشالود هحاغارب یرالوو

 ( مرح ی هراسع) ۰ دک دای روک all هلتروصلوا هود نالوا دوقفم
 یرکد لا فلاس قفانم هللا مایق ن دن واهر وضح نامه Cate هنلایضر) |

 هدندوعیاننا  رکید هزت ل (ءاهتنا ه یدلیاداعاو درط ندنرداح |[
 | ورايا ندنوبامه سدقا تاذ كدرف جه بوئلوا فداصت a (هبقع)رپ

gelن ( هفذح)و شل روس نالعا  Ole) uesرسان ن  | 

 و ربا ندنونامه یودرا ت alk هلا ure) ,(gis! ow هللایطر) :

 dor هدحوع (ctl 1۳ = وع هروک Je (aa) بولیک

 4(یوب) Me تاد نالوا ندحوم lel نوق یراوس (۱۶) ندا

 ay Shins as Aes دی ahha Sun) دانا mer .ادص ءوس



a oA ۱۰ 

> ۱ } 

  Pepe ysهلید) (  daleامدد نوح رالوا فلت |

۱ sala Os PSS athe و ر شنارب Joo) یدلر وب 
oF نوکر دک Ko eee he Cll @ Coal كاله هسلنا اليسا 

 |  ulنت لیهس نائلو ه دیهاشتل سر  Cr) alonیادنص هءفد

Creel) dil achهن هلباعیفر توصو ینیدلرویپ  (AS)ییاوج  

n 

 ?als عاعجا كنادصو و قلوا لصاو هرافص | ةعماس gists اطعا

 تلاسر GAS عم“ لوا باعا BEF هلیبسح قوا سح یو دبا تمالع |

a 1 LIرب  allyهلن الا هلا ال نا هللا دهشنم ) قرهلوا عع یک  | 
 Edie هللا مرح هلوسر و ه دبع lot ناو هل كي رشال ه دحو |

ote ybicealggs ]لوس تبا هدنرزوآ لو و  AL)داسا  

 ههل اقم بوبهلو رابا نالب لوا ) هک ردراشجاق بوروک یتغیدلوا روضح
 ناکا راضح هردشمروط نولکح و رک هدعبو فقوت ,lode هدیلاع

Sk 9 |هد (هکم) نالی وب هتشا ) هن رز وا یرللبا تارغتساو هدهاشم  

 یسا ghey نکسم كنا یسار ول و یسدرب ن درلنج ندا نارق ماعت بولک ۱

lil aay |هل> یناکشم نالوا عقاو و لابقتسا مسارح  Ayal Steel 
Gosهد نڪ (ردا م الس همس هدر 339996  Slee busندنغد دار وب  

 . یراکدلیا مالس در has ( هناکرب و 3 ةجرو مالسلا هیلعو  یس هلج
 ےکرھ) یسانعم هکر دشلروب ( اوناک نم هلا دابع اویح ) هلتهح

 (اهتنا ه ( ردکعد (كلادبا at هنن رز وا هللا دابع نوسلوا هسرولوا |

 tele نوک july تلضاوم هنن (Caste كوب رکید رک 3 |
 قلب نسوص ہ داب ز كي رک اسعو قلوازآ HEY وص كلر وکذ م

duuناناوارکذ ( Cae?ندقد وقوص رادقمرب هتنورد باقر ند  

 GLA یلمعتسم ءام لوا هرکصن دقدنلقوشو تسش یوبن یورو تسدو
(use) |نایح بآ نالوا روهظ یاعورو شم رد کود 4  

 (اهتا ٭ ردشلبا اقسا ىت اناويح ,abl افطا She شطع شف 1 ازفا

2s gl) & Sooty?هرا )و (كلل ام ن بعک )هلا ىملاس(  Oo 

Jl]ندنرفسكوبت ةعباتلاب هنفاو (فیما نب لاله) و (ىو رع عی  
 يما ت سس



¥ ive a ۱ 

waleهرحال ای (یزافغرذ 9!( نالوا شعا تعاوا مد (هندم) بردا  

 لالخ ه یدیشا تکرح اهجوتم هک وبت كرادتلاب cal دازو تم ادن |[
 هنواه اکو درا sky هنس هقرا نهار داز die ob نس هود هدهار |

ffنوجا ل وخ د هب یلاع سلحم و تلص اوم  JL atlشلیا تصخر  

 (هدحو تعببو هدحو توع و هدحو یشثع رذابا هللا {my ندنغی دلوا
wesندانع و رد ابا اب )و هنساع تباحا  cals!ندا  ch selی نعا  

 (قح) باتحهسک دلوا زادنا هوطخ ر دقن كد هن Ty ند (هنندم) نیسنس

 رهظم هنس Lie تافتلا (نوس اغلراب یکهاک رب هدنس هلباقم هوطخره |

Êتفالخ هيلا راشم هردشلوا  (alee)هللایصر ) نافع ن  (arsهد  

G43) |نارذک هد روک ذه لح یرع تدم بولب دیا ین هلع نالند  
 ندنهالغ (ay dy هقفشم هجوز هدنسماس تقافر هلتمج يي دلبا |

 لسف هسلا ردنا obey نامزت ره نددغدلوا Gully هنسکرب یرمغ

 راوسلج هد sl لوا بولیغارب هن رزوا لو كنتوبات بوئلوا نیفکتو
 ندهللا ( لوسر ) بحاصم هزانحو ) basal seb قزەلوا

Cols 539!) |یف دن نر وص كر هلي د (رد ( هلع هللا یضر) ی  
 ندنح اصن *هلج نالوا هنم الغ هلیس هج وز یحوصخ قفلوا زا بن |

daly! |لها بولیغا رب هرز وا لو یس (هزاننج) "تافولا دعب  

 هلیس هسب الم قلوا مز اعتم هب (Cut ی ادا هله ورک رب ندقارع
 ی (alas) نالک تسار هب (Cole عوضوم هن رزوا لو

 هللا ل وس رقدص ) هدک (ah تیصو ناب (هنع هللایطر ( هدوعسم |

 دار الاب یس هلاسعم )5 دحو ثعبتو كل دح و نوع و ك دحو یثع
 (Cas gl دڳ دارطتسا 2 (اهتا ٭ ردنلبا نف د بولبق ین: زاع

Gey salleنوک چاق رب ندن وام یود را  dj no Koهد  

 یراشد ع كنس (+a> K) یا یش ا ندنرارح ندش Ugh ندوع

 قرص هلا حط هاف مطا ع اوناو ر ادتبا ew ys شیرفت
 Ala Fo J وص درایو FA هجولیخ كرها ر ادتقا لصح ام
 بات دک د روک یب راق دنلوب هر زوا راظتنا هر (دعنح وبا) مو دق

1 chose ¥ 
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 هرکصن دک دلیارادا هرکفت و هظح الم ت دمر و زارق هدیشب ع
 هلت رارخ تدش كشن وک كنشن وك ناهج Fl لوا اب اطخ هتسفن
 هدرا و هکلو کح ab وب ن نکا راکرد ییاتحا 4 وص ن ul نایلغ

 هلرانوتاخ هزانو oi a هلوانتو برش یب هسفن ٌهمعطاو یروص قوفص
 le تاذ لوا هلغلوا فاصن الانع دیسعب KISH ترشاعمو تبحص

 هراقاط راحوب هدنب ad دلوا لئان هتفرش قعلوب هدنسایلع تیعم كردق
 نالوا ندنف رط یر (هحوز) بارلا نهار داز بود !Cols لخاد

 (كوبت)و تضهن ند (هنب دم) كر ها رابتعا ععس del همارباو حاحا
 (یرولادیس)یاع درهظم بودا تاصاوم همالسا یو درا هدنس هلح رم

 هدب ولوا ند هنب نم" هببق رکید زج Ho دارطتسالا ع7 هردشلوا

 هلیبسح یتمالاق ىس هنسرب ج هدنلا علاطلا بسحو قل اق مدي ندنس(اب
teتورث هج ولیخ هدنس هر اس لر كنا یا ۱ هنت رت "ه رج  

 ینوخ كنسع نیک د هنت دوع یعف همر ,Se (SS) شلوا لان هن اماسو |

Seay(كوبت) ید ی(ازعلادع) نالوا شلیا تعناع هتسلواناعا  

 كالما Salgly اعا نیفج هل gl مالسا ae هحوا نوکر ندنسازع
Ch lilyهلج  cuدلیا ارسا هتبس.هلاخ یسهدلاو هلطبض  BAK 

 نسصح یاکاخ م لس اب Se ملکرب هحالا ید دلو ا كل ام یس هدلاو

 هج ob Fl. cS E اا راشم * یدیشمر دن وک هب یه انتلاسر

 دار یاکاخ wk یکیدلیا (!Gls & رکیدو (ادر) Gy ردا
 بیقلت Coy ola! g3 هللادبع) هنسودنک هلغلوا لامو ر هب یلاع ی اشخت

 رمهجم هنسازع ( كوبن) هک ر دشلروب بی وصت یسابا تماقا هدیل اع دزنو
 ہللا دنلب زاوآ هد رش (Case) كپملاراشم ینوک ینددنلوا رکاسع
 هدهاشلان(هنع هللا (gor باطل انب )5 وراف) بانج Kall نآرق ملعت

 "هلفاق رادرس !Sard عوشخ ail هدنعح باصصا (Wat عضو ویشا |[

 (رع)ا هعد) هلکعا هدافاوضرع هنن راترضح (اناهل لک [هیاع ) Lal |ا

 Sp هیلاراشم ه یدیشلآ یتباوج (هلوس رو هللالا ارجاهم حب رخ هناف |

 Co) a! dle تراشاو اع دا یسلوا دیهش هدنل الخ نوامش یودرا ۱



 Atha a EE و وذا EET قوتقر 9

ls aiما رخ  Cera!یا ندنعندلر وب ام د لس هلاعم  

 | Ss als هلا لیس 3( abl دا رف هلیس دسیالم ام د ندا رومظ

 نیدازش Bs تولوا راحود هتلع ( (ak مدعقوم كف دنل وک ( 4

 هلمح ولوا قر هلوا لصاو هک وبت عقاولا ښو شلرب و ییاوج(نیسرولول
(as al oy) a ثراح cy لالب +۶ دارطتسا ۶ هردشابا Aes 

 ینیدلوا غارح هدنلا (هنعهللایضر ) یشبح (لالب) هرزو !قیور

 یرلت par ( ةيعلاو ماسلا هيلع ) تلاسر یارسنلود غارخشو

obنب دنلوب  Ges) Jk(هنع هلأ یر ) كنيد اجلاوذ  
 هاتطاسو lr) هللا یضر) باطلا ن (سع) و (CS ol یشن

 ر وو و اک | نفط الل توا ر فسا ہر

 بولتروا یر زوا هلا یون تسوس نداعس تسد رصد دق دل ر و

 ( لوا cob Fete ٭ pal یضار ندنا و مدت ماشقا ن ی 2

 تشک ےیل او ate ( ”ig tae هللا یضر) دوعسم نا ندنغ دارو |[

 نوک رب 6# کند مرڪ x € رطتسالا مت هر دشعد (دیللا بح اص ۱

 دوحوم هنسک N ù) ا ?ee els هدیه ان {a اسر <o زا ۳ سا

 دو رو a نا ا ag هع رخ ن (دعس) ہدلاح یی دلوا

 هت ورب la (J) هجوم هداراو مما نالوا Ela بودبا
 هللا لوس bd .تارفتسالاب atts ol ماعطا یتس هلج كراضح هلا امرخ و

ENDLءهللایحر)  Gees, aeماعطای نر .کلوق زکل  | ah outتك  

 | مردن تک دیس هرادا و هتک (۸)لومام DE نکیاردق

 ءاععا ةعس ف لک ات SEND بودنا باتش هلاح قاشکتسا هدننیمز

 | ۰ یدیشلبا تاوحذخا هر زوا یسماس لأم (دحناو ءاعمن لک اب نمولاو
 Fak ow) | كرادت ینوکیستوا ندنفیدم هلوانتمطع abl JA باوجو

 (هنهن) Sey تعزع a (ادخ) هناهفایضربارب هلیقیفر رەئ (۱۰)

 ید (لالب) بانج هلتمح یکی دلبا تق د "هرصاب فقو ay رو

 | cle طسب هنن راضخا امرخ ج sl ر هد ارالا بسح ( هنعهللایضر )



ovo 
  all PRESENT TRY EN royارتقا - ۳

 gt? 9 Bt نایعح ر Lsb ated LoL ا re اص) تکحر

 زاح) لها» امرخ Ce) Sl نیمعلایلع یکی دلیا جارداو عضو
 هکر وند (Co هک وا نالوا ترابع ندلطر ثلژو لطر رب هدن دنع

 ( هللایسب اولک Foy LEY دعب هب ( رده رد زوتواز و لطرره)

Ll gsبولک ب ودیک ايق اعتم نوک جوا هم وق رم صاضتناو  

atighكن امرخ ن الب را ةج هل وا نادیمو یکی دا لک! نیکد هب  
 So ys ¥ اهتا ه ردشلرب دلاقالماک م AL ییدلسکا de یس هنادرب

 مط اعا لر اکز وررب فلاح ندا نازوهدلالخ gral وب تعاقا هد(ثوبت)

 یودا تمالع aK مدیا هدودعم نپابضن ۱ لاکا كن نرد نفسم
 ند نیتفاتم یام دق هنب رزوا تاعیقح نانلوا هرخالابو شلروب راطخا

 | & 5 So رم د اهتنا @ ردنلش الک 55 دلو | توف by كس ر دن

wyنیما (لیربح)  ale)(ترظ) هل راطخا (مالسلاو ةولصلا  
meatرش (یادر)لو اطعا تاذلاب یع كبسانالوا  Jamروک ذم بسا هب  

 CE ندنرودص Elfed و ه یدیشل روس انتعا هنفیظنت كنس هقرا

 مالعتسایتفج هلوا لوبقم Sil نانلو (هدنوط) 3:3 مارک alse نالوا

 یکید ردپ هسیار دا ارادت ناوی رب deve SAD ندن راک دلی
Osرب هلیس اطعا هنسح رب لباعم هنس هنادرب ره  alyیط وعس  

 CAG یسالعا =ET j هللوا كرادت بولوا ند (ادخ) نامرف ی اضتقم

 ضار یرادقم ر DENT هلی logs تسوا نوت و قلوا ولکن ر هايس

Cragقلطم) یسغاشااه د كنو  (odناو (رتص)و  

 هردشلر و geile باوج ( ردنالوا هدنکنر (هلوق) یسغاشااهدو

 السا * .cal هاش داپ ) هن ط طبق ) رس Sos ر (لةره) اهتا

 یکیدلبا مانعا ن د هي lot هقناط نوعا ى )52234 نیکو رادعم كنسودرا

jelدر دا هءاح لیدیت شیدنا رود  WS Suneالسا  daتودنا تلاخ د  

 رظن o رقو ندوع هدهاشل اب a مصد رصد یی وام ,cp le لکش

 تع راسم. هلیصعت, A sols vee Te Pls a 2 ناف هاسا

 بسم re , om میس ی سس سس سس سس یو سس مس

= ee a ae 
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callبولوارثأتم هداعلا قوف ندنس هدافا كموقرمروم ام مور (لقره) *  
 نالعا هنس هر رکسع یاسوار قفیدلوا هدنراکفاهب(دجم) توی قیدصت

 نابتاو رکذ یتکو دبا برقتم Se SS لاوز ball یتباوج تقفاوم مدعو
 هدنلما (Care دصق یعویش كزاتحاوب هک ) یدلیا زارتحا زاریا ردا
 Sue قوس نالوارتاوتم نینمولا نيب نعد نانلق هعاشاو ates دلوا

 a Atal دنل وب ope نج ییدلیاروهظ:عقاو BE ید یسهیضق

 سلح ر هر زوا قفلوا (FE sg ی ال دیک بولیدیک و رابا اهد
 (هنعهللایضر) قورافلا (رع) و راسفتسا باعا gly abuse تروشم

 هش رزوا یسلوا راطخ او ضرعیسهعلاطم ت دوع راتخا ندنفرط

 (جرزا)و (ابرح)لها ند اتعفاوم هب )4 (tar ی اطعا هلتعواطم ناس

 تدوع هرکص ندنس اطعا Se sabe ندا اضتقا هش J هلسق

 انرفسین انقز رام {dean dl هدنلصاوم Gee هب هرونم (هتدم) نوئلوا
 هتداعس رح هلیس امد ( هيف ان ژاک رشا دعب نمو ةنسحو رحانم اذه

 ةینس بناج اهنع هللا یضر 6# هقدص ل *یدارویپ تبغ ر GRA رشت
 ۱۳م ار فط عید رفسیش ۳« نالب رونم دار !نیشیماس بقاتلا

 هلا ( یعرش ).رذع) هنلاؤس « یبرولی هلوارجا ليرش هرس ید
aleن دیا.  Use geردق و همش هنفح هل وا كب رس هدرجا تهح  € 

 | هلل اهذ atte هل واوغا كل ادجو برح دعب نمو اطعا یی اوچ
patelو  pL Sateالندا “( porو مام  

 {ges Y نالوا هدنس اعم ( زالو عطعتم د اھ نیک د

 ٭ ى دالوا عنم هلیسا ام نام رف Ce رم نر یسعل رب تح دا جلا |

EE E} GY RR | 
 ا oa Car الا یصر )دک دیلول ان دلاخ # ق

(ie)لدتطا ةمود (دنع هللایضر) دیلو نب ( دلاخ) هلیتسایر هیاحص  
aكاللا دبع نود  geesمانعا ارومأم دن رزوا(  gras 

 ay وا هلرکسعر یو ر ندنفن yg راطخا هملا راشم تاذلاب
olyییانتعم  ase, allelز آ كي  هنسابا ترذعم ضرع راد هنکح  

 تقوی
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 تضج اهحوتم هلح یتددلوا رومأم هیلاراشم هلکملر و یاصن
 بسانم هلا تلصاوم slam و دلوا Ker لردیک | هدلیللا فصت ر و

de,٭ یدلبا افتخا  aSیس هجو ز هدنرصق مان یالاب هسا ( (OL, 

 اکناهراصح باب كنب pine غاطرپ نکیا هدکليا بارش شون هلبالفنتش
Sealتراث هب هدافا هنجوز بوروک دموق رم  ay(رفص)یخد موق  

 هم دخ رفن دن> هرزوا قلوا لما لئانندلحا قا رح نالوا راکرد هن دیص

 هحورح ندراصح ul قرهلواراوس بسا dts فر (ناسح) یردارب و

 ےل سح GIES دیک !(رفص)نالو ایر ظذ مط ەم بو دناتعراسم

 ندنساتفر هلبیقعت یاوه خد (ردیکا) و Gull لو هجولیخر
Gels 7هللایضر) كدیلو ن (دلاخ )  arse: (areیتفیدلوا راکش  

 ۲ راصح *ی الم بععردو راکرد هر هی اعم هدهاشلات )4 (lum یسادنرف

 مکشصو نیتع , دراصح لخادو رارف یراهمدخ هلیسلوا راوبلاراد
ge,(ردیک ۱) ندنراکدلبارارق هدعق  Sod(۲۰۰) هلبا (داصم) یردارپ  

 Pre لدب كر هل رمک هراصح بوتلوا ablor sac هلیطرش یساطعا

 یردار و (داصم) هرکصذ دک دلدرا ذخا ,کذلا فلاس یایشا نالوا

 | ضرع یرلقدئلوت هرزوا كغا تدوع We یراقدلواربارب (ردیکا)
 هيس هسلا Alby cy نه كاسح نوعا !Geol یمادعا كناسحو ققلوا
 ناتلوا مانتغا قر هناوالاسرا هبیلاع بناح (هنعهللایصر) هيمان( ورع)

cm gr DEM ysl( هن دم )زار ف الاب یس اض وصخ هب هب وب هصح هلیمان ( | 

 | روضح (داصم) یردارب هل ( aS ا)و !SIAM نانج همداق یرغوط

 كار هل دنا هلاصم ase ءرزواقلآ (Cara رادقمرب هلفلو |لاصبا هنوبامه

 | الاخ د (CoS و شاروب اطعا یلام etd ندیا اضتقا
 نس هنن نم Bell كرك ذلارام لوتقمع دارطتسا # ٭ ردشلوامالسابولک

oe)هلا یصر) هيما ن( و  tery anos ( atsتهوع روصح نوروتک  

 سابل مارک !lee ,دلالخ یکیدلیا صرع بیهاتتلاسر بانج روشن

 تراشب باوج «نیسردنا تدوع abl دیص ی(ردیکا ) هدنفرظ تقو رپ

 قارزم (4۰۰) و هرز (4۰۰)و تآ (۸۰۰)و رتسا (۱۰۰) و (هود» |
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 8 و OS ندشیمرو تز اس نم

 ® ردشلر وس ( اذه ۰ نم نیلاو نسحا وا شم لس لی ےس

 راهرو €1\\{ ilo) یک

ate §٭ رد ه دنا قیداروی مارحو مده رارض  

 شلبا راتخا ینارصن eT بولوا ندندارفا یسهلسق (حررخ)
 هسراغ نالواراکرد هلیجتاو تاروت مولع ( ماع وا ) بهار نالوا
 تسانرو کلاس هتدابعو دهذ ةَ رط هرز وا قلوا pros یتراهمو

aseكم دنلاصحخسا  daly!تلاتسر بحاص مرعهلا لبق  ale) 
 ع انسان دنسالع نحو سنا alg cu هکر ابم !Glog كل ( هيلا لجا

 دناوف نالوا ظومح هدنسلاع تمیاتعوناس هه( هن دم )لها یتشدلواشابا |
 سقن هدنعوفو فرش نواه ترڪ  یدردیا ناساو د سالاد

Care)قح كمالسا نائلوب هدنسحاوتو  fleزار اهدیهاشتلاسربانج  

 دقح "ربات نالوا قم ه دننورد نوناک هش رزوا تبحو لیم یرلک تلا
 BY عنم اعا لها ن دیااع تعفنلا مناتسم Gatling لاعتشا یدسحو

 فیصوت سام ادب Sy لئاعشو as رعت هع دقا هرس ) هلیتساو عز

 حل ه ترسو دن رگ کناف ولی تویلواو فرش تاذ < کیدلبا

 لواحاصد ci تقو كلا To AE تهماسم دن

 تقوییخر نامزلارخا (ین)نالوا مرغ تنمو ف روت هکنوج هردشماع

dome | Kno |ت دعسم  Coیتاهومن ( ردك رڪ هسلوا فرش  

 ودنک ندنفرط لاعت (قح) هرانآ هک اتقو DA al لاجتسا هب هعاشا |

 هدک داک رک )نارق )ی لب خیدصت هدف gh iy) gh hu رتاروت |
 نود | دصق هراید gp تع ناکرشم م دقم | اذهعم هرایدالوبق |[

eaeهدنرا3داوا ( نامزرخاح رصم,دنراوت elite)رلکر شم و بولک  

 لوا هک اتقو @ یدزردنا ام دتسا ود ( eat مدراب oy هت رژوا

 ro (a) ندلنارسا (قب) و هدکداکیرلک دتسا بوروکهدنراوتیتعن ||

 لوا نعل لناشلا مظع (!Can یدما @ Labi ود < (ریندیلعاعسا

eeرد  J toeباتک ا ا ق  

er ae altace 
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 او رفک calle ن ghee لبق نم اوناکو aol قدصم | Hue نم

 مدندس هلیلح ( ن رفاکلاییع اب هب او رفک اوفرعام مه ها تا ۱
ant ۱دعه نائلوب راکفا ےھ ه:سو دک هلھخو یییدلروس  ass aS Cyدر  

Glelaleن دلوق  ellندنکندلبا  (gt) liesدارربکح , 

 در (هکم) بناحندنکی دم دبا ote aby ترصن نالواعوقویانرم منت

 هلکجا رادتا هغلزادنارت لوا Goda هدنس هدقو ( دحا )حو رادنقا |
 هح رکاب ,درکند لوقو HEYA بسک هلبقل (قساف) مالسالانیب |

 wy ن Sl اعدد ندیهاشنلاس ر Ul US ن gah, ws رب

 ناهش نسو (aS ae at dag دالب و ناح صیلنش ند .(Gel اکلتتم

 ناعا,لهاو تاتشا 9 هلف ره یهاشداپ ( هن طط )رھ كردا

 بو دیا تاتتش نانع یاخزا ,hol تمرذتا رکسف Hest هدنهلع

Giهوا ندنس هعقو )457( ندنشدمهلوا قفوم هراکفا جنو رت  

am S|یاهاو قوا لوغشم هلم وا ع رشد هتسلاردآ تع نع هن هدم  

 9( قو ه دتمذخرب salle قرهلوا دصزنم aly gall سعصل ایام
 ,ser رادنطانیصر مدنس هلګ نیقفاتمو هدنس هلاقم )1.5( دم

 راطسا اناطخ هب (هن دم)نیعفانم قردلوا yee ساشا لراوتساو نیت

 لوق نیهر هد نیقفانع دزن ین ولسا ضرع ( بوتکم) Sabi رابزاو

utyندنروهظ (كوبن) هعقو هل فلوا  abelهیصوت هجور  | 
 SS ح ع وقو هن(هندم) GE كتسودرا مالصاوانب نیتس(دعسع)رب

 | هللالوسران) Salle ضرع هلتلذمعاونا هدیلاع ةسدقهروضح بقاعتم

55h3 و ناکتسخمدنرلز B alge(ادخ)تعاط,رنورد انو 1999( \  | 

 تع اج افطلو ?Ay gone نمد دل وا قفوم دست روت الا

 ین هلجح هلیسا دا (زاع)تعکر یکیاوفب رشت هفلکر اشخ | نوح ا بیییطڏ

 یرلکدلبا داربا ممآ قافن BEI, wtb «زردبابیر یرکمروب فیطات
Dipsند (هنندم) هلت اغ قرا  as S| ۰ Peis Dgتۇك  

 ۰ تلفت 0 دنا (دولب رو باوج هد dia 3 deal ts تك :
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 9۶ زن
 ندنفدلروس فقوت و راجا ددر ( ناواید ) ,دندوع نیحو
 لوش ) ءان (dia دلوا نت رداىم هوا شرکت هر ز وا قفل وا دعو زاحا

 نو هفت هرم دب وقت دنب ررر ضو رضا کر اف
Ql Cal)بهار ندا هیراح هلیلوسرو  Coles)هلباراظتنا  

ase, |هکرایدتا نیعو  رایدلیاانب . y)انب نوعا كلوبا ید وب  
 یلاعتهللا * رلیدید هنلوا رکذو هنلبقزاع ب ولک تعسو هرایلصم هک كد
 (a8) لوا * ردرابذا ڪک هدنز نیم رلنا رک ) sale داهش

Soطب و  alاف « هلو ا معاق  pedisلماش  OY! 

 اد اصراو نیم SM نيب اش رفت و | رفک و ارارض ادصسما و زنا نذلاو {

 Ages هللاو gud! WU درانا !yale لبقنم هلوسر و هللا بر اح نل
 یر هع دخو لیح كل dele هلیس هع رک ( ادیادیف مقنال نوذاکل مما

 نانلق ان هنرز وایومت ندننوک یکلوا 2 و ینیدلروی ناب
saeهز ام اکس هتل (ابق)  eGهغلوا  (st)قحا ند رارض  

 (ر روس یکلک اب نوا هلل ءاضر) هکردراو لاجر هدنا * ردقیلاو
 یو اح ینس هد افتسا تباع "هدافا « روس یرلذلوا كل اپ ید یلاعت هللا |

 یوقتلا ىلع سسا دجسلإ نالوا لوزن chal تراطش قرەلوا

 بح هللاو Ip pew نا نوبح ل احر 49 هيف موقت Ol قحا م ول لوا نم

 تفاظن كنس هنكس (ابق ) *هلحم هليس هفنم هعرک ( نرهطتلا

ffراعطو  cHهلیسملوادادعت  ste?ندنکیربت ل (رارض)  beeینب  
 کک هب ها یو alle 5 ela Oana als دز ن لع 3( ندلحا :

 erly AB نب بنعم نب دیز نی هعیبض نی بطاخ نی بلع» نیا دز
 رانا نب لو دب زو عمج یرللعواو ماعلا & doles صاعلا نب
 | و فشح ن دابع ندفوع نب ورع قبو ناعع ن داو ج رو
 رجس یرلقداوا Spb نكفا ساسا ل (تباث ن هعيدو ن د فیما

 ) دعم و ( !Po ی ) كلام) Duis نییعد هدارااب هرم رھ (رارض)

 یت ارضح ( منع هللایحر ) یدع (ao Ck یردار ویدعن

ea |رخاو مدهیروک  clal alیس هص و تب رومأم نسح  

EE 
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  CLS) deرای دلبا ت د وع هلنیعت هل ذم ی اځ هتتسل اها @

AREN KI} (le ¥ REE 
CS #*شلیا ترسم هبث م زارحاو تم ادن زارا كکلام نب  + 

CO)بسح كلام نب  NAYهنسازعردب  oSوجو یکدم  SGردب  
 هرخال اب نیا هر زوا یدصق یتاوراک شرق یعوقو یادتا كنس هعقو
 @ یدیشمال وا بناعم یک هراس Cl هلتهج SoS هنکنر هلت اقم

 هروکذم هعقوو كلام هراسد و تور باصن هدنروهظ یسهعقو (كوبت)

 هبرفس تام زاول هلیکر ادت (مود) ba Sly زوا !Gl صوص#
 ی دلیا زارا نوعا Gey ,دنوامه دز قر هل وا كلاس هننراضحا
 نوه هل وا دصقم لنا هسلصت ره SSI Se ne یس هلوبقم یو زرا

 هیس هظحالم زالوا تع ع عنام یسعازوا كنود راو فقوت هرو رضلان
 هلیساوه بیقعت ینولامه یودرا ند هرکص ه ر دشلیا قوس را تخا
 كر دا تقفاوم Bi هحزکلا و تعراسم هئس هیهت هب رقس یابسا
 ند زارتحا تاع sath y ادرفتع دلو رب هبیدازوا نو زوا هل و نکل

 نوذأم هلبا رلقف انه هدر 9% (Carte ندنسم اق ورکه د بولب dle ريغ
waleنالوا  anteنيهر ندشیم ام هر وک مدارب ی ربع ندمالسا ی  

 هلهالسا رکاسع مودق ( كوبت ) Glee هک ) ردشلوا تمادنو یناشیرپ

 یوبن لاّوس نالوازورب هحاس هدنفاشکتسا alg هدر هدق دلوا(كوربه
 اعود Gl قفاطل نسح كندرب ole ددل وا كل ام هشرزوا
 (هنع هللا (gor سینا (هللادبع) دنلوب (یدلبا فیل ندنفرش
 | 59( (Cea ger یلبج نب (ذاعم ) باوج نالیر و ندنفرط
 هداربا ینس هلاقم «زرغا Sige یشرب هقشب ندکلبا ,(glo قو
 هو ( (ane نزول امهیودرا(هنع هللایصر) (بعک )باتج ه یدیشلااطا

 [A راتفرکه رودارودةسیدنا هل اربخ یب راکدلبا تضهن ند (كوبت)اهجوتم
cersبضغ بولوا راجود هبا ود ی  Catt)ند هدوحوم یالقع هلیس هءعلاطم كل دنار اظخا هعنصر ولردقحماوا صالخ ند  

 أ
i 
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 اکیا یو وشما دمع هلس ,al , رلمهداخ قحو ترذعمیأر ر اودا

ji gle aly تداعس مدق "یسوفرش Carre) رهش كاب اخ gy Mob 

  a Leهام هدقدلوا ( ieكشداو رود اخ هن اطایح یسهدو رسم

  AL cots ghروضح ن دف دلواروبج هر وصقو مرج یافیتسا

 | لامور هییاعروشن قیاشح  God slرلیش نالود نالابو را رذع یهاو
  aboراذتعا ضع  Statدلوا لوبق یرارذع اره اط  gutاطا و

 رمسلا لاع) بانج  Calsنیعلا ىأر یتفیدللوا هلاوح هني رات مضح
 مسا رہو ردنا هدهاشم  Ltمارنحانیمز ”داتسا لر هیلب اارحایمالسو تای

 و ندانعو یس ( هنعهللا | یطر) ب بک اب ) تولوا

a 51) an "pol ب ts باط> €( یک دم هل ول هود قحلوا ery 

  olsندن ریه اسل اسر  oreاسا” تی كنادر  Ueمس وب هد

  2طقف بولوا نکم یرادت هسسدر ولرود قج هرتروق  Abض

 تا  (ase)هرج الاب سلیا رادتعا هل را هن اهم هنس هجردنا اضرا یک
 . (a0!) nوا  Alقلوک تسار هلتهج مکی دل ایعطق یمعج

 كم ام ردنجوک هلبب هلتر وص وب یعدنفا هچ رکا و ردنا رابتخایقب رط
 وا ادخونع رهظم هلیببس قلب غوط هد هسلکد نکم  gl٭ مرلبا دیما

 تورتبسک هدانز ندلاح یکلوا یکلب بویلو |مرذعرب چھ ےن هللالوسراب
 قحو راسو  ole (452)هنتي  Flمدیشلیا راضحا ید هود ۰

 ثعاب هلیس هسبالم نام ز رو رح قوس تیفیک نالوا اور هساا هنره

SSD Dal نرذعم طاسب طسب هدنس © یدلوا alt, فقوت 

CI باوج ( له دیاراظتنا هنوز: (ادخ)تیآدنفح ه رویلیوسیرعوط 
 هاکراب كنب رترمضح (فاطل الا نخ ) بانج كنصوصخ یوفع هل اصن

  aliceهل اوح هنس  gsكر هيلدا عاعسا عدل  ai lbھهج وتم هنس

fs تسار ندن دارفا یس هلسف (یلسیب) ول الات ییدلبا تدوع 

 هتسک ( LAرغ هجزب یرودص هاک رب ردق هناوب ندنس بک |
 هساوا ماعا تلا ضرع هجرکآ هردسوسح  alرمظم هتبلا |

amaها تا  (et a am:ی رعوط  

iS اس 8 
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 (لبج ن ذاعم) یسهداز (یع) هدهار یاتئابودنا تدوع 4, |Go كلا

 ole als | یداصت 4 lire) هللایصر ( یراصدا ("هدانفوا) و

pool ghامعلاراشم @ یدلنارادتا  GADءاش نا  (ail)دهع یاعت  
isهیهاوراذعا تولوا رهظم هر (ادخ) وع دم  a) oناثلواراففتسا  

 تب راق لو تم ذم هلیلو زن هع رک .(تبا ) سانشلا الغ che AL قاک
 (ةرا رم )هلا ینقاو هیما 5 (لاله) Us هراحکی de < ی نیشرزوک

Fel!دبا كلوکتسار یک کت اذ د (امعهللایضر)و  Syنامرف  

 هک *رابدلواشح تیلست هدنق ایش Cb دلبا رظذرصح هنروهظیهلا

 طقفو تدوع هلی دعرمخ لاف SSI نالوا هدب by كن امعلاراتشم
Ebleروک هلتسودنک  Dalenكلب هن رزوا هدارا نالوا رداص هرژوا  

 « یدنآ یدلبا Ss lus هن اس ییغددلوا تب یعراد 4 هنندم) کر اسم

 ت ودا تا نع نا دعلخ یک اصلا lite g اسلا بس کل
slewهدنس هز  oSتج اظ لوغشمو تغارف نیش هش  cols, 

 ade) La الا ماماورزک ot راق اق ز (هندع) هدن قوارنکا ندنعیدم هلوا

 | خ نوجا قمالک Si دملوا بونلوا لوبق هک درب و الس بودیا
Cass) Gotیدابم + ید راز وک یکی دعا بودبا تک < كن " 

(jk)هد  Sled | lesضارعا بععرد هسلوا كج هدنا ساسحا یی هینس  | 

cs (هداتفونا)یس oo!) مایالا et امول و تم ام توروک geal 

 ندناوبو مدع كمالس ىىدلىا مدعن لر دیک هنن اتسول ats) هللایضر)

 یمیدوس قلوسرو (ادخ) AD بولوا هلو ردكم هدانعلا قوق

oleچ واې هاتم ونو شعد «مربریو نیم اکس نوین وب ه نيشسر  
 | ءاکلاعم ندنفیدلوا Goll یتباوج «هلوسرو el هللا) بودنا رارکت هعفد

 ۱ كلم نالوا ىس هبصع تبارقو روهط ینارصد ر نکرد ت دوع ۱

  Leكني  Jo) SF) SIDنس (سو هیلعهللا  oyینکیدلیا |
 نوید اب هل وا نس نکل = ek | راسا ییکیدتا درط ندنسلح و

LS سس 
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 ودنا تر aby رک | (ردکح aklainy لیلذ نسق ح بانج ہک )

Saulرووا تالاومو ةاساوم یارجا هدکفح  Cاظعا نش هقشرپ هدنلأم  
 دعب یدوروق BLS هيلا راشم ه یدلنا رورسم یمک تاتج هم زو
 ین اعاو نیس هرج نالوا رارقتسارمک هتشد ر هدن داقتعا نیمز هعل اطلا

 Ame SS Log تبعو تدوم نالوا راکرد هنلوسرو (ادخ) ترضخو
 هلکرت (سو هیلع al لص ) یرشیلادیس ب انج تو ناهج تمذخ)

yoreزوف ةناتسا * ردالتا رز كجو هدمح كلا راکفا “لاما  

 eer Sle متک dt یرغ ( مالسلاهیلع ) نده (Cae ةناشن |
 (ردراو دیفخ So عاونا هدننص هلن هسلوا ارج یلثمزوب ود

 دهدایآ Lugl GEIL یینارصنو ق ارحایروک ذم توتکم بولد

ne9 قاس S) Gollقفلواتازع دن دنجاوزاهرکص نوک قرق 4  
 an هئاخابر ایی (هجوز)هتبرزوا دامت هدر ندیارودص روا

 نالوا ثح ییلراتخا ندنفرط یس ( هجو ز ) طقفو شمردنوک ۰

 هما رشا نس همرکم rss Gills هنعهللا یضر) كن( هیما ن لاله)
 )352( gl ندنارطضا لاک هیلاراشم (OS) هردشلر و تصخر

 ادا دفن رش (دش-) ب Se حابص ینوک یا uk تدوع ندنرفس
ot!نوت ند بند یتسفنو دوعق هدنلګ رپ كن ز هناا ع ندنکیدم  

 رکا (قیدص) هدلاح ینیدلوا هبقا رغ بیج رس بو دیا دوقفم نوت
 لبخ ٌهقهاش (Ler? atl gar) كنيلسا ym ن (ورع) هدرکی د لوقو
 (یدلنا لوبق نس هب وت ځد AS یرلترضح (یلاعت)قح هد (علس)
 رکشراذکه دعس ملا LAA لاک عامس ال اب نکی دلبا ادن لاصبا وید

 سبال هلغلوا علطم هنغب دلوا ح رفو ج رف ل دبم كنعو نزح قر هلوا
 نیحاتحص oth كلامو ادها هملاراشم pote یس dune )5 رب ) یددلوا

 نیم رع تما سر cate هک لوا هک )ردشابا اتعا هقافنا a ( هندم)
 هدنرهناخم داعس كن (اهنع هللایضر ) € هس ما 3 (لسو ats هللالص) ْ

 یتکیدرب و نذا هنسلاق كراقفانم هدکو بت ag se كنلوسریلاعت هلا !dae و

 سسع نکیشلو !عبان هری رانا ک )هغر ذرب ند راصناو نیرج اهغو

Ars, } 
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 یی Meg ید كرلنا (هدنالیم هنسل اق ورک یرابلق هکیدلاق زآ هدنتف و
 تجر بوی رسا یرانا یلاعت هللا * ی abl لوبق یتب را هب وتو وفع

 لد هتقو لوشاز * cael وفع Fatt * یدنارلشعا فلخت ندکو بت

 داک ار das نم هرسعلا acl ین وعبتا ن ذلا lees الاو نرخاهلاو

 ke الثلا bes محر فود مچ هنا ماع بات م م 32 بول علزب

 erie تقاضو تح ر اع ضرالا etic تقاض ادا ge اوفلخ ن ذلا

 (دعس)و هب («Cane Jal كمالس نب (Gab .درخآ لوقو م السن

 نامرفیرللیا تراشب ضرع(مهنع هلا یضز) هبهیما نی (لاله) لدیز نب
 هنرومط یهلاوذع(هنعهللایضر)لاله باثج د دارطتسا Hy دشلروس

 ماود هلاصو موصو كع زا یماعط هدرانوک gi gl راظتنا ی اشک دید

 دراورشبم دل وا لوبق كنس (هب ون ) یتحبولوا لوق یس (ه وت) هلتهح
 هدکد لرب وربخ هنسو دنک Fel لوزن فرش كلن هلیلج تبآ نالوا
 كج !ot لاح راو ت دمو رکشرراذک ,(دجم) بونابق هنوتسوا یزوب
 Col be الا مت @ yack تم وادم هر هط رفع ءاکحبر دین رح

DSRSروبرو ام )ادا  
jon #قیمالسا عوق و كفن | وط  po Leو (دیسایب) | <  Case)تولوا ندنر هلببق  Kew KID 

 هکی درابدلس و (یدرولوا قیض ندع طرف یرابلقو یزول رب هرانآ هک)

 هردقو لحرب قج هنفص یرمع ندنوفعو مرک كقح UL قحا

 قفوم 4 (هب وت ) یرانا GEL ع وجرو هب وت هقحرلنا نکیا هد هشناضموب |

 تج pulelis Salis یب (هب وت)ناشلا مع (هللا)قیقح *یدلیا

Gulنالوا نمت ینوصم تراشب نومك  al}ىلا ىلع هلا بات  

 هللا نا اوب ونيل مملع بات م هيلا ل هللا نم Ld النا اونظو مهسفن |

Comoe)(ناکلس)و (هبمک ) بانج(كماوعلا نریز) دوخایلسا  

 دوغ( رد( هرارع)و (لالهاو (بعک) راهسیک Gal لواو ه ردیجندیا |

— Se 

 ییدلبا مانارا pl هلناوارفراسکناوناغفوداب رفو ماها هنصوصخ كما |
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CASI تنم هل نکمالسا اکب ( Ko زلنا نس ٭ رار دنا نانتعا هل ولم السا ff 

 | هکلب  (al)نوعا ناعا زس هحرکعز )" هکر دنا نانتما ءزس نلاخت
 | ناعا رکا (یدزتسوک لو  rollهسیا راقداص  CFرک اه

dal: Sool ىلع اوتمناللق اولسا نا كيلع نوتع ) نالوا نم | 
(Nester dle ) نیقداص as نا نام الل مکیده نا Ss نا 

 | یراناشو  abنالیروب (! Cogندرالو یدازوا نوزوا صح
 | هلک , Dutaقازوا هلب وب و * رایدلوا  Gkل دام ندنرکدلک

 ( atl boنانتما راهظا هنن راترضح ( لسو هيلع  » hallندرانو

 قبو (۲۰) ندنقاط (هرارف) هرکص ( Corندنسهضاط

Cats) و CEE) هدلاح ینیدلوارار dee )۱۳( 

 ماع ن لاله و ( «( peیلئابق ( هعصعص نب  Foقیعالسا
 راددلنا لوق  Heدا رطتسا  ofاج رک ذلا فل اس  aleنالوا دراو

 ; ( ple(تالکن لیفط ن  olsسدقا  oleهب یهاشتلاسر ترنضح

a3 lai| هطبار vac هلا ( هع را ن دی را ) هلن راکفا كلبا دصق ءوس 

 |  CsA) oD Halesمزدا لاغشا هلال ( مالساهیلع ) ی @

 |  awلاعا  dawتولواروضح لخاد هرکصندک دید ازا لاله
  Dfمسرولوا مالسا نب هللا لوسرا  ohرولب روب هلماصم هنوکه ن (

 یس هلماعم مالسا ) هتسعد  Lalهدک دلر و یباوج «روئوا
D ||ب هکدرب تقو تكکحهدنا تاحر نسخرمخ  ableنس هدنا بصذ  © 

 € نیس AI ک اس هننشنارمص Gail ans aml Aig دیاشو ۱

 یس SLD بویلوا لوبقو هفعاسم نیهر یساجر نالوامقاو هدنلو |

Flue lyre lb, |سیر هنن  daisمردبا قوس ه داهج ) 
 زکاسع قوجرب ید ٭ ے یرادرس كراب راوس (TUG هدقدلرویب |[

ab nyt ۱داریالا دعب نتاهرت «ردکر ک عشا فیس لس هن رز وا مالتا  

 ریعصلا نام Gal هدسلاح Sto واردقو كنه ے1 اکمو تدوع |
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 RN *یذاو هدنسهن اش elie bal (هیلولس) هلبا یلاع

ple)و (دعسیب ) بقاعتم نس هعقو ( لیفط نب  Cael)قبو  

 ندنز هرمز (مراد)و (CF هللا هنسک (۱۳) ندنشاوط ( بی )
(fgیوذ ضاضا)ردققخ هیلوادادغت لباق ند هراس تمام و  

 ٭ ردرلشا slo ندر یسهلج قرەل وار وهظ یاعور صالخالا
 بلہح ۳ ist (gl) هلو رس قعاج (مراد» st C) دارطتسالاےت 1

 نوار دنح هلیس هصلاخ تان تعا دهن هب (!cen) بانج "یلاع یاکاخ

 ,lal دم (تارش) رادقمر و (daw ماطر عص صو سم هلا (هود)

 یسلوکو د هلحرب یلاخ كیارش هلیلوبق كنسيربغ ندا رش ه cal یدلبا
OLAسابع هروک ذم هسلاو  ( هللایضر Capeیدلروس ناسحا  S) 

 تعاج وشاو شعاتخورف دیهرد <A) ۲ ۰ یروک ذم هسلا هیلار ام

 ۰ ردننلا تماوامد 0( 9 (هندم) نیک د 4 یهاشتلاسر تانج تلحر

DERE O} la RRR 
 K رد ه دنناس ینیدلوا توف كفاتم لولس ن ( ها دع $

 ردق نوڪ (۲۰) و راحود هتوم ضم هدنرخاوا كه رش لاوش
 هقذانم لولس ن (هللادبع) ن الواراتف رک هنغلزسحار تلع لوا

 تدایع مسارح یافا ن دیهاشتلاسر بانج Uk بانج ob ولا لبق
 G29 و لولس نا2 دز دا توم مالع * tells هدتس هرو

 Aled رش tet ( یدلوادیفم هد seal منعقوح كي یسندکموس
 یراتدوچ (هنع (adler هرارز ن (دعسا» 4 cles نالوا

 ه یدمد) وا صالخ ندنوم زا ڪڪ os ‘am! SS ییدموس

 صیخ هدزوا قلاب ن FOL 6 ردلکد یتنز رس نامز متقووش من

 ( مردنا Ls ی کلوب ,دمزامع Slay امر uly ge ناسحا رک رش

 CLL لججا هيلع Lael رادرس ) نوکلوارکم هر دش ەر و یتباوج
 ی هدنرزوا dary تالعوک ددع (یکیا) ه دنسلام مسج كر رابم كرم دفا

 عقاو هدنقخ یسلروس تمانع كنکلموک Aly نابب یکج هاب رب و كکلموک
 ' كت ىديش از ىي ناسحا یکلموک ما an . رژ وا cls ely } نالوا

 ا SES ۳ بم
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 ,دنزاع هیصولا بسحو یسلوا شلیا chim كرت : دمدعب كموق رح
 مارک alse یتیدنلوپ دوجوم (كلوعلا (gale "یلاع تاذ هدانفدو

 كباطلا ن( رغ) نالوا ضازعارسا جهن رزو|یسلقراب س |ندنفرط

 هعفد (۷۰) نوح ا( لولس ID یتسهعقاو ضارعا ae) هللایضر)

 راغغتسا ob 5 ندنول هجرک ۵ مدلوا ربع هرزوا Datel یودیارافغتسا

ablهسلوا مولعم یتجلو ار وغم  alll calمدردبارتکت یراففتسا ) 

 @ راب دنلوب رضاح,-اتفد نیحوهدنزام كر هیلباد ر هلساصنتہکح باطخ
 نالوا تر اسا دژب هلسلس هدنس هعقو (ارکلارد) % هوالع *

 (لولس ) ly de pubs (هنع هللایضر) بلطل!دبع نیا( سابع)
 كمملاراشم هلیتسح علق ادها «كلموكر ab را قبرط be ندنفرط

 لوق نيهر یساملا نالوا هدعزن تلاح نوصصالاو هدنتلا ناتتما راب

 CF هدنسهعفو (Canto یک Bb اطع !كنداعس 28 قردلوا

 ail ص ED هدب ویا تباجا هب هیشب رق توعد نالوب ج وقو ككلولس

 اطعا ییاوج Ce هدیکرپ هک دا لوبق ینا هردم مپ سو هیلع
gullتاعس سدقم تاذ ه دنساشنا یتیفدت مسا مو ہ دنزاع یس هزانج  

 MIS و هنلغ وا ی الص yh و شمریوتسبس are وب Fo chia وبن
 قفانم هرزوا GE الکا ینیدلوا روم هنساباب ید تالغوا

 CLA و (ردشلروب Lal تدایع مسر هدنهل هتسخ كروک ذم

EREN Ko} {le} ۹ REK 
| EBB (هنیدم)یس رانج زام هد Hable (تالع) Sate } 
 # و ( ! asiرد هدنن ای ینیدلوبعوقو ییاحرا كن اهنعهللا یضر( 46 |

ale) یلاعت هللا لص قیاقح تازومر فقاوو قیاقد رارسا فشاک لوا | 

 و ع وقو كنيشاج نوکرب ی راترضح ( لسو  Sbنس «زانجزاعو اما |
 || ! ماحصا یا *یدتا تافو زکش ادنرق حل اص ل زس نوکو نوا اش

  (tlt) Kalasدوخاب و ( راففتسا نوجا )  slsهفلق یی زاع |
 اهدو ادا هد (هندم) یالصم یزاع كملاراشم هرلیدروبب (كدیارادتا

Ammo haeال وا اش یارسهتشلک مزاع  sts al)م  ) Suكهللا لوسر  

  ser #۶هللا +

EE EET EY SSE 
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 7177 نیکو قم دما ا ید ا یشد) |

EE st {ico} NEREرو  
aL یل داوا ع رما (دنع هللایضر) رکا ( قد دص &

 ۹ رد م 
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Gilne) ||نوعا نوبابه سدقا تاذ كن (اعهللایضر) سابع ن  
(gle>ا یددع (ید) ندرلش اط 5991 یکب دلبا عج یک فذخ  

 ر ڪر یارحاو (Cant مط دننعع شاط ره تولوا تخادنا ۰

 [a (هماسا) و (لالب) تاتج# دار طتسا ل هراددروس هیص وت نصوصخ |[
 Bog relics هرلیدنا هدنوب امه هسدقم تمذخ) یک lire) هللایصر)

 ,Gl لسا هرلع) تلاسر باتن اهج باتف | هلیس اہل یرکیدو رتوط |[

ffرلترضح  anیدردبا قلن ابی اس * Cal uleعر ) هدلموبشا  

 | ید هغیلب (هبطخ) رب لماش نس انتعمد اوم ( ضاعاو لاوماو ءامد |[

 | ینیدلواعماجكن (هبطخ )نالواشلرومب دارا هدنن وک (هفرعو) توالت

 | سل وا تعاطا «ممالاولوا رعاوا هدزوا قوا هلضفند رم اواو عیاصن
 ; رابخا ی ilo تیفیک و hes CIF ام هرکصن دق دلروس تعاشاو نالعا :

 ۱ یادتا gles نیز Set ( قح ) هدعب هرایدرویپ sha دنا Goa اتمو :

 4 عوحر ac لوا هن gre هسا یدلنا قلخ هرزوا تّنیه هن «دنتفلخ :

(oatدا یا نوا ههتسرن  Kishi! Siloا  
 | رهشرپ درفنم بولواروهش !i (مرح) !a ( ها یذ)و (مدءقلا یذ)
 || بجر)نانلو هدنسارا (نابعش)هبا (مرخالا یداج) هکردراوید |
 | ندزس ae هکیسکح als ربا ههللا Gagli (ردبح رلا |

ole :هکر دکر ک هردکح,دنا لاوس  yonهَ کص  al heyyهلن اعم  

 i 4 یهارک و تلالص "یداو هلا قمرو | لو NS ر و * een دیعا :

 | aad ماع هللا لوسراب 2 هع رزوا یرامرویب ( تغلب لهالا ) نکس هیقک |
 | «لوادهاشیهل ۱) Alyy یباوج Charge ماما یماکحا نالوایها |

 د



€ ite + 

Kua! ۳-۹ید را نس هر  powنیلح اب  Oly!هنگ را شارف ند  

 ?at ندرلن دنا عاعسا ندزس یرازوسوبارپ ز ٭ لدا غالبا یر روسو
 ( ر دیا طیضو ظفح هدانز ند رلن ایلیا GN ندنب هک رولوا J هسک

 a راس دقا old dy تع نع هنعقوم OLS نزا دعب ٭ رلید روس

 (۱۰۰) نالوا دراو ندنع هلمنعهللایضر (ae) بانجو ند (هندم)
orldزواق وا قیام & ددع یراف رس نس تاذلاب نم هود  

CAN)نوحنوتاخ رم و هود  Gy) Fo(یدزوتوا) هلصذ هود  
 هرکصت دقدروس ol ( دمنعهللایطر Lei ples GAIT هود

 hase فصن ch راک ol مس عوطعم یومو ارحا یش ارت تنس |[

 هل ele (تاجو ز) erp de یتسقابو هب ae (نیططوا)
ylاس  ge) yxyهللا  actنی روبلک یوم یرلک راب هیص انو (  

 اطعا ( هنعهللایضر) هدیلولا ن (Cale هن رزوا یسهعقاو یاعدتسا |

 ناقشاعب یرات * شخ رات رات نکو جار ay فلز ( تب ) هرلید روم |

 نوجا (ج اج ) ندبا شارت ینشاب هرکص ندنوب (شخ راک زور هیس ||
 ندنر <a 9 ذم نیبارفو اعد هءفد رر U9Fl ALS ی 1 راد اصو رح وا

 هدلاعییددلوا وار ارب هنع هلا یر (ردیح)) تانج یو هج راب رربحوبطم

 Ze (ole) و (Cog لر (هود) اطعالابی ares ترجالو اتلادعب

 | كنافعهلاح الاب( هجو هللا مرک )هرارک (ردیح)یتسهلوامسعتكنب ز(تسوب)) ۱

Gis ski)و ند  Gal oy)ره یرمغ ند ( رع نطب )  Bey 
 یتیدنلو یرب ناب رق یعقوم ر رهكن (هکم) هلبا(انع)ویییدلوا فقوم

 لاغتشا یاع ور a) hake مسج ریطعت هرحال ایه ردشل روح هع اشا

 راونس تولوا لاغتم یارتسم رس لخاد 1 راد Mites, cod اه ب9
 ویشا هدعرش ناسا ) رک راددروم lel (Glob) 215-2! هدلاح یراق داوا

 تب رق هم رم زا رب ) هدعب هردم روی !ace ( ردص قاوط) هقاوط

 ماحد زا IS كکچ منح ز(بلطلادبع تب )یا dy تماقا هدلحم رب
 رادقمرب هلیس هلاقم Coo fe ین تاذلاب هوا quale سان

 هر 2215 وب تبع ر (i) ی منه ز) |



“ iy | tts be 

REE reese SRNR 
 H ند دناوسن تداع(ام ٣۶ هللا یر )رکی یی اتن € هق دص ڑ۴ بانجەدانلاوپ
 (اهتنا و ردشلش اب هیعس ی۶ا تسفاوط ارهطم لر دا دوجوریطت

 | فاوط) ید كح ذو هنر زوا (حم 5( كنلوا (Gly) + والع#
 هاکو رد pled هران دبا لاّوس یه دقت هنرزوا (ییر)كناو (هضاغا
 Cai رشت ) el ا,دعرش ناسل (اهتنا + یدلر و اوج (ردلک د

 (هدنتس هصک كننوک یتنربا هه ) نال زو رک اخر ااو

 (هبنش هس) و(هدنرانوک هبنشود)و (هدنز دنوک) و (یسههک هبنشکی)و
 ناسا ال رج ره لاو زادعب مود لکو تماقا هدانم (هدنز دنوک ) و هک

 نال او (elt نانلوانیبعت ءرزوا GE [شاط هد همرکم (فکم),دعرش
 تموادمهتخادنا شاط (C54 نوحا روند هرجج (مراشاط قفوا

eتولوا زادنا كس هب (هرج)  atesنوا امد  

 هلنروصاوا ید( هبتعلاترجج) هلبا (یطسو هرج ) ’eins وت رادقمرپ
 كس رش دیع ه ردشلروتک رکن 5, ines شاطره قر هكلوااسا |

 ید اکا ہکنوک ی ست ربا اهدو (سورامو) Wi ینوک (هبنشکی) ی a زا

 توالت جد هغیلب ( هبطخ ) ررپ هدرانوکوشا هروند (عاکرالا مو )

 نبال (یابع) بواب روب تیصو ott) تارا هماح رالا یود)و
 ae هب (law هنن رزوا یس هعفاو س املا ase) هلا ىضر ) بلطلا دبع

 كم رشت مانا ۵ poh yobs ىس لا تع نع در همر که( هکھ) al روم أم

 @ ردشغد ځد (سضالا موب ) هنوکلوا هکننوک (هبنش هس )نالوا یرخآ مو :

Olly nal (eH)6 رشت ییعقوم ( بصح ) b( دبش راهحو ) تبغر  

east ||هدروک ذم لع  Sigsرع راد) فاوطلا لبق قر هل روب  | 
Skهلروس مایقاهح وتم ه  arوا ناالعا  adرحملا لع قر  

 هلبایعسا (ادک  االا دعب یعادو فاوطو تدوع هب(ادخ) مرح مرح

 تەجر هجو هیجوت هب هروئم (Cade ن دعس او قد رط نالوا یم“
 تاووا هد once مان ناشوا تماقاهد Se) sf هو الع ول ردشلروس

iam رس eee’ هب Le) ِلها Fas a 
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rely basins sex! Clee eer: ۳۳99ند(هنجح)  

C= 7)ادالادعب یرهظ زاع دنس هلح ره  Dیدنک دراموم  

aiیر لوا ندن  ale! dleه رلبدلبا توعد  

 هد زکارآ لس كلوا ءاک آ ٭ مدلوا كج ,دیک ales a هلساجا ید

 لر وک هرکصن دنب * مدق ارپ sui ےظعا ی fe لهاو نارق
 ,Sil ا وا رک 2 !دیا طاتحاو

 هدنر اکر نوک ضوح Ve aed fs lb تیاعر هلتیفیک هن نقوةح
 ه ردکر که سا تقرافم ندن رکب دکب رها یکیالوا ردق هب هج ربا اکب

 (ےس الوم كرانموم هلج نیو * ردعالوم منب یرلترضح یاعتقح |
 a Cate هللایضر ( ل (ردیح ) ol Yb نس هدوعس Sf glo قطن

 ءال او نم لآو مهللا ) هالوم یلعف Wor تنک نم بوتوط ندنرایلاع |
 Ase قحارداو اف نم مهد و <a نم لدخا و هاداع نم د اع و

 ۱ ےس راو تمانا هشکرب هدنل je (هدیللاوذ) هرلیدروب ( ناک ثیح

 ینازوالیم (CV هیدتدم هلبا ار حف سرع ) ند (سرعم) قدرط ینوک :

 نرق(هندم) "هرڪا راد ریهش رهش Gy هلواتکر > ( ردیعسا هلح عرب |
biدجلا هل و كاللا هل هل كب شال هدحو هنلاالاهلال) هدقدلوا نوبامه  

UA Fagلب رد  
 ۱ نودماحانر نو Joly ن وداع نوبت ات نوڪ ار دو یس لک لبع وهو

 هلسارق یس أع د (هدحو تار الا furs oS رصاو هدع و هللا قدص ;

 || هردشلروس تلصاوم هب ( هنبدع)"یلاعدا وس هج هرکصزارپ وتشاشب ضع

es PRSی ال  

meee N oP PU net 0 ۳ 5 PAL ادب Ot 

 لل ال س

 هک روکان ن, عالکلاوذ ( هنع (dl ger كن ىلج aloe نیرب رج ل
 DEER “رد نام ینیدلواقوسهنرزوا لب _ و |

(Gib)دا تول وا ندسا رھا  leثیهولا  ramaلاخ دا یربغ#  

“aاعا ةناهفاضص یروک ات ن (عالکلاو ذ) نالوا: اا تعب  

 نولي ر و thas اه ( هنو هللا یضر) ىلع (alc) هر زوا UE توع د

‘J2 (دعالکلا 43(. اکمارآ كملاراشم ن  i)یو " لاحرا ی  al; a * 

 تا + لف ae ے aE و دهع ندنکنداک تسار هرس هلماز تجار



  as a wl dh ysهوا قفوح دیس ۳

 (قی دص) بانج روک ذم (عالکلاوذ) ارظن an دافم لاوقا 4

ate atl coy) 11تبان (  BMEنیشن هیج نیکد هد  badبواوا  

(ye)هللاوضر) كن اططان  Cae(۱۸۰۰۰) هدنرلتف الخ یادتا  

 تااخد همالسا نيم راصحو تدوع هب (هنب دم) توعدالب رار هلیمالع
 )+++( ارکشنم ans دلوا صالخ Gud الضو رفک باکرج بودا

gee1(عالکلاوذ) هیلاراشم هقیلخ) * ردشلوا نانملاب راشم لا دازآ  

 كل رب و نيش نصت Te رلاهم یی ولع NS نالاو ”ot راسا هم

 كل دا هیدن ندنس هرم lel ( نع )و (ماش) ی دی Ko فصنو

Ab 22نوک. دنح هظح اللا لح ال هیلاراشم هدق دلوا ازشا بل اط  

 لاصدا هت رح یاےرالا ة3 نادم ندر نس هفاک نوک یسنرباو لاها

 wake asia مانالان م ام o نیم وا rib )نوکر هلا راشم ه یدلنا

 هک ) یدیم abl ر yo ast ن HE ر لک وب tes ال ا ندماوفان دبا

 هغلراذک paste یععردو Legs بب رق هکب 59 نب نوک لوا

LE Cou abl ceeلتر وصلوا  Gopتانح یهاک مغیدلوا ب  | 

 ,Soil هب وت هاص الخا هت نع هک ردا گد E ردنا وفع (قح) |[

 و ردقتره زک دسیا ردبا تربغ هغم راب وق ی BW میت ندلد نیمزو

Si ae Fok [باوج ( رول وا ت رفغم ووفع بج وم ید  Glee 
 (هنع هللا (coy  دواد ن ناولع € {ol biol , ردشل

 شعردن وک هع كلاود دز ake اا رھ مدعت هدیه راج ۲

 لبا ما رآ .دنفا Jbl یرصق كعالکلاوذ ردق aw, sol یتیدلوا

 | تدمزارب هرورضلا هرزوا قلوا لاما bbs شمامهلوا یرا دید دهایشم
 ندنا gat . دنرصق فارطا نوڪر !Ot tits! Gh تماقا اهد

 در ds یاسا ید ?od Sst قل الخو راد د ضرع <dal نارغمجس

 Beg وکار دا تکا ا او هن عطا كرا داتا 3
iكر هیلبا قیلعت هتسیکرت كسا بولآ  GIDدلل  SLتناک  CIS۰  | 

 ote ade اه فکر دناو ۰ )اذا ۾ و لكا ;

oe 
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Csi, ied ¢ ردشابابارف نس) \glo تقیفحرلنر وک و شموق وا el! 

HR E} Glade ape. 
  9ی مهاربا  LAs islاو ءولصلا  Slog a3 9 peeاس  owsرد ۳

 FF هنن راشا رب یرل pa om کلا جر ale مهارا ) باح

 یتیدنلو ene هد Jee aL Slew ef (هدر ( (els) Go یییدلوا

 توم “راما هدنر هکر ابم 9 (nts هک ردشلواابقع یارمسنشاک ماع هدلاح
 ءدقدلواراطخاو ضع هن رایم اس poem flat ییندلوا اعور

 دناخ Cate ail coy) base نب (نجرادبع) ناثلوب هدنرلتداعس دزن
 ate) هللا یطر) ی (مهارا ) ترضحو تبغر هش رشت ییاهملا زاشم

 || كفوع نیا ندنراقدر وب تریاثسم a هلبا ذسخا ن دنردام شوغآ

 نالوا هدانب Ne‘ کو بلاح ۵ زکیدروب pat Cie یاکب یزب هللالوسرا )

oy &ات قیم لاح 2 هاوس یکیدلنا داربا ه دنلوب ( ردن ثعاب  

 نالوایهن هسقو @ ردتجر هدنتح تیم ملاح, نالوا دوشم هلته
CSN)یرب بولوا یش  Cooler)هعغل نالوا هلاطیش  gy)كا بعلو  | 

 كشا بار ز ه ردکلیا ناب رکو هنس كاج هلیس هسبالم تبیصم یرکیدو
Sauipe paige eagle nocheد ماجد  | Ol, 

 ae رک !تیفیک نالمناد توم 4 ۶ هللا یضر) ely ALD اظعالاب ن

Sba ل نح de ببر نعو هسلوا ق دص ا bs) ۱ if 

Cat dl عو نزح راهظا هدا زاهد SK رزوا كنس ۾ Galant! وب ررقم 

 یراس دقا تاذ بودنا داربا یش ارخ رکج قطن , gal yl,دل اس
(Le Pas! coy) (یاد) سابعن (لضف )د دافهرخا لوقو الاراشع 

 لکو دوص (هنعهملا یضر) د (فوعنا)و شلردتبا لسع هلیتطاسو
LN هرق ناتلؤا رفحو ادا ge dle هز انج هرخ الاب ٭ ردشعلوب sata ذخ 

 دن روا 199 یرامدقا ندنو هک )ردشلر دکو دوص دن رزوا قرثلوا

  Elggمهازبا ) بانج چ دارطتسا و۶ *ردقوبسم رخ لوصا (.1 |
ime نشو ( فداصتلاب BF Str: تلحر ¢ ars asl ser) 

A SS rp A رو ورود ; 

 peers | ده فو @ ( نوش شدعب = ۴ ay ۰ (اذلق اشاعم



iy ¥جد  

 تمالع ده 3 a Og ieee 022 او ع 929 3

 كن راد ضحع دئفا ( اب اه لک |هیلع اینا بیطح) ییددنلوا دع ام

 Lagu) Wy دج دعب اقترالاب eb رش pte ه دو داوا یس هععاس لصاو |

 كررف جج بولوا(ادخ ) تمطع BL یرهدام (ستیوسک )و (رث |

ax’ ie :هلروصاو ; د رالوق (قل طمرد داو) و تراشإ  

 هللا ( ارد ه دهاشمف یر 4 معا ییا وش ندنعل دنلوب ,(Kb نه رب دک

ieقاتعاو کیا دیحوتورکذ ی راترضح  YSهر هق دصیاطععاو دم  

 زا @ (bd 94 تو الت dad هدیفم هبطخ , sal C Seabees VO اتعراسم

TSR fy Oley PEERS 

(hon kf4 لو, دنتروص ناسنا ( مالسلاهیلع) كنيما  
EREرو ردە هه دنناس ی دل وا( شی ا با  

 دورو هنوبامهسبن He سلح انثسم و ول هسلا ضاب نوکر
 یاطعا هنن رات رطح ( مالسلاو واصلا هيلع ( نیلاعلا بر بوو :

 تاذ ندرب قلا Fly تر دنا دوعق هدنرلهاشتلاسر بانج لاصتا هلمالس |[

 AALS عالعو هدیمالتساو ناعا Jal و As . رز وا یو ۳

by ۳ماط  AES ck datsع رش جو ا دارا  

 رد شذلوا شلا.ندوع ۱ تاوج hel فرش |

aنالب ردن وک تیععتلا لحال  oeراشم  aw aL! ws ۳ Erهد  

: : ۰ 
 هيلع ) Jol هنسک J 91( هش ر 39( تام ولعم نانلوا ضع 3

 es aus! GS دلوا دراو (aly وص هز ره ردق هز او تولوا ( مالسلا

 (لیارمج) هلتهج ییوبیغیدعت بویم هلس دمفدو نکل ه cul مدابا :
 هرکصتوکحوا هرو a> alas تیاوررکیدوشلروب Cesk! ur یه دلو :

 44 (دجا ) تما ب ولوا ( مالسلا هیلع) لارج لدوروم بوب لوا |

n aوو  a? pW ai fea pas ou © 

eer +2 %\} دا ۷ ee 2 
 # رد ,دنناس !pels ندا توب یاوعد ¥
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a=)عادولا  ( هددوع ی رفس Cubھوت  Yoها ل  als)ملستاا  
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 قرلواراحود هتلعرب یرمغ ندنوم ض < eli pom ع دنفا (تیلاو

fod clesرک ارتما  ot paleاعون  naiدلوا لصاح  Srر اطقا  | 

wussرتاوت  dalyماطر  haoتو یاوعد «دنارعا  

 هدنس اوعد توبن ع هدر اکفاوب هک ه یدتار وهظ یس هب اش
 ake ob Yolk تربت (deal alse یا
 (ردناجر oles ندا و ی اقلا اکب 2 بولوا (باذکلا

 هره هنس A وا روکذم (Cab ه یدر al نالعاوبد

 كنس اف رو GS 4 (هدم) هلتعاج Caste یب) هدنل الخ

 SVD بوئجوک هن راد دلوا ?OU هلتل اخد هب یل اع سلح یس هلج
 دب یم Se روا چ کک Chins هيلع هللا لص ) ).=(

 یک دد € مردیا تعلاستم اکا دنن هسا ردنا شد وقت asd العتسا

 واصلا هيلع ) نيلعألا ناطاسندنغو داوا شل لاصبا af gle aan اس

 شر شنل اب یوق رم ل زم dell ماطر زعدتفا (مالسلاو

Soll dm S| ( ak gl)قیلاد امر  Fo۰ مرو كسارتسا  

 ۰ نیس ن,داز وام یتسهدو دح وک كنلاعت(قىح) دسلا نس

 et par للاعت (قح) ید ل هسا رولاو عاص هرکص on رکا

ouلوش نسارز ۵ ردکر ک ا لاله  atهدم هعقاو هکنیس  

 @ یدنارابد رود جوت ییەعقاو ر ذلا یتا هلیس هلاعم ( لدناوا ناب

 هدانعم dle یرلت pam زعدنفا لسو هیلع هللا لص + یوبن هعقاو

 @ رثیدلوا نیک بوروک (كزالب نوتلا کیا هدنع رک تسدود
 (Ors وہ تل رح هر وصلو او تراشا یسلر وقوا i 3 ال هاک ان |

 بحاص یسیرب كلوب ) هکر دشلوا willy وع ندرب یسکیا كراکزالب

(le)وا  OYنالوا(هماع) بح اص یرکیدو ( دوسا )  ( ako ) | 

ablتفد هاکن فطع هد د افمرخآ تباور ( اهنا @ یدلر وب رصت  | 
 | ینیدنلوا LWT بولوا م السا هد sl *یدار ول ) .هسیا  وتلوا
 یس هعقاو س امل او اجر Gear gi كنم وکح ما هنس هدهع هل هحو
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 اور  dL ceا  causو 0

 ¢ ر 9: ليش الک | Fahl ارس او قوس هت اسر ae ماعم

PRR لص نوتکم تروص RS 
Se: ae ae ادخ 2 

 Ga a کل * ردکشپ رق یرکید فصن و من صن كنيم ز دعب اما ۱

TER اهتا (یروب دياز واج و ی دعت) WAR 
 (ajc) OA راذر ونک یی ولسا س وشم نوتکم وشا

 زس هقلاسر مب ) نالوا سل وس دار ا ند (یفوالا هولص

po |۰ ر دی راو کفا  sakeدود  a Wo lors!رد 4( ر ) 

 هدنصوصخ نوبنو یشدلوا (Cree لرکیلاعتاذ 3 4 Ib لاوس

Cake)رش هنکناذ كل  gradedزر دا دافتعاو ف ارنعا  ) 

 یرس ٭ یدارک aad وا ی (AN یراموق رم ندنر کدر و cle عج :

 = i. rier تروصو (poe et وب ( مدر دنا ل و

 رلیدروس رییس اعل دوت ہراموق رم رط سال اب ی یل اع بولس ise نوک

ES > Iku so) وص He eee a 

 ۰ | ۰ هیازک هلی ردنل زا .re oul هللا لوسر at .بوتکموب)

e Jy 9 aS diss e OEE w Lie ix مر هک رد وب (goat دود اد 

 كل دلی را رھی ( هماع ) لها هردکز راک مهر ید تبق اعوارمخو

ail |یہ اعت  cuه نوسنیا ل اله یرثالواب ان اکسو  Cg]هلیسم نکل  dou 
 ۱ 2 د: (.E> ۰ LS J ت اش و رارصا ,aes Liss رفک تویلوا هم

 تاکساو LSI قلخز واضح ی (۱۰۰۰۰۰) ندا قاّعا :
 ۱ یی هفرخ po ابعو هم وهوم تاک ییددلوا سا بار نوا

 تازو SNS هدنماقم هللا مالک اش اح ىلا لاقتن | دعب هاعج

 تودا ore ar راهطا دیک ole“ ق راوخ قرهلوا س Ke یوست

 oJ هاش راط یزعا ندد دل وا ,asl هب SL رن لع هکنوح

 دم وتو LS e ghar ر ویط و لاخدا ab ر وع

a ous 0h ala نوت طب ei hon هر lols ضرع هلا 

 دفن و



ave % & 

 @ یدنا زابا بر Bens Pa et هدرانهدا ض رعم نب راک دلی ار بش مدت

yegdندناوس « هفراوط |  sol aS lug,یر (ویق) یس(هیحان)  

 شح هز هرزوا تعفاوء هب ولطم كن راامرخ و ىلا ناضیف كنو وص

 (LVI Ze ترضح ) هج رکآو اعد یانع wise یسلوا لوصح
ateهسروب اعد هلروص لوا یراترضح ( ا اهلالضفا  Gilهدتبلا  

 ندنکیدایا امدم تابثا !desl . ( یدبا روتلوا هدهاشم تناحارثا

atic al be4 تلسو  dasقیرلقدروب امد  gaolندویفرب 2 ها  

 ناتلوار کحذ كردبا هضعصح هیاوض لوا اع دلادعب بوریدکح وص

ceرم اال ات  aidاو کل  ie 

 وص كنويق هلیسعا اعد هلمجولوا هنسویف کان هموق رم ندنفتدلوا
 كح وک فن ory (Ss) ۰ ردشلوا ادس انو مطعنم نوت نوت

 یتنفره قحو ٭ GINS یاب <Tram o هلیسمرب دا سم م ییلغوا ۱

 تشکل اثآ هدنرلن اسل هسیایدلبا تشکناعضو a نا هلم شاب كشنبص

 یرب كغوچوج یکیا یکیدلیا امد ,de )<( + یدلبا وه ۱
 @ رد شابا فلت Gb روت اج رب ید یب رکید تولوا لاله بقعرد |

 ال تلع soy یزوک کیا كفن رج هایم سم یب ز وک كمدآرب (رکید)

 ا 2! دل وا شلبا لامعتسا نوا تس دا 1 یک قد وا راحود هراع

 | + ید اع نوا دالا یا هدناتسو نايا مد هک Al لحال cb وص

SRS TOE SRR | 
 ۳۹ و هلا |نک (abe ) are al ea ك ديلولا نا دلاخ و و

eeرد هدنناس ید دل وا ¥  we f 

CSU)قددصلا  (هللا یضر ate ) (۰ ۰) هدنتفالخ لالخ fisهأر  

 شلیا نییعت ax رزوا ب ناذک ake? Cate asl یضر) یدیلولآ ن (دااخ)

 (۰۰۰۰) ندا ام تع نع هب abo راکمارا adi راشم نادال ۱

 aI ندنکیدلبا تزرابمو هل قم هی لات وه
Gy )۱۰۰۰(قروه وا لوتعم دنسک (۱۰۰۰۰) ندنیفلاحم  ‘gob 

 شوبج هرخال ابو دو اعور تل pa دین او هدف



ivi} 

(a ‘ayy ۳ crore 73لیس ها یراصن غبار و ینحو  

ELIS Cake?)هرابیدوحو  e328 abا زا  aleکر دل وهم  

 lls els! atte oll pol " ke دز ق رهلوا تس درد هد al اعم ونشا

 لاوسر هرابع fab! als ود (ردنآرق) شو ( (ake ندازشا

 نیب رشت بارشال نیک یا ین یقن ع دنضان2» هدف od وا

 ضرالافصن انا نیعتع Bs و ذعلا الو نیقرافت نیطلا الو نب ردك هاللالو

 Cob راذلاو) "هروسو (نودتعب موق شي رقلا نکلو قصف شیرقلو

 | درن تا دراشلاف ارم oly اخ اف انعط aks اطااف اش Sb اذل اف

 Sao امو رب وا لها ىلع clad دقلو Lier, “lel تاق الل اف

 ه دارطتس الات ) (ر دوستش Sas Call له

PERSحاج هبداک توب ۶  PEERS 
 (هدلعن یتب) هکر د هرم مان (Cle) ید یرب كرلن دا توبن یاوعد

 callu ۰ یدلبا تیعبت داد es اد re ase A> gly توب یاوعد

 هدورلدا تواوا رکلد نادتسللا Bigs یا دا Ost صس (ab) ركذلا

aigهدرولاغ وج  mgو  Asaرالاح هلع  Dieوا سا هلیس طح  as 

 a>lLs AS رادت باده رادقم رب راد 4 او asd en زت هر زوا قلا

 لوبقن رق dele دزن یسهمدقتع یاداده ه یدیشایا دقت هطساول اب |(

 لخت رهم هدرا هن ايمو جو زت ین هدوب نم هلا نيفرط cle ندنفیدلوا |
 رخ des هلا (اشع) :ولص ندن رزوا یرلتما قر هوا لج ومو

 . هدنحاو دزا شارف نیک د هنک اله كن (Cab ,رو عو شفلف طاقسا |ا
 ۳۷ 5 تیفاصو تعصرصقر د (هدعهللایضر) هب( هن واعم) رصعو

 ۰ ردشلوامالس 4 لوصم هلا ناعا صرع ا iy كملاراشم بول ۳ ۱

PARدر یک دب دوسا هب ذاک توبن ۲  
e eaابا تا اجو  

oa ۱ 



£ No * 

 ندنسماس بناح ( لسو هيلع هللالص ) رشیلادیس ه ردشعا ر اهتشا
 (Ctl نالوا شلر وب روم ام ةت lal ( نع ءاصنص ) كلام

 "راد رابح الاب هایسور (دوسا ) رک ذلا فلاسقلاحرا ع وقو كنازاب
onanكنج "بان لاعشا هلیسلاها هروک ذم كلام لر دیا عج یرانانلوب  

 كاملا راشم كلم هلبا لاخ دا هنفرصن "ءزوح یروک ذم ملقاو لادجو

 یسهش اط Cl.) Ou oll شارقتسا یب (Cabs یسهجوز

 روآ بات (هدوسا) Belge SEI رومأم هدنع "اوت abl (هورف)یرومأم

 (یرعشالایوموا) قم (ءدبرأم) و رارف هدب ویمهلوا تمواقم
 ( مهنع هللا (sen لبج نب (ذاعم) نالوا شلیارارق هدنسم اس دزن
 هبییهانتلاسر ترضح یاوتحا یلاصم یاک اخ یاغوقو یتارضح

 رکیکیدلب هل وا رداق ) بو دناراسفتسا قلدنا تکرح هلهجو هن راعشالاب
 باوجرپ دن CHa ماقها هن رش عف د كءوق رح هلتروص
 هل تطاسو هط ساو بسائمرپ و لاحتسا کت عج هلتهح ی راق دلا

 هلهایسور ( دوسا) cattle (ینازاب ) كلم كجوزو ی اناب2
 هجوز لدوسا نیربخ ( نیسکج ه دنا ترشاعم نیک د هنامز هن اهد
 دوسال هيا (هنانز <( هرایدلبا لاصدا هب (Cabs یسهقحال

 مهداز یک ردو ens لوس نی یاد هلغلو ا !au قلخ oul اکب

 ( دوسا) تولک دیک نالف راع ناروالد ,Alb و ( یلید زورف)

 1 J یوق مو لخاد ale نورد كرل د clos Sf باوخ نیهر

aه دصوصخوب ) هکر انوسلوا لنا هباوصق دصقم  FOr۱ هلکزس  

Gamیمن دلوا  readهه لوا و شمردنوک یباوج «مردبا  
 قجهیلوا كلام هندنک هلکمرحما بارش و دانز ن دنلمح یدوسا
 هددوپعم J (زورف ) ی هداز یک Uli داوا شهروتک هب هجردرب

Cabs)دوروم ند  ole!۱ هبا لتق ی (دوسا) و تکرح هجوم  
pirنکروتلزاغو (دوسا) هک دارطتسا ۸ ه یدلبا ترخ [وابند بتا  

 | راذک تبول . دنسوقو روهط بیهم یادصر HE یک ی زاوا رغص

 | كن ( هنابزرح) هلکتاروبج هتیفیک Gat Gb ابساپ رفن (۱۰۰۰) نالوا



—— 

a NT را 

  EDو الا ات  ¢ ersیسعد 33

 كدوسا (نذوم) نربو نادا حاصلالع ن کل بورات روق ن د همش

olاض ذ دک دید( هللالوسر ( (ادج)نادمشا)قرملوا علطم هنکیدلر وت  

 یعلدلوا لتق :كهايسو ر (دوسا) dl he ( 13 لمع ناو {

 نالب ردنوک ندتفرط یون نرومأم هدنابلواو شلبا تعاشاو نالعا

 (Joly a Carve هوا نوکر ب ندنعوقو ae: ee دصل ی

 ad وا تقورب زا ندندورو كلاب EREBE. ts + @ ردشلوا

9Dنوک  Jalكموق رم هدنلوب « یدلیا فلت (یدوسا) 69,028  
grata! JS9 نابتاو رکذ  pal HGیمسا می  neeیاشکتسا  

 ۰ ( ths نایت بز J lise }5 ورف زاذ زو رف هدق دنلوا

 ba وبن ن روم ie هسا ر ghd اب هند ام رخآ تاور) اا

Sle oles!ریما ین ل اعتنا دعد و نوع عج هلهحو  Oe ollتانج  

 einem هدادما روهظ ندشناح ( هنع هللا یضر) رک ! ( قددض)

oc Kalilراعشاو ضرع هپملاراشم ةا  nel?هلغلوا  Cae Se)ن  

 ههاکر Sia عل ارام ?gate مانعا حالسا Alb ر هلیتساب رلهج وبا

jl,(دایز) ند هبوب ی یاماناشو . ۳ ۱ ندنلوا  

 ۳ افسر idle stl هجاهلا a jl دوس (au دننلن

 لیاعم eK هدنب رق C4 ) Sigg لصاو ید ( هعرکع) هدلاح

 مزن Sell "هرمز هلیسارجا هدیدش ,Wee“ حابصلاىلع هلغلوا

 فداضتلاب ی (دوسا) Sal فلاس ( زو .(x) Lic Ow دیک اواو

SSشابا مادعاو  sialylهللاو © رویلشالک |  UY ance Jelه  

  ۳ AREههلط ةب ذاک توبن یاوعد < 8
 نداروهظ و دس هل ہہو E E Nba توب یاوعد

 و یاقلا هتسودنک نیما (لیربج) اوک هک رد ( اط )

( ALLS ( ob jb اعتنا wine كن a ea 5S a2\ ) اس و هيلع لاعت 

 | .راکنا نتضرف كناکز قافتالاب هلتعاج یسەقناط cols نیصح نب
 شه اسب س شک کیر A ARSE SI PLE REE AAAS LIA OOD ANI تاب اسب 7

 4 تآرح

ig :عفر یدوعت دص و رقم  jobداجشا تعاب ۰  de) dleهللا  | 



4 RNY 

ice, ite.اترا  i (ath) siya syleتو ناف رم  

 "یداو هلموق نالوا قیعت “اف dels ) هڪلط ) نوکر © یدیشلا

 یتعب € الالب oad الایما اون رضاو الالعا اوکرا 2 هلفملوب هدنابابب و رپ

 تکرح atm ومو یسع د «نکسرولوب وص زکه سیار دیک و رل اليم جاقرب)
 وص ردق كج هل دا eke شنا یافطا ق داصتلا تسح بوتل وا

Gacyیساوا  : , albندکحرک هصلط) و هتسعا ناعا كنا عا فن راوط |  : 

 نایاب dle الد هداس هلتهجوب و شمر و Coie atk د ( رد ریپ
 هزل هللا یضر )۰ )5:3( liz هعماس (eo شلدا els قوس هدادنرا

(asندنفب دال لاصبا  ladeواک  (J) Nكدیلولا ی  

 4 (Casi هاک رقم aS ضد وقت atu هرادا "هدهع ate) هللایضر)

 bo Cas هللایصر) رکا ( قیدص) ad راشمرک ردشلا تب رشاو قوس

ately ol gullرزوا  (A+) aeهدیحاون ناک هدنرلغاط (اجآ )و  
 Sal gs b قیفر ید یرلنالص نایلوا دن رم ز ونه بولوا نک

Casi)۶ ان لاهشا بقعردو تلصاوم هتکلام < لی " 
 oH دو Bae ( یعاط) بناح & زا ۰ یدانا تعراسم هل رح

ahs leeهب هشوکرب هلا ( یسو) راظتنا یسودنک بیغرتلا.هنسارجا' لامل اب  

 ندکدږ دتا ناراذک تدمر بون وت روا ety هثشاب و ندک دا دوعق

 ماطر نیسو مجسعوبد C یدروک یآوش ه یدلک لئاربج_.هرکص
 هدنفرط مالسا نکا کدا مدکلیا اتکا | هر هعاشاو شل ois “nal نایده

 كن nt (sib) دو نالوارت تم ند هبسلعو ز وف ےس ندا نازو

 by (ne) ین رح ن ادرم كن زارف ی ) (ans ن انو یرکسعرش

 ( هدنندلوا ب ولوا ل زان کال ارج ( لر دیک as ا كه رح ییدلنا نط

 وک هتنارب لتر وص كج هلس هل وا اود 44 رکسع تع رهدرد )و

 H ۰ نولک لاح تواا) هنلاّوس یی دلنا داربا راد ( هنکیدمر ونک
 | ندنکیدر و شیاوج (یدروتکییآ (هاسشالاث دحواحرک اخركانا)

ine (1 دحرب كس هدفحاح  a) 9S 929 eaeرس هکر دعح  aos 

 قعاج یرازف یا و ندک دید [Cir pls sig تفورپ چ

EAY:هر ی  
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are SF 
sen oes ia 

a ۷ 
 دارا نفط (ردشعا شیت as رس

 (هعلط) خر ال و هدنعو وم هدب ی هلکسعا ید وع 0 ی دک دانا

 یسودنک و رارف 3 YL ید" ی رادفرط :
 ula عمه داوس ۳9

 كتعاج OY وا دتر هلتهج یکیدلیا رارف ,دمکعسع ,Jt بوژواص |
 Be تدمر ید (دیهلط) و @ یدلو اناس ندر یس هلج

CSU) Ube |هقب دصلا  atlon)بولوا مالساو تع نع (هنع  

  lel be Cally) iی دانا تدابهش هست 8

PRES 0} امام و 
 € متانورکس عربس هنن رفس مور كن Lea) هللایضر) دب زن (ذعاسا

ifیراق دلوا رقم تنح كلسو هيلع هللاص نیلا  leرد هدنن  

 بص راد رس هراز ا | | زمجو كجا | قوس هنر زوا :

 یو ها یجرکی كتر ?Dn هر ر ی رپ نوا هرزوا ۱ ابا | نییعلو

 ”\ail pun (Yep ه دهه ع ie) ae هليا Sabb زن ةماسا) :

 ماطر OF زستعلوا هعاشا مالسا تکرح al Luly هیج و یی 02(, بصح :

 هدمور تل ام كرادتلاب یر زوغالق ندیااضتقا هل رلیج هخرحو سوسام |

 قیر ابد رافک ندیا دیهش ییردپو تع نع هب «انبا) *یاون ناک ۱
 هلی رصذو نوع كن رازرضح (نیرصانلارمخ ) بانج قرهق اب هش ۲
 "هدومرف ,Gb هیلاراشم هلتمح ی رلقدر La نامرفو Prank تدوع ۱

 :eek یک گیم كلوالا عب ر یرلتضح زع دنفا (لسو ats هللایص)

 (da رمسح ار هداعلاقوف ندلجا ,slau راحود توم ض رح نار ۰

eke Eدلوا  gal ssیسنربا  stbرفط تسد انا یعئز  

 FNP وملست هلا راشم ین رش(یاول) یراکدلبا دقع هل رایلاع تسوس |
ewsاعف هللا لیس ین و هللا  ntابر هک نم  {anهرلیدرو می رکن هلیس ام د  

all love (Eفلاس(یاوا) ! alse) Veneta: Ga) ase he SI 
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slog تعزع هعقوم نالید ( فرج ) هلطب وفت هثئالقتسا دب (te 
 هح ول رس نکل + ی دليا نربغو مادقا سفن رص> هع هجا نیل

 lbh ن(رع) و Gall CK 9!( ن رک Lleol هتعوجج

 نی (هدبعوا) و صاقو یا نی (دعس )و نافع ن (OF) و
 ساب (هلس) و نان able) و دن ز ن (Cam و حارجلا

Pla, (ore atl ses)دهلاراشتفافر لراصتاو نرحاهم  

 ن رجاهم GLAND هد بولوا لاقو U2 "ید وم یراق دنلق نییعت

 نظردلکدبس انم هدکب Sued (رعما) كم الغرب هل وب هن رزوا راصتاو
a.مزلتسم یرلکذد ©«  ble ol polدل وا  asناد ن  Grigh® 

 هنن رات داعس سار كرابمو یراق دلوارطضم هل رلتلع ( عادصو یج)

 ی (هماسا» فی شتاب ینیرش (Gat هدلاح یراقدلغاب (لیدنع)رب
 (A نسال ند Res dpe © دلدا نییعت رکسع wl ( هنعهللا یصر )

 (هنعهللایضر ) كن ( هماسا) a Sle ys kl رودص روس

 نانل وب ریما هدنس ,وزغ ( هتوم) زک هسیاردبا نعط یت ر اما نوک وب
 رول وا شلبا نمط یخ هش راما (هنع هلایسر ) ل (دیز) یتا ا
 Jf ځد ( هعاسا) یلغواو اور هترامادز (Claes 32 هک نکس

neeع نالواروصتم ی:  pal)ارز ردا ګلو بس انم هنکل  

 هدنسارا قلخ جد (هماسا) ولغاو یسولکوس Sale هدمدزن مب )45(

 تاريخ میج هنظم ید یسنکیا مان الا نیب Saat كع راک دوس

 اضر یورر امظا هلوبقو GE یقیصو منب هدنفح كنآ هلغلوا مایا كينو
al» thosدرس (هماس۱) هک كداارجا یب یهاوخ كی  

Jobeردندزکی  ) tllهغیلب ( ةبطخ)رب  digهرلیدروب تدوع  
(So)ٌهعقو هسا رولیقاب هند افمتیاور رب  pteهحو  Ainدموق رع  

 برح "یهنع بولا وبع 985 ینوک هبنذص# یی زوقط كالوالا عیب رز رهش
 یادومسا رم با رعدنفا (مالسلاوءولصلا هیلع) السا نارداهم نالوا
 ا ( فرح نالوا یه ر ate) Saunt هللا یضر) كن (!Catlin اشالادعب

ae) stand beeches ds 9اوت  ran Guرات  ck 



hike 
ILL I e 5و  Piss, saa 

 هن وب امه كن ات داعس نالوا مع (نامالاراد ) عادولا لجال هبلاراشم |[
old SoS ifلا ی ؛>رد كح هيم هدنا مالک هرادا ی هب وبن نکا  

 هل بقت هیهانتتلاسر بانج كرابم (سار)و Vie (تسد)ندنکید روک ٠
LIL ۱ید دلوا امد رهظم هعر  ph.ندوع  O00یوک یس اد و  

anدیا تق افاو تفح زا و ده شه و تع نع هن یلاع درب  J)ءاز  

  “Sicد ؟ هللا , as. a= gis! en oe ‘Gee Aly aulلر :

 ade ندنفرط ( نعا (ol یس هدلاو هدلاح یی دلوا Cay بکر رداب

 هنر زوا ?gas راعشا ییودلوا ع y تلاح فرشم كم السلاو ءولصلا

 : ر هنس هه > اوم هس دعم (رصس) زب ا (اول)و تدوعرار هلب رکسع :

 || تفالخ كنروا سلاج هک رد! تیدوبعو یربن امرف رثا زاربا هللا |
LS هللا ی ر) قددصلا (رکب ولا) نینمولارعما نالوا ١ (areلا یرلترضح  

 نامرفارجالادعب یتنیفدنو Cy هح مسا رم كنولامه ل ربتم شعت :
ffتراما هرزوا قّملوا عابتا هبیهانبتلاسر بانج عاطم ناهج  thes 

  Gay Jia Viek= dss Lalراشم رادرس ندنکیدلب | اا ا :

 نالوا قف اف ر دو> ومو تک نع هنعف ga (فرح) هدارا بحود ر هيلا

 سا نالوا عا سفرش هدنتح gall gl تکرح هلن اعا Jal نار والد

 le‘ تاذ لاقتنا قحا ه ردشلیا تعاشاو نالعا cite sll pal نامرفو

 ||| روهظ دادنرا ذعقو رب نابرعلا های aa اب سم
ct واسم یودزا ردق 4 هم sab, دادنرا دان ندم all 

 | را روضح !O92 2 نام ضرع باص ا ندیا روصت یفیقوت
 لصاو ا دن رم Beals Se! os رخ sj Ks) a تاتش هنننعولا

 هجرک | ندنفب دلوا دیعب رغ یرلکح ot االتسا یب (Care ها رولوا

 | رکاسع هسبا رواب روس بیوصت نیهر ,دنرلیه انیتفالخ بانج le“ دز
 هلغاوا ند نم هنا pols تاعلاطم لج قیقوت اه د تا كن هموق <

Wook یز E Pi a | هدلاح مو ۳ وا 

 —_— نو

SS 

 رج



H 1۸۱ ¥ 

 كن (هماسا) ندمکج os هدنازب وج ES ح هدف الخ یوبل نامرف یجد

ge)تیرومأم ی افا لوتا نآرب (هنع هللا  iY gbیتباوج ( رولک  
 قل دالر تەد هرونم ( هن دم ) ( هدع هللا (coy) bled ty Ce ع ةف واط عا

 هرزوا!نینمولارما te si هیلاراشم ob دلنااجر ندهملا راشمراد رس
 عیب ر رخاوا هلکرت هد(هنیدغ) eae راد (هنعهللایضر) یمعاقوراف

ly VIینیدلوارومأم مانالا نم اموی و تکرح ندرک ذلا فلاش ل زم  

 ین قوطنم ی وبن عاطم Ole نامرف ندنکیدلبا تاصا م هلع

 راسا كنب رایض اراو باتش هبارخاو قارحا یرافک تاب الو هر زوا

 hb .(هنع هللایضر) ل )4 ز) یردپ و ٭ یدتابارخ هلعط نی رام او

 لاوما نات#آوا e لوتقم یب هرفک قوحر و فلث

oy aonالا یی  soتدوع ب  en. ( @ gab!نعجا دیو  ): 

(ey PRR Reدز  PRIS | 
 هک نالوبع وقو راد هنکیدلنا برقت یهاشتل اسر بانج تلحر #۴

PGi 2 Seeهک رد هدخلا اس  DEE 

 نش هک shor عقوم ٠ دعا د ولا ة- >ز و رفا تح زور

 هدیابلوا !srg لولا نرفتم تالاعتنا نام ز هداننا یی دلروب تع نع

 | راضح یتیفیک طابنتسالاب ندنفینم دافم (ءاج اذا) روس ندبا لوزن |
 @ راب درو ناب و لقن همالسلا هيلع نیما (Cer و نالعاهسلح |

 ( لوالا نم كارخ ةرخاللو) مالسلا هيلع ( ليربج) ترضحو

 Oly ie لکو oa هداعلا ق وف هنس دیطق ترخآ تاک راد هاکعد

 هنس هغ 2 cles (محرلا باوتلا تنا تنا یلرفغا dA و ها نناهس)
 | تلحر SLID هرلندنا لاوس بس كنو !GA دروب تطاوع هماود

 هللالوسراب) لراضحو ops روم اکب اطعالاب یتباوج ( یدلیا ٹنراقم -

 (ردل ق aC كن اکبنکیاشل روس (رغأنامو مدقنام) هدرکیلاع قح
 | ةلطو ربقلا قیض ناو علطلا لوه {yb هلا قس یراکدلیا داربا دنلوب

tell ||ذيل | ناو  Wyرايدر و ییاصانزح باوج ( لاوه  @ 

 PSPS < دنع هللا (coy دوعس نانع تاور وب یو



RAF 

Bey |نیا راس هل نیلاعلل  ) ae WG aoeصاوخ ن  | 
 ,cla Alb و نوع, ( اهنع هللا ی ضر ) 4 1 هدد درص ae هناحن داعس

 ندقدل وا لالمزبر کشا تدمر ردنا تن مالع زارباهلناآ شز وس

 هل کر بج هللا ےک ظ فح هللا ےکجر هللا Kerr مالسلاب هل ایحو مکبابح رح) و
 هللاک اقو aulé اوآ هللا مک اده ail ؟لبق هللا کتفو هللا اعفر هللاکر صن

 اوقت هرس lel یا D و e کفر !a ےک

eek(ادخ)  ab!ترضح یمه (د2) تما هلجو ٭ ردنا تیصو  

 ند هیهلا بناح OS) etl y 34 ندهللا باقع یزک هلج هلاوط اب ھت

 (ریکت)و(وتع) و (Cole دنا (ادخ)دالب و دابعمنب«(ریذن ) هرس
 eo منہج یف سالا توعال (Ce ترضح هک ه ردکر کك ماا

fy Gdیدروس  » Gkتنراقم كلاحرا تقو داربال اب یتشارخ رکج  

al,راشد هللا تراشا  aeدق دناوا لاح خاضیعاو شمروش داشان  

 ةنح)و (یهتنلا ردس) ملا اعتی(ادخر)و ه یدلیابرقتقارف تقو))
(bel ie (5 ollین ام ز كلبا ع وجر 4  abeه دنفایس  

 یکح هديا Jus IS تو (شعت)# هلو ا ش 5 تیفیک حض وت

 * یکح هیلبا تماما كيك ازا یکج a! ee oF ورود هنو

 هزارد رود GE قایتشاو سز وس ضرع قافتالاب قرهنلوا لاوس
 تاذ ه رورضلاب هکیدنلوا put زر تكشا ردقلوا هلبا قافو ناشهظا

 قح هک ندا دان رفو كدیاررصو ناسبث ) Sal ید ریماس

  Suaنوسرود ترفغم یز کد راهانکو @ نوس هللا تجر هرس ©

Bei oly نوسا امد» dle tha op ن دنبلق نکی Coes) 
Ela gle بودنا Jue Ay) eu لها برقا gD « رکصذدقدروم 

 *هلح نالوا  (Ge)ندمرهسلا (ضاس) دوخا ند(یرصم) و
grad gl SLA هدالخاد م (هلاخ) هرکصند نیفکتو Jus ا نفت 

 ett (oF Me) ) هورک ) هک رانوسلیا عضو an رانک كرف

 هد (?alll) هعفدو (لّساکیم) OEE * 7 (لئارج) هد هعقد

 (مالسلا AC (ple لئارزع) هد هرک (یجتدرد) و (لیفارسا) |

 د هلتماما زم



£ ine ¥ 
gean eeeمیس  

 ارظذ anoles ER EES ا هل تمام |

 تجر هعرزوا د pl "یداب 2 Ge {ao ىلع ییصب نم لو اڑ
 SE الم هرزوا قباس قست هرخ ال اب بول وا عر ندا لازا ص اخ
 ناوس ر) (odes Cee Jal لاح رورگصت دک داب | تماما ass را

pee Reais jl (cs jalوفاح ود  Tتاتش هادا یک زام  

 ۰ نوتسلوا .coke جور هک ) Sate نجا ند دان رقو هح ولو

e aer mr سد 

 مایقلارخا لاو هرات دیا ادتوا همه ندو هرس a ناشلو هدهد زو

cao iteه راتایلبا  sbدنا مالس ¢ د  glirls« ajا  

eryكغالمر رک ) el.ناددعح هل وا ران ه رازمس یس هلج و  

 (رانوسلدا tall ond یعدسج (phy ah! COPD وبشا (Au Jal) لاحر
 اتیا ¢ رد-نلشالک 1 یراقدروب راضح شوک قیلعت سا اصو

FRنع تیاور ۶  Ck)هاو د( امنع هلایضر  

 رشح زور عیفشورشبلا دیس رک ررویب تیاور (اهنعهللا یضر) هه دص بانج
 ok هفرع عیعب هدر ار وبص رجاوا یرلت pa ( اسو هيلع atl یلص

 els نداوخ dale ass ندنغیدلوا شلروب ناف اف مرافغتسا هیلها

 یرلقدلوا els | "رادنا و <gle اهحوتم هب و رشظ تولوا سابل سالو

 ن دنرلبلاع بایغ ی (هورب) مد ای ه دنتعص لاح قیقح , دلالخ

 (ade تان اک chal هصالخو تدوع (Cory * ی دیهدلبا مازعا |
 ندوای» هلمارآ تدمر هدنناتسرق فرنش عیع et ( ايلا لکا

 Ail Soe rbd ییسحایص ) هکر دشابا تعواسم etl ینیراقدروب
 < ردنزک ینس ةظحالم .دنوباب ۵ مدلوا فسأتم ندکتب وبیغ هچکو ب
 نمأم هیت لها ویکی وابا kee ویک Goin ual SG و
 @ رابدروب اطعایباوج( مدل Ka یافبا Adige J sa gl راشفتسا

 ندیاوخ هکر lye) هللایضر ) ٭ دقیدص ۶ بانج هع رکید #۶
s\nنرضحو  Law)هر وهسح هلغم ام هلوب هدنشا رف ( نیر تس  

 مالیسلا ل هدنن اتس رق ی رش ) (em ن dss داوا را کر د



% NF 

Keراو ناف مانی موقر اد  AY alleرم  

 دکعا ام د هلت ار Le ( هف Jl عيقب لهالرفغا مهللا + مهدعب انتفتالو

casa olهردشمروس تیاورو لن املاراشم یکیدلنا عاامساو هدهانم  

 Call Jal هيلع )  توبن غارج بش لوا هد هکر € رکید #۶
pamتکرح اهحوتف هب و مشنط هلم ايق ندنشارف هدلیللا فصن یرات  || 

 able انا هللا لوس راب 20 هدقدنلوا سرف ندشناج اهبلا راشم یراق دروب

 | بسحر) هتسعد (نکسفح هر وب فر رشت هفرط هن ن وسلوا ادق اکس

 | هدأ Ceo وديك KEI اعد !alee یتاتسرا نم (عیس ) هير ومأملا

 (یفار وا) دوخاب (بیهم (gl ندنر هلوک ولدازآو باوج ی اطعا
be,راا ق التخا  Calaیس کا  lose! yoyرک د  OLA 

 | هک )رلیدروب تموادمو لوغشم هیاع د تقو قوج رب و تعزع هناتسربق
 ۲۰۰ ۶ (es اوو0 ر قات و le Cate لاعف تس

 | قساو ارهظم هبلاع cole تباجا یاعد) وبشا بولوا ندنسیلاهایسریقم
Cy alاناطخ هروبق یلاهاهداع د ماتخ هراب دلبا وز را زارا هدننیمز  || 

 | یییدلوا البم كقلخو هرکس هرجا (Gand هک هرس نوسلوا كرابم)

 | كج هدر ا هلاعقلخ ب رق نع (یاعت)قحیک )نکس نیما ند هدتفو بوشآ :

Jaceیک لیظم بش لر هنتف لواو شهر و تاج هرس ند  

o>ردلصتمهنلوا  ) gales(هیمموا)دوخا (هعقاروبا ) دار الا دعب  

Paبولاق هداد یتبو *رایدلبا ضع اکب قیر هنیزخ اند €  

 1 كمربک atm ee der ولوا ق الم as راک در ورب و as هدنح نداسد

 | بود ( مدلنا راشخا ی(هنا) قش جد نه رابدل pS هدنصوصخ

 | نوساوا ادف اکس ماباب ماتا هللا ل ورا ) ہدکد لبا داشان Goal راشم

 || اناوج alata | راشم یانع نالوا عقاو دنلوب (كر وی رابتخا ی وا قش

 "هداسو "هداهنرس هل دوع Nya Cer Ge ( مرات مب قول قو

lel |تیاو رو لقن اهلا ر اشم + هقتدص ایی راق داوا  SALE . 

 لوا هروک هن داغه یتیاو ر (هنع هللایضر) ك راسب نب (اطع) نکل |
 هدروکذ م بشیرات مضح نعدنفا ,(ols) ےلستلا ale )تا عیفش 4

 + ناتسربق



{NO aa 

 افت نوا Ga Jal هن روم أملا بسحو تع ع ء ها رام ناتسرق

 هد (هن 3 da?» @ roy 9 تدوع ہلا (62S باثح تجر بلطو

 یارحا كل نکو رادس ندناوخ هنر زوا(یهلا)نامرف نالوازورپ هحناس

gelsقرهلواراکرد هو  Al Dogeیادش هد ( هژلا) عدد بو  (oH!) 

 روبح هتمذخ gle یافا هلمایق ندنشارفو رومأم هراففتسا هدنفح

 هرات داعس سآر هلیس هسیالم رس دردنالوا یراط هدندوعلالخ بولوا

 ۰ ر ولیش الکا ی رلق دلوا یبا نما س سارف یو

Glهدب اب وب  Foleyدص  Kabهتناور نانلوا ( امنع هللا یضر ) ند  
 GH pars دنفا(رفو الاوها:واصلا نم هیلع)رمشحز ور عيش لو اار ظذ

 اعد هدنرلفح بوایق زاع نوا (دحا) یادهش هدروک ذم Cally بش

 هرکص دک دلبا رادتا هعادو یارجا هثلها نامو نایحو رافغتساو

 ۶ دعوم ناو دیهشمکیلعو طرف Kaloo} dil دوعص دفن رش (ربتع)
 مکیلع (git تسلا ly ا ذه یم اعم یف یو هیلا lad Gly ضو |

 (اهسا @ ردرلشمهروی (امفاوسفانت ن اان دلا Ke یشخ نکلواوک ی شت نا

 | رعدنفا (ةيعلاو (plate تمار وجبر شخ اود لوا لص اطا
 ض رم ot را دیماس تبون  اهنع هللایضر) كن ?Kaige ۴# یراترضح
 هدلاح یرلودلو اراحود هجا رم قاره Vege زوا قلوا یسهمدعم تود

 تبغر GF ب رشت (اهنع هللایصر) 4% abe 1 “sole داغس
 التم هرس درد رادقمر جد اهلاراشم @ رایدروب توکس راتخاو

 | هحس ) هن رزوا یسلبا ملا راهظا هدنق ایس C مشاب یاو ) هلتمج قلوا

 یتس ن یخ دک هسیا رولوا توق ye abe ردقوب G5 كنسب sl شاب
 ۲ نکند روک pe یاپلا راش یسار 5s ree , bl نیفکنو ریهجت

WEDیم اعتنا م نوعا یشارفتسا تعصع درب ارسر رکید ہد هناخ و  

fulد هشداع هک یا ال (هاسآرا و انا لب) مستلا دعب هلکعد ( نیس  

 نالوا debe el نکل o oS ک SN مس دزد Cs (اهنعهللایضر)

 | راشم هلیش ارخ رکج لاقم « ردکر که سلوا dle را ثعاب هک )لر دب یغآ

alyشی راد  Fahlرم دادتشا هرکصن  SEY IS GISو  UD 



4 % 

 راشخابولواتربح نبهر ملا راشم @ را. دروب ناداش یاحو زراضح

 هد اخو دارا هعفد ( جوار لاوس } {las oi ند رک دانا و یک یم

 هنراق در وی دارم حلت ا قب رط لعمل و (( منع هللا (gay .د € sa دص

 ( اهنع هللایطر ) كن < stile ۶ رک هسیارولوا یضار هجرکآ بولوا
eae aisهدع لول  Sadeراو دلوا شم روب كدا تم اچ اکر  an 

cueداعس  WLىس هذ اک كنارهطم (حاوزا) قر هنلوا لقن هراهملا راشم  

 @ رتیذطا لاغتشا هنر ?ag Se ناهج تمذخ de Len ا هداروا

53 REIT 

 هلس اغلا ( ادغ نا ) نالوا 02 ید دافم ( ےہ دیک هنس هناخ ل زکیغنق

CRATE MTR 3 WOOT AMET ea OSجم باب ول نوک  

 ]لا وب ) st par اهن لا cay (2G) بانج هدرخآ لوق نکل |
“ke E Coley An ofیارا هلکعد (رولوا تجر نجوم هن یهاذتلاسر  

 ly ورارف هتسهل وب ( اهنعهللایصر) ee 4 dtl, 3 ‘alls هلحاو زا 1

 B'S (یلع) ةباور des (لضف) یرامو دمو (سابع) بانج هلغلوا
 he SLples (تاحوز) هل اناک تالا هن رازوموا ( هنعهللایصر) كيلاط

lsشارف نالوا شفلق دره )  et ul.یرلق داوا التسو تحاسا  

 )ی دص ) ترضح 425551 كنون @ 32H نت دش بسک ناب 0
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 دوخاو (دجاسم مه اینناروبق اوذتنا یراصتلاو دوپملا be aul ثلا
 cis هصایا) Sais Call دوبعم یگ رق منب هرکصن دعافو یهلا)

 یدنک هک رده ر زوا كدوش موق لوا یصع تدش كنيلاعت (قح)

 Sir ن هک ردو قق @ i نام ادحاشم یی ples كن را (ریمع)

Onleyمرلبارذتشو یهن  ( seh aeدهشا ) Vir8( هلت ( 
 هردشلروس تراشاو ما یسعاعلو ee و كنب رلث داعس

 كن وتلا رادقم رب نانلوا راضحا ,gale هکر دن و «  دارطتسا ۶

ee 



al 29مد 553 393  LDنوخ  yes (A)فیفو یددع  

Gach».دورصو ه » Al} aldهنن  Estyضر *یدوخ  

 هللا ی صرع هی دص ۶ Bt ییرلتداعس رس كرابم هلیسلوا ضراع
 لرانوتلا ناسلوا رک ذ _هدک دلا یدو: Ab“ هلعضو هنا

 e د ا زراو دارا دین د
 قن رایهاشتل اسر بانج "هدارا هدب ولوا یرلن وامه تمدخ ل

 ۱ ee OWLS بولک تفخ اع و ندنراق دنلوب شمام هل وا قفوم

 PCa و لک هر اکدزورپ وو هل رول ول ید دادا
 هک دک دودتا قدصا هارد یرلنونلا رکذلا رامو ندک دید

cost acl)۰ ردرلشمروب € مدلیا تحار  Weدارطتتس  ) 

 اع تاذ هک رار دبا تیاکحو Ji تیاورر خد هل روصویریس هعا

 تاهما هد هرص یراق دلوا شوب قر هلوا ضراع یدو: رثا هب یوبل
 ع ونرب نالوا سل ربدتبا لاعتسا ندنرلفرط (نهذع هللا یضر ) نینمؤم

 تراشا ینم U vat لاسعتسا اهدر بواوا ر اتم هجرد لاک ندحالع
 نرابع ندن كح Me و وک ذم 0 es نا اصصسا خرم دول و

 (lel) ه رایدروی لاوس یفیدنلوب یب وصتو IIS و یتفیدلوا
 (دنح)و (نیس 2( satay هاب (دنهزوح) كز (امنعهللایصر) س٤ت

 هدک دلرب وربخ یودبا جالع عونر ییدلیا برتر هلتز (نغور) هرطق

 شعوب قفاوم هلیماع € هبط ) نونفو شات رکوا هد ( هشیح ) راد »

 ) (ate asl ceo ندا ار ار بانح ays الو تولوا جالع رب

creهد ار و  ER Gap bilo, Sav)وب  ALSیبالع و  

dLکی در وجا ن وجا ض م هناکب یو د هسا ج اتع  ) 

 لس alin الم زکیدلواراود هدنلع ين اناد D obey وس دارا لاوس

 les ge رم تاء لوا 2 هدک دلریو ییاوج C gal لد ر دتا لامعتسا

 زیا طلسم هع رزوا مب قلع لوا ( قح ) بانج aaa بولوا
 | لامعتسا رادعم رر ندحالع نانلوا رک د: ,Sf لج یربع ندس Le طعف |

 ۳ و (تیلم) 4 “اج ل ازم لع» هان و لایقم طب مدل



Bios ale ie yer > هل °98 نالو REE 

Ca par) هکر دشملوا لب ذت ید تیاور وش * رایدر وب لابعتسا 
  peتاخر (مالسلاو واصلا هيلع ) نیما لب  esنوک (جوا) ندنعوف و

 بانج (Geb بواوا (Code a5 ر وضح نع لئات هوا

 هثسفرب بودا مارک او لاصتا مساره یارجا هدزکیلامقحو مالس (قح)
 هر att J 9!) baa مانعا کیم La Dy bs dace ی رادیفتسا

 cab) JE قفشا محر (تزرر) تان هللا لوسران مه patel یرلت دحا تاذ

Dade SSتاد  TY,تولد (رارزوب لاوس شف داوا هدل اح 4  

 ادار دک اطردو موخو :ردکم تنا et سا ) ماا 8

 رطاخ تولوا دراو جد هد (Cal و (’Cast هعفدو و هر اوح نحنا

ele lo alse geس(هعفد) 7 واطففو 217 : a۰  

 دیس هعبنر رهو ( (a كمارک TSS We 6۷ foes :) لولا كاله

 (لیعاعما ) set ءال هن ایم ںولوا یطباض تشو رس (۷۰۰۰۰)

 || (ads) نانو رار تالف (۷۰۰۰۰) هدند رز و نالوا Gyles ةلیم ان

geدون ,ددناب  Gots۲ هلا لص ) دما اقالا دءب یترافس تم دخ  
 نوعا قلوا روضح لاتو ر هلبا تراز دصق ید ولا لم ( سو هیلغ

L toleکا ب  roتولوا  Syع  ceهدیرلیه اتنتلاسز بانج  = a 

 هدنلط تصخر ند هنسکر حبه نیکد هنآو هر ز وا Gs دلوا فردت

 | یی هیلوا تصخر بلاط نمد نفآدرف یخد کهن او یییذلوا
 (نکسرروب نامرف هن هلفلوا ءبراطتا یر als رک "یلاع تصخز هدلاح

 els E لخاد دار ام( نوساکر و Cas yy oak دید

 دعا ) بو وا نداعس % لخاڌ (Cen Ells تائح @ یدیشلروب

 | ی Be ر ولوا رک هینش clus هحر کا | duly) ءولصلاةيلع )

 یر کش هد رش حح ور هرز وا یس هداراو صا كش . راز رضح ( لجو نع )

ole anand۱ كلا تد وغ هسااژ الروب 5.23| 99  neی دید  @ 

 ۱ 5b (مالسلاهیلع) نیما (لیرم >) ct por ( مو شک هنلاییص)
wakes aو رطل  ae aly ae Leeیاد و وب ۳  eeنر  BL 

RSET 3 



fos} 
  ale) a2 LD(ردگلاج قام (قح) باج ( مالسلاو ولصلا .

 : ی اها كت ولا كالم هلتهح ید دا نر اشار و ین د اقم  elتیر ;

  ۱ا  cy halوب ( oo(لیرج) ترضح هدل الخو ) هک

 هرمز یور دمی Le? Chey ale هللا یلص ) دجا اب ) مالسلا هيلع ۱

dey کم ےہ | ٤ oF۱ (یدمارک هینس شاد قوم | مداح ندابد لهاارز  

 ۱۳ در هکتوج مر زوآی داقم کد لوق ه ردیعذ 1

 قماعلوا ضبق یرانوامه ح وتفرح ور ada اضراو قمالوا لخاد
 بانج gas دلوا شلیا حونس ( هیلالطاوذ ) هعطاو !(ol هدنفح |

 AT ضا elle ینب دلوا هدننابكت الم كييز وب دن تولا كلم |

 قرلوا راکرد هدوجو Oy FA راه سلا عص رم هلرهاوج وردو راوس |
 || هلنیلاعلا قلاخ (Cab ییددلوا لماح عاج الاب هوبا بأم ضيف باب |
 ۰ نلاع bestia یارعاربو ير و تاهایم ضرع lL تاک |

 ندععو هوبنلا تيب لهااب Sle م اللا{ بودنا فقوت ہ دنجراخ |
GUILT Cayلهلواروضح لامور هسیارولب روس ,دعاسم  @ 

 | مسا رم یافبا SAE ( نوسلوا هنکیر زوا رس یجر كنبلامت قح |

gable :هکرابم سارو *  Uy gl?بانح ناثلو ه دنسماس تهجح  | 

(Lille) |اهنع هللا یطر كن  catedهلذلوا لوغشم هلیلاخ  | 
 | رابتعا مع lel alge ییدلبا اطعا Sle (ردلکد تاق الم تقو ||

 || باوج هدب ولوا لوخد تصخر بلاط deny یکلوا هن كرها |

 : نامھںویعا تکرح هدزوا ناسلارام et (al) هعفد ندنفدل قیاس

 هلیسهزاوآ sity ofa هغلوا لوخد دعاسم دنمزابن هلا داب یادصرب |[

 لوا ندنکی I Cig تشهد هکر ثاربا هتسلاها هس دعم ( =(

 نانلق اطعاو لاوس یابشک ديد ( لاعتلا كلم بوبح جام كزان) |

 | عطقو ندا تذلرمس (Alb تولوا لاح فقاو a رزوا تامولعم :

 نغارب لوط Sle وزو نلیقادج ندنرکیدکی یپابحاو نیلبا و زرآ قرع |
 (نیسر وب !ob هرواح هل>اورالا ضب ls نالوا ببس ,anal مش یافطاو

 | "ی دصتم كرهيد €( هندملا تبرخ هاش دما ) jb هرایدروی |
ee 

4 5\5 > 



 جرم

a 

۰۰7 

 uv < هنر هدیک ی ناف ق رەتوط لزا رها تس کی هدقدل وا ال واو

 املارا شم ۰ رلد دل وا شود Stes tayo ومو IIS كرابمو

 ادق اکس عاج eS تاوجذخا هد (ga Glib ةعفد
 تالکزب ررکشو تافتلا یاشک عشح .las رکخرپ (tab مج اباب نونلوا ۰

Lesh eaنضردولد ( نوسلو ۲ ناڪ ناب ةا و ناب  

 هکفودالغا كنس شرع Wa SAT AD 5 oF د لیا Ley زای

Donat? |نذک دلیس ناملاراشم متجود كشا هلی دارا یتس هلاعم € را  

 a (همطاف ) نوا متقرافم مب (Cle راب یا ) هلتافتا قوجر و

coy)اهنعهللا ) yoیا ) هرکصا دک دد (روب ناتسحا تیکشو  

go) (ab)هللا  (Lyeج وز 2  jadهذق دن وا  

 ay اضم PLN هکنوح @ نیسیلعد (نوعحار ,alll هل انا
eyoضوعرب  Cool,املاراشه »رل درۆ تاشلا زاهطا هدنزرط  

 ڻ وكلم دد کارد Co وله وا ضوع هو A 26 ich نتتشسا)

 ( اا bd الا راشم « دق دلوموب ھتب ی رلتداعتس دند
 gee ۳ ودناو SF Katty هک اتا كنس < هلکع | ob رف وند

 اهنع هدا یار ٤ جد ر ہضص :Heol > تقاعتم یو و شاروم esl ییاوخ

SS («نرش لوا Sub)یک هر وساهد ز وس ولناطرت  alleعاما  

 كا ناو نالوا هدنلأم € ےہ دیا ناب ز درو ینآ تعایشات دب ودیا

 (دوشنهناب زدرو ننهسنآ تمايقان * مونشب نک نحس ك ملکن نی ریش
guجد اکب هللا لوسراب 2 :رزوا یساضتقم  Saad EDLتچ ھو  

 ( سو هيلع al یلص ) دک دید !CJS ote رب قح هوا مر دازو
 Cis هللا (ce هشد اعاب ) ت ولوا cl یا قد an رع دنفا ۱

em”دو  Figینوکو © مدینعا تیص ور اکس نوک  
 Lamy تفد RE لک see وم ) & ردشع ell an : ید میصو

Clone pom salesهصف> یا) و  legهللا یضر ) ماجو زر  
EEE (oreرم ال  se)قاس هش وک رک  

fui E 



¥ ۰ > 
 Roast 4 gab دکدع | سم تر gre نەن ¢ ie هدهزوک

 وبشا یرلترضح یلاعتو alae (قح) ےکتنزکس as ر وک همرح انو

EDاص هدقاقوز بویاش ز ی رکو  Ded 

 {O Pa نالوا نصتم قع رک alan ( یک راک دا كنالوا هیلهاح

 dt لازا یس هلیلج مظذ ( یلوالا ةیلهاجلا حربت نجربتالو Koz یف
 هک رلیدروس «یدیشمرویراذنا ندتکرح هل راوطا الوا aloe یزس

dol ata )لوا بواوا یرلتدالو تقو كمالسلادیلع ( مهار 1(  

dinerاو تورا لس رب بودن نیست اوچا ی راسا :یاوسن  
 ه دن Cle Wall Lente ) د )و( یسع) یرخا "هلیهاح و * یدرررک

 كنب Mi par (نینسح الانیتسح) هدعب © Cyt نام ز ندا نارذک

 | ضع بولوا دراو املاراشم ۶ رایدرویپ هداراو pl یی راضحا
 قحا wll مالڪو نافتلا رطانه هلمازبحا عفوم "هداتسااو مالیس

 (نسح) باتج ندنراک درو« دید %9 لاح لوا یی را راوکرزب دج

 هب یهانتلاسر بانج هنیس نک رابم سار (نیس>)ترضحو نئس> | هجو
 @ رایدلبا B هجرد ,Graal هک قدلعا ه دهناخ نورد abl عضو
 ی رز Xê رلز رطح رک دنا (نايحأاو ملسلا هیلع) Cll Nae هک او

 هج ور | هج ورا كرب ره و Saad ki فطع هی الا راشع بوج آ

 dren تیصو یتسهلوامانحاو ےظەت هنب رودنک هلسو یني ورورس
 فلاس كن راترمضح ( نیتسحالا نینسح ) هکر دلوعتم ) ۷ دارطتسا ۴

 Gey هدنسوبق ه رمطم هس دقم )=( ندنز اکب هلهجو نک ذلا
 نوا یرلک دلبا ںاتش هدا رف قر وام یس هلج كاا صاو>

 یر هب (دڅ )تما ندنکیدلب تقرو نزح ناریاهب(یوبن)تاع«تج یہ
 اهنع all cay دچ abe ما لاح و ه یدنا راددلوا تففش زب رکشا هدنمح

 نامز كنس (قح) بانج هللا لوسرا !D daly نارغتسا بجوم هدندز
 كيتذ نم م دقت ام هللا كلل aa) ( Pada ةب او !G4 مدت ,دتیلهاج

{tbsردقوب نکیشلبا ترفغم یکطارفا ندا رخ ات نیکد هال وزن  

 | تعافش هما ماکب ےب 2 هدک دابا دارا لاوس 6 ری پبس هباکب
 ٭ کر دنو عا #

 سس = RR NR EE NS oT ER RN RAE جم < سس ER NR سس سس



fon} 
 یتسانعم < ۵ ردقجهلوارعه» al یلاحكرانآ هرکصن (LE هکر دنوجا
 یس روت تج رم ثیدح (یم ال جر تیکب اما ) نالوا یونح
 del )هاکتالاب (areal oy) ه(ردیح) بانجو هرلیدروس نایزروژ

 ندیدو نالف هدننعصر Kus "ریه ( ate هللا یضر )دم !5c (خماسا)

 هرول نح "یدوم ی ها لوا ۳ ضارعتسا هجا ر ادقلا « ولعم

 el هد (رثوک ) وا هک هلبا اهر ندتهد yb قنب بو دما هيد أت
 (pe دن و هر دکر ک ل هسلوا نس نالوا لصاو اکی ل وا ندنس هلج

 بوی وا ترطضم [oA ندنکح هدنا هجوت بئاصم هجولیخ اکسس
 یترخآتهجو تقفاوم مدع هرانلوا ابد لئام هلک ولس هت los قد رط

 موس سم سو و و

 ےک هلبا تاودو دغاکراضحا یلعانر),درکید (لوق)و «هلبا تریغهرابتخا
 تاود راضحا هيلا راشم ۶ رلیدروس ,Ce ol رحمت دم ان تیص gy اکس ۰

 دل. هطحالم مرولوا تحصد مور هدر 9( H-9 99 وتلحر ردق 442 دیا

ail Joe yb Dروت تبصو  a> ote bie dwt! y ghییاوح مر دریا  

 تكلم ?te هللا aul { دوخاب ( مکن اعا تکلم امو ءولصلا) ندنکیدرب و

 یاداصو ( لوقلامهلاونیلاو ,منوطب اوعبشاو مهروهظ اوسبلا مکن اما
 دپ دارطتحا و @ bore داز ۱ ۳۳ درع )4 -( ol, YL یس هش رش ۱

 pha De نام ome یضر) كب اطخلا ن (Ge رابخ الا بعک )

ele opeیت نالوا هد رک هع اخ كتا  wig +! aro 

Jol dDردیح بانج ییاوج كل اوس  ( هللایضر Cateند  allرولس  ) 
alco) ( jerk ٠ gall تعحا ipo. ندع MT یباوج 

a r o o 

 دی انا توا ال هدكد رب و ربخ غد دا روس (ةولصلا ةولصلا ) (هنع

 :ولصیراااصو te gt هعاخ و ه ردوا تحصن نالوا قیال
 G42) رد رل وعم نوع" و و * رد Jose ام هلک و و * رولوا €

e¢لوا ( دارطتسالا  wbبولق  dleرع دنفا لسو هيلع هللایص )  

 زب رلال ذ اب اطخ (اهنع هللا (ces 4 4 هق دص ۴ بانج یراترضح |
 تموم ت <L ضعیف رج هام هلغلوارمغت د اظ هاش ئر لة دلوا تیصو

 @ یدلنا ناب رج any زوا i= املاراشم یرلک رام ن اهد wl نالوا



۱ 

 هدر
Bh ald eee 5 در uty boay) obs Te 0 

 ۱ ی ران gle نزا مج تويم ont | lot املا ر [شدو ۾ رلد دلش اب

 »راب دان عضو er راتحرتسا شارف (هتعهللایضر) هلن!( سابع)-تنواع»

SLناس افلآ هکر درا شلوا رب شک هماخ ید هلع وب مس هما  

 یهاتتل اسر Gl هس دقم مرح (تولا (Ele بانج هر زوا ید دئلوا

 . نایفرمش هزاجالا بمحو لوثم یو جحر هلت روص ,lel هدنسوبق

 : @ ردا ماللس a Sar g> {al \ ما ۱ {Abe. Mull تولوا لوح ۳

 هدنفايس (رلیانامرفیساعلوا ضبق تاک برش (حور) ه>دلوا كنذاو
al > algalندنکیدابا  D(مالسلا هیلع) ك ( نیهالیربج) تولا كلءاب  

 تاوج داربا هلینیغز « مردا اجر یتسلروب تصخر:یاطعا نیک د هللو زب
 | (روح)و یساردنوس كخ زود Ole ن زا) هک دشل روی

 فص لر 9 n> elo (ناکس )و Gc: Ja كنالعر و. یسلدانیبزت

 ندسدنس (Dual Ch xe و یل وارق وتو plat عقاوم "هداتسافصب |

Ble, 8نا درب هلن  Gel Jig feا ( هیت اصاوطح  

 *.دومرف العا ء الم نعروم أم هرزوا یساضتقا تزع باطخ نالوا زورب

CENA Cole)( مالسلاهیلع ) (لیریخت )بانجو لوغشمهراها  

 © یدلوا لوز: شم هیس Use FL قاما ناتسلوا رکحد

 + یا D نالیروب داريا ندیلاعت هللا یلص (یرولادیس) le“ لبق

 تدوم باد "ین انم Gay اسهت هدیارطضا لاح وب Ge bole بح

 تراشب ضرع hs) دیاع هلا be) aFbD all gu (ردیلئد

 راطخا یمادرونک هنس رب یخه لوف نیهر هدرک Ls دز ورلبا
  daly C paulهلال اود )- هدو ناللیصفت € dوا ار  ‘Syناب ۰

 تدل بد نحر رگید طعف @ yas العا ك (ig 9 الا

 !des Crag تحار gla Wigle Sable oreo شکل

 adalgl تنح لخاد كتماو نیس و رابدر وب 7 خام گیتس

Lulگاو  ageهلی س هرشدم “راقم ود رهو مارح تتجه هر  

YL calsهحودا ز اهد ) ه دقدلوا ت اوج  eileییکلبا | یر ضرع  

4 ere 7 
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Gao بانج > ر E دنسم Cajal Jet 

 I هدتمایق مو. و ی(دوج) ماتمو ی( روک ) ضوح ءزکنداعس تاذ

 وشا ) هکر دشعروس اطعا نس ه دعاس یسعلوا oar كکنما هجرد
ish lheرا  ansردشمالروسناسحاو تانع هدنعح ینرب ج هيلا  ) 

 کوکو هرونرپ مرازوکی دعس هتشا 2 هلیسلیا ol yl یباصنرهاوج باوج

 ( هلا تی رومأم یافنا دنس قن ر۲( توا اكلم )یا * یدلوارورمس نیهر

 | هسروم فیطا ح و ر (حاورالا eile) Chas تزاحا یاطعا دنلوب

ApS كن را هوب ناعص aoe wis ۰ راد در وس تیعراتسم PURE) 

 هاک هدنرک اش ات راذع كرلک ندنتندلوا هرزوا تدتش هحرد لاک یتوم

 ی oe بولو ااع و ر jane “ois \ دهه اکو اد ae رپ

 دنا 9 ار حدق نانلفراص>ا مراشالا بسح el عاص راس ید

 لصاح ه دنر راسخردرو نیو رب رس دن رلت داعش 1( ونا هحو هلعضو

 تعا للا e تولا ت {n ll كر هلیس ی( لجا): ق ع نالوا

 یتساعد ( تارکس تولل نا هللا الهلال ) هدیرخا لوقو ( تولا تارکتم

AIMSہک یدرا  He)رک رب لوا امنع هللایضر ٭ هةندص  “ob 
 هرلن دا تلح و هرز واتحار هده اشم اب نت وم تارکس تدش کاخ اک

e Oدرب ر زی  Hsاا ( یا  

RAS تروص ها شو دم( یو Dade) 

as . رلت par و ( هعدنفا ats یاعت هللا Jo) ارسودره ناطلس لوا 

ail یر aa دص aS alias س یز هک ورې دوعسع رس ey تلاح 

 Sly ( نجا دنع ) یرار دارب كناملا راشع تل ار !gly هداهنع

(areal coy)هدندب  Eروض>لامور اک وسر لب ام ن بام  

 روع (Sel Ps هرو Ae او ash و هڪ ص نواه |us \ و

 C دیم زاو ۳ Kas} ar |اعتسا هرزا (Squish الار( بک ندنشدلوا

 هدهاشم نراتشارب نیت یتسانبعم € یلب ) و oll د نع اف



¥ .£0 
 هلازالاب یتنوشخ del abl ذخا ندنردارب یاوسم Sail فلاس لکا

éقم هند لرو ل 989 تعراسم هعدعت  slسدقا باعا  

 ضرع AL هننلود عاج ا ع وقو تك اهل یر کیو هل واسه

 ,Cols ملسلا ale نادوحوم هصالخ (Jol قحو کب دا نر

 یتیدلوارطان همهناخ فعس هدنر زوا مهناسو دک ون ےب ) یراترضح

 یب دنلوب یس هلاعم (یلعالا قیف را ) ota وبن نابب Gil نابزو
 دعب) هکرایدر وب lB fas gf ماجا تلحر ماج ه دلاح

 روبحم هکعروا Sp Jatin هرهطم مسج یتبو ر وهظ Aub Alyy هلاقتنا

 راسو ( نیما لیربج ) Olly مضاح 2 هدرکید لوقو « یدتا |
 oll زار را ولد ( ی دلبا رتس ینیراسدقا فن رش Dae مار < كئالم |

 ( تولا تالم) cle att دافمرخا تاور نکل * ردلوعتم ییدلدا

 بتاج هلضبق ( یتایهلا لضفا هيلع SE مود ) زرع حور |

 شعا ترباثم هندادرف (Col Coe او D هدهار ی انناو تع زع هنانج |

Ges(دحم) او )  Clیفدلوا ناجا دعاصتم هلس هقرحم یادص  

ols(ردیح)  ate ail co)هردشهروک  otaدیس) باثح : (it 

 ءاوأم سودرفلا ةنج yee oly باجا#هاتااو) Lye هللایضر |

Lethیا  deleلاو رادتبا هناغفو دانرف هلیسهحون (ماعبت  
 < هقن دص ۶# ترضح og دلبا رابتخا gb تلزع هلتحار كرت امتافو

all coyلوا ةیردوا2 هوا اهنع  Cute)رک ,  aldتویلوا تفتلم  

 هاک هک هرو رب ند لوا فیحدص فیح ها oa) < انفو رففراستخا

el ۱ندنع  akرص ةحاسو @ یدیشم الوا تحار لوغشم هعیقدر  

 شمامس و تعداوم یور ead بودا ناب هدامحو

 ملهاو م ی دیشمهاعا فطع Hh ge تهح ی راک رابم مثح ودو

lle ffشمامردنوق لالم درک هنکر ابم هنس دن هل  EP aیرةفرب  

 . یدیشماطق هدامااسوأم هلا دن ودس یس gd ی اعناو ناسحا |
 ales نامز هج یرلکرابمسآرو Mn Gp Won Ce لاثمرد (نادند)

 ندرمعش ناتمانا هج هعانلا بسح بواواهتسب wv Ka تا

EE: 



 4 1\0 و

  ردشلبا ناس رک كاح ناک هلان هلیس هحون ردشمام atl عوج عقد هلس

 لوا عل (Pat دلواز ورب tala ی یتسھد ۾ و د رکج هعفو وسشا

pateباطخ نره  ate)اهولا زبزعلا هللا تاواص  Coع وقو كنانج  
Bays Jey!هتوب  sergeلها ناوسن بولوا  cob Souهدق دلشاب  

 هنس ol لاجرو ناوسنو لوخد "دانا هب هسدقم Co a) Or لهالاجر
 ل (سضح)ترضحو هرادلوا لوغشم هنعیلعت هدرب رب هرزواقلوا لئاح

 هل ادجرو 6 cull لها اب مکیلع مالسلاژ ناد افخ *هدرب یار و

AB ysتولا ةشاذ سفن لک «  . Lelyمون کروحا نوفوت  
 هک راب abl eset gas دلوا شابا هب عن el مح زارا ,دنفايس ( ولا
 یس هیلاسترپ كتيصمرههد (ادخ) دز هک كولواهاک اتد لهایا) یساتعم

 Bly . كلداداععا هتح نانج یدعا . رد راو ,gle كتوفرهو

 هکر دصعش ل وا ولتیصم هدتفیمح ۵ كن هعا ع زف و عرج هلعوجر

 ast هردک<د(هلوا مور ندنياوٿ كن رل par (js) بحاو

 باتیب g اته هلتیب لها یالب واو یخ دمارک eel نالوا AF ot وبن
 (OF ندنرا ا + رایداوا تربح نیهر یک ح ور یب بلاقو تردقو
 یراقاطرب یکس یبا هللادبع) هلب bly (Ve) gale (نافع نب

 Dl تاحر Co teh نا) قحبولوا ناغفو دا رف "یدصتم ید

seedyهلتعراسم هراکنا  Spar)(یسوم)  atsمقاو همالسلا  

 هولصلا هيلع ) مانا ر مد لوا هسق ول + یدلوا لاحر ی ک هععص نالوا

 تايحرب ردق هن at دا عطق cle هنسلا ot pian opal (مالسلاو
ido Ossie dolدم 51(  (هللایص atsلسو ) aud gl patید  

 لس an رزوا نیعف le ن الوا شاپ نازه هلت اهر «یدنازعا تاق و

 بولوا مایق شح تباهم هدنسونق فب رش ( دج )و ٭ یدتا فیس
 هلفیس ول هتشا هسارولوا نيد یدلواتوق ییالسلاو ءولص)ا هیلع ).2(

 نب وبن رهم هد هسدا ی دليا مادقا هف وخت هل ربذحت .(مردا هراپ ییا

 نا نالوا شما هعاشا کب دابا هده اشم !anlell Gary عفر

 ناد تلحر نت دن ON bek HUN یم ومو = i كسع
re EEموس ور س هوس  

 یا

Saجهت ی هرم و و یو سس  



Ene. 

e SE 929 se ea :هد  je ally ° OEهدنآ  

Yeرک | (قیدص) نالوا ترجح نيش  Aad g (ace a\coy)ار  

 (مارهظ عاطقنا او ها(دع) او راتخا gdb عالطا بسک هب یلاع

AL,هن  oy wa (دص aw ) و بودیک ( امنع هللایضر) هن a>رونا  

 بو دا سوب یناهجرضت Sx هلعفر نب رش یادر نالوا هدنداعس
 باج دهبح Sk. AX ه رکصخداکی رادةمزب و © یدد (مایناو)

ale ), tlw.)لالا ةواص  ebهد هر هعفدو € هایفصااو)  

 یو زاب هرئصن هک دید ( هالیلخاو tye وا gall A %9 نیبج
Soleو سوب  GLتنا  elyاقم ( اتیمو ایج تبط  alهدنن اب  

 دیلعهللا (je دم اب 2 بقاعتم Kall سو أم ندنرات be یران الوب

 Aloe هکنوم لوا . زعا عج توم کیا هدنس یاعت قح (اسو

geetهو * یدلیا  dye TC)»(یو) نیلوارب دپ عاطةنا  
 كن اش كنسو ۰ یدلکح عاطقنا راوبد هل رکن د اعس تلحر 4 (ادخ)

 کب کس هک ر دعفت ره ن دناو ۰ زا هدنا فصو س کردیا دفا

 اک ی re یدنک ۰ یدیلوا هد را تحا تسد ه هدارار a> زا هیلدا

 عمو ی : یزپ Ok Az 99 al هن رزوآ تیم < ,SI ۰ كدردیا ادق

 ندزب (<a\) رابیا « « Saal کید )@ دیا رادا iS هلهحو يج دل وا

 هد(ادخ) دز یزب )سو (ajca\ jo هو هاشم ردشرا مالساکا

Chl ob |تدوع هبا! عج هر دیا مالک متخ هلیلاسقم  gall 
 هدنراکنا یعوقو یلاع تلحر هر زوا قباس هجو che نا ىا

  pooرداق هعانقا هلیدرمس هرف اوتم لب ال دو ید د الک | ینذد دلوا |

 نسو * یدلبا تافو ( هللا لوسر ) ?Sate ینک GID هلته ج یتیدعهلوا
 ندرلنک مدقم ندنس Dotnet نآرف یلاعت (قح) هک یک دعوط

SP Ses BEت دج یه  nedسو  

ve كس 

1 

esol aitد زب  eelsجا  ¢ tuوا رظنم کیو  



ol ¥ * 

 ۳7 زاوا راتج هلوا ی ار Kai‘ دز |

 | (هردشمروب (نودلاخ lags تم Ole! ALI كلبف نم یشلانلع> امور |
 هدئسیماس دز هلکرت یهملا راشهو ۰ یدلنا دوعص هش رش (Cx نود ۱

 هی( دم ) حو ر(انثو دج دعب )ااطخ همازک alee نالو!عامجادن هقلخ |

tfمالسسلاو ةولصلا هيلع  ) Las!دع ناک نه كردا مالسو حولص ل  

 ( نوع ال & هللا ناف atlas ناک نمو . تام دق اد ناف ادم
Ih |هعاشالان  az)ندنا(مالسلاو ةولصلادیلع)  OS pateنديا  

Sal |ین  ee aeندرکندزس هسا  

 نالوا لماش یتساوعف CLI هنود هرزوازک هکوا ندد اهجا |
Jy Yas lag} 1هلق نه تاخ دق  ols! Gjلتف وا تام  eral 

deتیم كلا هدرب و ( کباقعا  Coste tlyقیر هعرک تنآ  
 al یصر (باط انا ) بانج هصا اب و باعصا هغ اک هلیسهروس تئارق

acing KIC He |( نوعجار هبلااناو هللانا ) ق رەلوا  dasتلحر  
Sle |دک دلبا قددصد £999  Sua۱) نینمولارعما ت ترضخ  SLقددصلا ۶  

 جور ,ei لسغ مسا مو تیزعت یب Jal (هنع هللا یضر) |

as |هب (ارسودره ناطلس) ترضح "هداراو ما هلشراس همملاراشم  
 SEL ن (رع) هک ral gi هک دا طتسا و ه ی abl تناعر

 ییدلبا لو زن Gone Cue هللایضر) ICS اا) تانج Care هللایصر)

 یدعیشا) هکمدیشم اغا ع lel یاس olly Gb SD ہدلالخ

 رغما هبطخ ین هدرب لوا aK دنا راو ody رب هدم زول Pa هکناص )21 ۱

 Ble call girl نعوق ee را هلبا دارا نقطن( ردشابامفر نینمولا

 ۱ راصنا ےطاعاو نب رج ,ler اک ۱ (Cae) هلا ی صر |S (قیدص) نرص> |

 tal هتفالخ رها هلبق فتا (نیمججا م ماعیاعت هلاناوضر) ند |
 : كرادت قد لها لاحرو شعا تع نع PEE (هدعاس ید ( هرزوا ۱

 : Gal مملاراتشم لاح ر Gra دلوا شوهر دنو nets لسع هام

 ats ناطیش ° دلالخ ۰ یرلفدروس ترداص Pea te لټ فا = ۱

 یلاع شعت ) نالوارمطمو رهاط) ن دنحراخ هسدعم ( هرج )یھ »لام |



 یییدنوط Soles ea Cae atl یضر ) سابع ی ( لطف ) هدعب ۱

A ۵۱ ¥ 

jus cba 9یباتحا  C599لاصاا یسارص  elراصح  

callقكل *  le(رضخ )  deهدر سب كمالسلا هیلعو انن  

golesلهاا 2  ouمرضخ  Kernلسع "یتغتسم كنه وب شون  

 Ges یادص ادن ندا روهط ندفناه ab بولوا <b یفدلوا

 ند (كناسودره هاشداب) لوا لر هی ا داععا هلو كنا هلعلوا

 ن دنکیدید دا تعراسم هه و لس Suro plas هسدقعم

 (BE تداعس ندعم لواو Aja رک ه درب رب ندیناع باش هر هشوک رب

 bee قاتعا ندب وبن "لاع فرطو (دیز نیةماساو متقو سابعو
 منع هللایضر (Cote Lhe نالوا pty یراعتم (dod نارقشو
 هدنلسض قدرط Ayah دنا لق هتسارو هروک ذم alee "هدرب هلیق افت ا

 یعللالوسر» هلغلواض رام فیفخ مولر هده« ی راک دلدا مالک “هرادا

 لسغ هدناخاد یرلتداعس od نامه بويعا نا ع یک هراس تاوما
tet C4 4!زوا یفناه یادص نالوا راضح یاری هعماس  Au) 

 نوردو رادتا هعاغ یت داعس هرج باب ats هللا ی طر (سابع) تاتح

EDندناسک ییاسالاروک ذم هدالاب  ually Ss 9 ee ERE 

 راصتا تعاج (Ol 9 هدنج راخ تداعس ("هرج) less تودا راطخا

lee Dماسلا هيلع ) تاک فو دن  a Spar Cols, 

 نالوا ق وبسم هدتیم السا و AS هطبارو تم ذخ نسح نالوا راکرد

gw9 ندنفح هيم هل وا راکنا لب ۳ رع دو عو صالخاو  otkجد  

 تداعس )6( Qed رب هدندزب هرزوا قعالوا تم ذخ فرش مورح
 زان ضرع هدنلوب (زردااحر ,Gul و تصخر (ane ول هدعلخاد, |ا

 یلعاب »2 ییرزخ "یراصتا <o نب (سوا) هدرشا لوق هرایدلیا
cor)و نيم اکسس نوجا زکمروب لوبق و رجا نب ( هنع هللا  Cray 

 كماعا هلخادم هلسع تمذخ ندنفدلوا شلبا اجر ضع هدنق ایس

 *یراصنا هلیطرش كمروتکوص کلا ندنسویق ( يح ) دوخابو

 ۰ یدلوا لوغشم هناقا cede ییددلوا دهءهتمو لوخد زاح هیلاراشم

 ج
SSeS 
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€ ۰۱۰ ¥ 
 نرمطح نیت ااو دکک ودوص ate هللا یر C نارعش) و

 هللا یر ( ق هلسابع ) و تردابم هغ ما هنع هللا ی طر )<(

oe ureرکید ن دقرطرب یی هدوعسم "یلاع  oulتمزخ كمردنود  
 @ abl تنواعم (هنع هللایضر ) « (<o) ناثح ?oats ناهح

 ( سو هيلع هللا یلص ) dle حور لوا هکر دلوقتم  دارطتسا ¥
 نکر ونو المن ace Ko oath رب IK ح ورب بلاق كن راترمضح
 لوا هسارلبا اضتقا كلردنود هفرط هنرهو تک < هل خادم الب

 ندافخ راولد یارو <E بوروب تبغرو Sele راهظا همجوت هتمج
 Hal هن اعاو م دراب هراز سار ز ه Sigh لبا قفر ىلوسر كهللا »

 رج یک ہراس تاوماو شعا روهظ زاو 1, فیطل  دنلأم (ردراو
 نعل (Cts sl دعا زا اردا رس ن aa دلوا راد دب ا , ك اب اتو

 Hl elt مانا هللا لوسرا D یراترضح ats هللایضر (ردیح ) بانج

 Sas « نیسرهطهو بط هدکناعو ole ٭ نوسلوا ادف اکس

sta)ه ردا تمذخ  let alsوک كرابم هلن  uh y ot Keااف  

  لاعتسا هکملحا ن دنفرط دنع هللا یص ر (ردیح ) wlan لاله

aac!دارطتسالا « ردشلیا دنا یس هيلع هز رحو هظفح *ءوق  » | 

 | ضا (یکیا) )دوش (بوث ) ضاب (۳) هدقدلوب رک
 SS AT ناتلوا لاعا ندناع ( شاق (et درب رب لبا (هماج)

 طونح کیدروتک ن دالعا سودرف كمالسلاهیلع ( نیما لیربح) و

 | هاکرابم بیط ( ردوقوق لزوکحر وایحاص هن رزوا ٽيم عل )

 نوا le یدلعارب اتو EAS یراهناخ نداعس هیصولا بسح

 هن رزوا كلرکی Cate) Ath cl نالوا ناعا لهازاون هعماس ینوک |

 هللا یلص ) ايالا ماما AG go هنن رز و! یسهناه cline ( تالیف زاع

 زاغ قلوا نيلسما ار ks نایح كن را راز رصح ۳و atc امت

 | قعو ن دیهاشتلاسر cle ی اب ?bey "dhe pent اد رفنم یر ,زاثج

i>دا رب ارا فد مسا ص  ojهتسافا یزاع  

r. aia 

v 35! ملس هوکلم uv رومأمو eka توا هداه قر هثلوا ورت ip 
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 are هللا coy (ضنرخ) ca هد اید زا« gal مابق

gl DOr Uplateنییبنلا مت اخ یارآ ناونع یا ) توروط ه كن  

 OL pam des لج ( قح) بانج ند يتم ناش نکفا ساسا یاو

 رابیا 2 و ند ڪک دد € نوسلوا دات ا ماللس

d=) lasالعالا الح  ) Pe)ل  Sa.cتالوسر و  dFهدا لص )  

als.اسو  ) Jam2-9 وش و  jo 6 abهک رودنااتعا هیدافس  dike) 

 ALL یک دیھآ ply نالب + دو اعلا هلیس هطساو مالدا هيلع ( نيما |
dal ale Sole |قید طر >4 و دن روعوا ف ما  lalند روغ واو  

ffیارحا هدمالتسا  lobeاک ا یز یهلا ٭ ر دابا العا یہللا ذلک  

 ندرلتنلوا عج هلکن توت ras baile صابر ازان |[
Cat iهلا رود ی یادصرب هدنقایس  ils leoهععک دار  inhكر هد (نیعآ)  

 فصن كننوک (هبنشراهچ) یو اوباش تلح ر ہک هرکصن دک دلیااکب
Syیس €  bفو ( رصم).دوخ  ayیراق دروس تلحر  gilt 

 م انتعا ند (Car و ,Gl دا رفح age هلل | edb) coy وب \(

 :(de هد وعسم (رق ) نالوا شا دنا س رف ءا چ هفیطو نات وا
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ee)یدنا رک [ یس وپ ۴ لیلخمودخحتواهسالا نسح  CLL nal 

Eels yاتمی نک و دب ٭# حاتف ندزو وا ییلیپعا  (cla Lys 
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 ( روم و دین ول ول هی د ران لوا سو
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 (خونط ۶ «دوخا» ۰۱
 (ر دیعسا كم اللا هيلع سدردا )

 درز (دوخاب) (درا) نا

 (دوخا ) ( لی الهم ( کت

 (دوخاب) (نانیق) & (لیلهم)

Cob)دوخاب ) (شونا)نبا  » | 
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 & (غيلرب) یر دپ ل (ردا)
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 1 (CCA ن (دوخان) نب

 (تباث )ن (بصسب)ن (برعل)

 | (مالسلا هیلع) (!Clee نب
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 ( ناودع) (یهف) ( ععسا)

Cael)(رع)  ge) ) 
 كلل ابف )°22( (نابر»)

olaدملاراشم  ot? 

 ردن و ره یراق بل وا

 یک ی
 عسسالا 71 (Gish نت (دا)

CEs) & ¢ eet’) es:ن  

 نیا لج ) نی ( نامالس)
 ن (لیعسا) ن (یادقیف)

 ن مالسلا bese ( ها را )لا

 ON نی (دوخات)نب ( خرات)

 (Cc got (دوخ ار

 (وعار) « روخا»( وغرا)ن

 (اه) « دوخان» ( ملاق) نب

HS) Geyنب  
 ( مالسلا هيلع حون) ar (ماس)

(Dy(كمال) ¢ دوتا »  

(el) |(لاله) (نزاوه)  

 (ع وراس)نی(روسحان) نیا

[a] Cok gs Ge) نا 

| 

| 
| 
} 

/ 
۰ 

۰ 

ryنا  ESی یا  

GE o &, Se Sener ea 



BS |ىلا تاتو و ماعا یاسا  a teal boتورج 4 و  

 foe دکل دعا 2 | ee موقع ||

 0 oT = Tales Tad هکن اع |ا
 XE < بو هیت هللا be یا جاو زا $ &

SH افو خدا | oda 3 

 م٣ | یرلص وص | یز هیماس

3 pas | دلد و تش (et a>) 

 نوجا | اهنعهلایضر
 رکب یبا تش (هشباع ) | شیرق | تشب
 اهنع هلل | یط ر 0[

loiشیرق  | Caer)رع تن  

(r)اهنعهللایضر ۱  

 یا تش Cae el) bs شرق تر 8

0 
 او

 انهما یر نایفس

(aka!)ديما وبا تن  
 اهنع هللایطر

 ةعم ز تفب (مدوس) | شرق
 اهنعهللا oo ر

 Ge تش (بز ( شد رق

soyامنع هللا  

 ET Jag |ت
 اپت علا ge ر



€or} 
ove۽ | | تنج | هعرخ تب (بیز) | لالهیب  

 ۰ | همش | اهنعهللایص ر )۰(

0۰ Aye اس E FRET ES ر وح) ترعه 

  (0c)هعیع انها یار قلطصم ۱ ۰

o. N E | ی تش (هیعص) [ ی jo 

ee re 
TT | Gee ee Ceo) | sgt ترک 

 عفت ۱ امنع هللا یر یس هر ده | 2

  ۱ترعه |  Gilley) farتنج | نوع | ۰ ۰
| viet ۱ E eee 

SS IIa ورا sl 
 | ) es) has ۰هللا  ۱ vsو دبسشعا

 ( 8 Gels] Se Cc felشرق | تر
Ips هللای حر بادو د 

tel) ۰۰ ۰ lothتارمضتلا ( تن  SS]قیلطت ل وج دل |  

eee | )۰( | 

 رج شد رد د نیعجا و نوع هللا ناوضر %3 یک ٍ

aeهک سو هیلع ہللا یص) یا دالوا  PEER 
fg Mee رات 

 تره | هثعبلا لبق

Js 

 ردشل روب

 یریاسیاسا | GE جی
oo رعه | هثعسلا he 

a 
(at a+) (atlas) 



NS 

E 
 1 ۰ )ب رام )ن (عھاربا) ۸

 ہہ للا یطر

CSE 
 مع هللا یطر

 ۸ . .[Gees] | لق
 Lure هللا یطر

 4 (هضدخ)تش Coste \( ۳ لىق

 ع هللا یحر

ably) bsارهنرا ) oy۷۳۹ ۰  

asus ) ) 

Lat asl Mea ee 

PR 4 اسو هیلعهلا Jo) Ai (تانب) دالوا ARS 
de) i 

  ( 7هماما
 % مالسلا ale 6 لوسرا ٽن ( بز )

 | ( Calneهیفر ۶# نبا  Nokمالسلا هيلع ۶ لوس 4
Ee ae SSE Neen Ph 

eee =) (ییع) | 
 نیسح) (ربکالانوع)

 + لوس را تن «همطاف) 2 بب ز) | نا وإ (سابع) |
(Fgموك ما)  

 VHRR 4,5 (( (موئلکما) |

“dul. D>دیلع هرلا لبصر یی )( ماعا ) دالوا  Store hag3%  

 (نایتس وبا 5

e (4a >) 
 هک ٭ السلا هيلع # I (ع) «ثراح) نا ( (لفو) |ا

 نا | ao» AE <o (هللادمع)



o FA 3د  

 ۱ بلاط)
 0 tel ( ههادبع ) ||

 [ < (Dele HICH) CED SY ae نام (دج) |ا

 0 2 (نوع) 8

 هنا )

MIE RB | 
 د مالسلا هلع و۶ Ce) Cord تش |

PSR THREES Ca | 

 & مالسلا هلع و ىلا (ع )6 لع ) ناو (ریز) 7

cope | (+) |چچ  | 
f 

  ۱ ( 2:2)مدعم) نا € (& (  als ie silمالسلا &

 رس جم سو
 < مالسلا ale ل esl (ع) (یبز» نا

|r)ی چچچ  
2 7 ۱ 

SRS PER کا 

PURER THREE | | a. a 
  1(یعم)

  3ةتع) (

| (ize) 

| Cas) | 

  < aبھلی ( % el Ceمالسا | هیاع %

PSRERE = PEI 

۳ 



E 

E Cale) (3) Gee) Cele) 
  THREE (abe)رحم

1 

 ت

 ةي نیش TERRE ۱ تراح) |[

sats 2 lo) يئ تو a ۱ 

  Gasنا  Wes eeدڳ مالسلا هیلع 2۳ ین

SERRE Co Sl, 8) 

es ee eeeرا تی  
SPR EL ECONOLINE 

EARS DHSS ates 
 یگادحا) )

& Nate} (ةع) ىلا Gey ch || ) od) 
AA SS) = < 6X5. 8 i), Dee 

  Sateی 92) 1۹
۳ concen (یور) | تا نفع تا 

NY GES pe) | 2 
 ج ر 9 ۱ ) راد

) 

% o>! ale} ll (38) C222) نیا Genin 

REN ( ash jc} 

| Cun el ) 

2 ie 
  (enol)نا(  GF) Cydماللا هیلع ل بلا 4



 ۲ 1 تسلط
de(ذع) یو را نا 1  QI!مالسلا هیلع %  & 

۵ 5 

 ۳ ین
Mee a se SPIES 

 { ردیلو دج(تای يلا لکآ هيلع )تان اک دیس ی تاوخاو تاهما اعاضر 6

E ey ealبوسام 0  
 یراق دل وا ی رلش ادن رق =( وس یرهدلاودوس قلعت

 یر هل | EA یراتس و

Pe | بلایی Give اوا ب * كيل وا 
  $< < 2ا

 رک دسالادہع ناهلسوا ۳ ول دا زا

 ردیسس هب راج  PFU aloe | ywی و رخ

4 - ۳ ۰ ۰ ۰ t Cc 

ee eee ۲ لر نا 
aa ies. fs ی L- i ۶ i ۲ ۱ Arca OP ها eter لا 

  . ۴رح  ee Se eS tsو

 =  on : tLدعس نب رکب نب |تراطاتناهت هفاذخ
 :  ۰ ۷ iC: - 5الا 3 ۱ 0 5 2
ear ی [OO a tied = | 

 | *  | ۰ aie | GO xجو
۱ CS 3 oe 

  ee ۱ & a Gs xهه %44 48 و  0% ¢» © oeهه هم 4

| ۹ a9 3 oe Ee REE 

 و 9
۱ 4 *K زد 2 L 

we هر Co re ae Aad a راشف ae 

- ae? 

Ee ل نود دم Carer) 3 سلاو دن وک # cy 



4 of) % 

Oe bite ۸ 
  3 3(هبحد  cyهدیلح  yidsدبلا  aldol egy cleردشلردنوک (فلةره)

 و دیس هر ر3 من هدلح مان ( هرخاس)دد هب glee رصعو 3k یلکلا 3%

HE EK #۴ |!هلکعا تلحر | 3۴  elb,ردشملوا نفد هنشاب  

o>) inne ¢ ADبق اعلا ن ( دیعس دو ز یذ و ( نا ?  

one | *(ماعو) | *  LT ey ¥ | 

 | ±± ند( هعاضق )دالوا نالواماذح لآ ۴ |
 ALL GT #  هع زه( دعس )# + # |

 (دساعو وا)

HHH FE HK 

 He +# ۰ (هعالکلاوذ) Gal تیهولایاوعد #۴ E Ee و

 ۴ 3 ردشلردنوک ( هنعر ید )ارخ ومو EME و 3 هللادبع 3

eee). 1هسو وفم ) یکلم ر صم %3 ی  x TI 

 ۱ #۶ ath لاحرا هدهت دم quate (r+) | | هعتلبی | |

a (هلا  ( | )> oben C5ردشل ردنوک  aهد (رصع)  

ot ۴220 وا نفد هدش رق (سصع)تاقولادعد:بونل و | %  @ 

 ليج png ردثلردنوک هنکاح (ماش)دوخ ان(یرصد) ne ن ثداح

 pte | Saga 3, داف داصد 3 افلا رع نا Loos الا

 4 ین اسغ رس یا ن (تراح) یکاح یلام (Lab) | ۶ (عاهس)# ۱

 1۳ ردشلردن وڪ ae + EE | * بهو ن * |ا

 ا ردشلردنوک ade نب (هزوه) یک اح یکلام (ule) اورعن (طیلس) |
 | هردشلوا دیهش هدکذح ale quate (۱۲)و ۷۶ 3۶ 3۶ |

 ةه (ردنع) 9 (رفیحر) یهاشداب کلام ( ناع) یصاعلان(ورع)

ETE eK |3 3 ۶ رد شلردنوک + +  

a Gyo yy Cope) SE Co) srabl(e)} 

ir CCR 9 ۶ 3۶ FE HK2۴ 3 3۶ 3۶  

Cale)بالک دبع نا (ثراح) هدنع || نی  a car 
eee ردت را وك | eae oe ex دیمایا if 



 & otf و

 ۰ ردبس و و هتل اھ |

OF = C>36: 8 =<  
 ه ردشلر دنوک هت وعد یتسلاها نع كلام

D> <C>2 <  

ECS!) | (یسومولا) . 
 ا

(Sle)لبج  

XE * FE 

seed es ar eee Meee asl cy C3) : 

Gye: 
cree 

eR =o نر = 3۶ 3 38 

 | (هر رب )

gue سال اھا یس هلق e 

ER OR I= AOD 
 us (بک )

 كلام

cc ۳ ee (ci oS »)زن  

SCS CH= =o 

 @ ردشلردنوک ه:سااها یر هاسق (ه )و (عاس)
 ی RY حج

a = FS! 
 =6 oe SS = ON BS E 2۳ ص8

Anne )ی )  

Unaمر 2 ءرارف  

Pag (داع) 

> * ¥ 

 نیس هلو ) هرازف (
“RE سا نو ee can 

> SORES بی دهی RISےک  
 نب (عفار (

ae 
(as Bees دیو هنسال اره ee 

< >0 05< <cp> 
sat 

= 

iy Clee} 

 وا نایفس

 ۰ SP ae هوو (راید)

| TE وه 46> 
aR pecsهردشار ا  

les <g> بیو 

 ی (هرلاد.ع)

 هل ا

 ن (هعافر )

 = (Eee ییارسا دز

E ) ناقر زر 

CEE S 6 E > 

 ES ن (داز) ق

 sk ع دع 3 |



fore } 

Glee) | ol)2255 هرد- تار دنوک هب  | 
SCO cualحک زا هه  aH 

 | ( لیحرش) |

| 3K 3K AK BE AE ۳ 

  ) at ) Kaeرک و ۱

| OE CR O | ae 
  pb 9%) fo (Ja) ۱هما ن (ناوفص)و یافخ و £( ند(

  | Jen ۱و ( limبوبح نب (ورع)و (ییاردلاعیک و )ر (ی
 |  3۴ EEE 3۴هردشلر دن وک 4 ی رماعلا

ably & CS)هردشلر دن وک  
 | CES EES کت

 : ردشل ردنوک هعقازا ( ناععس)

 ۱ کا <RADE > R هک =

 یلیدلا )5529( 9 یرعطصلا (قی وداد)
 نه مارک هر یلیدلا (june) و

| vs (هللادبع) 
 یترعلا OSS وک :

Cy 9).ین نب  

sl 

Cie) و شلر دنو هنسنلاها ae 

Woes وا نره دلتا A299 

  (55)و ( Caleهردشاردنوک ۱

 < D> <Cج39 جو |
pene Rs هسلاها Ce) كلام 

 < <B> <C-جرجناوح |
 ” ( | Cn Pal)ردشلردنوک هراس وج ( رج ۱
AS و ۷9 > its او 



1 

& ort + 

o EG | 
۳۰۰ 

tein) :ردشلوادیهش هدنسهعق و ( ومر 9و شلردنوک |  @ 

Carls)ردنلردنوک 4 هداشا ن  
 OH D= 0 ROE ےچ چک =

 | «ردشاردنوك هیواس نب (رذتم) abley رهولا
aC = <COrجوان و  

 3 ردشلردنوک هتوعد(یبرا) مود

de (تارف)ن 6 

  arias Uwلل

 ( همادق )

E re 

ove (سبق)نی 
268 0= aC ها A > oul 

PF be ۲ )هیوعد oe ۳ 

| 26 3 Oe ACO <i 
 مای 21,05 و 9

o> GSجو >> جو  
Sigeبصل هرزوا انارسو  

aleمالسلا  

oer ا 
2 

 نایفسولا | ssl وبا ak وبا د joy هماسا افق نر ی « وبا 1

 تراس نبا ناسا نبا | هللا دبع ن |
 نب رشب | نیهداتفوا | ola sel | Stee gl | oes وا

 لیعس dan ر Lane oa ارج ا نبا یرعشالا

 نت دلاخ | نبا هزج | ییانیرفعج نیرب رح ننازاب

areناف  js latlacا دعس تبلطاا دبع بااط  

 دا ee ae ندا
 صاقو ا ا دا رد نیا دیلولا

edتست سس ۳ |  ee - 

a Lig Al! دع تبهو لیلا goles Y\ : 

 * لیفط ر



 | نب ىلع | باططا نب رج ور نب لیفط

 ب هللادبع | نب هللادبع

 درج تبا Lg رضا

Ur هبط هلا دبع بل ا ales 

 Claw ناار تباثن یدع لیجنذاعم

epeeدر  sLaisی ۱  aleکک < مالسا  

 (ca هدنایح اهنعهللای 2( 4 هک لبح « دنا راس هلراخن دل ز

 ( sl ما) و نا دار ۱ بول وا ندسا معا یس دن هلو لیحا رشا

 ا E wei SUNT esi | یلکلا
aT AMIR ISS 

 (نیذءاسا) 1 ۱

 دنز

(259!) ۱ | 

HERE 

 ۳ مدنسارغ ee و Poe )45( ترضح

 هردشلوا ده هد هر ae فیس }\ -{ نکشطا

ET E CT 

 رک (esha) یم هتک کہلا راشم

ee rte 

tons 

GEREKIR 



4 sh 

nie (کرد (ن)ی سای  aeی رلکب  

 E رع دنفا(مالسلاو هولصلا (ale © 2 ندنرهلوک

 هر (sb5) تولوا e393 te Vege) a شعا

 6 6 = هردتشعا EAE نکیا یسلاو

ead tS دوخاب هد( رد ( تولوا (حارسوا aes Ss act ON 

 دی یاس ه رد بنا تلحر دکب واز | وج

 رو رب وسم ه (هظدرق یی) | دز(هیابلونا) 20|

HI ED 4@S=™ | jii 
  (ore 9)س دالوا ناثلا رمسا هيلا راشم  Owنع دفا هلل وا

LOT 6228 6و ہیلع al لس ( < 

  | SCDردتشعا تافو ین هره هنس (۳۱) و شا جو زر

 چ (ءارم لا 9!( % | * ( هلشیا وا ) * | * (هدنکو ا ) * |

ol) * |۰ لا | * (طیق وا ) * | × (دقاو  

 همه ele KS راز (مبصج) یس هریعمو جو 0

[Cyl 45)یہ لاراشم  ateاهنع هللایضر ٭  Leهد  Cae) | 
۱ 

 | stl) \( هدعیو شک داز | پولآ ندنمایما یس س هلو # هنر اح #

 | هردشعا cles owns هن ر به Anas ۳ جوز لیحرشنا

i 
AOE SES SS × Sle | 

| 
 | ردبردپ (GL یکیدلا دیهش (ن وینرع yall راتشم (ناوک زدن)لا

۳ “GD > نور = =O | 
BG 3< (حار) ر دیهایس مالغرب هيلاراشم 

= Seo SC <C> [eo #وسالا || 

 | 4 دعافر ل 7



ee 2 

۳۰۲۲ 

& ۰:۷ ¥ ۱ a 

SrA on Carew )ما ۶ رک رد (نارهم)یعسا  akeردیس هژوک تن #  

(oll)راشم  allهدنس هر رعه هنس ۳۲ ) لصالا یسراف  

 ردشلبا {Style gr aly! eb fe ۰. | یسراذ#

 هجا es DE jack تافو هدن روئلا ید * *

 | تولوا یسولدازا كنا هللا {cor Kaley هیلاراشم | (نوعس)

 تر (EB IS oC por بوئلو (یدتشد) حو | دذ نا

SOS D> EB De ر دشل اه هدس دقم | 

<> <> ERD | مرمر 
 )ع( |  9 COدور = جو

“CM > € D> 4Ç #3 | Gabe) 
are | CSS) |هدنداعس رصعو شلدا دازابولک  abbyر دشا  | 

OR 9 | cS) |2 کن 39 2  AER 
 شع دارا رع دنا نکدا یس هلوک د د ز 1 | (Cask ( عدم)

 ا 2©  ردشلوا ديش هد (Call cols و ۱

(ook) ۸ا ردشلدنا دازا ہلکا دقت دیک ا( رمصم )ہک ( سقوقم) |  

| 
1 

| 
  E D> <C> <eBDe | (41)کج

GRD ORD <6Hoe | (نادرو) | 

| GED CHE 3> <CMDe (یبلادو) 
TED € RE € ES | ت( | 



 هن ازوک رابع die درد یراتاخ (نوینرع)
 رد رادعا ”et لر adci\ Bee ee نکند

 o یسنجو Ree a ss سا byl اراشع

 !GA قحردنور وم ندنردب هرکدنف | بولوا

Goelیی (دماسا) ندنراح ن(دیز) لو  
 ot Jie (نینح ) و (دحا ) 5 دشلا ديل ول

 (ناعء) دوخاب و ( رع ر دنیا کلا يقاس بوت ول

 Soe ت انو هدنتفالخ Lg هللا یو

 راس دار مارک .نابصخا ىلا لارا

alpsماعا  go Jos!۶ 38  

 یسهحوز ( تعقار lf ( ردعفار ما ) اهیلاراّشم

 دیس هبا تلم اللا ام یشا نب (!Cael و

 كمالسلا الع ىلا ن ( عهارا) و

 (سقوتم) کلم( (par هکر دنر هدا او
EL دمت 

he 
5 

 ۱ نکیا ینا بوج كل هو د ناجا هللاواشم اا

GLY. Be 2مادخ م  ale) illجم ا هک مالساا  > 

 ردق Anu }\ 3 تولوا ندراصدا هبلاراشم

 ی دانا تلحر هدهب y= 7 {ac} و تمدخ

 ن eles تک am (۹) و تمذخ هن وامه ple all راشم
 gable So) دیس مدتفنا هر( ی ه دیس هر رڪ

Coat) 2اف نا  

 رضا نا

ae Se EK 



$id 

ial وای یو A> + | یوس ‘aL all راشم 

a fee {er}(دنر) لردیا تافو یدمس  

 # ٭* + یدل دا نفد هدنرهش

 تولوا ثراح ن ( لاله ) یمسا كملاراشم
Crea)٭* & یدلبا ناف و  &* | 

 هوم مصت (yee la هر واعهیداند (ددص) لها

 ow eH ۰ نیدلنانافو نکا

 و ee لح ”is هطداع هر روس تالآ هلاراشم

 تمذخ ىا ج رح ليڪو و نذوم هیلاراشم
 oe هر رده cm (1 } erry دنن و امه

 % & + ىدلبا تلحر هده رش (ماش)

 ردشلروس ادها هسابع نرصح هبلا راتته

 (Cotas یهاشدای ¢ <ali ( هلا راسم

 * # * * *# ر دس هدازردارب

wea =دارا تلحر  S * * * 

x ECE Sak Gy Pee a ae OF 

 KK * * عج بت ad ولام را لوا

 تك * 3 * یدلدا تدافتصس ۶ هب رج

G4! قورعم هلکعد Coll) نی Opis 

  eh eresدنه نا ر اس ! begتولوا

oe + + RR HH ردشعلوب 

 Alu {ww} 9 ۳ ff os هنن وص O هبلاراسم

 تمدح قایجوص ولوا مالعرب یحایس هلارامرم

 ییسوادازا هنعهللایمر € كرك ونا م هیلاراشم

OE سا لی ar O ie جک ها ET بر سوم زی سس E OEE 

| nog (علسا) 

XH tH OF 

 ) یرانغ(رزولا
 و *  3۶

% 3 E 

(ely!) 

FE 38 

Call) 

 ءایسا) )

3 E 36 

ak FE FE 

Cael 9!) 
He 3 38 

cho Si (Ju) 
۳ 

pre 
e. 

> ۶ 38 

 ( نیسح )

 ( رود )

HE ¥ 

 بکن (عید) |
> > 3 

(clo) 

3638 

ear are 
۶ 3k FE 
Sens ee ee 



Cale) |تراظن هل وامه (نیلهن)و (كاوس») هلاراشم | نب  
 دوخا ) هفوک ( ۾ تح تع a A {eo} ES وعسم

 # . ب # یدلبا ناوو هد( هبدم) 3 Se ج
SO Sa eee 

4 cm Pe هر واعمو ترم حل هن و امش باود هیلاراشء ye ی ( a2) 

  3k FE 3Kتولوا (رصم) و { yo at forو لم تزلت در

  & &  eoabll ob, 3k Skeا چ چ
ESR ae OR Se ne ار ی 

 ( هبلاراشم ( رحاهم  HHیسول دازا اهنعهللایصر & یاس ما

: cS دلوا cel مترو اه نواه ae لاڪ تولوا %3 %3 دل 

 _  س س 4

۱ ald! دن تمذخ یوبل رادرهم هیلاراشم | 

Ee 3% هد 3 + ی دا روس 

Hl Jal تولوا لغوا ته ن (تراح ) هیلاراشم 

 دوص  weاا  Ags LSمد (دکحم) ده واعم ۱

 ناو  ET ehو

ees هلهلوا یار دب تور 9 Es 

+ E SE E لک charg دوا 

 , ol (4.55) oparlplbleهلدملوا یسولدازا

3 3% Ee ۹ دل 9( 0 دوامه یوم 

 اهملاراشم  Jeیسه دحاهنعهللایصر كل 46 هصفح

 د نخ تولوا یسهحوزد (عفاروا) اهلار اشم

 ۶ #2 ر یی .antl اصیل

113 ۰ 5 ۰ ۳2 6 OE = 1 SHR Kiely بع ale ERE | 
۱ ۳ ۲ 1 

۰ 

 تاوذ نانو هدتد اعسلا نروم تب اک تم دخ ۴
3 

SER SEIT Ce BU DEE Beer ee ole Re a aa ۳۷ SLE 6 سم تن 



 هو <
  gl aدک رکب  ee vwرحاهم  | yonبولو  YI iorرد

RET E E se ak 3k 3K 

 کل ی هرم ار تولوا نام اسم gles شرالا )2!(

 ; !rs) Ls لها هاکترابژ نالا یرارونا رقو شل وا

 هدنش اب (۰ 3 aaa Ay ر ےھ 7 16 هزر دیس دب

INE 
  asید (قرا) یر دیو رو ات < ییدداوا

ol 3یا تعرعهنانسغ ابن وکیل ات رب  

Co!)بعک نب  | all Qeاب  Galesندراصنا نيش اسو  

 نالوا یس هام اک ت راهم هر Lal ل اف یحو ساد ن

alse 9تولوا ند  kis Liss oly: sli sw poet 

SNM ند lasts یر Es, alse elo Yo! لار tren 

 تباک تمدخ لوا  gle emgهنس (۱۷) قرهلوا
iatهن  orsهن و اه تئاکمو ردشعا تافو  

 + + KH HK ردشلا اضما عضو لوا لا

 قر هلو هدرا ریاسو (ردب) و (ase) تولوا

 ىراجلا bes نب ییلک دز ن (دلاخ) یعسا (بواوا)

pret :لوم ا هد هر واعم  an?دیش كر هک  

a: err) ۱ 

 (كيلطلا دبع) ىس هدلاوو وز كل (Cake ol هللادبع(هاسوبا)

 || یارجا ,(ood deo Wel nce (ردی)ردب زق | لالهن دسالان

 قدی تلر هدنسهب رعه Alas {v-}‘ و ترا

fal 

 هدنسازع (Cath بولوا مالسا هد (هکم) ح | ن, (نایفسوبا)

 | یرکید ,دنس andy تیم ) و یرب كن زوک || هیما ن برح رم

 هدنشان(۸۸) و هدنس" هر رعه ain (۳۳)نوتاطقس

 یدشلوا نف د هش رش Cem ( قرەلوا توف



hoor 
 ۱ 2 یو <n (ردهللادبعوا) یس

 وا مالسا هژیعیقر رهن
al4 نالوا هد (دییدح) قد  

 توف هد Cog 2( و شلو ( هدناوضرا تعب (
a4,هدنصح)  ( cee3 % ردشعلوا % 

posو: تاطخ ,دنداعس  (lacks)دک ساغ  

 % ۶ ̀ + ردشلبا تداهش ae زارا

eG a> Sno las et On eos (ریخ) دعف و 

E GE Pe) Se es LS 

 * * * ر دی ران دا تاذ و هداضت مع تف الخ

 یک ۷ ںواک هراعااعدق رد ,ol دوی (لیهس)

ar زا ارحا هدرا ر اسو( ردن ) و تر asd) 

* 3 x 3 jaw cel داعم تعدا رم 

e >مک ۱ برعلا  iano oa:هداز ردارب  = 

 مارک CMe ) كنس هزاتحدق داوا دیهشبولوا

goat”وا )  (yA۷ کرد ) هدنش هر ر کش هنس 

 هنس (؟۲] دوخا (۲۱) بولوا لوبمالسا

 | ربما هدنکنح ( هت وم) و شا تافو هدنس هر ره
atlهکر دشعا .ق یناوتع (هللافیس) قدهلوا  

  Case) Gly 3 4 mesرد هدلحرب هذاسم ليه رب ||

 دیهش (ہدلجلا مو ) بواوا ند هرشام ورمسع

 eee HK MH ee HK * ردشملوا

 باک ونداصایاهتفرد (دیعسوبا) یس هنک

€ CS 3 

C45)تباث ن  
rat = یی = - ۰ e © ۱ sj Ja ler یارو وده لص ناهز بولوا Drag | 

 بصذان(هدن را

 نی هللا دیع نا

 نرس
 الا

seat \ 

SA le 

(ne )تلصلا ن  

 HUY همر ن

 ols! (an ذح)

x * X * +] 

 ورگ نب (بطاح) |[

E tes) 
E HEE E ae 

 (دلاخ)  cyدلولا

pak! Usهد ۵  

 ۴ یر lies الا



for} 

E ii روت ٩ ake Las” rdsو شک وق  fot}هدلس هس  

{or} |ردشلیا تاف و هدنش اب  TE He teج +  + + + | 

 ها ۱۸) تولو ایسا او ماش هد dnd g راو تق الح

iaر =<  Ay3 ۶ ردس وا تو هدتسن % < 

or 0را قد هثلوب هدزازع هل  

 | فا ن )5( |
 * * * ناینس |

5 of 

Re face 

 | صاقو * * * |
 ~~ ييي سم 1

  “pet alae cy { sdb}مو ) تولوا ند م ومدن  witدیهس( 0

eK دج دج KKH HK yall, se xe دی | 

 Aj) هنس ۱ -{ تولوا ندنن رجاهم نوت تب

 لغوا کن هبعشنب ,ریفموتفالخ نوک (4)هام
 ی تست ae Se Ze x یدلبا Shey هدن دن زورف

Vy gales SE(۱۳) هام }ا اب  aay 
 se call تاحر ادیهش دریا تال

 نجرا دعو تفالخ نوک {A} ام( دس و

 Hee . ی دلنا تلحر هدام نیا

SLEW LF} | 
eo +# 

{ute}نافع ن,  
eee | 

ae ae 

 ب aol cy دم لاسلا تس د 4.3 وراق فال

 هدن ز وتلا ید ده
TE ۶ orl oles 

Salلوا لا ند هکم  OBهرخالاب بولوا و  

 تافو هدنس هره ater {OU دوخاب (۳۳) و
yacht |36 36 3 * ج ج ٭*  

ie (See?هد (فیقوراف) دمعتولوا مالسا  

 | (۲۰)وكلیاو هنس (۲۰) هلغلوا یسل او ماش
 : هدنس ay که هنس (1۰)كلردا ق 3( <la d هس
 : He ¥ + + + # ردشلوا نوف

۳ 

 نا ( هواعم) |

Gl |4 نایفس  % 

HRN 



oo: ¥4  

ae + #قردل وا یسلاو (رصم) | +  {to}دوخاب  {iv} 

ae we ۶و  oeردشلیا تافو هدنشاب (۹۰)و دنس هنس |  * 

oJ رب تولوا مدلسا لوا Oras (هيل دح )هع Evel 5/1 (aps) 

 #  a fod || 3 xیدلبا تاحر هدنس ه ركح 3 3۶

 هح ر رخ هلو تولوا )22 9!( یس هنک دحاور ن (هللادبع)

xافتر دن وتسدم | 3 ¥  los! iS(دحا) (هدع) ردند  

 # E )492( بولو هدرا اعر اسو (قدنخ)(رد)

ae geهدنسهب رحههنس(۱۱) نکیاشیطاربما هدنسوزع |  
|x & &یودنا عاش رب یوک ءم دیو شلوا دیش  

ay | se) oeاد و  eee 

 قردنلو هدراع هفاک نولوا ندناحصا نوقناس | % ( تیقیعم )

 دهعدوخ اب oo (نرونشایذد) تفالخ | و +# # ٠

(lai >) Seis. Se aneهد  ae  .ااشدر Slog#۴  

 ترک هعف د یکیا بواو ایسهلوک كصاملا ن دیعس
{ig۳۱ هراس تلخر مدس در رسه هنس  

pasات و رادرهه هلن داعتس  

{Xo} |ید ایر دم لالا تب هد (رع) و  

 ءالضف یسودنکحو ) نيقفانملا سر cobb | ( هللا دبع (

 شعل و هد Nee لاب بولوا Gaz دراصن | || لوس Gal نب
 ais (هماع ) ra هر رس هر {ie} و

 % He ‡ % 3۶ ر دشابا تلح ر ادیهش



 E EET ندنوم سصح

 تولوایسلاو (Gee هد( ه5 راو )تفالخو ییرضطا

 }\ {t هدنرزوا یوص ( ےع ون ) نک ر دیک
cutie BESهدهینحا كلام @ 22 وا نود  gh ANل  

 تف الخ قر هلا هب زج ند رافک alle عم اج
 % #%# + ررشلیا عازناو كح یرهم

 (تاط)و (نین>)و تولوا مالساهد (هکم) a rae wb وح (

 eae هر =” Cais {ox}‘ توت ول هدنرل اع ی زءلا دبع

  wish ENE -} 3 Seی دابا تلحر 36

 ) لسم ( ناد  O EET BORNE oرد

 ند ران دبا لتق ی ید وم قرش الا ن تکو یراصد الا

Beige 3 Ne igs sGa) تولوا 

(tree)و( لج )و  ey ot } Aadهد ( هن دع)و  

 e GOS EAM$ یار( هد )کر
 یدلنا تلحر هدنش اب vv} و هدئس هر رعش

(Berets یمسا ضیا دنع ers 
 هلذلوا دتره هرکص لطخن  EFردهید هد ( هکم) |

 ne اط Ala gids و هک ب ول oa تا وا <

sal oSلرعدتفا (مالسلا هیلع)و یدو |لتق بوتلوت  

 ONS دم 99 Le ندا داتعم یی و هس

HEEDرا هب راج ولدازآ  FSH jaور  ors?)یرلناو  

 نالسع ا سا (ناترف ) هد acs دلوا رده

 ندم السا یام دقرد ( نجراا (us یس هتک

+5 oP هعفد (۲) بولوا Cotas Slee ةقاکو Pane 

  a 2و ) ch ae )۱۸.دنشاب(2۷) و هدنسهی
HH . یدلباتلحر | 



۰ 

£ 201} 

 دود 5 حوا قحو شم اعا لوبقر یس را

RE ODER 

CAL 2دیعس نی  

EC 

 Sig rs Ct هلغلو | دا رح نکا یو تاک

 ( Crk.دیعس نب < نابا) | رهف نب |
 هراس وا Ogle تب Bie a Ae دیس هلج <Aig a کا

 هللایضر (Cabs C45 ونایفسیپا ن (هی (glee هدناق وا WT هددسیا
a ARUP geese: Eسه  eee as ue > 

a eg abl تلاک و یارحا 

Credle) Ge!) GLA)هظدرق یب» ) 
 | I ok Jaded< و )52( )23.63( (عیجر)

ac) wsردشملر وب روم ام  ¥ Fe XE 

 . هدنرلءو نع (قاطصم ىب )و (عالق رلا تاذ ۱)
 Ee e ردشل وایرکلا دسم ا

 ليڪو NE دعو و تاج ی low ییاداعیم

 او a شل نم

ae TE 38 

ax) و C452) 
< 3% 

 LS | وا تصد

 aly 5 ىٰلعو ) لدا

 نوا نو را عادولا

 ۱ Eba 2( دناور لعو re (هندح)

 3 %3 ¥ ی دلوا ماعمع اق ه دنرل هو زع

 % یدلغارب pleat هدنرفس (اضقلاةرع) |

 (Bega ۱ هطد ع ) عابس)

 | هللادبع ن ) هلیع )

= PWD= = acm 

 | د  ( Ke) 2حا ر رم هد . valتاک و  zیدلوا

 5 el رہع نا

(alae (ما ن  

 یا
 bY (فی وع)

 یک دو

Eo | bis 
 ام

o>. GDهنگ  



E 

{a ¥ 
pie \ earl gus س amd و (yc) aly Je | هیاور لع | "سم ۰ re Ge) 

=< BD <Ca> aC a= ی راصتالا 

Set و E ها eal $e HH 

x یدلبا قلماقمع lg و دنس Aad و (bly) (ile)۶ن  

۱ ۱ 
wtb, (45) ۱یریک تفالخ ماقما و نسا ( والاردن ) 1  | 

  HOکم 2 36 Sane نوعظمنا

Gall تلاک و یارجا هد (یرشعلا ه oie) دبع ن Cay!) 

 ج8: 3< 45< <C> | دال
 9۶ ىدنلوا بصن ماعمعاق هد(اوالاةوغ) | ole ن (دعس) |

 ۶# ىدلباتلاکو یارحا هد(ع ادولا 22(

<C> <C> CHS 
 تم 3 2 ?p رح

 ا ا + س Ul نم تعصعب هلل او

SER رج < 6 BR = vis Tobe de> هب و ت راد 

 | ردشلوا راذک تبون ot ge رداج هد (ردب) ذعقو |قیدصلا (رکب 9{
 رد نم : تبون هدنوبامه هنا slaw هدمرونع )44 دم) (بواوا (

 C8 = Cr عج =B یراصتالا

 He ردشلوا راذک تو هد (all oly) | یثبح (لالب) |

 ۱ !jock تسارح هدنسهعفو (قدنخ) ماوعلا ن (رس ز)

  (ax as) (315) 1مد  Bo poeدل 2

<CHD> 48 9= 4€ 8 9= | سید 
3k 3 Shae ee یر ols ae G4) | (.داعم ی ) دعس 

 3۶ ردشلوا <p هب هظفاحم تمذخ مد (دحا) || صاقون (دعس)

 %3 ردشلوا یا امر ale ہد )3+ ( رشا ن (داع) 1



+ ¥ jock! هظفاحس هدنس دعق و (دحا) | لسم 5 (az) 

Be in ee rs (قدنخ) تنو هدنسدعق و dandy (۳ ۵ 

1 | Ee ردشلوا راک oul يكنس Aad و (3a) ols! sat ; 

aoe (هج یننأ aly (. pave pte) TT 

[oR اف Creal) 4 Bia 
 (لسو arte هللا (bo مرک | لوسر ,رزوا !gals مولعم AS ay املا لوا

 OY وعوق و eel. Ag ناّقا داع ناظر كن و رس هه > ۳ دیوا :

 قوف هدنز(ه و ) روفوم نمایم روغاو تقفا pce لات هدر (هراخ)
 نالوا تب مور دد Gall بصق راح ah زارا راقا راک ادق ,داعلا

 قوح ر BZ دلروس رشا هلا E DN (C2 وهاس)

 (ole 9 JG ردن "تا YourS و دنا (تنج) لها كءارک (تباحص )

 ay ale Se 2 کلا (دجر ام (ris كتما ( یاهعف)

asad |دا مکح  coeناتو وات  ceeمات  elegy! 
 وش وشا كنب رلت سطح نم ددفا (Cac لکا als) Sa po بح اص

 ws (لبع)و ةا ف (ناعع) وةلا ف (رع)و هدخاق CS واز

 (BW وةنلا ف فوع 5 (نجراادبع) و ةن اف (ربز) و ةنج اف (ةط)و

Case)صاقوییا ن  ANSهد ۔عولا)و ھن طاق دز ن (دعس)و ۾ ( | 

 نب راعساالم اک كن (هرسشع) lel هدنش رش ثیدح fa یف حارطا نا

 دلا Corie apts) Ad راشم cur روس ناش او 53

 اذه ىلع ءان و شکا مازلتسا شب راق دلوا EY مس هم رد وب

 د| لهأ ايشا دیس نیس او ناو فا لها ءاسذ ةدیس ةا نا

 SoG pte ؟هرمذع) al ران الیرو دادعت Ale مان ?eae رب |[
 یسلرب وی & ) 3+( بويع هلد د (ردهدتج )هن اعا لها یرعغ 1

als5! ند فرد السا  ERMیازافت ةمالع  Gam flats)د اتفع  

als) ىا مهر شب نیذلا هرشالا هرشعلل atl Sgt gel eas 
 ات



‘eo 
  meیا قع ن و ردا هب ا ۱

BY (نیدلا لالح) یاینا) كن اک نالوا توس هتعسا (هرسسدق )یناود 

 راک ولا دعا ندرفک ی ولا لہو كفاظع  oeراو دنلوب )< وصعم 0 |

 ید دلوا ناس و یی راذک هعار  ereهد دح ) ۰ ناوضرا (زعس)

 وع وڏو هدنرفس  bes )۱5۰۰( Sr Hlند هبامص (۲0۰۰) لوق
fea} دوخ اب (۳۳۳) رد هوزغر نالوا مانا مولعملردب و «ردنرابع 

  alseكناحصا« رایدلوا بل اغ بو ی رج هلند }40 ۰) بولوا
# 

 :راتسرهل راشم طقفو شا امدا یب راق دلو ا دع ندتنج لها جد

 راث نالوا دراو ( Casندضراءت تلع كن  dleبه رشع) یسمامهلوا

  one Bel eeهلند ( ردکلتنحهب  he wre semeغن دلوا ےکحرا

 Ee صا | (ele هاا (یرابلا + هجر (dtc یراح م اما رویش اشک 7

 له Ae وضر)لها تويا هل او نس هیضق تاور pe won اک مات

 یییدلوا lal (leo) نانلوا هقدالوارک ذ یرایماس یماسا(ردب)
 | (دعدخ)و (همطاف) هصاط ابو (Delos هل دنس قلوا ندناب رحم

 معو نجع هللایضر) هومن راس (تاحو ز) و (هشباع) و (نینسح)و
 هب رحم لئالد خاطر و ام دا بوق یت راق دلوا (تنج لها ) كن (نیعججا

eater54! اع دم تاتا هل دارا  Coهردشع د  a2ابپتنا ه هرد ) 

SRR 6 هع هلا سر) (رکیوا ۲ BR 
7 cy GAS (uk?) a ن (اش یبا ا Calas) یعسا كملاراشم 

 ن ی (’ Cs ieیف یسهجوع كن (هفا وبا ) یردب یسهدلاوو ||
 ( GAtelیلس.  chمت نی دعس ن بعک ن رع  Captتولوا ۲

 ندنلغواقرءل وا مالسا هدن ز وره زور (هکم) مد ( هناشوا) |

SS سو 

oC KL!) 
 دالوا ی هیعرش لاوما لدل ا ارا ندنمودعو تاو کک

i 

 (A ثعا ه یدلبا تابا یتس هيعببط نواب dle ) هتعهللا یضر (
dle ale!(6) و و  aهام (دنحو)  | 

 Es e ccs aie | هدنش اب Cw) Sally مدقا

  et re PRS EF See ee She ee ert Sereاچ  Beست هم * = =



۹ 

tae bE AE Se a ake 3 OU OEE LES ROE BK 

ra aE 

 یبوست

 ی تعهد

 ا س ھے oe ۳0 3۳ و PAL IED byte و دوم دی اف صحن یون E سوی رب تا هه 4

ONEONTA rag Ta aو  

‘ge 01: > |ست  

(e Dh AY ۱نشر و  eu) ett: | 
 1 هل اوت و 9 .(és) فنر e ا

 ! قانچ (۱) كجو هلا هود (CV و تلحر Ite ندتفب دلتوط |
 اواز (هنعهلایطر) alebly (رع) كناتقق (۱)و |

call |ه  Geodeیس دج وز  (lel)سهلا تب  atl eer)1  

 | ۹ (Co» b كل رک ace ( مالسلاو هولصاا هيلع ) بودا لس ) اع ;

 4 : شمردن و ۳ an رق Cys هيت eal deY هلعص و قو رب هص وصع

clots Ffنیذمولارما  Cr)یعر) تاطالای  (ats al3 هردشهربدلیق  

wry Ceti ype) ۱هنع دل وادازا ن دع6> عل هنغل دلوا  ; 

 وا قیدصن لوا ند هج ale یارک (Cot)» Care ءان |
Cg) apo iS all :اعلا  aes4 :۳یتیله اع ناز و شلوا رغطم  

۳ 

 he ةو لو وب \ance (au دبع ) )!daly هیعکلا دبع ) ی

 ebay لضافتو تو صو ناسحاو ی ولقلا og se هدندنع شد رف |

 تب اغ بولوا بو و ی رع هدانا كسک ره یر زا یلع رطاخ ندلجا |

(ol) ||و  (A)هحوو  sj) peبواوا(فیطاو) (قورعم)  

 Keyan (۲) ید( a5) و) یرهیصانو ( dah 21( یرازوک و

 * هلا دبع ۶۶ یرایعاس دالوا راب دابا تف الخ یارجا هک )1+( یا
ys Cee as! cea) رد as ما ۰ هندام e نح رادع @ امسا ¢ i 

PS, faecal) اعطا ن (ee ARS 

Mag CLES رع) او (صنح 9( یستک dll al 
 , Gladeنب (حایر) نی ( CLS GAا نب (یدع)نی

  (CS)ول) ن  Ceسا ترس هدلاو تولوا  rae (aR 2ی :

Gah)رد(هیمورضلا)  * ple)تعاط هرکص هتس )6( ندا افا  
Ur) tit |كانخز ق رەلاق و ا ا هاذ ىب  || 

 ۱ gases اد نالوا یس ob كنار دا مع 8 2 بواو
 سو سو

LMT ss 



o ۷ ¥ 

 یرلقدلوا (wtb Cl هرزوا حدا لوقو )00( دوخاب(1۱)دوخاب

 ٤ (ax ae) ءارانک نالوا ple یداءا تلحر هد هرونم (Cay ae هدلاح |

 جا تست (C5 ول وا زورف) ade Ls و Gale an رلم مک هر هرونم 1

 , ردشلبا تراسح KEL دیهش هلمجو STESS (سوح)وپ

 (دنع هللایضر) كن (هبعش) Cm) gels (هفوک ) Sah وش |
 | ددان یرظاو لثم هد ( زاج ) هطخو رهام هد هع ونتم pie هلیساحر ۱

 ۱ (a) مهرد (ترد) مول لک كن (یسوع) sf satel نالوا

 یورو اضر یوو "هنارا هنلوخد هب هرونم (هندم) هلیطرش كعرب و |
Cora)daS |ذم  ast. efڳا بودا انع یصیقت هلب هر اهظا ند  

 | دنندلوا یراهم هدتعنصقوجر od gh روس لاّوس یتراحت :روص طقف
 | وج اکس هیزج ردقوا هساهل وا ندنفیدثآ لصفم باوجر زاد | :
 pot (سوخ)لوا ه یدنا راددزوس اطعا قیاوص باوج (رداکد |

 | رهش هموق رح هنسو لاعا كان رهز (رج>) رپ هننرزوا یسلا اوج وب
ald)(هبنشراهج ) نالوا فداصم هن رخاوا (یس  OSرتهسلایلع  

 دوحویروک ذم (رج>) 4( ae (rt) ربارپ هلا مالا تع اج

 | شل هر ندنرب (قلا) مانع نوها لامعتسا هدهنلا زاشم دوهم

 | ینوحر و دیش هباحص رفن (۷) ندا قاراک ادف هدنروغا یسدودو

 | SS pV ST ندنفیدلوا دیمون ندنت ایح So یسودنک ت حو حورح

 | ad slots ه ya thal eo نب ”aS Goes هلا ( »< ) ناثلوا

 | (یکعاهب leat) add قازواو استک | سلا ول اع هدنتیم السا ت ده |

 رسا (ولزعا ) hye (gk و ) نو زوا + ید ا رار ديا افتک | هلیاک ا
IS)ه دنح وا كن راغب و تر هناشت هدن رز زوک بولوا (  

as ieهلا انح تیر هي طو راو تمالع  alse galob»7  

 | هنس (نوا)نالوا یفالخ ندع و شم هللا cL We تتح یرلیءاس

b we Lo} (0) ۱لاح ,دنف  | ATM STتم  apeدز دمالسا " 

 ا ۰ صاج ۰ كىلەي @ 3223( هردشلوا مظم هنسلوا لخاد

 e سوسرط ه dm ٭ 43 زال ه ماش ٭ pom هر زرش Opa هو

— ۳ 

AN) و 



HOT H 
| an ee ee er eer 

 مت رکاتسع هدارو کرد دن نام (De larg نیت

JKاعم رب ربهدزو |تدالح  pels abأ تل دیا ا م هلتلاغ  

 ۱ . شعر هرازع ه نزبب * نيمرس * لولد ه gre هیقاطذ۱ ۵ باح
 | (ارکز) 3 )52( («de دیطصتح ٭ هر راس ه ندخانضح

 ه هقاب ٭ ale سابات Cosy یراق دلوا نوف دم ل (مالتسلا ا۶ (

 تف الخ Se وشا) ور @ سدقم Su ed nb * ندرآ ٭ نالئسع

 هد هب راعو) @ هتسداو (یدیشعوا مجد ید ( هنع dil ی صر )هد شن دص

 ots (هنع هللایضر) صاقو یبا نب (Ge كن Ks مالتسا

 جوا نوک جوا بولو ی( رکسعرس) ناولهم مات (عسر) كن رکنا

 هللایضر) aA نب (لاله) aly ق ر هنلوا كنج هلص اف الب هک
 تراغ العاک yet د ءایشاو لاوماو نارخو شعا لتق یس (هنع

allaنالوا لاعا نوجا 3 كکاعص) ین ا واک شف رد حول  

 رهاوجو ایا هجن هجن اهدو (یناتسمز شرف) هلا قارب مان (ردقاریب
atl elasهتک ناالنن د لاک هک دارطتسا ۴ ه رد-شمک  Sole 

 هدن زوم وا کیا هروک هند دنلوا لقن بولوا یعسا كه.اش داب رب ندماعا

oeهجراپ کیا هدنلکش  Col)روضحبیاعص هلیارطضاو روهظ  
 نوکر نیعل ناطیش ندنکی abl روبحم هر راہظا Geode كن ابطاو |

i672 (یکیا)هیمو وک جو عدد Lk \so ‘jy oS هنت روص wb 

 ۱ عضو اهن 959! را ہراب ن !Lp رک ذ كنب رلذکیب بولیسک قوج وچ
Gull ۱و و فب رعت  se (Cables)هلک | فیف هجبا یتبارطضا كک  | 

 | هل روص و و ح الع هنس ob dts كغوج وج . ( رشکیا) نوکر ه
 0 كن (مواک )ی رومد هد Lily ه یدلشاب کما ele زا یینیع ر دارا

 | هر زوا كما فلت ی د یبرکد بودنا كل اله نر هلغلوا deol یکتا
 ّ oad كن (هواک) ندلاحو ٭ راب دتک. تولا ن دنس هفرا كتکو روک

(he)شا زکر هنادیم ییلف  byنال وا مکلد ند ( لا )  

 ail so هنتشک :قوح < oh دیا لتقف یره راب رکج هدل و واو

 ٭ هلو دو



| 

| 

4 itis 

(gist). 
 ندتعد دلوا " شبا یک هروهج تیعجرب

EE 

Gare | ۱یس هکعا الهو علخ  Mahlنونفود رح اسرب موق ره هد هسا  

 نکم كن دما فلت هلا abe | لامعتسا نس ودنک هلیس هی الع قلوا

 الها هلیح الس قلح 7 د ردنا نسح هب (هرافم) رب oma دلوا

 | 4 یهاش تخ ی (نود رف ) SEs! (ite) هلس ار كن (هواک)و

 ا لاعا 4 Los كن و ه رایدلنا .iy یاففا |

  ۳4 Cmتل  oh lokروص»  sell ngیی |

(3h (واک شفرد ate] نودنا تربع Key wc), asl gs ناه دا 

 قو داف ترضح) هکر ای دید obs) شفرد) و (هواک شفرد) و
 )< حد زر ) نالوا جا رز رپ .cls یشفرد وشا ers al) یضر)

aos Dasجاردا هب هيم السا تف الخ ۶ زوحو حارخا ندنفیصت  

 هدنضع عارز (۳۰۰)یناتسمز شرف (رب)ربارب هلکنوب تح هردشایا
 (یلاح رب شمال دیشی او شمالروک یاثما هدالوط عارز (۳۰۰)كالذکو

 هتس هترواو بولید هشود هب (ارسسک ) ناوا هداتش تقو بولوا
el aceسوم ا وکو رار دا سولج ماتا ل ولم بواب دنا عضو  

SR RET 

 ولرود ولرود یر زوا كن (یلاح) روک ذم هکنوج ه oJ lene بسک
 قبال كنراکنریاه هفوکشا نالوا شوقنم ورفو ب زر هلا ( رهاوخ )

 لصوء  ناولح.« use Clade 6 یداروصعو تن هزژوآ

 نداینا دارو ) سوس .sols Lost هینتهرا «تیرکتا نص

ley (Js)وقف دم ءال ا تح مس دیلعو اند  Cowرصضم  

 PM د coal) ع“ :ھد هدلب و) ه دنواپن ۵ هر زدنکسا

 OA Sul هچناهم هن ر dol مالسا قافتالا de ماجایا نا هکنوح

 (ردشمالریدتاعامج ادقعیخ درب بوئلوالتق (نازورف) نالوایواسیر
 سابارط cle» @ ناتسرط  ن از ous Perk < . ئر ٭

wsناس ارح لاعا @  eel msكلر ۰ “ leهو سم مر سما ۰  

| 



OR, Sere ay نیملسآد. | 

 eS! gr dla #۴ alae ا x یرامارک دالوا Caja , هذوک |

 All یضر) دم اف و ىلع تش , (مونلک)یس lly كماارایشم # رک الا

 plane * asl JW ٭ رعصالادن ز * ضايع * مما Ho ( مع :

 ( منج هلا یصر) همطاخ * هیقر * هصدح#* رغصالا نجرا دبع * طسو الا |ا

PHS هنع هللاضر) نیروتلا یذ € ٠ le} RR 

 (سعتدبع) ن (Gel ن (صاعلاینا)ن (ناقع) یردب كلا راشم | :

 همسر نب زیرک تش یورا یمسا كنس هدلاوو Cole دبع) نیا |
 (نافع ) یردب بول وا فام دبع ن سمع دبع نا ببح نا |

Lyfهدم اشا  Slطقفو تلحر  gro lyتش (یورا)  

 ۱] اهلاراشم ی (.Ce (بلطلادبع) ch ( اضیلا کت !مار ||
 ج 9 a ( لیفلاماع ( ی رلب دانا تل اخد due السا راصح ها

 | (sy) دوخ اب (sr) قد هلوا دوجو یارادمم EL یس دس

ae ۱رک :  (ol)هرشع) و ترجمه ( هشدح) هعفد یکیاو " Gp»1 ||  

ex (۲۰)کز سه , ردشملوا yk L راشم دردا تلاخ د an دادع E 

 دعب ینوک هبنشراهج (۲)دوخاب (۲۸) دوخا (A) كنس هلا ذ
 نحو تداهش ay زارحا er 92< لوا naa’ we )4 رسصعلا

 , مدنشاب )40( 393 deg )4+( دوخا (۸۸) دوخاب (AS) ءد اه زا ||

{ie} daly! |ماع دوخاب ناصقن نوک چا رب ندهنس  VT}ردق هتس  

 (Pedal o> Go یضجوا eles لا تفالت |
 (?Gols و + CT (تاوزع) ot pole ays هکن وج ورد رب ک |

ase | :نیس دارفا هلیس هسب الم ایشاو لاوما نائلوا ما بولوا عف او  

 FL نادا او روم هروبه (هندم) ندنراقدلوا لصاو هباتغو تورث یاهتع |
 hy as & ہا + ید و نا سم ؛دا رف دنن ام هل انسحو تاریخ ناناو ۲

 تمام و a دما ۳ en م تداهش اس الا دكرادسفم , ,ath و نیم وه

vu ‘وش ¢ رب دلیا مانعا هر ةا یا  a۱ (یرصع) مور 1  



2 % 10 & 1 
uےہ ت ت  

yal, Rive ie |قافتالایلعو تعج دقعیرک اء( نوک  | 
(aur) |بودنا تعزع هت هرونم  pas)انج یرک اسع (نوب  i) 

 انج یس هقرف (!og po) 9 (ربز) ke col sl (نویفوک)و |

 هدننعصیفالخ علخ كنينمولارمما ها دانتسا ( منع هللایصر ) هب (دططر | ۱

cobs | 1دم)  Carهتسو 8 قیروسنکو  تأرج هبدرواش هدهرونم  

 ی( صاعل ان ورع)و Cane )نالب ردنوک ند(هفیلخ) لبق هرزواتوعد |

 (تنس)و (باک )ندنرلکدلیالوبق (مهنعهلایضر)ی (ردیح)بانجودر |

 هقیلخ هلتل افک ate هللایمر Gar )تانج مر زوا Gb تکرح ءززوا )

orl steیسلاو (رصع) و ردا دمع ذحا  (as| as)ى  

 ۱ Satie (اہہع ہللا یر )رکب یا (ios هنر هلا لزعی مش نیا
qدشا ارجاو |  dy.هیدنا رایدلبا تدوع  Cal) og porدال مات  

 نوعا كجا | عدعت (هرصع) * Sy هلو داصد همالعر , وسام هملاراشم |

 JB یرلندبا تدوع هفرطاوا)و تئارقو حح یی وتکم ینیدلوا لاح |
 ندن KS abl عالطا بسک هتغیدلوا ترابع ندننوعصم ( هبا فلتو

 لاوسلا دعب بیس كل روک ذم بوتکمو اناطم هیحوت هب هرونم ( مال |

ah gh GDمدنع (ردقو مربخ ن دب وتکموب و « مدم زا بوتکع  
 (نوب رب )دورك نالوایراتفتمو بويعا اغصا ییاوص باوج یراقدلا

 هلکم الغ كنو نالواروچ٤ هکر د كنس ) بوشار , هلا (نویفوک) و |

 تفالخ لیا ق Pe ردنکع pF قمالوا لربخ bb SO ردنوک"

 دیهش Gu dnd ول ه نیسلعا تعراسم ache وب oy ( یاو ص ) دوخابو

 ل ركذلا E م رلیدلیا orl هداریآ یی دیدم (رد زکح هدا
 تفالخ لر هت هد هسا cal او همش eit دلوا Jot Ly < هچرکا

 | (لس)ندنفدلروب تققاوم ەي تو هن و po ‘soll ) یناو مر ەدە ١

 Boe Comets 3 یحو هرصاحم یعلاراشم هن ال ود نایت ها

 !Gale لاخدا ag لاراشم !ala‘ ود )3 وص )ه رق ۳ نالب زدنوک]

 هرحاشم تقو هحولبخ di اروالد (Cel ون و (مشاه) ون هرزوآ

 4 4G =e darks لاح و ه راب E gat + قورت تودیا
em eT eرجب  



a As PT oe SEE 

CSE 
SORA rere 

Ut Pal oo) 3 نرصح ah لا !اصدا OED 

 دالوا دهرات ژاک باحصاو (<Cat و ,C5) CHIT لاسرا
 Gar Soll لاغشا ate ذخ هیلاراشم هظفاح یوردنوک یتیراباسناو

ote(رتق) و (نسح)  CA) G2),شر( منع ةللایضر) كن  
 زدق )7: 2 هدهلا راشم دیهش دز ه> رک او شل ہرا یرا هد رس

 كن هل وک ندبا SHE لخاد gh Lad بولوا هراسو عابتاو مال
 ۱ هد apes) 1 PLS ورک ندرب یس هلج هلکر وی مماینح هلو ادازآ

Orleyنوخ  acs ai PoC)هدنامایق 4 هءلاطم  Se۱ روصت  

 (Cor ونب نیرحرب Be هلبارکب یبا نب GA) ashes ندب
 هللایطر) « (ن رولایذ) BLA go ندنلخ اد یس هاخ كن راصت الا

(ateمازعا  clalyمعصلاام  Abدیعس دیهش 6 رابدلبا م اهقا ین  

 ۱ یاران alee و مدت وال شیرش فحم شلاراوا دلار ام

Case?مد توروآ هس ر او  soleسه 355( عدد م لک  

 "ار هکلس هنفرط یکیا بوئوط (Ge OL ید (Kal & GF و

(a glaedمماع نی (هلادبع)وح رسم ییا ن  Geنوسرتروق نس بولک  ) 
 SLL a> J یکیشلاو كس de 5| LUCK وبآ) ,elt acl دک دید

 ندنفیدلوا شمکج و رک بولا یتباوج ید رونج وک یدیا هسروک
 دنیا (Cu aw ولب و دصق ول زو ڪک لوک ندنسلاها (هماع)

 (نامور) لوق des ( یبحمادوسا) دوخاب و لکیه تب رفع شرحرب
 e طاقت 1 دلتا chs ىلع دوخ ابو یدارلا

 Sn یک دروس E نه هر طو se ae ا

 او (عیمس) هدعد .wey Silas ۳ >وا) als او

 قاش AMS ه ردشمل دیا نفد هل نالشد (بکوک شخ)
dsراشم مولظم نوخ ناعا لهاو روهظ ریش بشن ما رآ ج وه  pil 

۱ med بواوا رب oe كنج a, تب د دص یس ede 
 رواج ad هو ig omy و ae SE ES سس بوس

۳3 E5 



& ۷ He 

 . ae pesدنع هعااطم لها ید دنلف مادعاو لتق  otرع |

 قیقر ۰ هرصلارمنک 6 ول هرهحرعما ,.ولبو هترو) » ردلوهح |

  dat apcهللادنع) ردرلنوب یرلمار کدالوا ۰ ید (یغوزول

  Caelلوسر تش هیفر تا  ec Ai! jo) alورع  OLدلاخ##

 * كاللا دمع 3 دلو دیعس # رع  AMSالا هل  ele eSل )رس

 uF e 2 هللایحر ) k Cull+ ما # ورع ما * oll ما دل اع

TERREلوا ما  GSH 

 Balle half be} gto cca pti او یو اد رشع یئاهعا
ieوبا) هیلاراشم  (Celso leلاح هد(هندم) دوخا(هکم) و  | 

 eis كوّناهنب دسا Sis همطاف) jake 7 هرزوآتیمالسا
 دامادو ردارب لزرع دنفا(فی ها لصفا هللع)تداعس بحاص ت تاخاوما

 }\ E ofa وخان (۲۳) ندنرع او سا

 كنىجر یس هنس ag ۰ 22! ماع) عد لوا هنس (۱۲)دوخاب ۰

 | نامز كهاش(نمره) ند bs aS نیطال سو ,دننوک هعجیب(۱۳)
 | یراق دلو ا,دنشا(10)دوخ !LEW} 5 34b5 دوش dle دان ای هدنتذطاس

sit ans Yea(دعج)ر قرهلاق نوک (۱۶) هی رخآ یناضمر  | 
 یعجوآتواوارا- (A ندفیس كان رهزیمیدروا كن وعلم( دم نا)ینوک
 St js (are هللا (ge نسح ماما هردشمل با حور ملس و راز )

 هدنفیحا یرهش (هفوک ) دوخاب هد(خ فح ) Ge شعنو ادا |
eel | |هباوریلعو ,دنس هق را (لدصسم) یرلکدلیا تماماد  (ance)روم  
Sar |هحوز ها  ob og Janne:یرلتهالخ ندم ٭ یدلبااهلا هذن ربق عقاو  

GDیرلتداهش بیس تولوا هام (9)  | Sales tیدافم دارطّتسا  

 | (نجرادبع) ندنس هفناط ج راوخ هکر دلوقنم  دارطتسا # ر د هرزوا

 ادع نر لر ) see Go (ورع) wl < یدارلا مر
 ob ن sate نالوا فلت دنس dad g (ناوره) 9 داحا هلا ی ىلا

Pee fabaكنناضمر هب  Cask) aS SOWIE 

| 



oe د 1۸ 

 | ی( ردیح)ترضح یخد یرب زخم ly (صاعلا ن ورع)یرکید
 کر ادت حلق ولرهز oy SL Gas لبا دیش Cys هللایضر)
 هسصع (رکب نوچ ) وهقشەد (كر ) e ک Ay هعلاطم

 ا 0 اتم بحیوموو تعزع هب هفوک ( جنا نج راادبع)و
 tk oe) ماع ن, لمس ) ندا oe اکو هن ر كصاعاا |

 ٹر هکعا انجز ملتروصرب date ند:غولب وا g(a واعم)و كاله

dehنوتفم نږ برا متون هد (هفوک ) ناخ ¢ لم یا) هد هسا  

 اف د 2 مان (یدع ن Fe , ماطة) 33 دلوا

 ددع(۱)ومالف(۱)ونوتل!(۳۰۰۰) هروب نحو شع ود هنسو زرآ كللا
 یکیدلیادیهش (هنعهللایصر) ی (O27 ترضحو کیدرب و(هداج)
 یس هداز عواطعا ler, jis هتکحمدنا لوبقو میورت 5: ,elo دعت

 Ap زا ثم ab راتقاف ر حش الا ةر ن (بیش) هل ا(نادرد)

aleeیطر (اضن رم)بانج ه یدلبا امساو قوس هنکو ایر هن  
ateیرلنذوم هدنکوا 0( 59! یرلع 23 داتعم یرلترمضح ال ولا  ol) 

(CLE!هدلاح یییدلوا ام هللایضر (نینسح ) هدنژ هقراو  dr 
 ندنکیدلبا تفداصم هب 7 UT لوا هدهار یاتاو تعزع هشرش |

 (CSN زکلاب نکل ء رایدلیا de هلک انرهز فویس ندر یوا
 شم روس ان منزرب كر هاک تسار a رلت داعسرس ge Oey "یخ
 SIA نی لفون ن (ante نکر ال اص هتفارطا روقع بلک لواو
 Gly هرحالا بولی دنا سدح dil تس د رد ن دتفرط (بلطلا دع

 ۳ رو ك یس ءدلاو كولا رام هزار و اوس

 شابا هیعس (یلع) هرخالاب (بلاط ونا) یراردب هد هسب (ردیح)
 (اضتم) و یر هک (بارتوا)و (نیطسلاونا) و (ننطاوبا)و ۱

 هولتوفولحوک . ولزوب هحرمسازآو (JK ء ردشعا راهش | بکه لسا
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Shy!یرهددعتم تاود هرزوا  sialyl:هدلا ع  edlyهعفد )°( 554( وا |  

seh st |رک دال وا ۰ دنا ی  | a? <i3 نسح #  

ANS 



Oe 
Mey الانیس> * لیع lel * دجا × نجرادبع Hallie # FKL ز 

e زد ران نادننا رضح ( منع هللایضر ) * نس ہا eo i ۱ 

 DSRS + ثلاثلاماما اه

 نی (ىلع) نی (نیسح all دبعوبا ) !gusty لرشع ىتثا فسا
 (فط اف) یس همرتسحم ally بولوا منع هللا یر (بلاطیا)

 Bete بقلو ( سو ade هللا ىلص ) هللا لوسر تش
 و (Col ae (ییلاتناعر) (بیس) (دیهش)
 | .دننوک (یلاص) یب )4( كننابعش یدرد dato رد ( هتلادبعوبا)
 ژل دوخا )°( gil (or) تولوادوحو ?Gls ".داهناب هد ( هن دم)

 . دنن طلس نامز كهاش(رابرهشو)هدلاح یکیدلبا رو رم هام ( یدب)
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 هللا 62( ( EE یسوم ) یرامو د ییاملاراشم هنر زوا یونعم
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 یغوارب هدنما (یدهم دم ) نکلاب كهلاراشم ¢ ردشلیا تم اما |
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 ies alts“ هدنرهش دانا تشه ( دادغب ) هد کاو Cree ) ی عل
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