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 دڳ تایحالا ةضور هجرت نم ث الا دالا تسرهف

 یا دصعم دم دهه

 رالوا تبثم یی دلوا یاوک ل صوت

 هاك لداضفو تاادع ن ايب

 راناک هناعا لوا بودا تقیس هلبا مالسا ندمارک با
 ناشبا تیاعرو ها صد ثا ضدنا ۱

 هراحک ترابعط دع نا ۶

 هب اب لاحر تفرعم رد لوا با ۲

 قبدصد رکی وبا بیقات هجو نایب ۱۷ |

 ن سا غیا وا قوم کرک هناسا كءددص ۱۸

 یيددتا لذ یلامو سه هدنل وب یلوسرو هللا قب دص ۳۱

çثیداحاو تانآ ضع؛نالوا لزان هدنناش قددصباتح نددینآ رقتانآ ٤ 

 یس ا او صاوح ضد كه دص ۳۷

 هع رش تداحا یکیدتا تیاور كه دص ۹

 هظعوم و تاک صعب یو رم نده دص ۰
 رک قددص هدا رک د ۲

 رکا قیدص س ویلمو لوک أم رکذ ۰
 رکا ESE ۸ کد 3

 لاو ها دادنرا لهاو یو لع دص أ

 هر و ن كلام لت رکذ ۳

 یبرسضطا ءالع ربخو ن رڪ لها رد 0
 هرهمو ناع لها هدر را د ۲

 نع و تومیضح و هدنک *هلبق دادنرا رکذ ۳
 یکیدلبا تعیب ةرکب ییا رضح كابلع ترضح ۶

o1 ۱قلدص رکبییا د-هعرد دی نا و حجر ك  

 روا نالوا عقاو هد هم یکلبا ندنتفال>ح ته دص ۷

 نی یجچوا نوا ند نره ۱

 یرمها و ماش فرط قارع تناحزا دلو ندلاخ هو را د ۳

a: eنداشحا  
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 ل وهرب "هەو د 1°

 یلاوحا كن هئراح ن یم هدفارع ۸

 رکا قلدص ت اف وو تدالو خر ٩

 ۵۱2 هما یر باطل! ی رگ وال ۳

 نینولا مای قوراف هيس هجو ناب ۶
 هند لات هللا یضر رع مالعا تیفک رک دذ ۷

 یت دابع ترک و عروودهز كقوراف ۸
 ید درویب ناب رغو نافرءض لاوحا راسا كقوراف ٤

 یتلادعو قرمصد ندلاذا تاب 12 تر ۴

 تابآ نالوا لز ان هد-:ه> قورافرع ندهبنآرف تاآ 1

 ث.داحا نالوا دراوهذتلیضف كاو ۸

 یصاوخ ضەب كق و راف رع ۴

 ق و داف تاو رمرکذ ۴
 ی رلتظع ومو تاک ضع كقوراف ۳

 قو رافلا رع هیلح رکذ ۵

 ی د الواو حاوزا كقو راف رع ٢

 یناحوتف نالو عوقوو رع تفالخ تدم ٩

 یدادعسا ندقوراف كن هنراح ن نف ۷

 دبط اقس راصح حذو رکسک هعقو رکذ ۱
 دمع وا لتقمو فط الا سو هو ركذ ۲

 قورا لا رع دهعرد قثمد ج ۹
 روما ن الوا جج ېب هبسداق 45و ۲۱

 یوصو هب هبداق كصاقو ینا ندعس ۴

 میسر لنذو ر رهلا هلرل رک د ۸

 نآ باسو هرصا رهش ن د کر اش رکذ 99

 ن رمساقو هبفزالو صج جو مو زا ج سم قو رڪ ذ ٩

 بلح و هک اطااو ۰

 سدقلا تی ف رکذد ۷

 نزادمو طاب اس ولب او رس رهد حح ۱
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 ناواحو ال ولج حد رکذ
 لص ومو تیرکت حف رکذ

 یس ان كن هفوک رهش

 ترڪ حرا عضو

E 
 ییداقو كنهنس ىج زک س نوا ندن ره
 ی اوو کت هنس یجنزوفطنوا ندنرعه

 یعباقو تال یک رکب ن دنرعه

 دنواهن عفو یییاقو كلبب یجترب یمرکب ندنرعه

 ییباقو كنهنس یجکیا یمرکپ ندنرعه
 رططصا و سر افو یعسب اقو تل یشجوا ی رکی ندن رعه

 یک ك راب ربغو ناتسیسو ناامرک و
 دنعیلاعت هللا یر قرافا ار تداهش رکذ

 ی رلبج احو لءاعو بت اکو ینانوو یئدالو میراث كف وراغلا رع
 هنع هللایصر ن ر ولا یذ ناجع تف ال

 ییعلت ی رونا یذ هرضح لوا

 ینبدلوا قرمشم هل, اناعاو مالعاتاود كن اع ترضح

 ىت ادابعو قافا كناعع ترمطح

 هب ارة تابآ نالوا لزان هدناشو شخ و مضاوت ك2 رونلا یذنامعع

 دفن رش تبد احا نالوا دراو هدنفح كن رونلا یذ نامع
 یک اوحو ناص اص#>ا ص! ت ع تر

 یاو رم د دع كن ا۶٤ ترمضح

 ییاع>ا ظعاوم مالک سە! كنا 2 لوا

 یش الو هیا> اد |يع ترص>

 یدال واو حاو زا كن روا یذ نامع ترض

 یکددردتبا عج «دفحص*ینآرق ندقارواو فص كناغع تروح

 یسواح یک تو ا دیس بلد روح لوا

 ااو نالوا مهاو هد ده لواو یفالخ تندم ك یع ف سے >-

 ث داوحو ۰۰



ga mE6۵ زن  " Ob ai:یوم نوش تک کف  

5 ۱ 

i7۳ | 
 | دودحصءبو دیر دنکس او یباقو كا ناس را یرگب ندنرح ۸

 1 یر ۰۰۰

 مود دالر ضصب) حو هن مرا صو ناجا رذآ تا ؟د ۹

AFهد رفقا " هور ءادتا  

 ې هوا هنس 3 5 ند یه ۳

 یداقو كالى ګد شراب ندير ۹

 ییباقو كلب ی 2 ۳ : ندنرعه ۹

 یباقو گال یجزوفط یرکب ندنرع* ۰
 یل اقو كل یک زودوا ندنرڪٹ ۶

 یباقو كلب ی هر زوآوا ن دنر ےہ ۳۹۸

 یباقوتالبب یصیازونوا ندنر ےہ ۳.0

 یلاقو تال یج>وا زودوا ندنرم ۷
 یلاقو ئالد یج در دزو و اندنرعه 1

 هدند دص تف كناځع ترمع> و ییداقو تال ی! زون وا ندر ٥
 یراداسفو هتفو یراهجوت هد دم تالداراو ساوانالوا ۰

 یداهش كن روشلایدناعگو ۰

 اینا كنداوح صدق ام اکاویفالخ كن ههجو هللا مرک ی فنر اا ىلع ۳:1

 | یراکد زتسوک تقلا هب ىلع ماما كربزو هحلطو هشناع ترمضح ۷
 AE قو كرم ام ن هلل ادبع ى٠ اع ەل ۹
 نايب كلا وحار نم یمن دعیح هرمشط ندهرسها ۰

 ینایەترلاماع همالسا راد صد ی اع ترمعح ۳1 ۰

 هنززوا یلع ماما بودیک هپ هکم هلیس هناهب هرع رب زو دملطح ۳
 یراک دا قافلا هجورخ

 یکیدلبا al کم هلام“ ما كیهسلام ترص ۹

 دیطو كن فسااص ت وردنوک توتخم هب ع ماما ك هسا ۳۷

 یاد روب رابخای معصلایفام ل مبزو ۰
 هنرزوا كتع اج لوا بوردنوک توتکم هب ىلع ماما كل صفا. ۰
 یکی دلی را مالعا ی رلکح هدا جور دو 9 ۰

A:ےےط دیسک 5 کا ۵ ےہ ۰ هرسه) دداا ر 5أ  

 گر دردنوک هان نوح دد ااو ۰.

 ییلدرور لاسرا هادناح دفوک ی س> ت رص > يلع وا ع ماما ۳۳۱



 ینیداوا قطع هدرات یذ هنیرلرضح ىلع ماما كنترفلا سوا ۸
 یلدروب لاسرا مدار راه هد هردو دیلط كناضترلا يلع ۳۸۹

 یک ردن وک همای دنه هشلاع ترمضح كاباع نيم وااربما ۰
 یراک 2 ارعساو نوهبش هه نح ن ناعع رب زو ولط ۹۴

 یی درویب لاسر ا بونکم هی هرمص نوعا داشراو حه كناد رم هاش ۶
 یراو- نبعک نو2 اج ورخ ەخ رزواییع ماما كن هشلاع تر طح ۰

 یتیلد راعیح هرمنط ن دنا مف ۰

 ها احرس زو ےیلط یسانع نا نوا ھے صم كالع ماما 4۰۳

 یهروهشم هعقو لا برحو یچبدروپپ لاسرا ۰
 هح الص بناح ندنژرارمصاو دا ع ىلج باعا كنيلء ماما ۱

 ید دود توو
 یا داوا لوتعم كز هولط ترە ۳

 ینبدنلوا لتفو یماح ارم كرب زترض>ح ٥
 یاد رویب لاسرا رب "ربعآ یاتع هب هشدام ترضح كنيلع ماما ۱

 هب هذه هلبجوم نیاس رلا دیس تدص و هب هْسا اعكندنم "ولا ریما 4۲۳ |ا

 ینبد روب بیغرت ماسک ۰
 یدک هر 4 دم ند هرص) ك ےھت دص ا ؟

 بووا هبطخ هد هرمصب ندنس هغوو لج برح كاد هاش ۰

 ییدر ورخ نددبرغروما ۶
 ینایب یلاوح!لراب رصهدن. الا ییفالخ كاع ماما ۰۵

 یراک دابا باط ییاععنوخ بو داع ام دن وه واعم كن ءهطلها ۱

 یس هبراخ هلا لاه رشا كلام ۶
 یییدرویبلاسرا هنا هبواعم ین لګ هللا دبع نو رج ریما تر طح ۳

 ینا دقیح هربنمهلب یا كنه واه لرخص رگی هل اد. | .٩

 ی اوج كب وکم یکیدر دنوک هان اح نادره هاش كن هواهم ۰

 نالو عوقو هداننا لوا بودا هوت هدناح هر واغ» يلع ماما 1۷

 فا گن اس |تنداود ٩

 یکنح هل اروعالاوا هد هنا ددعخد لرشا كلام ۶



 هبهیراسحت لاح تبقاع تولوا واک ند هطاصم كنيم رف ۲

۳ 
 رات ءا هند | روهظ ندیلع ماماهدیفص :ا وص ۰
 یی داوا دیهش رسا نراع ۶

 یاب گعلاقو ضب نالوا مزالیرک ذ هدنیهص برح ۷
 یسدعفاو ر رهلا للو یرخآ كنکنج نیفهص ۱

eیس هلرح كصام ن ورع هل ار كنه وام  

 یع اعجا هدا دنا همود كشن رو 9

 یداهش كرد یا ندجو ینافو رشا كاام ٩

 هد ردن وک رکشا هب هر زج تالو كه, واع ۳

 یاب كنور ندنلاو>ا حراوح 5:۸

 یک

: ۵ 1 ۳ 1 
 تا دم هاش هد هنس ھ2 رو نر رع ۳

 ی

EI ۰ 
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 كوخ هداز یلکی
 یراقدلوا قفوم هتس هجرت

 3 زامان بابحالا ةضور

 دلج كنفيطل

 رد
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 هبکک ودلآو دم هماخربخیع مالسلاو ةولصلاو # نیلالابر هللدا |
 ارقي نیس ناطلس هکر دنشورو ها هنر صإ بارا ) دعداما ) نیمجا

 "هرهش هلا ناسحاو لدعو نافرعوع هک ییاونرش ییعرم ندنسا ما |ا

 رد نغتسم ن دعي ولو فد رعد هل.رج بقاثمو هلیلح ران ات واو قفا

 حس اضتقم ( سالا عف نم سانلاريخ ) كروب نرم هیاع هللا ةر |
 ىلع لادلا ) ادعام ندنعدلوا یافنصاو تافل یا دیفعو عفان

 | لاسلا هفرمو لاح شوخ هداج *هزوح هصقادصم ( هلعافرخا |

 | فیلکتراهلأت ها بسا هن رلتم س ندنرلبلاغ نفد هالضفوالعنالوا |
 قو> ههالادامع هلکم رد اد او فینصت رلد 5 عفانو فیطا تودنآ

 کاو رخ الا لصفا ند هلج لوا ردشعا لا صا عدا نمو دنا وو

 ال وم ف رعلاو ریسقملا تاجمکا هودقو تی دا حارشهدع نیعرونلا 1

 1 ینرس ماغیخد هن رلترضح هللا هجر بسلا هللا لطف ن هللاءاطع

 | ن اتو ناو لاره اشم تفرعهو لقمه يالسلاو ةولصلا هيلع

 فٍ i وعج تاک ئ ف فلسو تندحءاورو نیمبات عبو

 < یا ۶



 تماس بتک یه اللالاشما یخ دروب نمیانالوم بو دا فیلکت یکغا

 راسیتخا یرانآو را خا نالوا تباث نر راوودیلاومو ربسو ثبداحاو
 فیل تو عجب فیطا باتکربهدنمان 46 بابحالاةضور ۶ بودیاباعتاو
 هداژ یلکب رهشلا یواسنغلا دو ریص ملا رک رف وب ید شا

 دبش هل طدو قئاشوت تب هه تم كروب نع باتک هب ویعرسو هن ولذ رفع

 قلا رګ لواو یراد رخ كفزاعم ناک لوا دن دم تدم بولوا قشاع

 هلا! یھلارت دوت قاس( اهناقو ایهنوه محروم الا )نک مهارت یو

 تج ماش بودنا ته هزا ۶ ر هس نوا ماللسالا ج ضا ٩ رفءادا

 او هام ی “در وط لواو لاج تحاتص بر روا هتل دراز ه هاشه

 مک هو ظو ظح هل دا یە دهاشم و هلرقوذیس هعااطمهدرالو هلو ال و

 ند رع زلتسود صضااخ هد دلو | عقاو تدواعمع ده یصا نطو قردلوا

 ما یس هداف ماع یف كروک ذعباتک یسدضعب ندزع رلعدم قفاوعو

 رد توام وا هجر هیر ناب زندیسرادنا ما نوڪ وا

 ندلاتتما_بودناءداب زیا او ار | هدیگیدش اافعتساوراذتعاک دنچ ره
 مدتا هجر هقاطلاردو لع سینا د صم روب نم باتک هل هالو |هراحیربغ

 م اک ه كن رف توند ن الخ و ن د ناوخ | نارو رظذا هما هراتع ی هج رتو سا
 هل ط٥ نرش یا ظ تلا یب هجر و هکر و وازاپ ن دن راق افشا نسا و قالخا

 لب وان لب اقكنناوغهو ت الز نالوا عفاو هدنراق دروچ نر نحو فرمشم هل

 ندنرلنالواح الص الب :اقو حالصاو می" هلیهر ؟ و فطا ق ینیراناوا حد و

 ی ۶۱ ندضاربعا و ضامعا هلءتصو ودع

 لا هءاع و ناعتسلا هنلاورأ هدیاداشاد هلن اراهعتسا ن دات ایصعتو دان

 ډک یناب کیا ہک دصقم یھکیا ندا حالا هضور نانک ل
 د نیعجا مهملع هلن اوضر ردهدنناس ىلا وحلا كنار دلمنم

 < هم دعمرپ مدع«ندغو سش هسلصا دوصعمل دصءملواو «

 د لعوی رلدلادعو ند رعت تشاوص دمدعملوا هکر وئلوا ناب #۴

 36 تنبرلنلک هلا ءا لوا كن هيجان هفرفلوا و یراتلیطف م وا
 دم هم دعم ¢ زدهدن اد , ايعا كن راب اھو تاقبطو »۴

 سذ رد هتسانعء قایا را هراگ و ردغتشم ندیعحص اع هک هلوا مولعم

 رواوا كود سک ی >اص تاک یساعم مع وا طعم ناوک



}4{ 
 | یییدلوان هو هکر او دەب هسک لوا ییاعص وهاس> یس الطصارلت دعاما

 | هلوا شا تاق الم هل راترمضح لسو هيلع هللا لص ربمغب هدلاح
 EN شجوک هدناح و

 هسلا شعا لاح تدر هدننایم 9 یکیدج وک ندابلد هلناعا هلتقو

 هدلاح ینب داوا نموم هسعک رب سد زدلکد عنام هساص جد

 دن یههلااذوعنهدعب بودا تاقالم سو هیلع یلاعت هلفا یلص هلترضحلوا
 هنن e دنئایح نامزدوخا هدننایح نامز كلرض وا هدعب بولوا

 هن یشکل وا فسلوا شلوا توف هدنلاع یمالسا بودیا عوجر همالسا
 هللا یضر حرسییا نب دعس نهللا دع رواوا شلوا هدندادع یبا
 لوا هنب بولوا دن مع هرکصندنم السا هللاب ذایعاا هک یک هنع یلاعت
 ع وحر همالسا هدننایح نامژ سو هیلع یاد هللا لص لرو رس

 یدنک ثشاویدابارورم یناب و حرش هداوا دضقم ےکتن یدیشعا
 ینا یدیشلوا دتره هدنتف الخ نامز هسنع هللا یصر كرکب وبا هک یک

 لوا رب دروتک هثسلحخ رکب وبا هللا لوسر هفیلخ نودیا مساو ذخا

 یدنکو لوبق یتعالساكنا قب دصاارکب وبا بواوا نام سم هن هدیسلحم
 رد ا لوش سب یدابا حاکن دععو ج ور اکا شادن رق زق

 نالسهدوخاب وهوا س هما عا تاق الم الص اهلا سو هيلع یلاعت هللا یلص

 وا شاك هعالسا « کات جو دخ 0و انوکا تا ام ی ھوا

 هرکصذ دک د تا تاقالم هترض وا هدنااح یالسادو خانو یک صیق لوس ر

 نا هلوا شچ وک نداد هد لاح یدادترا بولوا دت رههللاب ذوعن
 یعح> فلان بیان + هع رو هبا ضن سهو یب ؟ لطد>

 یرلیضهببودیا فالتخ او ددر نام نکاورار یا یا خص را لوم لوا
 یراضمب راب دیدردناقالمنالوا هدننامز یروهظ تویندایح هلال
 ید هت االم نالوا مدعم ند امز یروهط تو بودا مت ید

 بهار ءاربح و لیفان ورع ندب ز هرزوا یتا لوق سپ رلیدتبا راتعا

 هت رضوا م دقع ندنروهظ توبن هکرل هسک هجن لالما رنو و
 | توبن زونهو رایدتا قیدصت هنغجالوا یربځیپ نام لارخآورلب دشواق
 هدنفن رعبا درا هلوقم لوا رلپ دچوک نداد نیدم" ربا هننامز
 ندهعا ندا فی ات فیاصت هدیاحص فد رعت رارواوا شاوا لخاد

 ± یرایضءب #۲
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 | یرلک دتا فیئصت بودبا دسع ندای یزو وقم لوا یرلیضعب
 | لوا بودنا توکس ید یرلیضب رای دلبا داریاورک ذ ن رلعا هدراباک
 میر لوا لوف هکردو زهاظاما رلیدع ارک ذ هدندادع ییا یراهلوقم

 ارب ز هلوا تاقالم نالوا هدننامز توبن روهظدارح هلال م بولوا
 ت رضح هدننافنصم روهجج نالوامقاو هدنص وصخ باصصاتفرع«

 هم رک ذ كهللادبعو هاربا ندندالوا مو هيلع ی لات هللاییص كربشپ |
 ١ مها را هکنوعکنا ردرلشعا صارعا ندنرکذ كجا توتلوا ضرمت

 | ۰ دیلهاج نامز مساق بودا دا وت هدننامز یرو-هط توبن هلل ادیعو
 ند اوج ةلجج هللا دبعو مها را هلهح وول یدیشعا تافوودلوت |

 ءالع هح و رایدتا راتعشا سم الوا ند ا كمما بواوا

 | لابو لق اعدا رم هلا دلم یریضءب بودبا قالتخا ند
 ۱ كرك بودا مي ید یرلیضهب) رایدید ردنا اء نالوا هدلاح ییندلوا

 اسو هيلع هللا ىلص هریمغیب ترضح نوسلو اربغصلفطل رکو غااب ولق اع

 ءا ع )ردد رداخاد هدندادع یبایک هرکصت دقدلوا قال بوش واق

 ا ت سطح ر هه رک راد اتودنا ج ر لوا لوقت اجر ندژدح

 كنح نوح آ ني زغا هدقدضوط كم السلا هیاعتلاسر ناطلس

 ا رداکد ندیاعع هداشا یراک دید یلافطا صعب یرلق دروب

 فیااتینالع دعس یانا ظذ اح ند هلج لوا ردرلشعا ےب رم صن وید

 ۳ و هلع هنا یلص كناطاس نرضح ہدنلاسا رم ںاتک یکودعا

 ۲ ندنس هلوعم ادغا يتو اكر ت هدو دعوطادسا ەل بوجآ ن زغا

 | لذ ون ثراح ن هللادبع ندنس هلج لافطا یییدوق هنسارب هنن نغآ

 | هل ذیصالو هلاعدو سو هيلع هللا ىلص یبلا هکنح ) هکر دشعد هدنفح |
 هللادبعند هروکذم هلو ( اعطق لس رم هث د حوا كدا هل ةباورالولب
 هيلع هللا لص ىلا هکنح ) ردشعد هدنناش یراصدا یلط فانا

 | لوا هجر دعنوبسب (لس رم هشدحو ییباتوهلب باور هلفرعبالو )سو

 رل رولواشاوا ندنس«ممزنیعباتبو.اوا ند اع هلجج لا ةطا ول وهم |
 : تودنا جر یا لوق تع اجر ندن را رخأتم تیدح نفامار)

 توشواق ههان تلا بر ترمّهح هد ری مدعو تیاوهط لاخ هکر ایدعا

 | ردن دتتیح تداور یی داوا لس ص یراثن دح یالافطا ندناتأق الم



۴ 1 
 ۱ ی راق دلوا فرشه هلءفرش قلوا ین الو كءروک یترمع> لوا نکا

 هاش رند د رارولوا دودعم نږ اا هلج د رنا هلیس هطساو

 ردا تلالد هباطهوب یرللع ین هک ارکان دبا فیل ات فراصت هدف ردم
 رل دتا رک د هدادادع هیاسح ینلاثما كلاو قلدص رکب یا ند ار ز

 یاجوا ندنن فو كالسو هیلع یلاعت هللا لص لوس رر کب ی ان د هک وب لاحو

 ین اعع مما ہک رل د |یالتخاو ددرتاسک كلذكو یدشهعوط هک دادم

 ید ههتش ههاط نحو هک ال هسح و ردصو صح یمهءدایب

 یلص ریمغی ارز ردلماش یخد هنج هکر داوا مخارلوق یمرواوالاش
 لها هفاط لواوردشلوا ٹو بم جد هنس هةناط نح سو هيلع لات هل

 نج سد ردراو د یهاع و عیطم هدشارا كرلناو ردند-_ةءاکت

 دیلی )سو داع یلاعت هللا لص كرب مغ ترضح هک سک رھ ندڏس اا

 شلوا ندنس هلج ییاصع هلوا شمروټک ن اعا هنتر ضح لواو بوش را
 هیلع هللا یلص لناطاسلوا كعادع ند اضص "هلج یەک الءامارولوا
 مولعم یتیدلوا تولوا ٹوعبم د هرزوا یس هه ر اط هکشالم اسو

 دودعد ندبام هسا یداوا ثوع جد هرلنا ردق ودوم هل وا

 د هد هلثسمو هدن سارا نییاوصا نکلزا وا هدا وارا رولوا

 ياع ییاعت هللا لص نرضح لوا هک ردلوا جار لوقردراو قالخ

 لعا هللاوردلکد ث نوع هرزوا هکنالم لسو

 هک رونلوا نارا ثا نالوا تثعنغد داوا اص كص $

 ناععو رع و رکب وا رولوا تبات لار اونا ینیدلوا ییاعص كے

 ع ويش رص اق ندنس هجردرتاوت دواب یبکهرمشب» رم او و
 كرلناو هبلسنب ماعو یدسا نص عنب ةشاکع رواوا تباث هلت رهشو

 ندا نوجا صح“ ر نت هک صءددوسخ اب و ی 1 اما

 ركنودنک ید ص لوا هکنآ طرشد رواوا تباث هل را رابخا وید
 ندنسهلوةم تاثکعاتداعیساوعد كناو بولوا شع !اعدا غل دلوا اع
 دع نادنس هلج یناصص ی هسیک لوا نیعب ات تا د وخا و هلوا
 ناسسعط زوشب ن دنر هک ییدرام دوجخن عب ر سپ راهلوا شعا
 روهطهر ص لب یر کی قلا ندر هکیدنهنترابا وهر تب لس زوعط

 لواو كدروک لاج كرابم سو هږاع ین هللا یلص كلوسر ترضخ بود

 € هرس



 و
 ی راوعدو یدبا رلشعا یساوعد تبیاحصوبد دتا تبعص هلت مط
 ع ضص» هجرکا رزاعل وا نده ای هلج هلغءالواناکما لباق اندا

 هلیدامسا برق و هب رد فرش لسو هيلع یلاعت هللا لص تكنرمضح لواافرعو

 ۱ 5 عیب ر رول مءاس هذ دلوأ یرلبغشو ق وش لاک هغ یلاعدنس لیصح

 یراوعدكرلثا نکلرلشعا تباورثیدح ندرانارس هطسا ودوخاب و
 ی اعت هلا لص هللالوسعر ترضح ردشم اعا لوخد هناکعا تڪ

 ۱ هناع هذه کتیا کتارا) هدب رم ٹتدح و س ےن یتافو للسو هيلع

 1 یراق درروب ود( سد سفن ضرالا هجو لد وه نع ةنس ئام دهد قبال

 ك رار و نموردیا تاالد هنن رلودلوا تذاک ك رل اوعد كرار وک ذم

 زا تعاجر ندنراک ث.دح هءاهکردو دیس ر ندنرابذک تامالع |
 ی را لیعع"ا ن د هللا دعونا ماماو لبنح ندجا ماما

 ن

 ۱ ن هللا دعو یم راد یدنفرعب نجرلا دیعن هللا بع دعوا ماماو

 تلحر هلبلط یلاع داتسار هست رع هشت یاشا كرات ول ودیج

 داتسالایئالث هرانارلیدع اراطقاودالب مسوراتخا یرفس یقاشم بودیا

 دون ع رو یدنه نراباب رکا یدالوا سسم یربض ندد دح جاقر
 داسا ولع راز :رعروک ذم هتبلا یدارالوا یا راد.وک ىلاثما راتاو

 ید زررپ دشربا هرانآنی لودنک بواوب نسی رپ ندرانا نوا یلیص# |
 یدباردا تاور ثیدح ند رلنایس ر ندشدح دعا تاق لا الف

 شم الوا عومسم یوارمانعب رو نترایاب ندید ها تاق هک ی لاح |

 | اما هک یهذلا ناعع ندجا ندم هللادیسعوا نیدلا سم جش |ا

 عب ر رول ن هدا کم ان لا دتعالا ناربم ردندنم العا كنم اا لاچر
 نار ردشم زو هدنناش نترانابو رتفم لاجدوه هک ردشعد هدنعح

 یع داف ذن یس دعب رهظ بل رال, لاحد میش نترام كيرداامو یدنهلا

 هل وك عمو هل وسرو هللا ىلع ًأرجا ذهو نوب ذکیال ذبابصا او ذبحلا
 | ثیدحنفو ( لاحاو تذکلا س نم 4 رشک هلج هیلعاوبذک دةفاناذک |ا

 | كس یکیا وب هکر دراو لاغحا هک ردرلشعد یرایضءب ندنرارخ تم
 || هدنامزرب ند هنهزارلنو و هیلوا یرادوجو هدجراخكعب رو نترایابنعب
 هد ده ناد تعاجح رب ندناعدتنمو ناباذک یا زهیلوا شلک هیایند
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 جور ین را هلطاب بهاذم ودنک و نوڪک هنا ادب للخو هنخررپ
 ندرلنا ود رده تادح یه رغروماو تببذاکا ضءب نوعکمتیا

 یتنعلرشكنب ربمغیب ودنک یلاعتو هاه“ نح نکارلهلوا شا تباور
 لوو تاق هعا لودعوردشعا طوح ندنر هاتفورکم را هلوعم لوا

 ر ابخاو ثداحا نادان هک هلیس ه-طعاو تع اجر ن دنابا هلحا

 ندیبنخرشهدن امزورصعر ۵ هرس كرلنارا ردرانآ ورارهادوقن ناغارسصو

 مههاوفا هارون اونطد نا نودب ۳ ( ردشعا راعوحو را وع فشک

 سکناره 3 زورفر دزباهک ر یار > ( ٽي ) هرول مب ناالاهلا ناب و

 هدن دودح یخراتزوی د ندب وین ترو + دزوسب ششب ردنک فب
 راباذک هلج ید ص۲ مار ندیآیس اوعدتد اڪ بواوا اديب

 ا ویدتاهقاصم هلمنر لسو هيلع یلاعت هللا یلص ربمغب ترمطح ردند

 عا هللاوردشعدیدش ااعداکب هل بارع لوط بود ههالرع رب

 دڳ نیعجا ےھنع هللا یطر موم سس

 تع ادع كرلتا E تیص دو ل ردوو تیصوص>

 كن ی یگ لوا رگردیادم لدع ت 2 و 2 ها

 س لسو هيلع ie كرورسلوا مهنع

 هدب دییگنآ رق یلاع هناهسقحوردرلظوف و نوصمندنو رھ قراوحو ۱

 ی هبجان"هقرفلواوزدشهروب نا قلئا ضفوفاصوا كلرلنا هدلحم هصن
 دما رح منک ( رروس هک هتن ردشعا و ادعو تم رمح تفعص

 ید هداګر و ( رکنلانع نوهنتو فورلاب نوا سانلل تجرخا
 تعاج رب ندرعسن هعاالدعیا ( اطسو ما عانلمج كلذک و ) رروسب

 هی | نالوا بطاح هدرل هع 5 تا ییاول هکر رد دن رزوا کا أ

 راصت الاو ن رجاهلا نم نولوالا نوهاساا ) رروب ید و ردمارک

 ت انح مهلدعاو هیعا وضرو مهم هللا "یطر ناسحاب ,هوعجآ ندذلاو

 ر داکد نک قلوا جد هب رر لضفاو ىلعا ندنهل دونشوحو ار

 طعما الذ یناوضرمکیلع لحاو) یسدع رک تبآ (ربک اهلا نم ناوضرو)

 < کیل



 | كن هم رک تبآ نوعکنا رر و ربخندانعم لوا یربتعهربخ ( ادا مکیلع

شمروب وید یظهاازوغلاتالذهدنرخآ
ک رد راشع ا یالتخارس ةت لع ا)ر د

 3 ه

 : رلیدشا یرلیصضءد ) ردتعاج ین نولوالا نوهاسلا هد هروکذم ت

 لها دا ص راب دیا یرلیض ډب و ردرقن جوا نوا زویحوارل:ا هک ر دردن لها

 | دارم راددتا یرایضمب و )ردرا دیک زو كی رلثا هک ردناوضر تعب
 | هس دةلا تسو هک عي ردراشاک زامن + هلق یکیا هکر دتع اچ لوش

 نوا والا نوه احد لرش لوق اصل الاو ی رحاهلا نو تواوا

 1 0 هلق رش جم ۳۹ نیعدات او لوا نايب ىن هل رس لوق

 ردا تل الد هد رلي قو تلاع كراداو ردررعم ا یرالوخد ریطع

 مهنولب :نذلا 2 E نورهلارخ ) هکردوب ی دا ردراو هریک تدا

 ۱ کدحا ناول هدب یسفن یذلاوف ناکا او. سد ال )هکر دو خد یس رب و

 1 رروج یجدهدشدحر و( هفیصد الو مهدحادم علبامایهذدحا لثمقغنا

 م كا یدق مهبحا نخ یدعب اض رغ مهو ذال یاعک اف هللا هللا :

 ۴1 ادا نم و یاذآ دوو مهاذآنمو مهضعبا یفغیف مهضعیانم

 لح نیدجا ماما (هذخ اب نا كش وپ هللا یذآ نمو هللا یزد

 یاعت هلا لص ترضصح هکر دشمروتک هدناک هراعک ل صف هللا هجر

 سانلاو ةکتاللاو هللا دعا هيلعف ییاهکا بسم ) ردشهروب سو ذباع

 | ثیداحاهد اونو (الفثالو ذضد رقال علال دع الو افرض هنم هلل | ليال نیعجا
 هل وطت دح هس روئلوا لاغتشا هن رادقم كثب داحا لوارکا ردقوح

 دنکن كي ) عاربصم ( یدالواراص:خا هل ارادعموب اا روش ربا

 ۱ ۴ دشابنیمشج هک تم نزا

 < روئاوا ناب رلذلک هناعالوابودی !تقیس هلا مالساندمارک باصصا

 ۱ هدنشب دلوا ےک یتاک هناعا لوا كءارک باصا هدنراتیام خب راوتوریسبابرا
 ۱ دشت ےل ص e هک ردلوا ی ای دد 3 رل.ضء" ردراو قالخ

 1 هللا یحد ندت ات نناسحو یردخادیعسوباو هسبنع نب ورع لووول و

 یعدتیاوروب ندامهنعیلاعد هلل| یطر سام ء نا ردل وقم مهن م ىلاعت

 مدلوازپ ۳ 1 اشا تلودنو> یدتا هک ند هع ن ورگ ردعسر | هنوپت

 ۹۹ < ثاات #۶

— 



 رد
 ین كعم نعر) هکم دا لاوس( سو هيلع یامت ها لص ندتلاسر ترصح

 یدر و تاوج سو هیاع ییاعت هللا ییصربمخس ترصح ) صالا اذه

 لالب ورکپ وبا هدنسلجم كنرمضطوا نوکاوا یدتاهسبنع ( دبعورح )
 فرش ندرارحا هکیدتنا تلال سد یدیاراوامهنع لاما هللا یر

 ندد ع هلوا دنع هللا یر یادص رکيا وا نالوا یرشملوا 4م السا

 هک ردشهلوا تباور هل اور لودع ٌءاَقت هلوا هنع هلا یضر یشح لالب

 هکدرابدب|لاّوس ندتانن ناسح سو هيلع ىلا هد هللا لص لوس ر ترمض>

 هبرضح یتا اوب ولبیدتا نا یک دلب وسر ەش حب هدنفحرکب وا

 رکباب !لاخارک ذاف # دنیا نماوجش ترک ذناذا ( معد ) یدلبا ضرع

 لوا # السرا قدص مهم ساالواو %3 هدهشهدومګا اتا یالاو

 هلوارکب وا ناک همالسالوا هکر دناآتاالد یرم>ا عارم كناسح سب

 نالوا ف رشم هل_هالسا فرشلوا هک رده رزوا كلا ید ههاطر و

 او رخ لو اک رداد ید هورکرب واهنعهللا ی صر هل وا یرمک ګو
 ی رافغ رذ وبا لوقوب ورد ههجو هللا مرک ىلع نالوا فرمشم هلعالسا |

 ںوا وا و یراصتا هلل ادع نت راحو باخ ودادومو یس راف نااس و

 رد و سه نیعجا مهنع هللا یضرندکلام نت سلاو مفراندب زو یراصدا ۲

 قیساا) ردشعد هک ردلوم:هامهع هللایضر ندسابعنا ید ٹیاورر و

 مالسلا هيلع یسعیلا قیاسا اوعش وب مالسا | هيلع ىسوم ىلا قیاساا ةثلت

 ولاو(بلاطیان ىلع اسو هيلع هللا یلص دع ىلا قداسلاو سا بحاص

 كايلع هل دن راه ترمضط وا هکر دب ورع ندیسراف نال و یراهغرد

 هدنلوادصقم كيانک و و ( ینعآنءلوا اذهنا ) ردشد بوتوط نا |
 كن هصف یتندسلوا حاکن هب لیعاهنع هللا یصر كن ةا ترضح

 بودا باطخ هیهمطاق لسو هنلع یلاعت هللا لص كترضح هد ای
 يافع اس وا هکم دا حاکحت دععو مور هی هسک را یاس

 ردشعسربا درد یادروب ود ردم دوم ندهلج یناعاو هداز ندلکود

 یودد ملاح لم هح و هللا م ۲1 یضل رم لع كتا ی دع رحو ( ٣

 نآرفلابسانلاعاو * مهتلبقا ى لص نم لوا سالا (مظن) رعشوب ردندنايا

 4 نئساو %



 یجدتدس نالوا تاور دهح و هللامرک ندیلعنینمولارءاو *# نیسااو

> ۱۱ 

 ناوا تغلبامامالغ * ارطمالسالا ی امکتفیس (رعش) رد تلالدهب اعدموب
E(یظا) ردٌشعد تودنا حاضاا ییاشم ول یسلر ندب رعءاوڪف %  

 تاتق * اناکرا مالسالل البو تمده * ةببلاق رادقالاو مجمع نبال لذ
 رسنا دھو * ااعاو امالسا سالا لواو* م دق ىلع یشع نم لضفا

 ىلع ااا یرک هج دخ لوا هکردوب نالوا یو هدو 2راوتو

 هرکصن دنا قیدص رکب وبا هرکصادنا هنراح ندب ز هرکصادنا یا ره

 هدا« کسا باک قازرلادبعن اردشماک هم الا ےھنع هل !یضر ل الب

 یییعهدمالعا هکرابدتنالاوس ند یطرق بمک ندع هکر دٌنعاتباور

 | لع هللا نا” یدتنا بەك ند ردعبسا یم رکب ولا هسخو ردعیسا

 || نناعابودناتیاعر تناجبلاطوبااما یدلوا فرمشملوا هلهالسانید

 | راسهظاییعالساو یدلوارباف همالسا هرکصن دنا رکی وبا یدّعا راتهطا
 ۱ هکر رد رایضعا ندد دعا ور رلیدشود ههاتشاقلخ ندتهج و یدلبا

 | ناعا لوا ندناوسن هکر ا هد هلوب هکردلوا نالوا برقا هعروو طاتحا

 یدبا یضن رم ىلع ترضح ندنا-بصو یدبا یربک هج دخ نروتک
 ندد يعویدناهنراحن د زندیلاومو ید | قد دص رک: وا ندرارحا ل اجرو

 نیەجا مهیلع لات هللا ناوضریدبا یشبح لالب
 هک ناشداتباعرو ییاهگزایضعا تایضف نارد

 مت مهنع هللا یضر كياها هکردلوا نالوا قيال هنلاح كمْوم

 ۱ كلا هنرادبت مو تایضف كرب ره نویغا توف هقیقد هدنرلمارمحاو

 | داقتعا ردشمروبب ررقمو نیعم لس و هيلع یلاسعت هللا یلص ربمغیب هک یک

 هللا ندیف ,هبلصاو ركبوا ما فأرا) هکر دشاوا دراو هدرابخا هیلبا

 مه رفاو تبات ندزیهضرف او ییعیهاضفاو ناتعءایح ق دصاورگ

 نیماونیماذما لکلو لبجن ذاسعمماراو لالا ےھلکاو بعک نبی
 لوشو )ءو هر ره ولا) ذیاور ینو(حارطان هدسعولا دعالا هنده

 | هنرزوا كناتعاجو تنس لهاروهج عاجا هک دن کس ۶ دعا

 رز هل رد هعدرا ءاهلخ باوا لضفاهکردلوا ردشلوا هدادرا رقو دععتع

 هرکصا دار هل رد هرس "هرشع قانهرکصت درلنا هرزو| یار یرلتالخ

 یھ دَ كن د > باک ارا هل ردن اوضر تعبلها هرکصت درلناردرد,لها



> 
 ردند هبفن>ر اکا هک یلاسروکشوباردوب نالوا روهذمیخدهدّتق هیعفاشو
 باوا لصفا هرکصذد هعدرا ءال هک ردشروک هدنبانک مان درک

 ِ رد هرس هو شو هرکصتدرانا سو هلع یلاعت هللا لص ردلوسرتد لها

 نی ه رکصندرانا هی دح لها هرکصادرانا رد ردب لها هرکص درلنا

 || هبنرص نوجا نیعبات عبو نيمبات هركصن درلنا ندتعا قاب ردلضفا هباعص

 هدفت رش تب دح (عهنواب نیذلامیرف نورفلاربخ و) ردات تیاضوا

 یدروب ولد ردد حلها هد فح كتءاجراموع ندا ا سو هلع

 نیرام ساكن را یضهبو بک قتعاجناوطر تعب لسهاورد لسها

 نضع ی دشاکعو سسحو نس> نینموذا راو هرم "هرشعو

 تباثو مالسن هللاد,عو داع ناو یدسا
 مهربغو ساع نب سقن

 : یک

 یلاوحا كني رب ره یاس كلا کتل نیعجا ممیلع یاس هللا ناوضر

 هک تعاج لوش ندباڪګو لات هنا ءاشنا ردکر ک هسلک هدنرکذ

 نیک هروهج 35 كرلنار دشهاكوا دراو هدیراداشن كل رلثا تلیضفوب

 ه:نح لر العو لح قح ردبک یبکح ا ود راسهدزرلتق لوصا باراو

 رد هداز دلو لراا یترا و د.أ لو>د هنح نکل و هدنهح لوحد 0

 | یلیصندلوسر هنع هللا یر كنيراصنا هللادبعنرباج هحرکا ندنیلبرمع |

 : (ینارن«یارو یر ایسراناا سکال) ییدتا تاور مسوهیلع هللا

 1 لزهروک ذم تاوکاهکر را وا یا طم كش رهاظ كنف رش تد

 قخواعا هللاو هلوا نکم كعا ےکح هنرالوا تنجح لها جد كنسداتو

 تنس له ا تععاخو تقلا نالوا ماو هدنرارا باصصاصعب هک هیوا |[

 نالوا عفا و لوا نەي ردو هغا وا مذاو داهنحانع تن تعاجو

 | هلجو هیلوا شلوا یشانندتیناسفن بواوا ءان هلو انو داسهنجا تمام

 | هغملوا لج هه لجو لباق هلبوأت تفلاخو تععاخنالوامقاولوا

 هیلوا یهتنسم لووأنو یعوق لح كنسضعب هکلهدباضرف ر د-اه اتم

 ردلوفنم هلا داحا رابخا ندرلنا تاءتاخحمو ناسغلاخم و هکر رر و باوج

 فن اسه دیراه> مارک نا ارد نکا اجو یا طیزنکا دارابخالواو 1

 یرلتی> ال ص هلو | ضراعم هر هک ٹیداحاو دما ةتانانالواهروک ذم

 < ردقو



۱ ۶ ۱۳ 6 

 لا هلببس داح اراسبخا لوا هکر دلوا نالوا راوازسو قيال سد ردقو |

 || هذکان رهبم اترا-سجو ترجهکعا نعط هام توبنباثج باسا

 ا هدیاب لواو هیلک م زال تنسو باتک لاسطبا هلبا رابشا نالوا یلاسقحا
 نء(تس) راه وا هرزوا رذح ندرادیعو نالو توبث ندعرش بحاص |

 || *لالم ءاوضورک دنپ منعسزا ءآوخو تو یوکسوناب تسغالب طرشهصآ |
 | یصركياصا هدنرارزواد ج تما هکر دلکد نخ هنیرونارظن , كنالفع

 || دیلعهللا یص هللالوسر ارزردراو یراتح ق وج قق نیمجا منع هللا

  هدننایح نامز كرم واو رایدریو تیوقت هم ند و تر هلسو
 | یرارضاوءاذباهجوب لرافکو هلا هقافو رتفو ورلیدلق ادف نرلشابو نا

 | تابلو تماسقتسا بویمرتسوک یارحاندباوص لیپسو قحقیرط هل
 ٤ تعل مش طاس طابو هرکصا دنناف و لر ضا واو رل يدل را ندمدق

 نامز كرل اا هددالءو ےلاقازکا السان دورا دتا تلمو ند هعاشاو

 ندکم نورفک راغ نیهزیورویدلوب عوي شور وهط هدنرازازقا تداعی

 : یابندرلن | هنر سم روماو هس>ح رات اردقو یدلوا كلاب هدیرلنامز كرلنا

 || سشننم ندرلنا تع.ه> فرادصم و تن رط باد او تءبرش ماکحاو ی دلاق ۱

 1 ندرلنا هر ییاوحاو لامفاو لاوفا كهللا لوسر ترضحو) یداوا 0

 لوسرتعدا- دم نالوا تاحرد عقر هطساوو تایضت بسو ی دشرا

 (تبی) تالدیلعهه دو قدلوالئانو راف هلینا کر كراناهاود
 * اراربلا قلخ یدلا هللا نم * ایاعلا فع مهحاورا ىلع

 چ ةهناور ةباعل اریک | نیت و ها عد دعنا 3

 ۱ قرقو یم هد داوو لا۔ہجو دالد هراڪک تارمهح هک الوا مولعم

 هلن اذج ر یراخ ماما ردرذعم یرلنیع و مج هده ددعل راثا هژبرلذوا

 قلا ها هکشعا ت "اور دنع هللا ی صر ندکلامن بەك مدنهد تی

 2 سو هلع ا لوسرا باعکاو لو هورغ نع فلش نم دصو

 | «درانساو تاورغضمب نکآناوبدلا نعي (ظفاحباتک مهعمجال زفک ۱
 ¦ قرفدوخاو كم زوتوا هدنسارغلوبت شاوادراو یراددع طض ككرلنا |ا

 | تباور شما هدابز ندکیزو هدعادولاذخ شءا كب شع دوخاب كی

 هک زردی تند ارلردس اهدنا ك زارهعرزواندخ دح هعارا ہک هک ردشعاوا

 3 هعرز وا شعا لکد مجاز نک ترد ت كم السا هیلع كا



 هک 1: $

 | هقدانز مالکو نوساریق یرا-شید هسرابوس یعالکو ب هکیک ره یدتا

 هیاص>او دع قثیدح كترطح هک ردیک راو قلوا یمالک هدحالمو

 زوهدطرا یور هدنامز یتلدرود تاحر ندا-ند هک ون لاح هلوا رداق

 هست و د یرادید كرابع یس هلج هکندیا راو ییاتهکا ترم

 طظددط.ط كالس بودا عج نایداحا ررد لرورسلواو یدا رلخ سر

 هرابز ندگب . ز ول لوا هکر لیدت|لاّوس ندروک ذم ٤ هعرز وا

 رایدبا نک اسمهدعضوم یفنقو رابدیاراو ریفغ مجو رشک م ج تاکیدید
 نالوا نکاسس هد نان اه نیھرحو نيف رش نیە ر لها یدعاهعرزوا

 دوح ن دعم لوا ندماحره هک فارشا ناک ندفا طاو تارعاوتعحاج

 هدعادو] |۵2 رقس هک تعامحلواورابدنارارواک هُتمز الم كفاطل |عنمو ۱

 یرورسلوا یسناکودیدبا رارولوا نمم هرورس لوابواک امویف اموب
 هلا یص ر ندبه | *هلجو راب دتشدا یم الک كرام و راددروسک

 اکا دش لح تنا وز ناب ہک افواب راب ترد یھ لات

 ی رلذ | تبدج نادا-هنو ردرلشع او یا 1 یو دن رلنار ةو

 رد راشع | ا رطا و فیص وت هلیعص و هراور باا یر کا

 ی سنایسهجوا رگ, هللا دبع یسچکیا یسود "هر رهولایسکلوا

 ترد نائاوا رک ذوب مع هللا یضر ردهش دص شاع ىس درد كا

 یاعد هلا ءاشنا ردک رک دسالوا کد هدنلیصاعت یلاوحا كن رب ره ید دود

 < منع هللا یر هاه تاقبطد دء نا ¥

 ترو مالسا قبس یارک هب اک هیلع هللا هجر یرو نایت هللادبع وبا مک اح

 نوعا كارداو طیضتاوهس هلب را تعا هلصاف تاوزغ روضح و هک
 تاقبط لوا او رد ےھت هب هةبط یکانوا هګ ددع نا «آ جب ور

 یاععا # هرزوا یلاونم حرب ره ندنامسآ ح ور هفط ره ندرشع یا

 هدحور لوارک اردلعسم نبق قو بکاوک مدتها متیدنقا ها موها

 ردراو اغصان نالد نشور جد هدناتبطو دسداراو اضطو رولرپ موج

 | دصاعم لوصو ءاد-عا هل ارلن | ۶# دو دع نب نات-ش ( عارصم)

 اند بلاطعو یر ًاعلوصح ادتقا هرزو هسدا رولوا دیفم یاد لز هو

 دناد (تب ) رولوا منم یالعو لج یوم ترضح برقو ییابتعو

 ٭ سنا #۶



 ا $

 | (لواهقبط)تسادن>نادناتقرفن زا هک ۶# تسا دنمدرخوا هک سکنا

 هکنوح هدتعد ءادت | هد دعرگمهکم هکر درا هسی لوش
 ناولانا طاسلوا

 هدانا "هرمز بواوا نک هدسالاسرو توبن تع خف تلاسب و توتف

 یدتا طس ییسهدنام توعد نوا تاچ هءاعو صاخو تداده

 دم السا "هرفسمدقمند هلج ینادع قیفوت دن اقویناب ر تباع رالاسناوخ

 یناک ظح ندمالسا دامو ناسءا ناو بودروئوا یر هسوک لوا

 تیهاس كرلناویدلبا دنم هرهد و ظوظحیرلنا لوا ها ناو تبیصاو

 ناحتاسا مرج ال بو دیآابصا هناشاو نافرع نادیم ناکیرلیاضفاو

 || بقلم هلرمعا مالسا قایسیرلنا هلیساضتعم ( ءایسا نمل ازت باقلالا)

 ا رک واو یربک هګدخ نرضح یدلما زارف سو زا« ند هلج هلک عا

 لالبو هنراحند زو هرب ةرشع ةع 3 یل رم یٰلعو یلدص

 نوج هکر دهودنلاراد اکا (هعبطیمگبا) منع هللا یضر یک هربغو
 تاطخان رع نالوا بالا با را هودقیمالساندیاعتو هنا قح

 قفا لسو هیلعیلاعت هللا ی یصتااسر ناوتا دالب هاملوایدلنا زر رگ هلا

 هدل زیموا هدقداوا نامارخ هر هودسلا راد بودا ع ولط ندقرا هناخ

 هکر دنعاج لوش ( هقطیصچوا ) یدا راشاوا قرش هلمالسا فرش
 هل را زاجاو تصخر كرارا دیس هدتفویرارمطاو ادا ترک كرافک

 فورعم نطو هلا هدهاح ماددا بودا رابتخا تره هشناج هشبح

 ن ةملس وبا رایدلنا عطني رهبداب تدعابمو تقراء ندفوا ام نکس ءو

 یی درد) یکرایخا دیاحص ضعلو رايط رفعجو يوزع دسالا دبع

 نواو یبانوا ندوب هکردهشاطلوش ندراصنا (هقبطیمْشب و

 ںواک هر هکم ند هشدم هنمرع تاقالم هلرضح لوا هدا یعچوا

 هی لوا هده عع لازم بوروک اثم هرغیور ضاس هدلیلداوس

 لوسرهک رد هقرفر ندرارجا هم (هقطیفتلا ) رلیدروتک ناعا هتقاماا

 تعباتم هرورسلوا هدابق *هلبق مدقم ندرلوب لوصو هبهنیدم مرکا
 (هبطیم دی ) رلیدتا دن هناجنایم یندایقنا رک بودباشودرب نسا ق

 لاک هددامجو كنج هکر دم رک ردردق یلاع نازراس لوا نعد ردن لما

 || یرفک تیاوغاب تبار ءاوغا تودلجوب قشاسم يء هلا دامتجاو دج
 ۱ ءادعاو رلیدتا مادقاوییس ههالسا یا ي“ رفط ءاول ءالعا هلیالیقس



> ۱ # 
 نامدود شطر شجلوا بود الا هل انیلسرلادمس نا لاتو نرد

 هللانا) هلبا هلیسو لواو رایدلآ ییماقتنا كرارمصاو اذ |یراک دتا كش رق
 هتاود قلیصف ( ہک ترفع دعف شام اولعا رد لها ىلع علطاد

 وو هرکص ددرد ءوزع هک رده رز لوش (دتبطیم زکس) رلددلو الات

 هش ده هم رع تمز الم عزا نما طبهم لوا مدعم ند هبدح
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 عنمو زب نع هلء السا لوخ د یب رلود نک بوداراتخا ترجاه» در هنیکس 1

 لوش ( ه-هبطیم زوعط )رلبداق عیفر هلن ره فرش یتیرتل هو ردقو

 6 وو توبت "هرم دو لوا E رعد ءور هد هيل لح هک ردحوق

 هلدس لوا بوتسوک تعواطم دک ًانو تمیابم دپ دج هتناسر "رج
 راید> آب راو ینلدونشوخو اضطر كنيلاءت قح هن رابناماو لامآ هوجو
 ( ةرجشل ا تح كنود ذا نی ول نع هلا یضردق ) یییراتمش ةماهو

 نوعنابااكنومیانذلانا) نيرلتيقاب تءاقو جونم هل راع ا جات

 موق رع ج وفو رایدلف ج ودء هلن رامظتسا جاود (ےھدد۔اقوذ هللادب هللا
 كرلنا هک ردهورک لوش (هقبطیعوا ) رایدلوا موسوم هلناوضراا ةع لها |

 ندیلص هيا دح یرلتعرا سم هلوسر تءزالمو یرل:رحاهم هرب طح

 صاءلان ورعو دیاوا نیدلاخ ردشلوا مقاو مدقم ند هکم محو هرکص

 تداعس هدقدناوا حد هک هکردعجر ندلاجر (هقبطیم نوا ) یک |

 هلذیلکت و هرک یرایضعب و هلینبغرو عوط یرایضءب بوشی را همالسا |
 یتکیانوا ) رلیدید بولقلا هفلوم هضءب وب و رلیدردنود زوبندکش
 هدعادولا ةو کو حف هک رد هرادک نابیصو ناش دناصع (هعط
 لیفط وا رلیدلوا فرم هللاداسلا دیس تاقالم فرش هرکص یدو

 یک هبلعا نب هللادبعو دز ن بئاس و هغ وباو
 هک نیمج امم يلع هلل انا وضر هباص لاجرتذر ٤ه رد لوا باب ج

 راغلاق اذا نینئایااتو راص)الاون رحاه)ا :ودقهلطفاو مہاوا

 قشلا میشل اراغلاو شب رعلا هللالوسر بیک راقولاوقدصلا ن دعم
 هللا لوسر ةفيلخ قیفوتلا سوک نم قیتحملا قیحر عضم یرقْشلا قىرا
 هدعیلا مت هللایطر قدصاارکب وبا نيمو لارا سو هلع هلا ىلص
 هلن د-.ع د رسد مسا ¥ هاوژهو یک هنجا سیدارف لعحو هاضراو

 ورگ ن صاع ناعع رسا كن هفاش باو هذا 2 ییایسهشک كن ردب و

 ٭ نب ۶



6 

 : "1 iدرمشدلادرس یرهاطپسا كلا رد ولن ب دک نی ھن من |

 تشک تش یلسیسهدلاوو رواوا لصتم هدیعک نب “ص هُ هطا تس

 1 هدءضاوم ی ول ندرس بتکو دف ۶ کر هفا توبا رد ماع نا

 نیح ترم وحید هعکلادسع یعسا 2 ی دتیلهاح رک ردشلروک

 هدیلهاح نامر و یدلبا ۵ هللا لام ع بوروج رس 7 هدمالتا

 ندنرلهرواثملهاو ندنراسر كموق لواو ندنزرادلامو ندنر اکا! ك ڈی رق

 رهامتباغب هد هیفاقو ضورع )٤و ءدان ور ره لعو باسڏا معو ىدا
 | تب ییاوب ردند هج لوا یدیا بوم هرودنک بوخ راعشاو یدیا
 بسا نشو # هیلعیرذح نمتضرف #* هنررف بابا ض رم (رعش)
 ۱ هدیاساا ع هع هللایطر لرکب وبا ۶ هیلایرظذ نم ته ٭ ینرازف

 ۵ ES لسو هلع هللا یلص , اع درس هکیدیا هد دح لوش فا ذحم

 1 ند رگب ولا یف اب ام كموق لوا راو هر Ss وبا هدککیدتا وه ۰ ینیک رشم :

 : رواہ توخر گی ولا ف هانا من ملاقوو باسا كرلتا هک راض “او فاشکتسا

 ا هدرضح و ۳ تاقو نامزات ندع یادتاو یدیارد |

 هک ر دا وقنم )یدمزتسوک فا لسو هيلع یل اهن هللا لص ند ت رم طحرکب وبا

  یدیا راد هلا لوسر هفیلخ کا قلخ هدکد تا رارق هدودنکتفالخ رها |
 ن ىدا رکب ولا یديد هللا ةع اجا بودیاباطخ اک ا صفت ر تی ورب

 عیضار هغلقلوا لوسر تل و هللا لوسر ةفيلخ ملکد هلنا ةفیلخ

 هب و دنک هک ردشلوا دراو هدتاورضءب ویدیدهءد هللا ةفيلخ اک یدعا :

 یدزاوالئاق بوتوط هورکم یی راک دد هللا ةغیلخ

 € ییدصب یو بیقلت هجو نایب 8
 یسل ر ردوا ر لا ور جاق ر EF رالوا بقلم رل.عآ قدع وولدص 8

 | دن زود كرکب وبا نوکر اسو هيلع یان هللا لصبأ«توب بانج هکردوب
 ) رکب نیا رظنیلفرالا نمى تع ىلا ر ظنا دارا نم) هکیدروپ بوقاب

  REبرا ی 9

 هلل |قع تنا ) یدتا نودرا نامش هرکب وبا سود ناعتنا لص

 رک: وبا هکر دلواتیاوریکتا) ابد قیتع کا نوصکت !سپ (رانلانم
 ار ژ ردشلوا بعام هلل ن تع هل يس هطساو یوخنسحو یاوژنس»>

 < ۴ ۶ ج تان م

۱ 



 < و
OACردراشءد دج و كا نوعکنا رد هنسادعم لاج و نس>  

 6 دوب ناهن ماوع مش جز ناز * دوب ناجهم* شرس و تروص (ٽد )
 قعد ردشلوا ىع” هلا قرتع هل بس بسا ترا ھه ط هکر دلوا تیاوریعجوا

 هاد هک رداوا تاوریم 'درد) هنسانعم ك در داربم ودازآ ند هيما بباعم

 تافو قع سد یداقشعیعا یدنا راو یرلشادن رقرب مدعم ندزراک

 قرتع هلغلوا یهباشم ماع هعتع ركب وبا هدک دعا داوترکب وبا بوډا

 یرالغوا ك:تسانا لرکب وبا هکر دلوا تباور یعشپ ) رایدلبا بقلم هلا

 ایه دودحقاناوج بوب وی بوذوطرکب وبا هکنوچ یدرازلوا رم
 بوسلوا تو یک یرلشادن رف یکمدعم نعل رلبدید قتعاکا یدلوا

 هکر درلشع دو ری دتاراعشا نسانعم كعد ی دلنروقیدلوا دازآندمواوا

 تولا نم ق تع اذهبرا) ۵ ددت او ی دالبا هب هک دناخیرکب وبایسانا

 قیفصاا نجرا هما ) هکیدنشلا زاوآر ندهبمکن کر سد (یبهف
 ندنهج لوا سد (قبدصاا هب رونلا نفرد ق تءلادلولا تام دو

 ثرضح هکرایدید قیدصند-نهجلوا دوخ اب و راب دد قی دص داكا
 دیمسل قب دص اکسیلاعتو هناعسقح اک | هکیدیشمروی سو هیلع هللا یلص
 رکی وبا ندا قددصت ادنایرورسلوا هدجارعم صو دوخاب یذلبا

 ركب ویا ندا قیدصت ءادسا هدت لاسر یلالجو هاج عم لوا دوخا ویدا

 هش ۸ ژروا کز زهننیک شعف ندیم لها رایدب دقب دص نوهکنا ىدا

 كلا هکر لید.د قددصندسسلوا هقیفوتو قدص ندعءلوا هکرارد

 نطاب رعت مل زم قددصل اویدبا هرزوا تماعتعاو قدص یتطاب و رهاط

 (هسنو الععو العفو اوق قداصااوهقد دصاالیفو) هرهاطنم ه ها

 ق ینا ہج یکیا هکر د هسک لوا قلدص روی ضع و

 هللا لوسر نوح هک یکر کب وبا هيلا ادفولذپ هود یساضركنيلات
 هکیدتا لاوس ندنا هدن رھ یرمسعش ماج و Na 19 هللا یلص

 ندلاثمو لامیعب (هلوسرو هلن ا) هک درد دنباوج (كسناتیهاآ ام)

 اکر م دانا اد و لذ هنر ت رسع سج هلج یز عل دلوا كلام

 ناجزاو قداص نابز زا (تب ) یدااق یلوسرو یدلاق هللاالا یدلاق
 قتع دیک نوجو قفشءین نوچ # قبدص

  eرد هدانا یاسا كغ داوا قق و٥ هک کږاعا كس دص ۹

e O E ETT 

  2لت 3



RKیار  
 | دنسو وارا دیسنوخ کردراشغا تیاور هلبوب رابخا اجو راثآ ا (

 | کیوبا دو لوا یداوآتوعم اسر زال کالا تاولص هیلعرایخا |

 ندرامخا فای کا هدرافرط لوا ی دیشقک هشناجنع رز. رط تراجت

 لماک هدنلعلیجماو ةي روت یشک لوا هکیدیشلوا مقاوتاقالم هلایشکوب

 درک: وبا ملاع د رع لوا یدیشعرا هناسط زویچوا یرع تدعو یدبا
 ماع بودنا رابتساو ص باو تبنک و بساومساو تسهل بةو رهش
 ندیناب ر جو ندینایهآ بتک یدسنا ۵ رگب وا« کصتدک دندنا مواعم

 نوعبم رورپ ند ربی رب هد هکه مرح هکر دود نالوا موهفعو مولعم

 کیا لوا ناوجیرب و ريب یرب هلوایرادافو راب یکیا لرب تیپ لوا بواوا
 شا و ناج هدشوب بو دیا ترهاظهو تنوأمم ربح لوا راداقو راب

 ندکرک هشناراش تواوا رداهبد رب ناوج را هیءوط عب رد یکهر و

 یحاصراقوو اح تواوا رییدت باص د رپ لېک ر ههردنودزوا

 || هدنغواب وا لوصو یهایس لاخرب هدشراق تالمکر مس لواو هلوایشک

 || ردیمراو هدنسر هناشت لو! نسهلوانس رمب لوا هک رد وډ من هلو ایس هناشترپ
 | دکمروک یاس لواو یلاخ لوا ملاع درم لوا یدیدهلوا هکزاج رکب وبا
 | بودنا سابل مقرندرهناشت لوا د رکب وبا كع داسا لا تصخر

 لوا هدک درتسوک ییهزاشت لوا نالوا هدنغواب والوصویهایسلاخلوا

 | هنوعد هناخ تفا ,ضلواو ندنسلهکر ب لوا ی ظعلا هللاو ید ماع د رع
 تویلرآ ندباوصویدهقد رط راهش ز کنیم كس تدا نسنسلها

 ؛لرورسلواو نسهلوا كةم هنس هيض هد رط كتعد رشبحاصلوا

 || یراتیب وب یدلیا میلسسف هرکب وبا بودیا داشنا تیپ جاقرب هدسنحدم
 مالس ن ا یا (تس ( یدید نسهر دشربا هنساه ( فقوم لرضطوا 0

 : نوج (دصعلا) ۹ هرد زارم ا ردب هرطدزا #* رهمسس زا ره رسد 1

 : مسا مھ رایداک هکمروک ی ھالا لوا هد رط مو دق تانه تعاجرب

 ۰ رابدتناراخآ هک وس زوسندباب ره هرکصا دز ده تیک دعاوق و تع

 هدرانیتب وب ندراهنو لیا بئارغو ندراکز ورثداوحیدنیا رکب وبا
 ن هللادبعن د یب رایدتبا رلنایعدتنا روهظبد رغممارب هدزکغل ارا |
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 ندرلنایریخوب نوج رکب وړا رلبدیدیدتسلاكعا بارخ بوس هلیس هد |

 قایئشا هکمروک یی ایدنا دنسیافل بویلاق یرارقو ربص كی دبا عاعا

 عابطاا هدنس هنک یب هنس ها وعم كس ول و یدتا لاحتساو

 عاج * تست یاوهرد لدو هدیدیوزرآ یا (تیب ) یدلوبشافتاو |
 بو دنا قاهاوخ ردعهسا را لایق ٩۶ تسا یاس کشم *هلساس رسا

 ١ كنرضطوا ی ودنک لیت ایل ءویداللوب ھا رلل زه یدننک ینیرب ره

 | قباو۔سپ یدردشربا هنفب رشسلحتمزالم سو هیاعیلا هت هللا یلص

 ی مندا ی کلا مالک و مالس طا ارم هرزوا ییبدلوا دوهعم هدعانا

 | یخدقلدصبودناتوعد همالساییا مانا دیس هرکصت دة داف ید وهو

 یدتسا سو هبلعیلاعت هللا یلص ترمضح یدلیا بلطناهرب ولیلد هباعدم

 | مب هکردیناکح كلاعربب ندیا تاق الم اکس هدنراددنع معاهرب ولیلد مب
 || لوصو یهایس لاخ نالوا هدکفات یالا و ردشّخا ناس اکس مدیعح

 هاکنسبو دناداشناهدج دم ےن و ردیکیدروک یی هنا شن نالوا هدکغولی وا

 | یدید ردمالس یددتا غیلبن فاکس هک روصضحو ردنابا یکیدردنوک

 هلا الهلال هبیط هلک بوروتک ناسعالامحا ین كم دیشیایرربخو رکب وبا

 | ندنآفرع ح ول هلصالخاو قدص بولیفیراج هنناسا یهللالوسردح

 لوق كف دص هک ردرل_ثمروتکهدرابخا یدلبا تءآرق یناشا روطس

 | ع ووشو توبن روهظ هکر دوب دیس رب كنب رلببس یسلوا قفوم ها
 بونا ندک وک یا هکر ایدرتسوک هدنسان ور هرکب ولا مدع«ندنامز توعد

 | یدلوارمشتتم هتتوس كن هکمیراهراب بولوا هرابهراب هدک د اک هنب زواهکم

 || هعطقر ندنراهعطد كيا لوا هکیدلاق هناخرب ندنراهلاخ كل هکم هک هل وش

 هلک شیک دوا یآ نولوا ممتح راهراب لوا هدعد هلواشمالوالخ اداکا ۱

 | لهای هعذاووب رکب وبا یدرکه شب وق كرابمكنرضح لوا بوراوتورک ||

 لب وأ ړعو یتراهم هدیاوخرببعت نف هکیدیا راو ربحرب ندنرابحا باک |
 رکبایااب یدا ربحلوا یدلبا ضرع هربحلوا یدناراو یراصب هداب ور

 تداعسر ندالعا رابجوتاودر ندالا ع رک دا وا یرسعت كن هعفاوود

 ۱ رمد هک ر دا وا یربعت كن هعقاو وب مالک لصحم ردکرک هساوا هلاوحاکس ۱

 اردک هتبلوا ٹو »م لا یکرک: كرلن دناحو سا رو سو نامز رخآ

 ندلاعنی راکرس ك الضو ا " هللا بلاغ هر تداعسو ینلب را تیادهو

 € هسرو لوک %



> ۱ ۲ 
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 3 هنسهرباد می مو تعباتم كنا و نسرروتک ناعا اکا نس ر دک رک هسرونوک
 نس یک روات داعس كولخ نسرواوالخاد هنس هعاح یعواطهو تنواعم و

 رکب وبا س نسقچالوا زارفرسو قاف ندکنارقا هلو نس رواوا
 | راظفتا هناولحیرسیقت كلەعفا رابخاوب و هنعوفو ىرەت كن هعقاوب
 | روهظ مادآینب تاداعس دنسو لاع تاداسدیس هک لدهنامز لوا انیدرکج

 | یدلبا توعد تسلیم ناسعایرکب ولا بواوا E هدندئسم توبن |[

 | یلیصح نانیطاقجنا یدرولپ یرحاتقرفحو یلاح ق دصرکب وبا
 || یلاعت هللا یلص رورسلوایدلبابلطناهرب و لباد ندرورسلوانوجا |

 | ندمالوا ثوعبم هکردهعقاولوا ناهر و لیلد هکیدروب خد سوفیلع
 | ؛لدتشاندربح نالف نر ریست لقول مب كنهعفاولواو لدروک مدقم
 مدعمو ناعالها رفد رس نویق مدق هم دص “هداج لاطاینقددص

 1 هلع ی اعت هللا لص لوس ر تر طح هک رد و رم) یدلواناورعںاڪڪا

 یدلبالم انو ففوت هدلوبق مدت ضرع ناععا هک هی رهیدروب و
 : یدلبالوبق فقوئو فلک یب نامش مدتاتوعد هزاعایئآ هکرکبوبا الا

 | ردیفاو لیاد هنغب دلواتیسانم لاک هددنییام رکب وبا هلبارورسلوا ربخوپ
 | رف شبند هرشم هرشع یدساوا نالس رکب وبا هکنوکلوا ناس*و
 | فوعنم نجرادبعو ماوعلا نیربزو هللادرعنب دلطو ناعن ناُمع

 | مام تفادص *هلسلس هد ام قیدص هللا راتو دکصاقویا نی دعسو |[

 او یحزالم تترضح هللداشراو تلالد كەد دص ی دا مکعسم

 ۲ اهرحا هلف ةنسح هنس نس نمو ) رایدلوب مالسا تلود پودیا لاتا

 | مهروجا نم ءىش صقنب نا رغ نم ةمايقلا موب ىلا اهب لع نم رجاو

 | یواسم هنرجا كننمو«میج نوجا قردص هج ساضتقم ینیرش ثیدح
 ر دک رک هساوا ناعا رجا

 یودتا لذ یناامو سفن هدناو یلوسرو هللا كتیدص ۶

 < ردهدشنای هرب ندنعضاوتو عروو دهز لک ب>اص لواو
 لسو هيلع ی است هللا یلص لبس یداهو لسر دیس هکر دشعر ا هنو

 | ہار هغ رالاط ق> لیس بوروب لاغتشا یناهن هنوعد را ہدتشعب لتاوا |
 | توعد راهظا ندروربمولوا اعاد دید رو وک
 | ترڪ نکل بودیااعدتساو سالا نیرلهروم تلمو نند یاشفاو



+ 
 ۱ یدیارزت-وکف قوت و لمت هدص وصخ ول ترس و> ءاش هنابحا تاقو ادعا

 هنروهظ هییغ تراسشا ندنلبققح باثج بویلوا اخ ندامت دباب وب و
 دخل ابم یساعدتساو ساقلا كرکب ویا ہک كدهئامز لواات یدرکح راظعا

 كد دص سو هيلع ىلا هللا یلص نزرصضطوا بواوا یهدنم هحاغاو

 نوهکمتا ت توعد دن د یرافک اعم هادا دص بوروہب لاته هال وسم

 شا رفدردا :صرایدت | فرش دما رفا حس نالوا شر در کا عمع

 E هلا هوکشو تدیه هدعمک لوا شطو بصغر موکلوا

 د ےکد دو حص مو3 لوا ںوعلاق هرز ررو اقانارمک ای قلدصیدیارلشمروت واهورک

 د ندرطاخ وص كم و ظنموبن نسکعنا ه سا دیأ و فو"

(e )هلل مکطا ےداھن ندرک »3 ۴ ن یو کر ددراب غیر  ¥ 

 اواو یدلنا تا دعیلب هبطخر ۵ دیروصح كرضط هاو

 ندندابع مانصاو تغاوطوییغرت همالساو ناعایرفک لها یوم

 نال وا بتزتم هن هدیدنسب ان * هر رط كلاعفدب ۰ دو رف لواو کک ھر " یرلنا

 تو" 3 نوح ن کل یدبا ل E ا ONE تادعو لاکنو تب وعع

 ناص هدد هن رلعافتنایپ عاع”او یدیشاروا نالدخ رهد هرب ويعم

Eك "هدرپ هن رارا تعا یی  Eچ  

 %3 افق تب ین ناو اق لع 6 y هدشر ل٤ دوو

 !نوج مرحال هد لادم س> دوس aح دشا سوه نوڪ وج

 كعد دص یس هلج رلیدتا عاغسا ندنآ مود یس هء.طح ڭعدد ص

 شو رلیدنازوا لا هفیدص هلبااهجو برمض بودبا موکه هن رزوا
 ر دل وا هم و رورس كد دصو رل دتا زارد نرلنابز هتساداو

 یزوک و یزو كتدص بانج هکرایدروا نیلعنو هعدو تشمو هابط

 بودا موج راد اوا فذاو هاو نوح < ید یدلوا زا هل وا ری

 صالخ ندنرالا لهاح ناسدی لواو نالد كنسنادا یب لوا قیدص

 شے هنغلدلوا ل الهو رب دلا ةن ا بوراص هسابار و رلیدتا

 ویدجیابودیاراضحا تبرش رادقمرپ ییبلها یدلک هنشابیعع بوج

 ۱ مایا را



> 
 ىدا بویءاط هرطقر ندت رش لوا قیدص رلددتا هخاابمو مارا

 لوا هک كد هنامز لواات مءاط بارشو ماعط الصا هکر دمشغا رذن

 ۱ رک هداتفو هجا ممروک هدتهالس یاو ساادیس ین! نامرد هبام

 | بوربدلاقیرکبوبا یدیاوایلاخندرایغا روبعو رافک ر ورم رال و
 نوج لسو هيلع لات هللا لص روبس لوا رلیدنلبا هشناق كنرمضوا
 یدکود ن ران زوک هرزوا یراتاکب كرابم یدروکه داوا قی دص

 | ها لوسراب ید قیدص یدتنا لاۋس نر اخو لاحندنزوب تبانعو تقفشو
 ند رالب ویراب نسر دشو> مرطاخ جد ملوا ه دنا شتاو تآ ی

 | لدو ناجزا منو بارد نمرک ( تیب ) یدید نسیمه دنمالس

 هک ردرلتمروتک ه داور * یتمالس یرابوت ودره نایمردناک # مشوخ
 یھ رد كب قرق دا یدلوا 4 هلم السا تلود یادص نوح

 كلا هلا رظن هراتسعهوب یدتأ قرص هلو لوسرو ادخ یدیاراو

 ۶ تسر اه ەھ مود ت ولخ بش ) تاب ( رلبدی د ۳

 هرابنک نالسم رقن ید هکر داوهنم 3* تسرازه لج لوا زور راشن

 دد ی ندرادرڪڪ د موق لوا نوا یراکدلک همالسا تواواریسا

 یرلنارکب وبا یدبا راررتسوک مدقتابث بودیارص بوکح رارضاو اذا

 ن ماع یدلیا دازآ هل البیسیف هرکصندک دنا كالو ارتشا هربشک غلبم
 "راد هطقن هک رد شورا هتعکیدراند هلج لوا یشح لالب و رهف

 لضفلااذ فرود امنا ) باسطخ ن رع نيثمؤملا ربما یاتستحاو لدع

 ر دشم روب هدنفح بانجلاع لوا هکساضتعم ( هووذ ساثلا نم

 نالوا نمدی زذه دیم مزب رکبو باغی اندیسا قتعاا دیر کپ و
 دمجو هللا مرک یضن معلعایلواهاشو ) رولوا كعد یدلیادازآ یلالب

 یرادعار رهاوژ رهاوح و ,دئح دم نا سحاوتو ر بارار فد رس لوا

 قئعاو # الام هللا یف یخ رکب وا ( رش ( ر دشکج همطن كالس

 الالب تاجا فح ر ساو لطف لکد یا یساودقو # الالب هر اخذ نم
 || یدنک یسهصاخ ماعط كرکب وبا هک ردشلوا دراو هدرابخا حا
 نوکحر یدروالوا ایههو ليضع ندنس هعطاعم یترحا كنءالع

 یلاعت هللا یطررکب وبا یدوق هدنرظن كلا بوروتکم اعطبولک مالغ لوا
 | هلن روصت قلوا ندلالح بسک نینسکعا لاح صحت یخد هد
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 هک ۲4 ۶

 رها طاکا یدابا لوا" همعلرب نوح یدلوا لوغشم هکع یماعط لوا

 تناهکو شعا لیصح ندنهجو تناهک ییاسطلوا مال هکیدلوا
 هکی دا غارغتساو *قردقلوا قلدص مدنامش یدیلکد رهام ردهلوا,دنف

 هدن راک دشا لاوس ند اسس ناکا ضعب یدک هرشط هموأ لوا

 ) هب یوا راثلاف تسلا نم لک ( هک ردشمهروب نرهح یدشا

 هدتاور دش هنسساوپ ند ۵ له لس سدح م ندهمقاوب ادامه هک مدقروق

 ییاعا تنا مهللا ) یدنآ ردا رها حدم قیدص هکر دراشمرونک

 یرفغاو نوئظناع ارس ینلعحا مهللا مه یسقشس ءاایاو یسه نم

 هد دص نوالخ تل رو هکرد راس د (نواوع ا«یندخ اونو نو! الام
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 ندتس هلسق راصذا مدعم ندزالوا نحو یرشم هل دوجرپ دوجو

 را تخا لازم هدنرلارا كرلنا نواوا وشک وف هرانا قددص هک تعا جر |ا

 بور ويغاص یب رانو كرلنا ن وهکمتا تباعر یراوج قح یدیشعا
 قلدص و بتا یدیاردلا ماع*او یچس دفاعا ك. لوا نکما اره |ا

 : FY ریش قادص یدتا هب راحرب ندتعاج لوا هد داوا ا ۱

 هنصم كلا كنا مابق هرم داصم مزب یک یکلوا یداوا هفیلخ |
 دعا تافنلا هزب هرکصا روس هکر د و رهاظ ردلکد ساتما هلاحو

 كا مدیما یدتا هدک دشربا لقد رس "ی كعد زوس ول ردکر ک 3

 ۱ تبصامول قلخ مغیدلوا فصت«ند هشسح قالخا هک رد هش رز وا

 هرزواقیاس رود هش ید ال مایا مهاولا دهیم هدر ارمین تفالخ

 یدردنا ما قەن هل راھ ٣ لوا تور ویغاتص ین رلثورق كم و لوا

 ندکلیوس زوس یعلالام هد: سل رد روطسم هدايا ضو كه دصو ۱

 | اس اکا یدرانوط یسراپ شاط هدنرغا امد نوا نوساوا منام
 | هوا هک * شااهدرد یکنس دوب هداهن ( تی ) رشعد هدنحدم |

 هدنناش قلدص باج ند هارو تابا ¢

 ڍڳ ر ولوا ناب تاآ صد نالوا لزان

 ا ا هللا نا نیرحال هبحاسعا لوه ذا راسغلا ىف امه ذا نينا ىنا ) |[

 | ندشا ینات هد هب رڪ تیاوب هک ردرلشعا قافتا رارمسفم ةب الا |
 ( نسخ اب قدصو او یطعا نم اماف ) ر دقیدص رکی وبا دارم

 د هب الا ¢

1 



e ۲ 
 هدشناش قد دص a نیم دمت او کرده هکر د هنب رژوا كنان رسمه صب هب الا

 یلکو یاعلاوا (هب قدصو قدصاا ءاج یدلاو ) ردتلوا لزا

 ءاح یذلا نا هکر درلشعد زرد ندننایعا ریست اکا هک هللاام هجر

 سو هيلع یاسمن هللا لص ردهالا لوسر ترضح دام هلا قدصلار

 هبر ماقهفاخ ن 1و) دنع هللا یضر ردعددص رکب وا دار هللا هډ قدص

 رسقت لها صعب ا ییاو ( مکیتنا هللا دفع ےکم رک | ناو ناتنح

 یفلااهتااب ) نو> و : دعو ردٌشاوا لزان ای كا هلو

 هللا لوس راب ) یدتا کی لا یدلوا لزات ی ERT ) نء طلا

 لادن قہ هکلوا هاکاو لب ر رک اا ا یدتا ترمه ( نسحادهنا

 ردک رک هسوقفوا دکب رزوا كنسنیآو» هدننفو كوم كس

 د نالوا دراو ECEME كعبدص 2«

 روواناس یرکذ كن دام | ضعب

 لص رمو 5 ر هوب a ع هللا یر نددوعسم ن هللا ہک

 رکباباتذخال ال )ازم ته :کسوا) یدرو» سو هيلع است هللا

 دراج حاعص (البلخ مکبحاص هللا ذخ ادقو یبحاصو جا هنکاو الیلخ

 لص كهللا هو ا هکر د) وعنم هدع لاعتەللا یطر ندادردلاوبا

 رهاط هاع یلاعت هللایطر ر کب ول اهاک ان م كن ارج ا اه سو هيلع ىل یاعتهللا

 یدتاترضح یدرونروک ی ززد کوش ڈے شا عفر یییراکتا یداوا
 رزکبهشاوا عقاو یتوصخ عظعهلبا هکر ب كرکب وبا ینعد كزکبجاص
 باطخ هللا لوسرا یدتاو یدرو مالسبواو ال خ اد هاڪ رکبولا سد

 تردابم نردشلوا عقاو لیقو لاق هدمشلارا ےب هل بارع نعل هلدغوا

 ا تولوا نايس ا هج هدا زبودا

 سر هعزوب مو یدعا لو و هلناوهع نبات مدتا قلهاوخرذعو

 رفع تد وٽ جوا ۳و هيلع یاس هللا لص نرضح یدلغا ى یس وق

 ا یا تولوا نایسلیجد رج هرعصا دنا یدرو ودر IL كلما

 نوج یدلک ههللا لوسر ساع سب یدایآوب یرکب وبایدراو هنسویق
 رکبو هکلب وش یدلواربغتم يکنر كن ور كرابم یزو نا تار

 و هللاو هللا لوسراب یدتاو یداک هنرزوا یزد یا بودا فوخ

 د یدتارارکت یزوس ول تب ول یکیاردعب ہانکےلطا ندر هد هیصق
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 مسو هسیلع یلاعت هللا لص كنرمضحرع نو هکر دلوا ید تاور رب

 یدردنود هفرطرخآ ندرعیز و ترم و> لوایدروتوا تواک هنساح

 هش ییزو ترضح یدرولوا هناباع« یهجو كن رمع> نوٌلاق رع

 ضارعاوب ندش هکمر دنا نظ هللا لوسرا یدتارعیدردنود هفرطرخآ

 ندرعهکن سرلبدلیالقن هکباثجندش هک هلو ءان هرعارب كفلنادرکورو

 هللا لوسز هل وا قلشوخ 4و كلر ده نوار نسهلوا شمهردنود زول

 رذعندنسرکیولا هک یشک لوا نسنس یدتا لسو هیاع لات ها یلص
 هرس ىلا دن وا د> هک قیعع نسهیعا لود نسب هل د قاهاوخ

 بودا یل دصت ییرگدولا کیدا تدب سس یدردنوک هکر س

 9 گن دلو دا لاو: هفت ید وک تا تاو
 یلاعت هللا یر ادردوبا رسهدیآكرب ییافچ وادی همراب ےب نوا مرطاخ

 ونایدایلوا رداق هکتنااذبا هسهک هرکبونارکره هرکصن دن وب ردناهنع
 یاعت هللا لص رمح ترصح هکر دو ره نده یا هللا ی صرهرب ره

 لوح لوار یدیراو قح هدر« رزوا 2 هک ك کر ھ یدروب )سو هبلع

 قحیتافاکم كلا هک قح نالوا هدرعرزوا مزل رکبوباالا لدتا یینافاکم

 یاست هللایضر رگ لس هزل ادم ) ردك هسل |هدتهاسیق زور العو لح

 هرکب ولا ملسو هيلع ىلاعت هللا ملص لوسر ترمض> هکر دنا داور امهنع

 كا هش و ( ض ولا لع یحاصو راغاا یف یحاص تار هک دید

 لوص رگو یدشءروتواهدناب عاص كترضحرکیوبا نوکر هکر دلوقنم

 هدتمابق زور یدّتا نوشابه رللا رانا ترم > یدیشهروتوا دنا اح

 اک اا هللایضر تلام ن سنا) ردکر کقساوارمش> هب وا ید
 ردشسعد EE رکو رکبولا لس و هیلع یلاعت هللا لص لوسر ترصح

 (نیلسرلاونییبلاالا نرخ الاونیلوالانم ها ل ها لومک ادیسناذه) |[

 تراشا هنغجالوا هفیلخل رکب وباهرکصت دن ردح هدف رش تیدح هاو

 كاجو حو هدئانا یک ص كر رمضح هکر داوا یار ردشلوا مقاو

 یزاغهرکیوبا یداعلوارداق هدلوارضاح هزا نوح هلس ۵ طسا و ی دش

 هدلوادصقم ندیاکوب یلیصفت كن هعقاو لوا یدلبا معاویدروایف نس |

 ریمخب ترضحیدتیا نوک یددلیاتعع هرکی وبا هه> و هللا مرک ییعءاغ

 < یلص ٭



€ ۲۷ 
 یدلباراتحا ی رکبیاهدزا 6 یدل هد د يا ملسو هيلع ىلا هللا یلص

 یخدیسیرو) كدالبا لوفو راشخا یا هدتف الخ نعد هداند رها دز

 ترضح یدتسا هتسارب بواک هنأ كيرضح هفیعضر نوکر هکر دلوا

 لوسرابیدخ | هقیعض لوا لهدا لو ذم یلوسم لک هدتفو رخ ار یدتا

 هنت اهل رک وبا یدتا نرم مدیا هج مسلوب نسخ د یدعشیلکر هللا

 یدتا هک رد شرب ,ا هتک اهن یاست هللا يضر ند هش دص هشداع راو

 هکیدتا ۳ و ِض ص ملسو هيلع ىلا دت هللا یلص لوسر ترض >

 الات لوس و Ey ۳ نا فاخا یناف ااک تکا رکیابا لا یدا)

 رکبابا الا نونموااو هللا ی اب و

 چ روئاوا رک ذ یساارموصاوخ صع! كم دص ¢

 راغلاینامهذا نينا ینا ناک دحا نهیف ہک راشد( لئاضف عبرا هل لیق

 (ارار ك هفل ىلا یلصو نفدلا ف نیا یاو شو هلا ف نیا تاتو

 یسودن لوا یجد یر ندئصاوخ و ندتلیص لج كه دصو

 كنب رالغواواس او هشاامو نجرادبعو هللادبعیدالواو یرداموردو

 اسان هللادبعو هفاعتیانرکب یانن نجرا دبع ن دم یرالغوا

 دس وک چھ ندبافا رابدیا یبا کک یساکود هلچ وہ رکب یہا تأب
 ملسو هلع لاهل هللا یلص هدربمغبروضحو) یدالوارسم تلیضفو

 لوا هتخالخ دنسهو ندا ت وعد هءالسا یرافک تویتقوا هبطخ ادا

 نال و | نام لوا ندرارحاو نلب ردن وک هح لواو ندنا سولج
 قیدصتلوایلسو هيلع یاسمن هللاییص هلا لوشر ترضح هدجارعمو
 هذیلخلوا هدنفلغاص یساباب ندشیرقوندنا تیصولوا هنفالخو ندیا
 یادت هلا لص هلا لوسرو ندیاان دج مه لوا نددج تعاو نالوا

 ندکأاخ هدرشګ زور ندتءاو و ندا سن لذ لوا هدنل وب ماسو هیلع

 *هلج كركي ولاو ردرکب وبا نالوا لخاد لواهتح بور داف شان لوا

 یاسو هیلع یلاست هللا لص لوسر ترضح هکر دراشمروتک ندنصاوخ

 ردشع اهدشت هج اللا هیلعلس اکرم ند هکنالمیآ هدنفآ روتجر تفص

 ارزردشعا هیشا ھم السااو ةولصلا هيلع لبلخ مها ارا ندر مغ و

 ییاصع نعو ی هناف ی نف) یدینع د هد نوح ییما ڪک میهارا

 ندنصاوخ*هلج كل رکب وبا هلتکر ش كر ع نیم ولارءاو (ه>ر روغغكناف



> ۲۸ 

 نیدیرلنا ملسو هیاع یلاسمت هللا یلص ربمغ ترمض> هکر دلوا ید یرب |

 ىلع یری تعب ندقیقح لهاردشءوطهدنسهان قالوقوژوک ندمالسا

 نداهگارکر دراو قلب ضف کیا شک رک واک ردراڈع دلاسجالاقدرط

 بقاسنم *هلجو) ملعایلاصت هللاو ردقوب راتلیضف لوا نو ایرب ج
 ربمخرد ترضح رب وا هکر د عرب | هه ندنس,رهاب لئاضفو هرهاط

 ردشغوط ررفم یتساوتف كرا رورمس لواو ردشهرب و یوّتف هدنروضح
 یراصتا "هداتقوبا هدنسا رغ نينح هکردل وا ینا و حرش لكنهصقوب

 بوروا هلراد ارش نیر ندنرردامب رافک هدلاتفو كنج هکر عءاتا
 ترمضح هرکص دق داوا مات هب راع یديشمر دنوک راوبل ارا د بودب |لتق
 لوا امانوساواكن رالتاق یرلحالسو باس رافک نالوالوتقم هکیدرویب

 هداتفوب | را هیلبا تاقا هني بوآوایرادهاش هن رک دت | لتق هک هل اطرش

 قانا مدتشایمالک وب ملسو هيلع یلاسعت هللا لص ندنرضحنوحیدتا

 شاتبشمروک دال یرفاک نالف هکعدتا ادن بولاق هرزوا
 یدعا تدا-هش هسی مجه مديد نوسا تداهش نوساک هسااراو

 زدکنرال اق ییلسو زاس كرالوتعم نودنا هداعاقباس لیفت هن ترضح

 یجمچوا یدعاوب دهاش مدت | بلط دهاش بو دیاادن رارکن ید نبی دید

 لاح هن هک اسیدت | ماسو هیلع لات هلا لص تر چ همگی دشا دنتب و
 ناو ضرع هترضلوا ییهصقو لاح تیفیک ید ن هداتفاابیدلوا

 یرفاکلوا رابوس یرظوطهدا_-تقوبایدنا یشکرب ندباصاهدمکی دعا
 ندش یهداتقوبا هللا لوسرا مدلآن نحالسو بلس یدلبا لتفلوا
 ترضح نوسالوا ,دّلط حالسو بلس ندن هک هليا یارو دونش>خ

 یوعد لصف زونه بودیا عا--ایزوسوب ےلسو هیلعیلا سن هللا ی ص
 نذاهللاتال) یدتایدبایضاح هدساحم لوا قیدص رکبوبا ندا

 كيطف هلوسر نعو هللا نع لئاسب هللا دوسانم دسا اذه لاد
 كنیلاعت هلا نعل وا هل وب نوحه هللارلوا تاکیدید كنس قوي نەي (هبلس |

 ادخ هک ارز ره که هکر عم و كنح هرکصا روس نالسرار ندنراتالسرا

 نکیاقحكنایلسهدیالتق یرفاکرب بودا هلتاقم یشکر , ندنلبقیلوسرو

 لتق نم) )سو هيلع یلاعت هللا یلص ترسضح هک و لاحراهرپ واکس بولاندنآ

 اک دشا فک هریمغس كنس نع هلوا شهروس لیفثت وند (فیلس هل التف

 < هنس ې
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 هکیدتا ک>بو دنا قب دصت یرکب وبا سو هیلع یلاعت هللا یلص ترضح

 1 ءالع دنا مست هب هداتف ونا ی لسو حالس الو ورم رفاک لوا یشک لوا

 ٩ و هس ااوا ییایصف یرغر ر 6 وا هک ردشءد یسصءب ندش دخ

 ۱ رک هن رزوا كنا ردیا تلالد تایضف وشا ار زرتراورتب هرگب وا تاو

 تص و فاصناتوفو تمار ص تدشو بلاص مهف و قیاس لعرکب وبا
 اتفاو رجزبودیآ ترشاسو تر دام هزوسقح هلهرهک قدصو قفل

 هدنرو طح لسو هبلع لات هللا یلص كزافاط صم دڅو یدلیااضعاو مکحو

 | قب دصن د ترضطوا یدلیارابخا یرش ےکحر ندافطصدم
 ِ یدلبالع هلا یساوتف كرکب ویا بودا

 ند هلج لوا ردثدح یکیا قرقزو هد هربتعم بتک یتا ورم كرك وا
 ی را هدتسکیا نواو رد هيلع قفتع هدنرلث دح یراح و سم یستلا

 1 هد هل وادتم ثداحا تک یسقاب ردشلوا درفنع لس هدنر و در٥

 le روک هتم ز الم تیک سو هيلع یلاعت هللا لص هرم هغ كم دص ردروطسم

 لاعقاخو یدلبا تافو ربت هرکصا دن رموح هک ر داوا یبس كساورتاق

 ند اار اکو یدلىا تافو مدعم ندزعا ماعا هث داحا عاع“و طبض

 | بلاط بان ییعونامعوبا ناععوباطخ ی رعر هک شن نردزولوا

 *هشل ام و كلام سلاو دوعسن هللادع و فوع ن نجرادسعو

 ۱ 5 هسوک رفت زوعط ندنسداتو نيعجا مهنع ها یر ےہ رغو هد دص

 | مهریغو اط سفن شباحو یعانص هللادبع وباو مزاح یبان ساق
 ۰ دعوق ره تیداحا كش دصردرلشع ا تبا ور فد رش ثیدح ندرکبونا

 || هیاع یلامت هللا یلص ندهللا لوسر مدتشا یدتباهک ثیدحوب زدندنرا
 | ىلصد ماق م ءوضولا ا وتفابلذ بنذا )سم نمام ) یدروب )دو

 : ىدوقوا ن هع تاو هرکب صا دن وب (هب رەلر هالا ررفغنساو نیتعکر

 دن ( اه>را روغُغ هاد ها رهغتسد م دسفن )ظا وا ءوسلمع؛ نخ )

 ۱ یاماالوم امان ) نوح یدک ها نر ندرکب وار دش ٤ر |

 نرمصضح یدلوا لزا ىس هع ا :a) رګ ءوس لن ۵ تات کلا لها

 ۱ ديما و نوي مزب هرکصذ دت آو هللا لوس راب مدتا ههألا لوسر

 دا 4



۳۲۰ 
 | هدنس ا هثس نالوا رداصره ندر نوع كلا هک رولات صاالخ
 ج هب هغلرابیتس یل اع قحرکباباب یدعا ترضح ردکعد ردررقمازج
 مداوا هلا لوسراب یبید ارکب وہا یک دلو لانمیهو یک داوا ضب رع
 ۳ یترافک یس هس موم یدتا سو هاڪ یلاعد هل | لص تربضح

 كهاکرب هسناب نکیدرب هنغاایح ردراتبیصندیا تباصاریاعو ضرمو
 یدتا لسو هيلع یاعت هلا یلص هریمغیپ قیدص هکر دب و) ردیسازج,
 ی دتا ترسط> ء وڌوا هدزاعا هکر و- ملعت اعدرب اکب هناا لوسراع

 تناالاب وئذلارفغبالو ارثک الط یسفن تلط ینامهللا ) وقوا ییاعدوب
 مح راروغ۶ا تناكنا یجراو كل دنع نم هردم یرفغاف

 6 رونلواناس مکحو ظعا ومورات او تاک »)یو مم ن دقن دص ترضح $

 اندلا بلط نع كالذ هلغش هللا بح صلاخ قاذنم ) یدتا قیدص

 تبع صااختب رش هک ھسوک ره ی ( رشنلا عيج نع شحوتساو
 یشحو ندەلخ عیجو ندسلط اندیا قود لواهلوا شعاط ندهللا

 رد سد وخ داك ۴% یور یه یا وغسوت نان اه ) تا )راو

 رشاورشاهلکدَأ لا ) یخدوب ردندنلاوفا كقد ص ےھو ٭ دیآ یہ ری
 زاع واریسرلنا هکر در دن ندناو ردد ماع تروع قعد ( اهنهدیال هنااهنم

 كه دصو( )مدا ع هنتلفع عرکلا لاعو قرشا ) رداودم نده دص یدو

 هزوک هلا ت.ع نرگ 13 ا ره ردشعد کو دظعا وم هاج

 یناقوا یعارزهک دیک رهورولوا سکا عياض یتافوا قعارز یک

 انعضا(( رعش) لیقاممعلو رووا ناعسل هدنتفوداص> هلوا شعا می

 دشوت ورع تش ذکب(تس )دعاضالاتلت ىلع نهلایف # ؛یشرغ ینانرع

 لصاح تق ردانرب # ےشاذک تلفغل رع هک اترمسحاو ٭ ےتڈادنر ہر

 یدو و# متشاکن یمن هک دوس دجنونک ترسح# دردو عبرد یارگ

 ردشم روی هدنباب تفرعمو ( سانا تالے صد لا. فن لصا)هک ر دو رم ندنا
 هيلع هللا دج ر ناهد زور 8 نیفراعزا:و دق ( كار دا هند ارد نع رعاا)

 ندو یدادغب د نج LE اتش هک دد ادرار نایعط ںاک

 ییعا كتالک نالوا مداو هدشاب تفرعم ردشم روس هکر دا وقن» ند هرس

 هد انە ول و رد الک ویشا كل رکب وبا رداکد روصم قوام هک یسافواو

 ترکف# تاناک قلخ هه لاس رارهدصرک ( رش ) هناةرد هلل ردراشعد
E a عتا  اد 

 ¢ فک +



 فی
 هک تنش نس ادای اک دنا زعم رب رخا#٭ اد تّرع تفصر دا

 ندع هدننامز یفالخ كشدص ردشک هدرابخا * ام ما هتسنادن مه
 لوا یدنوقواهللا مالک هدسلح رلیدلوا مطاح هنساح بولک تعاجرب

 اک) یدتناهنءهللا یضررکب وبا رلیدشاغا بولوا ادب باق تقر هتعاج |
 هللا لوسر ترضح مدعم ندنو دز, ییعب ( بولقلا تسف مث اذکه 0

 نآرقلدیا بلقلاقیقر یتبلدیا هلب وب هداامز مسو هیلع یلاعت هلا یلص |
 هک ردراشعد قیقح لها یدنلیناقرم رلاکوک هرکص كدیارلغا هعقددقوا
 || هتحکو ردکعد هللا ذفرعم ىلا تن ًاطاوتیوق یمانعم كيولقلا تدق

 (هتس لهاین ادم اوبفرا ) ردشع د بودا باطخ هاا هکر دشعش را
 ( یرفلاین ةدولاالا ارجا مکلئسااللق ) ردتراشا یزوسوب رکب واو

 معالوذیصم ربصلاعمال) ردشم روب لوایهو هننوعطم كنس هع رک تبآ |
 ]| +یشیک نالوالقاعنعی ردقوب تییصمرب ج هلیاربصنعی ( ةدنافع نجلا
 | تببصم ربصارب زهیلیاربص هدنلواح بئاولو هدنلوزن بئاصم هکر دک رک

 (تد)رریدشر |هدّوم تداعسو هدل تاوتی یسک ورالیق لئاژ نجر 1

 || تسدنا معهک ادردو نم یاود تساریص# تسدناودریصزارجل ار تراب

 (تبب) رالیقلطاب یاو "هداف عرج هکلب ردقوب هداف حجه هدعرجو *

 فیعضوترکدر وخ مع هج ناک تح“ داف هچ نکنرو نک عز ج رک |یدعس ۱

 یعب(قطنلا لکومءالبلا ) هکر دن دنظعاوم لج كمدصو # شوج
 درب وسزوس هك داوا نکم هکر دکر ک لّداع سا هوس ردشعلوا لاوح الب

 نسوس ( تي )رعاشلا لاقام ۳ و فیما غوا هر البات هيلبا ظفح یئاسلو

 كلم تسیناهج شوخ ۶# روآ نهم نابزییدوب هک ۶ رسدرآرب نآرهب زا
 | رظنا) ردشم روب لوایهو ٭ یشوهس ماخ تسر ارش سوخ # یشوءاخ

 یی نسرایوس ناو نسراب وسزوس هنروک عب ( لوقت قعو لوشام |
 ویا رکا نس هيلپ وس هدتفوو نس هیلي وس ینکرکی كزوس هک ردکرک

 كسا روس هدننفو رکاو نسرولوا ش تعضف یودنکت سیارایوس ||
 | ردندس هب وع رم ماصد كلا یدو و نسرواوا شعا مباض یوزوس |

 تالریداکساتلوا صب رح هوم نع (ةويلل اكل بهوتتولا یبعصرحا) |ا
 ۱ توم دکلب ردلکد یرارطضا توم دار ندنوم هدزوسو ور هیاّنغا

 ےس دو عو حورخ ندس |عبح طاعهو تم ارس ناعص یه رد راٌخا



4 ۳۲ ۶ 

 مکن ر دشا دارم یکیدلوا صب رح هماعشتسا یسنا عیاورو لاصت |
 ) یوم ( رروم نراشا هر انع وب هدب ودعم یوننمیولوهںانج

 نایب ییاننادر لاک # مات ندنک ناحتسدن یرمع ات

1 

 4 هنع یاعت هللآ ی ح ر قلد ص هیل> رکذ 2¢

 ید:اولمادنا ضا ویدیاینک یب و نوزوارکبوبا هک ردش عشرا هک
 ٠ ٠ اندر ر یرازوک و فیفح یس هی كرامم یذنا لئام دار د راصاعوت

 ےہ -و یدیا یهو یس ههبج یدنا لاف ىج كنهجو دنا

 يدرديا باضخ هللا هو و ان>

 + روتاواناس یدالواو حاوزا هنع یلاعا هللا یطر كه دص ¥

 هاكء دنیذاطلا تاذ هک ءا او هللادہعو رار درد رد كنار لاد بع

 هكدا صاعتذ نامور ج د یسا ر وردراشعادلوتند هلق ید ا بلم

 ردشعلحاک؛تروعکب ایٌجدهدعالسار دیسهدلا و كن هشاعو نج را دبع

 یدبای ۵ ح وژ كراب طرشعج م لدعم ند رکدودا هک ساع تنءاع"ا یسب ۳

 كب زنة ج راخ تب هب > ی دیسا رور دشغاداونندنارکی وبا ند#و

 EE افو هنعهللا یطرر کب ولا هدلاح یشلدلوا لم اندرکب وارد ر صاا ۳

 دک فالتخاو ه دعاس یب هقیقستادح رک ذ »۴

 دڳ قلدصاب با اتعب وراصتاو رجاهم

 ات هللا لص تلاسر ترضح نوج هکر دراشعیا تاجا هل وش اق |
 | باعکا ودود نوڪ لوا نام یدلبا تلحر نداد راد مس و هیلع

 يکي ایدتسا توروب تطساس هحارطان هدف وا تاططا نی رع

 : ولد ةمالا. ذه نیم | هدکفح كنس تااسر ترم وح هکع دا تع اکس رو اک

 | زوس ولاطخ ندنسورب ندالوا ناسم رعا. یدتا هدیعوا ردشم روب |[

 كل دتسا کیا تعب اکی و دلی وس اکب ہک یزوسوبالا مدیا شمتشا

 | هدرکارا رس رد هثلت ینا هدشاورر و نينا ینا یاد صر کب واک و لاح

 || نیا یتا ) ردنراشا یزوسو كنهدیعولا رد دوجومو رماح |
 | هنس هعرک تبآ ( اعم هللانآ نزال هبحاصا لوشذا راغلاق امهذا |

 هه دص تو :Ek لو ناد هللا ص كت سطح دف راغ م وب جدو
3 

 1 جدو ردراشا هنک ودید (امهنلات هللانب اب كنطام ) تودیا تاط>

 چ اهم



¥ ۳۳ 
 راسو ریضح نی دسالیلق ؟هفاط ندراصناو یرنک ا كن رجاهم
 یی دلوا هویج لرکی وا بواوا لئامهشناج رکب وبا یک لهشالادبعیب

 تا4۶ وااصف روه هک هدعاس ۳ هقیعس راصتا روهجو یدرازتسا

 یدنارلثلوا عج هدنا یدبا یرارب تیعخج كرلنا هدنرلتف و تاموصخو

 | ردا سالجا هتفالخ دنسمیئآ بودیاتعم اکا هک هلبا هیعاد لوا

 هبطخرب ہد ےل لوا تالذ عهو یدنآهتسح هدابعندعس هک و لاحو

 | ییانطص هد مالسو ةولصوادخیانودج هذ هبطخ لوایدلباداشنا

 یاعت هلا لصریمغب و ییرهشاسولصف هدعالسا راصتاویدلیاادا
 هر لات هللا قاخ لج وانوا هدنسارا یودو دن ڪک هد هکم لسو هيلع

 نویلک هلا ءا یسادعام ند هلبلق ةفاط ندموق لوا بودیا توعد
 تەد رش تاجو ند زارعا هلل وا هلیلق هفیاط یجد رلتلک هن ااو
 | ییرلقداوا رداق هعفدو هعنم ین: رارارمضاو ادا راقك ندهللالوسرو

 | یدعا بو دبا ب اطخ هراصنا هد هبطخ ء انا هرکصتدک دتیان اب
 | هک كد هنامز لوشات یداوب تیوقت مالسسانید هرزوا حورمشم لاونم
 | ید ليقف رشم یزک هدلب زس دلش رش مدقم كربمغب یلاعت قح
 | مالسسا زارعاو تیاج اک او یدلیاتبانع ءزمس یکمرونک ناسا اکاو

 نیس یداهحو ازرع نوحا ندءالعاو یدلبا بص هرس ییعیفوت

 | نا خطو لظو رفک وروج یوق برع هللارک داهنجا لرسو یدلیف هلاوخ
 | رکملقرسو رایداک هتتماقتتسا نافرعو ناعاو لدسع ندنحاجوعا
 | یلامت هللالص هللالوسر بانج اهرکو اعوط برع لایق هلیسهطساو
 | ید: نداد ترضح لواو رابداوا دامتمو عیط» لسو هيل

 | درادت نیما تفالخیدعا یدیادونشوخو یضار ندرازس هکوب لاح
 هدابع دوس هک > رهلوا «دنددص كلا قلخ هکمدعم ندنازکیدا

 تفالخ ما دید ںوخ دعساب رلیدتا را صا یدایا مات ی هبطخ

 | زو ىضار اکس هعلکوذ زرا یس كدروک لو قبال یسزر هراماو

 ۱ نا ن رحاهم ۳ هکر لد دنا هرواشمو هحراطم هلرب رب و رایدبد

 | ترعه تایطفو مالسا قبس بودا هعزانءو هقیاضم هدنفالخ ما
 هساارردا لسعو جاجحا ءلایمارک هب رق تبارق هیرمض> لواو
 ۱ رار و ندزسرمار یدتا فاطر ندراصدارلید د مهرب و باوج ه

 ٩6 و و ٭ تا م



> es} 
 ۳ ی

 ندو بو دا قافااو راربدا هش رزوا كن رو مهد نوسلوا ندر

 وا سا ره سا یدد رکیدیا راد باوج رخآ و ( نهولا ۱

 هد لک لوا ب سوک هاو یدردشرا هبا طخ ن رج نرخ

 روک هسدا هره یرادتو هراجو دیا لاعتسا ن دنلوا ثادحارمار
 دوداو جالع (عارصع) یدید هیلوا یدوم هلاستف و لادح ییاهنات

 كدا عاما یر>و هنع هللایضر رع 1 درک دباب عوقوزا شا

 بودا مالعاو رابخا هرکب وبا ین هعدووب یدنارضاح هدناخدرکب وا

 صیرح هغلراو هنس هفیفس هدعاس نب نالوا یرایعج لح كراصت |

 هللا یراقافنا كتعاجرب ندن رجاهمو كن هدبعوبا رکیوناو رع یدلبا
 بلاط ېا نالع هدو لوا رلیدلبا هجوت هرهدعاتس ینب ةفیقس

 یلاعت هللا یلص تنرمضح هلعاجرب ندا ارزو مشاهونب و ههجو هللا مرک

 قیدص یدیا راشاوا لوغشم هننفدو لسغو نیفکو رمهجت لسوهبلع ||
 وع ندراصأا هداوب نکیا )و دیک هرژوا حورشم لاو قورافو

 تعفاوم نبمعمو عوع بوشوا A ید ع 1 نیععو هدعاسیا

 هک راددروک رلیدراو هب هدعاس یی هفیقس نوح راد درس و ک قلرادادو

 رلشلاه هقلح یفارطاراصنا شتروتواتودیااکنا هرژوآر سرب یار

 هک: دروصرع راتوط یس هیعاد تفالخ نود ادع نلناضف ودنک لصتم

 رد هدابع نب دعسرابدتا ردهک یشک ناروتوا هدنتسوا رب رس لوا

 هدغو رد نوګا كايوس هقلخ هدعمحم لوا یدتا هک رداوقثم ندرج

 هکلیو-ومنم ینب رکب ولا مدیا روصو بییرت ینتامدقم تالاقم هج
 ۱ نیم هدعورد ےن نوععح هللا یدشا زاغآ هلک ىك بویهوق

 | روصت ےب نکل بویلیوس ههادملاب رکیوبا یرازوس عودتادلرادنو |
 یدلق اشنا هغیلب هبطخرب و یدابا اداو ر رقت ییعاو نسحا ندمگیدیا |

 : هلا یلص یربمخیب ملسا و تيتو یراب رکشو دج هد هبطخ لوا

 ٩ كرلناو یدلما ناب یقتلیصف كن رحاهم هرکصت دادا سو هلع |

 | هلوسز ترضح كن هفناط لوا هلبلامو ناجو تیر هقباس هدالسا

 + یراکدشا %
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 هنت ام دو یز)رارضاو ادا كس رف راک. ویعفاومو تاساوم یرلکدتا

 نودا داد ییلناضف كراصاا ۵ رکصخدک دعا ناس . نی راامحو رص

 كن رج اھم یدشا هرکصا دیو یدر و رل امسا ع اونا هرلنا

 یعیدلوا یراهہب رق تبارق لسو هيلع یلاوآ هللالص هربمغب ترضح
 یکرکب كا نده دک قید رادو بساو بسحو هلیس هطساو

 رزاعلوا داعتمو عيطم دید یربغ ندنموق شل رق ندلحا یرلدداوا

 بت سانلاو ) نسهیلیا تفلاختو دسح هرانا هکردوب نالوا قبال سپ ۱
 رلیسو ردرلعدات هند رف د اع قلخ هلیساصتع» یری تعم ربخ ) سرق ر

 ندلاعقلخو زس رع رلکب دودا دو زس رع راردارب :مز هدهللا باک

 كزیاعت قح هک هب هنس لواسقبال یتاقو رس رب رلتسود واکوس قق
 | هتداضم هراناو زس هنوطلس هرکی راشادنرق ندو نسهلوایضار هنساضق

 ر د ڈاک ینازرا هرلنا ینا یلاسعت قح هک هدهن-سذ لوش مس هیعریو

 | ۶# قبسباکویرج ء؛ضق ( روش ) ردشقیا اضماورکح هنن رزوا كناو

 ۱ او لدح ددرکنیم دروح ) تاب ( یافوا عزج نعقنس لوهف

 كن رب ندرل رجاههزب رلیدتا راصتا # اضرنجار هدر تسین ریس

 ندراصذا هش رب هد داوا توف لوا هک هلط رش لوش زرا اراشحا ین :ةالخ

 | بواوا هفیلخیر ندرلرجاهم هنب رپ دق داوا توف ځد لوا هلوا هفیلخیرب
 | هرزوالاونمو كل ماوب و هلوار جسم هرزوا" وب صاوب سوا تلا لبس ىلع

 دسوک نالوا هفلخ ندرا رجا م ارز ر دکرکب یساوا رتسم
 بود | زارتسحاو قوخ ندرلب رانا هدایا دصق هکعیا ایاحو لیع

 یدسعا رع رد هرزوا لاونموب جد یسکعو نمهرونک هدو و یټ
 | ىلا هكردلواالاو نکا تل ام هزب زر هدصوص> و نوصعح ها |

 | بوقلاق هغاما یدزربد یآراوداکا EA € بابح زرهدنآ لتق
 ندرس رعمار ات ززعبا رایتخا یت دال یر هع ؟ هر رزواز هللاو یدتا

 تراما ردساکد هلبوا هیضق ید-ا رکب وبا هعقدالوا ندزب مار و

 | راهنز راه یدتبا بابح رسرولوا نعراریزو مزب رل ارس ردرمت> مزپ
 یارسهحا رس هتموکحو هتفالح» کیوا مدقتبانو ر ا لوق 5 ىزوسول

 ) مکند ریماو ایم رها ( ر اواز روس یر ن دن وب ن رجاسهم هورک

 یدید هدا رارق هاجرب شبا ویا ملم دنا هلا هم هاک رد نکسراید رکاو



 هک ۴۰
iتم همتا ار عترت  

 | هاتشداب یکیاهدتالو رب ر دلک دزناجثالمکبا هدنف الخ هللاو ید-تارع
 برعو # قالو ر دنا هشداپ ود دو اغوغ ( عارصم ) زاوا

 یادت هللا لص ربمغب هک وب لاح رازالوا یضار هرکنراما ریس زکر ھ

 یدتا باسبح هلوا ند هلی ی ريغ كزک هلیق ك رس مسو هیلع
 نکل زز وس ند زم دسح هرس یزو س نیکی دایوس وب زپ

 || موق رب نگی دتبا لستف ینبراش ادنرقو یر اب اب هڪ زراق روق
 تفالخ نوجیدتارع ل هلو هدنددص ماقتا هز بولوایاوهزعرزوا مز

 | رداق ها رارق هدموق تاک دتا ل تق ی راشادنرقو یییرانا ینعد هدرلتا

 | هماجادخانرکا *در دهاوخ هکا یا یشکادخ (تبب) ها منع نس كسا
 رعیدلوا مقاو رازوس ظ.اع هداز هداه ںا ےہ هل ار ۴# درد نرد

 | راصناو نرجاهم سب (دحاو دمغىف نافیس ےلصلال) یدعا

 مهاوفالتخاو لادج قوجچیف بولوایود تیاغب تععاخ هدنرارا
 كعلخ هداغوغلوا هدابع ندعسهلوا رک هر هلنا هکیدلاق زآ یدلوا
 هدک دت اادنوبد کیدردلوا یدعسیسب ر ندراصذ آیدلاق هدنتلآ یراقابا

 | ربو یدید نودا لتق یتا هللا لرداوا یناع هللا هلق هولتفا یدتارع

 | دسدعهللایضررکیوبا ید د (هتفورش بحاصهلاف هللا هلذق) هدتاور

 بور, ونيکسڏ هلهحو نسحا داهصایدروک هرزوالاوالوا لاح نوح

 دفع هک مرر و يع ه نیس منیسآ یلاعت یادخ راصذا هورک یا یدتا

 هدنفو نککیدتیا تع س و هسیلع یلاسعت هللا لص هلوسر هدنس ده

 تقالخ ما هکر دیلک د لوا یسارب ندرلطرش یکیدتا هلکرس كن مضح

 ییهاكراک لوا هک هلا هسوک لوا نس هيما تفلاخو تعزانم هدتموکحو

 || نیدعسرکب وبا رایدتا قیدصت بوید رد هلبوا یسلکود كراصناهلوا
 : سو هیلع یلاصعت هللا ی ص كترمضح دعساب یدتا تولوا هجوم هر هدابع

 | یک دتشا یتفبد روی وید ردشبرق یرلبحاص و یرلیلاو كتفالخ عاوب
 یدتا تودنا مانی تباثندیز ندراص1ا سا م ددشآ ی لب یدخادعس

 | زالوا قلوا ىس هفیاخ كلا ردندنموف نرحاهم یلوسر كنيلاعتقح

 كنادخ مکت زویراصاا كنموقیلوسر كن ادخز و رولواندرارجاهم الا

 | یضر رکبوبا یدید هررجام زکیدیا تعیب موقا كدیا یراصنا یلوسر
 یدتوط نرالا كنهدییعوباو رع نوید ارمخ هل مک ارج هنع یلاسء هللا

 دڳ یدتناو #۴



: 
 یدشار ع مرولیب ق هتف الخ یر ر ھ۵ ندهس۶ ۲ یاو نیدتاو

 و اق ریمغس ر سس ما ردو ھم مر مر دیا تب ن کلب هرکباا اب

 : نیا یان) کرد نادسان دارفا و نیس سرع راو ب>ا ند نح هلج

 | ندنسهعرکت یا (انعمهلانا نرح ال هبحاصا لوقو ذا راغااین اذا

 ب واد هل وا س اوا عت ج هدنآلثء كالیضف حوانالوا موهفمو مولعم

 ۱ یدتا سصاویدلدیا تمیب هرارجاهءو یدلبا تعب بوئوط ییلالرکیوپا
 7 هک هل. اطال رلب دا تعمب راصذا هرکصادت وا راب دلد | تعب درلنا

 ززعا تە هب هسک یرض نداق ط ییا نلعزر بودا عاتمارلنا

 ۲ یدب سعد ندا س كتەاج لوا 2 دود راطعن دلادنرق حیشاموکرایدید

 ۱ ٭ تسءا#تار اموا لاو یلع * تسمامارک برغءات قرشمز (تب)

 وا هق-دلوا «دناسس ات بودب اراسهفا ترچنو تصوا ا هدابعیدعسو ۱

 1 ید ۳1 هلهارکا صالا رج هک ردراو ددو تاور / و یدعا تەر

 نالوا هلا نرحاهم كرا كنا هک هیلوا نح (هش) رادردتا تعب

 موق رب ندرلنا هکر دیسلوا عفاو ءان هن رلهررفم تداع كر رع یرلفالتخا

 | بصن مکاح ھنن رارز وا یدنک ییهسیک نالوا ندنراموق یدنک |
 | ويد (شدرفنم ةمالا) لسو هيلع یلاسنهلا یلص كربمغیپ و یدرزقنا
 | رطاخو موعم فیرش صنوب هکنوچ رایدبا لهاذو لفاغ ندنغدروب
 | كراصداو رجاهمو رلیدلیا ع وجر ندفالخو عازب یدلوا یرلناش
 ٠ لبص كاسر ت سے = هکردیا 5 هلا هاو سن یراتلاحص وب

 : صیصخ و نیەت ی هک ر ندباصصا نوعا تفالخ سو هیلعیلاسعت هنا

 ْ یدیلوا شوا عقاو صارب ندرو رس لوارکا هدیابوت ارز هنعر دمروس

 | یسنرا هکر دلقت) یدراردیالعو جا جحا هلکنا بویتا تفلاخردقوب
 : تذاور هه>حو هللا مرک یضن رم یل را راب دتا تعرد دن دءلهارب ات نوک

 یدعا ثعب 7 هک داو اهدنا ہحاھ = لاد هللا یضر طاف هرزواههدک 4

 تفالخ مهم رکب وبا هکندتهح لوا یدیشاوا عقاورابغ هن رطاخ ارز

 : هدص وص> لواو راطتا هنروص> لغ نيمو ارعما هدنعس سا و

 ییطن رم لی عید مساهیبزک او ید افق وت ورخ ان نوا هرواشمهلکنا
 ےےلط و یک رب ر ز تعا-جرب ندم ردو راب دعا تعید د بو دیا قافتاهلبا

 تود,الاعتو فو هوا و ندر۱ اط ااو یک صاعلا ن ید س ندلاخو
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 داوا ماع کچ نوج هک و دیو رمزابداناتهیت رکھنا وک عقرب تو
 یدوقوا هغیلب هبطخرب هنع یاس هللایضر قددصرکب وا نوکلوا نامه
 لمس یایسا هقلخو نطصم تیحنو دوردو ادخءان ودج هبطخ لوا
 اا و لیم ج هدتموکحو و ها ن هک دملا ناب هدول یدیا

 تعا طاهلوسرو ىلا هت یادخ هدعوکحو تفالخ نکا ردکر کم سا

 هزک زوال رم ب سر دنا نا .صعر 1 کی دا تعاطااکب یدزس مسباردبا

 اک ھدا رواوا مقاو اسطخ ۳ ندنرک او ردقوب عامرفو تعوکح حج

 ماع ی هبط وید لداتاالد هاوص یو لر دارد یما طخ بودا هشت

 ندنفد 4 و رات دلوا لوځشم هنفد كلر طح هرکس “ا دنا بودا

 زکر ها لوا و نوعحعو یدووا ید هبط>رپ هرکصت دعا ق

 صر > ەت الوو تمو =< مب ککیدشا | هده اتم ندن هدنصوصخ تعس

 کا ندنفوخ یالتخاو داس و فاما یدیلکد ناف :دن داوا يعمطو

 نکیدنا هفیلخ زکسرلید یک ره یدلوا فر طرفو لوا هک دلا یکی رمش

 ردکنیصت كن نو الخ راد دتا قاح یلکود ید:د مودا تعب جد ن

 لء لص مھالا) یدتا رکب وبآلیدود زوب یضار هکتفالخ كنس ی هلجو

 کا نوکلواو یدلبا رارق هدنا تفالخ ما سب (مکیلع مالسلاو دج

 هرکصت دعا رذن و FA همرلخ

 تورونوا ناکا ودنک تودنارایتخا تاع بلاط یا ی لع

 اکا هنع لات هللایضر قیدص رکب وبا یداواردبا طالتخازآ هللخ

 یتفالخنب هسخوب نزا تعیاکب نوعت هکیدردنوکر یخ هلصهشرپ
 هارکتسا یکتف الخ كنس ن هکیدردنوک باوج د لع لدتا یمهارکتسا
 هکردمشعا نیع ںواو | لوغشم هنعج كناشلا مظع نارفنکلنررغا

 ندنعج نآرقات ملل ادر هدرآ نوا یرمغ كئسادا یسهص) رو زام

 رودص هللامز رو رم بولوا مفا و نایسا هکمراتروف ارز علوا عراف
 تعا ج ر ندخ راوت لها ی دید هلوا عياض و وع یش رب ندااحر

 هللایضر قردصرکب وا یدلوا ما ی" تعب نوح هک ردرلشم روتک

 لوابوروب تباجا ههجو هللا مرک ىلع رابدتبا توعد هسا لوا ی لع
 كئوعد ېبودنکو یدروتوا هلګرپ قبال هبودنک بولوارطاح هاج



 تر
 هکر دلوا یجوم كنوعذ ی دت | قوراف رع یدلبا لا وس ن دنمج وم
 نسهدنآتعب ی دتسهرکی وبا یک ی راک دشا تعیبناعاریاتس هک زرتسا

 بصتمبوتوطتح هرزوا راصتازرسهک هلزوس لوا نام*یدتا یلع
 نرد جا هدر وا ل رس هلا روس لوا یجدن نکیدلا قفالخ

 ۱ تور یس یدشارع ردهک نرقا هتلاسسر ترمه هک تال وس ورغوط

 | زکی ریو باوصابباوج هلاّوسنبلوا هله یدخاییع ز مروویق هک دعا
 یدتا هنعی اس هللا ضر هدیعون کی دیا بلطتعیب ندن هرکصت دنا

 تیارق تو همان الا دیس و هلی هطسا و تفیسهدهالسا ن“ نسطاابایا

 | باتا ن وچ نکا نسداوازس و قبال هتفالخ و تم وکح هللا یمکح
 | هقافوهاریخد نسهکر دلوابسا نم رایدعا قافناو عاجا هرکبونا
 كتماو هر لوسر لوف نسهدسعیآ یدتاییع نسهر وق مدق

 3 نیسیدیما

 ۱ قح هک تملوتدهوم ول ردعل و غوط هدلعف و لوق یساضتەم ااا :

 | هکرکالواهد دیۆلوا هروب ناسحاو تمارک هت وبن نادناخینآ یلامت

 ٤ لضم ٥ رز یهنو ما دروم زر یوو نارق طہھد هيلا لع هربرخا

 قلال هتفالخ هلرسهطساو روک ذم روءا وب زز ملحو لقع ندمو تو
 ونسخ اوبا یا یدتیا یراصاا دعس نب رشد ززب راوایس هتراماو
 هدّاتفو مدعم N و رکا كدلبا را-هطا نوکوب هک نسهیعاد تفت

 تو کس تویعا تعرام و هفلاصم هناا د وا شوهر دای داخ

 طالتخا هنن زود قلخ نکا حفار اک نسنگحا یدراردنا

 هکر یدش ود هنطلوا قلخ لدنسوک قتروصتلرع و هل دلعاب ین“ واق

 نيس تعاجءان اکا سبنیش لک د بلاط هتراماو ظوظعندتفالخ

 | هکنسیهرروکز اج نسررمشبیا یدتیا ی رع یلع ید د نسررسوکز رط
 یروم بلاقو یرهطا دیس ملسو ۵ ءلع لامعت هللا یلص كلا ےس

 نب ن دلو غارف ندنفد مهمو نیادماوا نیفکتو ريهجتو لسخ زونه

 | هلقلخ هدص وصخ لواو مروا مدندنیلط تف الخو تموکح مروط |ا
 لع هک: دروک نوح یل دص کب وا مالوا لوغُس م وصخ و تعزانم

 هضر اععو صقن لباق هلهچ ورب هکردراوتساو مکح یتالک كناضد رح ||
 هکب دیاوب منظ مب نسطاالایا یدیابولک ندئلوب ارادمو قفر ردلکد |
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  POTDهرژوا هح وول را ای زا نس هیلوا هد هه اضم لء هدد يه ۱

 مدیا نعا لوبق رک ره یفالخو ن مدیا هل تاکح مدیا فلح ندتعب

 تقفا وم خد نس رایدلبا قافلا هتساکب قلخ هک هدلاح یکی دع

 دعس رکاو نسرولوا ا قباطم هعفاو ی نظم كسا ررتسوک 6

 كلج وک نوجا كنس كسیاولعا رکفتو لم ات بودیا فوت هدتعب
 ی دلوا هناور هنس هناخ نداعسو دنک بولاق ندساملبع سد ردوو

 ) نایفسوب ار, دتا تعب هرکب ولا نوح هک ردرو طس هدنکب ضا

 كس لها ندا رق هک ردءهاور یدّتساو یدراو هناف كن یلبعبرح نا

 اکسات یکیلاروتک هلیق تعنام هرس هدنف الخو هلوابلاغ هرمس یساندا

 ییرهش هن دم ند هداب وراوس كسا رل درکاهک هللاو ع هدیا تعب

 روو ٤ هلا زوسوب نس ی دتا بودا رجزو مام یی ایطل رم ىلع

 هنراماو هتف الخیرکب وبا سرک ادا رھ ییرمع نفت <ا ك ر 4 هند

 را ده كن يلو تفرلخ د نوا مز وزرولب هتساشو قبال

 ید دوق هز یز ززعسا یهاراداوهو

 د لالا تدب زا هنع یاعت هللا یطرقددصسوبلمو لوک امر 1 ۶

 د واناخ شقن نییعو لاعو بجاحویضاقو بناک نایو *
 یس را یدابآ زازق هد دص تفالخیا نوح هک ر دشت ربا ا

 هز زوا یس هدوه»م تداعات یدلوا هجوتم هرازاب هدنتفو حاص کو

 هلا یر هدیبعوباورع ةیلبا شاعم لیصح بودبا ارشو عب و ترا
 "هقیلخاب رلیدتا توش را ندمهع بولوا فقاو هانعمو امهنع یلاعت

 یدتبا رکب وبا نس ردا هج وت هاج هنونس ردیک هب هرن هللا لوسر
 لرلزالسء الاح هک و لاح نسراثبا هل هدرازاب رایدتارانا ن ر دیک هرازاب

 هر زوا هدوه»م تداع هکر دلکد قبال هکبصنم كنكدلوا یسیلاوو ریما
 یلایعو لها سد یدتارکب وبا نس هیلیا ترا وددرت هدرازاب ووسراح
 هدسلرب ندلالا تب نوا كئسات نودورک رابدتارلنا نەدا رخت

 هلا ی رلفاقنا كباعصار 9 ید ود ورك قددص, 1 هلی نیعهو ررعم

 یک اوج كناو نویق مراب یموب نوا Ck ا كقىدص

 یب یک یعو رابدتیا نی سوبلم نوجا یلایعو یدنک هنس رهبو
 نوڪکاا سرد هکر او ید تیاوررپ و) رابدلیف نيعموررغء یتداخو
 Aa سس

 هک ییا #
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 راد دلیا ررعم هداز داب مهرد زویش كم یکداانو مهرد كب یکیا

 ثراحقب هدنسلا وح هن دم یرلک دب دمحس ید ا هد "ی زم كس دصو

 لیمرب هبیوبن دات ندعضوع لوا ردعضوم نالوالزانم جرزخنا ||
 نوکر هویدلوانک اس هدا "زم لوا یرادقم یآرب هرکصفدتعم رد هفاسم
 ه دهالا لوسر دج نودا تماما هدسچخ تاولص نوا وا راوس

 یه اکو یدیا رولک هح“ *هلم *رکصن دنزاهوسنادو یدرربو ولیق زاغ |
 هءج و یدرروب د | تعاما هاا بو دا تبار ع ترض ح هس و قد دص

 دعسووانح نل اقص و نب رالیق كنشاب بودا فقوت د“ *هلحم هدن رانوک

 ههللا لوس ر رک نوعا یزا هعج هدهد ودار بھ طو تاضخ هلا

 اض و بصم هک رربد ی دردنآ ادا نی زاغ هعجو یدزروب فی رشد

 ناویدبتاک یمترا ن دپ زو نافع نب نامو یدروبب ضیوفت هباطخ نر
 لعاع یدیسا ن تاتعهب هکمو یدلیا نییعد بجاح یادس یسالوع و یدلیا

 ندن رحاهم هباعنصویصاعلای ان نامعهشالو فّناطو یدلبابصن

 هلدنحو ییهیمانا لعد هنالوخو یدسان دان ز هوم مضحو ی هیماییا

 یدلیا نیبءنو بصد لماع ییییرضطا نب ءالع هنب رحم و یلبج نیذاعم
 یدیا (لیلجبز لیاذدبع) هدلوقر ویدا (هللاردالا دن )یشن كنماخ |

 < هع یامت هللا یر قیدص تفالخ تدمرکد ¢

 یدا لبق یکیاهرزوا محالوق هنعیلاءت هللا یطر قید ص تفالخ

 ثب دح یراکدعا تیاور هدنراباک كنضعب ندهعا هنتک كلوقوب

 هدلوقرب ویدا نوک شبی رکی ویآیکیاو لس یکیاهدلوقرب وردبا تلالد

 یدیایآتردلیب یکیاهدلوقرب و یدیانوک یمرکب و یآجواو لږ یکیا
 < تفالخ ندمردهک یجوتفور وءارکذ #6

 دک دادنرا لهاا لات هصفو هدشمق او قیدص

 نالوامالسال فوض ید)داتافو لسو هيلع یاعت هللا یلصرمعب نوح

 یل دص رک ولارابدلیاراکنا یتاکز ترضرفبولواد م تعا جر ند ارعا

 ك رانا باطلا نب رع تح باڪکا راسو یدلیا منرع ه ملت اقه هلبا راثا

 ناکراریاسو یدیحوت هلک رلنا ار ز رلیدتا لدا وک هدنزاوج كنلتو

 كرك وا قح هکیدلوا نشو ر وره اط هیاصصا مالارخآراب دال یالسا |

 هرکی وناتواوا دنر هيدا بارعا ماع هکردلوا ځد تاورر وردهدناا ۱

 < 1 ۶ ٭ ثا #
 تس

iti 
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 ا تعو اطعو تعداتم اکس اتردلاق یتاکز ندزب هکرل دردن وک رخ

 || هلبارعا لسو هيلع یلاعت هنا یلص رب غب رایدتا هرکب وا ناکا رايد د

 هدلاحیکن دعیدراردیادادما مارک هکتالم ندنامسآنامز یکیدتا هلئا |

 ۲ تم وام هلارعازونه د كنسو لکدرمسم دادعالوا ردءطة یو
 : هنو رط هخاسهو هلها سم هلارلنا هک ردل وا تحصءهردقوب كتفاط هکعا

 | كناباربلا بر یدتارکب وبا هلو توق مالسا معا هکنیک داکانسهلوا تالاس

 | یلاقعررکا ندنراک دلکہرب وهدننامز ترضحیارعا هکعسق هنکاب تاذ

 یغالغوا یشی در دوخاب و تسهراب ببار یراق داغا یزید هود نعل قاتعراب |ا

 0 قلدص ترضح یددن رەدا هلن ام هلا محل هرلنا را هیر و بول وعیلا 1

 ناکرا یدیعا یماع*او مادقاوب هدنامز لوارکا هنع یلاعت هما نصر |

 هلع هللا یطر رع ترضح یداررعم قاوا رهاط یلک لاخ هدم السا

 | تل دکرب و تانوکرب ركب وبا مریخ لاعا مامت ےب هکنی ر دیا وزرا |
 هلارعا باكا هکردلع وبشا ىلع كنوک یکیدید یدیلوا لباقم هنلع |[

 تربغرکب ولا نوک یرلکدروک لوةعمو تفصم یب هله اسءو هحاسم
 | یدلیا مادقا هعالسا تب وقتو ندزارعا بوئوط یب رلفالخ هلماع*او |

 رد رلشعد هدنحدم كه دص ادها و ردراغ *هلیا یکیدید لع تل دصک رو ۱

E)درک نوخرپ هدرلها هدود * درک نور تسدو> تفالح  * 

 رونک هدساور * داوا یاحارهتفر تام# * دروآ یاد ار هداتفا ثالم ۱

 | هد هندمیارطاهکرکیرلدربغو سیعون ی رلیضحب ندیارعا هک ردراشم
 | هک الو تراغ یی شدم بویعا افتکا هلغاوا درم رایدبا نطوتم
 رلر دانا هرمص = ییسلاها كارحاوت لوا ران وک در و راب دلا دص

 | راص>ا هدنایح نامزسو هيلع یلاعت هززآ لص لر رمص> ارم رکب ورا

 اا نودیا سمو لکم یتعاججا ندبا فلت ن دنرکشل هماسا یکی دتا |
 | تع اج لوا ی دردنوک هنب ررزوا كنيغاب موق لوا ءرمشط ند هنده |ا

 | نسج رلیدابا ناشد رپ یني رایج بودا موه هبارعا حابصاا ىلع |
 مال-ا لها رلب دج اق بولوا مرهنم یرایقای بودا بسا سەننو لتق |
 1 هیارعاراس هل.بس وب راد دود و راددرف لد هعض وم مان هصالاوذ هک رل,هع 1

 رلد دا تدوأعم هد السا ی رلیصءب ندرلناو ی دلوا یلوئسء فوح 4

 || یلام لوا قی دض رایدلوا لئان هبدیظع لاوماو هرشک معانغ رانا سهو

A 3%د  



 || یدلیارکشل ریه بودا عض هلاوما یکیدروتک ند هعاضق نب كن هماسا |

 || هدیک هنن رزوا كموقرب یسیرب رهات یدلبا نییعت رارادرس هرکشا لواو

 لام بح هشاط یکیانوا هرکصت دانو كنرمضح هک راردنا تباور)
 | تن هه اط نوا در رابداوا كلاس هدادنرا "هویش نوا :اکز عمو

 1 ۱ نالفقاب ی دروک یب ردیف تولک ندنرلهح هدع یاعت هللا یر قددص |

 ۱ د هنا یضر رگ ترض> ه رکصذ دننافو كه دص ید یا یکدا

 ندٌعس هلق د سا یبیدیلوندااخرکب و( دصواا ۱ یدلبا ماغ ی رلدا

 لوا نوح دلاخیدشعا توبن یاوعد هکب دردنوک هن رزوا هصلط
 ندارالوا هل يا كهنع لاست هللا یر رکب وا یدلو رفط ۹9

 یدراو هش . رزوا با ڏڪ واسم تولوا هج وتم هن رزوا ههاسع

 یداقو 1 یجرب نوا هداوا دصعم ندک وب جرش تن هصق یباوب

 یدلبا رو رم هدنرکد

 دل هر ود ن تالاملتف رک ذ

 حاطد هل صا 3ر ودا یدلبا 1 عارف نكن حاط دلاخ نوح

 هلن یلص هلن لوسر ترصح هک هر وا ن كالام یدلوا هج وتم دعضوم مات

 AGE 4 ع وا زیب و یرسا لر همحات لوا ندنلو لسو هيلع یلاعا

 هدنرلم ال سا د هل رلنا هد رل تقو یدادترا ك رع یدردا ذخا یتأودص

 ۲ یدلنالوزرت هنسحا ول حاطب دا > نوح یدیتلوا دم 5 د ددر رادقهر

 كءوق لوا ات یدو نوا م . راارا تكمودلوا بوددا قرعه که

 توش دنا مولعء رددوا ردمراو یراعشتعاجو تم اقاو نادا هدنزارا

 7 هن ررزوایعاج ندن مك دص هکر اردا راد وار راهرب وريح هد)اخ

 | هنرزوا كموقر نوچ هکی دیاوبیرب ندنراتنصو *هلجهرارکسعییدردنوگ
 مولوا رکا لروتک هش رب یتستعاجو تماقاوناذا رس هديا لوز

 ۱ تعباتهرکاو لا اف ضرمت هرلثا هنا رار دیا نعیانه هرس هد يما لوا

 دنا لاوس ندرلناهسیا راردبا ع وجر همالسارکاو دنا تراغ هسرزع |
 عانتماو ابا رکا كدیالوب و یمالسا كرلنا هداراردباقارتعاو رار دا هناکز

 ةبلعت نب بوراویر ۱ ا لدلاخ (هصعلا ) یدیارد لدتا اترا هسراردبا

 | هد بد روصح *ا رلاخ بودا رسا ینەقاطر ندوة س هليو ع وب رنا

 | ییاحصا لدلاخیدیا هل هدنحا رلربسا لوا ځد هر ون كالام رایدروتک



4 4 
 لا هفاط لوا یرلیضعب رل.داوا هقر ۵ ینا هدنصوصخ تعاج لوا 5

 ید اند هلجلوایراصدا "هداتفوا رلیدد لدتشایم افاوناذا هدنراارا

 یزرمساات یدروم دلاخ را دلیاتداهش هتفالخ نا یخد موفرب ندیارعاو

 هر یداندلاخیدیشلوا قود ص تیاغب هک ههکرب ندرههک رلیدلیا ظفح

 هکندیاوت یدا مه كدلاخ یدلبا اد ويد (ک ءا رشا اودرا) اتیدلباها

 یرابعو نکلویدناكعد كدا ظفح طبضكپ و لد هزوک یرکب رارمسا
 هد نالوا رومأم هنظفح لاریسا یدیاررانوطتباک ندلتق هناک یت
 كلام رلیدلبا لتق کلام بو دبا لج هتسانعم هن اک مالک لوا كن دانم
 ید تیاورر و) یدشود مظعیاغوف هن رکشا ك دلاخ هلیسهلوالتق

 ءاشاتالامرلددرونک هن روّصح لدلاخنودیا رسا کلام نوج هک رداوا

 رکحاص رس نوا سو هلع یلاما هلن | لص لوسر ترم طح ه دناطاخح

 ناو دا شب ادا هدک دیدیدب دهل ول زر هرکیحاص لرسویدبد هلاوش

 ربهفی ترضح لدا مندککیدد زکبحاض كزس بودا صوصخهزب

 بولد نسا ید ردلکد نعحاص مزب سو هيلع ىلا هت هللا ی ص

 راد دا لتف یکلامات یدروب نود لجهدادترایزوسو کاکلام

 لا منم تد مع ما یدبا راو یس هجوزرب کدام هکر درلشهروتک هدت اور)

 یکلام نوچ یدبا یتسسحاو لججا كتناوس رصعلوا یدیا رارد
 هندسو تاک لام واک ناب رعو دعتارسس جم ما رهروایش وب هکراددروغر وط

 نس ین هدتعیه> هکح لوا عارا نداب مب یدشا كلام یدشود

 هرسشطندن رک كلدااخ یراصذا "هداتف وبا هدلاح لوا) نسرودهدردلوا

 هل هلا ا ن ورول هدنتلا یغارب ا رکرھ هکیدتا نيع ںوھیح

 هدنسلحم هنع یاعت هللا یطر كعب دص نواواهجوتم هر هن دعو هیمورول

 یدلبا تیاکش نددلاخو یدلق ضورعم يکلامو دلاخ ٌهعقاو تروص

 تراغو بهنیرادوصم یدک د یع زود مب هدنصوصخ یمالساتاکلام

 كکلام هک رادو یددیدشا راتعا هنب رلتداهش كيارعاقالجا نالوا
 ضرع هةر دص ی هعقاو ترو ص بولکه هن د۰ جد هرب ولن مع یشادنرف

 یدلیابلطی اایسنالوا ریان دنس هل یوو موقو ناق كنشادنر ٥ ںودیا

 هفالسا لها دلاخ یدتا نودنا ناععتساو دادما همک ا یک ن

 ردکر ک قم ء | صاد دلاخ انا عفاو دیصد ول کا شش« عچ ییلق

۷ 

 ٭ یدید #



 قلدص یدروشآ نددح ین هایم ه دات لوارع نوحردرا یواریدند

 : اط هدانو ات لوا نولوالیوأتر هددیضدو كدلاخ هک ردزباجیدستا

 | هللالوسر هک تیا ظفحیکناسل هدنقح كدلاخرع یا هلوا شلوا عقاو
 قح رک یعلقر و ردشءد رد هللا فیس دا اا مسو هيلع ىلاعت هللا لص

 | یددد ن ضا وڏ هنفالغ یآ نت ردنکح هن رزوا رلر اک یلاعت و هنا

 فر د دم نکلا یسو دن بویق هدعض ول وا یرکشل هکیدزاب همان هدلاخو

 ۰ راوس هرهزاج نوعا لاما هصالاخ اف یدشربا هدا دمان نوح هاک

 | كقيدص هلبا ییاهار هو تدواعمتالالب یدلک هر هنن دهديح وو دی رفولوا

 شی رذعیدنک و یتسهعفاو تزوضكک. او یدا وب لود هوش نر ع

 | ند سات لوا نامه بودبا لوبق یب رذع كلا رکب وبا یدلیق ضورعم
 کرک بو و

 ٤ باذک هلتسم هدناو هلوا هجوم هشناج هماع بوروک یتغار لود هدقدلو

 ٤ یدروب قادصو هوای هلهح ینا ن ةمركع اوا هنس هر راک

 | یزلنالوا مساوت سلب گلا میخواد ویلا دد ننلا
 رلب دتا 2 نو ۵22* یردارب فو کلام |

 + یرضح ن ءالعربخو ن رع لهارکذ ¢

 ۱ ی یرضحءالء جو هيلع یاعذ هللا یلص رب مغ هکر درلثءرونک هدتاور

 ۲ ندیاک و مکن یا E هنلاسر ه یواس ی ردە ه دندن اج 61 رحم

 : لوصو هرکشا هکیدتا صاو یدر و تصحر هک

E E 

 | رلیدشربا هتلود مالسا هلا نب رګ لهارذنمیدلبارو معیتابب هدلوآ دص قم
 : ۵ تهژالم سو هاو یلاعت هل یلص ثالوسر ترمه> ییرضح ءالعو

 ندنر کش مدعب یدیشمر دشر | ین ربخیمالسا كم رګ لها بو دا تد و اعم

 فارطالوا نوعا تاکز عجو تاقدص ذخا رورسلوا هد هئس یوا

 نوعا ٿ اف دص ذخا جد ی ی رمح ءالع ا رار الءاع هءناوحو

 7 و دار از ور ھت رک ید یرط> ءالع یدشمردنوک هن رګ

 یدک یربخ ینافو سو هیلع لاعت لا لص ترم نکیالوغذم لع
 ۲ *هلی.دو ن رګ لها یداواتوفخد رذنم بوب .مک ناعز قوح هدعا

 ِ هب هیهاد لوا هلا یرهیهاو دهش یدنک و رلت دلوا دا یخ هلج هع ر

 هدست رع قاس ر كایلاعت ق ح نوع اد رک | هکرلبددو رای داوا راتفرک

 ندنوعصع كنوع رک تداو و یدیاهیسر | نوماک اب هک: دا لرک یدیلوا



 هک 4 %

 | مهف تعنافا دلا تالرق نم ربل انهجام) هکیدیاراثلوالهاذو لفات
 بولود یبربض> ءالع هرکصند"وب (تولا ةشاذ سفنلک نودلاخلا ||

 یدلیا ضرع هعیدص سلح یی رګ لها هعقاو تروص بولک هرکب وبا
 تروص نواوا نص 4۶ هەوە رب هد يح اوت لوا بوک هب ھنن دم هداوخرب و ۲

 یکدام گر ول هک رد و رم ) یدلبا مالعا لد وتکم هل دے یهعداو

 كسعااد-.ع حب هکورعن دوراحو رکب نب وس:ءلادمء ف ےب را دبا هق رو

 لعد تواوا تولک هب هنن دم ا "ارز ی ند:ساسور ّ

 فقاو هن دادنرا كنب رح لهانوچ یدیشقیا ماکحاوتءیرشو نآرق |

 هک ال نیهار و هعصاو لی الد بودا عج یسدهل ادبع ی “لہ3 ید]وا 1

 ا یدابا هراکشیاو نشود هرلنا قوا قح دن د هلا

 مع یکیدردنو؟ اینا هلاع قلخ مدعتم ند لر العو لح كابلاعت

 هج انا لوا هکیدتیا لاوس س زرولی یی راددتا رانا رمسرولپب

 سا یدتا دوراج راد دح وک نداین د رلیدتنارلنا رلیدتک هنهرو راد دلوا |[

 یدشراتوم هد ع یدعالک د یفاسمو علام هدصم تالربمخیب قوطنوم

 تو» هدد دباو هنسا زا TE كيا هکلواویدشرا هب ایا آ ناک مدعم مکن

 هدرمهکنا (تد ) دافانم داحا دعا و هل الحلح ردرلاء قحزالواقحال |

 نباش و یناف هشام 3۴ یوا در دن مت هکناو Ee يوا در و فا

 تط ببط سالا دبع نب سپ ۶# تسارت سدعتو یلاعد "ال 3۶ تسارت
 رلد دلبا تدوع همالسا هلدا یب كدوراج ءانب ۵. راالبح یاّقصو

 رسم هم هددادئراو رفک هلدا یدس یرلتلاه> تاطو تعیط بح رگب و و

 نوادع ید ندمدعم هدنراارا سلاد عیب هلا رکد ید راد دااق رلددلوا

 كسدعاادسع نب بواوا مضنم د هد ت وادع والا ررعم هد ویند |[

 لوارتیدتاو رابدراو دان و یک مک هاش هليس ها دنا یلدو عفر ۱

 یرءهضر هن رپ یدلواتود یدردنایسماوعد گالربمغیب و توبن هک یک

 ع وجر ندشد كيا قلخ رع راد مز و رلد دا هدرلخ ی یک

 رولوا شما تم 1 هزک درک مزب هسرریو رکسشل هزب نوجا عقو
 ر رللوسم لر ؟: ۱-۴ ا SS وز ۱ 3 ۳۹ 5 رک و

 و



EE E 007بسا در هن دن و یدر و رکشا  

 هارهش هرلنا هل:عاجرب یدآ ندناس کم کو ام نا رج هکینامعت نب رذنم

 | توج هک هلطرش لوا یدردوک هن . رزوا سعلا دبع ب بوشوق

 1 فقاو هلاحو نوج س دعا دمع ی ی هلوا لرذنم ی رص " تموکح رلهلوب رفظ ۰

 بودیآ بیرت یلاتقو برج باب E ین: رل هلببقو موق یدنک رایدلوا |
 || هدنرلارا كهورکوب رلبدلک ید رکو یب رایدلوا ایهمو رضاح هیهلناقم |
 | مالا رخآ بولوا ت کش یرکتارفاک لوا یدلوا عدقاوےظء كنج ٍ

 ( نیلسرلا نئس نم قاطبالام رارفلا ) سقلا دبع ییرابدتا ةلغ |

 | بوروکریا هش راصح ائاوج نیرلبدنک بورتسوک تیزه هلیساضتت» |

 | ط3 تدش هلک خا هرصاسح یرانا رافک تدمر رابدلوا نصح هدنا
 1 ندراصح لها یدلوا هاست تافل یراک كمالسالها ندعوح تدحو :

 ۱ ها دصافر نوای وس یرمشوب لمس ینناس كلب رالاوحا یدک شیپ
 | نایتفو # اهالتس رکپابا غلبا الا ( رعش ) ید ردنوک هیهدم |

 | دعا رمصح اناوح ین دومق # مارک موف یا مکللهف ۶ ایعجا هدلا |ا

 تعاجرب هس هل یر ض> ءاللع هنع ییاعت هللا یصر قیدص رکب وا |ا

 لا هدلول یردبشاو یدردنوک هیدادما كدعاا دبد تب توشوو

 تیافیاک.و صا ر هه رح ركب نب , یئابق کاک دک تعسارندم السا

 | توهچ ند هدم یرمضح ءالص سپ روتوک هل یرلندنا تباجا |
 ۱ یسار ره یرفذم صاعن سقو فث> لاتان همان شب هدلوب نکیاردیک

 یسهبراس# كرکب یو رایدلوا قلعه الع هل رلعارناو صاوخ یدنک

 i ےک ر ندراوجک ¿ن نکیاراردیک هک كاوا ,اوررایدرک هلو هلی رع

 ! لاجابوک ر اوایرلهود هک ات راى دلوا لزا هناا واموقر ی درام درر

 قاوک ارف لوا یموق كنالعرلیدلوا ادسانو دونانو ناشد رپ هل رالاهداو

 رخآ راردعا وب رلب دارا دسنح ره رب د شود هدرا كرل هود هد هک

 هدناباب نالوا دازیب و بآ ی لوا بوتودوریک سوی ًاءو لولم مالا
 یئدش هک دلوا یوتسم لاو عرب هرلنا رلبدلاو نارمسحو برططم

 ندنرل.ا هدلکود ندروغوار یداراب هست یرغ ندیلاعتقح

 رلیدلشاب هغاب رازو هلا نودیا عادو هل ر ر رایدلبا عطق یدیما

 هک ردنا طضا ما هب وب ی دتا ںودنا توعد هنتاو نوو ییرضح ءال



RAF 
 (تس ( راب دلوا ےلکنم هلن ومع كەوظ:ەو مود رد-تاواعفاو هراس

 ناج دوره لد مرب زا رادو ربم # رکیددغاب زور نیما هک ره) ید
 هک هات یراژ هل ع> و هو هک هی م هلهج ولر ما| یارابدتاو 3 دور٥

 هر ورغ شوک ز ونه قسراقج هحابص رکا هکیدشرا هماقمرب نە صق

 سک (یعابر ) ردررقمكعسربا هاتف برفم رع رع باتقآ مز نیدمراو
 هک عانحزو ما ٭ مد زورفا تمایقهعقاوزو # لذ زوسناجهاز ربخ هجار

 ته واع یمرضح ءالع # مد زوما تسمایق یادرف # مسر دره

 دصغو كع مع یدتشا نودنا قارادادو یست هرلنا ندنلکو قدصو
 ا قح نس هقاراصنا اصوصخ زسمالسا لهازس هک کچ
 كالا قحّرس رو هدنک هداهح هلان دءادعا بویق مدق هنل وب یساضر

 نعو هالو دخت یزس هک كلوا راو دیما دبی دقتج دو می فذطا

 نار 11 غ ) هر دشربا هرک:دوصة» بوح آی س ورق حرف هرس بدر 0

 كنالع ۶ دنآ ناناج خررپ مرظنرخآیزور # دیآ نامردتب وا یهدرد
 یدشک لوا بواوا لصاح نیکساو یلسن هنموق هان ندنرازوسوب
 لا 4 اعد ءزلعرلب دلو یصعص زاغ نوحو را درامح هحاص 4سا لاحهب

 دلوادخو رادردل اف لا هراعد تودیاآتعفاوء اد وقفو یدردااق

 ناتسکیر لوا هاکاا رل,دلیا مفرن راهعقر زانو ع رضن هزار یاناد

 یناجلوا هلل اتش یدنروک هئسدرب یک وصندقارا هن رازوک هدنساتروا

 >رکش رروط تو هلاح ل اثم ارد لوک مطعر رلیدروک هن راب دلوا ناور

 ا دلشاب دنلا تنسدیآ بودا لغو هک وص تورو 7 هلن رب

 لابقا ندفرطره ید یراهودنالوا بنا هکیدیا شوب عافترا شوک
 ر وج دینک ش اوت ییوع دیآوچ ( تیب )رلیدلکلبراقابا ودنک بودیا
 تواو) نب راهود هلت السی سل رب رهند رکشا لها # دلسکر اهر کز تشک

 هک ردراشهروتکه دتاور راد تک بودا ج وک ندءهطوء لواو رلددراوص
 میکس هل یرمضح ءالع له دص هک هنع یلاعت هللایصر یسود "هرب ره ولا

 ۱ یدتاهدشارن ابا ندر کشل لها یدیاندنس هل جرا هسو ینیدشوق

 ۲ هلنهرب رهوبابونود وریک باج سپ ر دش راد رانکوصیبلکباج#اب ||
 1 | باج 14 هرظرب هدلوک هکر ایدروک راپدلک هنبرات کلوک ۱

 | مضوموبیدیلوایرتا قابو قلشاب هدعضوموب رکا ی دتا هیهریرهوبا

 د لوا #۶



 هک ۶ 4٩
 ت ل م

 مدو مدلک ق وج ندلحوب مدر د رداک د یی طو«تالوک زکودروک لوا

 تالوک لواو مدشا ید ند اک و مدم روک غ داوأآ وص هدلاوحود

 داب وسورغ وط باج ار یدتا ه رب ره ولا یدیسل اف وص هرهطعء مدت راد

 | مدجاوصن هک ردعضوم لوا ناهه عضوم نالوا هرهطموب هللاو

 ادص نوردلوط وص ردع هرهطهوب و مدرا وصیلحاو رو بکا رو

 مب و بو مالوب ینعضوم كنوص هللا هناشد لوا ا مد شموف هداروپ
 | كلاسوم ترضح ل ءد قح وص وا هک دیا م ولعم هکیدب ال وا مد وصعم

 ۰ 1 لوط اوا ف فسخ وف نادا یک یواسو نم ینیدردغات ندناساهنموق

 نعوصود هکدلوا مولعمایلاحو رددوا یوم ایافتنا هدنورو هد

 | یھ جود نەک هباراوب بودود ورکه لکت س شعا ندالبق یولعو

 ۱ تودیا ادا یحرکشسد یدید لوا مواعمو فشکنماکد لاح وا هکبدناوب

 ا تولوا ساق هدنسحاول ن رڪ یربخ كمارکل واو راد دلواقمع هرکشا

 رايد عوجرهمالساند زدسعک قوح ندرادن رم هللا هطساو لوا

 ییرمضحءالعرلیدشر | هنسحاوا یراصح اناوج شا نوحلصاطاو)

 ۱ مالعا یک ودلک هدادما هرلنا هلدارگثا نوردنوک دصاقرب هراص>لها

 ۱ رخ هدا دصاق لوا ید رانارا داوا توو سوخو داشراصحلها یدلبا

 ۱ ر داک شم تدا غد تمو اعم هلدارلنا هکر د هد هبت حر ادعا تراک هکر لبدز دن وک

 | یرءاقتنا مز بودا نوش هد رزوا كرلنا ن زوسکا هکر داوایسهراج
 ا رادربخیراصحلهابو دیا پب وصتو ناسا یارو ءالعس هرب ویلا

 توالوب ایهمو سصاح ید زس هدک دعا نوش بوراوزب هکدشا
 0 ءالعو یدرد زو هدبا ناشد ر ییادعا عج هدانا بودی>ندراص>

 : ےک ف رابخا ولنا هکر دیشم ردنوک سوعاح ھنن رگشا ند رطح

 | هدقدراو هتلفغرافک واوا رظتتم هتصرق تفوو بو دیا لمف ی

 | ربخ بولک سوساجب هجر ندر هج هلیق فذاو یمالسا رکشا بولک
 سد رد رالهاذو ربخ یب ندرگگدلک كرسو لفاقو تکا هکدرب و

 ندرانا بودنا نوش هد ندزوسکا توتاقار لااق مالسارگشل

 | جز دن و رسایخدیرفاورپ بواوا لوتقم رفاک قلقوج رلو دلا مافتنا
 هثب راص> مدرا یب راو دک بو داك واس هرارفقب رطرافک رک اوبوئلبق

 ۱ رایدلوا لات هیهرشک عاذغو لاو ارانالسو راب دابا نصح «دنابوروشود

 < ۷ ٭ ثلاث #۶
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 ت اقالم هلدا رلنالس نالوا روصح هدنراص> اناو < یر ءالعو

 ی او رضا یدتا نورسوک راهاراداد و رلهلزا ود رطاخ بودا

 لب زج باولو ليج رجا نوڪ | زم ه دنس هل اهم راهو تهشم نککیدکح

 دحاو ردن و رک او دابه > نالوا عقاو هللا ید ءادعاو ردررعم

 ۵ 1عیاعت هللا لص تااسر ترمع>ن دبآیگارابک هدنواحو نازحا و

 هداه> یرلناو یدد ردد: :کح ی تاورع نالواعقاو هدنروص> مو

 ساقلا دع یب هر ؟صا دصد رگ هب هب راع هلا داد:راو رفآ ؟ لهاو بیغرت

 دبع ی و یرفتسهوعمچ كتعاج دادنراو رفک لها هلبربساقلا كن رل سر
 ناور هنناجنی راد "رب رجنالوایساو امو ذ المكنهورک یسادعا ساقلا
 لوا هکیدنا راو وصرب هدعل ارا رپ دشرپا هنسحاوا نب راد هکنوجرلپ داوا

 كد هث راد ندنراذک كنوص لوأو یدیاروایراو ه راد هدکد لک ندوص

 هراصح هل را هیفس هر نجلهاو یدبا هذ اسم کال دشک رب 9 نوکر

 قاب هنیفسو لکشم تباغب لک ندوص لوازم هیفسو یدیاراشکج
 یدنابورتسوک قارادا دو فطات هز: هرکشا ی رطح ءال ع ی دار ذه ید

 نوصلنآیدزتسوک ه دناباس لوا هرس یلاعد ق> هک ییعالعو تعءارک لوا

 13 ا د سد ه8۵روذ نداردو تون تربع ندناّرس a دیا

 هچ وتم هنن رلتتشد نادوزس هرک هب وصوب هلءاظناب ضو وفتو مانلکوت

 هلج موو یدبد ردکرک هساوا نوعا ارس ترصد ورفط هک س-هلوا

 با ود هلجو رلیدتا عضو هب وص یب راه دق یک لب رسا بودبا تباجا
 یدلیازاغآ هب اعدو ع رمت هن رطح ءال-و راب دکح هب وص ب را.ثاوهو

 دقکان دحااب احا ع ر اب نیجارا جراا )رلیدتا تففاوماکا ید موڈ

 راک ۳3 هتوا كلوص هلتمالسكلر هد( ان را تناالاهلاال مویقاب جاب

 ینوص كل هج ارد لواالعو لج قحردبا یوار هلخردق كابلاعت قح

 ندن رلنراق كب را هودوص قیع یکان رد هب وا هکیدتلازا هبت رع لوا

 هب هب راغ بوروک ن راک دک ی وص كرلناند ءادعا ید امعی>ورافوب

 برحو دبدش لاتق هدنرارآ هدن رلقدشواق بواک رلیدلوا ايچ ءو رضاح
 ندعلق غ وج ندرلک رشم نولو رقظ راتاپسم عقاو می

 لوعمیرغ ندنرلدیص یقدالوا ملا هکر دلوا ځد تب ؛اوررپ ) رلبدروٌع

 ی رالاقثاو لاجا بولوارمسا ی رلتروعو ترذ یدالافدرفرب قدافوا
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> ۰۱ $ 
 هن رئال واراوسرلیدلیا تعسق یک انغلام نوحیداوا مالسا لها تونع
 ا اسو یددنا تباصا ےھرد ئاب رچوا هن رل هدا وےھرد کب شنل

 كس هل ساقلا دبع هکر ذم ن ورعو رلیدتک یک یرلک داک اغاغو
 ڭا کیا ورد د رەش لوا هک دلت وس شرب هد اب وډ ید اند رارادرمس

 انوعد # لث اللا یدحاراتکلاب لزاو # هر لاذ هلا نارت ما (رعش )

 هركصندعتفو + لئاوالا راعلا قش نء باب + انءاعش راعلا قش ىذلا
 كنامعتنیرذنمو كركر بهل رلقافلا كن هل يق ساقلا دبع ىرضح ءالع
 رلر دابا تع رع و بضهد همدرا راصح یراک دابا نصحو رارف

 مالسالها یدلواعقاو هبراح نیه رفلا نیب داو صو نیح ههضوءلواو

 یرلیض«بورلءدلبا لن نغوجچ ندنموقرکب یب ون دنر کشا مع بودا هبلغ

 ندیم مّع> ءالع ںواک ید تعاجر و بودا رارف هش اج نایاہ

 راب دابااصتلاو هان هةطةراد خد جوفر ندنرکشا مو یدلید ناما
 هبا رسک ند ههداو تروص بتودیا رارف هندناح یا یس هیه و

 0 بولوا ناب ندنس هد دنسیا لاا نامت ن رذتمو رايدر و ربخ

 فرش نوح یدیاراربد رورغاک | هدئیله اج ماا یدلوا ناسم هلفرص

 ارز كيدو رم هکر كعد رورغاک, مر صذ دم" یدلوا قرشم هل زبسا

 || بهارر هدمالسارکشا هک ردلوعنم ) یدنارید مدیا هتف ر هلناطیش رکم

 رای دلبا لاؤس ند نمالسا بس یداوا ناسنوکاوا ندرخ لها یدیاراو
 هده اشیای دا هنس حوا تعا همع الوا ناسم یدتا بهار

 فوخ وبدردیا حح“ یب یلاء"ح مسزالوا ناسرکا ءرکصن دک دتا
 هدانا لوا كرکشاوب یسکلوا كروما لوا مدلوا نالسعو مد-ایا
 یسهچوا ی راک دچک زس هنیفس یاب رد لوا یسعکنا یراق دلو وص
 تنا مهللا ) یدردىا و رولکادصر نداوه مدتشا هدرعسرب ندراعها

 رغلا م ادلاو "ی تالبق سيل تا وا میدب كربغ هلاال محرلا نجراا
 ناش یف تناموب لک و یربالامو یریام قااخو توعالیذلایمحا لفاغلا

 ردرلشلک هددم هرکتلو رد هک المرات وب هکمدلس ) لمت رغب لگ و

 ند قح مود لوا هيلا تنواعهو ددم ںواک ۱ اا کک دموقرب و

 رد وی لاعحا هب یرغ ندهلوا هرزوا



# ۵۲ ۶ 
 دڳ هرهمو ناعلها ةدررک ذ #۴

 هلل | یلص كربمذم ترضح هک ردرلشعد هللا مه حر می راوئو ریس ءاملک

 حالا وذاکا a دزالا تالام ی طرعا هرکصت دناوو تو 8 یلاعت

 دن م ندم السا ند ید یدنلج یعا هدتیلهاج نامزو يدياراربد

 الیئسا هنسل اهارادد لوا بوباح هنا ناع بودنا عج 1 تواوا

 دادئرا جد ناع لهایدیسلآ هنفرصت تح یرلتالو لوا بودیا
 كنادنلجروک ذع هک درعورمغ> و ید اراشلوا عبات هطرعت تولوط یس هویش

 كصاعلان ور هدننایح اسو هيلع هنا لص ترضحو ىدا یرالغوا

 یدیشعوا صبوقت هرانا یءار كتالو لوا نولوا نالسع هدالا

 "ه زوح كل رانوب بولوا داره یسیلاسها ی راتالوو ی دتاج ی را
 هدنعاط اهدا بودنارارف دبعو ریفح روب هم هلکع احورخن دنرافرمصآ

 هنتاو هنع هللا یضر رکب وبا ریف>حو ی دنا راد نڪو یی را ی

 هرهمو نیرو دلوا دن رص كنسلاها ناعو كنادنلح نوردنوک د ضاق

 یدردلب یب راق دلوا ی رالیم هدادنرا د كنب رلیااها ی راتالو ن

 هح رعو هراع نیصح نده دح هنع هللا یطر قلدص یدتساا ددعو ۱

 قیدص رکب وبا مدقم ندههداوو ی دروب نییعن هنالو هرهم ییقداب
 دشناح هماع یپهج ییان هم رکع نوکعفد لراذک ٌةلیسم هنع هللایطر
 هماع زونهنوروتک هذ رب یر وما یتا دژواروم ام دمرکع یدیشم راک

 نوعصم وب ی داک هم اته دمرکع ندرکب وبا هکب دیا هدندو دح یرلتالو

 هد دح نوا ی راهب را یرادل منع و هره ءو ناع تالو هک هرزوا

 ید نس هکر دکر ک هداوصو نوتکم ردشمل وا لاسراو نییعد هڪ رعو

 هدنص وصخ یعلقو عفد كرلناو هلناقم هلی ادادترالها بول واقع هرانا

 بودیا لاها هنامرف بج وم هم رکع نس هديا مامهاومادقا هلق افنا

 هخ رزوا یرادن ره یوق هرهم هلقافتا بولوا قم هیهعقرعو هه ذح
 تسارو بحدمارب( ظذ ) یدلوا عقاو هعطح *هللاقم هدنرارا رلیدراو |

 دن واردرکدب كب كس ¥ هامهن نشور هدناماوهیور هن # هایسدرک

 كني امتقح هک ر دلوقت هل وش 9 داخ رورف نوخ ناوردوروح #

 هرزوا مود لواو ی دلوا لومه رفاک كس نواهد هک رعملوا هلا قییقوت
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o۳ ۱چ  
EL REMEسس  

 1 هددت اج هر ھه هرکصادن ای دریک هن رثلارت a تٽنع ورفاولام را دل وت رفط

 7 كلذ یلعهلداورلپ ابا مفید یرابدلواورلیدعا لاعجتسا

 < نعونوعرضحوهدنک *هلبقدادنرارکذ #۴

 دم ی دابژ مدعم ندزعا تافو لسو هيلع یلاعت هلا یلیص هللا لوسر

 || ییهیمان ةشاکء نودا بص لماع هرزوا قالو تومیضحییراصلا ۱

 ۲ هرزوانع ءاعنصوهدنک ی هيفا یان رجاهمو هن رلت الو لرکسو كساکس
 ۲ دز راد لوا هرکصن دنافو كنرمضح لوا یدبا راشعا بصن لماع |ا

 | ۰ دنرلک دتا عاقسا یی رابخا یرلقداوا دن ره كلابق رخآ یسااها
 ۲ رادتهر نده السا لهادیبا نیدازروک ذم یدبا رلذاوادد رم یخدرلتا |(

 لر هیعاط *دناط نکا هیابا مای هنعو دل را دز ص هکیدلند ںودوا عج رکشل

 || رارفهرو رضلاب ی دیا رذعتم تعواقم هکردیا هد هبنرحرب یترفوو ترک |
 || تیفیک كه ورک لواو ی د ردشرا ههندم یب ودنک بودیا ر اتخا ||

 ٠ ناسعاو رکفنو 7 ید رک وا یدلىا م العا هرکی ولا 2 3 هعقاو

 | د رم كب ترد هرکصتدک دشا هرواشم هلاراصا فارشاوی رجاهم )
 ٠ یدردنوک هنناج نک ونوه رض حو هد نک هک هل دا بور دژنفار لتاقم

 | راب دلق رام یمن اقمو رایسب بورح هلیسلاها بورا وهراراد لوادابز |

 || یدلوادنمیراهلتاقم هلادادترا لها رلیدلوا تسکشهاک رایدلوب رفظءاک |ا
 8 دان ز هیما ن رحاهعو ده رهع هلا ینراشاو ما كم دص رحالارخآ ۱

 | راب دراو هن راززوا نده تع اج لوا هلفافئا راد شرا هتدادما
 1 تب تعشاو بویص ی راک بولک هدا زداب ژ هرکصاد هددءتم بورح

 ٠ هنن راصح میرب یدبایرب كش رار لاف لوا کن یذنک : نسگ

 : ه ص اح ندع نوح رب دانا ه سا دیدم تدم یراص> نو رحأ

 | یدحآن سوبقراصح تعشا رلردلوا یار هم صندنیفرط یدلوایدافع |
 ۲ لها ه هک رفت نوا نیعءو دو دعم ندراصح لها هک هلطرش لوا

 اھ س رقن نوا یکی دا نيعت كثعشادا ز سد راهر و ناما السا

 ۲ هلا راص> لار اسوبد رداک دلخاد هدطرشلوا عشا بورپ و ناما

 | نکنظ ربس یدسا بواوا هتفشآ ندلاح و ثعشا یدتسا كا لتق

 | یعش ی دنک بورب ویلا ناما ندزمس نوچ ارلب رغ نب هک ردسیم وب
  یدامل وارک ذاع رص عاما من ردیعب رها تیافپ وب ماب وق هدلتقض رعم
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 بواوامفا و هربشک تاک هدناب ول ویدیدر دم ولم هلا ه.اقعلاالد هد هسا

 ضرع ههللا لوسر هفیاخ ینکح كئ هیضقوشا هک رلیدرپ ورارق هدنارخآ

 یدا راه يک رفنزوییدب هکیرانالوا هدراصح لوا هلجداب ز سپ رهدنا
 هلس هللا ثعشا هک تعاجر دودعم ندنفارشآ كموق لوا بو دوا لف

 هقلدصروصح نور دنوک هپ هن ده یرلنا رلیددا لتسلسعو سوح
 ا ینا یفروک شا ےب یا نوک یدر تا راضعا
 هليس اضعم (رذتعاف تسذا اذا ) ثهشا یدر و هلا مب نس یاعت

 ثعشا یدتا هرکب وا با طخ ن رع ی داشان هراذتعا بودنا لع

 ربمغی ت رضحوی داک هدوجو یتاداسف عاولا یالوادت رم ندد
 نالوا قدال یدروب ( هواتقاف هد له نه ) لسو هیاع یلاعت هللا لص

 تعشارادا ادجندنندب هلتسایس مین ییشات كاا نس هدناا هک رد) وا

 ندش هک هعنش روءاو و م ایسا ندرلشیا مکیدتاو مالسم نی دتا

 تارا كداب ز هکلب یدیالک د ند د) و | دن رھ ندد مب یدلوا عقاو

 موقو مب ویدیا یشان ند کب دمهدیا لمحت هنراع ین ان -انالواعقاو
 یدیا ءا هنالابم مدع نالوا رداص ندداب ز هدنص وصخ م هلمق و

 نوخ و مردا راغفتساو هب وت ندناو هرتعم هب هب لاعفا مکیدت االاح
 مکر ھ هع الوندءالسالها هکمر داطرش هخ رزواكناو مررب و یماهب

 ےار ا ند رلشیا نالوا قیال مویلادعب و ابا تعاسطا هس رواوا ربما

 مدمآزاب و مدر مشک 9۶ مک هچ دوش مس وئزا مربصوج ( تی )

 یدنک بو دی اعضو تنم هع رزوا میادخ لوسر هفیلخرکاو * یتیکسع
 (تب) هسرروتک هج اک دیو مب ف دفاع تان هدرفما یسادنرف و

 * دشابام راک زور فرش فرط ن زو * ناصهنوا لاک در ذہن قرطنازا
 ندع و و كعشا | واداماد هک دن وارا یحد ن هکمزاو دیما

 مارکلا ةداعنمسبل ) یداک لوبةمو نیسم هش دص اح یراذتعا

 بو زوم لمأن نام زرفاورپ ءان هنس هيض رح ةيضق ( ماقتنالا ةعرس
 اذاو ) هلبجومیس هع رک ذیآ (اوعفصاوا ولو ) هرکصت دلم ال وا
 تسان داوفعرد( عارسصم) وب و هل سا طقم یه تید> ( عاف ٽ کلم

 یتذا ماقتا ءافینسا نت دلوةعرخا هرزوا ییوهفم # تسن ماقتنارد هک
 هل ند هدنک ؛هلیبفو كئعشا ی دروس و یدلبا حجرو م دهن هرزوا



 ۲ مو و
 یشا دنرفرقو رلیدلنادازآ بولآ ینب راد كتعاج نالوا سوب ههس
 حاکن دقع هثعشا ی ددا شه وا تراشا هدانک *همدقم هکتنی هدرفما

 لیععسا ودع یداوا یدالواهحا ندشءشا كن هدرفما هکر داعن ( رلد دلوا

 یل لص هرس هطساو نرعاصو تعشا سا فدا نود و ق “او

 هدننامزرع ترض > ںودداتماقا هد ید یدلوب را تعا ماع هدناو

 لعا هللاو ی د: کک هتد اح ماش

 د ردیکی دنیا تعی هشت دصرکبا نا كنیلعترضح
 رک دا وا هدا يح اهدع یامت هللا یرارهز *دمط او هکر دشعر ا وک

 ىلع یدلبا تلح رهباق راددطاف نوح یدیشماعا تەب هرکب وا ىلع

 تداعس هج نگلابی راب هکیدر وس ساعلاو یدردنوک ةسوکرب هنکاقرکب وا

 توددا لو-ف کد ويارا هدا تحاصء رهن 5 هروب یی سشل هس ەناخ

 هح وتم هنس هناځ تداعس دهحو هللا مرک كايلعفح یکلا نوک یستربا

 هالصو یاعت یادخ دج لع نرضح هرکصادن رک دتا تاق الم یدلوا

 هدنصوص> تعلابمواداو ناییرکب وباتلیضفو ینطصمد# مالسو
 !هتورمخأ:هدن ها تەب ید ابودیا حاضااو دیهع ی رذع ید

 نس هديا لوا هکر دنا نوهکنا دکلب یدبا لک د ندنزود_سح اکس

 ت رمو> هک وناحو دعا راتعاالصا دیش رط عد و هرواشم ه)ب

 هد رها لوا هلیس هطسأو نارق اسو هباع لاعد هلا ص هللا لوسر

 تالاقمو یمآقفرتالک هجن ندعونوپ یدباراو زا دو نیعصا هدمزب
 ۵ رکب وبا ترضحات یدکا یریمفی ترضحو یدلیوس 'ریکنا مص

 ی دشا ب ودا عو رشهنرذعم ید رکب وباو یدلک شاب ندن رازوک
 لاصتا هلوسر لاردهدن ردقد كنا قن ےب هکن وصعح هللا لوش

 ندکشاتالواولاصتا هعراقا یدنکر دکر ب وبحاکب كعا كاوا هرلناو
 لر ده اصء نالوا عفاو ندیدنک هیا رهز هریطاخ ترصح هد كد و

 مسراو هد هدنزاءرهظ ی دا یلع هرکصادنا ی دشاناس نب رذع

 ge ES EES ۱ ردک ۲ هلی ا کیسا کا چہ 7۳ هدق دنلوا ادازاع و ردکررک
 الا هغاب هیطح ر یدعیح هرم ی دلی نب زا شن رهظرکب وا هک <

 هللا لص ییافطصء د-ج دوردو دهشنوادخ ی انو د-ج ی دتا
 ع لاعت هللا یر ی لع ف رشو لصفوادا سو هاع اعا



 ی

 ی دنا ,کذ ني رذع یا نر ار كيلع و ی دشا دادم

 یدنایشا ندربء بودا را ههسا سا ید وطرو دعم هد صا لوایاو

 هل دج مزاوا بودیااشنا هفیطا ءهبطخر بوترج هری ىلع هرکصندلا

 بورتسوک ی رکبو ا قح مو اوا ی دوو اک ںی یا فد

 الا اج لع یک یکینها ناي ۵ رکب ونا ی 1-1 رذع یرخآت ۷ »تن و

 د اسم ی نارا تعبد هرکب وبا تورو لور ندربنمو ی ۹ با ا

 هنع هللا یطر ھه لع ترضحو رلیداوا لاح شوخ تباغد ند هيضقو

 هک رددراو هد راوت نا ڪڪ سعد رب e راسا

 هرکصذوک عرفك : نیدق او لا ر۵ز ءان قی” هرطب کب وبا كنیلع ترمضح

 اعا هللاو ردثلوا مقا و

 د هنع هللا یطر قلدصرکب واده ڪر ددي نا رة عج رک ذ %

 نداد سو هيلع یاعد هلا یلص هلا لوسر نوج> هک ردشعسر ا هوب

 ضار ز یدیا لک د ںوتکم هد تورا امومج مظع نر ی درو لقت

 یا رکا هکلب ی دنا رلیقرنم هل وز كلانا ضعب و ۳2 كءاکحا

 مر زلب 9 ۱ ف a3 رفتم تادآ صوب ندن أد ردو ی رل هروس ضا

 ید !راو ەچ < چاقر دودعم ند اڪڪا جتا یدبا رارانوط ظ وف

 یع«یج و لوز هل افو ك رمع> نوح ی ی داراشعا ظفح یآرف عیج

 ند رقد نرم و> یآرق تانآ وروس لاء قح یدلوا عععنم و

 انی دایق م هلم نیدشار ءافاخ هکعا بیرو عج هرزوا یراک دا عاما

 یا و هايس اضافه یس هک ر کت ) نوطفال هلا او رک دلاانلوت نانا (

 هل وا شک | افو هو داص دوو یک دا هام ی رلظفح ی تاتءاو

 یاعت هللا یر كم دم رکب وبا نینم ولارمءا ی ہا تبا لوط > ماو 9

 قلم بت هلا ق لالو كفوراف ر ع ی داوا عفاو هد امز قف الخ هنع

 ۳ 3 مطعا روو د هک رد و: م a امت هنرا یطر نداضا رم

 لب وار ( هللا باک عج نم لوا وه رکب وباو رکب وباارجافحاص)! یف

 تن رصح نو کر هکیدبا لوا ثعاب هلن رب و ۳۳ كو اصم هک رردا

 رکا یدتباراسفتساتیارب ند هراس ءارق هنع یلاعت هللا یص ررع

 ىدا یط وضو ظوعحم لن د.ک الف نده وہ تدآلوا رادد | ءا رو

 کب وبا ب و د هللا ن اځ رع یدلوا دیهش هدنکنح هماع هسی 3 ۹۹
| 

 € تا
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 هک ردا اضافت ینا عاد م د یدعاو ی دلبا رکذ یارجامو یدراو هاف

 هجن یدتاو ی دلبا تاو رکی وا هدبا عج قآر وا ن روو

 لسو هلع یاعت هلا لص لوسر هک ه سه لوش منا یدصدو ترشا م

 | هنغیداوا هدنرشابم هاون كن یضحرع ی دعا مایقو ت رشابم اکا

 یضاررکب وا ۱ كلبا ما راو حاحلاردعلوا تودا ناید هح اولد الد

 : E ۳ ناد ز« هرکصا دنا یدلنا تعذاوم هرع تولوا

 راب دانا فیلک ۳ ساک ا عج كن بودا راصحا هس نع

 هما راو هوا رخآ ید لدااقعتساو راذ تعا ندراک لو ها هد صا لوادب ز

 عمج رگ س) هم لو جد لوا مازا هرزوآ كد ز

 ل 9-۱ ها لص نداوسر کا ۴ ره یدتبا بول ا ا هدب اڪڪا

 0 نعرو* یا هکر دکر ک لوا شتا ظفحو یل هسارپ ندا ر سو هيلع

 یعد و هرلذارطورل دن وهرلتس وب 3 ۳ تانآ والذ امر ترضح هاك و

 1 هلح ید راشمزاد هرلق اح قاربطوهرلشاط هعذ ول و a 3 هراب حاقا

 5 دو 1 رهورلپ دت | مچ هدف بودا خاسسا نور هتک وا ا

 a . رزوا كنا لودعدوهشان رلبدع | لود هلا ید رع لوف هرو« 1 تاوپ

 ید تیاوررپ و هک دا تی
 یدتناهرگرکب وبا هکرداوا

 جمع

 رلد دعا ع ا لک ها دهاش یکد لا رد لر وتو ا هد سوق هللا لوسر

 ١ كد هاڪ SO آ نایروتک ن جد د ۳ E دا

 || تدثم هلت داهش دهاش یکیا وید ردشلزا هدن روضح هللا لوس ر

 ندهوحو ین دلوا لزان و دهاش یکیا دوخا ور دف وا

 ردکعا تداهش ود رده>و رب 9

 4 هددنس یهلیاندنتفالخ هنع هللا یصر كم دص رکی وبا دل

 ردهدثناس رومانالوا مف اور دیس هنس یک کانو ا كنر »مه $

 ن نثهیدلوالخاد لب یا نوا ندنرعه نوح هکر دراشهروتکراب وار

 هنن اف ی دص رکبو ایدہ اند نس اسؤ رو امطم كنس هلق نابش یب ہک ثراح
 || اکیردشعسرا هغلناشد رپ و فعضیراک كمع لولم یدتنا واو اناا ںولک

 | رک رهشره هددودح لواومراو هنفارطا هفوک نوکحرکشلنس هر و تزاجا

 | لواو تزاجا اکا رکب وبا هلوا ےب تم وکح مداعاناو ذخا ندنلارافک

 4۸و 4M . و



 د ۵۸ ۶

 یدید مر ردنوک رکشل ج د هکدادما هع .عع بودا هناور ینا هبناح ۱

 لئافراس نالوا نک اس هدنفارطا ین هلق كناشهو یتثم هک ولاخو
 تعط یدیارلشهروک تیذاو روج قوح ندم لولم اهاس برع

 هثشت تیاغ) هغلآ مافشا ندم هلغاوا لو. هرزوا تافاکم هیناسنا

 ءاول یالعا بودا ترا یتفارطا هفوک بوکح رکسع ینثم سپ رابدیا |[
 قعاصوتعاس ۳ وتوقو کو *هزاوآكنا یدّرتسوک مایق ذدالسا

 هنکنج م بوردنوک اواو تعلخ اکا هللوالصاو هنفرش مع-كرکیوبا |

 هحارات و ترا یدلوافعا-صءیاود كلام نوح یدلبا صد رحم |

 راد توروس ینیرایروس نويق نالوا هدن راع ره مک راد بور وا کب :

 رلیدلوا هدنددص یعفد كلام هرورطلاب مج رافک یدراقی>همالسا

 تاوصتساراصت ار ھا ج یدتشا یربخو  هنع ها یر رک: وانوح

 یدلبام هره ردنوک هث دا دما IRS ندلاخ هلبرلهروک , لوعءمو |

 هه دم بودا مام نب رح ناذک همد دلاخ هداوقر هدن امزلوا :

 بوتکماکا رک وا یدنا .دنفارطا دما دحماوق روهچاما یدیشلک

 لواو یدلبا صبوماکا یتسهبراخ هفوکو هربحو سرافلها بوردنوک
 ف وطعم هشاح ال و هلا قعر ناسذع ایم ما حْ یرادد

 ید ,sy یل ا معاون د هلا جد ید حب رادد هلن هللا ثبات ہل ںولاید

 ردمشهردلوک هبناط وا ی دلاخ ه هد روب ب و ردن وک هل راح نب یی |

 یا هلکرکشا ماتو نس هدیا م ارتحاو Bj E و 0 |

 تعپاست مه و توا« و ی 6 هدروءأ عیج تودنا لات

 >وم یتراشا كنادخ لوسر فیل دااخ سا نس هلیق تعقا وهو |

 ¥ لخاد بولک هبرع قارع و هفوکداوس هلبا رکشا بیرق هکینوا |
 داوس هدتفو لوا یدروک روم تاعغب ییدالبو یرف كاحاوت لوا |

 یناهل بب وذ نن صیبقیکاح كنءم>ویدیا ا واص نبا یک اح کت هفوک
 لبا ی طاق صنربخ ےلصاادلاخ رابداوا بلاط هحلص یسکیا رانا یدبا

 رک بم هع السا لا هنیره یسیرب له ندا یکیا لوا بودبا لع
 راب دليا مضو ه دقارع هک هرج لواو یداوا م هلارلنا هرزوا كمر و

 هثسحا ون هربج دلاخن وح هک ردروطسم هد.تک صعهبویدیا هرج کیاو

 هتسلاها ر وک ذم رص# ت واک هنرن كن رم هل رق ی یدتا لوزا

ea O LTT ETT 
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 سصق لش هلر وس زوس هاک زا: لر ر: وکی ٹکر اکب ندزکب رب کاوالقعیدتا

 زویح وا ی رج نیس هک. دارا رب رابدردنوک ییشکر ب هدلاخیسیلاهالروک ذم

 ندنه اک طس و یدیا عیصق ء داب وس زوسو ی دیسشعتربا هی

 بولک هنیروضح كلدلاخ میسلادبع یدبا سا دبع یا یدیشهروتک
 هدنرلار اس ادیعو د)اخ هرزوا ییئدلوا روطسم هد راولو ریس بک

 راددرونک هیاتروا ییمالکم ص هرکصذدق دلوا عفاو رلباوح و رالاوسقوح

 یدردا لاله 1 هدا سول E ss EE ر هکر رهز زا دم رب بسا دع

 ی رهز وشا هکیدلنا ك اوس دااح ی درانو طهدنلا شعرا ص هدغاک رب

 هد ص رکا هکمدرونک نوعگنا یدا سا دبع نیشهروتک نوت

 هکر دکر ک مسلو لاله بوب یرغزول هسازا-وا لورم هدگناقمزوس

 یدید مهروک ییفلراوخ و لد كم ود هدمرګ رخ یدشرا هر أمر

 رخ هلنا مسد محرلا نجرا هللا مو) و بولآ ندنلا كنا یرهز لوا دلاخ
 (ءامسااین الو ضرالا ف ءىش همس عم یضیال یذلا هللا مسب ءا۔ءالا

 بولوا ضراع نایثغ لاا قو یدایا شون یک ر کش یرهز لوابوبد
 دبع یدعتربا ررر الصا اکاو ید#ءاقو یدارد رادعمر و یدتق

 دس راید هن رهموق وب نارابیا یداو یدک هنموقیدنک بوتا ا
 هلیذ یرا دەم هرد ندرهز لوارکا ردمشک | دهانه یک بک كرب و

 یدمروررمصج* هد عرش ول یدرولوا لاله تعاسلوا یدیارهرو

 كلوتر و5 ندنرللاو لری و نراك دا نامه ردرلاکد ند سنج سا موقوب

 هداودر و هه رد تكبزوب هلعوق لوا دااځ سد یداوا لخاد هب ید

 دااخرلبدلبا 3 همه رد كم زویکیا هدل ودر و ههر د كی ناسهطزو

 هنحاح هنع یلاعت هللا یطر قلدص رکب ولا نودا لیصح یا لدن

 ی دبا یلوا كنهب زج نلک ه هن دم ندقارع خام لواو یدتا لاسرا

 هدراددلواو یدلبا هجوت هداج هلا ند هرم> هلبارا كيرکسنو ادااخ سد

 لعع هکر دلنا معطع "هراحر هل | نمره نالوا مک اح ندنلف یک

 لتقف ی مره دلاځ صضالا دفاع یدیا هربح ندنع هطحالم :hl یزوک

 كم زول یاب گلاب ی کو رز 4 یچالس و باس كل رم رهو یدلبا



RT 

 لاک نرش هکیدیاوب یسیرپندنرات داع كاءهوق س رفو یدیا رکد ےھرد
 زالوا نا صقل یدیاربک ینکلمهرد كس زرد كجا ص “شد وا

 دا هریثک ےن بولوا لوتقم رثک عجب ندنرکشل هل کوی دبا

 | هلا یدیا هلی هلا نحره هک کنج ليف و و ی درک هنلارلنا اسم راربسا
 یسج كعانغنوک یسنرا بولوا لخاد ههل ارهش دااخو را دروتک

 هنیرکسع یتسیقابو یدردنوک هرکب وبا یمانغسجخ هلبالیفلوا بوربآ
 ۱ یلیف لواات یدرو هذع یاس هللایضر قبدص رکب وبا یدلیا تعسق
 هداشا و و رابدردنوک هدااخ ورک هث بوردزک هدنفارطا كهن دم

 زونه هراف نالوا یک احزاوها نک نصرت یرمخ لتف ا نحره

 ل رھ تویلقارب رکشل كب یللا هل را كلا رمسک نراق هکیدیشماتربا
 یدتشا نربخ یهجوت هیودنک كن راق دلاخ ن وج یدلک هشدادما

 نالواقورعع هل. رادم نولوا هجوتم هدناح كناهلبا یرکشل ا

 راب د شرک هولا ەم و هب را وفلا یلعو رلبدش و او هنن رار ر هدعضومرپ

 لوا رابدربق یک ءا كده هک نوک لوا رانا-س هکردلوقنم)

 یارسا و هرفاو لاوءاورارید ی دلوا لوتعم رفاک كی زوئوا هد هکر ەم
 ۵یلع هللا هجر یرصد نسح حشو یدشود هلا مالسالھا هراکته

 یدبا ن هلج وسا ن رک ملا هد هکر عع لوا یردب كنم رترمضح
 هب 4 دم کاج د یکتربخ ۷ ۱ سد ید هدشد یارصاو

 م دعم ی وص و ه هدم كالا وما ویو ی دردی هاو قیدص رکب وا

 باا یدل وا عقاو هرکصاوک یکیا ندنلوص و كلاو.ا یکیدردنوک

 رایدلبارلاستو راعد هدلاخ بواوا توو شوخ و مرخو داش ندانعموب

 کرک هک هدنسلاوخ سلرهش و هدعضوم مان هلو هرکصند هعقاو ولو

 رهكعضوم یکیا ناسنلوارکذ یدیشمردن وکریشک مجج هنکنج كدلاخ

 رفظ هللا باپ بودبا هیراخم دلاخ هلبرکسع رافک ناک هن رزوا هدنرب
 یداواادسقءهرب ار ندناق هکیدلرق رافک ردو لوا هدسالںرح یداوب

 هللا یضر قلدص هدقدلوا لصا و هت دص بواک عانغ سجنو ححفربخ
 یدید # دلاخلثم ندلننا ءاسلا نگ # هدنحدم كلدلاځ هنعلا-هت

 حد ردهلف هجن یک لدنطا ذمودو رع نیعو رابنا ہدلاوح لوا جدو
 مو بولوا تو مشدرا نالوا یسارسک مچ كلام هداشاوو یدابا

 هک ده



 ینوععم یدز ا هما هم دلاخ سل ی د) واعقا و 3 لالتخا هے

 مگ هاشداب ردشازا ندشناح دلاخ مح)ا نجرا هللا مسب) هکر ,دیا ول

 یو هک هاد لوا ساہسو رکشدعداما بوت کمول هر ارم کم

 ۹۳-۳ :ه ی کتک و له و اش ی کا تع تودنا قرفتم

 رکا و دنا لوبق هب رجالاو "رس هلاق هدنعالسات كلک همالسا ی دلو

 .KA ESAS نکس نهرونک هنبرب برب چچ ند را یکیا وب
 ید رلنا رکسرانوط تسود هه" یتابح ۳9 کت رکشا هلب وش ن رروتک

 : مظعمج = رافک هدقد]وب لوصو بوتو (ررانوط تسود هوای 3 وم

 | راهظا تراسح كلذ مهویدشود لارزت ماس# هنن زاراو رابدلوار اتم
 ماش دل ځه داناو ورايدا بدتر ر êl هن د صف لاتق و برح هل ادلاخبودنا

 | یدیا شپاجهنرارزوا یسلاهایراراصح صارفو باصر ندندودح

 دڳ كرکب وباو یباقو تلی یجج وا نوا ندنریه
 د ردنک دلا لاسرا م السا شويخ هما شو مور 3

 لب یک و | ن وا ن دنرع نوح E د راش هرو: ڪک هدتاور

 مور لهاهد ورد كهنع هللا یصر كف دص ر كسب ولا یداوا لخاد

 | ندهدیرفآدارفایب هیعاد لوازوئهیدلواا دب یسهیعاد هل: اقعو برح هلی
 ۱ قددص هنس> نت لیحرش نوکر یدیشمعا راهظا هر سوگ رب یه

 هدزکنو ردیس هیعاد كجا | ازرع همور لها ه ددا لاوسو یدلک هنناق

 ۰ ن ددل ییانععول نس نکلو رد راو لب یدعتا قلدص ردیهراو

 یر كنا دز ههداورب یدتا لیجرش یدید كدندنا مول عم

 | یدلیا ضرع هقندض باتج یەعقاو ییدروکو رزتسوک هلن وا

 هن رل لاج ماشو مور بودبا بیتر شویجو اما هکمرلید یدتارکب وبا
 قیدص سپ یدید ردکر ک ك ساوا ند هلج لوا یخد نشو مردنوک
 یدلبا صا رګ هداهج قلخو یدودوا دشیلب هطخرب هد هبا کک عمج

 | ربا ترد سپ را هلوا مضاح بوتلق ارب هنا ع مورات یدروبب و
 | هلباهاعنوورع یدلیاد نما یتتراما كن هیحانرپ هنب رب ره بودیا نییعت
 یقشمد هنایفس ییا ن دز یصج هپ هدسعولا .طساق ندناو یرهش

 هدنعتک هشر رهو ۱ ھم لالو ندراب هب هتس> ن لیحرش

 صب رخ هداهحو یدلبا رتصو هکعا ق 6 ھر نویعآ ت ات
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 هدرب رب نک هح ىیدشاو یدلبا  Eکر ؟بج سم لوکس اع 1

 نگی رب رھ ین 5داوا قرم هدرار رخآ کمر رهو ن وسلوا هدسعوبا

 نانلوا ¿ن نییعا سد یدید كلوارما هر هیحار مک دت انی او هطوفیدنک

 هګدرآ یربرب اا  EEل لواو رلد دا وا هناور

 واک هالو نیط ماد نوح صا ن ورع یدال: هم دن كار ید هلج

 هداج مور كمالسا لها لد ره مور هاشداپ هکیدتا عامسا یدشرا

 مان قرادت نوهکمتیا كراد یرلمقم ی واوا رادربسخ ندنرله جوت

 ندن-دحاوت نیط لف هلیارا ك شعب هداودرب هلبارا كي یا یشادنرف

 تولک هب یک اطا جد یدنکحو شمردنوک هعطوم مان فاخللا ةد

 صاعنب ورع س شلوا لوغ شم هتغارب برح تالآو هثعج رکشا

 دادما بو دا مالعا یلاوحاو بور دوک ب وکم ھاالل اح رد وبا

 ك ۔چوا یععاه یشادنرف كصاقویا نب دعس رک, وا یدایا بلط

 یر, نوک رهو یردنوک هثیدادما شعاع نیو رع هل راوس رداهب
 هک رد روط-..م هد ضصعلو یدیارردنوآ دادما هزات هزات هګدرآ یر

 یعساه روک ذم بواوا قعلم مدقم ندا رها هلج هرکشا لوا هدیبعونا

 کا قح ند توراو 3 یدردنوک هند اح لدره 4: اجر ندفارشا

 هنساحا ول یش وک الد ره 3 د هلتعاجر مساه رک رهدا ضرع

 یدهرد بوروک قعاج لوا ند: سرج لقره رایدروس تآ بوراو |
 ) هللا لوسر ده هللا الا هلال ( هلا زاوآ e 2 عاج سام |

 تراک هب هزرا یناکرا یس هرظنم كلف ره ندنسادص دی وت هک رابدید ۱

 یدشربا هنن رلععس كل دیعث و ته رف یحادص شو ی داوا قشم ۱

 هکر دیع-انمو قلال هرس هکی دا بوردو ڪڪ هک رب هتاف لرلنالقر 

i E 2هکر کا رس هديا راش ۳ هباشوب 4 د  

 هنساح تالف ره ید رانا سد یدید ل ر د شرا هسواراو زکیربخرپ
 مچ نیز هن شاب وهشهروتوا هرزوا ت كد ی دزرب هکر اددروک راب دریک

 رلیدلقویطهنو رایدرب و مداوم هدنسوشراز بولک شعروا جا |
 تارک | و تبع ه دم روّصح م 1 هکیداوا هل هرس یدشا هرلنا لو ره

 هجنلا ماس 3 دف ات ۳۳ مر یدتا مشاه : نکیدم ر ونک هش رب

 لسو 8 اب هللا 4 دع نا ھ رولىر و ا لها

 4 یعبرمش 3



 ل دفالخاو ناداو نالماعمو تادابع لرو ندنماکحا ی۶ل ۳

 یدید ردزوسیفنفرک زوس قرواوا هدزکارا هدانئا لواو یدتنالاّوس
 تکشوک كجمد زد( ربکا هللاوهلاالا هلال ) بوربو باوج مشاه
 هک رد ژوس هول یدتالقر یدلشاب هار طضاو تکر > هن یاکرا

 فل ےہ رولک هبا ارطضاو ت کک رح کح ءاش وب ندمس دلت وس کا

 كنساما رداو N شاط ت جايه ا لوا هکر دبع ردا "4

 ها لی الذ ® 0 ھن رادو ناح نالوا ق و e 11 را

 )تل نولص اولا اماو ربا ڪڪ 3%

 صااب م اش یرطڊ قاع بناحزا دلاخ هحولرکذ ¢

 4 ندانجا + هعف و و یرصب محو قلدص رکب وا

 هناج هک اطنا كالره قیدصرکب وبا نوج هک ردراشمروتک هداور
 هو دتا عج رکسع هت لصق هب راک هلم السا لها بودا هجوت

 قا عرکشا دلاخ هکیدروسبوردنوک بوتکم هدیلو ن دااځیدلو!فقاو

 هر هدیبعوناو هجوت دنف رط ماش كنار a ییدروتک ند هماع تو 2

 یا كفدص دلاخ سپ هوا رک دل رکشا لوا تولوا قم
 اج هش رب یک هدقارع 1 یتابش هراح قا ۳ هلا یحو»

Nیدلوا هحوتم هندناح مور هلبایر ا هماع < یسیدنک  

 لاوءا هذ رألا بودا ت راغ یالفو دالب ضد نکیا ردیک هدلو و

 هدعضوم یراک د د یرمصب هانقو یدربکح هرثاکتم یانایسو هرفاو

 ) رکشا ترک كمالسا لها یسلاها قیالو یرمصصب یدشربا هر ه دیبع وبا

 | رلیدستا هطاصع هرز وا كمر و هب رج بوروک ننک وش ترفوو
 هرکصت دنا رد رهش یرصت تیالو نالوا حح لوا ندنرابد ماش
 كمالسا رک اسع رلب ۳ هت ددم كصاع ن ورگ هد نیط_ساف

 هو یک یدلوا یعوعس كرل.هور هکنوح یرلعاحا هد نیط_سلق

 نیرج تی و هلهر هکرایدکج هعضوم یراکدید نیدانجا یتیرارک اسع
 ا نوا دادما ندٌناح لو ره هرلناو رد رب رب هدنخلارا

 نیشرفلا نيب هدعضوم لوا رلدلیا هجوت هنفرط نی دانچا ید رلزایسم
 هدلوقرب و سی یددع كن Keb یداوا عقاو مریطع ۶ هارو



 كن کک مالساو یداكب ی رک ۲ زوبحوا هدتاوررپ كر قرفزویک, ۱

 ندروغوا و راپا یدروج داغ یدا ك قلا زوتوا ید دع

 برو نفط E وو برحو لاتو نایسآ  یرلیدلنا هل چ-

 هددننحرد 2 وج % عیع تسٍواوه ن 1 اراوس در ک3 ) تا ( یداوار ۲

 2,19 ۰ هک ن م ہلا یرمصاو نوع كل یاد قح 9 ۱

 و اتک تک هليوم یس دع اک ہا € هللا ندا ةر ۰ ده. تماع :

 هرارب نیر لناق كراس اخ ر افك هغ رد بت رلتالسهرلیدج او بولو مرهم
 ا ندراو درد هدرارو نیح هک هلل وش رل رح م

 هک ردم لوا

 یراندیا رارد كل هقناط لواو یدشود هغاریط رفاک كحوا هد هب راک

 هدراراصح ی زودنک بوشار ا هنراتالو قدهدو 4 راسقو ایلیا

 2 رلهرز یدوادو ر ههلغ وطیداعو راریس ن رز ندءانغ رل٫ دلو ۰ نصوم

E IEا م 3 اوت تا وا و نولاو ز هدرا رس  

 یر یتراشب ذوب دلاخ یدرا نورب ندیآسح لام نرک ها لوکس ربغو

 یدردایب ںور دنوک هع دص رکب وبا ی یعحج نجرا دع نوا

 ۱ ر اصذاو رح اهم یدلوا نامداش تب ندرفظو ندعقوب قیدص

 0 ۵ دریصدو را هک دم هدب لوا حادم ءا شو رادل وا رو رەس م ۳3

 2 تالامعمو 7 دماد نم هدصوص> لوا زا یشنمو رلد دا وس

E)صا- هان دروس ی نانا ندا اراک هک لواو رل:دزاب ربظد  

 | ىب هسلا صاملا ن ماشهو را جلان عنو یتوزخم ماشهن سمو |
 هدف رط قشمدد)اخ هرکصا دف وب هک ردلومنم ) رلد داوا دیهش یهربغو ٤

 نالوا یس قاسم دوا لم ۸ ندنس3 مش با زین ER تواوا هناور

 ٣ هدیعولاو راربد دا ا رد هربد لوا املاح هکید)وا هرات هر درب ۱

 : تو دا لوز هرخآ باب نايف س یا ی دز تواوا لزا ههباځ باب :

 كب گی هند ادما قشسعد ندتفرط مور هداننالوارلب دلا هیانروا یشمد 1

 0 عاما یربخ یراکدتا لوز هعصومر مان ر فصل | ح رح ںولک کنج ج

 هلا 9 لواو یدکح هندناح *آ رلثا ییالسا تار ا هدودنلوا 1

 | ند راذکس هدرارف نيحو ی درجاق بویص یرانا ب و دیا هللا |
 1 رکو وا ترمو> هعداوو و یدشود هعاربط د ص یرادعم ز ويسا

 هک یضر #
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 او وا عداو مدعم نوک ترد نادشاوو هع هللا یضر

 ی دو هند رط قشمد ورک دااخ و

 € كور ةعقو رک ذ 3%

 یربخ یارهثا كرافک هد ندانجا نوح هک ر د راشم ر ونک هدتباور |
 نییعد رارادیس د دعتمو عج ےظع رک ڈا ی دلوا لصاو هلق ره

 دصخدر ندمالسا شج ءارما یی ر ره ندررادرس لوا ب وا

 ندقشهد رهاط یدلوارادربخ ندانعمو دلاخ نوح یدالیا منغو لباقم

 هدعضوم مان كومرب یدراو وراق هموق لوا هلمالسا رکشا بول

 بونوق هتفرطر كنسهداو وەر رافکر کشا بوشواق هنو رب رک یا

 ا ركشا یکیا كومرب *یداو بوئوق هسنف رطرب مالسا رکشا
 رافک ركشا هکر ردیآتاورو یدل وا عفاو هدنس هناثم قدنخر هدنعرارا

 هدتاورر و كب یتلاژوتواهدش او رر مالسارکشلیدیاهدانزندکیزویچوا
 هک هلد ونر رایدلق هنسارا رافص ندفرط یکیا ی دارا كيب قرق
 هداا E2 هك ەد لوا ی دنا لکد روصت« قلوا هدا زد رزوا كلا

 م السا رکشاردزآ بج هلو راک رکشا ردةلف وج بج هن ی دتا

 مالسا کسا ردعلقوح بک ه ی دتا بودنا سکع یالک و دا

 ردلکد هلن ویع سویح تزنک ار زرافک رکشاردراتعا یب ولیاق بج هنو

 فيض ركشا ( تب ) لیقام ےعناو ی ددرد هلا یهلا ترمص) هکلب

 دا سد ۶# امهاشدابیب ول هک یوق لد عراد ۶۶ كيا تنا ی هکر عمو

 كال وسر ترضح هکیدردتنا ادل هبیداثم بودنا تعارف یلافنا "هروس

 مارک اعصا نالوا فرش هللا قبعص فرش مسو هيلع ىلاعق هللا یلص
 نی زک باک | ههاجوم مما سد رانوسهح نولي“ ندنحا كلرکسع

 یرثنا دلاخراب دلعم بولوا ادج ندرکسعو راب دا هسوگر فن ك
 ندن زرع ترمضح هل رلک رابه دوحو كرلنا بو روفروط هنکو ا كفص

 نوق زر و نور اهاو ) یدلا بلط ت رہو حاتفتسا هاش رف

 ندنرلګا كرا هسوک رةنك لواو یدتبال هلبا یربتعم ربخ ) مکنافهضب
 هکر ععردب ورایدنا ندنسارقف راصتاون رحاهم هکر اد يک رفنزو ید

 | فرش هلا نرش دوهشو روضح هج” هلی لیرضح لوا هدئس

 کیر رج کت



 هک 1۱

 بودا ادج ندنحا كاتا رف كب لواو تاختا ی رانا رابدبا ش

 ردلکدز < را و كاج مدوصتمو ب وا طم ندزس ےن یدشا 1

 هلوارد رک هاق ی رازواعد تودنآ هجو ه. :هاک رد یاد ق > هکلب

 یدوصعمندروما ول دااځ یدیدهشد ربا هرعداب رف بودناتب انع هز هک
 الصا بواوا هنهاکرد یلاعاو هلام نح تام داع هک دیالوا
 یسانعم قمالوا یساصلاو ی داقما هرکشا ترکو هن ارحو تع امش

 1 اشکب یادخزاوتراک ( تان ) لاق نم رد هللو یدیآ كعا راهطا

 ج *ارقاخ # هاش زاسەواە اکر دبزج # دیآ جج قاخز تفرادح #

 لوا نوح ران السم ی داک دصاقر ندهن دم هداناچ ۴ زاسم هاک هیکب

 با وج ویدرمخ رابدتا راسغتتسا ندنررمخ هشدم را: د روک ی دصاو
 ویلی وس هنغالوف كدلاخ هج عو ید ےک هاو لات نور و

 ه,یدنک یدنک بو دبا ۸2۵ کالا یدید یدلبا تافو قیدسرکب وا

 بولو! ی راط بلق فض هرلتالس هس رولوا شاف ربخوب رکا ی دعا
 ك رکب وبا ہدصاق دنا تعاج سد ردررقءم قلوا یدو هتک ره

 لدلاخ ی دا یشک كرب زر ید دصاّو ی دلبا لاو ندنکل هتسخ

 ن وا دادما هراز سو ی دلوا هج وا یبا م بول الکا ی دوصعع ||

 یدب درارولوالصاو بواک بب رقنع یدردنوک رکسع كب یکیانوا
 یدصاق دلاخ و رلید)وب ترس و بل تو تودیشا یریخو رلنام سم

 هدادرارق هدیآ تقال هرکصل دننافو رک وبا بوروتک هاب

 یدتادلاخهدناطخا ن رع یدت ادص اهیدلنا لاوس يآ ند: داوا |

 ی دا دلاخ نیساورع« یلب ی دتبادصاق لوزعم ندکل رکسعرم-نب س
 هب هدییعولا ی دتا دصاو ی دابا نییعز دیک ینغل رادرس کرک و

 یدید هلوارمخ دتابوخ تیاغب یککددغااشفا یربخ وب یدتادلاخ

 نس یمهلآ یدتا تو دنا یرازو عرضل هر | دخ ںانج دااخ هصعاا ) |

 باط ومد | نوعا قاخ ی را هلئاقمو بورحوب نب هکنس ماعو فقاو |
 نوا ینل دوش وخواضر كرکب واو مدعا نوحا اید تزع ولام |

 بود مديشعا نوا لاضر كنس ص وص نامه هکلب مدا |

 هند نوهی> ندرگشل باو هلع اجر ندرروالد هرکصا دن وب

 ند هرسلم نایعس یاس دن رب و ندئ? صال ان ورگو یدلبا هج
 ۱۳ I E ag سس سس تک کا

 هک تتفاوم #۷



 ۳ ۲ عهد قسم یکم ۳۱ 4 سس وهم دو هاو میس راک دم نت تک رجب SASK AED هم بود
 ا ۳

 7 س N ره ند نيس رفتد ول حاقرب RR تعفاو«

 واود مالسالا ( صالار> آن رلددلوا تولفم هک و بل ۳ هک نوا واعقاو

 یهانتمان فاطلا مسأو یھلا ت رصن حاب ر دج اضتعم ( لعل الو

 ی : رافصو راب دعا هلجچ هراّهک ندروغوار , مالسا رکشاو یداشاب کیا

 8 هةم بواوا مرهس نایعورو راد وزوتسزتآ اب رلرزوا بو قەن رو

 : راب دوق نشد را رک ات بوشود هذن رل,فع ران اسو راددنوط ز زو

 : با رق هکبب , یرکد زوب هدش رج دلو هو , زدیا تداور راد وار راد دره و

 1 راب داوا دہ شرا كم "0 ندم السا لهاو تب وا وا لوس هوم رذاک

 كب زوتوا کد رو" ک هد اور رلب دل وا حورح رادیو قوحو

 فعتماو هىا و رفاورهاوح ودوعن و فاک: مھ هدر رس ك زوتواو هاكر جام 2

 حج ی ءاذعات یدرو- داش یداوا تونغ هرلن السم هدر ا لوا هرتاکتم

 ی دوو کوا یوا تو٤۶ د "و دسع وبا یدلواج ةو تع“ نوح ورلي دابا

 ؟داراد میر و طب ء ووا تواوا لوزعمو دنک و غدد ۱ دع.لح هل و

 ید تمدن ارادرمخ ندلاوجاودیرک ۱۵اعو یدرب ورح هد دا وا مال سا

 IY ق دیں كعا رص هدینع اطا رد: دیعولا کرا ہدلاڪکد روش

 راب دنشا یبربخ یتافو ك رکب وبا قلخ ركشا نوجر د عشا و اداقنمهنرم او عیطع

 نوسردلا, > لب ارمخ ی ق> را یا رلب دانا رااعد هل ]اع ورل,.داغا قلقو>

 یدیلوا شا وا یع وع ا 2 2 مدعم ندب رحربخ ولر HE .ار رع ی السا

 رعدصاق نالک 0 ةطءب نعدویدیازالوام 5 شداو»

 لا ها قح کود هم ان نوع ۶ یدرب و هب هد عودا را هړح نیس هد اب اط > ن

 یداباصدوقتاکب یراماو یو الح او ا اهراهجر لو ف هوذا

 لت نەر و نتالام دااخ هک م هدنسوهیق یرللاح ح الص ا بسم یخ دن

 نیل راما رب 1 مه یدلب قاب ااا صوصخلواوبودآ

 هب ذک یودتیاساناا ءالم لع هک هدنقولوا رکءزالوا ققوط سم هیهسوک
 لاو کا هد مدت ال هو دلاح ینیدلوا نال سد کلام بواوافعمو رقم

 یلعەنکب دالا ںڏذک وه ؟ود :التفهدلاع ید داو انام ٣ یک امهرزوارر

 لاو م کا نوسا ۱ ۲ ارم ناک کهن هسر ذا ف ارعاورا وا سال !ءالم

 دن رب كلا ی دییعولاںو دہ ا لو ز١ ییاهسرع ایارهعاورا روا ہرزو اح رم نم

 لرکو ندلالاتس لوک نوک ارت حس ۵دیسا هکر دکر ک مدتا بصنرمما ۱



 هک 4

 لالا ت فصل كلام ندیاروهظ هد تمد وهدان ندیرمغو ندءانغسج

 هج و هدااخم دیع وبا سا زس دب ابا« دندب نةصدو بو دیا ضب نوا ۱

 هک ۲ ویاکبیدش اد)ا ۰ نسردیارای >- یس ین :ول رها ی کیاوب یدتنابودیا ۱

 ا 16 رامسر پوش تب یخ خو دارکفتو لاتو لھ ۱

 هکیدب را و یا دنرفرقر مان همطاف لدلاخ یدر و تاهم جد هدیبعوبا مرر و

 یآرذلبوب همطافهدک درا هرو اشم هلاکنا یصوص> وب دااخیدنا هلق ام تاغ ۱

 قشاریزهرب وی ام ناثلوافیاکنو هدیایلسد هر دیبعولایتر اما دااخ هک: دا

 لام قصد رلیدتا ںاسح یدلبا ملسن هبهدیبعوبا نلام فص و یتراما ٍ

 یرلم الک كحراوت و رمسلها هک هیلو ان( هيم ) یدا مهردكب قرق

 تر یرلیص ردُلوا مقاو برط ذمو فاتع هد ورح نالواروک ذموب

 بهاذ هتسکع كنوب ید ورکر و راشع دردم دعم ن دک ومرب برح ی: دانجا ۱

 ۱ ید هةداطرب و را ڈٹ عوط دح او ںرح رح یکبالوا ید تعاجروراشلوا

 رام زاهرزواقاوا مقاوهدنلئاوا قفالخل رعیس درب رهند رح یکیالوا

 ردنالواروکذمهدیاک وبنالوا برقاهاوص نکل ۲

 ی روناوا نایب یلاوحا كن هثراح نب نثعهدقارع +
 رایدلواو یدلیاهحوت هاش ن والقارپ ندقارعداوس دلاخ نوح هکر دلعت

 یدلیاعلساو ضد وه هن هراعن یثءهرزوآیچلدوب رکیوبا یتتمو =

 ESB ہد ګا نوک جاقر بولوب لا !یرالاع كم نبط الس

 یدناروباش لد هکرمشدرا نی را ره شهر > الایدلوار ولوا لعتمهنرخآرب

 a _ زولوا یهر . ماوداح aa 8 ررداس هم < بواوا هاشداب

 هرزوا یم توش وق رالیف یکنج رداو کس هل اعم نو.لقار 4 هل ارا

 بودا كرادت ا ی دلوا ۳ ندانعم و! نوح یتم ید ردنوک

 هدن راارا رلبدشواق فن ٩ و( رک | یکیانوج یدراووشراق هتحاج لوا

 كراليو لواات ی دروب هن u ۷ دنک ینٹم یداوا عفاو مظع برح

 ب ونف وط قوا هغ زوک كالیفرب سر رای دابا ناراب ریت ھه رارزوا

 سا .رزوا ى رڪشا شا يلو 8 كس زوک ل ۳ لوا

 کک ل FRR 1 از

 کش



% 14 ۴ 

 رشک عج ك رم راک رلب دا وا ناشار 9 مرم تواوا عقاو سکش

 توا وا توفراب رهش مک .اشیدشربا دن رابد 2ا رب>ول ںولوا لوتعم

 ناشبرب و لتخیلک یرلتطاسروما داکسود هن رللا نانزو نایبص ناکا

 ب ووا را رداّو تعا عو داد دام السا 2 هل هحورب یدیشلوا

 مس ازعوعفامالب یسحاونوعباوتو یرلتنالو هفوک و هربحو قارعنامززرب
 عاتسا قرب یط رع ٩ رکیوبا یئ ه رکصادنا ی دلاو ها تازاتتم

 ده دم نو وڏ قارع لاو یهو رهن رو تع زع هن هن دم هدک دتا

 جد قد دصیدلما ضرع هت دص یمعک فعضو قارع لاو>ایدا

 لوا ندس هدکش داوا هفیاخ هرکصت دا یدتا ب ودنا تاص و هف وراف

 لزانثم ارز نیسهردنوک هقارع ی ام هکنوساوالواراک نالوا رداص

 لوا بودا لود یتضو ید رگ ردشلوط هن واق كمع راقک قسه

 لوسربولک هر هث دم دم هکر دل واجد لوفرو یدلنالع هرزواروتسد

 یدل ا ضرع یمعلاو>ا تولک هدعرب تلاحهرکیوبا یلوسر یدردنوآ

 هاشم ییتراما كنم راتکلم قارعیدتا بودباتتصو هرع ځد رکبوبا

 ءان اکا نسهدا تناعاو دادمااک | هدنسهعفادم مگرکشا بول ررعم
 و صدر یلاوحا یدنکت واوا هدادرار و هدنتموجح قارع ثم

 ردکر ۴ س دل وار 5 هک هتن یدلبا بلط ددم و

Eهنع یاس هللا ۰ قلدص تو« بسوتوذو تدالو مرا ر  > 

 هللا یضر قلدص رک : وا هکر درلشهرونک هللا مهجر ےراوتو مسبابرا

 دششود مولو ردثیعوط ٥ رکص یا ترد لج یا ندنسهعداو ليو ەن ع

 ك وقر و ردول 0 لوق هدنس هچک هپنش هس موب هدلودر و چا

 ین وک یجکبا یم رکب كنسارخالا یداج تلی یجج وا نوا ندنرجه

 اب رعت یر تدمو تانونوک هعج ینوکیجج وا یرکیدوخاب

 هک ردرلشهروتک هدنتوم بس و ردلب شب شغل هدلوقر و لی جوا شا
 توعد هعلنابهم قلدصرکب وایدوهدرب ندنراتشآ كدصرکب وبا

 ركبوا یدرونک هننراکوا بوق رهز قالب ۲ هما اط كراو بودیا

 یدتاثراح هاک اترلردب ندماعطلوا یسکیاره هدلک ن ثراح بیطو

 نسو هداف هس رب زدت اق رهز قاجر هماعط و هللا لوسر هنیلخ اب
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#۶ ۷۰ # 

 توک نرالا ن دءاعط صد ردکر ک كا تاوو هدنوک رب نکا

 یسکیا بوکچ ینکیلهتسخ لے ربو رایدلوا هتسخ نوکلوا نام عقا واین
 هدنعا ا كوب دص هک ردلو اچ د لوقرب و ) رایدلبا لالا هت رخ آ لاعهدنوکر

 نالوا لصاح ندنها دق وص نال هدراخ “هلل ی دشا وا اد یرغآر

 هک رد و ځد لود رو یدک نداد هلتجز لوا ی.دمایک یرغآ ۱

 لوایدنوط هعساا نوک شب نوا بولوا موج و یدلبا لس نوکر
 ید جز لسه باج لوا رلیطءبو یدابا لاقتا هر به راد لر ا بیس

 ببطیدتا قیدص ماهروتک بیط رایدتنا هرکیوبا لربد یدلوا ضم

 یدید (دیراال لاعف ینا) یدت | قادص یدید هرابدتا یدروک ین

 درد * دننفک نا-ہطب مدون یلوخ ك شا (تد) دافآنم داجا دةلو

 یط رم قیدص رکب وہا هکر دب وہم ٭ درادییاودزوس رکج تشع
 یک ناف ناععو یک یضن رم یلع ندباعصا راک هدتشانا

 لوقر و) یدلیا ضبوغ هباطخ ن رع یفالخ هل ایرلنروشم كنعاجر

 یدبا یناک كفددص هدنامز یفالخ كءبدص ناسهع هکر داوا ید

 هفا نان زکر ولادهعام اذه هکیدروب بودناتوعد هنسا# یت اع

 ییلدروب لو دص نام س کيلع تا دق یتاف دعو اما نیس |یلا

 یک الخ و ردکح هد هن هرئصا دز وب توزاب بارلا ىلع یتاکوب هرزوا

 بولوا شوه قیدص هکیدیارظانم اکا ردقج هریدزاب هن رزوا کیک
 یودبارع یدا مك ركبوا هنعهللا یص ر نام هدلاح لوا ید ندودذک

 تفلتتسا دذ یناف نیدلک هبودنک زونه رکیونا ءاث هنغلدلوا یمولعم

 بولک هنشاب یلقع كرکب وناهرکصتدنوب یدزا یظفارع هرکصند مکیلع |

 یتاک یتیدزا هل رما رک وانام دزا هنهد هماندهع یدتیاهن اعع

 رکیولا یدرو وق وا ځد یظفارع ینیدزا ندودنکو یدرو ویفوا
 هر و رخ ءازج اکس یلاسعت قح ناع یا یدتا بواوا تقو شوخ

 یدیاتالکو ښددزا كناعع هل مما ركبوا بوروب و دزاب هرکصت دنا

 لکاف راج ناو هذ یلعو نط كاذف لدعناف اوعیطاو هل اوععاف )

 بلقنمیا اواط نیذلا لعرسو بیغلا معاالف تدرارخ او بسک ام "یرمما
 هللایطر رکب وبا هرکصا دنا (هناکر وهللا ذجرو مکیلع مالسلاو نوبل

 هنلح هرزوا راناس* یر ا ادح یدتا تور دااو هاعد نرالا ۵و

 چ مدتا



 یهلا 3 د هنسا یر ندن رلاح 1 ر اا دودج 9 مدتا

 || یرالاححالص كرلناس اس مدوصتدودا مه ردمواعم اکس هراکشاو ولرک

 | مدنا داهتحا هدصوصخو نسرولب نقی دلوا ید هتسایرغر بواوا
 ٤ رانا سم یاو مدلوب یکرکم كرلنامل سم یرع هفلوایاو هنرزوا رانا سه

 ندادن ىجا مد بد كعا تباسج هرع هد عاوبو مدلفیا وهرزوا
 | زرد كرالوق كنسارز لوا هذیلخ هتنرزوا كرانانس مروب مدیک هترخآ
 هلا ندندشار ءافاخ یناو یرع مو هللا حالصا هراناشیرللا و ل رلناو

 ناک هرکص و نیدک وا ندزع مغ و هیلبا تعباستع هرس كربمغ ات

 حالصایخد نااح كنتیعر كلا ىهلا هیلبا تعپا2۰ هنر لتريس كرا خاص

 ۱ نالوا هدبناوجو قارطا و رل دارهم ییهءان دهعوب یدروب سب هللا

 : بورد زا ین نام لنهما دهعول و رل دردن و ڪ همالسا شویح وا ما

 ۱ لوسركب ۱ یه یادخ یتحرگاب یدتا بودا ملساهرج تودارهمو

 یجزو هل لوسر هیفلخا یدتارع م دلو هدفی هرارزوا ایک |

 رک ایدتاقبدص ردقوب متجاح هتفالخ ےب هک هلبا اربا ندمرزوا 2

 | اک۔تفالخو ردراو قجاح اکسكتفالخ ه.دفوب كتجاح هتفالخ كم

 دیوجت دیوجنوا رکا * ارتلود دوب اههوک یسک (تیی)ردکر ک هشرپا
 هدنباب نیس قوةحو هللا قرفح هقوراف قیدص هصقلا # اروا یو
 ا زوس وب ینزراتصو تودنا رل صا و هظعوم بوق مو رلتتصو بو

 | كىباراتوط یقیصو بواوا لماع هلیا نصت منبرکا هکیدعا نخ ها
 ِ درلوا ید هند رب مچ لرو ودزيسود a داوو توم لوزا

 اکسدهدنلاح وز كيو» كسدار ديا علا ض نوی وط ی ہتھ صل ے د رکاو

 ٍ هک ند هبطاف ن بهیعم رد و ممه و اید هتلر 2 ا ا

 ۰ كلا یدلوا دسم يص ر هکذوح مدیا ی رخ لیکو كر کیولا ن یدتسا

 ِ لوا نو> یدبا لوخش» رذالنخسا ما ركبوا مدرو مالس مدراو دنناو

 : 1 ومب نس بقیعماب یدتا بو -.طخاکی یداوا عراف ندلعش

 ِ مدا ن رد هلهجو + هلءاعم هدمعلارا مب هاکتسه ذه ةلاحا كل دنا ج رخ

 : یدتا قیدص مدتا لالح اکس ردرا و مراد شب هدک رز ءا كنس ےب

 أ ههالوسر هقب اخاب مدت |ن همزود ندنوب یئرخآ داز مب هو لوا شوماشن

 و هاو وا تک و دملا ا وک نرالا ر .ظ



۹ ۷۲ 

 قارفنیکسم قشاع كاله * تسااساراک هیراکنوئوح عادو(تس )

 عج و هعا بقیعماب یدتنا هنع یاس هللایطر رکولا # تسناناج
 دیما ی لوا كلاس هع رط قلا سیکشوریصو ههرتسوک ینروص عفو

 هدرهاظدنحره یە هلوا كرک,اک, نداد نادک اخو کج هدیک هکمراو |

 هدک الفا لع اب جور هدتعیعحاما هده او هدیارآ هدکاخ رز مد

 تسا هتفخ اهننوعحه نم نرک (تس) ردک رک هساوا هدیمارخ

 یهرر تولوا قیدص ر درا یفیعم * تسا هتفگشب لدرد تنج تشنه

 یدرواک, و یلبروتک مهرد شب رک توردنوک چ و دعد دص ةا

 رکب ولا یدتا نداهنعهللایطر هی دص هشباع هک رد_بعسریا هنون) |

 هدسناقنیداوا شوهیهدنرخآ كننوک یوم ض رم ه-نع هللایطر

 ربدیداوا یراط ضیا بج هند كمارابعبو مدیارلغا بوروط
 مبیا یدتاو یدتشلا ندن یزوسو یدک هن ثا یع هکنوح مدیا |

 تالدقل اتوا ةرکستءاحو) نکلوردلکد یک تاک دید كنس مزعج زق ۱

 لوسر شا اعا یدتا بودا لاوس قلدصو یدبد (ر. هم تیکام

 نهار مدتا نرادداف نفک هماح تاق جاق سو ۵ یع هللا یلص هبادخ

 نوک هن یدشا هرکصذ دن ول لوح“ دوس ةماح حوا یرمغ ند هما عو

 وا موم ۳ هک ه.یلاعد قح مراو دا یدتیا سد یسرا هعج مدتا ۱

 نالوا هدننک اورپ ندللوا ضا رم هرکصادن | هلوا هک ود دوخاب و نوک 0

 یدتا یدبا راویرتا نارفعز هد هماحلوا هک وءاحی دا رظن هر ۵هاح

 نفك اکب 9 لداقاطایجد دماح کا 6او لدا لسغیتهماحوب ژى اعات

 تیلاود دملا قحا یا نا)یدت | قب دص رد هنهک هماجوب مدت ا نب کالی ۱

aیسهحوز ی ودنک هکیدلبا تدصو سد(دیدصااو , لا یا رمصد  

 و دن اورر و هرلنا دا دما اک انج رلادع یلبغواو هدا لسع ساع تط اا

 ناب رع منا ج یربغ ندرلنو و هيلا تنواعمو دادما اکا ها د و :

 کودتا تدصو یدرو لقن ندایند هد-تتقو هحفآ و هعروک یعدسج |
 تور ولرو نزاع رگ هرکصا دق دوا نيکو ره هرژوا رود ۱

 لع لغواو رلددزام یر هنن راوج یر كريم مدس هرج ب7 هڈداع

 هک لوا ناه تواوا < ےلطو ناو ناطخا و رکو نحر

 < نفد #
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 رهاط ریخت هد اس هرس بويعا عرفو ع رج ج یدشربا4 هفا قوا

 ىدىد ( یطعا ام هلو دخا ام هل ) یدلوا

 تراصا دحالا ےشلاو بابح الا و ناک الا ودق %

 باا الاو TI ب اوصلاو ق ولا نیم

 مال ةموا فاح الو باوب رم ىذالا 0
 باطلا ن رع نينءۇملارما باطلا لصف و قلا ف

 دڳ باهولا عرکلا ها نم ةیصلاو نا وضرلا هلع

 هکر لدد,دو ردشادد جد دصع> ولار دصفح ویاینک كياط>نی رع ۱

 یی رش بسف یدلیا عضو سو هیاعیلامت هللا یلص لوس ترمض> ییئکو

 | ن طرقنی هللادبع نم حامر نب یرملا دبعنلیفن نب باطخ ن رع

 یسلاع بسا لیا ردتشسد رفلا یودعلایوان بم نت یدعی حارد

 دعی>یسانا كناو رواوالوصوم هدمک هتسسلام بسا گالوسر ترضح

 || ردمورخن هللادیع ن هربغع ن ماشهتف هداوقر و ردهربغمن مشاه تد

 | هروک دینان لوق رد زق ی تال-هجوبا یسانا رع هروک هلوا لود
 اا تالاحر هاعسا ءاأعو 2 راو و رس لها) ردیشادنرف رد تالهحونا

 || دیت بیا لوق خد تاجر و ردراشما میر یلوا لوق یسطهب
 ید:اندشد رقرب اک او فارشا هنع یا هللایصر رع) ردراشخا یک و

 | قلعتم اکا یصنع ترخافموتلاسرو ترافس كد رق هدنیلهاج ماناو
 | هساوا دا 7 هدنرلارا ندائابق راسو ند-ثل رقیدیاصوصخحو
 | را هسا هرخاقهلئابقر ا رقرکا یدنا رارردنوک یا هتلاشرو تزاقس

 ۱ ترک كنا ردرلشعا E هرخحاقه لوا ندنساحشد رو

 | رانکو ه:ةفر هرژوا رلناسهو هنعضاوتو دهز تباغو دنب 63 روفوو اد
 روماو هلق اصااو لدعلاکو هاتطاعو تبالصو ندش هرژوا نیعانمو

 یهقاو هن عظعلو دن . راثآو نیس لنادخ لوسرو هنناّتجاو زو اجند هلطاب

 لهاورح لهاوه ما شاو ها ص ءكرلن اسم و هتءراتء هر سطح لوا اغلا

 : ناوضرلاهعس و قدنخودح اوردب هئع هللا یعزرعو 9 او کا هلضف

 | دوجومو رضاح هدنس هلج كنب رلارغ وتو نینحو ریخو هکم و

 ا هک تلا



> 
 هیاع هللا لصندلوسر ترضح هد هلض او دهاش ۳ ید:اندرلنال وا

 عب اورم قلازونوا كج هدنامزیتفالخ كنا هک رارب دید مرش و وک فلک سو

 با رخ هس ذک كستردویدنلواان . ده كي تردو یدناوا ج *هلبا قحاواو

- 

 زود زوفط كم هد د وذجیب رانا. او نود ووا هیط> و یدنلی

 لوایفانءو نساح زا لابو ) هنع لات هللا یر ۳ داوا بص ربه

 لاوحا كنا هدیاک وب و فیل وا نکم اصحاو دع یا هکرد هدان ز ند هره

 | یلاعت هلل ءاشناردکر ک هسالوارک ذ لیصتلاو لاجالانیب جرش لیئاضفو |

 + نینم ول اريماب قوراف نیست دو نأب #«

 یهجو كس هيعمل هلکع د نی: مۇم ار ءا كف ورافرع هرزوا یمن ے راو لها

 | دج ںاعص | نوکر یدروتوا هتفالخ دنسم نوح هلع هللا یطرر# هک ردود ||

 | هللالوسر هفياخ هفیلخ اکبرک!یدبا ارد هللا لوسر هيل هر کب وبا ی دتا

 اا اکب ررو: 4 قاراوشدو فلکت هقلخ یبلک و زالوا یاخندلب وطد هسراربد

 ۱۳۱۱ ۱ ی یر او او لو ةسلوا یالطا هتل رخ اپ

 | نسسب زرانمژءزب و نسنمریعا مزب نس یدتیا همش ن, :ریف»ندراضح
 | رد نینمولاربما هرکصتدنوب بولوا یضار اکا رعیدید نسنینمولاریما |
 | هدتفالخ لئاوا قوراف رع هکرابدتا تیاور خد تعاجر و رایداوا |ا

 ےھالا لوس ر همیلخ هفیلخ ن هدک د تو راب وجه هخ رال اع مالدا كالام

 یرکشا هکیدروم توردنوک نوتکم هنللماعقارعتب ور یدىا رزاب وید ٤

 لاوحا ات هردنوک را یکیا دیشرو لقاع هنیروض> یدنک ن دنسا طع

 قارعلءاع هیلبا سیلو صعق ندرانا یسلاها تکلم لواوقارع
 ۵ اف رع یی یناطمناحنب یدعو ین یمحأع ةع زن ديبل ندنرکشا جد

 هنساو>یوبن دج یب را هارو رلداکږ هن دم راننوچیدردنوگ
 هز رلیدتا نوروک هد رګ« یصاع ن ورع راددریک هده-و راد داغاب

 ندالک و صاعن ورع مل هریک هن روضح نیم وااربما ات رب ویلاروتسد

 مسا وب ااکاو رکیدرونک یعسانالوا قبال کا هللاو ید ابولوا تق و شوخ

 رع بو)اق ندنرب سد یدید رد ضرما مز لوا زر موم زب نكیداوب

 مال ندهیدتارع نینولارا اب مکیلع مالسلایدتا نورل ھنن روص>

 هاکحیلاح تروصیخدصام ن ورع دابا قالطا اکب یعاو هکن دا وا

 رع ردعس| لزوک تیاغب نوعا كس مساوب نینءهژلارمما اب یدتیاو یدلبا

 ٭ ید #
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 راد داو ار د نین مول ار يما ورب ند: و لواتوئوط ررعمو لو. ىع“ | لوا کد ۱

 سابعیا هک رد دش!تباورندسابعنا هدیه> و اسان روس هد ورافاما (

 هع“ هلیع"|قوراف هنع هللا یطر ند رع نوکر یدتنا نع یلاعت هللایطر

 اکر نس هصقییالسا تودنا مالک طس سد مدتسا لاوس ییبس كنغیدنلوا

 هدمالسا لئاوا سو هلع هللا یلص ترضح یدتاو یدایا تااکح

 ۲ لوا یراناو مدلوا ناس مدلک نب نکیا نح هدل "زمر هلارلنا م سم
 ےہ و راهطا یالساند بوتلبا همارطا کشم توراعنح ندل بم

 | اکب لسو هملعیلاعت هللا یلص هللا لوسر هدرمخب داية زاغ اراکشآ هدمارطا
 للص ترمضح هکر دب و رع) یدد یدلنا نیس هلع-اوو بولدقوراف

 7 قورافلاوهو هلو و رع ناس الع یخا ل ام هل نا ( مسو هيلع یل اا

 : راطع ندلادب رف ر حشو رد-ٌعروب ( لطالاو قخانس 4 هلاقرُذ

 ۱ تمالك وا نایژرپ ار قحوح (تس) ردع د تودنآ نراشا هرادعم ول

 ر اهنعیلاعت هلل ایر ند دقت دص هد امو ۷ تسمامناقوراف تس اقرذز

 ردشهو و ھا هللا لص ترمضح یا قوراف هر هکر دب ورح

 1 هللا E ( رد شهر ود هکر داوهنم ۵ده>و هزدا مرک نداضت مع عو

 1 یعالک وب كناضا مم لع نيم "ولارمماو (لطاب لاو قل اني قرذقوراعلا

 ْ رد هد مه 7 یس ۵ یوم كايا امد قح ىس هب میل 1 یالوسر ترک هک رد ءاناکا

 : امو )رددوا عقاو هرزو اقل رطوب قصو كرمت > هدديګ نارد رز

 ۱ هر احشسقح هک هوا ءا اکا دوخاب و (یویو الاوهنایوها نعقط

 یمولعملزاضت رم ىلع کد دتا هیع مآ قوراف هع هد هفلاسبتک كایلاعتو

 | دوب و ) هلوا شید یدعا هیس قوراف «رعیاعتقح نوهنا بواوا
 1 كن رسم هلوا تراشا یالکو د كااضا رع لع ترمه> رک رد

 نوع ن دلا یار ملا ) هک ی هص یرلکدتار 5 ه كره تفت هک ن 1۳

 || توغ طلا یااوک اه؛نانودی ر تلق نملزتاامو كيلا لزا ۱« اونمآےھنا
 : لواو )دع ال الض مهاض؛نا ناطیس ادب رب و هر اورفکنا او ما دوو

 || مانرمشب مسو دیل-یلاعا هللا لص هدلوسرنامز هکر دوب رشكن هصق

 ۵-هدا:هیدوهدیدلوا مقاویموص> هلا یدوهد رب یدبا راوقفاثمرب

 عطقورک> هدنرگلیام مر ۳ لاراو ناو رع ترموح هلک: س لک یدت |

 یسه۶ رک تبآ (ربکا هرودص نع امو ) تګ دب قفانم هيلا عازب



6 ۷۱ #۶ 
 ن بەك هکلب بویلوا یار هعفار هدنروطح ترضح هلیس اطتقم

 ۱ یدتاںودنا عاتمایدوهب یدید مالوا دعوا هدنناو یدوهد یرشا

 "1 بەك نکیا راو دم هک رداکد قال نسرلیفیساوعد مالسا دوخ نس

 ناهج ردنا یطصم ) تس ) نسالوا یضار وک كن دود قرشا

 نوح ګا هس دن وک یسکهکناواعهر دناباتفا# لقع هک دب وکی سک هکناو

 هلا لوسر ترضح هلکنا هرورضلاب یدتشا یزوسوب ندیدوهب قفانم |
 رای دابا ضرع یب را ء٥ا تر روصو رادراو هاو سو هيلع اعد هللا لص

 | قبا طم هنساعدم كلا ترضح یدیا هدشناح یدوهب قح عقاولا ف

 | قفاه رایدقیچ هرمشط ندن-ساح لرورس لوا ن وچ یدروب مکح
 یدوهب لاراو هباطخرع هلکنس لک یدتبا هیدوهد بواوا تداط ی

 | یدتا هرع ید وهب راددراو ها طخ ر۴ ب و دا تعفا رم جد

 | یدلیا مکح اکب دج دعا عفر ہد یرفعوصخ نالوا هلباینک وب
 ۲ هد رعلارا مزیت ماراو هر ب ویلوا یطار ونک لر مت و

 ۰ ندعفاشم رع ترضح یدد هل راک اکس نوعلنا یدید نوسا ےکخ

 : یدتا رع رد هلل وا لب یدتا قدام ر د هل وب دی لاوس

 | ماقیح هن بوک همهلاخ ی دا فقوت رادسقم رب داول رش
 كقفانمو یدقیح هرمشط بولآ هنلا نجف نورک هن سهناخ لا او |[

 (هلوسرو هلل اءاضعب ضر !نلیضقااذکه ( بوروا نشو رز حلق لوا

 ۱ مالسل اهدلع نيءا لب رج سد ید>اق بوقروق ندااحوب ید وهل یدید

 | ( لطابلاو قلا نیب قرفرع نا ) یدتا بورونک قیآوب بواوالزأت
 ( هيض ) یدد كسفوراف نس هرع جد لسو هيلع هللا لص لوسرو
 هلن اطیشو ر دناطیش دارم ن دنوعاط هد هر وک دم ةف ر تا

 هلقوراف لعا هللاو ردشهوا د| ره فرشا نب بک هیانکلا قبرطییع

 | بتاک دعس نب دحج یدناوا رکذ هکردوب ر وشم هدنهجو كنیم
 || هکی دشرا هزپ یدید بو دیا تیاورو لعن ن د رهز یدفاو
 ۱ تعداش هرانا ید رانا لسم ىدا راربد قوراف هرع ندلوا تاک لها

 ي كوب ولو هللا یلص ند ربمغیو رایدید قو راف بو ها
 ی دید ردشسرا هز ريح

 ٭ رکذ ¥
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 ډک هنعیلاعت هللا ی صر قورافرعمالسا تیفیآرکذ

 تیفک كتوراف هدناقو ىل یتلا ندر عح هدشوا دصقم كاك و |
 ندرعجد تداوروب و یدیساوا روطسم تاور لصمرب هدنم السا

 مد ند لوا "خم NAS تلود یدتا هکر دل وتنه هنع هللا یطر

 هکر . هلبا ی ت هر عاد كعا ض رعد سو هلع هږلا یلص هر روح لوا

 ا ن دت و یر عح لوا م د هيح هرشط ن ادم ها

 مدروط ۵ دفع ك یدلوا لوعُم هزاک بواوا لاد دعارطا نیم

 مدس ۱ او ارم و بی نر دخل مظن كنهروسلوا یدوقوادح اف روس

 ۳ مکا ردرعاش دره یک وب هللاو مدعا هعدنک یدنکو

 لو E لودر لول هلا ) یدوقوا قیاوب ترضح سپ

 (نیلاعا ابر زم ل رهن نو رک دنام ال يلف نه اک لوعب الو) یدوفوا قیاو

 یدشار £ رک ردلوا ید ت وددو) یدووا اد هن رخآ "هروسات

 E دور تدالو یم ادنرق رق هک ر ی كم السا ےب

 هک اما مدرک هتل واتا کا هدعت و مديح راش ند ا

 دا سو هلع هلا الص نرصح مدروک یدیآ رم قوص تاب

 ۱ دید دنا مالک رب ن دنا ید ۰ و a ماف 85 راعو تك هرڅو

 یدلوا عراف ندزاع ترضح لوا نوح مداکدشتشا نلث» كلاركر ه
 م EA م دش ود هنءعع هلا دصق یدک ب ويح ه رشط

 : رک زج یا مدد ردر یدید ناک هګدرآ لوا رنک ن لوا

 زا رتسا كقيا امد دب اکب هکندناص یدید نسردنا نعدصق مزب ز دلوک
 ۱ (هللا لوسر كناو هلا الا هلال نادهشا) مدتا بولواادب تقررب هدلکوک

 1 مدا ن توطروتسم یکم هالسا یدنک رع یا یدشا تارضح

 ۱ را نشد دیح وت یدردنوک هعاح هلعاتسار کک A روڪەح اد لوا

 هدتفو ا و د راش ء٤د ) م دیشهیا راکش یک نس ےکت مردیا

 | تروع رب نواو را قرق یعالسا رعو ىدا هدنشاب تلا یموکی رع
 تروع جوا نواو را ژوعط زوت وا هد-اودر و ید هرکصت دنم السا

 ٩ تروع نواو را قرق هداوفر و تروع ر.نواو را ش؛قرف هدل ودر و
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۹ ۷۸ 7 
 ut ن نو> و را تارا Ba داقت ) رد هلو 3 0 ۳

 هدنعح كلا تب وجوا سو هيلع لات هللا یلص ریمغس یداوا قرمشم |

 Ul) هلدراو لغ نم هردص فام حج رحا ےھللا ) یدتا یاعدو

 لهادجاب ید تولوا لزات لساربح هدقدلوا ناس ع کرا داو |

 رادد ر دنوک رل هدژ »م بو دنا راش بتا اکس هل ءالسا ل رع نامسآ

 ه عاانازام) یدتا هک زدن د و رم دنع لات هللا یضرنددوعس نا )

 قدا-لوا یلاخ ندنعورب ندیللوا ناسلس رع زب یتعی ( رع بسا ذم
 هتعاماو ارصا هئرعهو اهف همالساناک ) یدعا هکر داوم ندنامهو

 (لسا قح نی رهاطظ ةا لوح ىلصن نا انعطتسساام هللاو ةجر |(

 یدبا تجر یاماو ترصن قر و ج” یالسا رع ترضح عب |
 قدالوارداق هغلگ زاد هراکشآ ۲ هم هضک مرز هت دوا ن سم رع هللاو

 هک رازالس»یدت هکر دیو ره ههجو هللا مرڪ ندبلاطیبانایلعو )
 تودآ افخا اموع یس مغ ندر ۶ رلیدتا ترڪ“ ا دځان 1

 هک باطلا ن رع الا راد ا رادربخ ی هسوکر مجه ندنراتر ڪه |

 حاقربو بولا هناوق یناکو لث ج هش 2 نجف یدتسیا كا ترڪ ن وج
 شا رق قارشا هدلاطوا یدلک همارذلا رجم نونوط هدنلاخد قوا |[

 یدلبا قاوط هرک یدب یدارلثءروتوا كلو کلوب هدنفارطا نند ت 1 ۲

 بوش اا وط نقار اک: ءاج لوا سد یدلب زاغ تعکریکا ه هل اصااخو

 ییرادالواورل لید قغ الغا ین را :ا ید نولد ( هوحولاتعاش )

 قالم اک : تولک هح درآ ےب راثیتسسا كعا لوط شب رلتروعو كعا ےن ۱

 ترمز ها هندم رج ہک رایدلیپ قف قلخ سپ راتو كوا |
 یدالوارداف دکما ضرعاکا a ک الصا زدش جا

 لکا تلفویدشوعروو در هنع یا هللایطر كدوراف ¢

 ٭ روئلوا ناسب یتضابرو تدامع تک و یلح و عضا وت تبافو

 ان67 یددتا هکر دی و یھ هع هللا یضر ندهللا ديبع ن زیلط

 صاق و یا ن دعس لس كولو ) هرحالا یناتغراو اتندلا اندهزا

 یاعت هللا یضررج ژردیا رلیوار هک ر دلوّن. ید ندهذع هللا یر

 دنا ممكن ه-صء> یزق نوڪ رو ص ن رطاخو لاح نوڪر هئع

 ۳0 یدراو



E را 

 رادقمرب هنن رزواو شاه اکر ندناشاو هنالکتی ید هصفح یدراو

 هب ساک لوا رغ ید رونک تما لرع تو دنا هفاضصا یا ت ز

 ردسبحوم رع قاق ع ون يکرا هددسءاک ر یدشیا هدکدتا را
 0 در ودنک ی یاس یادخ هکهراو دیما مدیا لوات هک" ییامط وب

 ۱ کردن . 9 رهندسابع نیا 3 هيلدا ظف> نرم ع وتو لد دما وا لصاو

 یدیاکد هداژ رد دمع انوا ءاعط نوک ره كرع نیشمّولا ما

 | تعاجر ندش راقا لهصفح تب ولر هکر درلشم روتک هدتاور )

 ت دشهب و نک هرکصت دعس ےک ود هک اب اب رای دشا هر هصقح

 | نددمعطاتایط هه اك تویقنا نیما لا تفشم تركو ییاکتزا شعب لا
 هصەح ر ولوا هل هسایق ظوظحو متعم یودنک ند هبدغا سااشو |

 1 یدعا رع یدادا ضرع هرع ییزاءالک كعج لوا ءاش هت راسام | 1

 | ینایح نتفخو ند روخزا نورب ( تيب ) كعوق ة:صصدو كاا ) |
 3۶ دراد ناح تسود لصو هک نک ناک دنز نانام ارت اد ر نک

 1 شیک تكاکوکرب مدروک یرع یدتا هنع هللایضر كلام ن سا

 ۱ هدنکلکوک كنا هکر د-])و اید تداورر و یداراو یساسع هدر ترد

 | هلا یضر رع نوج هکر دیاراب وار یدیا هدنفلازا یرزووا یکیااع ترد |

 تشزو بی زهدالب لوا هلیهودق رع بودا فی رشت هماش دالب هنع
 هنلابقا یدقمكلداع ربما لوا یسامظعو ناسیعا كنکلم لوا یدر و |

 هل حار رع ت رضح هک ول لاح رابداوشراخ ف و دا لباقم یلابقتسا ||

 ۱ كماش هدلح و هکر بد ضرع هنرض)ط وا یصاوخ یدا شعب هنس هود

 | رادساوا قرش هل یتمزالم فرش كنموااربما بولک ینارشاو رب اکا |

 | رایتخا یغاوا راوس هس رف رپ بودیالوز ندنس هود وب ردکرک |
 | ماغ تکوش هشویء كنایعاوب ید رواوا بسا هو لوقعم زک-س رو

 | «درایداووب رس یدتارع رابدیدرگ,دبا رون روک هلءاشتحاو تبیهو |
 هدناچ نام-آ بوبد رولک ندرب یریغ 4 یک ت یهو تکوش كاوا |

 یدلک ی سلبا كموررمهق هر ده نوگرب هکر دلقت ) یدلىا تراشا

 ردمده-«هلباادا نتلاسرںوشواوب هکیدتنا صع یر نینولارمماو

 عج. رم تورک هد ی مه یعلیا راب درب و رخ ود

 ابا روت اب شعوق س اطر e واناتفف ولاعرب



6 ۸۰ ۶ 

 رلیدتسا تا کار ہا لاوس ود رد داف نینولا رما بودنج هری ۱

 هد ر سم مدرک هد ن ی د| یا < و

 شا م دمر و ڪڪ هسوک یربغ ا شو سالب رب

 هی وان اتفق ول أع لوا نس رایدتا باكا ر وتا شم وق شاطر

 ۱3۳۷ غو سوتما یر کن قاب هلیز و کک عر باح
 د اسج امه )ردرلشعد هدشناش كرلنا هکردند هلج لوارع هکر دلید چنا

 بيغ راظذ توکس نوین اب ر قلا عمو نویاعس ضرالافو نویناحور
 ۴# دئشاب ردنلقنادنرهدکیم ردرپ ( تب ) (رامخا تحت لولم راضح

 تفه كائو و رسرز تشخ ٭ یهاشنهاش رمسفا دنهدو دنناتس هک

 ورکر سصیق لوسر # یهاجل اع بصنءهدرکن تردقتسد # یابیرتخا
 كنم ولاربما بوراو هلا داعتعاو ط ا.تحا تب وتو ںورہک و رکسم

 یدلو لو تنیه هناکوک 6 "۵ را وه را قابا هد: ار اھم

 تسه تیهورهم ( تب ) یدلوط ینورد كنیجلبا هللا یناق>وترپ و
 هر ودنکو دنکو #* رکح ردنا عج هدیدار دضود نا IE لر دص

 من وا لخاد هنساحم رلن اطلس هعننو ےھم روک راهاش هجان ی دشا

 ی دید مدمروک هد هسی یلالجو تظعوب وقب ال صو تییهوب
 هو ںوقیج ند هش دم هس هلس رع نینم ل ارماردبا هعب رنب ماع ) ||

 هاس ه دزر عشلکو . رمل دیک مز اخ درک هلول هلم رع یرا ز هرظعم |!

 لزان قجثا یدیغوب یهاک رخو ه- و> كق وراف رع یک !راو الخ
 هل عج ولواو ی داراصآ هحاغارب ییطاسب و باشت هدرلدایوق رل دلوا

 ندرج ن هللادبع هکر دښمنو ) ی داارزود كا هکاوک هب ودنک

 مالسالها هدننامز قفالخ رع مراوکرزپ رد ی دتاامهنع هلا ید |

 اولت اقو رلیدتا ماعا هتع رع هادناح ماش نوحاداهح تایضصف زارحا

 هے٥ راعر> نی رادرک هفعاص رادپآ حي ندشماعتنا ما هلا لس ق

 رغو داهحو عالو | ندنس هلج ردهاحملوا ید ن رابدتسا مادقا

 یازغ هلا مالسا ةرغ ندهدحامدلاووید مالوب هلرسو هزارحا ینتلیضف
 کی ردا قوخ هللا دعا ی دتااکب هدد دادد روتسد ۳ همش

 مدتای نسوا الام هانز الب هسحرب ,دعت ار ھاز ۶ لوا |

 لوا نوا مب ونس» رولوا هدناکو نط لوا هدملاثما عب نينقلا رم اب

 هک هاوقم ۶



> ۸۱ #۶ 
 | لاتحایدتا راوک رزب رد نسدمررب و یتلام>۱ قلواالئبم هللا البهلوعم

 || لوتفم یلاجر كرلناو رهلوب ترصذ هرزوا راذک رزاتسم نوچ هکر دراو

 | ندان ابس ؛هلجو رهو لواةهو لساسم بودیا رسا ینیرلتیرذو اسو
 | هداج لوا كرطاخ ید كنسرا هروسنک هدب زپ نم حبب ییهباجرب
 | م ولغوا م نعد هلاوبسع كنبسداکب و نسهلوا یرتشم بولوا لام

 | لوا ور هلو شعا هع اسمو ةااخ اکس ندان هلءسح كغ داوا

 | كنه راج لوا ور هدا مس هنن اص قت ندنس اهب رک داکس ییهب راج
 | رهاظ جد نس هرکصدنا هيل وا شکلوا ادا نیءاغ قح مات ندنساهب

 ا نس هلوا نی هب هب راج لوا هلیمکح دی زب نم عیب بولوا رورفم هلیادنع
 | دن اس حالصا الاح هکمدروک یا لاح حالص یدعا نسرواو اش از

 | دیجوت و فرص هباج لوایکح راوجویوق یلکو د بواب تون لاما |

 || تخر مک هک # 7 ناردتفو تفصمایلاح ( تب نسهدیا |
 | هظعوم هدربنم نوکر باطخن رع هک ردلقن * میشن شوخو هلاک |

 || تال اغم هدرهم هک دلوارجم اکا یعالک هدظعو ءانئاو ی درر وی
 ا هدرصع لوا رهیعا هدانز ندهیدو قرف ساک كرلتروع عد ردیلک |

 ٠ 4 کا ره هرکصذ روش دکید روب یدرارد هیقور هه رد ق رد ||

 حاکن دعع هل ارهم هداز ندهبقو قرق ینەد بودا زواج ی دحول

 رات روع تب ول وب مرر دشا صرق نوعا لالا تب نس هداز هس ردنا ||

 ی دتا :بو دا باطخ هتقورافرع بوقااق هغانا هقیعضرب ندنفص |ا

 ه دا ز ندروک ذم دحر هم نعي كم روتک هلعذ ندنوق ی هیعادوب

 | هنسلاعبصتءوقیال هشنمولاریما تكمردعا ضبق نوا. لالا تس ىس |

 نهددحا ماو )ردشمروس هد دیک نآرق اما قحار ز ردلکدقفاوم ۱

 || لاجل انەنع یلاعت هللا یضر باطخ ن رع( ایش هماوذخنالفاراطق

 ارا ) ی دتا بودا فازعا هثماطخ هدفاصتا ماقم تولوا هبت |ا

 | لزات ندربنم هک ردلوا ید تیا وررب و ( أ-طخا لحرو تباصا
 | هکن دبا ضرع بولآناوب كقوراف تروعرندشب رق هرکصتدقدلوا

 | ر دفلاخ هنآرق صن یهن ركع دروب :هدنص وصخ ییناکرلت روع |
 ۱ هروک ذ٥ یهن ۶-۵ لاع هللا ی ط ررمع یدلنا تعا رو یهروک دم تناو

 ٠ هرن ە هل احردو( رگنعههها شب رقءاسا ىلرةغامهللا) ید
 2بواوامدان و



 ع وجر ی دیااطخ مدنشم روی هک یه لوا سانلااهبایدتا بوقیح
 نوسدا هس ردیا و _يسل ساک رادعم هر ن ۳ وديا شک ره مدیا

 هلبس وشکوقرب ندنیعر هباطخ نب رع ردا یوار )ردلکد منام هسیک
 نیم وا ععااب هللا قدا یشک لوا هد ه طا ءان ۲ یداوا عقاو هلاکم

 یر کا س لع تادا هک ےک رب ندراناناو هدا لوا یدد

 ب اطخ هیشک لوا ندنزوب r ی دروای یمظاعا "هرواحقب رطو

 El هلنایضر رگ یدد نسرد یی هللا قلا اس دتا بودا

 قحا یاد ی دتا ه هک لوا بودا عاعسا ی زو-.س لوا مع

 اکب ی الک وب رک ردقوب ریحرب هدرکارآ زس نوس ردشرربا هزب یزوس

 مسی زو-کو داب د وک بیک لوا رک | زالوارمخ ید هدن و نس نا وس

 نکمداهب ا ےہ صڈ ( ر با عا جساو یل هالو ف

 یلاعت هللایصر كسا ۳ * ربذب دد وک قفسه جهان د داره *

 هثع هللا یضررع نوکر , یدناراو یعولوارب هدنماط كنس هناخهدع

 یع ولوا كاع یدومه نکیا ردیک هعءاج رس بوک رلسابل اپ
 یا راش زاغو قوأط یا هدنس دنا لساسع ی دلوا عقاو هلا

 ب ویلماطوص ط واع هلا ندقولوا هدتفو ی رو رم كربع قافنا
 علق ییارمم لواا ی دروب ربع یدلوا مداو هنسابل رک ه رط حاقر

 ه دج هو ساپا لیدبت بودیا عوجر هنسهناش تداعسو رایدتا عفرو

 هلك هدا یطر سابع هر کصا دک دشا ادا ی را بودا فد شف

 دن اب تاذ کاک الفا دنوادخ نیم اما یدتاو ی دراو هاف رع

 هللا یلص ربمخس هلګ لوا یتواوا تلکود2ا عفرو عاق لوا هک مسق

 ندنعایسالزوسو رع یدنا شعا عضو هلیلا رابمودنک سو هیلع

 هکم رر و نیع اکس سابع یا یدشاو یدلوا رعغتمو رطصم تیاغپ

 مارا ید ساع نسو وق هن رب ییازمم لوا بوصان همزوموا یکی رلقاا

 ه دتف الح ماا یدتا ی ۴ دد بولوا لات هل رها ءان هتحاطاو

 كس وصتارق درکا ی دتا ۷ هثع هللا یر ندرگت رطح

 كن ويف لوا هدنمایقزور لجو زع داوا دخ هساوا اله نویقر هدنراک

 | ىلع نوا ارمما هک ردلقن ) مر دنا فوخود هدا لاوس ندب لاح

 ۱ لعل ةكادزوك 2 نوکرب هدتمانا یفالسخ كرع دهح وهلا ۳1

 چ مات
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 ی دلیا لا وس ندنیبس تایل لوا ی دردیک هلبا رططاو ماش
 هنلط كلا ساوا عياض هودر ندنراهود هد دص هکیدر و باوجر#

 بعک ی را هقیاخ لک 0 رکصادک دنک رکاب یدتا لع نب ردیک

 هدر وهوا عج بودا ادتفا اکس جد رتا نعل كدوق هتعشمو حر

 بعت ندتهج لواو ردکر ک را هسابا ییاع*او یعس كاکو دا كس

 ه دص وخ وب اکب نسال اناا ی دشا رع ردک رک را هسکح تقشمو

 یدلبا ثمی هلفلتسار یدڅ هک نو ععحادخ لوا هملبق تمالم
 هدتم ايد زور هس رواوا عياض وعازو ر راک كع وص تارفرکا

 نیل وب هک یٹکر ردک رک هسا وا ب3 اع و ب اعمرع هلا یبس كا

 بچل لع هسرتسوک با رطضاو لیل درت معو ردکج هروک نوک
 تمالم # تفرک ناس رک ششع هک ار ید ( تب ) یمرولوا تمالمو

 رلردتا لاوس هک ردراشهروتک هدتاور ) تفرڪ نایاب رک نکم

 هد ولسا هلو ی دنا هدیه هن هدننام ز قف الخرع هک ندساص نا

 ب رطضمو ناریح هک: دبا یک شوقرپ ی دا بور و باوج یذیا
 قجا روط هل ندتیشخو فوخ شلر وق مادر هسلبا هسجوت هفرط هنره
 هلو ) راو یلاغحا قمراتوق ساب هسالا هجوت هفرطر هو راو یلاح

 بولسو یب م ديل وا نور ن ی دیلوت ی دتا هکند رګ ژل سسر

 یم همعط كلام ھم لوا بو دانان و ی هدک داک نامهمر ید ارهدرب*

 غ ارب رپ ندر, اکو مدایلوا هدفلکت “راد نامه ی درردنا

 یتیللوع و ) مدبلوا ن قارب وب ی دیلوا هن هکید ردباو ی درواا هللا
 (ایسنغ اےس تک قلا یدل یا ٹال یا نسل نیلا اذه تک

 ه دنراقاکب یکیا هکیدار الغا ردقلوا ندنفوخ كزیلاعت قح هک رداقن

 نسابع ی درولوا ادیب طخ یکیا یک نيطعف ارش نداکب رتا
 كر لضاف ندنا مدبا یسوشک وق كب اطخ نب رع ردا باطلا دبع

 ءاضقوموص براز دوکو هدزابن وزا قبرا هک مدمروک سوک رب
 رارق هدر ع تفالخنوج هک ردشعربا هنو یدیارروک هدسان حیاوح

 لیلا بع ليج هلأ ناو) هلیجج تیافبیدیاراو یس هح وکنمر رع یدلیا
 ادابم هکیدشاقوخ ءاناکا یدناراو بت لاک هب هح وکم لوا هلیساضتعم
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 | سب هلوایسهدیالوبق یینعاغش ع یشفالخ كنا هلب س هطساو یتبح لاکو
 || كلوب نوجو یدتا استاک اب رهعماس# بودناقیلطت یی ه>وک«لوا
 ەدتموكحۇ تفالخ را هب ودنک نوک تدمر كس رزوا

 الله ماع

 | بااغ هرزوا یسفن بودیا هب رګ ودنکو یداوا لصاح خوسرو
 | فیش ع رش فالخ نوح ایرطاخ درفر ندهدب رفآ دارفاویغلداوا

 " هکیدشابلط یتوتاخ لوا هرکصن دن ایدلب نکح ها اچو لمر دق لف
 نافو نوناخ لوا هک وب لاح هیلبا دی دخ یبحو تک انف دعع هلکنا هش

 : نوک رب هدننامز یفالخ قوراثرع هک ردرلشمروتک هدتاور ) یدیشعا

 : هد رابدل وا س طاح دهم هن دم له ا هک دنا ادن یدانمات یدرو

 1 یدلوط هلماخ اا ر رم هکک د هنامزلوشات یدروط شوءاخ یوهیح

 اا راکدرورپهکردنوحما اه یب یادخ لوا سا سو رکش یدتباهرکصن دنوب -
 | ماعط رادقمرب يعقل هک مرروک هلب وش یودنک نب قیفل الع ردنابلاع

 | کیدا اکب كنهناشرعقحنامزوب و مدرربو هرارک دنس هلباقم ترجا

TAET 

 : لا هصد و ندق هراو مردب هلن د:2یلغوا هک ردوب ید تیاوررب و مدتبا

 2 رک هراما سه یک ردب كنسەكىدر و باوج مدا لاوس ند سو یهحو

 | کر ادن كب لوا ان مر ولا وکړ اکا هکمدلیدیدبا شهروتک هو ||

 | نوعرفاه> دم س زاسفن (یوننم) اهل داناتدراف نبا یسفن ن ا)

 | ۶۴ شام ناطاسوش هدش یتاوتات # دسنال انوه سفللالیاذ نک ٭ دش

 # شابناکوجوش یوک نوج شک جز

 || € قاوسانوحم ا ناکراح ی و ناب رغو ناغیعضلاوحارابنشس|كفوراف |
 چ ماعها هنلاوح | اداعرو یکی د ارل فاز اس راح هرلنا بو دا نارو د هذ هن دم 3%

 د روناوا ناس یکیدشا عفرو عفد یروما نالوا یناظهداسفو هتفو »

 || هلا ییصرارپادیس هکر دشلوا دراو هدرابخا حاد هل اور راخاتاق |
 | (هنیعرنع لاوسمکاکو عارمکلکالا ) هک ردشمروب سو هیلع لا ہت
 لا۶وس ن درلنا هد ابق زور وز مسا وج كلرانالوا هداتلا زکیلا زکر ره نعد

 ٭ زسرولوا ۶



 : دیعم هلاوحا كن رلنویق اعاد اگ زدلوا یو كلا وح رسروئلوا |

 || لساکتولفاسغت ندنرهظفاشو تسارح كرلنا هظطرب بواوا نارگنو |

 ۶ بآ كراناو راهیلواراتفرک هلاکنچ كرلعاسراسو كرادروقات هيمزتسوک ||
 | نانزوللخرپهراناهک هیهوقبواوا رادربخندن-او آهو نکسوندنفاعو |
 ۱ هالواصو صخ هرزوا درفرهندناسذا دارفاكلذکو رهلوا عیاضبوشب را |[
 ا کردمتکمو ضرفو مزالوب>او هنرارزواراد.فاایو داف ورادقم اع 1

 1 لاوخا دهد كرلنا لص تم تواوا رادربخو فقاو ندنلاعكالیعر ودنک ٤

 حاتحام راسویت ا6۶ یرلسویلمو لوک ًام:كرلناو مایق هنلاعا دعفتو
۱9 

 م ایه هعل وا ایهمو بد ص هلا هوجو نسحا ةداطلاو عسولا بس>یراهبلا

 هدام أم یراطبضو ظفح ندان وقا بلغت ةمدص یاناعر *هزگو راهدبا

 "هر یرلناو را هیلباتٍب رت ی یرار دپ قفشم بوئوط نوصمو ظوفح
 شرورپ و تد رت یکراردام ناب رهم هدنرلتباثعو تفطاع ده ءو تیار |
 شود صال ندنسهدهعییاعر لناباعر نالوا ق> عیادوان رهرب و |

 || خابطیاح هلا اناعر كنيلاوهکر دروک ذم هدنمالک كنها اءا ۵و راهلوا |

 كخ وبطهو رکج خاسبط نبع یعط كماعط ارز ردیبک لاح كلکآ هلبا |ا

 یلاعتدلوادخ نوح ءاش هلام دقموب ر دیارلثلوا هد هدن ام رس یس ا غصو تذل
 ناسحاو تعغش لاک ینا یدلق ج وتم هللاتفالخ جات نقرف كقوراف |8

 كوالا لضقا) هک هلعوئرپ یدلیازا + صو صغ هلا تالرورپ تیعرو |

 كنسهیض رح ةيضق (هراهن ىف اهدنب و هتيعر اصم هلیلرهسد نم |

 ةنیلخ لواراهنلافارطاو لیلا ءانآ بودي ا نيع بص ه یدنک یئوعصم

 تج مو نیک اسمو ارتفناس>اوتیعر حالصایممینکود كراوکرزب |
 هدنقاوسا كند دم هجرا دک هک یک كنایدنا فورم هلیبس ءانناو ءایرغ ||

 هل ادسع ن راج) یدروب سس و صحت" نیلاوحا ثتیعر بود ارود

 | هدنرازاب هني دمر ع نیم ولارعا هک رب رد اهنعیلاعت هللا یطریراصنالا :
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 n SS کا ی رس و و سس ی ی او سر رس سه سا رو و لس رو سر و حر رس ی

 1 ر یر هاکات لر دیک هج“ هل تعاجر ندعاوخ ی دردیآرمس

 ن 3ER توصر هنعالو كنتمولارمعا نددناج هي بولوا مقاو هنسویق 2

 || كدا فقوتو مارآ رادقهرب هداروب زس یدنا هززپ ینمولاریمایدشریا ||
 | رای وسهن هدش وک وب عهروک م هدیا عاعساو اغصا ییادصوب بورا وب |!
 ۱ یرهسوا هر 1 یزرح 1 اوآ هدو هکدروک یدراو نیو نوچ :

 رس سس
 | دوتو



(> 
 ۱ ۱۳ SNR e e # رار الات ENE (رعش)

erkراه الا لع یکیا  Eeن٣٣ له ۶ راوطا ابا لاو یرعشتیلاب  

 قدراو هنس وق هي” اقتالا لع نم هلج یدلبا اط ر ویدالغا

 نذا هلوخدیدر و مالس تب ول چ وا هتدناج هي لوا هلی رط ناذدسا |

 لوا هکیدلبا سال ند هقیعضلوا نینم"ولارعما لدرمک ورا هدک دارب و
 هلان رج توصیچد هغ ٤ض لوا هوقو اځ در یک ینیدوفوامدعمیتایا

 یدر وک ت قر هش بأتفالخ باثجیدلیا هداعا ب ویقوا یا اوا

 بودبا جرد ځد لوا هدا جرد هدناباوب یجدیرع هکیدلیا اعدتسساو |
 نذر بجنب بئاسیمالوم كسابعنا * رافغلا هلرفغ انرعو * یدعا ||

 رس هدنرازاب هده رګ ( نیلم ولارعما 3 ر ندرلهعت کیدا هک رد ور

 توص هکیدلوا مقاو هنسوف لرد كن دمصر یرو رم قاقتایدردنا

 لواطت (تب ) ردتیب وب یسضع ندرلتیب لوایدروقواتاییا هللا نب رح
 هرکصندناو * هبئاوجر رسلا اذهنم كرحت ۲ اوکیرست لیلا اذه
 لالوا ادج ندجوز نوڪعح یلامت دنوادخ یدتا بوکح درس هآر

 رع ندنترا رم تدش كنم قااهنتو كاتشخو قلركلاب میداوا راتفرک
 رون روک ناسا تیاغباکا نارعه تنج مکیدکج ردقوب یربخ كاطخ

 # نمردزا تسدنربخ شاازآ # دام شدرد هک درادن یدردوح (تب )
 تب رغ جوز مب هدنحارو شیاسآ هدنس هلاخ هللایعو لها یسودنک

 راتفرک هن . رل تفراقم کاو نطوو هن 0 رفسو هن رلتب رک

 (تس ) رازو اهت دان ےک لد هی رەجک هل فا رو كلا ۳ 1

 یاهیشتقاط درادن مهوا یو # نمرات تسون نم دیاس رج یسک غزورب

 تفرلیخ نداغصاو عا عسا مالک كن هفعضلوا نين مو ارم ا 3۶ نمرات

 قلال هب هقیعض لوا ی داوا حابص نوج یدید هللا كجر نوزتسوک

 نب را كن هعیعص لوا بوزان نامرفو یدردنوک هقفنو هوسک بسا اهو

 لا؟وس نده ص وح هکر دوا ید تداورر و) یدردنود ورک ندرکثل

 ردقهنو ررولب هدنا ربص نامز ردقهن هل ادج ندنژرا راتروع هکیدتبا

 ۳ ] یآ قلا هکیدرب و باوج هص> لاو یرلتفاط هربص هرکصت دنامز

 ندبآ قلا درفر ج ندرلناو اله ند رکسع هرکصادنوو هکبدر وب ےکح
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 یسالوم لرع) راهلواق هثلایعو لهانولک بوی فقوتهدرکشل هدا ز
 تشک هدئفارطا هش دم هلا نین وا اریما هکر یدتنا ہک ردلقت ندایسا

 تورپ و هقرا هراوید رب هللا ب رط تحارتسانیءولا ریما كدر دبا
 عاتسا ندندرآراوید ىدا شمک نص ند دک هک هدلاح لوش یدکی وس

 راد عمر هرادوسوشقلاق مرق ید تبا بو دیا باطخ هن رو تروعرب یکیدتنا
 یکن ود هللا ما نیم ول ارما یک دا نسرپ د هل وب نوڪ انا یدسا فوق وص

 وید كعا هعدخو هلرحو كءاقوص هنگ, رادوسییدائم ندبا ادن نوک

 هدتفوود توط موز وس مسرد هنر ه زق یایدتنا یسانا یعدع | ادنیدانم

 هک ردلکد وال هللاویدتما زق راو یربخ هل ندزب كن دانمو كلين ومل ایما
 ندزوسلوارعزب الوا هرژوا نایصع هدنولخ تودناتعاطا اکا هداراکشآ

 هب وش ییهناخوب لسایا یدنیا اکب و یداواتقو شوخو ظ و ظحتیاغب
 ڻا وک یسد ربا نس هژ وب واتس تک لک نر ات هک نس هنلماتخیا

 یدلید هعصاع لبغوا قاود بحاص رتخدلوا نوردنوک ارا لوایب
 ناغوط لوا هکندغوط یزد رپ ندزرفلوا كععاع یدرد2آ حاکنو دعع

 مشجوا "هرهج رد کره 4 تب ) ر دیسانا لز نعلا دبع لب رع رف

 || * تسز شوخ ماعبو تشكن اهجود تخم كل # تسد رکن یزوپ
 رگ نینمولا رمعا هکندرمغو ندیلسا د رب ن هللادبع هکر دوره

 ۱ یدروقوا قاب و تروعرب هک دشا. اکا یدردناربسهد هد دم رازا هک رپ

 | 3۶ جانب رصن ىلا لیبسالما # اهب یشاف رج ىلا لیسالا ( تدب )
 جا ن رص هکیدلبالاوسو صعق ندنتلود ءانءا یدلواحابص نوح

 رداضعالاملس ناوجرب ند “قب هکر لب دعا ردهن یلاوحاكناو رد

 ( تٽڍب ) ردشمال وک یری هدلاجو نسحو دخو دقو یوهو یور
 لاحرد + شوخ کش ژا برشا با 3۴ رت شکلد هامز نوح جو

 یلاجو نسح كناو یدردتا راضحا هنسلحم یرصن بودنا ما
 تقرو لء تاق رلدروء هک دلی دک دا هظح المو هد هاشم

 (تبب ) ردک رک رهسداوا نوتفم هبت لاک هناوج لوا ءاشب هن رل
 دوش هتک کره رهش رد * لاج نر یراذگنو نق یقر رک

 | ارت نجاص كناوج لوا بودروتک شارترس ۶# تد ناعصرد
 || نسح هلغلوا شارت وب لیئسیوم هک هل, اهظ>الم لوا یدردشنا



 هل وا ساز دکدروک ف و راف هژوا اد ر وصد اع و ہد لاج و

 6 ۱ هکیدتا مکح م ی ۳ ایه یداوا هدابز ندیکاوا لاو نہ

 رلب دنا لاصاا هب هرصد و جارخا ندهددء بولب رز و هدر ندلالاتد

 دوعس ن عجاش مهدد داوا لل -صاو در هرها رو یا رص ردیا یوار

 هس هحوژزو یدردتا لوزت هنس هناخو دک نولآ هدیاج *هزوح وا

 کاش هک رک تیآ هاوه یرکا ه دنناش بودا مما قداجو تاعر كا

 تدا جد یس ەجوز كمحاشم هکو لاح یدیابا دیص ول لنوع

 هرب رب ن رلاحو یدرغوب یربخ ك رپ لوا ندنلاح كن رب چو
 یو ليف ۵ ءس هحءز د جاسم ارز یدا رو لاح هءالعا

 مرجال ديغول یرادتقا هربسح تعاتسونسنا تواوا نورد ند دج

 ب وویح ن كاس هناح هالا هک د بو دنا تاب تمز الم 1 دیواری ا

 ۱ اا هاك مر ةذراد دبا باک نیوشا ویا حج اشن رکلویدزنک هرشط

 الطال هد كف وذناکوااب < كً حا ( تا ) هربد هلرهراب بودا مجد

 ۱ : دحوز كلودنک هلعد رطو و یدزا یی عش ول + کالا 0 ناک واو

 عجاشم ٠ هحوز یدردلم قغداوا ق کو ليم هر زوا طا ردا دوحاشم 1

 ید نر نسا بو زا یس هک او هل یغمراب تلا كس لوا ید ۰

 هرات اک لوا عجاشم یدلباراعشا یسانعم كعد ن رب نكس هدیاب لوا

 نسراذص هرک حاق هدنوک یهود هکیدرب وباوج هجوز یدزاب هن
 ۱ ید نید-تاهحوز كل دزاب هل نسا یدشا عج اشم یدزاب وید

 || مدنا لکد قیا طم هژا وس باوج دکددرو ڪک حج اتم مدزاب

 هن رانومضعو یدردتا ثءآرق یطوطخ لوا بودیا راضحا بناکرپ
 | جارخام جامزا هلماس# رحز بوروس ندنل بم یرمصن «-ةدلوا فقاو
 | یس رک نيمو رمأ ید لوا دوجوم ر٢ رپ هدنسرک | یدشا بودا

 ندهرصذ رم هذ ہک دنح رهقصعلا 0 یدمراعیج بوروس ند هن د٥

 را تعاحو تبرك راهظاو تعارض ضرع بور دنوک راكع

 ی ام ا ام درک
 یدر دا رلتعافش هد ان قاروس تصحر دن دواع» هفوا ام نطو 2 ۳ :
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 یدنکیدلوا الهدب هلتک الدو تب رغ صن نولواربسم

 نینمولا ربما هک رب یدتا هک رداوتنم ندلسا یسالوم كقوراف رع )

 كرما ندقاربا لدتک هشناج ارح هربشط ند هدم هس هلب رع
 ر و روک هک شنا لوا متسا ا یدترا کب یدنروک شهاب هش زوک

 هاکنسیروب راهلوا شبا لوزن هماق«لواتعاججرن نداب رغ هکمردیا ناک
 قدلوا هناور لما لخت سد مالا رخ ندشااوحا كرلنا ات لهدیک

 لفط جاقرب هدسنفارطا تر وع رب هککدروک كدشرا هعضوم لوا ات

 بویم روط ندستلا راثعءوق هعاحوا یکلوجر و رارروط راهدیسرات
 ب وتاب هظار زس ردا بو دا قارادلد هرلنا یراانا رارروا شا

 مروی دنا ماعط هزسنب اد هيل وا راد زس تالوا لسم هی وهي وا

 ىدا هلدا نسحو تراس فطات هع ىلاعت هللا ید رع

 مراو نیعد هراس هک ردیمراو روتسد ( مارضلا له ااب یکیلع مالسلا (

 ىکعد رانلا اع اا هدماةموب هنعلاعت هللایضر قوراف ترضخ

 در ید نز لوا یدید مارملا بابا ا ن دغ دنوط هو رکم

 ن دنلاح كرنا بوراو ورابارما ترمضح یدر و نذا هرکصتدمالسس
 9۶ دسر یاب ورس یت نم لاوحا راب »۶ ( تب ) یدلا لاّوس

 ندنفلوک ارق هک نزلوا 9۶ دسر یادک لاح مرکب یهاشداب

 مافطا مب یدتیا بو سوک تیاکش ندنتبب رک تبرغو ندقوغوصو
 ر دشفلکااب هدنراتطار ن وناک كرلنا یسغنآ لج نشرروک هک هتن

 یراکدتا تارطضا بولغا ر دوشعار ندنسشد آ كرلتا یجد نو

 هن سل یرغ تو هدنگالدروک هک كلوحولوطلواو ردندن راةلحآ

 تیک هظطر هن . رلعوح شنا كرلءا نامه معطر رع ندتءنص و ر دقوب

 هاو ا لا مون هنی راغامد نالوارب هلیماخ لاخر ار کک و

 هر ویلا ندر# ییداد ¢: اعد یادخ رک ولهد هتحارسا اخ

 تبوعص رس یدتارع ردشمرک هلکشوت نلاح مر هدنف الح مانا كلا

 یدا نکا لقا ةت یدیلوا رادربخ رکا راو یر هن لرع ند کلاغ

 قحهیلوا نکم قلوا رادربخ نداح كنسااع ر یدتا هيض لوا

 یدلباما ملا بولاهش وب نوڪ نتموکحو تالاا كتکلم ردقوب هر
 ردق قح هلوا رادربخ ندسنلاوحا كنس ااعرو ردق كح هلک ندسنفح

 دڳ ۱۲ ۶ دڳ تلا #۴
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 ت 1 تفت

 ندنعافسا كمالک وب رع یدیمزالوا هسدا مالا ینءوکح كنم

 یدک هن رابنالالا تدب تونودومک هلما لخت نواوا ماتمو برظطضم

 راسو عاب رادقمر و نوا كندرب ندرابنا مدیا هل هل ید نب
 كنروعلوا بوزوا هنس هقرا بوراقیح ایشا رادقهر ندشزاول محیط

 تجز ءزس م هروتوک ن, یبایشا لوا هک د-نچره یدلوا هجوتم هاناج
 هدتمایق زور یدالوا دیده مدروک هدیا ساقملاو مارا ولد نوا وا

 یهروکذم ءایشا ( هصعلا ) یدىد نسسکج هرونک یعس یلایو مب

 یدتا صاو یدرد-شرا هر هع.عص لوا توروآ هنن زو-وا ہیک لوا

 یدلیا تنواعمو دادما هدنحط ید ودنکو كدتبا حط ییاعط
 نی رلعوج شتآ بو دنا لکا یماعط لوا بوقاات ندوة وا لافطا

 بودیاربخ هامد هغعضلوا یدنسیاكقگ بوقلاق یخدرع رلیدردت وس
 نسیواو مصا ندرع نسهشلواهفیلخ ۾ نایک اح ارمخ ها ارج

 نوح همءط یا یدتا بام تفالخ ناذج یدید نس یرحاو بسااو

 3 رک ار ویک هد اتم لوا نب نس هاک هن سا كننمولا ربما

 هکر دشلک هدتاور ) نسهید هدسلحم لوا یع رکش منب نس عهروک اما

 هننولاریعاهب هن دم ندقارع هلتعاجر ندنرالوسر برع سن ف حا

 بولغان هننار نسابع نینم"وا ريما هکر لددروک یدیا E هغوو

 ندنرهود هد دص هدنلاح یت رارح لاک كنا وه بوادنا نآیمرد یءادو

 تسح هفرط ره تودارا هلئسف سفن نوع وب یهود شلوا عياض

 نالواعیاضوب فنحاا یدتبایدروک قنحا رع نوح ردیا ولاکتو وجو

 لعاراونیک اسهو یماش هک تناتاقر تعا سر اکب هدبلط كلود

 هللا تجر نيمو ملاریا اب یدتنا یک رب ندموق لواردیفح

 نون هش رب ندکر الوق نالوا رومأم هتد هظفاف گز رءود هقدص

 باعتا هب موب سفت صفا ودنکات راهدنا مایق همرحاو هک نسبا عا

 ندا نعل 2 ھر ادن یا ) یدشارع ن نس یم راک جر بودا

 E SE دند مها لازم دوا ق ییرواوا لوقوبا

 نالوا بجاو هب ررزواهدنف>یرالوم كرالوق راس ردبجاو هنب رزوا

 نوکر هک ردي ورم ) یک تناما یاداو تقسو قاهاوخربخ رهنس
 ۱ لیلا یدک ویلغاب رازارب هتنای« قوراف رع هدننرارح لاک كناوه

 < هقدص ل
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 كنس نيم هولا ریما ا ی یدرروا ا طق هن روم هد دص |

 ماد هراک نیلجئوب هاكلا ید کک کردلکد قلا هک زب رع بص

 يد ارګ هرس وک ماعاو لاغتشا هشا وات روج هکاوق رخآرب نشر

 | ہدتما ق زور رد-ثلق یرظاتو ینابهکن كرانو ینیال-ءو لج قح |

 | نجرا دبع ) لکد ندیریغر دکرک هليا لاوس ندنب یرلنوب |
 ه رکصن دک دنیا ادا قیزاغ وسا هک رب یدشا فوع نا |[

 ۷ م د. شل وا لوعشم هع ون ناوم تورک هاوخ هم اح :

 | نينم ولا بمان مدتنان یداب فی شت همهلاخ هنع یلامت هللا یضر رگ

 N هک راضحا او ل هار واما هیر مدد هک.دلوا ثعاهت هدنفوو |ا

 تشر #٤ یناول لجر یال لا توطحخ ( رعش ) یدمزالوا كسردنوک :

 | كندخردم هکیدلکربخاکب یدتنا قورافرع * اهقح ضا نینیعلااها |

 ِ نیینتفشم قلنوعرو کس رول راسلوا كرا ںواک هلد او رب هثس و رشط ۲

 ١ ۳ رود ؟یولوا لر وشم =a رسا مون بود ربا لالمو لاللآ لاک هرلنا

 : دکیم زالوا نج e ردکرک را هنلوا لو اغ ند سار جو ظع> |

 ۰ ی هلغاقلوا هک وب توراو نس هوا قیفر هل تودنا هدعآساکب |

 || هناور بودبا تغفاومو هدعاسم ید نزو هدا تسارحو ظفح

 1 ساب رزوا هدر تولک دعصوم نالوا ط ی هلفاق لواات ۹ »

 : مد ول ا جد لوا لوغشم Fake ی دت اکی 2 هج

 ندهرب هوا ۱ یر ما طم ید یه او ی رمغ ندش هاو و

 ندا ی رفع كل لا ەت قید یدتا هک ر داوم هلع اعد فاش |

 هکنو لوا ناز , رەنيرزوا ى رے ت دوم ؟هءط ور كياط>ر £ یرا ط٥ا قجر

 ھات لوابواوا مقاوالغو طے مظع هدهتسرپ ند راهلس قفال> كنا

 مدروک یرمگ هدادنا لوا یدیا را شا ےہ هکعد هدامر ماع ه |

 تب ژرب هثلاو رسم اک وب یادفب قج راغط ی ؟یا ۰ ید ردیک

 ك a وک ذم ءایسآ یدا س هی سا E یی واوط یاب

 هکر دتا لاوس هدک دروک ېن مد تاطخر 4 ۶ یدردا کا ندیلچ ۱

 نیئم قلارعمااب م دتا ی نسردیک هتحاحهو دنا هد: 5: وب رهانات

 1 ۵داکنا تولوا ن نسب مدیشلک نوح ۱ نصمم 8ر هلا راوب
7 
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 بب رد هی رکی ند لس هلق راح یب هدنس هعچرارض قدراو
 لا وسو صحت ندنسلا ها كرل هناخلوا باطخ ربع ق دلوبهاخ |

 را دتا رلثا ی دلوا بیس هثسا هل کک هزار ول لز س ی دتا تو روج ِ

 یزپ بودباناشد رپ ی زع وج مز, ماشعوسجو طعت نیم ول رما اب |
 هرکصتدناو لداک هاراوب ہدلاح یکی دمت یدایق هراوآندرع راددوراد |

 هک رلبدرتسوک بوراقرچیرلکوک شل وا قع“ و یب راب رد هتيم شل رواق |
 راب دید زر هدا شاعت هلکنوت و زرمب یتوب ردوب نعاعط ردتدم ہیٹ :

 مدن امه ی دندبا مولعم ینلاوحا كنهشاطلوارع نینمولاریما نوح |ا
 ب وراقیج یتشادر ندتک او بور دنا هر ناد هقرا یرطوبلوا |
 یدلبا ماعطایرلنا بودیآایهم ماعطاتیداشاب دناخابط نوا موق لوا ٍ

 کوي هود حافر نوڪ ارنا بوردنوک هب هندم یلدا هرکصادن ارلیدپ هبوط

 یدنرونک هو. ڪوه ہطا
 6 اکذوتنطفو فرصت ندلالاتس كقوراف رع »۴

 هک رونلوا نا یعابتا هتتسو ییا ت جا ندتع دب ویلا دعو

 تو دنا با طخ هباعكا هکندنالوا ىف مصت ندلالاتس كق وافرع |

 قط وا لال> هرع ندنيملسم لالا تب دک كلوا هاک او کالب ی دا 1

 نوجا داهجو هرګو محو قاشق یسیرب و قازابیسیرب رد هل> یکیا |
 هل ندشد رق ط اسواوردب وک ردد كج هدنا تناشک هغلوا راوس

 ندنام وعطمهنلایعودب ودنک هج رادقم یوق كنشک نالوا نغ هنربعق

 تا ورر و ) لک د مزال هرع هداب زندرانلوا روک ذعوب ورد یم وب توق
 ا ےن هع لام كنصو مت سصن املا تد مب یدتا هکر دوب ید ||

 رمقف رک| مردیا بانتجاو فغعت ندنا مس رواوا یتغرک ار دک

 مسرولوا نغ هرکصو مردیاذخا حاتحاردفو فو رعهرد5 مسرواوا
 رد راشا یزوسو ا تدالخ بان مرو5 دن رب ورک یمشدلا

 ارفف ناک نمو فغعتسلف انغ ناک نمو ) هنن وم كنهعرک تیاوب

 جابت هک تقو لو-ش قوراف هک رونلوا تیاور( فورەلاب لک الف |ا

 «د-ع!یدرولا ض رق ندنآ ںوراو هشناق نیما لالا تس ی درولوا

 یبصن ن دلالا تب هاکو ی دردبا ادا ہ دد داوا لعصاح انغ و راسا

 ی دراهبج ¥
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 زا یس اکذو تئطف كقورافاما ) ی د ردا ادا یضرق هلکنا یدراةج
 | هع یلاعت هللا یضر ندرعنا ردشعش ربا هتک هک ر دلوا یاب
 : نط رب هدص وصح ر هکر زوسلوا م شل ندرع خدا

 | دص وصخ ره یتعب هدیا روهطینالخ كناو هلوا شعدردوش ماکو
 | عقا و قفاوم هنناکو نظ كلا مالا سفن هسسردیا ناو نظ هلهجوت
 نکیا ررر ووا هل. اعکا تعاج ق ور اف رگ نوکر ) یدرواوا

 هدتیلهاح ی کو ب مردی نط یدتارع هک 9۹ شکر ندوشراق

 شک اصا هسخ ول مدعا ییاطخی ہریط ول ا ییهاک كهوق

 شعا یهاک كنموق عقاولاق رلیدتبا صحت وراضحا یییشک لوا سب

 دکی دتناتیاور رعب لان ٥ ورع هکر دلوا رش كنتلادع لاکاما )
 || یکیا رع ی درار واک هنتاق كرع نینم ملا ربما مصخ یکیا نوچ
 ۲ هدنرلد ام كرلناات هلاتئاصا اکیادخراب یا هکی دردنا بواک هرزوا یزد
 رزتسا قعاق ید مب یسی رب ره ندرانا ارب زمدیا یک> هلغلتسارولدع

 هد د مان هلع هتیجاترپ 8 اعرب نو> هک زدراشءم روتک هدتیاور )

 لهو مع " کوب ین یه ی دیارر دزاب لمعلا روتسدرپ نوا

 | هجا ولاهب رغ او نس هیلواراوس هلآ یر بودیا بانتجا ندهفرو
 : 13 ومقو نبس هبعاو یوفو نس هې هدیم نانو نس 1 سابل

 | ضرع هل وهسو را هروک هلغلناسآ یس قلخات نس هیقوط تجاح
 1 ندن امرفوب د-کیدرول نایب و دهع 2 لواوز هلوارداق هت احاح

 2 نا هک رددوم ) هلیق لودع ندادع مقتسه قبرطو دل زواص

 یا ن ند هسارپ اخر نینم ولاربما هنع اعد هللا یطد ندرع

 | ینع ااو دالواو باصکاو لها ودنک بواک هتسهلاخ مدنامه هدک دا

 قیفحو مدلیا منم ندهد ن الف قلخ هک دیار د هرلنا ی درددا عج

 هج راشو ناحوا هداو۵ رد رارطا هرکلاوحا كرس قلح هک ردوب

 || سما لوا بوی وط , اسا ےب سرکا یک ی رلقدلوارظان هنایعی

 هب یټ سحالوا E راس> جد رلنا نسهلوا بکن ی یهم

 TEE صا لوا نودیا با تجا زس رکا وک کز هاا م ادقا

 || ردکرک را هسالوبهراح ی رمغ ندعاسبناءرس ید رانا نکسردیا زارنحا

 هب یهنع معا لوا یرکب رب ندزسر کا هک كاوا هاک اوتالیب ی دعا
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 ردسک رک مسا تب وتعاکا را هروتک هغاق مب نوعا نککیدتا مادقا

 هی و لاھ هللا یطدرع هک زد شما هوس )زس هیعد مدعشاو مدلتب

 ها عاكف ارطا ی دا هروب تع رع نوا 3 هر هه اس نوح

 ۰ دنک ارپ راهمان نوجا یرللوا ۴ ل هب ود نک بواک ه> یس هلج

 بابطخ سالا ءالء ىلع یدزرولوا ممتح تواکرالءاع نوح يديارلیق

 کی د ردنوک هزکی رزوا كزرسنب ناناسم هورک یا هکیدردا بودپا

 لا | لوا هکدب مدهرد وک نوهعلا ذر وک رللام رس یرالءاع

 هزکب رب رب بواوا لئاحو نجاح هدزکیعا هکمدت | ضد وفت ءان اکاهرلنا |
 صالنهسا ی نکیرلقح نالوا تبات هدنر زوارکررو را هيمو هک الط

 کیا رب ند) سرا هدرزوام رال-اع مب را هری ویلا هنبحاص بولا |

 ید هینع ۳ ترس بلط نوروط 5 ردکرک هتشلاراو قح

 نادر ل رالء اع هسک رب A حسا يلب وس بویع اافخاو ها زارمحا

 عیب بید هلهاع لواو ی ء دا رر, وبلآ ورک ی دیاهسنا یوعد قح

 ردپا بلط قح ند رالءاعرکاو ی دردبا لوزغم ندتصنم بو روم |
 هنن راک دعا فیحو ٍط هه بوک هث رب ره كرالفاع دسازاعل و ۳ ۱

 ی د رايق ررعهو اعنا هدننصم یرانددا نیع ی درددا فسلکت نیع

 ی درددا بصد یرخآ هن ر و لزرع ندتصنم ی راندنالوک : ندنیع

 لوا ادء وهو رهاط هدارظن قاخداسفو ط٤ هب ودادو لدع "رکاب

 هکب دراو رو اع لاوحا هلی هطساو تسایسو طیضوشا سر

 یدلوا زا یلوا ناقاو هو ابن یروورت برم رب دیش درقرب ند هدد رفا دارفا

 ی ولواولطب وط هلفاصذاو لدع نیمز یور هدشنامز كلا مرجال ) |
 رهش قلا زولوا كس ندن دالب هرفک هلتکرب فاصااو لدع لوا

 تاوعسا!تماقلدهلاب و)یدلوا لخاد همالسا ؟زوح هلیغ- اولو مداوت 0

 ىف هدشامز یفالخ كلا یرس كننوعصم كنس هيض (نوضرالاو
 دوس وبا یاب كنعاجا هی دخ ؛هنس تذس كو ورافاما ) یدلوا

 نيلم ولارمماتب ولر ی دتا هک رداوقنم هنع یاسهت هللا یصر ندیردح

 لییقنو مالتسایدوسار رع نوج ل ددا هرزو ا! كعا مایف ھ تاسانم هل ار |[

 نس ساطر نس دکمرولب رج یا ی. تآتوددلاباطخ هدوسا خیدلدا |

 ریو e و i ELA در یر غندشاط
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 25 ره دنیاو شوک ن تا سد س كم السا هيلع

 ا

 نرد الو م اا SEES دف مت ی

 ۳ ع ها هال کولر ید :ارضاحهدارالوا ههجو هللا مرک ىلع یدند

 ۰ ارد درو صتمو عق وتم عفن مھ ور رض مهندشا طول ر عاب ید تب 2کال 1

 ۲ رنو ۱ ۵ ۳ و ۳ ماش او

 | ندمدآینب نعكير ذخاذاو ) ىدتالع تمآ لواردتیآ یننف يا ع

 ِ تا رنو بانک تل میش زمره دوز رد روا

 | ترمضح راب دلیارارقا هنب رلت دوبع یدشک و هنتي وب ر كنالاعت قح مدآ
 لدوسا رح تورو تباک هذرورب یهماندهعو قاتیموب هاش ره تزرع

 یزوک یاویلدو ی نرغا كد وسا ر# ی كناو ی دوقتئاما هناهد

 1 هدت:ایقزور نوحا راتدا مالتساو لیس تواک هب ودنکر دراو یلفو

 قیقح وب رج ردینیما كنا قح هدناکمو و ردکر ک اه تنام نداهش

 | اهیف تسل ضراب یامت هلا یاسا ۷ ) یدنا كج دیشا قیق>
 : هداف ) نو سالا نمت ۳ ر کره ىلاعت قح لع مد ( نس ااا

 ی دا ص ندزوس ول ىىدلى وس هدخان دوتا ر2 رع ترت

 || تیله اج لها هدایلهاج نامز هک رولوا مالعا ییاضهوا هدنقیفح

 | سب ی دیا راشلوا یو ا١ هئدابع هراخا هکاب بودن" سل راجا
 : هاوهدزوای رلتداع ك رع هدتیلهاح نامژ قو سا دوار مد

 : هکر دشلوا عقاو نوا تدب ته الا لوسر تنس ةضاخ هکلب ردشالوا
 ۰ ناوک 1 هک ردلهت ( رد هدتف)اح لاله و رد ندا هل رمضخ لوا تاڪ

 لبا یظفح ثیداحا ی آر باصصا ی دشا هدمالک ءاشا نوب هربثع

 قوم هکعا لعلکناو دا ط.ط كناو رر ااا ییوب تداحاو بس

 زولکد عدو رعتەو زولکدادتعم ز و یدتقزب هکر دول قیقگردرلشالاو

 ۳ راتاو نتسو ثداحا مسو ياع هللا لص كرم ترمصح هرکس ادا

 | تع دب ی اوهز تنس ( یعابر) ز زالوا هارک زرا" رط بودی كع
 ره # هب اوت ی اردوخ عطز ی وبن رکح # هب وتی آرا

 ۱ A 4 # رافال e 21 # 4 ی دون ر
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 1 رکی دتا مف یادم نیم ولارعا اب یدتاو یداک ها باطخرع
 ۱ ناتیطا رک راو لتوس بوغ رم هلن اک تو لوا ی دریک باک رھا
 7 كرززوس تاکی ددلوا هکر لت .ارع ر دج ومی ولق

 هلا: رد یبیشک لوابام تفالخ بانج قوب یدتبا یشک لوا یراو
 تن رلا ) ی داشاب هم وقوا ییهسعرک تباوب بودا پند أن توروا ۰

 كياع صن نك نولقعت مکلعلاس رعانأرف هانارناانا نييملا باتکلا تابآ
 : 5-4 نم تنک ناو نآر هلا اذه كلا انیحوااع صصءاا ن کا

 یراک 7 باس كن هفااس ما EE هکید روس هر صز دلو ( نیلداعلانل ۱

 ل ابقا هنب راباک كنا کج بودیا ضارعا ندنماکحا ل ج او ةيروت |
 كنم الک تفوراف ی دبا ی رلک دتا لوق یب رامالک كل هفلاس ماو |

 دع ید هیدهلاریخو هللا باک ثیدط ارم نا) هک ردربتعمربخ و ییادصم
 هد ارظد هب انعم وب ( هلالض ةع ر لکو هعد ثد۶ لکو اه: درومالارشو

 ریسقنو تسا هقف نيد لع ع (یوشم)ردشهروحهرس سددراطعن دلادر و |[

 3۴ تدخدد رک زارغدناوخ هک ره + ثد>و |

 < روناواناب تانآ ضءب نالوا لزانهدنف> قورافر عند هب ارق انآ #۴ ||

 اه ( س الاى هب ىشعارول هلانلعجو هایحاف ام ناکن هوا |[

 ردشلوا لزا هدنناش باطخ رع تیاو هک رد هن رزوا كلا مس ||

 اوناک یاموق ى زجل هلا ماا نوجرال نی ذلل اورفغد ًاونمآ نذلل لق )

 هسوگ رب ندرافغ یب ردیاامهنع یلاعت هللا یطرسابع نبا ( نوبسکی |
 كا بید اتو برض ینا هدنس هلپاةم درع ید متشوبس هرع ||
 ۵م نذلاو "1 لوسر دع ) ی دلوا لزات هوو ساناا هدک دخسا أ

 هلا رافکلا ىلع ءادشا ردا هللا هجر یربصب نسح( رافکلایبع ءادشا |ا

 ( قلاكب رنملزعمهن انو عب باتکلا مها آن ذلاو) ردیاطخ رعدا مع |ا
 ها معنا نیذلا عم كلوا ) ردند هلج لوارع ردنا حاب ر یان ء؛طع |

 هلا ادهش ردنا هه ركع ( ءادهشااو نیش دصلاو نیلا نم مهلع

 اونمآ نب ذلا اهيااب ) مهذع ىلاعت هللا یضر ردیلعو ناشعو ردا ره |ا
 یوا ردبا همرکع ( مکن مالا یلواو لوسرلا اوءيطاو هللا اوعیطا |ا

 هللا مهبنآام ىلع سانلا نو دسحما) ردرمعو رکبوبادا مهلا حالا |

 هکم دتشا ندااط یا ن ىلع ردا یطرق تک ناد ( هل صد نم

 < یدید #
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 تا هرواشه ها رک و ركبوا دارم هکر دلو ندسابع یا ( مالا ف

 دی ووو هنر لياطخ a تیا هج هدنآرذ هک ردن او ردکعد

 لاج الا لبس ىلع مجرب ندنرارخ اتم كني دح ردشلوا لزا قفاوم
 لزا قفا وم هار كہا طخ رع نارق هدهیضقرب نوا هکر د راشعد

 کیک بابحالا هصور جرات فل وم نع! ریعح رعفوب ) ردخاوا

 او ذخناو یسکلوا ) ردعشلوب تیآنوا بودا میت ینیداحاو سافت
 1 هللا یلص ریمغب ت رصح هک رد و ره ( یلیصم مهاربا ماعم و

 0 هارمش هلا ترو>ح لوارمع ی دابارو رح جم ماعع سو هلع یلاعت

 ۲۱۱ ترە رد ماعم كيهاربا نگ ردب مر مافعو هللا لو سراب یدتا یدنا

 | دانا یلیصم ی اقموب زب نوع سد ی دتارمع رده والب یدتا

 ت ورغ س“ زونه نوک لوا زولکدروم ام اکازپ یدتا نرعحزز هعا

 0 یسهجوا باس تبآ یسعکیا ) یدلوالزانهروکذمتبآ هکیدیشمتا
 | نوکینآ یلناکام یسج درد )ارخاجاوزا لد نا نکعلط نا هبر یسع

 یسجنب ۱ و دیس دصقرد یاراسا ) ضرالاق اق > یرساه

 مقنالو اد اتام مهنھدحا ىع لصاالو
 رولس یا ىِ هللا دمع ( هرقلسع

 : ردرس هصقرچ مرح یسعالا ( ن لمس ھو یزاعتیع هننرزوآ كةفانم

 : یدلوارو؟ ذم هدلوادصءمن داک و یاہو حرش ك هصقو شد لواو

 | هکر درلشمروتک بالا (مکناسن یلاتفرلا مایصلا هلبا کل تلحایسیجدب)

 ی زام وسا 9 و هه ناضعر مدعم داوو هروک ذم تدآ

 ی دیا مارح كعا عاجو تكمحا وص جدو ك٤ ماعط هرکصذ دقدلو

 یی وا حابم ا هحایص كن هروک ته رومءا مام تب اط نی

 زا تعماح قافنا هلبا لا کج دنا ومنا هکر ید ردبا وژرآ

 ی دلبا بط تصخر بودا ضرع هر صح لاح تروص بولوا عقاو
 | دن و نیل والانم هل یسج نکس ) ی دلوا لزا هروک ذمتیآ سپ
 اک رو ةن ال ءو هلل اودع ناک نم یسع زوعط ( ی رج الا نم

 نددوهب رابحاهکرردناتباور ( نر رفاکالودع هللاناغ لاکیمو لب مجو
 ّ دجاب رل دتا ںواک مسو هد یاعهللا یی ص هرم ترصح تعاج ر

 || زوبیعمد تنایدزب و ردرغمشد مزبلوا هک وبلاح رواوا لزان لیاربجاکس

 ۱۳ 4 تن #۶
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 باطخ رع كدررو تڪ ناعا اکسزب ی دیاوا لزان لئاکیم اکس رکا

 هکیآ ره و ردن شد ید فال اکیم ر دنعشد كل اربج هکیآ رھی دا
 زی ا س ردي 9 كل ایت ۰ در

 N اتقاش دل و جی ۳ نیا

 اقل ةفلع هفطللا الج منیکمرارق ین ةغطن هانلعج مث نیط نم الس ن

 ( رخ آاقلخ هان اشنا م + ماظعل انوسکب .LSS اا

 هيا درا تف) ن دعا r 1. هعزوتهرا .دوقواهباطخ ۶ییهروک دج تدآ

 نان دعس ی هللا لہ یلثم كاکحوب و ی دد ) ناال نسحا

 هت كا یت ءارف كمال وب هک ردگاما رداوع:م جد نوا حرس |

 ك کو قرشدادزا چ ںیم وار ما ںواوا باس هن دادن را ندد و

 هب لضیاموارشک هبی دهب وارشک هبلض؛ ) س یدلوا ببس هننیع
 یدلو روهطهد هصد و یرس لكننوءعم یس ه۶ )1 نیس اهل الا

 < نالوادراو هدتلیضف كق ورافرمع ۴
 e رو و انا یسضەإ ندرانآوثبداحا #۴

 ل وسر ی دتنا هکن دهنع یاعت هللا یر هر رهوبا ردشعسربا هتک |

 ابوصع هگیندروب مدتشا | نرلیس و هلع ۷ اڪ هللا یی ص 9۳۹

 هسوکر یلثم كرلتا هدکما در | ی د اراو نیئدعلاحر دلتا رسا ب

 یرالوق ترد كالع هدنل وه نیئدحم یدر واوا باطخ ربع یدیاواوللوا

 نده یاس ی” هکر اب دا م وقر دا رھ هلا ندع یسکلوا ردراو

 هک رلیدیا م ورب یسحابا ) ید ررواوا مهلمو روم أم هرومآ ی ءب
 ر ی جا ) یدرواوا ق وا طم هعقاو یرلناک و مو لرلتا هداناضق

 یسحدرد) یدراررب وربح هرلنآنودن | هلاکم هلارلنا هک اللم ہک رل د ا هقناط

 هرژوا یرلناس ]هل رلنا سا آ هر رهنالوا باوص هدمس ر ھ ا ا هقناطرب

 یلاست هللا یر ندیردح دیهس وبا ا £ 71 هوم یدرو اوا یراج

 اکب قلح هکددروک .دمقاو ید رود کد ارح لوسر حر شا ی دتا هنص 2

 یککو 3 تنگ ی دا راو راکلکوک 2ا | كرل | و رلیدلنا صرع ۲

 كتهارم رلیدتنا ضرع ی د اطخر ع هدیعشاجد كد وهدنس کوک ١

 هی ه-فاوو هللا لوس راب رلیدتا تاتو یدار و ۳ ۰ یک هدر یاد ۲

 ی و ای رک كرو راو لب اتهلبا |

 چ ندنررب #



 فاش
او هدرام - حاحص) یدآلم 3 ید درع رلیدبا نوافتم ندربرب ۱

 در

 یدروب تروح ا ىلا ها یر ندر عنا قار ردٌتلوا

 3 دعاو !نددوس لوا راد اف دو مس حدر هولا NY در وک هدیاو>

 یدوسنالفقاب هدح دق لوا هدعدیدیح هرشط ندم ھن رط هکمدعا

 رەد هلا در یاوحو هلأ لوسراب رلددتا بابا مدرب و هراس طح رگ ۱

 یهجو كاوا رببعت هلا اعدوس هک ر ورلشع دءاتلخ لبا 2 یدرویلدتا ۱

 1 ردیارشو | هکت دوسا رز هدعفن و تدارد راک رس یسیکناره هک ردو

 | ردەدن هل زیمیئاحور بارو | ذغ ید مع ردن د توقو حالص بسو

 هک ردیا تیاور صاقو ییانیدعس) ردیح الص كن ورخاو یویند روءاو
 لوارعا یدتابودا یاطخ هاطخرع لسو هيلع یلاعت هلا لصربم هم |
 ناطمشاکس هدلورپ ندرللو ردهدنردفد, كلا مسفن هک نوعا دخ ۱

 هک رداوا جد تناورر و ) ردک هلوب رخآ بوئود کالا زالوا قالم :

 ا) هکر دلوا جد تاور e نو رفیا ناطشلانا) یدروب

 ۱ هللا دبع ن راج (رعنهاورفدق ناو سنالا نیطابش ىلا رظنال

 هباع یلابمتهللا لص ادخ لوسز یدتااهنع لات هلا طر یراصنا

 هر راح رب_هددس هد ص كرم ر مدروک هدلنج ی ودنک هکیدر وب مسو

 ۱ یدشا هر راج ردکوکس هقو a مدا لاوسرواا تسدلا یدتمروتوا

 | لخاد بولک هعرطاخ كنربغ هن لوا لخاد ءمصقلوا هکمدلید كرع |!
 || مانامانا یە (راغاكیلعا هللا لوسرا یاو تنا یناب) یدتارع مدلوا |

 || یمربغ اکب ہلکا وخد كنس هرصق لوا هللا لوسراب نوساواادف اکس

 یر ندکلام ی رضا کردنلوا درا و هد هک تداحا) یدرولک :

 | دحا نوکر لسو هيلع یلاعت هللاییص ربمغ ی دتا هک هنع یلاسعت هللا |ا

 : مهنت یاس هللا ضر ىلع و ناو رعورکیوبا یدهبیحهرزوا یغاط ا

 نره یدلشار هکدرد یعاط دا رای دیا کس هل كرد لوا

 رمو هدرلتالوا هل رزوا كان هک لوا تدات و ۳9 اس دحااب یدّسا

 یادت هللا یر نده رهوبا) ردوو ۹ یرمغ نددیهشابو قلدصاب

 هد هءداو یدروب هکندت ضخ م ل قدا هکر دعوا رک هنو

 || رکبوبا مریرچا وص هقلخ بوکج وص ےڈمروط هدنشا كنوبقر مدروک
 ك کا دوخابو اغودر ت هلا ندلا م: یداغوف كلويفلوا یدلک ه٤ اق ےب
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 تاطخ نیا سا هارفغ هللاو یدلروب و یداوا فیض نوکح وص او

 مظر هدنلا كلا اغوق لو او یدلشاب کک ج وص یدلاندنااییانوقیداک
 هکر دا و اید تباورر) یدردناق لخ بوکح وص هکر کی دلوا مولط

 وص ردقاوا یدا رکج وص نیاحتا هکمدمروک ناولمرب جج یدروب |[

 لاعت هللا یصر رذ ولا) رابد ک رادود ندنشابویفبون اف قلخ هکیدکح :

 مضو هللا نا) هکیدر ویب سو هسیلع هللا ییصربمغی ترمضح یدشاهساع ْ
 (هناسلورع بلق ىلع قالزن) ةياورقو) هلوتدرع ناساییعقطا |

 ندرمام نب ةبقع (هبلفورع نا ہایلع قلا لءج هللانا) تباورو |
 ىنىدعد ںاک ول) یدر ویب سو لع یان هللالص ریمشد هکر د) وهم 1

 ندربمغیب ترضح یدتا هکردل وم ندرع (باطا نب رعناکا |
 رو رسلوا مدناهرگ تودناترابژ یهللا تب توراو هکمدتا بلطنذا :

 كرم > ی دتارع Eh) لو كاعد ىف جاا کرا ) یدتا بور ونذا :

 یدلوا ب اید نوت ا وک هکمدلوا نامدادش ردعلوا ندخس هلک وب ۱

 هکندا وسر ترضح ردا تاور هئنو ییاع هللا یصررعن هللا دعو ( 9

 ده و ( رج مرکب وبا م هنع یک ردا قبل ن لوا ااو ) یدرویب ۱

 هکندروک او لع یلاعت هللا لص نرمه> هک ردب ور ندهالا دبع

 رديه د دج هماج وب رعاب ىدا بوروبب لاوس شوک هماج ضایب رب رع
 سالا) ی دتا ترضح ردشعوب یدشا رمعردیم شو هسخوب

 اندلا ى نیع رد یلاعت هها كدازو ادیهش تموادیج شعو اد دح

 كلا ترضح هکر دلقن ( هللا لوسراب كاناو ) ی دشارمع ( ةرخ الاو

 تیا ور( مال ةمول هاف هذخ ًانالددح نمنرقوه )ردشهروی هدنفصو
 هدم امسا بتک ھا | هنن ر ندنانک لهارابحا باطخ رمع هکر اردا

 هلن رط هل هکن دشارمع ردراو ی ی دساربح رد_یرا و معصو مب اا

 SE TLY دیشر رم | نیماذ د ح نم كگ ی دتاری> نا ها هن نرد

 ددنیا ی لوا هيل a رکصذ دن ی دتا رمع ) عال ةموأ هللا ف

 راس س نسا ردا ودا نکاردراک وک 4 ۳۹ ئ دتا رم> نسرولب هک :

 مادقا ۾ ۳۹۳ ك هقناحظ اطر نوهکب نشو دن و ا .اهرزوارلن اسم

 لاوحا هرکصن دنا یدتا ه رکصتدت وب ناعع هللا ج ری یتا ره رله دیا

E 
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 هک ر داوا د تیاوررب ( ءالبلا نوکی م یدتاربح رولوار ھم هلع

 دهن نفضو كة و هلوا هقیلخ هرکصذدنول هکیدتا لاوسرمع

 یزوس وب كربح دب دح مزال نعد ( نهآ كنز ) ی دتاربح نسرولب

 س هلاتفو بور> تراک قج هلوا عقاو هدننامز كن هفیلخ لوا ردئراشا

 ی درس وک ین روص فتو نوڪ بوئوطو بور, دلاق یتشاب ربع
 اف و ۱ وال ںوخو ازوسورغوط هعیلح لوا ني: . ولا رمااب یدتاربح

 شعمتیچ ندنفالغ رل عاف هک هشد را هدتف وراکا تفالخ نکل ردک رک

 هلع س نه هلوا ) رک زد شلو | دراو هدرابخا ) هوا ش اکود رلناقو هلوا

 هدتلیضف ل راوكر زب هیاخ لوا لاب و( باط !نب ربع دعا موب برا

 هلا رادعمول تواوا زاریحا ندط واط ردوا دراو هرەشک ت.داحا

 زا نا سری اه ی قد و 02٩ یی و تر 4 هجا کن اه ایه هه خر شا یا

 روفو هد هح ماچ اع لوا ندعارک اعا ) ی داوا راشخا راصتخا

 روتک ردثعرا هتوبئرا ءخاو رانآردبا تاالد هنس هب" مولعو لضف
 || بواوا هقیلخ هثعیلاعت هللایطر نامع نینءا لارمما نوح هک ردرلشم

 ۱ یک رمع هدنفالخ نوصنرلب دتااکا یدلبا رو رم نامززرب هش رزوا كلا
 || ( کلا نام لثء نوک انا 9 ی دشا نامع دعا كواس

 || هنع یلاعت هللا یضرو ههجو هللا مرک یل نوا ریما ا ورم
 رگمر د وبا سو هیلع یلاعت هنا یلص هللا لوسر دود سادلارمخ ) ی دتا

 || اهاوارکب وباناک ) ی دتا هک رداوقتءندنا مهو ( ثااثلپ لعا هلا م
 ۲ هاهي رغ ناط شنا یزل اک اناو حصن هو اعا اصاخم رع ناکو
 | ههج وهللا مرک ك اضن ریلع هک رواواتباو ر ) ( ةنیططاب» مبنا

 | نینم واما ابراپ دا بولک هب هشدم نارحلها هدننامز یفالسخ

 ل بور وندا هزب نس هکیمزالوا یدلبا حاعزاو حارخا ندزمطویزب رک

 : ی دا یک سالا دیشررب ربع یدتا لع ترضحنس هردنوک هرفطو

 ِ هدننوک یتافولرمعدب زن دعس هکر دلش ) نی عا ریخت ییعلص كدان

 ۵ هدر و باوج نس رلغا ههو نوه هک رد دروص ندا یدلغاهداز

 (مظن ی ددد ردتنوه كالا ینو» كرنب رلغا هد رزوا مالسا ی

 لداملا توو 5 مالسالا نم لک روو ۰ یوتفو عود تامایادا

 3 نوکر ردا بهو نب دیز be هعصوو زصءم قلا مک 3یولا كاملا

 ی داال-۶ا توک ایرع EO افا مدراو هد وهس# ن هللا كع



¥ ۳۱ 
 ۱ ععت_____________ >->_-_>-_»>-  ته

 لخاد د4اص> لوا یددا یے نچ جوب هزان اسهر هکر دردداو

 اد لد ۴ هدعالسا نضح هل وكنا ی در نم اه ږج هرمّنط بول وا

 كم الک و ور رک هدصح لوادر راهرحندک دک لو اقاخ هکیدلوا

 "ییلطر دلوعتم خد ندا ضن مع ىلع نینمولارمعا هدنناشرمع ترمض> یلثم

 ی دیغوب تب له ار می ندنتیب لها كرلن سم یدتنا هع هللا یضر یراصنا

 یداوا ادیب لاخر هدنرل اند دوخاب هدنرلنداب كرلنا ند وملرعالا

 | عدنا نم لضفا رعناک هللاو ) ردنا هنعیلاعت هللایطر هبعشنب ةرمغم

 ندهشباع ترضح رب ز ن ورع هدنهحرعو ( عد2 نانملقعاو

 لع ةولصلا مکسلاحم اونز) یدتا هک ردیاتیاور اه: ىلا هللایطر
 هسنعیات هللایضر ند ندب( هلان ز ماما) باطلا نب رعرکذ و یا
 اأ هدناق لسو هیاعیامت هللا یلص هللالوسر تربضح هکر ل دعا لاوس

 كرلتا هکیدتا تور و تباوج یدا هل وک ها یرلد سن يه 7 وا |[

 یک ینیدلوا یرادد رم كلا یکدم ا كرے لوا یر هج یھ ٣

 مرا رب يدا کر د و ص ۵:2 هللا یر ندفداص ر <a ماما 0

 دان هلن مع تاکلسا امه: امت هللا یر یرگو رک وا ۳و

 ۱ ینآنوحارب ز دارك ذ قوح قوحییاطخ ن رع ردا رج ن دەس ) هدا

 | هلاصسیقح زسردیارکذ دع نوجو زس ردیارکذ یلدعنسردیارکذ
 تن رطح هک دی ارد هزگ رر رب ردا دهاحم) نیسردنا رک ذ یاهو

 : نب طاش یدلوا د.هشرع نوح راد دنا لسل سمو دمعم نیط ايش هدخامز رع

 را داوا سشلنم هدیمز یور

 4 روناوارک ذ یسادا نمو صاوخ ضءبتقورافرع دم

 یذیا قورافرگنالوا بعلم هلبعل نینه"ولاربما مدعمند هل هدمالسا
 0 لوا عی نیلبا نآ رق عج هد اد اوندیا رات عضو ادتنا هدمالساو |

 | ندیارما قاق حوار ءواص هلتعاج رانا ۵-1 !دتاونالواثعاب هما |
 | هدقاوسا اد-تا ندراهفیلخ و ناروا ناب زان ناسکس ادعا رھا ںراشو |

 ادتناو ندا میت هت سن یدنک (Ele تویابانارود

 ند: انی. د>رسو روغ ادتناو نیر ۱ انب نادنز نوگمایسح رلمر 2

 ۰ ادت او ندبآتب وعع مه وع TEN دا ۱۱ لالا تاب د الا ادیاو

 4 قاخ



 ۷ ست سم صد تن

 تردادتا هملخ هد هزانح واصوندب منه نده دالوا تاهماقاخ

 یدراردیا مسکت قلا اا شب مدقم ندنا یدبا قو راف رع نوب دا رکن

 اد تاو ندا ذاا ار هدراصما ادت او ندیافوو لوا هدمالساو

 لیقدعلو ) ید.ا قورافرع نایت دلکنا توروتک هیانروا ی ہرد

 | ۵ هدرار ددآ قاح هرکصن دننامزرع نیما ) مکفيس نه بیدار ع هردا هدعت

 ال راصاو دالب هدننامزكناو ردکر ولتباهم ندزرکجاق لس یسهرد درج
 قارعداوسو هربج یدرواک رلحا رخ همالسا لها هنس ره تو وا حد
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 لص وهو هرب زجو نامرکو سرافو ماشو زاوهاو هرصب و ناجایرذاو
 یک هب ردنکساو نحو

 هتعیلاع هللا یضر قوراف تاب ور ذ و

 د ےک

 ۱ لوا ردشل وا تاور ندنا هدهربتعم بک تدح زوعط زووا زوشد

 : نافع ن ناک ند رک هرڪو رد هيلع قهتم ثب دح لای رک: ند هلچ

 ندیاعارابک هن رزوارلنو و فون نجرادبعو باک لعو

 ْ ثیدح ندقوراف رع نیعجا مهیلع هل[ راوضر ا ره و

 و سوا نیا كالامو معاع ل غوا ودنک ندنیمپاتو ردراشکا ت تا

 1۳ سقو | یسالوم كقوراذویدهف نام و ۱
 هللا یلص هللا لوسر ترمض> كقورافو ردرلشع | تاور ثیدح ن دقوراف
 تیدحو ردن دنس هلج هغ رشتداحا یک دتا تاور ندلسو هيلع يلاعت

 | باکل ان لثماهذغو مارحاهيلارظنلاو مارحاهواغو تح“ ةنيقلا نم )

 یدک ( هب یی وا را نکسلا ۳ هج تال نهو تح” بلکلا نو

 هیلع یلاعت هللا لص ندلوسر مدت ا لاوس هکر دن د ور هن اقا ا حر

 یر و اوازاج قعوب وا وه وا هددلاح تیاشح نء رب ند راز هک سو

 هرکصندنا رولا تسدب ایک یییدلا نوا قاف زانو رولوا یدروب

 هدنروطح كربمغ :ترضح نیدتاهکندرع ردشعثربا هنون) روب وا

 هنا نا ) ی دروي لوسر تربضح ولو مدیسشعا نیع هک رد,

 ( کتاب اب اول نا مک ي



> 
 یاد رکذ نجهحره (تسبر) هداذععو ردرلنعد لزوک هن (ءاد هناف

 ندنا مهو # تسا ندنک ناج دو ندر و > رکشرکح # تسا نسحا

 ی وصزو هکندحا مو لرهكلوا عاريا كنفاص یدستیا هکر دلو

 ساع نم ندلا) ردراشعد دو ردنا لید هل وادع یو رکود ۱

ÇI ۱۱تامهوارح بهذ نو هوایحلد هعرو لة نم) ردشعد جدو ( مار  

 یدو (انیواسم ابلا یدها اما هللا حر ) رددعد دو ( هبلق
 هدیالابقاو هجوت ورکو هدیک ندلا هنسذرپ هکلوارولوا عقاوزآ ردشءد ۱

 نانم ىلا بجا هللا ةیسح نم عمد عمدا نال) رد لدن ےک كقوراف ) |

 تلصخچوا ردشهروم هکر دندنظعاوم كقورافو ( راد فلا قدصتا |[

 زالوا لماک یاعا كلا ه-یلوا فصتم هلا رتل صح لوا مہ کک ره ردراو ٠

 یسعکیا) هیلبا عفد هلکنا یلهح ك رالهاح 7/۳ و 2

 یسیهچوا ) هلوا عنام یتبحاص ندن اکترا مارجاویصاعم هکر دعرو رب ||
 هتراما افیمح هکر دشهروب و هیلبا ارادم هقلخ هلکنا هکر دقلخ نسحرب |

 المر نسفعض هوا تاص> ترد هدنا هک ذسوک لوشالا زالوا قد ال 8

 تراشا هدزوسوب و هظداحم زس ۳ و مرک سفار ساو کالتشرد نمغاعو

 كدوراف دو هد و مرک .A هداصفا هدروعا عیچردراو :

 كسفن نم كيلع ی عام ك رخ ا نم كلاود نا اع ك یک ) رد دنطءاوم
 ۶ ناردیروک یس رد وح بی هد نو> ٤# كا رک د بدا یناکشدیوم (تب) ۲

 ر a را علح E رک كةلخ هکعرولبن قیعع هکیدروب و

 .IE d لا اطعا هر ےس کن ديا 3 یودنک هکر دم د اوا

 ey و ( Aa يابا ET يک ندیا لظ هر ودم ک هکردلوا

 عا را) هک دٌتمروس و تا هلا را دس٤ ؟نایروق ندهللایروسم هدک راک ۰

 (بهاذلار لاو دفا: امه ساو قداس |J ءاضملاو لول |لوع | اهدرنکعال :

 هدو ت E عب را ) رك تنهار و هکر داوق: ھ نس را 1 تك وراف رگ و ۰

 ) هدا طلا لام ساو هروشلا لاععاو ءا لع ال | ۰ نمزارحالاو ءار ها فا 

 هع رعت م اهروص> ل. ةولصال ات . منم ء) ردن دو ۰

 (تس ) هدفا قرا م هداف نيباو لالا اوسلحا) ELE A ےھو )ا4 ۴

 Û رقوش» م دک: قش تست هکنااب ۷ نزک قشاع همه و نیش ناعشاعا

 كا مد ) قدصلا 8-1 ناو قدصااب كراع) هک ردرلثمر و جدو

 < عاسن



4 o} 
 ردشمروييو (كدغىلا كو لعرحولال ) رز دن مس س هر و ر عاصف 1
 هرژ وارذ> ید ( رم طی: ۶ نا دارا اعر هنافقجالا هاحاومو اا ار :

 || هکرواوا مقاوقوج ارب زندقلبق تفداسهو :اخاوم هلبا یشک قحا لوا |
 | # ملردنادهداولحراقجا (تد ) روتقوطیررضرمسا تب |کالبا اعس :
 %3 مد ردآوا یاولح نا زانم /

 هک دسنعیلاعت هللایصر قورافرع هیلحرکذ و ۱

 ۰ یتاقو ثالاقیمسج هشعلاعت هللا یضر كقوراف رک هک ر دششربا توب |
 : قلخندف ارا ةساک هدایت هکلب وش هداوطو تما تناغاما یدنالب وط :

 | هزروانلخ راس هک رداوایخد تیاوررپ و یدرردا نت شلوا راوسینا |
 | یدنا كردناب ندنا هسروئوا ها كوکز هیدلا راو ینارشا عارذر |
 هکاشا شا لاا عاص یهو هللا لوص مھ ندد یدارسدارمسعاو ملضاو |۶8

 صبا ید ایععب ویدناوذکایادغب هکر ده رزوا كلارك اویدبا رداق :

 هک هد هدام ر لاس ندنرا هش د الاخ و دهل تساغ یا قآ س یدیاقهما :

 بورد یلوازاتعندناش وردو ارفف هدلک | یدیشلوامفاو ط2 تناقب

 | یدتا كرت یکع یغا غیاصو دوسو یدتاراتخا یکم یغا تیز زکلا |

 ردش نم لوقو؛ نو یدلوا ادیب تالواکا یاد هدننوآكنا ها بیسوب |

 | یدیاقوج یب و لافصو لزق هلنباغ یرازوک كناو ردهلوالوق داكا
 ۱ لوفو یدیارروب یا ه اک هضفید اراورالذواکنر لرد هدنق ارطا کدغرب و

 زا ید تباوررب و) یدرادنا تاغا اک خب وم کود ہت رزوا كناژنکا ا
 لوایدتسا قءاود نلافص كنایس رب ن دل را 4. راج ودنک ت وار هک ردلوا ٤

 ٠ هسک ناللف نسرتسوا مرد: وس ی رود م: یدنیا بو دیا عن یی هب راج |[

 | هکرایدتیالاوسندقو رافرمعز رد ارلب وار ېک یکیدردنم وسب رود ودنک |

 | کیدرب و باوجیکیندداب وب رکبوبا نس نماد وب یکلاقصو حاصنوهن |
 | ذببش باش نم یدرویب لسو هيلع لاما هللا یلص هکندربمخرب ترضح شش ||

 | یدید نیزفیاربیغتیمیشندتهج لوا (ذیقاموبارونهلتناک مالسالا |
 هک رواوا هل عجولوا قیفوت هسدارمشب ربا دن نیتروک ذم نیساو ررکا

 | یروکصذ» تبد» هدیقماوا شما باضخ بودیاادتقاهرکب نا الو
 ۱ باوصلاب ءا هللاو هلوا شغا كرت بو دا هظح الم

 R&R یر



 ۱ هک ۱۰1 ۶
 ات ست

 د یراوجو جاوزا كقوراف رع #۴
 د روللوا ناب یدادعت كندالواو #۴

 هنع یلاعت هللا یضر رع نیشمُولا رمما هک ر درل-شم روتک هدتاور

 نوعطم تش بش ز یسب ر ) یدیشهروتک هحاکن هلاح یئروعرف قلا

 ی دا راو یزفر و ییغوا یکی ا ن دناو ی دا بهو ی بابح نا

 ىلع تب م واک ما یسعکیا ) هصفحو نجرلا دیعو هللا دبع
 هیدرو دیز یدنا سلوا یزفرب و غوار ندناوی دنا بااط یانا
 كلام نب لورج تش موثلکما یسحجوا ) ید_!اق بقع ندرلناو

 رغصا دز یدیشاوا یلظوایکبا ندنولاخ وب یدبا هعی ر ن باسمنا
 ندیول ی دبا الا یا ن ماع تش هیج یسحدرد ( هللا دیمع و

 ماشهن ثراح تب مکطا ما یسعسد ) معاع یدیشاوا ییغوا رب |

 ورع نی دز تش هکناع یسیجتلا ) هطاف ی دنا راو یرقرپ ندنوب
 یس هب مس ناو ) ض "مع یدیشلوا یلخوارب ن دنو لسیفن نا

 یدلوا لسصاح یلغوارب ندنرب كنهیراجوب یدیا راو یس هیراج ن-ب
 ههرکف جد یر یدبا رارد طسوا نجرلا دع اکاو یا وا |

 بذ رو رغصا نجرا درع یدلک هر ابد گرو یبغوارب نده اف

 یدساوا یزف تردو یلغوا زوهط ن دناک ۽ رس کو ناز عو ی
 نيج ا ےھنع لاعت هللا ید

 < لواو هسنع هللا یضررع تفالخ تدم #۴
 د رونلوا ناب تاحوتف نال وا مداو هدهانا ¢

 حوتفو انا هدمانا لوا یدبا یآ حاق رو لب نوا یفالخ تدم كلا

 ندنفد دل رکب وا نوح هک زدتعس را دنوص یدلنا روهط هیلک روماو

 توقیح هربثم هسنع یاس هللا یطر رع نیشمّولاربما رلیدلوا عراف ||

 ر اهظا كن ودنک و یب یلاعن یادخ یانو دج یدوقوا هبطخر و |ا
 هیدن ناسب یناهدمبو یدیا لتشم ینتیدوبعو تناکتساو فضو زب |

 یدیا یضار ندیدنک و یدلوا یو سو هلع یلاعت هللا یبص ریمغس

 | هاوخ انهاوخ ی رما لوارکب وبا یدیا لکد بلاط هتفالخ یسد-نکو

 | كنيلاصت قح هکیدلیا ناب یتا دو یدروپ ضیوفت هو دنک |

 < تفالخ ۶



E ۱.۷ ۶ 

 باولو لی زج رجا یتیدروم ررقمو ققحم هدنس هلام یرحا تفالخ
 هلی راک وب و لمح هلع راول یدیدوا ینیاراو ديما هل والات هلی

 یودنک و نییعد یتیرح ار بورعا لوق عفالخ ییعب یدیازالوا یدصتم ۱

 ردکر که افاصتاولدع هکیدلبا نا یتا هدعب و یدردبا صالخ ||

 Ns ردکر ک e زواج ندقح تویفاب هن رطاخ كلەسكر و

 ے-دوط یک درفر ندند ارفا رانا اسف ی ودنک بويعا رکو مەن

 كهالا دابع تاج یو هللوتزوس تشهد آکا سکر ه ردا

 تاک هجن ن دعونوب ید و ر دک رک هسلوا ایهمو مضاح هن رلتجاح

 یدروب جر د هد غلب هبطخ لوار دیحومییواق تلاتسا هک ه وغ ره

 تامرعو دو دح هظفاحو هراوهو سفن تاتو هراوةت یقلخو

 لا هما لص كناذطصء د-ج ترضح بودیا صرت هبادخ |
 یدروب مخ یی همطخ لوا هلدا تی و دورد یرلترمضح لسو هيلع

 4 رو وا ناب یدادعسا ندق ورام كن +یراح ن نیم ¥

 نينه وملا ريما نوح هکر درلڈمروتک یلاعنەللا مهجر جم راوتو ریس دعا :

 | .هک نیرما ادشا یداوا نکقم هدنفالخ رب سس ی لا یضر
 | بودیا لرع یدیلو ن دل اخ ندنغلرادرس یش ۱ ماش ىدا ذي

 || .اشاس هک هت یدبا كعا بصن ی هنع یلاعت هللایضر هدیبعولا هنب رب

 نوزع ی ولق كمالسا لها هلا ببس لوا یدایا رو م یرکحذ
 دش وب نددلاخ هدیدجا تلم تاشو ید ند تب وقت : هکیداوا

 | كشدص ن وجو یدیشاک ,روهظ هل ؛یاسمو هتسح راآ
 "| هدنناج قارع ی هنراح ن یم هل.حوم قصو هنع یاعت هللایضر

 |  ساعلاو امدتسا ندقوراف نسم ید هرزوا كمردوک هنن رح چ

 بوشود هار لا ودنک یجر ندراصااو نرجاهم هکیدتا

 ۲ یرادالب و عالقو رهدیا مايد هنداهج ےک هلداهساو قاقنا كرلنا

 هکر دروطسم هرژوا لاوئمو هدرهس بتک ضعبو راهرتسوآ ماعا نیعق

 | هدننامز ینایح كعيدص بویلوا دوجوم هد هندم هدنامز لوا ثم

 ن دننافو كقد ص مععلها نوح یدیشعیا تدواسم هنن رادودنک

 یاوتو قارطاو راد در دلاق ساب بود مزع هيه راک هل. ا نثمرلب دااربخ



¥ ۱۸ #6 
 دسصاقخد نٹ سد رابدلاص رانا ںوباح هش رزوا نثه ندتکلم

 تیاوررب ) یدابا باط ددم ندقوراف رع نینولاربما بوردو کک

 هلا ىلا قوي توخرب هکیدروک هدنسهعذاو نش هکردلوا د

 ید شرا هانشء نوح رواک شلوا هجوتم هتناح ودنک راتوط عر ا

 كن راقلهاشداب كسرف لولم ىد تا بورب و هنلا كنانم یل لوا

 یا سا ردک رک راه.لوا ران وكانو راوخ یسلک ود یدلوا ماع یامز

 لوصا كمع رافک واک هدعب هلبا بلط ددم براو هبا طخ رع شه |
 تقوشوخورورمس-ند ههقا وو ناهید دهل بالا صړت ساو علق عو رفو |
 لوصولادعب یدلو ا ةجو ت هلا ج هند م ںوایف ایھم ینا <8” رەب ولوا 2

 بلط ددم بودا ضرع هقوراف ه دتفالخ سلح یمعع لاوحا تشیک |

 هدنامز لوا هنع امت هللا یصر باسطخ رع هک ردلوقنم ) یدلبا |

 لا هئدنو ادخ یادودج یدوفوا رهبطخ بقاس2لایبع رازوک ها |
 | بودنا بدعراو ضا و قلخ هرکصاد افطص» د- دوردو :

 هل راو ملغ لوص-و یرتسکز ونک تیسقو رو عتق هدصو |
 لسو هيلع لادا هللا یلص هتلاسر ترم > یروماوو یدروب اعا

 دسعک الصا رهتسوک تمغر همکک ترح قاخات هکر دلق دئسم و عود ص 1

 | ندنهصدلزع كدلاخ ىد تا یرلیضعب ندناور یدمرب و باوج ||
 | رلبدتا یرایضب فراس رکا هدعابسع نوسکنا یدیالولم یزرطاخ |

 ناک كنعاج لوا یدراردبا لمأت هد هبراحم هلرا معع رازالسم |

 مادفا ددرت الب هرعطخ سا لوا هل رس هظ> الم یرلتهداو تہطع روقوو

 هدهانشم نب رال-اکنو نوا هده داب لوا كاكا نوح نمم یدنارا نم هدا |
 یورانموت اور هم نر حرلز اس٥ یا ی دتا توقا عاام دنام* یدلرق ۲

 || هک لایروق كجآ ینیروبق ساجر رفظو محف هنهوجو نک هینءاو كدبا |[
 هقرفت هنلاح كنلالضرب هورک لواو ردشلوا ناسا هب رام هلبا زنا |

 رد هدرفمصت تن مزب قارع داوسو ربح هاب و ردشلوب لوی لالتخاو |
 | هک هلبادد»ییرجوردررظنم هر هدعضوءلوا لئاةهد رم بیرق هکب ناو ||

 یرج همجک ب راحو زرواوب بلق توق تیاغب روش را هرلنا ندبناجوب |
 بوهلاق هغاا یدا ند نیمبات ر اہک هک ین دیبع وارروا وا روسحو

 یزوسو ومنب ردا مایق هربطخ رعاوب هک هسیک لوا نینولاربمااب یدتیا |

 ۳ و
 ۷ یور ۴



4 ۱۹ ¥ 
 فال هک ینمک لوا ( عارصم ) مرلیوس ندصالخاو قدص یور |ا

 ید.ا ند رد هک رعم راض ہک ساق نب طیاسو # منم دز تب
 رلیدرپسوک قن وای هدناجا هلزوس وب یراصاا هللا دع لب دعتسو

 ۱ توعلاق هاا هش ینثم را ادعا تففاوم هرلنا مجرب ند رانااس جد 0

 هر اش قاح ا ا یدانا ناس جد ت اقومو تابع رم زار

 نینءولا ما س رلیدلبا تیغر هنس هب راک مع اب بودا تعفاوم

 رایتحا لئاسدم در رفت ۳ ندا ڪا نایم هنع لب هلا یصد رگ

 یرانآبهم تیافکو باتا ھن رانا بوروپ تا |
SRR RFEEIIEETIEEOتادتا قوس داق یصو خول ی دید وا 5 دک داروک 1 ی را ی ی و  

 هن رارزواكعج لوا نوا یکیدت ا باتشو تعراسم هدلوبف یراوب و
 روسی هجن نداعا هدا كتعاج لوا هک دوجواب یدلدا بصذرما

 روم ا اوات هکیدروس دخل او دیک | هیت هد سعوا نکو یدیاراو

 | هلی س و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باعا هدروهچ اصءو

 كرش هودنک یرانا هدروما مسو ااضد لص ب ودا تروڈش»

 یعباس هركشاوب یدشا هنع یلاعت هللایضر رع نیشءولا ربماو هل |ا

 یتعمط كطیلم الا یدعا € لتا رب 5 ی نداق رادرس 1

 هد هبراس یت داع هلخاوا لوبح هرزوا تدالجو تاراج لاک |
 فوح هدا هدکعنا لخت ه د هر راح رد هرزوا كعبا تعراسعو لیا

EEE BADER SALO ARSR ALAS SES 

۵ 

3 
  AOE N, N1ع اینو حس

 ۱ رایتخای نمندعوا هخاراد رس هلءلوار ر همر کشا اله ےہ و سوفن فات

 هللا را-هک هد امز قوراف رع هکر کشل لواردپا راب وأر یدد مدتا

 لعل هرکصل دن وز ی دیا رکشلوب یدیشعلف هداماو نهح نوعا هر راک

 تار ءا هتصو ئالو سر ترے حات یدردنوک هع هل حر ی هیعا نیا

 هرابدرخ !بویموق هدر رب یب یک یکیا ندنساراصن لنار جت بوراو هالو :
 هاجر بولوا راوس هنر باط رع نوکر, هک ردیویم) هدیا العاوقا ||

 یدلوا فنگ یغواب وا ہدلاح لوا بو روشودینآ تآ لوایدبا ردیک

 یهایسلاخنالوا هدنعواب وا كقوراف رلب دن اسصاح هدارالوا نار لها

 بوروسندزنالویزپ هکر شیداوب هدزع راباک ر دیشک و بشارایدتا بوروک
 هدتاورر و هلا را كب یتمو دمعوبا ( هصلا) ردک رک هسراقیح

 ج را, دلو
¥= 5 IIE سس سس سو NETSERES 

 ES و نیت هرایذ ل ان ۱ ناور دادن اے 45 11 ر سهلا زا كدنرد



1۱۰ ۶ 
EERE RTT TIE MTT,سس سست سنت واجب تیک  ESSE GSK LTE 

 یکه دەم ىن راک كمع یداوالخاد ه هرمح مدعم ندارگشا تم رادد راو ۱

 هدراکزور لوا هکداز خ رف سر هکنو ےکنا یداوب كرب ود ندنرالاح

 یریغندنا هدنرلارا مگلابقاو لاطبا بواوا رادعان هلتعاج “و تالروالد
 رکشاراد سس یا مچ هاش یدبا را نت ناعع سارو كما رس ی هی

 ههطاود صه!ندداوسدودحبولک ید مرد وک هداوس دحر نو دنا

 ا هلا هطسا و ل وا یدیتهردقا هش |یعضاوءلوا تواوآیوتسم

 ییدلنارمما هنس ارقو نادلب كاقارع داوس هنعلاهآ هللایصرل دلو نا
 تأرج مگر افک هللا بیس لوایدیارلوالخاد هن هیج بو دما را رف رالماع
 یددارلنلک دن ددص یص الح ساو هطاحا كفارع داوس بتواول تراسحو

 فقوت هدمافم یراق داوا یدشریا هرلنا یربخیعجا رم كلاش نوح

 عج ر کشا ات رایدتسا دادما بوردنوکرربخ دننیقاهد لدودح لوا بودیا

 نامه درب هکنااج هل بجوم ی را كسر سد رهراو دن رزوا كلاش بودا

 رکڈاند یراوسو هداج ی ديا تک وشرپ رادرسر و تع اجو تمظعرپ

 مسرو یدلدا رارقو لوژت هدنسو ہ3 كن رمش قراغ ب ودنا عج مظع

 قم هنسودروا توش را هشددكناباحرا بب رق هک زوئوا ندنناق

 دعوا ایداواهحوتم هد اح قراع هرکصذ دعاب|یربخ وب ثم یدلوا

 هع كنانثم هدق داوایمولعملاوحاوب یدلوا لخاد بواک هب هرم> ید
 رما هدعضوءلوا ثم رابدشواق ه رار ر هدنسحاو؛قراع بولوا هناور

 ی دلبا لس هدیبعوبا یکلرکسعمس هرزوا یغودرویب رع نینمولا
 یرکشا ندرفس تعشعو بعت نودنا فقوت نوکحوا هدعاقم لواو

 ںواوا هجونم هشناج یرکشل ناباج دعوا هرکصت دنا رلیدرد لک, د

 نرح دعتس یي ونک یدلوا رادربخ ندنهجوت كدمعوبا جد ناباج

 ءانب ایت او ال رک سل کا قاعثا یدراو وشراق دن ركشا دعوبا تودنا

 "هللاقم هدامهشب بوریک هش ر رب هل زوت یراقانا بولوا عقاو هدقب رط |
 هتسا.ضتعم ىس ةع رک یا نیفتمل هبقاعلاو الا هبقاع ویدلواعقاو هعطع ||

 مجرب ندنرکسعو رلیدلباراتفرک و رسا یتاباجو رل داو ترمصت مالسالها

 یدشود هثلا مالسالها دعیب عانغ رایدلوا مرهنعیسقاب بواوا لو
 2 1 هکر داب د یدیشع ارعسا یتاناج هک هضذن راطف تار اربا اسم

 مالغ یکیاو یدایا بلط ناما بودبا یرازو هب رکه روک ندای س

 دڳ رو #



> ۱۱۱ % 

 ندرسادیف یار طی دلباهدعو مھر د ك و هب راجرب و مالغر هدلوقر و

2 

 كناباجرانا س نوچ یدلیا دازآ نوئوط هدنراوج و دنکب ودناصالخ

 ناباج نالوا بسانم نودنا ح رش اکا ین هعقاو تیف کو رایدروتکه ناق

 لتقف هله جون یرفاکرب یدتادسع ولا رايد د ردقما وا لتق نوح ا تسایس

 ۱ دحاودسح رل سد هک ول لاحو هوا شرب وناما ناتو کا هکمدیا

 1 ردعلوا و ردرافکر کشا رادرمسناباج كرپسا كنس رل دا هرطهردو ج

ECS:قلا مالغزو ندا رکا هنسازا قف لدتالوبق بور و ادفاکس  || 

 دک ادل ییدعس هکیدرب و تاوح ر طعم ن“ رداو أا كسا دا رھ

 هدتاور) ید د ن رکود ندرارفا لوا مدر و رارقاودهعنو د ازوسرپ

 : یداو مالغ ینا ت ودنا قلها > رذع هرطم نا اناج هک ردرلشهروتک

 ل کا راک هرکصا دنا و ید ردنوک زد كس یداو اوك

 : هداوقر و یدلوا لوق ب واک A س هب راح راز ےل سم جد ليسا رب

 1 عا هللاو یداوا نا |

 د سونیلاجهصقو هیطاتسراصح حکو رکسک عفو رکذ #۴

 مست هکر دارد دعوا هدو داوا مرهم ى i ااح هکر دلوعنم

 | هلدارداهب ںواوا لغ وایسهلاخ كنارمسک هکیدلک ربخ هوا لوغشم هعانغ

 رکشا هدنسلاوح کسک هل رها کسر شاکروالدرپ مان یسرت نالواقو رعم

 "| كناباج بور دنوکم دآ هتفرط مسز رارکت هدقدلوا رادربخندنمانرهذا

 هدلوفر و سونیااج ید سر شع ا بلطد دم ندع رو مالعا تنش ذا ۳

 ِ توردتوک را تك مرکب نوگا دادما هبا سرب هلا راد مر مات سواداح

 ىلع بولوا قم هرانا ید هرج *رفک ندیا رارف ندنرکسشل كناباجو |
 ند هیضف و دیعولارلْشعا هد هیدا د هلناعمو برح هلم السا لها ق اقتالا

 | یسربواکسونیلاج زونهبوب وقفوقوم نتعسق مانغ هدق داوارادرمخ
 لاعتسال الع هلبا یس هیعادكنک ندنفح كناسرت ندلواعضنم هن ركشا

 ۲ بوة ند:راصح هیطاوس یسر هصلا) یداواناور هندناج هیطا هس |

 || هب هلناقم بولوا لباقم هش رار نکدو تسود بوراو جد دبعولا ۱
 تر یار یک یون



 ا س رس تست تست سس ل سس سم سس اکسس حس دست سس مس سا سس بس سس سس سس سس

E CC SAO۱و ی بز نا لا هد  elyمنو 9« ۱  OPI HOCR SEA PO a ,® 

E. 

 ا < ۲ 9

 EE مرهن» مج رکشل هل ادزب تر هنو یاب ر نوع رلي دوا لوم

a] 

 یب ودنک بو دبا كواس هرارف قي رطیسرت بواوآ ریساولوتهم یرک او
 یلاوءاو نادر كناسرو هيطاقس زا صحو یدل تونغ یکهردشربا هغسر
 ضان رو بارخ یرادد لرافک یداوالغاد هنفرمت "نوح كمالسالها
 نکاس نواوا رادربخ ند ماز هنا کلاسرا سوئیااج یدل اق بآ ی یرالود
 توکنم امرهنع ندبا رازف ندنرکشا یسرتو یدابارارق هدر یییداوا
 عاعایربخ وب نوج دبع وا راد دا وا نحلم هن رکشا تالو ذگسوبلاج

 یا بواد فو طعم هذقرط سونیلاح ییع رع نابع فدوا ین ی دانا

 یرافک س الارخ ا بولوا عقاو دهوظع *هلناةم هدنرلقدشواق هن رب رپ رکشل
 ید شالوا هر یک لز بو دیا رارف ید س ونیااح رایدلبق منهم

 بواوا لصاح هوناکتم یاابسو هرثاب مانغ ند رکشاوب جد هدیبعویا

 یدندرا هاک رکشل یعضوم لوا تودنا زار هلدا یر د وک رکی

 هاطخ رع هللا یراربخ تاحوتف بو درا !دج نس كانغ لاوماو
 كقارع داوس بودیا تع »2 هن رکشل هب وسلالیع یکانغ قاب یدردنوک

 EOE ؛ برعقارعویدر دنوک رال.امو | سا هذطط ید الب ویرق

 هاو هل دلا یدلو 0 دم السا لها فرد

 + هنع ی 3 هللا ضر د.موبا لتععو فط انا سق عو رکذ

 قم داد ركشا یسر بودارارف سویاا-نوح هک ر درلشهروتک هدتاور

 یدیشسریا اکایب وتیماهاشدا ے هدنفو لوا هک تخدناروت یدلو |

 کا هک یدیا راویتاولهب رب مان وداج نم! ندا رها كتخد ناروتو
 فیثک تباغ) یک لافص یرلشاق هکند:ه> لوا یدیاررید بجا طاوذ
 با هاصعر ی رل ا ESS عا زن رس یل زرد ون زرزک تواوآ رثکو

 هل ارکشا لس زوتواو داج نکرد امکح تخ د نارو: یدمارلغاب هنش اب

 2 كرا لواو هلوا ه ور ر [ تو ا 9 رصد الف o و هلوا اورد ےک رک قوا هلبا اف دمت هاو 1

 ترهس هل وش E لارپ ماا لز ور هکر درا راو نفرت رار د ضیا

 روه ظیقالخرواو از وریفو ر ةظء هتبلارکسا یی دناوب تالیف لوا هکیدشلوب
 هک لعرب وتوماقارب یرالرف هلدارکشاكام زوتوانانلوارکذسب ی درر د رعنا

 هدمعک كولم لا نح ور نام "از نودد» ر 5 یدرر.د یا واک شفرد کا

 | 2 ع لواو رور هط تو تدار یا بولوا ظ و

 چ

 هک نالبق



۶ ۱۱۳ > 
 ۱ سس
 یدبانوشرآ نکس یضرعو نوشرآ یلانوالوطید.اندنسو رد نال

 لواو یدیا عص رم هليا رادمان تیقاود وللکم هلبارادبآ رهاوج ابارمس
 دس هر راګیر در دیبعوبا تودنا ها رمه هک“ هرم وداج نم6! جدی

 ینامرف كتنخد نارون بود ربا همسر توراو وداج ن 4 یدردنوک

 هج هل وداج نمهب و عج یرکشل نالوا هدانا هکیدستبا غیلبت
 لات هننامرف كنخد ناروت مسر هر ددوک هش رزوا دبعوبا توشو

 هلس وداج نم: و بودیا بارت نارک یی نالیفو نارک رکشا نواوا
 اچي وداح نم: ی دلیق هح وتم هند اح دعوا بوش ود هیس

 ی دتبا لوزت هعضومرپ مان فطا 2ا سق هدنراک تارف هلبارا بی رق هکس

 ی دش ریاهدبعوبا یربخ یضهل هشناج لوا كوداج نم! نوچ
 زوفطا ورا كيب ی دی بولیق هداماومضاح ین رکشاودنک ید لوا
 رلردشرا دنارالوا لر ,دیک « داوا هجوم هب وداج نک: هلارا كب

 راب داید هاک رکشل بو دیا لوز هعضومر مان هجو رم هدنسام هوا كتارف

 یشکز ندنامآ هکیدروک هدنس هعقاو یس هجوز كدیدع وبا هدلزبملوا

 ی اج لوای دراتوط ماحر ولط هلا یناص تب رش هدنلا ی داوا لزان

 ند راثثوا دوج وم هدشناب لدبییعوباو ی د روا بوئوص هدییعوبا
 راد نداوخ نوناخ لوا رای دا ندماجلوا درا هسوگ رفن جاقر
 ماکت ید وب هللاحناب ز جد یرا یدلب وس هن زا یهءداوو و یدلوا

 تقررعت # دول هلا متسدب هک ش وخ باوګ یدد ( تس ) یدلبا

 هک ردو ی رعت كن همفاو و ی دتناو # دوب هلا وح تاود راک و

 شوخ و ور دکر ک ه- ساوا بصف تدآهش تب رمش هزب هللا ءاش نا

 دنرارپ تسود یوکب یدعس "هزانجرکا ( تیب ) هسرولوا رمسبم ردتلود
 دع وبا نوح هصعلا # تد اهشد یاد صو مانوکت تایح یهز#

 كن وص م راقک هکی دن دنا مولعم ی دتشرپا هش راک كنب وص تارف
 ندوص نب رکشارافک بوسک هیاشهتوا هکیدتنا نیع رارد هدنساشهئوا
 هکب دردنوکر بخ هدیعوبایدوداجنم84 ردبایوار هیلبا قیضنو عنم

 كسپا رسا هکچ وریک قانوقرپ یک رکشانبےگ یب وص نس كسیارتسا
 یوا قش دیبعوبا عهچک نب یب وص كجوریکق انوةرب یکی رکشانس
 نشو یراصنا سبقنب طیلس ی دلوا كج هچک یب وص بودیاراتخا

 ا0 +$ +٭ تلا #۴



 هک 1۱4 نت

 | ه هکايمی ران اسم وديان ءندراکوب یدیبع وبا هک دنچ ره هثراحن |

 بودیا موجه نەی ردرفورک یس هرس *هدعاقهدب رح كب رعارز هعآ
 تی صن وید هللا هظح الهرارف لاحت هکب رکشل ی دنک ردكم ودورک
 یشان ندنراکالددب و ندنراةلقاق روق ككرلنا ی رلتهصا وب رلدروک دنا
 بودا ما چةن ر لا ولص ناو یدعاراّتعاو تافتلا بودا نط

 هلا مالسارکشا بودا تراسجو ی دردپا مسج رب هرزوا تارفات
 كنح و ى دتا لوزا همضومر كنت یساضفو روبع ندرمج لوا

 نالفمس رواوا دیهش ن رکا تودیآ تدصو مدعم هکر ندننوک

 3 یک نالفهخ رب هسرواوا لوتعمیخد لوارکا تالیف رمما ۵ک رب نیک

 قح الوا هرکصند دنک هرژوا لاونو و ی ديد كدیا رکشا راد رس

 هدئس هعقاو كنسهجوز هک كد هراهسوک لواات بودب!نیبعت یرکشا ءارما
 تودیارک ذ جد یرلنا یدداراش۶ا شوتبرش ندعاجلوا هبایدنک

 ید رانو رک ای دا هرکصادن و یدتا نییءترکلرمما هلیابلت رت

 هرکصادکدتنا مامت یاب اصوب دیبعو !لدیاربما ییانثمهسرواوا لوتقم

 هر زوا رالیف نی رم تعاجرب ندنراروالد مع ی دلوا حابص نوح
 یفارطاكرلتا یارک عجر ندرکشا هدا راتفركیسو رلشلوا راوس

 راب داوا هجوتء همالسارکْشل فوفص هرزوا بولساوب و بولوا طح

 حورحو لوتفم یبهسیگ یتوج ندرانایسم هلرارت جنز بوپ رس قواو
 هبراحعون لوا زکر ه بوکروا ی رلتآ كرلز امس ند رالف و رلب دلق
 لها دسع وبا ی داوا كت ی راک كرلن ا لسم ندلحا ی رکدم روک

 كع اناصب و لوتعم هل رطرب یراروئاح وب هکب دتا لاّوس ندرلشااد

 یرلم وطرخ هدشاورر و ی رارفشم نوج رولوایب راب دتا یم رولوا
 ندن راروالد ااو نخ سد ی دید ررواوا لاله هوا ع وطعم

 هل ج بوکح راعلق ۾ رالذلوا ںواوا هدابات ی دتا رع هتعاجرب
 ی دراووشراو هصسالی» تواوا هدا یس! دنک جد دعونا رلیدلیا

 بولاح هلجلق نی را هوطرخ كنضعب ند رالف نالوا هدوک رعملوا
 ب وشود یس هک ځد ندتعاج نالواراوس هدنرارزوا رايد روشود
 عطق یتموطرخ كضِ اليف ںوراو ورلبا یخد دیبعوبا رایداوا لاله

 بوج روس یغانا قافلا هدکدنود هنیناج یرکشل یدنک ورک بودیا

 هک هر #



¥ le $ 

 هلا تضع روڪض دم ليف ندا اف ب ونارواط زوده 1 داش ودهرب

 ۲ نوحرلتالپسم ید دیهژتتوا | هلا یان یدیعوا بوخدرپا ندئدرا ||

 روتفو فوض رات هدیرحروهارل:دروک هرزوا لاوتءوب لاح كت رارمما

 نامع هرژوا ك اونم کیدا نييعلو بار دعوا بوزسوکز وب :

 ه رکصذ دن راک دتا لاتفو GK قوح هر روصعا یچسو رود ۱

 تااهج د نم ن هللا دبع ندرلنالسم هدانا وو رل داوا ديهشررب ررب

 بد رخت ی رسج هرس هظح الم رار دا دوهګ لد هب هب راگو هل اعم

 1 بو 2 عار یک بواواراز ی راک ]ریز سه نوح ی دیشعا نارب وو ۱

 یورو هیوریوک بو راتارارف لات یر ها ۱

 2 یسصع :وبواوا فر غیسضعیراددنآه وص یب راب e قحلو هدنرب

 ۱ كردا ا بولا ةنلا یش ییالسا تدارمالا ةبقاع ی دک بوزو ج

 فض ر هرافک ید هدل وا ید راعیح ند هکلهم 4 رکشا هی

 روبع هنادي هتوا بودیا ادیپ مسجرب هسپا لاحهتره راب دلک هن راک

 رلنالوا سا دع لها ندرکشا رل.دلیفنارب وو برج ی رس لواورک

 كركشل نوح ةف لاقت هللا ىر باطخ رگرایدنا تعجا رح 4 هد

 ی داوا زادربح ندنرلت داهش كت ارا ودع وا وندنس ڪو ی 1 :

 ی دز وک رلفارا داد هرلناو اعد دن هراةك بولو ا نوزع و لول تال

 1 ھن رلتحارح تودنا فووت هدعضوع مأت سال هلا لیلق عج ید ءو

 ندم ج نا هد هک ره لوا ردنا راب واررلد دلوآ دن يعم هکعا هاوآذع

 || راب دلیفتد وام هب هندمرا كيکبا بولوا قرغو لوتقهرا كيب ترد
 | وداج نمهب رل دااق هدسل عضومرا كيبيكبا دوخاداوراك هلا یتثم

 فالتخا مظع هدنراارا مت رکشا هدانا لوا هلک دن رزوآ مالسا
 تح اّ کا ںودیا قاقنا هلع رو ی ر مجد وا عفاو لالستخاو



#9 ۱۱: % 

 ی ددارا ڈیل وا هق رد کا بوددا ۶ ,ضعنرلن داد هع هتعواطم و

 توشودل زا زآ ھنن رڪ ع ه دک دنتشای را ربخوب وداح نە:

 رلب دلت کص هاو بوود :

 ٭ روهط هد هنس یجت درد نوا ندنرع# %

 هک رولو انا قشمد محذو ملاقو ندلا ¥

 ماش رک اسع نوج هک ردراشهروتک هللا مهجر ځی راوتو ریس لها
 و دس هک ردم كوءهرب و ی دتا رارف هدحارج ن ةهدیعوبا ینلرادرس

 نوح و ی دلا رلشلوا مه دکر طب لگزاسکاک راک نالوا مدرهنم

 ب رم ل زط ديل و ی دلاخ ندنغارادرس مالسا رکشل رصيف لقره
 شخ یس دشک تاذلاب بولوا تقو شوخ تبافب یدلبا عانس |

 بو هبا ادح رکشارب ندنرکشل هدارا لواو یدلک هصج ها شیطرپ
 هن ددم قشهدلها نوای نییهرادرمس یرفاکرب مان ناھاب هرکشالوا

 هلیم رع هرصاحم بول اق ندکوهرب دص ولا هداشنا لوا یدردنوک |

 اوهر هکیدتنا عاغسا جدو یدشربااکا ربخوب ی دشعا هجوت هقشمد
 یک هب ریطو ناس امو هدنراص> لف ندیربغو ندن رار عدم یس هک رەھ |

 ییاسا هب را هلن | مالا لها ںودیا عحج تعاجر هد راراص>

 توتکم هنع لات هها یضر هرع نیم ولاربما سل ردرللوغشم هنکر ادن

 باوج جڏ رع نیسّولا رما ی دلبا مالعا لاح تروص تو ردنوک
 ر اصح لوا ںوایق دھج هدنعولا هک ردک د ردنوک بوزان

 لها كالا رادو مکح راص> هک ارز یلاعت هللا ءاش نا هیلیا حد قشمد
 کا هد اج ی رراصحهب ربطو ناسمو ندراو لک جدو ردهاش

 هکملک هشدا دما قشمد لهاا هک هلیق لوغشم ی رافک بوردنوک
 ندراو لڅ نالو! رکذ هدعب هلوا مح شهد نوجو را هیمالوارداق
 یف الرادلوانوج و هرتسوک یعس هنخق ی راراصح هب ربطو ناسمو
 ورگو یی هدس> ن ليج رش ںودیک هدناحصج هلادرلو ندلاخ هلو ارم سم

 لع هللا نامرف بجوم هد بعون ا ساه وهلا هد نبط افوند رایصاعن
 یدردنوک هندرا یخ دییعاجر و یدردنوک هلی هقناطرب ندرانامل بودا

 ورو تو اهدنا یم نیطساف لر |قشمد بوراوا یدردنوک خدحوفرپ و
 هناح قدمد هلا دلاخ د و دنک و ردا هظفاح یدود> لوا

 هک تعز #



 هک ۱۱۷
 تر ___

 قشمدلها ندنلمصق لقره هدنقو لوا یدروب تضهنو تعزع
 ۱ یدیادیلب رب مان العلق ە داود هرب و رقاکرب مان ساطسا ۹ احو یلاوهرژوا
 ٩ ندنناح لقره یدشربا هم دلما یربخ یهجوت كنهدصولانوح

 ۲ هاک رکشا هدتس هر دل رهش فاطر ندةشەد لها هلا کشا نلک

 "| دب 3 یدلواعفاو یظع برحهدنرارا هدک دشريا هرلناهدیبهوبا بوزود

 مرهنم رایمورو رابدلو رفظ هرافک رلناس ابا فابر قیفوو یناسآ
 : ىشەدى د ىس ءو رایدتا لاےےتسا هندن اج لقرهیسضمب بول وا

 رسا یسضعبو لوتعم یسضعب و رابداوا نص بودا رارق هنفرط

 ۲ چا ید الما اار دور رو
 ا یاینا هدلوقر ونوک شچ هدوقو هرصاح تدم رایدرتسوک لاسغتشا
 دلاخ و هدئسوبق هیباخ هدیعوبا هدهرصاح ءا هک ردلوع:) یدبآ

 ۲ نوحادادما ههشمدلها هدهرصاح ءاننایدبا هدنسوق قرش كفذمد

 : ید رد لوا كت هد عونا یدیآ را٥ ر ا ندصج

 ۰ ییرالو اراک رکشل مالسا لها ن اسراف کیدتا نیەت نوعا هظفاح

 | هک اجورخو زواج مدقرب ندنراد> رافکر کشارایدرقو رلبدغوقبولآ
 | لها رلیدتک هصج هن نوت و د رساخو باخ هلغم اسلاق یرارادتفا

 دن را دل وا س وب أم ندکعسر | دادما هرودنک ندندناج لف 5 نا

 | قعد نداسعم وب كدیاو ن دلاخ رلددلوا یص ار یلص هرورضلاب ءا

 : هدنساسننا لار>حاو یدرغو قوفو ندن را وا یضار یلص ء 0

 نل كف رطا ر ندنس هفرا طد د قشمد هکر ندر ەجک قانا

 RO NETS وکو د قیرطب لوا هلفبغوط ولغوار كشیشکر ب
 | وھل هدنسهعلو كقىرطب لوا قشمدرافک هک لوا یدیشعماع ما
 | ندنسهظفاحم راص>نواوا لوشم هرورسو ح رفوبرشولک او بفلو

 | مست رم هرطاع رطاخ لدلاخ یرلتلفخ تروصكرلنا یدیا راشلوا لقاغ
 شک وا بيتر ندرلب انط مکحشنوگ تصرف تقوهدهرصاح مانابواوا

 ۱ نون صرف ہیک لوا ا هدامآو رمطاحرلثا,درن جد ورادنک

 | ندقدنخ بولو ل وب هجیار مج ر ندنزروالد مالسا رکشا بولیپ

 | یتسوبق هعلق بوقبح هراصح یوراب هللا رلنأیدرت و رادنک لوا رو ره
 ناشلوب هدهزاو ردو را دوروب هبهزاو رد نوروتک رییکت هر دصف قم



 هک ۱۱۸ ۴

 یهزاو ردو رلبدردشرا همیح لفسا كرد هلا هعطاق ف ويس یرلباو

 ناووطس راهو ضایع لیکو لسم هدنسوف هعاق هل مما دااشبوجآ
 رلید مک دنا رهش واود هنس وف هل رادر < ناد رم راوس و هدایب

 یایوشر هایم قشمدلهارلیدروا داش تراغو تبهئورساولافو

 قشدلهایدلوا مولعم هعذاو تیفیک نوح حاسص یدشود م ظع

 ررقم ی هکنوح هلکنسز هدتعانا رلردتبا بودا نیلا ہد ع وبا

 یدلاخ جد نبش وانتا ضالخ نیر لا كقت >2 تاو ك د)اخیز لد ٹا

 ےلقو ءادا ممص لدب خرسرز كیبزوپ دقن قشمد لها یدتیا یکن
 رايدتنا ما زنا هیزر> هرزواكمرو هر رح راد ردرد یراراهتسرهبودآ

 یدلوا لجسم هللا دوهذو فرا طوطخ بولیزاب همان ص هدبابوب
 نیمو ارم هلرربخ ا بو دیاادج سج كلاوما لواهدیبعوبا

 تودا نعسق هر ۹ ثل ما تک ی اغ نالف یا یدردنو ک هلن

 یدلبا نیمتو بصن نوجا ترام تصح قشمد نسیفسیانب دژ
 ینادزپ نوعو ینابر لصد صف نوا وا ناور هناجلعق هللا دلاخیسیدنک و
 ندعورلا-بقاو لاطباو ندلعف لوعت بودیا مح#یخدیرابد لوا هلا

 هام كنهنس ودو ) ید ردن وک هرتس رقم نعي هم ولعم مهم ی راقوج

 لر ه ا هع یلاسعت هللا ی طر رگ نیم ولاربما هد و

 9 ِ ه ولص هدندجحاسم كدالب نالوا لخاد همالسا "هزوحراسو

 رک لد نینولاربما یسههک لوا كنار لواو رلیدلبق هلنعاج
 3 ا ی دنا شمچ ه شط ن دست اځ نداعس هه> و

 هدک دشربا هتفپ رش عم“ لدهاشم و لفاسح عع“ لوا یزاوآ یرانءارق
 لوا نوروک ییداشتف و 7حئاصم نال وا هتخورُفا نالوا هددجاسمو

 هنلار وئ) ىدا بواواتةو شوخ هک د تنا نده تنه یعجو یاشور

 قثمدهدااف هدنخرف لاو و (نآرعلابهلا دجاسسم روناک رگ ربق
 یداوا ح#هدنر الا ھه واعمو ناهس ییا ن د زید البو یرف نالوا«- لا وس

 روعالاوا یرلء الو هیرمط و هدا هنس> ن لیجرمش یرلت الو نانو

 21 ا هرژوایروتسد رل. هلی یل 2 رهش کیا ولو یداوا حد. دنا

 کلر اهر نوع هدلا دیاو نید)اخ هدلا 9 ھو رل داب ۱ ما ملا هب - نج بو دیا

 لام همالسالها و لوتعمرمث 1 a0 ا اک راد لوا تولوا عفا 9 ی و

 ا

 دک یررفاو #

۱ 



 هک 14 %

 | یلاعت هللایضررع نینولارما هدرکرابهنسو و یداوالوصوء یزارفاو

 لوا یدروب تھکا برش دح هلا یبسرج ترش هراهسوک هجن اع

 هرکصدیآ ر یدیانجرادبعهدلوقر و هللا دبع ېلغوا ودنک یرب ند هلجج

 ب رض یوم بیس هدک دتیا تافو یلغوا یکیدتبا ارجا برم دح لوا
 1 ر رج هدلاسوو) یدلوا روهُدس هدماوع هاوفاو ساز دنسلاود ردهرد

 لايق ا یدلک هن هسدم ندشناحنگ هژباراوس دهن ی هللا دبع ا

 ۱ هدنک و هلی قورا رع ردلوا قرمش هلا ییحزالس كف وراذ بولک

 || یریرج و بولیف بت ممرا كي ترد ندا بقر اس وند هلق هب رعو
  ریرج یدردنوک هدادما هثراح ن شم هثئاح قارع بودیا یکشل ریما
 | باستجا و فاکتسا ندقلوا هدنتلا یغاصسکناسنء یوق كررجو

 | كرلنا نوح ابیبطت یتیرارطاخ كرلنا قوراف رع راب درتسو ک یتروص

 || .دایز هرزوا یس یراتهنغ كرانا یسجخ عبر كنهتره نررک هلا هلیدادما
 1 هلا دبع نر رج هکید زار هما هاش و یدلیق ررعم هرزواكلرب و بولیف

 | مزاوا و یییظلو لیصت طارش كنا هلوا قم هقارع ركشا نوح ىلج
 | كهللا لوسر ریرج روک ذم هکنسهروتک هن رب ییساک ییعارتحاو مارکا

 | ترضوا ردشلواریافو لدا هنتیوک فرش سو هيلع یلاسعت هللا لص

 | یربرج یتسادر كرابو دنک هکر دشعوطیمارکو زب رع هدهباشر یآ
 1 دمار وک کا < تانا یدید ردنهروب طس نوعا یگ روتوا

 ۱ دامنمو عطم هررحنواوادنراک هرزوا یا كفوراف یداوا ییولعم

 || راد ربخ ندنکدلک هدادما كناسنثم ربرج ےک ءاس هکنوحو یدلوا

 ۱ ۵ رکشل لوا ییینادمه نازاب ننارهموبولیق ایه« ےظع رکشا رل.دلوا

 : فقاو هلاحوب ید ثم رلیداباد مان هن رح كربرج و یئ تودنارادرس

 | هتضرع رع نینمولاربما هدیوتکم نمط ییهعقاو تیفیک هدقدلوا
 | رر ندهلبقره هندادما یثمیخد بأم تفالخ بانج یدردشرپا

 || ینثم یني رودنک بوئلفارپ العتسم هکیدتا مکح بوروپ نیت تعاچ |
 | ندارقودالبنالواهدنفرمصن هط.حیدنک ید یم رهردشرباهترکشل |

 : تك للام ءدتف و لوا ردا یوار) یدلیف هتسارا و عج مظع ركشا

 ۱ یزرکشل رثک و مالساو یدیشلواعج لئاسعمد رھ كم زولوا هدنساو)

 | عفاو نیش رف تاقالم هدعض وم مان هلی قافلا بودیاهجوت هو رپ |



 هک ۱۲ و

 هنوکلکبسارب نارهم رابدلیق هتسارآ یرلذص نوج هک ردلة) یدلوا
 یدلیف هتخادنا ناونسکررب ندنو-کاو ساطا هنرزواكنا بولواراوس

 هغلغوتر بسانم هثشوج لوا هنشاب بوی ڪک نشوجدودنا رزرب هننکاو
 هب زراب۰ نادیمودنک تاذلاب بوناشوف رک عص رھ هننابمو یدنروا |

 مالسا ركل مالغرب ندتمذلها ءاکا یدرتسوک نالوجو رخ بورک |
 كنرمصدیب لوا هلا اضف یدیشعا هناور قوار هفرط لوا ندشناج |

 نارهیدعیح ند:-افق بولک تسار هنزوک كنارهم یءیهرصب

 یراز وک بول آ یتیرلشاب قم ترس 5 ےچہاہسبواوا نوکنرسندننآ

 "هرجالوایک نارغ ربشیخد مالسالها نامه رلیدجاق هر یکیدروک
 هدیعر ندن رلبلاق سقف نراحور ع ممرلبدباح هنرارزوا كن هرغّتسم

 تا هلبوب ځراوت لها صءب) رلیدکو د نیرلناق هدر یرلفدل وب بولیف |
 یدلوا لوم ردا ڪک هدابز ندکس زوب هد هک رعم لوا هک رد رل-ثعا :

 رفن زود نوکلوا هکنوصکنا رل دانا هع“ وب د راشعا م ود هنوگلواو

 ی دیار شع الف رف اکو وا یس ر ره رورپ نيد زر ا

 ش ویج ابابس و مانع ن الوا مسم ه رانا اس٥ هد هلتاقم لواو
 ىذلا هل دا و 3: 4ک د٣ نسوا رسن و دا ر ج ند هشاس :

 لاسو و ( ءءادعا لذخو رفکلا لذاو ءءايلوا مصنو مالسالا عا |

 یلاست هللا یلص ند هللا لوسر باسعا هثراح ن ثم هدلاف هدنخرف
 هفیلح دن ر و دنک هد هرح یب هصاصخ ن رمشد لسو هيلع

 ) هرا ندا تباصا هثدوجو یدنک هددیبع ونا لتعم بودا بص)ا

 یدشا هجوت هالو رابنا نوګا كءردشا رایت هن رلجنز هلغم اکوا ۱

 اعل و تراغ یسفانخ قوس لب رلتلالدو قوس كنقلخ كتالو لواو
 هد هنسره هک دیا یر رازابرب سفانخ قوس یدزسوک تع رع ھن دص

 ںولوا عج هدعضوم لواربفع جو رشک عج ند 5 ۳ واھ تبورب

 هلیعابنا هلراح نب نشم یدیا رار دیا هلم اهم هلی رط ارشو عب
 لق ینیرایضعب یدلاص موجه هن رار ز وا كنعاج لوا نیزوسکا
 هرثک عانخ هراناطسم ب واوا م زهنم یسقاپ رلیدلبا رسا یتب راض عبو
 لواو رابد- | ییدصد داد قوس هرکصتدناو یداوا لعاح

 رد هد-هضوم لوا دادغد راه نالوا دوجود الاح هک دبا یر رازابرب |

 م #



6 ۱۲۱ # 

 ندرولد لاو یز تالو راحت هو عد وا مدح 4 هزک رب لبره

 هدماوم لوا یک هس رو ءا ند رع لئاش ضصعءلو ةماط رپ

 کک
 عاتو لام ردةلوا دوس لواو یدراردبا ارشو عب بولوا ع رک

 یتثم یدرولوا زدسق یبارخ قالبرب كفارعو نیادم هکیدرواوا عج
 هلرلنا ندزو هک نوک یراق داوا عمتح هرازاب لوا بولو تصرف

 بوردنوک همیخراد یرلقوج نداتعاج رافکو یدیاح هنرزوا
 قل رط هلبا یه ودناو نرح یعادو كئ رلعاتمو لام جد رشک عجرب و

 ماخ رفت و خرس ززا یدا معآ هتیرکشل نی رایدلوا كلاس هرارف
 حورشملاونم رليدملا هثسا یربغ ندهسقن دعتماو ندهشفاو رهاوح و

 ااو الاس بودلکوب هود كيب ندهشقاو رهاوجو مس ورز هرز وا
 راد دن و د ورک اروصءو ارفظمو

 چ روئلوارک ذرومانالو | محن«ییهیسداق حقو

 ندنس هد یتراغ كفوس ییاو محک نوج هکر دراشهروتک هدشاور

 رادرخ ندنرلک دلک هنسحاوت ناادمد ودح بودیا ا كب رعو

 هرواشعو رکفت هدخاب یرامهمودنک بواوا رٹ اتم ےظع هدنرلقدلوا
 هڳب درج دز هرکصادقدلوا لاتو لیق قوح هدنراارا رایدلبا

 ید لوا یدیالو یدیشلاق لوا نامش ندمگ كولم دالوا روک ذ

 یلاوحا رانا هلبا بیس لواو رایدروک هنطاس رب رس یتا یدیابلاق
 نوجو یدل و ماظتنا رادقم ر یرللاح بولوا رکی ندیکلوا

 ضورعم هل وتکم مان یحرش كن هیصق وب یدلواففاو هر هيض ول ین

 هنع لاحت ها ىضر رع نیعولا رما ی داق تفالخ ر سس هنا

 دن رب ره ندنرالءاع یدنک یدندیا مولعم ییهقاو تیفیک نوج
 تولوارداق هح السو تآ ندرادیحات کشی دلوا هکندروب بوزان راب وتکم

 بو رید-كلفارب و عج یاد رح نالوا ندن وا تعاعسو ت دحج

 هکید ۲ ا ںوتکء جد هب انشمو زس هلید هناور هب هش دم هلاع لی

 هظداع يک رکشلهدارالوا بونودورکه کتالو یدنک ندمگ دودح

 ندششدو نس هب وط یع ص یط اتحاو مرح دءاوقو نس هديا

 | ضرعتم هم راد هک دلواروم ام ندبناجو ات دعب نم بویلوا لفاغ

 MF) را یک ب



۱۳3 
 لئابقو قافاو فارطا اشتها هن رها كننمولارما سد نس هیلوا

 لس هنس یی درد نوا كنرع* بوک ريغ جو رثک عج ندب رع

 رلیدلوا لخاد هب هدم هدنلئاوا كنسهنس یعس؛نوا دوخاب و هدنرخاوا
 رارض هیچ ب ودب هرشط ند هش دم جد نم تفالخ باج

 ر اکاو رجاهم یفارشاو یب لها نایعا ںولا صا هک ر کشا هد رق

 كشندنک بودیا عج هدارا لواو توعد یر لها راسو یراصنا |

 ندنروشم لها یدلبا هر واشم هدا یهجوت هم راد تادلاب |

 ماینبد ردیکرکقهرویب ةحو راد تانلاب نسوار ایر 4
 یدلب وس زوسرب نمآ اره رلید دا یآر ییفالخ كلو د هشثاطرب

 بودا فقوت رودنک هل داشراو تاالد كيلاطوا ی ىلع مالا دفاع )

 رکسذلویدلبا هناور هشناح قارعا اکل ایههو یصاقو ینا ی دعس |
 هل یی هيرا هلبا مع رافکو قارع تموکحو یفارادرس ||

 ههراکعو دیادشو دن راک هللا یوقت هدنروما عیجج بودا ضی وقت کا

 هم دو بودیا یا هرزوا قلوا مد تباث هدیرح روماو ربص ||
 هلا تداعسو تلود هرکصن دو یدروب 4. ک جاساو هغیلب طعاوم

 را همان هر رج و مو یدلیف هجو: هداج قارع یصاقو یا ی دعس

 قاد رکشلو زاالوا مدنساول تن یا تولوا رومأم هدعبس هکیدزا |
 ر هیلبا تل ام هسرد ارارق ۳ یر كل دوس هدخاب ج هب راعو ۱

 د م كل بید دوخا و كب قلا دوخاب هلارا كب ترد دعس سب |ا

 هدعضوعر مانفارش بب رق هقارعداوس دودح بواوا ناور هلبالناقم |
 ندامرسو فر روذوو E م وع هدعضوم لواو یدلبا لوژت

 هدلزمم لوا لد هبدنا رو م للصف شنق هلغءالوا لاح هتکرح

 راوج ثم ن داوا قارع تکلع لخاد زونه دع سو یدروب فقوت

 الف هللا هجر یداوا لصاو هدالخ تجر

 < نی دعسو یباقو ك هنس ی نوا ندر ع ۶
 3 روئاوارک دل وصو هر هسداو كصاو و یا و

 لحاد ی و یس نوا كره نوح هک رد رای شمرونک هدتاور

 هرکصادقدلوا لصاو هفرش جر باتفآ صاقو ییا نب دعس یداوا 0

ESE SEE EEG OEE TETREEPTEESES 

 + قارش ¢



# ۱۳۳ % 

 رگ نيم هولا راو یدلوا هج وتم هر هر سدا بولا ندنعانود فارش ۱

 ندهلج لوایدنارردنوآ دادما هرمنا هک درا یر رب هنعیاعد هللا یر

 هزاچ یسصعء) و سرا یسصعل هژیارادء ار زور د ی فیش تی هربخم

 ۱ زو کس هدامآو مس و هدا و راوس یب یدسا دابوخ ن "یلط و راوس

 | راحو هدید راک د مز وشب ییرکح یدعه نورعو هللا را
 | رو رس راوس هزاج زویشب ی یو“ ورع نم مصاعو هللا هدیدنسد و |ا

 : دص زود لجارو سراف نی دنک طع“ ن لیجرشو هلبارادمات |

 ۲ هلراروالدرادءانرورمسد ره زو یدین لګ نابح نب تارفو هلبالناسقم |ا

 هل هلبف سدو هلبارشک مج بک ارو سراف یبیهعگ "هرارزنب معداعو
 | هلفوشوتسغر نینولارمما قوح قوج هورک هورک یتعاج ناک هیهندم |

 || لكم هکیدزاب همان هحارطا نب :دبعوبا بودبا لاسرا ندفع دعس |
  لدیلو ن, دلاخ هداوقر و هراكينوا هدلوفرب و هراوس كب مسو

 3 یس هداز ردار كل دعس هرکنشل ید رونک هنفرط مور ندٌناج قارع |[

 هقارعبئاح ندعور دودح بوت نییارادرس یهستع ن مساه

 یدردنوک بولوا لاتم ها حد هدننعولا هردنوک هشدادما دعس

 ارعشو ینابعاو فارشاو یناعمصتزک | نالوا هد هذ دم نینع"ولاربماو

 ند هلو ره ییارآو باسبلا ب ایراو یر باسحاو ییافلبو عفو
 ۲ لادعس نوجو ید روب لا سرا هعبقع دعس ب و دیا باتا

 || كن هلن فئاوط ندرانااسم ءورک هورکو یهجوت هب هیسداق |
 : مه صا یدشرا هعس لد رج دز قوط هن رکشا دعس

 2 هدنعاضو تماهشو ییلرادمات كیا دنا م ععا ۳ هر رونا

 كس شقلا ندنروالد سراو راهلا ht ف اک یراهنشا |

 | لدعس هلمالک الام تیظعو مات تکووش نودا بانضتتا هدیوکد ره
 | ما طااسویدروتوک لیفیلازوتوا هل هلباو دنکو یدلواهجوتم هشناح
 | بذغ هدف سیا یوم یو اک رگ نجوم
 2 ناک هلدا و رد هنده نودآ دع ب ركشا یدیا هدنس هیحات

 | عمت بولک ندقارع یاونو نالوا نه بولک هبو دنک هدلويو
 یددعكن رک شل یدیشلوا مججرکشا هداز ندکس زوتوا اعج نالوا

 | نوعا هلئافم كمر بوزان بوتکم هتمولاربما هرک صندق دا وا یعولعم



f ۱۲ $% 

 مضوو یناوءاو هدع 7 یا ر ؟ید ددعو یهحوت هنناح ودنک

 ليصقتلا لع نهاك رکشاو یبددع كن :رکجشل کاو ییهاک ركشا

 هنس همان ادعس جد هلع لات هللا یطر تاطخرع یدلبا م العا |

 نس هیمر و لو هر هع دعد هکر رطاخ هک ر دکرک اکبر ۳ 1

 كراکدرورب و OE هنندعو ددع تزنک كنم ركشا نشدو

 بار یکی رکشاو نس هلوا لکوتم هنن راعش یب مرکو نیعتسم ندنفطا |ا

 هک نسهر دل نیلجا اکب هلکب وتکم ینماقم كکره هدکشدلق هو

 دهس نوج وا یک شعز وک هناعلاپ ی رکشا لوا نب هکابوک

 ییض ناسخ نرذن:یداو| فق او هنو ع٥2 كن وتک ٥ ل رع نینم ول ارما

 هللا دبع لا رر جو ی رک ی دعم ی ورگو هرکشا بلق یییدسا هعلطو

 هثراح نب مهاراو ی یدا رم ح و-شکع نب ساقو هب هن یی یل
 جد نوح ا هلطو هاک نیکو هفاس بودنا نيعل هیهرسسم ین یتابش

 دف الْاراد ضورعء بوزآأب هرزوآ حورشم هحونودب انییعا تعاجررپ

 لرکسع هکیدزاب همان هدعس ځد هنع یلاصت هللا یضر رع ی دلیق
 نسکسم تاغب باترتو نیہا تاکید | هرزوا روک ذم هجو هدنعضاوم

 لیګلو تعراس هد هپ راحت هکرد کرک شلوا عقاو بوغ مو

 یعاجر ندنآر باب راو هراس لها نالوا هدکناقو نیس هيم رتسوک
 تیاور ) راهو توعد هنو قحیابوراوات نس هردنوک هنناقد رج دزب

 ل دعس نوردنوک مدآ هنناق دعس جد درجدزپ هدانا لوا هکر اردنا
 كي رع 2 ۳ هدرا لاوس رتو ساک هع : روصح را هتسوک :جاقرب ندخاحکا

 كن ا دعس سا ی دیشعد ملی ردن ی داره ندکلک همګراد

 تاغو تساک و لع رودو PATE حاقر ندننایعاو فورعم

 لاب و تغالب وناس تقالطو بسذو بسح لاکو تعاحهو تلاسب

 مهدیای رشا THE ىل نرفم ن نامعثرل, د ا روه سمو قورعم

 ن رب رجو یدشادلب وح ندهاطو یدسا عب ر نیهلظنحو یرافغ
 ا رانو و یض ناسح نب رذنمو برک ی دعم نب ورعو ىلج هللا دبع

 راروک ذعوب یدردنوک هشناق لدرجدزپ هس هک ره أا نوا ندنلاثما

 ماخآ ا رس لب كرلز وب 2 رطدا رغوا هعسر نکیا راردیک هدلوب

 4 د رج دز دعس ناععا نوح ی دلا هناور هندن اح درحدزب بوشوق

  eهنهاگرد <



> ۱۲۵ # 

 ۱ ج 5 سو هدلوقرب و یسامدن ودنک درح دز راب د شرا همه اک رد

 خ و ل.ص وص ك رع دودو رک هتااسرو ی ڭا راضحا دنسلح ودنک

 ۲ باعا نکیا راردبا هظح الم یل اواو رایدلبا هرواشع نویلپ وس زوس
 3 رآ ههاح یدر تولواراوس ژان رع ۵ دنسومو ارس ادرج دزب دعس

 | هلت الصو تبیه بولیف تسار هرزوا ی راشاب نب رلناسایطو بوی ڪک
 رلت دروتک هاڪ 3 ردو یرلنا نوج هصعاا ( ی دنارار روط

 | یتدودنک درحدز رابدعا رابضعب و ی دابا بلط ناجرت درجدزب

 | مزبهک ندرانوب روص هکی دتا مما هئاجرت سپ ی دیا رولییب رع تذل
 ندزرس اردن ثدحأب نکعا مادقا هر هب راک هلا ر وںواک هرک راد

 رک رزوا مرب ی وا کل دتا هلع [تسعو لامگاو لغاشو لاف

 || ودنک نرقه ن, نام نکی دلبق تأرجو تراسج هبت مصوب بولوارلد
 | نب ند زکباج رس هکمرب و باوج بوياپ وس زوس ی دعا هتنارا
 ِ نیسع رولوا ی دصتمو لفکتم هرماوب کی  هسخول یمعالوادهعتم

 هکر دلوا جد لودر وه يلب وس نام هک رلیدلبا قافنا یاکود یاراب

 ۱ كللا اهدا یدتنایسد رب ندرلنو لاوف الاقالتخا ىلع هدلاطوایدا

 رح و ناسر هدف رعم كل اعذ و هراس یح هک كدا موڌرب ۳

 دیح ول و نافرع ندنلا ریمغب نالوا یسقاس قیف و روک وقدیشلوا

 : یدنک ءان ۰ ره الضو هاه ج طرف ق دیشماغاط نب ارش قیعحو

 كل در واب رع دوم ی ۲ 0۴ ی راتو حاقر ناح فر ل داب هلايا

 ۱ لح ورع دوادخ %3 ےتشادنبام هادو طاع دو> ) عارم (

 ۲ ترا رغو بسنو لصا ت را هط هليلماك فطاو ماش تجرض

 | تج م لوسسررپ و یرورپ نرد رپمغیپ رب رکی دلیپ ییسحو لضف

 | ۰ دوبههدیحوتی زب ریمغی لواات ی درویپ ثوبه هد نمارامزب یسک

 هد دف ھم تاداو ق الخاو د لاعا راسو هداهحو حق

 نده كر دتساأات لاعفاو نو هود و دوی بش لاصحو ی دانا توعد

 تباجاو لو, یروک ذم ت وعدو ی دروب یه ند هرکنه قال خاو
 مس رواوا لاو او هن رلت داعس تر اوا بد و لب سس هر اعم کک دتا



> ۱۲۸ ۶ 

 ها و تا نم نعل داوا ق داص هد سا وعد ی درب و را هدعووبد

 هلی (ءهرورضااب هک هلی وش ی دايو رها ظ و نشور هلا هال تانآو

 لواو ردع>و قدص نید یکب د روتک ردةاطم ریمغس لوا هک لدل

 بچومكدردا هدوهب مادواو لطا داعتعا اک اب مدعم ندو هک هثرذ

 قسم ند لاو كد روتک ناعا کا سر ردلابوو لاکت چ و لالض

 یل اتما تنهفانمرپ میارشو ماکحا كناو كدلبا لوبق هليا لدو ناج
 هباق راد بودا تباجا هفح توع دریمغب لواو لد روت کک هت رب

 هذافنا نسهاونو یعاوا كنارع رلاکوک مز هدلاعکیدعش یدلبا لافتا
 كم زو ندزع رلذاج مز و لغتشم هایحا یار یس هینس نیس كناو

 | شب وکب ( تس ) ردلصتم هنسدعم ههضوركنا تم لح تیحو قشع

 نا درکب ناج شزونه # ترسحو معودصاب یو قشاع دش كاخ
 تیصو و ردشعا سا هز رب غیب لواو # ددرک یراود ورد

 مت تاک رد ص الخ "لسوو عهد تاجرد لوصو بیس هکردشمروب
 زو هدا توعد قیالخ هنوتتسم قد رطو هنع ود عرش ع راش نالوا

 نالوالصتم هزع راد یدنک بو رتسوک ماد هتیصوو ها كلا سد

 راب دابا لود هک رانا كدلبا توعد هد كنا ی دالب وراد ءلاھا

 ک ناو رایدزا هر یدم رس تزرعو یا تداعبو رلیدا وب قلصالخ

 اعرل ؛دم دوخاب و راب داوا لوتفم هلت ادس علرد ی عیراب دالا لوق

 ی ر زس هک لد اکی دم رلیدلوا لوصومه هب نج مالا هلغاراوخو
 "هداج بو راتیج ندنلالض قد رطوزو هلرف توعدهمحقی رط جد
 هوک یا ی دتا هرلنا هلناسا ناجرلوادرجدزب زب هروک ربا هتماقتسا

 غی دلو ا هناطرب هدنیمز یورثلر لیلقو كرربةح و لر قش ندرازمس برع

 ن رقرا یب بصذو بعئورایس یانعو تفشم ندک و اندنوب ززل

 ت زاجااب هلی رط تراداب زکی دیساید اک هرع راد مز بولوا نکلا

 مز هلیا هناهب لواو نکب دا رولک هلیس هلیسو تااس ردوخاب و هلیبس |ا
 مز بواوا عت ندزم هیذعتس"هفاص "هیرشاو ندم هذیذل "دمعطا

 نکی دیار واوا مفتعو ظ وظح ندنراعساو هکماو لالط كزرع راد |

 | تولوا هدنددص ه رام هلمزپ هکندشربا هماقهرب نکیراک كل رسی ریس

 | برع رمشعم یازسرتسا كجا عارمناوذخا ندزیلا یر وروم كالم

 هک دکنرولپ



% 1۳۷ ۶ 

 تف مو مر یکعیدل وا المم نالوا ثءاب هتک رحوب ه رمس هرواب

 لین ویردلکدیخد هنسدرب یرمغ ند نکغلج العالورارطضاو قاحآو

 | هتنع ارزو تراسع زد الب ند زکمو دق هک نکیدیک هزکتالو ب ونود
 1 یا دغب و هلن اامرخ 1 کی رکون دل رسزرول ھره هدیا لاعتسا هعحوهاک

 | زازعا ومل هرب دیک رلسامارخ افنکفارشاو نایعاو لمربو ی رودلوط هلا

 | یصخخر, هزکی رزوالزسو  هرونک هنیر ین راعارن> او مظعتو مارک او
 | هلوآف وصومو فورعم هللدعو فاصنا و مرو قفر هک لالبق یاو
 : تافا رحو دفرخ رم تاکو رکا تكلم یا ی دتا نرفم ن نامه

 ۲ ر ولوا قحال راشو بیعوراع تصقنم اشو ضرع مز ند ههوم

 ِ مز ار زرداطح كراعو و داف كنطو هک انی كسااردیا ناّعونط

 | (تد)رداهب و قئوررپ هلیس دکس هلق ناکام مدهد مالسال زغيب قد

 دون مر زو رب نت 8 دنكش ن رز ساک رهوکدب كتم
 | رد شم جورشمروک ی نب تب و ییدشا ندنازب دتارک ذ هک رو تعشمره

 | لتق یلغوا یسع ی دنک هکیدبا را هریک لوش زج اصو لضاف كامب و
 | حابم ییاونتساو ناقو هسفیجو راد رو ید راردیا تراغقاام بودیا
 يدياهرزوالاونلوا یک كکید دزلاحمز یدزردنامادقا هکع بوایب

 ۲ تنم مضو هزعرزوا مزب یاسعتو هنا“ قح هک كدهنامز لوسشات

 عب رطریمغبب لواو یدلیا لاسسراءهزب یرورپ ند ریمعس لوا بولیق

 ۵: اف یقیقوت ځد ز ی دلبا توعد هح هار یز هز زوا هروک ذع

 || هبهاخو هناصم هاکر شورفک لهاءز زی ربمغی و لر الوقبواوا زیاف

 | .دنفص هپ را هلا رشد ندرازس هسکیدربوربخ هز و ی باما
 ۱ عاص نویلوا دیهتش ردکرک هناوند واج تثج نکیرائالوا دیهش

 | لوش یدربو ربخوزپ و ر دکر که سلوا بلاغ هرزوا یرلتتشد کی رلتالاق
 ۱ هک دنا تو لا وما لوشو ردهحالوا حف هدرا مز هکندراب دودالب

 | رکشک و كشوکو تیالوو رهش كرسو ردقجهلوا تعسق هءالسا لها
 | ردقجالوا بیصذهزب وبوناوا حت هلبازیلا مز ید ردند هلجلوا ید

 1 نس هرونک ناسادک هسا لوازر هدا توعد سرب هدلاهکب روش

 هکر دو لوا تفوارز نسهدیا لوک یر ید مر هاو سرو ادخ

 ۲ تواوا ثاکیدادجاوابآ و رس هی آ لا هلاراشعارظن و ترص) "دد 0
E BESE 
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 ءاک( تد ) نس هیلکا نع كموشتامو مومذم قب رط ی راک دتک

 رد رک ناوسٍد هدرکزاود اب ردهاک 3۴ ددرک ناماسب هکارتاد تساراا

 لوق جارخ ورشعو تاک ز بواوا ناسمیتعد نس ہد ا مایقه هاو نوح و

 اکس كدالب كن سو هوا كس یدمرس 0 یدباتاودنس هددا

 دیلوا ردا هغلوا لخاد هک ر اد E و ندزب واوا( سم

 اا قیرطبودبا تاک . رکاونسهرو نذاهنلوخد هک هسیک لوشرکم
 نس ولع | هبزج ما را هلاراوخ و تاذم كسا ردنا لوس هعاتماو

 ر دکر ک كا هللا ةم هلک نسالاو نسالوا نیما ند زم رعآ مزب هلاحو لاما

 درج درب هدا مکحو لصف یزرمش كس هلمر یلاعتو هناصسقحات

 تو داب نراقب كابان هليا ربجت و ریکت یدلیا عاسا یعالکوب نوج

 هدروصت لوا و یدقیچ هشزف» ی رس بضغو رهذ شآآ بولاص
 لاوخرپ ات یدروس سد هدیا لیلدتو رق یدیحات دقناسطلوا دکیدلوا

 زوتن هل و هد« وشراق مد ب هکر درک هدح هر زس یدتاو راب دروتک قارط

 "شهدا تکرح هنابدا ی لا هدساو تالاسیخ ندعوت ویو "رمسهیلیوس
 هرس هليا تساسیس عین هسخ وب ردقوب لق هبیچلیا هدانا ك ولم
 هنر یربغ ندقاربط ندد رس مدردبا ناطاغ ههایس اش ییکیرلشاب

 بو داکوب هنرب كرانالاوج شلوط هلباقارطلوا هکیدرو و نسزایلا

 هعرکشل یتسر الاح یدتاو را راج بوروس هرشط ندش ادم یرلنا

 هلکزسو یر بوراوات مدر دنوک هزک راح لارمسو مدتنارالاسهیس
 ا ا6 رکضن دیاو هيلا ندد هعارط هدنفدنخ هبسداق یرلئالوا

 "رس هليو لوغشم هدرکیرا بت یرمس توراوات ردک رک مسردنوک هی داللب

 هراس" رسد هل یعبداوا ندر هکی دن :ک رل صم نشدرا دک ید

 یاضفو یار رردهتو یدلیا روصا ماخ تالاسیخ هلوعمول درج دز

 (تیب) یداتب یتغج هلوا رج” هبنراک تبقاع بولواربخ یب ندینایمآ
 مام ۷# تسزوآ روژ یوزابو كءحرد #4تسرواد شياب نداعس

 ندنساحلدرج دزب بوروا هنیزوموا یاوجلوا بولاق یی“ و رع نبا
 هلا رکلا یدک چ ه و کیا هکید ردا نکا ردیک و یدقیح ه رشط

 هک هلوا مت نکا مست هزب نغ اربط كزکتالو هک هکیدابا شبارپ
 راددبوئلکوب هلبا هرب وت یزکغارطو شاط بورد غان ربدارابغ هزکیرابد

9 ۷ 7۷ 
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 | هنناقدعسںونود ندنسلح درج دز نوحهص#لا) زول هروتوک هیرع

 | یلیمحم قارطو یهلواعم و هرظانع نالوا عقاو هلیادرج دزی رایداک

 هلیغاربط لوا بولوا توو شوخ تیاس#ب دعس رای دلار رعت تس هیضق
 كلام ىدنك رلتا هللاو یدتا و یدتوط لا-بقا لاف یلاوج شاود

 اشن قاربط ارز راشن ا لستهزب هلبایرللا یدنک ییراحاستفم كنا اقاو
 كنف رش صا (اهذاوفا اهیف ردقو اهبف كرابو) ردناكر ندعمو تاريخ

 راک ولب هذ انکاو ف ارطا كم تیال و دعس س ی دید ردوب یکح
 زا رایدلبا تراس لاصبا و تراث و بهذ نورا و یدردنوک 09

Ao۱ یدزاعآ وب یغاب ان عاصومط الا یدرووب هدمالسا یودروا  

 نانامرواو ننافاط ب را ا61 وو تاود ا ااا وا رو
 | هل.سهطح الم ییورلهدداه>و ارغ ید رانا اس و یدنارلشاق نص

 | ندنرکشللدعس هکر درلشمرونک هدش اور ید رازن اح ذ نب دو دو قیرات ۲

 || بولا قیراقااب ك وب زویکیا ب وشدرا هتعاجرب ندنرلیجوآ قلاب هفناطرب
  لواو رلیدنک هللارلقلاب لوا نوک چاق رب رکشا لها راب دروتک دنا رکنی

 | ر دکعدراقلاب كعد ناسدیح هدیرعتغارلیدابا هيم وید ناتیح مابا همای |
 هدنپلط ر ءصو نویق هلم السالها تالوبرب یک ور ۷

 ۰ غیلب یس

 : هذناط رب ندرافک هدیح او لوارابدشار | دن راثک نام روا رب بودا

 رغصو نود هدرا یس وب یدشا نودا لاوس ندرلنا صاع یدارارروط

 ندوروسنالوا هدنحا نامروالوا ردقو رلیدت ارلنا ردیعراو یسروس

 زا هللالوارلب وسنالب زب هدن ها ییعیرلیدع اادص رار غص چاقرب
 1 ماع رای دریک ها نامروا لوا یرکش اات یدروب ماع رایدب د یرلنعشد |

 نوارکشب ید نوکحاق ر رابدروتک ههاکرکش ۳۹ یروروس لوا
 ِ هدب رع تول رلب دلا همس ولد ر ا د مانا هرانوکل و | تو < هلدارارغصو نويد

 مارا و هغلا-:هو مما دسر درج دز هکر داقن) رر د هنسوروس رص رقاب

 هدنناهکو موج ړع كسرهراو هنکنج برع بویر صاحب رکشل هکزدرتفا

 هسوک” ل وا هلا كلذ عاضواو م تلالد هلا وا یراهم 4

 تکاالفو تیک وك رع تداعس و ٽلود هدراکزورلوا هکر دب وا مو و

 | بودا لا-ماو kl قوع ءان اکا ر دک کوا لیک
 ۱ تعفرحوا AS ضصیصحو ع ولط ندنلود فازی دوعس موج هک هلوا

 X ۶ هک كلا #۶



 هک ۱۳۰ ¥$ ۱
 ا سس سس

 هرملاط ب>ا ص بواوا تس راس 0 سو هدیا دو» ص ها ااو

 ارد قرذ و * یدیارب د هلوا مع هرزرا قباسرارف هدنس هاخ ودنک

 هلا ریهج رد لوا هکی دلی و یدبا لکا ندنس دی> وم د.صق ۶# ر دقت هلل

 موش هقنادارا اذاو) زالوا كا بیغت ینبریدغ كريدقو ىلع دنوادخ
 رب دقت هک مان الارمخ تعاروما ماظتناو ماللسا ت واو (هل د رحالفءو س

 يلف عاضوانالوا لاصتناو ریخت لباقو لاوژ هص رع ر دیاگ زبرع

 لا بفرال (رعش) نلاه ورک ندماظداو ولع هلا یموحم تالاصتاو

 رثا نم ملام ةدا ءا عم ¥ لجالو یدجال لعف هللاف # هلواح مما ف

 بودا بانر یب رکود کم تسر ھصقلا * لحزالو خم رم لری الف #

 یدل وا هجوتم مارکت 4 با نی زتو لمجت و تعظع و تکوش ماس#
 ن ناره ءو هد هع*رمرهو هدنرکشا هم دهد هلبا را كم قرث سوبلاح

 رک رد ناژراسهو تعایصت نادم ناسراو یر ر۵ هدهرمسام مارهب

 ید ینیرب ندم دیدانصو رایدبا هلا بثک مجرب ندنعاتو تدجت
 دم كب شقلا یسودنک و یدتا نیبعت هرکشا هقاس هلبارا كسیمرکب

 هک دزاب همان هناودن یادنرف و یدتا راستا باق هلیارا دماروالد

 رضاحیرحتاوداو كنجتالآو هیلباتع رم قئوص> كراددودالب |

 ظوفحو طوبضعهدرزاصح نشازخو لاوماو یایصو اسنو هلرفایهمو
 لاصیاترضم بوباح هشرزوا كرانا برع رکشا ندزسک | هک هیلبا
 هلا برع رک ڈان هکیدتنار کذ ځد یول هدیوتمو هیلوا لاحرب كج هديا

 برع هک ات نرذا دکاسم و هلطا مو ریخت و قوع هدنصوصح هر را

 لد هرشاک نودنا عاعجا هشرانا راهدیک هتراتالوواهیصو بواب راط |

 ندرلاکٌشعو چوک ندراجوک نکاو هل وآل دم دم و ید وحش كن راءلاط

 تعراسهو ليل هه هرا ع درجدزب نعل ها شدا یک ر دلو ااکب شبا لکم

 هر هلهاسم قرط نس رکا هک هلیوش ردبا مارباو هغاایم ودنا مما اکب هاج

 TTA ادوا مد ک هصاوب تاذلان ك سلا رولوا گلاس

 ندناس# و تاروم ام مکی ۳ شرا بس اکس هکب د زاب هدنیشا بوتکم
 (دصعلا) ید د eR رم ° کر و رکصندک دا عارف لا شم

 ا ا ناد کل دعس یرکشا مسر هدنرب ندرلل مم

 0 نکیدلک نوعت هرکرادد مر هکندتا لاوس ندد رم لوا متسر رابدرونک 2

 SEE REET TEEN TES ام اد حد

 < هدنوب



 هک ۱۳۱ %

 مز لا قح هک داک یدءا د ص لوا رده سهن ركب ولطم هدنول

 زول هلوا کلام هرکع الو كرس هکیدربو هدعو هزب هلبثابسآ طرعریمغب

 زو هلیق تع“ ی نکیزونکو لاعو زوب هروس ی یکیرلنالغاو تروعو
 یدسشا متسر هجریدقت زوککیدتا عاتما و ابا ندم السا ند لوبق |

 هح A قس ن مد ٥ ندرزا-لوا ا هکر راد مو دوصعم ول

 لوتعم هلر ایل" چک ۳ خو روح کر ندرز یدتا ییرعد رم لوا زواوا

 هوا لوص و٥ هاج رو عد دوادح ءاع)و هر اد واح تا مرجال لوا

 عاص ہرک صز دز نەدعو یکیدسا هرزوآ حورسع هجو یاصقحو

 | دهش و كو ہد صوص > وب نوجا مرو هيلدا زا کا هدنفح نع راثلاق

 قلوا لئاز هلهجو رب جه هکحردشلوالصاح نیس هوش بویلاق |

 رس سل هژ وا ناب اکو در د هکتفو لوا یدتا مسر ردق وب یلاتحا 1

 یدتایرع د صلوا ردک رک وا نوزو راوح بکر هدنلالرلو رع

 رع لا فاو نک هدي دن ډا لاعا ك ا 2 ندیا لیلذو راو> ی رس

 رکو داوا ربع> و ن ول ز هدنلا رانالپسم هلدا e لا۴ا لوا ردود و 1

 | نسهغدل 1 هتفلقوح تكعنحو لیخ نالوا «دکفارطاو نسهیعا داععا

 اسیداتنسهرونک همالسا هر یهبقر بوسجآ یکترصب مثچ و
 7 لیلذوراوخ یراناسم هل اوزاب روژرک او نس هلو نوا توش هدنرحاو

 ۶ داع هلا یردقوا اتد N لالو هراس ی” ن هرس هیلو د اک

 مسرروا وا ثبع كتنشوکو هدوه- کي Ru نسروأو ۱ شع اهبراعو ۰

 | لاک كابضغو رهق هدک دتا عاما ندب رعد ره لوا یالک وب

 | بوجوک ندلزتم ل واو راب دليا لتف ید رملوا ید ارو ی آ
 ی رارکسع سر هدعصوم لوارل دلا لوز + هبرقر ب رقه چاوت لوا

 : بتودا زوالا ع امو لامو دن زرفو نر كول بودا زاعآ ہدا ےہ

 | لوشات رلب دااص هروعفو قف عاونا رو دنک ورلب دابا جاراتو ال

 || دایرف هنه کرد مسر ندا راد و مط ی ال اھا كرابد لوا هکک دودح

 نهص) هرلنا او راصحا E لګ یر ۹ یاب طع عمو زاد دتا ناغفو

 نوح كاب نادزب سرا ورک یا عود بود تاتعو باطح هژیع رط

 ِ ز ییعدیداب ودزوسورغوط تیافب رعد معو داب ف ۳



 کم ۱۳۲ %

 هک سم: اهظح الم مه یدب در دکر که تسلا لیلذو راو ی زس کلاعا

 نوا كا هراحو هللاقم هلکزس هزکیراد لزم هک دوجواببرعرکشل

 كرلناو لضفاو نسحا تیست هرگنریسلرتسیرات رس كرتا راب داک

 یلاعتقحهکر دون قیم رداثماو لوا هروک هزکن ا كرس یر هش رط

 هرکبرلتب الو یزسو یدرو ترمصن هرزوا زکادعا هرس نیدک وا ندنوب
 ثرشاعم نس> نالوا یراح هدزرگیرانس ام رس یدلق لا ا هد رهو ن چد

 فاصلا ذخاو ناسحاو لدع لامعساو نايبوده#ءاةووترسفطاو |[
 یزکلاوحا نانلوارکذ وب مس هکنوح یدبا هلیببس فاساعاو رط كرو (

 زکیدجآ هنزوب كقلخ نسوة ناو دعوروج نوداریغت یزکقالخاو |ا
 علا نط یدعا ردکمو صغنم یزگم رالاوحا دلرس جد یی اعت ق>

 یدر ویو وک کوا ندرك لا زس یلعوب تىر نعهک ردوب |

 رادلبا تسایش ید | راشا تیاکش قلخ ندرانا هکینراضهب ندرکشنا |
 یلصو روج كةلخ هک ردبعع رلرروق هفت بودا جوک ندعضوم لواو |
 ودنک و یدزتروک یس هه لاعاودنکاما یدیارونروک هشزوک كعسر ۱

 دعشش تانکسو تاکرح كنودنک و نده فو لظ ی ودتنا هنسفن |

 مرجال یدیا شطروا یتنریصد *هدید ندبس هو هس>حاو لاعفاو

 ی رث ًانوهدناف كردت هدربدق کالء رازاب و یری ان كنتعص هقلخ

 ی درروک مس رر ی ودنک هدئنس هوش تلادع هک دنح ره ی دیعو ۱

 كتل الض لها یادتف» لواو ی دیا ندتلاطب لها هدنش رط نداما

 +¥ دن ی وک ۸ ودننایماج( رعش) ی دارد لاحو تقو ناسا دنناش

 لەو تس زد وب نآ مح» : ويش + دنح یل وج بیعو یریک ه درخ

 دنبدهدرک # تفک قفاومواراکدوش نوح ۴# تسذ لوت دنکاردوخ |

 هدنا زم فج متسر هک ردرلشم روتک هدتاور # تهکتش تسنریغ
 اهن هلا لص یب رعدویدلوا لزا لری ندکو ک هکی دروک هداوخ
 سپ راب دیا هل هلا کالم لوا هتع هللا یطر باطخن رعو سو هيلع

 هللا یلص هربمغب بويا رهفو بولا ن راح الس كسرافلها كل لرا

 وک مس ریدر, وهرګ ید ترضطواو ی دتا ملس )و هلع

 ردبڪګ ی دلوا نوزګو لولم تاش ی دلوا رادب ندبا وخ هداتفو

 “هنآ تا ود ین لوا ودا فاصلا نکیشهروک باوخ نشور هل وب هک |

 ٭ لد #



6 ۱۳۳ ¥ 
 | ملاذا ( رعش ) ی دس یتلط تاالضو یتساب رنک ندناصاح ی لد |

 || ی ركشا تمر هكر دلقن # لبس هيلا قول سيلف + هد رتاعفهللا كنعد

 | یدعم نیورعدسرایدنوط لزم هدعضومرپ بی رق هثه اکر کشا دعس
 اا یر هبط هلا هسیک رفتنوا ندنرکشا یی داسا *هصلطو ی رک |

 ند رکشا رانو رهروتکر یخ ندنعد رک ٹا بوراوات ی دردنوک هرزوا ||

 | كولب رپ ندن رکشا چ هدنراک دا عطق هفاسم بیرق هکسرف یا |
 | تناصاو مک نرم یا هعونع هزودنک کال هرو روا ۲

 هط اتحاو مرح دعا هلیس ظحاله یک كتعا جت یسادعاو فک |
 | هنس هق رط ( نیلسرلا ننس نم قاطفالامرارفلا ) بودا تیاعر

 | ب ولوا ادج ندرلنا هعلطاما یدنود ورک هللا یارا و ل

 ا یرصتر ۳ ها یار >( ۰ نگ ی

 را دانا تب ۳1 ن3 راک لوا ۳1 له ره EE ق او و رع

 : مع وج + راد ڪڪ ار لوح نعارب هک تسلداص ( تب ) یدلیا لوف

 + دین کم شک صد دش( هک قب رط ر4! Ee ددرک رد رد هبو ار وح وراز

 دهم رکشیل هعلط نوح هصعلا ۴ دد رکزفد 1 ا رک کصا لو واک

 کی دشرا

 ا لن داس (عطع س رف توو لوا رل دراو هتحارسا رگشا لاو یدلوا

 ۶ لالا فصتات یدتا مارآو فقوت هدلحر یدبا ققو ەھ

 | دب بو راقي هرشط ند هو ی درروط ولغاب یناو وانا واووارپا
 ١ ۹ رکصت دق د راقیح ج د تار نورک جد در و یدندا

 || رع ی دقیچ هرشط ند رکنا بوپ وقاف وغو بوشآرب هنب رکا نشد
 نوکر اي دشود هننفع لزهحاط نوناحالتس هقناطر ندن رازرابم
 هر ہال ین يب نلف ر ندا طولها لاطبا E رد هغم ءوط

 هلا ڈس برتر و بودلا كذح هلکنآ بوئدورک اط ی دردشرا

 هدهاط ی دشر اد یسیر هج درا كنا یدروشو د هرب ندنن آبو داهراب یک |
 یسل ر یدروګ اند رش لوا داكا هل مضر تویلوشراق یجدینآ

 كناواهد یکالوا بود را ندع لزدهصاط یک سص رم داب ید

 هن تر لع ا am هد دلاخ ی غم هن وک هن

SS 



۶ ۱۳4 > 
 تست

 كلروالد ههلطی دن وس یشنآ عاش بواوا ادیب بعرو فوخرب
 هدر رب راي دروک ی اطوا نوح ررا وس یابی دتارمسا ینا هللا ی دنک

 دوملا ) دهلط رل دکج هدمج هاکرکشلات شاب تآ بويا مارآو رارق
 ی دنو دورک هلا تعنعو تمالسس بودا لع هلیماضتعم (دجا
 تیفکكاعسد ندنادعس ی درک سلم دعس رکشاربما هل هلا ی رمساو

 لواو ی دنا ودنا تراشا هنرمسا دکل ط یدلیا ر افتسا یلاوحا

 یم رکشارابخا بوروتک نا جرت س ردلعا هدانز ندن ۾ هیضق
 ید كاولهد ویشالوا ی دار سا لوا رلیدادا راک | ندربسا لوا

 کما دا !ع هدیآنا همسر ۷ یی روالدو تعا نن هعلط

 ادم هک كلواهاک اوتل سپ مهیلب وس یکودلب رک هسردا لاوس هنره
 هجاک هامزوب ندہط التخا یادتا هلبابحا وادعاو ندعابش ناوذنع

 عامسو صصف"هعلاطمو ماقالسم ت راک هلیا مانا ناریلد هک دو-جواب
 لثم كلا وله وب ردراو مات لاغتتشا همانا ماوقا تااکحو "جی راوت

 تسدر یهز( عارم صم )ی دید مدودواهو مدروک ه :زکر ه یی دشنامو

 بوت اق هن رب رب یک بیرکشساو وارا كب شخ # دابنب رفآ ش وزابو
 نویعا تع ان هو بوش اد یک یک: درک هرک شل لوا ندتمهولعو

 قدس یکیا ندس رف ركشا ناسرافو نوه هح یکدا هنن رلغاب هکلت

 هل ارس نجس ترماطررپ یدیا راووط ےن رلئاقهد رم كب قی رپ رههک

 û د و رک صندق دا اص هنعارط تاذم ناوه ب ورو شود ندقانا

 1 EEF هدنیعلا ةفرط' مدردبا ن ظردفو مرا هدمعع رکشا

 مالعا ولو ینلاوحا مسررکشا هر گه داول بود ردشعا رسا تإ

 o ییزالم لن هعلط تواواقرمشم هلءالسا قرش نودیا

 راشب | مظع هه ندلس»لوا هدئس كودو هیسدافویدر وداود سعاکا

 هدرافانود یییدن هد رهبودداتکرح ابا یت ان تسر .O دلتا روهط

 ندنا دم هکر دلوقنم هلل وش ید ردبا لاتو فوت ران وک ج اقر

 ی درشکا رو رح یا ترد لد هتفو یوصو هر هیسداق ندننامز جورخ

 م العا رکشا دواش هکب دباو ی دوصقم ندکعا لاءهتوفق ولو

 ه ددنآ هنس زا هدیک هش راتالو نوئود هنس ول تواوا یار هر هما صم

 هلوا لدبم هندامعس یس وع كم مااط كد هتفو یرلتعجام

 هع نرو #۴



> 
 ند رک دسس ۸۶ ایس دفا هکاریسک ٽڪ ےاک (تس) هکر درایو

 ص رب هلع“ ر تلاسررب هد وکحاقر + تنش الاعزای رها نآ

 | رکشلو ی دیار رس وک ینا ةياک دوخ انا رص بو ردفوک

 هثلب وس زوس هدیابلوا هلبارلناات هکر در ددا بلط تعاج ر ندم السا

 یدرردنوک صر هدناقوا ضع و تعاجرب هدناقوا ضل ید دعس

 هنن ی دیشلوا عقاو ه دنس د رج دزب هک ںاوجو لاوس لوا نامه

 | تاذم همسر مالتسا لها نوحو یدرل روشل,و بس بتوددا ناتهرد

 | لاله ندنظیغتباغ متسر ی دراردبا فیلکت یتما لا هب رج هلبفاراوخو
 | ردقاوایدتنا بولک هبضغو رهق هالا رخآا یدروشلقاب هفلوا

 ۰ ییلط هب نج ندن هلع و و زس هڪ ردفوب ¢ د-> الوب

 1 هددا رها حابصاا لع هکی دانا نيع هک | و کو هامو نس هدا

 | ندنراشکرمس برع برمطو نعط نادیناریلدو برح باغ ناربشات
 | هلبا ید رب هکر هرونک هنالوج یک بوط هدک شهرک ییب رلشاب كاجاقرب
 : یدتاما یا لوا سد یدد ر هیهرونک هغ رارطاخ ساوه هر را

 || بواوا لوغم هنعج شماقو حاغاو قارطو ساط مهءجاب ركشا لها ات

 ۶ لوا متسررلیدلغاب ورب وکر هرزوا قعر هن لد هح ا يص هصک ندای تباث
 لزات كالهرب هر اربع هصرعو ندا” ةو دکندروک د دعقاور ہیک

 || هناسآبویارهمو بولاندنرالا هلجیرلبابنالوادوجوم هدنرکشا بواوا
 ۰ نودناراعشا هن سام د صد ی ههقاووب هدقدلوا حابص یدتک بوروت وک

 || فوخ هبلغلواو یدد ك اردنا لو ودم زب رکا ررب و دش هزب دنوادخ
 ۲ رک هلبا هودناو نر> لواو ئیدی لوا وتسم هنلکوک لا هک هلبا برو

 | یکیا هنرزوایرب ر بوزسوکتدالج هن یدیشلوب لوب هنطاب كلا
 : لئاجیلآأع مجرب ویدروا هغلغوت دودنا رزر دنشاب ویدیک هرز یھ

 | هاکر غانا رایدروتک یراتفر كبس بسارب یکد ابات یدرویب بودا
 ٩۱ یدلیفنکم هدنسهناخ رباندنیهزیور یی ودنک ت وا رڪن نیسععاب

 هن رب رب یی عرگشا نیز هکیداوا یراح ةا كنوعلم لوا دلا واو

 | لواهسیارلید ادخرکا یدتا یسبرب قدرلالوا رضاح هدماقم لوا ما

 | یدیدن راتاقهن رب رب ی رعرکشانیراب ید هسیا ید ادخرکا تاود یب
 رزوا همت كسکو رب یسهع>ات یدروب مئسر رابدخ قره نوج

1 
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 )تستی اا كيا ا ص تي همن هه ده ي تی نش تستستش#

  3تاب ا رهو دسعا ین زی تورونوا ززو م دیس هپ اس يح رل دروو

 اھم روتک هل 0 هکندرالیف قاازوت و | لوا ی دعا نيد یعضوء

 بودا دەز را هتخشو راقودنص هنن رارزوا بویق هرکشل بلق یی رکسنوا

 نالاق قابو یدلیف راوسزادنارمت دلجو كیاح هن رارزوا كرالیف لوا |

 در>دز و یدلیابیتر و مسن هه اک نیکو ا هرسسام و هني *یرالبف ۱

 اندر رب راک نهاکرد ورد :ک ندنهاک رکشا كءر هکی دوش رحا ُ

 هنو فسا ارلتلا ه ره مسر بورق مدآ رر هرار یراددم كرل ؛دیشدا هرعا

 مت سر ركشا هب ودل لوا ع رسا بودیار ا خاو مالعاهش رب ر هسر د |

 هرزوا هحو ینددنوارکذ اناس جد دعس هلوالصاحقوو ند-لاح |8

 لوا یدلوا لوغشم دننیعا ییعضا هكسکر هو تدر هبعت تب ركشا :

 یدلوا ادب راعحرابقو راثایح هدسعارواو هدنرلفلب وا ادعس هدانا ۴

 قهروتوا هدنرزوا تآه.هسنوهک ایدی الب: خد هنض مءاسناقرعو |
 دلب تباغب یدیا راو رصقر هدسیحاونلواویدیا رذعتم هکلب سعته |[

 هنماط ككکشوک لوا دعس یدیا هارو نیستم یناردجو لوصاو خاشو

 بوربک هکشود لوا رلیدلبا بيتر" كشودرپ نوه ات یدرویب بوغیچ
 دن ركشا مسرو هنب رکا یدک ماقم لوا بویق هرزوا قدص رب یس هنیسو

 هدعنفارطا لرصد لواو یدردبا اشا قرطره هلءلوافرمشم ماس#

 حماس مهار هدعسیدا رارروط هدامآو رظننمتعاججرب ندراوسو هدابب
 هش رب ندرکشا نايعا هاک و یدرروس تراشاهثب ر كرلنا هد دلوا حالو

 رکشل لها ضف ی درد نراس مھم رر بوردنوک هلب رب "وان بوژاد هعقر |
 نوعتحارتساو تحاریدنکد رج ی هش رطو دعس هکرابدتناناک هل وب

 ندشوخ ییدلنا هلل ود هکیدلو| هد ه-:ظع لوا جد رلي ص ءب ویدلنا :

 ندنایبالوا رلددلب وس راعشاو تابا هدا ول و ردیشات نداق ف ءضو |

 ةيسداقلا بايب دعسو # هر هللا لزا قیحلتاقن (رعش) ردوب یض |
 نوجو # عانهیف سادس ةوسذو # ةريشک ءاسن انعال اناو # صع |[

 ابادخرابیایدتاب«رب دا او لا ه امد یدشرپا هنععم كل دعسهروک ذمنایبا :

 ندنزو اب رو دععتیزوسو و هساا بذاک هس ۶ 5 نابطب وس یرعشلوار ۲۱ |

 دج ساعدرت لدعس ردا یوار هلا عط ندب ی ارد كلا هسداشاب وس

 هرویب هدنناشكنا هک هلتکر یساعد لسو هيلع یلامت هللا یلص كن اقط صم

 € یدنا و



A 
 فصبوشد را هتاحا قده ( هه وعد بج او همر ددس ھالا ) یدا

 هد لری او وو یدلکد موی بیمار كا هک قوار هد هی افم

 ید اوا رداق ږد در لده دا تافو هکن اک تسار هلل وش

 باطیرکشا نایعءا بونا یتشاندنماب مصق دعس ترضح هک ر دب وره
 نشورو حط او هنسږلکو د نی رذع یدنک هدرا خا یضو لواو راضحاو

 هعلخ ی رلناوا نکم یسهرتسوک هکندحورقو تاحارج لواو یدلىا

 1 یل ند هر راح ارش هکر لړل دیا مولعم بوروک جد قاخیدرسوک

 یادخ هثرک و تسا رورمط (تس ) ردشلوا مقاو هس ترورض

 ۱ ندتلواراوس هنآ نوحو 3 تسمراشخا هر نارا تک وا هک 3 كن | در

 هرکشلباق نوا تبا هشرب یدنک ی هطفرعنا دااخیدبا رجا

 ۱ توروتک بولی دةم یرلنا  یدروید دعنرلد دانا اتوعو عازب بويدا

 لوقو یدیا ند هلج لوا ین نیک وبا هک راردبا رلب دلی نو
 | رج برشهکلب یدیلکد هلتهج ود یسحو دد كگ با هکر دلوا می

 تباغب هر برشنسگوبا ار ز یدیارل شف سویا نوهلبدتا
 بد دو وب رع اکادعس هک دنح رهیدزاول وازم نا نوک رب یدآص) رح

 1 نه دهع صعت تویلوارداق aط. طی ودنک یدررب و هب وویدردنا

 1 رای-سهن ھ ) تب یدردا لع هلو معد كت یک اود بولی هوڏ

 + ناسک ناو وچ کک دذ وا نی مچ نان مرادن ناتسماب

 ۰ سزا هک عاوتب a ولن هکیلو 3 رد له رب عاوتتسا رادناتسود تیدح

 ۱ 23 تورولوا روم هدف و حابص نعت کوبا نوکر ناسا ناوئیه

 || رکف ةشيدلا هلن و یلایم عبط "هداز هکین EEN یدیشعا مایف هراجخ
 یور e ةهرک تثج قلا یفداف اکا ( رعش) یدردیا داشاایایخو

 تفاوت ادایاخا 3 بي ناف هالفااق یتفدالو e اهو ع یت ومدعب ییاطع

 ۰ عق او هعص وم یییدلوا كن واا یرو ره دوس قافتا ۷۶ اهد وداال نا

 بودا و دم تايب را ییدتا داژناو توروک ف عكا 5

Eهکندردنوک دصاق هداج ىركشل دعس هصعلا ) رلددا رق سوم  

 | .تعاطا هرویب هک ما ره رد مشا ماقم ماه هعرب ییهطفرع نب دلاخ

 %4۸% ڭا
۱ 
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 رظ)یب ظعاوم بو دبا عج هننافییب رکشانام۶ا دع سرد ای وار ) رلنوسلو

 هک: د روما نالوا بزعم هرارفو بیغرت هداهج عابودنارب ذناد حیاصاو

 و ندزون نءسقو یدستا تبیهرت ردتءادت هدانععو ات هداند

 هلل انا ) رزرو یلاعد ق> یدتساو یدشارکذ یرادعو ناب رب ونددال, |

 هللانا ) ررویب دو ( هنا مهآناب مهلاوهاو مهسفنا نینمولا نم یرمشا

 هدتاوررب و (صوص مم نایت ےھن اک افص هلببسق نولتاش نیذلا بس ۱

 اهذرب ضرالانا رک ذلادعبنم روبزلاف ابتک دءاو ) یدوقوا یی اوب
 یصارالوا م عرالب هک کالوا هاک "1و کل یدتاو دولت ی

eردفرب ی بدی همت طاص داعیلاعت ی قح  

 مالسا هلک ءالعایرظا 2 مع كزإ 4 و هب ورا باق عا مدق هک س

Re: ۱نادی واحتنح هسرواوا ببصل تداهشرکا سل 0  

 عانمتسعر هسژالوارک او ردررع«نوع انا نا جر ممحر یا دخ ی اقلو

 هنرخآ ےہ صح یرظنو ن ودراةیح ندنرورپ نورد اید رورغ ۱
 هر وادا عج یآرخآو اتد نوڪکنا هاش رع دنوادخات نوسلواروصعم

 یدعاو ردکر که سابا روهظ ردٌشلزاب هدنناا هک هنره هکنوسارپ یجدیاو

 تودنا دهحو دج نوک ور م نساوهشم هم هب راع هکر دايت جوا |

 یاعاو هنا قح نک هسرانوط تبا هدرا بط صا ففوم یتغاا كالرا |[

 رکاو هلبق هدزکفرمصت زس ینیرلس دخ سلو یتبواسبفن لام كرنا
 یورخا تداعس ییویند "یروصتاود رکسیاردبا قافاقروقو تخ

 تشد همها تلطم ابد (تس ) نسرواوا شا حح و مدت هرژوا

 یدروب هن . ربا كەوقر هو # دشناب تشاهنو نآ 4 یباطیرو ٩۶ دشا

 هداهجنودبا ےاصاو رهزویب هرائالوا هدنرلتسدرب ز هرزواق) رطوبات

 نالوا یرلذوقوو تراهم هدبابلواو یراروهشندرعشو را هیلبا صب رح
 ندراعش او تابان الوات لاب ل رحم و تعا” درو هتعاجر
 را هب وقوا لافنا هرو رک ثنا ءا رقو ره وقوا بودیا اشذاو عارتخا
 عجب رللک وکر ات السم را ہروا داره ها رَ كندع رک “هزود لوا نوحو

 یاسا هلا لص تلاسز ترمضح کد هب رک رابم عا لواات را هدا

 یدرکح ر اظتنا هتعاس لوا هد هبر اع نیح هللا ر مک سو هلع |

 لد هیت دیا ادا یدو ضرف بولوا لسخاد قو یزاع هلبوا قسم

SE EAR E RHETT ES AREER E NTR THETA 

 < بفقوت



 شش
 ح ابرو یل وزن ك-نیھاآ تجر تعاس لوا ارز یدررویب فقوت
 | ینزاش هل وا هکندرور و ردیتفو ییوبه كنیهاتعا ت رمت

 : رظایسو كدا رکی دا مب ردکحرک مشا لک رکی دادا |[

 || كدا تەفاوءم جد زس ىلا یرممکت یکی 0

 تالیف تسار «نکیر ز وا یبرح تالاو ل ویک یزکی رانشوجو هبجو

 تارک« رلذال وا ولنآ هکر دک رک نھن هدوساا ند یربکتیهچوا نوجو

 مرعب-ک یګ درد هکنوحو رهرونک هتبغرو طافشن یقلخ بودانوا |

 | نوحو تل وا هدامآو

 سد نود نس هبیط ns هوقالو لوح ال در اک رالف :

 كم و یا لوا هک رو ن یکحوا یدما ن را نس هلوا هح وتم ۰

 رلن یاو یدلوا عقاو حت نوک ی جن درد بولوا عاق كنج هدنرلارا |

 داوک یکدوا یدلوا ےیل هلا صوصخح مسارب هما یس زن ره

 تراما هیارع لوا هکر اب دا وا مج هدارګګر ارز رل دد تراما مول

 رز اھو ها یراراوس مع یو تراعا عل ن وکلوا یدرارد

 هرلنآ لوا رايد ن هراتآ وارا شکو نوتلا رایدنانوط یییرلیدنک ىلا |

 || رلبدروا رلتاونسک ر تهیرز شالشا ندرل شاخ یکنرفورلتش ز كنراکنر |

 | یک شن وک هک رایدږکر هغلغوت دودنارز هتي راشاب یراردا-هب و |[
 || یزوکل قع هکر بدن رواراج ات للکم هلارهاوجو تقاو ویدردبا ناعم |

 : یاوغراولآوراهرز یدوادو یدرولواهرمح یک سکوت ندهدهاشمنا

 رای دناشوق راق اشوق مص رح هلبا را رهوکو ردورایدنیک رلناستفف ۱

 | نیکنریرالیفو رلیدلا هن لا یراهزینرادبا بودا لئاج یراهلقیناع و |
 نالواهتسارا تولوالاذءلابح لایاو لا طبا تویلناهتسارا هلنا رالوج |[

 | هلبا لتاق رهز نر رلکنر انیمربت ناکیب رازادنارتتو رلیدلوا راوسس هرالیف |"

 | بوروط هجتراکوا كرالبفو رلیدلوا راوس هزرمکراب راتفر بت بوراوص |
 | ینادیمواوه یکحناشخر قرب رازادنا طفنو رلیداوا هداعآو مضاح |

 | تشصاقاو تادا یسوک و لبط یادص رابطو رابدردنود هراز هلال |!
 هلا ترفو بی کو تهباو تدع نیل وب رلید رد شر 1 2 رلفلوق

 هرلتآ یلئالاب مالتسا لسها رتکاو راب دپ ود ن دنرارپ ی ۲ ہوک |

 هن رب هاعوت هنرلشایو ی دیا راتلوا راوس هرا هود قالبجو |
 راشو ادم هش رب نشوحو هبج ةع رلثکاو یدیا راشهراص رثناغروا |



> ۱ ( 
 هدئس هلام كن رب ره ندرانیخالوا هلس هلبا كلوب یادی ارام

 كالالط اوذدنوادخ نوح یدرواوادو دعم راعت راک سا و ترد

 یرالا شیرلناس هندصق یمادهنا كنناش لالضو رثکو هتساضر

 هب ینادز تح رو فطلو یار ترمعاو نوع ین, راکوک بویق هنسابا ۰
 یدا ررءوط كا ج بوروا EE م ک ییزایدنک ید ارا شمل عا 1

 دا مر دهدیرابقحوج :e دیابت رکشادشراب ۰ تاودوح (تس ( ۱

 نورتسوک تقبس ندر ا £ “و رعن مهاعو یدسا هللادم عنب با

 جات تحاص ن دمعک ی ماک> هکنا رو راددرک هنزراسم نادم :

 تولیف نینع كا یی نک یدیا روالدر عو لبط كلامو مسحو

 قلا )مالا رخآ یدلوا مقاو هرن نعط چاقر هدنراراو یدلا ناوب

 هنا نره هلا هر نعط ۳ ااغ هلیساضصتع« ( هيلع ع الو ولعي

 دنک هنندرک كياو یدلبا هداس ناو ینا رم ره تواوا باا

 ن دمعک ید روتک و واش نایک تویلغا تعاعت 1

 كن هلج لوا یدلبا هل-جاکا مصاع یدلوا منغ هعاع یخد یراوسرب ۱
 ٽع زه ب ویقوا ىف 1 رارف ر 7 یی رح كءعاع هکیدلب ناسا

 یدلوا ناور ناد ةع: كلا یک سص رص دان معأع یدزس وک

 رلیدتب | موج هل رزوا كع بودا تاج کا تعاجر ندرافک |

 ندمک ماکح هدموعش لواو رلب دلی موصعم ندنس دهب كمصاع یاو

 بول توش ینا مصاعیدیلواراوس هتب رطاق باک ریرادباکر كن رب
 نالوا هدن ر زوا ینوک و بک ار دعس یدردشربا هنن رظن دعس

 هکسراورب ن دم رک یدابا هبه نولیف لقت ا هلا ايشا

 الصا قوا یییدنآ هک هلبوش یداراو یتراهم تباغب هدعلزا دناربت

 رلنا اسم یدرهک هنادیم هلی دصد ترک یدعم نور یدرشااطخ

 بودنا الت د شد ید ورک ریدر و رخ هورع ندندص كرذاك لوا

 تبا صا هننآ بواکقوایدایق هلاور هندناج كرفاک لوا بوقرعت رەنا
 یی ودنک لالا نو رع یدقار هنبهز ی و دنک رفاک لوا یدشود یتا بودا :

 هتخارلا هننادیم مدع یک بوط یتشاب هلغیت جخزرب بورد شر ااکا

 ىدلوا كلام هماس اهد نارکو هش رک قعق رفاک لواو یدلیا

 تام ےک رب هدننکا یدریک هنادیم نارهم یکاح ناجا رذآ

 د رلعوقم



 دک ۱4۱ ۴

 ا ند ريدة یتتسافن كلا رلبساحو نجام ندع وقت وق كلا رلعوقم

 ۲ نام كدیاب لوا یدرتسوک نالوج هدنادیم قرەنلااص رلب دبا رصاق
 : ندا یدیشعا ماکت هلکنا هدف و یهجوت مسر هک هبق هک لوا

 4 e ندرکشا یدد ) و د برحأا قد م ویلا ( تواوا یراح

 تلود ف لوا ید هلا ءاش نا یدتا نودیشلا ییعالکو كيشخ

 ۲ ندم السا رکشا ( اش وا ءاش) ید سا یو دیا دیلقت هتسر

 نا دا تلف توروتک هبصع ند تربغ ۷ 5 ردذنم

 : نر ۰ ی ودنک هليا هربت لد نالل ی ۲ فطاخ قر

 َ توخ!ندننآ رذن یدلقب ندنآ هک هل وش یدحاص E یهر لوا

 || هیلبا ادج ندنندپ قشاب كراك دب لوا هلبا نوکیآ رکخرپ هکیدلید
 ع نخر رح نکدارارآ ی شار دم ید> یا كز رع

 ٤ هحرکا یدلیا د صد هب هداتفا لوا ںوەیح دردم هنج* لګ هللا درع

 : و و دنکو # هد اتفا كنج دای مرک عارصم ) ردراشعد

 لرادرکدب لوا هلو ارادیآ عب جر توریدشرا کا یک سص زوج داب

 یراکش یدک ب ولوب نتآ رذنم هدعب یدلاص هلذم ك اخ شاب
 ۱ ت AE هل كم ک لوا بو دیا تالاسد مت رت رج دک ةنشب . رزوا

 هرمشک دخوایم هدنرلارا هدا لوا یدلوب شل ت هات ین٥ دق عمط جد اقم

 | ءارذنم یرک هکیدشارارق هدنا لیا یماح كدعس معالارخا نوا وامقاو
 | .دلوفرب وك للا ق تانرک 994 هکر ردبا هلوا كرب رج یلسهی و
 مع هاسیدیاراند كس نوا ق ع3 كالس یاب و یدیا راشد ك

 ۱ رلبدرو ۲ هدااحو ی ی راراد ؟ خیرال اسهنسو رادان رادرتس یدنک نوح

 | یعالسارکشاو رل.دلق هلج هعالسا لها بورونک هنکرح یرالرف
 : رکا لاصیتسا یف مود هل هم یرلیلصا دوصقمو رلب دلو كلوب فالوب

 | یدینلوا مقاو هدنلاریرج ۳3 ر كن هلق لوا لتق كارهم ارز

 | هلیتراشا دعس حالا ةقاعراەلوا كالھەبلكلاب هلي موق هکیدلاق ز 1
 ٩ ك 2 مود بوراوهدادما « هرلنا هل رکشا دسا نب یدشا دلی وخ ن ملط

 هر راح هلا واط ےظعر ندمعک یابعع را .دروخ مو را ا

 هطرب تعاس نامه ریحاط یدلک هنس هر راک زر یحاط بودا ییدص
 ی

 یدنک هعلطو یدردن و ۴ دم. : رعف تو دنا ل صاو دیو ا هللا هرمن



 هم ۱۲ %

 راب دابا نارپ رت ندروغو ارت هرزوا رال یف بولواهدابان یدتایها ەنمود

 رک نال سرا یرررلد دسا یب هکدروک نوح یدنک سقن ثعسا

 بولک دنکر ح یررمط كلروالدو تیج رار دا كنج هلبایژراوسلیف ےجع
 نع راشادنرق دسا نب مو هکر دیماور یدتا بودا ادن هنموق یدنک

 هرزوا لساکنو لماکز بودا 0 یدوهج لادن هدداهج نادي

 بودا كب رص یموق هللا هءهشم تاک ده ندزو و و ژو هلوا

 | كن رکشل معک بوراب وڏ ندنرزوادسا ی یو رایدایا هلج هرافک ||

 | ىلا لوا ندم موق مع نوچ بجا طاوذو سوتیلاج رایدروس هنبلق |
 | رات السمو رلیدلبا هلج هلیا رالف ب وکج رکڈل رابدلبا هدهاشم

 هبط ٌدلک : یاسا دعس هکر اد دنا هدنراظتناربکت ی درد ز زونه نددعس

 E ید مالسا لها دکدرونک هتک رح هللا رب کحا هللا

 برح بای ساو راب دای هلج هرافک بود ( هلابالا ةوقالو لوحال )
 هد-تاور) یدرتود هدنراشاب یرلتعاج هدنکو هليګ و دسا قب

 هد راک دعا دص و هب هرم لدو ه8 ی راد مک هکر فاز لیک

 دصاق هورع ن ماع دعسررلددک روا یراهودو یرلتآ كمالسا لها

 ندنرلب وک رع كمالسالها یتیرابک ار كرالیف بودا هراجرب هکیدردنوک
 یرلیهنآ دعا نیو ےک ۳ هکد دنا ادن ماع سا رەر دتا لودع

 رد رلشلوا راوس هرالیف هک لیلضت هو رک وب هلدا مت جن

 تو دا لع هللا یحوم يا ےک ج سد را 3-4 مد د

 تسشزارمت هکیرایسب ز (تبب ) هک ہد هبت عرب رایدتا موج ندروغوارب |
 یا هکیدلنا ادن ید هرک رب ۷۴ تسارب رر هر یوسودرهز # تسحر

 كدا عط یی رلببا یر كل الیفو كاك ندندرا لراليف ن دها ور :

 تصرفو را داک ندینرادرا 2 5,)۱ هلم اغ دحو ده> یرولتآ كصاعسد

 نالوا هدنرزوا بوشودیرلنالاب سد رایدسک ن رایرانالاپ نواوب |

 دا واماشخا اننوک لوا (هصةلا) رلردنا هر لیاذو راوخ رراوسلیف |
 كماشآ نوخ هورک یا لوایمالظ كماشخ |هکنوح رلیدلبا لاتقو برح |

 تعجا مع هثبرارب رب بوکچ لاند هب راحت یدلوا عن امو بجاح هش راقلارا
 ندلئابف راسو هدنکو هلی و را زورشب نددسایب نوک لواو را,دلیق

جر لوں راب دشرا 4 "دام 2 ی رايش ق 7
 رل> و رو رلوتعم قعا
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 ۱ سم
 e EA یرا>ورحو نفد یرالوتعم یدلسق لک وءهرزوا

 هکنوک یکی هکنوچ راهلوا لوغشم هرات هبراتحارجات رلیدر دشالوا
 قفا یرالع یرو كل دشروخ بولوا حابص یدررید ثاوغا موب اکا
 قوفص طب وسو رکشل ةسعایفرط یکیا هش یدلوانااس ندقرمشم

 || رلیدروک نکبا رار د هلواهن اب یدب وقزوطندشناج ماش هاکات ریداب |
 نب ةت ن, مشاه رواک شلوا رکشا همدقم ورع ن ع۱2۵ ردرکشارپ
 ةدمع هلب ما هنعیلاعتهللا ییضر رع نینم واارمما هکندن رکشل كص اقو یا
 | یدب دیه ر كن مت هلع“ ر دادءا نولیف ادح ندنر ۹ ماشح ارطایا

 ٤ نب رکسعویدشربا بواک هللا راز ویش كم مدعم ندرکشالوا عافعق

 "| هورکرپ هکرلیدلک هل وشیدیا د رح رثوایولب ره بودیا تالواب یللازوب
 هجوول یدرواوا ناناس# ندوشرف در هدقدلوا حم هرکشا ںواک

 راب داوا لخاد ںولک هدعسر ا زویشسب كم ۳9 یللازو م اع هرزوا

 بواوا ی قم ھم السا رکسع هلا لوا هور ؟ لکم و د عافعف هصعلا )

 1 هتسارآرب هدر ؟یدادما رس ندماش هتع نم اه هکیدر دش رات راشد نر

 یرلنالسموریک هز "ادم هژبایزون لوب عاععف و ردک ر ENE هلل ارک تب

 بودا بلط زراس ندم رگسعو یدل :ا صا ر 0 هب 4 راع ها راک

 ح ییعازا حالسو یتکلروالد لاو نوح تاجکا شیوا ی

 ندنتوفص رافک س راد ید (۱ذهلث» مھ ید شاج مر ) رلیدروک

 | هکیدلبنوچ عاتف یدلوا یهنغ كعاتعفو یدلکوشراق بجاحخ اود

 | كنا هلتصرف لزج بولوا لوغشم هب هب راضم هاکنا ردبج اطاوذ ناک

 | یدایاباطزرابم هن ویدلیا هزاور همر> هب واز زمسعنامو بجاح یحور
 دتس هلب قم كعاعمفرلدا ندنر ذهارس كن رازرابم مگ هکناود و نازرف

 هند دم لعام جد نامط ن ثراح ندمالسا لها رلیدلک هن هلنامم

 رفک ییاوت «دنامز زا هعاة نازرف یدلوا منغ هثراح ناودنب یداک

 || ییاوب رایدلاقرمسیب هدنرللایرارادرمس مالسا لهایکیالوا یرارادرمس
 ٤ ران لسم یدلوا عقاو مظع رسک هرارمسک ر کس عه رللواد رع كلك

 | نیر ره بویلتفالق هلل اوچو لوجو لاعثاو لاجا یهود نوکلوا
 2 یدروش روک لوب لدل ٥یا ر ره هک هل وشرل دوق هنلکش مظع لکیهر

 یراهودلوابوداراوسرازادناربتو راراذک هرن هن ررزوا كرهودلواو



۱ % 
 رب دلیا نیسیعد راروالد تواب ۸ ندرلسراو دنقارطا نوا هراجو ةا

 هش رزوا رافک رکسع یراهودلوا هلابب رغلکیهو بیج لکش هد |
 توکحروا هدکدروکیراتفاق لوا یرالبفو یرلنآ كراذک راددروس |

 هب ع لویخ یرالرف كلرلنا نوک یکنود بواواناشب ر ه-مناجر یسیرب ره |
 هنن رالیفو هن راا ك رکسع یراهود كرانوب نوک وب یرلشدا يکيدا

 هد هلج ره ویدلبا لج تب و زولوا هرافک رگسع عاق نوکلوا رابدلبا

 ترسم هلا یودد كلا رلناس» یدلبا ح ورح یر هاو لدق رف اکر

 مافتنا ندرافک هلباراذک ناج * هرو رادبآ و جورج اولو حاهتناو

 1 ,درسوک هب را هرزوا لاو: ول 8 هرآ هند فصل نوکاوا رلب دا |

 ندوب رام قد رف یکباره نوحما تحارتسا یرادعتعاسرب هرکصا دنا

 لخادیفو كن زام هلب واو لئازند ا٣“ طسو بافآ هکنوج رایدکح لا
 قماد تالروالدو تعاح درن فص نادرکو د رم نادی ورک یداوا

 هراناج نما غ لجا ماهس رباط رلیدلشاب هراز راکو كنج بودیانایهرد
 هنادهاح عءاسم نس ادن ( عرذح اوذخ) بيغ فتاهو یدرردشرا

 زروک و یدیشموقهانروای اک عی و یدرر_ دنسیا

 نک وا هک ردلق) یدیدعلج و شاب هنشزرمسلزامصهو لاطبا لاب وک

 یدب ارومشم هلا تعانمو تمامشو تعاحو مرگ هدست ایه برع هک ن

 برح بوروطسوبح هدنرب كن را هرب تاکشوک یی داوا نکاس كل دعس
 هدلاتفونرح هلانارادمات نازراممو رارک نادهاحویدرد ارظا هاتف و

 یدرکح تفشاب هنعد دل وا مورگ ندنداعس تعقاوم هرلنا بويعو هل

 نامارعرکا بوایقزا واجر هندلو ما دوخاب و هنسهجوز دعس رمالارخآ
 لا نایب و دهع هغهروط سوب و د-رع» هدنرب ںواک ورک هسررپ و

 هدعش بودا هراعتسا رحالسو نشوحو غارق دوس نوردنانا

 راوسهنغارمسق لدعسلاحرد یدلوا هرمشط ندلکشوک ذیفخ ن دمرویط

 قلناوله» و م تولق رازراک نآدیم مرع بویک یحالسو نشوجو

 رازراکرب نک نڪ ولا هصعلا ) یدر و نداد ال روالدو تعاصو

 تاکشوک هک ارل دب د ن رذاو نيس اکا نع دو تسود هکیدتا كالرو الدو

 هظح الم یئزرابهكن او یداوا شودهراوسقلبا لوا یرظد دعس ن دهان

 یناراوسو ررکب هال ےب و كراوسوب ید-2ا دا نیک یدنک بولا 1

 0 4 وا ¢



 هدر او مز, دوخ نوا راتوط هما تهداشم هوار اوس كدعحودا

 ردطود ر ہد: طإ رہ ققارسد اعلب مزب و رددیعهو سوی هدر هقول
 ندمور رکشل یراوسوب هکر لیدلبا نظرل ضد و هلوا صع وڏ هوانا

 هعز لوا ج د هفناطرب و ردرب ت رم طخ و هک رل د z۱ یرلرضعد و ردشاک

 زدشعنا ندا ء٣ا نوا وا هرلذم وه ردکلموب هکر لد دشود

 نعگوبارلبدکج لاندهب راحت قي رفییارهیداوا نصن هجک نوچ سد
 دسحو دیو تدواعم هکشوک نوحا كلا افو هناعب و دهعیددعا

 نانلوارک ذوب لنگ ورا یرلیص ەد ند رات لها و یدروتوا هدنرب بوریک

 هک تا اب مود شاة نشور) رایدلباداربا هرزواقلوا عقاو هدلوا موب یتزرابم

 یارسوبیروج د مالظ كن "ر هلبایرونواضلقصم باتناهج تاتفآ

 رلددد سا نشور هزءرمف زورلوا یدروتوک ندنګ س سا صق لرورغ

 یسودنک تاذااب بولوا فقاو هراکو لاح كتو یا دعس نوکلوا
 جزو نوسر و ربحیارجاکسیاعل قحیدتاویدراو هنناو كن ویا

 هب راع هل ارد نوک یکنود نوا هکوزاب و تسد كن سد منح

 یب روق حوتفو حه زوب رلتسودو كدر و قیداد تالرا هدنسهکرعم

 یدعا صالخ ندندیفو سح بودناقاهاوخ رذعرفاو اکاو لد>

 ند مالعا ءالعا هک هار یتا تورو ماعنا اکا یال سو بسا لواو

 نی زغوط دیفمو سوغ ینا نب هیلدا رازراکوكنج هل وب هلاراقک نوح ا

 نڪ وا ن نتا خد بدو بذا 6ا نوحمآ رخ نرش د ءا نەو

 هک هد تقولوا نب یدتا وک ندعینشحا لوا هلصالخ او قدص خد

 ارجایرشدح هع رزوا ےب مدردلا هدولآ هلا تیبح بآ لوا ےک

 یی لد رالرق ره طعن دتصعم تاک رج ی هلبا بید اوتر اول

 كج هع تاو تز مولا دعب نوابق ناتعلا قطعی هک هدلاح
 الث ینعلاتش نالوا مان آ عوج یک مارک یاشا راس د ن كدلوا
 هوس مول رد:ایوار) یددد نزعاتعجر کا دعد نم هکمدت اقلط

 بوکج هلحرب و ادج ندرك نباتا یدشک ورعن عانعق یسک
 هسروشد را تواک مشا ه لد هح ابصرک اید امانوابق هڏ ةنوایرلنا

 هق رف هقرف هدنروصكاک دیدح دادها هرکشا حابصلالدالاو دارلا وه

 هکنا طرشیاما فالو قطع م هرکءںواک هرزواقباسلاونم ح وف ج وف

 < ۱٩ $ هک ثاات



# ۷۰ 7 
 نو قاح ها هطساو ودا هيلو ا فاو هو یری ند رز هب ذم دعم ول

 تواوا حاص نوچ را ليد ماعهاو مادقا ەدە راع ودنا لیک 1

 تدا كءاقەق راد داق سارا E هر اعم ف وعص ندفرط یا

 هکر لیدلبا نط هلو ارنا رلیدلوا رهاظ ندنراک نادم لوا ج وف

 ماست ب واوا هدابز قکوشو توق رلتا یدشرا هدادما مساه گن

 كع امید راد درک نتا د ہم تزرابم لردبا نال وج هلا راهظ:_سا

 زونه بولوا ق>ال هرکشا هج درا یربر, یا وفا هرزوا ررحم لاو
 كع اقعقو ی دشرایواک یجدمشاه ن دلوالخاد هرکشا ی وفرخآ

 ض هورک رهی دلیفوو رک هورک یییاخا ید لوا بواوا رادربخندتعنص

 رکن ی دشربا هنهاک ۳« دعس هلءات لیل مشاه سد یدیارا شک

 شورخ ندروغوارب هلارورسو حرفروفو مالسالها ی دکج یییدیشد
 ه رکصخدنا هدراطء لاق لوا نوکلواو رابد روت هرثا تالف یربکت
 ۳ رکصادنا فت اسم هرکصذ دنا هب را هل>امرو هنس ہرکص دنا تاما مع

 قع“ وق تاو قعسروا هل ار و قع او لوس روس یعل سم راصم

 رل دلا ناشد ر نفودص كعج لو هکلب وشرل,دلق هلج دنا هس كہ

 ی دروسالد هتینعرهت عضوات یم ها سةن مشاه هک راردبا

 فوول وله هلتسا کر تلق ںولود ورک لیس اض توم ) دج اد وءااو )

 نوک یکنود كنم راتالاپ رالیف دهحابص هلک لواراک شو یدروس
 لاجا یرالبفو رلب دا وا لوغش م هحالصا ی رلناغروا نالوا ع وطعم

 یدقم تالوا قوچ راب دای قوچ یکیا بولیق هتسارا هنب هللاقئاو ||
 یدرارید برجالیفاکا هکیدا لیفر یمدقم كنينا قوجو ضیا ليف
 فا ۲ 0 لاح ] رحا لیفو فا هل اعم كععاعو عاععو یضیا ليف

 دنع اجر ند | یصا مود ک زا ی دی ورعرلب دو هنس لب اقم كثب دسا اا

 م» را کا ن سا ق 5 داج هر شاو دیا تدا رھ ك هظد ر یدتسا

 در هکر دلاعحازکس راتوط ورک ندعدو ی کم دو بواب 1 ندءافق :

 هد لص سد ی ا قب كن و دک رووا نس اجر وک ی رووا

 ا ناح هرن و نائس نعط بودا هاج هراذک فص ی e نها هوک

 ام اب هم جوف ارارشا عج لوا هب رادبآ ریشم” ب تریصو

 ےس

 ٭ كلاس ¥



 ت ڪک

> ۱۷ % 

 | ها كورع ندروغوار بولک هنربغ ی رلراف سرفی دلیق كلاس
 ۲ ناهن (رعش ) هکر دشوا هه رب یا رو را بغرلب داوا هجوتم
 | هکردلعت )# كاحاکج ج ززادب ردب نیمز ## كاخرد ی ور ارایه دش

 | یدلوادد ان هدنحا راع نک شا نایعا یر د»م ن ورک ەل رولولا

 كاله بوشودو بوش را جز هنآ ینیدلوا راوس هدنساشا لاحوو

 هنیم ز ندنس هناخربای ودنک بورد تسج لاین ورع ی داوا
 تاعا تتشرط لفا ی درو هد. یسل رب ندنرلسراد کو ی دلاص

 || یتردف كنآللوا هک صالخ غانا ہک دنوط مکح لب وش غانا
 ه ده ام نسوزابو تسد توق هبت مم لوا لو ع نوح سراف یدلوا

 یدلیا رارفب ف یتشآ ندنآ ییودنک ندنسوقروفیناجنابه یدلبا

 ی دلک هرشط الاس ندنسارا كموقلوا بواواراوسهت |لوا ورع
 ۱ ریمل ی دابا بلط زرا ہم نورک هنا دیعرا وس ر ندمعک رکشاو

 ى“ هثحو رصد یماق هک صخر مان ۵4 ن ربشب ند السا ىلع ۰

 یدراقیج ندنفالغنغیتو یدعیچ هنب رزوایسهنیس بواوا هدا حد"
 ا ولغا هنغاشوف یرالو كم1 كنیم «دلاحو ودنا لتق ینآ کات

 ۱ ی دروا نل و هلا لدو دنک بولآ هلا ییا لوا یدیشعودندنلا

 د ره د یکیانو'بودباد زب نە عب یلس لوا هرکصا دناردبایوار

 1 هک .دروک بولا از ءعاوابحاقوهص ۶۱ لب وس دصعلا) یدناص

 : هلاجو عاههفردرو هه رطخ و فو ما ندشساجرلناب وا هم ر

 رلزاسم هلم اظ ده>و دحو ماع” او رال نسح هکرد ردنوک ربخ

 راقوا معاعو عافعف سب كدبا عفدینب رش تاليف یکیاوب ندنرزوا

 هلبان رف رخارب جد لاجو رلیدا وا > وم هضبأ ليف ںویل را

 رالیف لوا رزادنارمت كوابر و رل٫ دادا نییدصق برجا لف بواواایهم

 و رط هدا وراوس یرلد دلیف هداقآو طا كراك نوعا قیاج



3 ۱4۸ ۶ 

 هنسوغیق یراشابی رانا هکرلبدنا هبت مهلوا رلیدلیف نارپ نب ران رهدقوا

 مص عو عاق رایدراو نیس هر و قیفد تردلوا بودبا لوس

 راب دسلبا هلاوح هد راز و ڪک كضبا ليف ین: رلقوا یسیکنا ره

 هک رح نشاب ضبا لیفیدلکود هرارب وص هرد كلن رزوک هک دلبا

 بوکج ج3 عام. ی دپ راح, ی رانابهگن نالوا هدنر زوا بوروتک

 لاجو ی دتآ كاله یا لد بوروشود دو بولاح قی رفشم

 برجا لرد را.درتسوک فرصت لوا نام هب رجا ليف ید ب رد تالاجو

 ی دتا e هنس وریک قراترب ی زانو" یوعص ںوردنود یول

 تویعا فو و هدربرب هک راو هنادم بوذا ٽعإ اتماکا یخدرالبف راسو

 یدا شعذ هدنوجح ی ر رھ راب راهح لوا رادنآتبس وایوکر یدتک

 یکنج لبف یاتمه # درخارواس* ف مرد هک یردفصنآ ( تس)

 رلب دتلج وب یتبرللع تعاعصم نودبا ھال ریکت ی زا ندروغوارپ
 رل دلوا لوم هر 4 راع EEE نوکلواو

 هک سر لتقو رب رهل یا کذ #۴

 دصا رفمالسالها یدکحتلط درب هن زوبلاع بول را هک نوح

 لع هک ن دو رط یکا هرکصا 1 راک دتا ادا ناش عو برعم هولص

 یک یکنج ناریشی رزرابم لرکشا یکباره بواوا هتخورفا ع وعو

 نعطو ريشعتترض بولوپ لام شا لاک هنراششنآ راب درک هنبریرپ

 یدشربا هفورع 3 نارکنهآ یادص نارکژرک هد صورت عفدو هرم |

 عا رفاربص هب ولو كرلنا سم هلع دق فطا شضصکللا هلو هر اھ قح

 باوص مهلعو یدجروس ندتعاجس فقوم ی رانابیابا یدروب
 ( ن رفاکلا موقلا یلعات سصناواتمادقا تو اریصانیلع ع رفااتر)

 ی دردشړ ا هخ رلشوه شوک ادد وم نانموم نوع كىسە رک تبآ

 ی دیشعام روک یناثم كنآ رکره هکب دروک هلع ور ۳ لوادعسو

 زا: ره تواوا مطعن+ یاوصاو رابخا كةلخ ندعس رو دعسو

 با رح ه دهایس بش لوا دعس ی دیشعسود هنس وفیق یاب ودنک |
 ندزادآ وز وس A یاجر *یروفاک 3 نور ڪڪ هد رضا واعد

 + ردناکلا 3%
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 | ی دق اب هدزای رم تب دوبع دوع هزابنا یدنوادخو ی د ردناکاا 1

 جک ءاجدقفا ر ت نآ ) یم هلیساضتعم ( ءاسفک هللاب ناعتسا نمو )

 یدل وا رهاظقداص حشا نوح و یدر دشر ایت هد( حلا 0

 | هجا السا یسعع یا هک دتا ادن بواوا لوبقم یساعد دعس

 | ید تعاسر نیمشم کج راتتشءو زو :PEE هک ردرلنوک 1

 اانا ) سو هیلع هللا یلص تالسر هاش دی اربص 1
Sg ْ 

 : رد رلرم دنا لیمک فاما نایشو رد رلشادنرف رص ور ضف دکبج وم 1

 سصا خاود ندیهلا فاطاا بهم ردرل یه دبا م یتاها دیحوتو

 1 هلوا رفظو حف زور نو کو د-کم راموا مروبهدنا ( هایستسا یولانوعو

 ۱ بیزو ها ییمایم رکن رود و۰ دجو: کد روکذم یس زس یدج ندو |

 EIS ر هدتطاب ك زدن داعس لوا ندعاتسا مالک و دعس هلوارفو
 | ناراوس مرجال ( لوصنم عفنا لوقبر ) یداوارهاظ یخد شورخو |
 | شوک یعصتوب نز رمشعو نکش رکشا ناز رابموندب لیفو نت وک ||

 رکشا بودیا داهنجا و سس هلبا لدو ناو عاقتساواغصا هلباناج |
 هلیارا درک هتعاص رادبآ عت *هلتصمو رلیدلبا هلح ندروغوا رب هراقک |

 | رايد روتو" ندانروا یی رلاطو ییبثواو كرشرفک كنژ كنیع الم لوا |
 | بواوا ناسیمرد برح "هکر ەم راغو ناما نب رضو نعط نانس

 | هبا ربک هوه تالفرود نوج راب دلشاب هناروئو نایلغ رکشا یکیاره |[

 زا ندل ابقاو تداعس طس ویراتلودناتفآ كم کشاو كمر یدشربا |8

 |" بیرو كش هاش ییبیغ فا ی دزتس وک لی هلاوزتنکن هحرد |ا
 | ف وفص هلیسا دص ( مکق ال هات هنع نورفت یذلا تولا نا لق) |
 ]| همدع یارک یاد هورک لوا لجا تاذل مذاهو ی دلیقا دنهبادعا |

 | ذلک لەجواھورت ل دونم هداو هلع هتایکس هللا لزناف) ی دلاص |

 ا ی وعض» كنس هعرک تیآ ( ايلعلا یه ههاةلكو ىلغسلا اورفک نیذل :
 هذ یینکت لر كلا ی درود نوک لوا متر اهافنا ی دا و ۱ قە“ :

 ۱ 2 دکح ناماسر هذ رزوا کات ورلب دروق هن رانک كل ءتع

 ١ و هرس امدیو صاو> س ءا تو رولوا دلا ناباس لوا ۱

 7 نعلد( تاب )ی ۶ وس وچو 3 وظهوب ندنزو بضغو
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 ۴# نایاساس تک دش هربن نونح ;Ee ناه> e مدش ن ازا 3 #

۷ ۱۵۰ 
 سس سس

 سس اس سس

 ۴ رهم دب ريب اهز ا تشک مرد 9 رهس نادرکتشک افو ي نیذح

 یراددا اشا و لاح ندنرلدا دما یدلبا صا هراک زور انە قح

 قینوبع یایعا كراعفو یدحاص هتقرافم ةماه ك رافک بور دلا

 ندنرارب را تا ف ی ررلد VDE لهاو یدرداوط هدا قاریط

 لوا ندرابغ ترنکو یدنآ هنس انروا كنب رل ےک بوراپوق

 بوأوب تصرف مالسالها یدلکچ یم لیم هشب رازوک كراتریصب یہ
 هلم اشا نوح "ین نعطو ماسحو برح بسط ب ول توکو
 هم. رمصمو هراوبلاراد بن اج ن:رویط یراهثسخ حاورا كمع را"

 بک ارم ك: اون لها لواو یتالساو تالآ كيالک ل واو رايدر دتا ن اربط

 ا یدنک توروتک هگلئو قرصت هطرح یتناکرو تناشحو

 بوراپ وق یی رابانطیس هو> كع“ ر فصاع میر لو اوراد رد وک هن رل اک
 ن دن دلکتا روات هب یو نانا توارح یدیشمآ هعیتع رهد

 ور كن رارطاق هن رخ ولکون ههر دو را د بوه اا

 | لابقا هنناج نخ كنم هتشک رب لوا هلتعاج رب ندررداهب عاَقع
 مطق یر مدا کول اا او یيددشا هان كسر عل ع نی لاله رلد دا

 همز ی“ هک اتش رس ر بوشود هنا وا كعسر لو كجا

 نوا قمراتروق ناج ندنتلعل همدص تاکوب لوا سر یدلبا قرع
 همعلع ی لاله یاعهردو عاش ا وک یدا هب وص ی ودنکک

  E Erهد در وج د دی یاصض3 هر رک نمصح ( تب 0 ردنشتا مطا ٠

 هد ۱ زین دو مر دم 3۴ دو۶ در> زا هرارت راکب

 ۱ فتح اما لاو 4 ۵ % دی وجم د وخ م بآرد هراصب

 ۱ یدراعیح هرشط ندوص توان هثعارا نوع لوا بولت ر

 هبءبن یتشاب و یدل یا ادج ندنذت یتشاب بوب وق هنس هره> ینب رخو
 هنشاب كمعع رادحات لواو یدتلجو هدنآدیم یک یاعاراد توکید

 یتسادن لت كتسر بوغیچ هن رزوا تخ كسرو یدلبا راد یان
 هليا لاله سر نوچ هک ر داوا جد تیاوررب) یدردشربا دعایی تفلح

 هدناح کالاله ی ودنا کالت- سد شاپ ل اطب لوا یدلبا دصف هل اق

 ۳ پواک تسار هناکر تالالهریث هلدااضف یدلبا هاو روم

 ِ بووک ۶ ۳
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 ۲ بودا هلج ییسر هلدا تّصع جد لاله یدادا تیاصا هنغارا ب < :

 || یدرایروق ندنایح دیق یتشبسخ جد د ۲ اط هلدار اشنا 2 مر |

 ۱ + راما تیج یار ا ) تا ) یدلبا داتشنا ایا و دها دبلاب و ۲

 سراولا نود # معتسرذا ةع رهلا ةادغ # مال ایت ةمركم تیاو |
 || * مدقلا نطیب باکرا قشف ## هتلندةذ مهسب ییامر * منا قوس |

 ۵ اس Ee ملا حد یاب تناک و %3 هخ وفا فیساا ب رضاو 1

 | بواوا لزل تم یرارارفیاپ یدلوا مولعءو قفح عتسر لتف نوچ همج ||
 ۱ رب دوا كلاس هرارد قد رط دود صو لود-و دورطمعو ر وهدء

 رلیدستبا ناور هداج مدع ےلفا یرادرت دن مو لوا دلداراوح ود

 | بو برید رب ندررفاک لوا نعومر هکیدرولوا هاک کر دلوقنم )
 : هتک رح الصا یدرولاق بو ورو هدنرب رفاک لوا یدررعلاح هر ڪڪر ۰

 | قوجو یدردبا لت یرفاکلوا بواک نعوم لوا یدیا زاوا یا |ا

 هش رك رذاک یکالوا تولک ت هرذاک کا نومەر یدرولوا هاک و

 1 ندنامسا باح هرو رو-اوب و یدرروا یو كل رفاک لوایدردا رها

 ۱ سوتیلاح) رده رهاظ تءالع هنغد دلو اررقم یلوزت صاخ دم ان هرانموم لوا :

 نام السا شل یزد تو رول هتع ره هلرارشک عجر ندسرفرافک ۱

 : بوشلرا هس و ءااح بوباح ندع هلبارا وسزویح وا یی هبوج ن هره ز

 1 سازد باطلا ۷ رارمطو یدابا ب3 ییلسو زاس و یدل :

 ۱ رشوان اھت اس یر ینہ داوا عص رم هل ارهوک وردو ن مهلا

 ۲ یدردن وک م دا هاو لاله دعس نرضحو یدرونک هلا شک لوا

 زونه بدنالتق یتسر لاله هلیف یانکتساوراعسا ندناحكعسرات |

 هنن رطل دعس نس هد مم ند كراد رع لوا یدیشماع اذخ او بلس ینالس

 : یدروک هدا وا هک دام یدنک یراد رم لوانوح دعس درون

 : لکن هلا درسا ول لاس را تودنا عدعت یینادز ر کشو یایردج

 1 هدج تحاوتیفوتساال ۳ * ةرعش تہ م لک ق یل نأ واو (تس) یدلوا ۱ 1

 ے ر وک تت هک م دک ھھھ ج

 خر ی و



 تسسا
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 هیسداقویدنا را د كب شع قوق كئرک رابدتا موت رام وم نوحو

 ةالغوءرفاو لاوما هدهعلق لواویدلوارمم نوکلوا یف كنسهءاق |

 یدوادولوطد وط هکر هناخ هجو راع نیلمخ و راس نیارخوهرتاکتم 1

 ندرلنوبو ر یک ورنا قشم دورا یناعو رلنا:ةةدروعو راهرز
 یدلوا تی هرات سمی ڏنا نور نددحو دع هکناوداو ثال اادعام 1

 كما | رسد راک بولوا هدابز لود كمالسا لها هلا بسلواو
 لوتءمرفاک كم نوا هدنس هک رده ه را نوک لواو یدلوا رسک: قلوص

 هدرارفنیحو ادعام ندنالوا لوتقم هدررهلا هلو هد دهد اس مابا یدلوا

 هيسداق ردبا رابوار یدلوا لوصوم هرقسرقم رغاک برق هک زوئوا

 ندرلزاتمو رد عرب کس : قر دید دعكرافک نالوا لوتعمهدنسهءقاو |

 هدنوک ی یف ده اف ررهاا "هلياوزوي تك بکن :انیدک وا ندر رهلا هل

 (:داژو نسا اونسحا نیذلا) ویداوب UT هبت رهراكبب قتلا |

 رارفو رابدانا لا اسا هتل ود ی زارحا ی دع وم كنس هع 7 ٿ٫ 1

 هرگصادنرلک داک نون ود راراوس نش ود هد رابعع ل راک ن دبا |[

 كْنذَوم لوا هکیدلیددعس یدیشاوا دیهش نذوم یدشرا زان تقو |

 تعاجرندرانلوایلباقو تفایا دء فر بصنع لوادیلما نییعت شیرخآ هشسرپ ۲

 نال وادوعوم هدنس هل اهم تاکترا ین مدح کالا دوم یتعد یا لوا ِ

 یلاعت هللا لص تلاسر ناطاس ترضح هک هللا لاردا هتلیضفو رجا |

 هدنرظن دعس (فعلا مو اقانعا سال لوطا نذولا) ردشهروم سو هيلع |

 بلاط هننصنء گالنذّوم یسوره یە رایدنلجوب نرادادعتسا ندرک |

 یدیلکد رهاط مر هجو هن رژوارخآ شو ندرلناو رلبدلوا بغارو ۱

 یتعزا-ع لوا هعرق مکحو راهدیا هعرق هکیدانارارق هدنایآر دعس |
 كکشوک لوا نیدنسمو ددک ات یدروس دعسهرعصتدنا) هلق فرطرپ

 كکشوکد عس هکر درلشهروتک رلدواررلیدرد: | هسوبق كشوک ندنوطس ||
 نامع» و نازرا-ءهو یرارادرس رکشاو ءا ما ی درونوا هدنسومق ا

 صو نرفآواشو امد هنر ره دعس راد دلکهداب كرابءو تبشهد ١

 تقفاو» هرلنا ويعود تاذلاب هدهراعو نیدعاقت كنودنکو یدردبا

 دعس هرکصذ دنا یدلدا طسبو دمت ییرذع كذکب دم.دیا تعفا رمو

 < ربا



 و راد

۹ 
Kor $ 

 ی للامتیادخ یان و دج بوزا بوتکم هدناحرع نیولرما |

 نیو لسو هلع لاا هللا لص ییاسعطصم لح تر دوردو ۱

 ۱ ندهاش بذاجو یید راحت تیفیک لا رلندورکصا دک دت اادا نما ریما

 | یغیدل و رفط هیادعا هلرهیفوت لءاء" الا لو یادخو ییکددشربا دادما

 یاد لع كل رالوحعم ندرانتدو تسودو یمج کش تعرهو یتسرلتفو

 رابخا هسدا هن ره یر كرلتوب ندنرسمراس>اجدو ی هیسداق عو :

 لاج الا لیس ییسع م دقه ندل وص و هل هن دم یربخ تراشب وب |

 هصلا) یدیشاوا عباشبولوا عو« ندرل نج هب هن دم لها راربخوب

 هنعج كياودو بکا محو هعتماودونو هحتساو لاوماات یدنیا رها دعس
 رارمط یدلوا لصاع غارف ندنعج هل راروک ذم نوح رایدلوا لوغشم
 || هل وشدءسهلوا لزودنک صوص یاو اک شفرد ەکىدالىد باطل انا

 | راد كی زوئوا هزارض هدنس هلاسم قاواک شفرد هکیدروک لوقعم

 || نیح ور هدناتعسقو لاخدا هعانغراسیخ دی ینابواک شف رد بواب و

 | عوسفن رانید كيبزویکیاو كيب هرک كيب ییستوق كلا رلموقم هدوسقب
 | لق ین آ هکیدیا هد هتم رپ یتوف كنبلسس كس ونیلاج راب دابا
 || دعشراددلبا هعزانم هدصوصخ لواناعکار اس هلا هبوج نهرهز ندیا

 باوج ندنمولاربما یدایا ضرع هرع نینمولا ما یب دعواو ت روص

 هع زام لح عاسنم یلاشعا باس لوا هروالدرب یک هرهز هکیدلک

 | فاو نوجا كارم ارز ردندناسبجاو* هلچ تباعر اک | ردلکد هشاضعو
 حایتحا ماسء هراروالد یلاثما كلا ردراو رشک بورح چد قج هوا |

 || نوساوا كنه رهزروک ذم باس نوساوا علام لب اندک یک هسلواررفم

 | مجلام ردقلوا رلیدتبا طبضو مجج هدلحرب یعانغلاوما نوسچ و |
 | رلبدلوارحاع ندنیعت نس هکاذف كلا باس ا عب سسنایساح هکیداوا |

 نی ردو رایشاد كس هرک كي زويتلا كعسر هدرک شالوا هک رردبا) ۱

 | « راك قرق ی دروب دعس هرکصذ دقدنلوا حارخایسجخ ی دیاراو

 | نواو دقت كب یمرکی هراوس نالوایئآ یکیارھ رلب دلبا ست یلام لوا
 | ند راساط شوک و نوتلاو یناواو فورظو یدلبا تباصاراوط شاب |

قوچ هلا مال سا لها ندراءاج عج سو
 : هکبدرواواهاکو یدرمک راهن 

 فو ر



۱ % ۶ 

 و كارا یاحلوا ی درر ماج ن وذا هللا كنىشىكر

 خا نم ) ی د ردنا هلدایع نودا لیم ه نقل اب وافص هلا یماج

 نعنع ہرا( سم روفاک قوح ه دهءواو لواو ی دارد (ءاضب ءارةص

 یتلیک رپ كروفاک بودبانط زوط یبا رلتیلب نکو دبات كروفاک یدلوا ||
 || ینایتفو نایبص كم السارکشلو ی درردا هلدابم هنایکرب زوط یاس |

 رلذ رشوراود هج راهب و ی دراردبا ریس هدنسارا راحو رو رالوتعم ||

 هرات الف قان قهر بوتلوا توف زونه :ندرانالسی دار رز و ی کن |
 هش اشحرپ بویلوادمع زونه ندررفاک و یدراررو | ندرلن رہ لوا

 تراشا دعس ی د رار رات روق ندنایح دو هلا برضر ی ران الفقاب

 هفیح كرافکو رلي دابا نفد ییادهش هدلم بان رات ی دروب

 ه ورک لوا ماهب و عایسات ردوق هدارهک للا ذدوراوخ یی راراد ره

 ی راد ص) بودا ماعط هر دنک یب راداسفرب دابا داسفاو ا

 ءلزدرتملوا ین دص كنءالک ( هلصایلا مجرب یشلک ) وز هدیاافیتسا |
 ندارارف هک راشهرونک هدتاور ) هلوا نشورو رهاظ ه دنس هدام

 هل وب ن: راز وسو رب دلوا عج « دعضوءو را كی زونوا ندرلنع ره

 یربخوت بوراو هه اک زاب كا هک هلا لاحول ر هکر لیدتا هدادرارو

 ورکه ریکیدلک نامه هک ردوت باوصژر هدب اایح هکمردشرا هیارسک
 ١ زوهدیک نولیرف دکل زااب توروآ هن کجا ترع ی رع دنک تو ود

 یدشرا هنععت لدعسریخ ول نو زولا ماقتا ندنرگشا برع دوخاب

 كب نوا نودناراتخا ناعم یاسوررفن ید ندن رارداهب یدنک
 جاف هنب رلرزوا راد شرا هرانانوج یدلیا ناور هبناجلوا هلاولنآ |ا

 ها دعا یوعص ی راو د:ک هلا یناعسآد نو یار نوع راردکح

 هورک لوارایدناق هرب رب بوراب وق ندنرارب ی رانا هلا هل جرب رابدروا
 ه راو اراد بواوا مافتنا غین محط رفغ جو رشک عج ندرب رش

 نرلناح هل خ زرا ره بولیب تعنع چاق جد ی رادعءهر رلد دّشالو|

 رکشلو رلیدلواریساو دیقء لیلذ وروخ جد یهورکرب ورلیدایا صالخ
 مانشو حوتفو ولغابیب وب ی رادرمس كرکشا لوا بونود ورک مالسا :

 لا وأ نسخ کلام لوا ی ران سو> دو بس رل درونک هنتاق لدعس هنا ۰

 دعسراوس هزاجلوانوحو ی دردنوک هب هن ده بو دیا مط هر ففن اس

4 A 



 کرم و
 یرابع ربخلواو یدشربا هه دم هلا مجفربخ دصاق یید نو رو

 بور دشر ۳ ذهب رش عع» لیاطخ نب رگ نعل با ىکا نمد نمجا عع“ لوا

 رةطلاو لابقالا ےگ ادق لا سهل هشار) هن 9 دعا ادن هلا ادص وب

 | بودا ءدقت قحرکشرعنینمولاربما # رشا كايا ع ىف لم أب ناکام # |
 كلا هن دم ل اهاو ی دلوا رشد تسمو .كانحرفور ورم به تیاغت

 ر حرفو ترسم ی هلچ و رلب دادا كراو هنا بوراو هرتم ز اللم

 هل | نو كرم وطنم وب وهلا ییا ردج ۳ رانا نودا راهطا

 هدزم نا هک ۴ تساورماشف ناجرکه دژ ناب ( تدب ) رلپ دلی لر

 4. اس ی رک تیام ك دی زالعترکش نیل )و # A شیاسآ

 هرفاو دود : بول ی حد 9 هک درآ یر رزا ر € نا ان اح دعس

 یسج كنعادع هیس د او *هعلقو كنا: ی کش 2 | تسروک هراکت«لاوماو

 لام لوا هنع لاعا هنلایضررع نینمولاربما راددردشر | هر هن ده یدا

 ندلاملواراصااو ر اھ نک سه و ارد ید | قرص هب ھه خقراصم

 فو راد س قوح اکا بوزاب باوج ےس هدا لد ڪس و رادد]واراد هصح

 ۱ نوحات تحاسامالسار AAP یدابا ےکح و یدزس وک راتلرادلدهباهت

 : لدا ین دص نا ادم هعق دال وار وم ڭا ادانراهدیارارق هد هيس داق

 < ناس و ہری ےورهش ندزکان رک ذ #۴

 ندّمعان یدروب ها هنع یلاعت هللا یضررع نین لا ما هدلاسوو

 توراو هشاح هلا یدا یسل رب ند هللا لوسر ںادکا 2 ناو رع

 ینس كن هیعاد لواو هيلا ره شرب هدن :اح اس ارد هده یح ان لوا

 ناع لوا كم رک و در طا لوا هکب دیاوب
 لاطخ رعباعحا ودق ید نکم ی راتیک , تولک هتفرط دنه ندئلوب

 نالوا یهاکرا رسا درومو یهلا ضو ط.هم هد لا هللا یطر

 هک ادابمهکیدلوا حسن رعنعم لوا هن ریطخ ر طاخ هلو او ریت مریم حوا

 را هيلا بلطددم ندرلناو لبسوت هت رلب ور هایسدنه ی رازور هربت مگ
 ( عوقواالیقرمب دتلا ) هکیدلید سد را هوب تم وقت هلبا تنواعمهش رار رب و

 سشتنم هدفارطا لواو هلیق دودسم قد رط هدنفلارا کن هقناط يکيا وب
 نی زر یار هک اقح هلواادیپ نمامو عج رب هسمالسالها نالوا
 | 3۶ یادخ ماهلا ودشا سرق حور *هثفن ( تس ) ی دیشعا نیم رکفو
 | .بجوم ناورغن ةع دصعاا # راذت درک وا هنددناو رظاخرد هحره
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6 ۱ ۶ 
 داتساو ینواعم تسارفو تسا ہک لها راک لوا نوح بود هلنام

 یدشرا ههاعا هدب لوا هدنامز بە رق هل حوا هلا قنوعم رالءاعو راس

 یناوجو فارطا هکر دی و اان هدعطوهر ۲ وهکنارابدید هرصناوا 1

 هب هبتعنوج رارید هرصتهرب ییشاط هلوةلوا برعی دا قاشاط یلکود |[
 كلا ماع قلخو ی داوا لصاح عارف ندنیص#و تراع كن ءرصب

 نط وت .دنآ بولک ندفانکاو فارطا راب دتشا ینس هزاوآ یل روم |
 نطوتهدنام ززا هل-غاوا عقاو قوج هدنا تراجتو هلءاعمو رلي دتا |
 ی دوعسم نب عج اثسمو رایدلوا كلام هراعش ییدوقن رلذدیارارقو |
 یدلیف تعحاره هیهندم یدنک بودیا بصدرما ههداب لوا |

 ید ردنوک یی هبعش ن ةربفم هشت كنهسعب نیم ولارما هرکصفدنا |
 باكا صعءب هرکصن دک دا تموکح هدهیح ان لوا تدمر هربفع

 هدشنأف ءانب تفالخ بانج بولبق مهتعینا هلروع هشحافرب ضا رغا |
 كن هرمغ» ییبنشنرما لوا ع رشلا بس نوچ راب دارو یشوینآ |[

 4 ندیا ییاوعد لوارع نینم ولارما رایداعاوا راق هناا هشرزوا |
 ه دنقح هربغ» یسا رف هک دنج رهو ی دزویارجا ییذقدسح هنب رزوا ||

 هرم هک هللا هطساو لوااما ی درگازب و یعودو كعد شرما لوا

 بول سم ندنا یعسرتلادع بویت الاما هن مما.( مهتلا عضاوماوقتا ) |
 ا تودیااضتفا نلرع كنا نرم وم اربها تادعءو تبالص یدیشلوا |

 نایک | ریه نم هکر رەشالا یسوموبا هرو لو زعم ینهرغم ندنتموکح

 یدلبا بصذ عاح یدنا ندب املالا یلوا اکو

 د هیق ذالو صج عفو مورا جر هعقاورکذ
 ډک نآمضوبلحو هک اطذاو نرستقو #۴

 یرش لر هصف لواو یدش را هروهط مورلا حج رھ دعقاو هدلاس وب ١

 ات هللا یضر دیاولا ندلاخو عار لا ی:دبعوبا نوج هکر دلوا ۱

 هج وتم دق رطاوا هلا ید صف ید صچ را دتا ماعا نہ4 لد اهعنع :

 یربخ یهجوو تضهد ه:ذرط سج كرك رفط رکش)لوا رایدلوا |

 هداس یدزربدرزوآ هنیدآ هک هن رب ندنرلشب رطب ودنک هدکدشرپا هلقره |
 ی دردنوک هن ولت اتموهب راع ژرادمات دها لوا هلارکشاراوسو

 كرزو ی دروس ی دررد شس ه دا هکیطعر ندن_بامطم مورو 8
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> ۱۰۷ 2 
 مان مو را € یمهرزول سا نک هن دادما كرزون هلبارکشل ر ردق یرکشل

 هکنوک ل وا یدلبا فذ وت هدا وند, !هاک ر کشا یض وم لوا بوشار | هعضوم
 بواک نوکلوا ید شسس قافنا ی دی ےک هءهضوءلوا هد عو با

 ۱ دلاحو هدنلب 2م سم هدیع وبا سا ی دل وا قفس ۸تن ركشا رز و

 یا یصقان یآر كرزون رلددروف هاک رکشا بو دنا لوز هدناداسعء كرزون

 | لواو هلوا هح وتم هماش ودنک نویق هدنرب ی دااخ هکندلبا اضتقا

 هکیدیاوت یدساف داع:عا هر رود نكس الیتسا م السا لها ییهیحات

 ِ راز گ ل وارد او کیک ندئس هده ع A س یسک ۵ھ هدیعوبا هل ادلاخ

 | ( رمصبلایع اضقلا ءاجاذا ) ی دیا رید رارولی هاک هل یعحبتع ےب

 هات اج ماش تو ردنو دزو ند ر کل كدلاخ ا ريفع رکفوب ٤

 ردکرک هس ٹر | هاتف برعم ەد ماش ی رع ناتفآ هکر دل ویداباتع رع ۰

۲۳ aaa aan | 

 || الوەقم ناک | را هللایضتیل *# هعرصموص اد ع هیلجر یش (تب ) |
 ۲ یدبا قشمد لاو هکناشسیانب د زب یدلبا ج وک لزز شنسنوج |
 || هدش رط ءاشایتاقالم قن رذیکباو یدلوشراق ولا بودیا هتسارآرگشارب |

 | دیلو ندلاخ هاکانرلیدلوالوغسم هه راو ها ه«فحوتالب یدلوا عقاو |

 ٤ نوحرزو یدشربا ندنیعع كموک لوا لهوا هورک و هوکشرپ هام 0

 | رکسع یکیاو یدناب هلستءادنو ترمسح شت | یلکوک یدروک یلاحوب
 ۱ كەج لوا د زب رگسعو دلاخ رکسع یدلاق یک هر” عاهب .دتشاار۲ ا

 | لوای ود نک دلاخ روغلا لء بولو تصرف رابدلوا فقاو هتغلداشد رب |
 || مزو یدناق ہن ررب نی راذصیقوفص كرلنا بوروا هرکنهرکسع |

 ً كایلامتیراب و یدتا رامرات یرابتدب هورک لوا هلیناتسناج *هربنو خت |

 ۱ دامرک ) هدرا هدو هدنراهرد كوا مالسا لها دادضاو ءا دعا هليل راب ّ

 قرب رلتاتطس راب دلوا ناشد رپ ورمشتن» (فصام مو ف جا هبتدتشا |
 ؟سعات رایدردنوک هدناج نھ ی سلکود نوژود هن رلبقع یک فطاخ

 : یرمک دااخ مدنا هو یدلاق درفر قح هراهبح رخ هرشط ندرزو

 جم بودناقافنا هلی ر ر و یدردشریا ههدبعولای ودنک بولود ۱

 مقاو هعطع *هلناقم هدام هب و راید2افاصعهللا یرکشاشنسهدمورا ||

 0 د: اندان ]یشنسراپدلوب رفظ مالسارکسع مالا بقاع بولوا ||

 دسیعوتاو رایدردنوک لاکا راد نیا لیمو لوا 4 ایم دابا 1 ۱



KV oR ¥ 
 اس سست EEE HITED مس سس تونس تر سا سی تست حس سس
 رخو نوح یدلبا تع رع هسدناج صج هلتفافر كدلاخ ندفرطاوا |

 روتس د هد رطد صج هلس هاکنوب و یدقروق تب ہر یدشربا هع“ کالو ره

 هنسهداب اهر یسدنک لة رهو یدردشر اهصج للا لء یودنکا ئدرو| :

 هنس هر شط كص ج دااخو هدد وبان وجو یدلب !فق و نوروقهاگرکسع

 زا هلبا تور داب و ربکتو توربجو تول هج وب یک اح كص ج رل دلایا لوزن |

 الاعیدا ںوڑنس وک ہد ر وص طاشحاو ماچ سدا اها صج یتش خو

 لر 5 داوا یوئسهو و اه تدشن را نوک ود ردءلص شاق

 كن رکا كرلرا ار ز DE هسه هروتک اط هر اتش رکسع هدرادوډ

 یرالاندقوعوص هسرار دبا هرسصاحرک ار دقال.> یرلقاناو ناب عیرلن دب

 ( رعش) راردیک ار ود بوه هرونک تقاط هرورضااب رولیک و د یرلفااو

 ضحت یا هلو هناهس دنوادخ هلربحوم یس هيض رم هیضق (4 هللاناک

 هظدادع نيالا یییرلم دد لرل ثم وم لوا aI یعاک تردقو یماش فطا 1

 لواویدعترابساو ررمط هەر رب ندنرلةمرا كنمومرب 2 7 دادا

 5 د هرصاعت ماناو یدلکود یرلقابا كمور هامتس نالوا هد هول زره

 هرب هرورضنا لب رلعینشت و نعط كشاب واو لذ ارا یک اح ص + هکیدرولوا

 بودا حو ذم تكر حو یدراه> مزمتمط هلتعاجر راوسو هدایب تولک :

 قب رط بولواتسکش هدناقو اک او یدرر دبا فراصم هل یمالسارکسع

 او هاها هرب رج لذ رهو یدرر دشرا یر د دم تولک یعلیا ۲

 ر هو ربا هن دا دا صح لها بودیا عجرکسع هلقافلا هکیدرش«ردنو؟ |

 نوجا دال جو لاوما بهد هردصت ڪک دیس داق صاقو یا ن دەس

 هنر, رج یرایضءب ند رکسع لوا یدبشاقرمشنتم هرلیحاوت لوا نب رکشا |[
 دن داد ما صج ریخوډ یدا راشع ادص3 ااغ لوا بودا هچود ٣

 یرادالب خو رانا هدک دشربا ا رام E هر رج لها نا هود

 بودبا حد قع علوا هاکروکب سااو وا ندندا دما صج قظفاح
 و ت ;EDE ده ۷



 تلوصو ليو هلج جرب باتفآ نوچرتیدلبب تو قەجا مھ ەئ راتالو
 | هرس یرارسعو رلي داوانیما نداتندش رل ا٥ هلءلوا نکاس دوب

 | تولتم بولوا نآسللآ بطر داو نحقااخ سادس و کش یدل وال
 یسهب ضط م هيض (دی را یه هسا رکاشاا) رلددرنس وک سا! یب جا ھاو

 ها هل وا رسم صج حف هلا هوجو له سا هراتا هک دابا اضتفایئا

 ۴# رتسسلا هبت رمسعلانا هللا يضف # هاف ارس ج راف رم هع دتشا اذا

 ندنزو تهصاو ت ةة یدیاراو رب د بحاصریب ر ندهور لها هد صج

 اا بوغا لوبقیدلیف تاالد یتلوا هطخاصم هلمال با لها هصچ لا

 ٤ هلص ید لوا یدیا راو ید رس رب لیدع هر لواو را درس وک ع اتماو

 | ( رعش) رابدقبا افصا ید یا راد ا لک د تداعسلها نوح یدلوا لاد
 | رانا # رذیدت دلو نات كب ٭ كلو دادن هد ااو

 ل3 روعغوار و راب دلا دا مو راه راسم ولە کتک یدک

 ۲ كرلنارلد دليق لركم هر ٤۱ر بکا هلل )۵ بط ۳ ید راد هلء.هر توص

 : كن رلث اش هکیوش یدشالوا هعطع "دارازر هنگاراصح هدنصع یرارمیکت

 هدهرکی کا یدلوا قشنمو ع دصمیرلنا و او نارادجو مدهنم یر |

 | ادیخد تااحر هداز ندلاحیکلوا هدنماراص> رلد داب اید ری کر

 | رلیدلید ناما بواوا یلوت-س» بعر و فوخ هراصحلها سپ یداوا
 یرلفوقوو عالطا لرازالسم ندیظح ما نالوا ثداع هدن رلارا كرلتا

 یلص ءان اکا ید اراش تەشمو حر هداز هد هرمصاح ماناویدیع وب

 | درهش هدرا ریخت یجایا هک رداوا ید تباوررب ) رایداوا یصار

 || رتیهشم دی درایص> سپ یداوا مدهنم یعضاومضءب ید كنسهزاورد
 | نسخو ذخایحمص لو هدسعوبا لیدلی هطاصم هرزوایسهش رط
 ٠ روهظبوزاهءان هنع لات هللا یطرهرع نینعولارعما هرکصا دک دت|حارخا

 | هاهنافقوم هدننع هما لوا نتاعوتف نالوا سو یباقو ندبا
 : رادهل -بیلام سج هنعیلاعت هللا یطر یدوعسمن هلل اد.ع و یدردشرا

 : نکاسید ۹۳ هک كن د-غاطرب ندشننابقبرعو یدردنوک هتفالْخا

 ۱۱۷۵۲ اا نکا هناود زد یوی روک نصر ر نیاز
 | کش داوا هک دلک نامر نداح لوا ات یدلوا رظتم دن اوج كنم وا

 ا قعا و تٽئکمو توفلهانالوا هدعماش اود بودباتماقا هداح ۱ ۱

 سس سس سس رک



 ۱ هک ۱ $

 كعالقودال,لوا ۵ یلکود را هلوا مع نوج نسهرونک هکن ایدنک

 هکبناج كندنب هکنوط شوخ ی رطاخو نسل هلاوحو فرع هند
 ردکر ک مسلیا نواهدو ریصت هلعوذر چ هد ازا ابو دادمآ :

 كل رکشا لوا بواوا لک هل مح وم یتراشا كنتمولآ رىما هدبعوبا س |

  ءاراصنا ندهللا لوسر باکا هک تماصلان ةدابع هرکصندنءاییجا |!

 اج هلارکشل یس د ننک تودیا بصا اج ہد صج ییا یدنا یول وا

 0 یدلما حد هل رط میدی هح ان لوا یدل با تع ر ءو تک هٺ هلن اے

 اا بودیا ادا نيعم غلبمرب هليم"ر ه رحیمی رب رهندرانا هک هللا طرش لوا
 د ینا بواک هزربس ندارا لواو هلوا ررقم جارخ هن-سضارا رانا

 || هدلب قع رعنانع هرکصادنا یدروتک هفرمصت هطر> هرزوا هس رطوب ١

 ٣ لواویدلیف ح وتقم هرزوا یروتس داج ید ینا تورو فوطعم ه هرعم

 | هدیبعوبا هدنکف نیح هکندنهج لوا ررید ناسا ةرعم ی دع هی هیجان |

 هجون هداج هیفذال هرکصتدنایدینعا اح هارا لوا یریڈډ نب نا ۰

 | وشراق همالسا لها بویلغاب ییسوبقرهش یرافک كرابد لوایدرتسسوک |

 هکلب وشیدنا میسوومیظع یسهزاورد كنهدلب لوا هکوبلاحو رابد وق
 راراحا هلبق!ذنا تعاجرب هکلب یدرل زره هبا ق بوحآ را یکیآ ا رارب نسو |

 یدلبا مما هد يع وا رلرداوا ففاو هلاحوب نوج رانا ٥-۲ یدرارا فو

 0 ا 2 دن لوا وا دروح یدک هار کرکت زا
 | لها هرکصن دما ق.ذخو یدزنروک ندءرمشط هسروط واتا هدنا |

 ا وک هکر لدرس وک هل وش ن رايد نک هل سا ص تةم ( ةع دخ برطا ( مالسا

 | توداکوب یی رالاهئاو لاجاو رارود هدیک ودنا ج وک ندماقم لوا |[

 ۱ هدقداوا رهاظیلط تنه بواوا ماشض>انوج راددورول لوا رادعمرپ 1

 7 رلددروط اهم و شاخن لو ب هدنکا تودنخ لوا تولکتولود

 | یدتک بوقلاق ندارا لوا یمالسا رکشل اخ هیقذال هدتداوا حاص |

 رب دری رج م اط بو>آ ییسوف هژاورد هلا یداععتعا ی داا درفر ْ

 ناسرف هاک اب رل دتک تواوا راف هفرطر نوعا م ھهر س ڪڪ رهو

 ندود:> لوا هلرأ و سم فیس یار ره ماخآ نوح ناعکو مالسالها 1

 || اب رض ی هدلب لوا رلبدروا هتقلخ هیقذال یرلپ دک نوقیج هرشط |

 ۳ رارف ۳
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 هک ۱۱۱ %

 هتتفرافع فوا ام نطوو یدنارلعالیم هداج موز بودنارابتخا رارف

 بلط ناما بولک هرک هرورااب رلدداوا نايس بویه هدا لغ

 كن راد اک یضارا نالوا هدنرالا هک هلطرشلوش راب دلوا ملص و رل ی دابا ||
 غلبم رد وش هتسره ب ويل وا بب رشت یس ا بولاق هدنف صد

 ی امهاو یس كنماص ن :دابع هرکصخدنا هرب و هلی هب زج نیع» |[
 ندن اکس هدلد لواو یدنلو!اش عداج زیهسمر هدعضوم لوا هلا |ا

 جد یسصع) ورلد دلوا لوتعم هل رثع اعا ما ملا هب زج یراصن موگرپ

 دقذال هدبعوبا هدالف هدنخرف لاسو و ) یداوا لوذو دورطء |

 هندناح نب سسنق هبا رکشل هعطةرب یدیاو ندلاخ هرکصن دغارف ندنهف
 هک دلک تار دش رفرپ ندا موردلاخ هدقب رط ءاشا یدردنوک |

 ندا طع مورو یدبا موسوم هلکءد سانیم سالا نب یرارادرس |[

 | هدناق دلم نیح یدبا یسیئات تالفره هدقلاتروا لواو یدیا ظعرب |ا
 | م د هکر عم لوا رایدلشاب a 4ء2 او لادحو هب راحو لاةدروقلا ىلع

 | لوتعم هلا رشک عج ندراک نا 2و ی داوا عفاو ریظع *راناقم

 اا رذظم داخو رابد_ابارا فیسصعب وارسا یسضعب كن رکشلو یدلوا
 | .زاو رد قلخك رهشلوایدروق ءاکرکشا هدنسویف ن رسسذق روصنمو

 تولواراوس هک س تاود دلاخ رابدلوا نصحه رهشںویلغاب نسوق |
 بلط یب راس ر كران د لواو یدک هننابیراوق یراصح كراتلودیب لوا

 || بوقیچ هاضمنسرکا یدا بودا باطخ هراتآ هلاراب ررد ءاداو

 نرمصنو مرگ هدرکس رولوا نص كو راسم هدنگا ط واول نعل

 دادوخا وب ور دن هرلشآ یک هلعش یز هکر دا وا مدیما ندب اب رالابر

 دوخاب و هرد شرا هاجس کش دلوا نصملوا نودناراوس هایکم |
 كسالکو دا اخ هر دشا هداج راک اخز یک ی را هرطق رومغد یزس

 ب واوا مستر هدنراب وعم بوایق كب وکم موق لوا قلوصو تايه
 دااخ را هدنا ه- اص هرزوا یس هدعاق راصرج هکر اب دلبا باطناما

  مرولوا ص هلک زس ی دعا ودیا عاشماوایا ندهسطاصم عونلوا
 مدهیرکب راساکو مدیا بیرخن یرکنوصحو عالق هک هش رزواتنا | |

 | سنا لو شاد طعسه ییعل مدا الحا یمن داند ندرسو مدیا :

 | اکا راجان راجت لوا مرایچ بوروس ندنفول أم نطو نالوایس الیتساو

هدعوبا هرکص) دعاعا ی رل چ٥ ن رم مف دلاخو رلیدلوا یار
 كن

 هک ۲۱ $ دڳ ثلاث #۴ 1



4% 11۲ ۴ 

 هراو هن رزوا تالفره هدناب الواهرات ی دشاایهع رکتشا هلا یرها

 ونس مظع فوخ هننطأب كلا یدشربا هئعع» كالوره ریخوب نوج

 هداوب ویداوا هج وتم هنفرط هینیطتطسف بول وڏ ییاهرو ی دلوا

 هاک ر کشا بودنا فقوت نوک جب اقرب هدعضر» لواو یدارغوا هطابع»
 رخ ی دادا راسفتسا ندنذ الخاو لاوحا كعالسا لسهاو ی دروق

 هکر دهورکرب رادع ییمد ( لیلا نایهر راهالاب ناسرفیه ) هکر بدر و

 هنج تع انمو نوآوا راوس هننآ تفاح هدداهح نادیم هدرازدنوک |

 قوا تشف ایه بوراقیح لا ندننتسآ ندالسحورا رک یینشوحو
 2 جزو راردا ناور هن رلادب نیکو كراو ند ندخناکنک

 ناج رمن نطو رارامق یی رل شان روک ناشسک ندرک هلءاشآ نوخ

 حورو راررب دنا ان كلاس ندن ود تک یرو ناریکنم هللا نامت

 ا ار فر هصک و زرد ا ادق هدمالتسا مالعا ءالقآ ننراتاور

 اضطر ب ویک 5 رحرز لکون هلکح (رکالاداه ل | لا ر غص الا داهل ا

 راغ ارګ بوف هتمه هءاه ېس هغلغوت نیقب نورا هيج لاندنکی

 هم دق نام هد هده ا E را ر دنا هر را. هل راز | ادکناح 7 ںورہک

 هايل واو ايسا قازا رراحآ یی رلود جدها بسه و ۰

 نامش یا ( تب ) راروبا تیحاصمو هیطاح 4 ارانا بودیا لسوت |
 AE نورد اردرتب وژ یصخدنام + نورد مصخام ا

 نر وربخ لوا لةره # نوردراکب ۾ مدروآ یور ¥ نورر اک ز |
 لوا هک دلوا" ره ۵هتنا قلاطم ددقاو کارد رب بک ول كئسرا | دشا هک

 هرل تالو لواورا هدا چا ر ناوذخا ی راتکلم نو | هدش رص مب موق

 هدعب عاعجاال امالسد البلا اهلا مکیلع مالساا ) یدنابودیاعادو

 یدلیادح و هنذرط هرییط:طس3 سد (اشناعالا ادا ور كلادوءدالو

 يك را ةع رعلاب روما یاو ۶# بهذا نا ىلا یرداال-ذ تهذ(رعش)

 * بهذا نا ىلا باق الب نکلو + الوم ترسف بلق ل ناک ولو :

 بودا هنطاسلاراد یهدابلوا یدلوا لصاو هب هینیطءطس 9 نوحو

 یدال شضع؛نالوانیش هم وردو دح ندماشدالب و یدل,ارارق هدنا

 ند هرو ۲ ذهدالب بوت وط م 2 یک هرغو هیک اظااو هب راسقو ندانجا ۱

 نونع ص رف ا ی نییعل رک ۱ نو + هظف اهن رب ره ۱

 هک یا



 هل« ۴۳ ۳

 فساحا و باح ب راع وجا مالعاو را رفط مایح تولس

 یسا ها هدلب لوا هرکصاد هدا نوک حاقرب یدابا بصاو نرض

 یی رلناق مالسالها رکشلک هلطرثلوا ریدلبا هلاصء بویاند ن اما
 تلد را كا را دالب و عالوو را دی ار عسا ید رت ردو اس و راهیکود |

 ا هلوا كم السا لها یرالام هلج SAI ضرعت |

 تع نع هرژوا دیک اطذا هرکصد دقدلوا م انا هرزوا روطم ےن

 رب لوا رلب د-لیقرا تس صنرک شا لع یسللاوح هدلب لوا بودنا ||

 ددم ندنالاح لق رهو بواوا رورغم ۱۳۳ یرارکشا یسلاها |

 || ید رلنا رلب دلوا سوم ندباج لوا نوحرلب دا راودیما ےک را |
 | لوش یدلوا لص هلءوق لوا هدیبعوبارلیداوا بلاطو یضار هلص
 هدنذ وأم نطو هلتمالس رلندنا مالا هب رج ندموڌ لوا هک هل اط رش
 هج وک هرادر | بوها ۰ نطو یالجرلزدبا 0 ندنمالا هر نج هاف

 ید یيرادعهرو را تخایلوا ق شی رادعمر كسوف لواسد هدیک

 دلیمکج رع نیمو ارماو) راب دنک فاع وک بودا لوک نیا قبش
 نوجا هظفاسح هد هک اطنا یرشک عجرب ندمالسارکشا هدیبعوبا

 ی دل د نییعد تاماعااو نوح بسام مث رالاح كراثا بوب

 | لدرههلا رارجراوس كیبشب یب هب واعهب یا لب تفالخ بانج مهو |
 | هک وباح یدردنوک هن رزواراغق نالوا یک اه راسق 0 ۱

 تولک ندرحا وتراسو ندنعلخ هیکاطذا ی رکشا راغیف هدتفو لوا ||

 ادخ لرلق عج لوای دیارا كی یا ادعام ندرلنالوا قسم هرلنا |

 ینوچ لراعف "«رسزلوا بولوا بلافهریشک عج لوا هلب رها كربدقدنو

 ا هب وام ورلي دتارا فو تع نه ارساخ وا اخ ی رلنال-ة یاب و لوتتم |
 و رع هل صا كنشمولاریما هدبع واو یدروتوا « دلانا هب راتسق |

 نوہطرا نالوا یکاح نیدانجا تبالو نداد اح لسفره یصاعنا |ا

 لعءلاکردکعد لقاعو كرب ز هدمور تذل نوبطرا ی دردنوک ه رزوا

 ی دبا را ثعد نوبطرا اکا هلفلوا یسارفو سدح تیافب و یسایک و
 ۲ للوطراروک ذم هدنسلح هنعیاتهلا یضر كرعنوتم ٌژلارعما تی
 ىج دز هاا لاعو کد نوطرا هکشم روب هدو اکا ینطفو کد

 ۱ هللا یصر صاعن ورع سعد لكدردنوک نف رع نوطرا هش رزوا | ۱ ۱



 و ۶ ¥

 ربیع هاکعد یب رع نوبطرا هلغلوا ندب رع ی الفعو ةاهد هنع یلاعت |(
 نوبطرا یدلوالخاد هنسحاوندانجا هلبارکشانوحورع شهروس ||

 هدنرارا یدلوشراق یورع بوپ وق ندنر هلبا ییظعرکشل یدنک یخد |!
 d1 وا تسکش رافک رکشا تبقاع بواوا عقاو ےظع "هلن اقمو راح ا

 نصح“ هدارا لواو ی دلبا اصلا هس دقملا تب بود ارارف نوبطرا |

 اس اقو كاق ,دنخرف قاما تعاانیجرت ندر وک ) یدلوا |
 هب هباطدطسف بودناعادو هال و ماش لقره نوح هک ردراشهرونک

 هک درگ روک لوق« ی دت اکا رعص دس (و رعب رب ندئس E یدلیاتء رع

 هراناانا یش الو ماش نیدلوامقا وهب را هدکغلارا كنس هلا برع موق |

 ردلکد یلاخ ندلالخا نس ومان تنطاس تروص وب نس ہدیک بود |[

 ۱و بو زا لس 2 نکلا ناار ےک کر دلو ارتدت ||
 هلارلناات نسهردنوک هنرزوا یوو برع بودل بات ر هد او نسهدیاعجج ٣

 هسااژرولوا ںولغم رکا لزوک هل هوا رار واوب رفظرا هدیاهب راس

 كسار دیک بوق هرلنا یاش تالو هرورضلا بس نامز لوا نس |[

 بوش روک لوععم قعر لوا هلو ره نس رولو ارو ذعم هدّتقالعع ۱

 یسکلوا ی دیاراو ی ررادرسرادصان رفنجوا یدلبالع هللا یجوم |
 مه رد هش رب ره یدیا ناجګ رد یخ وا راطق یسکلدا ناھاي

 یدلشغارلجاتو راو هداج بودا ماعنا هرثک غلاء ندراشدو

 قلخ نادسنح هت ) تاب ) یدانا راد راۋا !كیزو ا رب رهو :

 گا لوا و او ردفا یلش ناد هک #یصیفدزوآد ا کس |

 یدردنوک هن رزوا مالسا لها بودا ما یکعاتعاطا هناها یوم ۱

 ءا معا كنب رکشا یدنک ل طاین یدشرپا هنعسیانهدعوناربخ و نوح |

 سکه رایدلنا هرواشم هداب لوا بودیا راضحا  رارادرسو |[
 ۰ ۰:۳ لوا ید وس یززوس یعیدس | نط ناولص تو هتنرطاع

 هدنفرصت مالسا لها ندندالب ماش کرداوا د سیا نا ||
 هدامآو ê دیه السا ا سهردنوک را همان هفاکاوفارطا نالوا
 ص > ی اسو ناد-ص و لایعو لها یدزب را هلوا عج هاو مزن بولوا 1

 زوهدنا هلئاقم نوروط هدن-هلباقم نعسد هد هرشط رع دنکب ورق هن رهش ||

 یعس نح الص كرنا لس هحرک هدکیآرو یدتا هنسح نی لیجرش |
 ۱۳ ی سن ا

 % لدتا #۷
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 || انیش تظفح ( عارمصم) ردلکدیلاخ نددا ف ىآروب اما لدا |

 || یراقدلوا هدیهذموتلمرپ رل يصح هلبارلیهور ارب ز ¥ ءایشاكئع تباغو |
لا رلیهورز سا رد ررفم صا ١

ندرلیصچ هدر« دلشاب هر هلن ام ه
 | نیما 

 | ردشلوا مقاو هرورمضاا بسصیرلمتص هل كرلنا هکنوصنا ز نمالوا
 یرلع دق تو تطلاخم هلی ارلناو ردقفاومیرالمو بهذم هلارلیمورو

I 7ودلع سد  EFلوعسس» هر هلاعم هلرارلب و رزب هکر دسلاع نط  

 | یرلایعولهاویز؛رلتروع مزب بودبا دهع صقثو ردغ رلنا نکیا
 هک رد وب تر دة لوا دص حج لها یدتا هدسع ولا رار و لا نھ

 ۶ رد رافواو هدر و3 و نردق مز رلنا ارز را هل هدرا ردع نیلعوب هر

 نس هکنوجاما ردشلوایلوتسم ےظغفوخ ندزفرط مزب هشولق كراناو |
 مفر ی واو! نودا طاتحاو رو كدلبافت و یز بواد هلل وا 1

 | لزانمیمج *ز ھا هکر دلوا ناص ءیدتا هدیعوا هک و کرک کا ||
 : لرلنا یرعاوسدو لاسیعو لهاو زو هدا حاعزاو حارخا ندشاطواو |
 تطظفاح یراصح قعاجر ند رلئاس هو رو هدیا ناکسا هدناژانم 1

 نیمی باب

 دو هلا رلنا ید2ا لیحرش زود و هدسشأب كرلنا نوماتسارحو

 ندنرانکسم دهعقالخ یرلنا و زوهدا عن هه نایب و دهعری دتا

 ( ال ءسم ناک ده هلا نا دهعلاب اوقوا ( بودا حارحا ندنرلفول اه نطوو

 | هل ینیدیدهت ( هلدهعالنل نيد الو) زرهدیک هعت هشفالخ كنب رها ۱
 || ردغلا ناف # ادهع تدهاع اذاردغتالو (رعش) زرالیف لبوأت هلهجو |
 رارد هدعاعموت هک ردو نب روک بس امو لو وعم اکب 9 لیلد هحاص 1

 تک و زوهردنوک همان دسنعیاعت هللایضر هرع نینمولا مماو زودنا

 تماغب توو ىدا هدرعوبا هردنوک ددرب هزات زو 9 کا ا

 29 نده دم بوراو هر هلم نداراوب ۵ءات ر = ا مر رک

 یدسیع قو رسه ةرمسلم اک رع دزوان شر هکر دلت هلک دادما

 قشهدبودبا هيل یصج رهشزب هکر داوانالوا لوقعمو تص+یدتا
 ند داععا هرلوصج س داععا هرلرعسعد حزب ارز 2 هراو هشاح 1

 هیلنا دادءا هزات زوهردنوکر یخ هر نيمو ارا ندارالواو رد.داز

 لوغشم هعجرکشاو هن قاضحا یرح ناسا هک دلوا نک د زعدنک

 | سی را دادما ءزب ندهتیدم 0 2 ق ا
 جا NSE E EN LT e A Sêx 725 یو او هو دم Ka HET کا



 هک ۱1 +
 » تست سا تم تن یادت و وو حا

 هلدا رافک هلن ایل الکوتم هلیارکشل گی دتیا عجز الاو ٹو اهبف هوا
 ا ددا تودنا ناسسا نرود کب هرم ںادکا یلکود زوهددا در اهم

 راددابا قافنا هني رزوا كلود هلجو زالوا جد یارر هن رزوا یآرود
 لو ره هگیدنا لوا ینوعصم اب و یدزاب دماز هيم ومل ا ریما هدیصونا

 ندشنرفلاوذ ردنکسا رکشا رادعلوا زوده هکز دنا مج رکشاوب ر3

 هداب 0 راوس ند هلج لوا و :ردلکد شاوا عج هدشناه كھاشداب رب رغ

 ردشردنوک هزع رزوا هليغار وتاتبهوتک وشرب و د مكب زوب چ وا
 هک زدزشعا هدادرا رقوقافتا هد نهار یزع آر هرکصن دهرواشم هلا ازب و

 یهاتود و مالسااو ردکر ک هدا ضرع هر اہک اخ همان اعد لءاح یلیص

 ها دمنایفس راددردنوک ه هنده بور وهلا كن دزا لقعم ن نایقس

 ها قش ەد هلدایرکشل هدیبعوبایساراكوک ییدداواناور هانا

 تولوا لخاد هه دم نو> نایفس یدلوا ناور بودا تجاره

 كتب رکشل کد بأم تفالخ یاذج یدردشربا هثتنءولارمما یوتکم
 یدلىا نایعو ر رفت یک کیدلی ید نایفس یدابا راسهتسا ند-نااح

 نی رهش صج ندهالعارگشلو یکیداک هشناح قشمد كن هدیعوباو

 یداوا ادیب تهارکرتا هدنکرابم هرمغب كرع هدک دلب وسینکیدتنا هیلاک

 یداوا نعولعم وهدم كركر ونکم نلک ۵ :دزاب تاوج هر هد-عوباو

 هیات یصح یدناب نوللوالاّوس ند همان لءاح هقح وه (کلاوحا راسو
 یک صح ار ز یدیلکد تسانمو, لوععم نکشک هناا قشەد تو دنا

 یدیشعرب و هنلا مالسا له ایل اد ىح هک ناصح نص حو تمر "دلبر

 ندربید"تباذک تمرب و هلا نمد ورک ینا ن زسا وا ثءاب ترؤرْضر

 فیح # دما ناس رکو ددواح تاود نماد (تس ) رددیعب تباعد

 كنب رارحاص دفعو لح كلرکڈل لوا اما # دنراذکب رکدو دنریکب هک دشاب

 دیماوقئاو یاجرسد یداوب ع وقو هرزواما لوا نوچ یراقافنا
 تداعس یسهءاخ بواوا ن ورقم هحاح ققاع كلا هکر داوا نهداص
 عقاو تب ولو هک دنر ک یرکشل كند هکر دکر کو هلو !لوصوم هربخو

 رکذو هلک ر کشا قلوب رفط هند اریژنس هیلوا هدهشددنا ردشاوا

 رد هل-ةيفوتو دات لر دد دنوادخ هکلب ردلکد هاتتدوج لربدنو

LIRA EISELE HIRI IISA 5 SHEET EIT:ی اد ی 0 و  

 هب یادز 2 ی 4 یاب رنوع بو دبآ مط ءم ند الخ ی رک رلاکوک
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 م | م قو هنماهم ی ا | واطملوایاعدو هلا“ ق ېد هکات لدا طظ رماع

 ورک بولا یس ةا كی دنم ولا ريما لەمن ناموس 9 و ماظتنا هرزوا

 | عج ید هدفعوبا هدلاطوایدردشرا هبه دیعونا هدفشهدویدنود

 دب یدیزولوا مات یدیشعا عارف ندب رحتالآ دادحاوندرکشا

 قرد مانع واک هدادما ند هنن دم جد را كبچ وایدواوا عج رادعات

 4 ۷ یدلوا هاور ندصج جد ناهاب و یدلوا رکسعلم ك_ ب

 : تعسو لاک یماضذ ناھ ج وید زم هار ترک هوک هک هی هو شرب و

 ۱ رهن یاق الم هب رر رکا یکیایدزعیا هدعاسم هننرمک رک ٹا لوا هلدا

 || عقاو هب راحرب هد اهب ردب |یوار) یدلوا عقاو هدسناجاس كومرپ
 | ردزجاع لق ناز ندا و ربرقت ییشاک یتنلوصو تدشلنا هکیداوا

 ییدادتالرو الدو بودا تالهنادره نوک لوا دیاون دااخ هکردلعت )

 زا هلیاکداره هند و رس كن راک ندرک یراصن هکر دلو اویدرب و

 | ةقام یدارف جید نوک لوا هدنلا كراکزور هناک, لوایدروا چ

 رکشاو راد دل وب رفط هرزوا ی وساع ناناسرت ید نادحوم ی الا

 : كب شک لی دیزلی او ندسلاطاا یاسورو ندنامقاو لولم كناراصذ

 : ن .دد رفلواو رایداوا لاله وشو د هوو لاخ ہدلااټف e ر

 || بوشب رب هخزودشتآندناوب وص لوا بولو ا قرة هدکوم رب رهن و
 : aS بوک د رلتلو | قرطاو قرغ اهم و رلدلوا قرح

 | تینعو رایدروت هبذهاک ردلقره یب راو دک هلنعرس سا هه نوک

 OE e یدشود هثلا مالسالها راعشی یانایسو رای.ب
 | لددی وتو ناز درو یتسهع ر ۳ ( روکش روفغل اش رنا نزلا انع

 ِ الی يا الوشم هد انع مسعلو هژا وا عج هلدا رطاش تغارفو رلیدلب !ناجو

 : رلب در دنوک هب دن ده کد اش رخ هلا هما حد

EEE فر < ¥ 

 كن هسعقاو لوا یدلوا رسم ی ٩ سدقلاتبس هدلاکشا تثع*لاسوب و

 3 یدابا ۱ ها | تاب تودنا رارق نویطرا نوح هک ر داوات )۳

 ندءو اقمنوطرایدراو دن رزواكیا لد یظعرگشارب صاع ن, ورگ

 ا صاع نو رگتوآوا نصف هد رهش ءاش هثکب دا هظح الم رگ

 1 تا اب دعا عیاص کی قوا هر هد وهم هکید ردنوک ربخ ھال اح
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 ہد عسا گرا هک رولوا حف هدا RES لوش هک اه دعاق وب یدسا 3

 تلاسر بوزاب ا هنو طرا یدو زدکر ک هساسلوا DS كنس ید

ESتعا مور ۳13  eنی یسقلق فقاو ی ور مو5 ندس۶لد)وا  

 ندشناسا كن وبطرا ںوتوط قالو هدنرب-اخ هلدا نتو ناج یلکود

 ورع روک ذم ا نوج نس هر و رح تولک هسرولوا یراح هنر

 هزوس یک و داب وس م دستم تن . نوبطر | یدرد- ربا هنوطرا یف 4

 یهامدن یدد رداکد م لا ا ی ورع ید لن هعلق وب ی

 نوبطرا ر د کرک هساوا هدنلا كیک ی كلەعلف سد رلیدخا

 هکیدشا نا خدرلنفص جاقرب و هلوا فرح جوا لره لصتم هنر رب
 هصاع نب ورګربخوب یدیادوجوم هدنعسا كرع نینولاریما تافصلوا |

 بواوا یصتم هلا هروک ذم E | بودا رکفورگ یدشربا

 د ران او اک دک راونا وکم د عاب راو ثلثم یان

 صح ل یر۶ ندر۶ نیولارما نیک نحو روم هلا یاش

 ا بع o لاراب لب ین یدشا بوزان همان هرگ س ردوو جد ا

 رلاکد كح هرب واکب رراقاص نوا یو ییسهدلب سدق ردشلوامقاو

 کا دکندتاادا هانم لوا هليا مروب ورعو دک رسا یار ىا |

 راسو یعق سدقلا توب نک هسرروب فیرشت یرابدوب هلیاکمودق
 قوراف دهنو راج رهب ( تبب ) رواوا سسم هارکمودق رس تاحوف
 ¥ كنها مور یوس) درآ رکا ۶# رسر حایدرا نا دول ۴# رکا

 ههجو هللا مرک ی ىلع نینءولارسما لادا ین # كنزات مورزادنوشوا مالغ

 ین رم ىلع یدر و هجون هنفرط ماش یسلدنک تودیا هفیاخ هد هن دم

 هرادعا بذاح هلک سفت سن ۳ هکندتا اطت وا هر رم ها یا یدشا

 ادرار طاو ادیمالسا* هروصم رکاسعهک هنمو هتلادمح + نسرروب تعهد

 هللا یطر باطخ ن رع رارولک ندنس هدهع كلر اک لوا كسرو ما

 لاعو نایت ر یدوجو كلطاا د. عن ساء ن نیا ای یدتآ هنع

 مدیا تراس هدامح صا هلدا نید ءا دعا هکم !د م دم ندزالوایاخ

 دوفعم ندر کا رس ساعارز نالا ۳۳9 یاغتشا ارغو

 + ندقداوا 2



 هک % ۱1٩

 ردکر ک هسل وا دوحوم بوشاو E قوح هدناهج ول هرکصت دقدلوا

 ۳ یداوا هناور هثناح ماشرع نینیلاربما هصعلا)

 هنر وار سک ره ندلاعا باک او بص ام نارا هکل دزاب راروشنم

 ۱ هد هباج رهش نوک الف تینا عن م ۳۳ ماتیهسوک نیماو لداعررب

 سدق)اتسندارا لوا هکددشرا + هباجرع نوح) هلو قشم ءزب تولک

 مدقم هاش تعاحم# ناروالدو هاسو اسّور یدیا هفاس كالنوک ش

 ا فرش هدلح لوا هجوم نامرف بورتسوک لابقا هلابقتسا هتف سش

 ۲ نالوا زارفا مس مدعم ندهلج هل لود وب رادلوا قرمشم هل بنا الم

 دیلو ن دلاخ هرکصت دنا یدنا نایفس نیا نب دز وحارطانب :دیبعوبا

 هلال تلود بوق زو دهان تفالخ هاکرد ماش دونح ناو

 |[ هکد ل , یدلوب فوقو ندان :عم ول نوطرا ۾ :وچ رایدساوا كچ بیان

 سو كبو طرا ییغ فلاهو یداک یاتعم یت كس دملا تاب

 || تخر بوی یسدق نیمز یدردشرا یسادنارصم اوطیها هاج

 ادوجو ىب لوا یسارع سدا تب ن وج یدسحا هرصم یماقا

 لا ماطع یابدنا دد رم لوا یدلوارمطءو سدقم ندا كابان یدوجو

 مالعا یاد مش دم شەو مارتحااب یایفصا دیعءو مارک یایاوا دمعمو

 نایعا هکر ابم ةع نالوا لاک بحاص لاحر فقوءو لادبا ط.هعو

 ّ تواواهحوم فیس هراسریصم تفالخر رس هلءعاچ بورڈ هک یارشاو

 لوذبم سل كهوقلوا ید بأم تفالخیانج) رایدلیا بلط ناما

 هکسدقلا تب نوح یدروب لص هلدا رانا هرزوا قلا هپ رج نوئوط

 ا قجلوا E هلبا هوجو لهسا یدبا ينمو نیتم كني را رهش ماش
 | حف بولیجآ هنزوب مالسا لها ی روبق يوتف ید كدالب راس
 | تك هدلبر نوک ره ندعالقو دالب نالوا سسعتهو ر ذبعتع یربعسو
 رسم هلیعود نمانم كمورق رورس لوا یک هلتلوهس ك هسافر و
 ھ2 تدا« نعاو نراعقم هتلاح ینوعصم تموظنمو هر E ی داوا

 ناهج ( تبب ) یدلیف تعجارم هب هنیکس هن دم قرهلوا بحاصم
 ۱ دعناوح تح ویوق تاودو هزات دما * یعادتالهو هدن الوو ماکب

 هنامزو باک ر شیپ رهرس # راسي یوس دوعسو نیع یوس ح وت
 ضورف ړد-هتو ن واود نود هدلاف هدنخرف لاسو و * نانعوز

 فخر هک ثلاث #
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 حارخو ندعاس یک PT a لر هصد 7 یردلوا عفاو

 هتفال خر مس ؛ هبات توروتک هرشک حلم ند 5 لها 2 هن رحو

 بانج یدیاراشد كی ز وب هرک کس هدشاوررپ ) رلیدتبا ےہ لس

 هدک دندیا مواعم ینش اک یی رادقمو تفیک كلام لوا بم تفالخ

 لاؤ یس هرهطم هحوز یداموق هتحارتسا رغسو یتسولهد هشآ لوا

 A یدک یف وه وا کی دلوامقاو دز دهک وب نیو اا ماا هکیدتا

 هک هاک وش وا هل مح ول هش رزوک كرع دکیدرود اوج E مع

 شاک زکر ھ كد هاون هک ز دشلک عاشو لام ر دقاوا نوا رلزالسم

 لدزعیا قرص ھت عرش فراصم یلامو هکمراقرود ندنا یدالکد

 هاش ع تارعترضح هدددایفزور ی راب دساارمشل را لحاكب مدعم ۱

E eص دضا رف تواوا حایص نوحو لوا لاوسمو  

 لام نالک وب یدشا تودنا عج یه نایعا دنناوبد یدلبا ادا

 ردا هرواشم جد هلک زس یدرتسوک زوب یآررب اکب هدنصوصخ
 آر ید یدشاو ردهن زر کا ار ید رس هد را لوا عهرو کات

 ما تعصق هادا هلراوخوارب یی هلبا لایکمرب یلاموب هکردوب
 ص)الخ ندنس هرمع اک علا لاصدا یم سم قح هدهدحاو هعفدو

 ناد را وب ی رکن دعرکا نیم ولا رھا اب زاید ا ناص ا مساوا

 مال بسا ھا ارز ر و ر وک تاپ او لوا رکس رروب فو رصعم

 ید لامو رد هدلوا هداژ ن وکب ن وک هلا ماعنالا یو قیفوت

 ۱۲۳۱۵ اف را رک هک تورا ندرادسقم یرلکد ر ونک و

 باسح ینا راکدر و هعاخ ات نس هروب عضو ناوبدو فد هکر داوا

 9 روک وک تنا یار لوا ع ترش لدر و ها تاحو
 تاعیطو راد ابا بر رفد و راب دروق یساسعا نآوبد اب یدروت

 لسو هملع يلام هللا لص شرع ریس و رلیدلبا بن ره قاخ بتا مو

 و دازرف درس یاطاادبع نی ساسع نوعةملبق تباعر هتفرشیهو۶ ||
 ےھرد كب شب ییرکب هد-تاوررپو مهرد كب یکیا نوا اکا یونس |

 بوتوط مدنع» ب لها تاداس هرکضت دناو رایدلیف ر رقمو نیم |

 لسو د عا لاو هللا لص ل ریمغت تسطح تار م طم تاحوز

 ls ا تم كس روا یوم دن ر ره

 هک رب



 هس عا را تر د ول و راد دارا نيود مهر ۵ تم و

 بولو لخاد هرد له مهذع هل | یر یاو ردواو نیسحو نسح

 كی رچواو كی ردرد فیاظو ہرکصندلوب رابدر و مهرد كی مشب

 كس رچواو یا زوکیا ك رچواو زویجوا كيب رجواو ز وشب
 هد هلصا دهاشمو یمال-.سا قس هدا م ولو رلبدل و رقم مهرد

 هند یل اعت هللا یضر رعو راددتوط ر وظتهو ربتعم یدوهشو روضح

 هسرر و ن اما لحار کا هکرد رود و دنس هس رخآ كتفالخ نیس

Aد راهبطع ك  Rae, 

 زا نكیو را هدافرمم نوجا كغ زوک یبرللایعو لها نکی

mEر.دآ یابد ابج  | 
 ن دود زونه ی هیعادو و رز «دبآ طظفح نوا تجاح تفو کسو ۱

 هبانا- طع ر د ع و ضرف هک هد قو ا یدلبا تافو ندهروتک هلەف :

 نینهتولا رمما رک ا هکندردشر | هضرع فوم ی کر ب ی دبا لوم

 هدد كرلنالس جد 2 رار بو:ەرو اطع یس هلج كالام و

 ید ایام تدا بیا ی a نوعا یار و |
 ی هلک ول نب یا قح رددجأ اهلا ناطىش دکناهد لس یمالکح ول

 رکو قنا دکرک هتساوا هتف بس هلک و و هیلبا ظفح ندنرش

 | هدع رانا اس۶ كنلوسرو كالا ەت قح ن هرانلوا یسالاو ك رلزسم :

 3 رایت اوسر Ê اطاو : ۳۳۵ ۷ هک را هد اف کیدا غار و

 EL عارب و هدع نوعا راس یی ی یرء ندر هندن لوا ۰

 هبرمض> لوا ردع مز لوسروادخ تءا طا ەئ هتد کاو و

 یکم تافام (رعش ) هر دن ر تاکدروک لدشرا هلا دا-ٌغعا

 + نیمدسعلا نيب هذللا متخاذ ع # نان كينأيسامو

 چ یئداوح كل ىج ا نواو یباقو كلر یش! نو ان دتره لم
 ٩ روئلوا ناب یرلدهف ن ادعو طابا سو لیایورم- سرت 9

 مع للاسعد هللا یر رگ نيم” ولا رھا اکو ترا روتک هد.تاور

 یلکودویکتم۵ ماع هکر. تو كالو هگیدزا همان هصاوو یا ی لو س

3t Cs @ 1یلاصشاو لاجبا 3 رک و نس هدأ فرص نوک و  
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 دا ۱۷۲ ۴

 ندتم اهشو تع اس لهاو یویق هدنرهش هیسداق نب رلایعولهاو

 بودا نییعت نوجا تسارحو هظفاسحمهن رزوا كرلنا ید یجرب |

 صاقو یا نیدعس سپ ننس هلبف فوطعم هنیناجنیادم تع زعنانع |
 یاوش كن ەنس یعشب نوا ندنرعه نودیا لاشما هجوم نامرف

 ی دلوا ناور هذناج نیادم بودیا شویج ریهجو بیر هدنرخآ |
 ېک ط ایاسو لبایو سرورمسرهن ندرا دودالب نکیا ردیک هداوبو |

 ارهذوا مط د یسصءب و یا ر ط هلا صد یسصعب كرل الو

 هوطع *رلناقم هلعالسالها یرکشا مت نالوا ES الو یدلبا مد

 هن اطر ندر لوا ناشر و مز٠ هرکصادنرلک دنا هدیدش هب راګو ۱

 سسج هب4لجد ید هقرفرو رایدتک هزاوها د هورکر و هدنواهن
 نکم بیقعت یی رودنک مالسا رکشا هرکصندنراک دتباروبع بوروق

 راب دروشود هنا دم نب رو دنک نودا بارخیرسحلوانوحما قمالوا |

 ضرع هدرلق دلوا لصاو هطاراس مالسا لهارتأع رفظ رکاسع |

 درجدزب نوحو ی دنلوب راوس كب شعلا هدنناکر لدعترلب دت ارک شا ٠

 دع ره نغلرادرمس یرکش زور ندنهحوت هنادم ل دعس 1

 كنادم هکر ا.دع ارارقهدن وب تبقاع راب دا لوب د یدلق فیاکدو ض رعهک

 كن وص ن دن رهشنا دم بوک ب ٫ وص هلحد نالوا یراح ندنسا روا

 هب رع ینا لوا ردقصالءو لصم هقا رعداوس هک یس رغ بناح

 مگ ناورسخ روصقو هرساکا ناونا هک یسق سش فرطو نویق

 هلجد ن دادم هکم وق لوا سد ردنا هظفاحم یدیا هداج وا

 ا لها سوفنو لاوءا سیا فرایدی|هدنسب نیا كل وص

 بوروک هنسقرش بناج ینا هساش هتوا كب وص بوروفورپ وک
 هلن دا عسو تاود دعس نوج راددکح هرانک یرلیکو بارخ یب ور وک
 یدلب یهدالوا نکگروبع وروره ند هلحدو یدشر اهن رانک هلد د

 كشدصرواشو ) یدلاق ناربح ورکەتم هدلضءەراکو لکش» رعالوا

 هلارورپ ا اسورو رکشا ءارما هلبساضتتم ( لکتم یخ یف

 رور وکو زو هباب رلیک هک رداوا بساثم رلب دت ارلیضهبی دلباهرواشم

 هګ دنا ادیب هنیفس بونا ورپ وکز ریمااب یدتا یسراف ناس زودنا ادیپ
 هدنس هعقاو دعس دیک لوا ردا یوار را رر دلاق نیافد ندا دم مګر افک

 4 هی و 7 ¥#
۳1 7 » 



 هک ۱۷۳ ۶

 ۱ بودا مادقا هراخز رح لوا یر راوس كم السا رکشل هک دن ٹهروک

ED۲۱ ی دعا اوب س سا رب دشرا ل ..اق رم فرط كن ادم بوک  

 ص الخ ند رازس نیک ر شم رافک ینعی نرد ءادعا نیاس ءورک یا
 | هکەدتبامزج ی نع ن رایدلبا هان 7 وا نوع وا
 ۲ لام تالالص هورکو عکس اضتعم ( لاوهالا بو ؟رق لام الا عولب (

 و دکمزکهلامالام رګ ول نام قا ر ط هلغلوا لصاو هنلاتمو

 ی زور جوماب # رانکرد هجا وخ دنک تس دودرهبرزاب ( تب )
 ا قح هک رابدلبادان رف ندرو غوار باعا # راک رد ہد رم ش دنکفا
 | فطایاعت قح هک ردلوادیاهروتک تسار یزم رلشبا یلاعتو هنا“

 ءرعفص ےل یلءاک تر دق هسردیا ظفح هصن هدکاخ هنگ یزبهلبا یلماش
 یهاوت هک ر دچک ندرکیګا یدتادعس سد ردنا طو هل وا ید هدآ

 هاق هزواندزب و هک هنساش هوا كلا ردو بودنا ترشابعادتا هربطخ
 | هظفاصو تسارح ندنرهمفا دمو تعناسع كم رکشلینا 1 نک
 2ند دو تد باڪکاو ورگ ن عاععفو ورگ معاع هلن

 تبودیآ قاقنا جدراروالدب رق زوم وات یو دو راو

 تودا بص رمعا هنعا ج لوا یععاع رل درس و ۲ ما لا هلیلج معاوب

اررا ےک ی وصات 0
 چ یو

توداى ون نبط وت
 1 

 | تو روا 4 وص لوا تا بودلی-ع الا هعماراک ربتعو هلالی الکی ۱

 رف شعلا ندروالد زویحوا لوا ی دلکوریک بوند هلتمالس عاقەق

 1 بودا راوس هرلقارسسق یت , رارضعب و هررشآ . رلیصعت یدتا باقا

 هلغلن اسآ بو دیا تیعبنولیم رارشآ هکات ی درمدود هک وا ی رقآ مسق
 رلب دنا ه وص یی رل رود هل س اهر مصاع هرزوا لاوئموب رل ہے ےک

 رل دیک هت ساب هر وا كنوص كردىا نادعمش هلب را هود ج وم ین رلتاو

 عفرو عدو عنع ی رانا بودن هدهاسم یتتکرحوب ك رع را ەك

 1 رانا بس هاك ه.ش رانکوص راد ردنوک د یم شعلا هنن رانک و ص نوعا :

 مدام رل دلوا هدید دص عدو ۳ یرانارافک راد شرا هراذک جد

 0 ناک لرص عمو لزوط تسار ار راد وا هکر درقیح هنساهدر ی درک



۳ 

 بودا یک یک دد د نارا بالا هبهناشن ین ںازوک راک نالوا

 كرافک لوا لر میس نا زد جز :ورلب دت اروع ۵ وص ۵ ۱ رب

 ید یرلنالبق عاص راد روګاوص ندمدسع یاب رد هت . رلیصءد ||

 یرلنالقوریک ند دل اهآ ه رک صد دنارلب داف هب + رل اکعو نم نه اف ید ۲

1 ۶ ۱ < 
 هرکشا هیت دعس 0 و ار دلم ۵2 تیپ نیتس بوداروہع جد :

 1 رهن نیمی ) یدشا بور و ماع نداهغءروا هب وص یب تک

 kk 4 وص بولد ( لیکو ام هد و هل! اسب هيلع |

 باود راسو هو دو تاو لادقئاو لاجا یلکودرکشا ك شا لوا |

 تارا مداض و جو ندرلنا هک, وش e وص كرد لوا هلا

 ث ولوا ا ندشسوا هود ی دا 3 . ربع ماع نام هکناطر الا

 سس اط لوا یوم كارد رلبدت | رو, < رکشا هلج نوح یدشود هبوص |

 نت ساطلوا یشکرب ندءالسا رکشل یدنآ هرانک |[

 ی دک درجدزب هک ردلقن ) ید ردشرا هتیحاصبولا ی درولی
 یدردا هنن> الدم ندقاراو ی دشم روتوا هدنبس هرهب كنکشوک

 ی دلبا هده اشم برو هلهج ولوا ندرت لوا كموف لوا نوج
 یدتاو ی دلاق یلاج هفءروط هکیدلوا یلوتسم بعرو فوخ هئبلق
 شعالکد :هبادازیمدآ شوا هلا رانج مهب را مر هکر دون فوم

 تاوخ هرلنآ رکن .هلی+ام دنو صاوخ نونا ندکشوک اعا
 هنا اح ناواح بویفوار زا سس رم و )2 2۶۱ هتفوق رارفلا)

 سوا راو هزه ليه دوو فروخ ۵ روا ویداواناور

 تودنا تیاعر هطاشحاومرح مدقم ندنوب روز و هج درا بوداکو ب

 یدینردنوک هناولح یااوما سیافنو ناز ضو یلاتیعو لها

 هه هتما و ندهرخاف بابت ی داوا هک نارخو نیافد نال- یاب و
 یک وه كموعءر هک فن طا رهاوجو سااق فو رطو هب 19 ندهرفاو

 نوا فو ریا ا یک هعطاو ریاخذو رهو نوي 2 یدزاک هنت

 هب اسحودح لاوما یراک دک تویق یدبآ اجاق هدامآورطاح

 هک رد-دلوا مقا و هلهجو رابع را تخروم صوعب و یدیاز
 مس راتهنم ذخا ةا رم ثاث فلا فلا فلا هات لالا تيب ناکو)

۱
 

۱ ۱ 

1 
 او رهو كلذ فصل او ذخ ۵ فرضر) قلو فص,اا دیس دالا ىلا هرس دع



 | را درس هرثک مجرب یورع ن, عاق قد مس هصقلا ( قابلا اوکرتو
 یم ودنکو ی دلیا لاسرا هدرا لدرجدزب هلیهج ورا غلنا بودا

 | لواودعتعو دیشع روصق لواو ی دلوا لخ اد هادم هلادهس ملاط

 | ی رلذاتسدمرا لاتمو یرلغا ۳ لواویدلاص رظن هعیفرو دندش ها |

 || تانجنهاوکرت ) ویدروتک هن رب یبیناد زی رکشو یاب ردج بوروک |ا
 | اهانت زواو كالاذک نیسهک اف اهیفاوناک ةملو ع رک ماقهو نویعو
 : تانا بک خ ناوبا ق رکشلو یدترا تعا رد یاس a رک کا ۳ )ی رخ اامو

 || هناولا لوا هلا هش ۱ طر ندنضاوتو ناکا فا تود هد الاوح |

 || لوطو عارذیرکیزوب یطرع كناوبا لواردیا یوار ) یدلوا لخاد |
 ند وبا هنآ وبا لوا هدنرلنوک 9 ی دا نوشرا ز رو یع او

 ھن رزوا كن لوا هلا تهباو ت تی ۶ یرسکو یدناراررزوف ت عر

 ١ هراو د نالوا هدندناج هل, كناولا لواو ی دردبا لاوس لنظء توروت "وا

 | 3 رلتروص لوا ان یدرویپ دعس ی دیاراشمیا شقنرالاشت و راتروص
 ۰ و هرلع نیامد هزرا لص هور ترضحو رلیدزو ع و طعم یینادیآ ۰

 ناوک هام مجد رورنسلوا هک ز امت فیفخ تعکررکس بودا ادتفا

 هرکضن دناو یدلیفز اسم تمکر کس هرژوا لاونء لوا تد دهس یدیشنامق
 : یاب زوکو ی دل ص راتعا رطن هشاش نیظع كنا ونالوا ها زاب

 | مظان ردشءد لزوک هو یدلسییب رابغ تلع ندبلق هد اهلا لیقیص

 نادم ناو ا + ناھ نر ظا قدصزانیب تربع لد یاناه ( ظن )

 ¥ سو> سوخ تدهدیدن یریقره *هادند ۴ ناد تربع ةن ار

 مانی یوم نر قم نور هرکضن دنا ۴# نادندن زون هلا دندرسدش

 ندعطان وتماص ساره هکی درد ادله یداذء نودا بصارعماهرژوا

 ِ رارفو تع ره درج دز دیلبا ملس-دهو رگ توروتگ نیا نرک هللا

 ا لامرفاو تودازوا لا هاب یراشانواو دنوآ كس رهش نئادم هدک دشا

 | صالنعسا ندنرالا لام لوا تولوا راد ربخ ران باسم یریا رشتا عج
 توس نهنع یھ ەر نالس و رلر دا ےل هن ی رح نرعم نورگو ۱

 : تسلا یوالد و هفلکتم هدد عطا مگ ردا یوار) یدروب نییعټ 1

 ت واک بر <$ E رق 5 دز " رم نو)لرهزو تورش هع وته ۱

 ی درانو ردلوا لاله ندنرضم كرهز تودیا لوا یرلهایطوا



 ت

 دڳ ۱۷ ۴

 هدنرلکدروک یرل ءاعط لوا رانا سه وب تا و صالخ نددت رم هكر لنا

 میم رلیدب یبک رکش یراماعط لانرهز لوا بود ( هل مسب) هلرة دص
 ى جث و یدنلو نا واوط 4 ارزو ےس هدرا هنرخ و ید نا نابرهرلنا 0

 رلقلوق و شم روک رازوک هکیدنل وب زهقح ولوط هلا در دو را رهاوج 1

 ندیناورمسخ شرفو طاسبراسو ندیناواو فورظو یدبالکد شقشا
 ندلیب كبترد هک ببارغو سیافن ههنیخدویدربک هلارهنسا قوچقق
 رشب) یدیارلشعا .ثرخو ظفح بودیا مجری اک نع اراک مع كولمورپ

 هرادالسم نولوا هضرع هنموهفم كنمالک (ثراووا ثداح لیا الام

 بودا بعل ی درج دز هل ام رد *] رەس عا-َةو یدلوا باص

 سیا یمیدراعیح ندنادم درج دز هد دداا یدیشتک هد رآ

 هنرف نورع بونودورمک بوروتک هلا تسیلکود بولک تسار ه هن رخ

 یتیدارفاكلاوما سدافن نالواتونع ,رازایس, رهف نادم یدردشریا
 لاخ ندرذعت هکلب ند رمد هح ۳ كعا طبض نیداحأو كعا دع

 رک ذ نسضعب ندرلنا هلا ی e (ەلك زال هلک كرد الام) اماردلکد

 تبقاول یدیآنم زویچ وا هدن ز و هکیدبا جانر, یشاب كل هج الوا مهدیا
 نیز هلا راد مذ یناکو یدبا للکم هلناشخدبلعاو عصر هلایتامر |!

 كاا یغانا ییم هو كس رهو> لمع هکیدنا ع نشورەملا رھوک یغار > بشو

 گرا ی ر تدکنا كنفاربص مهفو ی داکد شاسرا فن دحرس ۳

 هدنفاط یناونا كنارمسک جات لوا هک راردنایدیشلوا ناهدرب ندنتسافن
 هکلیوش ربارو یذاسحم هتشسابیدبا شاصآ هدنتسوا یشاب هلباربجتزنوتلا |

 یدیسبرو) یدراردبان طظ هدنشاب كنارمسک یانلوا رانروک ندهاربا
 یسلر ره )وا لوا ىدا عص مليا راد آدیراو ره هک دنا هدزر

 نددجربز ثبیرللکو یدیاندنوقاب لز یسهبق ِ راد یکیا |
 هدنرلنوک یالا ی رسک هکیدنا ندهژورف و لءا یرلکرو خاشو یدا

 یسارو یدیاریک هننکا یهرزلوانوما تاهابمو رخافت او

 داغ وتو هرز یدناهدن|یضاخ AEE هکیدباتشرز ةبصر ید |

 یدبا قطان ییهاشدابرو هک درس1 ز ود ندنءاصرز یک یقاطوقو :

 یک نان ڈکھک ہار ندرهوک رد ناشحردیرب م ۴ هکر اجو

 صو کار کیدا راوس صح ر ر شلزود ندنوتلا ید یسب هر )

 چ هلج #۶
e 
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 مان دفاتر ندماخ مس جد یس ر یدا ع وئصم ندخرسرز هلج

 هدنرزوا كن هقانلواو) یدباراو یکحوکرب شاکود ندصلاخرزویدبا

 یک كناو یدبا للکم هلا تیفاویو رهاوج یدباراو یرسرپ ندنوتلا

 یدیشا زود ن دج امر توقا یسهرئاد كنراهعو یدباراو ییامز رب

 ییا طاسبرب ید یسیرو) یدیشلزود ندعترد یراشاب كن راهم و
 یسهفاسم هکیدماراو نیا نوشرا شلا و یوژوا نوشرا شّعلا هکیدما

 نوشرا شا یضرعو نوشرازویجوا لوط كنا هک رردیارولوا هر

 | نوا ره ندطاسب لوا هدتاور رو یدیشقوط هلباد معذ ییارطایدبا

 نواو د مذ لشد یتوشرا نوا یدیشقوط هلا رهوک كنر رب توشرا
 كوک ین وشرا نواو توذاب لزف یتوشرا نواو روللب ضا یتوشرآ
 قو هدنرافلارا كعاونا لواو توقا یراص یو شرا نواو توقاب

 رلنروک ندقارا ی دیش ز و د رهفوکشو نیحایر قانصا ندررهوک ||
 یرلتروص رلنارس و راکش وک هدطاس لواو یدرارد | نط رازه ر سر

 شه یرلتر وص زرارخ رمون چو راحو روصراقا هدفارطا هکیدناراو

 قارواو ند هرعن و ور یراصتاو راها گر رازع رھ لوا یدشک وا

 لواو یدنا شکلوا ربیوصت ندرا دنآ رهاوج هاچ یرلهویمو نددمد

 یعل هاکناتسهز کا مع هدناور رو) یدیاراربد ناتسراهد هطاسد ۱

 لوغشمهرج برشهرزوا طاسبلوا هدالص شفار زیدرربد قالشق

 هکبدنا مر طش رپ ید یسیرب و) رای دنا هيعمل فیطاکابرعو یدزرولوا

 یدیوهرزیدب هکیدبا هبیعر خدیسب رو) یدیاندنوقاب لوک یناناویح |
 ناورشو یدیشلاق راک دان ندهاشدابرپ ییز ر ید | لمس*یرفعع

 1 ننامش و شوایسو مارهلو دنههاشداب و موزي و نيج ناقاخو

 ندهاشداب کس هک دا هیعرب لّعشع ییا رکس یخ د یسیر) ردرذنملا

 مارهبو شوایسو رهادو ناقاخو زهرهو لقرهو ناورشون یدیاراکدا
 یینوتلآ رلنام سم هکیدا هدر تشرزر جد یسرو) ردردنلان نامعلو

 نادمو) ی دا و الصاح نوا لاف ك رلیدقا 7# نوعخمربآ

 رلز م سمر: د) وب را هبق ت شلدقا نوشرود دن رادباک و وآ رهم هد رهش

 هکر لیدروک رابدز وب یی رهمنوجرلبدت !نظیرراا یا دغب یرا هبق لوا

 ¥ TF چ ثلا #
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 رلبدلوب یازده کتو ردولط هلبایناواو فورظ عونصم ندشموک و نوتلا

 راسو كسعو روفاکو ربت- هلج یرلپ وک لواو یرلپ وک رطع هدنراما
 یدتا هناا یدنک دعس هک رد و رم) راد دا وب واط نده ط جور

 یدردلوط هلرااوءاعانغ یرکیراتءادو تسد ل رسلا منو هناصسقح

 قارط كروک ذم طاسب وو یلیق شزاون هلبا لجاع یاسذغ یرازسو

 رایرتشءوردرازجاع هدنتفرع+یتیف كنارلعوقم ارز ردج و کتیا غب یعسق
 نال و | هبطاس- ٍ؛ لوا هکر دلوا باب ردرسصاق هدادا ساه لا
 لوا مردنوک هشاق نینقلاربما یناانزرسهک هلسفت بیط ندررکیراهصح

 لوعع۰ هنرهو تنوصم هنره هدژیح طا سا لوټ اب توال اج

 رایدک ندنرا هص>و رابداوا یضار باجا یلکود هیلبا هل وا هسرروک

 یدلوا کوبهود زوپ زوءط رایدرافرچ نسخ كءا.ْغ یدروب سر
 رای دی هصاصخ نب شب یطاسبلواو یعاتتمو لام کوبهود زوب ز وه
 سااب و یدردنو هخ رظا هع ااا هلا یطدرع نينم وملا ريما

 قج اق رب كرلیبک یرسک مشمس و رکو حاتو یلحو بایث ندروک ذم
 هرا كب قرقیلام نالق ابو ید=ا بوح ندج بوردلوک هب هن دم

 هک یس هلج و لاح یدشود مهرد كيرمشکیانوا هولا رهی دليا نوف ٤
 لواوینّمک یسج كعاغ لواو یتراشب یکف نادمنوجیدیاولنآ |[

 ددخس«یرالام لواما-ءأات یدروم یدشراهنینءولاربما تسال كالاوم|

 راس و یراصا ناسیعاو رجاهم فارمشاو رایدت !مج هد هللا لوسر

 هدهاشع یرلنام لواات یدنروتک بودیا توعد ییهندملها هوجو

 دج كلام یب دنوادخ رلیدل اف رصمندنتسافلو ترک كناورلب دلیف |[

 تعاشو نواتحمهو تنادو تنام! هیس داق لها و رای دتا ادایساو

 لعمچ لوا هنع یلاعت هللا یضررع نینعولاربعاو رایدایااتاوح دم هللا

 هکردالع) یدد (ترءلانایعا كلوا) هدنهح هیسداق لها دن داو

 تایصا و هثع لادن هلایطر رع هدنتعسقو هددتح كنيناتسمز طاسب
 یدتا بودا هرواشم هلبابلابایراو باک انایعارع رابدا وا نارمح |

 هدشاوررپو رابداواتک اس یسلکود ردهنرگیآر لس هدنفح طاسیوب ِ

 لالا تب كطاسب لوا یرلیضءب ند هرواشم باا هک رد شک ید
 لوا ید یرلیضعب ورا دبا تراشا یتنلاق بؤاوا هرمخذ هدنیمل ۶

TET 
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 یناواح بوز سوک تع ره ن دیطاس رعم درحدزر نوج هک ردرلشءروتک 1

 مان الولج هقناطرپ هتسخو هتسکش ندمگرکشل یدندیا تنطاس رقم |8

 ۳ ۱ 2 2 بسم ۱

 ۱ ساڭ لۆا یل ىع رای دالا ضلوا هار نننءولارمما ی نما ۱

 ی دعطق نیابا تیاطا هوددک ندطا لوا ه-عهللا یطر و 0

 لوا هک لاح یدشرا هه رد كي یرکد ىساھڊ توانا دی زب نه عج 1

 ۱ + اوش الو نی اف زونکلا او یک ۴# لوالا |8

 ۶ سین

  لهجیلع یدنک نون نیما ربمایایدعا یدنارضاح هد ,رواشم
 ۱ ابسدلا نه فال سال هنا) نعردرا لدیم ی ینیشودنکو نسرالیف

 ناش ايك عن (تدشافتاکاوا تإلباف تسلوا تضعاو تیععاامالا |ا
 لذب ینآ هدناوب قخ هکاوا الاردقو ندنلاماسید نوح كس هک ردو |

 نسهدیکسا ویک د وخانسهردنو هئرخ نیدکو اندک: وه بود اقا ناو
 ۶# ناسر تحارو نحو سوو روح (ٽ») نسهدباانقا توتدوخات

 دریا یطر رع نیم قلا معما ۴# ناک رو ز یراد هخ ی« ڪک:

 ۱ یطا س لوایدتا معاد لدا وع تسار ن لابا یا ید! هدعیلاسد

 || لع هک رارددا رایدلبا تعسق مدت ب اکا نویادراپ هل ظذ هلصف
 ےک

 ۱ 3 هلع یلاعا هلا لص كربعم ترعحو یدیلکد دوحا كب هدطد

 || ید (هللا لیبسیف نقی م ضیالایرممک رصق نیلسلا نم طهز نعغم)
 اا ایندلا ىلع یک (رعغ) هلدا یدلو ذافل ییددروی هقداص دعو
 ةرباسبجا هرمساک الا نا # !وقرفع لف اپدلا یهتعج ¥ ینشمم نمامو

 3 ناولحو الواح حد رکد ¢

 نابودهعو راد دنا بصا نما هرلر دن یزارنارهم بولو عج هدرهش

 سارک ندلرل دو: ص مو راهدنا هر راک توج اق نکعا ابجد هکر اید ا

 یدلوا عظع رکشار بوقآ ندنیش و ندقارا بودیا ع امسا یربخوب

 یسهلوصو هلصوملها ید هع اطرب ندنرا ها رک مگ هابسو رل دزاق

 رل دانا تیعج هدودلب 5 مات تیرگت ہد سالا وح تا وا ۳ بو دنا

 یادت هللایصر هرگک نين وارا یلاوحا تیتیک ری ەج یکنالوا لوس

 ییا نوا هع ڻ مس ھ هک دلک یاوج فا تور داب هلا هدا هع

 بس ای KTR REERASRSLD DIKEN LTRS هم دهههرک شل لوا یو رع عاق سد هلوا هی ور هنداح ال ولح ها راك

i pel 
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 صن, ورګو هبرسام کلام نب ورعو ه هنو یکلامنب دعسو یدلیف

 لصو» هلیاراوس كب یلایرتع«ني هللادیعویدلیانیرعت هکاسیب نهج ||
 نب ماهس) یدردنوک هنن رزوا رافکن دبا عاجا هدشناج تب رگنو |ا

 اور هسنناج الولج هان راوس كی یکیانوا هلیجومنامرف هبع |
 ورا دلبا ياخ وی راک نوراو هعضوم لوایدلوا |
 یفاصء هرک ناسکس هدننسامرگشا یا هدندملواو یدلوا دن یا قلا |[
 هک هلعونرب رایدلبا زاغا هب هب راع یب رخآ هرکصندیآ یبلا یدلوا عقاو |
 یهالادبقاع نەدا حورخ هلالوهسندنسسهدهعیریعت كنا لف نابز :

 هليا یطا ضحو ىلضفو ضف كيلا عت قح بولو ا عقاو تسکش همگرکشا |

 یااطهل وشب رراددو دالب بود |لاسرا دیدش داب هتنایمسرف رکشا |
 رایدلوا لاله یوشود هقدنخیرلقدزاق یدنک هل. رلتآ راراوس هکیدالیق |ا

 بوم هلوب لوب ق ماو بولاق یرارارقو تاخد كرايم ود هقدنخ ||

 یرافک ےک كيب زو هلبایزارنارهم هد هکر عملوا رابدرب و هدایییرلشاب |ا
 لوا ینه وب و یدلوا ادب راهتشپ ندرا هتشک هکاب وش یدلوا لوتقم
 (یلتعاا تالجاهنال ) یداوا بیس هنسعا وا هيعمل هلا الولح كءضوم

 ذخاتالذکو ) یدشرباهرلنا یکی رک یرالاعا ءارج كنهرعت «رفکل واو |
 روفوملاوماو ( دیدسش ملا هذخا نا ةلاظ یهو یرقلا ذخا اذا كبر ||
 لوا هکرردنا یدلوا یبصذ رانا اسم هدازع لوا روصحان یادایسو |

 كيب هرک ك یب زوت وا هدشاوررپ ویدا كيب هرک كيب رکسیعانغ كنهعفاو

 یدبهدرفرهندرلب رکشا هدنناوررپ و رواوا كيب هرک كيبیلایسجخ هکی دبا
 هیعسا حوتفلا حف هب هعقاو لواو یداباتباصا راوطزوغطو ےهرد كيپ

 یر بوحوک ندناواحیدشر | هنعس ؛لدرح دز ربخ و نوحو) رلیدلبا ۱

 یی رب ندنسا ما یداباروهظ هدنفاذم ییوالح قفوط ماعم هدنرهش

 هر! لواویدلو | هلاور هنو یر یدنکبویق هدناولح هلرا رک عدعطقر

 هن رهشیر مع هسدارلرواک هح درا ناب برعرکسعرک | هکیدذبا شرابس هل وا
 هل اهب راع یرلنا بودا 4ب راع هل ارلنا لد هيج وا ققح هدکن او كنس لوصو

 لصاح فوقو ند هیضقوب ماهنوجو یدید نس هداقد وءدولاغشا
 یناول> ندنفوخ یدوحویدنکد رحدزب هکندزابهمانهدعنلاطاینیدلبا

 ا اب كب سكب ر ین همانو ویدلاص هنسار هک یر نط وت تخر بوق

E E99 تر ی و ی  
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 هکبدلک باوج ند دعس هدق داوا لصاو هدعس همان یدردنوک هنادم

 نعد هلبا عین جز یهیحان لواو نس هربدشربا هشناج ناولح ى

 دادما عساه هلا راكب تردیعام هد-بعع همانو و نس هلا ندا

 رای دتک هناولح هلبا قافتا هدق دلو ا لصاو هاه ںولک ع امعفیدردنوک
 نالوا یدعب كن سرور هناولح هلارمعا ښیدود هدناولح لدرج دز و

 ره و حف یناواح توی .صیرافک ر ۹ ارلب دع | یطع ۶م ه دعص وەر

 ماو و کک ہلکا یت قیاوص و توش كت هرس اکا سد راب دابا

 هلا را تعا کودک ى لقاع) یدلوا بلّقْنم هدا داب هک و ورک

 ۱۳ ور نسوق تافنلا هدورغ یارسموب و هیلارظن هن . راب وراک كناهجوب

 لو هی ودنک اا رعت ندننکنو تلود كننافو و هیجآ هن زو

 هیلعاب لکوک هنتابثو ماودكنا بوتا رابتعا هنسانفو اش كناو هیمرب و

 تب کو # رورسالو مود نزرح الف # رودیافاتحرهدلاتیآر (رعش)
 ۷۶ روصعااالو والا ياخ # اروصخاهب كولم

 دڳ نآ ریو لصومو تب رکن حفر ذ

 ندس اج لفر ھ تولوا هدا رلرم ور لص وم هدمانالوا رک ردرلمروتک

 یردحسع مع نوح یدا اح هد هیحات لوا صرب مات قاطنا

eندلصوم جد قاطتا ردل وا ق حلم هقاطاا بولک هقناطرپ  

 عال نالوا هدقا رطا ل واو یداک ھت رکن بس ودنا ۳ ا د س ها رفاو

 برعو یدر و ماکسه-ا بودا لب کت یک کرک یاو لراراصحو

 بود اداح او قاغا هللا قاط ایک ر نو باغتو داانب تعاجر ندنلنامق

 كرلتا هلا راكب یتاایرم* "نب هللادبع هل مما ر نینءولارمم اید لوس

 رہا هلت دب هللا دع هومع یحق كه دل٫ یبا لوایدلیالاسرا هن رزوا

 دو) یداوالوصوم همیج لھا ںولوا لو ء يور قاط اویدلوآ

 كن رلش الو ناورشو نادشسام نالوا هدنس وش راق ناولح هدلاسو

 هرژوا لوق ركاو هدلاسوب و یدلوا وسملع ی هل دن باطخی رارمط

 دصاقو ی ان دعس هغ هلنا ید رعنینم ولارما هدلب یم دب نواندنرعه

 هرب رح اصوصخ هردنوک هکلام فار طا ر گچ یادصا ات هکی دا ها

 اعلا مالل ۷ یجد دعس سد هل. ربتکسا و حد مدعم ند هلج سالو

 هر زج هلا ا یور یلغوا یدنکو یب یر شالا یسومولاو یطایع

 ۶ i f E _ _ع عس_ حس بس سس بس
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 راد ر هرلتالو اهزلوا بور او را ایدلدا هناور هندناج |
 یسو-وباو یدلاق هدنا نودا فدو نوح ا هظدا عت : الو لوا صایعو 1

 ا

 لوایدایق مو ۸ دندنالو نیعلا سر دواس نک ورعو یدتک هند ال ونیدصڏ

 هدایعت دوش ر نب راد,قر یدنک بواد نیعااو سارا لیعیسا اھا كتالو 3

 قأا ندنمبانم ةداج رلنا رک ین ا بلغت بالا زای-اوا منت بوزوتک ال
 نینمولارمما ربخوب را دابا ااا هلفره بوراو هشالو مور بوراتیج |

 هکیدتانیع هد همان لواویدزاب همان هلفره هدة داوا لصاو هزم” رع |

 ا از مردبا را نس هیهردنوک هش رلنط و ورک سارا صا بلغت ن رکا

 ندنرلفورعم نطوو فولام نکس ییاراص نالوا نطوّتع هد هیمالسا

 جارات یسصاقاو فا طا كتا مورو راردبا جار خا هلدا هوجو قا

 یب یدتیا رفا لاحرد بوقر ود ندبه كياطخوب لة رھ راردیا اخلو
 یدردلوک هرع ترڪ بودا حاعزاو حارخا او مور یی 3

 كتش رللام لبه هکر لدتا ما ملا تواک هب العا رب رم ةباب یخد رانا |

 ج هرزوا لاو لو او هيلوا هلیما هب زج ن کل رهر و تاق کلات رات اکز |

 یه زج لوا س ردز رکھ + رج كزسود ٠ رع ني-: و ارما رلد داوا :

 هدتنخرف لاسو و ) یدیدلکد علام هسوآ كرب و زکسررب و هل ماته |
 | یدلبا 2 عاق و دالب راس نالوا هدنفارطا ناولح عاقهق هدلاخ |

 ۳ : دی نواه دنلود رایضعب وهدا اسو ید تار و قم ءوکح هرصدهیاسوءویاو |

 هکیدل وا ح وتعم جد رادعلق و رارهش هک هدلاسود و یداوا عد او هدایب ي

 e نءتسدوچ (تبب ) رواو اید هلب وطن یلیصفت
 3۴ راصتخایاب فک تسارتشوخ هدیشود

 4 روژوا رک ذیسان كن هفوک رهشو ناق و كنس یی د نوا ند رڪ“ ۱ ِ

 ان ی رهش هفوک یدلوا لخاد یلوا یر ېی د نوا ند رع نوح |

 یساوه كن رّهش نادم a دیا لوا تعا هتان لرھش لواو یدالوا

 نیهولاربعا دعس یدنوط هع“ ی رکا تویلوا قفاوم همالسا لها

 را نادم دعس هک ردءاو یدردلب یب ههقاو تین.کح وزا همان هرع |

 ی تم راد وک تعاج ك واب ر هب هثدم دار رخ یت كدا ول و

 رخت نل رانول كرلنا ںودءا رظذ هد راهش كتعاج لوا رعنرمضح

 ی دارا هدهاخرم قلناولاو فوض يج هال اج لواو ی درک ۲

 < كناو ۶



 ۱ لو االت لوارم-ذق بم هک راد سا ضرع یدروب صحت" ن دس كناو

  هدسناوررپ و) ردیتقفاوم م دع هنن راجا نم كن-ساوهو بآو یتءاخو
 || بوزان همان هدعس هنع یاهتهللایضررع نیم ولا ما هکر دلوا جد

 لدم یدرویب راک او فاڈک سا ندنراجا م ری بیس كرانا

 تامرف و دغ ےس ی ام تفالخ تانج یدلک باوح لوا هش ندندناح |

 هکر ردل زیم لوا نالوا ےلصاو بساا دغاوا نکسهو ماعد هکر هدردنوک :

 | یدعا هلوا راد او رارغ مو راز هرب دو هلوا یر مهو یل
 ۱ یهروکحذم تافص هک نس هلو عضوم جدو عساورب هدفرطاوا

 ا هدماقمر هلب وا هیلوا ورپ وکو ا رد هد تارا عضوم لوا هلعب وهلوا عماج |

 ةَ دادم ی رلد سو نس هدیا واو کو لزیه هرات ا

 ۲ ننحن ناغعدعس سپ نس هلیف هرعهلاراد بوروجوک همابقم لوا

 یدردوک ییصج نب هشذحو یی هاب مس ر نی نالس هدلوفرب و |

 هتلصوب هکرردیاو را هلی صعت طور, هدزو ! روک ذم فصو ان |
 : کیا اب اح رک نا ولا رب بها نییءاو صرصخ یک کو ,

 ۱ صع قیس رغ بناح كنارف نا ںواوا هحوتم جد یسکیا س

 ا ەر لاسموف رات یدستا صو شکار بناح هشدحو ب ۱

 | هلوعم لوا هدننغابرعو یدبا قشد راق هلشاط هدرخ یوق هک رایدشربا
 ٠ بولوا عبط قفا وء یساوهو ا كتم لوا هعسرن الس رد دذوک هرب

 توایفزامن تک رىشىكيا یر رهو را: داوا لزات همام لوا لاحرد |

 زا هکراردلیدهعسارع ند رابترضح هلبایرازو امد یدردلاق نلازابنو |

 هدعسبودبا تعجا م سد هیلبا تکرو تابث لآزم ی ه- هم لوا

 ی اعم لوا یدلیف اشا تولک هام لوا ید دعسراب 1 1

EFهدارا لواویدگ» م اغ نساوهو با  EEEب ورود  | 

 ههدج و هی رانامذالا بجاو نامرف 7 ردنوک همان هم وم ارعا

 | ی رګ مه یک ی راقدروب ماق» لوا هکفدنوط لازم هد هفوک نیمز |
 | بسا رمشک تنافر رد هدنغلارا كن . راوص تارقو هرمحو ردن رب هو :

 اورد دتهازو تفاطا هبت رح لاک یساوهو بآو ردنابنو |
 ۱ مدا يقر هدانا ام كك ونود هادم هلکع | نطوت هد هفوک ی و

 | ران ادا ممی یناث قشو رلیدلاق هل هلع هد هفوک رلذدیارابتخا یلوا قش /
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 تدع رب هد هدوک م السا لها نوح ی ددرل بک هثادم ب ولود

 بواوا قفاوم هجا نح كرنا ىس اوهوبآ كعضوم لوا راد روج

 تزاجاندرع نیم ولاربما یدلک هن ری راب ور كنرو ی راتوف یلوا
 نانحر هدیانادحارلترا۶ع بودیااش رال ازم هدعضوم لوا هکر لب دلید

 ندزاسقجتایدهر وتصخر هیانب هلا ق-طاب وج رک بام تف الخ
 جد هرصب لها و رایدلوا نوذ أم هنساش لزاثء ندحاغاو ندشمقو

 ندن-اناو شسقوزاس قجنا یدیارللکد نودا هیاش هلفطاو می رک
 شمقوزاسیس هي اولزانم لرهش کا لوا ید ارا داو تصخر هاب

 لوابودیا تباصا شنآ هک رب هنر ره هدعب روئاواا ندجاغاو
 لاوما سیافن هلغلوا قرتحم هیاکاب راز بم شالوااس ندجاغاو ندخ8

 هرکصدنوب یدلوا عقاو ناصت و فلت قوح 4تس وقت مارڪو

 تصخر دعا هل | قاو اک ىلزانم نادیتس الادعب ندشنم وم ارعا

 زراو رایج وباب نالوا هدفا رطا لواات یدتبا رها دعسورلب دلوب
 لز اذم برع قارشا واس ورو رد ایی هفوک رهش بولوا عج

 هکیدر دنوک همان هدعس نینمَولا ریما رلیدتنااش راهخشاش نکاسو همیفر
 تنس هکلب راهیلق لواطت هدایت تویک اب هدا ز ندل رم جوا نک رک

 ید تیاوررب و ) هلوا مزالسم هرلنا تاود هکات رل لیفان هرزوا یهجو
 لوا هکدیسشمروس تراشا هدنس همان نی ول اراک ردلوا 2 1

 هک ردراصحرب لدعارب زهلوا مکحتورادباب هکنسهروا هرزوالدع ینسانب

 هک رد هار لدعو زالوا تارخ هلا ین ثداوح ی راو د كلا

 رایضعب وزاملاق بانو بآ یب هلرمو* بئاونو لزاون یتوارطو ت4! كنا
 هک انب رب وهوا قلا هلو كسکوب ه هک ردلوادا ره ندلدع ءاش راب دتا

 رول وا راد اپ و مکح هدنناق رام هلوالاځا طسوتم هرزوالاونم وب

 ( اکای دبا رسم رلر دا ودعص وم لوامو5 لوا هکاش لوا هک راردناو

 دجسم یاعرب بوراپ وق راکرد رم رهو رلماخرو كنس ندنرزان كل هرس
 یدردا ات سصرب نوگای دنک دعس هدالباعم لړم لواو رلد رل يوان

 ) كن ر هش نادەو یدروک ینا هک ناوبا قاط دعس نوح هکر دالفت

 تاغ ځد یدنک یدلما هدهاشم نس هعیسو نوسو هعیفر تاراع

 نوج یدلبا عورش هتساس نیتم رصقر هدنتعسو ت٫ اھذو تعفر

 "س_-  صسصسسحسح

 ٭ لوا
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 بوراب و وقر ندنطبارصق كنادم یدشر ا,هماعا لاعرصق لوا
 (مهک و لمنید يلع سالا ) جدقاخو یدلبا عصو ەن رصد یدنک

 یلام بو روتک یتاوداو تالآاش قوج قق ندننادم هللا یساضتقم |

 تعفر لرصق یکیدتہا ان دعس نوچ رابدباب رارارسو راکشوک
 دن راقب رشعع*هسنع یلاعت هللا یطر كر۴ نینم ولاریما یربخ سو

 ې هلس ندج یدلوا لولم هدانز ندنا ی رطاخ لرابم ی دشربا

 هلل ۱ دهس توراوهب هقوک ات هکیدروس و یدرب و همان اک | بودا بلط

 دعسو زا هدا عج نودوا «روب نت نسکعا تبحاصمو هسااکم

 فق وت الب بورپ و هدهس ییدمان لواو رهقا هشذآ نسوق یکشوک

 ی داواناور هثناح هفوک روغلالیع جسم نیدجخهلک بولو دورك ملکنو

 كى یس همان كناو ید روتک هن ۳ ناعفا یکیدت | سا كنم ولا رماو

 هک دنح ره دعس یدنود ورک ندعا ملکت هاکرب هلادعس یدردشرپا

 نکر هد هرتسوک ماف هتتنس تفاضو هدا ثکم هکات ی دلبا ساما

 یکیدتاضرعهب ودنک هلیعهر ماعناو یدعوط لوذبم یتساعلا دهس

 هکید روک یدحآ یس هما كنش ولارما نوح دەس یدع الوبق یلبم

 كن هرساکا هکن دشراربخ هل وااکب ندکناح كنس ) شازاب هدهمانلوا

 كنا رسک و نسشکااشعنم راص>و عیفر یارسر ی دشام یرسصق

 الاغیشیاوبو نسش موق هککشوک یدنک بوروتک ویقرب ندنکش وک
 نس هب وق راناب ردو رلبجاح ههاک ردلوا هکنسشغا رابتخا نوصنانع
 را هدمنمو بچ ندلوسخ د هرصق لوا یناجاح باجا رلنب رد لواو
 هبا ببسلواو ید زردیا یرانابردو ی راسبجاح كمت كولم هک هت

 ا لاق MO هدر لیطء و یا ود یطاصو نابهم لرز سم ۱

 ین ربسو بهذم ءرساکا هلیکح راوج رج هک رس وک ینآ كعضووب
 ضا رعا ندننرس لسو هلع هللا یی ص كرم ترضحو نسشسعوط

 ۱ ردٌشاوا عقاو هدب دتسداو روصرپ تاق ندی س تروصول نسسعا

 ی دود داسو حالصو ه-طواح یدالبو داع نالوا مزالاکس ۱

 تاعلاحو «a تاقاش هدنسارا دوصعم و هلا صا لوا ی دا دبد اره

 رک القا اع ندک اوم نادکاخو سو هلع یاعت هللا لص ی ةا ۱ ِ ردراٹ لنا هرو ندروصق وب یهرمساک ا هک: و ساوا كە ولعم ردراو هم اک

 کم ۲ د ثلات
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 ندنسو قاب یککنووک كنس هکمدردنوک هسک رب کن رد راهرو /

 هدنرردبا تیافک هناخ باب یکیااکس ندناه> لوش یکبا وب هیلوا یاب |[

 ه داور ( نسهبوق یبلسع لالا تب هن ر و نسهلوا نکاسلد:ک |
 نکاسیدنک هدنببوبا ل زهر یهناخییادعس هرکصندنا هکر لشهر |

 نالوا قارحالواو ی دا عضو ییطسم لالاتس ید هشر و ی دلوا |

 ی دیشلاق نارو لد هتموکح نامز كنارفس یان ةي واعه سه
 رە ی هبارخ لوادانز هدک دهر و 4 هسیما ندا زنتلابا قارع هب واد

 ہد رے IWATE هی ندمانا ماکح رهژرپرهد هب وص بودا

 راد وقد اوبد هرام الارمصقءرصق لوا هرکصن دریمه لدابز یدلیاناکسا

 < تقو شو روحا مالساد البنانلوا حد لر ع نیولاریما $
 هع روتلوارک ذ یب درو نیت یترع* ےرانو ینتاقوا زاغ

 هرادودالب نالوالحاد هد السا "هزوج نیمواا رها د اشا ت لاسو

 ناعم هااع قاح یهسچ تاولص تاووا توردنوک ھن رش اوا

 عا بودا ادپ هقایضااراد هد ھت دم دلاس لوا مو یداو ررعمو

 و بودا نییعا ۳ را دعمب ند هعطا یک قا وسو نواواهرخو

 دلاس وب و یدلبا هداماورمصاح نوا ماعطا یس ءاناون رفا سەۋ

 ندییعش یدنلوا قالتخا هدشسس كرو می دعا عضو یارک عبرات |

 یرعشالایسوم وا نالوا هرمصل لماع ندداحرع ترت لړ ركن ورع :

 لاصم دهن ندنسناح نيم وارا هکندتا ضرر هه تفالخ هاک رد

 روا وا دراو ىر رحم ت وتکم هیت هفرط و نوڪ ا ریطع ناو

 ج ا هلغمالو ارم ولعم ید رحومو مدعمو فاتح هسا صا یس صعب ۱

 نالوادراورکا رواوالصاح هاتشاو لاکشاهن رلیعاد ون نویکلب خوسمو

 لواهتسلوا حسوم ون ن هللا راوت ی رخاواكثب رهن رش بئاکم

 تاعکا نیم وااریما سا یدرواوا عوفدمو ع ود ههاتاو لاکشا

 سالا ین رابتعاد دح رات ندنسلاع ساع كشنم وما رھا یشک رب

 »۹ رد هسارب ممراتراب دارد EY ے راب ی دنا رع ترصد یدلبا

 لئاس رو تالابقو لوکص ىس هدناف كنا زردا رابتعا ماسعاکا كولم |
 ۵ دنامز 4 كنشکر ه هاکناو رواوا رهاط داف اله اعم و تا وتکمو

 د یھب دغوط ¥
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 یاعت هللا یک ررج رولوا مولعم يکیدتا تافو هدنام زه و یی دغوط

 یا یار هما 7 باعکارد هسا نسحس* تداوي يكتب و ی دعا ع

 طوبضم هللا یخ رات مور ی رکی روما ی دنک ید زس هکیدروب مهثع
 رل ردپا راتعا ندندهع ردنکسا یخ راترلنا رايد عا باعصا فالف

 را دلا ادا ندو ڪک ترعت ۸ بودا قافت سٍ)رددیت تاسلواو

 هلم اههرب هع یان ها یضد هرع ترضح هک رداوا جد تیاوررب و )

 ناسشءامیلولح نامز كن ماعم نالوا هد-تج لوا رلدروتک یح

 ردیاب شک ا یعنف ناسشوب هکی دا لاوس رع نرمضح یدبا |

 عج یی ها نایعا سپ رديت اش نالوا هدرع رزواالاح هسخوب

 ردنا رابثعا ند هعفاو یننف یخیبرات هکیدرویب هرواش هلیارلنا بودا
 كت رات ضح لسو هیلع یامتهللا یلص ریس هک رای دا ضرع

 نامز كرورس لوا جد تعاجر و نو-الوا رابثعا ندنافونامز
 ی دا ههجو هلا مرک ىلع نیم ولاربما را دد نوسٌلوا رابنعانددتشسب

 نامزلوا ارزهلوا ندننرهه كترمضح لو ج راتیاد تا هک ردلوا بسنا
 ردس امز ماکحاو تعل مملو و ردنامز ینیدئوا قرد ثالطا و قح

 ءا دعا و رلب دایاقاقناه رزواكنا بو دا ناس ایا باک ا هل

 كلاعقلخو رد دم رح رهشا هکن وعکن رثددلن | راتعا ندم رګ هامیانع

 هک هلوا مولعم 4 هدناف ردنآ ی رلکدلبا ع وجرو فا رصنا ندخ
 ترضح یدیاراویرا هلن حب راون كلاع قلخ مدقم ندنرجم ځی رات
 ی دا راشعا عضو حیران ندننوک یئافو رمشبااوبا یدالوا كمدآ

 9 داوح نالوا مفقاو لر هشامز ی ده كسحوت ید فا مدآات ۱

 نشب كان جول ٠ رکصت دنا ی دراردبا طض هلت رات لوا یرش ورخ

 1 قلخ ۱ اذع بآ یتیمز یور ماما بواوا ریتعم ندننوک

 لوشو یدلوا لمعتسعو لوادتم رات لوا لد هیصاوابآ قرغ

 یدشک رای دلواحون# هلا حور ءاش حوت هدحو *هنیف-ههک تعاج
 هرزوآ قل رط و مماوب ورلب دنوط ندحون نافوط یح رات یرلتناهفاو
 هن رات كدود ردورف هيلع نجح راتاولص لیلح لیلخا ی داوا رعس#

 كن رضوا یتسادتنا یرلخ رات یرادالوا كالیلخ و كد هيجل وا السم
 نوهبم ليها تریضحات رلب دعا. رابتعا ندنوک ینب دقیح ندشنآ

 ۱ رو
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 شب ع_ز#

 نالتوک ۵ فک اش می رات هرکصتدنا لد هیهب دیاان ییه-بعک بواوا

 هدالب فاثکاو فارطا بوقیح ندهکم لیفسا دالواا یدنلوا رابتعا

 لد هشت دیک هیاغ رادندانف مع یناسیحءاول یولنب بەکار اید دبا رات
 باعا *هصق هک لد هتفو لوشاترابدندیا مشی رات یتوء كلا هرکصخدنا
 باطخ ی رعاترردندبا خب رات یلیف *هعقو هرکصن دلا ی دلوا عقاو لیف
 راس اما كد هیج دبا عضو یر : رات بودا هرواشم هلا ا راس

 یک الهكنابس رهش ندم رع لیس یس رب ردقوج ج راو نوا برع

 برع كم یسېججوا ( یس الیتساهپ رعتبالو كتهشب> یسیج: | )
 مرح ی هولا ع هکعاغترا یار كمهرج یسج درد ( یسهلع هرزوا

 هک داسو ماع یسعشسب ) یدیشعادرطو علم ندئعار یسلا وح

 یرلتعزاش كن رلم و5 ماک اولوهس لات هبساتم یع م یدا ماعدا ف

 هک یکنج كنب را هلربق بلغتورکب ون یساجلا )یدیا شاوا اد هلبایپس
 س>اد برحاکا هکسبع یب برح یسجتدب ) رارید سوسپ برح اکا
 یدیشلواعقا و مدقم لب سل | ندنعافت را مالسا م العا هعف و لوا و یدراربد

 ردا ط.ض هلءاوعا و روهش رحاقهو ماريه اشم  زروما هرکصادنا

 راق موبو مرا هيف مویو ظقولا موبو رافطا موب راسلا موب ) زلیدلوا

 لدعا یر هرات معاما ) یک راصت ترحو قناع ماعو نا ماعو

 ییدعت ردرلشعا رائعا ند تس ولج كن رله اشداب نال وا ۳ وا ھ

 یینلود تبا كلا مالسا تاو د ترار هکر دل دنس واج لدرجد زیرا رات هدلاح
 ىعاسمو هر وثأم رثأم كين رقلاذ نانوب و مور لهاو رد ڈا خوسنم

 هوک نخ ردسو فاصناو لدع طاسد طسب هک هلا یس یس هروکشم
 كتناهقاو ی رلعانا طبق لهاورد رلشعاخگ راند ہم یم( ا كنا ردش۶افاق

 ۱ رابتعاندنوک یک دعا الیتسا هزا داب و ےلاقا کالم رعنا ٽڪ نګ رات

 هرزوا راتلوا 1 یط ناتک ےکح سویلطب هکر ردا ) رلید-2ا

 كن رلک ولعو اينا ی کک ری نداراصاو دود وردسشعا عضو

 سدتلا 2 ید عج ر وردرا دعا عضو نوجا رات یتی راثءبعودلوم
 هک هبا "هدافا  باوصلاب)عاهلاو ردراشجارابتعا خل رات یساش
 ناكلا تخراو اخ روت باکلا تخرو ) هدن رالا نسا دراوم برع

E 



% ۱۸٩ ۶ 

 ءاهلاز وهم ولام م مه تات ثم اظل 2 ران یعب رار د )ع رات

 سبق یب یاسا زو ھم وردتغا میقونب یلاسعتسا لاثم راردیا لاعتسا
 ردردصضم ندشاب ليعقت هدنلضا نوسلوا هسرواوا یسغاقو ردیتفا

 لامتساهدنفور کارد رخآكیشلوا یخ رات كئشرههدسانقرعو
 هسرواوا لمعتسم هدلحم رکاوروئاوا هافكتفو لوا هرو وا

 یهتنا هبلایا هموق خبات نالف ) راربد میکتت رولوا دارم هبلا یهتع
 د هلل وب هدنفن رعد د كك رات E ندانداو ( مچ شل

 مون ربی رات ینمب ( هسیلع یاب نامز هیلا بسس مولعم موب خب راتلا )
 راردرا تسن اکایرلنامز كج هلک هک رد نیع»

 € صجردرکیدهقورکذ
 قارع تکلم كمالسارکشل لقره نوج هک ردراشم روتک هدتاور ) |

 هکر دشود هقوخ لوا یدلیا هظحالم نس الیئساو طاست هرزوا ماشو

 لص اح تغ ارف ماسه ندنربگسلو 5 كنکلم یکیالوا «رلئو نوح

 كرب ند هرب نج دالب و ردررقم یرلعا م هط هاتکلغ مورلوا

 تھ ؟ب ولد ك هلا رلناتسم ی : رل دا روص هح رکا یسلاها

 نح اا مکعمانا اولاق مهٌيطایش ىلا اواخاذاو ) اما یدززرززس وک

 هرایمورو راب دیا هلارلیءور نعم هلي سا ض تقم یس هع رک تیا ( نورهتسم
 قس رولوارداق هره ندحالسو هات هک رایدا رردن وکرب> ول رک

 ناثاوا رک ذ وبشازردباتنواعمو دادما هرا رس بويا يرد ندرزمس

 رلبدیا لوغشم هب رح تالآو بابا بهت و هابس عچرارمور ها هتامدقم
 ۱ بور دنوکر اببرق هک ژون هشاح ماشندهورهرکصا دئش ر دادعتسا ماع و

 ٠ رل دلتا ة5 تخجل نالوا قلاب رقتسهو تعوکحرم كهدبعوبا الوا

 كن هيضق لواهرکصن دکد تا لیصحت فوقو یهاکهلاوحاوب هدیبعوبا
 ماشو ىدلبا ضرع هب أم تفالخ بالج حورشەو لصام و

 تانزاو ی راهدرک رس هاب ءتس هکندلیق هدنک ار , را همان هتفارطا تكلم

 نوچرلوا قلم هبی دنک بوئلقارب هلهلالع ی رارورس كتعاجش
 مالتسا لهاروقلا ىلع ی دشرپا هثشولا ريما یسهمان كنهدسع وبا

 3 لا هیحاتره هکید ردنوکر همان هلن افو د الب نالوا هدنف رشت

 ید هصاقو یا ندعسو) هرب دشربا هد عونا ۳ زاد تک تودافار
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 هدسع وا هلارا كب ترد یورعنم عاقعق هکب دردنوک لوسرر

 هر نج هلا را كيب ترد یی ی دعن لیهسو هرد وک هماش دن دادما

 با لاو اف هدرلارا هر رجلها لارفعورات هریتوک ھییدودح
 سن نيم ولا ربما هرکصنا راهم ردتا تنواعهوداد_ما ھنن رازبیر

 هدهادم لواو ی داك لد هنءوم هاج بوج ند هنن دم هلن

 هب هدیبع ولاو ی دلوارظتم هالوصودادءا ندفارطا بودیا فوت

 زرکشا كج هلک نوح ادادءااکسندرار رباسو ند هنن دم هک.دزاب همان ۱

 هدناح هدعولا مالسا رک اه سا نس هلوا نکاس هدصج رهش هعاک

 + وا« ندعاش دونجو ءا مها رلب دا شاب هغلوا قم بواک اقاعتم ۱

 ېب هدیبغوبا هوا یدلک مکه ندنراب رغو هئسح نبا لیجرشو |
 ندراصح كد هما وا کک ںولک مالسا رڪڪا| د يا

 ههدسعوا هک دیاو نیدااخ الا یدراردبآص) رخ هک افق و بو,نج :

 ص رح دکعا هب راح هلباراذک ںوعیج رشط یا ہدف داوا قحال بولک |

 سالارخآ یدروشآ ندد> ییهغلایعو حاحا هدباب لواو یدابا ارغاو |[
 چ وا یدعیح هرشطند راص> نودا ليم هن زوس كدلاخ هدبع وبا ۱

 صالا ةبقاع رایدلبا دیدش لاق هد سهر شط لصحب دم چ وا نوک ۰

 داب دن یلبقا تیار راک هلیساضتقمیسهع رکتیآ (یوفتلا ذبالاو ) |
EERE 1قاوریئطاس مالعاكم السا و یدلوا  

 كيبترد نداسرت رکشلبولوا باب رفظو نب رق ترسصن یدلک هماظتناو |ا

 نی راه قر یدنکو رایدابد ناما بولک هلبا سرو فوخ رهسهک رفت |
 ندهانب تیکن هاس لواو رایدکح هرب زو لغ قر هللا تبغرو ع وط

 هخزود كلامو هنولاتال»ن رلناج هلغب رد می ترم جد یکی ترد ]8

 راوسیمک بودا رارف رلتالوا فیسلا ذی ندرزیدم لواو رلیدلرعا |ا
 یک« صج و راءدراتروق نی رااح هلباتفشمو تجز رازه هدا یی و |

 ندنراداسفو ثبخ كن هرفک ٌهلط لوا یجد هرکو  هلبا یح اولو عباوت

 هدیعوب اویدلوا یصتسءندنراترو دک و ثول كل هر ۵۶-*لواو نصمم

 ,هیلع ەش و) بولوا می سم هدیهاف ردنسم هللا رطاخ عارف

 یدشرپا هحوضو هدهیضفلوایوعصم ( نينموم مود رود فثب و |

 لخاد ه:سهزوح فرصت كمالسا لها دع ی یانایسو دح یب مانغو |ا

 دک یدلوا #
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 یب اتفآ حوتفو حد لوا نب زسکعسرپا دادما ندفارطا دو یدلوا

 ندن اتفآ ی داعس هللا یانو یماهشو تعاصسو تدع كديلو ن دااخ

 قارع عاععف هرکصنوک ج وا هدلوف رب و نوک یسلربا یداوا مااط

 رای دم هروک ینب زوتویب زیا هدرابد لوا كرافکر کشا ب بوش ربا ةلایرکشا
 هتمولا ربما داد رح بودا زارفایس مچ كاف لوا هدبمءوبا

 كلانحرفو رورسسم تماغد ندرم> لوا بم تفالخ ناثج یدردنوک
 ههدبعونأو یدروتک هنر یهزاوایرکشو دج کاو منم نواوا

 بودا عاش عطف هلت دادءا هرس هکیهامس او هکندزاب همان

 راد هصح ندنیصن تونع ید یرلنا رد راشرکج راهه و رنج

 یتیرلتینداهج كرلنا یلاعتق> ارب ز ردن دمزاوا *هلج قایق نیفاغ كب رشو
 ءا هنسهبض رم هیطق (هللاقالخاب اول ) یخ د زس ر دم .الوبق

 راسو هدمعولا ر دنس ول وتم ز ركماعا عب يرد ندرلنآیماهس تونع

 ندتعنع لام یعاقعق هاتس ب ودنا لاتتما ا ىل اع نامرف ءا ما |

 ا١ اغو الاس یر ره ندنسا ها رک رفظ رکشلو رلیدلبs د:م ھصح

 لد ياو ن, دلاخ حت لوا نوج ) رلیدنک هثب رلتلاباو تموکح بونود |
 اات یزاوپ هشت داب یاد یناو ار تس ا داخ, اا
 هدنح دم لدلاخ هکیدایدنک سق نا ثعشا ند هلج لوا راب دلبا تهت

 یدلبا ج رد هد هد يصف لوا یتنوعصم كلاب او بود ارغ هدیصقرپ

 ماک ولی نادند هک رعم زور # ون "هلج دا ز دزب رک ت نیم 1 ےظن )

 دال ردوا میز تسالص م # مورتالاع ردو ز کز ییا # ا

 نارماد ناک د ثل د لة دد ۴# لزانح مصخ نا یزاب وا ناٿ تدنک ٭ كرف

 یدلبا اطع مهر د ك نوا اکا هلیتر ماعناو هلصدلاخ # كنشو دهاش
 رداربخ وب نوح یدحا هب ز ود كنا نباودا فبعض مظلو مارک او

 همان هرهدبعوبا یدلوا لعق هدانزنددلاخیدشربا هنغال و تنش وما

 راضح او بلط هک روضحیدنک ندن رسنقیدلاخ هکر دک رک هکیدزاب

 نسهروب بوروغروط هرزوا انا ینا FEI نایعاونسهدیا

 هتشاب و زل هيلغاب ب رالا هلبا هماع لواو را هلآ یتسهماع ندنتشابات
 کاک دتا ماعنا هنءهشا لوا هکنس هدیا لاوسندناو راهمرویک ی نس ۵. ةاط

 ا كدر و بولوپ هود رکا كدلوا هد ند یم رد نوا ۱
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 هسا كدر و نذکلام یدنکرکاو كداوا شعا را را هکتنایخ و تانج

 بحال هللاو ) یکسفن ید: کولو ا كلاس هفارمسا قدرط قیقحمل ىلع

 یا رد بت رهد و كل دلوا شعا افلا هنضرعم ی ددهن ( نیفرسلا

 یییدلوا لوغُسم كناو نسهردنوک هک روص> بودیا لورم ندنصءم

 اا هدبج ود رها هدسعولا نسهدیالاخدا هکلاغشاو لاعایدنک لع

 لاوس هرزوا روک ذم لاونم نداویدلءا راّضحاو بلطیدااخ بودیا

 نح

 هدبعوبا یدید راراوط هلل وب سنس هیمر وباوج هلاو-وب هک انردوب
 س یدد مدرب و ندلام یدنک فلاح یدبشا لاوسنددلاخرارکت

 كشنمولا را یدتاو یدقاط هننادرک نوژوب ی راتسد *لد)ا

 كنشولارما توراو دااح نوح یدردنوک هب ۵ دم یدلاح هدیصعودا

 نودنا راسفتسا ند دااخ نیشولاریما تادلاب یدلوا لخاد هنساج

 هد هدحاو دءفد یم رد ك نوا هک كل داور هدف یورتولاموب هک دروب

 ندمنینعلالح لامو ندمرمشع" 4 طبت ید ادلاخ كل دلبا اطع هرعاشرب

 رلید_تا وقت یلام نالوا هدلا كدلاخات یدروب نیسولاربما مدلوپ

 لالا تبب ییکیب یمرکیبویق هدیدنک ینکیب شل یدبا مهردكيب ناسکس
 كنسا ما قارعو ماش دانحا یربخ لا هيض وڍ ( رلب دا ط.ضنوحا

 رایدتیا بودیا زارد یتیرانبز تمالعو نعطیس هلجیدشریا هنبراقالوق
 هلهحوود كلخ رع نوح رداكد شدا قدال هرع نینمولا ربما شداود

 راعلرادلد و رلءلهاوخ رذع تودیا بلط یدلاخ یداواففاو هوا

 مکیدتا لزرع یدلاخ م هکندزاب رادمار هفارطا ءا هاو یدرتسوک

 ظ۶ هدااخ مب د وخان و ن وب داوا عقاو تاج ع ودرب ند دلاخ

 لجو ی ظعت هدا ز اکا قاخ قج لا یدبا لکد نوجغیدلوا متهارک و

 هکم دلید رلیدلیب ن دنا یخفوب و رابدرتسوکز واج نددح هدا بلوا ودنا
 هاتف ید دلاخو راهلیب ندیلامت ها یرشو رخ هلجات میلیا داشرا قلخ

 نود ةيشلانا # ءاشلاو ناطاسال ةيشلا سل (تس) هیعسود هرورغ

 ه-دعیاعت هللایضر رع نینم*ولاریما هدنیجر هامكلاسوب و # هلل قالا
 تع زع هشراب ز هک هلن ات هر بودا هویلح دن رب هد دن دم بات ن دب ز

 یار طا دج ہم بورود فقوت نوکر ی رکی هد هکمو یدلدا
 رو عیس ود

 ج

 + یدلبا #
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 نیغب یشاا نیعرحات یدروب بوداتعجام هب هن دم هرکصت دنا یدلیآ

 دوجوهو ریدپاب لاشب وران ابیاس هش رار قانوق نالوا عقاو هدننییام
 زو هزرب نالوا یبابتحا هپویق بودیا ریسلوریهطت یزویف نالوا
 نب صفح هدلاسوب مهو) را هلوا هدنحارتس | هدنورو هدشا ات راددزاق

 فقاو هنش دلوا مدع كنولاخ لوا یدرونک هحاکن دعع نب رق کنهرمغم

 عداو لوخد تبودالحیدهعلوایدلوا ادن هدععر هدنلک وک هدقداوا

 یرق كيلاطیا ن ىلع هرکصدرلا یدلبا قیلطد ییا مدعهندزاوا

 یسنریا یدلیا مع" نیب اک مهرد كيب قرقاکاو یداغایدقع هموئلکما
 اکب ید تا هرلناراودلک هن ایر کا كراصناو رجاھم نوچ نوک
 تانه نیمولارما اب رلیدتارلنا كد نوساوا كرابمو تالیف تشهد

 دعءیلاطیی ان ییعتش مولک مایدتا رع مه د نوا هب یدان كرابمو

 ارز زا لواتیهنو تع#!و ترسم هدانز ندنوب اکب مدروتک هحاک:
 عطدت 46و E بس لک ) یدروبب هکم دیشتشا ند: رے > لوا

 ببسو بس هنرضح لوا منبو ( یرهصو یبسو یسنالا ةي موب
 مصاکا ید یترهاصم هکمدلید یدبالصتءمعبارق *هلساس ندنتهج

 ندرهصو رد یدارق قاانانیاق دارمندببس هدفی یش ٹیدحوب ) علیا
 مارق هليلاتا ناقو هل. هنرمضح لوا نعل ردس ارق قلداماد دام

 زارح اید ینفرشقلوایداماد لیرمضح لوا هدلا هک دعتیدیاررقم

 لوا یدلوا مهر هد وب هدزاوها دالب هدااسوب ) یدید مدلبا

 لاکیاراو ماکحا ت كفاک او فارطا هل وا 2 یرهش نیصتند هلج
 راد دلبا هرم اح یا نکس یرهش لوا مالسا رکشل ندلجا لوا یدلوب

 هدقا رطا لوا یربما كمالسا شدج هدانا لوا یدلوا مسم یعد

 ؟ طاب رادو سو ها دا ۲ یلق رلقفانم هدنا هکندلاربخ عضورب

 هدا ز ندسهنر سهل یکلدردشر | یی هکر دراو رلب رفع هاو رهزرپ
 ط واع هل راقع كعضوم لوا ید ا ما رکشاربما سد زاسلاق عاص

 یرهش نیسصذ ملدا یون” بور داوط هراتسدو هرلق ادر ندن ارط

 ت کش ب ورا هز راداد ر لوا رلددلبا هئاور هنر زوا

 قوح ندشوق لرهتش لوا هک نوقیح اراب رفع لوا هدقداوا
 كج هدا هظفاحم یه-علق هدقداوا حاص یدتا كاله یرهسعک

 هک $fo + ثلاب #۲
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 ي زاورد بوددیا هزابهراب یبراومق هعلقو رایدرمک ورحا بودا شاو روب
 "موراد ارج مز ییرثکا ند رانالف قاب ندنعالتق یراقعو رلیدچآ

 لوا یسبرب ندبرع ءا ری دردنوک هج هح رانو هرعسران را ناسا
 (صش) ی دا تاو ییلطء یدعا اشااارع "و دیصدر يديك ل رهش

 هکرازدناو ۴ تراس اخذ لمم اھ ةر اف * ةر ک د البف احوتف تدهش

 یدبا رلشعا هرمصاحخ یرهش لوا مگ رکا جد هدامز ناورمشون

 سس» هلا رو کس ذم قب رط یھ الا بق ام نواوا زحام ندهف
 هک رردبایداوا حوتقم زاوها دالب رک اهدلاسوب و) هللادنع لاو یدلوا
 هد هنس لوا یدی | هدلب نرگس شک نالوا ح وتعم هنس لوا ندندالب زاوها

 هد هنس لواو یرهش رھ ءار ید ا ن دن هلج دال نالوا لاو رف ۱

 هللا هرم ولا نالوا یرعما مالسا رکسع ید نا مره یک اعزوها
 راهردنوک دنروضح نینمواا رما ییودنک هک هلطرش لوا رای داوا مص
 سل هذیاارجا هسردیااضتفا هنره یآر كنواارما هدنفح كلا
 قار یک كف وراف و ی دنک هتمدخ نم تفالخ با ج نا رعره

 لوا هدلاسلواو) یدلو ص الخ ندکر شو رفک رهز ترضم هلبةوراق
 كن رارهش روباسینو دنجو سوس لیلی ج یجسكت هرمسعییعب كال اج د مع |[

 یدلوارم دم یی

  نرصت رک اسع ماش هکیدلک بوتکم هندنمؤ م ارىما ندهدبعونا هدلاسول

 یک یال: رو لد جوا و رارض e ندرلنااس+نالوا لاد هدنر

 1 هد عل داوا هدنددص یرلع:«ردر :رزوا صرح ماع هرج برش

 را تخ ایواقشزب ردراشاقرع هدنعاارا كمامحا هلا كما رخ یزب
 هک: دنالوا یرادو صمغ ٰندزوسول لرلتاوز را یار ییهازرهدنا

 هوا لو ج هری م اهعسا ن نالوا ۳۵۷ ہن ک ی نوهشع من هر لمق)

 هکندردنوک E را باوج هی و ملوا هنع لا سل هللایطررگ

 ردلک د نوح ا ر 2 ردنوحا ر ردت ماهءتسا نالوا ا کتک لوا

 هر هدسع ولا ردبا هدافا ق ھر و ی4 هرژوا ه> و "عاب a لو او 1

 < ها اس ندرناو دیازاضحا ماچ یا - یراهسک لوا کردکرک

 3 بارش
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 ریا هرلنا هساراردبا رارفا ته رح راا ردیما رح رد, الح تارش

 ندنرلذ دد ییراشا لرل ذا فو وت الد هسلارارواوا لداق هنلحرک اوهروا هبابژات

 بودیا راصحا هناود یرلناهلا یجوم نامرف هدیبعولا سد هلیفادح

 هنایزاب ر ا بودبارار 5۱ ا رح یدتیالاوس ندتعر > و لح كاش ۱

 ماش لهایا یدتا ندنزو نعص» هرلدا هلع وب هر گکصد دنا رلي +

 دام لواردٌلوا رذاو تق هد رک: رزوا دكلزربس ماعد الایو دنوار> مد

 ییفالخ لا هسا سی گی دنا هروتک هنر یم ر کش لاک ھ درامز ال هرس

 | ادیماعهثداحرب هدنسارا مالعا لها هلتماشزکیرارصا همانآو قسف
 ب>اص لوا عفاولاقوردشاک هلوایراجهرزوا لاونعوب هلا ةداع هلوا

 ادغ تاناویح ءکیدلواالغو طعق هبن حر رلیداوا التيم هالغو طق ءالب

 ۱ رای د اوری: وط فا ها بهدآ وتو e ندرلا رک | یدیما

 توسا التهدمانالوا جزو هدامر ۳ وا ندا وم ۳ 1

 لوا یدراه هدر و و دنا كەل یعاربط رول عولرب زرکد شابک اب

 جک

 1 هک رداع) ردکع د لوک هدد رع تغادامر رل د٫ د هدامرماع هل اسلواند.دس

 توق هثیکاسعو افعضوارقف هدطصت مانالواهنع ی مت هللا ی ضرر

 راکت >ا قلحو یدراحا یف هراوص دءهل هن زو مانا روهجو یدرر وادغو

 رب ذح هلا یكی دش در دهد :نوملم کتا نودنآ ۳ ندماعط سدح و

 عهد اعا قح ییهیلب لوا ات هکندر و را رف هو دن ودذکو یدرروم

 3 ارطا۶! هاو هيما دوسو هرهروم لوان ىغا نويو یک ے ا ہکدعا

 رد اه ندم هوکح لو ندشالوو رهش سکر ه هکیدلق ی کار رادمان

 ندیا لاتما لوا هماو هردنوک ماعط هر هنده ردق ښا دلوا

 یدروتوک هرح ذ یوبهود ك تردندماشه هث دم هکر دیا هدسع وبا

 بصن لاو ییهدییعوبا هن هتم كارخ ذ لوا نام تفالخ ناینج

 هنسلابها یلاوتو فسا دم ییهمعطا لزا یک یکدلب هد ع وا را ْ

 كرادت ما هری کر و ندیم جست نو رج یدلبامدزوآ و مست

 یدنوالخاد هر ی م هاب نو یدردنوآ هر ھن ده ندارد بودا
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 الغو طدق و هک ردلقن) یداوا ربارب هلا خر لرصم ین لند دم

 هلالب ندع وج ت دش یا عو لها كني نم ثارح نی لالب هدن رانوک

 رمعوج شنا هک دیاش كسروب دیا ځذ نویقربهز.رلیدتنا بو دیا تیاکش
 هدرلنا الصا هنس ول ندزعران ويف مز یدتسا لاآل٫ یدیلوا ینط ام هلکنا

 یاراو حال الا يعو لها یداوا لوا هدهاشم هنسار . ندخ وطر

 یدلزاغوب نویفرب بوتوط لو ذم یی رااوس«یجد لالبرایدر وشآنددع :

 یربغندکو کل رف هدنوبقلوایدزوب یتسدردكنويق لوانوجباصق |
 كموظنم وو هادا یدتاںویلغا ںولک تقر ہلال, راب دھر وک ید هثسارب

 3 تسد كنتو مب رغوک یبانع تسد (تد) یدروتک هتنارز یننو ءم

 لوسرترمضح هصک لوا لالب # ساسانو میس هک یعافش ناوخ |

 یدرو هدزم هلالب هلا رطم لوزن هکردروک هدنس هعقاو یهللا |[
 هلکنس نوع هکتاکاوردشرب|عالس ےب هباطخرع هکیدروبب و |[

 اف و هدهع هللا هفلابم دوخ نس نس س راگ اف و هلا ۽ و دهع کودتا

 نعرلد (تس) نیس دا مک و د دس یدعع هت رھ لاکو نسلق ۱

 لالبنوک یسارا سد # مان ا یوش هکات # مار =< نکافو یوس 1

 ناتا ؤا ارم | یدلبا ضرعه ام تفالخیا نح ی هعقاو تروصفق وتالب

 كلا یس هلجج یدلق م العا ییهصقاو لوا بودا عج باھا یخد |[
 تنسءایحا نوهلهکر دوب یربعت كزهەقاووب هکرابدلبا قاسفنا هنرزوا

 كباهو نهم ترمضح نوعنو كدروک زاج ینواهتوریصقت هداتستسا |
 ییهنستنسنالوا نعّضتم ییاسحا تارطق بابصلا ندناهص«ییجر |

 ماصهتع یلاسهت هللا یضررع نی ولاربما سپ كدلیف لاها هدارجا

 سابعویدعیح هرشط هدناج لیصء ند ھن دم نویک ھل سابلو تولوا |
 عج ندنسلا-ها هدم و ناکا نایعارت اس و بلطاادبع نا ۱

 دنوادخ ترضح قوراف رع سد رلیدتک هس هل ںواوا قیفر رشک |

 اراک درو رپ انادخ راب یدتبا بودبا داک یری تسک منااق یایاع ۱

 التم هناراب سح و نان طعت یالب هدشامز ناح و سنا دیس نوح

 هلکنا بوروا تعد هلبیذ ییانعو تّفط ام كئرمضح لوا قدرول وا |[

 ناراب ندا.“ هلتکر یدوج ر دوجو لرورس لواا لدردبا لسو |

 آر زاعاو راسا و دارت و ع رام مزب و كدرردنو تجر

 < تحر
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 كناقودلوا مور ند:اود لوا نوح ا یکدم كدررو تجر

 یزیداسو مزب یه)ا كد وک عیفشاکس یلطلاد,عن ساسع یع

 بع هللانا) لیق لازم یکتجر بآ هثهجو نءرابوراک و لدبم هح الص
 یحاطاو هغلا مو یلاسهتباو عرضت هلبجو یا یناوربخ (ءاعدلاین نیما
 واشاب ندنحو زوکو لشاب بود |مایق سابع هرکصا دنا یدردشربا هلاک

 كفيعصن كرالود اقءضاادخ راب یدت اںور دلاق هیاعد نرالا هل الکوک

 هرافطصم درج كدبح لئسزرتسارومغاب ندسبویلغا لک وک هقعافش

 ردشربا هکلاضفا لالزراهنا نی راهنشت كنسي داو قادا مانوو لیق

 شو تجر یرارک # تساوخ جوم رد لدو بالرد رکج (تیب)
 هەر ندرت يتغااز ونه ais یلاعت هللا یر ساء # تس وک

 زاوآ دنلب بیطخو رایدل وا نادامن ندناسسآ وج بوریدلوط نب راکشم

 ندنا-۳آ یلاونلا لع نوک ید بویلشاب هدا رف هلاد دش توص دعر

 تایاوب یعل ییاسح تاردحوب تبان ات یدلوا عطعنم ناراب

 دوو مان الا لاس (رعش) ردشلب وس هد ءعص و یلیاسحا لوا یتاساا عددب

 * تصص|ندالباا هب هل الاییحا * سابعلا:نعبمامتلا قسف # ان دج عباتت

 ندسابعورعترضح مارک و نو>قلخ#* سابادعتنم راطق الا ةر

 تواوازت اف هنا ع یس دام صیف *یدانآ بوصات رو رلیدتاهدهاشم

 لها هکر دا نوعاط لوا لواو ی دلوا ماو ماع نوعاط هدش الو

 راربد س اوع نوعاط هن وعاط لواو ی دا وا تدا هتاف مالا

 لاو هر رق ماش ساوع یدلوا رهاط ندساوع ندادتا هکومکنا

 هکر دلش )ردشاوا عفاو هدشفاارا س دما با و ه)هر هک ردیعسا كن هل رقرب

 دسوگ كی شب ییرکیند ریغو نیعب اتو لوسر باک اندنوءاطلوا
 هبطخر بوعیج هرم هدعوبا هکر ردبا رل,دلوا نامارخ هرانح هضور

 ء واصو ییالاعت ی ادخ یانودج هدهبط> لوا یدلبا داش ذا هغلب

 ی دشا هرکصندار ییا داه شو ی دابا ادا اعط صم دع مالسو

 ۲ ریهعس و ردنجچر ر هب دابع ندلاعا قح قحز نوعاطو اه



ER} 
 ردنا اص توم بتا سو رداعدر هج و هيلع اعت هللا لص

 لالج باج هلا تب وط صواخو تن ق دص هدسع وبا هرکصن دن وب

 هدا بیصا ضرعر هنسج كلا ندض وب هک: داید ندتدحا

 هدیعوب | هو راهنیلعیال-عایور رهوح هلیس هطساو ضیعلواات

 نامه نولوا ناعسم یساعد ی دنا یعاشا ندربام ی دایق یاعدو

 | هنتسلع هضور جوتفر حور بواوا التبم هتتجز لوا نوکل وا
LCA IEA 

 یخدذاسم ی دعا بصد هغلخ هنر لج نذاعمو ی دلوانرف

 | هرکصذ دکدتبا مایق هنب راتنس یتفدو نیفکنو "ره كن هدسعوا |

 | ن ورع هش ر رلبدعاتاحر هنانج هضورهل هلا نجرلادبع یلغوا

 | هکی دتا ناب بوقیج هب هبط> صاع نب ورع یدلیا بصنریما یصاع
 سر رد هدّعلو دایدزا هک دایک یک یس هلعش شا یجحز نوعاطو |

 یزرش كشنآوب ات هدیادوعص هن راهو رذلالنو لابج قلخ هک ردکرک |
 غاط نوقیح:هرمشط ندماش هشبجوم مما قلخ هیعشرا هرلنا یررمض

 ند زر یشادنرف كنه وام هدنوع اط لواو رل دلا ءامل ام راهبدو

 لدنج وباولیهس نیهتعو ورع ن لهسو ماشه نب ثراحو نایفسیپا
 نوچ راب دلوا قم هناوما هورک بودیا شون تام تب رش ليه سن |[
 ی دشرا هنش ولاربما ی ربخ یرلتوم كابن یا ن دزو كنهدعوا |
 ی د رافسأت راهش یمن وف كتفا ومرا ییالوا بورتسوک تفر لبخ |
 ینا و ی دلبا ضب وفت هنافسیا نفی واه ینتراما كنب رکشل ماشو [8
 ندرا ییهسح ن لج رشو ی دلبق لماع هنحارخ كن هیحان لوا |8

 ب طلا یرع لک راد شع» را هنگ ی دروب نییعد هنتموجح قالو |[

 9 دی ابا رجب هندن اچ ماش هلند اهحوارغ نامزلوا دنع هللا یر

 ردرهشرب بب رقهب هماحو ومر ندندالب ماش هک هنعضوم عرس نوج

 ی دا هعضوم لوا رد هداسء کالنوک جوا 0 هر هن دمو

 هکرلیدتارابخا دنامولا ریما هدا زم لوا تولک وش راق ماش دانجایا ها

 رابد ییعضومرکا كرابدلوا کیر ودلفا مقاو مع ظع ی او اش

 یل وا رجاهم ناک هل هماعملوا هلا ی دنک نینسولا ریما رد شود |[

 تا کم هخ دام ولودو كعا هج وب هساح ماش بودا عج ےل :

 صد رک یس ۶ روج هج وت ۳۹ یساص»ا ندعج لوا ی دانا هرواشس#

 بودا



 كدعیح ندنرهش ها دم هلا ی داهحوارغ نوح رابدتا بودا

 | لواو (ردقلادرپال رذحلا ) کرد شرا هتناغ ی رها لوا بوایق لکوت

 | رادشاوا تدان هراندوب هک الو ی الب رب یا حد هورکرب ند هتیرط
 ىس هع رک تبا ( ةكلهتلا لا مکیدیاب وعلتالو ) هکر داوا نالوا لوا

 هلم الس بودیا تدواعء وزو هيل ضرعتم هبالب ی رعدنک هلیبحوم
 ی هروا د موبر رک« قوراف ترضحزوب هروک را هفو «نطوی زم دنک
 : بون ود هکر لید د هلق نا یدرلزا ی دانا ید 4 رارحاه» حف ندو

 هنه وجو زکیلامآ باب ضرع هک الهو رس هروب تدواهم هب 4 ده

  هکب دردتا ادنیدا:ءنودنا رارق هنن رزوا کا نینمّولاربما سد نس هیجآ

 | نسلوا هناور هدناج هند بودبا جوك ندلزموب حابصاا ىلع
 | قح نيلم ومل رمان ی دنا بوراوهثتاق نيم ولا رمعا هدیبعولا ردکرک

 | یزوسوب هدیبعایابی دا نینم ملا ربما نسم راعف ندنردق كنيلایت

 هک هدبعانااب نوسلوا كمولعم يديلوا 2 یربغ ندنس نیلب وس

 ۲ دن یداور یر هودلوا هتلوا كر هو داوكنويق یر وسر كنس
 1 رازغ موفلع وان ارپ یسیر هساوا ارقص یا٥ داولواو تسرونگ
 | بار یرا هودلوا نسرکا هسلوااضب ضرار فلعوبآ ییس ربو
 فلعوبآ بودیا مت ندنا هک كسلاص هراز معیار نالوا فلعو

 | بآیبیارعص یرهود لوارکارواوا هلا ق > ریدقت كلءفلوا كسر هب

 هکپ اضفر ) تال ) رولوا هللا قح دقت نامه هل كاا هقلعو

 ن نجرادبع ۶# داهنام راضف مهار نا اش ۱ داهح دو ندز

 | هتناع تبع تف الج تاجا هدکدندبا مولعخ نارخام تیروض فوت
 ۲ ثداحا وهدرابدر رکایدروب هکمدیاشعشاا ندنرضحیدتابوراو

 || رکاونکعا مادقا هغلوا لخاد بوراو هرابدلوا رس هدیشا ینغیدلوا
 || هلا ډا رارف هس رواوا ثداح هد هدلب کفن دلوا نکاس ودنک اب ولوا

 ندناجرادبع یرنخ و نمم ولا رمما سد نکفک هرسشط ندهدابلوا
 هلیتاضتعم (دجا دوملا ) تودیا لع هلیبجوم هدک دا عاشسا
 هساعلاعت هللایضر رع هدلاسوب و ) رابدلق تعجا ره هثناح هدم

 1 ها اج هکم ندهن دم توروس تع رع هدیه یک ارم ۳ كاسانم

 | ندنلیل»مهء ج كساتم یادای داوا لصاو هي هکم نوج یدایاهجوت |



 ید
 تن

 هن راوندكنس هناخ هبعک مهار اماقم نی دک وا ندنامزلوا هدد داوا عراق 1

 0 دلاسو ږ)یدارا لعن هعضوم ینیدلوا یدعس تولیق اد ی دا لصتم

 ییدزاراوس نیدعسو هبیداک ثراح نب جی رش ماما یتهایضاق هفوک

 هدد دم یلاط انا يع هدژاسوب و ) یدلنا بص یصاق هر هرسص)

 كناومانالواتو ندساوع نوعاط ی رودنک نو ود هفیلح هن 71

 یابامرودانحاو ءا ما لاوح او تب راوم نعسقو صعغلو طبض ییلاوما

 ندم اشد ال,نوح یدابا هجو هند اح ماش نوعا كعا سس یکلاع

 یب رافازرا هفولع قا-ثرقو قازا لرکشل ه دنا ید شرا هالو هلمر

 ی دروب ررقمو لم داب ام كرادح رسوروغت بودنا نیک

 ن ورع هن رب بودیا لزع ندنن رامایبالوندراییهنسح نلیجیشو )
 یدروب نا هد هبطخلوانویقوا هبطخر ویدلیابصاربم | یی هع

 E وهط تاشجرب ندیا م ودعا لرع ندنراما ندرا یلییحرش 3

 لوا ےک داد نکلو ی دیلکد ءاش بع وقو تنا خر دوخاو |
 ماش یی یرعشالا یسوم واو هلوا ربما هسی رب كربوق ندنا هددحرس

 نیما رلکاحورارمم اید هنرن الو قاب ندماشدالبو بو داریم هثلحاوس

 هب رھ لام ڪ یاوما نالاق ندن رافوتم ساوع نوعاطو یدروب

 یراو یدلبا لس هتراو نرلسالوا و اب دص و و

 یرامهم وو یدلبا میسقت هرلنام سم بود اط ضنوع ا لالاتد یراایلوا

 ید-ابا تدو اعم هب هی دم هلا تق توش و تأود هر د دش اجا

 د رووا ناس ییباقو كل ەس یع ز وعط نوا ندن رعه #۴ ۱

 رسم ندارن تراک ب أاطخ ن رگ هد هنس یی زوعط نوا ندنرعه ۱

 تمضح بوروب عیس و هلکغا هدهاشم هش اضم هد هللا لوسر

 لاخدا هدم بودبا اشا هل راهب یتیرا هناخ كناو رمو كل سابع
 هکر لیدلوبهراغهرپ هدناتللیح هدند الو هلم ر مالسالها دلا وب ویدلبا

 تیر هدنرزوا كا لواو شعلوا بصن تر ندنوتلا هد هراغ» لوا
 لواو راشعا عضو ح وار ن دولا هدنناحر كنيم ل واو راث# روتوا

 کوب ینو رلثسزاب وزا رطسس جار هلطخ یعور هنر زوا كحول
 نب صید عابس یٰلعوا سان وب نب ہدتاوررپ و عابس یلیغ وا یاوبنب
 هرکصندناومدلوا فرش هلی:مزالمو تم دخ فرش كوءهارا ن قحا

 س ر تب تست

 چ یدلبا



 ۴ ران
 دهعو دیدم تدم هلیس اضم یس هبط ره هیضق ( مدخ مدخ نم)

 داال مدردکرب محو مدح قوحو مدروگ رع هدعلنا ساک ۳

 هروک ید رس ییلثم كروماوب رکا هک ردکر ک مدروک بیام یصحالو

 هک ردلوا كربت ند روما وبشازمس هبقعا بل رس هدیشا د وخایزس |
 ایا ی دنک هک لاحو ردلهاذو لفاغ تباغب ن دمواوا ینالغوا مدآ

 ندنناشلکیراتایحوژرر وک نع راص ءور اھم كنبابحاو باعك او دادحاو

 یاالا ( تیب ) را رم رش وید لک ر قج هلواهد ام هنرلترخآ یدنک
 تکر هک یسرتیمن # هتفخ وتو یربب مصدمآ ار هتفرباوخردبشزور

 هکر دتءایفزور مط ءا ندبات وب وچ دریک هتفشاو لفاغار تاد درک هتف

 یلاوجادشاكمايقزورنع؛یدشا كنوک لواوردععح هتبلا یعوقو كا

 ۰ قینحلا یلعور دکر ک هسالو |اداهدزوسرکحزورلوا هکر دن امواظم قوقح

 ندراغو نب نکا ردیارارفا هد ولر لكنیلا هد قح موگر هکمروابن

 ۱ ییرز تحوب نولیف ادح ن د رز تل وب یو را هراهیح هرمشط

 ۱ رب ته نامز هدا روهط یهاوب نوح رلودنا دع یرالام ید:جج

 0 نابیصو ردکرک هساوادساک و قدور تنادو ند رازاب و دسافو

 ثداوحو بئاوت لاع قلخ تولوا N IRE لوح ھه راز رب

 هدیتشارا لغو ودک رک لر هوا قورو لول تاش ینا زار
 ۳۹ هکر و ردکر ک هساوا رهاب رب وز و ارمقاو رهاط ت« و ناتهد

 تاذم یتوم كلا بواوا ربغم یشعو ردکم لاح هشدرا هنامز لوا

 ر واوا قج هلوا هرو رمضلاب ور دک رک هساوا اواو قاراوخو
 ردک رلیعتمو كرلطاص هدوعس تعاخوهدوج تشاع ردقوب هراج

 4 رول وارک ذیلاق و كل یم رکن نادن رم 3

 | رصم هلبدب صاع ن ورع یدلوا لخاد هنس یضع رکی ندنرجه نوج
 | یدلوب ع وقو هدلب یا نوا ندنرعه حدو هداوقرپ و یدنلوا جد

 1 زد_شالوا عقاو مدقم ندهدامر ماع طر هدف کردا واج را ل ۳

 | ندارد هنسلاها هنده كصاع ن ورع همدس هنسرو رم طخارز

 ور اشابس یکیدشا دادعا هللا سرا عطا یسولوط هیقتس زول

 دل لوا ) ردا تلالد هنن څر لرو کک ذم لوق یدناوا ناو

 ۶ 7 هک تا ۶
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 رکشا عج هدرصم كنوبطرا هکیدلوا عقاو هل مجولوا یه كنهکر ام
 یرکشا مور ندارارف ندماشو تواوا لوس ه زج باہسا دادعاو

 یرب> یتددلوا هدا ز 0 Ptr ود ۳ ول هلغل وا قطع دن رمل كا

 كتساہکو ,مقات یدرو۔ ہدک دشرا ہنر رش عع“ كعان تفالخبانج

 هل. رک- نا صاع ن ورع ینا ی.ال قر كسارفو لععو یعداج سهم

 بو دا لاما هما روغلا یل د ورع هراو ه رز وا نوطرا

 ف اصم هلوبطرا بو راو هن-وبق مهم بویلقار میظع رک-شارپ
 یدلبا لتف ی رکا كل رک-ثاو یو طرا هلدح نوع یدلنا هب راحو

 یا هت وب وخ ناک رلیدتنا رارف توا نوع قع ره یرلتالف قا

 روض حو لاب عارف نور هفرصت تسد كصاع ن ورع هللوراو

 تکلم لواو یدلشابهغهروا داش هنراماو تموکح ربصم هللق

 یاعت هللا یلصریمغی ترضح هکیدرب و تراشب بو دیتا سا هثسااها
 هدرکتاجو ظعحو زو هدیاتلولا هرازس هک ردش هرو هز لسو هلو

 نالوا یتا كيرع هکنوصکنا زب هیمرننو کک نواهلو مک ب
 ندنرا شد وب ید رلنا یدا ناي کم یتطع یسانا كرب مغ لیا

 تش زو مالسا روب ز یسلاهاربصم د الب ماع بولوا روریسه تباغب

 هنع یلاعت هللا یطر لرع ترمضح ) رلیداوا هتتس راو نیم هللاعا

 یفلخ سصع هک ردندروما رداوت نالوارهاظهدرصعم هدتفالخ مانا

 هنس ره رعامرا لبث مز ریمالا اهدا رلیدتبا نولک هدناق كصاعن ورع |ا

 لیرهدزو هیعیا ماو یش اک هن داع لوازب رکا هک ر دراو یتداع 2. |ا

 هللا یضر ورع نیا ماقهاو مادقا هنارج يکیدلک هدا ندعدق جد
 رب هی هک دتا لاوس ندنحرش ییفیک كنەيضق لوا هنع اعا

 تبا-ھذو لاجو نسح تباغر_ هلوا ین وک وجب نوا كيآ نالف نوج
 بو دنا ادب یرظنم رهه مخدو یرکب هامرکیرب هدلالدو تفاطا

 دوشوحو اضرا هلا ناسحاو تاعر عاونا ی: ردافو ردپ و زرواو

 تاعتا عاقل ین لح ف انصا قاب ز.سورع لواو زر هدبا
 زرهدیا ےل هنشوغآ تالت داماد بولی بت عو نیر هلرا هست

 یک تس«نارتش بودبا نایغط هلرفوش كلرنخا هرمک اب خد لوا ید لین
 یدعتا هلع یلاع هللا یضد ورع ردیا نا رج هل ش و رخو س وج

 4 دعا ود *
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 هلوعم و و زالوا دعاسم همادقا ی هعیش او ید- ند دعا و5

 هدوګ تسر لعف و هدرکناه رس هحرکا نرو تصخر هرگتم لعق

 هد تع رس كنافطصاا دخ نالوا اینا یاوشد اما ردهدوروم عرشر و

 ییلهاجتاداع مالسا هکردو قیفح رد هه تعادشو هدر تعدیرب

 باوا هنهوحو یرلثاماو AE كنادامع ناڪ او ردذدشعا مده

 هنسوبق كصاع ن ورع هن قلخ رمصع یسنریا ر دخجآ ییاداعس

 دوخان و رو تزاجاهزب هبارجا ی زر هدوهعم تداع رلیدتا بواوا عج

 سناب رج كلب بآ هکر وب تصخر زما نطو یال-جو رادد كرت
 ےک جا واایحاوارحا تئس وب هک رد درک رگو ز ]را مظتنم نشا عم روما م

 ٌدعفاو رو بوزآ هما هتنعولا رها جد ورع رف نان رج ل ۳

 كس رب یی همان لواو یدرد_شربا هب منا فقوء یارح ام تروصو

 هرونک قیاوصباوج بوراو هناققورافرعات یدر و هللاراتفرداب
 یدلو ایمولعم یومفع بواوا لصاو هی ام تفالخ باج هماننوح

 بوق ها كب وتکم یغیدزاب ءورع بوزابهراپ قرورپ قوراف ترمضح
 تداع لوا دوش راہ صم هلتع مس هکر دا مماو یدرب و هنا تاک لوا

 هدیا لاصیا هصاع ن ورع ییوتکم یییدزاب ن وا عدم ی هدر
 ی هقاسطد مکیدتا لاسرا هدا بوتکمعوب هکندزاب هد .وتکم لواو

 هلن ا ۳9 ا اا قىرو واوا هلن رهذ ینمراب قرو ید ۱

 للا اهدا دعداما نیوذارعما رع ۹ دع نع ) هکیدزاب یییکنر هاداوب

 كب رج راهقلا دحاولا هللا ناك ناو رالف تالیف نم ىر تنك نا

 "هدامیالببس نا راخز رګ یاو لی رهدیا عب ( كب رج نا هلْث-اق
 كنارج كنسرک اناج قلخ حوتفو حف *هدامیاو ناورحور هاو وشن

 ودنک یویقیا تکرح ج هک ر دک رک هسوا ندکودنک ودنک

 یاتمه یب یاتکب یاد> كنا رج كنس رکاو نس هلوا هرژوا لدا رھ

 یادخ لوا ردعوب نماجرواورپ ندنس هلمحو رب هسلا هلئامرف راف

 بودبا قانا ندشاب هک دیلبا هل وش ییس هک زرا,د ندرامق قامت

 ب واک هرصم دصاق نوح نسهلوا ناور كلر هروس هر یک وزو
 ی هفاطد لوا ورع یدردشرا دصاع ن ورع ىس هما كىمو ارا

 | یدلیا عج یرمصع لها ماع لابو یفارشاو نایعا بولا هئا
۷ 

 ی



 ۷. تا
 تدا لوا لہ رھ تو یراک دلکو رلدلک هش راک لس ا ی هلج

 هک ونلاحو یدبا مدقم نو ڪڪ ر ندداعیم یراکدتا ارجا ی هد

 ایهم هک ا نطو یالح تودنا دما عطق ندرادو راد ره لها ۱

 هدنروضح كمج لوا هنع هللا یعر ضاع نب ورع ىدا رلشاوا

 یاطخ كياطخ رع نوح یدنآ هل نورافیح یهراب قرو لوا |

 یدلوا ناور یک ناخ بآ هدالاق رصم لب قناه یدشرا هآ ||

 فلخ كد هتفو ولا ب او عاشنرا نوشرآ لا نوا هک هدهیاشرب ۰

 هلق رط هلا صم هد هک را بم هنسوب خدو ) یدقبا تالشکس سو |

 لها هدااسو و ) یداوا مقاو یف هبردنکسا ندید صاع ن ورگ |

 یرلک اح بوردنوک لاح عع هنا نینهولاربما تعاسجرب ند هقوک |
 هنن راضحا دعس هنع هتل | یضررع رلددلنا تیاکش ندصاقو یا ن دعس |

 ا ی چ دفع لراصوص نالوا تیاکش لواو یدروسب یا
 | هی دتعمرب قحالوا لرع بحوم هش رزوا ادعس یدلبا ماشهاو

 هفوک یدعس نوجگا ییامر یتبناج تیعر نکیا لکد شتا رومظ ما
 لدم س یحرش هرزوا لیصفت كن هصقوب و یدایف لورعم ن دنتراما ||
 كنهء>ات لواو یلاعت هللا ءاش ناردکر ک هساک هدنرکحذ یسهجوت |[
 كن هبحان لواو یدروب ضب وفت رسا ن راس تم وکو تراما ||

 تیافک فک كفنحن ناشع نلع جارخ جار ساو بيرج تحاسم
 دص لوا یلالاتس لاوءا تنایصو یدروب ضبوفت هنفیحو لی ی

 ش راس دن دو تئاما "هد ل دوعسم هلل | درع ید دو تفاع

 عباوو ین دوهب یرعلا یداوو یندوهب ربیخ «دلاسو و ) یالبا |[
 هد هفوک بوروب السجا یدوسهب نارجو یدوهب كند اولو |

 هنس هو نخ مور لها ی هرج وبا هدلاس ویو ) یدلبا ناکسا
 ردهرح وبا ندا مدق عضو همورتکلع ادا ندرلنا س٥ یدردنوک |ا

 هدءور تکلع هرجن وبا سپ ردیسع قورسع نب هرم هداوقرب و

 یدتاا تعحام هلتونعو اا تور جک هرب ی داه = صا

 هش ر كنانیط: ط5 ىلغوا بودنا تافولقره یکلم مور دلاسو و ) ||
 ی نا س واح CFA e د
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6 ۲۰۵ 

 ٭ لس یعرب یرکی ن دنر ۰
 دک روئاوارک ذیهثدنوامنو عداقو 9۴

 هدنامح ییرع قفا ییاله كنم رحم یس ەر یمرکب ندنرع* نوح

 ند هلج لوایدا وا ناءامنیرلت روص هیلک عباقوو اب اد یداوا رهاط

 | كن هسهفاو لواو رد داوا من هل دب نرف» نب نات كنرهش دواب

 كصاقو یبا نب دعس نوج ہک ردلوا یتا لیصفتلاو لا جالا نیب
 | یداشو حرف ماس4 یدشرا هنعع" درج دز یربخ یل زع

 یدلوا لوغشء هنکرادت هبراخ باییساو هنعج رکا نورتسوک

 دنواهنو نادمشو ناسارخو یر هلق هتشگنا لئاسوو طناسو هاو

 هدهاعم هه راغ هل هالا a 4 ودنکر لاشه ا كثب رل کلم

 راوش رک ردیا یالبآ مجیک ركشا ندماعا هد هل اق تدمو یدردخا

 نازرابمرها سمو یدلوا عج 2# كم یللازو هدنهاک شل ندهداس و

 دعس یدادا نی غ هرکشا لوا یروالدرپ مات نازرف ندم

 ۱ هر هد هفوک ین یتا عن هل هللادبع هدک دنک هی هن دم صاقوینا نا

 اهن هشنمولا را یررمخ وب هللا دع روک دم WE ع | بص ماقم عاق

 هکر دل واد تٽیاورر و)یدردنوک هب ده دم ی رفط ن ب ب رد نوڪ هلق

 یدیشعتر ا اک |یربخ مگر ا تیعج aM هدند و دح ةو رو ۵ لوس

 | رسا هاش یربخ لوا هدقدلوا لخاد هتفالخ سلح اور او
 | لوا كهالادبع رفظن بی رد هرکصن دلا یدلباضرع ودنک هم وا
 هب همان نوعصم نیمو ارب ما نوحیدروتک ههاش تقالخ بانج نس همان

 یدتاناتش هندناح هللا لوسر ریتم بولا هلا یتا یدلوا فقاو

 | مالسالها هوجو راسو راصناو رجاهم بویلبا ادل یدرورب هبیدانمو
 || ربما هرکصندئروضح كتارضح سراب داوا عج هد هلالوسر دهم
 هلا بج وم یس هس صف ( راشتسا نه مدام) بوي هرم شه نوا

 تیحدوردویاعت یادخ یانئو دجویدانا ع ورش ه هرواشم هلی ارلثا

 هورک یا یدتا هرکصا د کا ادا ییئداهش رکذو ییاءطصم د

 لها را یب ع وج ندنرکشل نیطابش هککلوا هاک او كلب ناناسس*
 نادبهو ناسارخو یر یلاهاو ردرللوا عج نوجحا هب راح هلءالسا

 كع ۱ هرواشسه هاکرسس هده دلاا ودرالک هداعمو یدهاوم هل را دنواهو
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 هدنربعض در یر یکیدروک باوص دباب وب سک رھ هکر دک رک ما
 قحا قح یاعت هلو هلیفاثک هرهج هدراهظا فصنم نویئوط خم |

 نینوللربما اب ىدا بوروط هرزوا عانا هللا دبع ن, هل هروتک هن رب |
 كنوب هدلاعو ردشلوا عقاو هرشک برا نوا كنس هدرومایک كنوب |

 ۱ رک رم رعص كيس هک هره ردکثلق هدهاش» ااضف و انالب من یک ۱

 نورقء هحاجم و حالصو نالوا رمخ هل هلوارک هولج هدکر یطخرطاخو ,

 هه رطهنوژ دافنمو عیطمكسدارکح هندناج هنیزب ردعجهلوا لوانالوا

 ند هنب دم هلک سفن سفت ودنکت اذلاب رکاز داشو شوخدكسدارردن وک |

 تمدخ اکسو زوب هب هلکب اکر یجدز كسارروب ج ورخو تض هذ
 امت هللایضر رع زروال تنم هرفاجیکمرب و شاب و ناج هدنلوب بودیا

 هش ر بودیا ما# یزوسوب هصلطیدابا راتب رفآو نیس اکا هنع ||
 ۱ ی ارام اهمرزاش ع باعتفالخ باخ بیدا |
 روطخ هلب وش هع رطاخ مب یدتا بولاق هغابا هذع یلاعت هللا یر ۱

 لها یررکشا راهیحات لوا ات نسهزاب راهمان هنع و ماشلها هکردبا |[

 هبا بوقلاق هلاتداعسیجد لدنک و راءراو هئداعساو دادما كنهفوک ||

 هجون هبهرسصب و هفوک هللا اخ نیش مش | نیمرح نالواهدکتفالخ رب مس |

 كنادعاو بابحا هکمراو دما نسردبا لع هللا یآروب رکا نسهروب |[
 بانح یدروتوا بودنا مالک مح واد نسهوروک مرکاو رعا هدنرطذ

 ههج و هللا مرکی عنرمض> هدک دتازاغنا هبهرواشم هن باء تفالخ |
 بوک ندر راد لوا بوردنوک نامرف هاب رکشل ماشیک نا رکا یدتا |

Eلها ید الب لوا نو> مور راک نس هرویب مکح یني رال وا نحمل  

 رسانی رالایعو لها بو دیاد صف همالسالها هتنلا راهلود لاخندمالسا |[

 هکر ات کلم لواو ردک رک هما ال و بهذ قی راقازراو لاو ءاو

 راتجز ردقوب بودا داهتجاو سراب تاود ناژرابمو رارکنادهاحم |

 ردراشمروتک هفرصل "هزوحو ربهسل طح هلبارلتضا رو بعت هوب و |ا
 رکس#بوژاب همان هنفرطنع رکا ردک رک هسربک هنی رللا راج رافک ورک |

 یراهیح ان لوا نوچ هشیح رکسعتالذک كسباررویب وید رانو اک هعاقف نع ||
 یاهتسشا هتموکح تکل۶ لوا را هروک ن صمو یلاخ ندمالسا رکشا

 یرلدا یراکح هدا هرایماش كرل مور هنع لها تولوا ییاص یرلءدط و

EERE EEEیکی ونک رک لک کا  

 + رازدا #
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 نکسنک بوقیج هل -عاجنالوا دوجو»ء هدرادوب نکیدنک رکاو راردبا
 ساب ب اعا نالوا هدّیق رشلا نیهرح *ییساوت عا رولوا لک لا

 هظح الم نلایعو لها كرلنالسم سد رازدنا بارخ ییهش دم تور دلاق

 روش روک یلواو ےھاو یرحاو بسلا رکلوا مدقتبات هد رکماقم بودیا

 هکر د هقناطرب ےک نکس رو هحوت هدناج ادعا رکیدشک تادذلاب كاذک و )

 نوج ردشلک هلوایراج هرزوا ل مګو عنتو هفرتو نیز یراتداع كرلنا
 اشا قیافح یرلترمصت مشح لرلنا راهروک هلک لر ساک: وب یزکیانج

 «ناوآوتبالصو تصهحوب هکر اردبا ردالتبم هاعیالب ندنکاردا
 كرلمومو رد-ءهو رع نالوا روک ذمو روهمشم هدسان هناا هلا تييه

 هدنفح كياثج هجرب دقتوب ردم هدنلاحوب یسیر سر كب عو یربما
 لها بولواعتنم تبیهو عقو نالوا زوک یهونکعت هدنب واف كرلتا

 رایسب ع وجرلنا هک كغیدروب لوا اما ) رارواوا ماد هبهب راع هلءالسا
 یر)هشددناو فوخ ندم السارکشا ابلاغ ردراشع ا مجرا ۳٣ی شویجو

 سو دیلع یلاعت هللا لصربمغپ ترضح هکردو قیقحم ردنوهلداوا
 دیدساو تب وتو یناعمآ دمت هکلبیدزاوا بلاع هلا تزنک رافک
 هتسسع یسارع تەز رش كلا کر ھ خد یدع"ویدرواوب رفط هایت ادزب

 لاح نراق«كنا یاس تب وقتویناب ر دان لوا ناه هلق دوه لذ

 هکر دوب یادلفاو رو روک نس> یأرر هدا و کی ردکر که ساو لاو

 لها یبهفرفرب رهلوا هدر جوا یسللاها ۳ نسهدنوک نامرف هر هرم

 لها دیس هقرفرب و ر هلوا لوغشم هنس هطداح لانهولامو لایعو

 ندموق ل وا بولوا رظان هنلاوح اكرانا ات راهلوا قم هن ررزوادهعو تمذ

 هدادماهب هفوک لها ځد هد رفر و هلو ایلاع>ا لک ءروهظ د ھ۶ ضع

 ندکمردنوکدادما ندفرطوب ردق كع داوا رداو جد رنک و راهراو

 مالک و ندلاک بحاص لوا نوح هنعیلات هللایضر رع نسهیاوا یلاخ

 یتسادصرکا هللا ندحاهتاو رورسو ح رة تاغ یدلبا عاعسا یمات

 جد یآر نالوارعصم هدمربصص ےب هکمردنا نیع هیادخ یدتا نوح

 قفاوء آر ك ر ندلفع ناجا هعار مب هکم دلید قا ید او

 هک هل ةا ( عارصع) هل وا نشورو رب رف معم> هل هوا نراقمو

 | هتعاههوتلود هدش-ارانارقاوا ےک | هدسلگلوا سد # مدنسر دوصعع



 رادرس هی نرعمنب ناتمعد نالوا نبهر تعا مو تداعسو ن رق

 بثاش لالا تب طبضو طفحو مانغتعسقو نودا نیمو بص ركشا

 یدزاب همان هب هفوک لهاو یدرو-ب ضب وت هب یدنک ع رفانا
 هک كلوا «اک او كابب هفوکل ها یا دعباما ےکیلع مال ) ہک ٠ رنوعضعو ۱

 ها هدندود> دنواهذات م دلرف مالسا رکشارما یی نره نامع)

 ده دحر کشا تراما هسرواوالوتعم لوا کا هل هر اعم هلا مگر افک نالوا

 هللادبع هسرولوا دیهشیْد لوارکا هلوا ضوخم هیسیءنایلانا

 دیهش ید هللادبعرکا هلوارکشا ربمایرعشالایسوم وبا عب ساق نا |
 وعرح ید ر رح رکا هيلا ماي ىلج هللا دبع ل ر رج هخرب هسرواوا

 هن دا دعتسا تم كن هب عش ن هربخه تراما تعلح هسر دا سو تداهش 7

 هلبر اما جاتیدنک سف نا تعشاذس رشا رب ااَضف داكا رکا هلو ت سار

 هدک رکشل هکیدزاب همان صوص هنرقم ن ناما هرکصذدنا هلو حاهتا

 هدکلاهم ماكاو یتراهم هده راع ج كنبر ره هکر درا و د ص یکبا

 ی وهلط ید یس رو برآ ید ی ورگ یسر ردراو یترا ج |8

 تروشم بحاص هکی دک ی رلنا هد رح روما هک ر دک رکر د دسادلب وخ

 یرمغ ند هرو اسم یرلنا بوعا شدا زمی هرواشم رلنا و نس هلیق

 توتکم ه هفوکل هاو ( لاجرلعلکل ) هکنسهیعا لاسعتسا هدلاعا ٤

 هد راوت طب و یدردنوک هب هفوک هللا عرقا نی بناس بوزاب |
 نده دم هلا را كيب شب یهللا دمع لغوا ی دن نیم ارم ا هک درو ط سم

 هرب وهفوک یدشر | هنید و دح ناولح هل ادیعنوجیدردنوک هدادما

 كب نوا ځد ندنداوس ناولحو رلي دلواقحل 6ا را كب ی رکی ن دنر کشا

 یدلو!نراقم هرقمن نام هلا را كيب شب زوتوا اج بواواقح را |
 کل دادعالاا ین یدشربا هن رعم نب نام یسهمان كشت "ولارما نو>

 ندهفوک و ندرصب وند هن دم ویدا وا لوغشم هر هر اعم ناساراصضحاو 1

 هان اح مگ رکشا هلقافتا هد-فدلو لوصو هب یدنکر کشل ناک هدادما |

 ربا تفت # تح ناسرفلاب ساج شب # (رعش ) یدزتسوک تضعها
 هوکشو تشوک نرعم 5 نامت هکندنا نوا هدب هس + اس نعارح ۱

 حح ———

 رکمرافک یدلوا قالم هل رکشا هدندودح دلو اهن هل اهوبنا رکشاو
 رومد نیکسک یتغارمطالر كل سر جاقر ندر لا و> یک کا

 د هدروخ #



 [ ۳ یی
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 ندنرزوا كيا راوس و UE هل وش رل داو هناا هل را هدروخ

 ند هک رعمنادیم نده لوا ید-یشاوا رنک ا روصو رور

 ندننای رک كنب رلررپ یراتسد كرکشا یکیا بولیسک یراقابا كرازرابم
 هرکصذ دنا رایدروط هدنلباقم كن رارب رب رکشل یکیانوکح اقرب یداواهانوک
 باط صر نوهمتا هلاکم بوردنوک لوسرر هناق نامت نازرف

 یس و 4 رب رغم ی د ردنوک ین هیعش نک ہریغم ید نام یدلبا

 هدم دلڪش مرو درج دزب هدلوقربو ىدا ىشك لولا قداصورداهب و

 یدلک هنسح كنا زرف هرم نوح یدبالوا نالوا یدصتم هبلکت
 بدا ین ص رح كم دآ یب یاو یزاجآ ترج یا یدسا ازرف

 هکرد ررقع جا تراشا هرازا دنارمن نالوا هدمرکشل رکا یراج اتو

 بودا هناشت هماقتنارت یزکبرلکیرک نالوا هدنغامق نکیرا زوکكرمس

 باوص ییرط هرس رار دیا ناشر ی زکنیعجج رس هرجا نیعلا ةف رط
 هبراګو كنج هلمزبو زس هدیک هلو نککیدلک نامه هک ردلوا حالقو

 ید وق هنا قبط نوع كموظنم و هریذم نس هک ندشسادوس

 "ده دشرغالو هک روخ دوخ مع مع هراوخېک دهاز یارو ) تد )

 تسوقت ءاول ءالعا یس ه-ءدق دارا كنالعا رابج هکمد لوش ی دتاو

 رادقم وراتعاوقاورناکماهن ه راک كرافک هلوا قلعت هبی د نيد

 هل وا مااط ندنتفا قحو قدص مالسا تاود تاتتفآ نوح ورولوا

 نوچ (عارصم ) رولوا عمال ناڪ یمجت یرلعلاط كراتسرپ شنآ

 را | لطٍدادتف# هتان اب یسومهاجاذا( رەش ) دیا هرلتس دی آرب باتفآ

 هد هام بورح زککی دتنا هل السا لهاس هک ردع * رجاسااو

 تاه رو هف ر => Lk هژوعم ول ۵. ن شپ یکی رادق- هللا رک

 زس ەد ا لود ۳1 تب ری ند هکر دلوا نالوا رک, هرس مس رد وس هه و#

 تا ذم ماع الاو سس هلو طو صو طو “اکا یخ اواند تنداععابت

 هلن |وصا ضاوخ نامەت ی دلیا تیاکسح ییارجام نک ںولک هلاہعت

 رل دتا ەرغەو ی دشادلن وحن یلط هدقدل و هرواسم یصوصحوب

 لانقتسالا ىلع هک ردیا اضتفاینا یربشم ربخ ( ةع دخ برملا )

 % ۷ تا
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 بواوا رورف» مج ان زود دیک بودیا جوک هلوپزمکب دلکو ریک یانوقر,
 لواو را هشودهتناک رلیدتنا رارفو قوخ رانا ٥ ندنرابخا كریم

 مزب ب وتیح ندنادیم ی راک دتا رکمو هیپعت هلب رادرو-ر ومد نیکسک
 هل اروت-سد لوا بودیا ناسا آر لوا نا رل ءلک هچ نعدرآ

 لاهلبا یسا دو سلاح لایخ بوروک یلاطوا مععرا هک یدابالع |ا

 ی ران السرا كس هند ناعا هک رایدلتب رلب دشود هیفع كم السا |

 وه دیص رف نيک هل رشت بناص رتی رانا راک لننادیم ناهاو نافرعو

 نوح رد رلشعا ه داشک هه رف ءامتلا یراظتا ۷ تولوا نیم |ا

 بودا ربص وو لا ىدا قفو ریه ی داوا 3 الم تولک رافک

 نوح زاب دلوا لوغ شم هنتر كننامدقم هب راحت رکشل یکیا هک لوا
 یرافصیداوا اد, وهورهاظ هرزوا ناهجقفا نابات تاتفاراوتارا 1

 ناذش دحو هر 3I دهد یی” یدردار ی دنک نایعل رلبدلیف هتسارا

 مشاحو هبءرمسع یترتع ند وس نالوا ی ردارب رخآو هیچ یبیایا
 نوکاوایدردکو د هب راحم لبط نودنا نییدت هرکشل هقاس ی دوعسنبا
 | نداق یدین رافک هد-ٌنهزی ور هکیداوا مقاو هب را ګر هدادهش

 یک راب وط یراشاب كراراد هدشنادیم ت زرا م بودیاناب رجرلقمرا
 هدنن الط ینغیاذا لیللاو باتفآ ردنکسا هک كدهنامز لوشات یدنلراوب
 هش راز م اک ب كح لا ندکنح ر کل | یکی ۱ سد یدنوط لم

 ىع رضت كراب ورضمو یندنا كرلح و رج یدک لوا اتال ہرا کک

 رلب د راقیج هحابص هلای رز:اعدو نأرف تءارق كنارغ باعكاو

 یبکبا ) راید روک هلی هلاغچ و كنج ورج شا یخ لو اکو
 نب نام" نوک یهجوا ( ریدلبا هلتاقم هرزوا لاو لوا ید نوک

 راوس ه یر بسا ضا رب بواوا نی رق هعالسا تلود ع نرعم
 | هغاغوت ضا ەن رژواوهیقات ضا هدشابنویک ناتهخضاب و یدلوا

 كيضنم ءورک لواو نت رع كب رعهناشرع ندنرع ترضحو ی دنروا
 ی دلبا سال نداهش تد اعسو بولید هلیااعدو عرضت مات قتکوش

 لبا را ف رافک ی رن لس ںویلبا رود یتفا رطا كمال سارک اسعو
 نوک ون هک كلوا هاکآو فالس یدتاو ید ایا صبر ۶ هو رام |

 ( كز رل اهدش و ی وار a ؟ میلی هی 3 با تی وا |

 ۳ دهم ¥
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 لګ نکیرب ره هد ون یکی ) زمس هرونک هننلارا بودبا مابق هندهعت
 هدت و یوا )زس هروط لیاقم هرافک هدحتر برمضم مامو قوقو
 یوزوک مب ہلکا تقفاوماکب هدربیکت ءادا جد را سز دکر ک متمتیاریبکن

 یک رلتصوو لدتشلا یکمالک لس رب دنا رکسع لها نس هلی نشور

 كسا لافتشا هدنعاس ینتق هروما وب نوکو ب كدا لوبق هلناح
 ی دتا نامعن زودلواایهمورماح هد تقولوا بولوا رعولعم هک رک

 امت هللا لص لوستر ترضح هکعردیا راظتنا یرابع تعاسلوا ||
 ین! ی دردبا بقر ییعاس لوا هدک دعا هلناعم هلارافک لنو هيلع |

 ابرد اتو تجر لوز تقو لوا کی دتناو هرکصت دز اهرهط

 نداعس طسو باتف | نوح سد ردیتفو یناعما ترصد حاب ر بونه نامزو
 ف او كلع لوا موق ق درونک هم رح یساول نام یدلوا لئاز ۱

 رل,دروا ین رثناب واو رابدا ربا تونر اي ی رلزآ هدرلد دلی هدتهاتسم

 بولیفزاغ تعکر رمشیکیا نوجا مود دحاو لوا درفره ندرلناسءو
 ی داوا كل رم م السا ءاول هدنب ون یمنگیا ) نوح رلب دتا زالو اعد

 ندنسارا ینالوق یکیا كرل یی رل « رت بولوا راوس هنآ ینکره | |

 لب رللا عاص بورافیچندنفالسع یی رام * ید ی رلیضعب و رلبدراقیچ | |
 ها راک وا كل زا راوسر هداسو رلد دنوط هلن رالا لوص ران اه)اوو

 هکر لدتا بودا باطخ ههداس نالوا هدنک واراوسره هدنرلقدروط

 هيا وا لاله ءدتنلآ یاب وتسد كلا زوطورک ندال و تآنالفیا

 ل وتتما ردقوب رلاقحا كو د ورک زپ هکیدرا ردا ځد رز هدارپ نیس
 نوچ اه زوپمال سا لهایتی راو حوتفو حد یلاعت ق-دوخاب زرواوا
 شد و ر لد دش ورفنآ ط رشد ) تہ ) زرولوا رهطعم ور وص

 یالساتبارهد 2 وتیجوا) نام نوچ # دایر دان رب ناجاندک * | |
 "ه رک یربکت قسورخ ندروغوارپ یلکود راناملسم ی در ونک هتک زح

(leیدک رانا لسمو زلد د رد شرا هزعفا  Aزار۵ وودها »۶ ۸ ی رلب  
 ۶ 3 ۳ دو 9٠

 ی اشکاد تروص زکات را هل هل هرات رافک ندروغو ار هک رایدرپ و ۱ ۱

 2 روک لر ا رک هولج هددارم ها یف

 ا یرزوب ولو اتمی یر توشود هزرا هثب رل ادنا ۳ هل وش ۱
 ج
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 توق نیلمجا روقن رلناک هدنراوزاب وتسد كرلناورل د شود هنتسوا

 رابدلبف هلج هلاتسرپ شتآیک نازخداب كردباربکت رانا سم سد یدالاو

 هک,دنلکلاب برح شنا هلعونرب لب دجاصالاخ هنن رس I كنارک و

 ندنرابغ كشاخرپ ناديه شافخ ددو ید شر !هناعسآ یسهنابز
 هداواههدص نام" نوکل و! هکر اردا یدروک یناشخر هراس زدنوک

 رخآ هداوقر ویدابا مارخ هب والا لح بوګا تداه ةت رس |

 رکصذدک دعا روهظیامالع و رانآ یررفظ كدا اکل هدەب راح

 ۵ دل وا كنوگلواو ی دحوک همالتسا راد ٌهضور نداد یاس تاع

 تداهش تاو د ل علی دالید ب ولطموب هلعرمضت ن ديلا علو هن اڅ“ قح

 بور وک هم السا تبار “هراس ییهشذح نودیاماو ی دلیااجر
 نا ژرفبولوا مقاو رمسک هم رکشا مالا ةبقاع ی دلیانییعت هفیلخ
 كرونکر ب د.لوا یک دو ردابع افمق ی دابا لد" هرارد ی رارف امرهنم

 وکلوارانا سه ړک رر دبا)یدردنوک هم هج هغ برضو بوشیر ان دندرآ ||
 طض عرفا نیبئاس رلدرد وکه مدعی وک ید رە ك زو ندم ر کشا

 ا هراك قرق یعانغ لامهرکصن دجارخا نسخ یدړیالوغشم هعانغلاوما
 | تباصامهرد كبحواههداس رهو كم قلا هراوسره رلیدتا مست

 | تاع هدک دشربا هنععس كد رحدز هددنواهن یسهزاوآ كن هءد و وب یدلما

 ندٹفوخ لزا 2 ناروالد O ة کاله ندهودناو غ یالینسا

 راد هیلکلات ندننیستخ و تش رطو تەو رش هاکس نارورسو |

 هل یی تفص بو ی دلبا مع مع ف ةارع كنهآ بودا ديما عع ندر <

 | ىظەتىكزورون هالا كنا یکجوکو كرزپ كرادد لوا بولک هناعافصاو و

 هدهاش و هل هاکودو رلیدرونک هن رپ یاتقتسا سام ب و سوک

 رادد روا ی ولی اود كلا هدهاکهبنولیق كل ولسم سەن رط قزال كا :

 هتف مذ بولک فلاح هنجا نم كفيتخ« فشک لوا یساوه لتهشوک ل واو

 ناکیک (رعش) یدلبا مر هل وعص كءوظم ولو یدیرلمغ نوک نوک

 ¥ ے هنو زان نینجز تعشعو خر نییحرد :  1 ره نآ رح نم ما :

 رانا نه 4 مده و س اوما رع هن اج و اخاه و زف

 هکر : راهتشاو تدصیساوهو بآ تبو ذع كالو ناڪ اشو مع دو

 | یرعشوب بودیالع هلیساضتقءراثآ تفاط)عبط راهش تفارظ یاره

 € لوا و نر



¥ ۲۱۳ ۶ 

 رهش (تس) رد راذلعاب شفن هدراکزور ذعتص هدنفصو كرهش لوا

 هک دهاوخ وحد مع 8۴ رم ع كش ءنار وا لاخر داد شوخ آو شوخ
 كراهتشا حالم راد لوا # رفسزا شدوماندنک یهن ¥ رذک و زدنک

 قاشع هکندلبااتااکا نواوا هتخادنا هثئدرک كت دب لوا قوش هلوک/ز

 ندنسون أم تالم بواک هلا سار ندنلوب نانبس و نامرک ءارزاراو
 ( روبقلا ناكا نم راقکلا ساک ) هدلاح ییبدلوا كولتمو سوب أ٥

 را صح نوش و د وش و ت : صیع> ن د داس و تاود جوا

 نس> ناتفص س> ف فارع و سراف كلاس« و یدشا رارف دوره

 عرقان بلا سوگ هدنفو لواهکر رد او) یدنک بویق هرراد رڪ

 بناس ناسءهدر ندننیفا.هد ےگ یدیا لو هعانع" تلو عج
 هلایعو لهاواکب رکا هکر دلبا عرق یعالک وب هنعم“ںواک ہن اق عرقا نا

 روزو ییحو رابک الو رهاوج اکس كوا رریو ناما هللا لامو نوخ
 رهام ناموقم هکمالبش تاالد هست لام رو اع چ رز نفواانیسب

 تدا رالوا رحاع ندشاب E كلا هعحوه اکر مصبم نا رهو حو

 یرالام و نوخ اغ ۹۹ بولوط لوذب یی جل كنافهدوا

 طو کا هکر دت اراه هتي ر یاس نا -ههدلوا سیدر و ناما ها

 عساو هنرادّم عاص تا هدب رع لالچ یدیا رهاوج یسولط

 رام وهم نتیق كنا هکیدا ندرهاوج عون لوا اما رربد هک وا نالوا

 راد تسرب یسیرب ره رابدبا زج اع ندصیتهمل رصبمو رصاق ندنعوفت
 سد یدا ناحولد شع ترس» ىسەدھاشەو ناسهلرپ یهو

 ۰ رکصن دک دا ماست و لاصبا هناا ىح ره ن دعا تئاس

 بو روک اف یرهاوز رهاوج ط یکیالوا ہلباینآر كن هه دح

 ناثج هدمانالوا نوچ یدوفهدنسءاس ساع كنيمار ڪک ٌهفیاخلوا

 رابتشاو راک لاح یاثکتسا یرمثع رمعضو یرمطخ رطاخ كب أم تفالخ

 *.رهجبئاص رظن هد رعالوا یدیا هجوم هدنواسهن رکشاراکزورل ام ۱

 كحو یدتا تودنا ناور کر نآ ه دنشچ ط رام یداوا شود دے اس

 نسع دلار دنه ل وخ هس ول نسغدآ رمتله “هل هک هلل وس مت باس ئا

 تلاس لدرودک ی ءار تایسا هول كدروتک یکم ربح ید

 توت ود »۶ اب ا ۹ وب هایی هداا یه ,e یدتا



+ ۲۱ ¥ 

 كل القا # ر نامرف نارتخا تماکیمانا (تد) یدردشوا هطرع نوء

 هک وساوا تراش هد ولارما یدتاو 3۶ رس تعاط طخر هداه)

 کو رفط مرلزالتس» و ت٤۶ هو تر یک العو الح قح

 یدتالاژس ندنلاحكنرقم ن نامت اع تف الخ باثح یدلباناسحا
 نداهش نال نوسا وا زارد یرع كابن ءوملا ربما ی دتا تاس

 عاعسا یربخو قورافرع یداوا نیرفهبانفصا بوشیرا هس هجرد |

 ییغام را یسا زوک هل.ةا رو كعيفش ق:فرو قددص دیهش ل وا كح ربا

 معقتعو و مس هدابز هننوف كنا یدنقآ هرزوایغاکب رام

 لا وسهرکصادنا ید نرو ا واعد هنحور كناویدلوا فوهلتمو

 كنم قلا رھا بدا س ی دحا رلوک ید ین داهش هع رج هکر دعا

 هکنوصع> ادخ لوا یدشا بودا هدهاشم یتلالمو نزح هرژواادهش

 كاکیدایب كنس یربغ ندامت یدلیق یف رشم هلتفالخ ف رش نس

 لوایدشا هنع لاا هللایصررع یدلوا لوم صدر ندرلفورعم

 هلداهش ترع هاشررع اعل قح تربضح هک ینیفهطتسم تعا ح

 ندنکیدا:نولپ رع یرلنا هوا شهر دشر اهل دا هش ه ره بودن از رع

 تودنا ضرع ییاعهد دیضف باس هرکصادناهلوا بزم ناصهن هز

 لوا با طخ رع یدوق هدنرونا رظ یرهاءز رهاوج طسق یکیا لوا

 ی رمظل هدرا ڪڪ ڪڪزور رازاب هکر رادمان تیقاونو ی ال و رردو رهاوح |

 هطحالم هرکصفدهظلر و یدلبار ظف هل اراتعا دید یدیشالروک |

 ند هاك نایعاو نوع نب نجرلا دبعو یبا طار ىلع بورود |
 لوا نوح ردا باس یدردتا را صحا هنساحو توعد ییعاج ۳

 طسقینا لوا ران داوا سضاح هند رش ساع كقوراف هیجان هفلاط

 یسهرک اذم رهاوح |

 یدیعوب راچج* هدم رطاخ یربغ ندرارف نده یوا نوا ےب رلودتبا
Ok ۱مدعی ,جهرتٌشط ندا لوا لاح رد تولیف هدادراز۵ هرارف  

 ارح مدردشرا هب ۵5 و ۲ وک هلهاسک لء جا تواوا راوس هم هلحارو ا

 یدصاق كاننمولارمءا هک دم اموزوو قرع كءهلحار زوده هکنوص«>

 زاغآ هب هروآ تشه ه دص و ص> لوا تقلوا نايف ود

 نع کس باس یا هکشمزاب هددمات یدردشرا اکر یس هءأت تواک

 لاو کت مونکموب هکءرو و
مهار كندا هددوءذرکا 9, 8 اوا

 ۰ ده 

 ماي $
n 
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 علطم هنن صم كنمات نسەڕدشالوا کر یدک ب ویلفار ی هلحار

 یک دنک تولوا ۵ كم هجوم لااو یاعاا مالل ا هدیعل دل وا

 شوداکب یزوک ندوارا نوح مدردشربا هتعزالم سلح كرورس لوا

 هدایژرکل دلوا بلاغ ندش نس هک هک لوا باس یا یدتا یدلوا

 ندنامسآءاسعس نعد ندمافانیمدننکو ب مجرب ندارک هک الم هکمدروک

 ساط كک,درونک ود رها وج لواو رلب دما ل وز هبارمع ةن رعوب

 بلش اتار یسب ر ر ھك هدلاحر اما رایدتنا یر هاج ےب یتیراهراب

 دیهع لبا مادخ EAS ELF ایدلوا قصتلم هموار ےن یدیشاوا

 مردنوک هشیجلها یدیامجر بجوم هک هنیککل وا هکمدتبا قاشیمو
 هءوق لواو لا یجنر كکيدرونک وب د جک لوا را هلیق تەق هدنرلشبات

 بولا ی رهاوز رهاوح لوا سد رلنوسا وا قرص هن رلع> هک ردشربا

 كم هرک ك یبا هل رس هر و اسم لنت هشدح و مدروت وک هر هفوک روم `

 یرهاوج عو لوا یدو رع مدنا ص هب یوزر ثیرح ن ورع همه رد
 كب هرک كرب تردو یدابا هم رادد هلرعسر توابع بوش دا هر اهرم

 لوا لاعتم کالم هلوس هط بسا و لالح لام لو ۱ و یدناص همشرد

 لوا هدلها هفوک هکیدلیق یزور لاسنم و لام ردقلوا هلاک بحاص

 راسو قوج ندراد-اح و لهاج یدزا هم اوبیخد یشک لور هد هفک
PAPEتراش 2 یکورع جد زب ىكغاک بوقاب ههو دناو مغ  

 ردا سقم e ودر هصخد رک ایک (تد) یدرا دد ؛هدب' ګرو

 EERE هک لوا كوزع هکیدبا ررابو # مک هتفاب هارخ

 بودا تعواس طم هب یدجا ت تلع و تعلاسء هر ید Gee یی داوا

 یدبا نوهتیداوا یداهتعایافصو تدقدصو دامحو ارغ تمزالم ۱

 نوعا طلا هنکسوسو كواسلهاوربو تکربهدنناشكنارو سس لوو |

 ناج تفرکو ادم # دوشم عر هدر (رمش) یدیشطقامد
 یی رام ساو یی راقاسدوط دنوا هد نوح هک ردلعت ۶# درکر اک هک ردارب

 ناک بولوارسا لواواولوبا یعالغ كنهيعشن ةرمفم رل,درونوک هب هدم

 الا یدیا لک تسار هوتی رو هرغص رب ندنرلوتب و ندنژرغص را فک ۱
 | دز وه تسد نوڪ ح هس ۵ ترس یک ف دص یی و یرغعص لوا ۱



 مب باستطخ رع ب ویلغا یراز ی رازو ی دا راشخوا نب راشاب

 وا ول وبا روک ذم هک وب لاح و ی دیارید ی دب بودا بابک یک رکج
 هماشبودیارسا یثآ یرکشا صیقیدنا ندششالو دواس هدنلصا
 ول وا وا هدک درک هلا مالسا لها ماش كلام ہور راب د روت ڪڪ

 مز قوراف رع هکندیشلوا لخاد هنکلم الس كل هربغم بواوا رسا

 رونلوا ناب و حرش بی ربع هک هت ر دتګ د لوا ندنا دیهش لارج

 رلددرب و مانو د حوتفلا حد هد دواه) م السا لها هک ردرلهروتک (

 تردف هب هب راعو كنح یرمع هرکصا ده دنواهن هاب ركشا ع ارز

 ندعف لواو یدالوار سمت :طاسو تاود ردققهنل وارا تعا بویلق

 لدا فرصت *هزوح لا کلاو ماما ید یدالب راس تم هرکص

 رع نیشولارما هدلاسو و) كلذ ىلع ههدطاو یدلوالخاد همالسا |
 هناور هناج هکر ابم هکم هلندص5 یسادا هرعكسانم هنعللاءت هللایضر

 یلایفتسا ےسا م ٹراج نت عقان نالوایرعما هکم ندنفرط ودنک یداوا |

 یداو لها هکیدروس لاوس هعقان هدک دروسزو هننابک اخ بودا مدقت

 ردیک یزپا نایدتارع ییزبنایدتناعفان دابق لاویهک هن رارزوا
 یداویدستا رع ترضح ردندزع رلوق وادازآ و دنک مزب یدشا عفان |

 هبیشک ولدازآر قموکحو تاالا هاب ژرزوا ینارشاو تاداسكم الو
 ینک لوا نیو رها اب یدتا عفا یدارولوا عفان ددد ا ضب وق

 فراعو ملاع هن-هدارشو ضا ارف كلامز رخآ ربمغیپ و ردنآرق "ی راق
 هکنشعا بوخ قعلوا هل وا یدعا هنع ییاعت هللایطر رع ردیڈکرب

 مب مسو هيلع لات ها لص ندننلاوذد لوسر ن! ندنمجا علوا

 هبمضبواماوقا باكلا ادهب عقرب هلن انا ) یدروب هکر دش ر ا همهس

 زْرعم هلمات كلالطاوذ دنوادخ یرناندو مهارد هدا سود و (نرخآ ۱

 هللدحطا هتسضءب و رایدلبا شقت هل الا هلال هتسضهب بوليق رمش و |

 راد دزاب ( د>ا هللاوهلّد ) ها صمد هد-تاورر و رابدلیف اة هلا
 مهارد مدعم ندلاسوپ و ) رایدوق مان ود هدحا ریئاتدو هارد هرلناو :

 نی ورع هدلاسوب و یدنا بور مو وکم هلبا یعسا كلارمسکرناندو

 نب ذتسو یدلیا ح۶ هلبا قیرط ملص ینیرلتبالو سابارطو قر, صاع |
 ج هلبا هلاصم شسالو هلل وز بوراوات یدلیا ناسرا یب یرهف عبار |

 4 یدابا %



 هک ۲۱۷ ۶

 هرزوا خسرز زاید كب یکتا نوا یسلاهاهفر هکر اردیاو) یدلبا
 یبان دز هنع یلاعت هللایصررع هدلاسو و) رابدلیف لوف هطاصء

 یدتک هبهمرکم هبعک هلا قی جج هاذا بودا بصن هفیلخ هخ رب هد هنده

 ی هنا دع هدااسول و ( یدرولوا a ر تولکه صن دخسانم ماعاو

 یک احنامفصا هلل اد هیدردنوک هندناح نامعصا هلبارمش ؟ رکشا یناشع

 لوا هلکلی دنامایک احناعغصا ءرکصندک دار اکنج غیلب و مظع ها

 ےکح ہدلاسوډ و ) یدرد تا لوبق هب زج بوړپ و ناما هنسلاها كالو

 قبالو نامرک یییدعن لیهسو هشناج ییالو نارکمیییلعثرمع نا
 لوا هداوقرپ و یدل الاسرا لات ساس حان یو ر عن مصاعو هادناح

 کی اوت سا ۱ یدردنوک هدلس ی نوان یرروک ذمود ۵ تالو

 څر ی سل رب ندتاور یبا هسا یواستمان ترافتم دم هحردلو

 یبهروک ذم تعاج هک هل د رط لوا روثاو | قیفوت یا ا دوخا روئلوا

 ید رل ۱ بولد مال نوڪا لاسرا هدالد لوا هد هنس ی ر کس نوا

 بولوارل مچ وتم هدالب لوا بودا ماع او راض>ا ین : رانا یدنک
 لها هدلابسوي ) ءا هللاو هلو شلوا عقاو هدلاسود یرالوصو هرابدلوا

 ناق زام بود | تراک ش 0 ی راع هب أم ی خب بانج +

 رل هدید نمروتک هش رب هع> وهاک یناکرا و اسو بادآو نیس كزامو

 هبار طض اں 1 ج بود اراع ند: 2دنل وا داعسا هر یدنک كل ارومالوارا#

 3 را ا احر یلروم لزع بو دا اوج تا ندنراما لواو یدشود

 هفوک ےہ طم ن رج OEE هح رق یدک بوروب اھم ید نیم ولا

 هر هفوک یزوسوباما بواوا ۷ رس کودک کمر راسا كرا !

 بودیا ی الخریبج نس هیت ااشاهدرفرب جج بوتوط ۳ وب لوصو ||

 هب هبعش ی رغم جد یس هجوز یدابا رامطا هنسهجوز یرسوب

 ( عاشنیسنمالا زواج رم لک ) بولوا رادربخ ندرسوب هریف«یدلپ وس
 تشذک ناک نجس ( تدب ) یدلوب ع ویش هداسارا قلخ هلیسحاضتقم

 هنش وااربما جد ندهربغم # نما سرب دش هدنکارب # نود نایمزا

 ندر ج فدطاخ كرابع كهنع یاد هللا یر رگ نون ول ارمما یدشرا

 ۱ ندعس رغ » یدلوارغتم قان ندصا ودناک اقلام هفوک بولوا هدر ۱ ۱

 ۶ ۸ ۶ < ثلاث لم



% ۲۱۸ ۶ 

 هل بسر فشکیخدرممح و یدلبالاسرا هاج هفوک و نییعت ه رب كلا

 عدوئال (تسا) یدلاق مورحندناکرب و رخ نالوا هدنس هبت ره تراما
  هدااسوپ و ۴# موتکم سانلا مارک دع رمسلاف ۶# مرک یذ دنعالا رمساا

 ضرب ندراد لوا تواوا لخاد ههور دودح نایقسسیلا ی فی واعم

 یدلبا رتشس*یرفو د لب

 4 ر وناوا رک ذ ییباقو تل ىج: یرکب ندنرعه ۷

 ح و:ه-ییال وناجاب رذآ ہلا ص1ا قد رطد هلدب هبعشی نربغم هدلاصود

 رایدلبا ملست ملص لد مهرد كی زوب نکس یسلاها راد لوا بواوا
 بودا تسکشینایب و ده ء كلا يلا ةفىذ- نادم لها هدلاسوب و)

 هذ هدد داوا قهګ هدشناو كنشولارما یراق داوا تالاس هدر قد رط

 بوراو رکشللوا ایدروس نیبعت ےب رارزوا هلارارخر تار ی رقم نا
 ؟هزوح هن ت :کلع نادم و رادرړ'وک هراوبلا رادو لتف نی راد مس كرلنا

 یرادسةمر كم ركشا نالوا هدنادنش و یدلک همالسا لها ریس

 رابدلوان ےک هدب رو رلیدت + بوتوط ناو یر بوذا رارفو تع زره
 لوایدشرپا هنسحاو تءالو لوا نوح یدشود هن رلبعع رلنا مد

 تهج ك كول دک هلا مءلو واک هوا یک ر ندنساس ور یرلب وکكرب

 یرهش یر نداو نرعوارب هلبارکشا رادقر ندمالسا رکڈل بواوا

 هفرصلو ریس دق یرهشلوا هلبانوتم رب نون زریآر بواک هنن رزوا ۱

 یعف جد كش رهش ناغمادو سموق هد رەع لعد لواو رلددروتک

 ا2 رانا تام تفالخ تاعج هدلاشوب و) یداو ارس هلبا هوجو ل هسا

 لوادرجدزب رلیدلک هناسارخ هلدارا ءسب رکشاهداب و راو- ساف نا
 نالوا یکلم كرت بوک ی ومآ رهن بودنا رارف ندّتیه "زاوا لرکشا
 ید كرت ناقاشیدلبابلط ددمندلا هدنعف د كب عرکشاوا ا ' هناقاخ
 هزاسا ِ_»»ِ زر یسودنک تاذلاب بودا بتر رکشل عظعو مجراکا

e RGهلآ راكب یر ندنرار 4 هدوک و هرم فن>ا  

 عا 2-این: رب یرلهجوت لد رج دز هلدانافاخنوجیدیآ هدنرهش و رع
 هار مرع تولوا هدامآو رمضاح هلابفو برج هللاهفدب هورک لوایدلبا

 هه ارک د رع رفن چوا ندنرالوارق كناقاخ رکشا هدهار یاسا یدلبا
 یدردنوک هرقس رقم بوروا ییبراتوب كرارشا لوا ب واوا قداصم

 چ رخو #



% ۲۱٩ $ 

 ءاروام ی ؟ شوف لالاف ن واوا رکو فاخ هدک دشر | هناقاخ ربخوب

 ا ھ بوروس ندندرا نوکنمو لوذحم درجدز یدک هرهلا

 ناک رکیسلاو ناردنزام هدااس وب و) یداواقممم اقا هلدعسه و

 یجارخنامرک دالب نالوا هدنفرصت تح راسو كن رات الو ناتسهد و

 دقن نواوا كلاس هب هطاصمقب رطیسا اها نا: سو ربطو ودیا ل ورق

 هلن |یطر یرعشالا یوهوباو )رای دلا ےل املا تب مهرد كی زویس) ۱

 كاد لعهنلداو) یدلبا من د تن الو راشش ید هی ۰ ۱

 + رتطصاو سراو یاو کال یهجوا رک: ندنرح 9

 % نارکمو ناتسسو نام ر گو درج ارادو و

 # رووا ناب یھ كمور دالب ص» و نالعسعو ¥

 دالبو یداوا حح 5 ما ید رط ىلع هدندن هو ر واعم ناالعسع هدااسود

 لخاد و ی یک یس رہغو ه روگ دالب ضءب ندمور

 كن ابتع ن هلا دعو هلدب تنندع ی لهس ییالو نامرک و یدلوا
 نر مکح ییالو نارکمو هلئدب كنيعگ ورعن مصاع ناتسسو هلددادما
 كرف اک مان لرهشیک احسراف هدلاسوب و) یدشوا مف هلو د, كالم ربع
 هاکرکسغا هدشناج زاوها بو دبا عج رکشل سابق ی ندسراف ناسراف

 هاو اعا هللایص ر رع نینمولارممآ هدک دشرا ه هثءدم یربخکودزود ۱

 دانجا یا عاویدلبا هناورهسراف فارطا ںولیڈ هتسارآ هد دعته شویج

 د ضال ناموکح كرهشر ندنررهش سرا هنر ره نددالب یاسٌورو
 تاک رهش هدرکحفب دلوا لصاو هرات ا٤ لوا هک.دروب و یدلیق

 مس دنا دص هت رک كلدالب لواو زسه دوا لاطبا بوژوب یهاکرکشا

 هه احو تک وشلاک هاش ند.اس سپ هلوالطاب ی ررمیدت كراقک هک ات

 یدکح ,ریتخسل و حد دیق EE و رب دلوا ناور

 وک همالسا لها فرصت * هزو> ی زار اش ص املا یای نامو

 یساد . رادكمال- ]ا هيلع ريم نایاس رک الو رار ؟کصاددکد

 یلاعت هوا یضررع نم وا رمها هدلاسوت ۲۷ هرس هطیحیدا

 هداج درګ اراد داف ےل ارش ک رکشا من زن هی را ات هکیدعا صا هع

 كل هيحان لوا ی داوا ناور ه-نفرط درج اراد ځد هب راس هلوا ناور

 هره هروریضلات ی دیع و یرلتزدو دم و ۳ هلا رل.م وم كن راک
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 اد سد
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 « دناکم لوا ی رادسقم یآ یکیا مالتسا لهاراب دلوا نصه* بورک

 دادعسا ندسراودارک ار اشک یعالاةبقاع رلیدشا هصاحمنواوا نکاس

 هل تو تلف بوقیع ندراهخ لا یراتنواعح و دادحا زا بوغا |
 قاتاردا مارخ هتداهش دهشم راهسیک قوح ندرازاطس راب دابا +
 ی دلوا عقاو ی راهب رام كعج یکیالوا هک ی دیاد موب نوکلوا |

 نادها نودا موخو داكا هلارارشا نيع 4 رافك لیذ ات لوا |

 ىل افت هللا یف رر# ترضح ی دنا رلشعا كنت ی راک هم السا لها |8

 یدی-ثعامایق ه هبطخ ءادا نوفیح هربنم ندهللا لوسررعس هن |

 یکیا لوا هکلی وش ی دلبافشکشماکا ی رکشا يیالوا العولح قح
 بودیا هطاحا ی السالها را فک رکشلو یدروک هام یرکشا

 لوا تمهد "هلجو تمد ماشو ی دلبق هدهاشء ین راک دعا قینضت

 ادنندن رزوا منم ولی فو رصم هنداهسآ وتناماوهبدادءاو تب وقت کل

 تردق ضع لاکر رداق ( لبا لہجلا ےنزن, ةي راساب )ةكي دتا |ا

 | كن رکشلو كنه راس نسادص كالا دعو تص بحاصلوا هل.س هلاک :

 یدک هرم دراشا یلوص كد وراو ی دردشرا هنن راقالوق ۱

 رفظ حح نورپ و هقرا هعاطو رل ل < هه زر نماد ندا ديم یا رعع

 رازراک نادیم نادیهر دروک هد دو ص۶ ۳4 یک هنن ذا لوا ی زو

 شنا بولک هزاورب ندسنعاعس كزاوآ لوا رادءان نا زرابم نادهاحو ||
 ءازراسکاخلوا یرادش داب لایا كلاشخرد عبو راید ردلکلا یی رح

 هتع ره بولوارارف راعراءشو را داراند رود لوارابدرافیحندنغامد ۱

 ی داوا رسم ید هلبادابماا بر ترصتنوع كدالب لواورا, دلنوب |[

 ناد رح تهه دنک هحره ¥ دنک نادرک دنک نیا هراک ( تب ) :

 تماقا ی كسا م هنعیلاعت هللایطررع نیم لا ربماهدلاسوب )دنک

 نک داه> ) هی داسلادیس تاره طء حاوزا بوەیح نده دم 4 دص

 لاو دنک بور وروتسد هج ءادا هليساضتفم ی را یناو ربخ (روربملا مخا |ا
 ايهم ب رلجاوحو اسورفس یابسا ندااملا تب هرزوا ی رللوا هار

 یع رم هیاغلا یصقا ینب رامارکاو ےظعت رثا ؛درفس لواو ی د ردلیف |[

 قوع 4 ا دم دوم وب یرایدوه كرلناو ی د وط

 نییعنیتاتع هنب رخومو

 ٭ ی #



 هم ۲۱ %

 تویعراتس نوروا تدد هنلانذ كن راتسا هک ی درونک هنن و نی

 ی دتا بودا تاجاش هللا را ةتفاو عرمضتو راسکناورععه وئذرافعو

 یشخااناو ییعر ترمشاناو یوق فءهضو یمطعقرو ترک د مهلا (

 (ه-هرکاامذمالا هذهیف یرانا لق كبلا نضقاف ےھللا ےھٹع رسعانا
 رد نا وبا ساسا هک مند ناوخخساو مدلوا راّتخاوربب اباد خراب عد

 یوق رانا یئوق كءاسجا هک یاو > ی اوقو یدلوا فیءهطو قیقر
 قف عیعرو ی داوا فیعط كي هدکلوف ی رواوا لصاح هلی د هطساو

 هدن راتسا سو ت٫اعرو تسارحو تظفاحع كرلنا هکمرافو یدااغوح

 هنراوج كتفَأرو تجر یجورب یهلا هلوا رهاظ روتفو روصو ندنب
 ندکواند ص روک یراهتسد یی دنا ا رکتسا سپ روک هدتما و روب صف

 نعرابدرادن تجاح# ےک یراک لک دنجات ناهجردمرادنیراک (تب)
 ندننمولارمما هاو رهاظاا بس هک دنح رهو 3 مک ی را شنم یا

 ردشم روپ لسو هلع یلاعت هلا لص ریمغب هکردحم ثب دح فااخ

 هی ودسنک زی رپ ندزس هتبلا قمی ( هلزنرمضل تولا کدحا نمال)
 دیه ا بس نکل نو-سافوزرآ ینوءهودنک نوا یودشربار رض ر

 دا رم هلاررض نالوا عقاو هدف رشتیدح ارپ ز ردعود ره تام

 ررمص ررض ینیدلوا مهوتم هنع یلاعت هللا یضر كرع ردب وب دررمط

 نکر هنسلوایدتناهک ردب و ره ندم نب ریبج ) معا هللاو یدا ید

 هنعیلاعت هللایضر رع ترضح هدناف عليج نوعا تماقا قوقو
 هدم درای دید هللالوسسر هفیلخاب بولک اکر ا مدیارروط هدخ اب

 با هربط و رج زو تفایع مولعهکب دناراو یخد یشک رخآر ندبها ینب

 هللا مطق یدتبا كج دیشا نی زوسوب كننشک لوا ی دیا فورعءو روهشم

 جد جر هم ولا ربما هرکصذد هنس وب نوهعح هل ی دتاو لنعهل

 تارجهبارعنینءولاریما هکر دلوم:«ندرمبج هن ردکرک هس ال وارسم

 هر ترضح بولک شاطرب ندنیمر تارج ءاکا مدنا لوغشم هئیءهر

 هکر دوب ماک ی دعاو كدب هل 0 یدتا یشکر ندهدرا ی دنفوط

 مدروک م دقاب هعدرآ توئود جدن رواوا لو نيم ولا رعما قي

 یدا ېهلد رم لوا هن نیاب وسی زوسوب



 هک ۲۲۲ ¥

 ڊچ هنعیلاعت هللایص ررعنینم ولارمما لتعءهرک ذ

 بودیا تماقا ی سام هن-سلوا هذع یا هللا یضر رع هک رداقن
 یدقیح هب هطخ هد هها لوس ردج ٥» نوکرب هدکد لک هل هن دم بولود

 .بواک سورخ لزفر ا وک هکمدروک هددعقاو یدتا هددتبطخءاشا |
 هدن ربع كنهعفاووب ی دروا هل راهم نب تب و حوا دوخا تب ول یکیا
 ناتسع تسنازاب( تب ) ردشاک نیش جا هک ردقوب مک ی رعندنا

 یدتاورر و##ام "هیاع هدشر ر م تسیجایفابس # دراد ناي سس |

 هدنغل ارا E لا تفالخ هلا لعل اکب لحارکا ی دشا هکر دلوا ۱

 قافتاو عاجا رلاطسم هدن.غافره كنیشک قلا لوا نوساوای روش

 دوو دعسو لیعو نام رلیشک لالا ران وسدنا هقلخ یآ هسراردرا

 هورک یا یدتبا هکر داوا ځد تباورر ) ردقوعنب نخرلاد-عوربب زو |
 را رهشو مدليق فاظوو ضئارف نييعت نوعا زس اقیفص سان

 ند نسو مدلبا ماکحاو نیس نیالو مدلیف بيتر رلناویدو مدعاان
 لواهک هرزوا هال تع رشر و هحصصاو “هس رطر مرو هديا ترا |!
 هکر دک رک ر داکد نک* كع اهدا زد هند رب هس رزوا ك تەد یسوته رط :

 مدلوییاژ ربا ترش دح هدهالا باک ن نکی ر ندرس ج صا لث :

 ناک ۳ و هيلع اعد هللا لص ۳ رطح ن هکرد و قيس ۵ د :

 لواوی دروبد>یارجا هرمطا تراش هک« دكا رضاح هدنروضحرب |

 ی دلیا جر یتروعرب هکع دبا رظان هدن رولا روفوم لفح كرورس |
 : دهها دناک ا)عزکا هک هاو كل دنا خیر هرک صد رویش لوا ید دیو |

 ید یل وا یروذح یسوکو تفك كقلخ ود یدلا هداژ هثسدرب ||
 نامز یجر ناو هکر دون ىق مدرر دزاب هأ رة فص یجر ا :

 از اذا ةشلاو اا ) ردو تبالوا دااروقواهد-هالا لوسر |
 امای داوا خوسنم یتوالن كتا لوا ی دع ( هللانمالاک: اوج راف

 ضرع هد تاب اعا یههقاورک ر داوا جد تءاورر و ) ردیفاب یم >> |

 كکي د رقنو ردک رک هسانا لتق ییسد عرب ندچجاعا هکیدت ارم مدلبا

 فاوم یتهدربتفو هجو كاتلالد هلجا برف كس هود سورخ ین
 ه دن رش ی ودتنا قیلعت هرزوا سم نایحالا ةضو ر باک

 هللا یضرر نوح هکر درلشهروتک )هنلوا بلط هدلع لوا ردد عار رح

 ۳ یامت #



 کم ۲۲۳ %

 ۱ نوک رب ی دلک هر دس دم بودا تعحا ھند هک رابم دم یاع

 یسوج مال سرب یدررونوا توئکی وس هربب ری هللا دع هد ھن دم داژاب

 لواو ی دیا ی وام كنهبعشن رغم هک ینارصن مالغرب هدتاورر و
 یدشابواک دنا كرع ی دازورف یکاوواو واوا قیخ- ۲ تولنوکارف 9

 دعط اعم ےھردرہڈکبا ہد لوک ندش رغم جاو>خ مب نیم وا رمان

 هعءطاعم ےھردرزو هدآهدستاورر و مهردردرد هدنوک هدخاوررب و (

 معقوت ندکلدعلاک كنس مرجاع ندنسادا لا هعطاقعو نورد ابلط

 كس ردعا صفی هعطاقم مب بويل بوس هب غم جاوخ هکر داوا

 راب رک( عارض م )رولو اه هس ثر ا ههالادابعیلک ود اجر مو تا اد عر“ اات

 یدتازورف نسروای تقرح هن هکندشا لاوسرع ۴# دسر التن نا هراس

 رک ذو یدتعا بأم تفالخ ناثج مرولس قلشاقنو قلدادحو قارا
 یصیعس : کاک هام نوه نکا ز ول یرلتفرح د دعتم تاک و دتا

 كل هعطاقم كس هدا هلناعم كەدانص ول نسررو تڪ هکناسا ققرح

 هکر داوا ځد تباوررپ و) یدید شاواعقاو هدلادتعاو اصلا تباغ

 ید یارک یني راتفرح یرمغ بود مرزود نمرک د ولا تباق زورف

 زوسو طا ز و رف ر دفشخ همطافعم وب هتعص ول ی دشا رع

 هایکرپ هنس هنیکس یتوادعو ضغب كنم ارا تواک لق تاق
 رب دیدرپا ا مر ؟دلی وانس ىدا هژورف باطخ رع هرئکصت دنا یدلیق

 نسهر و یا 5ل هرب هز بوروتک هلق ندنود ياا را

 نوگا كس هکیدرب و باوج زوربف رهلوا ظوظح ندنا هن ده ۳

 رد تا برعو او رسس رک داوا راج یعر کد كلذات هکهزود نم

 كلود ی لوا هدنفو لوا یدتا ریز یدد هلوا راد 0 ا

 هکردلوا ځد تداورر و ) یدلنارثت بع ,رولق مب یزوسوب

 یکدروکردا دن دهن هللتف نب مالعو رب ز یا یدتتا نینیاارما

 مرحو رارسا دسک رک ر ابحالا بک نوک یسزرا هکر ردا یدید۰

 راک ههداشد هکیدتا هنغالوق نراوکز رب هفلخ لوا ىدا رابخا رایخا

 گولعم هل. وا ندناروت هک هلا لیصحو كرادت هسداراو كتعصم هو

 زوس لوا هرع یدسلاق هدا ز ن دن وکحوا ندن زر رع رج هک ر دشاوا

 هدئک راس مسج نالوا لدع رهوح ارز ی دنروک کومل ن تاغ



 هک ۲۲۸ ۲

 زورد زورفەهصملا) یدرتنا سا سحاض م ضرع ساذج و ل صف الصا

 ییهنش درب ولجوا یکیا بوتوط هدناکوک ینیزوس لوا رع ترضح
 ی هتشد لوا بو دا ادب یدا هدنسانروا یسهضق هک یرهح ید

 هدنعامد حول و یدل هنشن هاو لرع ںوزاوص هلاوص یلرهزو یدلس

 مهاوح وه تسر ط ش دص ) ت ( ی دلغا شەن ۵ انعه ول

 تصرف تفودصرنسو # ندرکا E "ک خرس ناج یوراب ٭ ندرک

 جد زا تماما تءاقا بأم تفالخ با ج هک كدەتقورن ات یدیا
 رارک نادهاتو راک باک هک هدلاحرب ی دلوا نامارخ هدصس نوا

 هاکعدرک ادام ج هدتعت رش ناسا هکن وحا عمق یرادغع سن نتسد 2

 ةکیدبا لوا یتداع لشنولا رمماو یدیا رل -ثٹہکج رلفص ردموسوم
 هدقوّوصو یدردبا ادا هدنهاوک ارد حا يص ندد هدو لوایعص زا

 یدرروتک هتعاقتسا هلسراشا هرد نالوا هدنلا هسردبا هدهاشم تال: رکا

 رکن بولد ( هللا مکجر اووتسا ) یدلوالخاد ه راګ نوح هصعاا )

 "هروس هرکصا د هک هک ر ردا یدلوا لوغسم هنءا و هرکص) د> اقا

 صو هک هلغاحم لوا تګ د لوایدیاروقوا بودا زاغآ هفسوب هع رک

 قانا ندندح یدنک ی ديش #وط ناکم هدغص ك وا یدلوار وک ذم

 هلغاح لوا ىنأم تفالخ بانج عر یدرمد وک كلتسد زارد بوراقیح

 ن عا یی رب یدروا برم ج وا هرزوا هک تیاور یدروا

 هدشاوررپ هنلایکب وک دیسی رب و هنسواهد دیس رب و دیکروک

 ببس بواوا عقاو هدنناا یکب وک یدرب ند هلج لو! یدروا برس قلا
 بودا عطف یزاس هنع لاحت هللا یطر ر سد یداوا هرا لوا یوم

 هلن معاناکو ) هکن داوا یراج هنناسل هع او و یدشود ندقانا

 ۱۳۱ زر دید 6 تا علف ) کندو ارو او
 هاو یدید نام دو بلکا | مکتتوفنال ) هدتاوررب و (بلکلاقلتف)

 تماما ات یدلیق هفیلخ هنیرب ینوعن نجرادبعندنم اهم لاک زاغ
 یتالیس تراک كناق ندتحارحو هلق هلتعاج یزاس هرانا اس٥ بودا

 یی ولولو با راب دلا هنس هناخ بورداق ینا یداوا شوهب هل ةط ساق

 حورح بوروا هلبا ره لوانالوا هدنلایدراو هن رزوا هکیآ ره هغغوط
 یش همقاط لوح رب هدنشاب هک د رحرب ندقارع تکلع الا دفاع یدلیق

 یکم یا هلاکت کای یر ۳9 کات کد تا تست ها

 هک یدبا #



 تو ¥ ۲۲۵ دل

 ۱ لوا هکلی وش ید راح هش زو ازور هیس لوا ی هیقاطلوا یدءاراو

 مک تودود هرزوایس دالس كا هس 3اط بحاص یدروشود یی دب

 رانفرک هکندروک نوملم یدلوا یردق هصالخ هک هد هب عرب یدئوط

 یدنک ىغا لوا نامه ردکرک هسنلوا لتق هلبا هوجو او یدلوا

 یدخا زور هر لواو یدردنوک هایش" نشبخ سفن بوروا ۵ درک

 | ینکر ندنرلا را هدبا توف قو زا قلخ هکیدلاق زا هلیلاغتشا

 ی د رغ اح ود ( سا تعلط هللا دابع ءولصلا ) تودنا دات رف

 هدناوررپ ) یدرولیفیزاغ هلق نودا تماماقوعن نجر ادمع

 ه] !لیحل ءرکصذ دنا یدلیا تعارفرتوک ؛ءروسو رصعلاو هرکصذد ها
 هک ردرلشهروتک یسضعب كع رات لهاو ی دن ڪک هنسهن اخ كنم و ارا

 م دنامه یدلوار د اص هلوپمان تک ر ح لوا ندتخ دب لهاجلوا نوچ
 ندع كنا رگ هللا دف یدنآ هش ندنسوص رک ی ودنک

 هدارالوا یاو ءا م لوا هلیماع تبوعع یدشرپااکا هدعیه و یدلوا ناور |

 هلبا ینارصل رب یدوهدرب مان هه ہج هک هدلاح لوش یدلیا لتف
 هک ر د و مع ) هتجص) لعا هلل او یدروشاب وس بودا یدل

 شوه ك دهیجلوا بی رق هغمغوط نوک هک ات بأم تفالخ باشج
 یدشا ب وقاب هن زوب كلارا یداک هنثاب یلقع نوح یدیشلوا

 هه دا ) ید تا رع رلیداق لب رایدتا یمرلیدلیف یزاغ قلخ

 ىيزا# حجص بولا تسدبآ هركصندنا ( ةولصلا كرت نمل مالسا ال
 هد هيات تعکررصعلاو *هروس هرکصذ دهعاف هدلوا تعکر یدلبا ادا |

 هسایع نا هدقدلوا عراف ندزا# یدوفوا نورفاکلا اها ل "روس

 س ع نا یدک هروهط هللا كص یف ساو یدستا

 یدساک هرومظندواّوا ونا لوق كل هربغم وبا ىدا امهنعهللا یضر

 ندمگدتایهن ندرگنمو تلالد هدورعماکان (هنناهلناو)  هکندروم

 یعدب نم ىلع ىل لحج ۸ یذلا هل دا ) مدایوس زوسرب یربغ

 ۱ مصاخا لە مل یذلا هلن دا ) هدتاور رو یدید (مالسالا |

 هک دارد لتصتم هرس هکیدتاو یدید ( ذيلا موب نیتدهسلا اذ

 ضب و ) زکیدوف بولوا بلاغ اکب زس كاموق هب هنیدم ینجولع مج
 رايد اا تدا ها هکیدرون هسابع نا هکر دشلوا دراو هدناباوز

 < به هک لو
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 كزرس یراک و واو اوبا هش دم لها ۳ هک راتو دنا ادن هد ه٣ له

isk:یدنک هسح ول یدتا ی هر ارکب اوص ساو ترو دره هلا  

 هکراب دنا ناغفو دا رف ندروغار هندملها یدشاتأرج ادق 1

 بواوآ ز٤ رومشو فوقو نددعنشو هصتق تکرحوب مز, هک هللذام ||
 ندع رگ مزب یاس قح رکا هلوا شيا رو عو روط> هک رطاخ مر

 مظعاا هللاو هانا هدا ژ بوق هک رع كنس بودن صن تواا

 نجرلا دبع هکردلقت ) رلیدد قدرولوا دونشوخو یصار نم هلج

 نجرلا دعا یدسا م ۱ فک دلنک اهتس اخف فام تقالخ ی ا یودن

 یتدسحا یتلااو تفالخ لرلي( لسم کم دیا هدهرعادوا د ن كداکوا

 یدتا نجرلا دبع مالیق هدکر ادتقا هض د كئسو مدیا ضب وفن اکس

 هکعا دهعن هلیلج بطخ لواو لمح هلی رها لوا نی نوڪ هللا
 تدسات هلوا بناض ز دعا تعاسر یراب یدت ا رع ترضح مد رداق

 هترخآ نداد لسو هلع لاین هللا یلص لریمغی هدک ر وضح
 سا هش رب كرل هسی ییدلوا دونشخو یضار ه دکدتنا لابقتنا
 یاعع ن اضع هرکصادنا ی دید ز هلیق هدهع ر د یفالخ

 دنقل مس سا یصاقو ین ان دعو یاوعلان رب زو نا ضا رم یلعو

 نوعا تصمر هلا دبع نب ةلط دانا لوا یدلبا راضحا

 هک نیم یدشا هرلنا یدیلکد رمضاح ةد هشادم"یدنا مک را ر خاو
 كقلخ یرزس مدلبا وأو رظن قوح .دنرما یفالخ ك رانالس» ن
 یتفالخ كمالسا لها نکیا راو را زس مداوب یرلاد-تقعو یراسیبر
 ردسلکد قنال قلوا هدنناتهاو تیاذک فک لزهسهک رخآ ی ما
 تدمرا كلوا رظانم ه.ودق ك كنه ٍ¿ نوک وا هر ؟کصن دنافو ےک مبو

 هقیلخ الاو اهبق هسرولوا لخاد بواک هپ هدد ریلط هد هر و ڪڪ دم

 هدنیعت هتفالخ یرکسغنق ره ندزرهیما راس كلوا لوغشع هننییعد

 تیاوررپ و) یدید نوساوا لوا م هیلخ نکسردیا قا لاو عاججا
 یکباوبالازالوا یلاو رانا ا ےب یدتبا ہکردلوا د
 ۳۳ هسرولوا رب هراعع تفالخ ۷۳۹ کا یلبعو ناعع یدل درع

 تفالخ مهارک اردراو بناج نیلو لهاست عونرب هدنآ هکر دیش کحرب

 ردراو هابطءو ح ار اعوت هدا هک ردرارب ل لوا هسردا رارد د هد لع

 < قلخو #



 ۳ هک ۲۳۷ %

 تیاورر,و ) ر دال كقلخ هسغتوط ,دیتنس قیرط یقلخو
 ردلع و لها کس ردیا هفیلح ی دوس ر کا یدر و هکر دوب ید

 ه دووذ ید یادبعا هک ر E i هىرولوا ذی مک ر ه الاو

 ب و دبا بلط تد اعا نل د دوس ,Reet یید ی رافو

 هل. لو 9 ناج یییزوس هسرید هثره دهس هديا لوا

 لزع ندا راماه- و یا مب هلی لاوو کاح هنس هحان هفوک یاو

 باسدح یدنا لکد نوعیدتا ر وهط تناسخ عون رب ندنآ ے ۹ دتا

 یک كغیدروږپ دهم نوج نینمُولاربماام رایدتنا هنتر ضح بأم تفالخ ||
 اا نس نهر وج نی ندنک نوڪ هر هرک صد ندقد لوا قال دف اب

 تقالسخ فای دا نینع وم ا ربما هلوا شلوا عطع: فالسخو عازت

 یکملک وب هدعام نی يه وهدسعا-یحلاح ےھ یک وب لواردکو  رغآ رپ

 ساقلا یکعا نییت هقیلخ ندیا هکر دلو اید ث.اورر) مراتوط هو رکم

 ضیوفت اکایفالخ یدیاوا هدن اح هد ع وبا رکا هکبد روم هدنرلکدتنا

 یهحو كص: هند الخ ین آ هدته ايق زور ادەت قح رک امد ردنا

 یاعت هما یلص ندکل وس ر یھلا هکیدیا ررپو باوج هسابا لاوس ندش

 ءا اکا یدیشم رو( ةمالا هذه نیما ) هک هدنفح كنا مدتشيا لسو هيلع ۱

 دیق هه ذح وبایوم ملاسرکاو ) مدیارد مدعا صیص2 هتف الخ یتا |

 لدتا نوګاک د رور ب انج رکا م دنا ردبا هفیلخ یا ی دیلوا هدنایح
 كس ىهلا اک ردا ض رع هشت دحا ةتع هدف ردرآ لاوس ود |

 واد( هه اق با ددش الاسنا ) هدتفح كلا مدششا ندک ریمغس ۱

 یدتا یشکر ندسلح راضح مدیا رد مدنا ن وهکنا یدیشم روب

 نسر هفیلخ یهللادبع لدیشر هشوکر کج یدشک نوح نیل ریمااب

 قسم و قیال هتهوکحو نراماو تفال-> یناقلخ هکر دون قیفح )

 كن e نت یاعت قح ی دتابأم تفالخبانج زازولپ

 4 کک رب رد-5 دراک درورپ یاضر لیص لدوصتم ندزو شول

 a اک هلو هم لوان لوا رحاع هداتیفک كعاق وطن ن قنروع یدنک

 تحاح هو الخ ەر £ دالواولآ عهدا ضب وقت هک یب یتفالخ صا

 ندز ةا یدا رک ا دش راک هسا یدیارم> تفالخر کا ر ردقوب

 یاوا لوسءو بساع ندتف الخ محالرع یدلوا قورسصهو مفدنم



> 
 یشک قلا مکی دتادآ دەت لوا یدشا هرکصذدناردیا تیافک هثنآو هر

 ىدا تفلاع كدا هفیاخ یا ها را ردا قافلا هتفالخ ا ره
 ف الخ هنن رایضءب یرایضعب ندرلپسشک تلا لوارکا لدا لتق

 لری الع هلا آر كنب رکا ینعد كر و لک مکحنوحا رکا ھا رار سوک
 نب اج كرخآ یبوا بوئوط ینناجر یبوا ندرلیسشک لا لوارکا |

 | مکح یتا زکس رولوا یضار هننکح كهللادبع مولغوارکآ هسیا راراتوط |
 ریتعمو جم قرط یل دنلوب كووع نی نجح رادبعالاو لدا بص:

 ها ضن ره لع هرکص ندنآیدد ددا لف ی راد دیا تفلاح توئوط

 هلک دوهسهدوج وكنس تفالخ دنسهرکا یلءا ی دتا بودا باطخ |[

 رک ذلج كاایقیح معنم م هکر دک رک 0 مو قرشم |[

 مچ رکاب رقایدنک رزوا قاخرأسبوروتک هنب رب یتتمنرکش لاک ۱
 ناعءاا و نس هيه ردن هنشاب كفلخ یعساسهون و نس هینا م.دعتو ۱

 | هسرواک تسردو تسار هکتم اقتسار تماق كنستموکحو تفالخرکا |
 نس eî دن رزوا قلخر اس یکی راب رقا یدنک الصا |

 كلاس هلق رط لیمهکب راقاو نس هیعروتواهثدرک كعلخ یی همایب و

 یدابارات صد والم وب هخ رب رهنددء- سو نج ز ادعوربزو) نس هیلوا ||

 6و ندناعزودلق بەنی رتی اھ بک اتار ج وک یتا: هرکصفدا زا
 قا رط هل دص مد و رد شع | سول 5 افاصمو هاحاوم یایهص 1

 كد هی دا رارف هدرکب و تفالخ صارد زشتک هبحاصعو توداصم

 نطو نوسر ویلیفزا4 هرلناس# بودا تعامالوا هد هج تاواص |

 ےک دتا د ادعت هرک ص نوجح وان دنافو من کرد کیدا ه یراصدا

 صا س وشل الب ls نس ہد | عج ا یدک یاروش باک ا ۱

 سضاح هدسلح لوا هللادبع مولغوا ےب ورا هلیقهدادرارف نب رب قفالخ ||

 ییدنکد وسان داد هو هیات ضرءاو لخد الصا دتفالخ نکا بولوا

 هلصبف ی روکذ سم ما للعت ییات یدلبا نویمآ رشابمهش رزوا هفط

 بدل ضرع تم نده اڪ هک ردلوا ید تیاورر_ و ) هد شرا |
 نییعد یدک ر ۳ کب دلب بسا هو قد ال هو ال نیم ولاریما ر ۳۹

 ورکا یدخات E تاشح ی درواوا واو بدا هسروب

 دت r وا هقیلخو مساوا تالاس هنس هب رظ كماعا نویعآ هدنف الخ

 6# ید ¥
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 ست سان شا تن شیت اتم سس تست سا تله کد تک سنا نت اسد سس سن تا

 كمالسا | هيلع ریجغس نی 3 رکب ندب ر مسنک مس ود مهمه ۴ هجا

 نییعت بودن اماهبا جد رم هک ن رولوا شلوا كلاس هد س ھن رط

 مسلیا صب و ماقا نود كنم صخخرب PI دهروب

 رکب وبا هک نرواوا شما راتخا یب راستخم كرکب وا نعي كکرکب ندشوپ
 هک ماو هدننام مهو هدنانح مهرگ FOR رطوب

 7 راب دردشر اها هنا فقوم جد تعا جر و )رولب هلو ا لفکتعو دهعتم
 هلتفالخ كلا هلج هکنسم زای هفیاخ یهللادبع كلغوا ودنک نوع

 ددیلخ ك رع نعي( مالا اذه لابونمرعیلعامرع ل لک ) ردرایضار

 ین ی كنغدداوا

 دهن هدم السا نی ی دتا هرکصن دناو ی دایارب رفت هوجو هک ه دنعفد

 دبا ی زان نییعلو نب واود ن ودنو مدلبف مءاجرم ے۰ ینهرشک دالب

 مالس !ناکراساساو ناعانا ت ناوبا هلبا قیفوت كايلاعنو هناخسقح
 دعاوف رکا هک ردشلوا هارو صوص رمو خاشو عوف رح هلعونر
 هرکصدش هک ردلوا مدیما هس روئاوا تیامر هد "«رهطمتعب رش

 نرو تک ںوقیج ندرک ارا زس ن نو وهل وا لزل عمو مده ثم

 مولعم هراز هدنامز نيسو ردرک هشیلخ لّرسو م دقیلخ ےب یلاعا قح

 تفرافم هرزوا هال تسو هاو ةه رط ندزسن هکر ولوا

 یم رب ن دص" یکباالا نب رفروق ندرزسک ردوب قیفحر دمشدعا
 دقلح نولت لواو قحا ندتقو هفلخ ۵ ودنتک کال وا

 یهللاباک هک ردلوا ید یسب رب وه يلباهلت امو هب راحو تلا ەتفو

 دم اغا د قاق“ رباعم هدا م یانعءو فلاح هنس: عح لب ها

 هع لاء هللا ی طررع هرکصذدززوعوب هلال و هلالی و ات قفاوم

 داما مح را نج زا هللا مسی ) هکیدزا بودا بلط فو تاود

 یذلا هها كيلادج اینا مکیلع مالس هدب ةا ىلا رعهللا دبع نم

 العو لج یوم فوخو تیصو هلا ى ون هرکصندنا (وسهالا هلال

 نا رقترصن راتعنا مرکت نو لجو نیلوا ن رجاهم ق 5
 هلج رمو تفأر هعاشا هه رب هدف اک و تادعم هضاوا هتیعر ةءاعو

 تا و ر رع هیفاش ظعاومو هیفاک جاص) هد هفیعک لوا بود | هیصوت

 هيلع یلامت هلا لص هللا لو--ر با | هکر دلوا ځد تب اوررب یدروب
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 هرکصادنا ماشلها هرکصفدناهش دعیلاهالوارایدراو دنندارع كنالسو ||

 یکصد دع دن " یندایع سا مرابدراواک اہک مودرهو ق نیو ۱

 OF درس وک عڪقلو مأتراهظا هنتقرافم كلاورلب دلياانشو حدم اکا

 ناما رخ ورس نآ رظنزا ناور نوچ*# مظن رلبدلیف متاموساویرازو ||
 بک هداننالوا 9 دشنم نامادب هدندمش هدیدزا نوخ # دشم |

 هدک دروک یعک یداوا لخادهسن سش ساع نوعا تدایع رابحالا

 كشالو# اهدعاانالث بک یندعاوت ٭ ظن ی دروی اشذاقیب یکیا وب

 راد-ح نکلو *# تیلیناتولاراذحیامو *# بعک یل لاقام لوعلانآ

 هلج ااصو ىد درو كياطخرع نوک لواو # بنذلا هدب بندلا

 نالوا هدنکلم كلاس ندبیع یابابس ى دروب هک تاصوول ردن دبس

 لخا د هرارحا "هیعز نوعا هللاءاضر هدا لاردا هوم هک لوقره

 هنن رب كر عهد قال دج ا هکیک ره هکر بلوا چ د یسب یو)هوا شلوا |

 لیدبت بوتوطرارفرب هدنراثع كد هل رباتنب رالءاع كناردکر ک هروتوا |
 هک تصووب ردندنس هلجااصو يکدت اههالادبع یلغواو) هلیاریغتو

 تعزالم هرزواناءالاصخنوساوا هکر رزواكنس هنلادبعیا یدروب |

 ناعا لاصخنینم ولا ریما هکیدتا لاوس هللادبع كنا تموادمو |

 ق وط جروا هد رارح تدسش هدن ران یک زاب هی دروب باوجردن ||
 هدانا زرو بئاصهو كعا هلناعم هلي سو خرو ناسهلاند یادعاو

 هدرلن وکو لتواو وكعالاکاو غا.سا یی وضو .داتش مایاو قلی ربص |
 هکر دساوایخدتاوررب و ) بارش برش لرلو كعا لی" هدزامءادا |ا

 ندنس هدهعق ۹ توا مغ د وط تباث EN E ی دعاه الادرع

 a OB تعاسون نامه گس اچو تفولوا 8

 ی دابا ںا > ینولد بودا م او هه درو لال اف هل ع نس هروک

 ءدقدلوا یم ولعم نوید رادقم ی دناوب ینوبدرهرد ناسکس كي قلا |
 یتمدالرعو بودا اداهس رداافو هن دول یلام:كرعرک |, هم , دروس |

 تناعتسا هدادایئود ماع ندیدع یبالاو نس هدا صال ندنراع ند

 هد ازالو انک ٤ند یادا ما هلا یرلتاعا تعوق لوا رکا نس هدا |[

 هبیریغ ندنسس هلربق شب رقاما نس هدیا ساس#لا ددم ندشب رق لئابق
 تب ناسکس ندلالا تب رع هک ردلواخد تیاوررب ) نس هيا زواجم

DE EELS OSES EE E SERNسس  
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 هدنوبد ءادا هکر دابا تلصو ههللا ده نوح ید 1 صر ۶3

 هیادا هلیاروک ذم قی رط هسبا زا افو لامو ه:ءروکز اج ی واهتو ربصقت
 هک وط شوخ كر طاخ نیم ول ارم ایدتنافوع نب نجرل دبع هیلبا مایق

 یلام لوا نینم ولارعما هک ردررفم ارب ز زرهدیا ادا ندلا لا تب قید لوا ز
 هنماعطا كوایصاو هت س همن كماتاو لماراو هنحشاوح نیکاسمو ارقف

 ردشعافرص هنءارکا دوف ونالیف دورو هب هنندمندفارطاو بناوجو
 لوق یراو ن هک هللاذاعم نح رلا دعا یدتا هنع لا دت هللا یر رع
 هصحنال وا ندلا )ا تا هرکصن دیتا و تب ك ,ادکاونس کیا مالیق

 هرکصا دعایحو رز هد یدشوا ادا ید كرعات لدک ا

 یجدبعدو جر ولردرپ اکب بیعو راموب و رادیا می رهو ریعت نب هلکنوب
 | بودا لوبق ییلبم لوا ندرا ادا یدروب ههللا دبع لغوا سپ هلوا

 نداهگاو ناسیعا هوحو ناف نداروش لهاو یدلآ هناعص *هدهع

 كل رعو یدلبا داهشایدلآ هنناصو دهعت هبهروکذم نود یعاجر

 هرکصن دک دتا ادا اما ها ایت وید لوا هللادبع هرکص هتفهرب ندنتوف
 راضحایعاجرب ندلودعو هاو یداک هناغءن نا عتف ال ساح

 هک رذشعرا هتکو) یداناداهشا هرزواتمذ تءار ولام عفد تودنا

 یدتاو یدردنوک هنتاق اهنع هللایضر دهن دص ا یهللا دبع ىلغوا

 هکشس غيم داما نسهرد ردبا م الساکسر ع داو هنسلح كل هشل ام نو ج

 مکح نوک ول هدنعحرلت نا مراما ےب اریز ردیا م الس اکس نینمولارمما

 راوح و یدک هک ردنا سابعلا ندئس 4 هردو رد هدعاطهنا

 هوا نفد هدرکب وبایولهب و اسو هيلع یلاعت هللا لیصربمغب ترم ج

 تفأر لظ كلر ضح هلوا روشح هدنمايق زور نوچ هکنسسهرب و تزاجا
 لجا غیترک (تبب ) هلوارضاح هدشانعو تج رم ياسو هدشناجو

 کاخ رسزا ات # یراب مد یھت تسود رذک هر رد # یراکدرآ مرر

 | هب هدامربوب نوچ # یرابک دنزتسدوانءادرد # یراخ دوړ را
 لود هلفدص نس۶ كقودصقیدصلوا ده دص TEA © هدک دشوبا

 نوا مسفن یدنک ی جدینآ ی دیشمالاقرب هدانزندکلربفر یدنبا بودیا
 بودا ےد تو راثا هرزوا سقت ید :ک یرع ی دم مدیا شلخءرمخذ

 ۱ تعجا م ند "اق ەش هلل اد. .عنوحیدبد مدر, و هرعیرب تللرقرب لوا ۱
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 باطخرعیدردشریا هندلاج ماشم رعي یلوبق كناجر لوا بودیا ۱
 دج کلات ی یاتکی یادخ بودنا راهظا حاهتباو ترسم هدانز |[
 ید مهعر_ ےھاندنود هدعاق مب ید او یدرو تک هش رپ ین رکشو |ا

 نوکوب هشلاع ترضح هللا دسبع اب یدتنا هالا دبع نکلو یدیغو

 شقبازب وج یب ولطءوب هلیس هظح الم روماضعب نوجا مرطاخ مب |
 اکب نوح هک ردکر کی دعا هیلبا روهظ رخآ یآررب هکلب نی راب بولوا

 هنوباترب ب زس هلوا غ راف ندنتفنو ریو لدغ مب و هشیربا لجا |
 ندهشداع هلیادح هن: رارکت كوبا ههر نالوا رز و ار ۱

 واقس لب الاو دنا نفد لب بوق هسزر و ندا رکا دیا باطندا |
 تسود 0 ارم تودات ( تس ) تالیقنوددم هدنا نورولو ؟ هی |

 یش سر, دن تسودرک # دی رار هرعذ ناک دز مامتداعرب 3 دب رارب

 هکر دشعشربا هلو # دب رادم كابو .دشوت دیش دي وک # نم هعقاوزا |
 یکلکوک نیل ریما ا یدتنا بواوا لخاد اکا ناوجرب ند راصتا ||

 تبحاصو تمزالمو هلءالسا مدقمدت یتسیاءهنقح هکنوطشوخ

 رل: اسم یتعقا تماق كنس هرکصندناو یدایاقفوم هلمانالا دیس |
 هدایت تلادع مسا رم ءا او یدلیففرمشمو نب نم هلی یءلخیتفالخ |[

 هرک صد دلنا صف وب و كدرونک درب قاادع قحو یدروب تنامااحس |

 مشادنرق منب یا ی دتبا باطخ رع كداوا زاف خد هشنداعس تداهش ||
 شابهغاب ندنان هکر دلکد هدا ز ندن ما راو دیماب دتفالخ ماییغوا |[

 باولو من هلو هش را تاذعولاب و اکب ندراکلوا هن نعد لوتروق

 مضار Ee دوشا نارفغ ابا نالا تعاط (تس ( هل و | ل صاح

 نس یدشا هکر دلوا جد تداوررب و # دوشا ناصعتالع در ۲

 لخاد هحایصن هکوت لاح رسردا هسکزت هلئراماو تفالخ ن

 یک میدقروقن هدرگتفالخ زس هرزوا مسن یدسنک و مرولوا ۱

 لا هللا لوسر تک تا و داکب هک راور دقوش ن < او ممق روق دند هنس

 ندلاعوب هدلاحین؛داوا دونشوخو یطار نادت رورسلوا ردشمر و |
 ینافوانو ردعلواف رم لینک فرش رک وبا هرکصادناردشجوک |!
 كلذ ىلع هلل دج لاو ردعش اود ی و يدو تەر امو تعواطم کا لد هنٴامز :

 كنا«€*وااصو نانلوا رک ذوب هنع یان هللا طر باطخ رع هکر دب ورم) |
e E LE RET 

 < هليماعا لم
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 یراز تواوا یلوتسع اکبر اکا هرکصت دک دنا عج کر ابمرطاخ هلیماغا

 لوا یدروب زسرالعا نوح هکرلبد-2 ۱ لاوس باعا یدالغا راز

 مادقا هدنسذرب هللا نظ قوا ناآو ن زج هک ادابم هکمرلغان دفوخ
 مکیدتا مادقا بودیا نظ ناسآو یرج مب لوا هک لاحو لوا شتا
 اکا ہک هدنفورپ هلل وش هاک لواو هلوا هاکرب هدلاعنم تاله لالج هدع مسن

 (تب) هلوا بجوم هتععطقو دعب منب ندیهلا ةع كركم سلوا لصاو

 نا رک مشجود نیا هج رهب زو ۴# مراد ناهنب هحو زو مرک ینوخ
 | نار مب زوارد لاح دص 4۶ مرادناداشلصوب یلددنحره + مراز

 زومر ونک بدبطر کا هک ردلوا بسانم رل دہ اںاککا هک ردلقت ٭ مراد
 زا

 || لهروک كروجما یتب رش امرخیدنیابببطلواو راد روتک بیبطرپ سپ

 یک دچا لوا هکر ایدروک ر ایدرو چا برش امرخ مدنا ردا روهظ هن
 یدقیج وفا هرمغطندشحارج بولوا و لغ اک راو نا
 بور و تیلست بابط یدلوا مولعم ماج هیلوپ تک هرکصت دوب

 باطخ رع ردقو ساب نوا كنس همکج لا نینمولا ریما اب یدننا
 مزود از ز مدونشوخ هغالوتعمو مومن ها نو لف رکا یدتا
 رح ار هک ر داوایخدتاورر و) ردعداعسو تاودو تدامس بج وم مب ۱

 بوخا دوس راده رد-هبلاع لوا هد حا کدبط راد درونک ید بسط

 كتصو یدتسا بدیطیدلک هرشط ندنس هنخر قحارج دوسلوا كتبا

 إإ م۴ مب نفح هکرونک هنر هسیاراو كنصویدتیا هدتیاورر و)
 ندنراب وراک كلاهج یک وک نب یدشا رع نس زمرا هماشخا هک ر ذوب
 هک رداواتیاورر و) ردمشعلنوب هترخآ ملام یهجوت لع بودیافرطرب
 هسارب تواوا كالاس هنع رطقاتسارو قدص هداودوب بی.طوا یدتا

 هکم ولک مایرمخد كیا حییع هک ردلوایخدتباورب و) یدعا اوا

 بودا دان رفیدشرا اکایزوسوب كدبط نوح ید: ا یری رح كووراف

 لا دان ردو اکب ندروغوار جد هراتروع نالوا هدشا كعید هارع او

 فاصوا كلام هدوتسو لاصح هدیچ لواو راد دابایرازوهبدن بر و ۱

 ی زود ندنعاعسا كاكا لوا تام تفالخ ناتح رلد دلشاب هدادعت اکو 1

 نالواندلامابد هدنزول رب رکا هکنوه> هللا ی دتا بوکج هر یدنک

 هک ۳ کات
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 | ارذح ندناوه تمایف زور مد ردبا ادد ینا هساوا مب ماع راه:

 نس هکردلوا مدیما مب نوععح هللا نینمولا ريما اب ىدا ساع نا

 الا کنم ناو) رولوا مولعم ندتبآود هکر دقلوارکم نس هیءهروک ىم €>

 هقلاباک لدایسادنعمو نیا رانا لس»یرما كرلئمۇم ارز (اهدراو
 | تع-ذ ربارب هلیفب رط قلورغوط یعاشو كد ردیا مکح هرزوا یجوم
 كن سو داوانسیرصذ هام كندو یرعبس كمالساو درالب

 یتمز یور ما كنراما كن_سو ی دلوا عح راصما هلا هل هطاو

 حفار ںوؤاک ہک: او كنس هک حص> یکیا جو یدرداوط هلا دادو لدع

 دونشوخو یضار بواک هکر زوس كنس یدیسکبا ره الا رای دمی

 یا طخ و ندساسبعنا نوح هنعیاعت هللایحر باطخ رع رایدلوا

 راب دنرونوا ورغوط ن وج كدروئوا و رغوط نب ی دا ی دتشا
 تحار بحوم مث كدلبوس هک مالک وب ساع نااب یدسا

 ر واوا هن كسلیوس ځد رب بودیا هد اعارکارد-اج مارآو حور
 م اجو ی وک رک دراددوش هج#تسدز را و؛لدیدرب ویفک نع“ (تب )
 تفالخ بانج یدلب وس در رارکت تواو الات ہرا سان | 3۴ یربب

 نوا م: هدنناو هناشرع نرع تر طح هدننوک تعایق نسیدتا رام

 نر دشراںودا لوک سابع نانسمررب دشربا اهن ا فدو ٠یت دامو

 كسابعیا لا بواوا رورمسم ت اغب هع یلاعت هلا یطر رع یدید
 درع هکرداوا جد تیاوررب و ) یدابا رمخ ءاعد بوو هنسهقرا

 رها ا یدتا یدنارمضاح یعاحییء هدّنفو یر هبطاخشوب هلساد<نا

 یداهشو نوحما كنس هدنروضح كیلاءنقح هدننوک تمایه نی: "وا

 یدابا ساقلا تودروتک و تاود باط>ر ع 5۳ دکر کم شا جدن

 یدزاب هر هغی رب هاا كرامم نتداهش كسامع ناو تدا هش ودنک یلعات

 هدستءایق زور نات كدیا نفد هل هلعب یی هنیحصوب هکیدابا تدصوو
 هکر دراشهرونک هدتباور) )5 صالخ "لسو هدنن ات كنيلاءت نح یب وتکموب

 هقشعاحوف كهالادبع یلیغوا لوس یاب كرابم كنایداوا رمه نوح

 كرامه یداعس كعاب یا یدتا هادف ود هرب ییکساب ۵ :دروب یدا

 عل ر دیک د یواسم اب یسلوا هدنیهز یور هللوا هدمراک مپ كشاب
 یدتا ais هللا یطر رعیدبد نوساوا هداجوک ےب نحال وا هدر

 |اسسسسسس
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 كلا بودا لاتما هش معا یخد هللا دبع سد وق هرب یعماب (كل ما ال )

 لاللاوذ هل ایرازو عورضن ما 9 لوایدوو هر یتشا كرامء

 (رعش) یدروب سفن مضه هد دیشد ول نودا اصلا ه:ءاکرد مارک الاو

 چ واهدخاوررپ # موصاو اه اکی الص یبصا #3 لس ینارمغ یسعدا مولط ۱

 نا مادستم) یدروب ( یهللارفغب منا یال لب و ) بودا رارکت هرک ||

 د صه ی دلو اصن هذع هنا یر رگ نوح هکر دناتیاور بر یدعم ۱

 یربما كرل موم یاو یدامادو تبحاصمو رات رب هه یا هلایرازو هر

 دع لاو لئاصخ ها ندع و ول و بولد یسا دم لرلنالسیاو

 یدتا ەق یاعد ها یر رگ هدک دتا د ینلناصفو بقا هاو

 هللا دبع مرویمدنا رص هرلدل وا بوک هکنروتوا ورضوط قب هللا دبعاب ۱

 باطخ هی هصفح هدنلاح لوا مدایط دیک وک بوری داق یتشاب كرابم ردنا

 مب نوه ۶> مقوفحنالوا هدکر زوا كنسیناج كلاباب یا یدتبا بودیا ۱

 عرجیبدارط كنادوند ودنک و نس هبعایرازو هدن هلبوب هع رزوا
 تبصموب و نسهیکا بارخ هلع هفا بوروا هزوب و هلبا یکلوک ع زفو
 باوئو روفوهرجا كرر اصات نس هلی تاوادم هلدالمحو ربص هنتحارج
 تدصعم وا هصفحا یدتا هدناورر و) نس ەل مورگ ندنروصحات

 ندنس لا ه ید *و ره طء تعد رش ندلءفو لو هکر دک رک هدن يها

 کز هد یلوا قسم هم و ]و عم لا اعد قحات هوا رداص دسر

 تاهسوکز وک ارب ز معنا علم مالغا نع لسیکد كلام هکیرزوک كنس |
 ی دا وج مداز عج نايم (تد ) رداکد هدشردقو راتخا تح |

 ج وتساناور كشا هد.دز # دنا یر اک رد ناوركشا هدیدز # درآ

 یور بیهص هکر اردیاتیاور # دیآییرابتخایب هک ہار ربکم #* امرپ ہر
 هذلعا هدکدروک هدوم تارکسیناو یدلوا لخ!د اکا هنعییاعت هللایطر
 لاعف و دی لاصح كيا و هاللخ او اکا او هاخا و یدتا بواشاب

 نانج ید من ردو ترسح هشوف كناو یدلنا راک ذن نس ه دی كنس

 یافع كاب رالابر یب هکر دا اضتقایئآ توخاق> یدعا بأم تف الخ

 تذعءاتیلانا ) یدروب هکند ربمغب ترمضح مدنشا ۵ س هيما هنااکنح

 نوح هل اد.عاب یدتا دهالادبع یلغوا هکر دات (هبلع یا ءاکر ضع

 وف هرزوا مقر ب یکیلالوصو لک همتا مب هشد را هفت وص ملاح مت
 ت



 3 ار

 لسیف هجوت هی هلدیع زوب و مول ی رازوک هنلوا صف جور نوجو
 بويعا فاکت ,دیفطنو روتک هش رب یک رللاو تا ورغوط یعدزدو م

 مآ زمو ریخرپ هدنتف ی ها ق ےب رک! هکلوا فالاس هنس هع رط داصتقا |

 لاح مب رکا و ردکر ک هسر دي 19 نیک 9 ندنفک اکر لاعتقح هسااراو

 ید یی هک یمدنک | ب» رگ نع نیش هسازالوا یک مغودموا

 داصتفایخدهدءهزاق یع ريق ےب کا رک وزدکر ک هسادا تبلت نو وص

 تسرمخ مپ هد یلامت ق>ر i هکنوهک ن س هر وط یع رح نش رط

1 

 ۳1 ردکوک هسدا عیسوت هج را زوک یربف ما 2 هسا راو مب ردو

 مراکک و کک ا هکلی وش RE BEE هع رزوا ےب یربق دسعوب |

 ی هراعیح هرشط ندهناخ یگولات ےہ مب نوح هک ردک رک و هرفک طب وب

 اما ید لوا فصن دی هی ۳9۹3 ند رل:روع هلت وبات

 ردلعا ندرلب ريغ ھ٤ رھا ےب یا قح اربز زس هیعا دیک یعسعل 2

 رک ذیناصوا ینا دا اوا فص ٥م كام یدتا هکر داو اید تءاورر و)

 اکا كلام“ هکئالم جنا ناک یرب د قهر جف !کیراژو هد بودا

 نکرروتوک یگوبات م هکر دکرک و رولوایدوءو بیس هنن رام ود واٽ نعل

 هدانف لتر ضح لامن قحرک | هکزسەروتوک 7 ر › ںودوط هل-:عرایم

 برق رک اوز سر واوا شهر دش را "مث هنرع برق لوا ب هسداراو مرع برق

 غا ندر کی زوما ییالب و رش هسااراو ماد دود هکلب تویلوا ےہ مزد

 بەك ) E نکس یدقارپ " ر ندزکیزوما یالب چ زسرواوا

 هک هدلیارسا نب یدیاراو هاش دابر یدتا هکر دش عربا هوب ندرابحالا
 باطخ £ یساہق هظح المو ه-ءااطم قصو ترمس IN هکعاک ره

 قسایف هده ش۰ یتفاصواو ترس كرع نوحو یدرولک هرع رطاخ

 هدنغاارا ءهاشداب لوا هلارعیهدیدردا روطخ هاشداب لوا هزء رطاخ |

 قدرولوب همان تتفاومو هلماک تبسانم هد هيض رم قالخا راسوتلادع |

 هلج هکندیاراو هاسناو جو بحاص رمی رب هدا كهاشداب لواو

 قح تب وار , یدالوا هاع رادمو دعو هیلاراثمو عجرم هه الخ

 نوک جاوا نهادی كماش دابلوا هکندزوب یو ةربمعب لوایاعد ۱

 هرونک هش رب یی راتصوات هدا را خاو هست ههاش دا. لوا ی دلو هداز ۱

 كالنوکچ وا نالف یاب یهاشداپ لوا هلبجوم یه|ایو ریمغین لوا ںید
 یر تو و حر عمو همه

 6 ندنرع #



 هک ۲۳۷ ۶

 یلاسحرا ماکنه ك هاش داب لوا هکنوک یعجوا نوجنیدلیا هاک |ندنرع

 قانانلاب ندتطاسرب سسیودلیا اکا هاشداب لوایدیایاع نا دعومو

 تسد بویف هرزوا یبارت لادت او تادعیییزوب لاهتاو ع سض بونا
 هر راکشآو ول رک انادخراب ید تا بوت وط هراز یاناد هاکرد ىزا

 ناس هک یاکحالوا ۳ هک رد د وا رک هکع دق ع كاس نس علطم

 ب وڏ وط لوا سم یه رط تاادعو قاتسار مدر دث ربا هع دعت هدمانا *هلج

 ل هنو ڪا هسوک رب هموزو هلهح ور و مدمر وک تباعر هج اج یدنک
 اضطر كس هدگرتشا حونسو روهط هقلتم روماو مدجا نسوق هاا عو

 هدلاح کيدعس مدا عبلنو یرحت یرما نالوا بحوم یفادونشوخو

 ینازرا تاهم اکب تدعرب هکمراو دیما ن دکیگفطاو ےدق مرک كس

 هشدرا هغولب دح ںو دا زواش ندنس هبن رابص مرخص دل وات نس هليو

 دنوادخیدد هلوا راک هپ وت معاج هدعاوررب و هلوا هد از متعاجو
 ههاګرد ےب هاشداب ول هکدردنو ڪڪ ىو af رکر یحغیب لوا ملع مي”

 عرضت لوا یلازب یدابالاهع-ا| هدننو«یودنازابنو ع ستت هناشد ورد

 هک دارو هداز جد لب شب نوا هن رع تدم بولوط قدصم هدزابلو

 هلوا بنا اب و هلوا هراز یءاج بواوا ما لقط هدنګا لب شبنواوب

 هضم رسد یدتا عاعسا ندرابح الا بعک یمالک وب نوح باط> رع

 هراربا یادنعم لوا راب> الا بعک قفل وا تقرم همالک هی بودیا اکا

 رداق نوڪغمنلف هدا زیر تدعرب ید نینم!ارمما رکا هکر دنیا ضرع

 هلوا مس ۰ هلت اجایزابن هعقر هکر دوب مدیءا هسایازان ولاوس ندلاکرب

 یجور مب انادخراب یدتیا ك2 دنا عاسایمالک وب با تفالخ بانج
 هک یدک ا ندنا لسیق لاصبا هثناج كتجرو برق یدنک تو د

 یم # رعنآ مداب یعوت یب دوب هک یرع ( تیب ) لوا لولعمو زجاع
 لوا نوچ هکر درلشءهرونک هدتاور * درک اضق هرابرکد رعنآ مداب
 ندنتام#*نیفگنو یهو لس رلیدتلیا هک الفا لاع حور كکای هفیلخ

 هکر لاو علا نیبامو رلددرونک ههالا لوسر دج نسهزاذج هرکصذ دغرف

 هک ردلوا دراو فض رش تیدح وی هدتشاش كسآ داخ عضو. لوا

 نا رل دوق هماشم ت ماه لوا ( ةن لا ضا ر نم ةضور)

  SEES SES ESE TRIE TETد اپ ~~
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 هکر لیدتا تراشا ا ن نج رادع ی هنلکرا ره یەو ناعم هکر داوا

 ردعلعتم اکب هلو هرس هنراک وب ی دتا نجزا دبع هرب ولیف ییزاس# |

 یخدتیا ورر, ور) ی دد رد شالوا نيعم هنوز یرمغ ندرازب هراکوب

 اؤ هلا یج وم تصو هکید رداب هرلنا نک هدلاحو هک ردلوا

 ادعا بودی ناطخ هسهص سا ردشل و ! نییعل هب يور بیهص

 هلبجوع رحا ید بیهص رونک هنرب یصووب وراوورلبا یی ونا

 هدا زەن ی دتلیا ریکت تردو ی دابا ادا یب هزانحزام بوراو ورلیا |
 یدیاندیاعکا رابک هکمالس نب هللادبع هک رد ورع) ی دنا ناص ةن هلو |

 یدلک هرکصدن راک دعا ادا ین زاغ هزانج یدا ندنابح ارایخا ك اک لهاو
 كلاددا کیدا تقبس ندن هدفایق ییزارکا نارا یا ی دت او

 بت وشود هنا كنس هزانح سا لمس نره هدا تقرساکب هدنساسو ح ده ۱

 هلطا لړ ا داوج ههح ربا شادنرقوا همالسا لهامرع یا ی دعا 1

 هد توو اضر كدارر و ییداد ابضغ هدّتفو بضع كدا لیخت
 فبطاوفر طلا فرفعلدراحآ هن زوب كما ىن: راو تفطاعو تج ره

 كدرر دشا باما ی رلزالس ندیاتغاو ح دم ترک كدا قرعلا |

 راهظا هنلادقف لدوجړدوجو نالوادوج" لها ودق لوا ندعونوب و ۱

 تاتوبآ ا وزادون لاع هک اذ ردیا(تبب ) یدرتتوک ععتاو رس

 سک هکنااغب ردیو# ن زو بب زا وزادو سلح هکنااش رد یو #

 نیش نشورام نيڪ ترطقود زا فرحودنا »۶# تفاس سر رفدر

 لسع ین هزا اج كلانوج ی دتا هکن دساعیا ارد شوم یاهتوبت 3۴ |

 رب NE زا كلا نوح دخ ارو ۇز ا و6ا روا ۳ نوعا ِ

 هللامرک یضن یه ییسع زا هریدلاق هک رایدلوا عج هدنفارطا یسهزانجو |[

 باس> ی تجر نارا ندیاهو نی4۶ تیهوم نام ی دتا ههحو ۰

 ل دتا تقراقم ندئ و كدتک رعاب نوساوا نازب ر هکب رزوا كس :

 هک هللاو لدایوق ی :داراوکوس ننکد دک داق ا زا
 د وا کراس اس < بیصاکس تلودوب هکیدیاو مظ

 هدن راوج هنع ىل اع هللا یضررکب وباو لسو هيلع یلاصت هللا یلص هللا |

 هد اور ی دشرپا ۳ مو ظم مدزاصکب دیس نس هلوا نو دم

 ا یلاسهتهللا.یض را ھل اا ییخ ناجا نوح کرد رام روتک |

 ۹ هر ¥
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 ناذیتسارارکن بودا لع لج ود یبصو راددردشربا هنسوق ی هرج

 (مالسب هواحدا) توروت وا ایت هو دعو جد هفت د ص هل اعولب دتا

 د زودعسو ها دبع لیغوا رای دو ەن راک لرد یس هزاب> نوج 4 دد

 نافعنناعع هدناورر ویمور نانس ن بیه صو لس ن و رعنا

 تورک هربقرع نب هللا دبعودعسو فون نج را دبعو یضن ره ىل غو
 یالتخا وه هرات *دم رکمروبفروص ۴# رابداق نود دههدشن ال رکب وبا

 هللا لص كربمغ یری كفدص هکر دهن رزوا كلارا ردشعاوا
 رد هدننشع كىرىق لر كو ا یریقل رعو ردەد ذة كئ رق سو هيلع ل اعز

 ردهرزوا لاونهو هک ر دراشع د هةناطرب و# هرزوا تئیه و

 (لسو هيلع یادت هللا یصدجتربق ) ( سو هبلع یا هلا لصد ربق)
 aie) امت هللا یضررکب و اریق) ) هند یل اعا هللا یط رر کب وبازیق)

 (هنعیلاست هللا یطررعر ق ) ) هبع یاد هللا یر رک ربق (

 ںاوصلا اعا هلاوردراشعدرد هدنروص وب هن الت هرونمر وڌ ځد مجرب ندا لګو :

 دڳ لسو هیلعاعت هللا صد رق #۲
 هع یلاعت هلا یطررعربق ) . (هنعاعت هنایضررکب وار )

 یناسحتایاو هدنفصو ك! هر وک ذمرونرب روق تبان ناسح هک ژردبا

 مرک | 3 مهال يضف اوزر ثلث ( رعش )رد شاتک تباث هدرو عطهصنم

 تاما ین اوععجاو # مهنایحیف ةف رفالب اوشاع # اورکذ دقوائب ر

 ةر )۴ رگ دعا م هه دص + هہحاصو ل٤ل ابر لوسر Ee اورفاذا

 لصاح عارف ندننود لراطخ رع نوح ی دتا هکر رامن ند هب شوا

 روکسهدل زم یدنک ید 5 رلر دتک هد رال بم ی دنک قاخ بولوا

 مدوصعم مدراو اک ه>و هلا مرک یا یل ع بود هدیارارقو

 ندیابلا بایرا "هودق لوا هدنتح هع یلاعت هلایط ررغ هک دیالوا
 ه رشط ندنهرمحم مرح یضن مییع هدم دراو مالیق عاعسا هبط هکر

 | قاب هدنسهیلو سس یوم كرابمو ی دشعا لس هک وب لاح ی دقیج
 تاطخ یلاعتقح هکندیا ردیاو رایسم هلبایلا را٥ یرات وطر نالق

 یی رخ كتف الخ هلا تلادعنع و تلالانسح نوسلبا تجر هنلغوا

 ۱ ندنتوف كنارانج هکر دشلوادراوهدراآ) یدر و تاج اکا لامن قح
 حس ا



> i $ 
 ندفناهر هن دم لهاو رلدد 5 مئاموسأب هوم كناو رب دلوا هو معتم 1

 یعاطع هک رایدنشا رادیآرعشرب یل شب هدنس هش ممراربا هءودقلوا |

 قرماعدالا لا ذیف هللادب ۴# تا راب وریم | نم ماللس كيلع ( رعش )ردوب

 لوغشم ھه سالم ماعا هدکم قاخ زونه هکر دوب ځد تیاوررب و ) |ا

 هس دص ٌهشْنام ی دابا ادل هلا هروک ذم تاسابواک صر هکر لیدنا |

 راو رد ا ادل هلا اوب شا لاوس ۱

 ۱ ] راک هی ه ده نوح هرکصت داعا یجلاعا ردایسا وار كتاکح وب

 مسوم هتسوب مدشا اکا هدمغبدلوا قالم هرامض ندزرم هده دم |ا

 طوحو طض نودیا عاعسا ندنسان وقوااکی یرلد كمندوقوا هد |

 اکی دد ل وا ےب مدسلکدرمطاح هد هئسوب هکیدتنا نیعدز رھ مهدنا ِ

 هشدص ها هک ردلوایخد تیاورر و ) یددردقوب مربخ ندناسا |/
 كن اهدجاح مماحمدتاعاعسا یاباوب نوچ هد> مسوم ی الا ی دتا :

 رلردالوب رثا نداق كناسا لوارابدارا هک دن ج ره مدردتا بلط یا :

 هک ردآ وةنم ) ردندنج ئاق ناسا ون هکر داوارهط مز هللاو یدتا ا ۱

 هتشریک ساغ رد یتایاو هدرک دم رص لیفت لب ورگ نیدب زتش هلاع ||

 * بي باتکلل لان ضباب # هردردالزورفییععف( رعش )ر دش کچ همظن |
 لشام قم # بە تاب انلا فن ذی ا# ىد ملا لع ظیلغ یندالا ىلەفۇر |

 ءي_هلط وبا # بوطقربغ تاريللاىلا عب رس # هلءف لولا بذكيال |
 یرمضح رک و یودلرک ندن رعلها ی دا هک ردن و معن دب راصتا

 ق رطتهر وصقو صقل عونرب هرانا ندنلتف كرع هکب ديغوب هتناطرپ |
 یدوهشلها *هلفلوا نوح هک ردشل روک هدتک ضوب و هبلوا شلوا |
 یسا دص یرازواک, ندنراودو رد لن دیظعم دیعک رابدت | دهس :

 لک قو صءو مامراد لک نف( رەش ) یدشرا هنشوک تشوهلها |
 نوح ی دتا هک ردن و رص ندحارطان هدییعوبا # بهلتو هرج بلق |

 ندتوق بواوا فیعضو قیقر تباب مالسا هلوا ماست یرع كرم |
 هدضرا هجو هک سا هیلوا هدتایحرورم لوا هک هدنامز لواوهلوا طقاس |
 ن دنهجو كزوسوند هدسعوبا لئاسرب هلوا مکلم مبایشا عیجنالوا |

 یت وع كرع نواوا هدنایح نسرکا هکدرب و تاوج هدک دعا لاوس اا

 ناباءورهاظ ءزسقدص كمالک مب نامز لوازک هسر هدیا هدهاشم |
E (۰ 

 < رولوا #



 لرعاضرف یشک قحهلوا نکیلاو هرکصاد رعرکا هکردو قید رواوا |
 ه ذخاوم لرع قلح تواوا ی دنه م هلا باد ه لراو یدبتعم هننربس

 لواو را هیعا تعانطااک |ملاع قاخ هسابا هذخاوم لارا هنس یکیدلبا

 تناقحلاکنالواهدناذ یدنک كرعار ز رزه-بلیا لوبق ندنا ییافیاکت
 هلیس هطساو تب الصو تلادع تراز غو تباهمو تاالح روفوو

 ناج یتشلاکم كلانا قلخو ی درروب تد. ی روما یکب دا رھا |

 لرمعیشک قجالوارکیلاو هرکصذدرعرکاو یدرردما لو-,ق هلالدو

 ه رتسوک تالت سو فعط یویلوایدتهم هلا ییادهكزاو ید هننربس
 ه رخ الاب سپ رولوا شعاما جورخ ندن-س هدهع تموکحو تفالخ
 | ق رطذ رلل الن-خا قوج هنلاح ماظتنا كراتاطسعو ردمالتق ینایاخ

 ی دلوا یک یکیدید كنيکعاب نیما لوا مناع لاوسحامقاواا قو ربا

 هک ردشاوادراو هدراسخا یدلوب تروص هرزواهحو يکيدلبا نیمو

 (رعتو»لیعمالس الا ییا) یدتا لسو هيلع لاعت هلا یلص ها لوسر :

 رددر وخ هلع هنوکح( رعش) نیاب وسیرعشوب ردشعد ش وخهلو

 هدتناور# شراوخ مت تفرب مهزاودشنوزف مک * شب وردوا یقارف
 تافو هساع لات هللا یطر باطخرع نوح هکر درا ثم روتک |

 هک هلا تیذیحرب یدنرو کوک ارق هن زوک تالعقاخ هش دم رهش یدتا

 ماقمو نوکس هدهرمط هلو رایداب هدا مارآورارق هدنزهاخ هل سکه

 | رجاهمویدشراهکلف حوا یربفنو ناغف رک و ربغص رارداس هتوط
 ند لوسر نولوا رهاط را ساو: فعط هدنراسو نیع كراصداو

 تییص«ندآ تبا صا هئ ولف كعلخ ندنرلتافو ل ريكا قلدصو رورپ

 هبا نال و اتیاده م وج و یدنل هزات هلتوف كقوراف یراتحارج

 | روما بولوا هزادنایب یو كمومهو موعرکشا هواقروشک كمارک

 یدش و د هلال دخاو لالخ ضرعم نایاهج روهج رابو راک و ناراب

 | نزح عاد هن ولق كناوتانو یوقو كناوجورس یتوم كنامز هفیلخلواو
 کله س ناکامو *# نی.« صح توعاذه توءامو (تس) یدروا

 رادقلا مع ودب لوا هکنوکلوا گرډلوا ځد تماور رتو خوک
 مراط جد باتلاع باقا یدشود هفوسخ قیضم هاکاخ "رک *هلوایح
 هلبریرپ یرالاحنایژ ك کره بواوا عقاو هدووسک دفع هدک القا مراح
1 1 

 < ۲۱ ۶ هک بلا #
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 ناھ (تس) یدا وا مرم هلراا دا یینوصم كموطظنهو هد هیط ادن

 ت دش كنیصملوا نایبص هکدلو اظ هبت م لوا ھه دمرهش هک ردلوا
 تیا اا رد هعقاو هب ول بو>اق هئا اج یرلانا تو دنا ش> ییرا و

 راتسا كنهو ۷ تک اوک ترش أو مو تا و (رش) رايد د یعدب و

 هکر دلوا هفیطو ندهصق وب هران الواد: ج راد هدر خو لا :Ea تورج قش و

 HATS مدنی هروک ذم یاناضق ب ودا لها هلا هد ۳ ت رصف

 نعاوا یا واذکم یارسو و یافو ید یادو هک هل بن بواا

 عاتعو هدلاوژ ضرع ضرغ رب یه رع كناو رداک د اەە قانادواحو

 ندنعاقنرا یمرخ ار همد رهمسسد ردهدلاعتنا و رخ ضرح۰ یعایضو

 متع هسک ندنفب دقن كناو ردرادنابات هک هیعا باط قارادروخ رب

 هک د یتراص كناو ردراسبع ےکو ۳۳ هد راتعا لع هک هیهردلوط

 رواوا یههنم هداتسدنک هد زازاب اردو 2 یاس ګنا هک دی اب لکوک

 نئیمطع ینرطاخ هنس اسا یتلناکدن رو هنس یت اسبم یینلثا صاک كناو

 | مماوج تفاهک هبل هرمخ ذینیسورزكناو روشیراهداسف یس هج هک دیلی"
 كاله تا ه کوه. وط یدیماع هدنناسح كناو رد 4 داکنا

 | راذحراذح# اهیف الع لوةتا دلا ىه( رمش )رد هدنبفع نامهحیاضفو
 3 یکیملععلا و تخم یوعف##یماس ا لوط مکر رغ الد یکتفو یش طإ ن٥

 4 تحاص لواو یافوو تدالورات كااعص هدیج لوا ¢

 د رووا نا یرادعم كد رلءحاحو لماع و باک كلاک ۶

 | یلاعت ها یطر باسطخرع هکر درلغغته هن رزواكنا می راتلها روج
 ۱ ردشءوق مدق هدوحو ءراد هدلبب ی وا نوا هرکصذدلو *وعفاو هدع

 ۱ ی > وای رک: ندنرعهو ردشلک هايد یم هګکه بنشکی هد رګ هام لواو

 | *هئالث ثلا هراغا یف اسمهذا نین یناثلواو راکزور *هناک:لوا هدا
 "های اع تانج نم ندا بهج سدسهرصاسدع ما مورات ءش تلادع

 ۱ ید یننس یجچ ج وا یرکب ندن ره هدتاوررو) ردذلوا ناعارخ
 ۳ نایک ب ت رش رو دھن راسھخ نوک" یج د ی رکن كاس هلا

 ول اید تخ ر یلوک هشتم ب ودباس ول
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 هکیدبا یقاب نوک ترد ند هعایذ هام هدتباورر و) ردشرگچ هک الفا
 ن ناععو ردشعا لاها هرورسرپ یاشاب یارمس ندرورغ راغوب

 ریاسغ» هنانلوا رکذ ویو ردشلوا عقاو هدننطس كروب زمام تعیب هنافع

 هفلتحم لاوقا مدنلاس یس تالاص> هدوتسلواو) ردرلش# دید لاوقا

 هنشاب جوا شا هکرد هشرزوا كنا یراقافنا روج ردشل روك

 نکس ىلا هدلوف رو شب ىللا هدلوفرو ترد ىلا هد)وقر و یدشهریک

 | یریخا لوق وب هدنبانک ریبک محم یکیدتا فیل یناریطو) یدیاهدنشاب
 | یدپا دیسا نب باتع رالبب جاق رب یلماع هدهکم كناو ردشعا مججرت
  ۱هما ی ىلع لماع هدنعو یدل وا لماع ثراطادبع نب عفان هرکصندنا

 نصح نر ةقبذح یلعاع هدناعو ص ءلا نن ناب يلم اع هدنب رو

 هد بع ویا یی اع.داناوا هدفشهدو ین هللادبعن ناسیفسیلعاع هدغناطو

 هب واسعیشادنرف لد زب یل ءاع صا ناس یان دز هرکصتدنا

 هنسح ن لیج مش الوا یلعاع هدندراو دعس ن ورع لماع هدصجو

 صاقویب ان دعس لوا یل ءاع هد هفوک یدلوالماعدبتع نیورع هرکصادنا
 هدهرمصپو یدلوا هبعش ن رم هرکصا دنا ورساب نراع هرکصذدنایدبا

 یبجاح كناو یدلوا یرعشالا یسوم وا هرکصادناو ةرغم هدلئاوا یلءاع
 هک راردماو یدیا تدا ی د ز یناک كنا و یدیا یسولدازآ هدنءاناقرب

 تولاب نک ) یماغشهن كنيکم بحاص لواو یدبا موز ن ةعير

 تیاور هد انک مانرمصبااضابر یربط ن.دلاییحتو یدبا ( رگ ااظعاو

 هيلع شقن لاق مالا لونیح هغاخ شقناش سابعنالئس) هکر دیا

 شقن یکلوا هکر ولو انکم هلهجووب قیفوتكت اور یکیاوب (رجنیمپ هل
 هلوا رگان اظعاو تولاب نک یشعن یهرکص هلوا یکیدید كنربط یغاخ
 لاصط | یص رم هنیاخ لوا) لعاهللاو هلو | شلو شن جد یسکیادوخ اب

 يدشرا رکذ لیصفتلاو لامجالا نيب هکبداو ىلاوحا كالافلا دوحو
 لیصافت ناب یشاک كم تادعم بانج ل وا ناسالا عوطم و
 ردلکد رد ات هکلک ندنسهدهع یلئاعسو رحاقم حرشو لئاضفو رثأم ا

 برع كلام ہدتفالخ نامز ہک ر دتدنااضف لضذفا كھاج لاعلوا

 اد هنوصج آت ینامرف كلا ن دق رشم قرط بواوا لس مالا لهو

 هردشکسا دس دو دحات یاود مسا ندل اع بناج و ی درد نابرج
2 E مت تی د a ک 
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 هبردگنکس او ر مهم یاتصقاات ندخسهیحات برة هو یدرواوآ نازو بب رڌ

 دھات ند واح باح و مااط یت -یظعو تسهرا مو كد 4م ور موم و

 ند ها س كناو ید | عمال یکوشو تزد ناستفآ دهن دح رس دنسو :

 لدع تمارو یدیشااص هیاس هزاسمج علاق رکا ی العا كنها

 یدیشاج و هناعسا حوا ندنیهز ی ور یداعسا و قاصااو دادو |[

 زره انا (رعش) ردشءد ندنناسا كلاشلا يلف لوا راتب وب رعاش ابوک |
 ایدلاانل نوکن قح # برعلاو مات الاو مورا كالام * ةتاصم فايسالاب |[

 هب اهو هبلقتع لات هللا مرکا # بسنکمو ثوروم نیب ةيحع#اھ جاب
 Hy هرفعااو ةجرا عاش رطعو *

 3 یقانصا حاشءو * نادلبلا و راصعالا باوبا حاستف

 الا كالا ةاضرمل ءاغتا ةرسعلا شح رهح * ناسحالاو
 ی نومو# نآرقلارمنش قافالافار طاوراصء ال ایانک ان

 ةکئالم هم ییهسلا * ناقرفلا :والت راهنلاو لیللافارطا

 نیم ول ريما نی رورمسلا عم نیت :رڪهلا بحاص نجراا
 هک نار دا بقاعتام * ناوضرا و ةي هيلع نافع نب ناعع

 نا هک ردنلوا تباث هلبا هقنرطوب«دناسناو راو بتک یبرشبن |
 دبءن يما نن سارح یعسا كصاعااوبا ردصاسعلا یبا ن, نافعنا

 دقع لا ردندلا ىلا یوعالا یشرقلا یصفنب فاثمدبعی نمسا
 هدوتس ریمخ- نعل یقاطعا عنم و قا-طلا ن دعم لوا یرهاط بشل :

 هژلیس هط ساو قیام دع هن رهطا بسا سو هیلع یاس: هللا یلص كفاص وا

 لیلوا ردورعوا قبنک كناهرزوا لاوفارهشاو رولو لاصتاو ماظتا

 یدیاورعوا یبنک هدیلهاجنامز هکر اردنا رداد جد هلل ادبع وباو

 كهللا دبع یدلوا دلوتم هللادہع ییغوا ندهللا لوسريش هیقر نوح ۱

 نت زب رک تش یورا یسانا كناو رابدید هللاد.ءوبا بوّلیق یکم هلیعسا
 هک ردب و رهندسابناو) ردقامدبعی سعٌشلادبع نباح ن هعحر

 هوجو نامه ابو ردشلوا فرمشع هلءالسا فرشیورا یسانا كنامع
 بوی هشیبه هدننایم كشملا "یه "هلبق لوا بولوا ندشیرف ناسیعا |[

 رو هشمو فور» هلبادوجو مرکو یدیادورو بابرا رودصدرومو بولعلا
 معلهاو یبیایحاص رک هاحو رثک لامو رود تداغب ندمولو لو

 هک فرو زل
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 ندمالسا قاسو یدا ٍفرطر ندتساسخو لهجو ید.ا قرشو

 ندشاب را هنرکسم قالخاو هثسح ناداو یدبا ندمارک یاظعو
 ید ا فلکتم رغ هدنامعو فو فیقع هدعالساو تیاهاح یدا

 ندعرج هليا ربص هبا البو ىدا نینلبقلا لص مو نیت [بحاصو
 رداق یاضر هلبا لام قافناو یدبا زربتم هل,ارکش هدتقو نحو زرحم*

 هراما سةل یدیا لغم هدتطابرو تدابع هلسفت لدو لدوتم هلاک ر
EEE EYESره ی درا لاقتم هدمءطم و سالم و ی دبا لاعتم تاب  

 یدبافطتم هبناجا و براقا اے یاو فطات یسهلهاسم هک
 یتوک بواوا یاشتشا مام هالوم ترضح نداسعو یو# و )حو

 منجوج ( ت ) یدرک هلا دوج “و مایق ی هک و دوجو مایص

 مرک یلاوحابلاغو * یفکز ار هراتساببش همه * تف هکر ه ناقشام

 یداو روح فرش هدهلهاک مطاحو هلضاف دهاشم عچجو یدیااخشو

 هدنس ار ردب هلغلوا رومأم هتلصمر هلنامرف كلوسر ترضح قحا
 نامرف نو ی دیشهرتسوک فلخت نویم هئلوب هدناوطرا ةع مو

 تالفح کیا لوا یتا لسو هیلعیلاءت هها لص ترضخ وا نیغلوا هالوسر

 ةضور باک یانو حرش كن هیطق لوا هک  یادتا دع ندنزاضح

 تراشا هر هص لواب رد نعو یدلبا رو هداوادصعم نداب>الا

 ءرکنو دقت ین لسو هيلع ىلا عت هللا یلصربمخب ور دکر ک هسنلوا ید

 شیاتسو حدم هلبا یفصایحو تنامایناو ی درروب ےظەتو لیمو

 ند هرشیم "هرشع نالوا مش هلا یلعا تنجرورسلواو ی دردا
 هد هللا لیئسف قاقناویدیآ یس ر تب دهم ن دشار ءافاخو یدبا

 قوح ندراصمعاو دالب هدنتفالسخ نامز كناو ی دنا راتوط یوطدب

 یک ناب داوا لخاد هم السا لها ف سەد "هزوح رک

 هملقو نورذاکو سربقو سادناو ناورقو هيب رفاویپک ناجا رذآو

 و :ارهو ساعداب وسوطورو اسو ناردنزامو ناجربسو دیفس
 ترضح هک راردیا ) یک ی راراسو هبط رقو های: طط: و هصیصمو
 هلا یبس لاثهو لام تركو عانغو حوتفترفو « دشنامز یفالخ كاع

 بولوا ساس> یس مهردو راد ,دنراثأ هکیدش را ههل حر قاخ
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 ید رز راااص وژرولا همشرد كب نحاغا امرخر و هه ردك زو |

 كف اعع ی د راردبا هکر دب وخ ندنرثک عج كل هالا لوسر ںاڪکاو

 یقفركناعع هکابی دا یک یاا یفالخ رع هدنلادع ییابا یو ال>

 ب واوا رهاظ یتامز هنتفات ی دبا هداز ید یناساوم هلقلخو ینیلو |

 ی دلوا یراح هرزوالاووب لد هيجل وا التب» هءاع یاغوغ

 + رونلواناس یا لبا ن روا ید لناعع نرضح #۶

 ۰ داس كلوا بقلم هل ءا رونلای و قره یلاعت هللایط ر كاع

 سو هيلع لات هللا یلص تااسر ترمطح هک ردوب نالوا روهش»

 ردتلاسروتوبن یاب وطه رع هبعشیرب رههک نن رخا نی ۃخد یکیالوا |[
 دن اکن هلابح کناعع هجدرا یربیرب یموشلک ماوهیقر یراق ید |

 ه دنحدسمكنا هار هبا عمون و رایدد نب رولا یذاکا هلل رلهرونک |

 ن رواوذ شدامادی# هدو نینوک هجاوخ ن و تد ) ردراشعد :

 كا حاکن دفع رق یکب ا كربمغ رهدنمارب جج هکر ردیاو # هدوب |
 (تس) كس رم ندناعع ردق وب کره شا "را رحا قئدایسو تلیصف

 هک رد ورم # یارک د زرفو درب مغ ز#*یمادنااتسادوبنار سکوارج# ||

 هب اا لسو هلع یلاعت هللالص ریمغ ی دلبا تافو م والک مانوح
 هک ردول قیفح لاموف کرا یار ورق هناععی دنا بو دا باطخ

 لزاغع و مدرر و هلام هجندرآیرب یری دالوامربق قرة ےب رکا |
 یعبط داش كناهکردو ید لوقرب هدنس كندیعلت هللا ن رونلای

 توو ءایصو نواحهرون هدم السا نامرمهو تیلهاح نامه

 م ایص ءایض كنادوخاب راب دیدن رونلایذاکا هلغلواروتم هلسنح امو

 ء| ربغ*هصعوای-هبق هلی هلیس و یران یاهبش مایفرونو ی راهب |
 ناعع(تد)رد رلشعد هدیاب ول ورلد د ن رونلا یذ هلةلواره نهوروم ِ

 تعاط را## ارىور ىبى راغب و روراب ¥ او > را تشاد ساءاود

 یاوقادوخا و *اضدو ناعسآر واتعاطرو۴#یتاروانیم ریوروا |

 ندل مر هدننح "دننوک تعایفدوخا و هلسءلوا هدیج یلاهداو هدیدس ۱

 لارا نم بواوا طی یتارون قار یکيدنناب یکیا هدک دشا لوح هل زمر |

 هدتبب وب عاشاب وک رایدہد نب روتلایذاکا هلغاق ینارونیشهدلحایو |
 * تسا قلطء رول هکتنج ؟هحاوج (تس ( ردشعا تراشا هب انعهوب
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 نرولایدردا هثع هللا نع باک فا وم # تسا قلطهرونودوادخ لب

 ندن رلتهج تاهماو ءابآ نعي ندفرطیکءا یهجو كنس هما وا بية هلی

 عابط هشد ردنوما ییبدلوب ماکعش-ا هللا هللا لوسر یبارق *هلسساس

 كرورسلوااضس تش ی ورا یسانا ار ز زالوا دیعب هدننا هيلس
 ردنامآ وت ها هلا دع ىساباب رد,س هنع سو هیاع لاعت هلا یی ص

 هک مالساتاود هنعهللا یصرنافع نب نام

 دڳ رووا ناس ید داوا فرمش هلناعاو #۴

 لسو دملع یلاعت هللا یلص ربمغ هک هدنامزلوا ردلوعنمندنامورندب زب

 طو نافع ن نا ی دیس روب توعد ط انس طسف بولوا نوعم

 تر ا نوح ی دنا راشتک هماشبناح هلی رط تراج هما دبع ی
 قلالد كم دص رک ونارلیدلیا تدو اعم هر کم بودا ماما یی رلمهم

 صاصتخاف رشلوق بولوا زافهلوخد تاود ههالالوسر سلم ها |

 ی درب وویقوا نآرق هرلناو ی دلیاضع مالساهرننارو رس لوا رلیدلو
 ,دعو نما یار ندیلاهد ق> بولیففقاو فرج را ا قوع> ی رلناو

 یرلنآلزا قید وت داق هلبالزب لتانانعفاطاآ صح ی دردش ربا نس

 هلا داعتعا ص واخو لد قدص بود! س)الجحا ۵ دمس هرعس تیاده

 ند اج ماشزوئه هلأ لو-سراب یدتا ناعع رابدلیا تو یل دصا

 دوص رم هکر مدارا ناعهو فرز نکیارولک هدل ون مرو هک

 قدلوالوځش م همام بوم و زوک هرزوا مانا *هدوهعم تدأاع لدتا لور

 نافا ويه ماناااھلا ) ردا بودنا ادن فذاهرب مدتشا هدم ون ءاثا

 "هعا>ود((تدب ( مالساارادیلاومالس الا ااوعد کم نم حر خد واد

 * یراکسلا هتل ویح حوصا |تاه لب شوددناوخ سوخلمو لک

 ی دم قدص ی كدتشای س هژاوا نوت تل سو لک ۾ هکم ن نوح

 لی! ىلع 1 یزد لک كمانم فتاه اه

 لب کا وبا ی ۳ وا رادربخ ت وخد همالسا كلا ا یانا

 Ea ال ی ی یدتا فو اال هو یو

 یگ اغ راو هس دن وپ ندننیالو ماشا a > نس هل ی رو ضارعا
 ا کک هست سس
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 زا ی رو حو ندد دع رکا درک هاب دلد هک لدروتک

 هکر دتا نیع ناععردک رک كسااق هدسبحدیفو ل غ لذوب یدیا كوا
 رو رم 2 شاپ نو هد هم ته ترعداتع هد عق دلوا ءدنابح

 نادوخ ( تب ) هيم روط ورک مدقرب ندنم هم تماعتسا .دتمدخ |ا

 نع” غیب دننکر ک هرایدص ٭ تسکین نم دوصتم هم" زاو رازه |

 ۲ رط ناعع ی دروک هکنوج م < ا

 بول وق هاوتا A Es جارو

 كهنع هللا یر نا اکا رد را ڈھروتک هد اور یدلرا ضرعتم

 یدازکدهب هداب زندراشد شب هگیدیاراو یرازا ظیاع ییدعرب هدئعاىا

 هلا هک رمسو نانود نک نوردب هذن ذل هر عطا اح ر فال سا

 هن درا ینمالغ ںولواراوس هنن رطاق یهاک هدنتفالخمااو ی دروتک |ا
 كا ترص هک ردل وا یاب لن سايح ترک كلاغععاما )ی درربدخ ]8

 هدٌنس هم دعم لدل وب هکت رد -شعد ( ناعع ءایح مه دشسا ) هدناش |

 و هيلع یلاعت هللا لص ند رسا ادا ناهللادبعو ی دلارو رح ٠

 ندّتهج هوجو كشپ رقرا جوا ند شد رقی دروب هکردنا تیاور |
 قل دص یی رد دشا ندنتهجایحو یتسحا ندنتهج قالخاو یا

 هک زدن وي ند رها نسح ) ردحارطا ن:دیعولاو ن رولاوذو
 تاجلا لتسف هپ ودنک هکیدنا هد هې عرب یسایح تدتش كاع |

 ییکلد وک بواق نسوق تا اس لفاو تورک ا هدک دشا

 فوخ كنیامتو هناصس قح اما یدردیا لدغ نر نسق رافچ ندشادب |
 ی اص رور دا ی دردا هکیدیا بااغ هد هبت معرب هن رزواكنا قشخو :

 امم ندل زم یکیا لوان ورا هسلیف ففاو هدنغاارا منهجو تثچ ||
 قا وا رسک اخو بارت هد-#اق علب مسا# غی داوا یسفنق معجرحو

 هداتسوا لربقرب تب ور هکر دع" را هنو هدرانآو ) ندا خوار دواک وس |[

 هليشابز وک یس هيل راء هک ر دلو | یدتفا ن رله مر سا ندنرازوک ویدروط ||

 منهجوتنج هکیدلواه هزسرای ددا یرلةیفرنالوا هدنناب ی دنالصا |
 رر هکیدت |باجاندنیدزالواضراعلاحوب هرکس یشتاذندنرکذ ||

 هلا لص ند رطح هکیدتاهدناوج سرو اکبردوب هلخهروطهدنزوا ||
 هرق رک اردلوا ل زم ندنلزانم ت رخ ارم یدر ور هک مکس سو هيلع یاعا

 ڍڳ نريک ل
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 رال زم یکهرکص هسرولب هجک هلتءالس ندلزمم لوا یسشک نرک
 ر دک رک هساوا رک و كراسا کا

 د فانصاو تاب رهت عاونا كهنعهللایضر ناععترضح

 د نآءرذ ءآرق هک ی رقت هبلاعت قح هلتادابعو تاعاط 6
 دک د امجو دسبع قاتعاو ےج ءاداو ةولصو مایصو

 ڍڳ رفح هکن ارمخ ناونا راسو لاوما قافلا هیارخو #۴
 دڳ ر دلت اسد راربا دیس ره ڪس ول و راو 1 «

 هلیاز انوز اغ هد وار ا ماعم ہک ر دشعر اهو یاس تنزاغ ترک اما

 هد هکر ب ینآرف ما یدرواوا هاکو یدرراقیج هصص یزههک نوزوا
aتعارف ندرظن بوحآ قشم یدروا وا حایص نوحو یدردیا  

 "رمسردیا مخ ینآرف ندرزا د هحابصرا هک رابدتنااکایدررپ و نیداد
 هکیدرب و باوک ردت هدنوب رسروقوا ندفصصم هدفداوا وک

 | ر دناعذالا بجاو نامرفرب شاوا دراو ند ر اک درورپ بانج نآرق
 نوک ره هنامرف ناک ندنر اک درورپ هک ر د-هزالو دال همدآ ینب سپ
 هلا هند هن هدنامرف لوا ات هر س وک ط اتحا بو دیا رظل در دک

 هدلاتییلاشم لواسد هل یغبدلوا یهنع ند هس هو بولوا روم أم

 ندننایهذءو مایق هنتار ومأم بودیا لاستما ۰ یهاونو ماو نالوا
eیش كب رهات هک * قف و درو شرعهمه ( رش )  

 ا دبد ءهوضورب نوګا زان ره هک رردیاو # یدر کب ی
 هدزام لوا کالا م داق رار ڪک ره هکیدنا رد هنن ا ا

 كنموص كلاما ) مدلن ۱ ا ندنار ص ت نالوا رداص ندعدنک

 هکند رواوا لسو یدرواوا عاص هدنزکا کكناقوا هک ر داوا یاس

 رهدلا م وص هنا یورو ) یدرولوا عاص اک ایا ماع تالس لوا |

 یاب لس هرعو كيج اماو ( هلوا نم هال لیلا موش و

 ندنا هکلب رد تکا هر هل اک هرشع یددع تنناع>و هرع كنا

 كاقافنا هدناو یساضر كلالعو لج قح اما) ردشعا زواج جد

 | ردشهروب لسو هيلع یلاسمت هللا یلصربمغی ترمضح هکر دلوایاس

 (ناشع اهرمعف) ردیا یوار ( ةنجلا هلذ :رمسعلا شج نهج نم) |
 هد دصقم لواو ردشمک هداوا دصعم نداکو سرش كدصق لواو |

FEKE ۱ 4 ثلا ¥ 
 نک
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 هک ر دندنااور هل ج نالوا یو رم هد هصقوب ب ويلو ا روک ذم

 هدداهج لوا تآیللاو هود یللازوب زوغط هدناورر وهودیللازو ىلا

 هود ك هک ردلوا ځد تباورر و ) ر دشعا دادما هداح ادیس

 هللاد,ع و ) ردشعآقاشنا هدارع لوا هره هیقو زوی دیو تأ شع و

 ۰ دناوک ترسع شلج ره ىدا هک ر د و ص ند دوءسم

 یدرولک مدر وک یاو هيلع لادا هلا لص هللا لوسر نرضح

 رب دا امو ل-.داع ناعع رفغا مهللا ( یدررو- و ید ر د. کو

 ردرلشءد دنګ دم كلا نوڪکناو ( رهجامورساامو نلعاامو قخاامو

 شرسعلا ةعاس رد یسب # درک ددعییربیتاپ یب وک ( تیب )
 ن رج اهم تعاج نوح هک ر درل-ثم وکو دتاور # درک ددم

 یرلشاعم لرلنا رلبدقارپ هر دن ده ماقا تخر بو دبا ترڪ ندهکم

 كن راو كن هان لوا رکا ارز یداوا صاتءو ردکم ن دەل ارم وص

 لواو یدیا روع۶# و دیعب تیا -غب یراوص وان اطو روش وص
 توق هکم روت-کح وص ولناط ندرویف قارا كت هیحات هفاط

 یتتدلوت تواوا راوس هکیدیغوب ید یراهودو یدیغوب یرلتردقو

 كند ومر ندنس هلیبق رافغ نب هد هن دهرا هروتک وصولتاط ندرارب
 یبحاص تردق یدرارد همو .زعب هب ود لوا یداراو یسو د واناطرب

 كندو لواو یدراروااوص ولتاط ها4 ندنیحاص كلود لوارلاوا

 یدرولوا لصاح ندنساهد لردع نا وا یرلشاع» هجو كلایعو

 یلاعت هللا یلص تااسر نرضح یدراتص هادغب دمر ییوص كثرب

 | وردو كابا تودناراصض>ا هند سم سا یی یدوهل )و لع

 | هکتالوا نماض ن كسسا ردا لییساو فقو ن و ڪو هل ءاضر

 عج ر هداج اکس یلاعد قح هدنس هلا ھم كنو هدتمارو مو نران

 یاد واج یور بآندند اقتعا فعض یدو: د رع لوا هر و نيمه بآ
 یدشا بودنا هعباض 4 یاف تایح بآو ی دراج ن دلا نس وق

 یرمغ ندنوب ردراد هلبایآ كنوقوب ییایسسآ یشاعم كعب رالایع ےب
 ندارجامو هع ىلا هللا یصر نافع 5 نادکعردقو مساعد هلی و

 بوراو هثناق كنیدوهب نالوایحاص وبق لوا هل یبع بواوا رادربخ
 هرکصت دک دا كالغ رل اد هبشرد كم شد زولوا ی ويو لوا

 Ea RE ره کس کم ساکت نکس هر ساک کا ته اه

 د نيع $
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 یدا لییستو ففو هرانال م بود لوا هل ماجر لباس نيع |

۳ 

 یب ه-هقاو تیفیک بوراو هتئاق لسو هياء لاعت هللا لص ریمغی و
 یک كعنداوا نماص ه یدوم لوا هناا لوس راب یدتا تو دنا راخا

 یدتاترضح نسمرول وا نماط لرد لس يع هدتهابق زور جد اک,

 نددوس لوا یی ويف نوچ لواهکردلوا ید تیاورربو )مرواوا لب |[
 عاشاواباندعب ماد وق لوا یدوم ی دلبا 0 كعا اشا :

 ید تابا عیب هزاعع A4 دزد كيب یک ءانوآ یئ ا فصذ قا توا

 لااععنو کر ويڌ لوا هکیدلناوازق ی زوامب لوا هدنراراویق لواو

 هس دم ياها هدو داوا یو قبو لرامع سد هل وا كن دوم نوکری و

 1 كج هدا تباقک نوک یکب ۱ هرابدنک بود امو a ااو تود

 وک یبو زا لسدوهد لوا یدررکح ندو لوا أف ی وص یرادعم

 ید نمرسوک تسغر هعلا ن ولاص وص سنج یا هد داوا

 ( تب 3 ردشعد هکیدل وارن هالا دل عاش لوا یلاح كندوهد

 کد ار یا ك دص + تسود یوک اوس هک هدد تآو میام

 ) رھدلاهردکبال مءذیاو) هکبدروک یدوو) صأا %3 دهد نا یاب

 هرورمضلاب رو هوا فسا یھ اج ب ا هل سا ھوم یس دیک رص دیص

ITجد ناعع یدلبا چ ا یطار دت ید قا  

 رد رج جا "بولیق منن هوا فن اس

 کا 1 i نسو عیفر یاش كناعع ه دارا قلخ

 شیک دی رفاک نوح (عارصم) یدلوای دمو ضد“ هك د راویلاح 1

 ترضح هکر د عرب ا هلو هدشداحا حاج هی 3 ندهنو ایدهن

 ناعمع اهرفعگ ردنا یوار ( نجا هذ دور رب رق>ن ۳ ( یدروب :

 ر وش روک یفااع هنا لوا ر رګ هديا و اناس یره EE كنراعو

 ردا حرصت نغيدلا نوئاص ی وق لوا كلامك هشاس تباور ارز ||
 تباور یکیاوب ررتسوک نس همزام یی وی لوا كناسعع تباور و و
 ن ددوهن ین ویق لوا ناعع هک رد هل-محو لوا قیف وت ۵ دام

 و لوا دوخ اب هوا شگا ریمهدو دید هرکصتدک کتب | کالو ار شا

 هوا شهردزاق وی رخآ رب هد رو تا هرکصا دود وا یکم كنامع
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 هل ةلواراوکشوخو فیطا تیاغید ییوص كنوبف ینیدردزاق لرا ||
 هدش رش ثدح راهلوا شعا ه٥“ ود همور ر جد اکا أع قلخ :

 یاست هاو هلوا شلوا دب دج رب لوا دارم هلیارنب نالوا رو کذم :
 هنع یلامت هللا یطر كناقع ی ناسعع هک اوس ربا هنومت ) ا ۱

 | بوابراط هشدم "یلاها ندنغاراط كن وبت دج“ ء دنهاا یفالخ ||

 هح راد یتاطو مسو هنعیامت هللا یضر نارات داباتیاکش هناعع |
 نالوا هدنراوج لدم نوروب غیلب یس هدناب یییسسوت كد

 صااخ هلبا اهب یرلکدلید ندنرلبحاص ی هددعت لزانمو عاقب |

 مع دم یاد دزاب E رکصن دک دعا یالعو اما ندنلاع |

 جرک قآ ییراودو یدروب رافلکت عاونا هدر ۔مەت بو دا قا لاو |ا

 هل نطب یدزفلوب جرک قآ هدرارب نیس هدنامزلوا هکر اردا یدردتا |ا
 ندعطوم لوا یر گ یدیالوب لیم هک هر هنیدم دکعضوم یرلکدید ||

 هلصاصر هراشاط لوا بور دعا ن دشاط شلتوب یتناش و رابدنروتک |
 بوح فقس بود !ندرلنوتس ص ص یییداع كناورلىدر و ماکعسا ٠

 یللازو ی عو عارذ شقلاز و یلوط كناو را داد ندحاس 0

 ںور دتا ندراشاط هدرخ نعد ندضارضر شرف كناو ىدا عارذ

 انب و یدابا س دسم یک ینیدلوا هدغامز رع ترمضح ین راو |

 ندااخ بولوا راوسهب هل>ار ۳ 4لسلقت سفنودنک هدرلنوک ییددناوا ِز

 رال راداد هنر ره لرلناو ید روش ال وط یفارطا كل رداتسا |[

 دج هدن رالعو یدرلبق رورسمو ظ وظح هلءارک او مایا نورتسوک |

 ندهناخراک لوا هدناقوارنکاو یدرد. | صد رحو بیغوتهنب راعاداتهجاو ||
 یدرووا هدو ںی د یسوهب وا قاشوف توت اوا و :

 هدر ےک نوجا كن اراهطا اتعاو ماس ها هک درولو اها و |

 2 داخ لاوا ان ی.در هه ه دیو دجسم ید |

 كمانا “هو دذ لو! هکر ردا) یداوب ليک لیلج ما لوا هللا لیجیس ||
 التم هبادع تاقو الغ یالب نوک جاور هندم "لاها هد ماب |یفالخ

 هلیف رط ترا ندماش بناج ىلاعو مادخ كلا هداننا لواو رلیدلوا |

 یراجثو یرردن كل هنبدعو یدیارلثهروتک هطنح یوب هود كی |
 هطدح نوراو هتمزالم كلاغع لالا یف هدنراق دلوا راد ربخ ندانهعو |

E REEF RORTEE ERF ETERSERRS KREEIEERREEE۳  

 هک روکذم ۶
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 كنەط: >لوایدها هرلنا نا عرب دتسا كمکج هک لم ۵ ط.> هرو دم

 یرادقهرپ و هنوتلا رپ یرادقمرب ند هشاطلوانسرولا دی دهن یک وا
 د هوتا رحوا تو دنا دام جد هناطرب و رل دلوا قحالا 7 وام شک

 هللا ید ناعع یدلوا ب تبلاط هج ههداز ندنوت |J رحوا رلب د راعیح

 قوح ید ھه رزوا كەلە وب هکر دراو هکر هدول یدتا هنعیاعت

 نيتمۇ ارىما ا رایدتابوږا داسا را نالوا ا هد لګ لوارر وترا

 2 لوا اک ردوو هسوک ر دا یدصت هرا سو ما یر ندراز هدرادوډ

 | ندراد رحوا کج چ واره نسیدتا ناعع هلوا ےک ی دک نکهلدروس

 | ردتمروت هک هلبجومی  هق داص ؛هدعوالعو لجقح نکیدمرب و هدانز

 : ق ےھلاوما نوقف نذلالشمو اهل ما سد هلو ةتسلاب ءاح ن (

 | فعاضب هللاو ةبحئام لاسلكى لباتس عبس تلا ةبح لثك هللاليبس

 ارفف ل هب لم عو ا هطاح ل وا ىدا لاطحا قو رروج

 3 تد ولر هکر دشلوا دراو هدرامخا) راب دلو ماعن او قدصن دن اسهو

 0 لے ہم عیسوڏ یرمطخ رطاخ سو هيلع ییاعت هللا لص كتلاسر نره

 ندناکستکرا,»ناکءلوا هدنراو> لرد و یدیشاوا ه> وم همارطا

 قارادن رخ هل زملواندیشک لو ارورسلوایدارا و یل رم کالم كنشکر

 لناهح يا هرس هلیس و ءارشو عبندآ زیمو هکنسمراددیدتا بوروی

 هنساهد ولط ی ربع لوا هدناهحود ن یا Aa ظوظح ندع یمن

 ۱ كالزیموپ هکعالوا نهاض هدلاع لواو نس هلل صاح لاک نم هلع

 3 تالوع انصح هژ وا ررعم یا ہر نوا كنس هدالعا تشح ههعلنزوا

 | بواوا راد ربخ ندشنیفیک كن هعفاو وب نوح نامع یدلبا در نسا ا

 هدنرارا هدنیلهاجنامز هک و باحو یدراو هنناق كص لوا لا ایف
 دعا رفت و تا تكصخ«لوایدیشاوا کیس ماع اط را

 1 بیغر و صا ر عر هل اهروک ذمهش ر طظ هرورسلوا لر لوا بولغاي

 ۰ هدا ز یعاهب هنع لاعت هللا قضرنابعک یدلوار روەو دی یدروکه دنا

 لیم هیاباد م ا خوک کھ یاد لوا یدرامیح هن وا لرق كاتی دلا

 1 ۵ ینادواجم علو یدلنا هج اع E لوا هرود رح حلم تودا
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 بوراو ه اف كرمضح رول لع نا هعیدشک د هنوسورز كشنام یاد :

 هلیساهب مان یتیارس كلوبقمان صع لوا هک مدتشا هللالوسراب یدتبا |
 لیفک هفلقلوا رقم یارسرپ نوهلنا دننچ هلضف ندنساهب ماتو |
 عاتماو هقاضم صع" لوا نسشءهروی دارم ارتشا بواوا نماضو |

 لوا ی ۶! ق هدلاح يیدشلوا مورخندزار > ۱ كلود لوا تودا

 همان ےب نفر تداعس لوا ریدغت ق ابیاغو ردشاق ملم مب یل زام
 نسمروآآ نولاصندش هم س ھل اھ یا رمسرپ ۳

 ٭ ار یرمحم قرش دناد هج مورح ( ے ظذ ) مرولآ من ىدا ترضح

 هدیج لوا یناتعا رنک EE 2۷ ره دسر یببح فب رشت
 رو وار fa بن رفع هدنحر مش یصا اوخ كوالخا

 تاناو ینوخواکب و عضاوئو دهز =a هما یضر كنا #

 4 رووا نايب تانآ نالوالزاب هدشناش کلا نیت ۵ "دل رم 9

 نکا هدننامز یتفالخ هع لاعب هللایضر نا-2ع هک رلشمروتک ه داور

 هرزوا قارط مالسااو ةولصلا هيلع هدمانالا دیس ده هدمانا |
 الوا خداو و ا لوا هدود لاق بولا وا ندوه و اویدردا
 ES هللادیع یدرولوار هاط هدنندن كرام یرثا كراش اط هدروخ

 هدهالا لوسر رم مدروک هدتفالخ نامز یناعم یدعا هکر داوءنء |

 یدما کد دار نده رد س قعفیداراو یزارا یندعكلاقرب هدننکآ |
 م هللا لیبس یف مهااوما نو نیذلا ) هکر دشعد هدنربسفتیپلک ماماو
 مهالو هيلع فوخ الو مهب ردنع مه رجا مھل اذا الوام اوعشنا ام نوع دال

 ردشلوا لزا هداش كلافع ن نام ده ۵ک رک ا ( نون رحم

 ردقلوا هلسقت تح اع“ و باو بیطهدک و هو دف نان نو> AYÎ وص )

 هللا یلص ریمغی هکیدروج ق هلا ت یرلیشیربغو هودو نوتلا |
 ںوردلاق لا كد ه> ابص هک رب و یداو ایضارو دونشوخ ندنا سو هيلع

 ید یدلیا زانو اعد ود ( ه۶ ضراف نات نع تضر برات ) 8
 ناف نیثموم منک نا اب رلا نم قلام اورذو هللاوقلا اونمآ نذلااهبااب ) :

 Aa رکعو حار یا ی ءهاطع یدلوا لزا یسهعر 1 تمآ ) جا اوال 1

 رلنا هکیدلوا لۈا هدنناشناسنع ۶و ساع ع رک تبآ و هکر درل شع د |

 كنامرخ نوح یدیاراذغعا ارتشا امر عراد قمر هلی رط اس ند ص درب

ES 
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 سابعیدابا عججو مع ب راامرخ ص لوا بوشد ربا ینامز یعطق

 || فصتو نولا نقص كن رلةح هکیدتنا ساغلا هلم ا١ دج ندناعو |ا
 یکفحهدک دعا لولح تقولوا هکدتاو را هدا لا ھما هامز ن الف ىب رخآ

 | نالوا هرسرکا هک مهر و جد امرخرادعهرب هرس هل طة ندنعصا نالوا

 ا اق هدفت ك-هدنا ت اف a راي مسردبا ادا ما املا ی دعس یمید

 | رلیدتا لاهما ییفصا كنید بودا لوو سلم كاویدم لوا ید رانا
 رلب دا باط یهدوءوم هلڪو ندصح*ل وا یدلوا ما تله«نوح ذ

 0 ندعلای هد وعوم * هل مد یرلنا ںولوارادربح ندان ءو لوسر ترمه>

 | كئاوافلوسراو هلا مطدنءو) یداوا لزات هروک ذمتیا و یدلبایهن

 || نیطاصا او ءادهشلاو نیس دصلاو نیبللا نم مهباع هللا علا نذلا حم

 رج دارم ندادهش هرژوایوف م ركع هدنوب ( اقبفر كلوا نسحو

 ناطع (مکیلع مالس لود اا اب نوعود نذلا اج اذ او) ردناعء و

 ایهدحا نیلجر الڈم هللاترضو) ردند لج لواناعګ رړبا حارا
 ن هدتاوب هززوا یوق سامعیا اه رخآ یا ) یش یلع ردشال م کیا

 | هکیدا راو یساداژآرب هددع هفذن كلا هکر دلا ۶ دا ربا دعا اب ۳
 ۱ عنم نده الا و قد یاععو دا راتوط هو رکم السا یلدا ۱ لوا

 ٩ یا> نی یا دام ند م کیا هرژوا لرد حار ییا ی ءاطعو یدردا

 ناشعن نا ۶٤و بلطا ادبعن درج دا مند لدعلاب ما نمو ردي
 0 راذگلایلع ءا رشا هتم نذلاو هللا لوسر د ) ردنو ظ٥ ن ناعفعو

 | ناعح دارمند مهيب ءاجر هرزوا یلوق یرمهب نسح ( مهنب ءاجر
 | تان الا رخآیلا ( یک او اليل طءاو لوت یذلاتیآرفا ) ردنافعنی
 | تااو هکر دلوقت م ندرخا عج ندش رمسقهو یاکو یدسو ندسابع نا

 | یساضر كابلاء؟قح تب وئرب هک ردشلوالزات هدنناش كنافعن ناعع |ا

 كا کجا ای دعس نک هل ادمع یدینعا قافنالام قوح هدنلود

 رت یدتاو یدلبا تمالم هناعع بواوا رخ عانمیدایشادنرف دوس |[

 | هلوالدمم هرعف كکدنغلتس-و هبلاق هنسارب ندلام هدکلا كنس هک هوا

 | لاوم زونک لوصح مدوصعم ےب ندلیصح یلاوماوب ید انا مع
 || (تد) ردم) هتم الم ءاضزو هل اه نس> مرظف میحط» کار ردد

 ۲ *۶لاعانازا دعد تار وكب االام هک ل 5 لا وزن دز ی زنا |



 ید

 ناععمالواراوس باتری و اکب هلیاوطاسب تة یذو لح نالوا هدنرزوا

 ةانیدنک یدءالک قوا هلل وایدتا حرس ینا ند ءس ن هل | دبع

 ماست اک ایی هفانبو دیاقددصت یی هیضد لوا ندنرطاخ حوا ءافصتداع ۱

 هرو كص دم تاناو یدلبا دلو یدیشعا رو دمص ندنالوا ند هعداود

 هءاع یاد هللا لص نداوسر یراصنا هللا دبعنب راج ( یدلوا لژات :

 یعاصصامنب ندنم |قاخ یلاتیادخاتیق# یدرو هکر دیا تیاور لسو |

 دنروا نوا مب ییهسوگ ترد ندنس هلجب عادا ےب ویدرویب راتحا
 ترد لوا یت هرکصا دقدروسب ناب یربخوب ترضحو یدلب

 هدرصعلاو ههروس هکر دەن رزا كنان سسعم صءب) یدابادعندراد- هک

 اونما نیذلاو) ردنا دارم ند (قطاب اوصاوتو ) نالوا مقاو |

 ردپا رم ضم كا (ءادهشلاو نوشدصلا مه كلوا هلوس رو هللاب |ا
 یضل لک ) ییسطا ئه مهل تعس ندلانا ( زن هلج لوا ناعع 7

 رد:د هج لوا ناععردا گیس لاف هللا یطرو هه حو هللا مرک

 رادسیک قوج ند ریست لهاورع نبا ( ادجاس لیلا ءانآ ت ناق وھ نما) |ا

 رذشأوا ك زانهدشناش ناعو ن ناععهروک ذعتبآ ونک رد هس رزواكنا

 ٩ رونا وا ناب ثید احآ نالوا عقاو هدنتلیضف هنع هلا ی ضر كناتع
 یدتا هک ردشعس ربا هتک اھ یاعت هللا یحر ند هش دص هام

 بونکی وسهد» هلاخ مب لسو هیلع یلاعت هللا یلص ربمغی ترمضح نوکرب |
 J اطوا یدافوشکم ی ز ردلاب و یرل با كرابعو یر تسم رونوا

 ندا جد ترع> سا تلط ندا هلو> د تولک هب و رکب وبا

 بودبا تاقالم هر ز وا تباح لواو لوخد ه و را رکب وبا بوزو
 یتساضعا نایچآ و یدم رونواورغوط نەي ید عطورییفت ت سطح
 یدلوا نو ذأ نوید رود تواکرع ه دور یدالوا دهم دلکع روا

 ه داع یرادعم ع اسر هرزوا ته لواو عصو لوا جد هات 1

 اود ام بو دا بلط نکا بواک ناعع هرکصا دنا یدلواعذاو هلاکم و

 لاعتهللا یضز هشئاع یدلبا مس هلا ماد یت ر دلا ویتغالا كر ابو |

 لاوس ندر صح راب کک نوح هرسٌنط رارو دم نوحردیا اع
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 عضو ریخت بویعروبب ةالابم رایدلک رعو رکبوبا هللا لوسراب مدشنا بودبا

 نکیدروئوا ورغ وط بو ږاربیغن یزکشیه یداک نام نوچ رکی دعا
 ت رضح ردن تم> هدنوب نکیدتل زود یزکیرزوا هلیازکفی رشنمادو
 ! رردا ايعا نن الەك اک ندیشکر ع هی ااہح ہیٹ یدتا لوسر

 دناش هکمدتا هظحالم ینآ ردیشک ایطاریشکرب ناعع یدتناهدشاوریو )

 یسایح روفو بوروک هدنیهلوایب وهلوا شک نوجا تجاحراکب
 عضو ربیغت نوهلنا هدیک ب ونود ندا ضرع یتتجاحاکب هلببس
 یاعتهللا للصلوسر ی دتا هکر د و ندب نیدرم) یدید مدعا

 ر هوو ر هر داح هدرک ارا كل سس هرکصخدش کن دروب و هیلع

 ید و هدنفو کی دگر وس ی زوسو ترضح ردک رک هسانا روهظ"

 لوا 1. دتا تر۔د2> ی دلار 9ص ۵: ساح لررمهح یش لوتروا

 مقتسع هرزواتیادهقب رطیشک وب هدنرانوک یروهظراهتفو راه داح |!

 كشك لوا دلیل و مدقلاق ند اڪ لوای ردي ا٥ ره ردک رک ةساوا

 مدتسا نوردنودا ها ترضح یک زول ردنایعمدروک مدراو اق

 ۶ هدرک ارا لس هکندروس سو هياط یاعت هللا لص لوسر ردیارگی ۲

 ینکوب ی دشا بودنا تراشا هناقعو ردک رک هساوا عقاو رة نف
 هکر دشلوادراو هدرادخا ) ردک رک هسلوا لوتتم هل میت هدهتفلوا |

 ندع اا ردراو متیاکش ندا ضعب هکید روب تّرضح نوکر ب
 رب وبا هللا لوس راب رلب دنا جلب وتاوا یعاکش هک ۵ ہاک سوک رب اق

 نلعو یرگس) قو یدعا ترصح نوسلک هدیآتوعد قلدص ۰

 یاعع یالءرب واضر ترض حر لب دتا ضرع
 ۱ نره> راد د هروتک

 كنهناخ رلب دنیا راضحا هنفی رش سلح یناع* سپ كروتک یدتیا
 1 ززو هو ی دلبا ی دارد هج یخ بوروتوا هر ع ین شرب وکر

 نو>وی داوارمغتهو نولتم ندنعاع-ا ك راز وس لواناععو یدل وس

 ۱ رد وک ی راکدتسا لتف كماوع یناعع هکنوک ی رلکدید رادلا مو ۱

 راب دابا بلط نذا هه راحو هلناقم هلعوقلوا یعشحو مدسخ كزاعع
 ده هلک e دیلع یلاعد هنلا ی ص رو رسلوا تویهرب ونذا ناعع

 ه درلکلح و وب بودا هظداح ناع ودهعلوا كلان ی دیسک ۱

 % ۳۳ $ دڳ تلا #
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 ی دد نب نم هديا د-هع صعو نی رەدىا لمحو ربص هدرا هریاکم و

 ترعض> هکر دب و رھ وااب مسد هک دهع نآ مر تعايش ( عارصم)
 یرلقاکب كرابف نوراشاب ی رازوک و ی دابا رظن هن زول كلعع نوکر

 هک هممک نامزن وج نامع یا هک دروب و ی دلکودرت شا هرزوا |
 یی رجا كلادهش مامتاكس یلاءت قحو رل هدا لوتءهام ولظم نس

 | كنيلامت ق> بواوا سبلتم هلرماسل ربصنکلوا نس هنفاص هروب اطع
 ۱ هز و س تك ماخ قیعلح ید ردیک و مندلس یکیانوآ ناصعو هداب زاکس

 نامزقوج یدروب هکردلوا ید تباورر و ) نس هیراةیح ندکنک |
 یکلک وڪ لوا قلخو هر دیک كاکوکرب اکس یلاعت قح هک دیم

 مسفن ےب هکنوه>ادخ لواراهیلید قلا بوب وص ندگنکا كنس
 هتنح كساار رافیح ندکنکا یکلکوک لوارک ارد هدر دق دب كلا

 قیلعت هلاح کو لد یک ندنکاد هنکا هودا نس هيم ک

 ةتشنج كسدار رایج ندکنکا یکلکوک لوارکا یی ردندلبیق

 یھ نامرفزاب# دن ۔سوج دهن ےشدآرسر (تبب )رواوا كعد نسنحربک
 مردی!بلط عدرا ند راب ترض > یدتا ناعع + زوس هک دهد

 كناع دموب و هیلباناسحا لعاش لمح و لماک ریصاکب نوکلوا هکم رلددو

 هلل رص جد رورس لوا ی د-ابااح راعد ندنرمضح نوجا یوص>

 ناكا یدا هرکصادنوب یدد نوسایفراصیس یاعلقح نامعا

 نس هلوا عاص هک هدلالوا رل هدا ديه ش نس هک هیمک نامز قوج

 دنع لامنهللا یار ند هر رهوبا ) نس هدا هدساق ب ی راطاو

 و هيلع لات هللا لصربمغب ترضح مدت شا یدتا هکر دب ورع

 ثودح رهظەو باول ضو ع لګ هر صا لش مس اق هکندروس

 هللا لوسراب دکیدتنالاّوسیسل ر ند_:ساګراضح ردکر کر ک هاوا نتف

 | هيل شاهن هدقدلوا عقاو رهتفو رلنیصم كغي دروس لوا هزع رزوا مزب

 نیمالامکیاع) یدا نرصح نسردا تعصادو نسر روب هن هز

 ن درلنا بوږا تراک دناحگاو هئیما هدنفولوا نع! ) هناحکاو

 هد رابخاو)یدلنا نراشا هننعع هدک دابوس یز وس وو یدبد كال ربآ

 كراعع لسو هلع لاعت هللا ىلص ترضطوا نر رک ردشا واد راو

 تو دنا هدر یاعع هیق ر یزد هکندر وک ی درو قب رمش هئس هن اس

TTT («۰ ب۹۰)ذ)آآ ۰ 

 يک حاص #۶



 | ج نسهرو یناومالک و یاش باوج هلاوسمب هک نردیاساهاردراو | ۱
 | ندننتهوم فوفص هدنسانناداهج هلیارافک هددحابرح هکنسمرواب |
 یراتشدجا نعد ی راربا دیس لوا بودا راشخ ارارفنافء نناقع |

 | لاوس هنن ویداواهل وایلب ی دنارع ن | یع دنک نویفهدنگا راتغد |

 عمعم لوا بویلوا دوجوم هدردب "هک رعم هکنسم رول مچ هکیدتیا |

 هک ۶ ۲۵٩

 هکتیا ماسیق شوخ هدنتهدخ بوئوط ولتم رح یتا مرفج رقم: یا |ا
 یوخییعب رد هبشا ندءاڪک اکر ندنتهج قلخو یوخ ناغعاقیفح

 كنه نوکر هک رد ورم ) ردشم هزکب قثرا ندرارباس اکب قلخو
 ىج وز كن هبطاف هللا لوسراب ی دنا واک هت اق یسانا مودلک م ایس هحوز

 نامز رفاور تاج د ڈرا یزوسو ترضح ردک رک ند-جوز ےب

 كنس مزد یا ی دتا هرکصت دنا ی دەر و باوج a3 بو دنا توکتب

 تبح ب وتوط تسود ینا یلوسرو یاس هلا هکردی-نکرب كج وز

 ردشعا تم بولوط تسود یناوسرو یاسمن هللا جد لواردرلشعا

 ه دنفوف كلا ك:شکر ب ندتما هک رد ثمل واررةم ل زهر هدننج نوڪکناو
 ین لکا)یدروج ترططواهک ر داولم ند هرهولاو )ردقو لزم

 تباوری راصا هللادبع نر اج ( نا ةع هيف قیفرو ةا اف قیفر

 نب زان كلا ترض > اترلبدروتک هزانحرب هس اف كنرمض> نوکر هک ردنا

 كنا ن كالبق نزا كنا ی دتا ترضح هلوابایفرش هلکم رب وایق |

 1 لا وس ند:ه>و لو امار تل وا هداف ریس سا مزا زاغ هنس رزوا

 ضصب هناعع هدنعاغ اص یشک لوا هکیدر وباوج ترضح رایدتا

 هنگ ) یدیدنوسشا توادحو ضيا اهل قح یدرد,!توادعو |

 بولک هل دصق یت راز وطعم هک ینکرب ندر ےہ لھا 3 رد شم ۱

 توروک تعاجر هدنفارطاكت هک *هناخ یدلوالخاد همارطا رصس» ح

 هک راددرب وباوج رداد لوو موق یینفو ردرلوگ رلن وب هکب دنیا لاوس ۳

 لوا یڈک لوا سپ ردرگنهلادبعرلیدشیا ردیکر نالوا هدنژرهنروا |

 لاوسر ا یذشا بوراو هاو ٩ رعن هللادبع یعل كلعو <e عاج

 یدتا رگنهللا دبع ییدلوا مورخ ندهد دوهشو روح هدو وسم
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 Em ناوض را ةە هکر دا لاوس ۵ و یدلوا هل وا 8:

 یدتارعنایعدلوا زتاف هتداعسلوا بولو ا مور ندروطح فرش

 هکیدتا نطو یدد رکا هللا بودا ھا دنکیدتارارقا هبهرو دم

 ر ناب اش ةو وو لاو ت ادم نوا هز وک نزول لوا

 هلتسا رد ندن رص ٥ د م لوا ییاتعمو رعنا هلوا للخ و ناصع بج وم

 هکر دکر ک نکلو لدتشا هکیدباوب اوج اکر رالاوس كنسیدتا بولی |
 یاعتدنوادخ نم رارف كنا عع هددحآ مول هکنن ردا تداهشی نس هل ۱

 ندن هکر عهدحایسهع رک تیآ (مهنعهللا افعدقاو) ردشعا وفعندنا |!
 هلببس لوا نیل ندردب *هورف كنا اما ردشلوا لزات هدنةح رلندیا رارف |

 لواویدیا هدنحاکن دیقكنا هیقر ی زق كهللالوسر هکر دشلوا عفاو
 لوا هد رھا كلوسر نرضح یدیشکا تباصاض رم هر هر هدانا

 ترضحویدااق هد هندم نوه, مایق هدام دخ لر هیقر ندد كن هتس>

 رجا لر لوا دو ومو راح هد ازرع لوا هکدروب هدعو اکا لوسر

 | هسا تباصا یخد اکس تینعو ےھس كجهدبا تباصا هرلناو ید رمو

 ۱ هاعع ندنمهسیعاذغ یسارف ردب تودا یو هنس مدعو هدد رک رک

 ۱ لوا ییبدملو كنا هدنبام ناوضرلا ةع اما ) یدرب و هص>یحد

 | هناخ رلیکم هکیدبلک ربخ هترمضح هدنساننا هين دح رفس هکیدنا ندنهج

 | هه راحو هللاقم بولوا هدنددص منم یالسا لها ندشراب ز ۳۹
 ۱ هلا هکم لها ند هن دمو یدتشا یرمخ و نوح ترضح ا

 هب هکءیناسهع یدیشمتج هل دصق هرع هکلب یدشمامگیچ هلیعرص هب را |[
 ۱ هیلبا عدد یدّتف نودا مالعا یکم یانعمو بوراو ات هک.دردنوک ۱

 | ربخ هرورس لوا بولک بونبدیا مولع میر بخندنراهیءاد كرایکمو |

 | ترض> یدیلوا دس زن یرساو عا ننام هد هکم نطد رکا هرب و

 4 4 هکم ناعع یس هیضق ناوضرا عب و یدرردن وکی هنلاسر لوا |!

 | فرشناوطراذعب ناعع هکیدلیدرمضحیداوا عدا و ٠ رکصخدک دتک |

 | تاالد هتلبضفو فرش لوا رلهع رکتیآو هک هبلوا مورگندنتنلیضفو |

 | قو هللا دب هتلانومیاب اعا ةرجشلا تحت تنویابب نیذلا نا ) ردیا
 | ىف رها تح كنومیام ذا نیم ولا نع هللا یضر دل و مد ۱

EE: 



 < ۴ ۲٩۱

 دنلا عاص كرابم لسو هبلعیلاعت هللا لص ترضحسپ (مهب واق فام
 ه رزوالالوص لا عاصنوبد ردیلا كاع لا وشا بودا تراشا

 تالک و رگک هللادىع ۶ لوسر تسدوا تسدیاګ دب ¥ لوف ٿڪي

 یراباوجوب یدشا هب یرسصم دره لوا هرکصندق در ویب نایب یتامات
 | رتما مدلبا نایب اکس یلاح تقیق> هکر وتوک هل هلکودنک ب ودنا طفح

 كاع هدجر *هلصیدرویب هکر دلوةنم ند ههجو هللا مرک ی عنینمولا
 || قح هکردندتعاج لوا ناععو ردکر هدا زو ردکرورابا ند زب یمدق

 تالاصلا اولعو اونمآ نیذلا لع سا ) یدروبب هدنناش كرانا ىلاعت
 باج مهو ( نينسحلا بح هللانا اوئسحاو اوقنا مث اونءآو اوقت مث
 ینک ندا ارت ندشد كااعع یدروس هکر دل ومنم ندْأم تالو

 ردشکا ارت ندناها

 ) هک روئلوا نایب یسضعب ندنصاوخو ابا م كصاصتخالها "ءودقلوا و

 | یتیزق یکیا كریمغیپ رب هسهآ رب جی هکر د هنب رزوا كنایرلقافتا كنا
 | هکتن هنع یاعت هللا ضر نافع نب ناغعالا زدشمرونک هحاکن هلابح
 فارطا بورویب عج هدف-اصمینآرق هک هسوک لواو یدناوارکذ اقباس

 نوایدرویناعع هکر دشغسر اهو ) ید اناععیدلیفرششع هلاع

 ءاتفر ندعالسا قابس هکر دلوا لوا ) ردمشاف ترخآ هرخذ یلصخ

 یعجوا ) ردا تا ینغت نکره ہکر داوا یعکیا) یبار كندمب را

 دم السا یعلا عاص هکر دلوا ی درد) ردع اط وسنالب زک رھ هکر دلوا

 یی لوا نک ره وربندنامز میدوف هرزوایلا عاص كلوسر نوا تمیابم
 | ردرلشعد هدنحدم كلا ندتهحو و ردعشعامرک د همدعتمو رڪذڏ

 3 هارار تسد نآ دوبنم جرفن # هاکن زا ستسد تعرحرهب ز (تب)

 | یدمک هفهر هعرزوامب وربندللوا زاف همالسا تاود هک ردلوا یش
 || هیفلوب لوق هدبکلم هتفهلوا هکر کم مدعا دازآلوقرب هد هتفهلوان الا
 یاض بوشا راد هدتفو رادنقا جد هجرب دقت ینییدنملوب یدبآ

 | دولا هلا انز ثوا یتایذ مد وجو نکره هک ردلوا یخ ا مدعا تافام
 ٤ا اماو EK اهنکرتدعف دياهاطاقاما) هدعالسا هلو هدتیلهاح هن مدعا

 | یرخ ثحاقورپبآ رک رھ هک ردلوا یک د (اش دناهنکو ت دقف مالسالا



 هک ۲۱۳ و

 رب بس و تیدح بک و مدر معامد هل رخ تآ لواو مدلا هک را

 "دقاضا نکا ردشلروک لیصش ما هرول د ۵ "جرعه لاص هد راوو

 ریه ګو همور رب لب فقوو لز«یییدرویب اّتشا نوعا یوبل دیس ||
 ارج خم رس ده وریشع لاصخ "لجن مک ر د زاوا رسو قبال ترغب |

 هک ردب و سه ند دهم نی نجرلادمعنالواندش دح ءاع دامو ) هناوا

 لوا نوا رعو رک: وبا هک رد ات تایصدیکا نوعا نا ردشعد |۲

 هقافاو دالب بورب مز اب نحاصم هکر دلوا یی رپ :ردقو راتلرطف |
 قحیسعکبا ردشلوا بجو ی دس یا فالتخا هدنآرف هک كمردنوک |

 هک هسک لوا هکر لر دبا كغ الذب نحورو ناجوربص هوا لتق هدناوب
 یدبآناعکیدتا مايق هغمزا نارق |

 د رووا ناب یتا و مددع هنع یلاع هللا یطر كن .* ترمضح «

 ند هلج لوا ردشماوا تیاور ندنآ هدمربتعم بک ث.دح یا قرف زو |[
 د و یدل وا دردم ك را تب د>یدد و رد هيلع قفم ثیدح ج وا |

 د ندا رشک عج ندا و ردیغیدلوا درم للس»نررح

 ندناعو یر ناو نساعیاو نهج دااخی دو ز رلبدتا تاور

 راد ناار اا روح متر و نفرات دنا تاور شیب دلت
 ردسشعاوا رکذ مارک "ءرعا رفت ترد یم رک: ندیامگا راک هدیابح الا
 نابایرالغوا رابدت | تیاورث.دح ندنا هرشک قدالخیخد ندنیمباتو

 فذحاو ببسلان دیعسو نارجو هدادن دیز یرالومو دیعسو رعو

 یدراطع ءاجرولاو یرشق نزح ن ةماعو باه شن قراطو ساق نا
 ربمغیب یدتا هک ردن دنس هلج یس هب و هتبداحا كلا و یک ی راب ریغو
 یالسا ةا رغ هک رب هدازعوداهج هکدد روم )سو ه.اع ىلاعت هللا یلص

 هک كيب و نوک كيب هکندهسو لوش ردکرکب كع تباجو تسارح |[

 لوایدتا هک ردلوایخدیسیرب و هروک هلماق یراهآ و مایصیرلنوک
 هلوا شاتف هلتعاج یتیزام وسناب هک یشکر  یدرویب هکمدتشا ندرورس |

 رم یدتا هکر داوا جد یس ر رولوا یک شک زام كد هل, فصا

 سما اک یلصو سما اک ًاضوت نم ) هکیدرویب سو هیلع یادت هللا یلص
 ی درویب هکردلوا د یر و ( هما هتداو اک هب ولوذ نم ج رخ

 هاو نأرقلا مه نم رخ
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 ۷ رووا نام یم>و طعا ومو رانآ ضد كءرکو ایح عنه لو ا

 || ەد ( او رل هللاورجات ) هکیدرویب هنعیلاعت هللا یطرنافءن نافع
 | زا یاداو نأرف توالت ینعب لدبا قاناکرزا هلآ زا نیغ یادخ
 ۱ تالیف قانا یزکی رللام هاهو تانس> یانصاو تاربخ عاونا بو دبا

 | تانح تاحرد یر بوس را + یاد: واج تعهنمو یناهجود رات

 | رو ردنضنم ییاوار : حر مک هکر دنراجترب وب مدتها ااا
 7 اوءاقاو هلا باک نواتب نذلانا )و ردنعاو لاس نانو نارام

 ۲ تا( | ةراحم نوجر ةبالعو ارس مهانقزر اع اوفناو ةولصلا

 | نم كيتکير) ردندنمالک كمارک و دد لواو ردلاد دیانعدود یسهع رک

 ۱ ۳ ردقوت ند دساح اکس ر دبا تاک نعد( كرورستفو مبنا سا ا

 || تحاصف تاک كناو ۴# ندنعلوا رولوا نسهلوا داشنو> (عارصم)

 | دوجولا ىضرلاو دوهعااب ءافولاو دودا ةظفاع ةيدوبعلا ) ردندنتابآ

 | مکلاجا اورداب) ردنس هب وغ رم ظءاوم كناو ( دوقفلا نع ربصلاو

 | لامعتساو لاحس | هاب رالجا یدک یی ( هيلع نوردهدأم رم

 | زو م ۱ شوک: (تس ) هلا یسوارم> ك زک- ةت دلوا رداق ند رال ع لدا

 | ها ھل ام لوا مهو ٭# یشا-ہن رداق یوجر ادرف هک ۴# یاب م نا

 ۲ ( رورفلا هللاب > رغد الف رورغلا لء تب وط ابندلا اع الا ) ردشهرویپ

 ۱ هرزوا ب روو رورع ید یایئد عازر عاتم هک تالوا هاک او الی یا

 ۲ هیعادلا یزس هللا قش زو بد رابثد هیفادلا یزرس هکردکرک ردشارود

 0 تاک كاسحوریخ رهظم ,لواو ) هلبا ییسآو هس وسو ناطرش

 | مێ( هسیفروت ةرخ الا یهو بلقلا یف اط اتدلا مه ) ردندنناکو رپ

 ءایضو ر و ترخآ مغو رد ورد *هناخ تلط بج وم نود یابند
 : ل عادا لءاعاا نم هبدهلا )ردشهروب لوا مهو ردرصت مشسج

 لوبق بده هدنلاجیل رع ندصاتم تابزا عد ( لعا ۱۵ ۵ م هده اک

 یر هده كراتا قار دەس ER لود هر ده هداس یصا قوا

 نویی ید فاد دلکدیلاخ ندتمرحب هش لورمم را و بو ص 2
 ولر كس ر یدل (هللاتاکب مصتعاو مععنم سانلار ) رد

 هلاودو كس یآرق قالخاو باداو ماکحاو موصعم ندیصاعم

 تام الع ۰ نع)ردندنس هغیابضعا و مو هه ص*ح اصن لا و ردنالوا موس و٥ ۱
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 ءاشلاودجلا ج هناا ءاحراو فوحامسم هلو نوک.ناقراسعلا ۱

 ردشمرو لوامهو( ءاضر او كرملا عمت داراو هاکلاو ءاي اعم هادنعو

 جدو( نکاهدق هست ی ر واوګ دق ساایر ها قتلا ت الع نم)

 كسر نعد رد دناسهداص ءا ج تا نالوا راوس فن رزوا هکر لم روډ

 هیلوا بترتم اکا ص رغوب نوجو ر دک: اکایلک ض عند دوجو |
 ه»هاح تاک لت ه-عطاسرا ونا رهظعلواو 5 واس یدعو دو و 8

 (ةرخ الا رفسا هم>ح اصدو رب ال لب وطرع ءاس الا عیصانم ( ردن دنس

 دونش وخ نب راکدرورپ کرد هسی لوا یرکب كسان ردشمرویب ےھو
 لوا هےیلبا رو یس هناخ یرقو مدعم ندلوصو هن راک درورپ هیلیا

 یابد هکر دلوا رک كسان ردشعد کدر و )مدعم ندلوخدەرەلاخ |

 ردد ن سات سار ساقا جرات كلاو مدعم ناو EES ةیلبا كم

 ردن دنرانآ بغ الب عاص كن مهو ) هتحار رععلاق a ھ” ایندا | تناک نم ۱

 لس رکا ینعد ( لات هللا مالک نم تع,شام ےک واق ترهطوا )

 لفاغولولم ندو الت یتآرف تان تان هلواا فصورهطء ندنرازوا |ا

 یر اس ) تا ) هیک وط ندشوالح یا ر تاک یاعم ده شو هوا

 ار سم تات رکشزا لی دنرمس س ڪک $ ارسک و تن رش بازادوبن

 1 روئلوارک ذیسایلو هیلح كسانتعاو ساارهظءلوا 3

 ی دا لثاق هنربسس لاک یئروص لاجولئام هلوط ناعع تواب تماق |
 كاری دیاریظن ی هوکشرپ ییهام تأیهو ریذپلدو رشک ی وکشم یوم |

 ناکو) ی دات و قیفر ی رونار هرمشبو بب رق هنر یراسخر
 سدا رکلا مطع نیکنلا بام د-یعباهلب وط ةباور ینو يملا مظع
 هدرا واک, را بم کز ردا ) سآ را غدصا نیلح را حورا نوللا رفصا :

 لتاراخیکر دتبلوادراوهدرابخا یے ارو رف ادن جاور ندنرا حج |
 هک كاندا رتسا ا ا رکا ی دشا همال لا هلعریمغب 1
 هن زو كنافعی ناعع هلوا قوهیاشم هریمغ فسول هدلاجونسح |

 دم افو ناکایحو رڪ # ا طرصم لوس یا فس و ) تس) هژیا رظ)

 كناع هلیادب زن ةماسا مسو هيلع یلاست هللا لص هما لوسر تب ور ||
 زا یدردنوک هعطقرپ وماعط ھه اکر هیهیقر ی زق نالوا یم محم مرح |ا
 ا شات

 دک ههایسآ و



{e} 
 لوا مدروک مدرب و ی هده لواو مدراو هنسهناخ كرنا ردا هماسا

 هک هدهروک تروعرب ورارب جهرا شمر وتو! هنسوشر اق كنم رر کر ؟ یکیا

 نسحا( رەش )و رد شعلوا تباورهدباب وب و هلو الج او نس>حا ندرلنا

 ند دبل ندو # ناغم اهجوزو ةيقر # ناسنا یآر نیج وز
 یر راوسک یکم ۱ بولوا راو هلو ۳7 مدروک یناعع یدتاوک رد)لوقنم

 | یدرکهصیج هایس یهاک هکر ا ا راصیکیاوشعرب ولاص
 ی اا مک اویدردیار اتخا یکیک رخ قرطم ولتع 2 ےھردزویکبا ی هاک و

 1 دو ار دوو سرو ناکا را م ۳۳۹ هنععرات هح رس

 هک رونلوارکذ یدالواو جا وز لداحما هو دق لو

 الوا یدبا قی زوفطو نالغوا ی زکس یدلوا یدالوا یدینوآ كنا
 كنا هصا هللا د- عو ناو رغت 3 دسنحاف یس هدلاو كلا رب کا هللادبع

 || مایراهدلاو كرل مو ناباوورعو ردهالالوسر تذب هیقر یس هدلاو
REE COT ّ 

 ان ذدیع تان نينا اما یس ہدلاو كالا دعو زدن دا و تش

 نی هیش تب هلءر یراهدلاو كرلنا ورع ماو ناباماو هلاعو ردنصح

 | تب هات ی راهدلاو كرلناو یرغص ناناماو یوراو دلاخماو ردد-هیر
 | هکحردراو جد هروه-ثهربغ تباورر ) ردصو> الا نفصفارفلا

 باوصااب معا هللاو هلو اید ی نقرب ند هب راج مان نیسنبلا ما
 چ مجم دفحص* ی رت ندقارواوفعصلناتع ترضح #۴

 هک روئاوارکذ یکیدردنوک هقافآ نادلب نحاصهو نودیا

 : حني رلت ال و ناجا رذآو هنمرا نایلان ةن > هک رد شو | هتک

 : یالتخاهدآر ٩تعارق 5۹ ب دروک قعاجر ند ربغو نده اوص,دک دعا

 ۳ دراو هب همر لادحو غاز هدنراارا كرلناو رار سوک شحاف

 یهروک ذم هعفاو تیفیک هدک د لک هر هن دم دفن ذح ر لرد ا رمشکت یب ررر

 دوهد نیمولا ماا ىدتيا بورد ثر | هض ع ففوم هدتفالخ ساع

 هنن راک اله ی رلف التخا ںودہ ا فالتخاهدلیحماو تاروت كناراصنو

 | یدومهن راکاله یرافالتخا هدآرق خد كنما ویک ینییداوای دوم

 || ترمضحعا هر هیضق ون روک یب رلک رادنوهراحرب كرلن وب مدندزالوا

 RE ج تلا
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 هرکصتدک دا هرواشم هللاراصاا فارشاو رجاه«نایعا ید ناعع

 بو راقیح ندر هفیعص ینآرف هکیدتنارارق هنب رزوا كنا ینافنا كن هلج
 یدردنوکر بخ هب هصذح هسنع هللایضر ناک سب راهدیا عج هدفعص*
 یفالخ كم دص ترە هلشالدو یس كد ورافرع هکی دتنا ساعلاو

 هیلبا لاسرا یدک ی رلقدوق تناما هی هصفح نونلوارب رک هدشنامز

 | لص اح دوصتم بودا تد هند ینآرف تاآ نالوا بوتکم هدناتهک
 هللا یضر هصة>راهردنوک هیدصفح ورک نع لوا هرکصن دقدلوا
 0 ماعلا ین هروک ذم فوص بوت وط لود ساقلا كناهعاهنع یاس

 ند راشو رقو هی راصدا تباتنیدب ز ناعع یدلبالاسرا لامگلاو

 | هماشهن ثراخا ن هللادبعو هصاسلا یان دعسو هرب ز نهللادبع

 ۱ رود ا عج هد وه صم یرانالوا نوتکمو تس هدف لوا هتکیدتنا ها

 هدداکر یافنا هدننایم د زولبا رکی>وا لزرسرکا یدتبا هرایثد رقو

 لازا ارز زس هزا یالواقفاوم هت فاش رق هسرولوا مقاو شا ایت

 هک رداوا ید تاورر و )رددوا عفاو هرزوا هل شا رق نارق

 ی رھ ہدنن ادو تناماو يتراصب هدشاکو ی راهم ہدتحاصف

 هرانااتیدلبا قا اه هعب را ؛اشفرو یخد ی رای ڈک حاقرب ندرلنالوا
 هد رلارا كمارک باک لواهکراردیا را هلق تنواسعهودادءا هد مماوب
 ی هلااه هتسخ وب راهزاب ی هلیاات هکیدل واعفاو فالتخا هدنوبات هلک

 ی هیضفو یدید نوسازاب هژبااهدر زرابدرد نوسلزا هل ات نویس رق

 یدداموق ندلایس هدعاق تقفاوم هنتخا شب رقرلددنباض عە اھ

 یدشرپا هما ءار طخ یعاو هللا یربنک یس دریک صعش لوا هصلا )

 هلا یجو» هدعو ۾ رک صد دةداوا ما یہ4 لقص ناک ند هصع>

 ر هفاخاو فا رطاو یدردنوک هر هصح يک لواورک

 ۱ شک زره »۶ سشانم ناعادشوا یعسبمه ( تاب ) یدروب لاسرا

GSهب هکع نب رب رای دا شزاب فدع ید هک رار دا 9۴ شنت نارد  

 هی هد وک ین رب و ههرسصب نی رب و هنب رګ یی ر و هلع یی رپ و هما شیر و
 ندفح اصم لوا هکندتا راو ی دلاق هد هلن دعیسل ر توردنوک

 رلیدتر یاشخاو فازخاو قراواو فوص ی رلقدل وب هدر رهاد-ءام |

 هب هنن دم ناورح هک ردلقن) هلوا دودسم قالتخا باباترلیدقاب دوخابو

 3 هر واه «
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 ب وردنوکربخ هرع ن هللا دبع هدننامز قم وکح ندسنفرط هب وام |ا

 لسع هلبا وص هدستبا و رر, و ی داهراپ بولا نددب كنا نګ لوا
 تاناورویدردقابه-ثنآ هدتیاورر و یدردتاوحم یتسوزا هلکم ر دتا

 مقا و هدسفهک لوا هروک نمرو ءا هکر دنکم ید ییفوت كن ون

 شم ردتتاوع ن روزا لا وص هدعب شک ا ءراباد تا یا هلوا شس

 م ادعا ین هروححذ فع هوا شم ردداب هی و

 باوصلابعاهللاو نوا هغلابم هدانفاو

 دک دنسم كهن-یامت هللا یصر ناعع ل

 دڳ رونلوارک ذ یسولج تیفیک هتفالخ

 هنع یلاعت هللا یضر رع نینمُولا ربما هکیدشماوا ناو ریرح اغیاس
 هوجو ییفالخ رفا هدک دشود هنشارف توهم ضر ندنجخز كنولواوا

 یسرب ندشک قااو بول یروش هدنرل ذر ام یک قلا ندن رجاهم

 ییآیدءسورس زو هياط و لەو ناععرلیشک لوا هک: د يشع د نو اوا هفیلخ

 ملط هداننا لواو مهنع ىلاعت هللایضر ردفوع ن نج رلادبعو صاقو
 یروضح هد هشدم كن نیط هدت اور ر و یداکد رضاح هد هدم

 هکزرد بودیا قیفوت شام كتاور کیا و سد ردشتلوا رە

 هد دل وا تو رع هدعت یدبا لک د رضاح هد هن دم هدتنصو نيد هڪ إط

 نینیاارسا هن دم "یلاها نوح هصعلا) اعا هللاو یدلوارطاح تولک ۱

 ماعاو ادا ید اک نمار قی ز علو نس هين تاس نفد لر ۱ ۱

 دوخ او هدلاما تس دوخ اب هدنراد كن دمر ن روس هرکصد دن راک دتا

 كسقنثعشا هرزوا فیعضلوق دوخ او هدنسهاخ كنهعبدص ها
 رفت قلا لوا نالوا یروش ب اص هدنس هناخ كن هطاف یشادنرف نق

 ی دستبا فوع نب نجرا دبع هداج لوا رایدلوا ممتح را هوک
 دتلاضءرس مب هدتفالخ سا ہک كلوا اک او تال باص ارش مھ یا

 ةسدا لر ۶۰ کفنق ره ردق و “دامو تعر هربط> اول و خعزابمو

 کا 1# در سا ۰ نکل نوع | رامم لاعت هللا نوساوا هفیلح

 م هدیا راوتخا ها نوا لمس یرگیرپ ن درسا دبا صدوق اکر

 هب ینک جوا ندر رکيا یفالخ ما یدتا هک ردلوا ځد تیاورر و )

 هل اط بان یلعی رم یدنک هدصوصخ و نت یدتارب ر 3 ئالد عجار
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 طاقسا هناقع یمتح ندتفالخ ید نب یدتا هعلط مدتا طب وفت
 مدلیق لک وم یناجرلا کم < هدصوصح ول دن یدتا كوس مدلیا 1

 یتفالخ تعیابم قر ریدقتقرکا هکیدندیا مولعم نج رلادبع هرکصندنا |
 ۱ رولوا یخار ا 7 3 ۵ اع دسر i هلم نید> كناضن رم ىلع

 كا و هس رک هند یرد كناعع یفالخ CEREUS طايح رکاو ذ

 كناسعع هللا ىلع مما وب یدتا نجرا دبع سپ رواوا لئاق هتفالخ |[

 نکفنق ره ندرس یدستا هب ییعو ناجع هک راردباو یدلاق هدنراارا ||

 لم امامت یشک لواهک ردرظانوبیقر دن رزوا كنا یطص«دجییوسرو ||

 هدندافتعا یدنک ند هیقاب هسجخوو ن وذا دوه لذ و رظن |

 ٠ یی نیش نوسایف نیست هتفالخ تودیا راتخا یالوا دو لضفا |

 ۱ ب ولوا ت ۵ ت یدزوسون كاجرلا دع نر تکه ی

 1 ین سارا تحاو ني علو یدعا یدتا نج راد س ٩ را دمر و باوج 1

 هک رزوا من یاسءتق>و ن. هدا ن ند کیا ر واکب |

 ۱ 5 رویا زواج ییضفا تویهروک ا رمصعتو نواهد هکنوسل وا بيور :

 ندیاکاو باس یدلبا ا ىع ب واوا یار هزوسوب ن ۱_يع 1

 هک رد بس نسطا اا ا یدشا نح را دع یداوا یدصتء هاوج

 ES ییسهعرف كراک و و نس ها كواس دهد رط ااو لب هک هلدا 3

 1 یدنکو ن هيا ا كهك گاکیدت د| نوعا كَ لصم و صر و ۱

 هکسش یوژرآو کو ۰ نسهیعارابتاو راشایکجر یدو تبار ۱

 و ایم هد ما ول مب رکا یدتا نجرادمع ن نسهرتک دلت عابنا ۲

 یگالک هل یک هکماعا قارادباحو لیمو مدر <S دعا NAF قفالخ

Uقرفتم بورق هد هبل "محو هلاح ىلع ی او عج لوا سد مدرالیف  

 دیا شلوا یعجم كغاوط عج ہد رما لوا نجرلا دبعو رلیداوا |
 ضرعاکا هل رط تروا شم و تص ء٥ لک ەنرطاخ هدیاب لوا هفناطرهو ||

 بودا لاعا ن ررکفو یآر هد ماو کک جواو نوکحواو یدردیا

 | .دزههک لوا نجرلادبع هک ردلوا ید تیاوررپ و) رلیدتا راکرد |
 روس ات GEST RENE TER RESET و هه

 4( هنیدم 3



 1 راسةتسا ندرلناو قاوط یتساسورو یلاهاو فارشاو نایعا كەن دم

 | زدشلاق هدنسارا كایلع هلن هع تفالخ ما هکر دا رد بودا فا ڈک تاو

 || نکیرط اخ كارو ر دنزککی دروک نیلصم كل رس هدصوصخ وب و
 اد وجواحو اح كلا رشک عج رب ردن ٥و لام هنسدنف ندنسکیا و

 ندنا هدروما *یراحم هکددیا راد ینامع ءان هنساوقتو عروو اسو

 ست
 | لضفو تسایک و مع رودو جد هشاطرب و) یدیارارولب یتغیدلوا هرزوا
 2 ٽو صو مرکو توا ةن و تعاستیاهنو تد الجو تعاصنتباغو تسارفو

 هګاسمو هلهاسمیر وءارادم كناو یدیارلشع ا هدهاش» شاعم

 | هدهاشم نداضا رم ىلع هکتاشو تاهمو تبالصو تلادعو توتفو

 | رادسک ضب ندهیما ینب هکر لردیاو ) یدزررتسوک لیماکایدیا رشتا
 | بوداتناعتساو ربدت ندنا هدصوصخ و بوراو هنناق صاع ن ورع ٩
 || قلخ نکا هحرک یدلاق هدننایم ىلع هلناغع تفالخ ماوب هک رایدسا |

 هرس هطساو یپناج نیل و لهاسن ناعع هک زراقروفاما رارد هدا اج نا

 | كنا قفالخ هلبا یتدالجو لع یلع بوزسوک بنا و لساکت ندرماوب | ۱
 ا فداطا ه هک وب ن هکر وک هع یدتا صاعن ورع هلابو اق ندا |ا ۱

 تفالخن را هکمهدیا هل وش هل ری دقت تعقاوم بودنارب دن نسحو لیح

 تعراهطاو یدراو هاو كالع روقلالع بو د هوط رار هدیامع ۱

 | كينوتدومكهانب تبالو بانجرییک و ریغصیدشا بواک ندوب قافوو ال
 ٩ دماع ر داکد « دی شوب و قم یرافداوا هدزوا یس هشرط ینلهاوخ

 ۲ رارق هدنس یتفالخ كرلنا هکمرلبد نوا تباعر یی رلتصم لانییسع
 قلهاوخرخو نڪ صا یدتاروط> تسفر هع رطاخ مب هدنابوت و هلو :

 هلکنا رکا ن زسا كَ ضے هکه اکر د ید لوا ندنزوب ۱

 ّ بواوا نو رقههحاصش و حالص هک ر د هش رزوا كنا مدعا كسدارروبلع

 | كنبلسءدهاعهکلوا هاکاو لب :نسهلوازارف سو زاتم ندافک او نارقا

 || اقر نجرا دع ههآ وب و یدلوا رص هنا هاکنس یفالخ
 | بودا رود ییسااح لئ اضق باب راو لئاماو نایعاو لئابق قارشاو

 یداباراسفت سا ندنکیدس یراکدروک باوصو یرلبآر كراثا هدیابو

 1 ىدا راتخایآ اع یسنضعب و یدتسالیم هک اح كنس یرلیصعب كموق

 ضرع ۹# یرما و نراب ردب-نک قباطء لود لوقرب نجرادبعو ۱

e e e wa 3 ا مس 
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 هليا قنس كربغب و هلیفیدرویب كنيلاعت نح هک ردک رک دید بودا |(
 ییسهیض مع قد رط كرلتا بودا لع هلا یراترمسو شور كرعورکب وا و ||

 يکلاحتساو تردامم هدلوک لا نسالف لود لاخلا ف ما سد

 هکر دلا-:>1 نودالج هکصرح ندشو تبغر نڪ هتفالخ

 هل. اهروک ذم طورش نکل راهرتس وک للتو فقوت هدضب وفناکس یرعاوب ||

 هاسعع ییفالخ هلا هروک ذم طورش هک ردررقم كسد مر هدنا لو

 ندلو,ق دعود لا هروک ذم طورش ید ناعع ردک رک و ا اک 1

 تكسیارروس لود رەد | ضرع اکس ھنن هد هات ةعفد نوح ردا عاتما

 هاست تدالوءاش رواوا شلوا روص یو لوم كلود الععو اعرس ۱

 تكصاعن ورع هرس اصتعم یربتعم رح ( مرک ر غنوا ais) هالا یر :

 نوح صاع ن ورع نوسلما تازاح هلماربخ نس لات قح كدرونک |

 یدتا ۹ رکصن دک دا طا یو تدوم هح وم ن ام دع«ندنزو :

 ردکج هدیا ضرع اکس یتفالخ ما بواک قوع نب نجرلادبع نیرا |
 ییاکن هکط رم رهو نس هدیا لود فق ولو لاعت 3 هکر دکحرک

 هنوط رار E E قفالخ ها رلزا سم ات 3 هو دهعد و ما ملا ردنا 3

 یناشع ود رد رقم ینج هلا بوباق ندکلا كنس یفالخ ىلع الاو

 یشادنرف نف كف وع 7 نجرا دبع یدساو مکی سم هدر اک لوا ۱

 ىدا ر دشعر | ده و لوم لاد ده رک نا روم یغوا

 | دمع دک دک نامز را د-عمرپ ناف جک یعجوا ندشاوو كرع

 عزف ما مدا هدیاوخ نب هک و لاخ یدساک هم هاخ ےب نجرا |
 ۳21 ر مقوا ندلوخ کب وش یدخا باب عرق دلیلرطضاو |
 ۱ ور ند هصآ جوان هکنوهع> هللا ردلک دیقووی وا قااق روسماب یدعا 3

 وه روط مدا ٤ اا هتحار رسا و مم روتک وءد وا ههوزوک

 م: هک وب و رو ڪڪ دک ٣ مب ی دوسو ریز روس اب ۱

 ن دلکش وب یک رط ۳ 3 لوا كل ول سو هک رھ او توام ۰

 بک هدوسآ #

 ی ی تم
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 نعاصسومر ؟واعولحییعارز نەدا شا وقت بلاط ییا ن لعق الخ

 Ef یراسهم هدتموکح واڪو ۲ و رد هتسارا هلَتادو تناماو

 هلا یلص دهاش تااسر نرضحو یعانص لاک هدناموصخ و مناقو

 یدنک دعسو ریز نوح هصعاا)ردراو یارق فرش مسو هيلع لعن

 هنناف لع روما یدتا اکب ناج را دبع رلب دنا تعجا مه رال زیم

 هم هناخبوراو هن اف لع دن لیق سالا رات مشت هدرطوب توراو

 هللا را دبعو یدلبا فرست بولیق نرد هتاجا رع مدلنا توعد ||

 ندننالک كرلتا هکیدرر دیاتوص عفر هب وش یبهاک بو د:ازاغ آه هرواشم

 لوا یهاکو یدرواوا موعد یس هلج تویلوا هدیش ولو یعاکب هکر

 موهفم د رقم رب ندیرل لک تانک رم هکیدراردیآ زارساو اهخأ هب ر

 ل وا ىلع ريدا هلاکم كد هللا فصذ هرزوا لاونم و ىدزاڵوا

 رادقمر ندیلع نج رادع هک وب لاحو یدنک بولاق راو دیما ندساح

 راتخا یی یرمغ كيلع هتف الخ هکندنهح لوا یتعب یدراتوط فوخ

 یدتا اکر ضد یدبار د هکیم هيا تعاطا اا لع هجر دن ییدتا

 بو دا توعد جد یاعع بوراو جد نروت :ک جد قار وسما ا

 ندروسم نکیا رواک هد) وب ناعع هکر داوا ید تااوررب ور مدرونک

 یدتأروسم یدا راو ريوک هد افق نجرا دبع هتک وب هکی دا لاوس |

 دعو ےل ے ںی و رز ىدا ناعع یداک يع ه رکصا درلنا و دوت ورد ز

 رودمیعدلوا كمولءمیداوا یراح هرزواهج و هنزوس هدنرارا نج رلا :

 زوسوب ند دعس هی ع ردرا هرزوا سا یییع دعسو رد ز ا یدتا

 ید ) كد ەي دیا ۳ وه وادنک ءادا ندوعات رلددلوا لوعسم :

 e ظو ش ی ھح اے ہص وب هک رداوا جد تباوو و

 لالا بودا عا هن رها یجدن ردیاروسم ملا عرافو دو

 اعد تما ییزروضصح هه اځ كرلتاو مدراو هن رل اق لع و رد ر مدعل و

 هدنناب لزاج رادع نامزرفاورپ و رلیدلبا تباجاید یسکیا مدتا

 ید تاوررو) رلیدت۲ بو2ا هك وو رلب د سلب وش لایدا فو اکا

 TS کردلو!نالوا بساارلیدتنا ها جرا دع دهس ورز هکر دلوا
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 قاخ نوح یدرونلوا مهف هلو ندلاوحا نارق یکردرسوک ارھاظ
 فارشا نالوا سطاح هد هن دم نجرادبع رادفیح ندنزا حابص :

 راح هدهللا ل وسر دج“ بوردل وک رضع هرایخا «ا او راصما |

 ندنرروطح دم هکر داوا ځد تیاورر و) یدلیا اعدتسا ییرللوا |!
 هتف الخ نس کام ردادهع هلع: یلعا یدت اه لع نج رلادبع مدعم

 كرعو ركب وباو یتنس ل ربمغیپ و یرما كنيلاعتقح مسردبا رابتخا |[
 جا کدرداق هعطقو م رج یدسشا لع نسهدنالع هرزوا یرلتربس ||
 هدنرارا لعو نجرلا دبع نردنالوبف ردق ییدت ممَداط یطورشوب 3

 دبعویدئاوارارکنو هداعاهرکحوا هرزواروک ذم قد رط باوجو لاوسوب 8

 هتفالخ نامعایدتا بودباهناش ییاتطخو لاّوسو بونود نجزا |

 یراتریسلرعو رکبوباو یتنس كربمغسو را تكهالا مسردبا را تخ نس
 فقوت البهدتو لوا نامه ناسعع نسمردبادهع هکعالع هرزوا |8

 یاّوسوب هرکچوانوجا دیک أت یرماوبنجرادبع یدلبالوبق ددرتالو |
 مدناسه كج ا لوق فقوت الب جد هدنح و | ناس2۶ یدلبا هداعا ٤

 هر یو دیګ بوناشوف له هننابمو بولا یشیراتسد هنشأ نج)آدبع

 هرکصادافهطصمدهشتوانودج یدقیح هنر كترضح بواوالخاد |

 لم نو رظن د ا یتفالخ كارلنا اسم ن کردو قی لعاب یدبا |[
 طرمو مدلوب لئام هدئا نام ی ثکاكرلن السعو مدتا دوهحلذیو |
 نجرلا دبع هک ردو ځد تباورربو) مد-تا تعیاکا هرژوا روک ذم |
 ا یلعا یدتا بوت وط یا كلا ضل رم یک ادا تو ا ندرم 1

 كمدقن هدمالساو تلیضف لاکو كةم تبارق هئلوسر كلان ى
 هک رزوا كس یاس قحو نس رولس جد نس ميکتن رد ررفء و تبا ِ

 ندفاصاا و تلادع قبرط مشیاراستخا هتفالخ یس رکا هک ردسیقر ۱

 نسزالوا كلاس تفل شقیرط مسنیا هذیلخ یناسهعرکاو سر !لودع |[

 هنرلخ یرخآ ندنرب ره بورلیوسیخد هزاشک یززوسوب هرکصندنوو |
 هرکصادنوبید]آ قاثیمودهع هرزوا یرلماسغا فالخو خازن هسردا |

 قاخیدتا تعب هلام سد مداتعب اکهاترو ییلا ن ادا

 نبقیقش لئاووا نمنیمبانر اکا رلیدشاتعس هلاسعع هلتعباستم اک ايد
 باس ۵ م تبا لاو و ندقوع ن ب ا ند :
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 الوا هکیدید هدشناوج لدتا تعب هلا بودنا كرت یییع هکیدبا هن
 هرتز س لرعو رکی واو تعداستم هتس بودا ضرع هيلع یتفالخ

 نو> یدید ردق مغیدل وا رداق بويعا م مدد نسمردا تعفاوم 3

 هدحراوت بتک ضعبو)یدلیالوبق ددرتالبودیق الب م دابا ضرع هن اع
 تعب هناعع نینواا ربما فوع ن نج را دبع نوج هک ردشاروک

 یعنی ییعرلی دا تعج اکا بو داتعفاوم هلج ساع را-ض>یدلبا
 هکمررب و نیع هزسهنک اپ مسا كنيلاعت قحید ابوروس للعتو لمان

 ناراب لس و هلع لات هللا یلص رورس لوا هک تالبوس ورغوط اکب
 هبا یساسنمرپ ییربره بواب کعخسم یتاخاوم دقع *هلساس هدنناسیم

 ر ند,اککا دا دا یرغ ندش چ هدناعژ ییبدلیف یسادنرف ترخا ۱

 سلح راضح نسمرولس ییکیدید (درخ الاواجلدلاف یخاتنا) هدرق
 هدنفح کت ر,یرغ ندن ترمض>لوا هکید رود « کصذدنا زر رلیدا

 سل راض> "رمسمرولس یتکیدد (هالوم اذ هذ هالو د تاک نم)

 كند-وگ یریغن دنن هدژکارا ج هکیدرویب هرکصذدنا ز نطب رایدتا
 (یدعبینال هناالا یسوم نم نوراه هل مع نم تا) رورسلوا «دنفح

 ندش هد زکیګ ا زس ی دتا رک صد دنا ژرولس رب دعا نیسمرولس کید د

 هءارب یتا یھنو ےماطبھمو یحو نیما هکردیمراو ید درف رب یربس۶
 ردق وب یس هلجح سلاح را صح " سهزهلوا سا نعوم هرزوا یمهروس

 یاره ردوو ینو ساب ف جوی ےک و ربا
 هنفرط نعمد بوروس نیما صا هرزوا راصتا نایعاو نرجا-هم

 راتصو رانا نوا یرلتءداتمو دانا ةسح رها و یدرردنوک رکسع

 یب بوی اربا ییهس.وآ هدنامز عیج هع رزوا مب ی درروب راهبشو
E.ب ودا قددصد رلءال وا هد لڪ هلج ی دلق هدتموکح تقم  

 هلاخ لع عم هک سهیل رولیانآ یدتا هو راد د رد یک كغیدروب لب

 الفا ییعالعا واع ۳ س و هباع لاد هلن لص نرخآو نوا ع

 ىلعو ةمكلا ةندمانا) هد اور رو (هبابیءو علا ذنیدءانا) بور و

 هک زسمرولپ اب یدتنا هخ و زرواب یلب رلیدتا هلچ ردشعد (اهباب
 تویق هدرا لګ هدنگاادعا یرمضحلوا هرکحاقرب لوسرنایکا ۱

 هیاقو هتسفنا سهنكنا یهو یدک هدرامدلوا نت یدیاراشعارارو ۱ :

 تیر ج كلا # <



 هک ۱ ۶

 7۳7 واى رایدت | لح ملو اي اج ریس EE هح كلاو

 مدو حصو ادا ده السا و ناعا ی رند کم ولعم اا یدتا

 یدتا رک وا زرولب 05 ردا یسلکود د مب ۲ یک نیلا

 كنسترفارلیدتا هلجرد رقاندش هکیفنق ندتهح بسد ههللالوسر

 هک یل اصو هلچ ول نسطا ااا ید نجرلا دع هدلاح وب) ردمکحو

 عیجو ررعمو دوج ود م ك 2س e كد روتک هناسم ٽڪو لدتا رک ذ

 هنا-هعقلخ تب لا ۳۹ دز : کل ردرارقمو فرد هدروءاوب ناکا

 هرو 4+ هکر دوب نالوا مد و HE رلیدلیو تعب اکا نودا ليم

 سا یدتسا تدالو ا 0 لاسقاهلود دس تودنآتعقاوء

 ۴ و 'رسروا یتغل داوا قحا ےک .dA والحرس هکمردبا نیع هر | دح كلا

 لع هلرسا و كمع ءا عات 4: "رب هط> الم یودد حاصمو ضار اتال

 مدت 2 ب ه رابري غو مدکچ لا ندتفالخ اوب ی هللاو مس زا

 ار ز ۱! رد هدملسل و لار و مب ید ه السب ل رازالسم مرولم ۵ :وصتنا

 دماعو هم السا فرح مسکا ےل ستو لر :امارداکیفص اخ فرح ,دولسا وب

 یی دشا نوا ی اطر >ا نالواوج رم هدنایوت رواوا ٍشلوا هرل: اس

 راب رهوک ربا لوا را دات تایاوو یدلنا ت تور ع عن وبد م مدار

 دو (رعش) رد اا هدراک زور ریعص هه> و هللا مرک ندراخ رکو

 * اورق اذا نیل یهرطفا نحو ٭ اب یهرمخ انا سالا عد

 او رص 2 وصتلاو ندلارصاو :e هنمارک یو اء مهو یتبلا طهر#

 *#ر دلاو ءا | ده سد هبا e اک اا نکانا عن ضرالاو ۶

 رعطاو تسلانک ر كل ی دان # اول سوا ناکرالاو تسااود بلاو

 مدس شم ص5 هر واعء هاثن تدالوباتج هک هسرذبالا وسلئاسرک | ) هبل )

 هر واعم دوخ ی 0 لرز( سم ی درود ع هلا هدعاوو نوح

 ینا و هک زررب و تاوج ی دیا یدزولسا و ل رت كلا ید 6 دلم کس دیصق

 نیم ولا ریما هک: وک ردحها و تداس#د قرف هدٌسام كن روص

 قبل هنس .وکحو تراماو یر كاس ءا یناعع دهج و هلنا مرک

 نریم و مالا هلْغلوا هقيلخ ناعع هح رب دقت وب یدرولب راوارسو

 هو اا یدرولواه ود ک فیح قم ایدز ا و ى ,حورد

 < ڪو 3¢
3 
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 نده واعد هتف الخ هدنح | را یربغ ندیاع نه: e دیصد ٠

 كن هب واعم لع نکیاراو رلنا ی دیازاو لک ہی قبلا و قحا

 دتها دم هدد صا ب واوا عقاو للخ همالسا E هتفالخ

 هر هل راع ها یلها بور واضر هرورضااب سد ی درولوا شعا

 هدنسهیطق ناتعو نیلسااو مالسالا ىلع فیحلاعفد یداوا لوغثم
 ند ولو رد راشا هیاتعموت یکیدید ( هصاخ لپسعالا فرح نکیل)

 دعو لح ندراصذاو رحاهم هدنس هیصق هر واعم نوحادعام

 2 دیا راک ا قاقاو عامل ع ك راع نيم ولا ربما یرا حا ص

 تثیدح ) اه هد رخال اواتقاف یدسعد اا ا ۳۹ واعم

Eنوح هدئس هیصق ناکعو یدب او اهب راتو لف نسمه يکح  

 تعل اس هاتف ال لزاعع باا رابک ن ال وا یراب> اص دعوو لح

 ید هروب ا جد لع نوګا ییاعر قم لس رسم راد دابا

 دولا تاللا هلل دعا و

 + هد دم لواو قف الخ تدم یراعع نینمولارمما 2

 < روالوا ناثدا وحو ااضق نالواعقاو #

 ااضق هکل هدندم لواویدالس یکیا نواایمخ نام تفالخ تدم ||

 ا دا هدشامز كلاعع نم ول ارما یدلوا نااعو رهاط هیلک مداقوو

 ها ةالخ ساع ی رع ن هللاد, < هكدا وب هيضق نالوب لصق

 هکر دا وا یاس و حرش كنهمقاووب و راب دتا باط صا صد بودا

 لوا ولو هه قات هلا یضرباط رج یأع تال ا نوچ

 هک قبدصرکب وبا نی نچ زادص یدل وای زف هک اله هل جز ی تك
 ههالاد,ع ی دا قیتش بحاصهو یش قلدص ٌكلرعنب هللا دبع

 كنا عرهو كن ارصا هدیفحو كنواواو | قاغا نوک نود هکی درب وربخ
 شسابنا رهو هایفح مدروکم دیشعا رو ص هر نالوا یرلتمج لح
 كلهدنمرش رلددروک نب نوج یدراردبا هل اکءهلرایدلس-9 بور وهشاب

 ندن رلارا كران وب ورایدلریآ ندنراړپ رب ورلب درتتسوک یتروص تاج و
 واحوا يا هدنر هتروایسهضیف 4 رصخ لوایدشودرهخ ر ھر

 کو لاح ید:شاندنا جرا دع یربخ وب نوچ هللا دیع ی دا رک حر

 یس هضقواحوا يکيا هدک دتا مادقا هی هعینش عترت > لوا واواوبا
 هکیدلوالوادت ells نیہ یدسب او وط هلبا رکخر هدنساتروا



۹6 ۲۷۳ ۶ 
 ل ا

 ندنرب لاحرد هلن اکوب درګراهلوا كب رش هدنلنق كئمایاب را هو لوا
 ۵ ام درگ ترمصد> نا سفره یدراو ا كنا مره بوروط

 هلم اهناو تسا يس م ع " یا یدبآ یثکرب شلوا ناسم ندنساابس م |

 هە یدراو دش هناخ كشارمصا هایفح هرکصادنا یدلیاهراب کیا

 یدلبا لستق خد یتا یدہا یذر ندا لت كصاقو یان دعس

 ف هیعاد لواو یدک هنکلس راوتعم جد نس هې ر هبص كل "واول ون او ۱

 بواموق هدنابح دی یبولعرب مچ ندم یانابس هدهندم هکیدنوط ||
 فقاو هنسهیعادو كهالادبع نوعا اصن اورحاهمرابک هک هنامربجز

 رو تم )ل ناب ز ندن زو نعص) توراو E شف هاب راد وا :

 یدتاهرلنا هللا دبعرا,دلیق فیوودی دهن یاوراب دل بازار د یا وتو

 ندنقلخ هدمن هس رولوا لوتقم ندنرهخ كنواولوبا نینمولاریمارکا
 ید هتعاجرب ند را رج اهمو ردکر ک سنا لستف یر هسیک ق وج
 هلو( -2م هد را را هلص او نأ ندعس ۲ یدل وا ض رءتم هلتصد رەل

 بوسا ھن رالاةصو حاصو هت راق كنرارب ر هکیدشر دسر هغاشمو )

 ها رارلتلوا سض اح هدعمج لوا مالا ةبقاع یدل وا رج هب هع راص» |

 دف نا ن نوجو راب درا ] نوکح هرانکرب نر ره ندرانا بوشود

 بودا بلط ی راصنا هوجو ورح اهم نايعا یدلوا نكه هدنف الخ
 هنخر هدد ند هکک دیا تر وشه ندنص وصخ كهللا دبع ىدتا

 جا نی روق هاتف هئه وجو هردجا دموح رھ تعاو ردشم رتسوک

 یتمذ لهارت یکیدرو راهن زو ناما كرارا دیسو ییشکر یعاق زا |

 درع انکو مرجیب ی هو رب شمع ربا هغ ولب بتر نداسبص دحو
 هنلتف كهللا دبع ینامع ن رج اهم روھ ج یدلبا لت3 هلناهرپ "یب ناک

 رهو هنیفج یدیا هدندناچ هللادبع ید ربثک عج ربو راب دشا صب رحت |
 هنلتف كالا دع نس نيم ولا رمان رایدتا نودا بس و تم دم ینا رم

 هبابفع لاع ند اید راد خد یهالادبع هجادرا یردپ راندا صٍ رح
 طس لوق و تاوصا طالتخاو طفل فالتخا هلوعم وب ورا رد مل هردنوک

 نوح صاعن و رعیداباز واج ن دلادنعادح هدناعع تفالخ هک |8

 میلب یس هک مر دنب وس یڈت ۲ لوا یدسناکلاب هذتف شثآ هکیدروک |
 ج ام كا pe كنس شا وب ج زیهااب یدتا بورسوک

€ 



VV ۶هک  

 تنایص یکض رع هلفم روب ض امعاو ضارعا ند هیضقوب هک ردلوا

 ل ویعم زوس ول هن اه نیس هيم روب عامسا ی وعدوب دع نمو نسهدیا

 یدو وندنصاخ لامودنک ی رسد الودع کیالوا بولک نسکسو

 نوا ه.طخ « دنس هعج یکاوا كاتفالخ مایا ناعع هکر دیش ر ا هتحص)

 ندناس یاسا ندنل وهو تشهد كلاکم لوا ی دعیح ههللا ل وسر رب

 يدجاپواوا ساخ نداد تارا و نامش ی
 یعدسبو | سسب ربسع دعب هللا لعج سانلا اهدا مجرا نجرلا هللا مس )
 اذه یلوق لوقا ل اوق ماما یلا یکتم جوحا لاف ماما لا مکنا و اط

 هربنم هک ردشلوا درا و ځد هد-ت اور رپ یدید (مکلوی هللا رفغتسا و

 یدناغاب ی الگ ءار نولوا مصحو یدید ( هدد ) هد دقیح

 هدف ها وا نج اع ند هبطخ لوا ب وي هربع هک ردلوا ځد تیا ورربو)

 ماقلا اذها نا دهان اک رعو رکبابا ناو بعص بک رم لکلوا نا)یدتا

 ةبطحل ا مناف شعا ناو لثاق مامایامکنع جوحال داعم امالا متا والاقم
 ءان هنتتص و كرع هدل اس ونو ( ىلاعنهللاءاش نا هل لعب وا ھه هجو لء

 هص قو نان دعس ب رب بوایق لوزعم نددت وکح و وکی هعش ن ةریغم

 یدلبا هلا زا هللفاغت یرازا رابغ تی دتوط ندشناج كلاهدنیلقو ید رو

 ترارح هنیرلجا نم كنيسلاوحو فارطاو كنسالاھا ه دم هدلاس ونو )

 ندقاعر هیلبلوا تواواناور ناقندنراتر ول هد هب عرب و یداویلوتسم

 هلک«د ف اعرا هنس هر هنس لوا ندنهج لوا یدااقدرف رن فاعءو لسم

 هرکصیآ لا ندرع لتقم هدل اس ویو ) رلیدلق فو رعمو موسوم

 یتا بو دیآ ضصعن یاعدو دھع یرلو دلعاب هلناما لها ناد« لها

 لهاو ) یدل وا رم بم یع* كل هداب لوا هلید هبعشنب ةربغء هشورایداوا
 لوا هنو رل. دنوط نس هوش كنادمه لها بورتسوک یآ ر تفاح“ ید یر

 یس كعک نبطرق و بز اع نب ءا ریو یرعش الا یسوم وبا هسیجان
 نجرلا دبع هدلاس ویو ) یدلوا لخاد همالسا " زوح هليا یراماعهاو

 تاذلاب هدلوف رو هتسوک ىج كس انم هسانات یدلبا جاح ما یفوع نا

 یسماخ نکر مسارم ندمالسا ناکرا بول وا هجوت+ هپ هکم یسودنک

 / ناب روک بس اله و لو-هعم یدلوا عقاو م دهم ندا وآ كتم وکحو

 سس
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 مانعط *و رفس یبا 5 يک او ارد هد روس ل واو ی دانا در دم

 یدلبق لوذسم یارکاو |

 6 اب و هبردنکساو یباقو كن هنس منشا مرکب ندنربم
 هک رونا وا ناب ی رلهف هلبا مویف یس قیفوت كم ور موخت #۴

 یرافدلغاب هلعالسا هلها تودیا دهع ضقت هب ردنکسا لها هدلاس وب |
 مود لوا هلمر اشا كراعع ن نیم ول ا ربما صاع ی ورعرل دارا لح یدعع

 دج تیاغو یداهجو ازغ مسام هلباربذغمجوربشک مج هن رزوا كرب رش |
 یدل و ارم بم یھ كرا د لوا هل نوع ك نیلام قحبوروتک هشرب یداهتحاو

 هکیدوب مکح نرولاوذو یداروتک ه هن دم بو لوا تراغو ېس یرلع ر ذو

 ندنرالناقم هکلب ردشهالوا عقاو ندنرلت رذ كنعاج لوا دهء ضقت
 تبحوم یتراغو یس یی رات رذ یرادهع صعن كرلناو ردشلوب روهط

 نینمولاربما ,دلاسوپ و ) یدرب و ناما ناک اک هرات رذ بود رداکد
 كن هبحانلوا بودیالورم«ندنتموکح هفوک یصاقویپا نب دعس نامع |!
 یدروب صدوق ید یس ادن رف مال لزاعع هک هب دبهع ن دیلو یتا 8

 لماعهد هفوک نامز لوا هک ردراشمروتک هلهحو لوا مدل ع بسنكدسو) ||
 هلی رط ضرق ندلالا تدب دعسو ىدا دوعسم نی هللا دبع لالا تيب

 هللا دعس هاک هر تسوک لل ع اعوت هدئسادا كغم لوا بولا م عاب رادعرب 0

 هر ۵ صر هک 3دراو یدلوا مقاو هلو امو هشف هم ۳و دونم 1

 هدوعسء«نا هللاد.ع دەسىداوار ےم هر د گاشفو ره یعا هك سا هکردراو :

 هيلع هلا لص تكنداعسلها رورمسلوا ید ردلاق لا هلبسهیعادقابق اعدد |
 ود (هوعد بجاو هتیمر ددسمهللا ) بودن اعد هدنع> دعس لو ۱

 یدنک ادای هکندقر و بواک هش رطاخ لد وهم ناتفولواییلدروب :

 (تس ) ردراشعد هکتن هوا نور هم هتباجا قدهیماعد رت دعس هدنةح |

 لدرد نا رسم هارت ۷ مک مد م خ رزا لابقا لاخ دیاب ر یم ۱

 ناب زیدسا هدعس بولک هثماقم تالدمزارن دوم-هناسپ # راتیاهش |
 دعس روت ضارعانداعدد ہد ےہ تولیفیراج هرم کناس هت

 هدکناش كنس یدبیلوا عناماکب تبشخ و فوخ ندان قحر |یدتا

 كل دعس یدیعا فاع الصا هکمدب رب و داشک هرترب نداد تسش ۴

 ید ہت اک[ ییا سا نا لوا هع مشاه یسهداز ردارب ٣

SRRتست سس ی  

 گو بر



 فارشاور>اه«نابعاجد نگیکنازسهک ر دیبا ال یدتا تو دنآتم ال

 یرادقم هاک كرن رب هدنناو ترمصتلهاو رس هلوا ند هالا لوسر باصا

 لادج هلا رکب رب نوا غافتنالا للف یایند عاتم نایلوایراتعا

 ردرلذعدهک هتنزرس هلق هدرزآ و هدبجش رب رطاخ كزکی رب رب بودبا عازنو
 ۶ راعلاولذلا رادب تبضر دم ۶# اهلءاهال راد تضر ناف (تس)

 ندمسلح كدعس هلماع تعرمس تولوا لعفنم ندزوسوا دوعس نا

 هدصالنش| یروک ذم غابم یویق هفلارا یتعاجرب و یدک ب وقلاق

 یروب حمل تودیالسوت هب هقناطرپ ید دعس یدلیا تناعتساند رلثا

 كرا:ود ورل, دل او نیکسن جد یسکا هل ین ویدنسآتاهم رادقهرب هادا

 كاع نىنەۇملارء| یرهلواقمو هصاخنالوایراج هرزواررحمناوذ*

 هدننسجمهن ید وسم نا بواواریغم خد هنسکیاناسهعیدشرا هنوعس
 فارطا لوا بوژاب نب روشنم ىلع ندنتموکح دفوک كل دءهسو ررقم
 رگدیاو هدتف ولوا هک ول لاخو یدتلحو یتلاباتبار دلو هدیحاولو

 هحوتء هب هفوک هلرتراشا كا۶ یدبا لماع هدهرب رج ندنناج باطخ
 یدک عالم هن رلتءط رلب داوا فقاو ه هیطقوب هفوک لهانوجیدلوا

 حاجت تابجومو هلحالصو دهزو رک و رداهب و اناددمرب دعس ارز

 نااغو رهاظ هدنسهرشب كلدیاوو ی دا تشک فورعءو فوصوم هل> الو
 یتراما هفوک دیا و نوجاما رلیدلوا علطم ماست هروج وقف را نالوا

 بواوا كلاس ههدج هوشو هد دنر هق رطیداوا نک هدندئسه

 نکاس یدلبا مايو هننام6*لصف و تایوصخ حط راد لوالي شد

 هعیعص و یوتوف رشو عضوو یدیغو یاب ردو رد ك ارس تد دلوا

 شرانجاح یک یراک دتسا تام 6م بای زا ات یدلنا طب ی طساہم طابد

 یی ورق حاجلاو فاعساو یدراردا ضرع هب ودنک عامو بجاحالب
 یفارحا تبحوم هک لدهنامز لواات یدراراحا هدههوح و یرلیئاماو لامآ

 ندیصاقاو ین ادا تواوا رداص ندنا عیلش تک رحرب قحالوا بواق

 هنشلوا ناو | هرکصذدنود رک هشت ی دکح رلتمالم قوح

 لات هللا ءاشنا ردکر ک

 + مور د لب صد جو هنءهرا لص و ناجا اب حدرذ د

 هفوک 4و یاعت هللا یر ن روئلاود نوح هک ردرل شمروتک هد اور ۱

ETN۳ سس سس  



> ۸ ۲ 
 یدقرف ی هبععو یدرب و الت ساو لالعتسا هر هبعع نا دیاو هل تمو 4

 بودبادهع صق یسیلاهاكت الو لوایدلب الور ه۰ ندنترام اناج تاب رذآ

 هرلنا بوراو هلاګاب رذآ ند هفوک هدیلو رلیداوا كلاس هنس هوش درف

 راضحاو رکشا عج رعالل الاتمایخد داو یدرویب تراشا یا ازغ
 هکیدتبا عج هتسارارکشارب هدنقو زا بولوا لوغب» هرفستالآو بابسا

 سپ یدیا غاطرب ندرومد اب وک ندملساروفوو نشوجو هسج ترک
 هش ر قبر هبقر هدش رط ءاثئاو یدلوا هناور هشناج ناجاب رذآ دیلو
 لوبویدتا تراغ هک داک تسار هب هفناط شعرافیحندد ایقناوتعاطا

 بودا رسو مه یعاب رو راد نی دلوپ ندع القو دالب نالوا هدننسوا

 لوا یدشرپا هنسحاون ناجاب رذآ نوچ یدروتک هلا یانغو ابابس رفاو

 ناب لاحرهب راهلوا هدنماقم هللاقمو هل اقرکا هکرلیدلب یسااهآ كرابد
 *هلساس هلا ناي ان ةف ذح بواک هدا هطاصم هرورضلا رارواوا

 تعحار هر ها ضم دعع هرزوالاونع یراکدتا ماکعسا ناز دهع

 دیلو هرکصت دلا راد تا ملسا لص لدب مهردكب زو كىس وراىدلیف

 نالسو یدردنوک ناجا رذآتالاع فارطا بورآ رایج قا ندر کشا ید نک

 رکایسع هلیننومم كرلنا هک هلا راذک راک د رم ك نوا یب یهاب هع رنا

 یدانکم كماکندنسهدهع یتاداع» رادتف الا یوذ شوجو راع“ ی

 یادابسو لاوماو ء ۶ بودا محف دالب دان یدلبا هناور هثناج هشءرا

 رغظهید دیو یداوا قحع هدیلو رکشل ارورمسم نوروتک ہلا دحیب
 لوا نوحیدلبا تدواع« ندنلوب لصوم ونود مغو لاس روصو

 یدلوا رداص ناہرف اکا ندنناح ناعع نیتءولارمءا یدشرا هی هیحات

 هکیداوا عولعم ولک هماناکب ندنناخنارف-ییانب ةيواعم هک وب یو ع۶
 هدنسهبعاد لاتقو نرح هلم السا لها بولوا لوغشم هنو جج رکشل رلیهور

 رارق هدنرزوا كلا أر ممبو شعا بلطددم ندجناجوب هپ واعء هلغلوا
 كدالب لوا هک ری رک نفد هل ردنوک دادعا کا دل را هذوک هکیدتا

 كيب نکس هلوا فورعم هلتعان:تدشو تعاجسو تدج هک سر ندندانجا
 ینیددلوا لصاو اکس نوتکم وب هلا هددنسد لکم د ص كب نوا اب

 دیو مال سلاو نسهرودنوک ددء هب هب واعم هندن اج ماش هاا لع کم

 فو وئالب یدلوافقاو هشوعصم یسمأت لناعع نیم ۇل ارا نوح

 ا

 د نایعا



% ۲۸۱ % 

 یرلناو یدلبا راد رح ندو كل همان بودا ۳ یرکشل نابعا

 یدلباصب رګ هت وا ڪم ھن کل هر واعم و بیروت شر سس هر راع ارلیم ور

 لاسراه هب واعم هداج مور هلدا 5 د م ك نکس یی هع رن نامل سو

 کیا نوا ندندونج ماش هرکسندناوصو هنکا«لوا هعب رنا یدلبا

 هجن دمور رادو یدلوا قم هرلنا ںولک جد ماشآ نوخ د مك

 ل وصح دارلا قفو ىلعو رایدکج هرو ف دیق یراصحو عالق
 هد راوت بتک ص و ( را بدلنا تدواعم هم اش باح هرکص ندمایع

 تتبح ندنرکشل یدنک" هل ر اشا كلا هک نیمو ارا هب واعم هکر دروطسم

 رادرکح "هداب كی یکناو رادمان راو د مك ترد ی یرهف لتا

 هن رهش طاع هد رط ءانا نوجبب>یدردنوک هداج هنمرا هلدا

 هلد ارام شع صادر مانناب ز مم ند مور یاس ور هکیدلا ربخ ید شرا

 تروصںوردنوک نوتکم هیدن واعم مداه شعا ردنا بلط ی ودنک

 نینمولارما هللا بوتکم یتنییک رھا لواه واعم یدت ا مالعا اکا یبهعقاو

 بوتکم ه هبقعی دیاو هنعیلامت هللا یطرناععیدابا ضرع ها
 بانا راذکراک د رح كب نوا ندنرکشا هفوکات یدعارعا بوردنوک

 بدب>بولیقرادرمسو ریما هرلنای لهاب عیب رن نا او بو دیاراتخاو
 ۱ تورتسوک لاتما هلام نوع ٥لال ایف دیاو هردنوک هنیدادما لز هل سنا

 ۱ یدلبا هناور هدناح طايع” هل.ارا ذکر اک ر اوس كي نوای هعیب رن ناس

 | یرکشا یدنکب بح یدشرا هبیبح یربخ یلوصو هباطوا كاا نوچ
 بواک یرکشا كنا ا۳ی دتا ںو دبا عج نوچ | رییدتو هرواشم یی رل سیر
 رفطو مخ بودا و راح هلند زب زا هرکصادق داوا قم هنر زکات

 | ب وليف بوم هش رامودق یدک یرفظو حد رانا هسرواوا رسم
 || مز هجردعتوب ررند یدیازالوا رمسم رفظو حدو لدی هدادعازب

 | ندنلوصو کانا-اسز هکر داوانالوایلواسب رواوارادتعب و عقو یب نعراک
 | یعذیاذکلد هرهجیلامت ها ءاشنآ زوهدیا نوش هند مد
 لع هلرساصتعم كأ رود سد زو هلق هدهاشم هددس هنآ رب دنوي

 ها رک شل نکند ند زوسک 1 یک فصاع خو دیکر تودیا

 بودبا ماقتا ماسح هم قی رکا رب سش هورک لوا رلیدتا موه
 1 ران السهو روصت مالتسا تيارو روسکمو مزه رانلوا فیساا ةيقب

 فی مت هک بلا ۶



CAC $کم  

 یسن ربا ۹۵ دلوا نون هراز اسم یاوما ماع رخ لا راد دل اوا رورم م

 رایدروک بواب رابزوت ءاکانرلهلوا لوغ-شم هنس انغ هکر اب دلید نوک |
 هک دیلوا ی عدم كرل ۳ دشرا بولوا ناب هذوک ر ۹1 نالس

 ناو [تلوص مزب رفظو حف وا هک رادت اورا هواك رش طتملم> هړءاتغ و

 مد ەم ندزع “را زل و صو رح مز لاو یدل وا رس٥ هلرس هطسا ورلوصو

 ناسنال سا ناو ) ی دنا بببح نکیدیا رک قا وا لا هدوصمو
 نکدصا هل هد ڇٽو لس هل. .س اوم یسهع ی 1 ) یچسامالا

 ییعا و تشفانمو تسفاسم نالوا رعد هدناسنا تعبط سا ردقوب

 تءاع دا داحعو هلواعع ازا كا یکیاو دکیدلوا عدوا

 ندیناجیکیا ورلب دکچراجلق هد رار رب بولوارج* هبهلناقهو هپ راح
 نکا ندتهج هدعوددد یرکشل هفوک نو> ی داوافات مدآدصت

 هدنسارا رلیهاش هژرا رد وک هکنوادع لواورلیدل و هباع رل دبا یوفاو

 عوض ) هست ن بح هرکصت دنایدبا هعقاوو یس یدلواثداح

 دن او ناس ندنزو a ءا هس صف ) هیاوجر ةهحالا دع

 یس ومار ع را ہل کح ( هوخا نونم ولااغا ( یدتابوردنوک لوسرر

 كال و نیسد دلا یک: نوش کرک كعا طوح لا و>او تاعر

 یر دک نوع" | طب نود ی اتو هکر دیماور زوهلوا هدنساتروا

 كنج## لامیارب زازرومع از نا تسو داپ ( تب ) زو هدیانو زو ماد
 نامعنیمولارما هکر داوا نیلم + دک ناکساسید هفیج یار زا

 زو هل تفالخ "هباپ ضورعم یب هيض ول بوردنوک هسی رب هاج
 دن اس رو هدیالع هاکنا هار واب روج, نامرف هن ره ندشاحلواو

 لواو رلب دکح لا ند هب رام تولوا ماو عبط قفاو« ت ۳ رلصع لوا

 ۵ دلم > هدیاب لوا ید واض ع هام م س ھ ولا ريما تي فک لرهءقاو

 | هل دصد دادما هرلذا یر !دفوک نوح هکیدل وارداصیلاع نامرفااطخ

 ی رل:چز لو هلکعا لو یطو لسحا رھ حطو ںواوا هجوم

 هد هل صاح 0 لاوما هک رددااضتفا ینا تو مهراب دکج ی رلتمشمو

 ید BET e نامرق باح # دو تو رھ طرمش ی 11

 هوا نوعا ےہ طد اے هددودح لواو + راد هرص> ن دعات ۶علوا

 € ید ۶ ۰



 لا

> xr $ 
 هشاج هم را هکد داواروم ام نده اح نینم ولار ھا هعس رک ناو یدلبا

 ي ۳

 هلق فورمصم هنصف كدال بلوا ینتمو هدنا موه "دخ رد بوراو ||

 چ هيس رفا هورغءادخ ارکذ ل
 هللا ی ضر نی یع نینمولارمعاصاع ن ورعنالوایسلاورصعهدلاسوب و 0 ۱

 ی دبا د سعود ود> هج هک یدعس ن هللادبع هل مماهنع اعا

 لوا خد هللا دبع ی دردنوک هنسحاوئو فارطا كنتکلم هش رفا
 هضرعت هداب ز:رابد لوا هلبسس یر کک كرلنشد هرکصندلوخد هتکلع |ا

 یداکںولود 4۰ را تیهلوارد اق ۰

 + روناوا ناب یعیاقو كل ی ایم رکی ندن رج م
 د هک رابم *هکم هل دصف هر هنع اع هلنا کرا ارم هدلاسوب

 یدلیایسو فاوط بولوا لخاد همارا دج میاد یدنک
 ما رطارهصسه بولوا عراق ند هر مدصعم ندنعواط قداص 2و

 كما رطادعس نوحا ارحاو ذافنا قصو یدروب صا هنعیسوت

 ىلا ندنرکاام هل را-هد داخ حاقر نو هاخنالوا عداو هدنراوح

 یزنکآ ورلیدت | حب لار طاخ بیط ی رایضعب ندک الا باعا ید تا
 عاتماات یدرو بودی بضف هرانان رولااودراب دتا ءا تھا ندع

 یتیم راغ كراهناخ لواو رلب دا مده بولا ندنرالا قب راهناخ كرلنږا

 هدن راک دت اناغفودان رف بواک هنناقكنا قلخ راب دليق طوبصمهدلاسا تد

 بودیا باطخ هراس وب لواو رای دا یف سویحم نس هلجات یدروم |

 فا رڂا رس نوور ونک هند ودی د.عاد و ناتطخ ۳3 یدتا

 ی دبا زکر دلیق ہدع اسم بويع اداذعو اغوع هدک دت ادا رھ میسوت ۳

 هللا دیع یعالارخآ نسردبا عاتماودا ع هل واکب هکیدلوا هنیدو

 یانیا هند یاعت هللا یضر ناعع هدلاسوب و ) راب دن اعب حد رانا

 لواو ی د ردشرا هعدعت نحف دونطا رونا شات بودا ما هصاعلا

 رلیدتا اس ملص لدب هرقف لاف زویچوا كسب حوا یسلاها كتكلم
 صامعاایانا سَ یدیآلخاد ودنس هطخاص »م زلنا نورزاک رهشو

 هعمل لوا یدردنوک هن رو چ رع هعلق یبیدبع نای> نمره
 یدیافورعمو موسوم هلکء د خویشا افعلق هدننا يه یسلا ها رابدلوا



 هر
 هعلقر ههلق لواو ید زرد ید دیفس رد همان كن هعاق لواو |[

 ی دار روا ینهد ةاواس هلناویکو ناوبا هدتعفریناردجو ناي هکیدیا
 راص> لاطایف ید شرا هاب كن ههاقلوا یرلناوج كن ركشا مره |

 شورخو سوجندروغارب بودار 12و ا اج بول وقهکنح ندنقار طا :

 دیا ڈک, دهع باح ابصدا هک <( عارصعم ) مالا ةا بولا

 جد باور ال مت دبانعنومعب ۳ سا هو تناصحلوا یهعلق لوا #

 ناعح هدلاسوو ) ةسطاو ةياقولا هدنعو ةلاو دا هل رایدلیا ||
 دن ر تودآ لزعندشع یبارخرمصم یصاعن ورع همع لاعتهنلا یر

 مامز كرمط> ماو وی درو بصذ جرسیا نادم سن هللادبع
 كن دونحو شویح ثاکلا«لوا نکا ی درب وهنرادتفا ؟هض و یرابتخا

 دلو نما صتخا هدصاع نی ورع هرزوا قیاس رارق هن یتیلرادرس

 مفاو اوسو ثداوح یه اطقم یرلکد دزالواهدنفر تگ یکدا

 ی روعا كن راز تواوا ادب تع رام ور علم هدنرلارا هڪ داوا

 نیول ارما یرلمالک لّعْسمییاکشندنو رو رلیدلوا ردیالالخاو رمسک

 یصاعن ورع هکیدلوا رج "اکا رمالاةقاع یدراردنااهناوضع هناغع

 ی دس ن هللادبع نودا لوز غ۰ ةيلکااب ن درهم تکل ع لاغشاولاعا

 ی دلبا نانعاا قلطءهو لعسسم هد هب N سعمهروهاو لاعا ماه

 ی دتابا هر هدلب لوا یماقاراب بواوا هتجوتم هب هنن دم هرورضلاب ورع

 ه دنس ھيس نیهزامویفامو یوئوط رابغو قا فن هدنلکوک ندناعو

 هلکعا تبیغو بدیع نی راوط او لاعفا كراعع هر هيك لاسهد یکیدروت

 هدد اکن هات تواو لاک ییوادعو صعب ا یدرر و ناتوبآ

 حدا تح صلو ی داوا رم هنفارفو قالط كنس ەر كنا نالوا ||

 یزو دس ییجالوا عرفتم تبقاع بومعا لوبق هليا دوناج ییقشم |
 د وا نا: ورکذ بب رق نع هعشرب ندرهنسذ لوا میکتنیدلوا عرفتم |

 ی دناوا حد ام هی رفا هدلا سول و )یلاعت هنا ءا نا ردکرک

 زوله دعس ن هللادع هک هددش اسهنس هکر داوا یلیصفت تالاجاوب

 ی دیشم ردنوک هنسارغدیش رفا ینا هنعهللا یر ناهع نکیارصم یدنح

 ب کم اکا ناک تب ورب ی دیشاک بوئود بویلوا سسم حد
 ماتهاو یس ی رادقم كنفاط نوعا یعق هی رفارکایدتا بوزا
 r زن

 < لذو #
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 ا ی ن ن کان یا تاسیسات سنا تن ات خا

 1 كاف لد ال,لوا كسا رواب هدیآ حد هل رطرب بودیادو هم لذب و

 زا مفان نب ههادبعو نوساوآ كنس لفللا قب رطیلع ىسخ كنس

 وا رما هتعاجر رب یی راحنب عفان هللا دسبعو یسیقلا دعنا

 74 یه ر دا هلواعنا تواوا ىج ۵ دعس لک هللا عات هکر دروب تراشا

 لاپ ندن رادوجو ثول كرافک ی راد لواو را هراو هش رزوا كنکاح

 هلسحوم ما هرکصت دنراکدلک هربرپ هزلاد,ع حواو س ز هل. رهاطو

 | كتكلع لوا نوح رایدلوا هجوتم هشئاح هيث رفا بودا تقافر

 تمظع و تک وشو شوبح تک كدالب لواراب د شرا هندودح
 7 راده هدنا ما دقا هلوخد هسحاوت هيون روا ءاس هنن طال سو ماکح

 ا هدلاسو و ) رلبدستیا تعحا م هلدناج رم صم نوکحورک یب رلمدقو

 نکع* هرزوا تم وکح هي ردنکساو ربصع نوح دعسن هللادبع

 هندناح خش هب را توردت وک بوتکم هنأ نيم "ولا ريما داوا

 بودا ساقلا دا دما ه دقایس لواو ی دلید روتسد هک« < کا

 ۱ یدلیق هو الا راد ص ورع ساداعا روقو وددع ٹرک كرا دلوا

 هلا رانا هدبابلوا بودیا عج یراصنا هوجوو ی رجاهم نایعا نام

 | یدعسی هللادیع هکر اب دتا قافلا هنیرژوا كلا هاتر ک ابو دیا هرواشم
 | هردشرا دادما کا ندنناحوب بوردنوک هداهج هنرزوا یوق هیس رفا

 هلل !دبع هداج رےہ نودا بالر هوبا کشا ر نا نیم ول رمها ءاش کا

 هلل اد. عو سابع ی هللا دبع ند هاڪ فارس او یدردنوک هدادم و دعسنا

 هد ڪس هللاد ع بوراو ر کاوو رب دبا درشل لوایراب مغو رعنا

 1 هدب رط یاثئاو رلیدلوا هئاور هندن اج هين روا ٥ رک صد درلو داوا ق رم

 هعاعج اود بولوا ق دم هرلنا هلتعاجر ندرلنا سید یا هع

 هنتکلع سابارط برق هب ره دودح ن وجو رابد رول هاج ل نعد

 ا تهدیرلنا واوا ق الم دهورکر ن دنرگشا مور هدیحاوت لوا رابدشرا

 دیش رفا هدنامز لواو رل.دل وا لخاد هتکلم هیقب رفاو رلبدتا تراغو

 || ههطندسسابارطو یدیا صهر مان جرج ندنف رط مور ضيق یکاح

 مور یتحارخ كد الب لواویدا هد وکح تحص كا هارو هلن دو

 هد الب لواو یهجو هف رطاوا رلنالسم نوح یدرردنوک هثهاشداب

 | هدنامززا بواوا لوغشم هعج تهاس لاحردیدشربا اکایربخیلوخ د



AT ¥هک  

 رش و یداک و ڈراق هم السا رک شل بو دیا و یرک:زوب
 رکشا کیا هدعومر نالوا یسهقاسء دود تالدصک رب ونوک رب , هب هلط دش |

 توردنوک لوسر ر هنناو " رج رج دعس ن هللاد.ع رلهد) وا 5 هش رب رب

 كد يا ره رمجرح یدلبا توعد هنوف هر رج دوخایو ەم السا یا

 هرورضااب یدایقابا ندید ع رشمکح لو بودا عاتما ندنما لا
 كن رار رب رکشل يکيا لوا یرادقم نوک قرقو را در و رارق هب هب راګ

 مقاو هددعتم بورح هدنرارا بودیا تعاقا هد هضو» لوا هدنس هلباقم

 هراهنلافصذ “رادان ندستفو یعواط كاتفآ هدنرانوکل انقو یدلوا |
 تالوص بو دیا طا یهلئاعم طاععو هر را طاس كد هنامز یلوصو

 هب راح نوح هرکصندنا یدیاررتسوک نکش فص تالجو نکفا دره ِ

 هد راع اکر کشا ودنک بودبا تعارف ید-یلاق یرللاحم ه هحراطمو |

 ناهعیراربخ هلفلوا دیعب تیاغب ندعاللسا دالب ویدیارارذا تەجا ره
 هللادبع نا نيم اريا ءان اکا یدیشلوا عطةنندهنع هلنایطر |

 هل. ان لیتر بب ز نیا یدردنوکهندادء لرکشا لوا هل اشک مجرب یر زنا |
 اهافنایدشربا هنرکشل لدعسنی هللا دع هدنامززا بودا كولسو رس |

 رانا سیداوا مقاو هدشلالخیرلانق هلبا راک رالاصتا همالسا رکشا

 لصاحرورس ماع هب رازورس مالسالهاو رل دتا رسکت ندنحرفتباغ |

 روسجویرج هنرزوا كل ریجرج بواوبتوق نکیاراشلوا فیع طو یدلوا
 ماش ار نان" د ¥ یور دو٤: تالفزاتاود چو اتسود (تسر) رل, دل وا

 هل دبع هدنسارا م السا ر 2 ارب زن هللادبع 3۶ یسدرک رب ناهجزاتیکن

 'ریجرج هکر لیدتنا یدلبا لاوسو صعت ؟ندنلاح كلا كح روک یدعسنا

 هد اف نشا دەس نب هل ادىع ےک ره دکنفا ر هز اوآرب هدنرکشا ودنک ح

 اکا د نب زق ودنک و هری و خرسراندكي زو هلیعر ماعلا اکا هرونک |

 ندنسهکر ەھ هب رای ودنک هلکع ا عاما هللادب یخو هيلبا حاکندفع

 هاو دعس ن هللادبع رب ز ن هللادع راد د گیج رهاظ نون وط ف

 یدشاو یدرنسوک راةلرادلد بودیا لاوس تب رطاخو لاح یدراو

 هدنحا لرکشا خد نس هک رولوالصاح هاکنایرادن لرماوب هللادبعاب
 هل کلوب « رونک هکاب نشاب ربجرج معکر ه هکنسرردتا ادن یدانم

 یمهب راج كنایریق لرمجرجو بواواییغت كنانولا كيب زوب ندنءانع |

 < هلوا #



 هک ۲۸۷ %

 یب دوب دعس ن هللا د.ع هلو | ضصوءم اکایمو > یکم كل رمجحرحو هوا

 اکاو یدلوب لززتو رأت مظع ندنسادن هلعو لوا كن دانه هدم السا

 ك رکا ودنکاماد ه دیماه هژر اهم تواوایوت,«تشخو فو

 هکیدرروب قارا ندنرکشا ودنک ےک لاکو ید رروط هدندرآ

 ندنوب یدیارید نوساواولیالوف هفچاق هسرولواقاو رسک هنب رکا
 هعدخرب ءان هنن رشتب دح (غعدخبرطا ) رب زن هزل !دىع هرکص

 هلدا رارف اکو ډ هللادبعاب یدتنا هدعس ن هللادبع نودیا رکفو بدت د
 هاارافک یدمرب و هنر وربندنامز ردقوب بولوادتم تیاغب نکی-یا

 هزات هرانانوک رهبواوا لالا هف رهو لابلا غ اف هدنګایرلتک لغ یدنک

 ندنتکل#«نالسز و ررولوایوقو رماد هه راع هلک را رادا دما هزات

 هکر داوا تحصع رش ربا ےک یتق هزب ید دم كرنا اھو نغاربا تیافب
 هکتسردیا هش هن راتلو! لاتفو تعا لها ن دنلاجرو ل اطا تلک رکسع
 رانا هد رک: دشا مایق هلاتق هدنس هلی اقم نعشد هليا رانا راسزپ ن راب
 راهلوا هدامآورضاح ه هلناقهو هب رابوروط دص رمو بقرتم هدنرارداح

 جد هراتک نولک هرم اک ر کل بولود بودیا ماگ یی 4 را هلدا راثکزب

 هدنرا رداح بوئود بولک لالمو لالک هرم لاک ندل اتقو هب را
 هدامآو رمضاح لوا هدنفویرلق دلوالوغشم هتح انسا بوزوح نر راح الس

 بولواراوس هخ رلتآ هدرا هه ماشآنوخ ناریشو مالسا لها نارلد نالوآ

 بواک ق فاوم هر دهنر دوب هک دیاشرلنو اکو د هن رزوارافک ندزوغوارپ
 ی هللادبع هلوا لصاحرفطو ےف بوس EET دی ندعحیانج

 هلج را دعا هرواشم هدبابلوا هلدا هاڪ نایعا نالوا هدنرکشا دعس

 نوک ی ترا رایدلیق تقفاوم هرب زن هللادبع یودناباوصتسا یا روب
 ےس مای دابا راهش نکا لرکسعناسرْف و رکشا ناه" دهس نب هللا دبع

 ژرداج یب رلتآ ولرباو رایداوا تصرف تقو دصرتم هدنز هوخ لکو
 نعد هلبارکشا راس دعس ی هللادبعو رلیدتوطایهءو رماح هدنراوبق
 هلا رلیهور لد هراه:!!فصا ندم ع واط بواوا لوم هت هر راحت

 هلکع دهلدابعلاترح كلجوډ هکر والوا تباور ) رایدترا دعظع هب راع

 | هلل ادىع یبصم تل ؟بعرس هدکنح لوا ارز یدلوا یورعمو موسوم ۱



¥ 3 
 هلل ادبع کشل هني وی دنا رومعم هژدا کلا رکشا بلق بولو | قلعتم دعس نا

 هژرهو دد رو كر ز هرلاد ع رک ھل “هرس لهو یدیاروصتم هلنا رعنا

 یراج هلن اذایادنتامان هک ینابز مالسانذّوء بواوالخادرهظ ءولص |

 رلب دید كمك هن رله اکر ارذ بولود هرزواهدوه»متداعرسور یدال :

 لوشات راددروئرای هب راع هل ءاع دح بویر و تصرف هتعمجا مرلناسم

 راثک رلیدتنا ماراو را و مدیر هم وام اعم توودقد رَ دا نواب روا

 سد رلد دا وا لو دنحار ه دئح اسا رسد توراقیحن راحالس جد

 مجد ندمالسا هاکرک-لیکروءو مطعروشرپ نانزاغوروزرپ ناسراف لوا |8
 ههاک ر کشا لارج رج ںوھیج وک هلداراح الس نیکسک و هلو ارز آ 1

 یدیفوت لاح <A افک تر>و هك ااش ن هداالضرب رافک راد دلکود

 لوا ید رل اسم رلد د: وط یاو رارذ بولد بچ کر هرورضناب

 لها راددفارب رک اله اخ راکدشرا بواواناور ندع کال ذاح

 یدلوا لوعم هدنلا لرب ر نا ریجرج نواوآلصاح نداعسو رفطهم السا

 یسلاها ك هداب لوا بدنا لور هب هلطیبش هردم لوس 5 ها دعو

 لواو یدلبا حف ییهدلب لوا هلدا هلا تسادع نوعو یدل هرمصاأاګ

 هد هجوم دالر راس ندمور کلم هکیدلود لام رد لوا هد رهش |

 كسرافرب هکیدبا هد هبت عرب یعانغ ترک رکشل لواو یدیا راشءالوپ ۱

 راد كيب شد و ك هرک كب ص لدب تودنا هطاصمیسلاها هرم رفاو

 زد لار جرج هل ج وم ید ودع و لوپ س 5 هللا دء.۶ و رل دشا ملسد

 ینیرایخا كحوتف وب و یدلیا لس هرعب ز نی هللاد-بع هل رط لن

 هنتم دخ كنا نینمولا ما هلبا ریب ز نی هللا دبع یعانغ سو |
 ج واو لیتر لوس ی هلذ | لرع هک ردزا-ذمروتک هدناور ( یدردنوک :

 هيفي رفا نا نینمؤلا ربما هرکصن دنا بوئوط ماقم هد هیقب رفایآ |

 کوس ی هللا لہ بور وید صا وون هودا 5/1 هللا دع ییامو کح> :

 ا هللاو ید هربصع تولود ۰

 4 ندنرع 7۷



 هک ۲۸۱ %
 تست ست شد سست ی سس و سان نیرو ج

 0 د روناوا نا یجباق وال ىج دب رکی ندر # ۱
 هم السا ف رصت تع ۲و هين رفانوج هک ردرلنهرونک هدتاور
 عفان نی هللا دبع هنع یلاعت هللا یضرناسغع نینم "ولارما ی داوالخاد
 ھا اح برشمآ ی دروب تراشا هد ن عفان ن ههاد عو هنص) انا

 و برح باسا كرادت هل وه نامرف جد رانا هکح رکے

 هلا راذڪڪ راک راوس هدانز ند کے نوا بودبآ شد ھهج

 ننادنآ ندارد ور هلا ىف اغلا ك رلئاو رل داك هش رهش ەر رب |ا

 ۱ رل درس وک لاتفو ترح شش هنسلاها كرابددلوا توراو هد رزوا

 || راسکنا مالا هبقاع بواوا عقاو هللاقمو هلداح قوج ندنیفرط
 تراغو بهنولنق هرزوا طارفا یرکشا لوایدلوا مقاو هرافکر کشا
 تکلعتعسو نورونک عسل رق یکلاملوا هللا یهلا نوءورایدلیا

 ناعا ق راش ندق رشم هل رابتاع 3 لر زرایم لواو ی دریک هلا

 | ىلعس ك رارادمات ناده اع لواو 9 دل وا ناناعو ره ُط هدب رفع دالب

 هب هم لم هلعانغ سچ ید < نی داوا مداو یچاتعم i كرابدلوا

 هللادبع سادناتیالوتلانا ندندناح نا م۶ نیم "وللربعاو رابدردنوک ||

 ناسعع نم "ولاریما هدلاسوب و یدلوا ض وه هنرصطا ن عقاننیا

 ی دروتک هش رت ىح (کلش ام هرزوا هدوه ود هر جوک یلاعدهللا یر

 ٭ روناواناب یبافو الب یجب ر کسی رکی ندر #
 هل كى هب واعم ۵5 یججوازولواندنر عگ هدلوقرب وهدلاسوب هداوقرب

 نینم ومل ارعا نایفسیبا نی ةر واع ی داو ارم م ىع كس هرب زج سربق
 راصاو یرق لصء هر رب هدالحاوس مور رحم ۵ :دزادمات هنگ ۱

 کدنمكولارمما رکا ردنک«لوخ دولوصونداب رد قد رطهدالبلواردراو |
 هک و لاحو مکج رکسع هب رزوا كموقلوا ند لونان رد هسرواوا یزاجا ۱

 نوا ص وصخ لوا هدننامز تف الخ ندقورافرع ترضحهب وام

 نود ام a وک لوا لدل وا روصم رطح هدا رد رس بودا ناذ,تسا

 درن ارد باا هک سک: اره( تب )ردراڈعد ےک ید ہٹ مالوا صخر عو ۱

 ربدنورایسب لم ان روتلاوذ هصم اد دلم د خدشا ند وج #

 3 یرکسع هدرفسو هکندزاب همان اکاو یدر و تصخر هرکصا درام

 # ۷ ۶ < تل



۸ ۲ 

 عوط ودنک نس هل فرم یرلنا هکاب ا هع رقو نس دیعا تاع اا

 9 وسمو رو دع» 0 رصد و س هروتوک هل ی راندا را تا هلءددعر و

 ودام هبارغ وسانوح هر داعم نسهدنادا دماوداسما هد a صنالوا

 تک وشو مام تور ؛ بودا بانرت یار تخم یدلوا ص> سم و

 هداعو ی راغغرذواو ی دارا ه> ول هه ور دالب باح هلا م 2 او

 ید نداعصاو نام تف مارخما یمهجوز كناو تماصاانا
 ناور بولوا لخاد ها رد هلا ادخ مانورلددبا هدرکشا لوارا هک هجن

 فح وابا ده هکر لب دالک تار را هتیقسح اورب هدم هنروا كلاب ردورلب دل وا

 نیطنطسق ندنکاح یس هرب رج سربق ی دیا ولم هللا وما سب افلو
 دحا ی راه یفس لوا ماع یدتا رها هب واسم ىدا ردک هنناق لقرهنا

 هل اراک هدر ورک هدارشلوا راس هصءلا) رار داف ط.وصم بودا

 عانغو دحب یانابس پواوا رفظهوروصتمو رلیدتناراهب را هدرب ىلا
 هرژوا كعا علست هلال ترب هنسره هللا سریقلها رلیدروتک هلا دعیال

 هدرادد لواات ی دردنوک تعاجر هر واو رلد دلو الص هریشک اسب

 لا وما وان اسو تبحاصم ۵م السو نما نوحو رلیدابا [ندعسرب

 نضع ماع بودا را هلحاسنداب رد.دلاح ی رلذ دل وا نراعم هنونع

 یرنک اوهدا لاف دک هرکس رنک و مالع نر ڪس ها رلبدا وا لوم

 ی دبا رازق هرکاب یزو دب ندهل-ج لواو یدیا لاججو نح بحاص
 كن هرب زو و یدلوا حوت د یس هر, رح سو درهرکص) دنه3 سرو

 لوا, ات سا یدرروا مدندناواس» هلا هه ۱۳۹ "هر رح یسااب سو مانع

 ی وتف رابخاورلیدسا تمد نالا ن هرکصذدجارخا نسخ كعا غ

 نیە ولارمماهدااسوب 9 ( راد دردنوک هناعع : :ث. ولا ربما هل اد ساجا

 تداعو یدشاح وزت بوروت هحاکن "هلاح یی هصفارف تش هلئا نام۶

 هدعل یدلوا راه هتاود ج ءادا تودیک 4 هکر ابمهکم هرزوا هدوه»م

 لواو یدر وب يا هی یلاعء(+هدلاسوب و)یدروبتدواسمهب روم نن دم

 یدلوا فورعهو موسوم هاک ءداروزراد هرکص ادق دناوا ماتا لاع یارمس

 هک روناواناس یلاقو كال یک زوةط ییرکب نادن رک 3

 ی ° 1 نالوا ی رلک اح قلح هرسع) هج وق رات له ضعبهدلاسوب ۱

 نا نیتم*ولا رمما رلب دروتک تیاکش هتف اللا رادندب رع الا

 6 یطر #



% <1 $ 

 یدک راد لور یس سرک تنکلع لوا یادت لاما و
 رلیضب و)یدللا بصن هت رب كلا یرماع نهللادبع ىلغوا یسهلاخ

 راب وار)ردشاوامفاو هدلاس یجندورد یعرکب بصذو لزعوب ه-جاوف

 ینب داوا ضب وف .رماع ن هللا دبع روک ذم هرصب تلانا هک رر دیا
 ند اع 1 رگ و ی رعشالا ی“ وهوا هکیدت ارعا ن روتلاوذ هدعانا ۱

 نينع "ولاربما هدلاس وبشاورهلوآمباتو موکح ههللا دبعروک ذم صاملان ا |[ |
 نالوا یرلباوبودیا ضقن یا۶ و دهع سراذلها هکیداکربخ هناقع | |

 هدیلاوح لواورلددت الو یهللادعو حورحهش رزوا 3 روم ن هنادبع

 ۱ ۱ هاکرکشل هدنسح اوت عطصا سرفرگشا بود ارارف مال سادوئح نالوا

 ناعو هرمصاات ی دروب تراشا ه صاع هللا دع سد را ەزود

 ءاقتلا هدندو دحر كط صا وهجوتم هنيلفا سراف بودیآ عجب رلرك- ثا | |

 هد هرمسنه ی دا یل سا "هدرب وا هدم الا رکشا ږی ید وا عقاو نيس رف ۱ ۱

 حوا نالوارک ذوب و ی دا نیص> ن نارع هده هدم راس! لععم ۱

 فرشم هلبااسو هيلع هفا یلص هلا لوسر تمدخ و تبعک فرش را ڈک | ۱

 هکلت وشیداوا ع و مظعبرحو دیدش لاتق نی رفلا نید و ی دنارلشلوا

 یک نازخ لر ی رلشاب كررورس قو> «دنامز لا ندراهن فصا

 تع نه سرف شحو هبلغ مالسارگشا هللا یهلا طرفو ی دلکودءرب

 فیساا هی بواوا م السا لها ماقتا ماسح *ههعط یک ا ی دلوت

 حوتفمر عطصا هعافیدلک> هرز بولوارمسا لوذٌحو لیلذی رلتالوا

 بود جوک ندماقم لوا هلتنکمو تک وش ماعنب هللاد,ع بولوا

 ضقن ید یسلاها كرادلوا یدلبا هج ون تضهن هتنالو درج اراد | |
 كرا دلوا هلهوجو لها ی دیا راشلتق درنو ناصع بودنادهء

 ی رهشروج یدراوهن رهش روجندارالوا یدلو ارسم یکی جد
 هک رد هس رزواكا ید هفاطرب وژربدردزاررشوداب زورعف دارم هلکع د

 ید کالا هرکضند اقوا یو دو درهلشر نفنلاجانامرک
 ربخ کا هدانا یکیدخا هج وت هن رهشروج هللادبعو یدلوا رسم یبه#

 د رط هش بودی ادهع ضقنرا رکن یسلاهار عطا *هعلق ەك لیا یک

 ی دیشه راوبی رق هنب رهشروج هللادبعنوج رلیدلوا كلاس هنب راهیدر

 ۱ یخ سد سس سس و یا مر و سبب شد تاشو

۱ 



> 3 
 لات اد ردتا بصا راقم بودا ہرصاح نسل اهاو یدک :

 یدلیا حة: ونع یراصحلوا هادی ی ادخ نوع هرکصاد د دشت :

 ندجلف یدیارلشادرمو تەن هکنغوج ندسرف یاسؤرو فارشاو ||
 قسمن هطیحاهرکو اعوط ییعضاوممکا كسرافتکلعو یدروک |[

 كوتفو ور, دلوالیاذوراوخ هم السالها هک هلءونرب یدرونک ریل و ۰
 ند هفالځ ارادو یدردنوکه نامګ نینمؤلارما هلب راسجخ مانغ نیراسخا |

 ی دبع ناد نب مرهو یییرکشی نای> نب مره هکیداوارومأ. هل وش |[

 *هلجو یب یمجناجرو یدشارن باج مو یدشارن ثیرحوی |

 ی دروب ع.سوت یب یوې د ج۶ هدلاسوب و ) هلیق لماع هدسراپ د الب |

 هبعک *هناخ مج هدلاسوب و ) ی دلبارورماش اس ینا و حرش كناو ||
 ن دت لها نایعاو ی دلوا هناور هر کم بوعي ند ۵ دم هلا قا :

 تففاوم خد هورکرب ندراصنا هوجوو رجاهم راکاو تعاسجرب |[
 | ی دتبا لو زن هیانم لازم نوچ راب دنک هلیب بود راتخا تقفا محو |[
 یارطا تدجاح ماوفاو رب دروو هدرپارسرپ نوگایدنک ات یدروب و :

 ظ وظحم هل. اصناو ناس>او م اعطا بودیا عج هد هد رپا رس لوا :

 ه دنررظن كلاس فارطاو كلا قارشا نطلع تعثحو تهباویدایف |[

 حاد تااغی هدنناق یآداو العا یضوو گانه ولاریماو یدنلحو :

 ن دتیلهاح راعش یک رحو عضو هلو فاوا ار ز ی دروک شوخانو |8

 هام رب ندسدلها رک هد لواا ندا نامزو ی درارد ادع 1

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترمض> ی ديش ماعا مادقا هرهالوا ||
 هدنسا رک یی نوا كررمضح هللا لو سراب هکر بدت | دک نیک هانم ۱

 ندنول ویدبد (قسنم جانم نال ) بود احم ترض > لاروق هوحرب 1

 مانا هشيم قورافرعو قیدصرکب واو یطصا دم عاف ع دیسادعام |[
 یدیارارالرق ت هکر یکیابو د ارصق یزانولتهک ر تر د هد هوم لوا هد ||

 ی می هش رط لوالد هتقو لوا ید هنع هللایطر نا نیم ۇل ارماو |
 یدا.ةزاغ تعکر ترد نویعا مصق نوکاوا یدردیارمصق بوتوط

 یورعهریغ رها لوارلبدبا مالا یافرظو مانا یافرعهک یتعو تافرعلهاو |[
 هرورمط لب ناعع نینیلارما رلیدتنا بودا دع رکن ندنشولارما

 ماعو یدابا تاکترا :ه صار فاع هر ید هو سه تف سا

۱ 

E 



  ندنرلاکوک بواص ندلالج و ها ناصقن ناسا یاسا لوا کا

EE:فوع ن نجرلا دعو ین رم ید ردا یوار ( رلیدتا  

 ۱ ت الص م ا و ندهدرپارس بے توراو ا5 5 اعکنینواارمما

 هنع هللا یضر ناعع نيم وم اربا رل دا لاؤس ندنمجو كن هیضق
 رج هن اوج 4 شمالك بوربدلاق ندات روا ییس هیضد یبصا هدو ارس

 مب یدتنا بوریو باوج هلمجوو, هنسهیضق تالص ماهاو یدالیق
EAسان ص ء۶! ندتعی دا وا ماوما هدقاط و ندیکیدتا اا لها  

 رشک«ا یرازاسم رسصعورهأخ 6 دئع> عدم هکشعارار د بوشود هطاع

 1 لها هدهکم ناعع نینمواارما یدیلواهداز رز رداکد هداز زدن

 ره نکا هدنکح موم ید نکیا راو ییاوما هدفناطو نکیشغا دانا ۱

 4 یرلءهوآ ول كرلتا سا یدزا ا ا N یر عو رهط ےس |

 ِ توکار تار بودی ماعا تبولو نوعاعفد یلطامهوئوب بواوا و 6 #٤

 : یدعا فوعت نحر لاد. هاو یرالام هکعد ردلکد هداژ ردتعکر |

 : قج هلوا مصاو ثسءو محک لیاد اکسس جہ هدالک كءددرو» الا و

 هک زاوا لیاد اکس كءادروس ويد هام هد هکماما ردق وب دا
 ۱ هن ره

 ِ یو تدس تغااحات نسرداق هجا رحا یکلهاند کم نس هلبد هک تو

 كهداط اکشن اک كاکدد رد راو ماوما ةدهداطاما نسدیل وا ولا

 ۱ یطاغ لوف هلوةموب سان ضصبوردلوب هداه تالاو ڪڪ حوا یلارا

 نیهش "ه دیج ترمس لید بجوتسمو هر د څ هيض م هقدر طرف بج وم 5

 ٣ نس سم اکر هکر دنر رب ول یدسا ع لاسعت ها یر نا-هعردلکد

 یدک هنعانوقنواوا هرمدنط ندنسلح للاعع نجرلادبع ردشعروک

 هنوک هل زا تک هکو دنا لاوس ندنا تولک تسار هدوعس نا هدا و و

 هرمآ دنن رد هد ورش بجو نیا ات ی دتا د ووم نا یدلید

 هلعاعصا یدنک نت یدتا نجراد,ع مدلیف تمک زر تردبودنا نعیاع

 1 نوعا مه د قلاع ہرا جدا هرکصذ دعس اما مدیشلبق تر یا ۱ |

 | كرلتمط هدم یراکدسامدنمح ناُغع كراتعاط هلو عالیف ترد

 | لسو هیاع یاسمن هلا یلص ریمغ تنس قالخ هکندنا هیصق یکباوب یلوا



 هک CA و
 RRO ESTE وه

 نده تولخ و حاکن دوع ت روع لواربدرونک تروع ر ا 1

 هتل وا جر كلا ناعع ید.شروغوط نالغوار هدنما-«یآ قلا
 سلع کک هدقدا وا فقاو a۸ لوا یل رح لع یدلبا مکح ۱

 لمار هدنصوصخ جریروعو رکا نینم ولارمعااب یدشاویداک هتفالح :

 ردشء روب هددیح نآرف یاسمن قح ارز یدبا بسناو لوا كسروب |

 هک رسا ھم هکرک تب او لح تدم لاو ردشعا وا قوس هدناس :

 لقا سب ردلب یکیا رد (نیلماک نیلوح نهدالوا نعض رب تادلاولاو) ||
 ناعع ردٌشءاتلوا مولعء ایفن یساتز كنروعوبو رد ا قلا لح توک و

 نالوا لکو» هجر SEE الم یتامدعم وب ais نلانیمد هللا ید ۱

 ليه هدجر یهفیعض لوا هکیدردن وک صح جبع ننه |
 5 ا فن ۳۹ ا 1
 تص رو تب9وو یافت ندلاراک رکل یدشرابوراو صخلوار ادعا 2

 ده دن # دنھدںار ھ سال مزا سا هک وراد سو (تس) ید. .تلوان و ۱

 3۴ د وب كار همش رک می ۱

 د رونلوا ناب یباقو كلب یحزون وا ند عه #۶ ۱

 لوترمم ندنتموکح هفوک یهبقعنیدیلو ناشع نیتمولاربما ءدلاسو |
 یدرو- صاصت>ا هن راما كل ەيح ات لوا یصاسعلان لوس ۵ ر ںولیڈ 1

 كن هفوک لها یسادص یلا-فتشا هرجخ برش هکیدالوایزع بیس كناو |

 یدلبا صرع هزاعع ۳ ۳ وتم كم و طه وب تب واک هر دیک هلن دم

 تشرطناراب تسج #3 امربیدمآ هلا یو سد“ زا شود # (تی)

 بود اراض حا هر ۵م ا نیرولاو ذ ءان اکا س 1 %3 اغرب دت نڑ ادب :

 عو” ۲ دود دل و رخآ یدروس صع و شدتعد یحوصخ لوا ۱

 ات هدنسار >ا برش یلب >> هلغل وا ق ! ونظم E مع نینمولا رمما ن نالوا

 قلخ و یدشرپا هنس فن رھ نیم و مرد ندنط دن هات یدلنا فوتو ۵

 نعط هد اش تنا بو دنا لج گم هاهو کام ی اع قواو

 یدنک یننرازوس قلیغ كنیثم ولا ریماو رلی دلت ازارد یناسا تیعو ۱

 کا نلک ند هقوک لوا نشمولا رسما صالا ةد زار داب وس هدنسوف :

 | ددیلو هکیدتا لاوس ندرلنآ بودا راضحا هتعوکح ساحیبیشک |
 هک که

 ۱ هه تا

 هک لوا #



¥ ۲۹۵ % 
 رل:ا یم وک ودروک 4.۱ ؟نزوک یدنک زس نکیدګا ی دیلم ب آ ل وا

 ردنا"و رجو روا شیر زوعش ینکل لدءروک ین کیدا رز رل ها

 اکا یدروب هیاضن رم ىلع ناُعع نین*ولربعا سد رلیدید لدروک

 یدروب نواشااکا ین رم ترصح یددا اشا هدساک لوا دمو

 ردب بوما وادا 9 ا هدازهاش هلو ت» هک ی لوا 5

 هلن دبعبأم تیالو هاش (اهراف یلوت نم اهراحلد) یدتا هشراوکرزپ

 كن خراون لها ضءبو) یدروا هرد قرقهدیلوات یدرومب هرفعج نیا
 یاآرشهع رج حاقرب بودیا الف اع ی .A هع دب و نوک رب هکر دهن رزوا

 ندنسهناخ بارخ تس »هدو یزایحایصو یدکج هننا رخ <= قو>

 ماف هرعث تالص هضرف ءادا هدتماما نارح هلباروعق لوا نوفیح

 نزول ههلخ و بول میم ترد تم ةالصو یدلا

 یاست هللا یضر دوعس» نبا مهدیا هدابزیخد نوجا لرسرکستسا رکا
aهدکلهدانز داسر ورد هود لو انوک و ی دت |یدناندن راب دنوم هل  

 راب داشار هته الم بواک جوک ترا هب هذوک لاها میش مماول و كدا

 هراعع نینمتوژارمما ا تروص تودیک هر ھنن ده تعاجر ند هفوکو

 دورطهولودحم و دو دک هلغلوا توا یر>كدیلو س رلب دنا ضرع

 كنا نرولاودو یدشود دل ده از ندو =< ر بواوا لوزرعمو

 نيم ولا رعما هدااس و و) ى د روب اوت هصاعلا ن دیعس نص

 هان ناتسریط بودا عج رشک سا> صاع ندیعس هلنام رذ ا

 دب۶ و سا٤ ن هللا دعو نیسحو نس> نينو ارا هدارعوبو ىدا

 ناي نب ةفذحو صاع ن ورع نب هلا دبعو ریز نی ههادبعورع هللا
 هلا E یتاحرج رلیدا رم عن زا ا هجا ند هر نایعاو

 لبا یرلءاسغها نسحو یرلعادقا نع كمارک ماوقا لواو رابدلبا مح

 كي زویکیا لص لدپ ناجرج ؛یلاسهاو یدلوا ح وتغم د دالب هجن
 یرافغ رد وبا هلل قس ییا ی هواعم هدام و شاو )رايدر و راشد

 ردوبا یدلوا مقاو تلاش لوس ایم كسه رک تبآ لا او

 | لحاد هدد. دهن وب رل:م وم هک ردا اتا يا یآرف ظوا مو یدشا



 4ک ۲۹۱

 4 اک لا یمح كن هع رک تدآ هکددب ا لوا یساعدم كنهواعمو راهلوا

 تولوا لوغشم هرکنم یهلو فورع«یااءاد رذولا دو ردصو صع

 قلال ها اح كءاکح یه واهو یدردا لع هلجوم (قا لور

 ریھر جھ ندکلیوس یمالک قحو یدردیاعنم ندروءاضهب نالوا

 لامع نينه ول ارا تواوا كتلد نداشمو هواهم یدزرابااناسو 1

 یس همان كنهب وام نروتلاوذ ی دلبا تباکش ند رذ وباو یدژامان |
 یدعروک نیصم یتسهروط هدماشكرذوبا هدفدلوا فقاو هوم |

 لاقو لیق هج هدهلاراو یدلبابتاعم بودیا راص حا هب هندم یرذواو

 تودیا عنم نداتفا یرذ وبا هرکصا دو دل وا مذاو هصاانم و هضراءمو

 توراواتر و روتسد اکب یدتا رذ وا یدعا مک> هفشحارحا نده دم |

 مساواقح هروعروط هدماش یسن یدتا ناعع مدیک هاش تالو |

 ینس 8
 هدماش نب یدا رذ وبار دک رک هسعا ع ولط ن دماش قوفا

 كل راه:-ها دک ك هرکصا لمس م دا یررو؟ هب هش دم

 یدتا ناعع مد هقارع تیالو رب و روتسد یراب كدا زامروغروط

 یتسلاها كالو لوا بودا ك رګ ین هتف قرع د هدقارع هکنسزسا |
 دا روڼ صا ههر ره سد یدتا رد وا ن هدأ | رغا هع رزوا م

 ضرع هدا ز یبا هدنسلح اون زاج یرد2ا ف مع مر دیگ 3

 يدان هد ز )زد هدى یدتا رد ونا ر دعص ود ینو عصوم كم ر وط

 رد ھوا س» تالنرک جوا هب هنن دم ندعطوم لوا هکر دعطوم رب هدزا ج

 شوح یدتا رد وبا ۳9 0 هب هد ز یدما یدسا نا

 اک یاب رل هلق نیک سک هکلوا شل اما مرهدیک درود زا

 ىلاعت هللا لص ندريمعب ترصحو یر م یهو فورعم رها جد

 ت ویلوا ع وم ندعیلت یراناو راسخا نالوا عوعسم 2 هلع :

 ید تیاوررب و ( ردکرک مسا هدافا مدرواوا هدر هره قح ک ۳

 مدیآ نویح ندرهشون ار و تصحر اکی یدا رذ وبا هک 3 دلوا ۱

 رک ص دنا هشد ربا ه غاط علس یتاراعو هینبا كل هیدم هکناګ ره

 تسلط نوک ) تاب ( ی درشه روج ود آوا نک EE هن لم 0

 دحورح سا Ea كترادید مر تشک ناهح هد كرد یاجیاجنا 2

 4 نوذ أم 3%



(av ¥هک  

 اک هک بو دنا تاقا هدناو ید: ۵.دناح ۵ دبر بولوا نوع

 یدل روڪ#* دیلکلاب ین یوبت ترع راد ات ید رولک هر هش ده

 ه-سالوا رک د هدرذ وبا هجرت لیصهت لنهیص و و نوا رانو سعد

 یدابا رومظ هعظع هثداحرب هدلاسوو ) ییاعت هلا :اشنا ردک رک ||

 هرکص د رورمس لوا هکیناخ لسو هيلع یلاث هللاییص كنيلسرلا ماخ
 نوح ی دیشم رک هئلا اهنع یامت هللا یطر كل هشدص هشناع
 (املها یلاتانامالااو دوت ناک مای هلا نا) یدلوا هقیاخ قددص رکب وا

 یدایایلست هرکب وبا بانج یغاخ لوا هشناع لبا یمکح یس هم رک تبآ
 فرش هلبا ما لوا یت اکمو رماوا هرزوا یهجو كربتو نی رکب وا

 ید رگ یدنتشرا هرع ماخ لوا هرکصادرکب وا یدروایف ن نمو

 ی دیا ررهم هلغاخ لوا یناکمو هما بوئوط یعرع یب هع رط لوا
 ےس هب هصدح یزق یغاخ لوا یدود هاروش تفالخرما رع نوحو
 یغاخو هسرولوا نت ےک ره هدنفالخ دنسم هرکصل دث بودما

 ۵ صد یدتا رارق هد مع تفالخ صا نوچ یدشعد روشلاط کا

 یدتا ملسا هد كنامعع یئاخ لوا هل ج وم هرول ص تاصو

 سب را ندلا كبقيعم یسالوم هدتاورربو ندنلا كناعع ءاخ لوا

 یدیا ورق رب عد او هدر لیم یکیا ندنرهش هن دم هکیدٌشود هنبسویق

 كغ اخ لواو رار درج یوص كنويف لوا هک دنج ره راربد سارا رب

 هنن رزوا كنا ٤۶ یر ند لوکل واو یدمرک هلا راد | یعسو دج هدبلط

 تذالخ اوربغنم ندنابا ها نولق نولیحآ یراو ق ثداوحو نتف

 كن رونلاوذ نددعف كداخ لواو یدلوا ردکمو صعش هت رزوا كنا

 رادرک تسا نینج( تدب )یدلوب لو راعٌیب نزحو رایسب ل الم هثرطاخ
 ناعع # رهز هاک دروآ شیب شو یهک ٭# هد هدند ر ڪڪ

 تايه لوا قجلوا سوبأم ندن موب كعاخ لوا هنع یلاصت هللایضر

 یتهباشماک اانروص كغاخلوا نکلو یدتنا ذا امتاخرپ هدشقن لواو
 ید-هرک هلا تصاخ یک لوا ه دنعفد ب و شاو نتفو یدمر و هدناف

 نا دک نآ كياو * دیو رک ودر ه "مس هیک و د مذ ( تیر

 هد هعج مول" ند هندم لها ترک هدااس و و * لاوګ ناو دانک

 هند دالوا لصاح مالعا ماع" یزاغ تقو هعلخ هلبا یسادص كلذوەر

 ¥ ۳۸ % چ تلا ج.



Ring 
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 بوە ر دء اقم عفت هرب هک هد رزوا یو. اروز هکیدروب ءا

TEید لوا هدعوقو و فلا هد و دح  rEرایدردشربا هیادا م  

 ر دست اب ون ریس هن رط لوا كد هنامز و و

 < ر ولوا ناب یباقو كم یمرب ز ووا ند رع #*

 رکذ امدسقم حرش كنهعقاو لواو یداوا رسم یخ كن الو هنمرا
 هالو ناسرخ ماع نب هللا دبع هدلاس و و ) ردشلوا

 یسراف تکلع ماع نبا هکیدبا لوا یبس كل دیضق ویو یداوا لخاد
 اهبا ی د-ا بوراو هتناق كلا سوا ن بیح ۰ د ڪک دتا ف

 هلدا ریزالسح هركصذدنلافو لرع نیمولا ريما ناسارخ *ىلاهاربمالا

 هدنارانارک ارلبداشابه ردغ هعب هش وش بودا صفن یدهع یراکدا

 هلبا یهلا ترصثو نوع هکر دو ديما كسدا درو دحولو تض هد

 نس هاکوریکه لءاتغوحوتف تواوا رسل هلدا قلنا ا یھ كرابد لوا کس |

 غراف ندنرط م" سراف لا ماع نا نوح هکر داوا د لوق رب و )

 بولیق یلاو هندبالو رعطصا یب یراح "هرب نی كب رش یدلوا جیرتسهو |
 هنتاق كلا سف نب فثحا یدلبا تدواعم هثناج هرصب یسلدنک

 رد هلواب:اهوبراه ندنس كراس د. كس هکیدتا صرع توراو

 یر ردن کاعر قوج یب ارغو بیا و عیسوو حبس کل ناسارخو
 ماع هللا دبع س ج نسال هححوت هناا رابد لوا کیو

 ارو میظع ر یا رە رکصتدک دعا ناذسسا ندناصع ینعولا ریما

 هنسسحاوت نامرک نوح یدلبا ناسارخ مرگ ندنلوب نامرک بولا

 عجاشم هلفلوا هددماعم دهع ضف جد یسلاها راد لوا یدشربا

 كتکلملواو یدوق هدنکاملوا هلبارادرکج راوسرفن كب یدوعسنا

 هنس هرمصاح كنامرک *هدلب هکیدروب بو دبا ضیوفن اکا یتتموکح |
 دانز تک عیرو هيف داهنحاو یس الد دیلوا ق یھت ات هلوا لوغْسم

 هدننادم دهع ضعفت ید رلثا یدردنوآ هل الو نات سکس ی یراح

 هناسارخ یسب دو یدا رلشلوا ن انعم هلاتارخ لاها

 | هاکعد نيیط س د ! یدرا سيق نی یا ۳ ؟ ازم هاو یداوا ھ> وم

 جز رج وه

 ۲ ورد و



% ۲۹٩ ‡% 

 كراص> لواویدتا لوزا هنص> نصح ونيت را صح ر نآالواقورعء

 ه:داح ك اتا ندارا لواو یدلوا عداو هطاصم یف اونا هلیسدا اها

 لابج یوق لوا بو دیا هلام هلبا قاخ راد لواو یدرنسوک لیم | |
 هطاصعء موق لوا صالا رخآ یدلق رطصء هخلوا نص“ هعالقو 1 ۱

 ثالذکو رلبدرب و ےھرد كب زویتلا نوا لص ل دب بودا عرف یاب

 یک نوح یدردو ڪک ركشا هک هتالو یناوره هدندنالو ناسارخ

 یک دروب اوا دو نابغراو نینارتساو فاخو زرخابو قه و دابا رهب و

 سوط نابز رمو رلیدشبا حف هلیتیرط ملص ییسیضمب و ةونع یتسضمب | |
 ندنسلاهاهدلب لواویدردشربا هنناق ههادبع یی ودنک نودا لاعتسا

 لص هنیرزوا روک ذم غلم بو دنا مالا یمهرد كی زوتلا هلاک و |
 هداوق ر و یآرب بودیک هثناج روا ڈین هللا دبع هرکصذدنا یدلوا

 یدلیا هرم صاحت یس لاها دلب لواو لوزا هدنلباقمروبا ڈین رهشیآیکیا
 بو دبا تاالد ههالا “ع یلخ دم ی وص دل رهش لوا سوط ناب زره

 ند هقاسم كن سرو حوا هدنیمزربز هكدا رهار وص لوا یدزسوک

 یدردتا عطب وص لوا لاخلا هللا دبع یدرولک ندنجارک صص | |
 ندنززاغوب كروب اشيل لها ندهصغ لوا بورقاوص هرطةرب هک هلیوش | |

 هر كبو رایدلبا هخاص م تولد ن اما هرورمذلاب یدلوا نمک كما |ا
 هللا د.٥ هکر دلوا یجد لودر ) رلیدتا ملست میش لد مهردكب ۱

 یدلیا ع ةونع یر وبا ڈین رهش ب ویلوا یضار هب یرورط صلوا
 ناب دص تاع یدروک ندڪلق ییغوح ن دید دانتص جاو لواو

 یدلیا هل ماعم هلهارک او ف طا هموق لو | بوک ندمامتا هلتعافشكس و ط
 راد لوا هک هلیسهطساو یساوهو بآ تفاطا كنارفا حور "هدلب لواو

 (تس ( رد رایج میظن كالس یرادبآ تایاوت هدنوهصو والا تھر

 # نیبروب ا-ڈیل اخ اشکب مشچ ٭ نیبرون داوس تنج زا لد یا
 هنباج سخ سس بو دیا رمهجم رکشلو یدلبا را تخا تماقا هدلا ||
 رکشا موق لوا رایدلبا هلت اقم هلیسدلاها راد لوا بوراو یدردوک | |

 هک هلاطرش لوا رابدلبا بلط دم ندنراقدلوارحاع ند هللاقم هلم السا

 ی یک زو لوا نوجو راهرو ناما ندلتف ه یشکحزوب ندرلنا
 لخاد هدددع لوا ییودنک سخرس ناز رم رلیدایا صیصخو نيم



 هو
 منال هللا هٍلع تلالد كلر و ن اما اکب هک ءا اکا یدلیق |(

 لاونو یدید ردسقو تجاح هکعا هیعسلو نییبعن یبر واک ۱
 ران سم هرکرصت دک دل ریو ر ارد هلص هرزوا ررح ||
 هدرو دم ددع سخ رس ناز رم نوح و رابدرمک دس ا3 س> رس ٤

 هدت اور) راب دادا ل: بورب و« < اا یجداکا یدالکدلخاد

 دىع و بودا بلر ید رکشارب صاع ی هللا دع هک رد وو 1

 نوحرهخلواو یدردنو هئتاح هاره تو دیارتما هرکشالو ایمزاح ن هلا ۱

 مدعع نداوصو هلا ره م السا یک ناز رھ یدشریا هنا ره نابز ره

 ہلا ص ںا عرق بورا دشرب اه ماع نبهلادب ع یودنک بودا لا تا ۱

 مهردكب هرک كب نوجا یرلت الو مش هوفو سغ داو تارهو یدلبا |[
 تاذلا راع نب هللادبع هک ر دلوا ځد لوقرو) یدلیالوبق یمص لد |
 بودا هلام هلا ههادبعالوایسلاها تولوا هح وتم هنا ره یسلدنک ۱

 روک دم د ال, صاع ن هللا د.عو رل,دل وا لص هرزوا روک ذم علم هردص

 ید ایاز مم كند الوو رح هک رذآ نهو 2 هرکصت دک دتاالبتسا هرژوا :

 كم E 2 یاو یدلا بلط ناما توردنوک یعلیا 4و هلل ادع

 هک رل دعا ما رن ااو رح لهاو یدتا منا هرزوا مرد دفن زویکیاو ۰

 یخدلوقرو) رهدیامج و رسم لالاتس مهرد كيب ز رو حوا لب ره

 هلار ن 4 واب 7 ۵ ھا ناملن ماح ا هل دم ع هک ردلوا

 حد هلا ۹ اول یتارقو دالب و شیب الوورم بورا و 0 یدردنوک ۱

 رکن دارید اح ۾ 9 د یا هلکمع اخلاص م حش ةبرق قجارلیدت ا

 ۵ دنا نا هسرافط رز عطع E یسق فر فثحا مام ی هللادب ٣

 رک صندنایدنا حق ی : رلت الو تادراقو ناقلاط و ناز وجاتیدر دنوک ع

 زوترددعا لص لدن یدلوا ملص رزرلب ا ھاںولو ۱ هجوم هندناچ مب

 ریو ےھرد ك ز وب هنیلسم لا-1ا تیب لب ره بودیا میس مهرد كيب
 مزراوخ ساد ناقن>ا هرکصددنارلب دا ما لا یعرب و هلعنیعم راد

 یدلوا ل وعده هنس هرم ها كءزراوخ تدهرب یدلوا هجوم هد الو

 یادش تواوا فروض اڪ كمالسا رکشاو یدلوا سی ید هد هساا

 یعاداوا هرژوا لاومو لاحنو> فن>ا یدرسوکز و تنوشحو شاع

 لوا هک ردم 5 نیصح یدلبا هروآسم هلا يل ناسیعا یدروک ۱

 ۹ رک سد #



 ردو تاب لوارواوا مولعم یکید اه لاح حالص ندو ع٥ كت لوا

 # عیطتسد ام لا هزواحو # هعدق | رحا عطتست ملاذا (تس) یدید

 ید اور رااسویدب د زو هدیک بوئود کر داوا لاح ح الص یه
 بو دب | كس نس هيض (دجا دوعا) نوروک نهم نصمم لوا

 سراذحوتف نوج هکر دراهروتکه داور) رایدنک هخلب بناج بونود
 دءاع یدلوا رمسم هماعن هللادبع ناسارخو نا-تسصسو نامرکو

 هکحوتفویرلب دنابویقوا نرفآو تدنهتو بودا نیس و اشاکاقلخ

 : یداتوا سم هدرفرب یربغ ندتس یدلوا سلم کس هند و۲

 1 هزارکشو نسهدنآ رکش دنس قلا ه یهلا تبهومعول هک ردک رک سا

 مار >ا هکیداءا رذن مهاع ی هلا لع نسهروتک هدوحو رللا ل۴

 | قیرط هدلاح ینیدلوا م رع بولغاب ندروباڈین *هرخاف *هدلب یعح

 درب ودنک هدناار > یا هی ي هرکصا دناهلوا و

 3 هدشاورر و هدناقلاطوو رم قش>او هدروباسال یسق هدلوقر ویدلیا همیلخ

 ر وغ و ساغ دا و ءاره یهللا دع ن دل اخ و هدروب اس قئحا 1

 نوح یداوا هجوتم هج یسودنک بولیق یلاو هنرلتالو ناتسحرغو

 تیک و هک وداک كتا as لاک هللا یر ناعع یدشرا هر هس دم

 نوڪ قعشم هجو ی دعا بو دنا و 61 هدفداوا فقاو هش ۳

 نوڪ قعد كلدتاباکترا
 دل وامرح هدرولاشب

 مرگ هدا تیم تولک
1 

 هک د رح د 5 هدلاتس وب و) یدد یدل وا ناسااکسان دیالرک قلوا

 | ردلب ییرکب یئطاس تدم یدل وا لوعم ردداراد لاو مچ ولمرخا

 نواو یدلیا تم وکح و شدع هل هافر هدئاد ترد كل هروك ذم ٹر یم

 : سا وس و تک قوج تواوا راستقر ك هم السا لا ؟دررا هدالس قتلا

 : هل ع> و جدا هدنس هزاح كاي رکدرب هداننالو و صالا دىواع یدکح

 هدلوقر و ورن دل یلازویکیارک قنطلس شا كنارادلاو یدلوا لو

 | رابک هب اص ی دیشل و عافت را هدک اخ طیب و ربن دا زویترد ||

 ۱ رلخروم یدلوا بلعتم هناوهدا لدن وہم یراد آو عن ررادمان نیدهاحو

 لاوقا خاردرلتما دا رالاوفا هکر ۲۹ تيك و تو» باس ی

 مکن یداک اسا رح بودا راز و ناب : واھ رج دز نوج هک رداوا



 هک ۳.۲ #%

 یدلىا تماقاهدنا یدنلوا رک ذ ہک ور “هبط "دابو یدالوارک ذ اشاس

 روو قفو رایدلوا ممتحهدنناق كناتدبكيب ترد ندنرامض م
 تودبا طا یطاسإ بلو وهآ ماسدا رم اسو روذطو كنح عاع-و

 ینالتاوفا رسان وج یدردشر |هتاغ یاصقا یب رط و شع تاارو

 لاله بدس ه رو رضلاب تویعااف و تجرح لخدیدیشمر وش ا ندد ح

 ندناسارخ*هرفک یاس ۇرەك هب وهاهو یدلشاب هر و>و ٍط نالوا ازم ۱

 هک وب لاح ی دلبا قییضتوروج بوکچ هیاس> قالب جاق رب ینایدیا |
 كروما و ندن را وطاو عاضوامدعم ندنل وصو هسنید الو و مملدرجدز 1

 ج ءا اک ا یدیشم الک او شم: هل تسارف هب ودام کج دا روهظ ۳

 هداشا لوا و ی ا قلعتم کز د اقا ف ودنک بودا طاشحاو

 بودا مالعاهت ا A وح یلط و روج کی دتا هننیعر ناسا ارح لد رج دز

 هارو دنوکا ر Ç2 تا تو دیا دادماه زب هداج و ر | هک دیش ضرع ۱

 عفد نا ر ز وا كعلخ یی رش لد رجد زن هلا ینواعم ت ییعر كرابد و 1

 كهب و ها بودی تباحا ن اخردررعم ی اوا لس اکس تکا ول بودا

 یربح کشا HEE نو>و ئد ردنوکرا دات راوس كس ید هندادما 8

 كب غل a هکیدارا را سه :تسا نده وهام یدشربا نیو كل درجدزب

 هب راک هلکنس ك رع عرگشلام اغ دتا هب و هامرد یبس تیک هفرطو

 ا ودوکر ا ثانوګادادمااکس بو دیشا ناقاخ ین حول دا وا هدید لص :

 یسعو ترطتولوا رورعم ھال رفورکم كنا ندتفاج ید درج درب

 تلالد كهب و ءامیرکسخا كناقاخ دقو هک ی دا هدایز حد |
 ه راح هل وش یبباوبای صف كدرجدزب ندروغوار, هلیداشراو |
 در> درب ی دا لکدنکم حورح ندخس ودر هل هج ورب هکر اب دتا ۱

 ی ودنک ان یدرو هن را.صءت ندنصاو> هدفداوا فو او هلاح توقيع :

 ی دلبا ااو هانب هنس هزاخ كنیم رک درب وی دنک بورافیچ هراک |
 کا هلءاک قلم بودا مط همم جاتو عص رک كد ر> درب د 1

 هژغلئاسآ هکیدلیدهب وهام ی دلبا ناتش هميخ لة سارد بودا كرت ||

 دنوادح هلوانآ ماک مات وکح :i كلم ناسار ا, هلک واو

 & م هم



 ر
 رفڪڪ نالوا رداص ندراتخ ناخ و رادغ رافک لوا رابح متن

 سقف نفن> |یدمر و لاح هعنم ندناسارخ نوح ا یس هد دنسدات

 جاع زا ندناسارخ نعد ندم اقم لوا یماندب رفاک لوا هلءالسا رکشا

 بآ هر و رضلاپ قوب صلح ورفهرب تدب لوا بودیا جارخاو
 د هدشاكناو ی دردشرا هنتمدخ ناقاخی ودنک نوک ندنوڪج

 یو ازوتوااب هرزوا یلوق روهج هدلاسوب و ) ی دالو تعرحو عفو
 "بیان لاوقالا فالتخا لع هدلاس ىج د رد زوتوادوخا وءدااس
 هک دیا لوا یبس كن هسعقاو لواو یداوا عقاو یسازرغروص ندمور

 قوچ ندهیحان لوا بولوا رسم ىح هی رفا همالسا لها نوح
 رکشا نیط:طس لغو! كلفره ی داوا مالسسا لهارعساو لوتقم قلخ

 E هلیا تک وشو Î ماع بودا مجج راعس ی شجوراب. و

 ندنل وا ردبولواراوس هب هیقسزوتاادوخاب ورو و یده ری ف

 كل اع هک هلىا هبعاد لوا ی دلوا هحوتم هنارح ه راح هلم السالها

 ندنف رمعت تح هکی رلتالو هیس رفاو سل دناو هبردنکس ساورصم

 یهز(عارصم) هرو که رحم دیق ی راکم لوا ورک ی دیا شمچ
 نوهذد نال ذا و نیع الم لواو ۶ لاح لایخ یهز لطاب روصا

 یان دعس نا هللادبعو ی دیش تچ ` هر واعم هلا راډ 5 »4 ندماش

 ركشا ؟همدعمو ی درج ندرصم و رریطع رکشاح رس

 تواواراوس هن هنیفسد دع قرف هلباءانب تدالج هایسو یدیا مالسالها

 قل رف کیا هدءطومرب مانروصاا تأذ هدنسان رواابردوی دلواهن اور

 ییئدشكح ابرو ییعهد تکو شوی ودع رکشا هل اد یداوا قامه رب رب

 را ی دتا مما هن رسا بودا هدهاشم یتففاوم مدع هراو د نکو

 یدلوا ماشخانوچ رلیدلبا بلط مارآ د هدنامز حانر نوکس بوغارب

 رلیدلوا لوغم هژاینو ع رضتو زانو نآرق تءآرق نيسم تعاچب

 د سس سس

 | حابصلا ىلع نوکی سدر رایدتیا سو ةان برمض هرزوایراتداع مور راقک و

 هلی-اضتفم یسهع رک ترآ (نینموع مکن ا هللای ی اواکوتف ) رم
 هن رار رپ راب-ابا هلج هرافک بودی اگوت دعارک الاو لالخ اوذ دنوادخ
 جزو فو: و بر هکلب یلدا ۶ا هریو رت نغلوا یرلد رف تباق

 هکلب د وشیدا وا عقاو هو روطع دم هد اراورایدرت هخ درب لار یخ

 سس سس



 یو
 ندنردسح الو دمو ی دشر هی اردلح اسیرلناق كنب رالو تعم فرط یک ا
 ندآ ماعم رده-عک قوح ندراهت راذک و یداوا اد هتشب هدلحاوس

 تئح تویک تدامشسابل عجرب ید ندرلنالسو رایدشرپا هشت آ رفع :

 یسهنیفس یتلود كراذكر الا ذقاع رابدلاط ه الوم تج:ر راح هداو ال
 یوّتسم هدنسنسک ت رصنو رْفط یک وش ك ارل رع و تسکش هددت اق رغ

 بودا لیدبت هرارف یرارق هلناو هاو فس ات نیعل نیط:طس ب واوا
 یللا راد نوح نیطتطس رایدلوا لسلسعو روس امو لوتفم رافکرتکا
 ترف هدنراارا هللا اراصد تعاج یداوا لصاو هب هين يط طف نالوا

 رانالسءو رلیدردنوک هرقسرفم جد ینا هلا هل --رب بولوا عقاو رابغو

 رلي دایف تدو اعم هن رال ز هیدن ک هلباروف وم ماغواایسو رورسو ت =6

 رک: ان دعو هغد ینا ن دخت هدارغلوا هکر ارداتیاور رب وار )
 هنجا نم كدعسن هللادبع قل هنم هداهجو برح اصرانوا عباتع هرلناو

 رادرسن, یدتیا هرلنا هللادبعرلیداب وس رازوس جاقرب قج هیلواقفاوم
 لوا كس رد شم وا ضد وفت اکب داهجو ترح تحل صم روا مرکشا ۱

 رلباوح فشعاک اج درک: ینا ن دم راو رکلخ دمو هق الع هن هدرلنلص+ ||
 كناع نیژلارمما هکیدلوا رجم اكا ییفاع بویلیوس رازوس ظیاغو |!

 رازوس هئایدا ی بودا زا رد ییعط ناب ز هدتناش هنع یلامت هللا یطر
 ینانمو فلاح هنرمس لایصشو فلاح ه هی وې هیئس تاسو رايدا٫ وس

 ترض > رل, ددا بودیا راهطاو هعاشا سالانیب ییاوحا نالوا عقاو

 یذ اتم هبن رح لوا ند دهس ن هلل ادبع لسو هیاع یلاعت هللا ی ی ص هللا لوسر

 نآرق هنن رفک كناو بودیا هحانا لت3 كنا هدمرح و لح هکندیشلوا

 هنم السا کالا + نی رادود عريمغب سس نیلحاوینا ناععیدلوا لات

 هنععس كلا یرلعسو ٍط تص كرلتا هک د-؛> ره تودیا طلسم هرزوا |ا

 هراداو رر و تب وعت جد هن رالیتعاو نایغط كرلناو عا افصارمشپ را

 كریم ترمضح نودیارا هیطعو ماعناندعانغلاوما هدازندنرا هرم
 ی دن یا دورطم ندن دام یدنک سو هيلع یلاعت هللا ىلص |

 ربا نانعلا قلطمو لامعا هدنناب,4۶ یدک بودنا لوبق نام |
 هدک دشرا هنععس كالا د.ع تاکو رلد دلت وس رزوس هک ندعولوب و
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 | یدنحح یرلنا تودیآ بصضدنو ره3 هد ازو یدلوا رطاخ ناشر

 یدتسا جار >| ندنس هنیفس ||

 د روشوارکذ یعباقو تال یاب زونواندنرع* ۶
 هسا رر اب هعرد ری نجراد.ع هلبنام رق لا عع نینمیلارمما هدااسو

 تدمر و یدردتا بصار ان بو دا های هدلب لواو یک

 یسیلاها هدابلوا مالارخآ ی درشوک لاغتشا هنسهرم اح لراص> لوا

 د ےن ی اج رادع بودا موه هرزوا رانا ٥-1 بودا قاتا هلیکر زرح |
 ناس نم قاطدال ۳۹ رارعلا ) نیا ود هيس و رب دتا دیش هلا رلزا س٥ ۱ ۱

 هتد دش ردیسصع) و رلیدتا را بو د اكس یس دیصق (نیلسرلا ۱

 هرن ےس هلن مما نا عع نيٽ مۇم ارم م | صال ا نب دعس هدارا لوا نودود

 یدیسصع) و را داک تسار هب هاب دوم زن نا سیکدردنوک دا دما

 هناژرف هگنراو هدلاسوب 9 ( را ددرس وک سا هد: رط ناح 9 نالبح ۱

 ۱ هالا ٿا تراز صاع هللادنع هک دروک نوجیدا بد ندم

 ن اسار = ناف هلکنک ل د هدش کر كنا م داسا ناسراف تولوا مزاع ٍا

 ۱ بولوا ادب E هعامد لا تر سس NEY لایح ولد ر دیلاخ

 : ربا اسم نودیا عججرکشل ندنرهیحات ناتسهفو سدان و هارهو نیط

 ی کروم كالس مهن سق هلبارا ك قرقویدتا ح ورح هرزوا

 هدد دلوافقاو دن د وصوم كنراق ساق یدلما هجو هروب اشا دل نالوا

 ا ی دعا بودا تروس هلا مزاح "1 هللا دع ند اسار یاسور

 یرکشانراق نلکو 2 یدتا هلن ادبع ردن رب دنو نل صم هدصو “> ول

 a ندا و راد رب ا e كن .تشان سدو ناف صاع

 a لع انور ا مدیا ا ۷ هد ابن رکبک

 هلل ادع ییورخ ندندودحناس ارخ كد نوحیدلوا هحوتم هر هرصل |

 رو ەر ندتفرط صاع نت هللادع لاحرد یدلوا قع هدخاق مزاح نیا ۱

 : هعیح هرنشط ندندالو ناسارخ سیف نوح هک و ل یوع2*یدتا راهطا

 یروشمو یساناعر كس هوای ا همزاح ن هلن دبع ناسار < تالاا

 فت ا نوح رلب دل, ,| دایهتاو تعاطا دهالا دع هرورّضااب توز

 < تا ۶



 هردو
 ب ترد بودا رمهج رکشا یدعا زارق هدنرزوا كلا یتموکح
 رایدرونک غاب رفاویدروی ویداوا هجوتءهنهاک ركشا كرا هلبا رداهب

 كن رام رت رانأوایسه"عنات یدشارها رلیدراونیه هخ ركشا تارا نوج
 یرکشا كنراق نیش هعاشخاو رلیدتا دن راهفرخ ولغاب ررب هن راجوا

 یروالد دم زوتلا هلن اد.ع یدشربا هک نوح را دلوا ناور هندناح

 تولواراوس هجر ةع جد یدنک یدردنوک هک وا بولور کشا ةمدقم

 رلیدر راک یر هق رخولعاب نالوا ج رد هدنحوا رلءربن لوا اتیدروب

 لفاغ یرلنا بوشد ربا هنراق رکسل را زوبتلالوا قعد رکشل ةمدقم نوچ

 نوخو تالراو رابد وف مبل هش رام بودبا موه رلبدلوب لب الو

 ندنرادرا هلحامرلعا مجد مزاحنب هللادبعو رايدر و نداد كلزب ر

 ندکلنس تورشو راد ندتلفغ باوخ نوح نراق را یدشرا

 نسل راهن رادوجویدنکو یرکو رادربش ندلوصو ع اصبولو اراب مھ

 هظ>الم یامرلعاشم نده« را فارطاو رل دروک یربتو ع برما

 هراح یرمغ ندرارف سد یدلوایراتحو قو دادزابحوء تودیا

 یرکا ڭى رلنالق یا تولوا ۳ دمرط هل اشک عجرب نراق راد دل وب

 لاجا انغو رشک لاوءاو رلیدلوا دیدبانو مزرهنیخدیرادقمرب و ریا

 هنیلا مالسالها هب وب منو ناودو هب وغ ړه همتماو هاو رمظا یب

 اغ جن لب راربخ حف بوزاب همان همماعن هللادبع مزاحنیا یدشود

 | هللادبع کلم ناسارخ هلءتراشا لناسععنینهولارمءاویداما لاسرا کا

 هکر درل غ هروتک هلب و هد راوتبتک صعب) یدلبا رارقهدمزاحنیا

 | هللاتب تراز كراع ن هللادبع یساباق مع نالوا هدناسارخ نوج

 | دهع ضعت رلیدلوا را دربخ ندنکیدنک ب وهیح ندناسارح هل دصد

 ندناتسجرغو روغلابج و ناقل طو ناجز وجو ندنبا وتو خب "هدلب بودیا
 رایدلا تض هت هه راع هل ءال ءا لها بواو | عج لا د صك زوت وا

 نوگاید2نید تب وهن جداوایدشر | ےس ی فنحا ریخوب نوح

 مساو یاضف كن ابایب رپ قافتا یدراو وشراق هبهسرغاب هفئاط لوا

 ار طاكنم رک شا بب رو هحاصفن >ایدشار اردو لوزا هدنساحرالا

 هل. یدیس مالغ ر, هد هیتر هکیدتا عاشسا نکیا ردنا سسجتو رود
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 هکلب مدیا ره اهدنوب یه اکر کشا مدیالوایریما لرکشوپ رکا ردیامالغ |[

 مالصار گه اب ردوص قرطرب و عاط قرطر, هکعدردبا هدعضوم نالذ

 فا یدرولوا ظوفحو نوصم ندنض رعد نکس د بور و هف را دعاط ۱

 هنععط كنفدحا زوسول ( لاقام ىلا رظناو لاق نم یا رظنال ) یدعا

 هءضوء لوا یعاکرکسل ات یدلبا رها هدقدلوا حابص بولک مالم

 رل.دلوا ناناس# هللا رارج د رم كيب زوتوا مت رکشا نوح رای دلبا لقن

 عراط نون كن نکا ان دن هات الم ابحا تلقو ادعا ترک ||
 مدد بودا قارادلد نم کب فنحا ی داوا ل رم ندای ففوء ۱ ۱

 لک ول هض ایف رد اقو ی دنوط راوتسا هدتمافتسا ماقد ی ریاصم

 ندش كنا هک هلهجو لوش ی دلیف هلح هت ركل نعد ب ودنا

 یدا هی« هروتک تفاط و بات هسا وا عاطروع ندنتاوصو

 تولک هروهظهدنن ش ی رلیماح كلام ار1 رمد یتا ر قا طلا ؟هعاس
 كي زون یاو ق موا نوکن ےن ی راج را تعاج لوا هدست
 یدرن سوک هقرا نودارارف ندلعاک نالسمد مكب تردلطابد رمان

 دفع ك رلتبقاع یلوا بواواراوتس هراتآ یزات یز ناروالدو
 بلاط هفصی رال.اعلابج ورلیدسک نی راشاب كنب راکدش و اورا یدشود
 تیاررلیدتب | مست رام ییدوقنو رایس-ب لام ےل لدب بواوا

 لاع ه ددالب وراد لوا هلیماعها كق نب فنحا مالسا ترن

 كلذ لیسع هلا دج ایدلوا

 ٤ و اا ےہ ۴

 ن دایخ رومو ید a :تسلاها ىا ھ 7 اشا

 فنح او یک هي رفا هلی . عرس ىا اهر دوب لوق ید كل هفناطرب
 ن هللا دبع ن رمسمو ىح ہد ورح هدناسارخ تیالو هل د ساق نیا

 لواوردشا]وا عقاو هدااس وب یکت سرفو یصقروباشب هلت دن صام

 دیس هدااسوب و ) ید ءاوارب رحو رکذاشا بینا وح رش كعناقو

 هکر لب دزاهمان هنینم ولاربما هفوک یاسوروفارشاضعب و صاءلانا
 یک عنعلا سن تبایو یک یه شا تعاج ر ندنسلاهارابدوب ۱

 نب ورعودعجاندورعودب زیشادنرف كناوی دعناحوصنر هعصءصو |
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 || عو دابز نإ لیکو هکنلایذ نباو سقف نب صاعو یا رح غوا

 : ب وک نعط ناز ا كصاعلا ن دیعس مهرغو یک لاصنا 7

 یدهدنفح نينم ول اورارولواض رعتدتشو بسو تییفو بیع كنا |
 نیم ولارما هک ردو نالوا بسام رارلب وس رازوس هدا ز ندنرادح

 ی را هتف كرلتاا هلیف رب دو هراحرب و یاکرگذرب ۰ داق دد ك اجو

 تم )هلو ارمنی لض انصار هند و هر ناکالاو هوس یا زا
 | تخ وس ناهج دشدنلب وج شناک # تذک ناویموح شکبزو ما 1
 ندتعاطا "هداح هک و نوح هکن دی اول یداع كلاغع نم ولارمءا # :

 || یدرروشود هتب رغ تب رک بولمقالتب» هل الجیالب آی دیا هراةيج قانا :
 ها و رهردن و ا هر واعم ۶ وات شن قعاج لوا هکیدتا نامرف سا

 | یدابالقن ههاشلها تان واءرفدنذ هقوک قازرا هد رج یب رایءاسا |
 | هزرهوقلن وج هاتف مجرب ند هفوک لا ده کیدزاب همانرب ید هر هب واعمو ۱

 را نعطو ییب را شو هنس هرابا نتفرا خهدندح نامزمامابویلناقاب وک ۱

 1 لدهصت كنسرکا ردع“ ردنوک هکناو كنس هر رلعا لاغتشاهتس هرانا |

 | اهبف هسرولوا ادج ندنز هثس ةا یری كارت كراتا هلبا ییفصم |
 | تالق د رکفرب هعلصا هدنفح كراناات نس هلیق مالعااکبالاو تلو |
 ۱ بولوطز رع یعدعم كراناهب وام راد ڈرا هعنمد ههاطلوانوح |

 نکا تورت وتاماعناو زباوح هراناو ی درب دعا لو زن هرم بسانم

 رهو ی دردنا لواثت هل هلیارلنا ینب راءاعط ماسحاو حابص هدناقوا |

 یدرواواهداب زیرلارماوراکنا كرلنایدر دبا تحصد هموقلوا هک دج |
 TD راس تی
 | هعدراردازارد نبعو نوط نایز هدنراع- صاملان .دیسو ناقع |

 هک نممشم ردنوک هفناطرب همتا م: هکیدزاب دهانهناع نينه یا ارم اهب واعم

 نواواراب رب ندح لوبقوتءراتمو ردراب راع ندشد ىلحو لقع *هیلح

 هذا رح او ليمه ةف *هش رطو لودع ندنسهداج فاصناو لدء |ا
 یردوصتم بویلوا ق> لوبق لباق هلع وئرب چه ردرا شلوا كلاس |

 هکر د و م ديما ر داکد جد هيلو ی رغ ند داوو هو هد

 یذح هن رهیصاع هیصا و هدر ال٥ هبالتبرب ی رلنایلامدو هناهسقح |

 كنه وام نوچ هلسیف تصضف هوجو بقا بوکج یمقر نالذخو |

 0 +€ هدا ¥



 تار
 1 هک دروب تراش | ی دش ربا ۵ ع لاء" هللا یر هاع نينه ولا رم یسهمان

 هردنوک هنامدلو ن دلاخن نج رادع هسهچ ی رلئا هر وام

EEدةر هللافتلا مدعو ريكتورب# *هعرق» ی رلتا دلاخی نح  
 اج ی هناط لوا هلبحوم نامرفهب واعم سد هلیق مر ی 4 رلعا تما ۱

 | نوحګاتاق الم هب یدک تدمرب یرلنادااخن نجرادبع یدردنوک |

 ی دا رونوا هدسلم یرانا هدعب ی دود هدراظتا نوهرب ونذا |

 ۱ تا اجزا ال الو لج ق» الهاالو مکیابح رمال یدتاو

 بب رستو عل رقنو هدننشلک بید انورجز یزسرکا نوسایا رساخو
 | لخاد هنا ع كلادک راب رهتعاج لواو ی دد هسرگرآ هدنسهیوب

 ه-ساوا راوس نو رولوا هدا ی رلتا نجرادبع یدا رارولوا |

 ۲ هب اه سو لئاسو صالا دفاع ی دی اردورول هداب هعباکر یرلنا

 | د تباوررپ) رابدتک بولو تصخر هتمجا م ههفوک بوشود |[

 | دیس هک هدنامز لود بودا قاتا یتایعاوراکا كنه-ةوک کر داوا |

 هک هدنوعضمو رلیدژاب همان هرتشا ن كالام یدسینذک هی هند صامل نیا
 م ودقو ردرلف انشم تااغب هکیرادید رردار و ناراب نالوا هددفوک

 | ( تب ) ردرلغ زنم هلئوعحم كم وظ:موب نولواژ ریتم هک سش

 | هکر دک رک ٭ تسهارامتسنرهمارترو # تس ارامتسهرمص ارت رک |
 هزب کو دنک هللا یبع بوئوطمدقم هرزوا لا صم عیج یکلک هفرطوب
 | نسالوارمطاح هدفرطوب ندع اتعجا مھ ند هن دم دیعسأت ندعهربدش ربا

 | هناغف ناهج قاخ دیعب و بب رق ندنس هعینش تاکرحو لظ لدعس

 ۱ هرشا همایون نوح رسا قعاموت هر هفوکینآ مولا دعا زا دز تا

 قانا هلتعاج لواو ی دنا عوحر هب هدوک لالا ی دلوب لوصو

 هر ی اولقار رب هل دصق ك |من:بویعوق هسرولک هب هفوک دی سیو دنا

 نالوا هد هذوک كدیعس هلا ییراشا كزنشاورل, دلک هرشط ند هفوک

 || نينع وا ریما دیس نوحو رلیدتناامب و جاراتا یقازراو لا وما

 | هع رج ی دلوا ناور هذا هذ وک بولو تصخر هتەجا رم ندناعع

 : ندرلنلوآ هدد دص عن«ندلوخ د هب هد د و ودنک هدک دشراههضور مات

 | یدن دا مولعم یاوحا تیهبک نوح وی دلک تسار هتعاجرب

 نینمواارمءا یی ه-هقاو تروصو تدواسعء ردن دمو د ( دجادوعلا (
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 یدیعسورکص) دکد تار دو لم ان ماج ن رونلاوذ یدل ياض علا وع |
 یدلب!بصد هش زف ی ر هد الا یسوموابودیآ لوزعم ندنراما هفوآ

 ب وتکم هنماخ كن هب ابو بودیا هناور هنناح هفوک ییاسوءهوباو

 دوس رسم ول دفوک هرزوا : .ړکب دا عاعسا ندا هاوفا هکیدژاب

 ۳ تر و ردا ساء 1 ê هراس وم ون :ا ی رب بودو ل

 هن ر ول نع ی دیعس ندر وب رزم بصنم بوئوط لوبعم و لوذبء |[
 ٽر ام كا بول رک رها یاس وم وا یدعا لدتا ب صد یاس وهوا

 ل وا یربخ یع ودق كناسوموبا نوجوزس هیچا جورخندنتعاطءو ||
 ب و وط زب رک ی ودق كلاسوم وبا یدشرا هنعم اسم كنس لاها راد

 5 دف یک رکو میطعل اطوا رس تور وک هش رب ی ایفتسا سا م و

 دعءاح نیم ال وا هدد دل وا لصاو ه: هد وک جد یس و٥ وا رلیدتا

 ماما ا و ۴۱ ا هکید ووا ه.طخ رب و ید > هریتم بو را و ۱

 قرارا غ ھاتف رک هک رهرددنابحا وهل ج تعاطا هاذ نال وا قلاب

 ۳ ت ee ۳ لاو بودا هراآ یف ۰ را هد داسو هراث :

 نع دعا تقلا ۱ الو ةولصلا هيلع مار هیلبا یس

 رب دنوادخ بصعو نع ها ق٣ هم <S یربت مریخ (اهظشا ھ

 عافسا هلش وه شوک لام كناسومولا هفوک یلاهارولوا مارکالاو |ا
 زد اعثمو حط* هناعع نیم ولا ریمازپ رلیدتا تودنا لوبو ان برو :

 لور بو | ند رب یو .وبازررکا اسو یحار هکنلاناو تو <= سو 1

 یزدایقناو تعاطا رلیفوکو ی داوالزان هلزممی رلق دایفابهمنوحا |
 یدردنوک بوتکمهزاععنین.ولارمالعس تب رخ |[

 ه4 يجباقو كلب یجب درد زوو اندر #۴
 ¥ رول وا نارا س ناععلتو یادت ا و »۷

 نینم وا ممابوا وا مج هد هن دم یرایضع؛ن دهالا لوسرنامعاهدلاسوب :

 راءدلب وسر لز وس ناشد رب ند بو نمط هددناش هثع ىلا هللا طر كناعع |ا
 ندنلاع|یرالماع نناورل,دلبا تەذم یلاعدا فالح ھه رو هنس تدسو |ا

 رلب دالدا هعاشانو و ص رع قط ۳۳ عفاو وا کاوفار طا

 ىن ىلع هکح» داوا هدادرارق هنب رزواكنا یرابآر رحالار +۱ |

 بودیا ضرع هرضطحوا ی یاکح نالواو ا هنت او دهحو هللا مرک

 هک ساما #



 سس سست
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 توراو هاو Ù یاعت هللا یر ناععنینهواا ریما هکر اب دابا سالا

 ىلهاستو لفات رابغ نالوا مسفاو هرزوا یاعفا حیافص لناعع

 ظعاوءو هیفاو حا صذ نالوا هقطان سه دش رو لماک لفع یداه

 هب الآ كتعاج لوا ا تالو ترمضخ ( هبوب لآ یس هدا شب

 كرالءاع كنس قاخ یدتا بوراو هنس هاخ كلاعع نينمؤملا ريما ءاش
 سااحلن قاق ییاعم كرلنا اعادو ردرلشلک هكا هئاغتسا اكس نذتلا

 رار سا كعا 8 ۳ هدف دم و را هدخاوم کی زور وا كاس نودنا

 تق الخر 3 ضورعمییاکشندلاعهر ک عن لاعقاخ هک زر داو

 ندنرارزوااامر "رگ هر ن رار كلاعةلط وي اع چا اعط نکا راشلق

 یرازوس وبشا لکد یلاخ ندیکنا لاح نینمولاربما اب سد ¿ نا عفرو عقد

 نسرولب نمد دوخا و نسرولب تسود هک ودن ا عاج نایلب وس

 اا کودک کب tt وات هن رلقدلوا و و 1

 ۱ رلنا نسهروس هان الت كسا a نع“د ٤ دو من ا لوا

 ب ویم راق چ هدا عقاو فالخ رکا رازوس یرلک دلیوس اکسس
 ساب لاپ وت (عارصء) نس هبعا تاغتلاو راستعا هراز وس لوا

 نالوالواو بدا هسداقباطم هعقاو رکا ۶# كا سک ردارب یا رادمو

 نالوا ك.يعو ص تبحوم تواوا ظواظح و نون ندرلنا هک ردلوا

 # دنمو ىلع لسضف مهآ یئادع (رعش) نس هدیارمغن یروما

 »۴ اهداف یاز نع اوثص مهو # ا د اعالا نع نج را یاس الو

 ترس ونش نعسدز ( تب ) ايلاعملا تنساک اف یوسف ان مهو

 هللا دم و ۴ E نڪ د وت زا دار ھ 3 تسود هک دوخ

 رماد ف رش ق وک ۳ و هاع لاد ها لص الوش ر ترص>ح اکس

 ر اکفا ندنهوحو یسناعه راکیا ك ھے ۳ د تان ناناو ر دارا

 هنت دامس بارق برق لر و رس لواو نسراچآ ییابئرا باعت هر اهاص

 نسرروط بودیبا یتماجرف هتسجخ مالک كناو بولوا لان
 یب راک داب كرعو رکب وبا ید كرا هفیلخ یکنا لوا نلک م دقم نادنسو

 یس هلج هسلاراو هل هداند ن داصفو قرشو نسرولس یجدنسس

 | قاداماد هبر هرمطح لوا ن وحا كنسو رد ررعمو دوج وم هدنس
 ےس



¥ ۳۱۲ % 
e ag TET STER ETS TET 

 تاو د لوا هر هنيلخ ناک ندکو اندنس هکردشلوارمسم هیس تبارقو

 ناین و نیمو حط او تیاغب ند قب رط هکر دون قشح و ردشمالوارسم

 هکر داداعهاشدانلوا هللا دابع لضفاو ردعثمو ےک تاغا تعکرمب

 یوتاب تماقو هتساراو نب رم ليج ات ادتهاو تیاده یه ماه كلا |ا

 | هلوا هتساربب و موق هلیجاود هرکنم تعدب یانفاو همولعم تنس ءای>ا
  1نعل رد ادح و ر ن در رب یر ره ندنعدب و نیس هک ردول قیفحص و

 | لک دازتماو هع هلغاو( یراناشنو تمالع هتشاب هفشان كنن یه
 کس تیا راس اهدا یری تاو او لاف ا

 در و ال ها یی هم ولعه . E EGیاد باوا بو دا احا

 توطس كالا قح نر هديا رب ذع سو هجآ هنهوحو تقال

 هک ندنباقع كناو ملاو دیدش ییاذ-٥ كنا اقیفح هکن دتمقنو |ا

 هکر دہذعشا لو لڪ لات ەللا لص ندرممغی و ردو فو لع

 ر هدا لتق هرزوا تفالخ رب رس ییهقیاخرب قالخو هتف لها یدروب
 | هیاد لوا كد هتمایق ماسیق ات بولجا یراوق لاتقو نتف هرکصن دناو

 نس ي 1> لوا a :واص نم ولار اب ا هیلوا ن . e یس وس ك

 er اکا # نهک ر نکس تدارا ایوتثب (یابر) نس هیلوا |!
 ۶# نکس وتر دسر ار یسک هک یهاوخ # نیورس یاد وت |!

 كتعاج لوا هک ردکرک یدعا # نکم تسوکی ههحان رکن دوخوت |
 هل-محو نسحا یروما نالوا یعادو ثعاب هن رلفالتخاو فالخ |8
 هتمادن قدرط هلتماخو مادفا مالا ةبقاع ات نس هرو بالا دو د |ا

 سنا دهاعم ندتشحو هتف قیاضم جد قدالخو نس هلوا كلاس |

 كن ه-ةیلخ نالوا قاب ماماو را هو رارد تو دنا تعحام هتحارو |

 بأم تبالو باج هلم ابو ) رادیمر وج ز وب ن دندایعناو تعاطا |
 ن دلاط لط تدوعلو م E هلا ساو لدع ههحو هللا مر ڪڪ

 كنوبو هدییفرت هق افشاو جرت هناتسد رب زو اامر «نگو هدر ذح |
 طارش بوروب ناب تکا لصفر هلا هلك تارابع هدناعه یلاثما 0

 هتک مالک ہرک صد دتاادا یش اک یظعوم مسا مو یعصن

 نتا بودیا زاغآ هک نب رولاود یدتا ماع هدءاعم ول ییماجرت 9 |۶

 هک هن ره ند رابخا ح اص ناسحو راکفا راکیا تار د لعاب |ا
 و

 چ كدروب #



> ۳۱۳ ۶ 

 هککیدتا جر هلص كنس زکر ه نب لدیلوا هدماسقم مش نس رکا
 تاکیدتاناسحا هراجاتح راس ندیناجاو ریاشعو هکناقلعتمو اب رقاو
 0 رسام ۰ رتب مدررو نیعاکس یلعا مدیا را ب تاتعو فزعداکس نوعا

 E 3 لاحو ر ردلکد كر ۹ ندمر ۳ ۳ مب هدربس هوش نا نرم

 ۱ هرکصندق داوا مه هلهدش و لید صا لوا تورو شالو هرمصل ۰

 ا یدینعا ضد وفت اکا ین ابا هفوک ثب تو دنا لو زعم 0۹ د هرصب |

 رداق درفر ات تینا رج نوصکی دا هل وب هلی يک رب تم

 هللا دك رڪاو نسرلیق تمام نوناکب س 2 ید اک د یجد

 ناسحا هاب رقاو حر هلص هساا مدایفیاو نی رب رمضو یرمهاع نا ۱

 بأعتیالوباثج رد هيلا بودم مارب هدهب دم "هره طه تعد صس مرکو ۱

 1 ںاککا هکیدر و تراماو تالو رات هڪ ی هح رکا یدتا

 1 دال وو تر اما ۵ دّنسارا سو هلع ا هلا لص هللا ا

 نکل یدب ررعمو دوجوم دون ا راو قحا ندر هست" لوا

 سنا هلا روعا نالوا یرلتایهت-ْنم یدنک ندنراوق روف ند زی

 لدع بو ديا بانجا ندفاسعاو لظو یدرازیلوب لاح هسانتساو

 | یرو دص سار نایلوا قيال ن دنر كنلاع كنار ا!یدرار دیا با دنا هفاصتاو
 هرکصا دوو ققحو بوداراضحا ییالاحاق یدا هش ربا روت کا

 هنفالسخ كلا نس اما یدرردشرپا هتابوتع یا ہذا یلءاع لوا

 یلاهماو لامها تیافب هدنسارجا رذاعڏو دودحو نس ردپا كواس

 کس یییاثمو یوا سم تلک: رالماع تكن هک دنح رهو نسرروک زاج ۱

 (تب 2« نسرالیف مو رع یهالالوسر با کا راب کو نسرزسوک لحب

 5 Ee ا ر رک ٭ دات تالو ندرت ا

 ۲ ردکب راقا جد ك ناکا + لعاب ۳ یدتا نا-عع نشولا ربمآ

 قاقح-او لص» ن کا ردراو یرلت ارق ید کی كرلنا ىب ید با لع

 یس هع رک تا | (کاتنا هزلادنهرکم رک |نا) هک اهحو رد هدنراب ریغ رانا

 هک ردبا تداهش لر ثددح ( هبا هع رسل( هلع دبأطب نمو )

 TET ک بلا
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 هب هواعم هک نسرولب نس یلعا یدشا ناعع رد هرزوا لاونهوالاح

 ید مدنوط ررقم هن رزوا كلا یدنب یدرب و تااناو تیالو قورافرع

 ندت سابو رمق لرع هکنسم رجب مررب و نيب اکس نب یدشا هدنباوج
 یدیلکدهداز ندنسارهو فوخ ندرع كافر یسارهو فوخ كنو امم
 یدیاهلب وامرواب للبیدت |ناعع ردالغرب ندنرلءالغ لرع يکیدیدافر

 دودسم ندلاعفا حاق ر وهلا دنع هب واعم یدتا بأم تیالویاثج

 تو دنا تاکترا زسک روءشو فوقو كنس یروما ءاظع هڪ نالوا

 | نینولارمما ما مکیدعا ذیفنتوب هلاعقلخو ردنا ارجاوذیفنت سانلانیب
 نس رولب یاغیداوا هرزوا لاونم وب لاح نسو ربد ردب ما كناشع
 | هنس مه هدنآاوج نامع نسزالوا دیګ ر وریغتم ندهب واعم الصا هش و
  یدنک هنس هزاخ یدنک نولاق ندساحم ید لع یدلیوس
 | بودا فد رشت دج هنع یاست هلا یر ناعع نینمواا رماو

 ینابزغی هدرییهنو نعط یالسا ةالو هکیدیاوب یوم یدوقوا هبطخرب
 تعذم كن رلیلاو قتفاو كاله كنماوب و ر دکرک كچ هماک ماین
 بنی ىب هلآ ايشا هک زس هک ردوب قیقح ردکرک كاپ هدتیغو

 هث.دلوا رداص ند رع یلاثءا كن اشا هلوقم لواو نسردا عیتشتو |
 هعرقهرعییعل ردقنلاع لوا هکر دوب یلصا كنا نکید ردنار رقثو نیس

 رب رعل یارس هلید-یعو هردو یدنا رربق یکی رلشاب لار هد دی دهن

 تباث هدزک هنس هحاس هلبا یکنلوک وتو می رفتو یدردیا بیداتو
 اعوط سد یدرازاو ی راکوک كرلناو یداسفو هتف رس نالوا

 ندقاناز دب وكلي وک دب هدنفحورگیدرواوادافنهو میطم هنن مما كنااهرک و

 نی ردبا هلعاع هلبا نیاو قفر هبت ره لاک هرس نب اما زکیدردیا زارتحا
 یئابزو تسدو نی رالیف لمح ههراکمو قاشم نشب ریااکب ند رسو

 یرس هل-ءازو تسد هلهجو رب بوت وط هدینلک ندرس
 كمشدسلوا هرزوا هشرط وو نزلا رارضاو اذا

 | خانسکو ی رج دبن یعولد-۶ رزوآ مب تولواداع هک اب ی رس یر رمط

 عضوم یدشامضوو(تب)ردشع د سوح هن رعاشهدناب وب زکه دلوا

 نوهت>ادخ## ىدنلا عضوم فف سا ا عضوك رض # ییسعلاب فرسلا

 ندرس نده تف م رعاو م رتسکا ندزرس ندسمه> رقن لک

 بک وا

 سس سوسیس سس سس



| 

0 
 ا

 % ۳۱و و

 7 دنکب ولا ی زکفح كرسابع عهدا ز ند-اتهج د دعو مرفوا

 ن وجا مشیعمیدنک هیحر ندلال تب ن مدت | یرص یەم راصم

 ین راش اعم كلا ءو ل ھا هلجو كن دنکر کب وبا کد شا قرص

 یاناطعهس رل راقایدنک ندلاملا تد رکاو ی دردناذخا ندلالا تد

 ماع هدلالاتب TE ی ۴ نرکسرپ دردرآ هرباکشم تاماعداو هرذاو

 هداز نددبن یهو ردضومءاکن یر ودصوص> لواوردراو ی راعا

 بلاط هكا ردکع و صفغنم ی نکلاحو كلالتق هدیج رغب هلبا نکناسسل
 تظاغرفاو هسهلخبوغلاق هرزوا عاباناورم هدلاحو كلوا بغارو |

 بوډا عنمورج ز ییاهشنع هللا یحعد ناعح ی دز سوک تطاظفو 1

 هرزوا دو ھ٣٣ تداع ناععینم ولاربما هداا سولو ( ی دابا تاکسا

 یدرود تدواعم هی دن دم ورک هرکصا بم اا یيکسا ےس ا مںودہک هج

 چ یلاعتهلا یصر كناغعو یییاقو كل ىج ش!زوتوا ندر 6
X%۳4 هر ھن دم كالداراو ساب واتعاج نالوا هدد دص لل هدع  

 4 دحآ هدج تما هوجو یداسدو هتف باوا بودا ەچ وت *%

 د رول وا ناس و حس روما نالوا ىاعتماكوو یر «

 یلاعت هللا یضر یتاعع ننمولا رها هدلاسوب هکر درلشهروتک هدتاور

 نولک یک نیر و رک وراد اک معو
 هک امس ن هللا د و "هکردلوا یلیصا# كلاجاو ورا دا وا هج وه هر هسدم

 عاوئاو بویقوا یلسیجاو تارو یدیآ یدوهد ربندن الو ر

 راجا لکا ولمح لم" رولاولج نیذلالثم ) بودیا لیص مواع

 یقالخ كن رولاوذ یدیشلوا قادصم كس هع رکت با ( ارافسا نا

 یدب نو یک یتئروص قلوا ناسم یولوا ملکتم هلم السا هلک هدنامز

 عفاو یعرش ےکحر هدزواقح ندناعع نو ارم هدنعح لطا لوا

 ند زاح و هزاع ندنع توئوط هد کوک یتوادع ا .رونلاوذ هلْداوا

 ند هک, دلید تولک هماش ند هوك و هر هفوک ند هرہەإو هر سهل

 قدص هاروندع> قد رط یرانا سم تودیا ثادحا ۵اتفرپ هدد

 هروشود هتلاهح یداوب و هتل الض "یداوو هلرق رحم نداوصو

 تلط وزا قشلوا هلدنوعم قیفوتو تااده حو نرپ ماش “ياها |

 رل ,دراقیح بوروس ند ماش عد تهب ايءلوا یابواو !فقاو هدا
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 یب هفئاطرب ندنناکس سصهو ی دلوا ےةمهدنا بواک هرمصم نش لوا |[
 دش رابلف نوناک كالاهجو هكا كي رح یب نتف رابغ بواویداسفلباق |
 نیب زا هیانعهوب هدنرظنی رارخ نواز ی داشاب هنلاص«لالطا شنآ ۱
 هیعوجر هیاسد لراسع ترمض> ی 2 ر هک رواک ی :یدتنابور و ۲

 هيا وج ییعوجر سو هیلع لاعت ها یلص كد بودا قلدصت ۱

 لدح نرمضح تواوا لخاد ھن سہ مز ( هعضاوم نع رلکلا نور و)

 و و ی دل!اعدا ۳ هاد ھن یک یسعاسو هيلع یلاعت هللا يص

 شرف ی ذلانا ) ی دعا لالدتسا هلباهع رک تبآوبهرزوا یلطایاعدم |
 تسانم هورجم هورکر ندرمصل-هاو(داعمیاءادارا نآرقلا كلف :

 تح اصم هلبا رالطا لوا هلیس هطساو ی رابط تعالمو لیج |
 بععتال (رعش )رایدش اذخ ندنا ی هشبخ هدیفع لوا بود تطااخو |
 یادیلبلا یودع# دف رخآداسش اص مک # هلالاحق نالسکلا |
 یدافتعاوب ابسنا # دمك دامرلا ف عضوب رطاو## ةد رم ديلجلا |

 كربمغس رهیدتا بی دارو تاب هدنررت اف رطاخ كتعاج لوا

 یفالخ ناعع ردیلع یسصو لدح ردراو یا اقر نعل یسصور

 ی دردبا بیا و نعط هلاعوآ اما كناععو ردشما ندیلع ىح رل

 یدک هل رطوب قلخ بواق بودیاراهظا رک نع یھذو فورءء ماو |

 ندنرا ص:٥ نب رالماع كلا ۶٤ه رکا ن هکیدعاو یدرردت الم هندناج ۱

 ( رمش ) مرداق هکغا یهن ندرکتهو ما هفورع»یراناما لک درداقهلرع |
 ۶ ربهر نم تفک هارکو یال هج ونک 8 دیسسرپا رهارک هک هدننز لبع |
 زبصحا یلاهاایضو صخ ندنهاکح و لاع ضعإ كلا نوج لاع قاخو ۱

 هل رار رب هداءهعموبی دبا راش لوارهکاد ندحرس ینا ندعس ن هللادبع 1

 نعاط هنع یلاعت هللایضر كناغع نیت ومل ارم اا بس نبأ سد رایدلواقفتم |

 بورد وک رلیعاد و رلیعاس راد ا هدهرمصب و هدهفوک هک هب رلبایعو :

 هکر لیدرب ورارق هنب رزواكناو یدجآ یب راوق هبناکمو هلسا رم هلبارلنا
 قف الخ ندنا ٤۶ بوراو هیهندم هدنیعتفورب هورکرب ندهیحانره

 قال یا نیس ا هکینسدرمعرب ندهالالوسر تاعکاوراهدیابلط ۱

 نوح هیلبا بصف هفیاخ هنب ر كناعع هل قصسم هتماماو قبال
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 .دلوقر هلبار ةنزوبنلا یک یرابربغو یل رشبن ة ناک و یولب سیدسعنا

 لها ویدا یکعبرحن قءاغیرماكراناو هل ارازویٌبهدلوقر و كم

 ْ مما ن هللادمعو یثراحرصت ندا زو ناحوص ندی ز هورگرب ندهفوک

 ۰ هک هلرارفن زویشیا زوتادوخا زو یکیایبک یی سدق نی دب زو ی راع

 | "هلر>نب یکحكولب ر ندءصب لهاویدیا یخ رشا كلام یدقكرانا

 | كنهفوک لها یک شرع ناو یف عرش ن رشیوداب نم رذو یدبع
 ا ی داره ز صوقرح ی دةم كرلناو هر اددع تت رد هن دا دع

 | هنتف « دنلاوش كنهنس یش زوئوا ندنرعه یس هلج كلراروکذ مو
 | رلیدقیح هرمشط ندنزارادد ودالب ی دنک هل ارلغامد شلوط هلا ی را
 | ردهالاتس محرع دوصهو دصعم هک دا ون یرازوسهد رهاظالرانوب و

 كهللادبع ن ةحلط را رص و یدزاز سا یلاطی ان ىلع هتفالخ رل سے

 || نوساوا هفیلخ ماوعلان رب زرلیف وکو ی درد ااجر یتساوا ه-فیلخ

 هوّص وم مات بش> ی ذ ندسااوح ۵ دم راب زمصا سا ی دیا زرد

 هناکممان هو رهیذرلپ رمضمو هعضوم مان ضوعا رلیفوک و رلیدتنا لوزن
 ۲ رایدتک هنت اف كس ک نالوایرلب ر ولطم ید ہک عج رپ ندمود رهو راب دنا

 ا نوجرلب سصم را هلیق دوصعم حا هاو جازسا ندرلناات

 ۱ خیس مسا سم ما لاو مالس تنس معدل " رلب دلوا لخاد هبلاطیا ن, ىلع

 ین ندزرهفول ام نکسهزپ هکرلیدلیق رک اکا نب رلمالک ,رکصفدمارکاو
 ۱ ر رک ادلک بوعیح هیس هیعاد كجا تە اكسو کک ن دتفالخ

 : وا 0 وهن هز ندگیانج بواوا نورعم هلو اعدم

 بورعی> هن رابحاص هتفو رس لواری ما ترت > زو هراهیج هشاب یشداول

 | ناسلضوعاو هو رمیذو بخ یذ شیح هکر رول مارک *هباعصیدتا
 ا لها و ردرلنام رح قکس و تییخراوارسو رانوعلم ه د-هالا ل وسر

 تلاخنودیشنا نی ربط زو سوب ندرب زوهمط ید هو وکو هر

 | هکردلوا خد تیاوررپ و ) رایدنک بوئودهثب راتزیم ی دنکساخو
 یىدا هن یرادوصءهو ی راک داک هی هم یلاو> ك هقناط لوانوح

 | مک لوایدلوایمولهعو عوعسهنع یلاعت هلا یضر کاامعنیئم ولا ریما
 نیوکو نود اتناش انداخت ورز واو هتناق كناضت رم لیتع

 یدهدیدزویحا لکشعو ترکفیا ( تب ) ی دلوا مت تم هلن وتم



 هک ۳۱۸ %

 نواب نسخا ابا هکیدتاو # رابهدادلاسما لصاحوت تهی و #

 عمر دوصتملراتوب وردریاثک همدصق مب موقوب ورد ات تبا رق قح هلکتس

 بیطو قالخانسح لنس ردقابف ءابتیراک مب ورد هتف ظاشا

 كسیا روا وا رداق هلهجو هن یوق لوا هک ردلوا سال ندکفارعا

 ورک هلطرش هنیدتلا یضترم ىلع نس هرب دنودوریک بودبا نیکس ||
 نامه نوساوا هس رولوا ط رش هره ی دتای روئلاوذ مهردنود |

EOE :لع ہلکا روب تراشا هسلا هر ره ط رش كکردروک لوو  

 ییاوصقیرطونسردباتروش» هل هک راب ره یدعا یضن رح ییعهدیا ||
 هب واعمو دیعسو كناو رم بودباتفلاخ هدناف هناما مریرتسوکاکس |

 مد بأ كرلنا بودا يج هل رلود لحرس یانا هلن اد عو

 یت دون شوخ ندک !دنک یرلناو نیس ردبا یو رزوا

 نس راحآ ی د روف هاتفو هرچ اع هکر رزوا یدنک هل یس هطساو

 لع هلب راد ۳ رانا هرکصذ دع"یضمام یضم یدتا نافع نیم و اما |
 معا زواح EY AE دس نودادع بجاو هع رزوا یدنک ی ما ا

 یدتا نوتوط حونو لوف هه ی جعل وب لاعع هداوقرب یضل م یلع ۰

 تولید 9 ق رم" :میچج لواو ی AA راب یاد هلل ءاشنآ ۰

 لوا هبا هفناطرب ندراصداو رحاه»یارمشا کوک لیقزا عهردنود ورک

 یدرو لوک هل یصاعلان دیعسو ناو رمو ناععو یدنک هدناج كموق

 ندراصنا ییداس«ن دم ناعکنینمولارعما دف یجدتاورر و)

 رله هلهجو هنرهو یدردنوک هتلاسر ههورک لوا هلا یسک رفن یللا

 هدا هر ره یرلاع دمو لق قورسصع ندمرزوا ین: رارش كرلنا هسرواوا

 دوخا یضن ره ىلع نیلوعاا فالتخالبع یدلبا سراس ود تیا لوف |

 نینولاربماو رابدراو هاف كموق لوا خد یسکبا دوخاب همسه نب ن

 رزوس بوغ مو بوخ قحملوا بول تلاعسا بحومندنناسا ناک |ا

 هکرلیدتا لقن زیکنا ملص حیاصنو بعآقفرتالک ردةلواو رلیدلب وس |
 بواوا مرا رادعهر هلواسفو تدش ردق وب یرلاکوک كرالد كس لوا |

 قجولوا مالسالها رطاخ ربيغل بحوم مويلا دعب ندا نيم ؤ1 اربا |

 هب رار وضح رول یرهش هن دمو هل .طرش قمالوا عقاوو رداص روما
 قیا هرمشط ندنرلک دید باوصو یآركن هاڪ رابک نالوا ی نح |

 4 دلش و
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 سپ رایدنک بوت وط ناو یرانطو یسی رب ره بود اتءجارم هلطرش
 لع هکیدشریاریخ هناع رلردلک هب هندم بوئود باعا راسو ىلع

 بودنا نیکست یر رش هورک لوا هلبا رب رعت فطاو رب دل نس> ین رھ

 ررطاخندته>لوا بواواعفدنم هل اه "4 اغ لوا نوحو یدردیود ورک

 یدراو هنناناسهعبوراپ وق هلیح ورک ناو ص یدلوا هدوسآو ع وڅ
 یوتةوب نس هکر دهن رزوا كنایرادامدعاو حر كنهوق هنده یدتاو

 توکس رکا نسالوا شعا عقد هلا یرازو ع رمطنو تو اجر ماع

 تراسج جد كرب رغ بواوا' قع یعز كرلنا هدنناو قلخ كدا ردا

 هکنس هږدلب هعلخ هکر دلوا تفصم سر رواوا بجوم هش راتآرجو

 بودیا *یباوبا هنتف هکیدیا زرلید یدبا لطاب یرلیهچ كموق لوا
 بولی کیدا لطاب كتب رااعدم نوچ را هدا لالضا یلاهج تعاج
 یشالتم مرجال لکد قج هلوب تروص یرااعدمو دوص» هکرایدروک
 دن روئلاوذو رايد نک بونود هن رازبا ورک ندلوبیراکداکبولوا قرفتمو
 نیب زن ردقلوا هدنرظن ییههوم تاساکوب و حاطاو هسوسو هب رح لوا

 یهمدم "یلاهاویدلواهتفد رف دن زوسكناو ره هلی نینمولارمما هکیدتنا

 مالعا هعاخ بویفوا هیطخرب و یدقیح ههللا لوسر ریتم بودنا عج

 یراکدشا مالعا هر دک كرعدادضاو ادعا همت ةقرف لوا ۾ د دا

 یی هیعادیربقدتوطرع2* هدنرانوردوبواب ییکیدبا عقاوفالخ كروما

 هلا قلن ځ وشو تعادن هرورمضااب بویمالوا رداق هکمروتک هل ف ندم وق

 دار یدنا رضا ہدصاخ ساع لوا صاع نورگ راددتک نوئود

 لاعفا كکیدتا باکنراو قروق ندیلاعتو كرا: ىح ناشعیا ةکیدتا
 رام ولظم ب رلناغط تسد كنس هل هيما نب و هلبا ثیاناو هب وڏ ند هم

 هراالب قجابل وب یسهراح بولوا هدتمالسات لیق هانوکندتمادو بج
 فطلو رب دن نسحواحرو تماس« یی همت هقرف لوا نس هیلوا الع

 هغد ات یا یدتا بورشاح اکا ناعع نینمولارحما ردرلتهردنود هلمالک

 نده ول ماتم هلع هللدوحو كلاح ءوسیدتک هک ردک دح هل كنسییفوا

 ندیصاعم نس صاعلایا ا نسرد,ا معا تباثاو هب واكب بو دبا هلواقم

 دیءاادز مراد یلکش» (تد) ن“ هد:اتلال د هب هر وا شیب هککدا وا بنات

 سج |
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 رداق كداوا لورم ندس.تعوکح رس یه هکر دنوڪکنا لر وسلو رحز وا

AAن ورع مالیق 5 چ هیس هارد بصم یی هاعورف یک كنس  

 یارو تب ص هلا ص ەك رزوا لنس یدتباںواک Aa اوج ضر صام :

 قورافو قادصو هدتنامز سو فرا < اعد ها یلص ها لوسر نالوا :

 حاتفعو مدرک شوخ هدهیلاع بصانم هدنرانامز امهنع یاعت هللا یر |

 مد زاحآ ید رالهق نالصعو قو لاو لا هدا ریادنو ةا راکفا :

 هب وڏ یرازوا راع نالوا اد هدکر اکزور صو قروق ندهللانس

 4 هب وج ای تاش هدابژ ندن ول و لاره طاو لسع هل. آ تاناو :

 ناععاب هکیداوا رهاظ زاوآرب جد ندهشوکرب و هعوط اوب تفلاخم |[

 نامعا هکیدب وقرلناهفو دان رفرب رب نده ؛یجاونوفارطا اکا هروک

 ادن هناهکترمضح ندرلنالوا هدجسنوک لواو (هږلا بو هللاق۱ ) و

 یدستا بورپدلاق لا هباعد بواوا ره ناشعیدلاق هجو یلدا
 صاعن ورع یدنا ینشآ ند ربتمو ( بات ینافكياا بوتاینا مهللا )

 قلم هع . ره هرکصا روش نوڪ” هللا بو دیا تع> ارم هتل رهمیدنک :

 ميلطو ىلع بولد م ردا ارغا او ضد رح دن رژوا ناعع ینا مسرواوا

 "دم الت هدک دتا تیعرت علح pm كا عع بولک هن رل اق رمز رو ّ

 ىس ەتە كبر ss لئاقراس هد o گر د رزوا زس شا رفرمشع+ایدتاحورنا :

 بارخو نار و یاب لوا هلا: نکیلایدن کید نسیدبا دود تاب رپ

 ردلکد ی ؟ کد, د لس هضف قوب یدتاصاعن ورع زسٍتسا كن ّ

 هدقوعح یافیتسا ات ز رد مل هديا جارخا قح ندنسولهپ لطاب هکلب

 یا م یی نوح هکردلوا د تداوررب و) رهلوا یواسم رانا ےل سم 0

 نینمولاربما ىدا تعجارم ندنناق هعمتح هورکل وا ههجو هللا مرک |ا
 یعالک لوش هدسلاح هکر داوا نالوا بسانمیدا ںواک هتناق ناعع

 نیمطمو لالا هف صو راو دیما ندنعاتسا كلا ناخ هلکتسهلوا ملکتم |

 ey وانا وشل و مدانندکلاءفا نس هکر هلی بولاوا بولعلا |[

 كا ورکو نسسلوا رو عراف e ںوخان هرلنا لروما نالوا 1

 هلغلوا صسشدفه هئانک او یارطا هز اوآو نآ سس دعا مادا ها هوا یاثما 1

 هکر رژوابولوا شو یرلاکوک لدالب ۶ ]اها نالو اردتم ندئسیرلب واو :

 < ندکلک 3
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 تعاجرب هلیسهیعاد راب رمصم هک روناوا زظ الاو راهلوا دعاقتمندکلک

 ا یٰلءاب تقو لواو راهلوا هجونم هکب رژوا بودیا روهظ جد

 یدعا فانا یگ زود مب ىلع مسلا زام راو نسهرد هلا عهد جد

 یدع.> هرم نودا فرش رسم نا نی مولا ها سد نسربد |

 5 كالس موقا ید ٠ هرکصادادا نافاس مه دورا وا دع راو دج |

 یاوعد مدنسهلج سل نو رداکد ديد یرودص اطخ ندهدآ خب ۱

 هلرساضتعمقداص دعو ( هل بنذال ۳ بنذاانم تالا )معاتعصع

 هتیهواواه تعنواو انا شل ندهانک لوا راهلوا شا هانکرب هکیک ره

 هاک او کالب و رولوایکش ها لک هدوحو ندناهانک لوا هلوا شاوا بئات

 مب هیلبا لود تعصتو ظعولوا ند هلج هکبشک لواندزس هک كلوا
 مد هک نت مدلنا تداداو ھ وت ردشلوا رداص ندش هک یلالان روما لوشو

 قحاو یلواوبسذتباناوه وناکب ردعثمر دشرا هرخآ یرعو ردعشاوا
 ها م رکفارشا لس هکر دک رک مدیک هل ربعیدنک نوحو ردا رحاو

 كولم رکا رلئوسشا ضرع اکب یییرلبآر یدنک هدروما اوسو راتوساک

 دهح قیرط ینب بویلیوس زوس قحر اکب هدقحقب رط لوقر ندرالوق
 ردکر ک ممشنا لع هلکنا بو۶ا درخیزوس كلان یدهسداردا تلالد

 | تاکتراو راهتخاینا ردیجوءیرکغلدونشوخ واضر رس هک هثسنلواو
 | هک هل بس یسهدیدنسیاد لاوقاو لاعفا كنعاجناو ناو محو ردکر ک ما

 أ روع غو رود نداق یرلنا مویلادعب ردشلوا دولآ رابغ ندنب زکب ولف
 ٍ هنلاکو لاحتالالحو هاح بحاصلوا هک ام> یدد رد کرک مسیا ۱

 | كيدوح ناهابا تبح ( تس) ردلوا جد نالوا راوارسو قبال |

 | هلا زوسوب یی هبطخو # تسهیسس نورب و یلاخ نورد زک *# تسهت |
 ٩ هب رک كيکرهات نوسالوا ناب رد هدموبق م ویلا دعب هکیدتا ماسق
 | فاعسا ید وصم كلا یخدنب هلق مفر اکب هلناوهس هوا قجاحرپ

 نس ەبطخ وب كلام نینموااربءا نوچ مدیا دوهح لذب هدحاجاو
 ا زوک هکرایدش الغا ردفلوا ندن ریما تقر مالک كنا رایدتبا عاعا

 | بور سوک تقر یلیخ یخد ناو رایدتا باربس یی هبط هلیشا
 | یب هبطخود یضن رم لع یدشا ینشآ ندرنمو ی دلغا رفاو
 | نالوا بود یب یو ات ىش ڪوپ یدتنا تودیا ناسا

 هک ۱ هک لات ۲
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 لات یادخ یدتاواهطا هلا ی رلنالوا مزال یراهظا ندلاوقا
 هلوا شا قیفو یعلوا ےس مو تباث هدرازوس یک دلب وس هب یشکو ب

 بولوا راو دیما ندلا ٤ نینءؤملا ربما هرکصندرازوس وب هدم فارشا

 نیح عجر ند هیماینب و دیعضو ناو رم رایداشاب هکلکب وراو هنس هناخ

 مدعم ند هلج ناو مم رلبدراو هنناو نا ع راد درلکد یضاح هد هبطخ

 یگ وکس هسخوب یم هیلی وسزوس نیو رمما اب ید تردایم همالک

 یدانامز نانزلقعاو ید ا ناغع مرتح مرح هک هصقارفتش هلن هدبا

 مروا ککج هب د هل كنس نب لوا شوءاخ ناو مم یایدتا ند هدرپ سب
 نی نس هدا تمالم هد هبطخ ینیدوقوا نوکو ب هم ولارمءا هکنسرابد
 | یتینمولا رمما یدساموقوا یب هبط خوب نوکو نیو ربما هکلوا شاب

 لوا نیول ا ما هاو یدنا راردبا ل ولمو من ییلایعو دالواو لو تقم

 لواو كا زواګ ندنا هکیدت |ملکت هعءاج تاک ع ولر هدهعفا هطخ

 هلان یا یدتا نوا م رداکد ییصم كمك هنفالخ بوود ندزوس

 تسرد هک هللاو یدتاتافو كاا كنس راو تالح دم هن هدرازوسوب كس

 هدنعحییومو لوا هتسهآ ناو میا یدتسا هان یدبآ طط ىنا تس
 لک ابا كس هکر دوب قیفح ههروس هتنادص بیعو نعط ی هذ اک تراب ءو

 كنم ا ربما كکااب كنسرکا یدینو یاحروتم مەن رزوا مابا

 هرزوا یهجو تیک نس یدیلوا یسهبن م ندنهج یجب دلوا یس۶
 ع هيا نس هکر دول یسا رعوط كزوس مدردنا راد ربخ ندب اخ تعجب

 تواوا عارا ندنس هک ردیحاو هشيم وا ریما نس دعب تیافب ندلقعو

 یدتا بودا مالک هداعاو ضارعا ندناوج كلا ناو ره هانا زارنحا

 یدر و تصح ر یکن کا نا یوي وس ب وس نیمو! ارا ۱

 ۱ عقاو تسانم یدل وب ج وڌو ندندنم*ولاریما هک هبطخ ون یدتا ناور

 بااطوبا هل فرتعم هعارح بودیا تحصد هدنحا قلخ نس هکیدناوب

 | تاوصهدلاح یکی دع یداوا لصاح یدوصم تورا هر دا مع مات لیغوا

 ۱ - و درو و نذآ هلوخ د هک هرلتک هک وف بوس و زول دعا هک ردوب

 ۱ رد وسزوس E ۲ هنن زول كشنم*ولا ربما بوااق هدراب دارابرب زا

E O NEE NY 

 وا



 ام
 ورک یرلنا راو یدتا ناقع 1 مولا ما ه.لوا هاتو ج تبحوعات

 ناورهسپ نیردا ابحو مرش هکعشلی وس زوس هلارلنا دوخ نب ردود
 كيارمسوب هکیدلوا تع 4 هکیدت اییاطخ وب هعلح و یدعیح هرشط

 زس سا كيا تراغو بهن یارسو ابااف نکیدشا عاقجا هدتسومق |
 رزوسیااق هج ندزوی وب نستسا كجا ع زن ندید مزب یکلموب دوخاب |

 حج ندئسوف یارسییوف لوا هلو و رکنو تشحوو شخ تواب وس

 لع یوابر نوعی ند دس وہ3 یارس نورگو لوا«قاخیدلا درطو

 هترمضطوایلاوحایرلکدندا مولعهو هدهاتبوو رلدراو هنن اف كناضت مع 5

 نس هکیدتا لاوس نددوسان هللادبع ین ىلع رلیدابا ضرع
 میارضاح لب ید نجرلادبع )دی رمضاح دست یسهبطخ كنا

 كدرمرمطاح ید هدنسهلواعموب كناو ید یدتا یت رم یل

 یل: یدنانحرلادعرد:٥ هرزوا لاونمیک دخارب رفت كنعاج و ه.ضقو

 باثچ ردهرزوا لاونم یرلکدتا رب رفت رانو لاحتقیه>و مدیارمطاح

 هلا یاو یاس هور ؟یایدت | بودا بھت ههجو هللامر ڭا تالو

 ردشاوا عقاو لاح بج دعا م: ندیشکوول هک تالوا هاک 1 او كل یرلوف

 حطو سمانا هلخ ادم هناسههو خاص كلا بوزوتوا هدمهایدنکر کا

 کلات هدنگا هتف ند و یدهروتک هن رب قارف قحو یدتا حر “هل م

 هللا لوسر تیک رّتسوک رلشا هل و میشرا ها رکاورد یدوق

 لاکو لاضفاو لص ردقو هدنناذیدذکو نکیشلوا رسم هلیفرش

 یراثخا راهمو ردہاهبع الم هلکنا ناو ص نک هنلوا لصاح ل الحو هاح

 هل.طغ تیاغو ردیک هسرکح هب هرتره ناورص بور و 2-۵لا كلاو رح
 ےکج ہیدوب هکر د. رهاوریدتاو یدراو هنا كلا عع توقیح ن دنس هناخ

 یضار ندنس ناور هک هلوا نګو هدیشود هکب مطخ رطاخ كنس نعم

 تولیق فرع ندنسهداح لععو ند نس هکر واوا یار کا دا زار

 ناو رم یني لوا هکنوهع> هللا هکح هر یکیدلید یتسیک یسهود هل ار

 قیفحو ردلکد ندنسهلوءم نادراکو رب دن لهاو ندا راتب ورویآر

 یھ ررونک زسوص ورکو رروآوک هب وص ینس هک یتا مرب روک هکر دوب
 رغارب هکلاهمیتس هلیساضتقم ( بارطایلا عجریس تارفلا عم ینع نم

 ۴ موق لیلد تارغاا ناکاذا ( رعش ) نءراتروق نس ندکلاهم لواو
 مس سم سس دا
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 كناومو كدرب و هه* یکفرش یدنک 3 انیکلاهلالیس مهبدهیس |

 حاصم كس نب كدلبا نوعطم هلاع قاخ یکی دنکح نوعا یرطاخ |[

 | مسا هلخادم هدباب لوا ورکندع" بوئوط یادم یعدنک ندکمعمو |
 كموظوب بودیک هرشطو یدقلاق ندا كناهءبوبد ردکر ک |[

 ۴ دنکم )4 اش رح یوسشوک هک سکنا (تنور) یدنیالع هل وعد

 روع امرخ تفك وج ار رو رم # ناب ز یپک ردوا تعص) زا راهن ز

 1 باعتیالو هاشنوج ۶ نابزشدراد رک | دشاب مرچ هسورپ ورو

 هللا یسهجوز یدقلاق ندنسلح كناغع نینم"ولا ربما ههجو هللا مرک

 ۳ رازوس یرغوط گلف ماعیدتا بو راو ۲۳2 كاع هصقارُف 9 تان

 ۳ اا هدرزآ تاب نتکسلج کتی کدو و یسک ددعا

 | نون نینم*وملاربما یا زلک هکیارمس كس درب هللاح هکد هک هل وش

 ناوم هک ییرولوا تعباتم دن رموب ان هنیأر كناويمو نسردیا 1 ول

 هلو ا بجوم هن رارطاخریفتت كرا دکار اکا دجتوب و هلوا هل وا هسرایدهنره
 ندیاامت هللا میدن یدتیا هلان رده رب دت هدلاح کیدعیدتا ناعع

 | دلطو كمك هکنربس كايشو كعا عابنا تنس كنب ریمغب و ققر و |[
 هصقلا ) ردقماء واهي زوس كلاو محو كع ا لزع ندنموکحیاع |

 | هلان

 ا ا رطاش:بوراو هثیارمس كنيلع نا هکیدلوا ثعاب |

 N کی دیدن نان ار هكدا ۰ ركضت دلم ات رفاونا٤# |ا

 ترهاظهو تنوا ءههک دنج رهو یدراو هنس هناخ كنيلع نیم ۶وم اره | هدف و

 كناویدمراو هنءارس كنا عدد نم لعو یدال وا ل ئدشا املا

 هرسصاح نیارس كلا ع۶ قلخ هک لد هتف و لوا ا0ی دعا هلخادع هنخاصم |

 هلیسیفن سفن تقو لوا رلودنوط غب رد ندنبانج كناذع بآ بودا

 لوا لرش تاو یدروط هدرادباب تورو فب رم هنس هزاخ ی اعع

 لوا یار م یلع هکرداوا ید تیاوررو) یدلبق ناور هالا
 رد و شاب وا تعاجیدیشتیک هداج ربیخ نوعا تحاصر هدمابا

RLهلا وصتس ادا عح :۶ںوراو ھالا دہع ن  

 یعل سه ىلع ب ا4 تفالو ناتح راد دنا ںاکترا یروما نایلوا بسام

 نیسم*ولارمعا یدلک هن هثیدم نو دا تعجا مع ندرمیخ هیحات نوح
 1 مدصت یدعفلو ے رکنو تک مسا رھ یدراو هنس هزاخ كلا ناعع

 4 دک دتا $
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 ق یغلشادنرف ند هدکرزوا كس من من یاب یدقیا هر کصف دک دا

ONEو الان 8  
 قو تبات یی ر تقوعحو هدکرزوا هک هدا ضرف ردشات یفح

 هی نمد صح“ ندعک هک روا وا راعو بیع دوام دع نب س کر

 یلعیدلبا تاکش رفاو نددمط بود هدا عانا ندرلنا هخ كرلنا

 اکس نب هک نس ردیشیا رروک هع مغیدتیا بودبا قارا داد اکا یت رم
 | دی زنب ةءاسا| ىف رع يلع لالاقو وردک رک شا زات هدداعساو دا دما

 سا واو لزارا یسهباخ كن ورلیط یدراو هس ها كل هلط هتفافر

 | توددن شک | ترعشابم هکر دشا هنول ید :اتواول ول«نداغوغلماو

 | ندلا شبا یلعان یدتبا ءممطیدلفابهربیعتو تهصنو عب رقنوتعالم
 ٠ یعدا لووت ھا ںيلط هکیدندبا مولعم ندزوسود لع یدنکح

 | تدات یدروس و تب لالا تس تواوا,قرصتم نده ابا ودلطد

 ۱ یدشا صا داد م لع دود وا اتم رادحا نسو لالا

 | نوج ی داشاب هع“ هملخ یل ام نالوا هدلاسلا تدب رلیدریف یب وبق
 : لغد نا (تب) یدلوا رمشاتم هدنعا هن دمیسا دص قع“ مسورز

 هدنناب لا همط هشسا طعم + نرش درکد نام + نط ی هکناتسود

 تولوا هجوتم هتمدخ مرکو دوج هصرع هاش روقلا ىلع قلخ نالوا

 ناحرفو روصخو نوع نديلع ناع# ربدررق دیحوو درف یه

 ۰ ی دابا زاذتعابو راو هنناف ناعع هرورضلاب هرلط و یداوا ر ورسسمو

 | تدارا تان امت قدم مدیشعا ترشانم هشيا زب نینم قلاربهاا:یادتاو
 ۱ یدایو مداو عراف ندشقا لوا ی ی بول وا عنامو لاح اک: ی هب ۵ک دق

 : بتا ندا لوا جد وقوع س نوهعح هللا ترض> یدت !ناهع

 ِ یرمع نده وت و تعادن كدلوا نوا نوج هکلب ردکتشم اوا مدانو

 کم دتا هلا وح ههللا نس نعد (هطاب كبسح هللا ) كد الو هراح

 کو هم وا ه یبا ندب رهژز تاتهش ندجخ) یدد هر ویا

 ا دیهش نوڪ یتاعگر ورخ اکب هکم دتا لاوس ند يسم ن دیعس یدتا

 نواغم و ترہےذ اکا هلتدس هن هللا لوسر باما و رابدت

 : حورح هن رزوآ كلا هکردا اوا ثعاب رها یو هد: سارا كنا هلعلخ و رب دتا

 كاا و یدلوا لو ی ید ا ۳ سرا دتا



 % 1 و

 یزردع محاورب هد اک تما اک تاب هر اکو ید طلاق

 ن وچ هک ر دلوا یرش لنهسصف لواویدیاراویراکسءحالرو )

 یدلبا نی نم یف الخرب مس هلی سو اج هنع هللایطر نام نی ولاربما |

 هکیدزتسوک شاعمهدیدن-ٍ وولس نسح تیاغب هدنرا هنسیئاوا كنفالخ |
 ه رکصخدنایدم هب وف ضارنعا تشکنا هتفرح كلا هوك هدراتدملوا |
 ضا یدلبا جج ر هن رژوابامکارابک ینساب رفقا بودا عاضوارخت |[

 لوا یدر وهن رالغوا یماعاو دنک نتعوکحو تاانا كمالسا الا |[

 كنایفس ییا نیذب واع+یماش كلام ماع مامز ,رکصن دنهف هیش رفاند هلج |

 نړ رع شالا یسوهولا ید الو هرس هب ویدتا ضد وقت هندنانک فک |[

 یدرب وهضب رک نب یهاعنب هللادبع ینتاباكل هیحانلوا بودیا عانا |
 ندیا و ییالو لوا تودا دي ن راما هفوک یدعش ی هرغءو :

 اعصار اک و یدرپ و هتصاعلا دیس هرکصادنایدر و هه بقع |

 ین هيما یب ناناوج هد هیعالسا تیالوتلالا نکا دوج وم هللا لوسر

 هقیهط ا ینویدنروک دعته تباغب هدنتف قلخ ییعمو ویدتا لاعا

 لاوس هرهجرز یداو نامه ییاناشارپ ببس كاتکلموما لناعع |

 هک وا احو یدلواناماس ف ولع نو یروما كاساس یب هکر لدتا

 ی روما عاظعرلنا هکیدرب و ناوج ی دنا هدننایم كرلتا ےکحر نياڪس |

 یاجنارس كنلاوحاكران نوههک ارادت ضب وفت هبیناداو هرغاصا ||
 هادوورزدیانهک *#كرزب راک نادر یامرف(تد ) یدشریاهرب یکیدشرا |

 نیهاش دیص اکرتویک + دنک نیب ورراقنمو كنج رکا # كرکراکب |
 ربع رابخا هبهشدم ندنم اکحو لاع لنعع ردا دیعس هصقلا ) دنک |

 ب ولوالولم ندنهج لوا یرطاخ كنهاحصو ی داوا رولک هضم
 نالوا قال هکلاکولاح كنسرلب دنااکا هلیفب رط تعصنو تعفش |
 ند هباګګ بو دال نع ندلاعا ی رلق داوا یدصم یرالءاعو هکر داوا 7

 رد رلد ورعم و قوصوم هل تنازرو تلادعو تنادو تناما هک جر ۴

 تماخو بوروس ندکت ای یاورصو نس ه دابصذ هن رارب كرانا 0

 ندعو و هک دنح ره نس های هدن د د باو صو ترو ذم كنا کر اک تقام

 ند هل لواویدر و هج را دعا ضرع هناقع نینّولابما ینالک |ا

 هدهبحانلوا حزس ینا نبا بو دیار هم یلاو جرس ینا هتلادبع |
 تست سس سست سس سس

 ج هقلخ ¥



 ت ا تم سرم سم س س تس سسسسس یتبسسسس تسسسسسسسس

 تع اجر لد اوس رادلوا هرورملان رد هررعم ا ( طلا 2

 هلل | دعهنع یاد هللا ی ضر ندناعع نی وا را مدعم ند هعفاوو و

 لاعت هللایصرهدنرله>-رسانراعو یراغرذولاو هكیفخب دو٤ س نا

 ندٌسهحدوعسنایدیشلوا عقاوروما صمب CEC هیلوا بسا منع

 كنس هلق راذغ نب نوه جا یراغرذولاو یرللکو ک كنس هلبق
 كحر یا نان رونلاوذ نوح ی دن لک یقاص ندناعع ی را رطاخ

 یدیدش فب وتو دیک ادیک ا هحرسیایایدا وا فقاو هنئیفک هلا یف
 اضساو بلیطد هلن ام وا طء تعابجب هدننوصمنوزاب بوتکمر لجسم

 ی ایغطو طو روج ناهش وهراکشا تودنا ما هل ماعم هاش اعم نس>حو

 ك رسد یا نایسا دوس هاحبحو تساب رامای دیس روس ی4

 خارفندکل رکنا هتفو داف هک دیش کا هطاحا هلل وش ییبلق شا وس

 تواک هر هني دم یخ كل ندرصء لها س) یدلبالو ید یر

 هراصتافارشاون رحاهر اکایرللط یودت اهقلخ كحرس ییانا

 لوتتملواو بودا لزع یرسییانا ی رادوصعم رایدتا ضرع
 ن ىلع هلتساعلا راب رمص» ی دبا كم ردتا صاصق نوا مواظء

 یا ن هللا دبعی زاع دم كموقو یدتا بوراو هاق ناعع بلاطیا

 كن هسوگرب بو د | صعتت و سس ما هک ردلوانالوا بسانهردکمردتا

 دشداعو هللا دبع ن ذحط نس هو ویلا وح هسرواوا تدا ی هنن رزوا

 رازبخ هن یني هواارمءا هرژ وا لاو: ول ید امهنع هللا یضر ده دص

 فشن رکب یا ندجریدتا ناجا هلج 3 هدب | صا ونک ا ی رەد

 یدززسا یا یدر م لھاور دراوارسو قبال« ماو ندبته> بس حو
۱ 
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 رصع ینا یوژا هات رکب یہا ید ییروشنم كنم وکح صم ءاشاکا

 قیفر اکا یتعا جرب ندراصناو رجاهم بو ردنوکو  یدلبایاو هشناج |
 نالوا عقاو هدنرارالرصملها هلحرمس یبا نا هلتفرعم كراتاات هکیدلبا 8
 تلادع ب والوا قیتصشو شدتفن تاموصخو تامهم و ل اص |[

 حوانوح راب دا هج ول هدناحرصم رانا س هوا عطقو لصف هل .ساصع»

 تعرس شلواراوسه هودرب هایس مالعر ۹ راددروک رلب كنك قانو ۱

 قیا و ری لوا دوخام وراوف ن داد رای هسهگرب هکان وکر دیک امام |[
 لاوس ولد نوک نزا دلوا لوغْس» هستن یلاوحا كلا یدبا راصق

 رسم نوحا مهر ین ممالع كناهع نیت ول رای ی دا رلیدتا ۱

 ید دم الغ كلاو م ن رلد دن الاوس ید هرکر ویدزدنوک هنلماع |

 ندکعد نهم لعاب ع یدتا مالع رد هل رصد لماع هتشارلب دتااکا ُ

 یدتک بوروس هاش نسهو د توده وب رددعس نی هللادبع مداره ا

 ندندرا كم الغ لوارلیدتا رادربخ ند هیضقوت یرکب یا نده :

 رکب یبا ندم رلیدروتکوربک بوتوط یعالغ لواو بوردنوک تعاجرب |
 هتعاج لوا هش مالغ ى دابا راسة سا ندم الغ لوا یسدنک تاذلا |

 ںوتکم ہد س ج هکردتا لاوس دع یدر و یاوج کی دنا رب رفت ۱

 ج هدن سارا یعا تم كنارابدتا شتفن ردقو یدسا مالغردیهراو 1

 كن هرهط» لوا هک دیار ۳ رب هلم الغلوا 117 توتکء |

 قاب نخ ی ره طءیدروآ وا ع وم“ یسادصںو دنا لّملقت هن-ارپ هدنفوج

 یی هرهطم رخا یدالوا نکم قمراقیح یهئسد نالوا هدنحا رلى دتا

 ۳ نوا یک لوا یاد ق اخوك ولزا نافارا اورا
 کییاندو هلوالصاو هحرسیایا ق دنا نونکم و هک شازا
 ماوعو صاوخ بودا مجیراصداو رجاهءنالو یدرەل هلا ید

 ند نوح هک ون یتوء2 ی دنا ت ءارفو هسا لوا هدنروص>

 نوعا يتو وا هکر دکر ۲ نلهشد راهرابد لوا هشناط نالسفو رب شا

 هنااطدا لر وذم یکب اا یااارمهمو نس هدا كرادت هلیحر

 د هوار هتم هدکنصتم ی دنک هرزوا قیاس را 9و نس هل میل یس

 كرلناهدعب نسهدا سو یی ەقناط ناک هتاکش UG ی مدعن

 تباورر و ) نسهلوا ل 2 هلو سروآ | ام 9 هله وب هد 4د

 + د ل
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 ندرصع هقناطرب نوڪ راپ وق هتف هکشازا هدب وک هکرداوا ید ۱۴

 هک روم ورک تورا لا ی ردو ے را دک دهالا وسر
 لتقهرزوای رق داوا قس هو قبال نسرولس یرانانس رلب دک |[

 | بجوم ان نس هدبا حطق یراقج هئلوا عطق یرللاولتق یرلتج هتلوا |
 | تب اوررب و )رز هسیعا سوه هعا جا وال و در بولوا تربع |

 ۱ هع الان ورعو دهان نارعو هسدع ن نجرادع هک زدلوا ید ۱

 | قعاج رب ونس هلرق سوی بودبا سارت قب رادیو بوروا كن کد
 : یا ندمت نوح شد نسهدیا تبلصیرلتا هکنعا لو داده ید |

 3 رلبدل وا ترطضم و لانعرف تا ةدراىدوق وا ىەمان و یرلهءفرو رکب

 | دهسک دمعه ریو بودلرهم هل رارهم تناتفر نانیعا یب همان لوا دج |
 : لع ندهاهگر کا ےک لوا یدلبا تجارع هی هن دم بو دیا ملسا ۱

 ۱ كرلنا ی ونکم لوا بودا عج ینیرلیرغ و یدیعسو دعسو دل طو ريزو ۱

 | ییراوطاورابخا ترفیک و نس هیضق هابسمالغو یدلباحهدنروضح |

 | رلیدلوا یهو مودم و روضعب تاغدرانلوا دە لوا یدلبا مالعا |[

 1 مالغوب ریدتاو رل دراو داف نا بواا یوتکم عبزو دملطو ىلع ۱

 جد ینوتکم و سا رلیدعاو ردع لب یدتا ناق ردییگنس هودولو ۱

 ا لوا شمزا ن نوتکم وب هکاشاح ىدا ناشعردکسشم زا نس |!

 ۱ مدم زا ن وکم وب بولیق دک وف هلطالغو دادش ناسا ینساعدمو

 ٠ یالغ وو قو مربخ ندوتکم وب مدهردزاب بودا مما هن ر

 | هکیداوا مولعمو قفحم هتعاجج لوا سب یدید مدمردنوک نب ہرصم |

 | نیس بودیا قددصت ین او ردشماس وا رداص ندن اع صا ون

 || یاورم هک رلیدید ءا* اکا سب ردیعنص كلاو رم عینشماوب هکرایدلب |

 1 یدّسا بودا عاشتما ندهلسد ناو ناعکیدآ هد ارس تكناعع ا

 ا ماکد رداو هکعا معاد نوعا لنف هزمس یتاو هل ازوس و درګ

 | هونکملوا بولا یعرهم رسهوفو مبوهلوا شهزا ینعهدرب یعخوب |

 | كناوموهلوا شهردنوک بورپ دن هیهود بوبا دلا یمالعوب وهلوا شه روا |
 | ابرد مدیاید كمردلوک بوتکم هح رسا ن رکا هکیدبا وب یزوم ||
 هلیمالغ وانا ثد كنا هو یدرولوا لصا و رت هکءدرردن وک ناتا و |

 % 4۲ % دڳ تلا #



 و
 ۰ ______ »ی

 یرکشا كرکب ییا نی دح یمالغ و مدا نم ردنوک هل هود واناشنو
 بوشوف نوزود هدئعارا یر رادعا هک رد مار ود مدار ارضوا دنا

 رابدتک ب ولاق ندا كناسعع ناکا ی دا رد رادرا_تفرف هک.

 ندای تاو رم ارزرلیداوارعشر اق هنطاصو ماهم كنا ہرکصندلاو
 ادیب بارطضا و هشدخ یلک هدنردعلس ب والف كرلتا هليعا عاتتما

 لاعحا قلوا قاص لا عع کر ه نماتوک ےب هک رلیدتاو یدیتلوا

 ی! ےما تیفیک كيوتکمات هدناملسدهزب یاو رم هک هدتفو لوارکهردقوب

 بوزا نام یی ونکم ل وا هقیقْا یف رکا زب هلب ب ودیا قیقعت ندنا
 باعا زیهدیا لرع ندنالخ ییآ هسبا شهردزا بودبا را دوخاب

 رکاو وکی ددا روک یی یعرشت مج الب كئشکرب ندهالا لوسر

 هلوقم لوا هسا شمزاب ناوم ندتناسل كنا نسنفوقو كنا4۶

 لوا هکلب رلبا نا ٥2لا قاطم هدنروما ی دا شف وعن ناعع یصس

 ديل بودیا باتنتجا ندلاو ردقعصسه ,دیعتو متءودرط صخثهلوتم

 ترهش هیصق وب هدّسام مالسا لها هصعلا ) ردعبال هعلوا روع4*و

 هناععهدصوصخوبالا یدیغوت درفر ندسلاسها هنن دم بولوب عوبیشو
 یدشرا ھنن و هقوک و هرصل نوح ربخولو یدردا بلیعا و نعط 1

 هکی را هلبق لیذه و مو رخ یی و رایدلبا تد وادم هب هت دم م دنامه

 یرارطاخ هام نینولارمما نوګا رسان راعو دوعس ن هللادبع

 یدیشع ابلط ترم ندنسهلربق مع نبخد رگبییا یدجشویدیشلاق

 هبهشادم ب واک ندذ رط رهب و دنا قاغا مجرب هند واعم كنا ۱

 رحم اکا راک بودنا تنواعم و دادما هرلنا ید هدم لها رایدلکود

 یآیبا دوخاو هک یقرفو نوک قرد بودیاقافنا مچ رب هک داوا |[

 هدشارمس ین اع لب واقالا فالنخا لع یآ یا د وخا و نوک نکس ||

 فیرمشت هللا لوسر دج هم نوجا تماما هکر ابد اموقو راب داليا هرسصام
 ندقلزسوصات ربا نیربشبآ هنیارمم كنا هک رایدتاعتمیقلخو هروب |[

 هراددنک یاو رح دوخا و هدیاملخ ندیدذک یتفالخ مما بوأوا كاتاد |

 هيلع یلاعت هللا لص كمللالوسرنب رونلاوذ بانج هروب ملت |ا

 تجرم رودو هدنعح ناويعو یدشا ابا ندلوا ما ءان هاتتصو سو

 ین م ی بعیدتسوک عانتمایخد ندیناث را هاش هند دلوا ی مفشو

 ی

 iste ات د
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 ۱ یکیدتنازمش هکشلاوب ید بوروس یمن جت لوا ی هتد ل ها

 کیف یک رب مور رافک رکا هکزوصکنا ردیلع رارفاک هلو ییدام رانا هن

 ندنورم لج یکعا اقساو ماعطا یتا راها س وب بوکچ هرسا

 ن هضر مرغ هتلرطلوا ات هکندروب حاحاو دف ارم هک دنح ره رار دیا دع ۱

 ۱ عدم ىع یدالوا ده رهيل وأ علام ندکعر و وص توددنا كر ا

 | مهرذ) ردردناعمو رصم تاعغب هدنرادسأف یآر هورک لوا هکندروک 1

 || یدنک بورویب لع هلرساضتفم یسهعرک تبآ (نوهمب ےھنابغط یف
 ۱ ندءادخ یسح نئموذا رها هدارهش و یدایا عوحر هم ها ها هت : ۱

 | هیارس قلخ بوروط هدنسوبق ییارس كنروئاوذات ی دردنوک هلهجر
 اس و یارس ی نوع نوح هدورصاس تدم راو دنا علم ندلوخد

 هتسودهع هر رهولا ۰اکیعاما یدآرد (نیعولارمماات ةولصاا) توراو

 | نوهکیدیدنیتمولارمما هنذ و «هنتنفلهاو یدررویب هلاو> هسابع ناهاکو

 ۱ رصق یکعد نینمولارما نذتوم هدل اح رخاوا هکلی وش یدراردا رجز ||
  هکیدلوارهماکا هصات یدلوا ردا اتکا هلکعد ةولصاا گلاب تودیا |[

 هدهالالوسر دخ« ید ا یسر كنرا. نر صملها هک برح ن قتاع ۱

 ناععنیتءولارما نوکرب هدهرصاسح مانا هکر دلق) یدردا تماما ۱

 رامظا هیهتف لها یہ یدنک ب وقیج هم اب مطس نع یاعت هللا یضر |ا

 بو دا هلرسورب هک لوا رک: ؛ندنوب جراید هی و انوع ها یدلبا
 ندرلناناعع نوح م هلوا صالخ كررت ند هغدغدوبات مدد التو ةییآ

 یلوسر كناو هزاش رع یاسقح هک هللاو یدتا كج دیشا یزوس وب

 د تیاور 2 م ىلتف لسو هلع یلامت هللا ىلص

 (رکیاع مالساا) یدتیا ںورتسوک شاب هب هتفلها 1 ردلوا
 ۱ یدتا هرکصذدنا یدالوا ضر ءم هناوج ییالس كنا هیات ر ج

 || یدتبا ناشع ردراولیب یدتیاهط ردیمراو هزلادبع نطنز ارا

 مدرو مالس هم و نالوا هدنساوعد مالسا (نوعحار هلا ااو هلا ا1(

 باوج هع لس ےب و هوا هدنګا ثموقوا ےیل طنالوا ندورمم "هرشع و

 عاجزسا هد هلام لوا هک ردبنصهرب ندر صم لاحو! عل دیمرو

 مدلبام الس در ن یدعا ےط ردیلعد (نوعحار هیلااناو هللان ا) تودنا

 بودا عا ا یگ الس مد نس هکر دیم وب تاس هدمالسدر یدتانامک
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 نیع هنطیایدتنا ناعع هصعلا) معا عاما یکمالس 32 كنس ۱

 | ناق كنشک ناال رب ميهیدرویب هک یکدتشیا لسو بلع یاست |!
 هژوا سعا ناکترا یر ندتلص حوا و هکر کم رداکد لالح کود ١

 نیلاست هه دماو هلوا شکود یتناق كنشادنرف لسمرب قحرغب د |

 دراو هدتناور ضع ) کد شعا مادقا هرن جا ندنانح حوا و 1

 ۱ لادج و هات نوا یرالطاب ی )عدم یدنک ر لابفم ردسس وا ۱

 | رد قطان هدلنف تحابا یرمغ كنهروکذم الث یارق صن ارز ردکرک |"

 نانرلیدید یک یلتق كلتا تم رمصم *یغایو یک یلتق لداسفلب یعاس |
 ناعع هکر دل وا ت٫اور رو) یدلب و هدناوج ںودیشیا ییاوتفو ۱

 نوجامالسا قوقحو نوع هلا مرهدیا لاوس هنسارپ ندزرس یدتیا |8

 فب رشا هیهشدم لسو هلع یلاعت ها یص رخ هک رمسهرولی :

 ءا رعد یدیغوب وص ولناط یرمض ندومور رب هدئفارطا هن دم هدقدروس ||

 راپدلبا تیاکش هرورس لوا ندا یو ک نیلسم زایسو نرجا سهم ||
 انشا یتسویق همور هللام صااخ هکیشک ل وا ردهک یدتا رور لوا |
 یواسم هلبا یراغوق "رانا یی-افوقیدنک هدوبق لواو هديا كلو |
 هد هلباعم لوا هیلبافذو هران ال س هماعییویف لواهدناو قح یاضریولیف |!

 صااخ یب ويق ل وا بوا وا ناور ن سب هژوا ويد رب هدشنج نوعکنا |
 كنويق لوا نب زس هدلاح یکیدعس مدتا فقو هرانا-تسو مدلا هللام |[
 ىج آ كن اب ردهر و رضلاب ات رس ر دنا عم ند ڪڪ محا نبوص و

 در وت مرا تسد نم تسد رد ) م ( مدل وا ولمصا یی وص 1

 تعا۔ج ر ن درا ر طاح ٭ د رم دنا ی هن شو باز هک اد رد # 1

 هکیدشا لاّژبس نی روئلاوذ هش ورلیدیدرد هلب وا بویلوارداق هراکنا |

 هکر دیشهروب بورلوا یتعسو هنعاج كن دیس لر مضل و ازم دمروا ان |
 | ل دجسم یی همش لوا بودا انشا نس هعقب كنالف لآ هکر دیک |

 1 نوا یشک لوا دعت رب لر کت ند هع لوا هد نام«لوا هد مام ههر

 %4 ۾ یار د ¥
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 | هللام ۷ بواوا ناور سد هلوا شاف هناماو طماس هدنح

 ۱ لر“ مدلیا هاضصاو مع یوم تودنا ارشا ییهعش لوا

 ۱2 e و سس ی روس یداوا عیسوو میس ی داصد

 ناععهش ورا, دیدرد هلب وا بودا قبدصت جد یتا مود نسردبا عنه

 | هرب لبج لسو هيلع یلاعت هللا یلص ربمغب کز سم رولی انآ یدشا

 | لرصم خ اطلوا اکا لدا هج هلس كتر ضو انب هلیارکب وبا ی دیشب تچ

 | یدنا هه ادرلشاطنالواهدنس هبت كغاط لوا هکلب وش ی دلوال زاتمو

 | كيلعام افراد نکسا) یدتبابوبق غانا لرابم هدغاطلوا ترض وا
 ِ هللا ی دتا ناعع ردهلب وا لپ رلیدتا مود لوا ( ديه شو قا دصوین

 || تب ون جوا یالک و و یدتا تداسهش ےک همالدیه-ش منب نوح | |
 || رایسب تقر رلیدتا لقن هاضت رم ىلع یمالسکوت كناعع یدایارارکت |« |

 || هب رقجواهناتع هلارثک مجج ندنهدخ یدسنکو یدلغارفاو بودا | |
 : بواوا هدنددص عنم داتسفو هتف لها ید ردوک وصواناط یس ولط 8

 | (تب )رایداموقهکم ردنوکورحا ندنسوبق ییارمس كناغعیراهب رق لوا |! |
 ۱ نیو ب كيدر ۴# ارالدهیشت .تیزن منش تب.رشدم الا

 تب نوکاوا هل اف # دنراذک: |
 | مانایروئلاوذ هکر اردیاو رلیدردشرب اهن. یراهب رق لوا هل راتتواعمو |

 | كءلخوبیدشا بودا بلط یرتشاكلام هرکصن دقدلوا مات هرصاح |! |

 | یسکلواتیاراتخا قیر ل رها ج وایدسنا كلامردنیراب ولطم ندش |

 هقیلخ یی راک دلید رانا هلا علخو لرع ندتف الخ یودنک هکر دلوا :

 | یکیاویرکا هلبا رکح.هکلتق و دنکاصاصق هکردلوا یسککیا رلنوتشا | |
 | راهش الدق ی هکلس تسیاردناعاتعاوانابویعتارابتخا یب رب كرما | |
 || بور دیک اکب هناش رعقح هک یءلخرب یدتبا ناععنینم ولارعما ردکرک |# |

 | هها یلص ايباد يس هک و ب لاحم هديا ملخهصن یتعلخلواردشُم ازب رعهلکن اب | |
 تاصو هل-.هجود دش دیک ًودهعا علح ییعلخ لوا اکب سو هيلع ۱

 1 دادءا كءجرند هيدا یی: و مشاسه

 هک هللاو ردشم رسوآ دیعودب دهد هج رب دعت کیدا علخوردشمروب

 : ندد یگ ایح ةقر هاو دعو ب 2 بورکو ج هلا دیم تسایس یب :

 علح یود ہک ندتماماه دم موج نجاتعا ردکر ولکوساکی ہر 5۹ ۔اقادح 1

 1 بج و٥ 8 اص ات ا ا دید هک جو ی
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 لویف نب رل ما یکیاو اماو یداساوارداص مارب قح هلوا یضمو

 یر هیعاد ك رانا هکمرولب اتیش نب ككدیدرردا لتفیس كوا عا |

 موقول ا هكا فاامیا اما ردکمردل وا ین: ی رادوصعم نعل رداوا

 هلب رز رب در هسراردنا تردابم هکک ودع اق عب بودیا مادقا ہرماوب
 بولوا ثداح فالتخا هدن راارا كراناو ردکر کرا هسم هدیا قاتسود ۱

 هب راحو هلام عا ة>الا قی رطب هلا ی دج نید ءادسعا هرکصن دمت |
 کن درک ال موقاد ۱ دوفوا یی هک ر تباوب :es هديا

 Ks موةوادوه موقوا حول موق باصاام لثم مکببصت نا قاعش

 كع رکد نوادخ به رق 5 نعیدس رکصا دول و(دیعب م گی طو ا

 لال ث مضح ردکزک قساوا عج هلمود وب 7 ا نیطع س :

 هتیادا مکح هد مارا مر ها یکلرپ و يیلراو ودنک الو 2 ١

 زوارها نکی هام هچره( تب ) هرردشربا هنمازس ءازج یی هفاطرب و |
 | هرکصن دن هک هلوا من تست یادرف مغازام نکب یجرارلد##درذکبامر
 ا هلوا یتاقو جوک تداعب « راو دنک هکر هدا هدهاسشم ی روما لوش

 | هک هللاو مالذ خاص هج دم مرع یکیاو مالوا هدنرلارانب هکر هداوژرآو |ا
 هدالوق لوسرتیصورکا مغوطتبغرهخ رلاتطاسو تراما كرلنا نب |
 هسردیکت علخ رب اکسیاعت یادخناعع یا یدیشهروب هکر دیلوا 1

 ۱ راهننز نس هدا علخ یساالوانس هکر دکر کر ه-تلید قاخ راذک رک

 نم دمرافیچ ندکنکا یساس:! لواو ۳ لرلنا ودا

 یر دیشب دنا ونک لاسر هد ید ق يموو كارب ذوا |
 لرارشاو یجب لهاوب رکانب هللاو مدردباكرت ب راتنطاسو تراماكراناو |

 || بارخیعرع ناب توم بالیسبب رق نعد حسلوالوتتم هدنرلا |
 | یذلجپامراکوکوید شرا هتناهن لاسو نسارپ ز ردررقم یکج هدبا |
 ۱ زواح عد ندنرلدس كعب لهاوی داوا فیض تراب یداج كم هش و ۱

 هرکصا ایر یا gi د یدلبا :

 E ورا نوجوردکی م دهد اط ندنلاراعفورارش اب : سلوا |

 ین لها هر کصا دقدلوا قەغ 23 هدا ملساودر ینأایح تعددو

 مذاناکب مکیدتیا لس ودر هل.س هطساو یرلغب ردب عت كداسفو

a 1 



 كنيا امن قحو رع م قلو ازان هنتاو دتداهشهدننعد كلا ار زرددیفمو ۱
 تسدزارسنوج( تد )ردررعمقلوالئان هننداعس تل دونشوحو ار

 4۴ دول وتیاب و فک یادقرک هب نا هنا ۴# تفردهاوخاب ورس ی ن٥

 لاق ےب تعاج وب هش رد شع“ را هلاونموب لاسو لاح من هک دوجواب

 ق رفتم نب رک و ناشد رب نب رالاح كرلنا یهلا راردادصق یل قو

 هلاوح هن رارزوالرادس«لوا ىلئا ھی الب رب و لآ ی اقتنا مب ندراناهلا

 هیم وق خاص سب ر كرايغابو راذتفه لوا بویلبا لاله یراتا ا اا
 رک دی هورک نوا اتد زتکا كنراوک رز ل وا هکن وصت> هللا ردا یوار) | |

 هرن سابع ن هللادبع هک ردل وقنم) یدلوا یاس هدنهح كراد

 ینییدنلوا همصاح هنع یلاعت هللا یضر ناعع نیثم وا ربما یدتساهکند

SARمدرومل ول ۳ هد قن سش ساع بودا تققاوم هدا ر  

 مود لوا ندندرآ و. هلکنس لک هللا دبع یا یدغا بودا هلا عد نوکر 9

 ف دراو هندرآو نسب هديا عاعسا واد صا راروٌشلب وس هلرادرک دب ۱

 هلاهم | نوح هب یک وت زر رایدتایحاقرپ دت ااعصا توتوطقالو5

 تلهم رب د-2 اید یهو رک رب یرلوا كسالتف نامه زررب و لا

 هدا ماخندودنک یفالخبوگندرارصاودانعو هک اجلرک كار و

 رد ۳ سا! دع نا هکندت او ی راک ھارا لوا جد ےلط هدلالوا

 مع لد ررر یرادعم تعاسر بواک هاو كنا س) دع نا لاحرد

 دک و دع !هرکصن دنا راد ش دلو بوڈاب و س اهحالاقد رط

 4ے هریک ها رمس لناعع ترس ط>یدرفر ج. رک ص ندع یدتیا هناا

 "ین اس ی راک دن ره مات كامود هڪ اےکیح هشط ند ارس یدرفرب و

 هل أر كن هحل طرب دن ول و تعءنص وب هلل ادبعاب یدتانامع هوصراط تولوا |

 یهورکو هليا مه دو تبا ھك ن دخ ی رس یلز دلط رد A راشا كراو

 هدنلکوک ین ۹ یسوزرآ تفالخو ردلوا نایفروسج و رلد هع رزوآ ےب

 نس هیمردشش هغلوا هفیلخیناهک هکمرک كنس مراودیءا ردشلو خوسر

 یدتا سابع نب هل دبع نس هک ود تناق ځد كنا یک مب هدننلطل اونو /

 الا ذیقاعان رلیدل و ا عناهرایج راخمدتسا قم هرشط ندوش هدلاحلوا

 ی دراقیچ هرشط یب هل غیب یس بودیا تیاجاکب رکا ندڅ
 | لوسر ترضح ی دتا ےس نا الو شا وارع 5 هللادبع هک رداع )

۳ 



 هک ۳۳ $%

 رداسص مظع هانکرب ندناعع ہد:سا رع دےحا هدنناسح نامز

 یدر وی وفع ینآ نده اک لوا هلیعرک یدنک المت قح یدیشاوا |
 | یدعت ردیا تا الداکا یس هع رک A ےھند هللا ع دلو ) هک )

 | ند هندم لها هک ردلقن ) نیس رتسا كعا ل3 هليببس رص 5 7 :

 | كس ات رو ندا هزر هک رلددردنوک ربخ ها هلن رط درج تعاج رب :

 | یدمرب ونذا هنهیلامت هللایطر ناعم هدا لانق هلءوقوب ندکبناج ۱

 راصذاید تا ویدراو هنناف كاتدا ن د ر هک ر داوا ید تا ورر ور 1

 || هلتاقم هس رارروب تصخر هب هلناةعرکا هک راردیا بودیا مالساکس |
 | بودا ربخءاعدهدنفحكرلنا نب رونلاوذ مالوا هللاراسصن هرک یکی ا بودی |[

 | ردهس> تمار و مظع تسر و داد مااکر كرس ید-ا

 || یرلامونوخ كراناس» هلوبسمنب هکمرتس| ارب زنی زنا زب وه لاق نکا ۱

 | هدنارمسلناععهدورمصاح ماناهک ر ردیاوهلوا عقاوهدک الهو فن هص رع

 || نایعاراسوربب زن هللادرعو یعنی نسحو)یدیاراودمزوییدب |
 || هسرر و نذانرونااوذ رکا هک راب دا قافت | عج ر ن د هن دم قارش او هب اع |

 هک دنح ره رهدا حاعزاو جارخا ندندا رطا ھن ده یلالضاو الض لها

 : یدءریو تصخر ریدت ا بلط نذا ه هلئافم نودنا حاطا و هلام 1

 نوا ےب هکمرب ویو نیم هتعاج نالوا هدمامرفو تعاطا مب یدخاو |!
 | هدعاش مد یاس قحا رابوق هلاح یدنک ی ب بوغا لاستفو لتق 1

 مرکا مک یربص ( تد ) هریدشرا هاضحا ی راهن ییدتا ریدقت |"

 ۱ هکر دش را هنو # دنکیمهجوا ع ة2 لو ناب # دنک ییهحوا ۰

 | هدنمانا یسهرصاع كنا مع هلع لامت هلا یضر مالس ن هللا دبع ||
 ییتق كناعع راهنز مالسا لها *:معز یا ی دتا هنلها هرصاسح |
 نوح هللا لاجآ ,رکددوحویدنک ینیراوق هاتفو لالوا هدنددص |

 كنامز ماماو ردنهعهرش یالغ نیلفاص ییعلق هتف ندرگدرژوال رس :

 هها لص مانا دیس هک ردوب ىيەو ردتشس رط شالخ كعا درضف ییلتق

 ۱ ب وروط هدنراومف كنهدم مارک هک الع دهها وق كلسو هيلع یلاعت !

 | تفو هفیلخ زس رردبا تسارح و ظفح ندنلوخد نف یی ههیط دابو ِ

 هيض مهرب لاسفاو نکا هدیجار یهکنالملوا التف یب یک نالوا 1
 یالتخ او فالخو نکمروخوایب هکشالم لو |ندرکهرابد ید نک هلساک-ترا :

 د هطساو و



۳ ۳۳۷ % 

 قرفت كل رلت ییس* و نکمرا-هح ن دن الع 1 ۳۹ ۳ هژرس هطسا و

 ما یدتا هک ردلوا ید تااوررب و ( کما ینالتخا رهز ندٌعاح

 یدنک هکتما ره هکرد-ثلوا یراج هش رژواكنا هللا هنس هد هفلاس

 | لناس درم كي شع ندرلنا هداهم لوا رل بتا لا3 نب راریمغب

 ندرل:اهدارا لوا رلب دن | لتونس هغیلخ كريم رب نوحو یدلوالوتم 1

 1 هد هکود نناق كنشک وب "رسیداکود یرلناو ئالاق د رم ك شزوئوا

 | ماغ کرانا بولوا ح وتقع هزسنتف باوبا هک کا لاصتساو تردا

 || كنا مسفت مب هکن وصع> هللا لواردکرک هسا وا حوفسم ها راوخ

 | هدنمایقزور هلوا كيرش هدنلنف كنا هک یثکره ندزسرد هدننردقدب |
 : هک تالس و هوا قالسم هر رها | بر ت .ص> هدلاح ییددلوا شاسک ىا

 ۱ هدزکبرز وا رکی ربا قوفح هدرگیرزوا هل میش اقا نعل كڪغ وب

 اا ندمالس نهللادبعنوج شابوا هفتاطزکیدیا هظفاع هو یهبدجم

 ماما و رکیداوا کالا ےس ا و نا.صعو فندق ی دتنا هدشاوج ۱

 || یدوهب نب زکیدجآ ییراوبق تفلاخم هلبلا سوهو اوه هنزوب كف
 8 رد داش کو لورو | رب مدحومو صلحمو نمو هکلب مک د قفانعو

 کس قحو ردرلفقاو 3 فراع ها:٥ ول لم 6 ناتا وه هل ج و

 رد شاق دیحوعیفریئاش هلباازنا دیګ مالک تابآ هعن هدمتح ےب یلاعاو

 تىر هک ردشعا نالعاو راهطا هبت رب سا: ]انی ی یک ۳  0

 | لق) رد شویو هدتنارب , هک رداکد نان و ین عیعوو دو

 1 دلم » یلص سارا شب ن ی د هاش ده و در مر فک و هللا دنع نم نا نا منی را

 : یب تداهش هک اول را: وا لد وانو ریست لها ( متریکتس سا و و ا

 ۲, |دیهش هللا یک لق)رروب E هدر A رو ع دا رم ا ين

 نو E لاوس نداڪعڪا *هلحا Ge ه درو نو

 حیاص) هلج و كءالسن هلا د.ع دصلا) ر دمك دا رع ندیآکا ع هدف هد

 1 تبقاع بويعا رئت ج هر ثیغاب ءماط ل وا ىسەيفاک ظعاومو هفاش

 ِ رلیدتا ی : ران دو رلي هنس ها ندا تناسب رای



 3 حرطاهداهشلادر هو درب *# لطا نیا دبع یرولا دل و (تس)

 نیول ا رمعایدتا هک ردو ړه ند هفنحوبا یدج كن هبّهع ن یسوم

 یدردنوک هثناق نعع ییب ماوملانب رب هدنمانا یس ہر صاع كناعع

 هر رهولاو ی عا مھ یل ٤ن نس> مدلوالخاد هتس هاش نداعس كا نوح

 هلکنا عج رب ندارک ةباصو منع یاعت هللایطر رع نب هللا دبعو

 هکب اه ترع بان> ی مدتابواوالخاد هخ رفد ر ساع راد دشمروتوا ح

 تباثهدکنعاطو تبع كنس یدتا بودیا تيك و مالسو یدردنوکر بز ||

 ررود رکا ردشماسا وب لول ريخ و لب دین هتعدا-* 1 هاکنسو مدق |
 ما تیق دکترا دمام غر دلوا كسدارلید کو مرا و هبا کاخ كسدا |ا

 حایصاا لع هکر دراشعا هدعواکب فوع نو رغب وه ورق مع هدنا

 هسا رولیروب تراشاهن ره ندکبا-نجات رال وا مضاح هدنسوبف ارس |

 قااخزا مهاوخارت # لایوناجونت مرادوت یار, (تب) )هروتک هرب |
 | یدشا بوکح رک ندنحرف تاغ ناسهع نیم ۶ول اما ۶ لالطاوذ

 مدق تباث هدنصعفقوم یرمیز ےشا دن رق ےن مہک هیادخ لوا سا ہسورکش

 نوصم ندنوافش ق الخا یرلقدلوا راتف کح كموق وب ںوتوط

 نالوا رمشوخهدغاق مب هکت او ردشربا کا یگالس بو یدلبا ظوفحو

 ندا مالسا یاوعد تولوا ھم ہد نما ھم یدنکر بز مسادنرق هکر داوا

 ین هیلب و یلاعت نح هکمراو ديما هیمکج ماه نوح ا ےب هن زو كنهفناط

 جرهک # ساب لدشوخو راکزا دنادوخ یادخابوت (تبی) هاب ا عفدندنب
 ندنح اكرلنا هلع یلاعت هللا ی ضرر ر هوا ۶ دنکادخ یعدمدنکنرکا

 لوسرمغالو م هکندنا هرس عر و رخ نارایا یدتا بودا ما ق

 باب هلیوس رلید- | سلع لها یدتشیا )سو هيلع لات هللا یلص نده
 ندرورسلوا هکمر :دیاحسق ا تاذ یدتاهربرهولا هرب ره
 ؟هرکنم روما هک و ز هنتف هدنراارا مما ےب هرکصذدش هکیدروم مدتشا

 ندر هیلب لوا هللا لوس ران رلددت اهرارب ادرس رابک هباحص هلواادیب را ههورکم

 هک ردک رک یدتا ترمصح رواوا سهماه هلا CEY صال و نا

 هاوا نعام “زك ناو نیما د رونزگب رص هو عج ص دلرسهدتفووا

 هقلاط نالوارمطاح هدا لوا یدرروب تراشا هناکع و

 هنناعم هز لما ت2 ەح EY هل رح كەر ره ولآ ¿ ںیہ e یدتا

FEET 



e 
 EAE هز یدال "aah سو كشى a ار 1 ۱

 هدد دص هلاعم هل تعا جو هکیدرب و نی هرلذا ناعع دانا هم

 هر هیلب واک: رک ا3 ن د هفناط نکچ عاد هرانالوا هدنساوءد مالسا نیو زک امل وا

 ه ۵۵۰ طوول سو هس ۳ لات هللا لص كلوسر ترعحو ا عا ریص

 ندا کورش هاع هکر دلعئ) روروک بسااو لوا ايق ۾ هطواع : ایصو

 رماایدتاو یدراو E كنا صاعاان دروس ع لاف هللا یطر

 مارحا هپ هبمک دناخمح هک ر دیا اضتفا ینا عار ےب هدکفح كنس نینولا |
 دکمراودیما نسهدیک بوقیجندک هلاخ تداعس كرهدبا ریکت بونلغا |

 دکعر دشر ار رمضر اکسراهروک یکی دلو |هدن دصق هللا تد تراز كنس نو ج
 راستا نکسرهدرابد لوا نسهلوا لخاد هب هکم نوحو راهیلوا رداق

 هدناماو نما مرح لوا هلیساضتقم (انمآناک هلخد نمو) هکنسهروب
 تماقااکسهد هدلیوب هرکصن دعارز هیلوا ردا هض رعد اکس سک ج

 1-۳ رەس ¥ یدشراوخ قلخ مشحود هک راد رهب (تد) رداکدریسم

 هک رد دهد تاغ ندلعع هللاو یدتانرواوذ # رکیدیاحشوریاحازاوت

 را هیعاع ده و دا هناخ جیب ن کیا رلشعیا دع حایم یک اق مب مو ول

 نطود هدر رخآ هرزوا عر راد نال وا را را دیسراوج ادعام ن دوو

 كنالزاراو شاب وا هک ر داوا د تباورر) عه دیارایتخا هجا یماقاو
 هرا صد ر لع تواواتت یراک وردکمیلاح هلةلوا یلوتسم ماش هخ ارس

 تیوب ییونکم رخآو (نیبطاامارطازواجو یا لیسلاغلبدق) هکیدزاب

 ییکردافالاو # یلکارمخ نکف الوک » تشک ناف (رعش) ی ٍدلبا مات هلبا

 هک یهک نآ نکو رف هنشتقاص ینایحبآ ونک (تد) قم

 هیدن اے یباود و یلاوعو ی رام الغ هرکصت دنا ٩ ینو هدد ب اب مرمع

 هل ایوا بون شوق نیراج و بواوا میس یس هلجرلنا هک وبلاحو ی تیا تاغا
 کف ره ندزس هکندروب و یداراشلوا هدامآورضاح هشاخر و هب را

 هدنا و ق> هسا ردنا لر ی هیعاد هل اھم هلهود وب تو رافیح نح الس

 ده را بونلح الس تعا چر ند هنیدم لهاو هب اڪګ و نوا وادازآندلام

 سا٤ هلما ست *هغلابم بورپ و نيعیخد هرلنا یدناراشاعف صم قعزع

 یجالفلرلز لس ۶ اسو جالص كموق لوا هک كراترح یزکحالسهک دش |

 شاطندندرآ راودد تعاجرب نداغوغلها ردهدرکع | هلناقمهلرت لس



# ۳۹۰ 

 شاط وب یدعابودیا ت وص عفر ن اشک رلیدل وا لوخثم هذغآ |[
Gêاس یا قح نکلو ززامآ ساط اکا رب ئ دتا یسلر ن درلنا رد ( 

 | ىلا-ءت هللا ىضر ناعک نيننولاریما ردشعا بضع هلباراجحا یراکا ا

 ۱ اق هر اراج>ایمر هک هللاب ذوعف نسرایوس نالاب یدستنا هنع |

 | راتبقاعیبلوا سپ زا اطخ هدیلوا "رک ییمركلاهلوا هجوتماکب یبض |!
 | هراد نورد ین: رلبد-دک ن دنفرط راوبد بو دیا موه ندروغوا رب

 | هدهاشم یءاح دزاو ماقا كرنا هنع یلاعت هللا یضر ناععرابرت آ

 ردش مروہ ربدقت لتقمو عرصمرب نوجا مب یلاءهتق> یدتا بودبا |
 یضار هنردقو اضف لا ناو رد کرک مسا وا یال اکا هبلا ن

 *۴ دز فحع» رد كلج ےبز لادبا ( عاصم ) سا مدوش وخو
 یدوف هرز وا یس هندتس ب و دنا دحخا ڪس هليا ضع م یراکدید

 | یر مرح هنع هللایضر كناعع نیم اربا یدلوا لوغشم هءارقو

 : كلاعع ساوا نوح ید-تا هکر دن وره ند هصذارُف تط هلا نالوا

 ا یدرواوا عاص هدناقوا رک | ه دانا لوا راد =| هرصا ندارم ۱

 ۲ هکرلیدلیف دودمو عونم هلعو لوا ه رزوا كلا ی وصولتاطو
 یدیا هلی هروتک وصولتط رادقمرپ اکا هکیدیا لکدرداق هوا رب مه |
 ۱ هرزوا یس هدوهع» تداع یدلوا لودعم نوک یسسدربا هکنوک بنش کب ۲

  وصواتاطرادسقمرب نوا یراطفا ندرلنو رم ق لوا یدلوا خاض |[
 | هک وب لاح رایدید ردراو وی «دزک هناخ هلی رط ارهتسا مد-ثا بلط |

 ۱ راح ات یدسیلکد نکگ كلا هلءلوا روش تاغ یوص كلويف لوا |

 | هجلوا بیرف حص عولطان یدراو هباوخ بوغا را طفا هک لوا ||
 هزوک رب نوه! ب و راو هش وا وشا و5 ندلو ماط 8ر ی د وب وا 1

 مدراب وا ا اوا رلنا زوه مدروتک بو دنا ادب وص وانط ۴

 شلوا حایص یدعا بودا ر ظذ یصص عولط هکاوص رادسعهر تن |

 روت ماعط میان یو ندوصوب منا تلث هموص نو

 لس كععس وب هکندتا نس ر واوا اس ص دهن لدمحا وصو

 هدنلاو یدلوا رها اکر و هلع یامت هللا یلص ریمغس ترضح

 بولا وص لوا ناععاب برشا یدعا اکر یدیاراو وص واتط هعوقر

 بوجا تبو جو : جوا ید یدلب ی ی وام :

EES 
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 هرکصا دنا یداوالئاز هیاک اب مقل رسوص مدناق دست سه لاک

 هام هلا رانا رکا ردکرک را هنا موعم اکس موقوب نی راب ناکا |8
 تو دا هژراعء الو رااو رر و ترمهلو رفط هک یاعد قح كسا ردا 3

 | ردکرک كسناراطفا هدرعناق مزب هجک ن را كسیاردیا ربص هب دیلب لوا |

 | راطخاهدناق كلر ضلوا هک ن راب بودبارابتخا ی یناث قش نب سپ |
 || ففوم یننوعصم كموطظنءوب بودبا عادو هبهلاث سپ مداوا كج هد |[
 | دوخان *# عدشوعدروخراکزور *یلیسام ( تبب) یدردشربا هادا |[

 | لع هدنحابص هعج موب هکر دنعشريا هتوبت 4 اهشماحنارمس دسراعک# |
 || نوک ی ڈ۶ شاب وا هکیدشرپا هتف رش مس هھجو هللا مرک كناضن رم ||

 | بواوا نورحو لواه ین ره لعن دنعاعما كرب>وب ردرلکجەد التف |
 | هجاوخات یدابا ما لاحردو یداوا لوغشم هنتشو بس كنعاج لوا او
 ِ حالس هاها ود رند یالغو نی سحو نسح ییعد ید اڪ ر كااع ۶

 | نینمولا ربما ني رب د نڪ بو دیا لتا یرریشعو ب ون اشوق
 | نادنا-هع بو دبا منم ییجج لواو هریدشرپ هثسوبق ییارس كلا 8

 | هسلطو رز هاو نیکست هدتفوب هک داش راهدبا سالا یکمرب و یاو رم

 رکج یدک یا رم ىع هک رلب ددشا نوح جذ هفت اطرب ندیایاو

 زا هبانج لوا ید رلنا رد_تمردنوک هندادما تشرونلا وذ نیر هشوک |[

 | راید ر دنوک هنتءزالم كرل هداز اش یب رالغوا یدنک نودنا ادتقا |

 یی یع هکراددروک نوح افوغ لها را هيلدا تعاوم هرلنا هدرا لوا 3

 || ماه سیر بوصاپ قابا هددانعو حاج ییاقم یداک هورکړپ هنیددم |
 | هداغوغ لوا رلیدتا موعه ندرو2وار بواوا لوغشم هراحا قذقو |

 || یدلوا حور خد هطن دعو یدانقیزوب لرابم كنسح نیتمولارما |(

 « دنز وب ل ر ابم كنسح نوچ شابوا تعاج یداراب یشاب كربسو |
 هم ول و هسا ربا عساه ید رخ ول اداسرم هک رل دو رو رلد در لک ی ۳ :

 | هلوا هدوهب یرالطاب یعسو را هلک هددادما كناعع بو دنا قافتا |

  ضارعاندرممالوا بودیاغارف یرادقم تعاسر هشی ربا هلالعمطاو
 | ورک ندتفارطا قاخ ان راتدروا هم یراد هدشاور رپ و ) رلیدتا
 ۲ ندراصنا هک ردیارایدلکود هارس ندماط بولو تصرف هدک دلکح |

 أ كل دنا لوا یدیا لسصت« هنارس كنا. ئاواش ايما

 SEET و ین مه
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 ناعع رای درک هثنارس لاعع ند هنحر لوا بو دا هنحر هد . راوبد

 اغوغ هح و و یدروفوا هط و هروس ه دز £ لواو یدا لوغُسم هر. £

 یدشاماعیزاء نوج یدالوا عراعو لغاش ندزا# مهان هلهاحدزاو

 سانلا مهالاق نیذلا ) یداک هع رک تیاوب یدجآو یدلا هنلا یه ||

 هللا اتسسح اولاقو اناعا ےھدازذ مهوشخ اف مکل اوعج دق سالا نا 1
 ید ر دنا رظن را رک هر هع ی و ( لیکولا عنو

 هج وه هنس و یار 4لا ر قلخ یا دی کد داوا جد تاور ر و) 3

 تصر و ساوا ید ارا شالوا لوعتم خیس دایداص كو رطاوا تولوا

 یس هحوز ناش چچ راب اکورد هب هناخ بواد ن دندرآ كيارمس تولو

 ندزر دم لوایدروقوانآرف هدنلا فعصءو یدیا هدهناخ لوا هللا هلان
 بواوا تسکشیشاب كرابم هکیدروا ںرضو هنشاب كرورس لوا یسرپ |[

 نادوس یدلجاص رلناق هنب رزوا كنس هع رک تبآ ( هللا مهکیفکیس ) 6
 هدیا ما یتیراکات یدلیا هلاوح هب رزوا نوکج ج !دیمصا نادج نا 1

E :هلق لوا ود: 27  Eیداراص هاف هته تتسد نو دیا  

 رکبیبا نب دج هکر ردیاو) یداوا ع وطقم یراقمراب هلیا هطساو لواو |[

 دوخ اب یدبا راو نرخ د: قوا نوزوارب هدسنلاو یدک هی رزوا كنا |[

 ییرا ربط هاش كناسعع هلارات رعد لوا یدبا راو رانرهد ج اقر
 ناورناف ندنررمط هاشلناذعو یدقیج هرشط بودا حورحو حط |
 كراج لوا هکیدروا تشرب هن زو كرابم كناجد صغسر و یدلوا 1

 یتسیا لبا ر بش“ برضرب نادوس سپ یدلوا ح ورجح یرابم هجو |
 هنس هناخ ادشا كناهع ترضح هک رداوا حد لوقرب و ) یدلبا مات |

 یدشیاب هنس هی كرابم كنافع یدبا ركب یا نب دج نالوا لخاد |[
 ندم هيل ¢: ٰلغوا مسادنرف ےب یا یدشا اکا هلک مرو قذر ناعع :

 اکب نس یدبلوا عاص كراوکرزب رد كنس رکا هللاو كچ لا |

 یدردپا مارکا ده دی ےب تاثح لوا دیم هدا ماددا هماجر فان اوت |

 ب واوا رهاظ تقرر ن دنع اتسا لزوس و هدنبلد ك رک یا ند

 اا وازوک كوك واب ون روطوب هرکتصد دنا یدنود ورک هدسنمرشو لح

 بودیادص دنس هر ںوکج رڪخ صخر مان ناحرس نب نامور

 رار د هعدنا كکرا ل-) هدرع تف ن س هدد هت ل هد اب یدست ا
 ر

 4 نوزواو 3



 کدلثعت ن یدتنا هنع یلاعت هللا یطر نا رار د ه وللاقص نوژواو

 ریهغی و یس هیفنح تلم كالسلاهیلع میهارباو مافع نی نام هکلپ

 ند هاچ راکمشمو ءهدزوآ قید لسو هلع لا «آ هللا یلص كناملارخآ

 نسرلب وس نالا ید |نوعلم تصد لوا ءدنس ه صز رادح وم هکلب کد

 بحاسص لواو ید ر دشریا هند اهش ج رد یا لبا رع> لواو |[

 یدایا راثیا هتبصو لربمغیب نب زی رع ناج بودیا رص هلاح لوا لاک |
 لا رظا هر امسعم ولو یدالوا هدنددص هعداعو هلام هژع ون جو

 ¥ ورگنرب هکناهع ترسو ایح وش (رعش) یدلد دنحدم كنا

 ندراب رمص»تعاسلوا هکر اردا ٭ ایحزارسلتاق نعد یور شد رد زا
 یدتا بوربک هنس هلاخ كنا هلاولسم فیس هدنلا ید یک |
 هل هدا هلم ییانج لوا هکیدلیدو نیر هسک یتنرو كنو ن هاو |

 هش رامالغ كناغعو ىدا لئاح هنعاف صحت لوا یو دنک ||
 م العر مان حایر ندشالع كنا لدا تنواعماکت هکیدرعداح بودیا دار :

 ندهلاخ یا هما ف:ع ها یدلوا هج وتم هر یرمصء لوا بوکج

 یدلباادحندش شا هل مضر بوشار اجد مالغ یدراعیح هرہشط |ا

 ی دبا ی ہک ن ةنانک یتا كنا هکر دلوا لوق كرایضءهب ندراخرومو ||

 ی رکس نوا كنس ها یذ هام كل. شب زولوا ندنرعم هعقاوو و |
 هرژوایماط كبارس هلان هکر دالفت ( یدلک هروهط نو ڪک دعج یتوک

 ن اع نینمولا ربما هک تالوا هاکآو کال هکیدستا دارفو یدقیح ||
 كوطظنم و هلااح نازو یدستا زاغا هب یرازو هیدنو یدلوا لوّعم

 ق رقد لاڪ ٍچع لاح هننس ےک دردزا ہک شاب (تب) یدکحدب 3 ینوعصم

 2 نعراب سفنمه ۶# وک دردهو وک ارک لاح ٭ اخ تددزا من کوا

 هو ایا فک اخ ن هرم یا # وایاښ ز تروصنآ دشلاخ هر دی |[

 هکر دب و ص ناتسود مع نکن اوتهک اب نات س وب ن رد تسات یم ۱

 یربخو تعاج رب ند هاڪ ءاشاو نیسحو نسسح نیش ولا ما ||

 یاعع نین ء۶ ولا ریما تودیا لاخختسا هنلورد كياربس هرکصذ ددعا سا |!

 عوجر هعاح رتسا هک ه داعصهثداحوایهد هعقاولوا را دروک ح وذم

 "د دید بودیآ اتم تقرو رلدد د ( نوعحاره- دانا و هلل ایا ) بودا

 ۱ ناعع ني :ءواارعما لتفریخ هصعلا ) رل دقیح هرمشط هر کر < وتار

TT 
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 یلعنو> شح و٥ ربخولو ی دلوا ساق هدیره دش هني دم هذع هللا یطر

 2 یدشرا هاڪ ا نالوا ہدنګا دن دم رباب بو دعسوریپ زو هل طو یضن ره ۲

 | هنس هناخ كلا بو دیک هما ا اج

 : بد ولوا هدرزآ تاغ یل رم يع رل.دروک دلا وإ یاو رل رد شرا

 یک ناعع هک رد.هاور 1 دتاو E دکج هراتع باط> یلس>حو نس>

 قلحو سە لوا هدم سو3 ارس لنارمس هلو" لوتعم هلت رطو رارب

 و هہطار هن ور كن حو رسیلوارد او هعنم ندعینش صاول و

 مش هرب زن, ههاد.عو ههط ن دمو ی درواتشمرپ هنس هنس

 | ( نوعجار هیااانار هللانا ) هدشاغ ك.ضطغورهقو ی دلبامبرفاورجزو

 | هکیدا لوا یناک كيان> لواویدرویب تعجا مه هد رش لازم بود
 | بودیاتاق الم هریماترمضح هم ط هلوا شا تنواسههرب همت د ا لوا

 مرج یب یتبسحو نس> نسررو بضغ هجو نوه نساطاابابیدننا
 بضغو ره هن وک هن یدتا رم ءا ترضح نسر هد رزآ تانج و

 ت.حاصم تدل ها ريم دیس کیک نی ولا ربما ول لاح مک |

 هال ر و ندا لا تجر هلوا شهربا هترهاص#تاودو تبارق فرشو
 ۱ دتع اج لوا یناو یر ا ی دا وک هلوا لوتقم امولظم نستتماقا

 | یتاورم رکای دتنابأم تالو باثج ی دیازالواهل وب ی دیا ملست

 ید كنان رمسعلوا تبات یار ھن رزوا لاو ید دبا ماد هنیلا كرلتا

 نوزع و لولم تیاغب لع نین مل اربا سب یدازا۔!وازاج الص ا یل

 ندشلناف كناعع ادخراب یدعا بودا هداعا یامرتسا هک بولوا

 هک زرد ا ) مرایص قصس» هکبضغو رهف كنس ینلتاق كلاو مرا رب

 نس هناخكنءرب رهوناو رایدروتک هناراغو بهذ یییارمس كناعع قلخ

 | رلیدلیااس) و تاراغ جد یراهناخحاقر نالوا هدنراوجییارس كلامو |
 1 هداوفر وهرارغرب ج د ن دلالا تد و راب دا یوهعتءاو لاومایرل- داوب و ۱

 قودنصرپ وادیلک هدنسهخ نخ لتاععورلب دات راغمهرد هرارغ یکیا
 ردشءوف هدول ام یکی د2 !تن یخ ندلالا تد ناعع کرا او راتاو ۱

 ۵-ه>لوا هکر اب دا نط یدءح دعحرب ندا راددرمق قودنص لواو ١

 راب دتا تسکش ید ین هقح لواردول# هلا هسفل رهاوج ولونکمرد

 | هلال ناده شر ناعع ) هکشازا هد دغاک لوا یدقیج دغاکرب ندنصا |

 ا
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 ةسا ةع اسلا ناو ل وسر و داد ع نا و هل ك شال هدح و هللاالا

 ْ لواو (توع هيلع و یی هلع روبعلایف نغثعج هللا ناو اهیفبب رال :

 1 سلا غد سلا غ )ر وس )یدیشازا تل یک هاو هدن رهط  دعاک 1

 ۰ اه ریصاو « هرسع ۱۵ ۴ رفغ)ا اهدرمضا ق ایا نو ۷ اهفکب ح 1

 نوک وا هک را ر دیا رلدوار 7 رسا اه دوا نم والا ٤ ها 7 ۴ اهسعل ۷

 بواا لورتمو ح ورطم هرژوا لاطوای یه كاع نوکحوا هدلوژرپ 3

 ا یکی ءانواو هشناع یرق كنا رکصادنا هر داق هک. ديغو لا كن خب 8

 ۰ رل دتل ادو ر و هرزوا هتحرب یس هنح لیاعع هدو کا :

 | دنا نفدهکیدرپ وزاوآ ف اهرب ندیغ هکر دل وا یخد تیاورر و ) |
 || خد تياورر و)هسیلع ىلصدةىلاءت هللاناف كالقزا# هن رزوا كناو

 | معطلا ن ميجا ی زملادسبعی بطب وخاب مارلا نب مکح 4 ردلرا

 || ناعع هکردلوا ید تیاوررپ )را یدایفزات هن رزوا كناماوعلا نبر زام |
 ٤ فالتخ>اىلعو هیلدا نفدو هل ورب ری زاغ یس هژا.ح هکید.تثمروب تصو

 1 هل بق نژام ی رلي داد كعا نود عفن رە ىلا ل٫ واقالاو تاناورلا

 ٤ ردانفد هر هربعم ول ینارکا ی دت | تودا خم تورو یدک ندعس ۱

 عاول بود |حارخا ندربف ینااتمرر_ ورپخ هشابوا ت عاج بوراو نب نکس
 داکعد کا بورداق ی هزانج كناهرورضلا لرلق ریزهضق ۱

 راد د-3 نود هدعصوم لوا 2 و رل دنا دص وهر فو ردم

 || اویغب لهناعجاویغن # (رعش) یلئاق كس وب ردشءد شوخ هلو |
 + رک د رشا یا یتاللا همراکم ّ

 نامق قوح ندهمفاوو هکر رد و

 زا دو رم هسعضوم بکوک شح هثعیاءآ هللایضر ناسعع نوکر مدقم

 : هدب اس وب ول هک دیمک- نامز قو> هکر دروم هدوصو» لوا یدیشعا

 3 هکر درلشمروتک هدتاور ۳ هدا نود یییشکر  یحاص لاجو نس>ر ۱

 1 هک رلد دتشا اړ ترد ندنف طترد كهناخ رلیدتلدا هب رلعا لأاع ندیلعس

 | نافعنااب )ادتیمکنا (ناولالاتاذنانجش رشا ناغءنبااب )ادن یلوا
 یگدرد)نافرمع عج رمسشساا ناغعناایعچوا) ناڪ رو حور رتققا

 هشناقهب و« بوراص هنکلکوک ولناق كلامك ب رلقم راب نالوا عوطقا

 ۳ لات



% ۳۱۸ # 
 تم ار اس ي و فا

1 

EEAهعاش نیلاها بو رام ج دن رزوا راد یک-کوک لوا هر واد ی  

 ص اوو یارشا هرکصت دق داغا رذأ و تودیا تورو ی د رم بس وک

 هنکشود هک دعا صاصق دن رالداق كناغعات هکندرب و نیع هنعاجرب ن دهاش

 هدنفا رطا كلص8 لوا لب ر ما ور هیلوا نیس هنن رلت روعو را هیهرک

 هریشدم هرس لج هک دن زن درعس هکر e , | هنگ ) رلبدش الا

E HHO 3یعاطدحا رکا هلو ی دتا بودیم ؛ ولو عل  

 یدار کد هدر دا واهرابهراب ی راک نک دادن جرس

 لوک رکا هک هللاو یدتبا هک رد وص هلع یا ر ندرکب واو

 هدنلتف نل یعردکر .وګ ° دم اق مد هلوا مرعوط م رغوط مدسح مد ودنا هر

 ی دتا هک ردلو« هنع یلاعت هللا ضر ندسابع ناو ندعلوا كب سش

 قعا ساط ندک وک هسلار هیلوا هدنددص هللاطم نام كناعع قلخرکا
 نمالالذالا تتفاهت # ان واققام كالدالا ىلع ناول(رعش ) ردررعم |ا

 امت ن > ی دلیا یچس مدیا یلئعع هککر ه هک رار دیاو# تره ۱

 دوخایویدلوا اد ندشتیشاباب هل هوح و جتا بور داروھهط هزار 0

 یدلواالّبم هيظعیالب ریدوخا ویداوا نونجماب نوزحادیدوروف ىلا
 ۳+ : وس راعشا قوح هدنس هب رھ هد اوو هللا یر كناععو

 اوع روا هش )یراتدب وب هنعیلاعت هللا ی طركتات ن ناس>ردند هلج لوا

 نیحاطاا یوهسٌلق## دم ربة دنع موخ لاسع) 2 اوج و بور د)اورع

 + رےھتلار الا لتف سلو #اوعب وه

 د تو ال هنعیلاعت هللا ىطر كلاض رم ىلع نينم ولا ريما

 دک ی افنا و عامجا كما وعو صاوخ هدنرما یعوکحو #۴

 4 هدنرهنتس یتفالخ قناو نل كنم رلیضفب ندمانانایعاو #۴

 هک لاجالانیب روئلوا ناب عباق و ثداو>ح صءب ندیاروهظ #۴

 د لیبماا ءاوسیاو دشرلا ىلا ید-هب هللاو لیصختلاو

 0 یا! یطرن اعرف هعقاو نوح هک ردرلنعروتک هللا مر ریش تای زا :

 یلپعنیند ولارمماباص) تاصو EY تاج یدتا روهطهنع

 : طال:خا هلا قاخهوج ولا لک نم بوروت وا E هنع لات هللایطر

 هب هیلع هتعینو رزو رع یاہطعو رہ ےم یاعورو یدابف یسو ۱

 اعا نوکلوار 0 ماکعسا ی تح کات 1 راب دا سءلا تویق



 ندنسههقاو هنعیلا من هللا یطر ناعع هکر داوا ځد تداوررا وید روب

 ندنرمعطواردکر ک قلراو هناق یلعرلیدت | هش دم یل اھا هرکصاوک شب

 ىلع لوا سپ ردکرک قهلوا سالا نوع هتبا لوبف یتفالخ بصنم
 ارت مامار هلا ناخ هتسا رای دت انو راو هتایشآ تداعسنانسآ كناشلا ق

 قحاندنس هتفالخ هدراکزور نوکو ورد د الوم زال ادنقم هفیلخوپ
 ٠ ید اهدا وج باث > لوا ززمب یجد ۵ بم قکسندنس ها دنعمو : کر

 5 ن نک سرد ا قادت ھن اهن رزوا كيك ر ھ ایسا رر ء هراکو

 ۳ فوم یینوعص*كوظنموب رلنا مردیآ تعیابم بودا تعفا وم 5

 ۲ باتف + لع هک دیوکیسک هکناو نایهز دلا یط رم( تد )ر اید تبا ںور دشرپا |
 1 ندماقوب هکر ددح كيک نکیاراونس ییمب#ءاهس د وک یسک هکنآوامسردنا

 تعوکحو مالسا لها تفالخو هروا مد
 3 هب وڌ مدو تام ماعوصاخ

 فالخ غبت هسیازلوا مقاو,دلوبق جرد یس علل ربشفوب رک ادکرایدعاو

 روما بوقیح = نواب اا (اضعد مهصعب سانلا لک ¥ ناطا ا الول)

 لوا ا ی باد < ردررعم قلوا ناسا رب ولت 2 ثد اید لاع قاخ

 ۵ -- ص لوا نوا 2 مش هکندروس تور و تاوصات تاوح هرللاط

 یمارع رد هکر دشدار وب رس هلوا یدصخم هماما بص هک ردقوب

 پاد او دقعو لح باب را راناهکر ولو تروص هل رات ورو یار كد رب زاغ
 هقیلح رر دا لوو هتسارو هد )لرل ا هک یی ره ژردردلاعیفر ريم

 بالر ول قام مال ڪڪ و نینمْولارمما نوح رلب سصع رواوایشک لوا

 رابک روهچ ناشوب هد ھن دم رلددرب دشرا ههالالوسر ںاوکا هل هم طا

 تعداسیام دتسا تولک هنسوص ارس كبأم ا بانج لوا ناجا

 یی راحاطاو موحش هد هب اوب كراصناو رجاهم نیل ريما رلیدلبا
 یداوا هجوم هب یو د لم ۳ هرشط ناد خور اه اصن یدروک

 یانو لج هکیدوقوا ۸.ط> عاب و صفر نوفیح ههالا لوسر رم ۵ و

 هرکصادنا یدی| لش ی اهطصاا د تب. کو دور دو ییلامد دنوادح

 هلج مالوا :کیرمما زس نب هکمسم یضار نیمو هورک یا هکیدروب
 هر صضح لوا مدعمند هلج و رلبدت | مايو هم ب و رەي يصار لب رل٫ دو

 كنج هلا رافک هدنمارغد>ا هکوباحویدنا ۳م عن طنا تا

 | سو هيلع لامن هلا لص كنادخ لوسر ترمدح ندرا فک نکبا راردب|
 سو  Ûسس ۰



 ۱۳۳ مت حس دی

 هنر مضط وا توئوط وش را یتولو ET DD ca رهلق ناشلوا ارح ۵ ِ

  هاکشرا یجنز كعاقلوا مثلا كد ږےط نام ز لوا یدیشعا رس ین

 1 هدف و وا ید. اوا قالوح هل د لسا ا هحلط ندجت ب

 0 هلوءهود هکندتا روط> 0 قد سس ر طاخ كیا تفالخ ناث = :i مول ارا

 1 ردراو ارسو قو ال هشکنو صقت تعیناما وا ادشاوح اينا ھيا لاقالوج | 1

مال ماو ءالش د ) یدشا 4 یدک یدک و
 ۱ ید زا ( 

:ً 

 بوروک کب لمد ا تدي لب هی هنر وا ادا بد د ود بدم> هک هکر داوا

 : راداب توی ول زر رک ھ۵ ر داش تحاص ندا تع ال وا هر یسک وب یدا

 ی دنا تعیب رز هرکصادنا ی دد :î) هعیب و ءالّش كن ( زالوا

 ۱ هاج لوا قلخ راس هرکصادیاو راصااو نی رجاهم نایعا هرکصا دنا

 تع ۱ لوا هکرد روطسم هدتک ص! ( راد داوا یرشم هلعب فرش

 نکا یدا وا قتصعو عفاو هدننوک هعج ییدداوا لو ك .رونااوذ

 ۱ تان ی كننوااربما ردرلشءد هکر دتیاور لوانالوا برق اهاوص
 ۱ هدیاک مان قصتسم ردُشلوا عقاو و هرکص هتفهرب ندف دند هللا یصر

 || ردیکیدتاتباور دنا دهه نیا یسانعم لص اح كلا هک ر د شمل وا لقن تاور رب ) |
 ۱ ساب تب ضرههتس تو نه تاه دوا تاو وا |

 ٍ لوق تورسوک عاتعاو ابا دعس راب دید ل وازع رعما هدنا تعیب اس یا

 | ارز یدتوط كر هکج ند ماو ییدنک ید بلاطیا ن یلعیدعا |

 ههج یی دنلوا لتق نا هعان یدیشغ | هدهاش«فالتخا قوج ندفلخ |

 || هدنددص لب لح هکتعاچ ل وایداوا یت وک هبنشهب : رک زاد وک 1

 فاوطرر رر یی روق كرب ره ندهالالوسر باک اناعا ردا |

 | اا قدلوا تع *هلسلس رع نوراو ه- بلاط ینا نب ىلع رایدتیا بودپا
 قلخ ردهسهج موډ هکنوک ینراب یدعا لوو قفالخ بودیا عانتاو

 تالص Ce هديا مایق 1 هدک و ضرفو) هک ر دق وډ مامارپ جت نوا

 نعد همماوب ز رلرطعب رایدید ردن نکیآر رس هدباب وب هرب وابق ییدعجج

 | تففاوم تعاسرب هل مز یدماراب دنیا تعاج لو ازولیکد واوقحا هنفالخ |[
 لها مدا تم ۳۹ توراو هلاط یا ن لعاب لدا واشخاتعفارحو

 ی“ و اد و ا لع تودناتعقاوء هب هفناط لوایجد لر دلت

 | نينمولاریما یدبا می بس رب زو هی الا رایدلوا ۰ کا اکا

۳ a 3 



> ۳۱۹ ۶ 

 1 یا رارید هل وش هلیوش رلنا هکرلیدتیا زرد هدنقریب زو هڅط هکیدرویب
 : هدوظح ما صاوإ ىدا یصل رھ لع رارّتسوک یر وص لاعدو ددرت

 ِ ےکحو رشا كلام سد رددبالو مزال یرللوا راح جد كسکیا كرلنا

 | قفالخ بصنم زب رابدتا بوراو هنتاق ریبزو هممط یسکیارههالجنا
 | عانتما دید مل هدبا تعي هرکی رپ ندرا سو دعا ضرع هزکیکیا ره

 قاال هفالخ ما رلث اسم ہدلاح ییدعو رکیدعا تقاوم بودا

 ا رس ردا كل شکرس بوک ا تقفاوم نمس رلبدتنا راشخا هک رپ
 ۰ درش درشنمو ) بوج ساب نه دیک ۱ لک 3 (ةعاا لع هللادب )

 ٩ تسود همالسالهاسب نکیدالف هشدنا ندنددهنیدیعو (رانلای

 ۱ تعد هی یک یرلکد-ا قاقنا هدعب ل رل ساب ساک د ها اونو

 | لخاد هتسهراد (نسح هللا دنعو هفاتسح نواسلا .ًارام) نع هكدا زو
 ۲ كراتلا ) زك هسرکج شاب ندنسهش ر نیلتسمتءاج رسرکاو هت داموا

 7 باعع قسم r لاللا ید یادح نکس ۳ فور مو ۱ ۱ 1 E لبا یکح یدیدهت (هدل راک هعامعل ۱

 || عانتمارکا هکرلیدروکن وج ربب زو هحلط رواوا لاب وو باذع قیالولاکنو |[
 ۲ یسکیا مدنامه رار واوا نح هنافعنناشع هساراردبا رارصا هرزوا |

 0 هتف الخ یحاوب مب یدتا هرلنا ترم > لوا رلد دلک هاو نینمومل ار ءا جد 1ُ
 : نوسحآ لا هکر دک رک هسلا راوقبغر لرکیةنف ره ندرازرس ردوو منبر 0

 نسارحاوبسااو یواوقحا هرعاوب نسب دنا رلنا مهد اتعیب اکانیات |ا

 : ی زونوا ند رڪ هیضقو راردلبا تعیب رب ز هرکصفدناو ےیلط رد

 || یدلواعقاو نوک هبن شب ینوک ییشب یمرکبكنسهعایذ هام كنەنس
 هلل وا ندناعل ضهب و ردعشعلوا دارا هرژوا تیفیکول مدافصتسم تاک

 | باتلاع باتفآ رد شلوا عقاو هدنوکرپ تعیب وب هکردشلوا عوعس» |
 | دءاع یدلوا نوک یسنربا نوح هصقلا ) یدیشعا لب وح هلج جر

  هغیلب هءطخر هرزواتداع بلاط یا ن ىلع سیرل,دلبا تعیب قاخ |
 ۰ هرکصت دغارف ند هروک ذم ر وماو یدلیو یزاعم هل رعاج و یدوتوا

 | یرفجاقرب ندطب»»ینب و یاو مات یدرویب ههجو هللا مرک نینمٌولارسا |
 || رلیدمالوب ربخو رثاندتءاج لوا بود | صعتل و شدتفل مامت رلهدیا بلط

 | هکندتاراسهتساند هل ان یسهجوژ كلاعب أم تالو اج هکر ردیا )



4 ro % 
 رل دریک هرارمس د ره کیا یدتا هدنناوج هلان ر دیک ندیا لنو یاعع ۱

 ن راد تال: یااعک د مم یکیا لوا یدنا هلیب هل رلنا رکب ییان دڅو |ا

 ید نینءلاربما نیزب نر راق دلوا میک رلنا اما مدروک یی ززوپ كرانا |[
 ندنا ییهءقاو تیفیک بودا بلط یرکب یان دم هنعلاهآ هللایطر |

 هنبارس كاع هللاو هکیدردشريا هاهنا فقومیخد لوا یدلبا لاوس ||
 بم ندا ی یدابا دا یرگب وا ماا مدیا هدیدص5 لت یاو مدرمک

 هسک رخآرب مدلوا ا مدلیا عوجر ند لوا بوکح لا تواوا

 نیع ولد مدعالنفن رک ىا دل دو مدار ظن وب د هروداوا ۱

 قب دصت یرکب یب انب دم هدن ززوسو ید هلان یسهجوز كلامو |
 هنع هللا نع ینبسا ثدحلا ن دلا لاج ریقحو رف باک فلوم) یدلبا |
 داور فو ) هک هلترا« ءع ول سا وا دارا هدخاک قصتس هبضقوت ردا :

 الوا رب زو ږےلط هک هتسدنالوا روک ذم هدست اوروب امافنادجن دجا |

 CERT وس رازوس ہدصوص ذوا تودیا عاتما ندت ءب هننولارمءا |

 دیعو دیدهن هللا لت بوراو هرلذا كنهالج نب مکحورتشا كالام مالا |[

 ی رلکدردتا تعی ها طا ره لع نيم وارا هلهرت وری بو دبا ۱

 ع وطاکب رس هرب زو لط هداج برح كرمانرمدع> ردیفاثم ارهاط

 وید ی د ا هارکاو راجا هو هزس کیدا تعیب هلبشرو |[

 ضب و ردندراتراورنشپ ریاهنوبت هجرد تباوروب هکوبلاحو هنغلدروبب |
 ۱ a د هب واعم یضن رع ىلع نینعولاربما هک ہدباکم ۱

 هدباک وب مکر دش هروب میرصت هرزواررحلاونم هیاهوب هراب وتکم |
 یل اعا ها ءاش نا ردک رک ةسلوا 13 هد یعصو 1۳ برج یاشا

 هرژوا ید دناوارک ذ امدقم هکر درو طم هد راوئو مس بک ضب و)

 كاسم هءام ردلکد گی دح درس رسا بصل هرلد رم ےم كانم ولا را

 را تخحا لرد, لها قلوا هدنرزوا كن هرب قهوڪ حو تراما |[

 هدک د شرا زب رل عع” كرد زو هلط ییددرویب واد ردح اتم هن رتقاعلا و 1

 هاو كنم وم ارا هلتعاج رب ندراصااو رجاهء هوجوبواوا رلظ وظ

 هدرصعوب و رددبالو مال مامارپ و هیلخر هتیلا رانالسرایدعا بولک |
 دکیدرب و باوجرماترضح ردقوب هسء ر قلاو بسااندنس هراک و |

 ممیغر مب هرکنراما كرسییعب ( تبضر منخانف کرمان یل هجاحا) |
 ي

 4 ردقرد 3



+ 01 ¥ 
 EERE سس تو RELIES TEDE اس تم مس

 مر دیا تعب بواوا|یضار جد ن رک سرد ارا تخا یک ره هراماردقو ۱

 : بو دنا هلام رارکنو زسا رب نس نع راتع مز رل بد تبا رلتا

 یرمغ لند هکر داب ز یاقر رو را رلیدتاو رابدلیا ادا یی دعم وب

 | نس شب رق هصالخ نس هکار ز ردلکد تسار هندو یردق دد رر,

 | لبس "یداهو نسشالخ نامز لکاو لضفاو هيم“ اه ةفاط مدقمو

 : هراکو یدتارمانسیماب رقابرفاتكلاخ ترمض>لوسرنعد تكدرطو

 لاو یک رهو عالوا زکیرپ رس دات هلاحیدنک یب كوق قوب ۰

 || ردک رک ندعراما متر زوم ارز مالوایربشمو رب زو كنان نک هسردبا
 || نوج رلیدلبا حاطاو ماربا هلا هغلابمو سالا هد از هثب رلثا یدید
 ۱ هک ال رک هسردبا تعیاکب رکایدتا نی واارمما یدگند دح هفل اسم

 | ندنب تاتو لیم بوباص رطاخو كرک سیا زواج ندعرش دح |
 | ردک رک مشا لار وهج "هرواشم لصيف هرعارهو ردکرک هسالوا مفاو :

 ا یرزسو ودن مسمدنا فرما مه در نداا لاتډ نوح ا مدنکو

 || بوروک یرکی رب ره هلتهطاعوتج یعرظن هکلب ما جحر” ندزکب ربرب ||
 | اضعا هللا هلا لوسر تنسو باتک ی اکحا دابعلانیب و ر دکر کم ستزوک |

 | راکوب ارب زتاوارضاحهددجسهکب دور هرکصادنا ردکرکم سیا ارچاو ۱
 | ادعا رلیدتک ہد قلخ س زالو عاطقاو لصيف ولق قو وا مک |[

 | رجاهم هرکصن دناودعس هرکصتدنا رب ز هرکصذدنایدیا هلطندیاتعیب |[

 | سپ رلردلو تەب فرش ندنرمضطوا هورک هو رک هدم لهاو راصااو

 هدنغالب و تحاص تااقیدقیح ههالا لوسر منم ینوک هعج نون وااربما
 ید هلل دعا ) ید اوب یلوا كن هبطخوا هک راردنایدرویپ اشنا هیطخرپ
 قطا عجر دق هند هللا یضر ریما ترمضح (هناک میلا یا عجردق هناس>ا

 ( یلا

 || هيلع هلا یلص تلاسر ترمضح هکیراصتا تبان ةع رح ہرک ص دک دید هلاک“ |
 لاحزدیدیشلوا بقلم هل بقل نینداهشلاوذ هلک عد نیت دامشلاوذ اک لسو
 | تایبا *هلج كناهک یاس بایباوت بوروطهرز وا عاناهدنلباقم ریتم ب وقلاق

 | یدرب وهواج هدنایب ةیصنم تفص ناس> یدیا ندنراکة اراک او ناسح
 | # نتذلا نم فا اع نح وبا # انب العان عاب نك اذا (رعش) |ا

 | 4۶ نتتساابو فاكلاب شد رق بطا # هلا سالاب ساسنلا لوا هاندجو
 ۱ ۴ نالاونعطلانءامو یرحام اذا 3۶ هدا.ع قس نه شد رگ نم امو



۶ ۳۵۲ 4 
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 | + نئااود هللا و ناوساا هر یوس Ee ادحاو 0 الا نع ص ن٥ لواو ۰

 # نفدلایذآنابطا سغاهب نوکن کاو لک ینموقلا شدچ بحاصو |

 #* نفطلا ف بیل یحاسش ماما ۶ «aç ا رجالا ین یدلا لا رو

oh ۱ی یک عجر نوا هرکس دق داو ما تعي رپ زو ذو 9  

 ت« € درج ردرلرهنم 2 وب رشک عجرب یدتا نينمولاریما زرءهدیا
 | یتخددلوا تا یشلاود سر روا كع |لتف ا لکود هلند و

 1 كي و ا A سس هدیلط ییصاصق اتش اه ار رک هسرولید اس

 نی. صخلواو نوسلک صاصق بحاصات دباربص رادقمر منهج
 هدتناور) نیهدیا مکح هنتون لدا تداهش زس نو-دایوعد هرزوا

 یدبا رلشعا رارف ند ها دم هيمان یک یر واک ردزل یو وک ١

 هل رلةەراب نالوا ع وطء كن هات یسضصم و هند رط دکم یسلضصعد :

 یدنارل شیک E هر واعه هاا ماش هلا یکلکوک واناو كاتو

 || رلنارلددبا هرزوا تشخو فوخ بواواقحم هد هدم ځد یرادقهر و |

 1 یدرارر دشربا هتناو ه-هداع هد هکم ی راد نک هڪ داود تصرف ید :

 ۱ قذوء داد داعس تەب هب لع نوا رمعا ور 9 مه ند هيا ب

 ندتعب # دسرا رکات ا تسالود راک نا( مه )رلددالوا
 نوحآ لالا تر 7 هنارخأت یدرودب یا دا تاالو بان < نوک ییعبآ

 رلدد-تا تمس هملخ نورافیح هرسسط یلام نالوا طوبضم هد هلا رخ

 یلاعت ها یطریلع نینقاارمما هکر دشمروتکق ی صتسم باتکب حاصو

 نا ععهکیحالس و عاتءنانلوا بلسندنراهود هق دصات ید روب رها هنع

 یدرویب یتلاوءا كلامو رلپدلبا طض نوگالالاتیدیا هدنارمس

 ند تعيب لوا دودعم مجرب هکر ار داو رلیدلیا عمق هدنرنب یس هنروأت

 رسم دو هلل اد-معو صاف وییانب دعس یدیا رل سد | فا

 دهد ! مس اع یرلنآ نیت ول ارمما یک هثراطای د. زن هما او یراصاا

 3 ریه لا و رلددتا تعیباکب سان روھ ج ید بورب دارا صحا

 ید ندرازس زوب هلوا هداماو سطاح هسرولوا ادیب ندر ا لوغشم
 | رانا سمو نسدیمرتسوک فلت بولوا هدامآو مطاح هکر دلومامو مقوتم

 و مک و و ۸2 ال تل بوت و زدن ها وا ده هر 4 ح 7۳63۳67 177 ۳2۳2 ۳۳ ی ۳ :FEGEYTEE ا ll سا خیس سس سس سس ید یا و سا ها رس سد اک سست ست سد سد سس تست

 3 كسب یدتا لعرس ریس هجا هرکهوحو ودنکی شوق تقف اومو تا رع

 دڳ رکشا

 بت



a و 

 یرفاکونسهر و ھی اے يهلق هک هل ده و لوشات ژزالوالخاد هک رکشا

 یدید نی رکج یا3 هءالساله |یعب نسهسوکا د نوهم ندنالس |

 ییتفیفح اک هکعرب ریو نیک هیادخ كاب مسا اکس یدعا رع نب هللا دبع

 هلا یلص هللالوسر یدعا هلن دڅ نسهیغا فیلک: یشیا مکیدلب
 ۱ هدنرلا را نودافالخ هش رار و ماهاب نوچ هکر دُشءداکب مسو هلع

 دحا یکهلقو هّملوب هدنرلارا كرلنا نس .د-تقو لوا هلوا عقاو فالتخا
 راّتخاتدحو روتوا هدک هناخلک هدفدلوا تسکشروا هنس ۵یت لذعاط

 تك و» دوخا و نس هلوا لوعم هدا كس راب هک كد هنامز لوا لف

 ود را ىدا د ر ن ةماسا اماو نس هلوا هدکشارف هدک دشرا

 لهارکا اما ع هدکتعم كنس الاح كدا ردا باط تعب ندنب هکتف الخ

 لودر ترض حار ز عیم د ا قولو زارمحا كسار دا ما هلاع هلمالسا
 تیلادحو هک هلصعشر کردم ڈا دهع هلا اسو هيلع یاعت هلا لص

 ۲ نوح مرا ےل اعم هاکنا هدا رارقا ه ا ةط صه دج تلاسرو هیادخ

 | ندنعس و یب هکیدا یدتشدا یرازوسوب ندتعاج لوا نیو ما

 هداوج تعاج لوا كدبا هفیلخ هزکو دنک زک هعرتسا یک ر ھو كرةیح
 هداقص 2سم باتک رلیدتک بوعلاق ندسلحو رلیدملب وس هند مچ

 تباث ن د زو تام ن بعکو تبا ناسحو بیهص هکردشءهزونک

 نوعظم نب ةمادقو هرگ ن بک و هر ن هلاضفو دخ ن, مفارو

 هکر داکد ه دیش ون (هتش) یدیارسشع افلص ندته- ەدە ار! جد

 | یصاقوی ان دهماصوصخ یراةاخت لوا هنع هللا طر لد نینمۇم اريا
 1 (امهدا وا اولتفا نیم ولا نم ناتفاطنآ و ) ی رج ن هللادبع و

 تبودآ در یباص>ا هلسآوب نکلیدارداق هکعا مازا هلیس هع رک ٹاپ

 ندرلنا بودا لر ییا 2> اود ربما ترمضح یدابا ضارعا ندراتا

 نوال وار * خد هداسفر دشاو یظعا ندنفلح كرلنا یسهروس ضارعا
 هکنوک یی ند تفالخ كرما ترضح هکر ار دیا) عا هللاویدبانوجا

 یفرمشم هللا هللالوسر تبع فرش هک هبش نب ةربغم یدیا تبس موب
 اأ رومدمو فور هلا بیدتو یار تناتو لقع تمالس هت برع بواوا

 تداعس ںائج هکیدتا ضرع نواک هلون رشتءدخ كنشولا ریما یددا

 «رع رژوا قاراداوهو صاصتخاو قله اواو دو صال ا|تبذ هکناصت

 د 4۵ +$ 4 تاپ 2



 ۱0 تسسسسسست

% rot 
 تماقتساو وا حالس كس یمن ن د هاها و2 هلغلوایرورمطو دبال ک

 رروس تصخرر کا تا روط+> ی چ وا هع رطاخ نوا نره

 یف ی یسءغنفره ندهرطاخ چ والوا مهر د شرا هر اهدا فدوعكسدا

 ا بام ثفالو اج نسهرویب راشخا ینا دسرواوا ؛لرنم رع
 كتفالخ كنس ندرد-۶ ۲ ضب نب یدتنا هرغم یدید هل وس بور و

 ل رما ج وا یجالع كلا مرو! هدیا مهذ لقاغدو لساکت عولو هدنما

 راوس ههود لواوبودیا ادیب هود راتفر رر هکر دلوایکاوا ردیسا رب

 مو3و) نوح نس هدا راّحا رار د بودنا ضارعا ندموفود و بوآوا

EE 7بو داقالای دهل دیو اوا ن ۱ :رخارقیل او یو"  

Oهتف الخ مهم هلماع مارب اوساعلاو تشعو البد بوراو رار دک هع  

 سا زاوا كرم طخ رطاخ لوبهم صاوإ رک او زرر و رارف هدک رزوا ا

 الر هدتفالخ ما یدنسات نسراتوط ررقهو تبات ه دنر .صنم اا ع كاع

 ندنفالخ اکس كنضەب ندرانانب ار ز نسرواوا نکعو لبقت یالخ

 ی هب واعم هکر دلوا ںاوصیدتا هکر دلو اید تّباوررپ و) یک د نما

 تم وکحو تالاا هرزوا یکی دلک هلوااشاس بوزان بونکم هنایفس یا

 هکر دنک لب وتکم لوایناو نسران وط سم بورویب ررق» اک !یماش تکدم
 نسردیا لابلاخراف هکر و با نانیمطاو تلاتسا اکا بودبا مرکلد

 كنا 2وک اک او نسرلیق روط مهد وتکم لوا , راف مس كد السا و كناو

 نسرروب مالعا یککجهدنا هلماعم هلک ولس نسحا ندک ولس یزط دعا

 نسرروب, تیاعرو شزاون هلو طی وهن ر صم تکلع تموکخ یعاعن ورک و
 یمدقن هرزواینارفاو افکاوییفرشكنا هکتسرزاب همانتل اچار اکاو

 صاع ن ورعارب ز هل وا لس نم یک ذا یز تما ندناسیعاو قاراو

 تس ارف ب>اصو لر ز تبا غب ورد هدندیق مانو سومان هک ر دص ر
 لوان نيم ول ربماا jE EEK تسان رو تعوجح بلاطو تاکو

 تا۶ ندنف لو لاک س كصاع ن ورګو هب واعم نع! كئسگیا

 کا هل دا.هناو تعاطا اکس صوت یا و هکن وج + دمه وب

 هک هرزواهقب رطوب لس وب و هلوا ادږپ ناشو ماکګ-اعون رب هدکتفالخ
 | هکفن رشرو طح هلیس هطءاو راّشخا یدابع لاوحا هر صز داس ول

 کر هك ۱ رش رطاخبودیا لزرع از لا کت هلدروس شقو راض حا

 تبسم

 ای
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 یر ج ل رها ییا ناناوارڪڪ ذو ر کا للا بصذ ۷ رار هسرلبد

 هفالع لر ندرهشول هک ردلوا نالوا بسا كرسدا صو راشحا

 حا رک و ح الس رهش وار ز نسرداتماقو نطوتهدرب رخآرب بودا

 کی گر .ًاروب ڭى ەكيدروب هد اوج نیما رمار اک د یر تال ڈک ر ۳

 هک ون لاح ۳ دارا ت خا دت یکعا عار د ندعاخ اها رع روک باوص ۱

 0 داع لكزیع لاسعاو بس اما رلب داوا س 22 عاعجا فب عہد ! مد

 هدم السخ نامز ےب یعاع ن ورع و۵ وا 9۰ اصوصخ تو دنا هدادرارف

 لاوماکب یلاءتقحندقعوط لسهوررعع قلااو تم وک> تعاسر هرلذا |

 نوا كماعا لاعا ی رثنا هراکشاووا و دیک( دادن هيا

 عاعسا واغصا اءطةو الص ایک ز و مب هدیاب وب مدردیا نص هلایع

 هل هج و ن یدروکی ب راکح* روک و ی دک راک ڪک هب ای دا هرجا ۱

۱ ۱ 
 مالیفهلاو> هن ءرزوا رلناپس» لضم مرق لواو ماوط یعوف لوا
 تودتیآ نوفیح ند هدلب ولاماو ) اع نیلصلا لید تنک امو (

 هنس هلع هدیارکفتو لا هدناب و دلدد نسکرک كعا نطوت هدرب رح 1

 یارک لدحو یاس ساک ہوش نک هرم ل نوک یسنربا رزتسوک ول

 تیک هماشهدنفب یشرطاخ نیتمواارماهک وب لاح ی دلک نیم وا ما

 ندلاء ناسا ی دبثایقر رتمو رعصم ین تاق الم هبه واععو تعز

 ط دروژوا رانج لوا ینوعم كعارصءو الف هللاح ناز نالوا قدصا

 هی العارپ رس ةا هربخ+ ی سوس هک اب و ید ر هکز ا هک نی ) عارب ( ۱

 هدنرلتح صاعنب ورعو هپ واععو ناععلاعنوک نود هکیدتا ضرع

 ی دیشمالوا عداو كرم یم مدیسشعا ضرع تاک ضع! هبامک اخ

 EY ضدانيدحاوااناسنالا) یی مرلب وس نسا رغ كلا نوک وب

 مدعا عوجرندزوس یکنود لوا لسا طقم یسهرو هشم ضد نیتفوق

 جاعزا ندنرلتموکحو تلانا نسانم ۱تن کر دلوا نب زررکفو نيتءیآر |
 ند رو فعّص تردقو هل کس نوبت مس و تسودان س هدب حارخاو

 تو EEE 5 توقا ندتوالخ ساک بواد و ون رعد ورک

 دنهز :De ۵: ساک كىنولا را تواک ندر وس سا: ع ن هللا دم ر |

 هرمها سلح سابع نیا نوجهدعد یدک تعارهب هرم هداوب نکیاردیک

 مالک و مالسو تم ہک ےسارم هرزوا مودحو مداخمسر ی داوا لخاد



 کس
 هرگش ارس gw ا لاوس سا نا ۱ 8۳

 | نوک ین ود ی دتا ب 8 تماصو بانت> ی دیشلک ی ۱

 | ی دابو یضقفاسو فلاح كلا نوک ب یدیشم سوک لوب راک: |

 لیصلا لعب زوسیکنوکو ونی زوس یکنود كنار« هرکصن دوو ||
 (یتاشاناخولوالابقدص ) یدعا سابعیا ی دابا لعنه سامع نا |

 ی دا قاهاوکینو تعصن نیءزوس یو دلب وس نوک یکنودكا ید |

3 

 ی نائم تیالو ناتج ردەلهاتو داسوو تنای> یزوس یکد و

 کا رکقتو ساو رد ویر یدتیا سابعیاردن كار تنسهدیابو

 ی دعاما یدرر و هست و ی درواوا بوغ مو بوخ یدیلوا مدقء |
 | سابع نا یدنانینم واا ما زااوا دم قلقوح ی دلوا توف ىلع |[

aهرو < 0 ندیأر وط> هکب  SRR 

 کو بواوا هناور هداج 5 E ند a نس دم ندرلوا

 شد رف "هل بو كد دنا عاطعنا ندعهاح تورک هب هاخرب ۵ درکر اسم :

 بوشود هنو وب تآ نوا یلص 2 یورخا باوث ماودوصاوخراسو |
 هتفالخ مهار زیدیارارواوب ی“ بواک ندک درا بوک قەشەرالو و |

 قیلاو یواو تسااندنس نوعا لفك ےل س٥ تف وکح او ی کو

 0 « رق کو مس

 كنا هيم انب هک هدلاهکیدعشاماف یدرازیل وب خد هسوک رخآرپ یرحاو
 رراتوط مهتم نوعصوصخ ضوب هدا باوا یسورردیا بلط یتناق |[

 كنس ی دتا هسا ع یا هنع هللا ىر يع نيم واارما هک ردرلشهروتک :

 لام ما كنا و4 واعءار ز 2 واضر لس ۳ ساع نا نس” صر ۳

 تدل باس رنا نوح هلا عه یس هع E بلص ل نم ترخالا :

 مفرو لرعیراناندتلاءا و ت بوم وکح نالوایرارظ) ۳ و یرلتت ءارفو ۱

 هلیح و رکد قد رط بولوا ی رلذالخوداثعو قاقن باس كرلنا نس هدا ۱

 هل اغاو روز ىلع بواد مهتم هلناععلتق نس وژردنا كولس هناتهب و بذک و |

pe ا ٩ REکلا ا ا ۱ كإاعع  a 
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 هک ۳۵۷ %

 | عوطقمو عولع» ندروغوار یی رادان و حجب كرلناورتسا كجا مور
 یروماوءان هنسهروهشم هیضف (لخ معسب نمو ) رار درلبد قاق
 هدکفح لنسوردالیم هناح كراناورود ندنس یب واق كعاخ هلعاعسا

 قور هدنرظن رادساحو رواوادس اف ی د.اعع لزا و ماش ستالام لاها

 تالو A تادا ک «دنامزو ر ۲ ارولوا دساک كرازا

1۳ 
 ندنورصت تسد كن هر واعم یاش تاع یک ر کج لک ندرج هل > و
 ەر صدت وا هکمرواوا لفکتم ن كنسارروس ررعم هره واح۰ اش

  یودیا عاقسا نكاصنوب كاع ن انيمۇل اما نسهدباعتناوذخا
 زد اناس هکبدرب اوج یکیدرب وه هره ناه جد هسابعنا

 : د ا2اهک وژاب ثبوق ید نس نینمولارمماابی دتا ساع نا ىدلوا

 ۲ هتنلاردکج هدیاروهظ هکیماجا رس یو د روءاوناما نس شا
 1 یو تقابل ) رددنالو مزال مالک الام یارادمو مارب دیاکا

 | نیندولارمما۶ارادمناتشدا فطات ناتسودا # تسفرحود نارعسقت
 : رو زمف رد ,دیتلصم ند ميرصاند م: مرولب ن هکیذشا

 | ییمصم ن داما رواوا هرزوا حالص ید اند هسرولوا ,رزواحالص
 ابند هنررمک هلا نده هس رووا اعا رھ یا ص مای د نی زم عم و اءاعا رع

 ۱ ۴ دشابتثا هتنآ هنیلطیمرو # دشاب تند همهات بلطما اد (تب)

 تروشم هلکنس هدنامهم حالصوک هاکر ۵ س اعنا یدتانینولارمءا

 | فلاح هکاوق كاس هدروماض رک !نسرلب وساکب غ اک هک رطاخومردنا

 ناهعا حورخ ندنلو تعا طاو تعفاوءاکب هخ نس مسردا لک

 1 رد وب ج دەن رر لر ناسآ ندقلوا می .طم هکنامر یک یدتساسابع

 د هر هم لص دشداع یلتفریح ac یاعت هللا یر لناعع »۶

 د هل مرک هب ییءنینمولاریما كرب زوهشطو بوشپ ریا
 هک روالواناسب یراکدرتسوک یتروص تلا ههجحو #

 سا بو دیک هب دم رکم هکم اهن یا مت هللا یر هشاام هک ردلفت

 هس اح هننکس "دن ده بو دیا تەجا مند هکمهر صندادا ىج كسانم

 هنف الخ دنسم كيلاط یی ای لو لنق تا اع نک هارواک هد وب یدیژ <اهحوآ

 | تدواعم هب هکم تولودندل و لاحرد هدقدلو یعوعس* یرربخیسواح

 ِ داک زاد دم هل ها هشداع بوتو دندن رس 3 جد سا.عنایدلبا
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 ۵ دم نوڪ یدلوا مداو لاح هننینءو)اماابی دتا هه شداعیړږاروب

 كیاع ولت كياععیدشا هشااع نسرمسا بنز درام ھن نوآ ودندئآ وب

 هد ھل . دع بهر کصادع*قعا وا هر و مدیشلای د رح یس واج هتف الخدئسم

 هکنوهکنا ید اربغءهرادةمر .نددلعی لو كن هشداعرداک د نک «مرارق و نوکس

 لاس للا یلصهریمعب نرعح هدو هڈدأع لع و لیدس د.صد كوا ۰

 ی دیش ابوس رازوس صعب كح هک شوخ هش رطاخ اغوا مسو هلع

 هدتاور ) معا هلن او ی دیشسعد ( رشک اهاوسءاسالاو ) نع

E ۷دمع لاش هللا یر ك: ده ولا رم ۱  ESهدنف صت  

 ] دف وک تاابا ریز و ق هرمهل تلابا ریلط ندمالسا د الر نالوا

 هد دیاک تامهع ماوس ن ایدز وس ور روح شا ااا تلط

 هرلت الو قارا نکیرپ ره هدا سو مج اتع هپ هر واشم هاک رسم |!
 EG یر رطاح رز 9 دیلط داکع د )یا هڪ ا

 هد زرع رز وأ مر ك هک رلءدناو رلد دلشاب ا یفالخ تواوا

 ندلوت ی هشسداعو یدلوا شاف هدا اه قاخ یزوسو كر رو ےےط

 ینددشواناب او اسو نواواع وعسم ید یرب> یمن هب هکم نوئود :

 ا ندنعس 4 لک نیسمولا ما كنم رل يڪ ەد ك هرزوا

 هکر و ی رزوس كن زن KE ساب I ۲ ھ

 فل وذو رخ نوڪ SE ید ر رال ۳ لزاعع ىع نینولا را

 € 4 و ا یع در وب بسا ۰ هکی دراز دیا جد یر ردا

 هرازوسو نوح نینمّولا ریمایدبال رک كمامروتک هنسا یرا سو نالوا

 یا یع هکیدروس وشعو و یدوفوا ۵ طحر ب وقنح هزینه یدل وا علط٠

 ردا 54 ےسا صا ص تو دبا تف اجا یع رش ردح ہرادیا لو

 اک تعا ر ےک ںواوارہ طاح ید یع) تحاص هک هدو لوا

 ج5 هللا یر كرما ترصح هدا ت اا E هلا هلداع ۰ هان 2

 هل ودم وب ب واوا لصاح ۳۳ هما 2 ف ك ك ه دعو وب 1

 راب داوا راب وس زآ یرازوس ا

 د ماش كلام عسل كم انا هفاخ ترضح ۶ 0
 < ر ول وا ناب یک ز۶ مععت نوا 3%

 هد. اور ¥



 یداوالخاد هنسیتلا زوتوا ندنرعه نوچ هکر د راذهرونک هدتباور
 ه هلناقم تاوداو ت الا بیئرتو هب راح باسا ةیهت بأم تیالو ناتج

 یراصنابولاولا یدلیا مرعومرج هماش كالا ریست بواوا لوغشم

 تماقا هد هداد وب رڪڪا نيمو( ا رىما اب یدسشا تو راو هو او کلا

 ر دل وسر هاکن رع هرط " دلب وب ارز رواوا رکی كلسدارروب

 یر ونم رو یرهطمربق لسو هيلع یاصت هللا یلص كترمضح لواو
 هرز وا تم اهتسا و اس4 داح تعداتهو تعاطا اکس برع 3۹ رد هدنول

 عباتع ًاکس برع 1 لوا هدنوب یخدنس هساا ررواوا مدق تاب

 تارورمضلا)نامزلواكسدا رولوا رطضحو أعلم هکتک هرب رخآ بويا

 نسروذسكسيارروب هجوتو تضهن هر رخآ هلیکح (تاروظعلا بت |
 یدروب لیم هر كب وبا وا هثع هللا یضر نینءْولا مماو |

 4 نالواهرهدلءاع ندنلف هنع یا عن هللا یضر ناعع «

 د نو ارا ختا ن دنلاوح اكر دم ل ماع نب هللاد بع
۰ 5 ۶ 3 

 ۹ روئوآ ناسیلاوح اراسو یید د ھی همشطندرصب ¢

 هب لع نیم ومل ارا نرو ا نوح هکر دراشمروتک ےراوت لها

 نزاع یرم> یرارعتسا ۵ روال ام هند لر د> لوا بو دا تور

 راع ن هللا د, نالوا یک اح هسحب ب واوا یلغوا یس هلاخ |
aهسالوا حارخاو لزع ن د٥ وکح هرص)د هکردلبب نیس یدشرا  

 تواطا هلا یت صلع ت روح یسلاها تکل لوا هک.دلید ردک 8

 کیهدلب لوا سد دن دنا مواعم یی رافدلوا هدماعم هر ندنعاطا مو

 ید وقوا هبط> ر ب وهیح هرس ه بو دا منم ییماعو ,صاخ

 رک فيا دل رس هک کال سا ءور ڪڪ ا یدعا هرکصا دانو كلج

 ردهدرکب ز ه.قر لس زوله قع كداویدلوال وعم ام ول ظهی دن انا

 ید هدنناع لاح یدیا بجاو هزکب رزوا قتاعا هک هجا هدنتایح لاحو
 09 نوک یکنود 4 ةا نو ردهزالو تبحاو هرکی رز وا یناعا

 ۳1 لع قلخ هکعر دی - او مرکب ریعا دل رس ید نوکوب مد اکی ریما

 | یک ادنبرح تالاو زرلیجت دبا بط یناق كناغعزب رلشعاتعس هبلاطییا
 ےس



21 7 a ê 

 «سر
 هکیدعس دعارق نی ةثراح ژوبهدیا بلطیتناق لو هفیاخ بوراو ات روک

 هکب دا یی یتسهبطخ كنا نوح ید ند هرسصب فارشاو راک ا

 یدک و هلهارکاو روژالا دالوا نمک احمر نسییغوا معاع یا

 هکلب دا بصا لاو هر دو یس هر ۱۰ ر رطاخ یافصو نگروسه

 یدراما ۴ هرس هطساو ن اع BRE نالوا تحاو و زوا :

 یدلوا لوفد ۵ د را صلاو رجاهم روص> ناعح الاحو لدعا لود

 یدخارارق هدملاط ییا اک ی ما یموطحو نو رایج كرلنام لسمو

 تعاطااکس دز هریو تبا وررەم هدکبص» كد دنوط 2 سلع ر کا

 | نابصع کس هسردا لزرع ند.صم رکاو ژرولب زا س بو دا

 ییشآندربنم بواوا تکاس یدایلوب باوج هنن زوس تهتراح نوح

 لاجا راد شا ایههو مضاح یباودو بکار ات یدرود و یدشا ||

 هک یی FF ندنوه محو نود-اکو ی کیدل ,هرونوک ندلافناو

 هر هس ده فک هکندروم ۹ یدیناف لماع هدا عرب ندألاعا هرصد

 هد هرم ےب یشک لوا هلک ںولارب-خ رپ ن دنا ادم لاوحا ب وراو ||
 صاع نا یداوا هفک نوجو هلوا یعاة ناق لرماع نا بودبا فقوت |

 یداواحایصو یدلوا هلاور هلدناج هن دم ل_علا ىلع هد-ذعا ہیک

 صاع نا ردهدنرلم | ی د: کک مامنا هکندنا راردبا نط هرصد لها :

 هرزوا سا هو یو> ندشنءولارمعا رب زو هحط یدشر | هەن دم نوح 3

 ہد درسها نوڪ هکر لردع او رلیدتا یزاژ رم یف هبا ماع نا 4. : رلاوا

 1 یماع نا قدلوا ی هاو بالو چ در ات دعا فووت

 3 رفت هرلنا ین الاعم نالوا ی راج هد: اع هہطخ كما دو نا هنراح |
 امهنع هللا یضر هرب ژو ه نا اد تار شود ی

 ۲۹ ۳۵۱ نب لک یب بس رروا مد ن داعم وی رمت نوچ ی دیا
 ي رسرکح شاب نددایقناو تعاطا هن رلترمضح ههجو لات هللا مرک |ا
 كا تناعا هرس هليا لانمو لام ردق نککیدنساو هلصلف كیزو ||

 یدید ر دهزالو بحاو هع رزوآ من و

 دڳ تودنانییعترالاع هعالسا لها راددو عاق ضعب كنياع نینم ول ارم
 درود وا ناب ینراوو تّعط الء كراذح لوا %

 ا

3 ۳0 7 
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۳۱۱ 7 
 الرم ییا زول وا ندر نأم تدالو تاج هکر در ثمروتنک هدتاور

 نیم رلک اح هراطقاو دالب و رالماع هراصعاو تالار سە هدلناوا

 هنع تکلم یدلیق د مات هذ رپ ن دشنارا صاوخ یصنم رهو یدروب

 قبر تبالوو یدرب و تد زو بی ز هلیهدعم نع كسابع ن هللا دبع

 جات تم ةماه كسابع ن ةمامو ىدا ضوفم هساببع نی دیعم

 یتغلاو شی وتسا ر كالو هماعو یدلبا هتسارآ هللا هماهت تراما
 مطح تاتو مرګ مرح دنافسو یدروب صوت هسابع نی نوع

 سقو یدررو هشافک فک کكسابع ن مق یخ مز هاحو

 یقنح 5 ناععو یدلنا ررفم یتموح رسع» كلم هر هدابع ی دعس نا

 هل راما هفوک یماشه ن راعو ید ر دن وک هب هرصد هیسحات

 رد رلثعد ناسح ن راع نیخروم ضعب و یدلبا زاتءو صوص#

 هللا دبع هلی نیعم هثنراما ماش كلام یسابعنب هللادیع هکیدایا دارو
 هب واعم هکیدتنا راذتعاو افعت-سا قحل وا فتاو هب هبعاد لوا نوح
 دیده تدعو ردیس هدرک بسذهدرابد لواو نب رق كناسع تربضح

 یب راکزور ناسنطا عرافو نانعلا قلطم هدرابد لوا ورینددیعب دهعو
 نازخو تنکمو تورو تمظعو تکوشو ردشم روک هلمعنتو شيع
 یدنک نوچ هکمراقروق ن دلار دیحاص ر اع: رکشلو ر ایسا
 م: هد هسک لو 2 ردتشا ید > ف مب هدیشاا ینا لزرع

 تناها اکب قعاوا ضرعتم هلالغاو لسالس سحو هلءالذاو تن اها
 اضر عع“ یتیرذع وب كهالا دبع نینهولا ما رولوا مزلتبه یتناها اكس

 تااا سد یدروب قاسم ندقیلکت لوا یا بو دیا افصا هلاوبقو

 كواس هل وب ماش جد لیهس یدروب شرابس هلیهس یاش كلام

 تعاسجرب نادنرا راوس ك راد لوا. دقدراو هنعضوم كو بو دیا

 ر دن كنانشو لاو نسوک هکرایدتا لاوس ن دناو راد شر | هلیهس

 نی لع هک:درو باوج لیهس ل داک نوجا یولصم هز هت کلوب ۲

 لوا ردنامز بحاصو تقو هقلخالاح مرعارب ندتسا رھا كبلاط یا

 ماشیدتا لهان تک" هلو کاک داک توود ی دعا رلیدتا رراوس

 كلا هو ز رد الوو یکتراما كاس هترلب دتنا رلتا ع ی را كنکلام

 3 راد وب یدشالیه-زر هدنابلطندنا یناق ك اء ن ناعع و ییتفالخ

 HK هک تا



¢ ۲۲ % 

 كل رس نامش زو سوب هسحو ردم ربع ۰ هدزوسوب هلک رس یسلاها

 ردرلعٌتم هدانهمو مهعجاب یسلاها كتکلغوب رلردت ارلناردیم یک زوس

 كل وتقم ناععو ردراکلاس هنلیستفلام هنعایشاو عاسا وهب ییعو

 هلو کداک بوتود هرورضااب ليه سس ردرلیحدابلط ندرانا ناق

 امای دنا ضرع هشنم ولا رمما یاش "یلاها لاوحا تیقیکو یدک |

 یی رهشهرنص# ماع ن هللا دبع یدشرباهیهرسصب نوچ فح نی ناعع ||
 یو دق كمنح نا هرص)ب لاها: یدیشعا رارف هنا اج ھن دم ن ورق

 نع نوچ سامعن هللادبع اما رایدتا لسد اکا کلم بولیب تون |

 یسلاونئاصاس یربخ یهجو هندناجلواكنا یدلوا هناور هداج |
 هره ندايشاراشود وقت هدا ملا تا هدک دے ڈرتا هر هيما لە نالوا

 ماسهی راعامایدلواهنا ره هکم مرح هلن و تور ماع بولا هسب داوب

 یافناورعن عاقعفو یدسا دل وخ نفهلطیدشرا هنبناج هفوک نوح

 نس هنودورک هکر دلوا نالوا یلواو بسارایدتا بولک تساراکا هدلون

 یسوم وا نالوا لماع هد هفوک الاع ندنلبق ناعع ه-فوک لها ارز
 ستقاماردقو یراضر هنخیدلوا لماعهدنا كنه-یک یریغندی رعثالا
 هکحرسلا ییاندع-ن هللا دع ی دشربا هنسحاونرمصمنوج دعس نا
 یہا یسلاو كتکلع لوااع اسندنلبق ناععویدبایشادنرق دوس لئاعع

 ه دق دلوا لخاد ه رصم سی ی دلوا هناور هداج ماش بودنارارف

 رب داوا لخاد هتعس لابلع نت وارا ی رایضصعد ند ربصع اھا

 رب دلبارا ثخا تا رعبوتوط لر ه کچ یب رلردنک ندنعہب ی درایضمبو
 صاصق یناّمع *هلتف بلاط ییان لد رکآ هکر ایدسشا ید هقناطرپ
 زر هدا فقوت هدص وصخ و الاو زر هدا تع اکا نم هلجرپ هسرادبا

 نودا هظ> الم یدروک هرزوالاونموب قلاوحا كرلب رمصم نوج ساف
 راد لوا بواوا كلاس هاساومو ارادم ندنل ود دادما هرلنا هرورصاا

 بانج هليلوسرو بوتکم لوصهَلا ىلع ىنب رللاو>ا نیفیک كنيلاها

 فالخو یکلا«عاضوانوح ترضطو ایدلبا ضرع هبا صد تیاصو

 صاوخ ی دنکو  یدلوا نو ګو لولم تاغد یدروک هدف التحاو

 هکر دوب قیفعت یدا وب ع وقورا هب سذ مکتنارپ ذعت یزمم مب یدت اهن اا

 یکلاب هک دنکرا هریدئاکااب یتا هک دنحره رد ہ دلا م شنارب هاتف

 + راترآ #
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 و ۳۲۱۳ ۲

 نخ هنیک سف كشن |لوا هک دشبا ودعابسم مودو جوکم اغ نو دا وآ

 مچ ےلق هن رژوا كم هو رب جیم نالوا هدعالسا یاوعد بودبا
 ه راج ه مسیازا لوب هراچو جالع هلی ی ربغ ن داق نوجردک رڪ
 یدروب ردررعء جلد نمب (یکلا ءاو دلارخآ )

 # بوتیچ نددنیدم هلیس هناهب هر كرب زو هحمط #
 ڍڳ ربا تودنا ناذیئسا ندنُشم ؤا ريما هکنک هی هکم »۷

 ± رونلوانایب یرلک دتبا قافتا هجورخ ەن رزو نینمولا
 سون ام نددنرلتلابا هفوکو ه رصب ربب زو هحمط هک ردراشمروتک هدتاوز
 هب کم نوصه-ادا هرع بوراو هسدسلح كب اتبالو تانج هدنراق داوا

 ید تباورربو)یدرب و نذاهرلنا نیئمواارما رلیدلبا بلطنذآ ه کتک

 ندکتک هر هتک مس هک رد ول قیفع یدتا هرلنانینمواارعماهکر دل وا

 لوانردساکد هزاتسآ لیقتو هناخ تراب ز زکیلصا ضرغو کید وصقم
 ردک رک هک هروهط بی ناشرب و بم رغ مهارب ندزمس هکءدلبهد ما ۱ ۱

 مارا Ea مب هلا نکمغرو عوط سو مدا قاهاوخد زس ن

 مدون ۵ روتبد هرم صعب رسا كتك ەغمراب و دات یدعم نکیدتا

 لهج ی ورزاو ی درک د-هعوح ( تب ) لديك هسرلد ههرت ره ||

 ےیل سر ۷ ول هتل هتک ش دهعو ولزا لصاح ھهج ۶# یسکسشا

 هد روس لوا بودنارارذ جد صاع ها دعو راد تک هئنناج هکمربب و

 لئانهرکیدوصم هک هزبس نوساواتراشب یدتا بودباتقفا مع هلیارلنا ||
 مشبداوارداقو هلملف كب زود هللاو ردکرک رک هساوا لصاو هرکی وطءو

 هپ هکم هلمامت ليګ" سپ ردکرک مشادادماو تناعا هزبس ها لام ردق

 *شیاع « درلنوک لوا یدیا راثعا هرصاح ہ دنا مس یناکع مد

 یدیشلاک هر هکم هل دص یسادا هرو هلعاجرب ندیاصصا ۵ دب دص

 را اکش قوح هدج او ۷ ندناعع ىلج هک ردل وا ید تداوررب و)

 هللا یلص لرورس لوا بودیالوت ی هب د "هب وس نامع یدیا رشت |

 كران سه ویدت ادا 2ای هز دم روانا وا هدننایح نامز س وهياء ىلا

 كءوفلواو مجرب هرزوا هللالوسر تاعکاراس ی هيدا یب وعنه یفوعح

 ناجگاو ضا۶ ندئ اظمو بناء١ كراو تب وقته ریدعتو طاست



 هک ۳۱ %
 ت ا سس سس سن نت سست

 رش تاک رح ەھ وئ دتا تااهاوادا هث راض ءب ندهالا لو تر

 كناو محو ی كاع هک ضاعلاٰن مک بواک هروهط ھه: روءاو

 نوع اش نالوا قعجو رهاط هدنتاو هلنا لوسر ترضحیدآ یرد

 14 دعا دود ودور ط٥ توراهیح تورو ند ھن دم ییا ترمو>

 امه:ع اعد هللا یطدرعورکب وا یدیغود ی ه رهز هکمس ندنفارطا

 ند دن كماکا هدنرلتو السخ نامز تودنآلع هرژوا روتسدلوا ید

 لوخد ںواک هر هن دم هدودلوا هول بواک ناعع یدیا را روا وص

 ناب ره ناسا هک رافغ رذ واو یدرب وتصخرونذا تاقا اک !هدناو |ا
 قواالوقدصا دع6) ید نمءاربغااتاقا الو تالطام ) هدشاش ید

 هکعا نطونوتماقا هد هند ده هرکصتدک دا جارخا ندماشیانوجا

 ۵-طو» مانهدب ز نالوا عضاوم صضعبا دا یادسنک ؤا بوی و5

 باو> هش لاو درانالسم یا بویع اافتکا جد د-اکناو ی دزدنوآ ۱

 کار هشااع یساصعد ندروک ذ. روءاو لا وئ دارا عسه ندکمر و

 هد راو بک ضعب مکن یدلوا لءاحو ثعاب هنس باا عدد هدنفح ناغع |
 هتموکح دتس كنيلعو ندنفیدلا لوتعم نا 4<نوح هکر درو طم

 ام واظء ناعع a دعا نيع هشلاع راد د رو ريخ 4 هاتسلا ندئسولح ر

 هللا دبع ی دید هدنددصلتق اصاصق یب رالناق كنان ویداوالوتقم
 یکیدلب وسیزوسوپ هشبام یدیاندنساب رقا تانبانج نینم لا ما هک ها نیا

 هدنفح ناغعادتا هکءردبا بخت نتوما ماب ی دا همادیعهد-تقو
 ,واتفا)توروک قسم هلددو لدا نس ندازارد یبعونعط ناز ۱

 بودا یرلضارعاوشا هر هشداع لسم ی هل دبع نوح كدیا رب د( التقت

 تودناژ و ییلتفكنا هکنةولوا ی دشا هدناوج هتشداع ی دلب وس |(
 قناقكنا هکنامزوب وی دبا قصس# هلتق مدردبا ص رع هلق كلا قلخ

 ندرلشاا لوا بودارا فغتسا و هب وتناعع هکر دنوصکنا مردا بلاط

 را. دعالتو هدتفو ییددلوا مزالییتق یآقلخ یدیشلوا ناسا ومدان ۱

 خد یسک: اره لزو س یکباوب رابدتالتق هدنامز یییدلوا رهاطو بنات

 ضقاشهنب رب رب ردراو ینامزرب و یقور كثب رب ره نکلردمرزوس ےب

 + رداکد $



 < و
 هبط اس هلا هدام هدیاب وب هسه نب هللادبع هک راردبا) یدید ردلکد

 حاد لا كنمو## ریعلا كنموءادغلا كنف( تد )رد شع د یراتس وب هدنماعم |

 هک اب وک رها نماندنع هلناقو## مامالالتش ترها تناو # رطلا كشو
 دردیا( رعش) زدشعد هدئعح ناثع وءردام ناعع لاحناسایس ون

 هدننا ور # وئزا ناسآو وتزا !رمراو ادا وتزانامردو وئزا ار |"
 دن هکم كريب زو هحل هکرديا هددکم هقشدص شاع هک ردرلشم روتک ||

 یذلوا لانحرفو رورسم تیاغد راد رد شرا کا نرخ یراکدلک

 چ د هگهوریب زوهحلط س یدتا مزج دتعارع هر هتسأ ییلدتوط هدن رطاتو

 نب لیعو رای دنا بیغرآ یهشئاع هسلط یا كناعع هیما نبناثاوب

 هد یرارسا نالو | نکتسم«دنررع*نددایقنا مدعو تفاح هبط ینا

 كناعع لع رک رابدلیا ناب هلع ونو قال تمجورلیدتارامظاهدنروض> ۱
 نلاغق نحو عدلا حام هلفطل هرلنا یو یدرب وب هدنناب هک ال
 ردذوخ امو بواطم هل اق كاع لء سی ید اار جا هنن رزوالرانانیدح |

 قفتدو تهب لمر نس املا رخآ ربمغیپ مرح مرح نس نيت مۇلا ما نس
 توعد اکا نب رس هکشلاوب یدعا ا ملدا هلئاسقم هلکنا ات لوا

 واو 'رسرواپ وا یزکشبا یدنک رس ردلکد یثیا رلتروع نسردبا ||
 نسرک ارلیدتا رلتا ردلکد شبا مکجدیا لخادم عب شیاوب سرروک |

 قاخو نسرواوا مظعا هدنمظ قلخ كسیاردنا تعفاوم هدشباوب هلهزب ||

 هنماک ساو لوصح كمهءوب بوبد رراتوطیخد راستعارب ندو |
 یشادن فرق كن هشاع نینمُو اما هکر بز نب هللادبعو رایدلوا هدراظعا ||

 تیحو لیموروس تیاسغب ینا هعدص هشداعو یدبا یلغوا لزایما
 ها بم ردعل و ا نوصس هجا تعفاوم هدصوصخ وب هب هش یدردا

 یدماق هراح یربغ ندکْعا تقفاوم هب هقد دص "هشیاع هکیدتا حاخلاو
 یداو ترهش هدقافآو قارطایسادصو تص كقافتاو عاتجاوب

 مساهیب بو دا راهطا شیداعاو راهظتسا هداف وب دععندیلوو

 (ریشوب) ر دی درلتدب لوا یدلبا لاسسراهب هدم بولد تد جاقر هروح

 ناو 3 هرهاسم لعل هوب الو # مکتخا نا حالس او در مشاه یب

 ناذعن نا#إ ردغ # هبلاسو هالناق انیلعءاوس 9۴ هنافالعهو درتال

 تابا وردا دصد یوار ك هب زا نه یرمهمکب امو تردغاک 3 تو ۲



 _ح % ۳۱۵ $

 باوح هنا ےہ او هدیاو سابع ن لصف هدو داوالصاو بوراو هب هنن ده

 ردوب تاب جاقرب ندناپا لوا یدابا لاس را اکا بود باتعرپ ||

 هنارخو هقیس هوماس مه * ےکتخا نبا حالس رع رمه»لها اولس (رعش) :

 همشاو # هب> اح با ملا ی دل ها هاو عیضا ¥ هدسناهعیس انولمسلالو * |[

 ردیاهصف یوار * هبیارطو هده یرسکباهبش * هلم ناک دقو یرمسک |[

 بولیب ینکچهدیا تقفاوم هرایدنک كن دص *هشیام یزو همطنوچ ||
 راددلک هنا گن هللا دع سی رلیدتا عج ن دیناج لوا یب ررطاخ :

 هد هکم ندم ثم وا ما یدیا هدهکم نوا وا رع ی هلل اد .ع کود لاحو ||

 هزوالوا دم ط ید اکو اروتمد هفلوا لوعسم هب داسع بو دی نطوت

 هناناح هرمص) هکر دشعا مزج یتتع نع ەش هللا دمعیا ید ابویلشا

 ناک هر هنسفوا نالوا ادب هدنجا رلزا اس و هدا لاععتاو تطوهد

 تورو تععاو تعقا وم هد ما وب هک م ردنا ساوا ندنسهرت و 1

 تعفاوم هد ما وب نسو نس هيل وا كلاس هذن رط تملام و تفلاحم ۰

 هر هله اسم نالوا عفا و ندز هدنعج ناعع نجرلا دبع وبا یا یدتا |

 بقا وعمز ی قشم I ۰ نسا را ِ كما-عا رد هرکیدتا تەد هب ىلع و

 ندنحالص لرلزا سم 3 نوح ا 2 هکر دوب قیفمنسکرک یک ه روا ۱

 لا هلرلح بطخ و هسااع نیئمولا ماو ردک وب دوصتهرخآر یرمغ ۰

 ا ماور دشا داسهنح و ییسهراهطا ییلج صا ول تور

 دسگ ؟ را وط یکی وب كس ەد. وب و زالو تروص زسس یساوب 0

 هک سس رایدوزسشلک یشک یکیا زس یدتاهرلنا رع نب هللا دبع زام وب |
 مهناخ قب یک ناشوط رلقدراقی> ندنساود و نک هیادلا هلا هعدخ ب

 هرکس هب آه : نفا كيااطییا ن لد ین هر ددا "رسهرافیح ندنغاحوب

 ربناتدو مهاردو كربنک و مال إلا رل ههنادلا ییدآ ی هک ردوب قم ۱

 قحمادلا تولواهتعدرق هلا رتول هک زیک د نددلسق لوا ن ررادلا ها |

 هراک مکیدتا رت بیس هک وډ لاحو ردمشعا كرت یرماوب نوکردو |ا
 1 هلاح یدن کپ کد لوا عئوتسو لو ۴ ندرس کسردا نوعد

 رز نکس هرو ک هل هر £ ا , هناوص> لرگیدوصءءوبو ز گن اوڏ

 یوار) هیلنا زاس ف ندد نوا حات کس یی یا قح یدتا ۱

 و
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 هیس هلب و یدلوا قحط هرانآ بواک ندندناج ن هیمانب ىلع ردیا هصق
 یزک:راکوبو تالواراوس هراهو دوب هکیدلبا ان هقلخو یدیاراوهودزویترد
 لده هد هسک ههروتک هکنانل یزوسهلوقموب یدتااکاربیز لدیالیمح

 فرص ەن هلنام تاوداو تالاو رکشا ر ھجانرا > یناه-؛اراو

 زوشلا لد سب م( هجا هنهوج و زنا ییراوبف ترنصن و حقو لهدیا

 هن رارکثا یدنک ییلبم لو اید رلنایدریو ضرق هرانآ یئوتلا لزق كب |
 بت ضهبو) رایداواه راحو هلتاقمدعتسم هلهجو لواو رایدتا تعسق

 زوتلا هر کم ندع هيما ن ید هکر دش وب هدشراونو رسو ثیداحا

 ریزو هحلط بواک هلبا عاتم یوب هود زویجواو هلبا نوا لزق ك
 لججلکیهلا بیرغر ندنع هان یلەبهکر ار دیاو یدلبا تعب هب هشاعو
 رب و همه رد زویکا هدر رب و ههرد زور د لج لوا هکی دش وک

 "هشداع یهود لوا یدیشاا هنولاشع هدلوقر و هنولا لزق زو هدلو ۱

 هب وک لواو ی دارکنع یان كل هو د لوا یدکح شکشد هب هتدص | |

 هدننوک كنج لوا هشاع هکنوصگنا رلیدیدللبا ب رح هیرحلواو لج با موب
 لواو یدیا راش۴ رب هرژوا هود لوا یدوه لوا بور ڪڪ هجدوھر

 یلاعت هلا ءاشنآ مدد ک هسلوا روک ذم بیرەنع یاو حرشلهءقاو

 یدیشهرونک مهرد كس هر كب ندهرمصبت صاع هلل ادع هصعلا)

 رایدتا فرص دن رھ 1 رکشالوا بولا جد یرالاملوا رسزو ملط

 یی و یدتا عج نها هکم یدا هکم ریما هکمرضح ل ی هللادبعو

 قرفو هفلتحم فئاوط هل رلبدل وا قم رانا رشک حج رب ند هيما

 عاجا هرزوا فلا هلع لاحت هللایضر كالع ني :.واا ریما هعواتم

 رکا (تبس) یدیارید هللا لاح نابز لاک بابرا "ودق لوا رایدلبا قافتاو

 رد هک ناشدزا مرادنریخ 3 تسود تاودب دوش ند همش ناهھح

 هک رایدتا هرواشم هژبربرپ هرکصخدنا ردنا صد یوار # دنسهناهج

 هکر داوا باوص یدشا ریز رداوص كتيک هبناح یننفو هیهیحان ین

 دوقنونارخ هلکناو رد دنا ناوماریز زوب هلوا هجوتم هتم“ ماش دالب

 یدتا هبقع نب دبلو ردهدنا هیواعءو رد رای ناعح نوخ نابلاطو

 فرح ن دتح و تماقتسا هداج و لطاب و فیعص تاب یآروب

 قدرط لوا رک هسرواوا تالاس هنود ماش نس رکا هکمراقروق ردلئامو
 س مس سم حیحت
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 هکنامز لوا اریز ندرشک هنو ندلیلف هن هيهرک هنکیلارمخ مه ندرظخرب

 روهفعوتولغم هدنرالا افوغلهاویدىا روض عو سو هدرادناعع |ا

 بلط تنواعءو ددم ندناو یداجاتج هتد وام كنه واعمو یدیا

 "هک دوجوارهردیک یرازآرا-.ش ندبلق ءےےھص تودنا ترص هکیدردنا ح

 لهاسا و لاها نکیا راو یتردق و ت ود هتناعا و دادما هن اع |

 هک ردهد هظح الل وا یدعسهب واعمیدلوا لوتقهامولظمناععات یدرنسوک

 یو صااخ دالب لواو یدعسا عولط هدم اش یاود ص زوُه

 مدلوا كلام هماش تالاع حا عو عام الاه واهم ید!اقاکا روتق

 یا زولوا هد هانا عبط axle رخآ ادغام ندماش هکر 53 كعد

 ه رسیماش e ناو تقم ہک لوا دیش لوا ندهب واعم نسرز

 ردنا هص یوار) هدی ادنع ند ۰ نکن رلعباتم رس ی ودنک و هنوط لس

 تقلا هبلاط ىا ن لع هشداعو رز و ملط هکندش ربا رمح هر هب واتسعم

 هماش هکر ابدت ایان لواو رابدلوا عج هفاط رب در وب دو ههر د دنا ۱

 كربخ وب هیوا د۵٥ را: دنا و درب هد هی :>ات ل واو رادلک ۱

 لن رژه وى رت ندیعادو یرلناویداوا مومو مو د ندنعا سا

 8ا ت» حاقر نانئاتسارحآ نولوا هدیر Ss لى "زا ین دام دعء یاس تا

 یدبا سم ك كل ر وام و لس م د كن هعاد وب هکندلنا

 یک نوش را هندابرف تو دنا بلط ه دااح ید دا وا روص# كناعءو

 هرم نعطو رشعو زرک بر هسا ژرواک هءاش هروک ذم *هشاطو |[
 اط رک ییاعءیلا-2۰ا كنوبو یتغج هیلوا عقاو جد تسر یرمغ ندرنو

 بحوم یرمغتت و ریل ندهحوت هلان اج ماش تالاسم یب رلعبط كربزو

 (رعش) وب ردندرات لوایدردنوک هرلثا بودا حرد هدنا-هالوا یدبا

 هروشلانآ *# دوا یذربغال وقتا آو *# دنع نه ناکاه لعرب رال لق ۱

 ةبتنایماواح 4 درج جد ف یرج بارلا لّدم # مکعفان سا یدنع ۱

 اوت ماشلا اولخدن نا # دسالاذنرع اولخدنال ماشااو# هدناموشخا |
 یعالاا ذه بلط دق مک ¥ دلاو حورلانیب ل بز ايرمڪ # اهدزوح نود |

 هروک ذم تابا نوح هک رار د اد ہک ینناععذ اه رضا بعص # لج ر نم

 رنز رایدل 3 هعلاطو هظحالع ا4. ار ناعءااکاو ىدشر !ءریزو ةد |

 ندشاسا ربع یناباوبک ردلعو نو كنه واعمالار داکدرلد ود هللاو ید ۱

SEE TREES SRR SEG ۹ 

 دک نواب وس #۷
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 ی رڪ ھه جوا 2 ا كل سو یدلبد ر ند رس تولز وس

 یدلبا منم هل رطوب

 سس <

 Ee هدنر 2س هرم انو دلا «a هلا هل ما هشلاع تروح 3

 چ لوا ینا ب هلس ماو یکیدلیا س اَلا قتعفاوم كلا
 4 ر ولوا ناس ید در وب حم ن ۵ ولے ےب عاد 3

 لر هم | هد کم هشداع ترے هکر درا شمروتک ے راولو ریس باب را

 AS هژب د صد ا كسانم یادا ید همس ہا هکیدراو هنس هاځ

 هرکس دادا ی علسل و تیح ممسا مع ید اهر و و . تەجا ر هب هر هن د هز وه

 هدناوب كارا ادخلوا ند هلج نس قیفح یرزف هیماوا یا یدتا

 | فرش سو هيلع یلاءت هلا لص كتلاسر تربضحو لدلبق ترحاهم
 دن هدب نیضوم تاهعاو كداوا ردقلا عیفرو ناسلا عظع هلیشارف

 | تعاجرب نداغوغ لها هکر داک د قخماکس نسزاتم هلا اا رو صاوخ

 || رایداکود هنارس كنافعن نا شک نیمولاربما بواکقلخ ندفرطرهو
 | ندنناراب و بابحا كمولظم ةةيلخ لوا هدلاح ييدعش رلیدلبا لةناو
 | تكمردتا صاصق یراناوررد هدند دص قلا ماقتا ندنرالناق كناتعاجرب

 كيب زوب هدءرصب ماع ن هللادبع هکرایدتیا رابخا اکب و رازانوط یتساجر
 كلا:طغ نوع“ دمقاو كناهع یسهلج رد دعا ایهمو رضاح جاف

 دصقوت هد سارا راز ے اسم هکءراقروک نم و رد راکاب یبہ دہلط ناق كناو

 رواوا هن هږاب التف ی السا لها مالسلها صعب و هلو ا هلتاعمو ه راه رزوا |
 ۱ كنقفا رم كنس ىل هت قح هک داش كسرو تةفاوم هکفک هننناجهرصب ها

 | ینوخ كلافع ن ناهعو هزتسوک نی ران وکی الصا كروماوب هلبا یبس

 ںواک هزوس دلسما س د هلوا عفن قد وا ؟هدعع هژ:هحوب ند صاد

 4 روصع> هللا ن“ ردا ب اط ا كمع ۰ نسیرمقر کر ودا یا یدتا

 ب قیدآ یدیغو ید هن ب لروهءمو بوضغءندناکع هدکناوكتس |

 ھاسا نو> هکر دلوا ید تاوررپ و) كد راکا لا لتف الا كا رکا |

 توص مقر هلا داعینساو بھت یدتشا ندهداع یهررک ذم تاهدق»

 یدتیاو رلیدتشا یی زاو آ كن هل ما هلجراتالوا هدهناخلوا هکلی وشیدایا

 بس هناغ نوک یکنود هک ولاحو نسردب|باطیب 6 كا ید نس

 لوتعم هفلخو نیا ءومل اريا نوک وب كدرلړد توساه هر هک بودیا مشو
 ی تک سست

ENF € ثلاث ¥ 
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 نسرزنسوک تدصعءو تب ردا لها هدصوص> کارا کو شک و نسربد

=¬ 

 كناعع نسردیاتغفاوء هل:عاج ن دیا جورخ هن رزوا كلاطییان لەو

 ردیشکر  ندف اه دبع نب نام هک و لاح راو كتیسانم هن كنس هل | بلط ناق

 هقناطرب نسردیا قافتا ه-داعیا كح و نسهفعطر ندع“ نب نسو |

 هکبلاطیبان ىلع رازتشا كا ج ورخ هن رزوا كيلاطیپانب ىلع هک هللا |
 توخا هل لس هدنسارا لسو دیلع یلاعت هللا یی ص تااسر ترض > هلکنا

 ردیجوز كنارهز ةطافو ر دیاغوا یع كالوس رو ردمک س نرهاصهو

 هکو ب لاحور داس ۶اک ا ہد: اع قلخ تسار دو تفالخو تایر هب رمو

 تف الخ بودی اتعیب اک اراصااون رحاهم روهجنالوارمطاح هد ەن دم
 11 يل بوروط اسما هرکصادن وا ردرلعا لوق هم السالها هما

 بابو لصفر ههتشاع ندننالاحولئاص> و تالاکو لناصف ك,؛طییا

 هر هسااع ید.نمروط هدنسوش یارک دلت ما رب زن هللادسع ید ووا

 هيا یا یدسا بورغاح ندنسورف یارسو ید شيا یرازوسیکیدلب وش
 هشااع نیو ما ما یکش اک ل دے ڈبو شلکایکتوادع هرب زنا كنز یررق
 اسما یدیلوا شماعا سالا یکنقفا هو تف اوم كنس هدصوصخوب

 كابا كنسو نس یدتا بولوا لوس هن اوج كهالادىع ندهناخ نورد 8

 نسراکا هن هللا د.٤ یازسرتسا كمروت کز سو ص ںوروتک ھن رانک وصینا

 هتفالخ رخ آ هحلط نب رقو كاباب كنس نکیا ہدنایح بااطیان ىلع

 هللا لصربمغ, ىلع هک وب لاح یرارولیپهديا دونشوخیراصذاو رجاهم
 رب زن ههادبع هلوا یسلو كن هنمومو نمّومره هجلوق لسو هملعیلامت

 هم ما مدعشا ندرورس لوا هدتعاسرب ج۸ ندرلنعاسیبدحوب یدتنا

 ندهشاع كوهلاخ هتتشا هسلا لدعشا ندرورس لوا نس رکا یدتا

 یدرویب هکندرورسلوا مدتشان قیقح هلهروک یعش اشا هک هلبا لاوس
 هغلاع یا (یناصعدعف هاصع نخ یناءعوینایح ین مکيلع یخ یلع)

 یی یدتا هش اع نسهردیاتدامش هککیدتشا یییدحود ندرورسلوا

 یدنک هشاع یایدعا ندنزوب تح صد و تعفش هاسما تقو لوا مردبا

 یس سو هلع هللا ی یصادخ لوسر هک هنس لواو قروق ندادخ هدکسفن

 هلوا ی>اص ییالک كن وص بعوحو هات ناکنرا ردشتفروق ندنا
 هکهر رب و نوع اکس هش اعیا یدتا لسا هکر داوا د تباورر و )

 دک ادخ و



 هک ۳۷۲ ¥

 یدروی هکیک دشا لسو هیلعیاعت هللا یلص ندربمغیب ۵ یلاعت دنوادخ

 مب یرابلک كنب وص بوج هک هیمک نامز قوج ندرازدنوکو هک
 هنشاب كلا هعقاووب هک نوناخ لواو رهدا حالو هعص هنب رب ندغاجوز |

 هک هدنامز لواو هلوا هدنراارا دانعو هتف ب اب راو داسفو یب لها هلک

 تداغمدراتوطساطرب هدلان یدیشعروی رابخا ندادحهوب ترە

 رورسلوایدشود هرب ندلاساطلوا بوب هرتد ملا ندغوخو تارطضا |[

 ندا كبآرپ ساطلواو ندعارططا بجوم بورویب تافتلا هعاج مب
 بارطضا مب هللالوسراب مدعا ن یدشا لاوس نداسس كنطوعس

 مسن ترمعطوا ملوان نوناخ لوا هک هیلوا هکردندوق روفلوا اةف و

 نسنوناخ لوا هکهرد,ا نظ یدناو یدعا رطا هکبناح كس بودا

 یدتا قی دصت یب هش مآ هدنناوركنیدحوب هشناع سب ارا نسهلوا |
 ھا ۳ لرد رو ںےلط هکر دک رک هد اعات یدتا لسا هرکصا دنا ۱

 رکا احس ندرابح یادخ نوحا راک یاکیدتا ناکنراو و نسهیغادلا ||

 زرواوا رداق هغءانروق ندنا نس رب زو هحمط هلوا هجوتم لاکنولاب و
 ندهیعاد لوا بولوا رو طب و لولم تافل هشلاع نس هیلوا هدنناک

 ندندنک یدنکو یدتک بوقلاق ندنسام كەم ما بواوا نايل

 رد ز ی هللادع یدارارهناهب تولو رارذع هدا حق قع رع لوا

 هکیدتسا دا رف یدلیق هدهاشم یروصو روتف لوا نوح ندسنمْولا ما |

 یمدنکنكسیا نمرو هجوت هتناج هرصب هلبارکشاوبنسرک  ءاما اب

 عابسیعدنک بواوا هناویدو هعسارسو نادرکر سو مر دیک بوتیج
 تعافش قوح بورک هیارا قاخ هرکصادنوب مرانآ هن راجا عاهد و
 هرب ز ن هللادبع نیو ما رابدلبا نیک کتی ۾ شاع هلساهلاو

 هیات بولا شاب دوخا و مردبا لاصاا خرس هصز تاواو ی رد الو

 نعد یدلک هلوا فرح هغ بویمافیح ندنزوس هلغلوا بع هرزوا طارفا
 ٩ عترمضح هشناعیدایل وا غرافندمایاو مارق هلوبةما یمالوا

 رخ ردیصه ره طم دوز سو هيلع هللا یلص لرمي هک هب هصه> یر

 صح یدلبا اعدنحا یتتفقا رھ هلا یدک هدنرفس هرمه) و یدردنوک

 هنر كن هشياع عار لب یدشا ب ودنا لوق یتساقلا كن ه-باع الوا
 نوا یرطاخ كلا هلبد یم ار ےب یرطاخ كلا هکنوح ردعبات

 تا



{| 
 هللا د یسادنرف نوح محو مردیک هی رفس هرصا بود اتعدام

 هاهم عاص تودنا تاچ الف هرس هرم هدک دشرا روم درج ی

 باھا ییهصفحو یدروکندم اقم لو ا ی هصةح هٍلط الرخ ناعاو

 هعس ادز ة یدلوا نام مشادنرف ندتةفاوم هدرفسوت هلکن هک در دنوک

 : هللا رعد ) یدتسا ه-ثداع یدیدتوط روذع»یب ردرذتماکب تقلا |!

 1 متع زر < هشناح هرم ها هکیدتا ادن راد دانم یدرود سد ) رعنإال

 تاب م 5 تواوا اھ دو رمطاح ۳ رخص هرکصددنا یدلوا ررتمو

 ِ ج وا یر اا ءلرلنا هکر ردنارلیدلوا هیاوز هند اج هرسهب هلعار و 3

 : ىزوّاا یدىا راو را راوس كيب هد ریش لوا هدّساوررپ و یدیا نيد ۱

 ٩ لوا دچک هجنناور) ARETE رب وههود |[
 ند هکم یا هلم ٣ فلک رب زو ےلط یدبا ةد هم هوش هرعد هداتسا :

 راستا ند همط هداهننیدنک هل سیب هليا رلنا ل ازهر نوح بوراتیچ |
 | بااغ هبااطیان یلع رکا نسزتسا كعا هک یی هللاقمو برو هکیدتنا |!

 ۱ راد اسمی دتا یل ہہر دیا سالجا ی هک تفالخ تصد رک هسروا وا ا

 هربضغم رواوا همیلخ لوا هس را ردنا رات تحا یم نره ندرببز هل

 نانا ردراو یرالغوا یکیا كلام ارز ردلکد با ¬“ یارو یدتا 1

 هقرلخ نسا ر ن درانا هک ردلوا نالوا بسانم رد هلیب هلکرس دلو |
 نا مع نهد هتیلخ لوا هکر داوا رک اعدم رس ار ز زس هدبا

 هکردک رک نسردیا بلط ناق كيا نسو اوا لو هر قحات

 هک رد قاخ ارز زکیدیا هیلوا لوخ دم هدنتق قاخان زکیدیدیا هظحالم
 را, داوا بکد سه ییماوب هلا ادوس لوا توشود هش از واخ راو

 ا هو ( رلبدایو هاهب هدعارا ییساوعد ناو كياععو

 ۳ راهم یدا ندنرولوا دکم هک صاءاا 5 لرعس کد را وک :

 لو كنهشیاع هرکصا دک دتا اشاعو رسی لوک واونیدرا لرکشایداک 1

 تواک هشام ات یدروط نونانط هتک بودا لوزن هدعهومر هدیرزوا ۱

 ه هرم ها ید اه شاع نسر دیک هبارا هن نیول اما ا یدتا هرکصذ دم الس ۱

 ب راد لرل سید ا هشاع ن کا کلیسا هب هدهرسص؛یدتا دیس |ا

 یدت ددعس ا صا ص5 ر ۳ زهرا تاک



 € ۷۲ و

 ال دل ربا و كل هودو رد لب هرلنآو هژ هود رد هل هک ےک تعاجو

 | یکیاوب و ردرلنا یرالتاق كنا- 4۶ ردرلتلو !فیدر بواواراوس هنن رادرا
 "| ی زار دنک و رد زاتلواتعاب هاتو کا نودا یس رب زو ےيلط یا را

 لصاح یرادوصم كرازا نوح ردرا عود هنسوزراقلوا هقیلخو ربا

 ات هرغء رسا قمول هلناق او ی دع رلب دا عل وا هفلخو رها نعپ یدالوا

 ند رک روا رکا رانا سم یا یدتا بودا ادل هدست روا رعنا هیعش

 تعفار کا هد) وب وب و تعباتم هم ولا ما یا هر کارا د او ا

 رکاو ردعفات هزکانا هو هرس 2 رکود ورک كنود ورک هسیا نوا

 قلا ما هجا E و ی ره هش رالتاق كناعع کیدا رم ندەمتج

 رد رک: راادنقمو ر از سالار دلکد یرالت اق كنا هک كلب دسدا

 | كناوزکسرکج شاب نددایقناو تعاطا اکابوتوط ہورکم یلاط یان یلع
 ا مرب ر و نیک ردن بس هک عا تماو اندا هک كد انا نکسرتسا نتفالخ

Epلوا ید یسلکدا ربع و دیس سد زس هیءراب وڌ هتف یا هدب رب  

 | یسیرب ج هدنیفصو لج برح ورا دنک هنفرطفناطبوةیج ندرکسشا
 | نوح نینمۇملارەما بانج هکر درا شمروتک هدعاور ) رابدالوا رضاح

 | ن لهس یدتسشا ینب راهجوت هنفرط مرمصب كن هشیامو رپ زو ملط
 | یدعیح هرمشط نده دم هل الیحت تودنآهقیاخ هنر هد هنده قیشح

 | رخ یدشربا ههضوهیرلکدید هدب ز نوح هلان رالو بوش را هرلنا اب

 | ندهرمصپ هن ر کشا كنم وم ارم ایجدرانا ارز یدتکی رک- دا كران | هکیدلا

 | بودا لا چتسا نوعکنا یداررتسا ینلوا عقاو تاق الم هدرب یربغ

 || هلارک شل نالوا دوجوم هدن اکر نامزلواتثننمولاربماو یدنارل-2ذک
 ۲ رذعتم هکلب سسعتم هحرک كعا تمواقم بوراوەن رزوایرکشل ادعا

 FO وكنا یرتسیا كعا تعجام هب هن دم نیم ولاربما اذه عم یدبا

 هکیدبا لوا یبس یدیشاوا هدیجر یرطاخ كلراب» ند هش دم لاها

 ۱ هب ام تیالو باثج هد رقس لوا رل تدم هدنراةدروس حورخ ند هشدم

 ید ارل شا زار افیجا رادع هدعلارا نو دنالهاسلو لاد ند تقف ا وه

 هجن تعاججر ندرلناویدشلوا ادیب لزژزتءبالقنا هدنرالاح تروصو
 هن رارطاع رطاخ ندتهج لوا یدیارا-ای وس ید یرازوس ناشد رپ
 نطو تخر دعد نم هکیدتا مزو مزج هلخا وا عقاو لالمرابغ ندرلنآ



 کم ۳۷: $

 یراک د دراقیذ ندهد ز سا هک هب هفوک دوخا هک رابه را یعاقاو

 کیل ات یدرمسوک فذوت هد هتیجات لواو یدروس تصوهب هوص وه

 هراو هن رزوایرلفل جم بودا عج

 ۳۹ هی ران او E اظ ا لاوحا ۲

 + روء OIE للصم یرادا رم

 هنع یلاعد هللایطر هر لع نیم وااربما هس ما هک ردرل ثهروتک هدتاور 7

 ن ییعنی*ولاربءایوت كن یلاعت هل هک هرژواهش رطوبیدزاب بوتنکم
 كلع مالساا هکندن دناح هیمایی اتش زر حس ما بوکمول رد بلا هبلاط یا ۱

 ید e رسا نب OER رلناو ر زو يلط هک رد ون قیقحش

 بس و ردراب و قیقر هر رلنا ماع ۷1 هل اد.ع و ردرا _غعی>ند کم

 ردد والف هلاط نافعن نامع هکر دو یرازوس تتعاج لوا رهاظلا

 دشوکحو تفالخ بلط هدنفیفح اما ردم اق هبلط ناق كنارپ و

 رکا هک هللاو مهیلع ءوسأا راد لعاجو مد 3 هللا و J رڊرا لاو

 یرلنوتاخ لسو هیلع ىلاعت هللا لص و ر كن اولا یادخ

 نیح یو ترضحو یدیلواش سم روح یه: ند 0 هرمهط ندر هناخ

 هکر اب کا كنس ن هیلا یدیلوا شلتتصو هلو تەز الم هدنافو |[

 رکجو ملا ١ هرق نکلو مدیا ردنا تعفاوءو تفقا رح اکس بواواقحم

 هد دادو لسو هاء یلاعت هلا لص ریمپ هک یک ورع مغوا م بوک ۰

 فرش كتر واو ردشاو لاک « هحرد هدننالاوهودو ا حو

 مدردنوک هکب اج كنس ردشلوا فرشم هلتذأرو تفطامرظاو تا ر
 ید وه لد هداه> هاکرل شود كس بولوا هاتکب ام ساواک باک راس

 لوصو هب يلع نينو اریما همس ن ور# ردا هص ی وار) هر دشر ا af دن

 كن مش ما یساناو یداغاب هنگ اراد قلود كب انطوا یی ید ہک نولو

 ااا ندزغاو شما ی ےس هنیلخ و نينو اار ۱ 2 یااوفاو راب>ا

 ممظعناک ابوئوط 79 و ع نمدعم كن انیئم ۇل ارم | ىدا ۱ تو ا ید

 ۳ او یدلیالعأع هش الون رحم یناویدرویب ماعفاو ع رکدو مارتحاو
 یترسو تروص یافصو قثیطو بیط تداعسو ییةعو تدابعو ی ّطفو
 جک اصو تراق دصوصخ رەش و یدنا راو اعم نع و لاص> نسحو

 مس ات بو قع ممم رسم تا + لاکو #



 < هم
 كنسولا ریما ردنا یوار كلذ ع هلل دجلاو یدنا راو ییحالع لاک و

 هاسمایسارب ره هعیعضرب ندناوسد بل طلادبع بو د صر نادئس دنع

 دلوو 4 اه فطاو مص نس ردا تجد ەتە ۇلار باو نشر. لم

 یلاوحا کز ۵-دامو هد یسک یتکیدردنوک هب ںیم " ماچ ی ۳ 5

 نالوا عقاو ندنراهظا تفلاخ ه اصذ تیاصوو باء تیالو ناثجو

 هبناوجوفارطا بوروتک هنا و رپ رحم هليا ارغ تابیا ب راوطاولاعفا

 د هللایطر ىلع نیو ريما كثرالا تب لضفلا ما و

 دڳ رووا ناب یکدشا مالعا یقافنا كتعاج #

 هلا لص كاسر ترض > هکنراخاتش لصقل ما هک ردراشهروتک هدشاور ۱

 دبع سابع یسعو یشادنرف رق كندزوي* یسهحوز سو هلع یامت

 بوتکمرب هع ییاعت 5 ید ه یعنونم وا ربما ردیس هح وز كلطاا

 نوتکمو ۵ هللا حسب ) ىدا هدنو ع2 وب یسانعم لاء هکیدزا

 ردنان لس یا رو ادتعدو ¿ ص :هولا ما هک هلاطییان ىع اړ * هدست

 نر ط هکر دون یی دب اما رد--تلزا ندندناح لضقلا ما یرفثراح

 رشد ج۵ ج ند کم هل دصف رسا شالو هرمصل هشاعو رد رو

RE Eدادو دد بودا ص رګ و  

 هدایاق الا یدک هسوک هلا رلناو ردراشچآ هنهوجو كران انب روق
 ردیااع ندنراد كرلنایتر دق كایلاعف ق حو ید کر للوا ی صو دص دەر

 لكاس هلو دیه ج یب و- کم وب لضصفاا ماردبا هدص یوار ۹

 تحاصق كالقو ی دا راو ییاساو لعع هکیدرب و هسلا كن یک رب

 كنذک لوا ند هات قا انا رداونو یداراویاب و یاش هدتعالد و

 یدعااک الصفلا مایدبار ظام فیطاور - هتسح تداغب ویدبار هطیان

 تاع رال "رم ل وا هناور 4م اطا دهجو مات ليلو لا یوتکموب رفطاب

 وورد رزوا مب یساهب هژ وا لاله كل را وط هکر دعن ره هلءلوا قاربا

 یالواقبال ءرغاش مویل ادب مدنوطینازرا اکس كلبد یوا لزق زوب

 تبجح اص و ولو ند هدف را رالي د تعرسنام* زرعوط عب رد

 دوصع كن دشناطوب ون“ هر دشراهرار کر دیح ني ھ واری ءا نعد ااو

 تا و سس«
 سس سس
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 بواا یب وکم ی د م لوا س) نسهدیآ رادرب> ا ندنرادا رهو

 ید رانا کو دلاحو یدشر هستن ی ها رات ہور تعرس ۶

 هګ رادرابو دا عاعسا ی رلتک رحو تّض هل هر هرمه) كد رک شل ها

 ییهجلوسر نیو اریما ب | هصا نوحیدارا-ٌذعا ه> وا هنا لوا :

 نهج رلندیدراو كلربخ هن تکاراا اهدا بودیا زاوآندفر طرهردروک ۱

e 1هرمهب رب رو ےلط بوروطیدروک یب رکیب ترور کل  

 ییرادهع ضەلو ثکنو ردضو ی یی رلجورخ تیفی هل دصف یرم

 هلی رط ظذ هل ادنلب زاوآ غد ولوا قذتمو نواعم كل ومان ىلإ و

 تال و تانجلوا هدو دا وب لوصو هتمزالم كنشولا رمماو یدلبا ادا

 بلط یرکب یان دم هدک دنشا یناسالوا بوروک ی وتکعبأم
 ساک ا لاعتقح ردشاشابهراکهت كشادنرفرق دعاروک یدشا بوډا

 ی ی دئکو هیچ هرشط ندنس هناخ بوروتوا هدنسهناخهکر دس |[

 یافش لها لوسرو اد ما فالخ ها لوا هیم نوک هلاع قاخ |
 ۳ لا حلوا و ينط هل اجر فاسو

 دج شعا رتسا كاپ راح هلع هلیس هناهد یاط یناق كناع* بواوا |ا

 ندشفافنا ل رلنا نيم ؤا عمان یدتا امهنع یاس یضر بیا نیا

 ردهلکنس یلاعت دنوادخ هکردوب قیفردک رک هسهشراررض جییهاکس ||
 ۰ دعالعاو ناعا هکر لارغا تولغععو لو دع نس هکر ددش رزوا كنار« ديما :

 نواعماکس یس هلج ردرلذاینبلا اشو ناکرالا حمار هدقح لیبسو ناش اع |

 ه دافصتس» تک( هيلع لعب الوولعد قطاو ) رد)رظا ورطاحو ۱

 هدراقی ذ عضوم ههجو هللامرک ىلع نینمّولاربما نوج هک ردشروتک |ا

 ردب قرهیلغا اسمهنع للامن هللاوضر ىلع ی نیسح ی دتارارف |

 صالخان هکاقح مزب رعرد یا یدتا نوروط هدنلباقم كنم راوکرزپ |
 مقاناکس هکی روس حاقر ندنزو قاهاوخ كلو نحهصلوقاه اون ودو :

 سس ر ندرازوسلوا چ مدعا ضرع د-کهاکرد مدرولم دیقم و ۱

 هدلاه؟ب رس ایل راف لع ها یا رب ندرلت مصن لواو كدءرو- لو. ا

 قلحا هک رواوف روق لد-شود ESS کب درا و هب هب رر راک

 هلل وس یک ررا نبا ی دتا نیمو ارما زو هلوا لاله ندقل ردوصو |

 مدعالو یتا نب ا لدتا RANE هصا ینو همالعا یک راتروع ٤

 ا سس

 هک نسح #
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 روصعو سو. ۴1 مع هکامز لوا یدتا a یاس هلا یصد نس>

 ی رشط ندراددوب بول آیزب ۹ بم اکا صرع هکهاکرد رل, داو

 هلا لبتف كاع ییسقاح صع ارو او هداغوغو هوو ر کا

 کن كدمروس تافغالاو راتعا هزوسول مدیس# د رار وا م4

 هتم اکس قاخ عیجانروتوا هدک هناخ هکمدیداکس یدلوا لوتقم ناعع

 یگ روس هم ریس وک هرلنا ییدنک و ھمھچ هرمذط کد حاجا و قاقنا

 هدنرافدلوا هجوتم هنس هیحان هرصدقلخوب هدتقوو ودعا لو وید

 ندن رالتاق كاع هد هیحانلوا ان تب ارما هب هقناطوب هکمدیداکس |
 نینعولا ما لدمروب لوبق ید ىع زوو رنوشالتق یی راقداوب
 ندهن دم هدشامزیسهرصاح اما یدتنابور وباوج هاج

 نوقیح ند هند من هدنامز لوا هک ,دیا ندتهج لوا مکیدقک بوقیج ۱

 E درازام وف هک- فوج یب قلخ کدوم ۳ )لک ۱

 بویق هرجا تبیصو ترتفهل وب یدمڅ تما هدنفو هلب وب بولوا عئام
 | نالوارمطاح هدهن دمهیص وص > تعب اکیامایدنا رهبدنس رادو نه

 | تعاجر رکصا دلو رکا ی داوا هاو هلبا یرلفاقنا كلوا روھ ج

 هد هع صع ماعم بودا ضارعا ندءعاطا هان هش راد ساف ضرغ

 كکیدلیوسلواامازالوا دراو هع رزوامب ضاّمعا کاک, دتا ھارا دلک |

 لنقینامع *هل-ق هدرب یرلق داوباتوق هنن رالاح یدنکک ی رلنا هک زو س

 تسحوول و كت ووک و تفکوب نوح هکر دلوا عاوج اک ارات وندا

 ده یدک مو ردلک د یرمش ن دت می راد وصعم )رانا ندوحو

 لوغوا یا مرارعب و یرب ندراکوب نب هکو ب لاحو مان وف هجن ی رانا
 2 و هیلع هللا لص ریهذس هک هژس هدنس هل رم سعد و عع“ یب 4 ا 917

 ندیدنک هتفال-> او ج یدتا تاحر هیاه ماع ندا فراد نوح

 قاخسپ ىدا تیصو هبهسیک یتفالخ بویاتب هک یرحاوقحا
 بودا تقفا وم هرلنا ید رلیدابا تە بودا قاقنا هرکب وبا

 ندیدنکو یدابا صا وقت هر یقالخ هدننافو نیحرکب ولامدتنا تەب

 نوح و مدتا تسب تولوا یار جد اکا یدابا ه-فیلح ییا هرکص

 | مفدیجدنب رلیدلبا تەر هناقعیقاخ یدلبا یروشیفالخهدنرعرخآرج |ا
 : مدت ت بودا زارمحا ندع وڏو داسفو یدین نوا هو

{AF + تلا 
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 قلخ ات م د میچ هرشط ندعارس یدنک ی دلوا لو:میخدلوا نوح و

 رلددروشآ نددح الا و هفاام هدننلط تعساکم و رایدلوا بلاط

 مدتالو# ی رمطخ بط و تو ۵تا كن ندو ی صا ل رلز لسم

 هس دود هللا هیاع دهاعاع یقوانمو هذن لء ثکناعاف ثکننف)

 دن هللا یطر ىلع نموا مما نوح دنا هصق ى وار ( ا ع رنا

 باعا هل رار دتا عج ناکا تودنا ادنات یدتا مها هی دام

 ظعاومو هيفا واصف «دنرلو داوا ر طاح هغ راق رش ساخ ںاہخاو

 تعاج تودناتعاطا هنناه رد كالا قحیدءا هرکصا ردع دع هقاش

 ه داماو رضاح هئااتف كن هق رف لها نالوا یعاسهنس هقرفن لدیلسم

 ٹک وده عضة تود اعوجرندش رب زو هى ط هک كوا هاک اوكالوا
 لغ تولوا هتڈکر مس دنسا رع تااهجو تربحو ردرا-ثعا تەر

 هذ اع هلارلنا وراو هن رژواكرلذایو ردرلش ام ا ۶ و

 سد دا مکح هد مارا یاعت قح هک كد هتفو و مساق

 3 E عیطعهکب ها كنم بوث رغاج قلخ یلکود
 ند هندم كيلاط یان لع هشداع نق دو رلردید زر هدا اد هکلوب

 مدام یدلوارادربخ ند-۶ب دلوا هدن دص قلا ناو ی شب توویح

 ندید س قب رط یب رگشا هشداع لیلد لواات رلیدتوط لیلدرپ یدروج

 كلشیاعو هرردشراهیءرصب ندرالوب زسساوب بور دتا فارحاو لودع
 شکشدب توز وتک كن هيما ی 9 ج دوه 2۶ لاعت هزرا یر

 ی دردیک هک وا ل کل یا e | لب ه هود م ان رک یکی دا

 نوحیدررید بءوح هر وصلوا هکر ایداک هن ۷ نیم هحاص |

 یک بابح یرابلک لر لوا یدلوا لخاد ه وص لوا یس هود كن هشباع

 ک دتا هتداع راد دلشاب هتحایصو جات بواوا عج هن . راک وصلوا

 هدک دتبا لاّوسندرخآص خر وب درارید یی وصه هی وصوب صحو
 كردنو دوریگ قبیدتبا هشباعیدرب و باوج ولدرربد ی وص بءو اکو ب

 عام هکمک ندوصوب یزس ردن بس هزکغ ود هب ورک رلیدتا هیهشاع
 لات هللا لص نداو-ر ترضح ی دا هشاام ردهنس هننالوا

 نوتاخرب ندهرانوئاخ من هکءرر وک هلی وشایوک هکیدرویب مدتشا سو هيلع

 هک تو # ِ

 یداواعلطههرابخا كانه لو سرو هوم قولكم کال ڪاما

| ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ GS ED Di یک O کا سا 
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 | حاب بودیادام رفاکا یرلباک كن وص بوحو هک ی یوص بموح |
 نسهءلوانسنولاخ لوا هکزدنا قرود ندهللاارمج یا را 43 حایصو

 دیدهآویو ع وعس ثیدحا وب نالوا عنام ند کھ هفوب وب اکب سپ
 ىلا ها یصر هشداع سد )رووا مواعء ندش نعم رک رددیعو ۱

 نوک نوجو رايد تا لوزن هدل زم لوا بودیا عارف ندنع رعلوااهذع |
 تو روتک- هسک رقت ىللا ندئسیلاها عضو. لواریب زن هلنادبع یدغوام

 رداکد وص تعوح وص و هکر د زدت ا تداسهش هدشناو هشتاع |ا

 ید ارلذمهک هدلیل ف ددنیا کا یدلاق هد ورک ف وص بءوح |

 هک راردا راب دتا نیک یە شاع 4 اوا هاوخ بوداقا هاو یطاوت ۱

 ٩ «رزواهحووب هکندیا ون یيکلدها ش نالا نالوا مقاوادتا هد السا

 | كم وق لوا ںولو العشم ییارطضا شنا كن هداعو یداوا عقاو

 تواوا هدنددص عوجر نانتحفو ی دهر و دوجو هن راتداهش |ا

 ادیادص رب ندندرا لرکشاربب زن هاد غا ی درتسسوک بارطضاو |ا

 ی دش ںواک ندزعدرآ هلباثک رکشل بلاط ییان لق بور ھا |
 ندکم ودرک توارا یل وت سم فوخ هر ھا ندادصو یدردد

 راسفنسا هن ضع ندناات یدلبابلط لیاد لوا هشداعویداوا غراف |

 ندنکو دتا طاغو اطخ ءدنسا كنوص لوا لیلد ی دعا هسحمط هدیا

 بول ود یلیاد كنهشداع هکر اردا )شع ارارف ندا اخ بولوا دنمرش

 ىلع نين- ولا ريما نعي قيةح قي رط ی داسهلوا نکرواک هدلوب
 لیلضت هارلوا بأم تیالو باثج یداک تسار هسنع یان هللا یطر

 هرمعد یدتالیاد نسسرولک ندبناح یف هکندتا لاوس ندنلیلد |

 لرلنا یکدروک ییعایشاو عابناو هشداع یدسانینم ولارما ندناوب |

 | ىب وص بعوحو یتییرابخا كرلنالیلد نسیمرولیب ندنرابخاو لاوحا |ا
 | رلدای دتا ب وها ناب حو شو لصق ند اکح كن الکح

 ندنعاعساكربخ وب رم تفالخ یانج را. دت ک نداوب یرکا ه هرمه)

 بءو>ریزو طو هشداع هک ادابم ه :وھکنایدلوا نامداشو رورمسم
 ندنباتم هبیدنک یس اها كراد لوابوراوهب هفوک ندنرانک وص

 یوصیعوح یعاہ او هنداص ۵ روح صد "یوار یدارد دلوا ملام

 هکر راصدافینح ن ناعع رلیدشرپا هر هرسهبات راک تب ول اچن راک
aaa 
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 لوا توفیج هرمدنط سام ر ندنرل بڪ كيانج لوا یدیسل وا یلعاع 6

 هله> و لوا نیم رفلا نیببو دیاطسوت نومصع هااراو یدلوافقوتءو |[
 رک هنع یاس هلا ی طر بلاط ییا ن یلع هکر لب دل هلهاسمو ها صم ۱8

 كن ررر و هلوا هدف رصف كفنح نب ناع# هرامالارادو لالا تب
 رس و ییط و ه-تااعو راد دژاب هما ۳ هرزوا لاونم و هلا وصختسا 2

 ہر ےل صم ی راراک یدک رلب دشا ا وز دعضوم ی راک داد هی

 رز هلرق ها دیا

 ۹ ندفارشاو نایعاهدنس هبح ان هرم ےب بواوا ند ذی مرم ع نیعب نر اکا ۴

 ډک بلطنوروک_نوتکم هشياع و رب ز و هملط هدف نب فنح | نالوا ۴

 چ روناوا ناب ی راک دعا اعدتسا تقفاوم ن دنا ,دناعنوخ #۴

 نال وا مرمضح مبات بواوا ندنراذیعتم ه رمهب تکلع “لاها هک رداقن |[
 هننراهاک رکشل بوردنوکرخرمیزو هحطو هشاامدسفن فتحارهلاوبا |

 قم هرلنا نودنا تباجایخد فاح ارایدلبا ساّملاو اعدتسا یتیروضح

 نالوالوتقمهلناو دعو لظ هک ردیا عقوت ندنسرحل ابا رلیدتاهدقدلوا |

 هحوت.هب هشام فح ا نس,دناترصنو تناماهوب هدنملطیناق كناعع |
 هکهرریو نیک هنکاب مسا كنیلاسءد قح اکس نینمولا مان یدعا بواوا |[

 هداغوغوب ناعع هک دعداکس ن ید ا۰ دک اله نر مش م نا عع هکنوک لوا |

 مل هديا تعب هک هدمها ونو لهدیا لوبق یک هتفالخ هسرولوا لوتقم
 نب نوکلوا لب یدشا هتاع هلا تعب هبلاط ییانیلع هک دروب نس |[

 هدروما لوا هک ردراو روما ضد هدعلا راو نوک و اما یدیامدد هلب وا 1

 هک هللا وال یدتبا فت>ا مردیابلط ترصنندنس ءانباکا ماکاندنس ن |

 هاخاوءیلوسر كلاس ق> هک لاحو نر هلئاسقم هلا ىلە رکر هی

 هناخاوء بودا را تخ ایی یلع دنا ییاعصاو قس لها هلج هدننوک |[
 زارعا لع كنا و یدلیف زاستعو صوص“ یناهلا تداسس لواو لوق

 مم هللا راتشخاو راثاوب سانلا ءالءیلبع یتمارتحاو حظعت و مارکاو

 رهوک ردویبوز كننخ ارنخدو یع نا كتر ضلوا یدلیا زارفارسو |
 یآیراصناو رجاهه كراربا دیسو ر درد كنطبس کیا نالوا یدشنام |
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 شاا وب نوما ماا یا ردرلشعا تعس نواب واو قحا 4 ۵- سه ود

 ندي نب نوقااق ند اح لواو ید درود شيا رخ اراک رک ندلا مپ

 ترد بودنا ادنوادص ۹ 2ا ی هلیقو مودو یدلک هنس ها بق یدنک

 نیءولاربما بوئوط لازم هدربخ “رف یکیا ندهرمصإو یدلیا مجراكيب ۱
 یدلیا راه ظا تعیاتعو تالاوء هنن رلت رطح يلع

 هند هللا یصر یی ناصن تءالویأم تف الخ تروح #۶

 ندنا-دصا ییا نسح هدا رهش یسدتش وک رکج

 هک روتلواناس ییندروب لاسرا هندناج هفوک ه) | هفناطرب

 هع یل ات هللا یضر لع نین*ولا ربما نوچ هک ردراشهرونک

 هلا رمان نی راع یاد نسح یدتا رارف هدعضوم یراکدیدراق یذ

 1 رشت ندنسلاها تکلم لواو یدردنوگ ه هفوک وشوف تعا جر ۰

 | یاب ی راعو ات نح هک ردلوا ید تیاوریو ) یدلبا بلط |

 | هرشطند هدهزونهیدنک ینیدرویبلاسرا 4 هفوک نوع ار کے رغظرکشا |

 || نح هک ردروطسم هد راوت بک ب و ) یدیا مدقم ندزاسج
 ۱ یاندج یلعنیمولارما مدعم ندزرلوا لصاو هر دقوک رم نراعو |

 هددفوک ندنلیف ناسهع ب وردنوک هبال وا یرفعج نیدجو یرکب

 هفوک هک ردک رک یسو» ولا هکیدزاب ب وکم هناسوم ولا نالوا 8

 | هیدذوک "یناها یخد بوتکح رب و هردنوک هزعتاج ب ودیا عجج ینهابس
 : ردْبلزاب ندناج ىلع نیولا ريما ادخ "هد یداو ییوععم دکیدزاب

 | ندنابناهج"هلج ن هک هفوک لهایاتالب هک هثسلابها هفوکن وتکموب
 تغارف ندشا مکیدتا ترشایو ن وجو ردمنعا را خا یزس |

 ِ ا ہدزکیرا د لزسو ردک رک مسراوہزک۔اج كلزسإیق لصاح |

 ٤ تګ مز و هلوا شوط تردق هترصن هکع) ره ندرس ر دک رک شا

 هلک هرع اق مز هک ردک تک هلو رب سەرو ENO تدوءهو دادوو

 جدر هکیدا رطاخ هدرزآ ر داوا نده دم لها نيم ولا ریما هک وب لاحو

 هدادرا رق بوش هدنرعط یدنک و یدارهرونک هن رطاخ ییمراو هر هنن ده

 راق ید نوح هلا 7 یک هفوک دوخا وز مويلا دود هکیدیثاوا

 هرکیاه دعضو«لواز وئهرلر دنک یدروب نوا فقول ییجرکشلهدنعضوم

 یس هن ره ند امو عاتمو لافتاو لاجا هد هنده یوردن ک مدا
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 رکب یا ن رع نوح هصعلا)یدنروتبک دو ص و» راق ید هلج هساارا و

 یاس وه وا رلب دشرا ه هفوک مهنع امت هما یر رفهجن دو

 هد رل ههحاوم نسما كشسواارعما و رايد تا عج قيال و "یاهاو

 هدناب وب نسنس نمک احو ریما رلیدتبا ها سوم وبا هف وک لاها رابدوقوا |

 ندزکتالورکا ید ایس و هوبا ردن كربد و یر کنسهدناوج كياکوب و :

 مدع«ندزالوا لوم نام۶ نینولربما رک هسیاولمت هریرب بوهرج ۱

 ی دایا بلط تیرصن ندیم ناک نامز لوا هک نکیشا رک كم |
 اید و ینبتازرتصعت گناراو کوکو ترق هکعا تناصا بوراو |

 نمسکرک كعا شب رالناق كنالوا رک هسداواعا شیارب هدااح یدک رکا

 يان لع نینمواا معما هکنسمرغاتوا هللادبعا یدشا رکبیان دم

 نسرهروتک هنر نفح تعب کاو نسرا:وطورک 3 قلخ هیلاط

 لدتا لتقینا هکیدرملکد هدکندرک كنسیدب كنا ع یدتا یسوءودا |[

 هیاع دتعو یدالوا ضرعتم هیاوج بودیا ضارعا رکب یا ندج 1

 یا ضرع ینایفوک لاج تیک بودیاتعجار ھام الو باس:ج
 دنزرف یدک هنع یلاعت هللا ىطر ل٥ نینعولارمما تربضح هرکصادنا

 هدتاور)یدردنوک هب هفوک هلیارمساب نیراسع ییاشح نسح ین یتیزیرع
 را,داک هر وک رسا ن را۴ و لغ ن نس> ن وج هک زدراکم زو

 یسوم وبا را دتا بلط رک ڈا بوریدشربا هرل ف وک ییماغب كنشمولارمماو |ا

 لهایا یدشابودیا تاع را ھطآ یدبایکاحو مما کراتا هکیرشالا ||
 اک لا ی لوررف فاض هفوک

 ناک هلنانا مکسفنا اولتةتالو) رروب ىلع قح كاموق هدلحم قجدلوا |

 ادلاخمنمج هژارعت ادمعانموم لتش نمو) رروپ هدتنارو ( ۳ر ےکب |ا
 نوجرسا نب راع (اهطعایاذع هل دعاو هنءاو هيلع هللا بضغو اهیف |

 یدنشیا یتاکو تاناونو یدروک یراتفلاخو یراننکرحوب نداسوموبا |
 هقینع تاک و یدلیف تکاس یتا نورتسوک یزو بّصضغو رهق |ا

 ینک رند ینب لبق ندهفوک یاها یدص یتندح كلا بوبلپ وس |
 هک روک لوق هاون یدا بورتسوک ضرمت هنضدرمد رسا نراعع |!

 لوق ههایا یدیلرضاح هدناغع *همقاو هلیسایقشا صم نوک ینود

 ا مز سالا ء ام ع هدساعول نس هک هکیمروشارپ کر نوک و

 & زمکاحو #
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 ناخ ر ن E سا نسهدنآ تاکساو رک یی یک نالوا نمک احو

 نیو رمعآ ییرلددنک و رلیدنا مد دف وک هج ار ك هلبراصداو عات 1

 کج ره رل دتا بو < رلهلف ئ هل تورتتسوک ندنرادع كلف

 8 دع> يلوا ماد اخ E ک لواندزب دکح سای ندع اطاك لع ندم ولارمما ۱

3 

 هظلرب هکیدتا یدلیق هدهاشم یتروص لوا نوج یسوموبا جیلقالا

 نیم "ولا ما هتشا مس هلس هدیددا یوزوس بان كلوا نک اسو شوماخ

 یدنک ی-الاها هف وک ه دعا ااکبو ش.زاب ردهدن ییوتکم كن هشسداص

 نیس *هءاع هک لد هنامز لوغات مالبف نک اسو تبا هدنرانکسمو لزانم

 یدتارسا نراعزلوارادتمودو هاوخرمخ راث؛دنادب بولک ه>الص

 | ندناتد لا هللا نع ر در و ام هلیفالخ کن ک ء شعار ر دا واو شام مدار

 نکاسو تما هدهناخ کدتا ناکسا ودم ی كمللا لوسر را روم

 | حر نج ربالو نکوی ین نرقو) ررود هک دن 7 هرشط بولوا

 ےکتن هلوب نیکسن هنتفات زودنا هللاقم هکزروم امن و (یوالا هاها

 یسوموباررتسوک تراشا اک ۱( ةننف نوکنالییح مهولناقو )دع رکت یاو ||
 لها رس یا یتهنتسد ینیئدلوا روحآهكزا نعردا مااکب نس یدتا

 | ندیز رواوا كعد زر روم ام هب هلام هلا هتف لها هش اوز سس هو

 نحر لا هلا مب ) یدلیا ثءارق قیآوب بوقلاق هرزوا غاباهشب ناحرس
 نونتفال مسهو انمآ اولوشنا اوکرتبنا سانلا بسا ملا ےحرلا اا ۳

 ( نيب ذاکلا ناعلو اوقدص نیذلا هللا نلعبلق مهلبق نم نیزلااتفدقاو ۱

 هفحات دیک هدناح یل نیم ارعا كل نيلس» هو رک یا یدتیاو
 | هکرداو اید تیاورر و) هدلاعرکغب داوا ن دس هلج نی دشارزمس هدو 1

 نیش ءولارمعا رطدا وا هناور در هفوک هلرا رسان نراعنوجن نح ةدادره

 لامها هدشاسرارکثا هفوک ءیلاها هکن هج لوا یدبا رکفتمو لم 3

 كلەف وک ات نیمواا رهاب یدتا ارنشاتالام یدنارد یراددنا ل هماو

 | دعق دلوا رسک ییلوصو ندسش كن رعشالا یس ووا نالوا یکاح

 بوراو هکردنوک هپ هفوک یب زالو تروص یمهم كسکرکنا ۳
 قلوا کاحو ریما هددبحانلوا ندنع امد كلاو م الیق تیعر یاس وموبا

 دراعو نسح و یدر و تزاحا اکا نینع ولا ریما م هرا هيج ای

 ۱ ندزالوا لصاو هر هفوک رها كلام ی دردنوک ی رشا الام دم درا
 سس



¥ TAS ¥ 
 ا س اس ي د ن

 ا یاس وءولاو را داوالخاد هر + وک راعو نسنح مدعم

 هلجو یهاہسو تیعر سب رایدراو هععاج دج“ *الوا بويعا تافتلا |/
 لواو بواوا عج رایدنا ه دیحات لوا دکیهان تااسر ترضح باج ا ۱

 هلاثم زالم كث-> نینع ۇل اما نوراو هلبا نها و اهتفوالع كنهدلب |
 هدساح لوا رب دل عاعساو ادصا یتمات مالک كناو رل داوا یرمشم

 كدوعس ن هللا دمع هكدا عدجا ن قو سسم نیاب وتزوس ادتا

 راشمو هیلعرا دمو دهتحو یراوکر زوهیقف لرهشو یدا یدرکاش

 لناعع هکر دتا لو سند بواوا هجوتم هرمسات نراعیدا یهبلا

 هلا تلعهنو رلددنوط حایع یناقكنا هلا بیس هل تعا نالوا یرالناق

 ههللا لوسر تاععا ص ءا هکنوصکنا یدتاراع رلیدتا مادقا ه اوت

 هرلبلوا قعسم ینیاسع لالاتبب و یدردناادناو یدرلب وس زوسدرمس

 ییغ ی رلناو من م رلزاپسم ا یه-ءایب هدلام لواو ی درر و

 سو ءو مورع ی رلنالسه نالوا قعسم راسو ی درتوط رکناوتو

 تقلا هسضءب كش تور رطو هنسصعد كلب و تذسو یدردیا

 تنس نوک یکیدتیا رارق هدن رزواكنا تفالسخ کو لاحو ی دردیا

 قف الخ بودبا مالا هکماعا تقلا هایش تش رطو ه هب وبن

 لفاغت ی دراردبا تیاکش ندنلایراب رهو یدیشعا لو. هلطرم لوا

 تب وهن هرلنا و یدزاع | عفد نب ارش كرلنا ندنررزوا كران سم بودا
 هراع یسرموا یدراتوطر رعءو تباث ی رلنا هدرابص:م ناکاک بور و

 لو نکلو مدعا ۷ ن ی دتاراع كل دترا لتف ی ےس یاعع ی دتا

 د هړاڪڪ ناار نالوا هددن دم مدا لفات هددف و یراک دعا

 ترصد و نسر عا ترصد هزر یسومابااب یدتا لع ن نسحراب دبا لف اذ

 یدّسا یسوم وبا نس ردا منم ندنرص) هزب ید قلحادعام ندکک دعا

 هرلنا جد ن رلب دل و نروشم هلع نکل مدیا ع قلخ ندنرصد هرسی

 یدناتروشم قجکه سا لوا و مدروتک هر اهاوخ ن د تڪ صد

 تخت رد ( لسو هلع هللا لص ر مع ترے > ار , زمدا وس هرلنا

 سک EGS اط تروءندنا LEE لوایعا ردشمرو ود

 هدا اواو هروتک هن ر قناعا قح هکر دکرک سد رولوا شات وطنيا

 هللا ی صریمغس )یدسا نوه ولاد و ذیأد وس حنوروک تاوص# یدک

+ ۵.1۶ » 



 ۳ رک ۳۸۵ #

 نالوادعاو هد هتف لواهک هلو اره ط هتفر هدنیش هکر دشهروپ عسوهیلع

 بکار نالوا یشامو نسحا ندنلوا یشام نالوا عاقولوا ندنلوا عاق
 هنفو ی دعا راع ردکر کب قلوا غارا ندهنتفوب ( ردلسا ندناوا

 یچس هنءدد ندکعارس قح بواوا عاربا ند هتف وب ردلکد هتف لوا

 ینح هکنوج نعاما رد هلبوایب ی دتبا یس ومولا ردکرکب كتا مایقو
 قحلوا رد اقر ینو نیبعت یلطاب وقح نسشااق مهم یویعا یی ندلطاب

 قح كنهدتف و یدتاراع ردکر کی قلوا عارا ند دف م دی یی

 هنب زایتعا ندنرب ر ثكلطاب وقق>امار دنشور تبابیتطایورهاظو یلطاب و
 كناسوموا کز ندوگ نب هصعلا )ررر بصر فعض نالوا عفام

 لدح هنایس هد یا یدتا هراع تودنا مایق هنغل راداوهو تنواعء

 یک كنس دوخ نیسرلی وسرلز وس هلب وب هزمربماول او مز هکردراو
 هب یشکل وا هثع یادت هللایصر نسح نینمولارعماردرا و یهایس"هدنبنوا

 نیمار يما ت عاج ر سپ ( كناسا هللا مطق تکسا ) ی دعا بورقیح

 كناععورلیدلب وسبوئوط یندناج راعرلیدا ندنرلبع كبلاطی ان ىلع

 هک دااتزآرلیدلب وسبوتوطییبناج كلاس وم وبا ځد تعاج رب ندنلبق
 تراشا هلیلا هقلخ یسوم ولاهلوا عقاو يطع *هلنامرب نیس رفلانیب

 نامو ی دوقوا هبطخ بوی هربنم یدک و ی دنروت وابودا

 زاغآ هنعون ززوس یکی داب وس هرفعج ندو هرکب یبا ند اشاس
 نینمولا ریما تف الج بص: نوکو ب یدتبا بورعی> اکا ی تج نسح یدلیا
 تب اک او نسلو نعم نس هک تبا لوزا ندربنم ردکنا رمسامو ردکایلع

 هب یسوءولا ناحوص ندب زهرکصت دناردراو كشبا هن هدربن.وب ن نسکعا

 مع قناعاو ترمصن هي ىلع نينم وا ربما قاخوب هللا دعای ىدا

 رد رسا عفر ليه ندنرلاکوک هیلکلاب هی ربغ ندیانج لواو رد رلذانف

 دعلم ندتع نعود یرلنانس ردراشاوا هحوتم دناها ند هاکردكناو

 ریکج تجز هدوهب نس نم هرودنود ندنن وب و نس زا وارداو

 رزوس هززواهس رطوب ید ریسک ج اقرب ندهفوک یاعور ركبوا

 صد رح قلخ هتاعاو ترمن هدناج یضن رمل نیم وم ارعا بویلیوس

 ریل یتحم نسح یضذم دعلو ییطصم طبس سپ رلیدلبا بیغرتو
 تع اطا هثشم ملا ربما_تودیااشذا هصعصق *دغلب طخ رب یوهیح

AF + تلا # 



 هم ۳۸۵ ¥$

 نب ركشا كن هیحاتود هفوک یارشاونایعا یا یدتا بورو نا

 ی زکی دنک وزمسک رک كم رد شرا هنتم دخ نیلم ولا ریما لسو لب
 یس هلج کرک قع ردش الوا هه ات اع هاک ردلوا هل.ا لدوناح

 مدق كرورس لوا بوزود قانا ندشابو زر هدیک ةعاطوا یعرلبدا

 تاو دوو زر هلقادق یزغاح هلصالخا داون و زرهروسزوب هم رګ

 قشعدیهش نوح (رعش )زر هدنا رابعذا هلا ی رمک تداعسو يطع

 نیز اه نکا زا هک دشا ید شوخ # تسور خرس یععوایدرد

 یدشربابواک ید رشا كلام هدا لاوحاوب هاكات ۴ درب ناديه

 ردرللوا عج هتمزالم كل هدارهش هدعماح د“ قل هکد دااربخو

 هل زم كلاس و مودا ٥إ ۵ ۰ رامالا رصف ورغوط ندناو نامشتالام

 بودا هتک هلازرک جنزیرلشاب كن رلءالغ كناسوءوباو یداک

 تزع جواو ید ر اعیح بورود هرشط ندنارسلوا ساک ود
 ییراد اق كنىرلشاب یدرلنا ی دردن ا هتادم و تلاش صیطح ندتءوخح

 ندشیفیک تن ه-ءداو لو! ینا بوراو هش را ه>اوخ هدعم أح دس٥ قرادیقآ

 1 م درصف لوا تروج وبا هکر دلی دزن ا كلام رابذلیقر اد رخ
 هتعتما و حال-سو یشاومو باود كلا هکوب لاحو هلآ هرشط ینااوما

 یدروک هدلاسطوا ین راهالغ یسوهوبا ی دیاراویلامقوح ندهشفاو
 هندناج هرامالارصق لاحرد ی دتشا نغجهلوا فلت هله جواوا كناامو

 ه دیارس لوا قاخ قوجو یدنآ هبارس نوردی ودنک بودا لاتا

 هدنارسوب نس یدتنا هدکدروک ییاسوموپ كلام ید ارا ٹاوا عج

 قرش تە اکانسو ردعاعتم دن ول ممار دی ارسناطاسوز نعرلش اهن

 نددحرد ییادلوایسوءوبا راو لنيل صم هو كراک ههدنارسود لدالود

 تل هم نوکو باکب یدناو ی درک هننمواجر هللا عضاوت بورتسوک لار
 مارک الو هللاوال)یدتیا ثالام ی هدیالاقتناهر, رخ بود | هبات ییارسانر و |

 ینبابسا هلج یدرویب س _نسهاوا«دهناضوب هکماموق ییستعاسر ( تال
 نرخی ودق رم شاتالام نوج هذوک لهاو راندنآ هرمط ندرت

 هدعاحدزاو مو لواورلیدلوا عج هدنسوبق هرامالارصذ بولکرلیدتشا

 یسضعب ند هذوک لاها یدنک هتراغو حارا یع رکا كن اسوموپا

 هک وبا ۶



a 
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 تاهم كد عاتب تويا ه رشط یعاتعولام نالق یاب كناسوموبا

 كناسوموبا هرامالارصقنوج ورلیدت ارسال اقوح ندکلامنوهگلرو
 رمعذّشا كالام و راعو نح هدارهشیدناوا هيل ندنسهعتماو لاوما

 هدارهسش نوک یسارا رایدتا رارق بواو الخاد هداعس هبهرامالا

 هناور هثدناح هرصب حایسصاا ىلع ن هکیدروب هبهفوک لاها نسح

 ند وا ردرلنوساک ندل وب رائالوا راوس هنس هفرایاودو بکا ممرواوا

 تزاجا رلنوسدا هسراردا رابتخا یسغقره رانو اک ندنلو اب رد رالک ||

 قارط یسضءدو ندرب قب رط قلخ یضعب سا ردراو تصخرو |

 كم ز زوعط راد داوا ناور ههل هللا یضر لیع * هيلع هع نر 2

 تبحاص رار ڪ رديح هدنعضوم راق ید سو لکم لئاعم دص

 هاو الع قرشو همت ۶ ل ھت ت داء سو راب دشر اە تاو د قەزالم ل رامەلاوذ

 یدروب مالک الام عر گنو مان یظعت رانا نیتی ریما باذ جو رلیدلوا لات

 یدایف نارفربم هلنمرکمو فاسطاا عاوتاو تیعو :تیحوو لاو
 هروک ۲۷ ) یر ره "۳ :چ و یقاعشا یابصا نا روالاو هک الا سس و

 یدتا بواوا هدنهاسقم هرطاخح هلبارلنا هر : 6 یدروم شزاون |

 ناهاشداب تک یزس یاس قح هکر دول قیفح هفوک لها یا |

 لالفتساو دغلاک ندنصیصح لالتفاورهفو یدانا عاحو لاو هدمگ

 تکو ش مجاعا ات هکیدرو یو لوا نسو یدر دشرپا هنجوا
 لاوماو یارخو كلام كلرلناو نکیدتا ضقنو مسک یتروس هرس اکاو
 هرزواند ءادعا هرازالسم و نکددلغاب هت رب رب توروتک هلا یب )هرخدم

 نکیدروک ندتسایسو رهق خت ید ءادعا بوریدشربا هعدقت یتناعا

 سصانو نیعم اکب و رمضاح هلب هک ر دمشعا توعد یرمس ن نوک وب
 داسنع بو دبا ج و رخ هرز وا قحرپ ماما هک تعاجربو سس هوا

 رسهرونک هلوب ورغوط بودوقروق یراناردراشهک هیقب رط تفلاختو
 ندنک هژ و یرغوط رک او ردلکد یربغ ندنو نع ولطء ن د رلتا مز

 نعل زدک رک مدیا جالعواود هل دشو نیک هرلنا هسلا راردیا عاستما

 مسلیالع هل روش لثم ( لواراخ هدنرب راخو لوا لک هدنر لک )
 ح الص كل رلزااسه هلا هدمهم سا نانا روهط و و ردکحرآ

 تاتتحاو زامحا ندنفالخ بو دار ا-تخا ییبروما حالفو لاح
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 ERT E A زا لک رک متشا

 تولوا قم هرکشل بولک ین رقااسد واهدراتیذ ۷

 روناو اناس یکیدت اتعقا مو تعفاوم هد رعسلوا ¢

 نینمولا رىما ا ید عضوم یدتا هکندسایع ی هللا دبع ر دور ٍ

 لز هفوک و A هف و و مدنا هدتمزالم هنع یاس هللا یضر كاع ۱

 بوو زول ده هاکرد لر رمطط وا یررکشل زا دی نالوا ىح اواو عباوت

 بولک رکشا كولب یرکی هزب نوک وب یدتا ترمضطوارایدا هرزواكلک |
 بانج ردبا سابع نیل دبع هلوا بک رعندد رم كيب یولب رههلوا عج |[

 یا: هوب بأم تبالو بانج یدنروک دعبتسهاکب یزوسوب كأم تفالخ
 رلبدک د هرن کا هدارڪڪ لوا هکیدروب ما بودا ےھد هلسارو ندن

 یکیالوا هلوا قم هرکی ترصنرکشا بولک ہک دحاره ندمان داعآان |
 ییالوا هلما ۳٥او دیقنات هکیدروب هبیشکر و هک ندننایم كران

 راددروک بالا دود سد هیلبادع یدارفا ند اروم هدنلارا كراءرمن |

 كسکارپ ندنکیدید كنتم وملا زما سان دارفا نالوا قف ههاک کشا |

 ا ضرع هبنارضو تاع رهظ» لوا نباق دارفا تیکیدلک |
 یدتاترضح لوا راد د یدلکناصعترب ندرادقهرگفدرروس نییمت |

 دادعتءاکان ردیا ماعایدوعوم ددعو رولک هرکصندعت هکر دلوادارح |

 یدتا صعت یتارویلک هکیدروک حشر ندفارا یشک نالواروم ًامهرکشل

 هدشندرک نا ؟هزوک و هدنسهقرآ یهارداز رولک رد هدا رب هک.دروک ۱

 تسدرد ناقشاع ءارداز (تد) درکر  یورودرز ینرفیحو فیعض ||

 نوچ## هارمرعیرادوج هللا حسب تساهنوک نزاءار # هاودرز یورو |
 هده" ولا رها ترضح یا یدشرا هع اک کل ب ولک هدا د ره لوا |[

 ندشناج مالالا همی بودیاادا یعالسو تیح *هینس تنس رلددروتک

 لوا رارک ردیح باج هرکصت دق دلوا مارک او میظلو مالسدر ید :

 هددر ود راسا غل داوا ی۶” هلما مان هنو نس ند هل بق ید ندهداس |[

 مدیا تیب اترو یکیلا مداک کا تع اکس میترفلا سوا یدتا ||

 كنایدتا سو ن عر دات هرب اکب هنن رزوا كل هنسذ هنیدتا نینمولارمما

 یک توط یاہو مالیق قلیراب و مدیا تئاعاو ترڪ س هک هنرزوا

 هک هدکاوب $
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 / كرد وا ع للاعت هللا یئ ر نيام“ ولا ریما ترە ح سد مايو هدکلوت

 ناراب عیج بوج وک ندنعضوم راق یذ هليا یکلکرابم یبودق تاود
 رل.دا وا هح وتم هداج ف الخ باعکا هلصاوخ و

 ۱ + L0 ۳ هرسزو حرص دنع یلاعت هللا یصر كالع نینم“ ول ار ماں انج ¢

 + رووا ناب یی دروب داشرا هک ولس هباوص لږدس یرلنا ور دل وک

 نیم وا رھا 5 ردرلتمروتک لابد ها 6 9 2راوو رک با را

 ۔ لوایدردنوک بوزان همان هرییزو هلط.دتقو یلدرویب هجول هرهرصإ
 لرسمیزیاو همطیا هکیدبا عجار هانموب یتوعصلصاح كن همان

 : سو ممر و توس دک نب یک رسا هتف الخ یب هل. یرلعرو عوط

 عبان اکب هدنیح نککیدتا تعی و نکیدشا تعم اکب هلابغرو عوط ید
 ۱ نوح لاي ثکنو دهع صع تج الد هدلاشآب دعس نکیدیا بغارو

 | لفان ندنتحاقوتح خوو تعاشیوتعانش ك ماوب زسرکم ا

 0 رب ول الوا هاک 1 یدعا "مسلم لهاد ندشقاع تماخو كتااهحوو

 : رمغو هدیهوکن تبا ردتعرصر وو هدد: سد انو ههوم ذم هک ردنلصخ

 عوجر ههللا باسجو سم هود ندعیشو حج. ماو سا ردهدیج
 "رمسهکح یزکیلا ندنا بودا كرت یر اک زککیدتا ترشابمودو "ریسهدیا

 هارسدسیا رکیدشا تەب هلته رک بویلوا بغارو مياطهدتهیبنیحرک او

 | راهطا اکب هکیدیا راو ترورضه نوعا كرم هکر ولوادراو ضارعا

 | سراد نسب ز یا نکدلوا تالاس دص وم الا کا و زکیدتا تعاطا

 | ید نسل دن رحاه» اشم نس ےےےلط یاو نس شد رگ عاحضتو

 1 یک كلوب ندرلبیشک واوا عور ردو بح اص یکایک ارس یدک رک
 || رطح هاشون مئوح هک ماهدینش (تبب) یدیلواعقاوو رداص عد شرما

 | مدقم ندعورش هرماوب # دکن نینح نارضحوکن نکم نکم #
 ) ندزکعا حورخ هل مسا صوم هدساف ضارغا بودا عورش رکا عفد

 ا اما رد وها و عسوا هرس ند کل وب هددا-تفو دهع تکنو ضعنو

 یدریواضرهناتفاب و لتقیلاعع زر سردیادانسا اکب هک یی ہنس لوا

 | باعصاو ردرلعلطماکا هندملها ردچسجناتهبو مظع یارتفارمسرید
 ندهظع رها رککیدتا ترشا: وب رکاو ردرافَقاو هصوصخ لوا

 سس سس سس
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 تحاصر اویرالغوا ادا قاق بلط ناق لایک نگیدوص هم

 هدنس همجاوم یرلعص> هرکصت دنارازو-دیا تەب ما لا رنو اکر درلناقح ||

 لنامعل رس هنا وا مکح هلربجوم یدجت عرشانرانوسابا تا او یوعد
 قيسا نادنح رک هءد مادبا صاص ۳ رالد او بودا باط یناق

 یب "هلبف ید زکبرو نده رع ن ےک یب کیر, زکسیذک ی کیا "رسردقوپ
 اکر نوا دساف ضرع هلوعم وا ردند هیها نی فسا نا عع ندعهاه

 مرح هک هشداع نیءّولا ما بویعا افتک | هلکنوب و نکی دعا دهع ضقت
 تب ES رددت مولا ماو لسو هلع یاس هللا لص لوسر مرګ

 تو نا د رح و اغا یا نکیا رود ام کاج رشط تورو وا
 یرکیرلتروعیدنکو نکیدر درک یرابدود البرهوزک دعا هار مه هز کودک

 یه ور کنم یهروک ذم روما واو یکی دن وط طوع هدنع#4مو تعع*ءدرپ

 لارسو رد رود ند)هع و عرش تاب هک رد هه رطرب وب یکیدعادع

 رد,فاک لح و رع یادخ هکمر و یسازج کالی رک دلوا کالاس

 5 نینع*ولا ما هند یی امن هللا ىطر كئيلع نینم"ولا ريما %
 چ ردئروص بوتکع ینیدزا هباهذعیلاعت هللا یطر هشداح ۴
 ee س ل

2k 7 2۳07 فا ےک 2 اک ےک اے رش چ رک د و وا ا نو +  EHما هوم ۹  FEITاف کنج ور رو رو 7  

 یاشو دج ۾ ڪس دزاب ںوتکم د هدشاع ىلع ني: وا رها

 هکر دلوانانلوا مالعا رکص ندافطصء دج دوردو تی و یلاسءآیراب
 بويعا تی انا هند ها كل وسرو ادخ تودنا نایصع هد اع یا ُ

 با اط هممار و نس شعا حج ورخ ن دکل مو نس نچ رشط :

 ما لوا هله جور می *و ر درا الا مقر ندنسینا هکنس شاوایدصتهو |[

 حالصا ی رانا اس٥ هک رد و كط كن فالف عمو ردووب ینسانم اکس |

 رلدروع هکر و رمخاکی ردداسذاو داسنیع تک رح وب هکو وب لاح نس هدا

 نکا رومأم ندنلیق ىل وعرو ند: ف هللا هدم راو وا هدنر هناخ یدنک 1

 رانشو راع لوصح نعم هک هلا رعاوب و رد: راک هل كرلنا تالشکر کشا ٤

 نوخ بلاط نب هکنسهدعزوب هنن نسردرابج یادخ بضغلواح حو |ا

 ند رھن ےک تب نسو ردرار ند هیما قب نام هکوب لاحو مع
 دصرع تواواثعاب ه رحاول یس هکنس لک د فة او اما نسنوتاخ هدو رب

 ,ظعا ندنهانک و ملا كن رالناق كاع یر ج و لابو لا دنسد ند اھل اھ هتفو الب
 هدا نودا عوجر ەك رم«یدنکو قر و3 ندامت ها هشداع یار درک او

 ج رارق #
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 رخ نکل رلب دهزا باو> هننمولارمما رب زو دل رک را ردبا ليف ظوف و

 هحوت لواو نسثلوا هج وتم هار نس نسْحا ابا یا هکر لددردنوک

 هک دم رک هکنام و قرص كنسز و رب رک كءود ند سما تاکیدتا

 شا ا كءرک دگنام رو کود !غلعش هسا ر دکر ک كاوایضار ندزب

 هشداعو هلاق ورک ندککیدلی عی مالسااو (ضاقتنا امضقاف) ردقوب

 لحدق بلاطیا نا ) هکندردنوک 2 تاوح اهنع یاعد هللا یر

 هلرادتو عبدتو یدک ندشبا شيا تعب ( مالسسلاو بابقلانع مالا
 هدسار عج بوهلاق رب زنب هللا دبع ردنا هص3 یوار ) یدشا ندلوق

 رداواندبالثقیرکه فیلخ زس هکردوقیفح سانلا اهيا هکیدعا ادل | |

 ندرکدا یرکحالعو عاتم رسا 5 ۷ 1 هباراوت یدعتو ردیلع نعد

 زمسدلا ماقتناندن رالتاق كح هک ات كلوا مدق تب بودبا تج سپ هلا

 قح ناوح یا یدتا بولاق هغاا یدک رب ندشناناف هیحات ل واو

 یرزوستاکیدد هکر د ود یەك نواوا هت رزوا كسقجر كاا

 هدنرزوا ل رما لوا رب زو ملط زب هدنرژوا ك ا لوا زو كدتشیا

 نسهر وک ندد ارم تاکیدتا مان مام هاو یسوب هک هلوا رتو هجنراقدلوا

 هلوانشور كرازوک كنس هکیرعارب

 0 نس> هدد س هژراعم یس دبطح كرد ز ی هلن اد. ¢

 هکیدناب وس هدنس یارک سل كمانالا ةفیلخ هک ردرل هروتکه دتاور

 نالوا روطماشاس ںویقوا هبطخرب سانلا ءالم يلد رب ز نب هللا دع
 هیطخرب لاحاین هدک دا عا ایزو سود ریما ت رح شاپ وسیروما

 بس اکب بود ا داسا اکب یت یعع لق یلغوا لرب ز ید اب ورویب اشنا

 دنز رفو یدنک هرکصندلا شایوس هجوما تاک هج ی دوشعا مشو
 .زجوم هبطخوب و قاا یدتا ودا باطخ هئسح هدارهاشیدتجرا

 هل بجو د ماین نسح سو ه | متشو بس هب هسٍوک حجو وقوا یب هففخم
 هرکص ند افطصاا دح دوردو تیحو ادخ یانو دجو ی دقلاق

 دهاوشو ههاو لئالد نس ههجومء ربع تاک دل رد ژ ن هللا ده

 یدایا فب زتو در هلا هال
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 هدنعح للا بودی | مساو نوش هت نح ن نا عكر زو ےےلط دو

 < رووا نا یرلکدتا تاکترا هرکه روءاو فیحو مش دم

 نی ولارما هک فینح ن ناعع هکر دروع سم هدګراونو رس بک صد

 رم! رو یلط نوح یدارمءا هدهرصد ند:درط هلع لاما هلل | یطر لع

 هکندردنوک لوسر هام رانا یدلوا فقاو هنکیدلک كب رکا

 هشاع رد هنس هن نکیدا مع ندک واسو رسوا رد:ب> وع هک هراددوب

 اهفس یالارب ندقانک او فارطا هکیدتسا هدنناوج اهذع یلاعت هللا یر

 م نینم ۶ول ا مانو ردرا شکود یتناقهانک ی كلافع ن ناجع ودا عامجا

 یلوسر كذنح ن نامت مالا ماقتنا ندرلل.ظ لوا ات مدتا عج رکا

 هڈلاعءیدردشر ا هفشح ن ناععیربخود نو دیا تعجا رم ارب خ ود

 هجوتم هلا اوا 5 جاا هکنچ ههبععتالوسرلوا رب رو هلطو

 رلیدروطبوکج فص هدعضوهر مات دب رھ ہدتس ہر شط كل ہرمصب بول وا

 يلع تواوا هداتسد رب زیدنک ندئهایس ہرا دف زحل ناعع

 هل س هیعا ده اععو + راګ هلبارلنا بو دیا عج یرلنلوا ن داب ج اكل اض رم

 هبطخرب هدنسارا كفص یکیا همط یدکح فص هدنزوشراق بوقیج

 د رب زیدابا صد رعت قلخ هدف طیئوخ لنافع ن نه بودا اشنا

 یانعمو جد هشاعو یدلبا ادا ی ر وک ذم یدعم توبوا دبطحرب

 یدرب و ماظن هروک ذم یانعم مام نوکح هتراشا هتشرو هئرابع تالس

 رای دتشا ینئالاقم كله صانعاوب و ییهءطخوب هرمهب لاها نوج

 دادما هرلنا بوروک باوصینا مع نوخ بلط هقناطرپ راب داوا هقرف يکيا
 نینمولارممایرادا رهندنآاکحود كرلنود جد هفناطرب و رلیدتا داعساو

 دار راب دا تولک هه اه ضر ەد و ضا رعل هر زو ملط رلب دید ردیاع

 تعب هلع هدرممالوانوهتیدیا هرژوا لاونمو لاح هکنوج رې زاب و
 هنشالنتفالخ بصم هلیساهب یناق كاع هدااح یکیدعت رکیدشا
 هلا دناب زاوا ها ضع نالوا هدنرکشاكفنح ن نام ګو رکیدش و د

 یلاعت هللا لص كتلاسر ترمضح نوخعح یادی رک هکر لدتا بورغاح

 كرلنر درک تءالو تالو ںوروتک ہزار هل ود ییمرتحم مرح لسو هلع

 نودا یراها تک كن رال اف كناعع هدنناف تلاسر ترضحندنرلهانک
 یک نشرک ارلیدتا بودنا تراشا هنحدوه كنهشامو ردلهساو

 + كيآر #
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 هب راګو هلتاعم یعرش بحوم الب هلع السا لها هک هدا راک هلا كنار

 وه اع یلاعتهللا یلص ریمخبأت ردکر ؟ كعا هب رام هلکنسالوا نس هدا

 س رکاو ا هير دشر | یس هتمصع * هدر ییددرومب ررعم نوا

 THOT هدننروص قحییطا و هل رفو هعدخ

 هو دخ کس رد هارت دنا بد رفو هعدخ لوا زج م ردقو کنج :

 راج هدقلنا لسم یعبقو عیش رحا یک كنوب و نوجا یراکدتبا بی رقو
 ںودوط ظوعحو نوصم دتعحع "هدر ییراتروع یدنک نودا دع

 یراکدرونک هنددص تدناعمو تاج هاعح ماما یهللا لوسر مرح

 هشام هلی نب مکح ندنهایس فیتح نر نا سپ ربدد نوجا
 یروزرک مخزو خرنعطو میبرمضندنیبناج ویدلیا هلج هن رکسشل
 ق رفیکیا هدقدلوا ماشخا بواوا دن كد هبهلوا بی رق ماشخا ماهس

 تقو ید نوک یستربا رابدشا تعحارع هن رارک ٹل یدنک نوئود

 یکدارهبولوا عفاو ها2 و هر راع هدنرارا هرزوا قلاش لاو ام لدهرهظ

 ین هاتف ندرلنا از یدتاهشداع ریدگحلا ندگنح توالت زود ر ا

 كدلك نوه*ءر اب وق رهنتفو كکو د نی راناق كرلنا لدلک نوح ا ¿ ی

 ىدا ینحن ناعع زود هدبا مع هاک مس ہک نکا حالفو حالص

 رانا ارب ز دعا قارا ندکناق یرب زو هحلطات نی زالوا میصهاکتسی

 رک نوج رد رل-هعا دهع ثکنو ضقت یعب یرلک دا هلقح ةقیلح

 رکا كناو رلیدت |نونعبش هرزوا فین> ن ناف رب زو هط یدلوا
 هن رلیداوا هدنددصلتق ید یتاو رلیدنوط ی و دنک بودا لک قناراب
 ندا بودا هح الم ییرراشعو تراقا نالوا هد هنیدم تراک

 هلج یتشاقو كب رکو یلافصو جا ص كلا نکل ريدا زارتحاو بانتجا

 هیدن دم هلا لال وا نا رلدراقیچ بوروس ندتالو بودنآ شارت
 هرڪو ا بوش ربا هتمدخ ىلع نينموملا ريما هداوب و یداوا هحوتم

 یدت | نام تم هدیا رنو صینهشل یا ععنینءولارما یدر و مالس

 رورحو ماا ثداوح هه اناعسیدتنا نینملاربما مفتح نی ناف ن

 نوگاكنس ردب ارییغتو ليد ىب ردلیهو تروص كالافطا ماوعاو روهش
 ندنلارلندیدتا ناععنسشلک هنماقهتیلوغط نکیا ربب هکر دلاحهن

 تانه لن هعقاووب نیلسلا ماما یدلوا عقاو فح نیل وب کر هدک.اود

 7 6۰. هک لا
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 ا ول ی رهیعاد تبفیک كرلنا ندنتدشو تاوصو ندنتروص
 و هام نوچ هک ردلع" ) یدروب تضهدو هجو هدناج هرمصب
 تم اتم هرلناهک كن _سلاها تکح#۱ لوا رابدشرا هن هره رب زو

 هکر دمزال درر هلا هلاع قاخ راب دتا یدیا رارروا مد ندتعفاوءهو

 هدزانو هیلبا کحو لصف هدنراارا دق دلوایرلاکشم بوا وا هفیلخ و ماما

 نهادنتعو رمما مزب راهلیق ع وجراکا هد هیعرشروماریاس بودا ادنقا اکا
 هللا دم ردع> هلوا مرد مب یدتا وونط ن دجخرابدد ردقح هلوا ےک

 هن" كن هشباع یرازوم كرلنا ردفجهلوا مرد مب یدسشا رب زنا
 كني راب حاص دو لحی یفالخ كم سه ماع یدتا توش ربا

IE DTیالب دعس كد هیعا وا هداد ۳ و  
 سد هیلبا تماما هد هسجخ هولص هراز اس٥ هکر دمز ال ی» ڪر هر

 تیاوررپ و رایدتنانییعتیربب زب هللادبع هدنناوررب و یدسا نج رلا دبع

 هراناأسم رب زن هللاد.ع وکار و دلط نب رج نوکر هکردلوایښد

 ی دلو ن نی١ هتهاما

 + هتسدحاوت ہرے ڭكهاکتس د تقاالخو هان ید خاص

 4 هلع“ ر تااسر یورع ی عام مدعم ند-اوصو %

 چ د اشراو ع صف اشو هله اس» و هطاصء تاب ع رف $

 2 روا وا ناس یلدرود لاس را هب هرهل نوجا 3%

 یس هدلب هرسهد يلع ترضح نینمولا ما رد رلثمرونک هدتاور

 لاسرا هب هرمصد هلتلاسر یورع ن ع۱ه-9 م دوم نداوصو هدسحاو

 راسهتسای هد كثب راک دتا عجیب ۵5 رفتم موج بندر رو خطا ید

 یرادانعو بص ەئ كرن با همدم رکنا ت صلو را هلک ریمآر طصو هیلبا

 هر هرمصب هلا یخ وه نامر ورک ر هرلدا تویلغاب لوب

 نوعا نا ء۶ نوخ بلطرلنا هدک تبا رابع سان درک ھل عج بیس بورا و

SEE۳۳ هنکمالکر <1 دکمالک لوا دكرسیدا عاقهفرلیدید  

 زسرد زّرعسا نح الص كرلنام سه هاکع ا باظ ی داق كنا اربز ردیفانعو

 الام تاب ایه و م اع تاقانه هدغلاراجالص ءلرازا اسم هلا رکدلعف وب لمس

 ردع ورب دلالوا ید ص٥ هاو رس هک دا هظحالم رد راو مالک

 هرکی دنک ندنراا رقا كرلناسم ناکودیناق لواو یدلک و د یناق كناساس*

 * جان #



4 ۰ 3 
 نکفیدلوا هدنددص یراهظاو داجشا سپ نکیدتا ادیب نعد كب چاق
 هبشاع رواوا شلوایضتقم یمالسالها داسفاو داف هرورمضااب را

 یدنیا عاقعف ردن یسهراچ كلوب عامءفیا یدتا اهنعیلاعت هللا یر
 هک دج رهه و نیک هک لهم ةع راق وبا هک رکی موا څ رق ہل اص م باب

 ردقج هلوا هدا ز داسف نسهلوا تالاس هنسهش رط نام۶ نوخ بلط
 یسو,ق تیفاعات هناوایچس هکمردنم وس نشا كب رحوب هکر دلوا حالص

 اع نیلجا شن وب هکمراقروق ندا الاو هلیجآ هن را زوب كرلنابسم

 یسر مر (تد ) هیلوا ردا دوادق جالع کا دحار چ هک هلوا رک

 یدتاهشباع 4 تسااتسکرعب یورموت هک هرنیک ٭ ییارعا یا هعکب

 هلهوحو لها هدععوب هسرروب ه>وت هفرطوب بلاط یبا نم یل رکا
 بودی تمج | مهر وفلا ییعیدتشا یرلم لک ع الموب نوج عافعقه اوا لڪ

 هب هنتفنیکسنو یدتیا ضرع هننمولاریمایرازوس یکیدتشا بود هلن
 یر همدعم قیحالوا رم هساا تاد حالصاو یززوس قحالوایدوء

 یعینصو كلا نوجو یدلبا ناب هلهجو فطلا هدنناه كندءولا ربءا

 (نیط-علا بح هللا نا اوطسقاو لدعاا ام هنس اوصاف تءاف ناف )
 نسهس* تِ اغب هدنرظا كباتج لوا یدبا قفاوم هنس هع رک تیآ
 اسؤر هان هتشصا كءافعق یدروپب غیاب نیست هعافهفو ی دن روک
 یره وک ضهب ندثنایعا یرلتکام E تعاجر ند هرسصد راکاو

 كريما ات رلیدردنوک هتمدخ تفالخ "هر اد رک ملوا هرزوایمهرتلاسر

 كنرضوا ب واک نوچ راهدیا قاشکتسا یرارمسا نالوا هدنربثء ربع
 یب راداعو دوصءم بواوا قرمشع ها یناشااع ساع طاس لقت

 راهظا لالمقوح ندرب زو هممط بم تبالو بانج لوا راپ دا ضرع
 یدلیا رتیاکش دحمب ندن راک دا تعب ثکتو دهع ضعت كراناو یدلبا

 یرلک دنیا كراناو ردک رک مسرونک هتم هدهع هن یرلنا نب هکیدرویو
 هو ب وت هرانا هرزوا یءاخوو تعداحو ردغو یعانش دهع ضقت

 لاهن هللا یلص كتلاسر ترمضح ی هشیام نینعؤملا ماو ردکر ک شا

 نهم بور دنب هءارم-ا جدوه هرزوا تبصو یکیدتا اکب لسو هبلع

 نکتسهو ره٥ دمرطاخو ر دکر کم سر دنوکه ب هنیکس نب دم نالوا یتکسمو
 نداناص مفد نب هعقدلوا لباةم هبهللاقم هللا مع رلنا ات هکردلوا نالوا



 هک ۳۹ ۶

 جم هدنناش اهر من ینبدلوا ن ک٤و نی نلوا لوعتیم هر یرمغ

 و یرالوسر كنسلاها هرس ها سا مرگ  وط ر 2 رد فاطااو

۳۹ 

 تعجامم ه همه! بناج ارور بواوالخاد هتمیابعو تعباتم "هزو> ||

 هل دتشا ازوسیدننام یرزوسلسرو انا ند لاط ی ان لع زا رار دتا

 كاسر ترضح ییهشباع نینمّولا ما ن كننمولارما هک هیلوا قم )

 یدد مر, ردنوکه هن دم نالوا ىنولأم نطو هرژوا تدصو یکیدشا 6

 رابخانف "هرهم صءب ید حلوا هک هتنوعا*كمس رشث.دحوب ردنراشا

 ناداه هک هبا د مسرب EOE راز و لنح ندجا ردرل ةع | لھ" رسو

 تباور ندعفار یا هه رط ردرلشعا فیصوت هلا نس> یا تد

 هکهدروب بلاط یا 1 لع سو هلع هللا لص هللا لوسر هکر دراشغا :

 یدتا لع سد لوا عقاو برک صار هدنتسام هشام اک هدنامز زا 3

 هللا لص ترضح ردکر ک ساوا قشانب درو هکندتهجوب هللا لوسراب

 نکلو نساکد قشا ند هشباع نس ینیعب قو یلعاب یدتا سو بلع |

 جد تاورر و) ردو ا یدک نا هرتسوک زول نوح دەدا وول

 لرارک ردیح راتفااود بحاص هکب رالوسر ہر ےب لها نوح هکر داوا |

 یی راب ر رد مالک كرمضطوایدیارل-ثلک نوعا راسفتسا نیر ینام |
 5 زالوا مالک بوغ رو بوح نا كءلدروب ول هدنرکدتا عاعسا

 هدنباکب یدنروک باوص هرس مالک ےب نوجیدتانینهولارما رلیدید
 لدتا لوبق زب یدتا بلک نی مصاع ندنراحما ردت بیس هنرکعا فقوت
 نینمولاربما ۽ ەد اە د هکتم دخ نولک هد! لیروتوک باوجزرالو سر نکل

 هراد رر و دعا تا ت سہل تولید د نونع یدلوار هاط اکسقحنوحیدشا

 یرا نس الاو اه د هسرلر دنا لیت کا هلا توعد هع> بودا ها

 یدد رد بیج ود و للعد 2 رولوا شوا یح قا رط کلان

 تحاحرخ نما رد 3 دوب ید شوخ یمدقشءد لد دکعد نآ (تس)

 هلا تعیب نس لوا رلیدتبا هباک ی ممصاع EAE هرانشسا حه

 ندنالط) لها یا رط ماع الوا زرهدیا تەر ھڪ ؟رعع ل جد زر ات

 اهر هم درا كنایداوا قره هلع یرش نوایق واخ و یدک

 رورسم تیاغب نینولا ريما رلب فسا راف هنود تی ید یاباو
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 ا رببخ محف سو هراع ین هللا لص كربمغیب ابااغو یدلوا روطحرپ و
 | نال هلاوف مالسالا ىلا مهعدا ) بورویب باطخ هنشُولا ريما هدنوک
 لواکدید( منارجشا نوک. نا نم كاربخ ادحاو الحر ك هللای دهد

 هدخاور ( یدلوا روک ذم تودنآ روطخ هان رافت رمش رطاخ هد اک

 نوک یسارا رای دتا تجار نوحیرلوسز ہرے هکر درادهوونک

 تولوا ناور هلبارکم رفظ رکا هیت كرلبقاع كينلوا نینمولارمما

 هداض لا سو اجرالا عیسوناکهرب م دد هرس مط لرم ید شر اه هرمصب

 توعد هر هلاسم و ها صم قعاج لوا لصم نوک چ وا تو روم لوز

 رب رعلو بدری ص نام دوم ییدتا بالر هر هسداص كعامءد و یدلنا
1 

 هنر رکشا یدنک نوک ی درد یدانلوارهاظ یرا نادنح یدروب

 هلا دساب زاوآ یری زو ږےلط بوج هاد یەو ج ورح ن دنرظنع

 هن رار رب نوهبج هرشط ندنرارکشا جد رلنایدالا توعد هن روض >

 تربح وک وک تیقلش ی راب یدستبا نیم واارمما سد رل,دلک نیس

 تبآوب هک رد وب یس رب ن EE کا ل الج تافص لر هاش هرع تزرع

 | ىب (نیمججا مهالئسال كير وف ) رولوا مولعم ندننومضم ك هعرک
 | لاوس ندنلاعاو لاعفا كناقولحم عیج هدنماق زور نیلاعلا تر بانج

 باوج هن ر د کرک هسا بلط نخ له راو ندزس بودا

 مدا وب باوجر كجهر و هدمد لوا نوا زس نب ردکرک زکه سرپ و
 مع ارام نکب یرکذ اریلد##د رذکبام ر زو صا یتکیمامر دح ره (تس (

 ۱ قحو تبار ٌدقالع هدرکارا رس هل هک هدا ض.رذ# تنس یادرف

 ینامزارخ ریمغی تبح اصعویناسعا وییالسا توخارخآ شیک وب تەپ
 عاونا هقوقحوب هک هرسیدلوا هنردررقمو قفحهدهلارامنب هلکرسرک

 ۱ ناعع رلیدتا رلنآ رسزدیا هلت امو هب را هلع تودنا لیافم قوقع

 یسکود یناق كناهکاب ی دا هاکاضر كنس یسافوغیتف كناقعنا

 رغتم ندزوسوب بنات تفالخ بانج ی دا هلکارغاو صب رڪ كس

 | هناععآ *هینالوااعد *هلق هاکزس كاک یدتا هلءاشدهجو دج بولوا

 ناهع .يعنف رھن دراز هلی رط هنعالعو هلهابم بورداق یزان تسد

 هو> و ییابارغاوبیغردوخا و هسدایدرب واضر هکک و د ناق لنافعنا

 نوساوا الاء هر یه انتمانطههو یا بضع هساا یدحآ هاغوغ لها

 ڪڪ
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 ردکر ک هساروا هنس هیصان كزیغنف غادوب هک هلوا مولعم هلاع قلخات مل هد |ا
 راد داوا ضرعتم هبا او باس ںوڑس وک لفاءت ندناوج هلهابمو رلنا ْ

 هلی رکسشا ی دک نینم ولارمغا بانشج هک ردلوا ید تااورر و) ||

 یدعادخ اها یدئک لا دبع ن سم هدو دروب لوز هر« رص رهاط

 یو ارا ارو ب بوک قحز زرفس یناراب ویلع هک كالس ساثلااهبا |
 بودی نو هن رزوا رانا هک و تاک ردق وب رلاعحا قلو تص رووا

 ندنسسنب هک هاو دڅابااب ید کلا نبا ناوم لاب وق حلق ہرانا |
 هناسااع دموب هکھ درد ارکذ ندقوحو مدیا بد رم هن روهظ لكزوسوب |

 رد زریأرو نیتمرکف تاب یوم نداروطخ هک رطاخوب و هلک 0

 و دا تولوآ هزوس ول ی دتشاندنا و رعى هفرخ نم تاک وب نوج مد ر |

 هنس هب راګو هلت اقهكايلع نس شماب نفی دلواد رم هددیفیک هكایلع نس
 ندنزو-وكرب زەحلط سب ردشاق یواب یلونالا ردشساذک ہیک مج ||
 یژوسوبیشکر مالا رطاوبا ندنناالرمب زویدلباتوکسیولوار اتم ||

 3 رک« ندنا 1 ۳۹ نوهعحادخ هلند. ءابااب ید | بودبآهداعاهمب ز ۱

 هک هلاطییا الع ف ا کاو ا نوش هک ر دود رب دو یار

 رد زرد رلشء<ادع ندکل روالدو تعا“ یکعا نوش بر> لها ۲

 راشه قلعه هب رح روعازب هکر دوب قیقحاب رطااباا ی دعا ماوملا نا ِ

 ید ردراش# الک اوردرلملب یرایشلوا ی رکا كقلخ هکر دزمذم الکا

 ین فود كالتسد منو قایق هعدخ و كعا نوٌهاشو قعاح ەن“ شد |

 ه درموشراقمزب هک ردنوصکنا نیکی دشا ینانو لمأت هد رماوب وزرولپ |
 زب هلس هلدارلنا هدم السا ۶راد ورد دنلها رَعو نوعد مزه ةناط نالوا |

 بو اوا ثداحو مقاوژونه هدهالسا هک رددهقاورپ هعقاو نداروهظوبو |

 ردشعالوا عذاو هدنامزرممغی ترمضحو ردشهالروک یلثم كلوب هدّهاس

 هکیشک و ادءامندنو و ردسثءاعنو 1 لوفر هز ندنرضخواهړ او! و

 نادنح روما كکدتا روصت وب كن. اکا ردبا اط ییانا لع نموت |
 اأ لوا یهتعهلص فایل سصاوبهک رد هن رزوا كلا ديما مزو زالوار کراک |

 فنحاردی| هصقیوار)یکلا ءودلارخ [الاو هسارولوایضار هحل صرلتارکا |
 نیتمول رسا یا ولارما هدنسانا لاوح اون فنا |

 بلا ه رزوا ران دانس رکا هکر اردا بودنارابشسا ندنس هرصب لها

 & رولا # ا



 ین ی ی ۳۹۹ %

 | درد ون ساھ ردا دالا وپ ر تسدایس ۸۸ یخ یلتشو روت رج طب ا بضعو ره 4 هرلنا كدا روا

 یدت بم تءالو نا =< نسدم رولذ سو: عور سا ۾ رلتب ا

 هدعاشمنب روما كک.دتبارک ذوب هک لیک د ندلیبق لوانب رعلاوبا یا
eةو رکم ردلکدزاج نعاا رجا یروما تاکی دید ونار, ز ر  

 لها هرصت لها هژوا شلوارفاک بول وادن ندند هسع ۲ لزا هک

 RE ومو 1| رجا هدنفح ك رلنارو دا كالکید دوب ردموقرپ ندمعالسا

 کرک ممسلیا ر Sul 4 هرلنا ن رد هروک مسرولوب رفظ هش رزوا كرلنار أ

 Spel ورح ندکلاح یدنک اکب نس نکا

 روج راتخایب رب كل _ًالص> ییاوب ند مولا رات ی دتا فتا

 مالوا او هم را ب واک هلن رازویکیا ندعو یدک تا رلبدرکا

 U رسا كس ىج ك ترد تورواوا :I E رم. ی یدنک دوخا و

 دم روئوا هدا هژماکا بودیاراتخا ییاقش نور ۰

 هرسط ند هرحعل ھے طور زردا دصق یوار ) یدروب تصر

 رلب دتادع یب ررکشاورلددزو د اکر 2 تا هدعطومیرلک دید هقو وراب دقر>

 یر دعود دعوی رلهاک ركشا كران نوح و ی دنا لتا ةد رھ كنس زوتوا

 مايد .eh ۔ےسارا ییاوهگاو ید کی دشرا نور كنم ولا رها ی رج

 ید ۱ هرکصذ داقفطصعم تی دوردوانتودجیدوقوا هبطخرب بودا

 لوا مدلوا اله هل ص> حوا ند ہا رل“ د نب هک رد وب قص

 رواوا مواعم ندهللا باک يج هلوا عحار هاب ی رر كرلءلص>

 ردشهروت هدخاب ییبهباش : زعقح ردرگ.هوثک :و ییب تاصخ ج والواو

 تکنو ضقأو (اب دلاةويملا عاتم مکسنا ىلع مکیبانا ساب. )

 كراو مغ رکمو ) ےل يع ثکناعاف ثکننفغ) ردشهروس هدش ان

 ( هلهان ال "ی أا رکلاقیم 2 و) ردتمروست هدّتحاقو تحاقو كايحاص

 مسو هيلع هللا لص ریمغب هک هلص ترد یو الم كلذكو
 لصر یک ر ان اردشمالوا المد هکر 2 م رکصن دقدلواالتیم

 یجد یس رز رب زیکر دان عح“ ی هارب كے تردلوا

 هکردسان عوطا جد یس رب و) رد هللا دبع ن یلط هک ر د سال عدخا

 عرب :۳۳د بید یسل ر و)امهت علامت هللایطر ردرکب ییاتش ڈا

 | لد هلا ها دعا را یرماسدو مهارد توبا تالقا

 سمسسیصسص
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ih ۱لر س) رد هم مان لس  aاغوا كنب راصااتباتن  a 

 ںی: ھ ولا ریهااب یدتا بوعااق هعانا ی دا ندئصاو> *هلج كىنۇ مما د

 یسا زم سوا رج كرکعو ثکمو یی نالوا عقاواکس ندتعاج وب هک هاو |

 ه:عاجلوا هرزو | ییددرو-ناس هدب درک اک ها نع تارع ترمع>

 نالواهدن هکر دیمولعءاسنیغ كرم, ز 3 هما EF هش ر | بد نر نوع :

 يملط و ردلکد ی ك لر والدو تعاش 2 و کالروالدو ن واعس 1

 ی زردارب نامرفو ع بطء كن هداعوردلکد لنت فاکس هدستلادو ع ید :

 قا رح كيااعت قحوردف و یرادعم رردارب نامرقوناهعیط»كنس

 لهج هسعان ید هک ر دررفمو ردقوج ندشانرخولامكت هيمان لعد

 یم الک هعذح نبا ررواوا محرا نح رلل اظو مخو یبقاع كل ||
 نينیلارما سد یدلیادا سد ا علدب رعشرپ ههادبل ابهدک درب دشراهماقموب

 یرک:بواوا لود-شم هنض رعیرانارفط رکشاو یراصاو هروع یدک

 ید وادع لاق دص هدا ز ندکس

 هک لع نیم ولا ربما اهذع یاعت هللا یطر كنه-دداع ۴

 < یبیدزاراوسنببمک نوجا حورخهنب رزوا ۶
 رووا نا یید راقیح هرشط ندنلزیم 3%

 هرم رلب داوا مزاحو مزاع هه راحو هلناقم هل رب رب هد رذ یکیانوج هک ردلعت

 هرزوا لالقتساهدهرمصا ورنندننامز رع هکیدیا راو یسک رب هدئس ه.حات

 درو ی راتخا بحاص كنعلخ تکلع لواو یدردا تموکح |

 یدلنا هدهاشم ی هدفو نوح ید اتن ار هدلاکو لطف و یدعتعهو

 الصا یس ويف یسهناخ بودا رابتخا اوزناو تلزع هدنس هناخودنک

 كناو ی دررب د یدزازاوسن بعک هان كراو ی دزاجآ هب هنن وک
 قم دن رکشا کت هشداعوربب زو هم رفغ جو رشک عج قلخ یسهلیق |ا
 نوهگتبا هرواشم هلاودنک بوردنوک رخاکا شاع یدنا رل شمل وا |

 بويعا لوق ساغلا لنهشااع راوسیا ىدلبا ساغلا نب روضح هنناق |[

 ا اب روضصح توراو هنس وق كنا تاذلا هشداع ی دەرس وک تباجا

 یدشابات عرق ںوراو ہنس ود کراوسنا ید ہڈداعرلب دانا قوسیکعا

 ]| بعکیا یدتنابودباتوص مفر هام یدجآ یوق هلهجورپ راوسنا |

 هک ناب
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 ه دک دعا توعدو بلط ین رالغوا رلانا تعد ےک د باز از 2: نابآ :

 ےس هدلاو هک کم رواوا تحاو هرژوا یرالخوا كسر و باوج هانا

 مارباوحاحخلا دهن ندنعونو و یددهلوا دس هرادنایصءو قوعع 7

 ۱ توراهیح ةر ندم هناخ یه بودا ڪا مالک الام تامدعءو

 سارا مالسالها مضر ندسمج ی رکشاو ےب بوک یا یدعا

 ۱ ساشلاو عدو ندا رداکد ید هثسارپ ی رغ ندح الصا

 هل ارم ردعلواو نس هد تنواعو دادمااکر هدرمح یحاول هکم ردا

 ندن- ناخ بولا فد رش فعع» قحارب هنلا مک هکیدتنا حاطاو

 ١ فص کا یدود هنشاب یکم لوا هدشاور رب و ( یدعیح هر

 بوراو هفص یکیا ره هدنقو یکیدنا هلءش برح شنآ بواوا لبایقم
 قوار نک هفوک رکشا A یدردا توعد ههللا تاک یرلنا |

 شک دف هد راوتو زه سس ۷ صعءب و 0 رل دتا لوتعم بولآ ۱

 ۱ معا نا نکل یدلوا ر وطسم هرز وار وکحدم هجو راوسنا ۱

Eنیم هو ون ره بن یا نوح هکر دشمروتک د اک ما حوف  

 كرلناو هلسایبص كل هفوک لها یتابص كل هرصب ل-ھاو رلیدلوا |

 تو را داوا لداعم ب وهیح هرشط هلا یرالو رلد وب یرللوق

 1 هفناط وب نم ولا ما اب ی دتا تو راو ی هشلاص راوسیا

 هل وس روس حاقرب تب وویح هنکا قلخو ردرلنا ورغوط هلان ا مود ۱

 2 اصن یتساب توادسعو ین ترا دادی یی ولو ران و و :

 ب یروما هل رلزاسه هلا یبس كحاصن کاوش هک داش هلا كا هلا فوج

 هول اا نو اوا لوتس هک دف شنآ وو بودا لوف ح الص

 : هود نالوا لماح ی دوه بودا لود ی زوسول کیک ةا

 یدناراو قلخ قوح ندهداب و راوس هدنفا رطاو یدرربد رکذع ها

 || نوجرایدروتک هنیرارب لرکشا یکیا بوروس نج دوه یدتبا ما |
 | یرظن ءاکان یدلاص رظن هسالخ هلجو یداوا قرمشم هفص یا

 | ند هللاقمو هر اح قلخ هکیدروک یداوا شود هبلاط یبا ن ىلع

 || یدردنود و, نج دوه بویلیوس روس ر هدا سي ردا عنه 1

 لارا دک جاق رپ یتاحوص ن دز نی هوا ریما بانج نوک یتترا ||
 لب و کس لاعلى هک كد هر هسلاع كراو هکندردنوک هنا هشداع

 هک ۵۱ ¥ ۳1 تا
 ی



4% 
 راد یک صا د هرمرط نک هاو هل-ةلوا رک اس

 ب وص ی: را كنادخ هل س هل.حو رکم كرلناو كدنادلا هت ز وس

 كس هکفرو ندیلامق> ها رکح a ا دهام ندکغلد يح هرمشنط

 تبائاو هوت ندرل یا كکيدتاو رد هنهاکرد كلا لدامو عج رم

 ردي دا لوبق هب وت ندنرالوق راکه اک یلامتقح هکر دو قیفح لبق
 یعاغب كننەو(ارما واک هتناق هشداع هلیساففر ناحوص نا سب

 ردقو ماوج چ هنن رازوس كلاعب یدتا هشیاع رلیدردشرپا کا

 لر دشرب کا یعریخوب راومرج اعندباوج هنن رات كيلاط يان لع

 رلیدلوا ناا#تو رهاظ رکسشا یا نوح ردیا هص یوار ) یدد |[

 هل تعاجرلیعا هکندت ااضاهتیا ی ار ا لاع یار كهانس یون رز ںانج

 اس ور كن دکل سد هروب مالعا دئموق وڏن fk وا ےعصت هلا.د |8

 هراس هلهوفوب نب هک كلوا هاک آو كلب یدسعا بودیا عج یتنابعاو
 هم دیا بقّتمو رظتم اک او مدسابا یانو لمان قوج هد هللامو

 | عوجر ن دن هراکمو دانع ردناسو ردساف وب هلمظعاومو حامد مب
 . گرلثا نر> را هلوا كلاس هّش رط نالوا یالص كرانا س یودیا

  یمگیاصن 8 یدیلکد یدارع كنيلاعت قح ید اشرو ح الض
 حج رشدال (رعش ) رلبد ر وترا نی را دانعو رارمصا بويعا لوف |

 ما , کیو ۴# هدشر ىلع هللا مر | 1 3 "یا ردص ظعا ولا |

 ۱ ۳ لوا رظانم هبرضو نعطو رمطاح هیرحو كاج بو ر دنوآ |

 رداق هدیدهن هلب رح یب دسحار چه لد هنا وب هک ررولب هک وبلاحو
 راذراصم هک هللا هحول ءاغتسا هلا مترضرو ع وطودنک نیو ردراشالوا

 یدلوا فیرح اکب درف رب ندنراسرافو عح“ كراکزور مد-ایق

 یم رام ەروذو هدب رحروماویمانمو تدالحو یقعاصصهو تلاسب منب و
 تکوشو یر راتوادء تدش كرلتالوا نوع اکی كد همدوب و را رولب

 دخ یا 2 راو( یری نیررلتعاجب بو دیا سک ییراتاوصو

 بولوا ی الم جد هع رات صو یی ندوب هلا رکجو لد كوا

 تبات حلق ندمراک درورپ و مرلید قوا یاس ید هرات 8 ندت رش لوا
 ر دشمر و یلهدعو تناعاو ترهنورفظو حف کب هک رد” ارو

 HEE 9و م + شو كد 0 هدناوصح قم دو صعم هکلر وش
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6 ۱:۳ ۷ 
Far: 9شرازوق ناح اا هک تالوا ہاک آو کالب ید-شا ه  

 یآ نوکرب تبقاع هیلوا دیهش هدناو قح هکیک ره ردقوب بم
 ر دکر کب كلوا هد-الو قح سد ر دکرک هساو بولک ٿوم

 ردهدشردق هضبف كلا یئام كنیلع هکنوصتح ادخ ل وشو

 هدشاوررب و ) كلوا هلیجنز ےاف كی هدنلو یساضر كط راب ترمضح

 ندکاوا ات تلخ ز رک | تنی 8 جاد كيزوب

 EE E EE نکیُدمرب و کی EE هناا

 ج ورخ هعرزوا مب نزمسقلوا عقاو ببسر و تلعرب ندنب نکيشا
 بودا هدخاوم ی | هدنعاس تو هدنوک رت یا یدلبا دهع صعنو

 بودا حط یتلتسودو تا رق هلعب هک كرب زو و تلهماکا هلهجورپ

 ۵ بودا قلتسو د هلم چو عد و یدروک زر راج قیحو ردغ و له مب

 كو EAE هک وااو ید وا هش ر یرهاگظمعو تاواعم هرلنا

 ندعرزوا ےب یب راس كا یهلا رد راکعسو ا گو دیم ولعم

 رو یس ارج بودا تبافکو نوص
TE 3%هلن اد,نوا هلا هلع لاف هللا یضر كيلع  

 دک 3 ول وا نا یلدروب لاسرا دنا رب رو ررلط یسایع نا

 بس ناورمصا و هف و ک نوح هکر دش اروک هدح راوتو رمس بک ضع

 حیلط یسابع ن لادن هان تدالو ترصح راد دلوا لباعم دس رب ر

 هللا یکتا رم تامدعمو ريما قدر ٹاک بور دنوک ھال اح رب رو

 سپ یدابا غصو وفع ر ا۔ھظاو بولیق تلافساو حص باب ع رق
 ر ابخا قاسم بور وط هدنسارا لرکڈل یکيا سابع نب هللا دبع
 روصاو ناد و ر رعت هل وش هللراشا فطاو ترابع نسح نن ول اربا

 ترصضح یاس نسح هلع وت ون كل سامع ن هلل ۶-1 هكدا نایعو

 زارف رس یا دلکعا فیصوت هلیءاحرف هتسع < مالک وب هدنا ندو

 )۰ دمو ریا لثم 2 E ىدا

 سس



> ۰۰4 $ 

 | ساء نا 77 ) ردشلف نشور ینیزوک كلا اس نح

 E r هدک رطاخ یدتا بودا اعاا ریخرپ هاو كربز هد هک رده لوا ۰

 لافت سا یرضح نسو 0 مردار و ی یدآ رولک هه كم

 هب هفان یل صف مردار و یت دستو هنس هقانودنک ترضحو قدس

 هدسا اح رل داوا راوس هب دقانر رعرحوا هلت رطح بو دیا راوس

 هلو یدوق هدایب ب و دیا كرت یس ترضح قدلوا لخاد هب هنیدم |

 ها یکیاهرکص) .دلوا ادا حبص هضبرفحابصلا یبع نران هکرابدرپ و

 راهر و ماکڪ ا هر هلاسمو غلات ب۳ هدنروصح یقارشاو ر کا

 تطااحمو تم ھل رر 2 نویلغان لکوک هر هلا صم ES یکیا سا

 هتعاج ر بولک قفاوم هنجان كن هفاط ر لص وبرایدجآ ینی زوبق |
 وا دراو هدیاناور ضدو) یدلوا قاناشربو ا بج وم ۱

 هل را امل ا كت ءاچ ندیایعس هب ا هنع یا هللا یر نینمولارمما :

 یلراهع ی ناعع هک رلیدتا ارت رلب دات ھ E رکی رفظر | یدروب

 :E دوس هرشط بولیڪ“ رلنانلوپ هدم | كاغوغ لوا هدشوک لتف

 زا كمروک یرانآ تاذلاب نکا زور اد رد ادرف عاج لوار

 هژویسشا ه دنا ا ر د راداناوب LE لوا هک ولاحو رلب درد 3

 هلو سار هبل یھ 6 لحن ايه برع كن ر رههکبداراو ےس تل رگ

 اط ندرگشا معالا ا ىسەلج یدیاراو یراهتشا هلیغلاوڈ د

 رادع س 9 هلن رط هرواشعو راد دا وا عمت هدرا رب ب وعرح ۱

 یاس قلئاشرب ٤  عیعمح م و عج و قا- ةناو ملص هلن وب

 كرعرلن اف مز یلدب ترطصوب نیران هکوب یی تسوک رز کر هنهح لوا ید وم

 ك دهاک رک ٹا ںودنار دلو لم ا ماع س د رادک E لک ود

 ےیلط ن و ۱ هف رف ح واو راد دن وط لر رم هد چ ص وم 7 قار ا تبا- ءا

NEهدو دا وا فةاو هصا ول رب زو یلط رلود تا نوش  

 صا كل اط ینا ن ىلع تک رح و هک دلوا لوا ی را ه-ذظعء

 اک فن شات كفر = یکلوا دن سل هلوا شلوا هل اوصتسعاو

 E هنس هيد و حب كنب رک ل لا US لص دتع

  ۳لود 0



ETE 
 نت هر و مش یس سض بواوا EK و 9 راد داوا و

 | هنر ا هه وڪڪ جد یس ضا ت ول وا کک ۳

 : ید نر ء4 اد ریش هکر دنا لوا یرلناک كرلناورلت دتا

 هدنح ارتسا و تلف هدن ع ی 9 کش ود تغار و هنعیاعت ا یر

 | من راع د یوزوط هدتفاقم رک اداب ھور اا هک وبلاح ا
 | یدتشا یسادص یسال۔كراسرافو یایهس كن رللا نوح یدشعا مایق

 | ترە ها سات هکیدتا نامرذو یدناشوقح الس نولیف فمع یزام

 ۲ رابدلوا داماو کاخ باعو برج هداس یراوتس کد ا کک
  ردراو قلوا ندننادحا كري زو همط ید هعینسش تک رح و هکیدتساو

 ند رومد هدنأاصرو تناتم هک ییعطع حدوهان یدتا ما هژدامو

 | رابدتادش هرزوایسهود مان ریکنعندیارو مهصواشاس یدیا یک هءاق

 اا رلیدروط بولآ فا رطارلراد هربئو زراذک ریشم ندراوسو هداس و

 د ےنغ هتع اجرب ی هفناطره ندنرکشل كنیم ؤملا ریما #۴
 چ روئاوا ناب ییددروب علعتیهوسر هب راحو بولی #۴

 || هنع امت هما یضرییع نیم قلارما ناثح هکر درلشم روتک هدتاور

 || هکیدتبا بډترت هل هجولوا یتغارب و هع كنب رکڅل هدننوک لج برح

 | بلقو ییا ٥ن می رش ہرک شل رسو یرسابن راع هرکشا هو
 رگشل بلقو ییاط ماحب یدعو یاده سقن دیعس هر ؟شا

 || هلیبفرب ره ندب رع لئابقو بود ایما ی رکب یا نده رل هدایب
 ْ كلا هد رح تام اوات ی دروب نیعمور رعم ی دسر ندزهم

 رها زواج ندن ما بودا لع هلیک و درو لوقو تر وشم

 | ل رکشلو رلیدروط هناباقم كنم رار رب راراوس نوج ردناهصق ی وار )
 ندرکشا فص نینولاریهارا,داوانیش هنب رار ر یرلناولهپ وی راناوج
 هدئشا وادرر و نها ه رب 29 هدلاحلوا 1 دیح هادی هرُنط

 | لداد كلسو هيلع ىل است هلآ لص لوسر ت رطح ی دیاراو راتسدرب

 | توصو ی درو فقوت هدنسارا كفص ییا نولوا راوسهش رطاق مان
 نفوک فص هک ردکر کرد هدنق ماوعلا ن رب زهکیدتا ادن هلا یلعا

  امد,و صاوخ كلر وا ردراو مزوسرپ هلکنا هلک هءاق بوفیح

 توعد ن وبرز بودی تدا “د نيم ولا ریما راد



 در
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 < درج
 ك ج تالاب هدگناب وراو تاج السهو كاش وح هن هدکتسوا نردبآ

 قرغ هروءد كوك كل ددغابا ندشاب رب زهک و لاحوراو (E تاوداهلو

 راک سلوا ررمعو فوخر اکب ا ىدا ریما تره ردشلوا

 هللا یطررب ز كدحم اینا هلصد رعلو ضرمت ناب زو تاکح ی نکیلازس

 ناتج ی OE فذوتو لاعد ۵ دکیلک بوت كدر a دا فص ۵ع

 دو 8 هکر دکر کربب ز کی دن ادن هلیا دل زاوا هر ۲ یکبار م تالو

 بودا حورخ ندرکشا فصریب زردراو اوسر ندنا هلک هناق بوهیح
 شود هرم زیزوک كنه داع ندح دوهی داوا هحوتم هدناح نیم ول ارعا

 ۱ نينه وا | ماارل ردت اهب هلاعیدایاداب رفردیک هدناح يلد هکندروک یدلوا

 رب زار ز ردلک در شب رباررمط ځد هرب ز ندیلع نسردپادا رف نوح
 تواوا ناوررم» زرد ایوار رب دی در دو وب یال چ كالع ریس :

 دنس هل هراشذا کلک دتا اکب وب هللادیعاباب ی دتا بواک هزوس لع

 نس ی اع ی دتا لع روس اه ترانکفعا» ائ دت ارم ز ی دلو ثعاب

 2 ۲۹۵9 نصا صو ناق لناهعک ردىجاو هرازس رگیدش |لتق كنارابو ۱

 نردنوک هبانطصهدج ینآرق هللا دع ابا نسهدا بلط ندزکی رافت

 هکر دیلکد هدک طاح مرر ونیع اکسهنک اب تاذكنترمضح یلابعتیادخ |

ekی عرب ز یا ی دت ااکس یو هول لات هللا لص  

 رديلغوا اخ م: لع 0 نوع هد زا | لوسرا دتا نسا هرو“ ن

 رطاخ مسعا شوهارف نکلو ردبک تاکیدید ید رد هل وایدتارمب ر

 ی دتا هرب زهلیه رطنیع یجدهرکرب هثع لات هللا یضرلبع لدروتک

 مس اھ ب سو ا هللا لصادخ لوسر 11 ردم ۳1 رطاخ ر زاب ۱

 م رولب 7۳0 تورو ی ی دت ا کیت اف هد هلع نالف ندنرا هع

 طا تا زا صع! 9 ا 6 تراماو تم وکح نسس هکر روک و :

 تولوا فالس 4س هقن رط مس هایی تیاعرهشب رارطاخ كراطخو

 شا تعاس ر رب ز ردک رک كسا تعزانمو تم وصخ هلبا لع

 ثب دحر هع رطاخ ندعدقدهع لعاب ی دتاهرکصا دنا تولاص هعاشا

 4 لوروتک 3%



ERDELAN aramو سس و هد یی ها سست  EETتساوی اس ستم نت بس دا اس  

 : دا وا شهروند ه۶ رطاخ ےب یردحو ماسه ندنو فا كدرونک

 | هلکتسیجدرب هد نیع ویدد مدیازالوارمطاح هد هک رعءو ن زکر ه

 ۱ ی دردنود زو ند هک رعم بوديقا شاب كن رازوک و مع هب راک

 هک ر دروطسم هدنضهب كنحو رش هغالبلاع6) ) ی دنک بوئیچو |!
 هرسه) هدمانالوا بأم تالو انج

 1 ك هد ڈا عو رەد زو همط دس وہ3

 : سان وکر یدیشعوطل زم هدنس هلر اعم یرکشل مهنع لاد هللا حر 3

 ترععحو هیابا تحصد ںورا وهرانااتیدردنوک ھت اقرب زو ءرلط یلامنا

 هدناب عدرو حنم نوه هل ء اوم کى راک دعاه ىلع ی دیوح كرا ندربمعب

 || هناق كرتا هلبجوم نامرف سنا هيلا لقثءرانا ىب دح یکید-تا عاقتسا |ا
 || تب دح یکیدتارعا یس هدافاو لقن اکا كنتم ارمانکل بوراو |
 | نیننولاریما بوئود نداق لرلنا نوح ی دتا هدافاو لقن هرلنا ید رش |

E,٤ 1 دانان رانا هل ساب هکر دعا لاوس ندا نين ومل ارما ی دا  

 | باوج سنا یکدشا ه دافاولقن هرانا یئیدح نالوارعثم نیهصقو |
 | تنک نا)یدتابأم تالو ثرضح یدد شقک ندهرطاش بورپ و |

 اأ نده رطاخرکا ىنعي ( ةمامعلااهب راوئال ةعمال ءاضب هها رصف ایذاک |
 | نوساقالتیم ددض مصر نس یلاءقح كدا بذاک هدککید شک زا

 || كقد راص نواوا ادب وهو رهاط هدکز ول یگ رم صر لوا هک هلع ورب

 1 تاجا هددعح سلا یس اعد رت لرعمار دنا هصق یوار )هیغروا ی رھ لوا ۱ ۱

 | ی دل وا ادب هدیژوب كسنا یک یکیدد ریما ض رم لوا تواوا نرو | ۱

 | بوتروا هلبافث ب زوب سنا هرکصتدنا هکیدلوا ناناستورهاظ هلهج ورب |
 ییسهدافاو لع هسذا كنش ولاربما هک راردیا ) یدمرسوک هب ه- کچ 1

 | اسو هيلع لات هللا یلص ریمغب ترضح هک ثیدح یکی دتبا رها |
 ۲ نالتامتسامتا )هکر دن اثیدح ول یدرشهروس تودیآباطخ هربب زوهلط

 | هبا ییهرسهدن امزنیش هک ق یهکرمب زو هم طیایعب ( نالاظ هلاتاوایلع
 | نسرلل او راک هد هلتاقمللوا ید نکیکیا هکو لا و رس ردا اوم
 تدا كن هشیاعرب ر هدک دنا توعد هزادیم یر 0 لعردبا یوار

 توروط ره هشام ترصح یدمشعمراو هاناح لع تودیک

 || كلاوحا نالوایراج هدنراارا هلبا لع بولکات یدنارظتم ههودقكرمب ز

 | "دکدروک یتا هشداع یداک هرکشا بوندریب زنوچ هدا مالعا یتنیفیک
e ۷ 



6 ۰۰۸ F 
 تالعاح هللا و یدّتارب ز لدروتک رهن هللا د.عابااب هک دتا و

 قل اضم ردعاواو مداوارم طاح هدرا هکر عء و نر تا كم الاسا و ۱

 شاجت هی سا هن نواواهدنر مراصب و ت رص مدل هک هدکلاهمو |

 هک هراکوب ۰ دلا کن ریش مدرولیب یمغج اصب هعضوم نق یا و |
 یا و یمج ا2ا ةا سکا اوا هه .شو كش ر نیلا و مدلیق ترشا 0

 هیضق هللاوال یدتیاهثداع ی دد م داوا زات: یتحاص) ده صوم یی

 ه دةیتحو لدقروقندنهلف كنلغوابلاطو | نکلو ردلک دیک ککیدید |
 ٽع اجنالوا هج هل و یلغوابلاطوا ار زردراوردف كل دورو

 ندرلنا رارداهب ورلد قوج ید مدقم ندنس ردررداهب وریاد هدا ز |
 یوار)یدیدر دراشم | تبرضوتب رشد ندراناو ردرل شو رود

 دارا هل. لغوارب 7 هرکصث دک دنا ما قب زوس هشداعرد | هص

 نکلرداکد یک تکیدید كنسهیضقانایا هک هللاو یدسا بوئوطزو |

 نسزنسا كع ارارفند هکر عمو هل ارل هنا هد و نولو ا بل اغاک س نبج و فوخ 1

 ك.شابیدٌک دروک یرجا توم هدنتاآ یراق ارب كنلغوا بلاط وب اار ر |8

 هللا دمعیای دتاربب زلداسک و كدلزوا ن درز بوشود هنسودروو

 ناتا یا ی دتیا هللادبع مدلو زسروغوا یربندال بونالکا نس هللاو
 یا ونسرو نصضف ددعا نرع لئابق یزب نکلا لسیکدنس روغوا |

 بو ول هلهح ور نس ےک كاباوسورول د تص هلب وش دا

 كرزوسوبرمب زردبا ی وار ) زایک د رد اق هکمردیک ندزع :زوا |[
 هلددشنودیاذکوا بو رفیح دنا واک هضغ هدانز ندنعاعسا 1

 توروک یا نیول ا ریما یدل و هلج هت رکنا تلاظ ییا ن ىلع

 هیک نعینوسارر و لوب هربب زو نوساراب رکشانوةصیدتبا هناا
 قمتیج هرمشط ندزکشارسز الاغ نوسرا و وشراو هنس هام |

 لو اکا بواواص نر نکا كرب ز لالا سال الاما ید د رنسا

 هرکصا دناو یدقیچ هرشط بودا قش ینوفص ریز سپرلیدرب و |
 2 دنا هد هتک نولک وو یدنک هش ان و توتودورک

 كهالا دع لقواو یدالوا عقاو فیس ںرضا و څر مز و 1

 لدد نارج هلح ککیدرو کک و مو ا یا ىدا تولک او ۰

 یدعا هللادہع رد چم ده دص و تلوص لدرپ ناد مەس و كس هح

 کک و م دک ا م کک ب LS SENS 4 4 اج



 ۱ 2 بواوا قال فص یا هدااتف "رک رعم كسدا قداص هداوقو ر ۳

 1 یراق دن وص ییاج لحا هد رار ر هليل ماشا نوخ ما حو ماقتا رپ

 ۱ اهن هرژوا لاوئموب هد لاحو یزو یو ردود زول ندزب هدنفو

 مردیک راعیح ند هک رعهوب ی هللا و معلعو ۱ یا یدتا رب ز نسیم وف

 یدنا شا هالا اکر سو اع هللا لص هللا لوسر ترضح هک ارب ز

 ندهرطاخ رمخو ن کل یدیشهروس ود هجا كنج هللاط یان ىلعو

 وا مکیدتاو مدلکاو مدلی یدعش ید روتک هع رطاخ ىلع شقک
 ۲ یدلوا ادح د ا بولد مدلوا هد هه رسو تاتو مدان

 یروما نالوا یدال دریدنک و هدلاح فصو یدک, هکیدلب وس رعشرپ

 كالع ترم طح ویدا لماش تما دلو قانا يسب و تباناو ه ولندن اک ترا .

 ندلکو بآیسهش كمدآ ین هکیدت|نآاس یا دو ید لیس نح دم

 مدتا راتخا دن ر زوا راولا راد رارش یرام تو دا قلئادات ی

 تداوررو ) مدقا هراشنا یغاج نوا ترمغو راع یرورب نعل
 ینتالاقم ك هشداع دعب بولو اقالم هملاط یان یلع رس هک رداوا ید

 قوا سد یدک بواوا ادج ندر < ۵) ءرکصادک دا ع اسا

 سااو اجر قوج هرب زو رایدتک هج ب۶ كربز هلتعا ج رب هللادبع
 تک د نغارسقاافوب وتنک نویق هد کر عمو یب هشیاع هکر یدتیاوراب دی

 تباع ندنه>و باجعارطاخو رودن دنق رط تالهنادرمو تورص ۱ ۱

 هک راد دردشرا هدحر یزاشو عرضلو مارا و حاطاو ردنورعو لوام

 بوئود هجن لوغوایا هکيد تاو یدلوا مون راد-ةءر یلکوک كرببز ||
 نيع هدنروصح تكلف هکع هدنا هلناعم و قاصعء ها یر ؟ل لع ۱

 ییبالع ل ماو یدتا هللا دع مع تانج هاکنا رک ره هکر دما

 رز هک كنس یراک كناراب و هشداعو رولوا لصاح هلا نیع ترافک |اآ

 هرلتسود و ردهلس نیع تراک اف ظ رولوا ردن حالص هلا كنيع

 : ردءلوا ۳ هر زو ردرلشعد ردلهج ق اید 5 هدرزآ نب 3رظ
 یاوقر مان لوح ند رالوق رب ز کرلی دنا راتاکح و رهغلاسو زوس ۱۱

 یدلک هنهاکر کشا هشام بوت ود بودنادازآ نوت رافک كايع یکیدتالوا

 هدیالوا یار, ره راد دلوا فاو 4 دصق ول نوح ناز یارعشو

4 o $ + ثلا #۴ 



> ۰۰ $ 
 | ( رش ) یدلبوس یرج روب ی در, نادرلنا رلیدل وس رارعش
 ۱ یاس تا ا ن تو ا کا

 چ هنج نع حالدق ٹکتاو :Ce هیع نع هلل ةراغك Ce هد نوسآ

 ب وةبج ندرکشل یرسز ارز روس روک فیعض تیاورو نکل

 هدمریتعم بنک ها کت تاناور یکیدتآ لت بواک زومرج نب ورع

 ۱ شبا رک ذلو زا ته محا نیع ترافک بولوا ٹئاح نوجا نيک
 1 ناش ودعت تودیاكتج دوخأیو شاعا ك = نکل بودا عوجر

 تی

 | ردیاهصق یوار) هلوا شک هعابسنایداو بوقیج ندرکشل بواوا
 ۱ هناا دک دلیاهس رتو هست نب ۴ ۰ نیت. ول رمها مد وک لجخ تبرح

 یرکیراشید یزاو زا ؟وحوب یرکب رازوک هکیدرو ویدلیام صد وأااصو

 دز کم رونک هرکناسل یزوس یربغ ندا ك واچ نشود .گیص

 ص لک وکو هغ روق لعبا تاکتراکن : وس ف ووح هدلاتوو تنح

 و اه:ع لاس هلا یر هاو ردا تلالد

 یدتا هن رای یدنک یدردب-2 او رروک یلاوقاو لاوحاوت

 هدرد موب ردراو یسهمان تهداشم كنلعف لا نوک وب هک یی ع كروک
 ههر و راظتاو تص رد هرس ىلع كلوا .اکآو كل هنلعد كالا لوسر

 ال د هيجلوا یتقو كنب زاغ هلل وا بوسشیربا هلاوز شنوک الا ر دکر ک
 هک رار دبا ) یدد ردتفو یلوزت كنيهلا تجر نايب لوا ارز

 ںوداںاطخ ھەش :اع هل |یلعا توص نوکلوا بّأم تدالو نرضح

 یکیدتا دانا نوک لوا و ( نەدات ac لیلق اع ) یدتا

 رضح د ووو اوم
 هشادآو ماکحا كیرحوب قلخ ی د الوا عقاو هدننامز هللا لوسر
 مس هروتک هت رب یطاتحا ماع هدیرح وب ۳ ردک رک ردرلاکد ملطء

 ت ا دف هنعل ءو ل | ۹ 5آ رانا هد.؟فلدروا هرعت بولا ص و

 ےک دشا هلاکو بر = راتاو مس ءدب دبا تات دود د یداےوو رس هكا

 هک زس
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 | هسردیاراتخارارفرکعصخ نکا ہدەب رات وک ر عمور مس ہیاشاب مع |
 تالوتفمو "مس همی ضرءلو لخدهض»معو حورحو "رس هيم ود هدرآ
 هن> ال کا هعارب حال ےک ره ندرلناو رسد يع وص نحالسو بلس

 ر رق ) رعط ناروالد یدید رس دعا ك قاو رس هما تالا

 بولک هدایقناو صالخا راهظا مام ید نیبآ ترتد نازرامو
 ع اجاو دالواو هدناو كتو كتمدخ كن یزع رلسفن سه رلیدت ]

 هد هیهلاو یاب قعررب هدر هک ات هدئلو یرلتهدخو تع كکعایثاو

 ںاککاورل درود ءرمصب لها ردا هص یوار) ردکرک كذبا فرم

 هکرلبدتا ناغفو دابرف ییاصا كنتمولارمما رایدلشاب هنآ قوا هب لع

 روبدیا ماهتسمو حورح ابارمس یزب یاهس كموفوب نينو ا ریما ۱
 س زوهزود شيا رب یخدرب هکنس زاموقو نسرولوا منامرب هج |

 | دهاش لنکف تردناو تربح ایا مهلا ( هکیدروس باج لوا

 نیڈوج بودنا بلط ئاد هما یال یدنک ہرکصتدناو ( ےھیلع

 لربمغب و یدنروا هماع هنکرابمرسو یدناشوق یو یدک
 یدرب و ندا هي هر را هنناراب تولوا راوس هت رطاق اسو هيلعهللأ یلص

 یدابوسهن رار کت دیک ألا نش لع یی ا يا قناسو

 لح بولا یل رس یوعد ندنلا رام كنتءولا ربما «

 هار نددا-ءعو رارصا قد رط لج با ڪا هلا داهحاو

 د رول وا ناس یر كلاوح ندیاداشراهداشرو حالص

 هدک دنا تع هب هب راحو لاتف هدننوک لج برح هاش تمالو هاش

 یی رش فعععو هک ر دیک یدتا بولا فو رش فر هنلاغاص
 هننوععم كه رس یوعع قعاج یعاطو داوو بولا ندملا مب

 هیلبا ج هنهوحو رلتا نسو نصاو داشرا ہلکا توعد

 تذاتههدنسارا یلاثماو نارقا هکناوجر مان لسم ندهحاشم یب ؛هلیق

 هلا ندسلا لربما نحكم لوا هکیدنازوا لا ی دنا فورم هلتعانمو
 نداد رم هکیدل وا مولعم هل وش ي د.يڪ هاک ران اکی یدتا نیئعولا ربما

 لا ع اص ناتوط فدک كنا ہدا تاکنراو مال رمان هکوک ره
 فو یهدقدلوا ع وعم ىلا عاصیجد یشک لوا رهدیا حط اظ خب

 | | رلهدیا مطق جد یتاالوص سب هنوط هلرلالوص نحت لوا تشهدو
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 ندر« ءا نوح ناوج لوا ر هک د یشا كلا هدلوب وب هرک صد دلا

 بو دا كر یاقرف ذخا ن دنسوفروق ناج یدتسشا یریط> هاو

 ES ج مالڪ و ن ی مولارمما یدرتسو؟ غار و ندتع رع لوا

 صح 6 ماد هنن ناوح لوا یدلب وس رار ۱ تودنا هداصا هلن

 ۳۳2 جد هاش ر صلح یدابا وات م لوا نر ا
 یداا هداعا هش یالک نربدا دار تع رع لوا بود -قروف یاوج

 یدغود ندنء زرعوب بو دیا هجوت هلصالخاو ق دص تب ونو ناوج
 یدید نوساوا هسرواوا هئره مدلبا ادق هکلوب هد هسرواوا ماج كبو 1

 ندنلا كرام كماما ت ض> تمه قداص ناو لوا نو> هصقلا ) |[

 یدلبا هج و ء ها یرکشلن | . سد بولا هليلا عاص یل سس فحه*لوا

 مرد ا نوعد یار س لج باص ایا یدستا یدراو نیش هرلنآ نوح ٠
 لو رعد هب یهاضعان من هدا ویو هب یهلا تجر *«دناموب |[

 و تله کدو هلو هادبسو حالص بو دیا

 Ib "رس ها وا قد ال هب یر اب ت رطح تج س بول وا

 بااطوبا دوب نسرلبوس نالب یدتابواوا یدصتءهباوج هلاوج لوا
 نکیشلوا مص هلهزب نوک یکنود هک ردندنراآ یردغو رکم كناغوا

 سا نبر كنیرکشل هم و یدردتیا نوش بوردنوک رکشل هزعرزوا
 ماصق هلغب ردب ب لا عاص نالوا فدع» لماح كناوجلواات یدتا

 :یعم
 ق

 ناوج رایدرو شود ب ودا عاد ید لا ل وص یدنوط هللا لوص

 نک لو ایک ES دادعاو هلا یم كنراوژاب |

 # ام هحرد مالارخآ یدلیف طوبصء نوتوط ه دس هیس

 هتسکش و رطاخ هتسخ هدا ز ندااوحاو یدیاراو یسانا یراق هح ور 0

 هغهوق وا یزرجرو هلنا فو دایر و ںوتوط ايتسا باج قبر زول بو اوالد :

 ولتب ٭ مهاعد اذا لیلا مک # مهال اسم نا براب (رعش) یدلشاب |[
 ¥ مهار دفداو هماو # مهال هم د نم اوبضخت ۷ هاش ال هللا تک ۱

 هلس را فدا چ مهادات دا یفیعلا های ۳ هات یاب م ھ ۳

 تودنآ یالتسد رمت مر تحاص ناوح یدروشو د .oj بودبا

 Ee ےھاونا افصطو هورداف3 هد هارد تك یدلا هللاا وعدي *

 3 باح هدوداوا درس ناوح ها ی وعء ِ ا لوا هکر دالفت



 1 E لو تاک دو ندع راہ وجو رس ییایسرفط ءاو نم لا

 یروب یرلدا بور و ها هت نح در یا هرقنالوا نعاشمو نکوشراخ

 هللا یمالسا ءاوا هل ج وم یا كنراوک رز ردب جد هعشح دجخ یدد

 هدنکر ح بوئوط رکج یتشابتآ هرکصخ دنا یدیرو یرابا رادتهرببواا

PT BTا  ECیدد (غایم هلا دالا شلل او هذه)  

 هتف نوک كلماال صفا ) یدستا بورفیج بوروآ یا نیمولا رما
 رخال # ریش كه نعط نعطا (رعش) E اهداف اواو

 د توت وطهدشلا ییایدرفطءاوا دو,نح د سد 3 دقوت م اذابرلا

 | یدلاص شتآ هننمرخ ككراسخ لها هلن نعطو یداباهلج هدناح
 ۲۲ تیالو تانحو رلیدوقوا نرفآبولق نیس کا ندو تسود هکللوش |"

 ۲ لشلا) تورو ت اوو ند الج رابآ هدیه ةا تودنارظن اکا ب ا 8

 یوار) یدلباهدهاشم هدنرونا ءاع“ كلا یئوعصم (دسالالثمر اف آ

 | نالوج هللاتس ناج رن و ناسنس نعط تعاسرب هقشح دع 3 ۱
 تالراهد درام نادیم بورا يح ندتفالغ عاق هرکصت دنا یدرتسوک ۱

 | نوخ مت برض نغوچ ندنرازراسبم لج بااو یدرو ییداد |
 | نینمولا ریما باج هرکصتدنا ی دردن وک همدع یارک هلیءاتشآ
 | نالدرمشیک نارغرمش هل دفن سه یدنک بورافیح نرمشعندنفالغ
 | هناوما یاس یاسغیو هاغط ندراسد و نيع نولویق هلج ناکا
 ۱ هک وب لاح و یدنودوریک هلص یرکش | یدنک هرکصت دنا یدردشربا

 عالم اک يديساکا یصلق كانج لوا ندنرض تدشو تنک |

 شان ۴ كرام تمدخ ا تویف لا یغولب ؛ وا ۱

 ه صا و عرب بل نس هکحاس حان نینمولارممااب رلیدتا تویق

 : ریما ترضح رلب دید زردیا تبافک هراک و نوا كنسرپ 39 هلق لوغشم

 ۰ ن هکیدعا نیع توی ابلط تناماهد«۰#ل وا ندر ج” ندننا را

 | لتدحا ترضحیاضرو ترخآ یارس هلبارفورکو بو هللرحو نهطوب
 كمردتا هلخادم یرلبریغ هدرلشیا نیلصوبو مزعاباط یی هند یرمغ

 ی دد اس

 لج بول وا لوم هسنع ىلا هللایض ر هللادبعن ةحلط 2 |

 رو اوا قدس لات 0 الو -.طال ا لصاح ف |

reas a 



> ۱۱۰ 3 
 ن رک تل هشیدا هاگان RA سا هروک ذم لاوحا هک زدرلثهروتک هدتاور

 هنمالع ی ۹ ی درک تسار در هج ط هدنا ركشا کا لا ناو رم

 ینددل وال وتعم ناقعی نایعع هک ییهمط نعل ینوش یک دروک یدتا ۱

 یدعس یدیشعا ص! 2 هت مەل هو كئاعع یهتف لهان وک :

 (عارمعم) ردا بلط قناق كناهعشمرک هنتروص تن لهانیدءاطوا |

 ندلاحر ءا ءا اعو ٭ یرادیم هنعا دوخ ار اراب هتک دوخ |

 هریز بلاطیای لء هک ردول کز كاع لها ضمب رد تعاجر 1

 هن رطاخ یرلقب رش ثیدح يکیدتبا شومارف بودا حیاصاو ظعاوء |[

 ظعاوم بو ردنوک رخ ند رک شا فص ید 4 یو ط یک یدروتک :

 یرابخاو راثآ نالوا دراو نوحما صوصخ و ندربمغی بودیا حیاصاو

 بواوا نايشل ندراشیا ویو رثا هدیلف كله هاک ءاراطخا هترطاش |
 یدیشم روط ردتعءهو لولم و رگفتم و لع هدر رب هرشط ندرلفهص ۱

 دی ن دنط کات تروا سانار دعاب یدتا هنمالغ یدنک ناو ص

 كنسالوم مالغ یدید لوا دازآ ندلام نسو مالیق مدت رب اکا بوراو اا

 ندشنیک ناک ناو میدابارتس نشا كناو مم هلیسابا بولوا لات هن ها |[
 5 یدک تسار هانا كل ولط رن یدر و داشک هر دولآ رهزر 1

 هدناور رب و ) یداوا ناور ناق ندنجت ز هدقدرایح بوکج قوا

 نیتماشال یدلح و (رعش) یدشا تباصا دشب هدس ین دلط قوا لوا ٤

 هک ردقاوا هملط هینسا_طتقم # مضءناال رهدلا بینا ٭ مهارا |
 نولزو تسم تق حالا رخآ ب ویل وا دیغم یدرتسوک دلو ت راض م |

 نیدم#)اق ندقات لوا یدروئاب یودنکات یدتا را هنءالغ یدلوا |
 هکر دروطسم هدر اوتو رس ضءبو ) یدایا تقفراهندندب یور |

 یزوک یلندمط یدرک راوسر مدعم ندرعا تفرا هم جور كن هجلط

 ی3 هکیدتا لاوسو یدردتاتوعد هن اینا بولوا شود هراوسلوا

 ریلط م دس هصز یابحا كلاطیا ن ىلع یدتا راوس نس ندا

 قال E بوي .زات قە هنواارعما هلکلا كنار واکب یکیلایدعا |

 نسح یا (رعش) ودول رعاش رد سا :ء هل وو لیف ہزا دنا یت جر

 قاوم كنهمطراوس # دا انک بودا هک ٭ یدرک نامژنآهبوت |

 سد یدلوا ناور نداد جور كن هيلط هرکص د دنا ت ولوط لاودص :

 ٭ لوا #



£ o} 
 ۱ هنهاک رد ارج امو توراو هز و كهاش تسالو تانحراوسلوا 1

 ہد طعن ی عیب بی ۹ لادن قی دتا ترضح لواهدک دت اض رد 1

 لوا نلوځد هنج د سلو ااف ددد تلا یتندل وا صم

 یدلید هرکصا دن راععتسا و هر ول ندراربصا

 دڳ رووا نا یلتقتیفک كناو ىا ارس كماوعلا ن ريز #۴

 هرزوا هةل تاناور ل 9ت ھك ریز هد را وتوریس بک هک ردلکد یخ

 || ندناتفذک رعم هداج برح ریز نوچ هکر دلوا تباوررب ردشلوا یو رم
 || لوزت دعضو» مان عاساا یداو هدف داوا هجوتم هدناح هن دم بویح

 ا رس باكا یدیاورعاب هل دبع ی ان كلا هک زوءهرج نا یدیشعا
 كازوهرح نا روک ذم ردقلوا ور یان نالوا روهشم هدنناق حراوتو

 | بوبارایتئصرف كرز هکو ب لاح یدشربااکا هدءضوم لوا بوشود هنبقع
 ا ندنرا-تفرو را و راوطاو عاض وا كلا میز یدیا هدننیک لق

 زوءر > نیا یدت سا كج ال 5 یزومرج نورع تواوافاو ها٤ موب

 ۱ هللا : یل یدید ( هلا رک ذاو) 2 بودا قاب رازوبد ةمزدلوآ ی

 | رب ز یدید تا اڑا ین! مر روت ا رطاخو مرب ردکا اکس نیلا

 همن يک تص رف هن زوهرج ن ورع هدعب یدکح لا ندنلتف كلا د

 | وو یدراولا هنزومرج نب ورع یدتسا كا لتف هنن ینا رز یدربک
 ا ق>ورع یا یدتارمبز یدلوا مقاور رم تنو حاقر هدنرلارا تروص لأ

 | یدنک نسرروتک هعرطاخ مب ییا عت قح نوسلیالتف یسیاست ا
 | لتقف بولیق لفاغ یرمز زومرج نبا مالا ةبقاعات كس نمروتک هکیرطاخ |

 هرکصذ دقدلوا مات لج برح بوایقادج ندد نشان كرامو یدلیا |

 : كنور ندنصاوخ كرما ترضح یهءةاو حرش توروتک شاكر بز | |

 (راثلاب هرم ) یدشا ت رمل وا یدلبا مالعا هنرمضط وا هلتطاس و

 هتفشآ یدنشایزوسود نوح زوم رح نا ليف هدر ا ممج کای 1

 الع 2 ( رەش ) یدلبوس یایاو :A E فص و یدک بولوا | ۲

 ةراشبلا سب و ¥ دنشجذا رانابرشف # فازا داوجراو # بلا سار لا
 صو * كار رع ةطرضو ۶ ر رل ا د یک ناف 4 ةفحأاو 8

 ناچ تر> ا رەھ رب ز نو> هک رداوا جد تباور ر, هدربز ل ]الا ی
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 فداصع هینکرب ماتصت ندهجاشع یی ہ دع وم رپ نالوا ||

 یا یدتسا رے ی دیاررعم قلتسودو قااسدشا هدنرارا هکحر.دلوا |

 تیفیک كناو نسردیک هب هر ینواعهو دعو تسود نعد یسدراوح كاوسر |

 نس لک نیس هدناما ندد نسر زا یدتا وند مولعه لاح |[
 بسا هدناالصا اکس هکعهرونک هرب رب نسو عهرو-ندنس هطرو هرطانح

 فنا ینکر سر ی درردیک بود توبات کادر ز هيس ر !نأب رو

 هدانا م در وک یرب ز هدناععص مضوم یدتا بوراو هناف سک نا

 رپ ز ( ناک هللا ءاشام ) یدتا فثحا راردیک هلا ليه راو یشکرب ||

 لب رب رب بوری دکج چل هنب ر رب یراناسات یدرونک بوکج یرکشل |
 هلواقحم هندالوا لها بوراو هلتمالس هکرلید یدع# یدردخا هلتاقم |

 ندنرانوغزآ مت بو عیفنو سباح نب ةلاضفو زوءمرج نیورع یب |
 بواوا میس هلیدصق كرب ز بودیشیا یزوسوب ندفنحا یدتعاججرپ |

 مد ندنراهیفر ورع راد دشربا اک | نک ر دیک هلارمصا ریبز را,دلواناور |
 ج156 رب زیدلبا مو هن رزوا هلبا هرن بوریدشریا هرب ز یی ودنک |

 دا رو ورع یدلنا نط ی داوا لو بوروشود یورع ںودا هلاوح

 بودبا هلج ندرب ربخدرلنا یدرغاح قب رلء.ةر راسو هل ضفوميقنبودب ا

 ر دعك ا ییاوروناعصء؛ندنرارهاملاحر ءا سا نفرایدت |لتف یرب ز

 یارصدا ند هب را هکر عم رب ز هکر داوا جد تااورر و ) رابدید زا

 یب بوش را هعضوم یراک دد عابسلا یداو نکیا ردیک هداون بولا

 یدشابوراو هنناق كلا زومرح نب ورعیدلبا لوزن هش رزواموفرب ندی“ |
 رب زلدوف هرزوا تیفیک هنولدت ار هنوک هن یرکشل یا لوا هللا عبا اب ۱
 هبایدبارلاوا مزاجو مزاعهب هب راعو هژراعم هد ځل دقح 51 هکیدرب وباوج
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 لوغشم هر هتعاطمو ه راضم نواو لاعشا را شن | دهید

 ماعط نوهلنا یدروبب رب ز یدلوا شو.اخ زومرجنایدید ردرلْشلوا

 یدوس بوب ییاعط لوارب زرلددتا بالر دوس رادعمرب نودا ایه |

 هنیءهز قحارتسا یولهد تعاسر ویدلدق زاغ بوءهلاق هرکصذ دک دا 1

 هنعامد لرد زماعهکیدت اریصر دهلوازو هرج ناایدراو + وه وا بوق

 دن رس هس اک كرب ز بوذح محدف بوعلاق مدنا ی داوا یلوئس» تاوخ

 هزار ز هکر داوا جد تیاورر )یدلواهراب یکدایسیش هک درو ا برم رب
 ب ا



 سس +
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 | كننمولاربما هلیشاب بولا نجی اقو مناخو حالسوتآ كنا هرکصندنایدلب ا || لتق هلا ریشع برضرب هددوصم نیح ىلا زوم رج ن ورعیدیا لوغشم
 یدر و رخ یدیشا هر ز هکندرلشدا لواویدوف هر تورو هنن رظل

 | یبلق لوا یدلوا شود هنجاق كريب ز یرابم رظن نوچ كدنواا ریما
 یدتاو یدقابه زوب یکیا بورد لودو یدراتیج هرمشطندف الع بولا |
  قوح هلکنوب رببز لسو هیلعیلاعت هللا ی یصنداوسر ترضح> هکر دعلف وب |

 || ردنکود هنلذم لاخیرلناققوحندندیادعاوردشهواص ی الب و ترک |

 : هژوا ادج ند: ورو راب هلق رطوب هکر داوا یراج هل ول اد مکح ن کلو

 | نوګنهکیدتبا بوردنود هنفرطزوءرجنب ورع ینب زوب كرابم هرکصادنا
 | كلا ما كغل دوشو و اضر كنس ی دا زوم رج نا كدابا لتف یا

 | اضر كنس یجد ملا هنسرن یرمغ نداتف ینآ یعب مدناص رد هدنلتق
 | هظحالعوب نوا مب رکا مدتا نط زالوا لیصعت كغادونشوخو
 | كع و یدشا نیم ولارممایدید مدا زعا مادقا هرعاو نکرهید لوا

 : هک سو ۵.12 یلاعد هللا لص ندادخ لودر تر صح ےشعشا ا

 هدنسوش راق بولاق هکادا ی دتشدایزومروب ن وج ن دا -ج لوا زوهرحیا

 راب هلکنس زو هدا هلماعم هن هلکنس هکزر ویا زب هللاو ال یدشا بوروط

 یی هکتس تواوا زاد هکر تزسد هسحوت ممدنا یم هلام هلکر لزسد بولوا

 نوچ هکر دلوا ځد تیاوررب و ) یدل وسرعشرب هدیابوب و مل مدیا هام
 || یدشا هنرمطح لوایدتشا نتراشب منهجران ندنشولامما زومرحنا

 ۲ بس هعهج را لوخد كع ١ تفلام اکس یداک هءدو بک ٠ نفسی مزب

 تقف و ماکس یک یییدلوا
 هدتاوررب و) یداوا منهج ران بج و٥ ید كا

 | نسدریو تراشب هلبشتا منهج هزب نس زرەدبا لتق یکی راذتشد كنسزپ

 ّ یییدنک هلیصلق یکیدتا لدق توروآ یرب ژ نددصفو مع لوا بولد

 ۲ هع رص ا نوح هکر درلشهرونک هدخاور) یدلنالتو ںوروا جد

 : اکسل هلع رطلوا عیلطو رر هکر داوا مولعم هراهنع لات هللایصر ۱

 نرود یددلوا راوسیدنک ات یدتاما رلددتک توقی> ۱
 3 هنک وا ل

 ءاس a راد نح رادرکج د مكب کا نوا ند هداس و راوسو رابدتلیا

 : تواوا هاج هلو هناق و هلجت لمالك الئ صال>او قدصو ماع دج
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 زول یرلیفاص تلج ںاعک از و را بدر واط هناوصو عاص كنج د وه لا هشداع

 هرمصب لهاو رایدشا ادن وید زر ارا ی زعواوا ب ودا شاب و ناج كرت

 راقل زاد ارمسو رلقا زاب مس ب و وب لا ندنرلناج د راب سعپ ندشاج
 یرارداهد هفوک ندنفرطنینم ول ارم یت آل ھار سس هاش اد > رش رل, دلبا

 جامو صو را هعطق ارغو رار در فیط) ںوعہج هنادیم رو رر جد

 رابدلبا داشْاو اشذاهدنسهلباةم یرلاعشاو تاسا كرلب رصب رار شراد او

 O NT ربات تراس موم لا
 هدنادیم نه و یداوا ناور یرل ٤ء ر ا ناق هارو تشد ندنرلشأب نک

 كنهشداع ندماهس مدا ۰ تزنآ و یدلوا ناطاغ  هلکو لاا راب

 هب هشلاع ترمضح یدنود هناباس تشي راخ دوخا و هاتان ییدوه

 مس> یوخو مظع رګ ندهد كن هعواولوا و ندئا وه تاکن> لوا

 هدا راوس ی بک یراهم ید یحهود تا هدلاطوا یدلوا لوس

 بەکاب یذتا اکا نیما ما یدلوا روک ذم اشاسیاح ح رش هکیدتا
 ھن رکنا بااط ا ىع تولا رع فدعرب هکلاوق ینرا هم كنءود

 توروطندنرب هلن لوا نوج بەك هلا توود هلا باک ی رالناراو

 بعک هک دشریاربخ هرنشا كلام ی داوا هجوتم هدناحیرکشا كندنیلاربما

 هکیدش ود هم“ وول فلام یدلک هکعا توعد هالا باک ین کا هفوک

 ییہ موف طالع ںاتج لوا تود يک هنغالوق تنم ول مما مخوب ادای :

 هد وب نانسد رهقو ناتسود حد تورو لوف توعد ءان ه-هادلوا

 ود هشود هرج اتو قاوە ؟و دعع نکس اوا ع وفواا ترو هل ارلتف تم

 ندزالوالصاو هرکشا فص بولک بعک زونه بوروطندنرب مدنا
 یرللوتعم ہرے لها جد یا هل اره ڈھیر رب ویدلا نا وب كب هک مدھم

 هشام نینمولارما نوح هک راردبا ) یدلبا ناور هنابقع راد ندناوب

 لوا ىوش د رلناراب رم هدهباثه لوا كتارا هذن اج یب دوه لز هه دص

 كالام هو را لاو اذار دز هر مرح كلام دیس | دام هکندشود هفوح

 هلا ندنلا هرسعب لهانب راهم كج دوه بوراوات یدروب تراشا 3

 ید وروب هش رزوا كرلن انوط ین: راهم كجدوه بوکج حر 1د یا
 كوك ییراهم كل هود هرکصتدقدلوا لوتقم راوس نن بعک هدلاخوا ||

 ندنکسر د فا كشا دن رق كم نم وا تا هدا اس ۱
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 تست سما سست سس سس تن تن تستر

 یی راهم كن هود بولک ید یرب ندرلب صد ید روشود هر, بوسک

 هک درایرب رب یشک رفن شعانیدشا یی لاهه وب جد ک١ كلام یدنوط

 رادداوک ود هنغاا كن هود نوری دنا حط نب رالا هرزوا روک ذم روت سد

 كلام سد رایدکج لا ندنراهم كل هود بوقروقلخ هرصب هرکصا دنا

 هکچ ب وتوط یب رجاهم كن هودات یدروب هنب رب ندنرلپ رک هفوک |
 هود یدکج یدرتدوک دجو دهج هک ردقلوا بوتوط یراهم یڈک لوا |

 یب راقاباو نب رالاكل هو دانی درو نینموا اریماید ۶ا تک رحالصا ندنرپ
 هلق یغابار كل هود هلیپجونامرف درمسیبان نجرلادبع زهبارغوط |

 هود رای دتا عطید یتغاار یدروط هرزوا عانا ج وا هودیدل ف

 هلبا لیګل رسا نب راع یدروط هرزوا عانا کیا بود هر یس هنس
 هر هاس یدر وشود هر بوس شراااغروا كجدوه بوس را

 این یرازف ند یط بوروک. هنااا یر شم را يا هود نوک
 یسبدنک تاذلابان تالو ترمضحو ) رای دقیج هرمشط ند هکر ہ٥ بو دیا

 هکر کب باند هشود هابقع كراناخ هکیداموفیدرفرب چه بوروط |

 یر ندئس هکر دک رک یدتنا تورو: کا یدبا یسادنرف كنم ولا ما

 ىلا بوراو هایش كجدوه دم ه بمارغوا هنس هراد كجدوه درفرپ
 دا هروک ردپثمشرا ررضر هس ەرشات دکن دنازوا هنحا حدوه |

 یربغنداسو هيلع ی اما هللا ییصربمغ_ ترمطح هک یک لواردوآ یدشا

 یاو مب مشادنرف یا یدشیا دهدازوا لا هرب ینیدمازوا یا تن هسیک |
 TES ییتمرح توب مرحو كل دا هک وب ردشا هر نیم وا ما

 ه دا وا لدم روتوا هدکتعصع "هدرب یدنک یک هردح 2 نوڪ ۱

 بوتوط هج دوه ینسهرنو ید اک بورود تا هندناج حدوه نین ولارما |
 سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ل مما اذکهاذثدام ) یدتا
 لدتا هلب و هکر دت ا صا یه واک ريمة ترضح عد ( یلعقت نا

 ( عحساه تکلم|ذا ییعا ) یدتاندنجا حدوهاهنع یلاعت هللایصر هشیاع |

 های هدرزآ یراتسود یوبن هتعو لیفوفع كدلواكلام هکنوح یا |

 یدت ا هک ردلوایخد تاوررب و ) هک امد رد یانعرظد هشناح كراناو

 هل انا خاو تالبا ا داو ترصا ورغطنوح ین ( نسح اف ترفظد)

 سس |

 ان ام یادوتت ترا شا نمد تمالو یا م کک و



{r ¥ 
 فلخ ن هللادبع ندنرلسریارمشا هرمصب یب هشواع نهد ییشادنر د زف

 | یاندج هشداعم سد یدریدتا لور بوروتوک هتارس كنيعارخ |

 | هدلانفهک رعد یرب زن هللادبع ند یتلغوا كشا دنرفرقی دعا هرکب |
 نرم -سا هن ند نيته وا ماا ی داد نوت بها تواول بوبارا ۰

 یدیدیدشرا ند:جواکلا ید شر ااکس هکیصم و قاضومان ی ره |

 یدراوهلاتف هکر عم بودا لاتماهن مما كن هثباع هل هلکنوتهش و

 هقا دبع هک. دروک هرکصن ذم ازا یا نودا ی وچ واتس قوحو
 ه دک د روک هدلاحلوایتاروتابولوا ماک نعد هدشمارارالوتتعو راحورحم |[

 || هکر وتوا نوسابالیلذورو+ ینیسیلاصت قحتګ دب و موش یا یدتا
 بورد ه هباد یا دڅ یدرولوا هللادبع مرتسا تمروتوک هکنب لها نس

 هده امر یحارحو فعض كهللا دع یدلواراوس ندندرآیخد یدل
 قرهتوط ندندرآ یا دج یدبا لک در داق هخه روط هدنرزوا كناویح هکیدنا 1

 | یدروک هدلاطوایا هشلاع نوح ید رد شرا هن روضح هشداع |

 ین لد دما یدتاهنشادنرفو یدرتسوک تقر قوج بویلغارفاو
 | كلها كرابال یدتبا دج هل د ناما هسهالادبع نوجا ےب ) ندیلاط ٠
 " هللادبع ندنزغاهشیاعو یدراو همژلارممافب رش سل د سا (هیف |(
 | رک-شمیججلکداک ازکلاب ی دنا نینم هولاریما یدابا بلط ناماهربب زنا |

 تند درک دند رک اھو دژ نهی ار هکنانا ( تب ( مدرب وناما ههل

 بالج قفل نادم سراف هک لوا هک رار دا ( منکنی وک رحم دسر |

 ظفح یهللادابع بویغاهرب ندنس هفراتا لد هحابص یضا میلع |[
 هکع | هدی دنسدات تک رح درفر ندرگشادارفاات یدلو!لوغشم هتسارحو |[

 ید هرایتسا كعاداسف بابعرق هرزوا لیبسكلکابی و یدالوارداق ||

 حایص نوجو یدمرو تصخر هلهحورپ بورتسوک يلب ر>زو بید أت :
 ب وايف ف وطعم هندناح هرسصد ینیک سهنانع یدلوانشور زوربولوا ر

 بناوج فارشاور اکاراسو ی دروب لوزا هنننطاسلاراد كن هدلبلوا |
 تسد فرش ورلیدتالاحساهب هیاع هنتتمزالم ب ولک ندفارطاو |

 تواکبرعلئابق هلج ورلردشرپا تر تدا ءس س ولوا فرش م هل مس وب

 قنوع كم وظمو و رلدرونک هن ر ی داب كل راهو تانه طاارش

 یدابكهجو مص یف یدهلارون ( رعش ) رایدلیق ی راج هدنراناسا |

 < كذب و #
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 | اهمانا# قلا كتر رورسمن دلاو# ىدا لازال كلدع كاذب و #
 : یرالوتفماتیدروبهاش تالوترضح هرکصا دریا ۰ یدایعا هاش

 : رلیدتا نت هدنعمأاح هر ەد ی رللاوماریاسو حالسو بلس بودرا نفد

 تبات و هل لاھ یدک" هک سک ره هکیدشا | رو یدامه ۳ ی دتا رماو

 1 ناروالدرکب رفظ رکشلو هروتک هنکلع هطوح و هنفمصت هزوحتولا هیلبا
a 

 دن

 | قازادارسوقدنان وا ابو ناجنوج هکیدیاوب یرازوس كن هو
 | یدبا رک قعاوا تع“ هد مارا بواو !مزب تین لاومالوا لدتا

 ۲ , دقدلوا فاو هنب رامدمو كراناهنع ىلا هه یهر نينه ولاربما

 | لوانینمولاربماا رل يدا ركل نازرابم محارب هرس لاومالوا ی دا
 یرلنام هرکصن د-ةدلوا حابم ی رانا كرلنا هک نهار نوصن هزب لاوءا

 تغناف) ناو هل ارلنامزپ یدتسا هاش نیدواش رولوا مارح هز هلهح ول

 ییادهرپ تىآ (هللارعایلا* ذتتح ینہ قلا اواتاةف ی رخالا لعام هد حا

 || مزب هلناقم نوچو رد-شلوا بجاو هرع رزوا زل تق هلیارانا مزب هلیمکح

 | "دنفوفص هللافمو برحارب ز رولک مزالمد تحایاهلوا بحاو «زع رزوا

 | ردجاتح هککود راناق بوایسک راث اب لاحرهب ازم ردسشاوا اواحو نان
 | یرللامكرانارکارک مزال قلواحابم ید یرللام هلفلوا حابمی رلهداما

 : 9 كعارسا جد یب رلتالغواو تروع كرلدا یدیاوا لالح ه رالتاقم

 | كلا دخ لوسر یسانا كرانم"وم هک رر واضر نموء یف سپ یدرولوا

 ۲ نازرابم باع تیالو او ,دلوا قالطا یاو ا < مرحب
 ناس و طسب هحال نيهار و هاو لئالد هما هرکح رفظ ركشا

 1 ع ن۶ بورونک هدایقناو تعاط اهم ز شب رهبقریم لح هكيدروج

 رای رغ | راهفتسا بلقلا

 < باتعو بوردنوک ربخ اهنعیلامت هللا یر
 ڍڳ روئلوا ناب روما نالوا مقاو ندیاطخو #

 3 یال م یعنی ول ارم ا هرکصندقدلوا یطعنمو مان لج ترجح هکر دات

 | هبهشب اعراو یدتا توژدنوک هثناو هقتدص هشناع یسابع ن هللادیع
 | تودنا لاګ را هثناح هل دم هنن هدا یدک هک هر هرم ها ند هنن دم هک هلی وس

 ۲ تارضح هک دیشع وارکذاهدقمو نوک ارارفو مارا« درابد ول د عل نرم
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 ی دیاراهردنوف هنارمس كنيعارخ فاخ ی هللادمع هد هرمهب یی هٌمساع

 ی دلبابلط نذداهلوخد بوراو هسوبق كيارس لوا سابع ن هللاد,ع

 نذاالب هرورلاب دلبکح لاسر كنننم ول ارم هلن | دبع ی دمر و ندا هشداع

 بو دا رظن هلوص و هعاص ی دراو هاو كن هساع بودا لوخد هبارس

 سابعنایدیاراو قدصاب رهدنرزوا تاکو لوا هکیدروک یوب>اررب |
 سابعنا یا ی دتا هشداع ی دروتوا هنن رزوا نولا ید دصالوا |[

 نسروتسدندن و لدلوا لخاد هلام ےن ندا الببو دیاش سافا هس

 ترت > نسر ؟ا :a سابعنا لدروتوا فرد رزوا مر دصا ى:

 بودا ص اود ەمەچ ۵ مس دیط ند) رمو ونوذا ناکسا نس ثالوسر

 لوا نسل زاحاو نذا اپ رک ره نالدیلوا ۵ دکل زمکیدتک نویق ۱

 نیمااکس یلا-ءا قح هکر دا ریه لوا ل رن لوا مدیازالوا لخاد هل بم

 ىلع مک نس هدیآ مار آورارف کا تواوا نکاس هد] «لوا هکر دشا ۱

 نکنوس یقنرقو)رروس هدنباطخ لس ر دیس تاره طءتاحوز مومل |لیلس 1

 فالخوادخ ماقالخنس هکنوح ( یوالا داهاطا ج رب نحرنالو

 دلاس یقالخاکس جد 5 لدتا حورح رک قیطصااد نامرو

 ساع نا هرکصن دنازالوا دراو ضازمءا a٤ رزوآ مب مسا هل داوم ْ

 یدتنابواوا لوغشم هیات ماع كدنم یار اا مھ تع امد هللا نطر 8

 ن هدږک بودا هج وت هلا احدن دم هکررو هع لامن هللا ىطر نیءولاربما

 امت هلنایضر هشناعنس هیعازب وج یار آو فقوت هددرصب هلهجور و ||

 نینمولا ريما نودا تجر هدم و ار ما یلاعت قح یدت ا ه دنا وجاه تع |

 هدننامزودنک ناططان رع یدتا سابع نیا یدہا باطل ان رع |[

 ردبااطییا ن لع نیس | ةف ل خو نیم ولارمما كتقوالاح یدانینمولاربما

 هلا هشداع هل و )هد هدا رلک شوخ یت جداا كلا هراذس و ضهبهج ر ۲۱ ۱

 یحالا رخآیدلواعقاو را تشح و تاک هڪ یک كلوب ہدن سارا سابعنا :

 نوڪ ٣٣ هلل | ی هکیدتاو - دالشاب ها ةا هکندلوار جم کا راک ۱

 ۳ درابد لوا هک رد کرک مدنی تلخر هراددرپ وردکرک مسروط هدیول ن ۱

 تل هج وب یدتآ س اع یا هيمو هکر ن دعشاھ نب ند ندرزس

 قبل کس 12 داوا لصاح هی. مساهس م داوا لصاے اک ہن A عو

 زس ید هشداعنس هیعروتک هکناسا یجالک وام و هکر داوا نالوا
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 قسزب یدشا سابعیا یدلو الصاح ررعو نیل ییناکب هل ارکتس

 فرش اسو هيلع یلاعت هللا لص كم اس رلادیس هک ولاحو دابا وا عا

 ردام ی دم ی دررد وز تک دوم ندزرلوا یر هل.شا و

 یلو هيلع یلاعت هللا لص ریمغب رطح كاان كنسو كداوا تانموم

 داف یان! کا مدع«ندنایدلوا قد دص هلیس هطساو كع قو د صد

 هشلاع لک د هل ببس ید عو ےک نییلداوا نعولا ما هلا ز مدس مزب نسو یدبا

 امهنع هللا یطر سا۶ نا نسردی|ناذتمااکب هلیاوسرك ملا قحی دتا

 | لوسر رکا هک مهیغا نانتما نوح اکسزب هللوسر كنيلاءهت قح یدعا

 أ قلخ هلج هکلبءز نسیدیلوا وا قثرطر دوخابو ییوالیقر هدنس نداد |

 | فرشو زد نالوا ررفهو ق2 نوعا كنسیدالاحلددنانا تما هلاع |

 0 دخول رد هم س هطاو تكنغددلوا یا رب ندننارهطتاجوز كرضخوا

 حج “راو مارد ؟او نسحا ندعاه ۳ هل ته> بو باو لا نس

 | تک را كنسو هیلیوس زوس هدکناصعكنس هسع :f سرلدد و نسلکد

 روزهای 8 فله لا لوسر ناثدتناما دیعا شدا هسعآ ر نام

 ن لع یدتااهنع هللا یطر هه دص هشام زب یراراو یولع كناو

 نسهیلب وس زوس ند هبوب ر قبال اکس نکداراو بااط یا

 رقم هکی زوس وبشایدشیا سابع نیا نسٌتسوک بانج ولع هدهب ممول و
 بلاط یا ی يلع هکردقوب مدل او دانع هکمالک وب ًالصاو مد رحم و

 هاخاوم كنرمض> لوا هکارب ز ردارحاوبرقاو ی واوقحا ندن هت رضوا |

 نسحو یوز كن ره وک ہر کاب رخدو یگ ناو یردار ندتهج

 | اذک ردساب كلع هندمو یردپ ك:طبس یکیا نالوا یم“ هلیمان نیسحو
 | یرازوسوپ سابع نا ردقوبیصحو دح هناا مهو صباصخ اذکو
 | یراح هدنرلاراںواک هتناق نینمؤمل ار ماو یدهااقندنناق هشیاع تویلد وس
 " . ۰ یدعا عو لوا ل یا نوا

 4 ص بودا EDE 4۱ قن دصهشیاع كننقلارعما %

 هک 4 هب دم هلبحوء نیلس رلا اخ تدصوو نیس تاج و

 روئاواناس یراق درود صار هلت: رعود وب ا کس

 | ن ىلع بأ تفالخ باج هرکصند رح لج هک ردراشرونک هدتاور
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 ندنرلن واخ هرمص) ه تلاع 3 دلو هلو هعد درص ها هرکصاددل وا

 تاک هاکاءرو قفر نین ءۇ اريا یدیارلغا بوروتوا هللارلنوناځ سض عإ 1

 ك٤ هتأ لوا نس (نکتوس ف نرقو) یدروب هک هع رک تاو ردا ر

 لوا مب هک دوج واب دا وا بکن ه ها نایلوا بضشاثم کلا تویلوا ۱

 هک دیش رارکت رارتندرورسلواو درولی یک ارقوبرف هترمضح 1

 سد (هاداع نعداعو هالاو نم لاو مهلا هال وم لعف هالوم تنکنم)یدروب ۱

 كدردلاق نعاس تعذاوم هل راد نام من لدئوط ناو تالنثد نو اکب |ا
 ءارونم نهوکساف ) نوح سا كلدلوا یسانا كرلنء وم هدندنوجو

 یدک نک علت هک ردل وا مالک لصح كدرود تصح دز (باخ |

 نامه بویلوا مصم ہد ڈا كکيدتا هکردلوا باوص هدلاحیکید |

 یکیدتک ںویق ند كلو و هس دع» ترضح و نس هوا ناور هندن اح هش ده ۱

 ن هيما ج ورح ندل رف لوا او هیعشربا ال | 1 ن هراو هل رم 1

 یدتک بوعلاق ندنناق كن هسلاع نوین وسیرازوسوب ین سه ترمه 1

 یرازوس و نینم ول ارا هک رد شهروتک هدش اتک مات حوتف نوک معان ا) ۱

 ی هللا د.ع هک نراطا تش هیفص مدعم ندلیوس هیهشدص هام |

 ب واوا ناب ز كي و لدکی یس هلج د رانوناخ نروک تبصمراسو |
 لتق یزع رلتسود مزب یا نعد رایدید ( ما قرقماب و ةبحالالتاقاب) |
 هکلی وس هوا ب ويد نايف ن اشر یتنیعجج ك ز٤ رلترا مزب یاو ندا |

 یب رالغوا كفاخن ههاد عید ایس هجوز كفلخ ن هللادبع رلیدلشاب |*
 كنا نینولاربما نوسایق ےب د یکی رالغوا كس یلاعت قح كدلیف من
 4 3 او لس هکر دتاویدلیب یتفیداوا ےک كناو یدروک بول اصر ظا ها ۱

 دحاو یکیدح ك 5 هدنسا رڪ ردن ارز ن لی تم المو ا یس 1

 عز كدسنب رکا معلق یحوز هد سارع لحو یکع هد نساء

 هدنګا كن هناخوب هتسلا مدالوا ېی دا لتق ی زکیرلتمود یک کیدتنا !

 كنهشياع رورسلوا سپ مدردالتف بویموق عاص یکی رپ كزمس
 كن هلاخوب هکمدیشع ایدصق لوان هشداعابیدا بودیا هحول هداج |۲
 هه

 < یتسوش #
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 فیسلا هی هدلج برحو ریز نب هللا دبع هکیدروب تراشا ه هناخرپ
 نکل یدشا هرکصا دنا یدیارشاوا نن هد هناخ لوا تعاجرب نالوا

 هسداع مرلبد یو راپفاعو تمالس كران اس۶ نب ارب ز مدعا لتقیرانانب

 ییمالغا نادشیهلراطخ وب هدز تدصمنانز راسن اوا هدا رمل واو

 ندا رو نع رک د نیثم و ارا ۰ رعصادنا رات داوا شسوعاخ بودا لر تا

 یدلوا ناورو یدقااق ندنسلح كن هشداع بودیا ماش یاناک>و حاصف |
 هل.عهر تلاسر یسح هدا زس نعل توبئراراک خوک رتا هک ر داعن ۱

 یدتا تولک هثناوكت هام ندنح ترضح یدردنوک هتسهناخ كن هشداع

 رکا یدلبا قلخ یلاعو مدآ هکنوععح هما لوا هکیدروس نیما ريما

 2 ردنوک ربخر کس كسا روک کر ادب یرفس ن لم هدتفوو نان

 لآ لواهشیاع نسرواس بوخنس یتتیفیک كنا هکمر دیا هت ی هنر اک سو

 یی راج اص كساح عاص كئشاب تولوا لوغُسم دما رط یا دوو

 || یربخو نسح هدارمش نوچ یدیشمامروا زونه یتدناج لوص بوروا
 هم روایینج ی یوتف یاعد هللا ی صر هشلاع یدر دشرپا

 هر ه ده 0 ی لاعتشا 49 را وک ۵ دعو اکا ٠
 بارطضا لاک دنس شب كن هشداعهدتقو لوایدلاقمهراخیربغندکهک |

 ندلهم یا ندنزانو ای راسز هرمه) هدسلع لوا یدلوا رهاط ۱

 كنس سابعن هللاد.ع ن رک نک نيمو ما اب یدتا هب هنداع ن روناخر

 ري عھو ترطحءالصا یدردشرا تواک یریحو کت یداک هکیاو ۱

 ند هرمشط نه هلج مزب هک كدلب وس رازوس اکا هليا داب زاوآو كدالوا

 ندکش رسروص> تواک هبضغ هللا دع هک هل وش كل دهشا ۸ساا )5و هره

 ۱ ودنک تاذلاب نینم و لاربما تعد یتساا كناوحو و یدتک نوفیح هلصع

 عفاوهن اکسیدعسل دءرتسوک لابقا هی دلب وس زر زوسهلوعء واکسن واک

 هدناوح هلع لدشود هر ارطضا هوب هل ز وس كناوحوب هکنداوا

 تالوسر ترعع>و ردلوق لها هدد رولو لوسر طس ناوجول یدتا

 تداغب نوسقاب ۴ ۳ . رازوک كن داوج وب نیلبد تكنمزو ڪک م ی  لزوک كرايم

 یاعت هللا Ee ارح لوسر رکیسم روک هر 1 هڪ ی و ردراو یهباشم

 که هک كلا $
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 ربخرباکب هلکنایساباب و یدراوق وق و یدرب وابوصاب هن رغابینآ لسو هیاع
 یرغ ندکقک ردن ده هکر راق عاطم هر هثسارپ ی و ردشهردنوآ

 ندعلوا علطء کا هکلوا رد هنس هلو هم هن ی دتا نوت اخلواردقوب مهراح

 هریمغب ترضح نوکر ید اهشیاع یدر و لا بارطضا هب رعوب اکس

 لوا ترض>لواید,شلکلام رادقمر ندعانغ سو هبل د یلاعت ها یلص

 تاحوز كا رض > لوا ی دز یدردیا تعسف هتئارا و اب رقا یلام
  هنرمضط وا هدنلطلواو لدلبابلط هص>و بصا ندلام لوایتاره طم

 ف
ees 

 یدتاویدلشا ا هز بااطینان لعق داو هغلاب و حالا

 جد زب یدلبا عیرقتو حوت قوچ هزب ود زب رب نکیدتاروضحب و

 ( نکس ارمخ احاوزا دب نا نکعلط نا هب ر یسع) یدوفوایی هع رک

 کر کب ندزس یراکدرورپ كنا هیلبا قیاطت یرسلوارکا هک دیاشینع)
 ییلزاردنا ز 9 تنوشح هر ضا رم ىلع دز هرو لدو ضوء 6ا

 ردا هملاط یان یٰع سو هیلع یلاعد هللا لص اد> لوسر قدروترآ

 هکبأر كنسو مدوق هدکرادتقا ةضبق كنس نفالط كرازوب نب لعاب
 ندا ےب یسخقرهندرلنوب هکم دابا لیکو همودنک نسو مدليف ضوم

 لیک وت یب ىلع لسو هبلعیامت هلا یلص ترضح لواو هلوا وع ندنرتفد

 ییعیدعا قا رفلو نیبعل یاو تابحلاحو یدلبا رھا ۵5 الط بودا

 هل دنا ندیلک قارف 5/ یدعس ردا ۵ بل ییانعم وشااکب بلاطی انا

 »ب هلوا نک ٤ یرادت كنا هقح ظفار ن دنناسا كنا هکادابم مردیا

 لواو لوا ناب سو هلع یلاعد هللا لص نداوسر تر صح هکعراروق

 ۱ (رعش) مالاق مورک ند داعسیمدخو ندتلود یا الم كنا هدیاه>

 ۱ :Ee فلخ مم سال دا امو %3 یا هد دع یش لک

 دڳ ما رتحاو هرع نده رسا لز هه دص هشدام

 د رونا واناسییدتک هر هنن دم هلل اماو نعاو

 تصح ر ھا رس طبس له هر فا اع ىع نيم وألا ردا نوح هک رداع

 ٭ یدربو #



 ۱ دا«ساو دادما هج رم یییداوا رداق سک ره ندناراب هکیدوب یدریو

 مهرد كب ىللا ندنلام یدنک هثح لام هللایحر رفعج ن هللادبع هيلا

 بود اارتشا هودرب هکب ید رشا كلام یدنلبا هنتاق كن هشیاع بولآ
 شع ندنران واخ هرسهب نیش ؤا رماو یدکح هن راط5 كل هثداع

 هلا هشداع هدنرقس هتیدمات هک دعا صا هرانا بودا توع د ین وت اخ

 رلذوناخلوارا هرب وت زها یسابلررا هژو دنک و رادلوا مزالم و قیفر

 بولارل هرن هنم رالاورایدناشوق رجل هن رال ورلیدن راصرل هماعهنب رشا

 هنشادن فرق هدرفس لوا[ ی درو هرکب یا ند ورایدلوا مطسو لکم ا
 بم هکنوکلواهیلرا ندتمدخ نواوا نراغمو مزالم هب هشداع ینعب

 ہد رب نیر تعلاشم هل سف ین نیم ولا ربما ی دعیح ندم صد

 4 ۳ تعرح سو هيلع یاعت هللا لص یهالالودر مرح نوروتک

 ینارشاوراک اكنرمهب E اهناور هدناح هی دم تورا > ند هر

 و دکر دابا ا هدهاشم ف رکو مەد E کس دن وا اربما

 لازنمحوا هلا یم“ ر ER وتاخلوابوشوق هجم“ هل یني رلزوتاخ
 یصا وخ راسو یر هشوکر کج كنینم ؤااریعاو رلیدتک هلی هلی هشیاع
 ه دتاور) رایدلبا تقافر هب هڈواع تودیک هس هل لازم حاقر
 ناور دنلوب هنیدماهنع هللایطر هه لص شاع نوح هک ردرلمروتک

 بودا بخ راش الا قیفره ودنک ی هةناطرب ندلاجر هکیدروک ی دلوا
 ,دلاهکت دومی دابا هتدا ی داند هنر هاکب بااط یان ىلع یا

 ید رب ند رلنوتاخلوا ررد وک ه هتیدم شعاقیف راکب یرارا هکروک

 هندناح نج داوه كل هشیاعنس هودودنک كد دا نب زوسوبشا كل ەشداع

 ند راتفاا هبییعهثیاعا كح و یدتا ه هشام هج ولر کو ی دروس

 ی زوسوب هدنفح كلا ی دعس هکیم رع رلذیا تاکیدتا ندرات دنایهو

 ندنرا اک یوریخد رانوناخ راس نالوا ق فر هرکصن دنا نسرلب وس ید

 هب هشياع یب راک دیاندناوسن كژودنک نهب یلاح تیفیک بوریدلاق درب
 هلعاج زسا هک بولوا مدان هزوس يکيدلب وسلوا ههباعرلیدتا مالعا
 ندنظ هوس یکب ثا لوا دید نوعحار هللانا یتعب ی داوا ملکت»

 نینمولا رمما هک رذروطسم دنګ راو بتل ؟ ضعب ) ی دابا راهغتسا

 ب ویک ر لابا هلاد مات یدرو ه رانا بودا راتخا هب راج شغل ازوب
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 هطاحا نفارطا ییدوه بواوا هارمه ههشاعو راب داش وفرح الس |
 ندلا وا یدیارلب یتفیدا وارلتروع كرلنا كد هنفوجوک هشیاص رلیدلبا |"
 | عادوو مالس هکیدراو هشاق كنه ثیاعرمسان راعاتیداوالانعو لولم |
 | یی مب نس ی دتا هشياع ( نينمؤملا مااب كيلع مالسلا )هکیدتبا هیلیا :
 ندیلاط یان لع ی دتا هسشیاع م رسان ن راع یدتاراعنس لغوا |

 | تظفاحع هدمتح ےہ ییادخ لوسر تمرح هکمزتسا كجا تیاکشاکس |
 یانییعهکندرروب هل ول نو" نيٽ ول مااب یدشاراع یدعاتاعرو ا

 یی دتا عنه بویم ردلا توکو حارات ندنسلاها ه رمصب هزب كيااط

 : كرو تصر کا یدسا هدام یدبا نوعا مارنحاو تمرح E و

 | یدید ماوس هیودنک ههفاشلاب ردن وک اکب ینا متسا عا قاها وخ |[

 قاهاوخ كب ر اکس هشداع هکیدتاضرع بواک هنا نینمولاریماراع |[

 هننات نوعا كلل وس هكترضح ههفاشلاو سا كعا تنها و |
 ۱ صد راک یدتا بأم تنال و ناثح ید د ردی ااهدتسا یکشرشد ا

 ییس هنبرالق كمدالواو هلق منب هک وب لاحرتسا كیا قاھاوخ كينو |[
 || وغعو محو فطالاک هرکصفدک دلبوس یزوس وب نیل ریما یدنیا |

 ۱ ناتا كيلع مالسلا ی دتا بو راو هنناق كب هشب اع ءانب تص و

 تیر كل و نمک ا د چ ام) یدت اشیا رکب |
 مقا و ه دکفح كنس ندش نوح یدتیا نینم واربع  دلبق هظفا-ح |[

 هکر را ونسمرهروک یدتناهشداعرد هند یمئق كار سنمرح نالوا |

 نوا ما رد راشعا عاشجاو موج هیت مه هدفا رطا كج دوه |
 هگمدروم هرنا ی ردولب روع ناک هکاب ردرللکد رارارلنوت ی دخا ال
 تروک یرلنا یراب رع هیدابات رلیدناش وقرلح الس نویکر لسا هلاد رم |

 یا را ههر و تجز اک--ورهبعا هکاوب كنس بودیا نط یرارا كنج |
 یدبد ۽ 1 هروک هلب وسردتعصن ها وک هی دیصا تک هدیااکی فسا

 ۵ E ندماشنایفسیی ای هد واعم هکر دقوبكشیدتا ۵ سد ام

 تعاج رفاو ندنساب وا و لذارا كنکلا#ماشو ر دکر ک هذا حورخ |

 ید نس ردک رک را هسشا دانعوداسف دصق بولوا عج هنناقكنا ||
 هلرب هنکل<لوا یب یدعا نیس رواواولراوهش رارزواكرانآ , رورضلاب |

 ىلع نیم ولا ما توروک هدکناكنسیب یسلاها كکااءلوا روئوک

 < نا #
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 | لوا هلی سول بود gE كەي واعم رد هل 4م اط انا

 ب والغم هب واعد كند هلغاوا ی بولت ربآ ندننانكنا تعاج

 ۱ هکع هداباکترا هت یرما و نب یدتا نینم ولاربما یدیدرولوا مرهنمو

 | تاطخو باستع هراناننوحا ی رلکدتا باکتراییماوت رب زو

 بتودنا هس ظا م دتععصو تفع "هدرب ی یکی رانوناخ یدن 1 و مدردبا

 مدر, دسر, ردزک تیالو تیالو هلارکسع یهللالوسر 9
 : ی RE وس یزوسلوا هع دنک ید س

 یدعا مالوا لوک نون هءلخ بود ایشیاوب وهدا همتی دا 0

 نس ه راو هب هن دم ی رغوط ناه هک ردذوب شیاكرکب ندنااکس ج

 | لوغشم هندابعو تعاط بوروتوا ۰ دنراوج یسهضور كهللا لو سرو
 || نالواردقم هدمتح ےن هلا هب واع« كنيلاعققح هک كد هنامز لو ات نسهلوا
 || دن دمییعپ هب هیط هدلبهشداع نوج هصلا )وارھ اظ هداه یکح

 | اعادویدلیارارقهدنابولوالخاد هلازم ی دنک یدشرا هنهنیکس
 ۲ تمادن هلاوقاو لاعفاندیاروهظ ندیدنک بولو ا بسانم هتلاح یدنیک

 | یهاک مکر ردیارلپ وار ) یدردیارافغتساو هب وت بورتسوک قتلا“: و
 : یرزوک هکر دیاراعا ردقلوا درواک ۵ رطاخ یسهع9و ل برج

 | ییرکب ندلجبر>یدیلو هکیدردیاو یروالصا ی رهمرقم ندنشاب
 | ندناع رفتهو تاب لواات مدیلوا شا لاقتنا هت رخآ ملع مدت

 ْ ی دیلوا لضوا نوا NE یهاکو مدیلوا هدو هدامهعراد

 | یساضر كیا اعتقح یس رب رهویدیلواتغاصس نادم سرافیسا ر, ره
 مسلو ارم طاحهدلج ترحرک |یدیال رکیندنااکبیدراهدبا ارغوداهج دنلوب

 دم ندننم واارما رکشاو ندلج بر>لها ¢

 د رووا ناس ی د رع رل ال وا لوتعم «

 ند راڙو یو ن قاحا توععت وبا ۵ اک مان حوتفینوک معانا

 هکندن اسندجنماشهن رذنلاوبا مدت الا وس یدتا هکر دیا لقن

 1 دارا لوم هنرلدال وا لوتعم ندنرارکشا RES هداج تبرح هغو

 یشک شع كبندران ]ی دناراكس یر لع رکشااما ی دز ۹

 8 یدا هداب زندکی ا 13 !امارلب دا وب EE اھ هحرد

 یا و یدل وا ل وعم ند دص ۳ "ه4لسق ودزا ءو د مكب ترد



 رج
 ارح زول رک سو نداناونا رک بین د مزوتردو ند هیج ا د مكب

 ل وئعم ندتسااوم ك رلثاو نددع ید مزول زوعطو ند هل ظاح نب

 را ءادعام ندرلنوو رواوازو كم کیاوج رل:اوا رک ذوب هکیدلوا

 هک راردنا و ) یداوا لوتقم یشک كس زوةط ندان لایقاو نده الخ
 هج ون درصنبنجر ادبعینکر ند هر نت ےک یب هرکصذ دلج "هد و

 كل دل رکس س نوکلوا یهشیاع لج هک دتا لا؟وس ندناو ی دشربا

 یس هود كله ياع نوکاوارکا مدارک س ن لب یدتا نجرا دع ۰

 كسدارتسا یدرازالاق عاصدرفرب ندنرکذل كن هشباع مدا هیلرکس ن |

 ی ددردو لاح عقاولوادونشوخ کرا رتسالیف بضعاکی

 + هب هرطخ هد هرمز هرکصذ دت سا طقنا لج برح كئم وم ارم ا

 د هيا موبیلا ندنایفعو ثداوحو نتف هد هطخ لوا بوق ېچ 6
 € رووا ناب یکیدرپ وربخ ند هيو هبب رغ ناوک ضب #

 یلیسع ردا هصد ی وار هکشم روتک ه ددحوتف ك: دوك معا نا

 ییارب هرکصت دنس هعقو لج برح ه-دع هللا یضر بلاطیانا

 ی دليا مما كج وک نذ هرمهب نوچ بورو تعاقا هد هرصب نوک :
 راد دلبا بصذ بوروئک ریتمرپ هش رپ هتروا كهاک رکسشاات یدروبب |

 یلاعت یادخ یانو دج یدقیح هربثم لوا هان تالو هاش ترضح ۱

 ادا سو يلف ات هللا ىلص یی افطصلا د تركو دوردو |[
 ندنلاوحا یرادناعم ید:کحو ندنهداقو لج برح هرکصتدک دتا

 ۳ لوا اردا ناس وور یز هد ییا کد
 یدلیا لاوس هنسف جاق ر ندنا بوقااق هغانا یدبع دیواح ن راک
 یدر و رربخ اکا بو دا ماف نینولارمما ن دی رمغو ندنلاوحا نتف

 كد تما 9 مول ن دن وک هبط > ءاشااو ند روا قح هل واع-ذا و

 ۳ رهو یدرب و بسخ ن دا رغو تاک نداوح كج هدا ر وهط ب

 هلهجو هن تبالوو رهش لواو ر دکر ک هسا روهط را هتف هل هدتالوو :
 3 که وا یدصم ےک هند رو راک ا لوا بارخ |

 فن صم یدر و رخ هللا وا ماو علاقو هنوک هن وو

 یی وط ۂبطخ لوااما ردنا ینوک مثعانب دجا دم وبا حوتف باک |[
 هرکصا دنا هيلو الاله بجوم هرلذ هعلاطءو هرلناوا متسهات مدتنا رت ۱
 E LO 2 EC حوت ننه دو

 چ بانج ج
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 ر فست اب ی دتا هب یدع دب و اج نر ذم ك 1 تالو باءج

 نوک لواورب وق هرزواقب الخ را رشا الا رع وق تمایق هکلوا هاکاو لع

 ۰ وب یرابم ةبطخ لوا هرکصندلا ندمرګ هام هل وأ هعج م وب
 م ركللا د يلد لص مهللا ) یدروب ےخ هللا هک رستم ۱

 2 لا ديس بلط)ادم علي لس ترفلا کالا ۳ بسالاعیقرا

 ۳ یدلبا ما بوسا ندرم« سد ) ارث کس سو هیلص یاس هللا یلص

 : | رهظم نیما رب ر# ار وصم ادب و را دتک هلن اح دقوک نودا جوک ۳ ا

 | لج بر> هو بوأوا حوتفم هرمصب نوچ هک رد لق ) ارورمم
 || ههجو هلا مرك تناضن رع ىلع نيثمؤملاريءا ترضح یدلوا یضق |
 ۲ یاستهللایضر كنهشباع هکرلیدتا لاوس ندنرضلوا قنا ا ضهب |ا
 بلس هنغر دل وا هدر فالح فقرط بواوا هدناهر اسب E ا اهنع |

 بابا هز كن هشیاع ی دعا ریما ترضح یدیا هنسن هن بجومو |
 ۰ مدع«ندشور باح تا هکر دلوا یسلر كنترودکو ۷ ٍ

 ۱ هاف سو هيلع لاحت هللا لص ترمضح هدا" زم ك هس ۳ نوک ۳

 مذ ےہ ند رم كرابم نو دروتوا E : تضلوا مدراو |

 | یداوا لوغشم هدبحاصمو هثداحم هلقبو یدلیا اکنا اکب بویق هدژوا |
 هکیدلید واک ههتصع ندروص وب اهنع اعا هللا یر هدام

 : بلاط وا یا هکیدت او هلو ا زج احو لئاح هرمشام هلا لوسر ت سطح

 : هدااح ىد الا لودر ترضح ںواک زدنوک و هک نس لیغوا

 | لوسر ترمضح نسزالواغراف ندننبحاصهو تطااحت كناو نسزاموق
 : بود هدهاشم نس هل اعم عوو یك هسااص سو هيلع لاحت هللا لص

 : ردام هغلوا هدن-اوعد ئال رار 9 و لبا ىلع هشاعاب یدتا

 رد شرون ک ناعا اکیم دعه ند هلج هک ر دک ز همس ارب ز ر داکد

 | ھه اوا راحو دراو مدعم ند هلج هدنراک رب وک بآ هدنمايق زورو
 : یدکی هتسانآ ها تک هل مدعم ند هل ج زورو انانک رک

 | یلاعت هللا لص لوسرترضح هک ر داوا ځد یسیرپ كنوادع بابساو)
 دجاج عم اع یس هروس ءار . توردنوگ هڪ یر کر وبا لسو هلع

 | هل لوا لزا یو هد رها و هر CE NE :الءاو تءارف

 ۱ یدیشهروس نی نیعل ی 7 ISO یه رس نر وح
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 دادرتسا ندرکب وبا یی هرو نم "روس بو شی ربا ندنبقع كرکب وبا نب
 ۱ مدیشه رد شرا هجاع" حاسم هسا عهام ی هروس لوا بودا :

 هللا دص ت رطح هک ر دلوا جد یهبرب كنهرول نم بایساو ) 1
 یهو هب یدنک بودا راتحا نب ہدنګا كاڪصا ده وب لسو هيلع ۰

 ۱ ك هرول نح تاب شساو ) قول قیحالص هعلوا باس كرلنوب یدلبا ۱

 | ترمضح هدنمانا یسهیضق ارتفاو كفا اب ه-شباع هکر دلوا یخد یسد رب |
 هغد غدر ند:فرط هشداعرک | هللا لوسراب « هدیشع د نبیداباهرواشم هلم

 || اكس لاح تیفیک هتبلا لبق رص نوڪ جار هسداراو كشد وشاو

 هش ر هشیام ردقوج ناوسن هدایند دوخاب رولوا مواع« هللا جو |

 | یداوا یفارحا بجوم كن هشیاع ندزب روماوب سپ روتک سی شرب |ا
 م هکر لب دتنا لاوس ندهثداع هک ردتاور دنع اعا هللا یطر ندرع نا) ٠

 | كص ر نکس رریا لاوس هل یدعا هشداع نسر د هل هدنناش كنيلع |

 ا ا نوفا كرابم دعو تلاح كنادخ لوسر هکندنلاح |
 یدرروس ه زو و ه- زو بولا هلا یرالا یکیا یب وص لوا یلع |ا
 | هما لط تایزضلسوا اف هک شاع كندو نکسودلا لاوسهنو |
 كرضطوا یدسعا ىلع هدنرلکدتا یالتخا هدتفدم لسو هيلع ٤

 لضفاو ف رشا ندناکم کیدشرا هقح تجر راوج ی اب ناج |

 نفد هلع یتیدروی مبلست یی زان ناج یترمضوا ناه زالوا لحرب |
 همارک باعصا مالکوب بواوا عفت رح فالتخاو فالخ هلکعد زکیدبا |

 تباو روب نکل راپ دعا لع هلم وهفم هلک ر وڪڪ ےجار
 | ردقلاعەتاورناناوا رک ذ هدلوا رفد هدنفدم كهان تااسر ترضح |

 كنیلع نیم ۇل اما هرلند ارا“ یلا وشو ندو دنک منع هللا یر هشدامو |ا
 یاصواو هنسح یالخا هح یک كلوب ید هذع یلاصت هللا یر ||

 | هکرلیدتا لاوس نده-ڈراع سد یدابا لیضف و دادءت ن راهن |ا

 هاتو برح هلنرمضط وا نوصتاب ردهرزوا لاونم كيدرویبلاح هکنوج |"

 مدآ نب ید2ا ں و غا اهنع ییاست هللا یطر هشاع لدتا لاغتشا ۱

 | مکیدتا لواومدتناهب وت ندیاوصان ل هذ لوا نب زد ردصم كياوصواط> 1

 | عوحرو تباا هس دەلو یلاعد یادخ نانج هک رد ند-طحاف یاطخ |

 هاو ز دش ره د را یدک نادج نا ) مدلی ۱

 دک هللایضر ل
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 تست ا اي تا لنت ا نزن نشدن

 : هندناح هرونم هدم تورو تضمه ند رصد اي لات هلایطر ۱

 تعلاش لز جوا یاو كن راک اوقارمشاكهدلبلوایدلوا هناور |
 نارکش نداضن مع ىلع هرلنوتاخ لوا هشیاع هدعادو نیح یدیاراشعا

 تاقلعتمواب رقاو دواش وخو شد وخ یدتا بو دا ضرع قادونشو> و ۱

 هدمش ےن ییع هل اب ییلهاوخرمخو بناج تامر نلک هلوا یراج هدننیام ||

 | د دشماعا نواهنو ر صقل هد امرو تمرح بوروتک هدوجو |ا
 | نرس یی دم ) ردیلکاو لضفا كلرلندنا تباعر هقوقح هلوقموب ىل |
 | دهزو یدیا ندلجب باضصا ءاظع هک دشار ن دلاخ هکردبا تباور |!

 || هيس هطساو یسارفو لقعو تغالب و تحاصف ل اکو حالصو
 || هکنوکلوا یداراو یلزممو برق ماسه هدنناق كن هشياع تر طح

 لوتعم هتک قوح ندلج کا نوسوک زو ریطع ٌدعقو لوا ۱

 رد هدن او وح هکیدتا لاوس ندنا اهنع هللا یضر هتلام یدشلوا |

 یدسوا لوتقم هملط كالوا خاص رس یدشا بور و باوج دلاخ

 || هکیدشا لاوس بو دبا رکذ ینعما كنبرپ ن دنبامکا هن هشباع
 || هناوما نارا ید لوا هکیدرو باوج دلاخ ی داوا هج نالف

 یدتا هشام هيلا تجر هرلتا ىلاعت هللا یدشا هشناع یدلوا قم

 ندععوصیدستادلاخ یدالوالسف ےک ندن ا | كابلع دلاځ یا

 || ردندنس هلج راروفغم خد لوا یدت ااهنعهللایصر هش داعناحوص

 ۱ بو ردلاق نفاس تقلا هش زار رپ هک اأ ناو ید تا دلا

 أ ندنفالغ ینالخ رب شعسو رد رلشکا حک توادع هن ز همس نیءزو

 || ىلاعت قح اب رد رلشعا عطف ینتابح قرع كن ررب رب بو راقیچ

 ی هر وک یتروص ترف هرلن وو یم هديا ع تست یرلنو
 قحر كبلامت قح دلاخ یا یدتا اهنع E هللا ىضر هشاع |

 1 نوح هب ۳ نت هدشااعفا لاو ردعسوا ندککیدتا ر وصد و كس

 ۱ یدعتا ع امسا یاکوب ندد هنتشداع نوح دلاخ ردفوب اع ارحو

 1 یدروآ لا هراذتعا نماد ب واوا ناو ندشراسحو تار دا

 : نتواوارضاحهد وص برخو یدلوا هج وټم هتمزالم كرما ترضحو

 | ی درنسوک مایق هثکرادتو ینالت كار صقت ندیا رودص ندیدنک
 هرکصت دلج ترح یدتا هک رداوء.م هلع هللایضر ندی رافغ تبایوبا (

(e # كلا 2 
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 ۳ كنيلع نینمگولارمما ak ها هدنق نس یدشود

 نوحو یدردبآ هام هل . رلغااک هکم دنا هدتهدخ یهزال- ه دهحو

 نانسسآ مت كنس هتشا مد تا لص رط اخ عارف ندم4* لوا
 ن نشعآ وا یدتسا اهذع از طر هاس ما مدلک هکنایشآ تداع س

 یدروس هکمدتشا ن ا سو هيلع یل اع هللا یلص هللا لوسر
 رد هلبا نآرق ییعو رد هلبایلع نآ رقو رد هللالء قو رد هلا نح یلبع

 ندنافن هما و |قالهاکی هدن راس EES وک ضو حا رازاار ا

 ىلع نينا ماما ه دنا وڪ لج برح ی دا یی رب
 بو د اعا “ا تاوصای د ندنرکشل كن هشلاع هیات هلا یر

 فن رانا كنا کیک رايدر و تاوجرار د هو ردت اوصاوب هکر دعا لاوس

 لوق ین رااعد كرلنا یاس قح هکیدروم راردنا اعد دب بودوا تا

 لج ترجح هکر د-تاور ) رد رلتا یرال:اق كلاعع نرمو> ارز ہلا ۲

 هللادہع هنع هللا یطرو ههجحو هللا مرک ىلع نیمو! ارەما هرک,صا دنس هعو

 یعوکح كلوب واع» هک هیع» ن دابزو یدلبا یسلاو هرمصب یسایعنا

 راتعاو راهنشا ماع هلیس هطساو قب اک زیهو ییسایک طرف هد مابا

 اقم عاق كساء نب هللا دبع هدنتلابا هرس ےب یتا ریما ترضح یدیشلوب
 هسادع یی هللادبع جد الون هد توال لئاوا مماترضح و یدلبا

 جد هءفد وب كاع ن هل اد. شا كلام نوح یدیا شءهرو- ییازرا

 هدفی اه رطاخ هربهآ ترموح یداوا علطم هنغد دا وا یسللا و ہرے اد د

 | رولیرپ و هرالبابصانم زروروازپ یعلق هند هک ردتلاحبیدتا بواوا

 شا كالامرارولاق مورحرلنا وا هدنهدخ رردباتموک>سابع دالو | یی
 ناذیتسا ندرمما ترمضح بودیک ندلا یکلعو تالت ندنصء لاک

 ۵ه>و هللا مرک ریما ترمضحیداوا ناور ںوتوط اوب هفوک ن زم کا

 هللا لاعتسا حانج ب وجوک ند هرصب ب واوا كان هشیدنا ندانءهموب |
 صوص هفاطأا قو:ص یزنشاتالام ءاقاللا دەب یدشرا هرمشاتالام |ا

 نسمزال هز نس س نکلز کا ما رد تلاناو تم کد ندر یدتا نورو

 نالوا هداج ماش زعم یلکود کیا اوب e n واز زمساسزب
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Eا  Eا هدناح ی بک یاب  
 نت ماتم تواتم گیس هک ردوب مدیماو مدل ینازرا .E یعاراد مس

 رشا كالام سد یادت هللا ءاشنا هلو لصف هلهوجو نس>ا تفالخ تام

 هرواشم ب واک هاته ساو راذتعا ماقم ندننافلاوب كنىش-ۇملا رمعا

 تح ارت ساو تاقا هد هفوکن وک چ اقر هلیق اغا لا هلج هرکصن دهرا ساو

 یدارب و رارق هرزوا كعا

 دک دهح و هللا م رک :كينلع نینمولا رها هان تدالو هاش 9

 د رووا ناب و ر کز یلاوحا كرلب رمصم ہد: ابا یفالخ ر

 دشز نناقوا هشم هعس ریان هتع ن دهد د> ینا ن دج هکر داور

 یداوا دیش هدش رح دماع دفن ذ> ین ایسنا هکن < یدررو هل دابعو

 رظاروظنم بود الاحتسا هاتمدخ هنعیلاعت هلا یر نا ٤۶ یسو دنک

 هجو ی داو راتعاو تا بم م ا هدتفالخ ففومو یدلوا ییانع

 هلیص رب قا نا تر سلماس اقا بیش و رک ضن دمانا
 یرگب یان ده ەن عیل عا : هللا ىط رنا م هدمابالواو یدردلوک هرمصم

 زص ندالبق ناعگ هدتقورلاوا دیم ر دیک مرم هللعر جد

 ی هل اد هک دنحره راد روک دم یدیا ح رسا ن هلل ادع یسلاو

 دالوو یرابو ليم ان اما یدا راردبا تعفاوم راهطا هحرش ییا

 ید ۵ اناج ههحو «یاعد هللا مرک ىلع نیثمولا معاتر تح یرلتسا و

 نعاصس لاڳو تعاط روذو كنهفددح ی دع یتسلاها رسعع نوجو

 هدایت و عظعن هلعوترب تولوادهتعهو ااو لس هنتوا “و

 هللا دبع هداتناوب یدیا لک د روصتم قوفام هکر لیدشا ماقهاو هغلابم

 ن دج هلغلوا دیازتم هنوکن دنوک یس هد دسوال لاعفا لحرس یا نیا

 ردازوا لد هب ولو بلیعد كلا ,دلفاعو سا اک رک: یان دو هتل

 دااطا ید هلا عع نرم طح بود ازواجت دند هب روب هکناب رلیدا وا

 ناتسعع هک دم هلوا فقاو هن رس كنانعم ودر هکر اددیدو رابدشا نافل

 ردیا یلاوو ےکاح هن رزوا ؛كرل :ا اسم یرللاظ نالوا هد هب" موب نوک |

 صا راک هلو هود كل هو دح ن روش هکیدروک حرسییان هلل | د.ع :ا

 ییاکش ند هغبذح یا ن دم لاح رد رویلوا یراط لالتخا هتفالخ ۱

 ناعع هد همان نا تر و هش دم ب وزا هعأتر نیک ۱
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 تلاساو بدی طا ۳ رطاخ كن هم د> یا ندم هنع یلاعت هللایضر

 ۱ هکیدتا ب هحرسیا ن هللادعو یدردنوک هرخاف تعلخر نوح ا

 هر وهوسکرب جت م هرد كيب و مهرد كيب چ وا هدڅ هد لوصو همان

 ۱ كحرسیان هللادءعاک, ناعع بولو | یهو م ندان عدو هدد ح ند

 راب سمی دد شهردنوا توشر نوع اق لوا هثهادمو هګاسم ےط

 | بودیا زارد یینشلو نعط ناز هدنفحناذکقکلوا ففاو هراتعم وب

 || قانا هتتساتر لنهفیذح نب دو راب دکج لا ندتعاطا هترمضح لوا

 نوحو راب دلشاب در , العاو راهطا ی ها اه نکا رد هح ناعمع تودیا

 هر هه ذح ن رخ یدلوا علطع هلاوح او هد ییاعت هللا یر ناعع 8

 هر یس نامز ردقو ن هک وب یتوعضم یدردنوک همان ربمآ باتعرپ

 نک كابحمكنسو مدنوط روظنهو یعرم هجآرک یک :اج تیاعر بودا
 رات ای عو ناسحا مکیدتا اکسلوا هدلاح یک لس مد ا دلع » لد نيمز 1

 هع رزوا ےن ى: ؛ هک ن رانو مرب روک نایصعو 1 ندنس هدنس هل اعم

 عاب تاکک دتا هدو عنم ندتعد اتم اکب قلحو رد یبس كلکحو رخ

 ۱ نوحو یدالوا یسهدنافو رثا م اما یدشربا هرمصم نوتکمو ردت

 هحوتم هب هد دم هدناعع "هرصاحو هنتو مانا ح رس ییا ن هها د.ع

 دع ل العتسالاب قم ۳ كنب راد رمصع بوب اق حا و نام یدلوا

 تب یش هثع یلاعت هللا یضر نامو یدلوا قلعتم ههفیذح یانا |
 هه حو ها رک وند ومل اريا نتربصح هرکصتدک دتا سول نداهش

 نالواندراک زور ءالعع و برعداهز ؟دلجچ بو دا سواج هتف ال رب رس

 اناس مک تن یدروب د هات هتموکح رم ییهدابع می ا ساق

 هرصم هجوم یلاع نامرف سق یدیشقلوا ناب هشرب ندتاکو |
 یکم ق 4 ٩ رطو لود 3 یر دباد تین تایم 3 اھا هدف دراو

 نک رار دزسوک دادعناو تنعاظا هشنم ولا ریمآ ترموح بو دا راثحا

 ۳ هنگ ےل تو یاضذ كرلنا و اج صعد ند اا سهم

 رلیدتا توکح شا ندابعءول رل اید ا نون هلا یجاراداوه كزاعع :

 فدو ت هددایقناو تعاطا نکل زررب و هبلاطیانب یلعیزجارخو جاب زب
 هيلا لق تب رالتاق كناسعع بلاطیان لع هک كد هنامزلوا ات زر هدا

 ٭ دن رمود #
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 لوءعم يتموق هن رلاح ید:ک یرلنا بواوا مذاق هن راتعاطا هبت محو

 | هرمصم دعسنب ساف هک ردلقن ) ید ضرعت هرانا بوروک تحصمو
 هرسصعیصاعاا نم ورعنایفسیپا نب هب واعم مدقم ندرلوالخاد بواک

 | ورع هرونک هلا هبا هليحو رکمرب ییهفلذح نب دجم بوراوات یدردنوک
 ن هکیدردنوک ربخ لا دصاقرپ هدڅ هدک داک نیش هرصم صاعاانیا
 لاحره هن-یلاعت هللا یر یعنی وم ارم او ما يشل ندتعباتم هر هی واعم

 رفآ لها ءاتفاو مالسا مالعا ءالعا كناو ردنسحاو لوا ند هب واعم هلا

 | ردن شورو ححطاو یس هلبج ی اسم هرزوا ناهج قلخ هدم الظو
 | هباوصا بوص وبشا تواوا نادرکور ند هب واعم ن 8 یکدم

 | هدندب قمررپ هدشن ناجات هک لیق مکخسم ینایب و دهع هلکنس ات مدلک
 | بولوا هدانواعمو هدنتمدخ كننقلاربما هبنرع خیداوا رداق هخ دلوا

 ضرغ ند هعدعم دیهغول وا كب رش هلکنس هدنفالخ قوتح ءادا

 ب ودنا تاقالم هلکس هدلم سانعرب ح راخ ند رصم هکردوب

 | هر هناسو نوسفاو هقیذح ن دج زر هاب وس یرازوس كلب وس

 اا و رګ ب وردروف نابیاس هدلحرب ج راځ ند رصم رهش ب ولوا ر ورغم
 | تعاجر یکیدسا هع كصاح ن ورگنکیا رظنم دمو دق كصام نا

 | ی ههدح ییا نب دو رطبدلا ققارطا كل ا اس بوعیح ند وصوب

 SAR هر و اعم هدماش هلا ی افلا كصام ی ورعو راب دلعاب توئوط

 ۲ رایدالبا هنادنز بودا رز رد ینا ات ی دلبا ها هب واعم رایدردنوک

 | كن هب واعم یرق ىع كلا هرکصندقدلوا س وب هدنادن ز ن وک جافرب

 | هدنحا ماعط هلبا یس هن اهب كم ردنوک ماعط هدجم یدیا هدنس هت اځ

 || وب روت لوا هصک رب ید دج یدردنوک هدڅ بودا ناهشب و روتر

 | نکیاردیک و یدلبا رارف بودا عطق یریجنزو دشبندنغالا هلبا تنواعم
 | رع ن هللا دبعهبو اعم س یدلوا ناهن هدنا ب وشد ربا هب هراغمرب
 لوا یا ی هللاد بع یدردنوک هکعا وحو تس> یتا ی یک

 هج رددت یکیدر وئوک هنتاق هب واءهینا هکیدتا روصت بواوب هد هراغم

 ترضح هلرسهطساوتبارف قح نالوا هدنناه هب واعم هلکنا هکر دلمح

 لا بس لوا هد هراغم لوا نامه مرجال هیهرب و تص خر دناتق كنا هب وام
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 برح ییءنینقلاربما هکنوچ را ی درونوک هیهب واع«نیشاببوکو د ناق |
 یدلوا نکتع نولک هرم صم یخ د دعس ن ساق بواو ارة ظ ءوروص م هداج |[
 ت رمّوح هکر دتا ۵سا دیآ تولوا نورو لولم ندلاوحاو هم واعم :

 هک دعس ن سکو بواک ندقارع هلبا یرکشل قارع هنعهللا طر ربما |[
 ۳ اص از تاولتملا لضفا دلو تا ساک دن ده ترتضع ||
 یدشلوب راهتشا هللا یر تباصاو تعا" لاکو یدیا یراصنا |

 لکشم لاح هدا راردبا ہرصا# یاش بولک ند رےہ جد لوا

 س هکیدابد بولوا تالاس هرییدنو هل يح ءاش هیانءموب ی دار درواوا |

 هلاودک ه دبلطیناق كناهح هلبا رر ذباد تالکو رییدنو هل يح یدعس نبا |[

 سد هرم هلبالوسررب بوزاب بوتکمرب سپ هیلبا ناتس دمو قفتم |
 ناععیکر د:شو رورهاط هدش او قاح هج کو یتوعصم یدردنوک هنتام

 نلوعءدصوصح و وی داوا لوتعم هلو ط 2 هع هللا یر

 6 لوا یخد ن هکروئوا نظ یداراو یا لخد كيلاطیا |
 نس هدیا عوجرهب یاعت یادخ بوذا تبااوهب ول یدعانس كرم 1

 سب نس هلوارمهظو نیعم اکب یرادقكنقاطوعسو هدصوصخو و :
 ررقماکس یموکح كد راتکلءمگوبرع قارع هرکصتدب واط+ لوصح
 هعاجا نسص ا ةا راموبلاطم هکصندنو ونلوارسمو |
 باوجی داوا ملطم ه همان نوع نو> هنع هللایضر سدقهلوا نورعم 0

 هک رد هول ەم ه هداهااو بیغلا لاع هکندردنوک هیه و ا٥٥ بوزان

 ردع“ اعا قافلا هلبا ی رلفلاخ هلع یلاءت هللا یطر كناعع هلهجور

 ید ڭاياع نم ۇل ارم اور دع“ الو | یطار هنسانفاو مادعا كرانطواو 1

 هکعا تعداساکسامار داک د مولعم یک دنا صا رگ هنانق كناعع لح 5

 شوخ هکی رطاخكنسسندنب هکلوا شاب نیش وردقوب منبغرولیء خد
 سدق هک دایب هب واعع نوجو ردق ول لاع>ا قلوارداص صار كج دیک

 كراك بد رفودهسعداخ هوم واک: هکیدردنوک باوجرد هدناعهرذع |!

 یامراهظا هذع هللایطر سف دءقد وب نع دا لوا ت سودان هک رداکد

 - کن هس رب نب هکهرور وک بن دنس هکر در دنوکر خ هبه وادم بودی اربا
 ۱ و ندر ربغ هتساروتفالخ هس. وک لوا یکسر دبا توعد هنتفلاخم

 چ هلینهج #
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 sS طا رشک رب نس رد | مهااکبورد را ندرل, رعه] تهج

 | هبدسع ۲ رب نیاحنای هک الک واشاحر دم صتم ها یسکع كن هروک ذءقاصوا ||

 هب و دننک كفه وام يف راتحا و و نیلح وب بودنا نایصع

 یری دت لوا تبقام هلکعالواسهربب دنرخ آر هدقداوا سواء ندنتعاطا |
 | یدتالوزعم ندننرامارم هه ی ساق یبعنیدم ول ارم ہا ترضحنواوا ارک راک

 تعاطاهن ودنک لدع-ن سقهب واعههکر دلوا لى صفت كنهص لوا)

 هک دنج ره هک دیا رد هدافاحو سلاحءرکصا دق دلو اسوب :ندندایقئاو

 قطابامارروا مد ندنس الوو تب كبلاط یا ن یل ءهدرهاط دج س نم سق

 7 نھ صا ا بواک یز همان تع هج وردە دنەواو هل هز

 ا هکر دق دص لیلد هیانعهوب ررونک هن ر ییلهاوخریخو

 ع رل هسک هڪ ' رغندرلنوب وناطرانب رشپ وول ی تاتو ترا آنی اب

 || اماد هرلنا سدق یا دخ | دایقئاو تعاطا بودیا فقوت ت ا |
 | ندنش رط تاسا ومو ارادم هلبارلثا تویلوالاخ ندارکاو ناسحا

 هلدارافلا رک وب ینوعص رد ڈ مر دن وک یی هءانولاکی هدر بیع ولوردلکدرود

 والثوب ہد اه واعم ےب شد كوس كرلندا تفلاصاکس هده راک

 هتف رش عم" كنامز *هفیلخ ازوسوب هکیدتیا ناب زدروردٌهلوا یرزوس

 | ییانمو رمماترمضح یداواناکدب هدنعح سف یر شرطاجخ بوش را
 0 نزوٌشسم بودیاراهظ او فنگ ٠ رابط رفعج ن هللا دع هلبارکب ییاندج

 ه دعسن ساق كنم ولارمما ترضحرکا رایدتا لذا یدروب

 کج لزع م رهنل اح هفیحص كناردق و ساب هیسبا یدلاق یداپقناو
 : رک وص یر اماردلهس مما قهرو بصیر رخ اره را
 ۲ بوروامد ندنسالوو تب كناغع ن دنسلاها م تورو ناک 9

 | یرلن دنا عانتماوابا ند-تعاطاو تعب فرشكي ام تفالسخ بان

 | نس هروبب نامرف ی کم روتک هدایقنا تعاطا*ءز وح هلهوحو نس> ا

 | لزع یناالاو تهنواهبف هسررونک هش ر یامذالا بجاو نامرفرکا
 | نس هلوا لاسلا غرافندهغدغدلوابودبا بصذ ی رخآهش رب و
 ۱ یدزا همانرب هد هديا و بور وک نس یا رود نيم ولا رمءا تربضح

 | تع اجر ندنسحاونمصع هکیدلوا رعوعسم هلی وش هکوب ینوعضم ||
 هتعلام راد رلعاطا مد بوی ازارد ن رات علاه تسد نیک دهنآوب



 6 و
 ى هدا نتوعد هرکگلاتمو تعا مر ی رلنا یدعا دوا اغا عضو

 نس هدا هلتاقمو هب راخ هلتحاج لواالاو لزوک هل هدا راردنا لوبق رکا
 ۵ :دزاب هدشناوج ی داوا علطم دن وصم بوش راهسق نوتکموب نوح ۰

 ۳5 وش باب را هفناط یتلدروب نامرف را هلاعم كرها ترضح |

 ی رعد رکا ردقوح ی ررمهظو نیم كرانا هدخالوو و ردنر-قو |

 ینللوغشملدردقلوا ل.داردبا فورصم هنعقو علق كنهفناطلوا |
 هک ردلوا توو تحصعالاعرلاق لدغ هلا دشا همه رخ | هکرولوا لصاح |
 نوحزو هلوا لوغدشم هنهامقهراس بویق هن رالاحو دنکی رافلاشلوا |

 یس هنظههدنع>سبق یدلواعلطع دننوعصم یس همان كس مما نرضح ۰

 لوزرعم ند رصم تاانا یسق لتر وڈ رتهجن هللا دبع بولوا هدابز ||

 سدق یدردنوک طض راد ل وا هلراما یرکب یا ك دع بودا

 ترضح هلتاث ن ناسح هدنامز لواو یدلک هې هندمنوزحو لولم |ا
 TOS ەداک داك هب هنن دم ساق یدناراوراق و رابغ عوتهدنرلارارمما |

 رم نس یلع ہدلا یکی دش لدیشعا غیاب یمس هدشلتف كنامع ی دتا |
 سقف یدلاو هدکن درک كف مظع مرج لواب ودنا ل وز ٥٥ ند را

 قحندمساڪ مب رص: لا و بلقلا یعا اب ی دا ب ودیاب اطخ کا

 هدنراارا کالبد و موق كن بس هلا f رک | نوح | دخ هک ت یک

 م دررواكش یا كی دش یدبیلوا ی - قانع الت تارا لاف ووا 0
 ۳ هذ.الوایاخ ندا عو عب رش هلوقموب ید مکا نناومو |ا

 كناد ر هاش ءادعالا عر ىلع بویلاق ی روضحو تحار هدهس ده |ا

 یان, ه واعهیدلواهجوتم هندناج نیفنص هلبدصد یرابممدق لیفت

 هلن اح یلعیسف 4 1 دردروکر مخ هناو نع تواوا | ماطم ها وحاوب نایعس |8

 دریا هردنوک نزرمشع د مكب زو هندادما كنيلع ندکک دردنوک

 یدشریاهرمصم رکب یان د نوح ) یدرولوا كرااسآو كرکباکب |

 ه دنوکح 2 بورب و ویقوا هنفارمشاو نایعا لرمضم قااار وش |
 دنا ل اک: ور بصق هدا مو تعیات رم ا ترض حو یدلوانک |

 a O AAP E هاط
 نکیدیک نوهیج ندتالوودوخ ار هرکی دنا تعلابم هر د| ترّضحاب یدل ِر

 لو A ES روک نر ت نوک نیا ۳ وا |



 هک ها $

 ندنسا مها یدک رک: یانی د هکر دلوا ید تباوړر و )ردن ارار ق هرزوا |

 رابدت | كنج توراو یدردو ھه رارزوا كنەقڭاط لوا لار کشا ن ی

 رک: ای د ورا دص نی رک شا رکو یاندج تولوا با هفناطوا 1

 بو ردنوک بوشکم هثبنم ولاریماترضح مرکصا دننودح كل هس ءقاوو |
 لوا نو نیءولارماترمضحیدابا مالسعا یراسکنانالوا عهاوو ||

 تصرف هک هد هامز لواات و ك ی دنک ی هل اطلوا توردنوک :

 هدنصوصخ یرع كسق دهد وهللا مرک ر ماتر > نو> و یه د هرب ولا

 كد یدلوا فقاو هد دیک و رطم كنه واععو هنلاوحا لرل رہ ھە

 ردنوک هزم صم ی رکد یا ندم تورس وک هعلایم هدناب یگ 5 دو مظعا

 ماشلهاو یداوا ره راک تقاعنوحو یداوا نایس هنکید

 تو زاب وک رکشا زانا رے هر واعم رادو ورارو هنراوا كن هب واعد

 كن هد وب هک یدردتالف 7۷ - یا عن هللا یطر ی رد یان دع

 زدک رک هس اوا نا ورک ذ هدكد اك لع ل يصفت

 + بودا ۳ U داق واعم نادغطلها دل

 ٩ روئاوا ناب یرلک د تا تاط یتا نوخ #۴

 ترضح نوح هک راشع ادارباو رک دهدنراتافنص«یلاعت هلا مه ج ر راب خا هلع |

 ندنرادانعو E2 لا هقناطرپ یدلوا قلعم ههانب تالو هاشتسانرو

 هر واعم و ها ںوتوط مھ هلس او لاعع اض رم يع ترصح

 را دا بیعرو صا رگ یه وأعء هدنلط یصاص كتا لر اهعندع مو :

 "| نکلکوک وانت نزاع هلا هصفارف تش هلان یس هج وز كاع یسی ر ندرلغااع
 هلا یدنک هله جور هکن دلی هب واعم نوح و یدتلبا هب هر واعع دما

 ردعح هيل وا قفص قافناو الا ف روص هدد ام ىع نینولارمما

 هکب دلیف فورمص+ اکا یه بویلغاب لک وک هتفرافم ند ریما ترضح
 یدتا ما ءاخ اکا دفعا ییدیاهع كن هلخ ماش هد نح رم | ترضح

 رجه نعوط فک فصل كل هلان ىس هج وزو کاک وک ولناق كاان |
 ردشلوا هک راشاوب یلکود دکدرتسوک هل وش هفلخ و رب در ونک هعدأاح

 ۳۰۰ < تلا لم
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 صوص خولو رلیدروتک هلعف ندنوف ريح هیس هط ساو بااطیا نب ىلع
 بودا باط ناق كن عا هک را دست | نیع یس هلج هک دشر اه هبت محرب

 هدکشو د قاج “او راها وص قوغوص هعقدملا ما ةت | ن دنرامسد

 اا ترو صںواک هما شب ند طاف صاعنورع هداشاوبو را هیغاب

 نسهتسوک ماا هلو وب هک د نح ره یدتاهب هوا هدک دت | هدهاشسم

 كن هلانو یناع نهاربب هکر داوا تحل صم رواوا تمرح یو مقوییراکوب

 تک ارت نسب .هزتسوک هب هسک یربغ و ؟ وب یس هعوطعم عباصا

 ¬ ک ےس

Cak. زالو صرح هیهبراسحمو كنج قاخات E SA 
 رلیدتا نامش هدءضوءهرب یرانا ۴ یدرو- بولک قفاوم هثعبط كن هب واعء

 یتهعوطقم عباسصاو یکلکوک لوا هشعفو یتراشا كصاع نورعو

 هللا یضر ناسعع هک هدنامز لوا هکر دلقن) رلیدرتسوک هدنمانا هلناسم

 بوج ندهند هلا یرازغواصاع نیورع یدیاروصح هنع یاسمن
 هرهدلبلوا ىق اقا تجر توراو هر ودلب لواو یدلوا هحوتم هننطساف

 قحالواهدلقتسع نامز هکیدناراو صخر هدرهش لواو یدلما الا

 هکیدتا لاوس ندناصاع نور نوکرب یدررو ر ند هياک ثداوح

 رواوا دیهش ی ددا صو لوانسرروک ها نن راک ماجا كناعع

 هدتاودبحاص یف تفالخ ما هرکصت دلت كنا هکیدت لا لوس هد و

 ررس هیلبا تلحر ندانفراد ناسهعنوح ید ص۶ لوا ردا رار

 كن نامز لها نارودلا ضارقناییا هک هداسولح یفکر هتفالخ

 یبننک لوا هه ر ر هرکصذ دنهامنتع- عاجااما هیمروک رنو لیدع
 لوا یدعس هک هدسا رارق هدیشکرب تنطاس یاوهلوا لوتقم هلبا مس غ

 هد رطاخ تاع نورع رمخوب رد ه واعم ىع ردهدماش تدالویشک

 هننااو وادم هرکصت دنس هعقو یلتق هثع یاس هللا یضر لكناعع بولاق”

 ضع و) یدرتسوک بد ؛دنسهرراحمو ی هل یو ار .ابوراو
 یرالغوا صاع نو رع هرکصا دن داهش كناعح هک ردروطء هد.ّتک

 یدیا د هاڪ یا _اعو راکزور یا صبا ا دىع هک ها هلن اد. و د

 بودا تروشم هللارلنایدبا دو رعم ندمانا ناسرافو نام دڅو

 هر وا هم هدماش هح وب لهرا و ییداتم دخ بلاط ییا ن يلع یدتا

 ےل ا  EEو
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 راتسو اکر لرورم- لواو ردصوص هب ىلع بسلو بسحو لصفو

 لنذكرمضطوا یاد را ردنشورو رهاظ قیامرو تیاسج هنیلس

 یدک صاع نورع هرکصندنا ردلکددیعب كسروا ردنا ثیثت هنناج

 رب د نسح ارز رد یغتسم ندرلیبک مزب ىلع نينم"واربما یا هنیرالغوا |

 | ماد ندنامز یاسا هلتماهش روزو تعاصش ةيلحو یآر تباصاو |

 ۱ هدنتمدخ كنار هک دنح ره رک ر دنیعتعو مولع نوعا مز ورد راو یزا تما

 بودلجو قاس طناعو زوبهروتک هنری ینواصمطداروز و دا یس

 هلا هلیسورپ 2 و ززاوا او هک واط زو هشدرمک هشراتعشد كبلع |ا

 یدتاهللاد.ع یلعوازاكوا لوصوم هلوصح ری دو صدم ندیم اک |

 تمیاتم ه هب واسعمو ردح ل وضو مزلتسم تعباتم هر لع نیت وااربما |

 ندٌمهج و تنح ردکتس ر ا تخا ہدلاهکیدعش ردٌمهح دورو عیلتسه

 نده كنلغواصاع نو رع هلا زاتخا كدا رايد یتسدغتقره

 قار ءنوج یدلو | ناور نو دنا بصنع <نرع هنا اج م 87 تویع ازاّربحا

 هکندتا لاوس دم الغم ان نادرو یدشربا هلګ ییبدارپ ۳۳ رلوب کكماشو

 یدتآبودیآ ا هاون قارع نادرورا-هیح رراو هیا راه رللوب وب

 ناوی ماشو رو-شربا ہی۴ عن راذلوا كلاس اکو هک ردع رطرپ وب
 دل باذعو مح ران یراکلاسکنوب هکر د-ةترطر وہ یدنبا بوتسوک

 هدیابول بو دنا ناسحسا ییاوج كنادروصاع نور ررواوا قعسم

 ىلع نینمّولا ریما یدیارعهشم یو هتم كرلتب لوا یدلیااشتا تب ج اقرب

 هتفالخ هلیس هطسا و یبارق برق هادخ ل وسرو نتایضف كلا ضط رم

 ردرا هلا طسو یف سش اک هدناقمنب ین جعهوب یدتاو قثیلهاو تولوا
 "هداجبواو اعلام هک واس هود قیر ط هرشهبا باد قراخزاماو

 ردبیا یدعا هل ادب .عیغوا هداشاوب اا باس ها ۴ ندع ود

 ملا باذع راوارس یکیدنکو قروق ندنطغو طح” تایل مت هللا

 Siu ن نسردیک هشناح هب واسم نسرکا هکلب نیس 9 هاب ا ربعس رانو

 دالوا كعاتعاطا هدلاوید-ا صاع نورع ,اکد یجدا تغفاوم

 مالک كهدروب کی درب و تاوح هللا دبع رددناضورفم *هلج هخررزوا |

 نایصعاما هسرواوا قداطم ها« کال ءنامرف ی ما كرد رک ار دهح

 للا طظ ياف ن تر طخ رد. .>او ق «وااع دسر دنا توعد ها يخطو



 یا

 ددع یا Ra نورگر دقاهش لاکو قاب هل ضع دو هیراسک

 ینا رھ یع هدکنورد نکا هلا تعواوم هدن روس ماش وهلي نس هللا :

 ماش هللا یردب هاوخان هاوخ هللا دبع نوسااوایینو یدصق هبراح هلا

 تناهیواعم یدشرپا هما صاع نور ن و> رب 3 نولوط لوب

 هودږو تاریو مهرد كب شب هل-يمر هده بولوا رورمسم هلیهود

 هدو هللاد.ع یرالغوا كصاعن ورع ید هبدهرادتلواو یدردنوک :

 ی دا در ب وا لود یدصح نلک هد ی دیک هللا دع ی دردنوک

 ا تعح كدس ىل ام كم السا لها یارعذ هکندردنوک ريح هی هی واهو

 | هرانآ نارینعسمو رابخا ناس نسهلس هديا ماها ندنا هکر دلکد

 تیقیک هب هبواعء كصاعنورع یسضع) كك راوت باب راک ردلک د هديشوب

 كنامبلایئآ یالک کت ردرلشعا رک ذو دارا هرژوا هجورخآر یننعاطا
 یلاعت هللا ءاش نا ردک رک هداوا موضعو مواعم ندنقایم

 كنينمولارمما ترمضحو یسهبراح هل سق ن كلعصص كلرنشا كلام ۴
 هک رونلوا ناس تابناک شعب نالوا عقاو هدنرلارا ها هبواعم

 حاقرب هکی.دلاها برع "رب زج هرکصا دق دل وا دیهش د:ع هللایصر ناعع

 | كررهش ل وا هدشراو بتک ضعب و ردت رابع ندرارهش روه شمات
 تع ه هب واسعم هروک دم لاها رد رو ط٥ لیصدلا يع یسماسا

 نينم واري ما ترمض> یدارلشاک هنءاشم ینلراذک جارخ كنابودبا
 0 هرزج ندناش یدک هدق دلوا رادرب> نداشءعمو دهحو هللا مرک 1

 8 ید ردنو هما وا هلا ا را دعهرب یّرسا تالام نالوایسلاو ۰

 هتفرط هری رج رتشا كالام ساق نب لاح ندنرلکب هبواصم نوجو |
 ددم ندنسلاها هدر ن وگا یف د كنا یدلوا راد مخ ندنمح وڏ |

 كالامو راد ردو ددء اک ایعاجرب ندلاحر لاطبا جد رلنا یدلباباط

 هلا هونا هغاط رب لاح هدقدراو هن رهش نارح ندنالو هر رج رتشا
 ںوع.> هرشط ندنراص> نار

 ندقرط یکنارهیداک هنن رار کل
۱ 

 دن لد هتتفو قلشوق ندحاسض لاتفوتك نواوا هتسارآ رافص |
 یدلوا نصح هنراصح نارحنولوا مرهنم كاع تبقاع یدلوا

 رلیداوا لوغشم هر هرمهاسح نولا یفارطا كراتصح یرکشل هفوک و
 مدیا یدلوا رادربح ندنه دا وا هرصاع كنارح لها فوم نوح

 < دص



 ] یدردنوک هثءف د لر ثنا كلامها هتسرآ او یدیلو ن د اځ ن نجرلادبع

Kite # 

 a 4 ]| نجرلادبع بورد یراصح هدقدلوارا درم ندانعمو كل

 لاذقهدنزارا رلبدش و هر زر ]یک دل وب یدراووشراق

 یداوا مزمن هنج رادبعبواو رفطظكلام هالاذبقاع یداو عقاو شحاف
 نوجو رلیدتا لتق یرمشک عج ندرلنا توشود هایقع كراناخ كلام رکشا |ا

 هداج هقریع نع نایدلوب عارف ند.«6*لوایرطاع رطاخ تکلام

 نصح هنب راصح هقر قلخ نیا تعاطا كراد لوا یدلیق ف طعتم

 یی یدعالا ی 5 نکا بول وا راد ربح ندان ءو هب واع رلب دل وا

 كدام توراو هو افیا e یدردنو هندادم | وا هلنا رک رکشار

 ند دس هرصا سلاو هقرتو دنا هانوک ندننالو هر نج یبا تسد

 ند: اوجو فار طا بولواقحل م هک اھ رح نکا سد راهدیاصالخ

 : رهظت هم هل وا تام هرلن ۱ نوجا یرلن :رصاو تواس یاس هو و ۱

 هل ایعاع> ات ہھ بولی ررعمیرفطو مد سا راد دلو بلق نو بولوا

 نا: س ہے اش هدر بو دنا لکو هاب ر تانعتالامو رار هنلوب هور

 هن رب رب رکشليکيا نوچ یدلوا هناور هنفرطیرکشا نعشد بوکج لا |
 4 وص لا هرجحو يت هضبق یزرداهب ۳ یکیارایدلو بب رو

 ماشآ نوح ماش ۳1 هر م اا د ترصار 2 4 ساضتعهی 9 رک تبآ

ITاندر و هع ز راه هلا هو>حو جتا ماش لها ت واوا  

 هاب هب ایا لو هل جت یرلف داوا ار ر ۲ ندنرا هناسیدن نا رخو ناتفا

ید هرکصادقدلوا بلا داد رم تدرمشاتالامرب داوا ق مم
 لا هحاراتو ا

م رق كلکلام هدناوح لواو ریو ونک لا هرثک مان بویق
 : تصاط اهنش "ا

  .هکنلام بولک ندفرطو یرب ره (سآرلا ییع ایشام ) رلشکرس ا
 ار هل رادبآ 8 برض تالام رب دا رادتعاو تعاطا |

EER N" ARI SF ETE EERE U LLTLITOTESREET کس یکی ه حال شب یا 13۱5 ست یو ی ره را Era O, 

 1 توروتک مک هرزوالیصشت ییارحام هرک کصادکر 9 ماظن بودیاری ما

 یدردنو تست د روصح نيا وألا ریما ترمه هد هوك هلا ۳۳۹ 2

 رارکت یوزانمو وا 1 , واع«یجد هعفد ول هربمآ ترصح نوحو)

 بودا ناهد 9 A .راضصحا كتکلم فارشاو نایعایدلوا مولعم ۱

 ۰ یراح تانک ونان اوا ره رک ناب ز سپ دلو ۶ دفن رەد شن ۱
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  هدنسارا یرالوق هکمادام زا اوا یطار هر ی رغ ن دک ولس تتسم

  ییاهشدو نعط ناز بواوا دوم یسهدعاق تو دک و «یساسا قاتسود
 ندنر رادتفا هضبق كرلنا كساعو كلام مامز را هیعا زارد هنر رب

 لاوقاو لاعفا رکاو رولوا متلو مظانم یراروما تامهو رک
 هدندنسلات لاعا یب رار ر بولوا یراج هتفالخ کبدی دون لاعقاخ

 ادب هنلک لاخ هدنرالاح مظن هس رارولبف توسنم هب هتساشات تالااکو

 هرمذذط

 هک رد] وا مدوصعم ندددعموب رواوا ید وم هب راک اله تدع تولوا

 ندبات اکب یب رارطاخ رانا بوروشود هکشو بیر یتموق ماش هوا ||
 ییافع ن ناعع هکر دشالاص یزاوآوبه!اعنلخ و ردشع ارمعتتو ریخت ا

 ردشات مهم لھ: مار نیلجم وب سو ردا لو بلاطییا 1 ىلع ۰

 رکشل هنن رزوارتشا كلام نالوا یسلاو هرب زج ند زغاج مزب هداشاوبو

 تاسا ةيهت ب ویا تعانق هاکناو ردشم ردع! شح افلاتق نوردنوک

 بواک هع ر زوا مب ات ردشلوا ل وغشم هرکشا راض او راک و كنج
 هکر دوب مر 9 ےب هدااح یکی دم هیلبا هنفانم و هعزانهو هلن اعم و لادم

  هدتطاب تواوا ةد هک داش هلوا نشه یتمالع اکا هکمزا بوتکم راکا

 ردهما نکنآر لمس هدصوص> ول هل و ع فلا مرعنالوا یوتسم

 لع ساع راض >یدرد ڈر | هم اقم و یمالک نی ولارمما ترمضحنوح |

 نالوا یدیدیاوصو یآر كنش ول ربمارلیدتا بودبا ناسعتساقافت الا ||
 عیطم اکس جز ردلکد روص#م دد نارا دن رزوا كل رب ذماد رمیدب

 ۱ ندهرواٌشهوب سد رلیدید دنا داعنعو عیط» ها دخلوسر هکت زدافنمو |

 ی د ردنوک توژا همان هنایفسس ینا نب ذب وام ریما ت رطح هرکص

 نب ىلع نینمولاربما هللادبعنم مح رلا نجرا هللا مب ) هک هدنوموب ||

 رجاهم تاقبط هک هلوا مولعم دعو اما نایفسیا ن ب واع میلا بلاطییا |[

 لوارلیدلوا زارفرمم هلت اکب ہد ددم مهنت یلاعت هللایضر راصتاو |ا

  رولوا مزال دایعناو تعاطا اکب یخد هرلذایلوا سضاح هد هن دم هدنفو |!

 لامن هللایطر هن رونا یذ نامو هرعو هرکب وبا هک تعاجلوا اریز |
 ا ید هععاما مب یدناراشاوا یضارهتفالخ رانا نو دبات مهن |ا



 ندرلللوارمطاح هد هن دمندراصتاورح اهم نوحو رابدلب , مزال هد رلتمذ

 رواوایلضارمعا هل هراذلوابناغ سد ید فلت هلهجورپ هسا رب

 ربخ ندالتق تیفیک كلا ردشلوالکذم رعایصوصخ یرالناق كناععاما

 س یرالداقكنا هدنعیع>و ردیدننامحصا رئدیشاو رد راوال ثم یعارلتر و

 هزتسوک فل ن دنع اکی کھو ردرلندا بیغرت هنماط یاق نا هک

 هدهع ضقنو رواواشءوق هرشطیمدق ندقدص دصءمو قحناکم

 هشقانم بواوا هدنلط تیغاع هکردوب نالوالومأم رواواشمرب و اصر

 یکی ربعضلا ینام اکب هکردکر کو نس هلی بجاو یزارتحا ندتفلاختو
 هذارع نا حاد یدشرا هماعا هءانو نوح مر )ااو نس هدیا مالعا

 ءےط جاع یدردنوک هاکنا ی هعانود تورو نیبعل هتلاسر یب ا

 هب هپ واد هد هلاکم ءانئایدشرباهب هب واهم سا هرکص ندلحا رهو لزانم

 هتف ندا روهط دهنع هللا یطر ناعع دکنسندنعاج لوانسیدسا

 قنواعم طرشرلناو یدیعا بلطترمصت ندرانآ هدنعفد كل دو هم

 بولک هبضغ ندزوسوب هب واعم رایدارق عياض یا نویهروه ک ھر

 هک هلوا هدعبطلواو تیک ی بج ندعم ےب همروط هدموشراقیدتنا

 مسردنوک مدآرب هر هقو یک كس نب مردن وک هلکنس یی همان تاوجن

 لوا هرورمضااب جا یدد مرب رد وک هاکنا یب همان باوج رک

 ند ه وام بودا لاتا هنساح كريما ترضح ب وءاق ندساح

 هرکصذدنوکجاقرب یدلیا ض رع هل مط> لوا یب رکدتشاو بوروک
 2 هذ رکی دا فوصوم هلتحاصف ہک صر ندند هل.بق سدع

 2 0 كرمما ی 1 هوو و ۱ ح

 نرم لوا ما ترمصح رل,دل وا رطنتم هنب وتکم موم كن هب واعء |

 لوا كد روتکرمخ هو ن-رولک ندقرط هر و نوک نس هكدا لاوس ۱

 ندماشو عیسکر ند:س هلو س-۶ 2 فا هکدر و تاو> صح” ۱

 د مدروت ؟ ںوتکم روهعو دکنرض>و م لودر كنهب واعو مرواک ۱ ,

 یرلیهور ماش هکر لب دشا مد هلل وا سلح راص> ندنزوسوب كى هيا 1

 رب رڪ : هراموط لوا اا كرلناو راهلوا ا تە ما ۱ ۱

 یاش و مان كت همسک ۲ ,دنجگارلیدروک راید> ین وکم لوانو> هلوا شوا ۸
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 لع یا نارعسییا 5/1 هب واعم 5 هد هدا رس قګا دغاک ضاب ر قو

 2 ردیاتل ا هکنح و صدا ادعامندن وا شازا بلاطی انا

 تسدرد یدغاک # رهد ءاناز مسج یبناک دازآرتفد ( تب ) قو

 ۳ و دما یلکود ندنروصوب ۴ دعس رساررس دنداد نم

 ۳ اش یلاها یراب دا لاوس نداوسر لوا ۵ رکصادنا رب دلوا نارمحو

 E كب ىلا هگیدر و باوج ردهدم اعء هر ندنخونوآ دع هلء رب

 هانروا یی ۱ کت 5وک واناو ند رمح م قا هنرمطح ا و اص رب

 كاا اقدام = ی , رلهلقو ر رک ودیرلشاب اا

 ردعاوا هدصوصحخ وب و را هیهر ۳ تک رک ی رال ۳

 تصو هللا نوخ بلط هن رالغوا یزاباب کر دراو یرادهجو دج یون تی روس PEDIC EPICS ET دیس سو و سا یا سس دا سه سو دوو دوس ی هد سس بس خیس اس سا تا سو سم ناسا حس سو
 جد لافطا رارلید نيات اع نوخ بلط دن رايبص یرلاناو راردا

 ییدعشیدرردیا تا هناطرش مدق«ندنو و رارولولامووشذ هد هوشو

 هه حو هللا مرک ن ينم ول اربا ت رمح را هن رالتاق كلاعع هدااح

 نناعع ط ندرلول |: لناعع ه هدنالاوس

 یدٌا نرمع> لوا نس نس یس رب دیک ا دا ماهذا هیت 0

 ندع یب هداتاو ردراو ۶ رج هم RIC ولو غار ا

 یدیارات EREBL رخآرب

 ص "رپ نسیدنبابودب !باطخ هیس لوس ر نلکندادناج ه واعم
 نسموش صخر نع رد-شهردنوک هفرطوب نس هب واعم هکتساومقءا
 نینعولاریما ترصضح هکر دم وشم تاقا تاک نالوا رداص ندکنا و

 یتهارس ي هج كثب رالهاج ماش یراصناورجاهمنالوا ام ياع دتعو

 كریم غب فسوب ترضح نهار لوا هل نسردیا فيو : ل رالعاهرزوا

 هکنوچ مالساا امهیاع ردب وفعل ترضح راذیلغا لوا هنو رد هارب
 بواواروص ع هدهن دم ید اراق هیلغا هئلتف كاع یرالهاج ماش |

 نوهن یدیسذعا
 هل ارمما تر طح كنه واعمو رلب دعا تنوایهو دادما اکا ,دنامز لوا

 هدلاوحا عج ار رز ردوو زر کای و هش دنا مزب ج ند هب راح یکج هدا

 ترص هما ردیهاا تنانعو ظفح وع“ نیشواا رسا 9

 دادتساو هئاغتسا ن درلنا هدد دلوا رطضمو نحاص

 ۱۲۲ تا تا
EGOSودر و ها 2 0 2  DAD E 5 EA۲ 2  

 E م هرزوا نا: بت ناو دع بول 1 یا ن نرق قح



 هک 44٩

 ندتفالخ هيلع هع نامزالم هدنسانا لاقو لیفو و ر دةج هلوا

 زا رلیدتسا كجا لتف یب یسبع لوسرلوا بودبا نا رع رایاد هفناطرب

 ۱ ندیسعلوسرو یدتا تودیاعسندراک لوا یرتنارمما ترض

 | یسبعلوسرلوا نوچ ردقو لستق هلوسر هدنبهذمالقع هک رکیکج لا
 یدشا بوعلاق هغانا یدلبا هدهاشم یشدلوا هرزوا لاونمو لاح |

 ندنس عنب یربندیلدباعاقسا ینبرلشحوم تالک كرلیماش نینمُولاربعاا |
 لیبقت س بولک هک هدااح یکیدعت یدیغو متعهد ضغباو رب کا
 ملح لاکو مدتشا یکن ءالکزپ والد كن سو مدشريا هتنداس كطاسب
 1 مولعه انیش و زد ةو سود ورلبا ندنس یدعس مدروک ینو صو

 | متتسم قب رطو راشعا تلاض رح قب رغ ماش لها هکی دلاوا
 نوعع>ادحو شکا قثر یرلف دل واتالاس كاماععاو كرما نرمص>

 َ هدا اوون نغوطربارب هلکنسیرار اس و ۳ زع اتو رام ندنعورکیدس

 ا كلاس تناععاو نینمولا رعاو یفارحا ن ديععسد قا رط لا هر وام

 ۰ بودنااشا تاساحاقر رسم نعل دلوا عود عراش قد رط یرافدلوا

 یدشر اهن دع كن هر واعم تابا لوا نوحو یدردنوک هماش یتاسالوا

 هلتلاسر ېب یسبع د رح لواو یدتا بجا بواوا نوزګو لوام
 1 یتیلبو د سه لوا یکشاک یدتسا تولوا ناعسد هنگدردنوک

 هرکص دنون هبواعءو ر ديا صب رګ هب هبراګو هع زا هلم یناو

 : ۹0 داون یتوعصم كس شکم یدردنوک هتفالخ فود هل وت کم ودنا ۱

 ۱ سو 4 الع لات اف اهطصوم لودر ىلاعلىراب ترمع> 1

 كرمضطوا یک فارشاو و یدر 9 هلا سر هن داع

 یعهاو یوقا كناوعا لواو یدشلق صوص 0 رهاظعو تنواعم 1

 هدن رلعس *لرلتا تودنا لے کس هاچ راز[ - نسو رل٫ دا گچ ءال الا

 لخاد هنرلتب كرلنا هلها رکاو ربج مالا ةبقاع ءارى فقوت

 یدبا هدا ز ندک دحق نالو ۱ هرلنا دل زایح نالوا هزاع كنسو دل وا

 رد ع ی رم ۷ سو كار ج4 هایع ی

TEES ۳ ۳ 
 | صید



 < یه. $
 كنس یا ات كدت | تعاقاو ارغا هنلتف كنا قعاجر و لدتا زب وك

 ادای لوزعم یکید:ک ندشاصاو ترن اکارایدتسا لستف هدک هلګ |[

 یرالاق كاع الا کر دلوا لدع دهاشو قدص لماد هناعدمو و ۱

 عومطم ندئم ر د رلشلوب ماظتا هدنکلس كراصذاو ناوعا كس ||

 كتعاجج لواات نسهردن وک هما مب یی ران اق كلاعع هکر داوا مدوصمو ۱

 رهخو مش هدرمغلارا الاو مرتسوک هرایدنک ییبرالاسعا یازج |/

 كمولعم جدو ) ر د ککرک هسالوا هند یرغ ندربنو نانسو |

 ردکر ک منی بلط هدامسولبجو رګ ورب یتیرالتاف كتاب هکنوساوا
 دوخاو مدا لتقاب کس جات نیک سعی دعافتو ریصعت هدبلطو و

 لحا رم یطو لزانهعطق لو سر كن هب واعم نوح وا لوغعم ہد لط وسا

 یدلو داهیسا هلت داوس یتاق الم هه>و هللا مرک كنشواا ما كردا

 فقونص هداما هدس هرس هطساو حالصو دهز نالوا نددنک و

 کردیا ت داش ن هکیدتاهدلکن یانثایدلوازارفرمس هلتفطاعو شزاون
 قالاو قحا ند بم هننکع تفالخرب رسو هن دلقت تفالسخ "«دالف |
 كي مش اکس یدحار ےب هدنطابو رهاظ رخافهو بقانو ردقوب هسوک ||
 هلادادب و لط 3 هلع یاد هللا یطر ناعع هکعروا اما ن

 كس یهناهب وب ردشعزوا هتفلاحم اکس ہک هب واعو رد-ثلوا دیش |
 رد راع هدنماما رصقو تفالخ هتع ایلاح یرالناق كناعع هک ردشعا
 | بوروک تحل ص مو ل ودع» تاک هدعع و كلربما ت سطح 13

 هارو عفت ره هتف رابغ هدقلارا هسرروب میس هب هب وام یرانا

 یدشا هان تالو هاش رو E قلوا عطنم تعزا- |

 هب واسم مدردیاروصتن نح ه6 روزو لع هللتع هیلح نس نی |
 كرنا ات مدیا است اکا یرلندبا يعس ئات بک نوک رد رب ٩

 راس هک ر دلوا نالوا بجاو هپ هبواعم هکلب هیلبا یکح هدنصوصخ ||
 دالوایدن هرکصا دنا هیادا تھر اکب توداتعفاوم هل راصت او رحاه»

 زهدیایوعدند رل دسوک نالوا مهتم هلبا یی كلاما مدیا عج ین 2 ءایلواو

 لصفومکح هدنرللارا هلررجوم فب رش عرش جد یشک نالوا هفیلخو

 كن هیواعم دکیداید ریما ترمضح نوچ هرکصل دنوک حاقرب و هروب
 و وک 5 يۇم تاوج هر و فارهاا تصخر هثوسر |
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 ینوصم كب وکم لوا یدروب لاسرا هب هب واسعم هليا لوس ر لوا زا
 یدلوا اع ع العطا هوو لصاو تولک كب وتکم هکی دنا وت :

 تااکحرفاو ندوال>ا مراکعو لاعا نساح ةف هنع هللا یصر ناعع :

 ردلعا یاح تیفیک كسک ره یاءدو هناعسقح نسشعآ ناب و طب |

 قالخامراکمو لاعا نداح یک كکبددمالا سنین هدناع رکا |
 یدلوا لضاو هود تجر راوح  اع هدلاعک ریش هسا ررفم ۱

 رر دشر اک اهلاقرطنعاو هوجو نسحا ییلاعا یارح كنا لادا قح

 ها فصتم هليفالخ كق الخا كکدنا کذ كنس ناعع رکا |

 ترمه ردناناپ ییادتماو تح صو ناسحاو نده وم لوح ںائج

 هک ق نار ا هفت ده هرکصا د وب هاا تجر کا نیجا را را

 لسو هرلع یاس هللا لص تالوسر نرصح را دراعم هک هدا یادتا :

 یاضر هدابلوا بوک ندشابو ناجزب یدبا را شع دصق قاف

 یدیا رامزان هوو هدا یوادع كنربضطوا بودا ناعپو ده ع

 نو>حو كدشءباتعوا وم کا یجدزب تودیک لج نوش ترەح لوا

 هنب ر قمر کشی دتا صالخ ند هیلب و تع لوا یز العو لج قح ||

 5 هرامز لواات قدالوا ]و ندای مهره نو هد ا توروتک ۱

 ید رب یدروب فا رشت هر ھا دم نوحو دلو رومأم هل رڪ

 لبا راسذک نوجو قدلوا لصتم هرمضطوا بو دا كرت وله نطو |
 ن :دیعیپعوا fr بلد اادق دنا وب ییاهحو ناح یدلوا روم ملات

 تخر هللا یریشعت بربض كرافك هدنسارغ ردن بلطاا دبع ن ثراح ||

 هرج مو یدشاا هب یادواح یارس ندا ناهجو قاچ

 مردار و یدګا ف دامس تب یس هډ کک دحأ بلطلا لب سم نا

 هلا لوسر نرصعح جدن یدشرا هدا ېس رع هد رح هل وه رفع>

 بوأوب روضح فرش هد زاغعو كراعم هوب لسو هيلع یلات هللا یلص

 هساحهو مد ر ھه رب یداهتحاو یس تم هدداه> صا

 شاوادیهش هدنر تاکراعملوا یکشاک یدیا كع“ را هت داش مدوصةم ےب

 ف دعهژاب تالسا مو تابتاکم هلوعم وب هب والثم EE 4 ۳ مدیلوا

 | بعاو مدیاوا صالخ ردششرباکب ندنس هکتذا لوشو مدیا هلتروق
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 هل وادعو ضب هر هن الت ءافلخ هدهمات لواو نسراز همان اکب هک دا

  بودیا كولس هلطاب قد رطن هک ال و اشاح نسردیا ماهناو بیعت یب |[
 | لمأت مکیدتنا هدنصوصخ تع هراناو لوا شعوق مدق هشاوغ ذیداب |

  ردهراکثاو نشور هدتنف لاع قاخ مرذسع نالوا قفحع هدرمخأنو |

 یسدقا حور لسو هيلع یلاسعت هللا لص كنافطصلا دم ترضح و
 مالسا نایعا ه دنا تفالخ هدو داوا تر دو ة3 ض وقم

 كن رجاهم راصنارل دتا فالستخاو فالخ مارک ناصاو

 یا راد( را مکنعو رممااتنم ) بولوا یسار هتفالخ

 هش راد داوا یلواو قحا كرل یدک هتراماو تفالخ نیرجح اه |

 لوق نح راصنا «دنراک دتا دارا هال نیهارب و ههطاو لئالد |
 ۱ دا ا و اس دننشالاخ ك اه اا
 EOL رق هدادمتابنارکارلب دعک ندنسادوس تغاختو دانعو |

 اکا دارا ید لوا نامه جدن هسا ارم ند هضراعم ضوعهن

 ندا لج ا سو هاء لاول هللا لص هرو ان مرالیق م رە یس

 هلداصأا * هد در la واممیا معحاو لا ناف او اس دّتف الخ كناو ع رقآ

 باتقآوےمھ س 1 E )كکسیاردیاباتجاندهریاکمو دا نع بودنار طد

 هکنازرک # اشجاردجش سل تساضن م نیک # ف-_ثکنعو ر دوش |
 | * اصن رم سفن نامه تسافطصم یا # ؟هدینش یسفن كف صف |

 | تیفحا مب هس ولج هندنسم سو هلع امت هللا یلص كنانفصمرکا

 لوس رت رطح هک تیالاوس هسداراول ههبشوكش كنس هدع ولواو |

 E كنس هدد دلوا لصاو هج ازا حرا تجر راوج نیا ٤لا تر

 هک هدراکزوروب یدارل-ثعا قافتا هتعس اکب سابع مگ مب و نافسوبا :

 هژعید و قس ؟ند هل اههطروو هکر دکر ردنا وا مط الت هدننف حاوما |

 بسح لاک هک تعاپهیاعدموپ هز ونس هرردسشرراهناجت لحاس يکناب
 نوو ری ندتءوصخ قد رطواس رد رسو اعو

 هلع اسو لکوت لابهک ی 1 نسهب وڌ ندکشاب یترخاغمو مر لی کاو

 ندندیق لامار و طار هب یهلا م ؟> و هک هزاورپ

 ردسک وص رواوا رفتم یم هطو نوا هکندنت امن اسدو رولوا صالخ

 ن رک! رکج لا ندنا ردیبک هم نروطهش زاغوب لنهدیا لک ادوخاب و

 ہہ هک ه:فالخ #
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 ندنلط تفالخرکاوژ رد ر دصا رح هتان روا بلاط هتفالخ

 ت اه.ه تاهیه راردر افروق ندن وم مرولوا هدا ےک بوکجلا

 هوم یلغوا بلاطوا هداز ندنراقدلوا یتا شەن را هغ كئ رانالاّفطا

 كمي ءاح هسابا دواک نرراکس ندءواع لوارکارد_ثلوا ملطء ۱

 تاکید ددعا بیغرت هناتف كناعع قلخ اما نسرر د یک قیفد ناعسل ر

 لاعع ردتلاسر ناتسد*هرغو توبن نیل ارق یسل رب ره هکیم دنجرادنزرف

 یرلنوق كرلنااما مدی-ٌثمردوک نو2 ا عفد یموص> هاب و ینارس

 ر یناعع هب واعمیا) نسو ی دالو ادعم بوي «هدیاتمواقم 4 یهلا تردق

 ییلطی رایت اه كا بوروط ی دعت لدتک هکع ۶۱ تموطح هاش ںودہا

 ی :او لزاعع هدلا تعیقحر ۲۱ نس رايد ااو تکلع لوص> * هلیس و

 ام رفنالوا قیاطءهرارغتءل رس مباتتبا تعیاکب كسداردنابلط

EY! 

 نینمولارمما ترمطح مالسسااو نس هدالع هدنعح كتعاج لوا هيج وم

 .دنسلج کی واممو یدردنوک ا یدهم نا رط منو
 یسضعب كراتاکحلوا یدلوا رداص رزوس عید و بی ندحاب رط

 ردروطسم هد راوت

 4 هللادبع نت رب رج هنع یلاعت هللا یطر كرا ترضح 2

 4 رولو انا ییددروس"لاسرا ەناقەر واع لګ ¢

 یلاعت هللا یضر كلام هکر درلشم ونک فا مهجر یرایض دریل"
 هل دبع نیر رج نالوا یسلاو نادم*و لابج ضرا هلا یم هنع

 کالذک ویدلبا باطنوح ا كا تعبهب یدنکر فات ترمضح یب لګ

 ید یسفن ثعشا نالوا ۳ ناجاب رذآ تبالو هل ام رف كناعع

 هرکصت دلچ ترحرلت |نوحی دیش ثعا,دوعد هل نم سج ن نوعا تع

 یتدحایرطو رل .دلوا زا رقارس هل ا تقال اا لفت توک

 نالوایراح هدنراارا هلا هب واعم نواکورک ندنتمدخ یلاسرهب واعم

 هنصاوحرعا ترمو> هد: ولوا یدلو صور« الح تروصو تاک

 تلاسک ویلق تواس هر واعم هکر دناروطخ هک رطاخ بودا تاطخ

 هل وشاماردک رک هعالوب ماظتت اهنکاس رند ا تە ەز هلیساصعدم نار
> 



 < هد
 ندنباحصا سو هيلع یلاعت هللا لص تالو سر ترمضح هکم ردنادامع |

 تج ںواک هر ھڈح ام ماعم هاکناات مردنوک هم اش هلا تراس ی ر |

 لوت سمهن ربع ر رج یعوه ثلاسر هدسلح لوا هایق مزل میا هلا ماقا |

 نک ےس رو ني نییعت ی نکیعادوب هتمدخ لوا نيم ول ارم اا ید اںواوا |

 مه واعمو ردقوچ مراشعو راقع مب ه دماشارب ز ردبس انمو لوقعم ۱
 سلح لوا ازواج ندیم نالوامید باوصو زت ندمزوس |

 یرب رج هناا سر هب واعم نیئم ولا عمان ی دارن ثا كلام ندنراض>

 رداکدلاخ ند هلهاسمو هنهادمیی رشه لر رحار ز رک كم ردنوک

 نینولارما هدااعع لداوا کالامیا یدتا تولوارختم ندزوسو رب رج

 ندنتموکح نادمه نورسوک هلهاسم نس یدین#عا توعد هتمدخ نس

 هشذاعو رب زو هممط نیب مولا ریما تریضح ه دلاح یکيدعش دک ج لا
 ترضح ندلحا ینیدلاقكنر دف هتفلاشیدلوا فظهو بااغ هد رارزوا

 كکلام ههحو هللا مرک نيم لا ما داوا لخاد هاچ لظ كريما |!

 میاصد و لئالد رهاوج یتغالوق كررج و بویلوا تة هم لک |

 مر ینابوراو هاناح هب واعهرب رج یا یدتا نودیا رابنارک هلظعاوءو

 ۳ و هسرولو اف شد تاجا ی رش یک اتا توعد هز رد اتم و تعءااس

 رب رج هلا دار ایراب یرلتخ نالوا مزالىدارب ۱| هذ رزوا ثاالاو تلو

 هراعتسا ريس تعرس ندءطاخ قر یداوا نيڪ هتلاسر ماش نوح |8

 بو دنا لحام یطو لا عطذو یداوا نایات هنو ط ماش بودا

 بودا ماعا هدمارتحاو مارک ا اک اهب واع ءى داوالخاد هتساګ هب واهم

 تة شو هار رر رج نوچ رلید ردنوق هعیف ررصقر یناات ی درو,
 ندر رج ندلوخ د هنسلح هب واهه یدلوا هدوسآ هدءاقم لوا ندرفس |

 نایعا هکب دی لوا ی دوصعم نده« بلطلواو ی دلبابلط تاهم

 نب رلقدلوا دماعم هب ن دتل و تعفاوم كماش كلاعقارشاو

 فارطا یطح“ نلیج رشه واعم هدنامزلواهک وب لاحو هدا مول

 نوحو هملیا اوغا هنماطیناق نا هع یب الخ ا هکیدیثعردوک هدالب
 ردرلعننم هلا یدنک هد مما لوا یلخ ماش هکیداوامولعم هن هب واعم

 امو) طم ناعع هکر دق و كش جج دن E مجچ هد روض حین یتیعلخ ماش ۱

 زس هدارده ۱۹ هزس هدلاح یکیدعش پدیا لوتع» |

 4 راز 3

 بسم ۰



 سر
 نوح بلط بود. و ی e 0 ی 3 دا ج د رلزا ۱

 ند رلخروء ر سو ی روند فتح وارا داوا ن اتسدیش هلکنا هدناعع

 2 توراو هماش ي2 هللادنع ن و رحنو> هک ردرل ثع د یرلی صد

 هر واع یدر د شر اهب هب واعد نما غ كشنم ول اربا نددیعوو دعوو كنج

 یدلبا تروشم هلارلناهدباب و بودا عج یعاباو قارشا یدنک

 مآ رمنبیدتنا نایفس ییانیدبتع یشادنر و كلوب واعم هد-ساح لواو

 هب واه ن دوس هدا هژاعتساودادعسا ن دصاع ن ور ه دص وصخ وب کردلوا

 | هک و ینوع2۶ یدزا بوت کم هصاع نی ورع بوروک نک“ یآروب
 : یکیدتنا ران هب هشااعو رس زو دیلیط نوڪ اوا تەب بااط یان ىلع

 : رک زوو هلن ام رف كنا ىلج هللا دم ہن ۳ رحا لاحردشلوا" رکع وعد

 ر دلو« امر دروص قم کا ڈک هدقعیآر كنسرءراکو یآر مزب هداب و نو

 ۱ تاوض یار پس زکات نس هروسم یازرا اه یک یک فک رک |
 هب ی دنک هب واعم هکیدلت 3 و> صاع نب ورع ز هدنالع هلیساضتعم رک اه

 زا بوتیح ندیطساف هلبا هللادبعو دج ی رالغوا فقوتیب رد ا
 | دیواعمهدنواخرب هدک دتبا تاقالم هاو و اعم رایدشربا هماش هل ها لا
 یدتاروهط رز هیصق حاق رندروها نالواهور م هر هدماناوب یدت کا

 | یدچاقهنناج هرصإ بورق قیدنبندر ادنز هفنذح نر د هکوبیسب رب
 || هرارواكلک هزعرزوا بودا عج ر کشا مور مصیق هک ردو ځد یس رب

 | یهللادبعنرب رجبلاسط یبانبیلع هک ردوب دیس ریو رارید شعا
 | راذوسلواراح هکنج هسراّزع |تعاکب قلخ ماشو هپ واعم رکاتوردنوک

 ۱ تاط رد)هس را ی اررف كلعوا هشذح ىدا صاع ن ورع سعد

 ندنکیدتبا را ارد كنا لاو تد وا هبف هسررمک لا ارکاردنوک+ تعاجر نوا |[

 هرڪو موررص3وردق وب ىاعحا كس راررضاکس ندناک هلوا نکع |

 ۰ مورنالوا عج هدکنبالو ار ز ردلک د وا هل واوا هشپ دنا هدا ر د ندنس

 ۱ كنب ندنسمصیق كتا هطاصمباب عرق بودا ماست کا تب رار سا
 ا رد هدنصوصخ بااط یان لع ردراو هک لاکشا رهامارواو| نو« هلذاح

 ٠ یسحو یس روماهه> و هللا مرک یااط یا ن ید م السا تام لها ار ز

 ١ كل اشما كنس وزرواس باغ هد رز وا كس هدا.سا کو یتوروعو

 ۴ كلیع e Eta ۰ : زردی فر هنش>ربولیصعت كنا هنن رزوا



 مچ
 ید رفاو یداوا یعاس هر دف روهطو یدا هل قافلا كاع 8

 لاشاخو سد یففاوم بذع برشم بود | لاهختسا هلل | لاتح هدعاج ۱

 نیهاس هد لع كالذم ءم ید تا صاع نب ورعیدلیف ردکم هلتفلاع |ا

 رده طعم هعقاوو قدصو ی رلادعم كغددروب ید-#ا هب واعد ردق وب ٣

 بور و هولج هدنسالقح یلطاب مما هدنرظذ قاخ هللا هلیحو رک ناما

 ءارظذ هدتسایک طر 9 هک هسوک یب ؟ :كتتس مسرلبد رکآ مردا هرس

 و ۳ ا فاطاو مدال پورو بر رد ردقوب 1

 9 ا رداو هغمادلا هله جور یب نس ید صاع ن ورع

 هندناج كنا یغالود د صاع ی ورع ماب وسزوسر ات توطاکب یکالوق

 یعالوق نوگتیدیغو هو یز ندنسو دن ندهناخو هکمدادلا |

 كي و لدک هدبا ول هل« و و ییهناهب و رذع نامه درب و هع عا مب

 یناهح کالو اهر داق ندهنروایلاطیبان ىلع هلو غذا ا لوا تهجح

 س ءص قعاص ید ید یدتا صاع 3 ورک م هروتک هفرصت تک

 نیم ول ارمم | بواوا را هلکنسهدص وصخ وب هکر دیم وله كلاع قاخ و ردراک

 هلک:شراحات 5 ردعهذیفاخو ردع> و یداع راز راک و تار هلبا یبع

 قلوا تیات هرز وا م زطاح یاضر ى چد ن“ مےسرواوا واعا تعقاوم

 هر وادم نسک رک قوطلوذبع هدبعح یر E نالوا ع ولطمو نسک رک

 كل دوصعم نامش ردوو هش ام هدرل.ث نالوا ك واطم كس یدت |

 هندنالورمص نوح هکر دلوا واط م یدعا ورگروب ناب یبلاطء نالوا :

 هب واعء نس 4.5 لس اکب هل اب وساعو تافاصمییالو لوا نع.هلوا تالاف 1

 اک یا بوک لكنا اک هفرصت 1-2 مب رص هک هدتفو لوا یدتا :

 باوج ورعردنک عرب هدنربارب مگقارعیبالو مصم زالواقءوطیازرا |
 کد صسصعع هکر دل وا نالوا ید هلوا كام اع یلکود ن و> هکیدرب و 7

 رل:ضءب) یدهرب و باو>اک ابواکنارک هه واعء زوسوب هلو صوصخ |
 تڪ م: قلانارصم هکر دی د هدشاوح ك4 واعم صاعن 9 یدتا

+ PET 3 
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 رولو! ہرکصذ داوا هدنکفرمصت تح كنس ملاع تطالش لوا درست
 | هرکصندق دلوا بااغ هبااطیا نب لع قاوا هدنکفرمصت كنس تطالس

 | ددرو فدوت هداوبف ییاوسم كصاع نب ورع هب واء«نوچرولوا روصتم
 نوچ هرکصادنوب یدتک هنازم یدنک بولاق صاع نب ورءیدزتهوک |

 كن هب واههوییساعلا كصاعن ورع هرزوا رر ع لاو منافس یان, ةع |
 نوح وصخ لوا ںوراو هام هب واعهیدتا عا شا نءانتما ندلو,ق

 نوعا كنس هکنسهزالوا نو:میدتنا ودنا تعالعو حب وت هبدب واعم ۱

 لاکیک صاعنا ور ندتنطاسنالوا مولعمان یلوصح مدعولوص>

 یبینکرب نالوا زات ندنامز ءانا هبایأر تبابصاو میدن نسحو لع |

 هب واعم سد نس هدا ربت امرقو عيطم هکر دنک هیس دعو یأابا رم

 یعاعی ور# نوک یسارپا هلبحوم یدیداوص مالک كله تع یشادلرق

 تاو دچک ۵ش رب یارم>حاو مد طد ارس بودا توعد هثساح |

 1 دیک ی هدعوو و یدلف رورسمه هیسهدع و رم گود نر ی رطاخ

 ا هیواع» هل رطوب نوج یدرب و هنیلا ك صاع نورعبوزاب هماندهعرب نوا
 هبواعم یدلوا مکشسمو دیسهدادووتدک "یاب هدنراراصاع ن ورعو

 هدعفد ینیداکم كيلاطیبان ىلع هدلاح یکیدعش هکیدتنا رابتش-ا ندنا
 صاعن ورردن بناص میدن هدیاب ولو رد هتسا هن ن دارو طخ هکب رطاخ |

 ندندناح تبلاطیان لء نالوا یزنهد لاه> قلخ هک هدف و ول یدشا

 | ییالخو هغلا تعیب هردو هنيا دبع نی رب رج نالوا یرمهپ كنأرة لها

 || تفلاخم هن را كنا ردشاک هكا توعد هنتسیابم كيااط یبا ن ىلع |ا
 ٩ هک راهد بودنا قافتاو رارق یریاک او رغاصا كماش رکم ردلکشم تیام |8
 | تلصع .دلاح یکدم ردشلوا لوتفع هلیصد رصو اوغا كنیلعنامء |
 | ردقاعتم اکا تسار كماشلئابف ہک طه لیجرش هکرد هدنآ تقو |

 "| راد فرطو كنيعم ندغارماو نایعاو نس هدا توعد هکساح یا ||

 | فاتزو هدرااوب نکیا رولک هکسلح كنس لیجرش هکنسهروب هرانالوا |
 هلي حرش وهلو ادیهد ندص رغ هبناش هک هلعورب ورهدیناتاق العاکا هدنرلشاب 5

 حینشرهاوب و یدبا هل هلبایرالتاق كناع بلاطیبانب ىلع هکر هید |
 یلی> یش لیچنلا ی لع هب واهم سپ ردیسب رب كران دبا باکترا یت ل عفو |

 یسلان دب ز ندرلثلوا هدننهدرب ز ندماشنا.عاو یدردنوک مدآ هروعد

 < ۸ # هک ثلا #
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 ن :رجو یلراطا ن قراخحو یورع ن بئاصو ییاطرا نمشب و
 رشت جد ندعاش فارشا ادعام ندرلنو و ید نئ ساحو یکلام

 )روک ذات یدتا رماو یدردنوک هرالود یکج هلک كلیجرش یرهسک |
 رر یرزوس یراقدلوا رو٥ أم هرژوا ررح لاوثم ب ولا لو تال رش ||

 ند همانع هنسلا لیخرش ید ماش سر نوح رلیداب وس هلیح رش رر

  تواوانورگو لولمو ی دابا داقتعاو داععا هنق دصیدتشایرازوسو

 داععا ھت رالوققدصیدتاو یداوالخاد هساح كلو واعم لانصء

 یراق كاع لقوا بلاطوبا هکمدتنا عاتسا ندرشک عج دتا
 تلد نس 8 دار دما تعج اکارکا ا هب a شعا ٽهڪ و ۳۷ لر

 کم دیا تلاع ها مس ن یدتنا هب واعم مر لا هح رروسندعاش

 ساعا لیحرش ردوو هان و طعم یربغ ندزمسو م کی رب رس

 تعاود هل ر رب كءاش لهاو 1 یهالادبع ن رب رج هکیدتا

 هب واعم هدنا مالعا ن رلعاطا مدع هلاط یا يلع بودا قاعثاو

 لوا زب هدٌنلط كلا هک دو ص مو یدتا نورتسوک فقوت هدصوص> وب

 یدعش زملوا قفتم هلمزب هدیاب ول قلخ كر اب دوب هکر شرا همانا هدنفو
 یتناقناشع قاخ هلج بودبا رود نعوجچ كماش دالب هک ر دلوا نے |

 كن ه واعم ليج مس سد نس هدا ت وءد هک: حب هرزوا كعا بلط

 ی رارطاخ كهبالخ هلج بودنا رودقشهد تافا ص مو یاو هلیتراشا

 . ےلط ينام بلاط یا ن ىلع یدتاو یدلبا هل اما هدوص۶۰ بوص

 قحا یدروتک ه:درصا تش س دا ااغ فا بودا دیهش

 رد هرزوا كعا هج وت هبناحول هل ینارک کشا الاحو یدلاق تءالوو

 هنعفد یسالینساو طا كنيلعو هدبا لاصیتسا و علق هل اب یرایماشاب

 اک ا راح حالص لس یدعا ردقوت هک كر یوو ند هب واعم زا

 بوراو هتمدخ هب وام نوح ایلطیناقكمولظم هفیلخ هکر درصصم

 ندا ع ونو لیحرش نسهلوب ترخ اب اوو ترعات سه دیآ تعيب کا |

 تاحا هند و دنا روزو بد رثر تاک كلا ماشقیالخ هکی دلب وس ردءلوا

 كلب واهمنوح ایراراضح-او رلددتا لاغتشاهلاتق بابسا هه ب ودنا
 دمالسالا ةف نعد ماش ناکس تعبات ربخنوح راد دلوارظنء هن امرف

 تیک هبهفوک وریک هرکصندم" یدنیا هبل هللادبعنب رر رج یدشر ا



۱ 

EE 
 ge e دما مطق ندنمبام درا هاش کتا هلاط ا 0

 لدکی هدمولظ» ةةيلخ نوخ بلط ماش قلخ ةءاع هکنو-اب قیفعلا
 هدایآ هلاتقو برج نامش ردرلثاوا 4 هدتفلاخم هب یدنک بولوا

 لج هللادسع ا ر ا ردشمک ندنو و ندنا شا هکنوسلوا

 تودناهجوت ھ: اج هفوک بوژود هرکصادک دتر :!یذوت هدماشیانرد

 يلع یت الاح تیفیک و یدراو هتمدخ ههحو هللا مرک كۇل ارا

 نوڪ#ح ادخ نی ول ارمما یا ید تیا ریش شا تالام هدک دا ض رع لیصْدلا

 كهاوطد دوصهموب دب ردوک دش ر كرب رج هتفرط هب واعم رکا

 ىست r هعص هلا وش ین زاغود كنا نوی درولوا لعاح هرزوا

 راهظا هک هلیحرهو یدیاوا فرطرب هیلکلاپ عازن داوم بولوا مطقتم
 تقیفح كالغوا دابکالا هلک اواو مدردبا لاطباو افلاینا نی یدیا هدیا
 ربعااب مدرروشود ندرا تعا د>رد یناومردیا مالعا دماش لها یلاح

 یر, رج هالاسرهب واعم هک مدیا ضرع هیانک اخنهدلاح ءادشا نیما

 راکوب ردیش ڪر دایقاا فرضو دایقنالا لهسرب لوا هک هعردنوک

 شبا رب مهویدروک یآ ترد هدنناق هب واهم ودیا دع لهس یهظع
 ندنتنلاسرو كناو یدلاق ب ونلکا هللا قی كن هیواسءهم بویمراشب

 ررجیدشربارلللزت هلودو ند نایمویدشود رلالخ هلو كالم روما

 نارملد یدیا هردنوآ یف نس ماش نیمو ارم رکا هللاب تالامیا یدتا

 ازز یدرشرا هب هی یتوک كرعهلا یرربشمش جز كم هاش ماشا !نو>
 هنایزو ی دتا كلام رردیا دع نددس هلج ی رالتاو كناعع یس رانا

 كس رک | ن وععح ادخ كح لا ندراهنا-سفا هلاک دوکو ن درازوع

 هلی هیواعمو مدرریو لصيف هرزوا هجو نسحا همعموب مدیلوان هکیرب

 یدرولوالاع هلبا مدیدباوص منباهرکو اعوط هکمدردیا ین اکدنز هله جور,
 دراو فسلآ نس یدرولو ماستخا هلغلب وخ ورم یوکحو تفلوو

 لداوا هته رو هنکنرینو قدزرپ تاک لتهرایمو لدالکا هد هاش تدمر

 قب كن هیوامم رخآو لوا كدلک بونود نزرسعلوا لات هدوصعو

 ترمضح ا ءاد هکر دون لد اعدم وو ردشلوا یل ورم هکر كنس

 نس هب هب وام یدتا ۳ رب رس نسردبا رب رقن ` قاتا كرلنا هنفالخ كرما ۳

 ) ا هلوار هاظ كتا 1 نسحاب ۹۹ هک نو

m7 
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 رج س ردا ۳۹ ۳۷ مگ رب هرکصذدک دتا هه ا هاکش وب

 نیئمولاریما نوذهتحادخ یدتاكلام هو یدلوا لعفنم نام ا یکیدتا

 دا _ او قولو هرلنا هک یتعاججرب والم نسو نس یدباهریو تصخراکب ||
 هلا هوا دات مدردا س 1< بو: 9 دنا هناخر یس هلج رداکد راج

 مدنا مرا فیج ر ندهناخلوا یرثثا دکل وب تیاها رج رب نالوا

eناهنعاتسا ودنک هک وا نات ب وا وا ِك ایه ندرزوسوب روا  

 بوق ند هفوک ن نسکع ابلطت 2 فقوم هلتعا جر 1

 یدل وا ناور هبناح هی ردا

 هل رها كنهيواعم واوا ناور هم اش رعن هللادبع #۶

 رفن حوا ندمارک باا ندنفرط ۵ واسعمو بوح هره

 < رولواناب یییدثوا لاسرا یر توعد هردو

 | لوتقماحورح هنع یاس هللا ی ضرر ترضح هکیدیشلوارک ذاقباس |(

 یکی رس كنولواوا هد كنب هنع هلا یر هللا دع ییعوا هدقدلوا 1

 نمره هدقدا وا هفیلخ ناعع هدعب بودا لتف یتا مرههلا نط قالوا |

 لطلعساسعه ۳ نا ره رو مو یدیسهری و ند)الا تب ق كا |

 د:سم ںواوا دیهش ناعع هدهذلاخا یدرروگ راکزور هدرا هبا ج |

 یطررگ ن هل دع هدک دا سولح هنع یاس هللایصر ىلع هتفالح |

 لیلا محا قمل وا ہذخا وم نوح اصق كنا نمره امهنع یاسعت هللا |

 بلعلایووو رسل و رور يهودو كناه واسم ید.تهراو دما ٤

 ارادمو فطات تودنا توا هلا هللا رہع هب وا ته نوک ر : یدیسلوا ۱

 ی هللا دنع ۾ رکصذ دک دشا لالم راهطا هنت وف كنا ت سطحو

 هبباعم یب ىلع نینموااریماهدماعو صاخ سار هکیدشا سا اندرع |
 باوج هللا دع هادا دانسا هنرضطوا ناتق كنایع بولیق نوسم :

 ینتقولوب بیع هلهجوناکا نب رد زاتعو درفتم هللا یار تادیاتو |[

 یا دو ص قم ندنساملا وب ندنس كن هیوام هللا دبع یا یدتا |[

 ۱ یعاقا تاک 4 وا لدوعوم یا ی هکر دا وا نا ات تولطءو ۱

 و نیست و نو تو نو ست تن یا

 + اداو 3
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 ۱ 03 كماخ ق ہک كبلع تول را و هدن را ر طاش كشناداو

 Ak هماعم ول ز رود 7 ادرار ا هب واعم و هلوا
1 
1 

 | هصاع نورگ هب واعم ه رکصن رک دنک نوقناق ندا رع ن هلن اد.

 | هریاد.ع یا یونکوب یدیلوا یسوةروذ هر کا ۳ نیع یدتسا

 E هدهاش» یدیا نمروک هدماش e 2 یرعتا |

 ۱ یی رحاهمو بقاذم كناوردا را ها امه هنو دم ص ون و ی. رە: اوا تااط |

 تنلغوابااطوبا نوا دخ ىدا صاعنورضر دی | شن هدریرو طح

 | رشب عون "هله ةو ساو بسحلاکو قالخانساحو یاصوا مراک+
 دالب و ك ینیلع هللاو رد هداب د ز ندن دهم قلو ا طحت یآ 0

 نکل رد,داز ید هکل ردنیک ییدتافص و كهللاد.ع بر ةغدغ

 ردزشلوا شر" ندودنس»ه قبل رط 9و دون و ها .ند یراخزز

 رد دهرسنداهعو یداتاود نعت ا ;E داعسرب نیاحماو :

 قساوا نامش تفاح ند هتسلاشان لاسعا گیدت اوب زو زدزشعا و |

 صاعنورعو هبواع هک تاکو بو هری و هدناخ تمادن هک هدنفوراما رک |

 قٍالخنوح یدشربا هل رع نب هللادبع یدیشاوایراح هدنراارا |ا

 هرم ءاش هبهدعو یکیدتا رع ن هللا د.ع رلیدلوا عج هدعهاح دحج

 نینم*ولا ربما ترمضح نکل یدلبا رلذظعومو تحصن هةلخ و یدقیح |[
 نزم ەك م الکح تو هرواعمو هد نوح ههجو هللا م رک |

 ندهدوعوم ت راک هکیدع الاوس ندنا ه وا یدنا هعاشا ندرم |8

 لدوصقم هسخوب یدیا یک رادتقا مدعو زج ندماکن لوکس بحوع ||
 لج نداد ترمضح هگیدر وباوج هللادع یدیعایخو هدعوفاخ |

 نالب هدنرزوا ربنم هکمدعا ا حو مرشندربهفب حورو مدقروق هلالج |

 دانسااک ا یحابق ییبدلوا یرودیءب ندنا كيااط ییانا ییعو ملیوس |

 یزوسو نرکا مدیا مادقا هر داش مقاورمغ نیل وب هدسان مو علیا

 بذکم و مرام هدا د ید کیا نسو نب مدیلوا شا ملکن هدربسنم
 هر هب وأعد ىزوس و كهللا دبع قدرولوا بئا عمو تذعم هدنرخاو

 هن رزوا كن هيض دوب ی دل وازع ت تافتلاوماسدار ظذ دللاد ءیولکنار ؟ |

 هدنن وع تویلبا داتشلا هدیصر هللا دبع هرکص دک کن نوکح اقر |

 بس هل كناو نعد داوا لوتقم امولظم هنع یاس هللا يضر كناغع |
 سس تادا 17717017110139 ت ن ن ن ت ل



 هک ۸1۳ ۷

 هدیصد لوا یدلبا نییعلو خب رصن یس اسا کک حاقر ندرلبلوا

 یا ب وا وا ش وخ یرطاخ ندهالادع هدقداوا یعوعسم كلوب وا-»
 هاو | لوتعم هدنیفص ترح اتو یدلدد رارذع بودا توعد هنساح :

 هح دم هواه هدنلالخ لاوحاو و 2 دا ییفطاعرطدروظام تنورواعم

 اط ین رلع | تعب و نعاطا هب یی کاراتا توردن وک ب وتکم هنعاخ ۱

 زرو ییانءوبورع یدلبا تروشمهلصأاع نورع .دنصوصخ اعدتساو |(
 تعالوا ارز زالوادیفم یب هداف هجر دقت تاکیدتا هل وایدت |بویعا |
 رم هر ل وخد هنا حتی رلط ك :لاطیب ان لع یسضعءد رد هفرفجوا :

 یا نا لع هاك ماو بوت کم تنم درع رلئاو ردرللوا زا رفارسو 1

 رولواهداز جد یرلت دنا هو ت دلا اک س هکلبررع ارت قتمدح كلاط ۱

 هلل وا ناعاس 2 ۹! نحاع رلنا ن 3ا رد راتسود كاع چد ها طر و 3

i NE ۱ندقلخ هدر ۶ ی هج وا) م هخ راد  

E :تیک ناسهع هردب رلتج احیبع و  

 راو كغ رو ليم هغمزا بوتکم هتبلارکا نمەدبا كب ر تدوم خو ۰

 نودا 1 وا یررم یراب هد س رایت وا یسهدافهک زا ےل وتکمرب هاا

 ETE بوت کرب هنسلاها هنن دم کصادتروشم م دهن رای ی

 یرلم و ه رزوا ناعع ادل هد م اا هکو یو ص۲ :

 عالطا لاح نقیفح هدا لواو مدیاکد « 0 دد دم نەجركا 0 ا

 هلق افنو قاف د لها بلاط نان یلع هک رد :شورو رهاظ هرزمماما ردقوب
 زدشع اد اهٌءحاو ی“ يج اد اھ مج ب رب هق بودا ف هنا :

 ردرا داوای هم ص اوخ كءیلع یرالداق لللوتءم مواظملوا نوک و. شاو 1

 ی رال اقكناعو مد !بلط ناق كناهکر داوا مت ء ز عو ع یسلو كناهک نیو |!
 یصاص طا ارم هسررب واکب یرالد ۳ لوا لع ر ڪا متسا ندیلع :

 هنر وس م یف ال صاو ما ضرع هلا طی! نبا یلعو مرو- که شرب

 رکاو یدشلتف هلاوح هنروشم هذع یلاس.هت هللایصر رع میکتن لق هلاوح ۱

 | نوحمدنالاستفو برح هاکنا هس مردنوک هاو مب یعاجلوایع |ا

 كصاع ی ورع بوتکم وب هک راد بای یدشرا هر هندم لها توتکم وب

 صاعن ور عو هواعء هک راد زاباوخهرزوا ج8 وب سا رد ازا هلو

 یاط> $

 ت



 هک 1۱۳ ۲

 توا ءم ندر ق> هیل وا ار ,ز راش:"ود هب یوق وهسو میطظع یاط> ۱

 دیواعیاراو ییسانم هن هل لک اماكن و كرلناو رار دا باط ترهاظمو
 هات تااسر ترموح ارز زرده رد شلوادازآ قیلطو ن و

 هک هک ندنرلهاک و مرج كش راک رشم کم سو هيلع اعد هللا ن

 9 ویدد ( ءاعذط)ا ناو ) یی یدروب قال طاقيلط هرلثا

 ی ورعیاورایدتا قالطا قیاط ظفل اکا نوصکنا یدا ندهو رک لوا
 كنود زس هيا عل دصا یز هرک صن دلو نسەهااض دتا مو ید نس صاع

 یدشراه ه واهم همان باوج و نوح زس هيف بطاحم ی زب هنالک یلاثما

 هللادبع یدتا تو دنا جوت هنسفن یدنکو ناشد هوتکد ین دزا

 هابظعیک یراصن) ٌهلسم ندحو صاقوییای دعسو باطل ارعنا

 هکر د مزال هل نکی اراورلیشک سو هیلع یاست هللا لص ندلوسر باتا

 ندرلنا هکر دلواتقو تحمصعمردنوک وتکم هناذاراو شاب وا كن هتیدم

 بود اتفراق«ندیلع یراد:؛داهسلو ات مردنوک بوت کم هل رب ره

 رگ ی هلل ادیع کر د-ثاکهدن و ۱ ےلیا توعد هج اوم یدنک

 لوا هرگن هللا ددع رکدد یشاد دنرفات ید-ثاكب ر ۳ یی هب واعد

 هتعبا تم یدک نوزاب راب ونکمم هل ن دڅو هدع-س یتعب هراوکرزب

 هب واع«ندنزوب تت بولو|علط» هیاحموب صاع نی ورع هیلیا توعد
 ندکهردنو ف وتکم نوعد هرولوا لوا عا ندراکو نس یدساه

 لصفا ندنس هک مهثع یلامت ہلا یضرهشبامو رب زو هحطارز كج لا

 ۳۹ ر رل چا رانا ت عاج لوارلیدت اعدت | تدا وه ندرلنارل د! یرشاو

 نات >او زارت حا ندتهقاوء هرلن اورلبدکج قانا هنمادتأرع بو الو,

 یافت تعاجر ندمار 1 باعا هک درا د هب هب واععامارلب دروب

 یا ن يلع نینم ۇل ارم ما دنت د اعس دهاط لواهکت هلوا نراقهو قفاوم ها

 هدا كنور واعم و ی دیاراشعا راینخا نتبح اصمو تسلاحم كلاط

 نامش و ییسها هقانوب او ءادردوباو یمود "رب هوا ندمارک تاککا
 ءان هر انعمول یدیغ وب ه- وک یه یرمغ ندرایس تردول یراصد ارم نا

 ه رعی هل اد. یکم نوک ایا | هشب .روسوا لصاع ن ورگهب واعم

 هب ی راصدا واسم ندج توتکعرب و دصاقو یا نادعس ۳۳ و

 ندنرابًاهداعس باثج هک,دناوبییوهفم لصح كراب وتکمو یدردنوک
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 هک ۲ :٩1

 تورو ندو اهم هدلط ناق كم وا طم دیهش ناعع هک ردلومًاعوع وبطء

 | بوتکموب نوج رهلوا قسم هترخآ باوئان راهلوا قشم ههاک رکشا |[

 : كيوتکم هر وا« یا هکید رابباوجهر "روا لاوتءوب یدشر اهر ۴ن هللاد,ع ۱

 تعیاتم یدنک یب هک ر د,گیدلوا لصاح ع الطا هو ھ٥ و لص او بواک [

 هنیق هب" نهونسردیا توعد هللا زاصناورجاهمو هکتنواس ءهو
 ندولصح تبصم و هاح كد وصعمكئس ندبلط ییاعع نوخهکردشسرا ۱ 0 ۳7

 وی یلعنینم ول ارمان هک ه-دالواكنظ كنسرکا ر داکد هند رب یرمغ

 هدنعاحوب مهاخمب رک اورداطخ تساغت نط لوا مل وا ك٥ کی كس بو دیا

 كسا رولب ندعي دلوا هرارواتفلاح هترضح لوا یملدلوا یوم |
 ۳ ن

 بواوا « راروا تفلاخم هترمضحلوا نیک هللا ذاعم ردلوا یداطر لإ
 نادم هک دن> رهن هب واعمیانوساوا كمولعمو لوا هد دانع ماعم هاکنا

 لبا ىلع نینعزلا رمعا نطاسملا بسام ار دعه راج قاناندلاتفو لادج

 قا زم كناوردعطع یردق كلا هدعالسا ارب ز ردارحاوقیلا ندنسلوا

 ا هب ی و هد الح صاو ردعشتم هدنرآ هللا دع و عیفر هداسد

 ردرهاق ی داهتحاكنا هدعالسا مالعا ی السعاو ردرءاظ ب واوا

 ند هلج یارف برق لسو هلع یا هه یلص ههانتااسر ترمع>و

 لت اضفو ردورلدا ند هلج یم دق كلا هدکراعمو یراغمو رد هداب ز

 نداتهجر ًامو لئاصخ وردک رعماج ندا دا یلک ود ند هج رحاقهو

 یاش تنجلهاوردلوت حوزولوسر ردارب رديه سا كباها یلکود
N OT Thos رم رک ONA LOA CO NI CO CIRAN ۳ ياد تم | VID ORNS AP br 

 زاد ول تداعس ورم> رد رهطاو یفذط)ا كه الخورد ردپ كن رادیس

 نا ردبا توعد کتب ی دنک ین ۷ و هر واعم یا هايف هب را هاکنا
HEINE EL 

 ردپ ین مرداموردپ و صفا ندم سن ۳ ۴ 0 دات ەد یب اک نک 5

 هل > ىح نوایف هوم وص ینا ,دزاهکب ییا وردف شا ندک ردامو

 یکشاک لوالصاو هتجر راو> كاا ردع وا لوغشم داع یار العو

 مدنیکا هدهاشیتغلافوسءافحكراکزور ءاسثا هکمدیلوا نکاس هدعطوءعر
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 کنه جوا ندش ۵ ی مرجع هکر دشعد هدنر رخ ه ءلامت ها ی هر

 ج ۵ یرادقم مس مڪو دکچ و ضمأ عود هرژو !ینادعف و او

 | ییعیسب ربكن هتسنجوالوا مدماج تعادنو فات هنب رزوا كنهتسا
 | هلاتم با یرغل كنرمضاوا یخدیسب رب و مدعا تیب بلاط یان |

 جروایدنادنشموبااغاوه ترارح هک هدرلنامزلوش ید یس رب و مدمق

 هنعیلاعت هللایضر یرافغرذوبا هک ر دروک ذمهدافص سم باک ) مدعتوط زا
 هوالخللا ىلع اب ولع لت قن م ) ی درویب ا تاورندادخ لوسر |

 هب واع هنع یلات هللا یضر صافویاندهساما ناک نءاشاک ءولنقاف |
 ی دنوفوا كب وتکم 2 هکیدزاب هرزوالاووپ ین اوج هنب وتکمكت

 لات هللا ی رنا هکنسسعد یدلوا لصاح عالطا هئلطاب موهفمو

 نیلاعلابر,نرمضح هکلوا شلتپ هب واععیا یداوا لوتعء امواظع هتع

 كرابګ دبا قب رف"ندلطاب قحو ندنشز یب وخورد نیک( لا مکحا
 كناون ناقه راع هلل اط یا ن یلع نکر ھن نوععحادخ رد رمهب

 نالواثداح هدئسا را مالسا لها نب نی رع تنواعم و ترصااکس هتفالخ

 كناوعد كکودتاكنسو ردمشعارایتخا اوزاوعاطقناندتفوخ هتف

 یراتح كن هشداع یدیشء اروهظ یساوعدكندثداع هدعالسا یرظن

 هللایضررمب زو هحتطوهلوا كراش خد كنس هکر دکر ک هن سذ نالوا
 كره ال هش رللاحی درا ها مادقا هنناع ضل كايلعرکااههنع ىلاعت

 یدرواوا كرفقاوم هنن رثلاک لرلنا ی در هیک اه راحت دلک:ا کاو ی درواوا

 ند هشداع هک اطخ لواوهر ویب راضاوع ید كنسکبالرانا یلاعت قح

 لسم ند ) ء دازواح ووفع ندنا لات یادخ ی دشلوا رداص
 بولساوب لباقمهعو هةم نالوا دن وتکم كن هي واعمهنعیامت هللایضر |

 هکر دهم ورهاظ هدنناق لاع قاخ هلج هپ واعءیا هکبدر دنوک باوج هرزوآ

 | لوصح و تاطلس لوصو ات اكص رغنداوعدتكکر دتا كواس گیس

 كل مواعمو رداکد ماعتنا ذخا ندرلندیا یچس هلو كناعع ردتکلء |

 مر ندت العمل دا تر ا تست ره گو
 نوحو نی رنک هلو تفلاخم هرضوا نوجا لرطاخ كنسونب ما
 یاهک د ٹع اراشا هدن وتکمآ ینیدزاهب یاس« د اه دده هب وأود

 بودنا زی وج یاس هدف د ن راقل ام هنعیاعت هللایضر كناغع نس د

UNF ۰ 



 | نت مرحال كدلوا لوم هنس ظفاح تالاوح |یدنک هد هنتف مانا
 كن هپ واعمیا یکیدتارب رګ هدنب وتکم نوڪر یطارنعالوا هل
 | لواوی دلوارهاظ هثنف هکمدروک هدنمایفالسخ هنع یلاعت هللایضر

 o د-صو صح لوا اا ءا مو د مرودعم ےب یفد كره:

 تسکش یمحلق سب یدبا ناا# ورهاظ ین دالوادبفم ییهذو مما
 اعد هدا ید قطصا)ادج ناراب Gr مدرولا هد هشوک ر بودا

 چر اج لوا ار ز رلیدیا مک: سس م: هداوزاو عاطهنالوا مسو هيلع

 ردع> هيلو امد دم ھه: لوا لا یرلما ۶۳او گس كرلوا هکر لدار یجد

 ۱ كکیدع | اهر هکندنک هداب و كنو یدیشسهر ورح هاراب و

 كنلاوحایدنک هدک دتا هرصاع ینارادلا هک هدنامز لوا ناگ هکر دع

 ن دغس بو ردن وک رلب وتکمرارکد ماش هل عرم و عدس اه ر٣ ندا

 نکا راو كنوقو تاگهردق وب ن ی دیشعا مدون تداعاودادما

 كلا و لدشود هنعمط تاااو تم وکح بوما لساکتو لفافت

 بدنا شوما رف نکل ناک یرلع انطصاو ناسحا یکیدتااکس
 هند وصمو دارم ید نک هلا ی رال و رتظاکا ی رلنسر

 یاوخ بلط كناشع ,دلاصکیدش كدلوا هدنس هظح الم كعشرا
 اخو نس هب وڏ هکشاب یعوکح جات هکنسرلید هلي هراهد

 یراب وتکم كماظء داف نوح ن“ هتفاط هکغمراب یدک ل

 صاع ن ورع یدتشا یرلب اوج یرلقدزا و یدلوا لصاو هیهب واسم
 یدتا نورسوک یروص م شف هر وام یدتا رلتم المو راح: ون کا

 ا میم ندعزاب نوتکم هراز ۱ یا هکنعا ودا ك ا و

E e REEكتعاج لوا: زر هک رک هل او الات  

 قلخ یدشا هب وا اهم ن رامعم لاح ول قدلوا س ول ۳ ن دی دادما

 E مک هرم قیالسخ نو> رلنوساوا رضاح ۵عءاح روم

 : دایر ترم حر دوردو تبع و ناف 3( د یراب و ب وعیح هرم

 ِ یاعع هک ردنشورو رهاط اھ قاخ یدعتا مرکصاد اهطص)ا

 روح هدا رە ص هکتنررپ و نرصت کا ىلاعن قحو رل دث اديس طظ

 EDE A 3 طاس هیاوا وح دو اب ز نو و هلو (
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 تەبانم هرعناتعترضح منب یسلو كزاععو (اروص:م ناك هنالتعلا ین

 كنمأنا یفالخ یدن کاتو یدلبق ینازرا اکب یاش تیالو بودا |
 ن د راس یدعروی لزع ندرمسطخ بص و یب لد هنضارعنا

 3 دردادسو داشر یا رط تالاس رد رلهفا ومو عبا سنم کر هک ره :

 هو لاو ر د را عا طو یصاع رد ردناسهو اا کی هکیآ ره و

 هدکعشرپا هندادما كنااب و اهدا لتق یتفو هفیلخ هک ردتعاتعاجج لوا |ا

 ن یی نالوا مودع یادعا هدلاعکی روس E SA ریصعتو لفاسغد

 « دن سالح ین رالتاق كن اهع بو روتوا هتفالخ رب رس بلاسط یا

 هڭ ەراب وف و بو دنا عج رکشلو ردن نادر روم و صاوخ ودنک 1

 هلبا نکتنواعم كرم یاش تالو نیو رد شعبا منع هلاتقو هب راحو
 ندرل ماش هد هر راو كنح p94 قا رع هحرکا مرداأق هكا هظداع

 م د هب راو زح ۶۱ را هایش هک ر دراو ملف ٽو هن اما ر دکر رماد

 "هو رع ت او زاص .دلاهکی روش رد هدا ز ن درلنا راتاو رص ۱

 روعالاوا هدانا وب (نراصا اعم هن آنا ( هک ر کد روا لا هیحاع و

 كس ثلااطوا ن ىلع نکر ه نوهعح ادخ هپ واعمیا یدتا یبا

 ه دنه> كلا ن“ یرل 2 ینیدلوا رداو هکمروتک هدو و هک فن

 هد هر او كنج هک ر داکد نکو نسلکد رداق O هدوحو

 كد هاکنا نسرکا تاذعمو هلوا رسم 6 ریل نالوا رسل ھ 3

 سن واوا نا دیش EE هدراک لوازب كسا کچ لا ند ھه راګو

 كن | یع ر ونه ۱ رز ر ردا ص رڪ ۵۰تاس هب ر ع 9 كنح كنا ید“ ر ۱

 نسیسل و كناهع نسو ردشلوادرهش هلو ظ میت ناتکو زوب هدنتعب

 تن واعهو ت یسصذ کا هدءهذد ۳ رسد و ردنا تالش د هلاعع یلعو

 لاسنقو برحو لادجو كنج نس هرو تصخر هک ءاکره ردشءاقی
 یدشاماء نب روم روءالاو ا نوح زرهدیاداه:>او ان ه دن ا

 زب زد نس بوتوط ینازرا یتتراماوییلاما ماش اکس هئع هللا یضر ناک |ا

 هل دبی افصا هلیااضر عع” قیرازوس كناخد نس یدیسشاف مرکمو

 جاتصاکس ملاصقلخ هکی دا و یوجو تاکءب درو لوذسم شی کا
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 عفرو تالکشم فشکو رل هدیا عوجر اکس هدنام#* تبافک و را هلوا
 را هدا تەجار هنسویق كن الا عيفر مصق كنس ه دتالضمم |[

 كولطم ناعع كدا وب یکب ولطءو لدشرا هک دوصم هدلاح یکدم

 لوا هدناتنوخ بلط هثهدنا الاح رد اوصا كع اربخ أت هدیلط یتناق
 هس ار دی ا فا ندکتزالم برع لئأبق میج هدنا و للاینرکا نسکرک

 هکر هنس لواو مردنا ن ایغرد ییرک كتمدخ هلءهراشعو براقانیا |
 م 3 یالک وب عالکلا وذ مر روٽ. ڪڪ هش ر رد دهحو دج تداغ !

 یددتبا ںواک همای ید صح ر ندنس هلق رج هرکصندک دتا |

 قأاخ یاضر هکفو ةد چ ه د زکیګا ل زس ماش لها یا

 هدب اب وب یل اھت هلا ت اضرل اصلاخو هتوط حح رم هرزوا قولخحم یاضر |
 تااسرترمضح كيلاط یبا ن یلع هک ردوو كش هیابوس یزوس قح

 ياسو روضح فرش و تد وهو ترسو هل بج وم قبا رق برف نالوا ههان ۱

 رکا ردیعهیلاو قحا كلخ هتسانرو تماما هلیبس ی رخ ا ةمو بقا

 یف اعسا نن ولطمو دوصقم لرایاکود هس ر واوا یلوئسم هرادو

 ق دص ضح هکنالک وو ر د کرک هسایق نورفم هحاجاو

 لات هلا لاق ) نیز ابحو مرش ندکلیوس ینا نی ر دباوص نیعو |
 یدروب یدتشا یرازوسوب هب وام« نوح (قلانم یی سلال هللانا |[
 رهصآ ندنزام ویا هکیدتنا مکحو راپدقاط تبا دن ول كص حلوا ات ۱

 رابدروک ندتناق كنا بو دا تعافسش تعاجر ن د رلنالوا,دنسلع ۱

 لاح تیفکل یصفتلا یلعو یدحاق هبهفوک بولو تصرف نالسلواو ||
 د واعهه و یدابامالعاو ضرع هنسلاع ساع كن ولاریماترضح |ا

 مراد ی یدتشا نودا هحوت هقلخ هد-ءاعو صاخ ساخ لوا

 قحا هلبیس هن ندسش هدنفالخ یما بااط یبا نب ىلع هک منیدنا مواعم |/
 هکووب لاح ردراو یا جر هع رزوا مب هلابةنءو تلرضف یینقو ردلواو |

 هند 5 تاغدص یی لسو ه- لع لافت هللا لص هلا لوسر نرمهح

 دلش یباوزا كنرض> لوا مشادنرفرف مب و یدیشمروس نیا ||

 كن او رعو ركب یبا ترضع هدنشالو ماشو یدیشل وب ماظتنا |

 هتعش دنه مرداعو برح نب نایف-سوبا مردپ ومدنا یطعاعو یا ||
 هد اراد دتا تع هبلاطی ان لع قلخ قارعو زاعح کا رد هعس ر یا |

 یوتیوب سو موج تو وتو سس تاتو هد

 < ماش #
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 | تواسفت نادنج هدام كلا لغم ردراشا تمیاکب ید یوق ماش أ
 | ندرلیسشک لوا هنسن لوا رهساوا بلاط هی هندذر یشک یکباو ردقوب

 ۱ یدثا ما یتالکو هب واع«نوح رولوا باص اکا هسا بلاغ یتفنق ره

 | یل یا دن اما هک هرزوا لاوثءوب یدردنوک بوژاب هعانرب هیهفوک
 | كشاعم كئسو یدلوا یک یرلکولس ها ءافلخ كکولس كنسرکا
 تودنا تعواطم اکسن یدناهئاون قفاوعو قباطم ةن رشامم كرلنا

 ید و رو دص ند تس هدنصوصخ ناعع هک !طخرپ مت روکا فلا

 یاضصعا زاع> ماکح مدعسهندن ول نوح یدلواعنام ندتعس اکس یب

 ۲ ید رراتوط عم قدسصو قح باح هدتظاسو تف ال > روما

 را داپ هدنراتا_ھک فک كرلنا نايملاع ماهم قتفو قثردیلاسفء مرجال

 | ن دیس قیرط كولس زاعح كوام هدساح یکیدمس یدیآ راوتتفاو

 || بواوالقتم هماش بان را تفالخ عب مطخ ماو رایدرتسوک فارحا

 | قلتم هرلنا نیلسرلا دیس تعب رش “نابم دیشتو نيد ماکحا ديفا

 | هلا نج تاکیدتا مزلم یرلنا بودیا تماقا هرب زو هحلطو ردشلوا

 | تەي اكس نب یدیاراشی|تعیباکس ری زو هحمط ارب ز نس نم دیار ین
 | یکتارف نالوا لسو هيلع یاس هللا لص هلوسر ترضح كنسو مدا

 : زوس یرغوط هل هدنا راکنا هک ردقوب ی چ ندلضفو إء لها

 | ىلع نیشواارما نوج ) مال-سأاو یداک هلق هکر دوب مالک قحو

 دوا ملطء هنن و صم كنوتکمو كنه واعم هنع اعد هللا یضر

 | داق مب هک هلوا مولعم دهب اما هکیدزاب باوج اکا هرزوا قیرطوب
 ۳ دتاوع هيدا و تلالض هب صع” لوا هک,داک ۴ وتکم تك صدر

 هک هلوا یداشر نوعا كنا هن رد شلاط هوې رګ و زدنادرک سس

 | ندو یاردهک هئاو دناقر نوجا كلاهلو هیلبا صالخ ندنلالض یتا

 | لر هيد كرا هنوءد كسفن یاوه صح لواو هدا كارمکتسد کل

 | تئوافشو ردشمکید ی اف ےک كن تیاوغ تسدو ردع اا
 | ندنس هدنفح ناقع هکتشمژاب هل رط مازا یزپ هللا یدوحو
 دوخزوسو نسشعد یدلوا علام ندتعیاکس ینا طخ ناک هدوحو

 یدیاراو ملع هن ےب هدام یاځوغ یتعی هدهصقاو لوا ردا طخ نیع

 مدا ی شکر ندرا رجاهء هکلب یداراو لج هلو م هقال هن ےب هدهنداح لواو

 تم
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 رهاظ هم السا لها یاکودو مدا یساومو قفاوم هرلنا هدلاوحا ع:ج و

 نالوا تباوغو تاالض مراتسم رلالوا تفرعهو ۲ بارا هکر دذشورو

 ۲ اعح هالو کما م اکح هکتسشهزاب ہہکو و وا ماددا ه ها ۱

 لبلد جاتح هک ردنالطءلا نیب مالکرب و ردراو یرلناعح رو قوغن هرزوا
 بول و قرف هد ایم رب زو ےےلط SA هدکبوتکمو رداکد ناهر و ۰

 ردا وعم ۴ مالک كکیدب چا تعب کس نت یدارلنعا تعباکس رلبا

 *هءاع ل؛دنا تعب YY رب راصداو رجاهمو رد لها هک هاک ره ار

 ند هدیرذآ دارداو را هلا تعهدات هرلنا هک رواوا تحاو هرزوا 2 :

 هاد لوحرو مون بو رداکد یبتسمو قاسم ندم>وب درفر

 دل دلوا رد ام ر کحا ر دعم وا هوم تونم مبارقو تو ن الوا ۱

 ین دسوصخ لواو دید یا نا تا

 بجو«ید ار دا وتکء لوا e دنوک راب وتکمابق e و 2
 یدلوا راصفا هدلګ و هل | همان يکبا قح هوا رکذول یدال الم ٤

E ۳ رس و ا كە e 

 تاوغو eT ۵ 2 دل را هده: ص نالو | نکم باما |

 دیعوو د دهل نسراد ندنراع2* هب راحو E هدنناد.ء

Eهدکفن دزاب همان نسنازب رک ندلاتقو لادج اما نسیک نا  

 هی هدکننو مان لیصحو كاج تقواما نسرروا قاذکو فال یلکدو |[

 فص بو وق یرهناهب هلجوب رکا نس رو" تكنردو ریخت دن
 یاهصو تل قدص هکیسهر وک تعاجر نسرولو | هحوتم هکنح دره

 رش هن . رلنایم 0 هروک ن کا ریش د ره هو رهلو فصتم هلت ۳

 هل ر ون NS a هرن ا وک تعواعم لر |

 بو: صر | یی انع كبلاعت یادخ اکسرک ید رارابق فلک ندهام راس>ر |

 نا دم یس تیاوع م ۱ EE ہد اے اط نام هرزوالاونموب |

 روک ذم ERs رلنا هک یتزرایم با را لوا هسرروتک هه راګ

 ناه>قلخو نسر »لک او E O هدها |

 4 كنس #
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 یاعت هللا یصر نی وارا نو> ( ررواوا صالخندکر کتو رك كول

 نولساوب یباوح تورو هولا طم هش و۶ هان نںوتکم كنه واعم هنع

 ن ب واعم ىلا لع نینهولاربما هللادبع نم هکب دنا لاسراو رب رګ هرزوا

 هکیاصاحیب تامدقمو لئاط الب تایعدمو لطاب نایت دعب اما ره

 یککارداو مهف "هزادنا كنسن و مدابا رخت ندنا نسشهزاب و شعد
 (اهناقوا دنود مروءالا ) مرالک يکي راک تقاعو لاعفا ءوس و مروا

 ه-نلولح كتفو ل وا هک ردنوه رم هتقورب  راحم هلکنس ملا هكا( طقم |
 هکنسهدبآ هدهاشم نیفلا نیعو نس هروک هدالواح تقو لوا مرظنم

 هدانا شفر مراتفلاوذ ےب و رل هریک هرازراک ناد. راک زور نازرابم

 الاحدابک الا ةلک انا اب هدبا دان رف بورغاب یک هودرغکوب نسو هیلشاب
 مد «ازاو کسو نس هروط هدنهص كح هک رد ون نالوا روصد هدکفح

 هکنسههدو نسهدن!قارارقب و هب رکویراژو عرضت هک هشد ربا هعالوق

 نسکو و راقوا ناحواوب و كدهب هع رالف یرکاو و ءرنن یرغوطوب
 ۱ تاللج لاوهاو نس4 دد ه هه رلتح ارج ر اکتموب وراجزرتاوتهورا جاق

 | نیسهدیک هد رطاوا هاک و هف رطوب اک نوروا لا هلاهتا نماد ندلاجر |

 | هاوارداص هکر داض3ر و و ردک رک هساوا لژان هکر در وب هلال ۱

 اکا سو ردنیعمو تشم هدیهاا محمد و ظوفح حوا هیضو و ردک رک

 ۹ نوجو یدهلامما نە ىلع مالسااو ردق وب زکناما هنت وب كناو زم مرار کنم

 عاظم هنوهفم كنا صاع نب ورگو هب وام بوشل ربا هماش توتنکموا

 هلسا مو هاکءهلاط ان ىلع هرکصندع"یداصاعن ورع رلبدلوا

 ۱ بوزان رازوس او هک ف دلاطییا ن يلع نس یدلوا ماع یشیا :

 | رلبناک تمامترکانوصتح ادخ ررب و هلبتا مییاوج اکسلوا نسرردلوک |
 | یا راهیمهدناتمواقم ها یلیع هدتعالب و تحاصف رلهدیاقا نا راهو

 كفوخ ندیلءرکاو وق ورلبا یکم دق هسیاراو كلم هه واحم رکا هب واعم

 هنر یرمغ ندک دایعاو تعاطا كنس ین واطم دوخكیاع هساراو

 | تالسا مو تاسلک هلوتمود هکر دم ولم منب قتلا لعو رداکد ید

 | ردلکد دیف»یی هنسا ی رع ندنعوق و لالم رابغ مرمعط دیشاح ندنلاسرا |

 | لا ند هلسا محو هبناکم توا راما: هدنبلق كن هاهم یزوسوب و |
 یدروم نامر هن راّصحا رکشل بوکچ

 ےس | ےن تی یت ر یس پا ن س ی ا ی ی ی ت ا ی ل
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 ڪي اد او ی سس سس ی ی

 6 بورویب هجون هنفرط هب واع ههحو هللا مرک ییعنینهژااربما ««
 دک رولواناب هر ندشاعآ ثدا و>نال والزات هداشنالوا 2

 ۳ a ا 1| ااا ناوصر ےک ,لع كنا( ماماو ناز هفیلخ نوج

 كب رد یراټک وش نیک کم اش نال د رند : هکب دتارارق وون زوا كنایسارآ

 نب ورع وزا او تروص هلایربغ ندناجرف ترمصا ناروالد رش

 نسنلام سا نانسو فیس یراع رنو تەو ص خ “هدام مط كنه واعمصاع

 باب زا هکیدروسنامرق بودن وکراقالوا هکلاعفارطا سپ زا-وا نکم
 AN ê ا ناقبآ تعام نو تد با او تأر حو تدالح

 هنمزا هکیدلوام ۳۹ هادس ردقلوا هد رهش هو ۲ هدنامز زاو را هدا لاتا

 ۱ ی 8 ؟ینبداو | عج رکشا ردقلوا هد هیضامنورفو هقاس

 مرک لع نیت ولاریما تربضح یدزتسوکزو عا جا نیلج وب نوح

 ۴ ملساو هلصاو ار 3 ب وعی> ه ریه 3 و دمج هه> و

 ۳ نح ادد هل نه ص ڏو و لالژ ۰ رکصذ دادا ییافطصاا

 هبطخر رفت نو>یدرب و نراضنو ترضخ هر هدیععلا بح اص ناص

 یدشابو دیآباطخ هتعاج ندا عاعجا هد ده»یدلوا ع رافندارغ

 رکلیق قور ے م هو علق كن او دعو نایغط باعصا یزرگتمش سالا اهبا

 كئیدحو نآرق تعاجلوا هک لدا لاعتسا هنس هب راح تنعاجر و

 هک ردهقیاطرب راناردب ر التاق كرار لورایشاو راپصداو رجاهمو ردن رند

 لرلنا هکر دهورکر راناو ردشلوا قةح* هلا هارکاو ربج ی السا كرلاا

 راناوردشلوب تروص هلبس هطساو ایندفراخز یرافلآت هناعا كن ولق
 ندناها رول هکر دهورکرب رلناو ردقوب یررمح ندافر < هک رد هقرفر

 هنمات هک صر :ندنس هلق هرازف هداتاوب ردرلشماع ا هدهاشمهءعلرپ

 | دوصءهم كنم یلعا یدتسا نودا هجوت هرعما ترمض>یدرارد دب را

 ۱ نسهدیا هلناعم هلءاشلها نالوا نع رلشادنرف هدم الان د مز هکرداوا

 ندر لەقوب نویععحادخ كدیسسعا هلن افم هلا هشداع هدورمصب هکتن

 | تعاطیی رم س كالام نهم زا کا ولو دوصءموب و زالوارداص

 ۱ ردعبق هسا یدلبا ملکت هن ره هک یه وش نکتوط ید#ا ںواوإ

 ۱ ندهعتع اجر هدک دعا را ب وفیح هرذط ك دساک صح“ لوا

 د بواوا #
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 یدسرلکد مواعم یلناق كدب را نوجیدلوا مطقنم یدیلب سفن بولوا
 دی زا رابدرب و هن رات راو یدرود مکح ندلالاتد دكا نیولاربما

 نینم ولاربما اب هک: دعنا ضرعرعشا تالام هد سا لوا هەر کصا دقد؛لوا لتق

 وا هک ها ناک یدشرا هکش رش ا ندلهاحوب هکند اب ذه ع ولوب

 رد راغاوا نکتفطاع رظن روظنم هکتعاجوب و زو هکح لا ندکنعرا ت

 ر روک اج لخت ندکب E تاود باک ر كسر دکر له وخاوھ کلم بیس هلج

 یقاص تب نامش ر رسا بت یدنک هظلطر هرکصندکانف كنسو

 هدنهدد كرلناو رک قلوا هحوتء هلاصیتسا 2 لا هک اب هدیفعو |

 ندالم ناکراو تاودنایءایدد 21 ووا یس ناکهالاوعوااردقب ا

 یدعو دروس ی سقو فذحن رهس و یکر سا فک راغ دتعاجر

 هدب زافهو رس بتک یساسا رانا هک را هسوک هصن یدو یک یناطماحن
 هرهاق تاودیادعا بود ات: ونو یل دص نم الک کاک ۔ااھ ردرو طس٥

 فناوط ع وجو رلیدتا راهظا تبغروقوش هنس ه اغ كرلفلاخم نالوا |
 ةہغرلاو عوطااب ییتراشا كلرمم!ترضح رل د ارضاحهدافحلوا رک لاق

 نارا رلنا هکتعاجر ندناحکا لدوعسم ن هللا دبع الارلیدلیا لورق |
 رلیدبا لسو هيلع لاحت هنلایلص هللا لوسرثب دح اورو مالع کال مالک |

 تاک از تاک كيس نیم وا را ا هکر ایدتا ضرع هئداعس دس رلنا

 هکز ردناسا-ءلاو ها 2 هاریعا هتفیشح هاکنافصاا 2م ص رھ

 هز هداهح هژنارافک نورو نییعت هنس هظداح دل رغارب ندمالساروغلیزب ۱

 كسررو وع ندلادج و لاتف هلبآ هلق لها یز هللا هجو ویو نس هرو تصخر ۱

 كرانارمما ترمض>رولوا شلو | تفطاعدادز بج وهو تباسنعتیاسل

 یراناویدروب ؛نویعت را د رس هرلنای منه ن هم دزتورویب لوذبم قي را یه

 كاتعاجر ندهایس اردو ده اح یرو ن ورق

 لیدهعطو نعل هماشلهاو در واعم یک قان ورعو یک ی دعن رج 3

 هودا حا مریخ و هدک دشربا هتفب رش عم لرم ات تز طح یراد + ازوا

 ربا یدتیا ورع یدلیامن ندرلزوس هلوء1 وا یرلنا نویس ود قفاوم

 ردن الطب باب را ماش لهاو هب واعو رد هد زتاج مز نح نوج نیل
 A هک یدشا نینءولاربما ترصعح رک باس دوم ندم ەظو نە جولی ا

 ردندن رلطد باب را رلد و رد هل ق> ق ید رد ل وا نوععح یار ۶

 41۴ تا و



1 

 تا سس سو

 ادارا

 هکر دلوا بسا :ءو EE a 9 2 باش سمت تک ید ناما

 ناال د ي ةتس ق رطیرلناو یز یا هت یراب هک سهچآ هباع د یزکب رالا
 در دا ناک-بلو هليو لدم هو عم و ۱ ی رلءاهعو لهح كرلنا و هدبا

 هدنراداه.صف رام>ا ء.لع هرب د ترا هتادهو تابع عج رم ی ءاوع

 هحوت ه-:دناخ ماش یرریبد و یأركلم ی ۱ هطءنوج هکر درا شهر وتک

 یداّتم هدەفوكا یدروج نين مولا رمما ترمّطحیدر و رارق هرزو"كعا

 هدنعضو» هل هل مج وه منم ردورل٫ د اک در = هرو صم رک اع ںوداآادل

 رس تار ومآ باح یک كلام هح: > وه ناعدالا باورم کح و رلیداو ۱ عمتخ

 یدردتا ل نور هلع باتھ رر ی زج ناز های بور و بر

 واح ۵2 ر هد دفوک ی یراصتا د وعسم وا ننعولا رما ترموح و

 یراکدید هل بوروب تضصهد ها تان اع ب ۱_وصا مطاعا تو وو

 هرمهعا ساعی هللا .A .عار رب دتا ارا نو 19 لو ص وه

 ۵ كس سش هلا هدناوررپ قانلوا لم د هر رمع> لوا ںواک هلایرکشل

 هک ر دقت ( ا حح هدانا 2 تدار لط كرما تنرمعح رداهد

 هللا لص هلو ترمع> هدنرفس هيا دحو رل هسي رفث ناسکسندرد لها

 هدا لوا رایسک رعنزول کس ندردنءداعسنالوا مژ ال لسو هلع ىلاعت

 ی رل حا ص۰ ب واوا زاردارس هل من رش ىٌ لرما ت سے تواک

 ردقوب تجاح هم رعت ینا ندنراهنشا هب رم لاک هک ی رق س واو

 ترذح وی هلیایدیاتایح هنابیپ رفت لوا بود اب رعت ریما ترض ح

 هدرفس لوا مما تط حو یدلبا دع بجاو هتمد یدنک ینمارح او

 سی وا بورو عاتسا هللا اضر عم نس هکر تم تالک كدنرق سد وا

  نیهصات یدلوب صاص2- ۱ ةا مولع دعا و ندرم|نرم2> جد

 نامارخ ها ور هطورضا ر هلیغت جز كناو دعو نا.ط لها هد رح

 هلي هلبا هتسارا رکشا نیءولا ما هاب و هیاع هللا هجر یدلوا

 هرکصادک دا | هار عطد لد هتفو یزاس هل وا تورو تصها ند# ز رم

 هد دج “هل وا هلا مهد نورو لوز یدشرا هد جمر هدرزوا لو
 تورو ف تک ر > لبا لا چتسا iE 4 یدل یرهط هول ص
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 لواهدنتقو هک بوشب ربا هث راک تارف بآویدرب و زاس هلیحر كنهآ

 عطف نانحهو یداک هناورشون یارس كالا راد بوق اف ید ندارا

 یربد ك.هاررب هدارا لوا یدشربا هب رع "هر زج دودحات تود الزام

 ژاوآ هنهار بو > یشاب نا هدک دلک هبارا لوا ربما نرعح یداراو

 م سجی دشرا هنس ل.هار ییه» توص ربا تردد نوح یدلنا

 ید ااا و ت ناخ مز کر دیراو كر وص ج ظیدتا ۳ ریما

 مادام موصكجهدیاتیافک هبیشک یر کب هکروب فف و هظط ر

 ند هعْج لوا رلشکر فتا ندنیلس ھو ءایدلا هک ر دراو هعشجرب بب رق

 مچ یک ناویح تآ ید ریس لوا یدتا بهار ردرلثهک 1

 یتشا نده دوم وص هک. < عاع-ایزوسوب بهار هرز

 هدعصوموت هکردلوا ت E :اورندنردپ ید مدد م: هکیدتا ضرعویدنا

 ارد E 3 یا 3 3 رک هکر دراو هع دو دسهرب

 یدعا ه4>و هللا مر ی: هولا مما ترو> هدیآ حیا ۵  هلوا یسصو

 لوا نس کن س یدتا بهار مرل# ر ھاط یەم چ لوا یا هللا ءاش نا

 باکرب ندهردب اک یدشا بهار عااط یا ن ؛ ىلع یدتا نرمّع>

 ەن كحهدیاراهظای هعنجو و یفص كربمغیب ہد اک لواردشعشرا
 هراس | هدکلا كنس ن هسرولک ندکلاكئس شداو رکا ردرو طس یان

 باح كن هعهوص لوا نادم هاش سد مردبا لو ییالسایدو مدواک ۱ ۱

 ط> رو دەر یهرع نوشرا کو لوط نوشرا یرکب هدا ساق رمش

 رادقهرب نوح رابدزاق نیز نالوایزاو» هطخ لوا ات یدروب و ی دکج

 یعاغجا ته هفناطرب ندباب راتوقیداوا ادیب شاط كوبر رابدزاق |
 ی دش اریما ترض > یداسکل اق ندنرب شاطلوا رلیدت اروزرک دنچ ره هل

 ندید 8 مراتا هر قارب EA یساطن هسررب و ندا ها ۱

 ترض > نوکر بهار یایدتارممآ ترڪ > رل, داوا رحاع ندةءردلاق

 ردراو ع وصقرط تو ایدتا بهار ردرشک مج مرلهارم ب یدتا

 هردو بهار یا یدتارعما عید راشا هكى رام الم كنس نس هلج

 بولا ادا یرصع هول ص هدعط ود لواو یداوا لزا هیاسوهوبا ردات

er venan awn سوسن 
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 روبهدیا اشاغو ریس هدنجراخ هکم هلدا و هيلع یلاعت هللا یلص هلن لوسر

 دهجودج یشاط ویب ر شد رق دیدانص هکیدروک ت رضوا ءاکات دبا

 نظنیس یدتا ب ودیا باطخ هرانا ت سط رلیدردلاق ن دنر هلبا

 هلبضءو مخ نوچ هک رداوا توق ردههردلاقیشاطوب توق هک سردنا

 لوا هرکه دنا رسهدبا مضهو مضک یبضغو مشخ لوا نمسهلوا یی

 یدلراوپ یشاط یظعر یهشا ند وراقوب بوهیچ هلبج "هلف ترضح
 تو دناباطخ هشب رفدیدانص هدک دتارارق بونا هلبج نماد ساطلوا

 نکس نم هر دااق ندنر یشاطوت رک هسشیا دهحو دح رک هلج زس یدتسا

 هيلع لهح وا یدید هر دل او ییءیلغوا گو سانعو هرچ مع + رکم

 كا ردنالغواكحوک رب يعول یدتابو دیا هدن>خندزوسوب هت دام

 هللا یلص هللا لوسر ترضح نوح یدید نسراتوط رارپ هلکماع ار اس

 هکر دتا یدلیف هدهاشم یسارهتسا هلهحو و تاله جوا لسو هبلعییامد ۱

 یدتا بودا باطخ کب هرکصتدنا زس زب یا زس هکعرولب هتسنرب نب
 لوا ځد نب ردلاق ندنر یشاطوب و ید (هللاب الا ةوقالولوحال لعاب ) |[

 کز بهاریا مدردلاق ندنرب یشاط لوا هلهجو لها بوید یب هلک |

 ندیهلا تابذج مرجال زب یرلتراو یوا“ یوز و ز_ یرلنزاخ یهلا
 رههآ ترم وح نو> رولک هروهظ مهم و د وص ءو ات رلبا ددم هر هر دجرب

 یدل اتو بورد هشاطلوا نس | هشسیدردشربا هماعم وب یعالک :

 هناا تور دلاق ندنرزوا كنهعنج لوا هلت الو توق یعظع كنس لواو |[

 یداواناناسءو رهاظندنتلا كشاطلوا راوکشوخ هعنج لوا سد یدنآ |

 تیالوكترمضحلواو زاید اف ںوعا ند وص لوا یاود كراناوناب رکشل |ا

 نددهاشیاحوب بهارلواو یدلوا هداز یداقتعا كةلخ هنتمارک و ||
 لاعتا هلرا ه ونک ندن دو نا نولا تصخ رندت مع لوا رک
 تفل هکندنا و لواو یدربسوک هترضح لوا نوروتک ناک ندنا

 حس ه نووعس هکیدباوب ىم هچجر ینا ام واور هرزوا یتا مس

 یزابترنض هرکص دمر ند" یدرویب هکر د,اتیاور ندمالساهیلع ||

 سوخو هل وا لسرو اینا 9 اخ هک هلی ثوعبم رادار یلاسو هناصس |

 تعاساو هیعا توص عفر هدقاوساو هلوایوک تسارویوب سوخویوخ ||
 دج ارهجو ارس تما كناو هرويب وفع هکلب هيا تعاسا هدنس هلباقم

 ٭ یانو #
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 | لا رو هرو لع ندناهح وب نوحو رهدبآ لات شا هب ییاعت یادج یانو

 هلق رم لهایشک م ندتماكراو رءدنایالتخا هرکصا دانا یرلعد 2۰

 ج تروصیش لواو هدرا رو م ندنرانکر ح تودنا هح و هئسا را بره

 ی كن شک لواو هلوا برقا ندراب ریش هربمغبب لوا نداته> یتعمو
 یعاتهایئدو هيلا توشرو هیکلا هنهادمو هلوا هلغلتسارو قاصاا بج وم

 توم هلت هاتعبط كناوهلوا كرتوقىب ندرتسکاخ هدا كلا |
 هدهراکشاووا رکو هلوا ا TE وصندنزاغوا ی ڈک شماصوص

 كنا هکبک رهو هیلوا كفنم ندشادعو قلتسارو هلوا یشروق ندادخ

 كلام ق> یسا-طر بقا هک هدنادایقناو تعاطااوا ها ربا هننامژ

 دن امز كنا هک لاح كشك ل واردش وخ ر دو رقم هنس انصر

 | كن هعانوب نیم ول رمما ن وج هدا دایقناو تعاطا کا بوش را

 | بجاو یاشو دج ین ایپ بو ن از ی داوا عاطم هوم

 ۰ aX a دبا ادا ھے ییرکش كتم ور ب ودا راک رد هد دوجولا

 hS هلج راروع۰# مدنس هلج راروک ذم هدست لس ن رطح

 ۱ تمن رعاتقرافم ندنس زکر ھن نینمولارممااب یدتا بهار یک د

 | هک تجزره هدکتم دخ كنبسو مرولوا كياکر مزالم كنس هدنمتلو

 تقراقمندشنء ول ارب ءا بھار لو! س نردبالوبق هلیادو ناجرمش ر ااکب

 ترضحو ) هیلع هللا ةجر یداوا دیه ش هدایفص ب رح بوی
 نالوا ىع كني هد عونا ن راذحهدنستفو یلاح را ندننادم نیم ارما

 هلاراود كب حوا یسق ن لء هو یدو هقیلخهدن |دهی دوعس» ن دعس

 ه روصترکسعنواک a راد هةر هکیدروب وی دردنوک هئلوب لصوم

 بور,دلاج تا>رلبط هلیهاس روه ج یس دنکربما ترضحو هلواقحم*
 ندن رلتسوددر واهو ناعع اخ كراددلواو یدلواهناور هندناح هذر

 | ور وک هن رهذ تارفهک دنح رهرلءدیا ندرلندا بلط یناق كنامع بولوا
 | رلید۱ تعاضطا راپ دلوا رومآء هکعاایهم یتفلع لرک-ثل بوياغاب
 ههوقلوانسشا تالامو ی دجک ندربعم رخآرب ینارف رهن نيم وارا
 تعاطاهنناع دالابجاو نامرفكنارود غدا رکا یدتابور ودیدهن
 لاوما بو دیاهلاوح هزب رتوخرشعشو بت غبت ی زس نک هس رعنا دایقعاو
 نددیعو لوا اخ هقر س مرردتباتراغویس ی نکلاعطاودالواو
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 لبا هات رفط ءایس ريشا كالام سد رلبداغاب رمسح ر هنارف بتوشود هووخ ۱

 هک ردرلثءد هقناطرب ند راوتباب راو) یدنک ب ونک ندرسج لوا 8
 كنهایسیدشر اه هباسعیربخیروبع ندنارفرهد لرم | ترم > نوح

 هکر کلوا هاک اورکاپ یدتا بودیا باطخ هراناو راض حا ین ژراوس |
 هلل رروالدزاحو هل رازرابمیارع بلاط یا نب ییعهابتشا یر لدو اسر یش |

 هفرطوب هزکعقو ماف لزم هل راراد هربت رجاهم ورا صذاو هلب راراوس هفوکو
 رلندن ا ناک تدالجو تعا“ ES ندفاکاوفنارطاوردٹعا هجون |

 یعمط كا جارانو تراغ یاشتیالو ید برع لئابقشابوار اسو |
 رکبغرولیم 4 هلتاةمو هب راح هل ارلنارکاردرلشل وا قمه هنن رکا كلاهلبا |

 نس هلو رةظو ترصنات رک روالا هنابثوربص یاهو هورعهس.داراو

 عالکلاوذو کان ناو رم یدروتک هناا یتالک هلوقم وبه واعم هکنوح

 هلبغرو عوط یشاوحو مدخ راسوروعالاوباو ظ یذبشوحوی ربج |
 ادواکسی عاج بودا مايد هرازراک مسا مع ه دکناکر كسر هکر لب دتا :

 ماقت | ندکر لشد كنسوژرب روتک هن رب یدهجودح فدا اد هردو

 بجاو نامرف یبیطوو فب رش هل-اب كنللالوماش لکدزب زکلاد زرواآ |
 نیو ربما ترضح هكر داکربخ هذ هداشاوب رد رلرقرنم هکناعذالا |[

 ندرمخو شلاصتماقارگنلنولودهدنراک كن وصتارف هدنرهش هقر |

 هسف رطاوا هلنارک هابس روعالاوآ هکبدتا نامرفبواک هتک رح هن واعم |[
 رها ندفرطو ) هرو تحل ص ەر بولو تصرفهک داش هلوا هج وتم ۱

 ع رشویرصن ندا ز بواوا رادربخ ندنهج وت كروعالاو نیو
 نامر حرش ودا زیدردنوکو شاقهروعالاوبا هبارکشلكاورب ین ینا ھن |
 رل د شرا هلګر بب رق هنن رکش كروعالاوباو رددریک هلو هلبح وءلاع |[

 هدلحملواورلیدم هدنا تءارج هئاقالم نولوا رادربخ ندرکشل ترک |
 نیم وما ربما ريخوب رلب دت ادادعسا ندتف الخ فوم ودا فوت ۰

 2 هنندادما اا لوا هدنساعا كيدل هدک دشرا هردیح |[
 تغطاعو شزاوت هرتشا تالامءاشاکا ردد وب هسوک ی ربغ ندزنشا كلام
 ییاتفو برحءا هب هلوفعم هاا حالم صعءب ز تالامیا یدتا بوروب

 یصوصخید Ea رودان ژ هدلاهکیدب رد نشع وط فقوذوم

 ANE EE ردط ومو طول سه هکند رود ٍءأر لس ۳

 < را #
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 ۱ نس هلوا یداب هد هب راحت ماهکر دکر کو نس هدیاماهشاودج توت 1

 نا ای طارش نعهسدارر داگنهام هب راحو لنحرلنا کا
 | تففش هراناو نسهدی عده یظ ءو ۰ قيال هن رلناشو لاح رانا بریوروتک

 | یکی زوسرکار هلوالخادهتع- راد هکش» هدیاس ۱! !بور ویدب و

 هاکراب هم راکب و كنج كقاقش لهاالاودارلاوهف هدا رردبا لو

 | نوایقلکوت هنلضفو نوء كيا ەت ق حو نسهدیابلط مدراب ندشدحا ||

 | مالعا هزفرطیل داو>ومباقو ندیاروهظو نس هلیق تم هنلاصیتسا كراتا ||
 | هددادمابلط كرار واوا حاتح هدادمار او نسهءلوایاخ ند ها

 | ه دفاعسا یکیرًاعوهدحاجتا یکلاطم كن--زب نس هیءروکز اج ققو |

 زا یربما ترضح ی ااصورتشا كلامز نم روک زاج ی دعاقت ورمصق |
 e یدلواهارب ورا ۵ ةناطرپ ندنا مکس بودا ات هالوش مع ۱

 | ی رلیضءب ندرابخا ءال ) ی دروط بوراو هلحرب بیرق هن رگسع» |[
  روک دم هحو یراةانود ی رافدروم لوز كنم ۇملا ربما ه دن ونام رق-وب

 | خدو )هللادنع علاو ردراثغارکذ هرزوارخآبیت رت بويا ناب هرزوا
 | مدخرفن كب ناسکس هدقدروم لوزت هنبادمربما ترمطح هکر درا شع د
 | لواو ی دنا رلثاوا معج هدن ام تص باکر كت مضحلوا مشخو

 نیصاو لص وم هلباراوسرفنكب سقن لقعم هکیدروب نامرف هدام
 | له سد زلوا قم هترض>لوا بولک هد هقریواوا هحوتم هتفرط

 | هدکدش را هعض وم مات هدن د> بو دیا هج وت هنق رط لصو» هیج و« نامرف

 | ردا كنج هرزوا فول اءممسرهلب رب ر جوق یکیا هدارعک لوا هسکیدروک
 | نی دلوا نادرک ورو بواغء یسبرب و بلاغ یسب رب لر جو "لوا زونه
 | لواهک یننکر ندنس هلبق مهشخینب یدراآندن ر رب یرلنا بواک ص عشر
 | یدتا بودناهظحالعو هدهاڈ م لاحوب یدیا ندنساهفر لالععم درة

 | یال وب ندیشک لوا لععمزرول وابواغء هنوزرولوا بلا هن هدرفسو زب |
 | كرما ترمضح رمخوب ی دید یاعت هللا ءاشنا هلوارمخ هدک دا عاما |/

 | ی دلبا بیدأت یب یدک لوا نوککیدتبادب لاف هدک د شرا هنفب رمش عم ||

 || ناب رج اضق نامرق ی دتاروبع ندنارف رهن تب ترصن تبار نوح و ۱
 | یتدلوا هلوا ناور بواوارکشل ههدقم سن نیداب زهکی دلویذافت قرش |

Aهس رکشاروعالا وبا ,دعهضوء موسربودیا لا چا هج > وم نامرف  
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 كال ام نی ۇل ارم ات رطح سد ی دابامالعاو ضرع هیالعارب رم هباپ

 ھے درا كاکاام هللا رکشارا دقمر ید یە تع ن مساهو یدردنوک

 یدلوا قالم 4 یاهودا زكام نوح نیا وهلا داور لع یدزردنوگ,

 توعد ۵ ته كرمما ترعح بوزان بوک ھر هج اھ هروعالاوبا

 ترضح هلیس هطس او یوو د هز هک: دا یار دنالادحت وبا هفرو لءاعیدانا

 روهظ ندوشراق دم وبا هاکا مدا هدن س هم ددم ی رکشل لروءالاوان
 كنابوداروصد هرزوقلوا صح“ رخ ار ند رعفالج ایان یدلیا :

 ففاو هب ام دعم ول نوج دج وا مدا لّره ینادکء دادو مدلآ ناو

 هک ردیت ال هرس نیطابشناوخ |یایدت | بولوارطاخ هد جر یدلوا |

 هرزوا نیش باب را یتید ءار ےک مس هد دودسم هایلسهراسیماعقدرط
 ی دشالوا یک ندرب اک دکب ردعسا و لو لدتاکا یکیدلرق دو دسم

 نکسرلواصندنرزوا لوي نوترابدعا یعسوبحهدنسان و كلوبیزساب |
 ی دبا لوا نستسا كمك هیمراو نیسوگ نسمک لدتالاوسندناخدزب |
 دلی یتفیداوا مک كنانوح اوسر كل _ح بحاص كۇلا رمان |

 نوح یدتا دحوبا هک ردلعن ) ی دشرا ههاک رکبشلات كدر ولوف
 لروعالا وبا مدروک یک بارخ ت سەرف یکیامدشریا هنس هو كرو عالاوډا :

 ی دی-ثلزاب طاس رب هدنک وایس هوخكناو رالی دیعج هرشط ندنسلح

 راب دتا کر تعاجر هداروا مدروس ه رزا ط سا لوا یک صحن

 مدل وا لخاد هنسلکل روعالا وبا نوجردلاب وا عضا وت هذ لها مدنی ۱

 ھن اک را تامرعل راع دز كنو نسروعالا وبا یا مدعا بو: ر و مالس ۱

 بارخ تسم ندکسلحكنس مدروک صح” حاقر نار زراردیا مادقا |

 یعیص وت ف هے قب و یه رعد كن هب وام هدننوع» ی دزاب رطس :

 ی د ردن دو رک ین: بور واکب ینه لواو ی دساباناب

 ڍڳ نوج #



 یو کم لوا انا مدردشرب وا ییو:د و مدراو ۵ قرشا تالام نوح

 هرکصددنا یدیدهلوا ت هم وا ارم ان هلو اص ین ونک» وب تورو هالو

 ییهرمسنم و ی دانا نیر هرم ەل ن داز ی هیت ںواوا لوھ هرکٹا ةه

 رل.د روا ۰ زد هک لط ی درو- و ۳۰ دارد ررعء 4 یتاه ی 2 رش

 تواوا دل. جد روعالاو ارل داوا ۵> ۶ “٤ در کشا یساح ی و

 هنادیم یییور رذن» ی هللادبع نالوا ندتعاحص نادیم نارادمات
 رو وب ید مه هر هاب ز دلو یکلام هداه و اهمیدتااکاو یدردنوک :

 هخءهزاو هنگنح ندرل گرما كلام یا ی دا هللا دع ید د نس م ہروک

 نوج رل زم هدا تءواق» هل ه.لوا مت ینک كب ندرلبک كنا ن رداراع

 هلا دب ءیدتا زواج یدح یمادقاوماربا هدصوض لوا كروءالاوب |

 ههللادىع هکر دلبدرمصت ندا زیدرک هنادي ههل ز مهاوزاتهاوخایو هاو>

 هد ودو رنک نش رفح ر ندماشیاه دس نام اغ ید! کام ر داب

 | یدءاكلام یدلبا نام یئاشو مانیدشک هللاد ع سز نساک دموقک م

 هدنا الط یاد هک ردفیح نسشک رب ندراز اک ناد رمراک زور یر ء٥ نع

 یدسا هللا د.ع ناعهدنا حورح ۵ رزوا قح ماما تول وآ ناو مس

 لورگیلع ید قلا یدبا خو یناک مدت امز نا کیس واقع
 سو هيلع یا هللا لص لوسر ترو> ا ید ایک ت لکیدد كداب ود

 هب هر ربا ارم > ترم > هيلع عها س یاوحو نره واعءنوح لوس هکع

 جن هب وادم هرکصا دیا ) دم ط د عید ال مال ( هکر دروب هدک دتشرا

 یانا قارععاو را رها هتفهدلوا زم وط ین راق ندم.هط هله جور
 تواتم هه> و هدا مرک كنم وا رىما ثالام رصد دجح ول و

 كءالک كنس كالامیا یدتیا هللاد,ع هدک دنا نایو طب ییرخاقءو
 مرا وعو عایضوےم* رد دعن كد زود کا هدهاش مبامار دو دص قداطهو قح

 هل و ی ردنا لح نو :لرس ههر کص ددم“ ردراو مدالواو لهاو

 نوجروعالاوبا یداواهجوتمهءاشرکثاو یدنود بویدنوجا هي واعم
 نودادساا ینا كلام هک رد ود مط ىدا یدلو هد-هاسه یلاح ود

paa 
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 هناسفا یا یدردن وک راوسر هل هل ادىع سد ید ردن ود ورک

 تواوارورف. هلک كراو لوا هللاد,ءهرد ود و ا وتتفاو

 هل سم رب , ىدا هکلام و یدل و فطع۰ ۹۹ :< تاک. ام ق 2۶ رع ناٽڪ

 هنسد ردنا لصو مد یر نرعلق ی اموص> 5 : را عهد

 رلب دعا تاج تدمر نورواهنانسناح نانسییب رالاروالد یک اسد ردقوب

 تعاعر و را دا تیصا هة ی رزم ب ول رود جد یسکناات

 صالا هبا رابدلک هب هل امو هب راح ماعم ھن بواوا هدوسآ یرادقم ۱

 نذشم هذرا ینا هکدروا 4 وا هر یارب هنس هاكر هیس كه الاد ء2 الام :

 روعالاوبا یدلبا باط زرابم بواوا هح وتم هلا ده كلامو یدقرح هرمشط

 ید م اح یدردنوک هادم یرذنه ن ماح یسادنرف كهالاد.ع

 کلام ,رکصا دنا یداواناور ه رحا 1 هک درا كدش ادن و روا يلع

 ی دتا تولب ییا كالام یداک یرازفلا هللاد.ع ن قرطم هنت ادیع

 قحلوا نوح ردراو هطااحم قح هدکفلارا كئس هلع: فرط یا

 هک كدلبوس یرغوط یدستبا فرط» داك همن ادیم ےب بویعا تیاعر

 ٤ ب حلا ن و r 2 جاو ےل 0 نانقح تااعر

f E % E, 1ینا هل جت 7 یه>و  

 ۱ مداد رفرف یدابا تاطزراس تورک هنا دیه و يک لاو تبر> فرطء

 هاکردپ كنس هکنودورک یدتنا اکافرط+یدیشهرک هنادیم ساق یلغوا

 نم زاكا كنج هلکنس ندتهجلوا ردشلوا تبا قوقح هدرم ایم
 یدیشکیا لتقف بوروا ندنس 9 2 دوم و هدک دنود ورک مساق

 یدندمدخا یب هلعاعم یکیدتیا ههداز هریشمه مب كنا کا یدعت ید ن

 یدرمک هماقتنا نادیم هزج یسادنرف هرکصا دقدناوالنق فرطء سد

 13671115 ۳021۲25 2۱19۲ 1310۳ ه ار تو رم 17 ۳2۲۰2727۳۲۲۳۱2۳۲ 5

enn۳ را سا  

 ندنک رم توروا مجلع رب هثشاب كلا كلام هرکصتدک دنا كنج هظلرب
 هکب دردنوکر بخ هکلام روعالاوبا هرکصا دالتف لنءرج یدروشود هیءز

 یراکدتا كا رر ردراو رداهدد ره كب هک و لە رکشل مب

 ندس اح کا هک ردلوا نالوا بسا رواوا ی دوم هلب وطن هجر دمت

 یدءیا عاع"ایربخ وب تانام نوح راهدیا هلتاعم هرزوا عاعجا تایهرع رکشل

 ٭ .یدرود #*



4 ۸۳ ۶ 

 لاتف قوح نددیف رطو رلبدلک هنکر = هرسسلع و هي تاقا ی دروب |

 دوعالاوپا هکم رلند یدتیا هثنا راب هدکنج ءاا كالام یدلوا لادجو ||
 ِ راها لاک هلا یدوحو كن ا هب هاتف هکمزوک ئ حل دا وا صع“ هلو هل

 ناروط هدوشراف بولواراوسهت آزو زوبشا هکرلید کا ردیاراهظتساو |
 كلام هکابوراو هنناوروعالاوبا یدتباهریبشکر مان ناغسیالام قدنتکب 1

 فیس ںودیانالوج رادقهرب هدنادیم نوساک یراداروقوا هلادى ییس 1

 ردقوب جاتحا هکنژرابم كنس یدسا ناتسرید لمدیا لامعنسا نانسو ||

 تراسحرهعاوا هدنساب ید ا كلام مردبا توعد هم هب را یدنک یان 1

 ل ما ن وڪەح ادخ ید تا نانس نس هلوا ناعم هلکا هکر دیهراو

 ناسا یاس كلام مرک وط كاب بوروا ساب هر کل نوش هسرواوا || ِ

 موفک مب نس اکس روعالاوبا هک دیاشاما نسراب وستسار ید بودیا ||
 ید نانس ی دیدیدروژوا هلاد يم كلام یتسراو نامش هد نساکد ||

 لاک روعالاوبلا یدرد شرا هروعالاوبا ییفاغب کلام هل محو« محا أ

 مولظ»نامعقحم هفیلخ یدتنا بور ومانشد هکلامندشاوغو لهج |

 ندنابح دع یوا ظم هدیلخرب نیل ا یدلوالوتعم هلیماهاو یس كلا |"

 لبا یشک نایلوا لب دعو موفک مب و رداکد موقک مب یشک ندیا مورح
 ۱ زالواباوج هنا وس كتا كزوسو كس یدتا نانسیدید ن نعا هر را

 زا ريخ هکلام یکب رلکدتشا ندش راو نابه نسرلی نس یدتا روعالاوبا |
 1 بو داشت كالام هدک دا ضرع هک ااه یراتاکحو نوئودناتسرب و

 || هادم مب رکا هلک هما دیم منب هکیداموقیروعالاوبا یسوقروق ناج یدشا
 ۱ سوء ندد زراب كنا رشا كالام نوح وی دبلوا صالخ ندلجا هپ یدرلک

 || ضب د فالخ باب رارابدتبا لج ندروغارب یدلیا ما ہن رکشیداوا |
 | كد ەماشخا نوکلوارلب دلک هبهلتتعو هلب اقماقم بوروا لا هرجحو یت

 | لیلمالط هکنوچ یدلیق لوذبم هه رف یکیاره یتا ماج لجا یاس
 هما هنا هلیه اس هلج روعالاوبا یدلوا ك راتو هرب ضرا هجو بوڈ را

 یرط:ءیلک مازهنا هرکشل هکیدتاو ىدلوا نحلم هب هب وامه نوتوطزوب

 هر واعم مدروک تفصه لوفعم ییلوا قم اکہ بوئود ورب ن داوا
 هو ری نایفسو یدساوا ناور بودا جوک هلا ۷ هما و رکصخدن وب

 لوزا بوراو هلارفن كب جوا ندرکشل یاس ران یدروچ هروءالارباو |



۸) 

 | یوجو تسچ بورار ید رانا رل ادا ادیب لر بعانم هه س

 , دارا لوا هک رلیدتباراّمخا ییبفص یارفک هرکصاد وپ و كن و

 ندمضوم لواو یدیش اق راتراسعو راغ لاء ندسامز هرمهاسو
 هنارالوا یرکشل ه واع« یم غو لوب یر نداوب رپ هنارفر هد

 رل د2ا هظواګو منم ندم ولا ربا رکسع لوا لوا بو دا لو زر

 روعالاوبا « د هاب ههو د رشا تالام ي

 ډک رو-:لوا ناب یس هراګو تج هلا

 عاما ینک رابع مودو فب رشف كئينوا ریما ترمضح هب واسم نوچ
 هدنیتص بوراو هلب ارا ك نوا هکندروس- نامرف هروعالا وا و

 هقیلخ باعصاو قارع ركشا تودنا هطواګو ط.ط لوب یک هوا فر

 نراعم هلاح و ههر و لول هغااوص ندنارف هدرفر 2 ا

 ببرد هنهاکرکشل ك هواع هللا راصذاو رجاهم یامضعرم.ا ترعة >

 ةت اھ هاءس نوح یدروس ینازرا لوزا لالحا هدکدشرا هل شر

 زە روتکوص ههاک رکذل ندنارفرهت هکر لدتا دصق هش طر ندتهاش
 هکید امو تواوا لء اخ« دتا تارف نهد هل تعا لوا روعالاوبا

 هد ولاریعا ترم طح لاح تر وصوب هلآ وص هس اکر, ندنارف بآ هس رپ
 مافب و یدردنول هنناق هب واعم ییاحوص ن هعصءص , دقدئاوا ض .ء

 هک هلا تدنلوا ردزشلک ندرالوب قازا ملا هرشک تعاسجر هک.درو
 كلا رمتع زعوزبءرب و رارفو ماظن هتعالخ رمانالوا ندنلمروءا تامل
 4 ك: هکدعا تلال د هراوص بوص بودا تھ صلہ زسات هک ردن رزوا

 ندا کش رس مودلات یکدم” زو هیعا ع ورشو ترشسام» لادجو

 ندقمهن هنارفبآ ییدت !حابم هنن دابع عیج كعلطم ضابف هفت اطر

 راول هذن طیلوا هک رداوا نالوا بساتم رزرو دامن یرع رامدآ مر

 هدکناب بودا قام هداب وب نس کا هناوا ممه ندمادفا هب اوصان

 هالا سرلا دا رارمعا مردن لعووت ی رللعوتم تالط رم نالوا

 ناق هللا رادبآ رشم” كي رحمو راقفلاوذ لا -.متسا بواک مزال هلت ۰
 ند زب دص وم وب هکلب نی هر واعیاو ردا ۳ قا تب رل ةە را

 هن ةسکک رب حه ندقفاومو قفانم هدنصوصخ وصو قدلوا لزا مدع«

aaم ندیهلا صرف ههدرو سکه بوی ا تج ا و  

 هک رلیدناوو



 هک ۸۵ %

 هرواعم ید رد ربا یاو و ه هب واعه ههصءص نرج نس ھکح

 دد بم هدد داوا و رم یسغتو ندنفاعسا مدعو قاععا كن ولطء وب

 نان هشعندلو یدانا تروم هدصوصحوت هل اهصایر:ک نواوا

 ناروط هد ص هل ۱2م مار ول راب د2 | جرم ییا ن هللادبعو طبع« ینا همه

 هکتن تعاج لواو ردندرلندیا لتف ی کک نیءّولا منا یرنک | كنءاجب

 هناعع رلنوک هصن ہ دنرلک دشا «رمصاح یتاعک ر دیع وت-* لا هء اع

 ع ول٤ ینا ندوص یکیدتنا حام كايلاعاقح هت اقول ميج بویهر ووص

 هرانا ید زب ردراو نتگو شو توق مزب ه دلره؟یدعش رایدع | مورو

 یلعرک | رہا وص ندنارفرجن هک ززاموف بودیا تب وقع هلیفارسو ص
 هدشععد-سردیا لوزن هر رخآ بودالاحرا ندءهضوءو بلاط ینا نیا
 ىلع هک هعارط نس هب و هىا ی دا صاع ی و رع رواوا شعا رارو

 هلو یرظن ی هارو باب اک اغ "ددو هل او مسوص با .ط ینا نا

 || مز ادعام ندنو و رادلوا هدخ اکر كلا زا و یقارع نارات رمش اعم
 | یلط ناق كن او نوجا یمادوس تنطاس رکسل رب دکچ وبشا
 1 قاب ر دو وب یس ۳ ج لنعا رب وص هسا هرانعم وب ردنوګا یان

 | تش> ودر نم بج وم كنك رح وب هک د چ رھ ص اما انو ر۴ یدید نسرولب نس |
 هر ءاء« یدالوا دیفم یدلیآ تماقالئالد هللا هلوق» لئ الد هنغیدلوا

 هکر دره هه د همر ویدا تودیارائدو راش یعا تها وانا هدصوص> وب

 ی هواهم هدارج زور قالطالا لع ض ف هکب دتبا و رد شوا سم هزن

 هسروق هکنگاوص ندنارف یموفوب رک ۱ نوسعا نار ندرئوک ضوح

 هک E ندقراعم هد. وب هک ر دلقن )رز هجا ها هبلغو رهقرکء

 كن زو كالد مو تورم هب واءیایدتبا ید ارمّطاح ه دا لوا
 عزا كنسرکا لدهروتک هب ر اصلا طدارشو لدک ود یی وص

 ادتآ نس هکیدردااض:فایاتو مو فاصد ایدیاوا رد نمود مورو ا

 نسهدا یکه زاشو كاج هرکصت دنا نسهدبا تفایض هلفانو نآ یرلنا

 ةه باب راو ندردب لها تعاجج كبد ا منم ندنارف روب هکف کف

 كموفوب و راهلواندرایخانیهبانو راصداو رجاههفرشاو ندناوضرا
 یرلان-ههوب هب واع« یا ردزاو یماعا یانا كلاما رخآ ریمعب هدنحا
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 ده تا طح ال

 رهن ییعامناو عایشا كناو یب لع رکشا هکیدغا مارباو حالا بو دبا
 هدارج زور لاتی راب هکر دوب مدیماو ردبجاوكءردتاعافتنا ندنارف

 بوریو باوح کا هعصعص هیلبا مورحو عونم ند رثوک ضوح یرلبا
 ندرلتشدب والده كنو ندرلهف و رار ف اک هدناهح یاعتدوادخ یدتا

 بارش بواوا بک ینایصعنس هکیدتوط ںوککو عو ٤ی وص
 ںاک ودا تماما ہرلنا اسو ل راک دس لقەرال تسمو لا

 ندک درب و مالسو دا. تمکرترد ین زاغ رف تٽەکر یکاندلکتسه

 حرف ممظع نوکو نارا یال دتا بوئود هرانالسندیا ادنفا هرکص

 كدب د عالي ځد تەك ر چ اقر نوجا رس نک هسرلید ر دراو مرورسو
 لوزعم نس بوأوا ماطم هکنحاضف كنس هنعیلاءت هللایضر نکو

 تماقا رخ ترش دحج هکب رزوا نوداراص- | ه هنده نسو یدارا

 نارق یاسنو هاعس قح ردکدح هكاب وس یتلکوب كنسو یا

 هءاقموب یالک كل هءهصعص ی دد قساف اکس ه دددج ناقرفو دع

 كن هعصعص ںوکج رایاد هذن طرب ندنرلهز اا هر واعم هدک دشرا

 لف لو-سر یدسا بودا مد یرلنا هب واهم رلیدتا دص ییلتف

 هر وا٥ هک ردلاح ۵9 رح رب ون و ردلکدزن ان هدهدهر 2 قعل وا

 یدلبا دع ندناروظح *هلج یکعا لتقف یاوسر كانم ولاربما ترمضح

 عون ندمططوا ییارف بآ بویلغاب لب هککود ین اق كت رضطوا
 ىدا تاشخو فوخ مج ندنرازآ كنادخلو رو یدلیق بوعگو

 دتعجا م سون ًاعو لواء بواوا صال ندلجاكنج هعصعص هلطابو)

 یلاح تروص بودیا لاحتسا هنتهدخ كنمواا مماو یدلوا نوذْأم
 یدلوا نوزحو لوام ندع سا رب و ترض واو یدلابف ضرع»

 هک رب دراو هلاحرب یرکسشا یافهض كن ولارمما ه د لالخ لاوحاو و
 قارا ںالوا نک ٤ لوصو هارفآ تولوایدعد حروب هنو امه رک سەھ

 یدنک شا كلام نوح رابرکح راتةثمو بءآ بوروتک وص ندرارپ

 ترمعح ی دابا ه دهاشء را عار 3 دعا وص ه دخهاک مر

 چوا ی. لوص ك رب «دهاک رک شا هک دانا ضع توراو هوا ارم |

 % هارد 3



 نیر

 A ردوا ناولو تات ی ندعارمس وص نئالخو ردن2> 2 رد

 ندنغامد كراسک اخ نشد هليا رادآ غبت جنز كوا رروب تص خر
 : رم ندشناق لرلتا نقص ىارڪكو 3 هراع,> وسط یرادن و ۲ وز

 | یدتیا بودبآ ها الت یبا جد س ن ر تعشا م هديا نوڪج

 | ب رق هغهه یرل اب ندکل هند تراز اسد رک ردیهاور نی :هواارمم اب

 ر هدلاح ویشا بویراقیح ج ندئد الع یر رالف زون هک لاحو هلوا هژ وا

 1 هد دلو ا باغ هنارقات رر؛ود ورک نو > ادخ نیس ن درج ابر مر و
 ۰ دوخاب و زراطاط یار ةبآاب هک لد هنامز لوا ان ز ردپا داماو یو

 ۲ هره تقفو ی.صاعه یدتا نین وارا ترمض> زر هگآ یید هشتد سش

 || رلیداواصخ رم هلتفو برح راناوامپ یکیا لوا نوچ نکیدیاینا هسیا |
 | ادل ی دانم دنا رکشا بوقیج همشط ندنیءولاربما عیفر سلحم

 | قافت بارا قارع لا هک ردشمرپ و روتسد نیس ماما هک رایدردتا
 ۰ یادنو یدانم 0 ندارف رهم یرلنا ات راهدیا هلل هه و ډب راک هلق اعشو

 لط كثءشاو كلام روالد درم رقت كم ندمک تعاسرب كع دیا

 بااح هلا رادع کالم نوع ر رادرمم کا لواات رلیدلوا عج هدشار ۱

 کرک ڪا بورب و تلاتسا هژ هداب للام رلیداوا ناو ره دصعقم

 ۱ یزراوسبوپ روب ورابارهداب زمه وروب هرلباندراراوسرادهمرب زس ||

 هن رکشل كنه واعم هدتارف طشان رلیدتروب_ههبتع كرا هتسهآ هتسهآ

 لها یا هکر لیدر و زاوآ بوجآ ی رلشاب ثعشاو كلام رلیداوا بب رق

 | هاست لحاس یرکناجو كلوا اربا ندنراثک تارف ی آ نایغط
 | تارف روءالا وا رسرولوا كي رش هزکنناق یدسنکالاو ردشی را

 لریارمص ردلکدراک ناسا قمریدل اقندارو یزب هکیدتا زاوآ ندنراک

 كالام سد نس هر وک یادم یوژاب توقو یت اروالد رش مخز ات

 بودا بیغرتو صد رد هل اتو بر> یر هداپ ثعشاو یراراوس
 هدنامز لوا ن ید2آ رم ن یی هوا را 3و ساب زا رکاب

 هرهطم ر مال جعل مسوص تاغ كکلام مدنایمززلع ییاکرکلام

 اا ندا واتش وص لوا ثالام مدلیا ضرع هک لام تودیآ ادب وص ۱ ۱

 ل واو تر 2ا ندوصلوا نود را خا تحارن هك دالوا



 هاچ رلفلاذ ی د كلام د روا لا 2 مع .- روعالاوبا هد دانا

 قلرسوص نوح یدروشود هک اله و ن ید ندرلد ۱ تودا

 كروع الاوبا ن ی یا هناا ےک ل یدینعا ۳ ہل ھا او ةا

 یدر هدا و 9 اوا اد e حد ریس کا مو ا

 ند بودا هلج ج د 5 دو كلام سد رلزوسرداوطندنا و یسرلفر ط

 رهد ان ماتیدروط تو راو هث رانک تارف 4 ىدا فاکش یتفوفص

 لوم بر س 21 وا راء کو راد بار تور دا ءط ی ؛ راک

 رها طظ را تکتداو یءص ا هدیرآ سو ز والا نا ۶ هف رد بت واوا

 یدردوک لودر ه هب و < تولوال ازندنناکمیدنک روعالا وایداوا
 م اتت ار فظ ها هلع ماش ماح یدابا ضرعاک اییالاحنالوا مقاو یعاکو

 یصاعا ن ورع ها روالددم كہ حوا تواوا نیک ندم السا لها

 یدش ر اهننادیم هک رهه نوح صاع ن ورعیدردنوک هځ داد ما روعالاوا

 هک هرعت قول وات رام یدتا هنن اراب هدک د روک یتا یزوک كکنام

 روهعهو نولْغم هددهش لطا هدمااردت ال طد لها رع رلةلاو روح لهازر

 هنب رزوا كماع نب ورع ب وتوط ھه زوب تب ریس ۰ رکصادنا رولوا
 توشود هنعع ثالام كد ارارف لالا یف صاع ن ورع یدلبا هلج

 یب لها بواوب لام شا لاتق "هر انو یدلک هایم كذب رکشا ماتشات
 هتف لهاو رلب داوا قد رح هلل اراب ا عي برع a اطر نددانعو

 IT ا تواوا قی رغ ۰ دنارف رهد د هورکر ند دانقو

 هاو هب واهم ںوتوط ییارهدا هار لب داع هيون ورلد د شالوا هحزود

 هن رانک كنارف رهن نی رق رفظ رکشا هرکصزدنراتع نه كرما و رلیدنک

 نوج هک ردشلک هدتاور راب اوا لزا هلا هدوس-ا رطاخو عراف بلق

 كن هب وامه بولوا مزرهنم هدنراک تارف یعاسبنا كناو صاع نب ورع
 رلددت|بودا زارد ییسو E PE نابز هب هب واعم را دک ۵ :۵اک ر ی

 کی ادا 6أ زس نوک یکن دود هد س ه.طووص بااط لک لار کا

 رواوا هما یا اک رک د قم خد لوا نوکوب یب ه).اعء

 هدصوصخ وب هک هل وسعاما جک Se ۶ صاع ن ورعاب ی دا هب واد
 هد وجو هند لواندیلعیدتا صاع ن ورع ردن كيااغ ی لع

 هب وام هتوظا خد ردیتارف بآ ندرس بواوا كلاس نقب رط ةافاکمک رک
 یی یا ساک تا وار ات عام رج تو او و تام سی

 + یکیدخا

a سحر 
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 ندنتاود نایع او نکا یاسور FEE تولوا نا ندشیاکیدتا

 مط ی ذ بش وخو دی ز نب ل اعمو :اطرا نرسشب و یسه ن لا

 راب دبا دوج بحاص د مه یس رپ ره هکی رلیسک رفن یکیا نوا والثم
 هک را هديا سا اندرمعاترضح ان یدردنوک هنناقنینمول | مما ترم طح

 كرما ت نرصضح رتا نوح هیعروح تعلام و همساصء هدنصوصخ وص

 رها ترضح راب دا و لوخد تصخر هنعفر س اع نواک هنخاک رکشل

 نسخا ابابیدتیا ل. نکیداک هتصحهز یدعا Hi لاّوس ندرانا
 ہد نصوص > وصنو دا تج مم هز ردکتم لالعو طلو هک داك ریس

 لتاقم هرکصتدنا روب ودع ندع رج كن ه واعم رسوک مرکو ا “هز

 هب واسعم نوڪقحادخ نیقتملا ماما یدتبا بودیا مالک دز نا
 یضرغ نادر هاب و بوشدا دوصعم ت تلاع ین اعع ن وخ باط

 بیغلا اع م دماش راد هج رکا ی ر داند راد لس اسد ئالم زا رحا

 ادخو سوم یلاظو ك بک اس اعاد هک ردم وا دهب هد اهشلاو

 كس دعق دلوا م رگ بودا لر نتمدخ كن هب واع» e دعا نوععح

 هدکتعاط كس کرد یه کج لاندکتمش نماد

 رکس#م كماش یاہظع هربا ترمضح نوح رواوا دیهش نالوا لوتقم

 د.طخرب ی داوا مولعم یرلک داک نوعا یفصع a هاا رفط یا توت

 هرکصا دافطصء دح ترضح مالسو ةولصو ادخ دج نوو وا هغیلب

 ندنارفبآ هک کید هيب واعم رر : راو یدرویب مسو هیلعیلاء هللا یلص
 هدسعلارا اف سا هم کن و سانا تارس یسشاومو باودو نوا

 نوچ ید یس رب ن دنصاوخ كروعالا واو ردقو عنامو لاح چ

 تباناو هب و یدتا هظح الم نتج مو تعفش لاک كربءا ترمضح

 ی داوا نايس ن دانایصعو تفل کات رضوا ب وروا لا هدنماد

 ندو دنک مدعمندنو بول وب ماظتنا هدنصالخ ابا را صز كيرمضطوا

 یکباره سد ی دلبا راغغتساو هب وت ند « دندان ل هدا نالوا رداص

 رلیدلش اب هطالتحا هل رارپ ربودیا عافت ا ندتارف بآ جات>الاردع رکشا

 a رر 2 ودب ف رطرب 9-۳ هشدار دغو رکم هد دوج ك رر رب و

 نوج هک رد روطسم هد راو بک ضوب ) رلیداوا هاوخ رمخو بح

 صاو>خودنک هر واعم یدلبا دوم هتعهر ه رکصا دعا 3 رد بآ

 چ تلا #۶ < %
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 ناول قارع هلتءاجرب هک ردنا روطخ ییعموبهع رطاخ یدتا هادا
 | ندنفرط قارع هنهاک رکا كبلع هکعروب نامزد بور دتا هظداح

 صاع نب ورع را هرونک هز اکر کشل مز بروس ینالوک ًامو راخذ ناک
 سوک*یآر رندن تک, دتا بتر و ی دعا هدکدنشلا ننالکوب كله واعم

 5 نشي ریاندنارف بآ مثالا را اک س ند هتسداشأر رکفوب وزدسوکع» رکو

 ه دهل اعم هلبا ىلع( هدا دعا ید اه واعم روش ر ,ا قلنا يت و تمادن

 رابحا نیعدات روهجو راصناو SE اهر ار ز ردراو مظع رطح
 كن هفناط لوا یراب رولوا بلاغ هز یل هک ردوا نظبااعو رد هل هلکنا

 یرلبعج تولوا طقاسیرات وفات مدنا ع و ندرلنا خب را در حذو نو

 ینا نیا یلعربخ و نوچ هک ن دزو سوب یتدتا صاع ن ورع هلوا ناشد رپ
 هغاط ر ند اه هنن رژوا هد اط اک هردنوک كنسهشد ربا هنعع-كااط

 كن وا««تکصاوب رروشود هک الهالاخ بورد ارامراتیرانا ورردنوک
 بوراو یدروب هدباو ن دلاخ ی نجرادبع بوباوا رک اج هدباق

 تالوک او هرمخذ ناک دنهاک ر کشا كالاط یا نی بوباک: ناو قارع

 عاتما ند مهاوب نیجرلاد.ع هر وتا هاهاک رکشلاو لک تورو اب راک

 هک را صوص ید: ک یاش نادلب وراص+ا م.ج هب واعهیایدت اودا

 یکیدعم ادای بص یو مورګ نادبصانم لوا نب بودا ه جوت

 ندلانمو لامک ونلاحو نسر سا ق I ET ها رو كند ید ها

 كناه*اکب هناش ترع ترمضح هدننوک تمايقو کد کالام هرجا سافر
 ی ی زکلو 0 ھا باو اط > ود لدعا باط نوڪ قاق

 بناعء نوا مکیدتار اتخا یکتەدخ نودآ محرم نس ندمااط یا

 بواوا اڪ ندناوحوب لب اج راد.« 4 واهم رک سا وا تذع.و

 قارع لاح یدردنوک یسقن لاحد ها راوس رفن ك هتمدخ لوا

 امرحو باب ز یراکو ر واک ناب راکر هک.دروک « دک دتسا هجوت نا و

 بوروتوک هنهاکرکسأل هب وام ییهمذو ب واآ ییاوب كلاب راک لوا
 نی هولا ربع زر رب دث | ياخ ن اب راک ید ل دیا عب ه رانا هلبس اهن ماع

 اد اهداف هود هرد جوا ی E رها اص هست رب ھن رم i ماع

 رات دتا( کنت با وجو نرالا راک نوچ ناودع لها رل دد جد

 ناب راک را دردن وک ۵.۵ رس ك و توروس هلهارکاو رم = یرانا

 4 ندنتح و
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 هن روضح ریما ت رطح ب وجاق بواوب تصرف صر ندنقل>ج
 لولم ندنءاعسالربخ وب ربا ترمطح ید صرع یاحتروص ںولک 4

 ا رک ص ل و س ها وک یراالد ندا ربا کر ند ه واع» ید

 ۵ رکص)یدناو د د کک ه- را را هدداو هر هک د ال وا د الوا

 ج

 یرارادرس كرل دا ضرعت هاب راک هکی دعا لاوس ندص حلوا نیم م ارم ا

 قناجو واب وب نوزوا ی دعا صح لوارد هدنفایق هل یثک نالوا

 ریما تسضح ردراو یسهراب « دنع اکی ل وصو ولنروب یصی و یشاق
 ندراّزرس هکندروب هرکصتدنا ردو ن كاصص یشک لوا هکیدروس

 نب هز هرب و باوج هراراسکاخ لوا هلی رادبآ غبت برا هک الوا میک
 هنکذچ تاکاعف هلا بد د رم زویشب نول تام هنا قمدخ لواسق 4 7 ۱ 1

 یا بو دا كنج راب دلوا لباقم هک اک بوراو نوچ یدلوا ناور
 یمادع امرل درو شود هک رله اخ قفا: هر علیک رانو اندم اڪ او راد ز

 1 ترمسندهعقاوو صاعن ورع رايد اک هاو هب واعمبولوا مرهنم

 هرکصا دنع ووو ك هیصقول ویدا توسم هرب دوس ین هب واعم بودا

 1 | یدردو ؟رلهدآ ندنصاوخ و دنک هاته واهم ترڪ > نيم ولار ھات زم ڪ >

 كە ر واع« هد: :هو لواار زىداملوادي ةمرهرونک هتعبم اقم یا هلتماقا 5 تان

 رهظتسم هنن رکن ترک یدیاوا عج براش درم كس ش شکاازوهدنه اکر کشا

 كتريخ ناواو تنط بارا یدعا لوق قح مالک بولوا ین و

 كنيفص برح هلل أ مهری راوت باب را هک ر داکد ین هش ران باوص یر
 باك هح هدلیصفتیس هلل اقم كن هب واعم هلا نيلم وا رماو هدست |

 عقاو هرثک تافالتخا هدنلب واقاو تاناور رلناو رد را-ٹ مزا لئاسرو ||

 هس دار واوا ناد كلك *هدز مقر هلن تاناکح عیجج هدیاب و رکا ردشلوا

 دصو ر باتکر فد لیک هدا زرع دوص مز و هلأفو رکا نددوصةم هکر دلعک

 | نيخرومورصتهدانهمیادایمالک كنب روند همنحون نوح وردیابحالا
 | شوخ تیک هرکصتدعت ر دربتعم و لوبقم یاب اور كنا ه دنرشب

 ت ول وا قوطعم هد رات و هجرت كنا یعزع نانع كمف مارخ

 | یلاسعت هللا ءاشنا ر دکرک هسالوا لش یراتاکح یس هست كنا
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 بقاع بواوا سو أم ند ها صم كنية رف
 < رول واناس ییبدل وا ری ه هلتاع. و هب را

 نیم وارا ترمضح هکر دلوا تناور كن رود هفشح وبا هدنن اب نيد ص مااقو

 رخال عب رولوالا عیب رکیآجواماعتهدنراارا ناسیفس یان هبواعم هلی
 لم هله> وراهاںول وابقاع:ءورتاوتم لاس رو لسر رد یلوالایداجو

 ینارھو ییاعط Gi رگدن یاره هد رازوت لاو یدعزتسوک زو یروص

 بوک راءتب ول شا ناس کد هل دص هلن اه هوترحیراد مه كه ام مس

 مالک ظا افح و مالتا لها دابعومانا داهزهدش و رهو را دل وا لب اه هنر رب
 ینب رلترا رح كفرطیکراره هلنص لالز ویو مدق دنا دم خاص هللا

 و لاهناتسو فرسو ا چ Ea دتا نیکسڏ

 ۳ رەظر ا ریما ترمض> یداوا ین۰ قصد كل لوا یداج رم نوچ

 2 نراب هکیدردنوک رمخ هب هب واعم تورو ناعتااو ماع اےس هسا

 نامرف هماش لهایخد هیواعم نسهلواایهمو رم صاسک زدک ر و
 ندنفصتنم كلىلوالا ضلع« واز *ءرامآورا راک دعتسم هکیدتا

 هلدالج غت بوقیح كولوب كراو رارداهڊ ندنیفرط لد هنس هرغبجر
 زوی بجر ل اله نوچ یدنا رارمجما قومراوکشوخات بارم هن روب

 ب7 ر هام هکن وهلنا راب دکح لا ند هر او رک یکباره ید رس وک

 هدم الس او تیله اح هلت تمو كلج هدهام لوا ردن دم رح رهشا
 هک امه د هللایضر هم اماوباو ءادردوبا , دناال> لاوحاوب و ر دمار
 قفحم هد نغاق م زب رلب دتنا هب هب واعم هلغ# وط نکسم ه دنر اید ماش
 قحا ن دنس ىلع هکعا س واج هتف الخ رب سس هک ر دطيع نملعو

 نیس ردنا لاتق هلا لږل دو تهت هلکنا هکروب نا نس رد یواو
 هک رل دتا لاوس رلنا مردیا باط یاو كناعع هکیدرب وباوج هر واعه
 هر و اه ی دا لدف یھ سوک رخآھسخ وب ید لد لک یعع

 س لا قدا تم رکا رد لع ىساو امو ذال كن رالتاق كناعع یدتا

 ند هلج هر » یلیع ندنعاخ ماشر ؟ هسر ر دتا ملس کی رال تاق كناغعی ودنا

 ساع ریما ترمضح رز نع لوا سد ی دید م: ندیا تعب مدعء

 رب دا صرع هت مضط وا یا راک دنشا ندهن واعم بوراو ۵سال اع

 ربهاترم طح بواک كن ەم اما وباهلا ءادردووا اتات ردن هارسنوج
E REEF FEETیو مه اه که هر  

 € ننه وألا ¥



4 4۹۳ $ 

 رهاشم راب داوا فاو سس راک در وکر بخ هلوعم وب ندهر و ایم هنشولا

 بواک هن  هلنافم كرز نعیکیا لوا را هوب ب رق هکیب یکیاندهایس |

 رک شارما ترمطح> رابدتاهدهاشم یتروص وا نوج رلیدیا ندلوسر

 بوک> یطالنخا نهاد ید نده واعم و راي د نوعی ار ددهک

 تولوا لم اع هلن وعصم (ةدح وااقذم السا ) رایدخارا منخ تارع

 اا هکاتفاط نە هرو اھ EN راد داو ارم ضاح هد کنج لوا

 هنناق نینیاارمما یسنخ | نزع ٥و یب هک بحو یطنب لیحرش

 صا هسداردا میاد اکی رازتافكنامع هکیدردنوک رمبو دنا لاسرا

 | لوا هما رارولوا یضار هتتفالخ كی ره رنالس لا وف هارو یتفالخ
 5 ند هلج تواک هتد الح فقومرالوسرلوا نودا ماو هتفالخ مها هسوک

 وب ریما ترضح یدبا مس« باہ > ندا راب>ا یءام- كنه وا ء۵ مدقم

 ۷ بام> سا یدوووا ا هاب هب و ڪم هدک دعا ع ایسا ی ا

 ادح یل٤یا یدتا نکدا رد و یدک بوقلاق ند:وال> ساع تولوا

 نسرروک بی رگ نعیرا هند نالوا توصغعءو هور ۵ :«بط نوڪ”

 IENE HEHEY! 7 7 هه وای رالداو یلیاعع ۲ هل بت ن ید ا ليج رش هرکصن دنا

 یرکی نب ی دتا بور و باوج ترضط وا ردتتماح ہدک معا ےل
 لاح تروص نوح رلنا بک درد او هکمرو هلا ند یری د یخ كب

 بویح هرشط ندهانب رفظ.اک رک شارل دتا هدهاشم هرزوا لاونءو

 راب درب و رخ ینو راک دتشوا ل دربءا ترضح و رلبدراو هاو هب واعم

 یراربرب ر کول یکی اخ رس ما را مرح ندبج ر هرغر دیا یرونید ةفنح وب

 ینوک یی رخآ كمرح امرا دیا لاق و بر> جج بوروط هد: هم
 بورد وک یدانمر هنهاک رکشا هرواعمر« ا ترضح ,دنتفو نیک ورک

 دولس بوکج لانده راګو كنج هګلوا معمرحرهشازب هکیدردتاادب

 هلفمالوا قفا ومهب ىهلا دارا كلدیشعا توعد هباوص قب رطوتسارءار |
 لاتفو برح حابصاا لع نیراب یدوا یدالوارک راکو دعم نمک اص

 رمهجت ندبناج يکياهدنسیلوا “لا كرفصءهام سپ مهار ءاکآ ردنئوک

 نواق هتسارآ نهرو ەچ” حاصلا ىلعو رلیدتا ماف هرکثنل بدتر و

 یاعا هللا یر ني مل ارم ا سد رابدت نیبعارادرمدرر هر دقرف ره ندهابس
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 ییعارخ لید ن هللا دبع هرا هدا لجو ی رسا نراعءرراوس هلج هنع
 مع هللا یر سابع ن هلا درع 4 رسل ەو یس 5 E 4ه” و

 بصف,زاو دک ندارم ۱ هلو ره کد دلو ررعهو یدروس نب د

 هب د تع ن شاھ یم رظع "ِِ وژهلوا هدست ta تحت كرما ناغ وانییمد و

 بتک هکندیا رانو یس ایا قاب ا ترضح یدروج لس

 ° صن ٹراحو یار خلا نا ء ری | هن را رعد و هد راوت

 هثراحو ره ن مش ھو سائ REE و ورو

 نالا مىشىهااواویراصذالاںوناوناو دادشن هعاقو هماذق نا

 عالاإ نیدعو یدب|ییعن سو هيلع یلاعت هللا یلیصكلوسر ترضح

 یب رنا ثیشو رغم ان دلاحو ریهز ن بیحو ناطقلا نور ویاط)ا

 یراصاادعس ن سقو 4 ۰ دان ورعولی د طا! ن هللا دعو ساق ن دي س و

 یا ث تراطان كلامودب زب نور عو هلطن ۱ نب یساقو لالها ندادشو

 عور و سدق ن لععمو ی لاھ نے 7 رضا ن دابژ رو یقعاد رودس ن د ٤سو

 ةو دص و دە صءص ن د ساو لذ ول ن ثراحو هنداون ماعودادشنا

 یدعی رو ربغ نب نيصحو هنرنحن نیعاو هلبج نو رغوناحوص
 دیبعآ و بانر نی رک شا یدنک سد هب واعو ےہ هللای ضرر اج نفع حو

 نر هس هر ددا عوجو یصاعلاو گن هللادبفهرلراوس عو نودا

 نیب ی هل ن بیحه هرم م و ینا طے ار ع ن هللا دبع هب هت چ "و ین همتع

 یدلبا ضد ولو ان دااخ ن نجرلادبع یمطعاتارو یدروب

 تفاظا هرارادرس یرلفداوا هدنرلتار ل اظ هکیدتا نامرف و هب هلق رهو

 ردرلنو یسنماسا ك . رکنهرسو ٠ار اش كه واس و رهدیادایقناو

 هص 5 ن مام و ثراح ن * ۵هرو یرمطا عالئلاوذو سقف ی لاڪ

 ٍط ید بشوحو دا اخ ند ثراح و هاطرا 5/1 رم و اش ی لصو

 فن رط نی دساو دیز نب دایعو هعب ر ن راحو لدح ن ناسحو

 ورع و كالام نهرو سقف نب لباقو ثراحنب قوا وری نب سب احو
 رایدروطہدنر ارب كن رارب رب بویاعایراةصرکڈا یکیاره سپ صاعنیا

 بو دبافق ول هد تک یراق اڪسو < یدک دعا هو هیجان دقر ٩

 یاس نقی با واراپ کوک ن درادرآ بر ات دو ندرا هک یی راناب ز 5

 را؛دلنا بلط زرا م بولو م “34ا 3. ھ سگ ۲ رب مان نم اش

 در راع سا یدلک ۾ هلباعم لاتا یردب كالع رو ره ندتفص رلبم 5

 ¥ نیت خنتسآ و
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 فیس ندنیفرط نوجو رایدلتب یب رررب یدباراشلوا قرغهنشوجو هبج
 ن دک مبوتوط ندنرک كلحللغوا لاشیدالوارک راک دیدم یاسا

 نکیارازدیا هعراص م هل الخ برشا ناک مھ ه ددد یدروشد هز

 نااغ یراهس>و نوشود هیمز یرارفف» ن دنرلشاب جد كنسکیا

 دن رک تل هب و اعم لا تو دنا عارف ند هب را سل رلب دا نیر رب هلغلوا

 راقص و یداک هش رکشا كن ْولارما نونود ید لعحو یدتک
 نوگلواو رلد دعا عوحر هن راهاکرخو هج>یدنک س“ ره توابزوت

 و7 یملیا یدمّرسو ڪڪزول ید تروصرب یرمغ ن ددءقاو و
 هب وست رکشا یکباره ی دلیق مزه یل هامس راذکر > دیشروخ

 كنه واع-ندنرکشاهب و ءهرلیدا الب اعم هن رار رب بودیا مایف هذفوفص
 ه-فاذکو فال نوک هلادیم نایفس یا ی ع یش ادنرف
 ی دوقوا هلادبم یی یل رف بهو نره ن  دعح ی دلشا

 ی دلوا لیاعم هلع س هفیج هسشط ندفص ید هدع>

 درهرل دا لاعتشا یلاتفو كنح شن آ هک دنحره روالدد مییا لوا

 هرزآ ن دشن اب ز مین كل هد مج هّتع تبقاع رلیدٍعل وب رفظ هنبراررپ بویلوا
 هدااح یرلقدلوا ل.نضع ید یسکناو یدزتسوک رل-تهافس بولوا

 تعاسلوا ناه هل-هورک رر, ندا ییرب رهو رلیدتک بون ود
 راته هکر لند | اشا ندرک ثا یکیاو رلیداشاب هکنح نورک هلا دیم ورک

 بلا هر هّسع هدع> رخالا مآ رواوار رم ۵ تدس ییفاع كرلت وب هکر اب را

 دق 5 ساوا یالروالدو تعاح نورحاق ندنادبم یهتعو یدلوا

 مان یشاجت ندن رلزالم لربما تر هدنفولواو یدتلجود هبازوج
 تور دشورا هناعسآ ج وا یت اهایمو ر اهقارمس ید ارا و رعاتشرب

 یدلبا اشلا تابا بوخ هدنشلانس كل هدعحو هدنفصو تكکنح لوا

 ماکنهو هب رام "هدعونوحو) ردروطهروک ذم تالا هد راوت صعب
 غياب هبطخر هدصاخ ر نيت هولا رجا ترضح ىد-ش را هلن اقم
 افت یادت NERA امسو دوردوزاک درورب شااتسودج تودنا

 ات هاط نت ت اد : لاو نیما لوسر ترم و ناوخالا رته یدتا

 مر ی ال تا ع بواو a هدک ولس ا تس یدرطزا
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 نگاعشا مز مالساند ابو ءاصب تاهدعاود ردتلاصوترپ هرع ززوا

 هلا نع وقت م رب ماقهو نکر ساساو ارغ تعدرش داعو راوتسا هللا

 هلوالخاد ر هکیک رهو "ر یک مالساا هيلع حوت هیفس رب ردڈلوا رادیاپ

 دکلهم هداضارعا ند رب هکیک رهو رولو تا ندنارطاحم ع:

 نوزع نیس ارشعءا هکبد روس هنورواوا كاله هدتاوغو تاالط

 تعافشو راک در ور تچحر هدشن وک تعایف نب را هک زکلوا كانھو دلاو

 3 روا عس a + طب طظح ااا و زا ربا هک راتتچ لودر
 یتریصذو رفظو نیس هرتسوک هغاایه هدیناب ر مالک توالتترفک هکر دکر ک
 نسهب ود مدد هشناح "ِ هلطاّتحا و مزو نسهرلبد ندش دعصم اکراب

 دن ترضح FA باک و تاثنجا ندتع ره بیعورا رد راعو

 ىدا راج مس هیات 52 اهب هل .دم ا هکیدر ويب ۲

 لاغتشا ه هلتاشءرکس ها تماقا تج رارکش رارکتهرلنا هکمادامو .کلوا
 هسرارواو ناشٍ رپ بواوا ءرهن* تعاج لوا هلبا یناحصس"هدارا رک اورسهیعیا

 ىس هنهروطع نشد رب اہک: رظذ كمع ہد هک ره هوز ىس هیع ا ل3٥ و بید یرل

 زس هیمروک اور کتیا "دیجترو اذا ییاوسنو زس هیلتق هغلابم هدفالتا

 سا فیعض راتروع ار ز هد هزار دا شو بس هزکارها كلزمسرکاو

 سو هلع یلاعت هللا یی صهداوسر نامز هک رب و !روا وای فرو
 قدزالوا رواش هرارےاو اذا یرلتروع درد ا داهتحا هدداهج

 هک,دلوا ناشر هوک ءرژوا هج ووا یاس نر ریش ناب ز ر٥ا ترت > هث و

 رامش هدر 23 ی قلش>و فوخ ندیااءدو هاڪ” یرای ران اسیا

 بودا شدب رد یلمک ورب ص بابلجو نکنیدا راد یا راک ریهرب ویوقتو
 نابس نطو حب ترمصو هگیردیک ندرگرلزود یار طضاو یاد تاج

 تاصاو عقد رک, ندا هرادبآ غسیت هکر ص ىر کر رلشود هدنتف و

 قیاسیاه> "رس هکزکلوا هاک آو ناوا عذام كرکب ندنا هناتسناج ناثس

 ع نا تبح اصمو تقفاومو زظ وحلم هلا نيع ك.اسنانا

 هک ر دلو! لبصا دوصع۰ ندنامدقموب "رمشلوا ظو ظحم_هلسمان الارمخ

 كن بح وء 9 ار ز رس هل راع صخو بيد نیعیارفو تعء ره

 محل هک یل: دلالب وط تص وواو رداس > زورباذع م رلتسمو تاتعو

 ۱ هلا یارک دالوا هرکص:دقد روب ر مات خاو ماعا ردروط م هد هعالبلا ۱

ETD ESAT SSE RS AST SIRS KARRIروت کو اراک  

 * ناو ۶
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 راصفاورحاهم نایعا رابو هلإلاطنان رفذجن هللادبعو سابع ناو

 بی اش هیلعهللا ضافا ینرقلا سد واو یدلوا ناور هدناج هک ر٥ هللا

 لاثم هباس بوروا هشاسدنا تداعس باکر یتدارا تسد خد نارفغلا

 هک رداو:م ) یدلیا رابتخا ییتهزالع كلاکو لصف ره س ناتف آ لوا

 كل هب واع رلیدروط ب وکج فص هدناباقء كن رار ر رارکشا نوح

 ا قارع ناف رعلهایا یدتآ تودا اد صدر ندژهامس

 كس نکل رد 4 -هزب ید رل؛در و باوج ردم هد 2 ا

 نداوسر ترضح ید ص “لوا ردن لدوصعم ن دکشتفوب

 ندو ناس>ا تفرد سا وا یدروس هکمخعشا لسو ه.1عیلاعد هللا لص

 توهیح رشط ندرلفا یاش صح لوا رکصادن اردک گن کكاممدات

 هدننوک كنج هکردلوقثم ) یدلوا حل هش اعا كريما ترضح

 1تهسروهشمو كان ی ملدو یسالوم كن هر واعم هک هوا رب مات تد رج
 یشوجو و تواوا راوس هک رھ كن هب واعیسهحاوخی دایشکرب

 هه واعم هدأ ج26 نب رابغالب هد هک رده نا 2~ هکر دایا مرع توت

 یسل ری ونسیسب رسم واې رفت یکی امن رس یدتبا هيو اه نسدمو واکب
 هند ربا تایصهر هکر دو | رددلو ی ندااخ 51 نح رادع

 هلا رشا كالام هس رولو ۱ بل غاکس یه وه هب راعر a ! مرولو ال الهو عدا ص

 نوجاما رواوا صالح ندرغ مرطاخ مند هليا ییتف كنا هک لرد هب راح

 هب راح هلندو ارا یایشا لک ر هکیدشا هد ھا سە صاع ی و رگ

 لوتمم كاع هسلا هر واعء ىدا نوح هاه ی وج رد هکعا

 ناب هدا لاو یعنا یساوم E هدرهاطاما رسا ب اوا

 كصاعی ورگ بودیا شوءارُ ا 4 E ب» ۳ ا

 ییشولارعما تروح بورك هاد ھو یدلوا ر رور# ۲ وسواو دم دم د

 كش رح هلغل ردیب عرب توری هنادیءرتما ترضح یدوقوا هادم
 هب واعم ندنفلدلوا لوتعم كت رح یدلیا ناطاغ هدنادیم نس هلک
 هش ر یناصدا طنارشو اب یدتا a ع نورگ ST بارطضا

 صب رک ییرح هبلاط یان یلع بر> نالوا عبط ورک مب هک كدرونک

 دڳ تلا ۴# هک ۳ %
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 ۱ هلل ادع هنک تج كنيلع ړل( کی دمش یضءام یضم یدتا صاع نو رع ك دتا ُ

 ېب ن ا- نب نمروک قبال یب هسی ربغ ن دی رازفلا ة دعسم نا

 ۱ یائدا ا هکید تا اف 5 هدعسع نا 1 راتب یدتا هر واعم

 | لدیشعاا یس هندوجو یاندا لث رح را نس ردنا یس هندوجو

 نکل ردفوب یراک دا تاک اک كرلدا چ یدشا صاع ی ورع

 هاکر لام“ د ی ردرلغلوا تاااو تفاوت ۶ رالو دوم هکنعاجرب

 توگس ره ECE و كورم یا ردک رک عنا ماک ماعا دک

 هل ارا.دع و هرخ الا ه واعم یدمرسوآ ترو ص لود یم و یدروا

 یازر اکا “روو ی“ اید تو دنا هلاما ژن رح GE یاکوک كنا

 یک رطاخ مب و كاغوا بااطوا هک هل وا بودیا تلاعسا و ید وط 5

 برق را ترص > تورک را دم هدعسف ن اسد ید د نس ds عراف

 هکیدروک هدعسم نا ید. اهلاوح میاد رب اکا نی ولارمءا ترضحهدفداوا

 1 تور 1 چ ردو Fa ردعح هبهرابروق ناح ندراعفلاود عب ترم

 ۱ هلا سیلت هورکم هپ واهم نکاو لیکد هب واهم ن یلعاب هکیدتبا دابرف
 ترو>ح رده رد وآ ةا و ی هلة لکت بوو دک ی ر دءاح کر

 1 هکماقمراو یدایف هدهاشم عزو ع رج گو لاو ته نیانوح نین وااربما

 هب وا٥ بولو د ورک نوح هدعسم ن هللا دع یدردنوک ورک یا ودتیک ۰

 ۱ و كوو نا 1م درو بارام هلا تاتع عاونا نا هر واع» ی درا و ۲ ۳

 ۰ ناب ی دا هر وا٥ نسا هرو یناجیدنک نس هر وا یا یدتا

 بصامر ی روس یعاح ید لب یدتا و da رھ
 كاع نرس كلا کاو

US ESET LAO 195 ی (0 

 هدانناوب یدید رداکد مزالاکب صام هلوعاوا هل! فوق وم 2 هر راک :

 ۱ ردن وک یراکسان رشا هنکنح لف ید- يا هب هب وام صاع نورع |

 بو رک هلأ دیم رشا هکردتیا ناه رو توروک نس سم یارو هب وام

 هتنادیع تولوا رورغم هن زوس كن هب واءءرب دءلوا ه دیا هلن اعم هلت دزب مش

 كيک هکنسم رولی جه یدنیااکا یلغوایع ریشب یدلید كمريک
 هلوح ون ینامرف كن هر واعهان یدستا رشا نسرنسا كەر ها دم

 دکیدناوب یدوتوارهشر اکا بود یا رشا رم عنا 0 ۵ دن ادر

 سدرک راكم هد اراو ل ود هنس هر اعم و كتفاط هن هلا عم كنملع رک |

 ت سی هدفد را و نین هتم وارا ترت > ك هرا دے رشا
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 بولاق ندخس هناخ ربا یرشد و یدنازوا یا رام تواوا هان تالو ۲

 ی دتا هعبر ن شایع یداعا ضرعا هداز ندنوامایدلاص هنعز

 شایع یا یدرویب دا مات نشا تماننان لوا نوع نینولاربسا اب

 نسهروک كدارولاق خاصرکا شایعیاو شعیا راو مخأت هدنلجاتنا

 ماش م دک اک تبوئود ندنادم رشت سد هشد را رلن هعیب لها ےب

 بجاو یناتجاو زاّمحا ندنکنج كنشمۇملاربما ترضح یر ز رابم

 هک,دروک نیما ربما ترضح رایدلوا زاقبا تکرح ندنررب بولپ
 ترضحو یدرو- رارق هدشماعم بوفیح ندا دیم اک سوک هلادیم

 تعاص» هک ردباا ی ناترز هرکصا دقدقرح ندنادیم نيمو ارا

 هيلع یاعد هلل | لص هللا لوسر ترضحو یدیشلوب راهتشا هلتهاهشو

 جد هلع لاد هلا یار رکب وبا یدشیا ناو دص لءاع یا سو

 یفالخلرعو یدیلمروی نییعت لماع هعانغ طبضینا هدنتفالخ نامز
 نطو.دماشو یدبشلک هماش بواوا رومأم هتیلصمر ید هدننامز

 | بلط زرا-به نودا كئهآ هنادیم ناقرب ز روب م یدیشلاق بودا

 دز ادیه هکیدتا تصخر ندندنجام دااو نیسحماما ترضح یدلبا

 || نذا بوتوط لوذبم نسلم كنتيعلا هرق نینمولا ربما ترمضح هریک

 | ترضح رلب دش الا بودیا تعفش یرلشادنرف كندس> ماما یدری و

 | هنع هللا یصر نیسح ماما نوج یدلبا نیک یرلنا نیو رسا
 كمانو كسك نس هکیدتنا لاوس ندنا ناقریز یدراونیش هناتر

 نیعناقرب ز یدلبا نابیتنک و مان ید ؟لوسر *هدید روتلوا ردن
 مهر كنس مراقاسرعاب مب رک | نوعععح ادخ لو-سرلانیا اب هکیدتیا

 نب ن رعا رظذ هکب اح كس هناخاتسک ن ید هس رولوارب هلکناتسو

 | رابم كاس ییادخ لوسر هرک هڪ هک هديا هب راح هڪن لکا

 | لاعت هللایضر نیسحماما ردعثهروک نکیاردآ لیفت یکنادندو با
 | مزب نوصن نس رولب یتغیدلوا هرزوا لاونم وب لاح نوح یدتا هنع
 نرمضح یدتا ناقربز نسردیا رایتخاو میجرت یی واعء هرع رژوا

 | تح لالز یییدا رح مهانکو م رجب 5 هک لد نددنولاربءا |

 | یلاسعت هللایضر نيسح ماما هروب رمهطت هلناتتماو وفعو ناسحاو
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 بوروب لوذبم ه دکدتبا ضرع هنرضح لوا ا قسم كب اقرب ز هنع
 رابدشا لاتفو برح ل د هماشخا موق نوکل واو یدک ناھ اک

 هورکرب ندنراروالد قاع رسان ن راس۶ ردا یروند هفنحوبا )
 كراع هلتعاجر ندرلیماش جد صاع ی ورع یدیش» رک هئادیم هلا

 ندنراعش لرلیساع هکر دب اراویلتکر ك 5 ورع رب دلک دن اه |

 هلع ی از هللا یلص رغد ترضح ) هکندرربد قاخ یدررب و ناشد
 ءان اکا ی دیشمرب و هصاع نب ورع بویلغاب هلیاا راب یو مسو

 نینمواا ربما ترمضح یدشلوب راهتشاو راتعا هدننابم قاخ مع لرا

 ترض> مهر و ربخ هزس ند لاح تیفیک كمع لوا نب هکید روب
 هنباصابودیا دقع ییاوا لوا لسو هیاع لان هلل | یلص ادخ لوسر

 ناورع هروتک هرب یعح كناولو هک هلوا مک ن درس هک دروب

 كن اولو یدتباترضح لوا رد وح كن وا وب هللا لوس راب یدءبا صام

 ن ورع هکو ل لاح ر دکعا كنج هلارلنا ل سو قجاق ندررفاک یخ

 رارف بودیک هنکنج رافک هللا اواو هدنامز لور ترض ح صاع

 كنج نواوا لیاقم «رلنالسم هلا اوا لوا هدلاح یک دعس یدینعا

 كنج هلی ر رپ لد هءاشخا صاع نب ورعو رسا ق راع نوکلوا ردا
 سرا هکر وراتمرونک هدتاوز )7 داوا تلاع هترزب زب ورایدتا
 ی دا قاق ا اب رادمانو قافآ معما هکنارف-س ییانر رجا نوک

 ن ذعصعص نی دب ز یدوقوا هلادیم یربما ترض> بورک هادیم
 نیاهس نوعام یاب یا هکیدر و باوج اکا هلیا دال توص ناحوص

 زوس هلوعموب یدتبا رجا یرراو دابعلارمخرب نیلا هنتزرابم كءاکرب
 ۳ ظ :داتها لوا ردنشان ندلوا لدا و ندفطاهو تیاخب كبوم
 یدلوا لوئقم بورک هتنادیم كلا نارقش یسالوم لذنمولا ما
 یربغ ندیلع هگیدلبا دا رف هدنادیم رجا هرکصا دفدلوا دیهشنارفش

 ندندب نش د تالعات نوساک لع ۳ رسا یکیدلک دادم كندسوک

 نوچ نیری رب و شاپ دنادیموب دوخابو نی نفک بونود هکدیا ادج
 قع ع نانڪ بواوا فقاو هشااهج كت دب لوا نی ولرم« ترضح
 هنیمز بوباق ندنسسهاخ را یا بویاف قوطعم هنئادیم رب دم لوا

 هرق-س ران نشبخ ناج بولوا درخ یرلکوک راده هکب دپ راج هل وا

 چ یدا رصا
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 تیاغب هکن اول رب مان بیرک ندنادی وز لآ هرکصندنا یدلرعا
 بحاص ردع]را ص لواو یدلکهنا دیه یدیا لکیه یوقو بیهء
 وع شرد كرمناندو هارد دن تارا یرلعهراب یا هکی دیا تو

 مان عاضون عفت رم ندر کشا نیمار ما ترمضحیدردبا لعمضءو
 پد ۳ فک دعانا اک 1 یتیساو مانو یداوا لباعم اکا ناول رب

 ی میس ت نم داود ؟ ون دا زر و رس ےک : رک وەک منم

 ايش ثراح نالوا لیللا ماقو ره دلا عاص هر کک یدلبا شون

 نینعولا رمما نوح یداوا دیش ید لوا یداوا لادم هب یغاطلوا

 عطقنم هلل مغ لر اتتفلاوذ كي ر یرش كرادرک دن لوا هکیداپ

 هل احول یدتسا کم ک هادی ي تاذاب ردقح هیلوا عفت رو

 لوسر هکیدلنا صع هنر سطح وا یراخلا یدع ی هللا دع نرم

 ر و رو تسد اکب هنکنج كد رماوب نوح كنيارق نالوا هلبا ادخ
 | تم رم هدکناتدنا لاغر كنسالاو دارگاوهف میسرولوا بلاغ رک

 :هولاریما ترضح ید دع :هلوا شس بم ه کا تداهش  E 9بور و روتسد

 تویقوا مظذر نعت یلناضفو تالا كنتوا اري ماو 3 هادی

 حز رب هالا دبع الار اراد آ كنج هلب رب ر یرا دقم تعاسر

 ترضح یدلبا لاصتسا هلاوضر هضور ضا ر بوش ربا یراک
 تآ هنادیم بولوا لا-:هودنا ن دنع یسصم كنناراب نیشلاولا رمما

 بودا فد و یب رک هلا یطخحو باذع كايا دل یو یدلاص

 نالوا هدلا وش یدتا بب رک هلک هلو یرعوط ات یدر و تیعصا

 دم لوا ردع روشود ندقانا یر ۳۹ نیلهس قوح هار شەم 2م

 یدلبا هلاوح مد دنیا ریما ترضح هرکصذدرا فک راک د

 هل وا ج هر هدناود ی رس كنا بو دیا عود هارب س یت جاق كاا ترول و ۱

 هاش ترض> یدلدا هراب یکیا ی دیلب لوا كد هنشاقربا هکر دنا

 نیس بوشود غل2 و رم ثا ندنراءااوذ برص كهاش تالو

 هرک صندق داوا لونه بب رک یدشرا هنیلع جوا یزاوآ ن رذآو
 هب دقینح د واغوا هدک داک هما م بولود نی ۇملا رم ءا ترب

 یتوخ كب رک هدا هک لیقرارق هدنادیم نسراو هظل رب هکیدروب
 هرزوا یتامرف كنديحم دلاو ید دیشر دلو لوا ردکرک هساک یل اط

 | حتی فدا سو سال تست سم سس سس



>» ۰. 
 ندنرالءوا یماجا كي رک سپ یدرنوک مدق تاب ہد هکر ھ٥ نادیم ||

 | ن دیا لتف یمع نا مب : یدشا ںواک وشرق هب هف.نح دم ی

a ,كراوس لوا نب یدتیا هفنح د# رد ه  Aزه م  

 e بورم رک هاب رب ر س م! هروک هساا راو :

 ه-هنح د ی رک هنادیم د یسل رب یدردلوک هعمج ینا قدح

 ی دن هدرا یر ر « هرکصد دنا یدابا حس ه>اراب ید یا لاطاق

 ناور هرعس هار جد یرلنا هقتح د راد رک هلادم رار والد تن

 لیاقع هب هفنح دج بوقیح ندنفص ناوحرب هرکصاد رلثا یدلبا

 ماعلا TT IG دا لتف ی: رلاعوا مع ید و یدلوا

 ینا هرکصند را یرادقم تعاس رب ید هلکنا هفنح د مالا

 لاوس ند هف.نح د# هکروئاوا تاور ) یدردنوک هه د |
 ۱۳۱ د زا تا نمولارملا ترضح هکر رلیدعا |

 ول رطخ هل وعلوا شتسحو نح ماما ردبا صا رو بیعر هروعا |

 طا تحا هدا ز ۰ دنر هد مو هظواحم كرلتا هکلب رعا لایتسا هدرلشدا ۱

 كلا نیسح ماماو نس> ماهایدتس | هع نح دردن یتمکح كلوب ردیا ماع*او ۲

 هکر دررفهوب عهدنسه] بم یراثا يکيا نی و رد هدنم هبا یرزوک یکیا

 ترموح هکر دان ) ردیا هظقاح E زوک هللا یرالا یکیا س رھ

 یدعا هنین یم ا ریما ترضح نوکر سو هیلع یلاعن هللا یلص رب

 لوا ی مس ن, ردکرک هسر و دنزرفر اکس یلاسنو هناهس قح

 هون لش نوج ليى د “لا مع یدنز رفلوا نسمهاٌشعا هدنزرف |

 تودیالع هل رما كتر ضلوا ههجو هللا مرک یی نی یالاربما یدلوادلوت :ء |[

 هلاڪ“ قحر دا وص لضفا هک عا ےس ۲عو ی ٍيدلىا هب سل ها ةن رع ل

 كنەفنح دج هکعساهوبا هکر ردا) یدروب ینازرا ه ههنحد یاعتو |

 هکاطع ن لصاوو یدلباذخا ند هعنحد2 یردب لوصا ع رد داو |۲

 یلصاو هرکصندنا یدلباذخا ندعساهوبا یک ویدا تم سیر |
 هکردلفت ) یدلوا ن د هل ربع نودا فارحان روفتسم قل رطاطع 1

 یدریک هنادیم توهیح ندنفص یدک هک ديل ولان دلاځن نح رادع

 هده راح ءاننایدلوا یدصتم هثب رح كنارتشا كلام یدلبابلط رزابعو ||

 بوشود ندنلایماق كلاجرلا دبد هدکدشربا جخز یثرجرب هناجرادبع |ا



+۰ 
 4 4 واعم هدقدراو ما E هر واعم سا یدلبارارذ ن دنا. كلکلام

 | رد هج زاغ رول هدا باط ناق كاع , دل او تة طو توق هدزب یدعا

 ندکنجیدتنا ه وام زالوا نکاس ندفع یناف كاع دالوا لاله
 لدکنتهستا تاصا هن ادص هکنهتحارچردقوب و كدل وا ل ولم رت تاع

 نوعا یلط یناق كلاشاا یظع هفیلخ نالوا د.هش هلغاروخو ل هکنس

 تابنو رص هروماهلوءهوب نس نەرى وک تاو ریص هس و نسردآ هر راک

 دنسم نس 4 واءم ا یدسا نجرا دمع ) ن رباصلا عم هللاو ) ردآ رک

 دسلا ند زود صالخاو قدص ززوس اکر دلیوسوب رکا رد زیا مز
 شداسآ زدنحات ٤ تب ( صاب قانا هاد به ںوناشوق ح الس ید نس

 هر واع« * یش ون دالود نشوجارح رتکی * سلطا و دش وب

 ها دم تویک روم و نهوحو بودا 6 ندنسهلاهموب كل هرادع

 كه واعم روا لع توعی>هرشط نددروصم رکثا یادم ساق ی دعس

 مدنامشرداک د ید ص یدربن E هک.دروک هب واعء یدرب ود تآدخ رژوا

 هنس هع هل هات لب نوارق فطن۰ هناجیرکشا یدنک 4 رع نانع

 كنه واعمو یدل: و دزو مج ه ندنفوخ تاغ تو آ ندنیک رمو یدشرا

 || نی رعنب هللادبعیدلبا بلطز رام بورک هنادیهرتشا تالامهرکصادنرارف

 ۳ نوا اف هک دش الاوس یدرا و نیش اکاتویلغار لد هنس رط اتم كيا باطلا

 || كناماکب ید ا كالام ن رع ا كج هل شک نایلواموفک ن هکیدت | نایاکی ردن

 یغیدلوا رتشا الام كنسرکا ےعیا یدتا هللادبع رار د ثراحنا

 1 ر دکر ک ماجاکب یدتاهللاديع مر شا كن | ندنعرنسا و نعط كعلخاب

 كدلخو ردقو لدم نادنح هدر هیضدوب كن رزوس كولخ

 ردک ر کب ندنرا هع د هللا هجر ہرک صد دف من یر هعد یدحاقند هک ر عم

 هرصادن و و نود ورک 2 نس دهل ول هکن وح یدتا كلام

 یاسیح هللا دع ها مادقا هر هر راع 4 ص تکی رلتب یه دلوا ۳

 فوخ بن رهون لوغوا یا ی دنیا اهب واه« سپ یدنودورک بوا تون
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 كق رف جه هلکلام كند هدکاهناد رمو تیوجر کی دلوا عقاو ندن سارهو
 ید تا نس زءراو هنکنح كکلام نوح نس ىدا هللا د. و

 د«-س نعل مدراو هکنج كل E نایلوا یلدا ندکلام هدتعاصس ی

 یدعس O یرعوط ید هللادبع مد قوا هن ادم ا

 دخ یدتا هب واعم لدج اق یک ینددحاق ندنالسرا كایکات هدکدررک

 ,داناوب و نی زجاق جد مساوا هدشادیم كبلاط ییانب یلع نوعع>
 یە واعع نی ولارمما ترمّوح هکر لش را هت رلععسكهللاد,عو هب واعم

 كج یکيلا ندنرلناو كرلنالسم لغوا ددهیا هکر داو روقوا هادی

 هدهک ر« ءو لک ها مم: هظدر هل وا ۷ دا و تاب هککود فاق كرلناو

 هلواءدکفرمصت تحت كن-لاع كسدارواوابلاغ نسرکالهلوا ےس اک: س

 جروب ملاع قلخ هسررب و ترص اکب هناش ّ تزع ترضح را او
 نینمولاربما ترضح هکی دلب هپ واع نوح هلوا صالخ ندستتشمو

 | توک سرہ ٥ هتناهد ںواوا هتسهد مدام ردا توعد هلا ددم ی ودتآ

 ردک رک قلواقفاو 43 لود هب وا-هیا ی دنآرع نی هلا ادبع ید روا

 هلا یلعرک | را بوس هل بلاط ینا ن لع هکتشباو ها لفاغت هرکصاد وب

 مهروک یه كنا ليف تیاحا هت وعد هسااراو كرادتقا هنءواّهم

 هک دنح ره رع 8 هلا دع ۱ هلو هد هاشم یکەزرا.مو تدلك ثڈ راتاو

 یدسر و باوج بو جا ییزغا هب وا هم یداب وس ززوس ندعودوب
 ناوجەدلادم تودیارارکت یتا ود هک تاو دهن نینءولریما نوح ۱

 مدنامش رداکد ی دنا تاکترا یره لوا هب واعم هکیدلب و یدرتسوک

 ندن رازراسو یدناق ها رب رب یییرلهص بو دا موکه هن ل هروا#ھ

 ی دلبا را و هدنهافمنولود هرکصا دک د روشود هک الهلاخ ج اقر

 تعاصش كلادارم هاش هب واتم هکب دروک رع ن هللادسبع نوو

 یدعا بودیآ باطخ هه و ء٥ سپ ردهرزواقوخ هداز ندنند الجو
 هسا نس ل دردی | نظم يجسو بلعلا یوو هدا ز ند هبت مك غی داوا نسب

 یان یلع هک لدروا فال هرکصذدن >اق ندننادیم كیا دمه دوس

 نوح كد د ی رالاص هکاخ نوا وط ك رک هسرواک داناقه مد با ظ

 ر توشود هزرا هک ادنا یداءا توعد ھک دج یس تو ک هناد-يم ءىلع

 هب و" a رواوار ےم a نفاع تمهمود 9 ی یداوا رباط سم ك. ور

 لک دبع



>. 
 ۱ ورعیا یدتاهصاع ی ور ںواک ه.صخ ند رازوسوا كهالادمع

 هلو هناکی و رار رودسر هع : زود :» یلبغوا كالغوا ناطخ هکسیهرد,تاا

 هکر دیسانمو NT و ین وا و رع رلبا هلءاعم

 لفاغد نس هدیا تو -عد هت زرابم نس ورک هادی« یلغوا بلاطودا

 یدانا هب واعم نسهتوط روذعهو فاعء یکی دنک ندیاکنلوا بوسک
 یالک ندزرطوا هک یا راو لءط هتفالخ كس صاع نی ورعیا

 نی لد نسردبافیلکت هب رااک, هلءااطییان لعو نسرروت» هکناسل

 نسیم روا هسیکرب حه شعراتروق ناج ندرلناک هنلباقم كبلاطیپا

 ۳ و وب مسوهو عبط هتفالخ ےب e ید ا|صاعٰن ورگ

 كجم دبا داعتتساو بارفتسا كن هو جه هوا عبط هتفالخو |

 ری هننادیم هب را كعنبا نس هکر رد قاخ نکل ردقوبلاح
 ورلیا مدو رب یکاا 2 تم ey نوژسوک لهاحو لات ن سو

 | ن ورگ ه ا ر روط ءراعو بیع م "رلتسم هکر دراکر BT هوو

 یدلق لوغشم هرخآ ما یب ودنک نوداهدنخ ندن رژوسو كصاع
 سابل لابو تاهت ی هللا یر رها ترمضح نزاقم هلاح ول و

 هنر ضلوا هاکازا؛صاعن ورع ی دابا باط ژرابهویدرک ه اد ۶تودبا

 بواوا طقاسییاوجر توقیدیاب نی دل وا ےک ب رح رکا یدراووشراق
 یدرب و ناب رادعهر دصاع ی ورگرم ها ترم طح وید روا وال الهندنهشو

 ع هکیدتا نظورعهرونک هلګ دعا ندرکنا فص یعاع ن ور هک دزلهدو

 2 < رف وک فوود هد رح نوڪ داوا هرزوافوح نددن ك

 ین وع یدوقوا AY هنامیشو یدراو ورلبا ید مدد حاقرب ردا
 هلا لرمسیرال: اف كه واظ ناع یاو یرلادرسی کشا هذوک یاهک ردود

 هلا زیر وخ رنو مت غ یرکح راوجواضعا كرسو نب ردیا كنج
 یتدهدرگحا رس بااط ییاییلبع نعد نسطاودارک ان رک ودهکاخ

 نامهیدتشا ی: زحر كصاعن ورع نوح ني ولارعما ترمّضح هسرواوا

 نب ورع سپ یدوفا بو دیااشذا عیلب و محصفرجرر هرزوا بولسوالوا

 یینادع ب وروا هلا زات هامک ر هدک دن دیا مواعم یف داوا ےک یھ ر اع ضاع

 لرد نيم ومل ا رها ترضح یدلیو فط ه ار ط مجد م و واع

 كورع الا E هرم 9 هژاوح هآ هرعئر 5ا بود را ندهع هدام

TE FFدڳ ثلا #  
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 ا سس دا تو ایزو

 توشود هسهزورعو یدابا ا د>ح ندنک رص تودوط یاد یتو>

 یتروع یدسفوب یلوط هدنغاا نو>و یدک وراقوب یرلفاا یکیا
 ندضرەت اکا هدقدروس ه دهانه یاحود هان تالو هاش یدلوا فشکتء

 هرکصادنوع ف ڈک هکر دوب جد تباوررب و ) یدلبا ضارعا بوکچ لا
 یدسنک هکراو یروپ هغباشا ناب ید ت اکا نيم م ارم ءا ترض ح

 نوح یدلبا صال ن دو« كل رو نس ال نس ق تاکرو ٥

 یدلک هنئق هب واع م بواوا صالخ نداجا 4-۸4 صاع نی ورع

 هل. هق رطو كدتاوبا یدستا تودنا => هلا ههه ېد هک آه وا

 نا صاع ورع یا داوا صال ندانق هلت رو۶ فک هک لدنالوق رکءو
 هکسفن یدنآ نس یکصد وب و ال دلتروق ندلدق هاو ا عاق هاد خرکشو رج

 ل دیاوا نس هری مد رکا ه وام. یا ی دتا صو ی ورع لدا

 ریداو ےب یکی ران الغواو لوط یکی رلت ر وع بویموف خاص نس یل
 مرمت كيور كن ریس مدروک هدکتا توعد هرادیم نس ید ید ردا

 كناج ند و5رو لوا ید زونهو ل دلک هبهز را ېک یار, نار بواوا

 هل-ونوب اکب هکنس لکد مدقمو عیمه* ردقاوا نسو ردشم اک هرب

 تا رططا ب واوا تفاط ی ندنهجو صاع ی ورگ نس هدا از هسا

 هن هاەمازھ 2| ها هب و۰۰ یدراردنا هدنخ هناا وا كلا قدال> و یدردا

 كرتفابا يکيا هدا وا صاع ی ورعیا ی دتا كر هدا هدا براک

 هدنام ز تاک دتا ت٤ زع هب ر حو لراوا مها» یک ههر دلاو هاو د

 نوط 2ا نوکلوا هک كل دلب ندن ےک کھود ۴ رزوا كفرا هیمز

 یحتح> هکر داک د ۰ دابز ندنامثو لاح من ی ھت اص عن ورع ل دک

 نرم وا یدتا هب وام مدح او ن دنک وا توروآ تسدر زو باغ

 هاوه یکی رلقاا یکیا نکل ردلک د راعو بیع لرارف كنس ند ےک یک

 نه عن لو اک روک یاروء باا اط یا ند بور دل اق

 ر دیلذوا م۶معب یی رداکد مع یدعاصاعنورعر دةلیاوسر مظعو

 رزو وب ید تا هب وا« یدابا دازآ ندلجا بودیاوفد هک دل یب
 هیاع ىل ٠ء هللا و ص ندادخ لو هرنردرشا ندقلای>و مرش ىب باب

 مدا زا ن د طر رکا نسو نی دا یدروس هکر دم ثجسا سو

 یس ەجرد تعةرو لاحواع كل ترمع> معدج هه اللا هءاع

 چ هتشا ل



4 ov % 
 كرد كاس زد رورسرت ندعشاه ن یردب كناو لدتا هک ردوب ۳۹۹

 كرازوس وب ڈس نوڪغحادخ یدتبا E ندا ر و

 لس توروتوا ه دز ر٥ ید 3 ی رکاردنعصا ندر ورت مز اکب

 وال« ول ند ءس مو نوا شب اض هايد یع:دو مدریلوا ش ج6

 ناشولع كالع 92۹ ورک ههو تا هج وب مدارس اراز وس

 هاکنا نسزروکو نسروالب ردهرزوا لاون» كک دید یس هج رد تەقرو

 هل اییاتفآ ةمشجو حوت کاکیدتا لاتفو ترحولاقو لیق نیلی وب

 قا رظ بودا رب ی طوب هک زلوا 3 رکد ندا ج رد اهل اف هنقءاوص

 هلع بورود ی عطا لادحو عارو نس هلوا تالاس یهتسه

 هد رات یرودد هقن> وبا ) نس کا هدرژآ ییالاو ندهدیا تەب

 هکد ددنوک ريخ هر هب واعءیچ دبور نيام وارا نرصضح هکر د روطس»

 ناب نم ؛او زب هروالا ھن ,I ر رات نیس هب وژمدق هثنادیم تزراسه

 واسو هوا که هدننوکحو تفالخ رب رسلئاق «-ةداوا لونقم نع رب
 ییاکحوپ هیواسمم راهلوا سالخ ندالب و ثقشم وانعو حر هللادابع
 15 نی ورع یدابا تروش* ۲ ۳2 ن ورع «دنایو هر ص ندعاعسا

 ید تا هب واعه شاب وس ندقدصل اکو قاصنا نیع یزوسوب یدتا

 یکیآروب كنس هک س ردا روصتو نسزتسا كەرب و رورغو بیرفاکب نس
 هدس هل اعم كنيلع نوک الکو اشاح مدا ل۴ هل.-اضتة بودالوبق

 لئابق یاسورو برع یامطع هک و لاح نی زیا هلت اقه هلکنا بولک

 هن هدرازراک و كنج هلب ران یدنک تاذلاب تاکولم راهلوا هدم دخ مب

 بواوا رطاخ هدیګر هب واعم ند زو سول كسا ی ورگرآو یرلسبا

 هدسهانالوا یدلیق رو۵ و رود ندنماح یصاعن ورع نوکحاقر

 نی راب نب هکیدشا نوجعا یرطاخ تااقتسا کن هب واعم صاع ن ورع
 یدر و تصخر هک هب واعم ردکر ک مسراو هنکنح كل ین رم

 هد فلام كفصیکیا بولوا هتسارآو ملسه صاعن ور نوک یسنربا

 ) صضاساان ورگ ناو ىلا جرحا نسل اانا ) هکیدسعا ki بوروط

 ثب را مت هنیکدا ره بول وا هحوتم هشنادیم كلا نیثماولا را ترمّضح

 ترضح یداسلوا 3 یی هدنافرب یلامعتسا ہرن نوحو رایدروا لا
 صاعن ور یدلرا جارخا ند دالع تولوصلاهراعفااوذد ن ڏه "ولاریما



4 ۰. 
 ا نت ات ست نو وا بست سست سست تدوین ات فف

 ۱ 4 واعء یدراو ۷ 4 4 واعم بودا رارف هدک دروک یراعءاود

 لسک نشوج یامزا مزریاولدرپ ناولې یا یدتبا بودنا اریتسااکا

 تاسو یدعنا لعتف نس هک توط لوذبه ی هلیج یعاس ندش امر

 هکردرلشهروتکرابخا*هلف هک مهد الانرارغرکذ ل یدلوا كصالخ
 ماشا نوخو ك راذورعم ماشهک هدالانب رارغ هدن رنوک نیفصبرح

 لاک و تماهش طرف كرارغ هاش رقط هامس باب رانوح ویدلیارا |

 یداک تسار هعساهنهعب رن شایع یزوک كرارغ هدنسانارفورکوت

 یداناناس سدو مان یدک اکایخد شایع نوک نس هکیدشا نرم

 ردیهراو ال. هد هر راحو هدراطم تعاسر هدنادیم ول هلع: یدتارارغ

 و هلو اهدا بونا ند رع رلتآ کی طرش اما ردراو 0: یدتا شایع

 ۳ رلدا جد چکا هر دنا یدد لهلوا هداسهلو ردراک لهس

 ندکنج ر کشا یکیاراب داشاپ هفعروا له رارب رو رلیدلوا هداشب بونا

 یاشا یدالوا دیفم یهدنافر مشعت برض ندنتناتم كن رلدشوجو

 ال لوا هکی دشت | تباصاهلحگرب ندننشو> كرا رغیزو؟ كشايعهد4 راصعء

 سابع یدک د یک یماکعساو تیام كنعصا و» راس یاھ “او کاو

 س) یدردنم | جار هلع لوا ندننش وج كرارغ هلبلا یکیآ بور وشود تصرف

 ن دش رض لوا تاناو یدروشود هک اله اش بودا رازنو راز یرارغ
 هندیلع € وا یزاوآ را كن رلهاوخ تلود نینیاارما تریصح

 ترمو>ح رل. داوا لعهدهو لع یھاہس كە واعء رابدکجریک:یدشرا

 یدلبالف مک یرارغ هک.دروب لاوسندن راص و صع یدنکنینولارما

 بور دارا طح | ینا نین مول ارا ترمض> رل دب د یدل, التف هع ر ن ساع

 نوګت زس هیموف یلاخ یزکناکم ویتیا تکرح ندزکیرلهاقم یدنک

 4% ےب ¥
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 لعححل وا یدتا س دود * نکیدتا هل هایم تو نا تیعاطا هام ۶ 2

 نیتج مسعیا هیات هادم ب هدقدلوا شوداکب یزوک
 تاک اا عالی و یدتسا نینم"ولارمء| ترصعح روأوا لوح _ِك

 ندعالع هل |یلو5 ت كنعد قلوا مدو E ۳ نکس بوتوط نیت

Eنیم ولار ما ترمض> هرکصد دناردک کد ن دک ا افلا  

 كلا بودا ظ وظح ندکتجر یدنک یی هەر نب شایع یھاا یدشا
 یدشا تولو امو هو ۳ ید)وآلوتعم رار ڪنو < اید ا اعا

 ع هدناانغا هللاءمو لاما هسر دنا لت 5و یسایع نالوا ىلا ۳ لرارع ےکر ۵

 ردا رار | هک راب دتا ضرع هه 1 هک سد

 ته هلی زر گیعس كزرس کا ید هب وام «لءدیا مایق دت دول رب ا

 E 2 و مهرد كب ریشه گی هرس دسر واوا ماع یساآ

 + 4 را نادم ی ںواک ها شایع تواوا دف رف هرادد یراخز

 هلکرسی هک دانوا نصحر ندننمواارما یدّسا سایع رایدتا توعد

 یدیضفوب توراو هاو نیم “وارا ترصح سد لک درداق هر هب را

 یاصقا كل هب واعم نوهع>دخ یدا ترض اوا ی دابا ضرع
 5 عاص هسوک -ِ ندعساهیب هدضرا هحو هک رد وب یدوصعم

 مورو EY BE یدک ساب هیا هکددرو- ۵ رکصا دنا

 سا ید س سا ٤ر وط , 0 ی ےب تواو ارا ود 12 رو نسلت رس

 دک مو سالت ییشو> ك شایع نیم "ولرم ا ترض > هدک دتا لع هل ج وم

 صاح“ یکدا لوا یداک دتا كرام صح یک,الوا بواواراوس
 ندیلع هکر لب دتا لاو س بودا روصت شادع ىنى وارا ترە >

 ل لاھ قح یدشا + نمە "ولرعما تنرموجح کت کی دلانذا هر هباقه هل

 ے۵ رص ىلع هللا ن ناو اول ھاي نوائاس نذللنذا) یاعت هلو مدلآنذا

 هج a1 دنهولارمما 3 یار رب كرمي ~2 لوا هر ۵ EEN ) رب دعا

 یدلبا هراب ی کیا تورو احر ر نلف كا هاش تالو هاش لوا یدلبا

 نا a بر کرا د د دما وا ٿ داور لوس یوارلالیع هدهعاا)

 ندر ۹ یرت ید ندنبگ رم ن گل بواوا هراب یا س لوا

 ادج نص ییا ,N یبک م كص لوا نوج



 و

ae: Nsنا |یدلوالب اا  

| 

 ۳ لوا هکیدلر نوح هر واهم یدک ییه> ربع لنز رق ولو ثداوح

 ۱ هک هح الا تنع) ی دتا هس اع نور ع رد: مۇل ارم اتر 2< ىل اق اا

 رو هةمو بولغ مرو وا ه٤! وا هک هاک ره رد دج و۶ ك.ءای لک د.د هلو اط

 ۱ ردرایمح نالوا ل وذو نوک هد هءداو وب یدتا صاع ورعمرواوا

 ۱ داد فو زوس هکلوا شوءاخ یدشا هر واعم نماد اف

 یاهدیادخ هکعربد د ردق و ۰ د هدا لک د یووزوس ید ۱صاع ل ورع

 هع ا تجر رلنا هکم رواب یقصلا ىلعاما هيلا تجر « رایمم لوا
 صاع نورع اکسیاو هسدارزالوا روغغهرلنارکا یدتا ه وا ردکرک ||

 یدییلوا یامط کلم مصم هدن رکا ردبک تاکید د یلب یدستا
rT TEESE TTI را 

 سے تدالو ردهل وا یدعا هر واعء مدرولوا تالان هنج یا ر

 ردشمروڈود هنلالط +. داب نس بویلغاب یکن رب صا ےشج كنس یصرح
 یفصء ید a ار نبثک عاش و صار>حو رم 1 رت

 مطو یدیشات روا یتربصب مشچ كلی واع ردنابای> الا ةضور بانک |[
 هلکعا مایق هب هل.>و رکم هکیدخلوا یلوتسم هلق كنااد ضر >و لام |

 هارد يکيا ۰ رصد دا او لی وول سد یدک وو لادحو لا و ده وب

 مج ودودحان ف واخ ندنی رط بودا لاغتشا هلادجو لا: هللادهجودج

۳۹ ۰ 9 3 1۳۷ [ 1 Wks ےس ت تست 
 ید شرا هب ورغ نوک بولوا ماشخانوچ یدناوا ل-:9 دود ءمان
 نواعشو تاوغ لها یار و تو تاده لهایسد رب ۳ رق کیا

 زاید ازا بولک هث رلهاک رکثا بوتود |ا

 دڳ ندرمما ترضح ه دنیفص یا رحص #۴

 د روتلواناب رلتعاعم ضء؛نالوارهاظ »۴

 ِ | لئاو نناهع ندنرازرابمماش هک ردراثهرونک رسو یزاغم ءالع
 یسیکناهکب :دیاراویم اد ر مان هرج روب مو یدیراو ناوم رب مان

 9 ۳ هلادی«ناععنوکرب یدایزاتءو لس كن رازرایعرمصعلوا

 یدالبا ادج ندشندب شاپ هل دبا برمضر بورمک هنا دیه كلا هع ر ن شایع

 شارع نیل ارمماترمضح هدک داد صو هب راح هل شايع هرج یشادنارق |

 هل اراةلاود براو یداک هتلر ا۹۰ لا هرج هلا ھا لید بوک یتسابا

 < ا ¥



 £ ها +
 e و سس نقد ها ی سل
 دس

 هکر لد دارو صا قلخ یدال و لص ها زو * و! بو دیاعطق نة صا کاش اكن

JEندذارودناماد هکیللا ساعی ورع هرکصا دیار دشا علاق  

 لوغسم هغازاب رم مو ۳۳۹ زا هرات وا و لباعم a "ول ارمها ترضح ىدا

 ڪال ەر دہلوک هب راصء نوک وب یدعااکا نیو رمما تر یدلوا

eMریما ترم هد بواک هنک ریجن یر لو رگ ندزوسوب ر داک د  

 ورک هکیدتا ترطراعفلاو درب هنا ك ا ول ما یدلنا هلج هه ولا

 ر دیح جزو نوع#>ادخ ی دا تك دا و تا یه روصو صاع

 یدابا صضارمعا بوی نا هزوسو هب واعم رداکد ی رغ ندیجزالرارک

 ت٫ارما درک كسدا ربا داععا هک روس مب رکا ی دا صاع نور

 ردباع ره ردودز و ی الج کشا زا روت تا هاچ نەر

 رلیدتا هل ج ن در وعار B4 یدرو+ج ه واعم س) ر داکد یپ- الاو

 كاعح یروالد دره حوا زون وا ندرلغا تور و داش هدالح یوزاب

 ندنااتو لرلها کوب نينه ولا معااد ید ۱5 امشا كالاعیدروشود رک اله

 نینولاریما ترضح هءر و تجر هدابز ندن و لا سنو كج لا

 هدیتح مو و د> ۱ جو 2 هلو یاس هللا ی ص اع رورس ىذا

 نیکعا حاطاو ماراو سما هن كالام یدیشعا كنج هليسيفن سةن

 سا یدروس رارف هد اعم توکحورک سس ارج نیم وا رمما تر

 BS مفك مب نس هب وا« یدوقوآ هنادیء ینه واهم رشا كالام

 نیاید مگ كن هب واعد رشا تالام ه رکصا دنا یدلنا هعقا دم ول د

 كع وک ییروصددرب و 2 سدح ید. ابلط قە درک تدم>ح

 هوا ھه كسارواوا بلاع هرن | اعا بدنجیآیدتا صاعن ورک

 كح ع: هکر دتا هدوو هو هاش ت واععیدتااکا تالامیدا وا لس 2م

 ر دکج هرب و ضوع هک كنس ب زد هکیدر و باوج یدنج ك داک هاتف و
 یت هرن را تا یدلیو هلاوح هرناکا ںل اح بو دیآ جست كالام

 سس سس

 یدلوادیم یدلبا ما ء۳ او یس ها بوکج 0 یتاود <
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 راپءاش یدتا موعه هرلیماش هلیس ه ریت كب دنج تالام هرکصادنا

 هش رزوا هب واعم كلام « رکصن دنا رثیدح اق بوکروا ندنکوا كلا

 بواسق عراف ند راک كلا نب طخ رطاخ هک: دلبد بودا مو

 سفن صع ر ند دم ی هاکان هدا صال-> ندنا یرلزاے سم

 هب واعم نکیا لوغش» هن راک كناكلام یدلوالئاح هغلارا نودنا ادق

 نوکرب هک ردتاور ) ید>اق ندنک وا تاکلام بواب نونع و

 یدتآ بلط راس فرو هادی صدر مان نجرادبع ی قراع

 یداوا لیافم کا یدارلا هلل | د.۶ 11 نوع ندئهایس را نرضح

 یاش وااکوک هرد لوا یداوا دیهش نم و ات رک هنس راز وب

 بودا فشک اروع كنم"وءو یدو هر یسزو بوسک ڈان گم ۶و٠

 ندقارع ریس فص یدزالا هللاد.ء نی بسم یدانا تلطزراسم رارگت

 تبرمش ید لوا مالارخآ یدلشاب هب هنعاطم هلقرا نوهیح هرمشط
 یدابای هلءاعم کن دابا هنم*و«یخداک ا قاف ل واو یدابا شوت تداهش

 ناول رب هرکصا دنا یدابققوشکم ی روع بوسک شاب خد كنا ینعد

 فالرب دملواو یدشرا هداهشزرذ ځد لوا یدرمک هنادیم كنا جد

 هغد غد نادئروع فک ه هان ترصذ هاسیدلیدزرابم بو ادای هفاذک و
 تعر هند "لر ده لوا ةا جو رلود وط ماد تج تواواهدانز

 سابارییغا یدلوا علطم هلاح وب ها تیالو هاش ترضحنوح یدممسوک

 ترطح ندا م جور و ھد لاک قد اف لوا و یدریک هنا د.م كو ر اخ بو دا |[

 2 ا اوره ج یا هل مضر تر لوا یدلی لج رم
 یتروصوب لذا یدلبا قح اکا هجندرا یرب ربیخد یزرابهرف یدب
 نوج + واعهرلیدالوارداق هکاکو ربا مدور نداحمب بودا ہدھاشم

 مو زا هوای یر اه ب رک یراعءو ہا س نارماد هکبد ۳ 1

 ع دع «دندالحو ترج هک ه:ءالغو دنک مانراح مدنامه یدلوامال
 ن ددعح كراوس لوشراو ثراحیا ی دتا نودا باط> یدا ا

 هل وش یان رمالااهبا یدتا تراح تبا مهدندزع رزوآ ی رشولک

 رم رگب هکج هردنودزو رل دا موش کا ماش لها یلکودرکا هکمرب روک

 ه-داراو لرطاخ لاله ندن كن رکا ر٤ وطالاا بو دیا لدو ند هلج هکلب

 هک عهدیا مرد هنکنح كنا هلکنامرف كس بو وللا ند مش ناج |

 لک م #



4 ۵۱۳ #۶ 

 یدخا هب واعع ردکر کب ندهلوا لولم تعد یش عبط كنس ےلوالوتقم ےب

 هند را تفاراکس هک ن راند و ملو! یضار هککاله كاسی رک هلناذاعم

 ثراحمردن وک یرخآرب هنک حج كلا هک اب ن س لب ۱ ففوت کز دل حالص
 ندا هادس هگی دنا ءغلایمردءاوا 4 واهم ۳5 مظعزوف ییاتعموب 3

 هردت اكا بولد یدصتمهنادص لمالسالها "دود و لوا یروالدر

 هکی دل رم اترمضح -نوچ یدمتسوک تررهریط معا لوا هسکو
 هل ادب اوا بورا دی د رهغیهندنشاب ناد ^ ردهرزوالاو ۰ هل لاح

 بوشود هلداع هننایعیسهارس ماش ن دزوسو نس بطاوب اب هكدا

 ردپ یدشا هی هب واعم یدک هنماعم تولد یتدرمءا ترمض>

 هلم ار 8 > مب اک : دل وا مولعم اکس یدعد نوساوا ادواک س مردامو

 ۳ ک مدیا هدی لاحتسا هلک كتا ل ہرا ن : ردهد هب ره

 ادا هجن نب رک كتموب هک نب راب مدرواوب هد نس هممزرالوذختو |
 ا فیاک:ینلتآ ہک الھ هطرواکی بوروہاعا یک اح مب هکع دیا

 هک روئلوا نا یلاحلأم باطلا عنب هللادبع #۴

 هرمزلاحر لاطوا هکامهدع یاعد هللا یطد رگ ن, هلا دبع هک ردلقن

 هلع جر ندب وج شاخرپ ناراوسو ندب وخدنتنارلد ی E د
 م دق هادم بودیا ثنهآهنکنج كن ژرادمانقارع نالوقافآ "هر
 هی | ناطر ردوو هل تج اے دب رعد ندر اهنشسا تاغ هکر شا كلام 0

 هللادبع ید راردیا لرضفتو حح a ' هرزوامزب ساع یمزر نادہم هک هلا

 هاد ع بولو لاعتشا لات "وان رايد لوا لباقم ه- :هورک رگننا

 ن اما هروت نشدا كالا مت م مس ˆ یکیداید تالامیدلبا هلج هکاع

 منمالسیناج ند هک لهملوا هللادع یدیشمالوا قلعتماکا نزا دارا
 یس هلحو كمشا كلام یدالوا دعم یعس كرشا كلام بوراهبح

 راء]اخ یرارش كن ادس درن فصات یدلدا یعاهرکصذ دک دا !طخ
 هکرشدرتسوک لا قو برح ردقلوا نيس رفرلد دا موج هش رزوا

 بااغ الام یالار ( یدلدا جرهرلن ۱ لبا یک ر ېپ ماشا, نو>ماره)

 Mg ان تب یرلددلوا مو ur1 رور جود ر بواوا

 نزر شعر اوس ك ترد یرج عالکلاو دەر کصا دلا رل دتک بولو د

 ا رار هم هی اراذک مآ هرو

6 REY 

 س



۷ ۰۱ ۴ 
 

 هدشار لظامهتع هللایضر كسابع نب هللادبع نواوا لادجو عازل |

 یی راسفن جد یو همر ررلیدتنا هلج هش رزوایس هلق هعب ر نالو |
 ره> Ez ا اکو رابا هلم اعھاو دح مدقبودا خیل هوم

 تنجرهغ جو رثک قلخو رلیدا دج ندنرات تب ررمس كس رار رهلا |ا
 هد هک رعملوا هل ا ورک رب ندرازرام باطل ای رع ن ها دهرا ده رععسو |

 نیبیطاا انا ) یدعبا بودیا ادنویدرب و ییدادتالهناد مهو تالدرءمام |
 بوداداب ر 1 ۳ د زاوا كهللاد.و رسان راع س ( بیطاا

 عت ن دماي تور ةوار جرهللا دو ( بیطاا نتا تنالب ) یدتا

 كَ ةںورواید اند هب ریاسور* هاج هکر دان زن راشو دکح ماقتا ٤

 لاندلانذ قد رف یک ہا یدلروا مقیاس لب ط بواوا م اشحا سد ا 1

 هللاد.ع هدق دلو احابص نو ۲ یسترارلب دک فور و < 0

 هایش هلن رع غیب ودا لاتق وبرح كنهآند_:فارف ك« دة نارا رعنا

 و دم ایا ترو ن۶ 9 یدلبا هلج هش ررزوا كءوفر ندهان ترصت /

 رفظ را دلت اچ كياو یداالتو بوروا هرتر ههللا لی تم ژرابرب

 لاق باط> ی 3 اه ی آرلد دتا یو ناد وای ط HEE ائ رگ

 كياط> یرعو | ج رجا لوق هدنح رانو دنک یروند هفینح

 رغصادب ز هللا دع نالوا لوتءم هداح وب رد راولغوا یکیا مات هل طمع

 هل د !ءعر دا و رج تاب موالک مایزانا هک رد هلنادبعنالوایشادنرق رعنا

 ردن رغ كو هه د.ءنالوادو دم ند

 9 روتلواناس ییددلوادیهش كرمان راع #۴

 قو رف یکیاینوک ی ج وا یمرکب كنفص بر> هکر درو طس ءہد راوت ضب
 نراعهدقدا وب لاعتشا برح "مربا بودنا لا هتشاهلادح و لاتف ند ات: آع واط
 ۱ جی ل A رە لوای اه ا تدالو هایم ترضح هک دکنج دگر دلر درمان

 درادخ ندا اوا لون 2..دلا اے دا وا یصاع نیم واارفماابیدتاراعهدق دروس :

 | قاع: مو رتاوتء تولیف ف طعم هند : اح رلذل ایع نعناع سد مرون ص

 لباقماکا یرمج ثراحنا یشادنرف كعالکلاوذه دانئاوب یدلرارز هلج

 یدردشرب ,۱ هماع سا كالع ترمز را اع رل د ا زاها هر هلن هقتواوا

 هنر وص یدتساا وصیدل وا آان ہرا ع شطعوبرح ترارح نوح

EES EEE ETDS ELE SERRE 

 4 حدورب 3



 یدو لوا راع رلهلوا شکاق وص رادههر کا نوا مدد یی اذ كلا 0 ۱

 ؟ ۱۴

۱ 

 زا هک رار د هدوس ظیلغ لوشهدب رع تفا حایصرا دروتک حایص ح دقرب

4 ۵۱6 #۶ 

 لوسر ترصح ا برګا رادعمرب نخ اتیطو ئ دگر رو

 قر کا RO روج بو زا وربحاکی لسو م لع لاه هللا لص هللا

 لایسخ هلا ا لر ا ۶ سو ردک از ۹ رادسا لت هیغا 4 هد 5و

 ردک ۲]ا تام فتا وص هک ردلوا اتو تم العو وادی ۵سا وا

 رحا ۳ رولب نیس 5 سا ردک E هس ر و ۳ اص ۵.9 رب کت

 | راع هک ردرلثعد هل و یرابضهب ندراخ روءو )رد وکو مرگ
 هدف رطناع«آ نيز وب هدلا-:فو ترحیاتا نوک رب ع یاسمن هللایضر

 قد رەد اب SERI EEE کا اادخ راب ید تا بوت وط

 دو دا قرع تون ا هارد بآ ی عدسک ڈیل نت ىع دا وا ه دمغاعل وا

 ب وقوص ییلق هرا لاضر E اادخ راب ا = د تب ولر و

 نوهعح كشت دنادح و ی س مدیر عد اوا ودوم را < ندع اقرا

 جد ° دنفور و مدرر |> نده او را تودیروز نود وص هنراقیماق

 || هلهورک و بالا نیناتبلعفر كرببرقهکاضركنس ی ابا دخ راپ ی دتا
 اا راع نوچ نر واد برقا هکفل رش یاسضر كسی هب راع

 1 اد ک دخل وا عراق ندناحانهوامد هلع ولو -:عیل از هریا ید

 ۱ توراو هب رزواراه۲ تد واج وا هلی اراک نالوا هد هب واصمرشاوز

 لاستفو كنج هل اكا كرالع وب هدل اعدل دارا لاتقو برج

 وا لو نوک ول ن هک هب وا هد. شو و یک هراز سوق دل وا واي ۱

 یک راک مب مدنا ییادواح ناهح لواندب ۳ اع نوحردکر ۴

 7 ی وج یررکد رارطاخ ید و نکب دیا هلاوح هی یناب ر فطا
 | رایخاهدنن وک تعایقیرابرد نحادتفم مز هک لع نیم وااریما ترڪ >
 2 تع و افت اکو نوح رد؟ ر 1 هاا تعوصح هل ارارمُسا نوا

 بو. لشاب هد لس لایق ّب راک اد بروا هناب زات ھم ؟ م یدلوا

 یدوفوا ر رج ره ەد و یدلب :ارا هاج هناد ملا لاو بقاعتلا لف

 ه را-علا واو رلد دعا مو بولا ن ا رطا كتا یرالد هرعت ماشا

 بات یندجخز لوا راعیدرو«" رر دن رکو شو كلا صخدرب واتینک



U 

 | ی الغ یدستس اوص و یدسعا تع>جامع ند رکشل فص نواوا

 4> دق لوإ هند یلاعت هللا یطر راع یدر و أا بوروتک دوسحدفرب

 باح قدصو هللا ل وسر قدص هکدد روب و ی دابا رک بد | رظد

 لوسر ترض هکب رد وباوجرابدتالاّوس ندلاح ٽةيةحنوج هلا
 راع یاهکیدشهروب ودنا را خا اکب مسو يلع یلاعآ هللا یی ہللا

 لوا هکصندلا ردک رک هساوا دوس كبصا رخآ نداند كاع
 هراس ھن اع بو دنا ماسا نس ار ناو ید لا ه-)ا س رو

 3 هلاحوب a0 یاعا هللا یر نیە ولارما ترم > ی داوا نامارخ

 ی دتا ہرکصن دعا رسا یدلک ٤4ح وا یاب لر اع تواوا ملطء

 | یبصن . دقلنایسم كنا هسیاوا كنتاد ن دنت وف كراء هکیآ ره

 روش درک اب فو وکاوا ها تجر هراع اعد یاد ردق ول

 لودم ندرشو رم هکن وکلوا ها تجر هراس یاس یادحهلوا

 1 راع ےس روک یثک حوا هر مه هو لرم ترە > هک اے ره هلوا

 ترد ٠ دنروص»> ا اک هاکرهو یدرواوا یل درد كرلا

 هرکرب تثج هراس یدرواوا یس كرلا راع ےسروک یشک

 نده تن> ردوا ق هح هلتاعود راع هک ار یداا واب>او

 هلکنا قح هکوت لاحو رل دا لینا هکتو ساوا ا۔ھ۰ نوعا كنا

 هدنش> تاق لراعادخ لور هکتن ی دنا هلا ی لواو یدبا

 راع عء قحا رود ) رد شەهروبھن و (رانلااورمب ) ردە روچ

 زاغ هنب رزوا راغ بورود لوزن هرکص دنا (راودا تاللا رادام ت.>
 هرکصندنا هلع هللا ناوضر یداب| نفدییا هلراا كرابمو یدلیق

 ماس اشد اک او نالا ییحالسو ندا لتف یراع یدش ا نی ؤا رب.

 هدخم راول فدک ضرب )ره کرک هاوا راتفرک هاش آ | مع عج نرب و

 هر هب واعه صاعشرب یداوا لوتعء راع هکن وکلوا 4 ردروط بم

 هکی ره ی دا هیوا« درسا نبراع یشآ ندا كنج لوشیدتا

 | لوا مر وربهرد قجراغطرب ین بارچ رباکا هروتک شاپ راع اکب
 | راس بوک ها هر واعع یوا اا روح ناودهتعنیدیلبدیاوهدنفو

 ودم در داوا ن یراعع یر ره كرلن وهلم لواو راب درو یاب

 oes :و هرکی او هنافصا ن ورغی ههادبعیدتیا هب واعهرلب دلباامدا

 گ کس

۱ 
۳ 



# 6۱۷ ۶ ۱ 

 را دراو ها هللا درع رانا س ع ہری واکا یدوهعم لب هسردیا ےکح

 یدتیا دلو لدردلوا یمس یراع هکب دا لاوم ندد یاو هللادہع

 هي یوا »سب نسلک د یل تاق كنا نسق وب یدننا هلل دبع مدرداوا نب یی
 هللادبع مدرداوان یی یدتا یولس كر داوا یعس یر اع یدتالاوس

 دیک دا لتا داکنا یدشا یواس لدر داوا هلا تیفیک هن یدعا

 ید-تاو یدشود هنیهز ندنیک رم بوساوا حورح مدروا «ریثاکا
 لی. کیو لدیئارح یموصحو تاک هرم لوا یاب

 یدش یدقاب هتیمز بویاب وس یزوسو هلوا شاوا هدن راروضح
 ِ تارطاذخ ( ا و سورغوط یدتا هللا درع د مدسک نشا كلا

 | رضاحو یمهرد قجراغطرب ند هیواس» لا نمد ( باأذعلاب مشباو
 مرربدلوارک او اک یاو مسرواوارک۱) یدتایواس هع4جباذعلوا

 هیلااتا و هللانا ) بوئآ هنیهز ندنا یدوعوع بار لوا سد ( اک:یاو

 | یداوادرهشرمساب نب راعنوحیک ردشلک هدناباورض.ب یدید ( نوع>ار
 ۱ هب واع» را. در داوا یراع هر واعم یا یالتشنا صاع ورعن هللا دع

 | تردد ی ى دا هللاد ع معهندنخی داوا لوتءم كیایدتا

 دما تالتعت ) هک رسد هدنعح كنا ل سو هيلع یلاعت ىلص هللا ل ۷
۱ 

 ۱ کاب رداکد ره هفناط مزب لب اف نا ه دندیهح یدتا هب واعم ۹ دخابا

EEهللادبع ردبااطییا ن لء ید ر نرو روا و ی  || 

 أ ترصعح تو.یلوا ی>و لتاق ا هرج هرزوا رب دهن لوا یدو

 || تضلوا نروتوک هنکج دحا یهرج هکرولوا شلوا نط صلادع
 ۱ هدک درب وی ہنی باوجو هللا د.ت E روتک هدب ربط ے رات یا

 ی زو سول هر واعم نیم وارا تروح هکر د روک هد هربتعه

 یک یدلوا یراح ندنناس] كرم لوا تم باوجو دک دنا

 یدناریما ترمه > هام ی دیلکد هللا د.ع نرب و یم تاوج ون

 < مزال یرک ذ ه دنیفص برح #۴

 چ رولوانام علاق و ضصعءب نال وا #۷

 هدنیفص یار هکر دراشهرونک هللا هجر هقناطرب ندرابخا ءالع

 را دااص تماوا لر تواوالباسم هن رب رب قدرف یکایا نانو



 ۱ هب ییاطاس لاح نکا یدراردآ افشا هلادح و لاتو بوعیح هلهورکرب :

 تره e هکر دزوک اا تاک E ۱ مادقا أ

 تبائن ةع رخو یدیای رقلا سبوا خد یسبر و یدتارمساب ن راع |

 | لیدب ک هللاد عو ی دیش وط هنن ر د هاش یا یتداهش كلا هد هيض ر زا
 | هللالوسر هکناهتلا ےشھلاوباو صاقو یبا ن ةع نا و یعازخ |[
 | کر دیک هشت یخ دو یدبا ییقن ج سو دلع لاء هلا لص ۱

 رو

 دم 0۱۸ %

 ۱ نداار لاطدا یررادرس كف رط هدهاناریک | ادعام ندعرح ره او

 | هک شازولوآ ندنهر ط هر واعهو تار 5 کن ی دو رط نی .ولاریما

I ES۱ یس رب ندن هاشم یسادهش ی لهاو  

 سو هيلع یلاعت هللا لص هللالوسر تربح هکیدنا نیتداهشلاوذ

۱ ۱ 

۱ 
 ا بحاص ) نیعجا مملع یا هللا نا وصضر ردا بو طا بحو» یراساسا

 3۳و اما تیریضح را هتک رغن سع ندردب لغا زدا نصت

 ۱ رلید-گا تداهش تب رم یس هلج یدا راد لوا مطاح هان واعم
 بشو> ویر عالکلاوذ ندنورط ناو دعو نالطٍ SI نا هل او

 ردروک ذم هدیزاةءوریس بک یسعاسا كرانا هک هثناطرب و لظ یذ نیا
 كنیفص يردوا تیاور هدشک ضعبو ) رایدلوا لوستقم
 ها یلص كلوسر ترمض> نینءولاربما ترمعح نوکرب ندمانارخاوا
 یس هماع لزرمضطواو تولوا راوس هنس رد مات ج ر و هلع یاد

 ییس هاب زات نالوا نم هلی. قسم و كوك | یعردو هتشاب

 ترمضح هکفاصس لوعش كلاماب هکندعا تباطخ هتشالام تولا هثأا
 رد هلعبلرابم !علوا الاح یدردا لاک هاکنا هدنروهظ یادءالوسر

 سو هلع یاعت هللا لص رورسلوا هدستفور و مدیا هلت اقم « دّتعع

 ردکر که ثشو | ندرلب خاک دک رادو هن ورل:جز 2 و AEE كدا

 ردرلیماش هکر ددانعو ینبلها دوصعم ندنظهل نیطسافو یړارلشعا

 ندناوح |كرلنا هک ردنرابعندن اهصالرلناو ند ج راوخیس هلک نیفرامو

 ۱ ن ( اع هلذ ءا دب كا ردک رک ثسدل وا نا ه دوارواول هع“ ر

 د نیولارفا #۴



 هی ۱۹ 1

 هک رد دنا ارز هده اک رکشا یدرو- یدلوا عراف ندناکوب نیمو( ارا

 كعا راشاو لادن ه دنلوب كل یا دح شن یدک دیک ره

 عزف اش نوح هلوالاتفو برح دعتسم هک ردک رک هلا یسهیعاد

 دیع:یم نواوا عج قلخ قوح یتا یدشری | ادنو هغ راد ال و هان

 یلاعت هلی < هللالوسر نينمواارمعا ترضحو رابداوا راک و برج

 هدول وراتو شم دنهک اوا لواویدراهیح هرمُغط نساوآ لوا كو هيلع

 یدروک یاوا لوا یرازوک كمارک ٌهباحص نوج ید شاو لو هقرفن

 هتءاد كناوا لواو رل.دالوا رداو هک اھا و طض یب رنک مو دّولعا

 سا ترمّططاوا هرکصادنا رل دروس هاب رازوکو ها رازو رلثربا ىلا
 هربث» هر و اعم هدتفولوا هلو اییاطاس تاج بودا هاج هل بق ره هکر دانا

 رهسوک برق هکب ینانواویدلبا صدر هلاتفو برح ناک بوتیح
 یراعءلاود ههحو هللامرک یلپع تن رضحو رلیدنا سطاح ه ساع كلا

 هګ درآ كف فسا ةةلخ لوا یخد قافآ ناماصت نورافیح ندنعایت

  نیمز هارو شت را دیا ربکت بودا تهفاوم هل مضطواو را داوا ناور

 اا یرانلودو یدرک هنر ر یرافصكماشلهاو یدشود هلءاغ هناع-او

 | هیابوو هبا لوا بولوا راوس هنآ هپ واهم یدلوا نوکنرمس تبار
 اتار هکر چاق نکس راعق ہرا لها یا هکیدر داو یدردیک
 هلل زو--یب كن هب واعم ر واوا عقاو رفظ یهاکو تع نه هاک هکردوب

 كع هاسق یدّا هر واعم و رلید | هج هدا رعیلاها نوتودوریگرلیءاش

 : یدیاراتاوا ثعان هتع نه تودارارقرلتا کن کز وس ورلوا یابرعشاو

 | كنج ردلوا هدقدناوا هظفاح هلة ییالوا هج وی ما هب وام

 || ء دلوا لوتهمرلرذک قوح ندنربذو رع«یرارو الد كهام-یکیا هکر داوالادج و

 : رمالارخآیدشانا رج یک ناوربارلناقو یدلوا ناط)غ یک بوط رلشاب

 || نين لارا ترضحو رلپ دچاق بوتوط قلوب مازرهنا ماقلاب ماش بای را
 ضب یردلیاعنم ندبیقءذو كنج جدیرلب مغبوکج لا ندفین برمط
 || رک« واج هددا رم هند ارغظ تروص هنوک هل نیش ومل ارم اا رل دنا صاوخ

 نسرروب عنمیز_نادیعءهدو لتف یرلنا ه دف و ت ره كربلا هک هلوا

 عاص یزعرب بودا بیقت یزپ هلال یدیلوب رفظ هزب ه واعمرکا
 ودر تو ات تا ه واعع هکیدرب و ناوج ترضخوا یدزاموو ۱



۴ ot ¥ 
 ۱ ست تجسم ج ف

 فاع ai <| شاار ر کر ه یو زا لع هلا لسو هیاع اع هللا لص

 یحاص ل عو اع هب واعمرک اهلوا سو هيلع هللا ی هللا لوسر تدسوا د> لو

 هراګ نامز نوج هل اب و ی دارا لادجو عازن هلع ی دبل وا
 هار ماش نارادءان مک او یدکح هزاردو رود هلت اوم تدعو یدلواد:#

 هننمولارما ترضح ندشا طصاو رارطضاتباغ ھه وامه یدنک همدع

 لول فمو هب راک مهر ۲۱نسو نب هک ل ۵ وتم یدردنوک توتکمر

 عورش « رعاوب اعطق ید نیا درب ینف>هلوا رج هب هبت وب
 هلکنسو زو هک چ چ مک هک رداوا ت - لا صء ۾ نزایهکب ریش یر 3

 یدن :؟ ید نس ن رسا یاب E یدنک هک دهن ن ۱ وه

 نسراقروق یخ د نج مرافرو ندن وم هک هڪ نو ا یکتایحواع
 ردرا داوا دش هدکنح ول رلیشک وارمخ و راطاص هک هک ر دمو اعم كشال, و

 نست وط ینازرااکب ینتوکح ماش هکمدیشعا ساقلا م دقم ندنوبن و |
 هر وط رو دعم ییب د دص وصح توب و تعباتم ه هدنک 4 هل طرشس لوا

 هدزعارا ه راحوب رک او ن ردا یس ا لوا ندنس ید الاح نس

 یعازنو كنج هکر دکر کز لاق ھه یک ندرلنالوا فسلا هی هسروااق قاب

 قرقتء ن داصار و زو رالعوا یاس ربع نم هلج زوهو داف ن دعلارا

 هندنم ولارمها یس هم انوب كل هپ وا»«نوحردقوب نناخر زد زکر رپ جهز شا وا

 كي وتکمهب واعمیادهداما ) هکیدزابباوج هرزوالاونمو یداوالصاو |

 موا هءاکب دادو ید و دانعو اظ كن سندن وم ی داوا لصاو اک,بواک

 4 ه- ت رحول هلت امو كنحرکا هکنسشم زا رد شورو رهاظ و ردشاوا
 رداکد هدنر كزو-والوا دعا عورش هراک لوا كدیلم نغجاراو |

 نوک یتنوک و ندا داوا ص رح نوک یکنود هک هاکنس ن ارز

 0 ار9 9 داو ید ميدلوا رصد رج
 فوح نوع صوصخ تابحو توم هک تک دو رد هدعلوب داند زا

 زداکد ی ۲ تاک, رد هبضف لوااشاح زئاسکب جد یکجا هداحرو

 لها ید و ریس و تابش ابراز و رسد رو كش لها نس ارز :
 تافرخ نم ك ماش لها یراصرح ۾ هب و رخا تاب وثم زارح كارع ١

 نوصتموکح ماش نس ٽعج و تعاطااما رد هدا ز ند زل صرح هب هب وسد 1

 یساعبا لوا نسرداکد وعو عوعس هلهحور سالا تاکہ دشنا ۱

 هزع ززو مزب یدعتندیشااوان رد هلو. اد اید مدعس ندو ۱

 < قە



 یجدو نت هوا قس هنلوبق كحاسش اوت هک لدلیف تباث قح هن

 اما ردە كزوسو روح رللغوا یا ع یجد رع کیا مزب هک سعد

 کر ۵ | رب زر داطاب تاکید زدووب زا رو 2 7 لد: رک رل را ج

 لھ ی هدب زح ها لواو رد رلذکد يک مشاه ی هما ی

 قساوعد ةاواسم هللاط وبا ر دنایفسوبا هکر  كردب و رز یاو! ربارپ

 ن--هیلط لقوا قیلط ن ردراو كتاف هب هل كئعو ص هدا

 ن رجاھم نالوا قیفوت طار نالصاوو قیعع قد رط ناکااسو

 ندقیاس اکب هدهالسعا هل نس نع روا مد ندتاواسع قاط هورک هلا

 یاعد هللا لص الوحر تره ی نسءهاوم هلا €: هدیرحاهم هر و

 میس هفیلخو ع ثراو كن ضط > لواو م ی-دصوو یردار لو هيلع |ا
 نس ردا هطراعم هللا تیعمو تایض ینو هلع هدشنایم تها نس

 یاب توب رکا ردیتبست 9 e كنوراه هنرضطوا مب و

 یتااسنع تالازو 3 ناف فرم 1 ۳ تا )اوت تا 1 فور بضت ی

 شايف کن هکما دالوا کی مار ۴ دالوا مب ردشتلج و هرزوا ما

 نلادحو لاتف ۲ . هی کون روطخ هکد رتاف ر : یا ر ول وا

 تعدامو تفعفاوم £ 4 هک ردو مالک لصاح هک لالکو لاالم كگ

 ندیا دا ك هل ءا حک 4 تگرب كرا زا اواز ۳ هی دافف

 هللا لاق هک هيعاوب هثداح كر لزان ندنا هدناهجو هیلوا هعقاو رلکشم
 (نوبلق بالقلم یا اواط نیذلالعیسو) لات

 ٭ رووا نا یس هعقاو ر رهلا هلیلو ىرخآ كنج كافص $

 یو ره)ا هليا ۶ اه ٠ ص هد هرم بک ضءب نیحروم صد نوچ

 غم دعوتعاصن هک ردو ردرلشءادار ۱ هرکص ندنسهص رب ر 73

 نيت ولازم ما برم ضح نو> E بودا ادتقا هرلنا جد هعاط:_تالا

 هززوا ررحم .لاونم ی اوج ی وکه كن هب وام ههجو هيا مرک

 یسنرا بواوا سوم ند هلاصم ه واسم یدروب لاسراو ر رڪ

 | .تمارصو تماهش باخاو تلاظ» و تد بارا ندفرط یکنا نو
 نو ارمما ترم وح راب دا وا هدامآورمعاح هراز راکو كن بوکح رافص

 ٭ تا ¥ <:
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 ییعهدنخرفراتد كلوب و تااسر و تااسر باص ت رطح ه:ع ی هد هقا یر |

 هدننیبامكفصيکيا بواوا راوس هنیک رم تترمضطواو بولغا ةن شاب
 هیطخرب هدنتغالب تیاهن « تحاصق تاغ هلا دناب زاوآو یدروط
 يرش هللا نا نوک ول کوک ھ سالا اما ) ۳9 ینوعصع یدوئوا

Lilنوح ادخ ه دبا عج قس نه یلاعت یادخ هبخ-اوخ یتآ  

 گارد ات 1 هک وعفح اخ كؤ ۇز هاوب هدنافقوچ

 قوهحو نددود> ندن اط لدادع لهارک ۱ ردهدنتردق هصد

 یادحو كح تورولوا هدعهاخ یدنک مد لب فح هب آوا عیاض یاس

 هدل یکی روس مد : نکا راتاو حیرت ر هرز وا لاب ا هو اا

 E ؟ هاو ورغوط ی ھا رک تعاج و هکیدلک مزال هرورنحلا

 ابا سگ هک رپ هس کت هب واس-ءوا و مدیا توعد هند تماس رلادرس

 دن هدع ثتیدادحاو ابا هدنیلعاج مابا هک دسحو دقح نالوا یک

 د هح لوا هکرلبد یدع ردنا اع رادو ده> نالوا رر وم

 0 ٠ ا کامل فلیق لعام وودي ةا نددیبجو
 كنيقتلا ماما ترض > ( ر وك هد دارم هد 1 ین ولطم لا جو
 راصذاو رحاهم نایعا هدک دشرا هماةءو یالک هنع یاس هلا یضر
 ندنرلکدتاافصا هللا لوبق ععس یراب ررد مالک وب راصدا قارمشاو

 مر یدلوا دیه مسا نارا-۶ نوح نینعولارمما اب رای دعا هردص

 قرص اقعو یدلوا عن هاك اب هد سو كش نالوا هد ن٤ را رطاخ

 مزب ,E رد) دانعو یھب لها اما كناو هب وا٥ هک كدلم

 نی رک تعدخ ك ډا رروب هنرهو ردکر هدا ز ندیگلوا نعام اکس
 ن وا ما ترض> نم 3 کنتام هدت- واطم و تعداتماکس نوبل فا هناح نايه

 راک رم ك نوا ندنز روالد قارعو زا بودا نی رفآو نیس مرانا
 افلام نوح رل داوا ناور هحدرا رطح لوا هلا رام كلاب هدند

 مد اا هلج دتا ج لوا یدا نینواا ما ریزی دراو نيش

 در هلحو رە هيوا اد> ند کو بودا تعفاوم اک, هک رک

 نوبل وس یزو -وب رم تر > هلوا یکی دلج  كصخ ر یس هل
 ندزوعواز را كس نوا لوا و ىدا مو هس رار زوا ادعا کل

 ردعلوا رلید اف هر رو یتترلفص لد عو قاعش لدا بودیا هلج

 ی دنود هشاقا اش یراقاناو ی رالا كرل سه هکیدلوا لوم قلخ

 وو $ ۹
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 تکر حو تو هدكىراو ءزاب و تسد بن رکا ماش ندالبتساو مود و و و

 بوروا لا هاهو "هو نوکو یدتیا هصاع نو رع هب وام. یدااق
 نوکوب نکلو كدابوس یرغوط یدشا صاع نب ورع زکر ک كنا ربص
 ید هلجرب هر زوا بواسا وب رک ارد وک لطاب قرهزو ق> روهظ

 رتسشا كالام نوکلواو مل اق ىد نع رب فيا دیه ند زب هس ز ردا

 ید ندهان ترصن نایعاو یدو رمی یغوچ لدربن فص ناربلد
 تودا «دهاشم یل طوا رمشا كالام یدشربا هئداهش ةحرد هفت طر

 فرش هل اطخ فرمشی نیت ول ربا ترضح هد داغا هلادناب زا وآ
 هکمالغاوب نوا یکیززوک كئسیلاسهتق> كلام یایدا بودیا

 ید)فییا زرا رلت د بور و رتراشاکا و یدروب سزاوت ود ردن بیس

 یکاو رل راک هجحو" رضا ن ا ا کما اه نوک لواو

 لبطو یاهرکو سوک ز وآورپدشف وط هنب رب رب رکسع یک ع اط ندروهد
 توزوتکب هروهط ¿ن ناو )+ مظع يشل هعاسا هاراز نا ) رمقنو

 هشورجو شرع کل کیا نوکلوا و یدرب و ناش ندشنوگ تمایف

 لافو برح لواویداوب لاعتشا تولوا رک ال | اب برح شا 1 بواک

 هن ررر و رلیدوق هیمز نب راوناز بولوا هدا راراوعاتیدلوا دم

 افو یدشود رللع رایدروا رصخو ر  eر: رينو یدلواءراب

 نوکلواو را ,داوآ نروک ی ررر کر دشرا هو صر راء .عو ید ص

 رق قا هد زا هل --اکر و 7 هکر دلوا ردم هب د.وکرب چ ۱

 هکد وجواب راب دتا مایق هنولص ءادا هلتراشاو اعا رلي نک جاقر نداءژو |

 تاتتاروتو یدیشااص هر رفع راد یی فلا وتر راذک و ھے دشروخ

 كر وشک یکباو یررماد رکن کیا ها یدیشاوا نام ندرل رظد

 كل 2 رار و هکیدخرب ۸ هل رب ی > لا نشت رر رب یراردا و

 ترصح ھ هک لواو رابداد ی راز 5 و و كا رلرب 9 رل درب ی راه

 یرالکوک انادخ یدشا بووط هناعسآ ی زوب تب ونجاقرب نین-ولارما
 یزلنحاحو ررردلاق هکت دحاهاک رد كنس یرالا و رار دا هح و اکس

 هلم زب نا-ءلاع راکدرورپ یا راراید ندکمارنحالا بجاو اس كنس
 هکنوج کر آر دیا نس نس یکرکب كرل یے دنا ےکح تبا ےکح هدننارم لر عوق

 یدزدنا هلح هرزوارل اا یدرد ماع یاعدوب نیما رمما ترد



¥ or $ 

 ۱ ید رار دنا تعفاوم هت مع وا هد رها لوا ب نارا و نامعد 2و

 حر هلبارا .هفلاود هک دیک ره ۵ A ءو اریءا ۵ کر دشمل وا تاور ند

 زا تا وا هک لوا هکبسب رب ندای زاام یدردیا ریبکت یدرروا
 هراس> یت جیاربیکت كنم و وا ما تروح ی دیا یماسر رف كلف باکر

 ید شرا هن ف کی ز ویسد یا ریسکت د ے٤ هڪل وا حا ص یداا
2 

 ( رول وا نام یس ل. كصاع ی ور# لاین آر كل واعم )

 زونه هک نوک یسربا كرب رهلا لا هکرداوا ید تباوررب هداب و

 هکنوح یدناشءالول عاطقا ه دننایمرب وزو قدصلها لادجو كنج

 نگتوراسکناو فهضرانا نالوا ی الو رهاظ « دنذنیو كماش رکشا و واعم

 یدتک هدف هللادىعاااب یدعا هصاعن ورعیدلقهدهاشم یراةتفاو
 كبا نیارکفریدتر هدزلاوحارکا هکر هلیح تاکی دتاراخ دالوا
 رب رهلا هلی نوچ هکر داوا ځد تیاوررب ) رولوا رم هک اله نااح مزن
 بوزان بوتمر لتس یلاهشاو یرازو عرضت هر واع یدلوا یه

 كلا تضلوا ىدلوا بااط صو یدردلوک هم ومل ارا

 ناپكاک م وق رم اناس هکتن یدزاب رازوس رممآ تنوشخ هدنناوج

 ترم طحو یدلوالوغشم هتف د كرالوتقم ه واس««نوکلوا سی ديث لوا
 یدتیاهش رکشل نارادرمس وهاس فراعم حابصاایپع نی۰ وارا

 یهررن قح اهدرتناورم-رروک هک رکی دشرپا هب هب مهرب هل کی ران" دزم

 ها قح هکزکیلوا لوغشم هل تقو برج باما هی متن ران سد رد شلاق

 ربخوب نوچ( نیکاحام ؟حاوهو ) هیلب :الدع9یزایهمزب هللارلنا یی. و

 ورعردهن كنار كاس ۳ هدتا هصاعن ورع ید شرباهب هب وام م

 هدمرص تودآ هتادناو مکن دتاربدت نوا زر و

 رک اهکز ی هدا سا! هتسارب ندقا رعو زارع ے لھا هک رد و مک مادر وزار ۰

 رکاورولوا اد فالتخاو فالخ هدنارا هسردبا لوق ی ماما لوا
 لوا هکیدتا لا لاو بس هب و اعهرارواواناشدرپ وقر هس راز عا لود

 توعد ههللاد ک ییعاجو ی دعا صاع ن ورگرد هن 3 هنری دت تاکیدتا

 هو نسهلو از رک یار لئاجهدوصمن درک كن دات هک دنا

 یبک نوک یکاود یخد نوک یکنراب رک ایدسعا سقی تا نوکاوا
 قارعوزا> ل ھال رک وماش لها e =k كاح یک نوک یهواو



> oto 
 لیاذو مداض یرلل اعهطاو لایع تواوا ماع یرلشاا ڭنرھا ش٥ برع

 رک ارل و ی رغوط تعسا هدک دتسدا یزوسو هب واعهردرر 2۰ قاوا

e 

 موو تواوا یلوتسع هاش مور لاها هس رواوا كاج ید ن راب

 ہرک صد دنا یددردهابتشا نی راکجدیاا لو جا رات قارع لها جأعا
 یرببدت ك صاع ی ورع یدروب مد ندب اة ع ولط نوک یهترا

 زو:هو رلیدروط بوکح فصو راددلغار راقععم ھن راد رب هک ساضتفم ۱

 را« رمتراهدع*نتب ر وک لوا هکر اددتاروصرل,فارعید قلوکا رق هحالا

 لاح تروصنو دنا ر ظذ ناعما هرکصاد 4 طظطر ردرلو احهو راع

 كماش ءا.سمهدا ن, لطف هداشنآ ویو رلیدلس نغددلوا هرزوالاونم

 همسام بزاع نی ءاق روو ند شم هی ینادعه جی رشوندنرهشآ باق
 نوسا وانو ګا هللا بردا رم ثمان رلد دنا !دن وقي هلا ندنس

 رکا نکیکجلا ن دک ج بودا تجرم ءنکنا وساودالوا یدنک
 ز رولوا لوت رک هسردبا نج ید نوکوب هرزوا قیاس نولسا

 «دنرلا سرفبابرا ومور لها عب هدنلا راتعشد نيران الغواو تروعو
 ردهدرمارا م زب هلک رس هللا تاک دتشا رارروت وک هنن راتنالو تولوارتسا

 بوکج ی رفغءهتشاب و نواوا راو هت ازو رب روعالاوا هرکصتدنا

 هد زءارا یرمس قارع لهایا هک: دعا دا رفو یدروعط نیفصا ان

 رلیقارع سب نمسهدیا لع هلکنا هک زردا توعد ههالا باک نالوا کاح
 قارعلهایا ید ایاهن سو درک دن رو دلوافق او هد هلا قم رام

 نيع نروص ول هک کوا رورغم هن راک دتا فحاصءعفر كف فش بابرا

 ناتک یموق ماش مدعهندنون زب یدتا روث نب نایفسردقافنو رگه

 حام هر اق ل رانا نوا یراک دعا تباحا كدیشعا توعد ههللا

 بوصاهدناب وب رل دتا ردم ننیصحو ربع نب دلاخ ید اوا
 هسردبا رارق هده ره ییآر كن مضطوا ردیآر كۇلا رما نالوا

Aeتوراو ها روصح نوا ما ترمع> سد ردلوا باو ص  

 دهللا باک نن یدعا نی. ول ربما ترضح رل بدت ا ضرع یت روص وب

 زس راک: یشو معيفر ےل ہد ها لوا جد زم سو عر او قحا ند هج هتاحا
 ردرلش ا راهظا هکردرکهرب و ر درا ش۳ا رکذ ینا هکر د هلیحر و نکل

 هکلب رداکد كح ا لع هلکنا یزادوصع« ندفح اصمعفر كرلقل او
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 هکر راد دو ردرلشا وا شو ام ندرفظو ترصاورططءندوهلناةءوبرح

 زهرات رود یب رلناج ندهکلهءوب نوردتا ھذتف نیک هلبا دنک و رکءوب

 كني واارمءا نوجو راءلوا یار هیادخ مکحان زب ولا كنج هلءارلنا ز و |

 لوا«ندهب راګو ید اراش لارا توش ر نده واه«ینایءا وا مماو ہا سرک | 1
 تغارف بواوا كنتاد ندع دمو ى دیاراشعراتحا رجو رلجخژ بولوا |ا

 هکعا تباحا هیدن و اعم یلعا هکر لب دتا ید ارل شک | لی هتحارتساو ۱

 ن دته جول هع یامد هللا یعد هناععو و ردبا توعد ههالا باک یتس ۱

 ید شا یرازوعوب ن د رلذا نینم"ولارمما هکنوح ل دیسنعا تقلا |

 یرللوسر لی هد واعههدن-انالاوحاو یدد(نوعجارهبا اناو هلن انا )

 مزب هلک زس هکز ربد رلیماش نسخ ااا رلد دا و رل درو: رلء دعم نواک ۱

 برعلاقرکا هک سقف ثاردقوب مکحرب یریغندباکوب هدزیایم |
 هدا لوا یدیثءربو توشرهرشک علاماکاهب واعهویدبا ELS لا

 نوکوا لدا داده و میطءاکسنوک یک و دز مکتننم ول ارا ی دتا

 ننیلاءذ قحورلیوس هلفا صدا یزو وب هرو اهماما زرا داق هو عی ط ماکس ید
 نیم ومل اربما ر دا توعد هیراب باک نوعصه ییسو رلبا دایقنا[هنءالک س

 ندعاع ن ورعو ه وام ههالا باک نهللاو هکیدرو- ههحو هلنا ءرک

 عویش هدنابمقاح ربو سا رد رم كصاعن ور رک: وو کرملاع |

 ه دناباقم كرلفا ا ونود ورک رک شل نالوا هدئس هلا قم رليەاشەد5داوب |

 هليعابلا یدنک هدتفو لوا رشا كالام ید لاق ه-- ي یرغندرتشا الام ||

 82 اىد زك نو ۶ تیالو ناتج یدردنا داه:جاو دج ناکا ۱

 هز ییغوا لدن» یر کج یدتا بوروا هنلایلاررود ورک تالو فالوب |

 ندنداهزو ءارق كنها س كند ول رعماو اوکلا ناهدانشو) یداوا بلا

 ترضح ردرلفجهلوا روک ذم هل ظا حراوخ راناهرکصن ریو هکن-اجرب

 كنه وا هم هما هک رلو داراب دش اح ل او هفل ایم بولک هنسلح ك تم وا ارا

 تدلاع اکسزب هکیوط روذعم یز لاو ترا كعا تباحا هنوءد

 تقفاوم هرلنااه رک و اعوط هنع یلاعت ها یطر نیمار ما ترسضح زب ولا

 رھا ترم > موگرن هدتفو لوا یداواناتس ده ےل الا هدانعم ول بو دنا

 هکر دنوکر بخ اکا ید کج لاند هراحتو كنجز ون هرتشا كلامرلر دتبا هننم ولا |

 ا ماندب زین ولا ریما سپ نود ود ورک بوکج لا ندر راع
REINA REESE تست تل ERS 

 + ها $
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 هل باتا کلام نراتم هلاحوب یدیدنو-ک>لا ندکنج تور دنوکر یخ هلا
 رابغ ےظعر ن دن راقابا یرلتا زکبارواک ده دخرما ترضح بو ودو رک

 هاکنراشاو رها كنسرتشا كالامراب دا هب یضن مه ییعجراو>یداوا ادب

 درک هلجح یدتا ترضخ وا ردهدکعا داه:حاو دح هلاتف و ترح زونه

 تغارف ندکنحو نود ود هریک بوردن وک هرتشا تالامیددب زب ه دنرمضحم
 مدردنوکو اقابقو وا یک هکلامیرمخ وب نی ومدیدنوس> یناابودا

 تعر اسهدتهجا رھ بوردنوک هکلامی دب زب رارگنربما ترمع> سپ سو تم ل س
 د زنوجی دید ردشلوا ثداح هيطع هتف هکنوساک رتو نودا

 ندقح اص عفر هاتف وب یدت |تالام یدر دشرب اهکلام قبا وج دلم | ترم طح

 یدتا كلام یدتا ر رهط ن دته ج لوا ىل یدتا دز ی دعا روهط

 هکم دل نا. هدک د روک ی ےن رک دا فحاصءم* ر 21 ها 2 نوه*حادخ

 يلام سب ردکرک هسا ات و قازفاو فالتخا هدسارا زع رکشآ مزب

 هک هک هنناق نینمولارمما ترض> نو > لا ند هلناعهو برخ مشا

 قارعلها یا یدتبا بودلا تاطخ هثب رلوو ر ۰ كعارس هره و هقوک

 هدلا کارو نکن دشلوا فا ۳م “و کنویقحادخ ق و 2:ولذ 0 و

 ك رى هذهاک هلکنز رای دشت ارلنا رب روم نشا كرلن رکاب نیک یکی » و5
 هکی داوا رکاکا راک دک دان وس رازوس تکسعو م زلء هرلنآ كالام زر موا

 ید كلام رلودروا رل هلاب زات هنشاب كا بود امتش و بس هکلامجراوخ
 نیءولا مما نوح یدرتسوآ ماف هتاقاک د ب وابو ح وم نط تاون

 ےک اش و ت س ج

 هظ حالم امها كحرا وخ هدص وصد تیاحا هن وعد كەي واعم

 نالوابرح تعالع هک هرارادقاش- هب وس راو ید | هسیق ی ثهشا یدع |
 هد رںودا لع ههبجوء نام رفثشارل و-روترک نداد ءى رواش

 لها ثا یایدثىا هان ورع نالوا یش ركعوق لوا هدفدراو هنەود

 یناقكموف لوازب هکو لاحوزرسمسا كعا تب اجا ءتو ءدو تك ماش

 هالا مکحال ید بود !هلاو> عاف هثعشا هرکصن ندنا اد هطوغهدنساب رد
 ههل هک ر لب دتا توعد هن هتسار یز رلیفاش و هفالغ یکجا ی دتا ثع. ۱

 تاحال د. ات توعدهب هدد ل واام ده٥ یر ار یدا ورگردق و ناکا

 باطخ ةا يعاو یارشا كماش هر واعد هدنسانثا احو یدبا راثماع ا

 نامز هدنسارا زا و قارع لها هل هک رد کد ولع یدتا ںودلا
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 دن رژوا كلا یراداهتعا تك رب رهندرکشا کیا و و یداواد:« ه راجم

 ہر یھلا ےکحو همللا باتک یرلنا سپ هلوا هدشناج یدک ق هک رد
 یدنک رب یراالاو بولطلا وه هس ردا تب احا رکا ديا توعد

 هعانر ۵20 ع 5 نیم قلا ما تركض كنا ها وا مراد ی رع ردع

 لاستفون ہ دستم ابفزور یلعا هکحو ینوعصم یدردنوک بوزا |
 نس نت E ید م: و نسنس قح هوا لو سه ادا ندلاد> و

 ندکفرطكنمکحر نی ردا توعد هبهنیک حارخا ندهثسو هتفارمخ

 دج ناقرفو دسر نارق بواوا توصتم ندعاج 4 ید مکح 7

 یا رق فک زدک رک ور هدا لصف یزع؛ام بودنا ےکح هل س اضتعم

 كن هب واع» نينءولارمما سب كدا ندنآرق لها نس هلوا یضار هنمکح

 هو مکح ى: نس هب واع یا هکی دا رب رگ هرزوا لاو: ءو اوج

 زب و ردک رک كسعا لع هلن رقنس هکم رول نو كس ردا نوعد

 ضرب ۸ نهو ) نزا تباجا نع اما ردرشعا تباجا ههالا باتک

 هی واهم هک ردٌشلک هدنالاور صعُب ( ادیمب الالضلض دقف نآرقلا کک
 ۵ نر دوکربخ بو |لاسرا ی سا و

 یصاعسر نس ه:هوکح نامه زالوا مطقنم هلا ل اح هک دزعاز مزب و

 ك -یتفالخ هعرق رلرشک لوا سد او اخ ا یھ ن تااراتخا

 نیءهررفءو یی ه,ی دصذ هةفالخ مها رک ۱ء هلو | ی طار ن هسرارر وا هکسان
 گز کا هک ا ا2 ن د دناوص كرلنا جد نس هدارارږ ا

 هر س4 AE 2و الح هسراردیا قاذناو عاعجا هتفالخ ۳ خار

 یتا روب هدتعدخ نینمولاربما ترمضح بییح ن وچ مل ہدبا غارف
 ج راخ ندفاصاا یزووب كلوب واعم یدعا سفن ثا یدایا ادا

 یکیا ند رلنلوا دوج وه هد لع لواو ك رک قوا لع هلکنا ر داکد

 مز نیم وا رمعااب رل ید عا تودنا باوضص 2ما یارو یجد ینکحح |

 ۱ جو ه زع رانالوا فيلا هی ردرل-ٌاوا ل وتعم نئاسرفو نام رکا

 || ررداهب كحءهدیا هبلغ هن رکا كنه واعم هدنرکشا كنم ۇل ارم او روب

 یهامس رتهم كن ولا رمما ءان اکا یدرولپ هر واعم نغیدلوا دوج و
 هداد رارق هطاصم مهمو یدزاب هم ان تااعسا هسق نب ثعشا نالوا ۱

 نوع كە واعم تعمشایداو| كحءو و مهردك ز زو هژهشاهس روا وا |

Faا  EESحو  EE OSE E I 

 هک هنوکم



 , ۳ سیو و

 دم ۵ ۹ ¥ 0

 4 رعشا و قعس رودزا نواواهتف رفهباسد قراخز هدد دلوا علطء ھن وکم

 تانتحا ندهن راع هرکصادنو هکندو و راروو یدلبا عج یی ر هلو

 ین دسحءارجا كلا هسردا تفلاخ زهد ص وصخ و كنامرک| راهت-وک
 دءد نفرک | هک رلیدتا هدنلح لوا مرجال رلیدند مل هديا عطق ن دنر رب

 هلفامنا ید لئاوو رکب یب و زالاق عاص زرع ر ندزب هسرونلوا هب راع

 رد ثءاملاو لا نكره هلادحو لاند ید ماب هرگصادنوپ هکر لیدتا

 یداعودهز كلا رک السا قیاس ندا دی مدت وک و توكو ۲

 هلا یسسدبا كنب زان حایص لب حوا یر کی هکی دیسک "را هب هب یهو

 جز هدرب قلا نوا هد: ماض ع | هدر رهلا لرلو یدک ین زا وسان

 ترضطوا یدک ۵:س نوح ڭم وا ربعا حر یدیسشعیوق

 هدااح هن هللادنعیا یدتا تورونک هم رب یمارتخاو مارکا مسا رھ اکا

 كب رغ معفوب هکر داوا مروصت مب نیتمتولا ريماا ىدعا هللا دبع نس

 یرزوک كرابم ته ان تیالو هاش رد شمالا هداز ن دنوکرب یر

 لصاو هنتجر كروفضراکدزورپ هکنوط شوخ یکلکوک یدشابوزاشد

 كنم هکیدلوا عوعس نیم "والا رمان ید ۱ هلن اد. ۹-۳ یکصا دنا + نسرواوا

 راهنز نسُهلوا ص هليا هب واعم هک رلبد نواک هتهافم تغلاخم لراصا

 ىدا ن نم ؟ولاربما ن ٠ ی عج لا نده راحشو نس هي ۹ لع هژیلود ءارلنا

 مدنا .a اعم هلیههوسءان ین قو دا هر ادم لار ؟3 نا ین هلن ادب یا

 سو هيلع امت هللا یلص كہالا لور AS ا ء هليق هلدا#و

 راهظاو هراکشآ یتوعد لد ج وا نوا نکباراو یتوق یرادقمزا قرق
 توعد هم ادعا و ناعا لود هرهشاا لیبس لع ۵ هنگ تویعا

 ترشا ہم هلاتف نودا تو-تیاوعد ل کا ET ٥ یدهروب

 یاد اب ییاوا روم سرا ین ی ر راسا اولا دا
 هرمص یاهو "هورعالاو یر د| لاتو هسروا وا ادب راکددم ناراب کا

 هنلاددبع یا ردرلخاوا كلاس هش رط لوا ایلواو ایدنا هکتت نب رهروالا
 ند رلقجالوا عة او ه رکصت دعو ندالاّصق نالوامفاووب ادخ لودر
 مسانا ضرع ھت دا اک رد ییاکش ندموقو ن و ردشمرپ و رخ اکب

 ردرلیفسش رلناراقبح قانا ندنس هر اد دایغلاو تعاطا اکب و ردکر ک

 هک رد رلشهرونک زانخا ءال) رسکرک هدشرا تراسخ قوح هرلناو

۱۳ OR 4 دل 
 بسا ن ب ت سیو سس
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 ندنفلخ قارعو ماش یداو تروص یس هلبح كصام ن ۳3 نوچ
 نآرقبوروط هدنسارا كفص یکبا بودیا عاّمجا راثوا هللامالک ظفاح
 رمطخ ماو هک رایدرب و رارق هن رزوا كناو :e هغءودوا

 ن ورع ندع اج مز رایدتا رلماشسپ راہ دبا مک>رامکح یکیا یتف الخ
 یراهباته كناو ساق ن ثەشا نالوا جراوخ سرو نو اوا مک> صاع
 ترضح نوسلوا مک یرهشالا یسوءوبا ید ندزڳ اخ 1 رلب دا

 هدناب و كلا ارز ليک د یضار هنر كن.هومولا نئ یدتا نی وا را

 رل:>راخ ,دنارکح ندعاج مب هکردک رک سامعن هنلاد:ءردقو« یقوقو |
 نسردق و ق رف هدّش یابع ی هللا دبع هاک ےس نوععح ارد رلیدعا

 ه رص وصخ و کز راب .زب نس ەدناےکح لدنك ,کصوصخ یدنک هکنهراب د

 هبغا ليه هن و رب ن دیو رط هلوار ار تمد ه هیواعءهلکنم كمك نالوا مکح

 ۳ ر دنع“ داکب هکصاع ی و رعرایءاش ن وعنا ید | نین. اري ء۱ ترمضح |
 هکر ا درب و باوجرد قرف هدانا یم 1۹۷ له واھ ەل هلیهوکح كلا هغ رزوا

 یدتسا ني يلا رار رل كر > ندرلبرمغ یی ےل ص یدک شک ره

 ج راول ن ن رجا کج یا ن ردب را لاکو ید رسا كلام

 هوب هکنع رولیق مکح هلمحوت یرتشا كالام نس یدعا ثعشا نالوا

 سأب دقايق مکح وا ی دا نینهولا ربما ر دشهردنلکلا كلام یش ۲
 هل ار یدنک رد والوا قو وم ههألا نط ےکح ىكجەدا كنا ردقو

 هک رداوا ی ہک درمشا تالام ید | قش لوا ردلکد نورا هکعا ےکح

 صب رح هل 3 هنب رب ر قلخو هرو اچ 5 مراد لسا رس هب وذ هناحیدن 7

 هند هد یا ور و مالک لصاح هش راهن دوصء ان هدا

 یتو.وا هک د:جره ی ک یرلب رمو سف ن فنحا ءالقص رب اسو

 یسوەولا تویلوا یصار اءاطم ج راوخ رلیدید رد-اکد قبال هراکوب

 رل دردنوک صر هن راطحاكناو راد اراتخا یب یرمغشندب رعشالا

 صح لوا ی دیسشعا راتخا تالتشن هشوک هدنامز لوا یسوهوباو

 سو یدد هلل دجلا هدک ږد رل دابا لج نيف رط بوراو هبا دس وم ويا

 یسومولا سد یدید نوعجار هل | او هللانا هک د دلی دا بصن مکح

 نوح یداوا فرشه هلسو تسد بواک هنهاک رکشا ربا ترمض>

 سک ره ندمارک ناهگا ی دغو یدشر ءدن هه لصيف كناس وها

 < دا ۶
 سس
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 تاتو مز هدمکحلوا هکر لیدرپ و دابو ع نکا راب دراو ه2 لڪ كنا

 تو: و! زکيدام او دادتعا کر رکا ىدا تولک هصع تشاعهلواهرزوا

 یدسیک رخآو هادا یمهوب هک هس راتوط مهتم هدص وص>وب یب

 هکنسلکد یشک لوا نس یس و.وبااب ید زنشا كلام نکیدیا راتخا
 نس هدکدتاڻوعد ینیرکشا هفوک هلج برح توراو هب هذ وک ن سح ماما

 كل تودیا صا 3 و تەزالء هةل هف وک هد همطخ> نوعی> هر

 هل وا لب یدتا یسوء.وبا یکدعدرد هاتف بج وه هک رک هلبا لیغوا

 هاکزمسو مروب هلان هڏ 1 كنوک لوانوک وب هتندار ده كزوسوب هدد

 نوح یدید مرو هب هطوغ هلک "رس هدرګ وب تولوا ران هد دعقاووت

 نینءواارمما یدعا رارق .رزوا یمک> كعکح یکیا هطاصهو تفالخ ما
 كع اکر کشا یکیا ماشقراو هب واعءهو قارعنایعاو هجو هللا مرک ىلع
 عفاروبانب هقادبع راءزاب هماندهعاترلددا وا عبو روق ساک. داسارا

 هکیداوا رومأم ندنفرط رمعا ت رطح یدبا یناک كنيلع نینْولا ریما
 هيلع ملص ام اذه ) هکید زاب هللادبع سپ هزاب رط س حاقر, هدباب وب
 یدتا بودا باطخ ههالادبء هر واعم ) بلاط نان لع نیواا ربما

 بوک افتکا هلیعسا كن ردب و هما یدک كایلع هک: دهن
 لادحو لاق هلکن ال دیلب یکیدیا نیت ومل ریما كنازب نس را زا نیو را

 بااط یا نی ىلع هثب رب بودیا وع یی نینهولاربما یدعا لر ارم"

 یدعآبواوا تم هدک دشا یژوسوب ساکن فدجا ید د رک قازاب

 همر واضر هنس واو كظةل نالوا نيل ت راما وطنم نینمولاربماا

 نیس ولارمما ترض ح هیت اک ی درب قم واوح ظل لوا هک زراقروف اریز

 یراج « دمدن مو یر كو هللا لور ق دص یدتا هنع هللا یضر

 هکهدا شزاب ه دی4دزا هات م هدعوک هد ج هکید شالوا

 یدتباورع نب لهسند هکم لهاو ( هليا لوسر د هیلع ملصام اذه )

 ادخ لوسر كلازپ ارپ ززاهقلادبع نی د هن رب بودناوحم نظف هللا لوسر
 هيلع هللا لص ت روح كد ریا عث ندنحادا هرعینازب كد هل یشداوا

 دنس هل وکر یبک كاول هک تیاوحت یظعل لور یل اب یدتبا سو
 زابل واهسرل.د هک یرطاخ له و هم هللادعیاسب ر دک رک ك شرب

 ذيل. ملصاماذه ) یدتاری رک هرزو لاوو ن هما ص هاد ع ںیہ
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 كز هر واع» هکماشبایراو ) ناس یای هر و هو بلاط یا ی يلع

 هکر لیدتاورا ید ١= لوبد ردرالوا یعاسالا روک دهون ردب راراذک ق>

 ندنن و٣2 كنا تودنا لع رل.یح كف نیکد هر سگ اخ ندهعاف

 هند هناما كنکردتاهنامابودیاایحا ییک,دتاابحا لنآر قور هیقیا زواج
 یضار قحاواو عبا اوت كناو ههحو هللا م رک یعو راهدیا مادقاو یس

 ید رلناو رلهلوا کحهدایوت یرعشالا a صاع ۇز رابتلۇا

 نذار مالک تودنا ادتقم هرلب نکا 0 هکرلبدتبا قایمو دهع

 راهدنا ے 1 هلجحوء كن الوا روطسم ه ددیم نآرقو را ها زواج

 یاضتقم بوداعوجر هبیوبن تئسو راهلوب هدینابر مالک یتیرلبواطءو
 ند ناجح یلع یرعشالا یسوموبا را هدیالعهلا هب رملارم+ هيتس تنس

 یباوئو هب واعهو هلوا م کر ندنفرط هن واعم صاع ن ورع بولوا =<

EREPیقفاوه هب هيس ت: سو قااطهنأ و رانا هکرایدتا  

 یدنکرلم کح ییالوا نوح راهیعا ضارعاو لودع ندن رابک>نالوا

 لاوعا لش رفره رب هروتک هش رب ینا دو تناما طناز دما اح
 کرک REE رکاو هلوان <| ند نضر ءا ٠ رخ قد رفیدالواویلاهاو

 هستفالخ مهم نودا لاما ہ دیکح كردون اضهز رهش نالوا ییاهذ
 هم اوب ےکر ھو رهلواراتحت « دهب رات معا نیس ر هس راز هر و رارډ

 نوچ رل هدا قاقتا هد هعدد ین رش كن تما عج هس زدن أ تفشااع

 لا باک اذه قام یل هد هش ) هک رایدزاب هدنلید یدشرپاهمامتا "همان

 یان رفعح ی هللادبعو سامع ن هللا د.د ی یهو ییعانا نيا و

 جد كتعاجو ندرمهاشعو كسق ی ثعشا هدەغ ر خاو ( بااط

 رفظلارفصنم رشع ةئ ءاعبرالا موب بتکو ) یدنلوا رب رح یرلمما
 هلعءهزلاذجر یروخد ههن>ییا راتی اذگه ( نیئالثلو نسج هثسا

 یا یددآ هکیدتا ساعا ندرمشا كلام ساف ن ثعشا هک زدناور)

 نراح یدستابودبا عانتماوانا ندانهوبثالام هياباتس هد هفبص لوا

 د.سرزاب هپ هفیحک وب یتعنارکا نوساسک ىلا لوصو یا عاص كنلغوا
 یدّا بواوا رطاخ « دبر ن دنعانتءاوابا هله جوو تاکلام ید ثعشا

 نوج هلوایطار لرکو لو !یضار رک ردت كاضر تكسو نیک نس
 یکی اط احن یدع ن دنا ها ڭىن ارا نرضح ه ددا لوا

 ۲سسسسس--ب
 < رب #
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 راب دنا بوا وا رطاخ هدیحشر ندنتالک هلو و كسار دنا رظاح.تعاجرب

 نالوا قيال اکسزپ هسخو زرهدبا تیاعر هتهرح كب رعیا رها ثعشااب
 حب كب اس عابز جد مب تعشایاید# | یالام ه رکصا دز ول كرر ویناوج

 معرشع مب ب و ردکرذفاز ندکنانس کس مع انس بو ر دکزيکسک ندکناز

 a 8ْ س متسود کای اع ن: هولارممای ردهدایزن دکتر مشع س

 هشا هلا یزو سو کالام نسدرب جانو داح عاد ن سو نشا د

 ندن راد ن٤ ت شا هکتوھکا یدابا صررعت هنغاهالوحو دنخاعاید

 یدیا روغشم هننعنصقلهالوحو قافاید اتکا یاخ كرابد لوا یدا

 ید رتشا كلام یدرو الا هنس هعاق جلد تولوا رمغتء ندنالک وب ثعا

Eیدتا نابرع نجی ید مهار ا ییغو ارتش كلام ید دارس  

 مخرب ه دنسرکا یدتا بودیاباطخ هثعشا بودیا عم ییا ربا كلام

 مالسسا هلهارک او ربج هرکصتدکغ داوا دتره كد زالوادنرع یدیاوا
 هک رب تولو هکلرفاک هلا كرا تخا یدنک هش هرکرصن دنا دال و

 رخو نوح كداوا نالس هن ند:سوفروقناج هرکصا دنا دعا عوحر

 دعوقوب نس تالام یا ىدا هکلام یدشرا هان رمش عع“ كننمواا ما

 هک دالواو کب ندیدالواو ندشعشا نی ردنا ارد» ن هک تا ارادم

 نرضحردشهرب ورخاکب مال ااو ةالصلا هيلع رب هغ ردکر ک هس شر ارل

 هدالب رک دج لخوا كنعشا هک رد رشم ینا یزو سوب كنم واارمما

 لغوارخآ كعشاو یدلبا هلاقم هثعیلاعت هللاضر هلانسح نینم ۇلار دا

 هقینحوبا ) یدلبا عن الح بآ ندت رضوا هدالب و برک لواقاح ا

 هراضق ره يع نیم ول ارب ء| نوچ هک ردرو طس۰ هد م ی روند

 یدت ارم هار م طح راددشا ضرعیغیدالوا یساضر هروکذم طصاکلام

 ید كم وق ی دیغو ماضر ید ےن هفص ل وا ن ورقس هلا
 مدلوایطار ځد ی هلی راقافنا هياط ر ك عوق نکل مد زاید یبراکحریواضر
 یکشاک ن نهروک قال هک اشو ا یوجر ا یکارو

 بودا مایق هدد امک كنادعا هکردیاوا یدراربیک الام ةدزمګا مز

 همان نوچ هکر اردنا ) ید عراف ندت *وم هش وب یک رطاخ مزب

 ۳ ءاق نالوا هدهاک رک ثا بولا ین ھما لص نوا ں ساق ن ثعشا یدازا

 هننوعص*كنابرع هلبقنوچ یدرب ار هرلناو یدالیا هثب رلناق برع



 ناغفو دارو واک هترمغرلشادنرفيکیا ندنلا ثموقلوا رلیدا وا ماطع

 | هن رکشل ماش هلناب رع غبت یی رلودنک رەد ( هلن الا مک الو ) رلپدتا
 | ییا غص ثمشانودراپداوا لوتةءیخدیسکیاات رای دابا لاف بوروا

 ن خاص ندنلضافا كءوقلوا یدر وویقوا هسنموق یس هل دارم
 دحصوب لئابق ثکاو ی دید ( هالا کس>ال ) بودیا ضاّعا قیقش |

 ضب) راب دج اشازرمسو هنوئو مول هسقن تعشا بویهرتسوک اضر ||

  نرضطوا عفارییانب هللادبعیناک ربما ترمنعح هک ردشاک هد راوت

 | نیورع یباک كن هب واهو یدرب و هراپءاش بوزاب ی هما ملص ندنفرط
 توزاب ی همان ا هدی وعد لوا نر هب وا٠ ید یلک "مدام

  هدراان لص لو ق ةشو دانع باوصاو قار د تاب را یدر و هرایقارء |

 یون لیک هما نوح رلیدتا ور رک و تان ین رایهاسا ودنک

 هل اق تعرس یدبا ندنس هلو ههر ر هک یشکرب ندنها س كد وارمما

a 3را درب هوصاک ای دتا باطوص ندر معو ندشرارح لاک ب واوا راوس  

 ندرل.هاش بورس وک راک. ز رام بودا هلچ دن رکن ه و هو یدا ۱

 ید: هلج دن رک تارا ترضح نوئودو یدابآ حورح نج اقر

 | سایاهیااهکید از وآ بودیا ل هرکلو هاکو هرکشل لوا «اک
 مرا رب ندنراکح كرلناو ند هب واهو ندیلع ن هک كلوا هاکآو كل

 ی دابا دارفوند نوكرشملا هرک ولو ر.ةوب مکح ى مغ ندنه> كهالا
 | ی داوا لوتقم ه دکد تا هلج هب رک ٹل لما ترمضح مال را
 كن يما هطاصو و یدیایشک لوا نالوا لوتعم ادا ندنرلیج راخو

 یدروب تع>ا رھ هب هفوک هه>و هللا مرک ید نیو لارمما هرکصددنهاکا 1

 ی رعشال یسو-وبا هک را دا رارق هنب رژوا كناو یدتک هءاش هب واعءهو

 صاع ن ورعو هلا O ندقارعو زا نایعاو ندقراعم لعا |

 ر هدا مکح هدتفالخ يا هلا ی رل ا باب ار ر و  هدیک هلا رلیماش

 ندنصاوخ ودک رک هل تند اھ نت حرم هنع ىلا ەت هللا یصرنی "ولار او

 سابعن هللادبع هک: دنا هاو یدردنوک هن ربدعو«بوشوقرا كج شب
 یروعالاوبا جد هب وءهو هیلبا تءاما هتعاج لوا بواوا هل ملا رلذا

 هدشاورصضءب )یدرد وکه نب رب دعو هلباهوبنا هو رکر یل" ن, لیجرشو
 هروب هرم ددعرلودنک هل دنلطا ةمود یشک ود رکع هل ارل کح رن یک ا هکر دشاک
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 هدیفت رط ءاتنا ىدا نداحرب لوا یزو-ردو ند-احو یزرخرد
 رله صن هلا عو فا 1 هاسوفوا س ق ت ف:حاو شاق ها دع

 هل هح ور تویلوا رو رقم هنگ كصاع نب ورع راهدز هک رلیدتباو رلب دتا

 تو ادا لود یراتعیصن لوا یسو ولا قس هیعا ی کا هدناب 3

 تاعىدا لذ مگ اف ی-وءوا نواس اڪ ر ا اهرظا ه٤ ھا نا كرادا

 ه> وضو توس فول قایسب رو نەک یدر و سد د اکا صاع ورگ

 ىلاەد هللا ءا ن ر هک ۳ اه دوو

 ا س ل ل ل ل ل ا ا ت ا ا س
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 ۸۹ م ت ت ي تت ت ت ت ی ۸ تی تی

 ډک هلا یسوءونا ب ودنا ع اجا هدادنجا هعود كسی رف

 دم رول وا نام لاوتحا 8 ال وا ماو هک رلارا ص ۴ ی ۹ رگ ¥

 رل. دش رپ | هل هنا دم ود قا رگ یاره ندية باب راو ز الط لھانوح

 یدلبا عده" دخ رزوا و .: یتا بود ءاقالم هباسوم وبا صاع نب ورع
 یز۶ اف ال «یلاءق> دعا أقدام هاک زس هک ردنامزقو>ر داربیاید2# و

 لاو یدرواک WE دد كاوا صاع نورگ نوکر هو يابا كرا ۰

 بوآ ورد ۰ دنس و راو و یدرروتک هنن رب ف هه ام طر | رس يعد

 ۰ ی3 دا وا راوس ھاك مو یدا رروص لئاسء ن او یدررونوا هلس دا

 ۵ رب یداهنحاو رود یو اطو RA رد ها كناو یدرهان ییسکنزوا

 ءاتا لایص هدلعو لعو اتو قدس اب ی هکندرداو یدرر 3

 هکیدت|بیئر تاک ردقاوا ندعونوب و ردلکدرمسم هنر جندنامز
 ج و دک بواوا ىدا تد« نوح یدذدا رو عمو نوقم یا

 رلددت آهو عویسوءولا تولو اتا دو لول قاخ یدال وا رداص ,ء کج ر

 هک زراقروف ندنایدع ارودص م ؟حر ا

 a ا دیم تا۰ و نعزانء ن دا يک * رورّضااب بولوا م ۳۹ داو.ه

 صاء نور ب وری و نیک هلخ راکح یکیا و نود وڏ م دق
 تنادخ لوسر نس یدتبا بوکج هتواخ یاس وه وب او یدلځاب هرم دت
 ند ییدمسو م INF ردت- تل وا قره هدانز ند هل. هک

 نده :تسا تاک دروک ل و۰ كس هک نه و ردنشمزوک داغ

 ارد ءاضرو حالقح الص هکر دا روط> هاسدرب ۹ راج و ۶یایدتا

 ت 1 تنا ردا تدفا وم اک هد وه رطاخ لوا جد نکا دا
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 ید-.تا یسوم وبا رد هرطاخ یی كغلدروب لوا یدا ورع رولو

 رد هتسارآ هلفافعو حالص هک ردیشکر ب هنع ییامت هللا ید رگی هللا دع

 بورود بات جا ند هب را ګو هعزانم هدرلنوک ون ۲ ردغءاراشخا تلرعو

 یلاعروءادءعو لح مامزرک اردشهالق هد ولآ ن نما دو تسد هل اق كل هسوگ رب

 هک كسر و هن رادنفا هص.د كنا ىا تاعبط ت امو قو قارو

 یدلوا لوتعم امواظء ناعع هکنسرولب نس یدسا صان ورع رواوا

 ردي الو لا اف كن کهر واعهیدتا صاع ن ورعرد هل وا یدت ا یسو هوا

 بو دبا روهظ روشورش نس هیمر_ و اضر هنتفالخ كلا نس هک هاک رهو
 یس)و لناعع یه واعد ن هک ردو ید ر و رردیا نعط کس قلخ

 ام ولظء لتق نهو ) رد-_ثمروب هد دی نأرد ی اع یادخو مداو |

 یبسو یر تاب 4 واعع ENE ندن وب و (اناطل تب هلو المح دو

 ا هکلس وقرود ندادخ صاعن ورعیایدتا یسوءوبارد راو ۱

 ةهرا ع قلخ یدیلوا تق الخو تساب ر قصسع هک نالوا یساو
 عاعجاو قاذا هدننطلسو تسان ر كنب ر ندندالوا كن رجا خاص نا

 تخم لرلنا ل اع برغو قرش هک ردندندالوا كندعبابت ههربا ار زیدرردنا |
 لع هک ر دراو بسا: هن تاددسا كل هپ و اعم هل رسد كديلع ج دویدیاهدنامرف

 كناععیلو ظفاو ر دیلغوا كنایقیسوبا ه و اعم ر دیلشوا كيلاطوب ||

 ردراو یللخدم دن .دنانعیالو تا واعم هس> وب روئاوا قالطا ءورع لغ وا: |

 هتفالخ دنسیهالادبع لغوا لرع ترضح كدا ردا تقفاوم اکب رکا |
 م واعوا مد یدتا صام نورګل هدا هارجا ییتسل رعبودا سالجا

 كسر واضر هتفالح كنار دراویترع* مدفوجالص و لضفک هللا دبع

 تورو یفعلیذكتهالادبعاما نسرلب وستشاریدتایسوم وار واوا هل ||

 هللادبع نعد ییطاا نا بیط هک ردل وا نالوا قبال ردشلواهدونآ هلبثوا ||
 نده مو تنعوب قلالحو زو هدرآ سالحا هتفالخر رس یرج نا ۴

 قا هما وب رگ نب هللا دبع یدتبا صاع ن ورع زو هدا ص الخ |
 و هلا هلیلارپ کو دوا ه-.ٍعک لوا دف الخ ارب ز ردلکد
 ند هلئاعهو هب راک م السا ل ھا صاع ن ورع یا یدتآ یسو هودا

 دکنسرارد نسهرکصد د راک دا بص مکح یو یسنواوارا زین و لوام

 ی و رگهلوا تیعرحالص نع هکتن ا ربدنرب نسدآ هک اله هطرو یرلنا
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 نی E نادت العب نما ی TEE - لصد ینا کک

 راتخا صخر قیالهراکو ران اسم هک از وب هد الا و> هر اروش یفالخ ما

 یدتارا ۵ هدنو زود تول روک هد دنس و لوقءهییآر و هاسوه واز هدا

 ر ددماداا ن صاع نور هکر داوا من اک مع دیس وهولایایدتسا تو

 یا: نککیدتاقاتاهک رد وب ۳۹ وس ندنزوب ته صد اک ےک :ہدلاح ی 9 لوس

 ى ورگ ار ر رس يلد وس ۰ رئصادنا 3 سس ی بز رو ت عدت ناهدیکت |

SOY 7رد.  a eید زا گکیدتبا ا قاعنا ۵ 1  

 ی دتا ا 7 رد او بک را ا ا! ا هک هژوا دا وتم

 ردکر ک هتاوا عفاو تلاع هرخآ ن د رک رب هکک دلیا یا دتا ه د مار ر

 صاح و لم قدالخ اعا صاع 5 ورگو یسوعولا ك وک یسنربا

 قیح ره ی دتا بود تاط> دصاع ی ورع یم وءوا را داوا

 یدتا صاع 1 ورگ ر دشرپآ هول ععاسم سد نالوا هلع قو

 یسوعوا روب م دوت : نس لڪ داو نس>حانس مەلا م لعل ا رک هللا داهم

 لاد یراب یاتودچ ودر هرم ھ 4 ہح )اء مارا كهفاوانرات لوا

 مظنو ااعر لاح هدف رە هرکصا دادا ف افطصاا د2 تب کو دوردو

 ندتفالخروما یه واعمو ل٥ هکر دطو مو طو: اک ااب ارب روما ةن وڏو

eقلال ةف الخ صاوب ییکره نوعا یرلاح خالص یدنک  

 ید ا بورا يج ندنفهراب ییداخهرکصذ دن ادارا تخا یتا هسرارروک

 هرکصا دنا مدراقیج ندتفالخ یی یل کیک میدر رع ج ندمهراب ی ءاحو

 هک: صوب یدتبا بوهیچ ہرن م صاع نب ورع سہ یدنب ایشان ندربنم
 یدتیا لرع ندتفالخ یتبحاص یدن کز کب دنا هتناعهو هد هاشم رک هزج

 رد سالو كناع هب واعءارب ز مذلیق هفیاخ ی هب و اهم نالوا ححاصیدنک نی

 قبلا كملخ هغلوا هفلخ هن رب كمولظم هفیلخ لواو ردبااط یناقكناو

 ی ورگو یسوعوا توشود هلفلغ هنداراقاخ ندزوسو ردیسارجاو

 وز ید ورم ی قوم ووا ایدی مانشدو سس هصاع

Ya SEROYE 
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 00 کز توآ هلم هیلع لح ناراسطا لش تالثءا-ءاو )ردلکدوب

 هللایضدرکب یبا نب نجرلادبع سراب وس قالخ یدتیا صاع ن ور
 ر داص یکح یک تنوبندنا" ید اهلوایسوهوبا یکش اک یدتا هدع یاس ها

 ینا مرج هکلب ردلکد كناسوم وبا مرج یدتبا ساع ن هيا د٤ ید ےیل وا

 هئاب زات هن ثاب كصاع نیورع ییا-هن می رشردک ر لند ا نییە هراک وب

 رکح فست اد عرش رایدتیا نیکسنینا بورک هیاراقاخ یدروا
 ہد ساک لواو مدعا مام ییراک كنا بوروا جرب نوڪ هکید

 نورع هلا یسوموبا ( هللالا ےک ال) بودیاداب رف یسضعب كراو ارہاح
 ندقارع ل-ها رلد دید زدراو یرلصاصخا هن هیادخ ےکح كصاع

AI ۳هاتف هدنکو ا ریثم تو راهح ندنما یا تنا 2 9 رل ماب د  

 كتفو ماما یدنا نورتسعوک تلای اط مناحییدعاما راهدنازاغآ

 یبا صوصخ هقارعو زا> له تروصو و رداکدزاج هام رم اندا

 داشا هدّتعس رکا كياطلا دیع ی ساء بواکج وک هداب ز هعساه

 ردیس دجرت كن هعطق وب ینوعص+كنابالواورلیداوا منم هلنایبا یکیدا

 هن ٭ نسخاوب زاهاکنا ےشاھزا دش ٭ فرمصتءارچ تف الح معادن (تس)

 ېب دهءب برقا هل # نئسوع رشو یو اوا هل # دوب هل لبعملواوا
 كلاسو هوا رلنالوا دع لوا سب # نکو لسغب لری نی *وادوب

 یدروام كتفاجو تااهج كنس نیل ارا رلیدتىا بودازوا لد نیس

 عر اوت كناضا صییعو یدیشع وط قم یک وکح كس نوعلنا

 هللا وقروق یسوءونارابدلبا دد ییلتف كزاسوم وا هورکرب ندنعح اواو

 بودک هونمد هلیع انا ودنک صاعن ورگو یدنک هر کم بوحاق

 یرلقفاوم یناهنب حب رمشو س ا۶ نب هللادیعو رلردرب ومالس هبه وا
 هترض واو رلید 2 ۱لاععتحا هل وب هد تتم دخ كنیلع نینمّولا ريما هل

 قاخ نوج هک ردروک ذم هد افصتسء باک رايدر وربخ ن دن اوحایهاک
 رلءدراو هتمدخ هنعیاما هه یطر لع نيم واارمما بوود ند هک اڪ

 هب همم ن بدحو هروع الاون او دتصاع نت ورگوه هب وادم هرزوارارب م

 هع و بس هب یرعشالا یسو» وباو هه تء ن دل وو هسف نا هلاعص و

 سورات یدشا نامرف یداوا یعوعس*لا هی وا هءربخ و بنوچ راي دلشاب
 هدایع ناو هیسحو نس> ماماوهب ىلع نينو ارا درا ماش هدر انم

aR 
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 رلب دانا مش مهتع یلامت هللا یضر هشا كلامو

 + ۔ رکب ی ن دو ینافو رشا كلام
 هک روال وا نا ینب دل وا دیه-ش #

 ۷ رتهوکح رم هی دودی سو نینمولارمما هک دیشاو انا اق مود رات اس

 هدقدراو هرمص دیدیم ردنوک یرک, یبا ن د هنب ر كناو بو دیا لزع
 تو زوده هما ترمصح هکر لسع د بودا ےل س اکا یرصع تدالو دوس

 هکر سوک یچسهدنرطا وخ بد. طد كن الفوز الف نس هلرقارا دم هب هقناط نيا

 نوح ۳ دو ودوم هد رلد رهاظءو تنوع كل رلدا سا ر ءافن | تجمع وب

 یتتههل كعكات لوارکب یبا ند ی دنیا لاجتسا هنو الخ ففو ه دعس

 یدردنوکر کشا هن زرزوا هياط لوا تب ون جاقر بودنا شوما ف
 هد مص »هد زم عوار, دلیا ت٤ رھ یبرکشا د بولک هپ هل ناقه ماق م ج درلنا
 قاق ا نینم وا رمما اع اد کردار او صح“ ر مانے د۶ نھ ب وا٥

 نیهح بواو تاهت ا وح ۱ ید ص تر> هکنوح یدرات وط هد

 یداوا ادب بغسور و هل سد راب دلوا مج هاو لا هقداطر ندشاواو لدارا

 نیفص ترضطوا و دابا ضرع هنن واارمما لاح ت وص رکب یان دم

 ددیلوایدیههردب و هاتموکحیمالودو < یزمشا تالامهدن ودندن رّقس

 هن صا تا تالو هاش تللام ی دادا بلط یک امن وھککات روم هلکنا

 یفرشو یداک هب هفوک بودا تبصا بیات ۳ اههددت الو لواال هما

 رکا ید هکید- کا نی واارم ءا ترمصح هد 9 دل وا دهس سم ليسو اب

 ندنتکلع رە ىت ار دوو یقوقو دکل اعر دتر وما هلغا واناو> هزاتزواه

e,۰ 5۱۰ ۹ ۳ و ت  

 زب وامردنوک یک دنب ربكناو ردن كير كنس داب وبن رسا قت وطف ء٥
 قحاو ىلا ن د و س ن ساف Ai وکح رم ی دا كلام یدید

 س نکل یداوا رداص مکح نددرم ولرم | ه كفار ود ست ردفو) هک

 هلکع عانتهاو اا ندلو ان هند دن وا لازرعتحوم الب ندرصعام دوم

 یدتا هکلام بورود زا هن طض كاع ناڪ ارذا یسف تروا

 ارم محسرپ 9 بص ےک ہیک رهز !وا هوك قلا ندنس هنت. وکح ر

 با ص یآرارب ز نساکد جانجم هت ص نساما م ولمروتک دام رب یھ

 هرزوا یشا ویف تشکنا كالام ید د نس ردا هدر وارب یشبا ره هلکبقاث کو
 سس...



ot ¥هک  

 بود ار رګ هند آ كلام قب روشن یتلاا رم م ۰ نیمو( ار بما ترض > هدة دوق

 لی هکیدروب یدرونک هلق نٹ اتسو تحدم قوج كنا هدروذنملوا
 روهظلوا هلیس هطساو لماّعها كنم ات نسولعا تععهرابد لوا هل مام
 هنفرط رم هم نود: ند هفوک هل بجو ۰ رعاتانام سد هل وب نیکسد هتف نادنا

 هنغامد خاک تريح دودهدق راوا رادرمخ ندانعم ونهر وا یداواناور

 سصءتالامو ندندرط هفوک نینقلارمما رک | هک دلیب نیعب ویدتا دوعمص

 لوازا1ق تاقا لع هدهاش راد كثم دنک هسررواوا هجوم ندو رط

 هرزوا یلوپ رم ص۰ یکیدا راو ناهه در ندن رلتسود كنه واعم هدنامز

 كالام هک و د یوم یدزاب بوت هراکا هب وادم یدا راس هد هدصفر

 ردوللوا تالاب كنس یرع كنا دال ردلوا هجوت. هنت الو رمصتشا

 ےس دنهاعطو نسهریسوک ل خنشا هتفایط بو دبا لا ,ةتسا یناهکردکر ک
 كن ه وام ناقهد نس هدا تب افک ندزب نب رمشكنا بوتاقلت ی
 لابقتسا هدک داک هيل اود لوا كالام بو دنا وات هلا لوو مع ییمعل»

 ندجارخ لها ن, یدسنیا بو -وک یتروص یاراکنهدخو ی دلبا
 تواوا هستش رفكلام سر مج ع هنانواسعم تالاثما كنسوع یشکرب

 رهز رادقعرب هلع نوماعلوا یدرو- لوزا هنل ارم لناههد لوا

 لوانتندنا كالام یدروتک هنتاو كنکشفص ناول لواهلاد وس بوناق

 دچرو هع هللا یر یدلوار یلدا مدو هس دق ع یکیکیدتا

 لع هکیدا ردمدق» ندنتوف تلک لام هب واسم ) ةعساو ةجر هيلع
 مزارتحاو مهون ندکلام مب شرب و دنا یه تذ اون
 لاوس ندناح ال | یطاق رد هداز ندسهز اغ>او مهون ند ياع
 عفدندزو دزوا ین رشم كکل ام E 51 زک قوا عرمضنوراسیاو
 یدب ارلشعا ما د هناعدهرژوار رگ لاو ید م اش لا س هدلیا

 كل 2لعیددناه واسم ډک د نوا یر> یاهو تا وا ا وب

 كرالالوا رشا الام ین ر و رمماب نر راسع یسی رب یدیا راویلایکیا
 یساعد كماش لها ید یسرب ی دلوا دیهش هدنیفصبرح یس رب

 كشنمواا ربما یربخ یوم كکلام نوچ یدلوا مو دسع هلیتکرب
 یدلوایل وتسءودناو نزح هن روئا رطاخ كترضطوا یدشرپ اهئععم

 یوق ثاکدام a EEE راون ضص# ) ید لغا ق قوح و
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 هک و۱ ¥

 هرگب يا ن دج یدشرا ههانب تاالو هاشتو هال فو یرب>

 ندمندردنوک یکلامهتمو > یکلعمصهکو ب ینو عد یدزابوتکءرب

 مکیدشیا لرع ن د تم وک تکا لوا نس یداوا عولع«گتمائسو تلالم یش ان

 ندنس هدنداهنجاو ید كغ روما ردت كنکلعلوا هکیدیاک د نوڪکنا
 لوا مدو صم ن دبصن یکلام و لرعیتس هکدب او!هدخ اک یعوق ورم صقترب

 تاهت ترک و تخانمتمسو تکلع لوا هکهذنارمها هتکلمرب نیس هکینا
 ع ارقات هلوا بلاغ هدنکلع رصم ن دتهحام تب وذعو اوه بیطو

 لاو هکی رتشا كلام عب هک ص حش ل واو نس هدیایئاک دنزو متت دنا هللا

 ها ماسفتنا ندادعاو رمبدن بل اص وح اند رم مدیشع ارم ے۰ تبالو

 تایحلیمت یک ل وا هک.دلوا عو ہدلاھک دیش یدنا یشکرب راداق

 دوصء«یدعا هسیاع هزلادجر شاوا لصاو هع> تجر راوج بو دنا

 بول و | م دق تب اث مد رص م كالا« تعوکح ناک اکہ دنا وص و بوتعو هک ردوب

 ق رطقلخو نسهیلاقورک ندتمواعم ندو نهلوا هرزوا تربصب

 وب یامشا هدتاعسا لادن وها“ ندب را ناتج نودا ت وور ووعتسه

 لاک و تادا رھ ناک تیاهنو فاطعاو تباع قا طلا هکتس ھهر وک

 نین مۇم ارم ات ضح هراصادنناف و لرتشا تالام نوح هلوا كرا«
 هاج وا ىنى ەھ ج و بواوا لوخشه روءآ ی ریبد:وعفد كج راوخ

 تچنک یصرفبولوا رور س ءو چ8: "هب وان داعم و: ید یش فورمصع

 ینازرا هصاعن ورعقتموکح یکلع رم صم هان هب هقناس"هدعوویداسب

 هب واهمو یدردنوک هنر“ كنکلاع رمصعینا هلبا را كيب تلاوت وط
 یدلبا ساعلا نیرامظتساو تنواع۰ه صاع ن ورعبور دنوآ همان هح دم نا

 هلیباوت میدم نب ۀب واعم یدشریا هتسلاوح رصم صاعن ور نوج
 هکی دنیا بوردنوک رخ هرکبییا نب د صاع نب ورعیدلوا قحطاکا بواک
 كناععوک ر دیه ولت كتما عج ارب زنش هدیک بوغیح ندر ص هرابد هلتم الس

 هرژوالاونم و هصاع نیورعیخدرکبیلا ند ردهدکن درک كنس ینوخ
 متهاو یس هبت رم كج هیلید رذع ندنسهدنلتف كن هکیدردنوک باوج
 فعاصم فاعضا ند كءاعهاو ییسكسهدصوصخ لوا یدیغوب

 نب ور نوج نسهلوا لوتقعیبک ناغع هکمدبا ل: نیلجنا یر ییسو یدیا
 مایق هرکشا هیبعت برح یابسا هشت ردق و هراع یرمغ ن دک ذج هکی دل صاع ۱
 سس"



 | هلغ ام هنع هللا یر ناگ ادا د رکب نیا نی دګ یدزنتوک

 هد گن كثهابس ماش هلا هفناط ر یھ مان هنانک .ندناحورګ بوزوا 8

 ید.اواا ك ااغ ن نح را د,ء ید صاعن ورع یدردنوث همدعء |

 مت هرکصادنافالم ب رف کیا یدردنوک هسنعفد كن هنانک هلهورک رب |
 هصاعن ور# نخ رادع بواوا مر ما شرک شل رل دروا لا هرک> و :

 یدنک یروب ی دتا هګ د» ی هب وام صان ورع یداوا قم

 هکر دراش ٤ د یربط رپ رج ندو نادج نا لیق هب راح هلبا هناک تلغوا |
 نیخروم ضەإ یداییغوا كحدءن ةي واسم سک یراک دد هانک |

 ی دا لکد یلغوا كن هب وا ٧ه یدنار شب ن اکا ةي لوا رلیدتا

 مر ین رکشا هنانک تولوا هحوتم هر هزانک حده ن هر واعم ها ۲ ۱

 ی هناک یدتا نادج نا ی داوا لوتعم هدکنح لوا باک یدلیف |

 ندنرالناق كناعح نسرکاهکیدیداکا هدلتقنیحو یدلبا لتق هب واع«یردب |

 رک» یا ن دم یداوا لوده هنانک نوج مد مر داوا نس ن. كساوا

 رایدوف ان: یدمم بولوا ناثب رپ و قرقتع را هی نالوا هداتمدخ |ا

 ځد نب هب واده سپ قداوا ناب هد هیارخرب بودنارارف ځد دغ
 راج رب دوخاب و هدر توان ین دس> كناو یدایادیهش توروتد هلایا :

 عزا یب بولک هرسه» صاع نور سا یدقا هشت | توی هنراق |

 هرص»صاع نت ورگ هدااح یادعا هک رردبا ) یداوا لوغ م دن وکح ِ

 هلن یطر ندیلعنیژ*ولارمما تواوارادربخرک, یا ند هدقدلواهح و:

 ه.د اعا كرا ییعلح و ۹1 دنح ره ت رض وا یدلىا بلط دادن ةن

 یدعا تواوا هجوم هاعد هلو مرجال رلیدعا تباجا یدابا صب رح
 مر هرلنا زکره هکتا طلسم ی ه-وکرب هثب را رزوا كنعاج وب اادخ

 هاش هلا هلاو> هی هفناطوب یمالغرب ن دتسس هلق فید یهلاو هیعا ||

 لوا نامه هلو روه تواوا نورة هثأاحا یاعد هام تالو

 دا و۰ ردشلو راشا هلکعد لاظ حاج کفعت فو ن جا> هک

 یعدرق یسهءفاو كل رکب یایدجو یدلوا دلوتم هدهس یک قر

 ریما ترصح یرم> ینو كرکب یان رع نوحو یدلوا عفاو و د ھے س

 لواو یدلوا نوزګو لولم تیاسغب یدشرپا هنوبابه معس كنا
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 لدکتنوتاالم بوزاب هما هسانع ن هللادبع نالوا یک اح ہرمصب هدنامز

 یی هيم“ ن دابز اع هللا یر ساء ن هلا دع سا یدلبا راهطا تال

 هلا ید: کود: کو یدلوا هحوتم هنر طهفوک بوو ما اه ه رب هدهرصب

 يمت ارات | یتفرافم كن هؤ ارم ات رمضح مویاادءب کی دعا تب« رعورارق 5

 هک روت انا RS ا ك ی هب ۴ یو

 ندقداوایلوتسءرمصمکال * صاع ورع بواوالوتعم رک: ینا نر دم
 ین الو رص هی واعء هلغلوا قرطتم للخرادقمرب هتفالخرصق هرکص

 هللا دع یدیشهردوک هبا وا ی یر > ن هللا دمع نوعا ری ہن

 عاعسا یریخو هیع ی دا ز نالوا ی E EEE سابع نا

 ییشاح ندئراح هدف داوا ملطم هلاحوب نیتمولارمء|یدایا افتخاهک دا

 نیب ہدف دراو دب هرمهب را یدردنو کک جاده ر واج نا

 نصوم هدرمهقر و مزن ٥ یسع> نا بولوا د دش لات نين ر هلا

 هلرعاشا یرطح نا راب دقاب هشد 1یرصق نوا يودون ا هت راح یداوا

 هن واعم هد هس یع زوهط زونواندن رو ید وا قور £ هدرمعدلوا

 رع نیع هللا را كم کیا نوا یی یراصدارمث» ن نا ناق دسیا نا

 RS ني E ترمعح .هدنامز لوا ا هربعست یشالو

 كلامرابد جاق بوروک یماشءرسیعابتا كيمک نب کلام یعبا ط راد لوا
 نین وارا ترض > و یدلوا ناصع دهرا ص >ر هلیا هک دودعم ج اقر

 ی هذوک ل-ها ترض حلوا هدد تا بلط ددم بوردوک دص ها

 یدغا تباجا یسب رب یه یدلیا صب رک هنیدادما كنا هکردق لوا
 هل الت ڈک ج اقر نالواهدتهزالم هرورم طلاب عرب اد دم یدروک نوح كالام

 دا زاغ ماشخا یکنج > كرلنا یدابا كنج هلن امد بوعیح ندراص>

 هل را 9 رد فثحا ن نحرلا دبع هداشا لوا یدیشاوا دتع

 نط رثک ق اخ ا هدادمالوا نا مد یدشربا هند دم كکل ام

 هرسهاح كلام سد یدلیف فط نم هثدناح ماش ع رعنانع بودا

 نایفس نایفسیا ن هب واعع هدلا اس ون ور و |صالخ ند: هماضم

 هدندناح لصوم یرلکدد ته یدرد وک هيه هلا را كيبتاا قوم نا

 نا یدتک هثناج راا ندار الوا بوراو هيه نارفس سب رد رهشرپ
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 یدبا یکاح كفارطا لوا ندنلبق ىلع نیسنولا ریما هکی رکیاا ناس>
 تراو رخ" یبالو لوا رلبءاش سٍ یدلوا لوتقم بو دنا هام هلنایفس
 نلیفوک ن دنمشخ یدشرا هنشولارما ترضح ربخو نوح رایدت

 هلا قع زع كع! مدد ییایفس ليسن سه تاذلا بولت و زوس

 ینابعا هفوک نوک یساربا یدراو هثهاک رکا بوقیح ا7 ند هفوک
 ۰ نینمودا ممااب ریدتا كالدد یعوحر هب هفوک بوراو هان سس نمدخ

 سد رداکد نیفیصء ولعا بر رح هاك لغت سةن تاذلاب ب کو

 هناطرب ناددع اه با را تودا لوبق ب د رل مل ن: ی

 هزهاک لر دهس سا یدردنو وک ه؛دفد لزایفس یدعس نی ساف هلا ||

 ناو رف لاه رلیماش یدایلو یی ه- ۽ ؟ندرلمآ ش یدنک كدهندح ماشان

 هدلاسو و ) یدا رشت هن راد یدنک بوتود فقوت ېپ بولا
 لوا یدردنوک هنف رطا ٍع هللا را زوږ د ك یب یرازفلا دهم هو اعم

 ناقدص هپ هوا تافدص ند هدا بارعا نالوا نر هک اس هدفارطا

 بواسا ون ناهه بوراو هنن رلذرط هن دمو هکمو هدا هلتاقم هازل يمر و

Eدودحو رد هدنرانک هبداب هک ردرهشر یرلکدد اع هیلدا  

 ضع و یدلک هبا بودا لع هل جوه نامرف هدعسم نا ردلصتم هماش

 هوس كت و( ا را: نرم طح رخو نوح یدلا تاقدص ندیارعا

 ا و دنا ارا لیکیای یرارف بیم یدشو)
 ج ند رایما-ش هدنا بوراو هیات ههب>وم یلاع نامرف بسم س ||
 چوااکا هناتسودهلفلوا ندنساب روا 6 هدعس«نا یدلالو رشک 0

 یکداق هدوهس و حاق دم روط یدتا کا ہد رض ر رهو ںیدزوا برص

 ايت هلتعاج نالوا فیسلا ةي ندناحگا هدعسم نا مرجال ههردکو د

 راصح لوا هدکدروک یلاتخوا بسم یداوا نصح هت راصح
 راب دروا هشت | یراص> لوا بورد تبا عج نوطوا رثاو هنفا رطا

 هب یرازو دان رف بولو ا نع هم هب راک الھید:.ک رازوص#نالوا هدراصح

 | یشنآ لوا یدروب سپ یداک تقر هتباق كببسم هکلب وش رلیدلشاب |
 توهیجندرا ه> ییارابو هدءس نا هدک دشرپا فو دشک لب دکج

 رکشل ىس نب الاصح هب واعم .دااسو و )راپدلیا رارف هنفرط ماش

 یک اسهو نک اما بوراو هب هی داب هکیدتا نامرف بوردنوک هلناوارف
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 لس یا رافد لوب هدازا و هرودلوط ةلغارمط یراویقو هباباآ بارخ
 .د هکم هرس هيد هراداو هللا منع ندر از هکم جاج نود

 رما لاھ س زسردبا مخ ہلکیکو نسردبک ہیک یلوا زکعاما

 یھ رھ ندبعاو یدلبا قابآرخ نوج بوراو هرافرط لوا هج :>وم
 نینولارمما) یدرب و هجاراتوا غل نا اوماكرلناو یداموق عاص هددلوب

 ناکاو نیا نوڪغلو ۱ لیلد هجا ه دارم ندالزام هیداب كنياع"

 تیالو هاش ترڪ > نوج یدر وک نداق یی هقناط رب ینبدروی
 هلا را كب ترد یی یدنکلا یدع ن رح یدتشا یربخو هاش

 هک اڪ هللا لاعتسا حانج یدرع ید رد وآ هس هر هم تلک عص

 هه دع ناس_مس یربثک مج ندنهاس تاک هک رلب داشا هلاتف بود را

 هواه هدلاسو و ) یدلنا رآرف تولوا مرهق لاک راددردن وک

 برف. دودحو ییغخ رص ات ی ابا جاح ما ار نادرا ماش
 نینواارمما نرضح سابع ی ممد هدو لوا هریدتآ مح ییسلاها

 س یدایا عن ندشزاب ز هکم یعح ربما لوا یدبا یک اح هکم ندنلق

 مد یداسف لو هک رلد دعا یلخ هکماما راهدناهب راع هک رلددلب د قد رفیکیا

 سپ زراموق هککودیتاق كرکد رب رپ یزمس هدنعسوم حزب هک رد او لءدیا
 هم اء بواوا اوني هع الح( رل دارا نی ہے رسا یتاعع نوش

 هل دف طر ندنفلخ ماش یسدن :ک تادلاب ه وامه ه دلاسو و ) ) هدا

 را لاو-ندهب واعمقلخی-) | ه> و هو ط قارعندلوب لصوم

 ی هلجد یا هب واعم رک لک هن هر رد كد وصعم ندنکرحوب

 نوکحاقرب «دنراک هلجدو یدد ی را كءروک مشامروک كد هناوب
 نینولارمما هکیداود ییطرغ ندنکرحوب و یدتک هماش ورک بوروئوا

 هفار ع تکلع يع یاعد ر هللا یر لد ٥# وا بودا ی یاوحد کار هوا

 یاظرا ن رب ه واعم هد هئس یفقرف ندترعهو ) هلوار ظاح ناخدربو

 بورونک .تفرضتو طرض یتیمرت ات یدر لوک هب تدم هلی را كن جوا
 لک هوم ناطرف کشد دیلب اتیوعد ها کا راصءاو دالب

 هللا یر یراصذا بوب وبا هدتفو لواو یدک هب هی دما دنا تودا ١ء

 یداوا نت یادیا یکاح هیدم ندس:,8 نینمزلارمما ترضح هع

 قلا وحا كلام ەد ۵.طخ یاشاو یدعیح هزم تولک ,دعسم حد و
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 زس یناععنوح قأ> همی ید ارعا راب دش الغا زا هاب دم ید)

JSیزمسیی هب واعر کا نوع> اد رد باس ه١ زکلګا ر دق وا  

 ند نکاومدزامرذ عاص یز Gy ندّرس یدیلوا شءاعا یھ ندلتف

 بونا ندربن» سپ رولوا كي رمش هتناق یدنک هس زا تەب اکا ےک ره
 راد تا تەب قدالخ یزنک ۱ یدلبا توعد 4 تعس كن هي واسم يلح

 هدنیاط كب وباوا مشب هدنرانوک یسافتخاو یدالبا افتخایراصنابوباوبا
 اه توصا یر هناخ ی راکدید ردیف هک ماد اخ نال بو دا م ایا
 نیعد هلک هدیا رار و ه د هب وأم كتو ال ,E 23 یدرب و هجاراتو

 هسعد كن هب واهو ی دەي نداسه:>ا 23 نوک ر بودا ل صاح

 ںویق a هد هدم یی یهود "هر ره وار! س : یدلیا تردامم

 نالوای کاح هکم ندنلبق نی ءواارمما ترمطح هدنامز لرا یدتک هب هکم

 هبافتحا *ب هدر ین ودنکی ید کر ای هو« ولآ تودارار و سا. ی مه

 ES ھے روض = رشا بولو یتا ییباوآ رمد تقاع ی دک >

 ناج یدشیا یسوعوبا ل دچاق نوا یسومابااب هکیدتبا لاوس ندنارشب
 هک رد هنب رزوا كنا یمک> كن هب واسم یدتارمشب مدح اق ند تس وقروق
 تعب یسوموب RF تعس ندرلنانکاو می لاق ی مالال و سر نارا

 هثفرط نعهرکصن دغارف ندنطبض هکعرشب یدک هللازم ید: 5 تولا

 ه رب سابع ی هنلاد.۶ نالوا زا یک < هد رمع« لوا یدلوا هح وتم

 داخ هدکږاک هتالو لوا رمشب یدتا رارف بوو ماد: ماف 2

 كنب رب هک ی رالغوا کیا كل سابع ن هللا دعو 7 لو ییولغواو

 رغص یکیا لوا حر یب اظ لوا یدبا معاف یمان كنب رب و نجرل ادبع یان
 ترضح یکیدتا هثنئاج هن دمو هکم رمشب ی دا لتف خد یراءوصع»
 دوهسم ن بهو و یی همادق ن ةثراح « دق داوا یولعم تنشولاعما

 اع نامر جد رلنا یدردنوک هنس هعفادم كيا دلبارا كي ترد یب نق

 ندنعباوت رمشب هدهضو» لواو رلیدراو هنارخ بودا لع هجوم
 توجاق شب رلبدلوا ناور هفرط نڪ بوروک ندهلق ییعاجرب

 كسابع ن هللا دع نینول ما نوح ی دراتروق ناح ن د هطرو لوا

 یدثتبا عاعسا ین رلق داوا لوتعم كد رالعوا رب هص كاب مو صعم یا

 هل بولسا مهللا ) یدتاو یدلیا اعددب هرمشب بودیا ع زفو ع نج
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 نوئجو تفارخ هرشب بولوا نورعم هتاجا یساعد كنرضطوا ( نندو
 یرامزالم ی دتا حاق نویاشاب هکلی وس نااذه یدلوا لوئسم

 یدتک هرفسان بوروا هن ودنک یماقلوارمشب را.درب و عیلقر ندجاغااکا |
 ع ور هدام نيم ۇمل ارعا ترمصح هل سا. نهللادبع هدلاتسو و (

 ه رصد سابع ی هللا دع هکیدناون ینس یدلوا ادیب رطاخ شر

 لالا ثب بوردنوکربخ هب هفوکی لس دوسالاوبا نکیآ روم « دتموکح
 هسایع یا هلیعاتسا ءلربخ وب بام تیالو ناتج یدیدردطوبضمأت ءرصب
 هلال تب عرش یالخرکا هللادبص یا هک وت یتوضم یدردنوک بوتکم
 هکهدر و نامرفقو مردیا هذخاوم نس كوا شعا قاز ارد تسد

 ہ ےب ںواک ج وک هالادبع یععو ر هروک یس س ها كهالادبعار

 هر هکمو یددردلکد مزال بام هلو موز ی E لا نداتموکح

 ه دتصوصخ لالا تب هکر د-تاک هدناناور ضب ) یدلوا تم تودیک

 كلالا تس بوردنوک همان باتع اکا هد طکدلیاتیاکش ندسابع نا
 رطاخ هدزرآ ندانهوب كه الاذبع یدادا بلط یجرخو لخد لیصمت

 مواعم هتنمولاربما ترمضح یکیدتا اوزتا هدهناخ کو عاطهنا ںواوا

 لوفشم هنلغش بودنارارق هدنرص:م نوراو هکددزأ همان تلاعا هدفدلوا

 بوراو هنا نی: هوم ارم ما ترمطح بلاط یبا نب لیفع «دلاسو و ) هلوا

 ندلالا تو هکیدتبا سال او ی دالدا تداکش ندلاع ترک و لام تلق

 هکددرب و باوج نینم "ولارسا هاوا هفاضا هنس هفیظو یاناهئسذ نرجو

 اکس یعح لرخآ مدر دشرا اکس یرادعم نالوا كح كس هدلالا تي

 یدشوا هتاهن رارطضاو هثاغ رامتفا یدتا ليقع رک د رداق هو

 ۰ راح یرغ ند همرب و هنسار اکسرکا یدسا نیشولارما ترمضح

 ی داود یا ارم تالوعم نالف بزراوات لخت : هک و هساعو

 لام قلورغوا یدتالیعع مر و اکس بولا نس ا بودبا به

 ذق رس قام ۰ دیاس> ز زور هکیدرب و تاوج نی: ءو ارا نسرتسا كرب و

 ندکهرب وباوج هاتموصخ كرلنااسم كمر_ و باوج هب هسوک رب مکیدلیا
 لک ران درلیضءب )ردراو ىح هدلالاتد هل را اس ع واک ار ز ردک اشا

 هلرءع ترمض وا ه دک دنا ساعا تشعه ةع وت ن دشنم و لارمما ليقع

 هريش ه ركض ند Sans یدک نی تا بواد تدا فون رادقمر ۱
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 دارب یا یدتا لرعع نوه یە رب رر*د ن .ک رر بوح 5 |

 نیس بتا a ن و۶ رق ا داوا نالوا ا .یز ۷1

 N ۳ كيا-دا هک كنس لیعع یا ید نوار نرضح

 ناپ کیا هداسح زور ن هکندمرروک اور هوا تام و تقاط

 یل كنا هکیدلی ليقع عاب هشنآ یفیدقا كناجرو محر يحاص

 یدتک هماش ند هفوک بواو تصرف یدالو لوس فرش هلمحورپ

 اوچ توروتک منشد رپ یامان دا « دلبحشاو مظل كلا هیواسعم

 هکر دیشکو لیفع هکیدنارد هد:صاخ ساحو یدایفزامن ی یا هلت الص و

 تاهیه ةکیدردبا لیقع یدردنا عر هن رزوا كنياع یتا بلاطوا

 ردراو سان هنا اب یی یاب رد كن هرطقو هنابات دیش وخ كل هرز تاهه

 هلا ادخ لور Gk يلع هک-ا یاصتا ال دنک نس ۾ واع یا

 كد ر دنا م امه هکلتسرپ تو داكن سز نکا ر دبا م او ه داهحو م ولص

 1 "هد ز لوا ءان هایئد قراخز حم ی تاج ۱3

 ندعونوب .دنرارال ةع هللا هب واعم مدلک کتا كس بودی یتمدخ

 هلا رادءموب نامه هد اة ءو یو وا یزاح هلواسعءو هلاکم قوح

 ترضح « د هند یعقرق ن دن رعت ۵ تو هداسو و ) یدشوا اتکا

 حراو> تا نوح یدلوا نامار> هاو ضر ضا ر نيد ولار ا

 هک ردلوانالوابسانم ید ءال وا ناب كاک موقرمیلاوخ | ۳ كراناو

 ۳ لو, رهصتد دار | تب را هصق كتعاج لوا هم نیک هءاح

 للاعت هلا ءاشنا هنلوا لاغتشا هل کشذ یداهش كاداهس*ب راد

 4 درلناو هعسر ندلاوحا ح راوخ #۷

 4 روث اوا ناب یساناضص ض٠ ول

 ترصح کار لوا کر دراشعد هل یهجر هفت طر ندراب>ا ء اع

 كەردلوک هل دنا ةمود نوجا ےک یییرعشالا یسومولا سه ولارما

 هکر بد هررضطوا تالامن دءرزو رهزن صوت رح یدیشعا دارم

 هنیناجرافلاعو ھهر و هناسفک فک كن سوموا یهالا باتک مکح مامز

 ممه دادهع ضع هلوک هل ید هان تالو اے دمردنوک" هو حه
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 ردشمرویب العو لج قح هک و سلاح م هروک زاج یناوب ثکن هلوک هلو
 همان دېع هک روئاوا روصت هجن انضموب و ( متدهام اذا هللادهء» اوفوا)

 ردشعاوا رب رحم هد هماندمعلوا یرلععا كرمهاشءو فراعو ردیشازا
 ( هللالا كحال ) هلو ص عفر ندفارطا ج زاوخ ساو اوکلانا سم
 زب و هکت روصوپ هکرلب دتناو رایدتنا ه داعا رارکترارک:ییهلکوب بوبد

 ندلعقوب ردلاب و صحو انک ن ید نسسا قلق مک یی اسوم وہ یتعب نس ردا

 بوراوات رود نامرف هتعامصحا كراناردشلوا هدوسآ هاب الاحولیقهبوت
 اسو وبا یدتا ریا ترے >, دا 4 راڪګ ندشا یک هلا راند

 ًاذیم لک در د وک ییاسوموا هکاب ر داکد انک مکيدردنوگ

 سوز ناودع لها ارز ردنگب رب دن ءوسو یاری كرس اسمو

 تعاسرب و رد هلیحوب هکمدیشءدء هزصیهدنر اکدع :!فحاصءعقرءد>امر

 اکی و رکن دملکد یک زو مب رس زود هوب رفط هکا هدا كنج یخد

 ییاسوم وبا ر ۱ مالک لصع یدتا 5 نکرد تجصو توش

 ژرهدیآ هلت قم هلکنسس كوا رمکچ لا نسیکنوب و نا عن ندراکوب
 ر دم هە دندهانک ی دتا صوف رح ) ا انا ( یدتاریما نرضح

 یدتا نینمولارمما عهدیآ هب وا ۵ساا هد هانک رکا هل وس ر كە دات

 لوا "رس ر راکهانک "رس هکلر یداع1وا رداص ر ند ۹ داب وا

 رای دا نوح هقناطود یدتا هما ترمضح صدر ندح راوخ هدانا

 ع وجرو هب و رکا روی هد یدلوا رفاک هلیسهطساو مک یتسو

 ترضخ وا رد رکجء دنا هلن اعم هلکنس كوا عا راقت ساو تباتاو

 یدالوا عطعنم یوکو تەك وب و ن ردا ه را هلارانا ید ن یدتا

 هر وک یر مکحهرزوا روک ذم لاونم بوراو هل دنا مود یم مونا ات

 ندتف الخ ییودن :ک لع رلیدتا بولوا نام داش ج راوخ هدک دلک

 همطح نینم واا رعما نوکر هدمانا ید RA مک مع

 ( هللا یکحال ) یدتیا بولاق هغاا یشکرب ندج راوخ ید روفوا

 ( هلالا یکحال ) ندبناچ ره ب ورب و تبوفت اکا یناراب كصنع لوا
 هرلنا ید روی عا یتیرلعالک و ب كجراوخ ریما ترمطح نوح رابذید

 لر اما ردقوب یمح كن ربغ ندهللا ی ردع نرکمالک وب ىدا

 بو دنا ل عهلبا یرهاظ كم الکو ب هک مسرلددزسر دلطاب نکیدا رهندمل وب



 < تو
 ندک احرنوجا لاع قلخ هل هک و لاح "م.دنا تءوک حو تراما ۳

 راکد ملاظ هکر کو نوسلوا راک وکو لداع عاح لوا هسکرکرددبال

 یلاصبتساورهقكنا دعا هلیماقها نس> و انتعا نع كمك احلواات نوساوا
 ییهح كم طض ندب وفو هلوالصاحقد رط نما بواوا ع و مانغو هلو ارسم

 هروتک هله ندلوق رمح یلاعماظا ور ويلا نيد !د كمواطءندلاطوءر ولا

 هک ر دول یس رب رس هدیا عقوتیب هنسڏ جوان د هکر دکر که زسه دلی روش
 هلع بو ړ ات ةفاو م اکب هک ر داوا ید رب وما منم نداوخ د هد“ یزمس

 یسلرب و معا م ورگو ع ون ن رزونع هصح یرسرک هسردیا ارغ

 ع ورش هب هلاقم هاک رس هکدعا ]دتباهب هلیافم هل سس هکر دوب ځد

 یرهشالایسومو | نوح هک ردروطسم هدنحم رات كش روند هقبن> وبا معا

 یرلتموکح بودا مکح هرزوا هحو هودا دلا هود Sk ی ورعو

 ی د شرا هنن رام كل هفوک لها یراربخ یکی دا رارق هد هنس هن

 عج هدالزیم كبهو ن هللا دع نالوا ییایعا ل رلئاو ج راوخ یابظع

 یاهو هناګ س یراب دیه بویقوا هبطخ بهو نب هللادبعو رلبداوا

 هرکصادادا لسو هيلع لاء هللا لص یی افطصاا دح تاولصدوردو

 یی رلیدنک هک ردکرک رهروتک ناسعا هیارج زور هک تعاججرب یدتسا
 ندعءضوو فر رشو راهیعوطفا عمو لوز ءم ند ركه یهنو قورعمیما
 كصاعش یکیا زی رلشادنرف مزب هک هدلاصکیدعش ر هیّعا غب رد نح لک
 مکح هنف الخ ك دیګ نآرهف صخش یا لوا بودیا قافلا هنتموکح
 هک ردک رک هیالد قاوا صالخ ن د-دعدب و هيلب و هکیک رهرایدتنا

 تاک ندع و وب یخد ربهز نب ص وقرح ,دیک بوقیچ ند رهشوب
 هکرایس نب ءرجو ی دلبا بیغرت هجورخ ندهفوک یاخ بورلب وس
 یرلم ال کح اراها یکیاوب یدتا یدا یس رب كحراوخ یایطع

 هنن رادتفا هضق كنشکرب راشخا مامزو رداوص صحو قدص نيع

 تعاب رو تعوکح هتسواشییلباق کرم اه كنك لوا هک ردک رک كلر و

 دنداصیأر كلا هدعداوو نالصعهو هدنداوح نالکشم قلخ هک ات هل وا

 یرامارما بو روک لوععم زوسوب هج راوخ سرا هدا ع وجر
 فا ه رکصذدنا یدعا لوق رلب دتا ضرع هنصح ن دز ندنرلګا

 هرکصذ دنا یدعرتس وک لوبقا اب قات ځد لو ارل دت | ضرع هب یسع قو نبا

 4 دبع #
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 در ا ر ور مک سس

 لوا هلن ادع هلوا تقال *.دالو دلت هکر ابدتا سالا ندیهون هللادبع

 مکیدتنا ل وذ یزکت راما رسوب من: ی دعا بوتوط لو ذبم یو ك مود
 تاب ومزار ۱ مدو صم هکلب رداکد نوع داوا ےتبغر هیاهیفامواین د
 بوراقیحلا ندنذیتسآ تحاقوهرکصا دلا ردب وعمتاجرد لینویورخا
 هدفدلوا هداد رارق هدنا تساب ر هو رلیدتا تعس ندنا تعاج لوا

 فورع» ما هک ردشهرب و قاثیمو د هع هزب لجو رهیادخ یدشیا هنناراب
 زو هيم اص یزوس یرظوط ندهسیآ مشو زو هدا مای هرطنم یهلو

 نهو ) ردشع روم یاعتیادخ هک زو هلوا كلاس هداهج لیسو

 ردشموی ید ه درر و (ن ورف اکلا مه كلام هللا لزنا اع مک 1

 نده لها هکر د شورو رهاظ ہم هلجو ( نوعسافلا مه كثواف )

 رلیدع | لع هلیساضتعم هللا ناتک یودنا عابتا هنتف" یاوه هقن اطر
Oهکنوصع> رخ لواو رلردتنا مکح ق> فال بودیاکاح  

 هد هسیا قلوب هسوکر ج ردبا تناعا اکب رکاردقوب ادخ یربغ ندلا

 هجر ا هتداهش ی ہا لاتق هلهارک تعاج لوا زکلاب نب

 اغصایتمالک كهالا دبع یموق لوا خد رایضءإ ندجراوخ یاہظعو
 راب داوا قرفتم بو دا صد رګ هعاز و لادح هل |ییعنینمولاربم او هعاغساو

 ندن-اعطع كرلتا هلا هةناطر ندحراوخ بهو ن هللا دع نوک یسترا

 كس جی او یدتشتا بوراو هداف قوا ی جم رش نالوا

 اضر نع را-شا دن رق هماح یراکتا تفلام ههللا تاک سای ن ورجو

 ندنرهش هفوک هکر دلوا رعدا رح مزب ہد]ا کی دمشر اب دلوا رف اک هلکمرب و

 ی رزو كرع رلشادنرق نالوا ن دن الطد باب راات ز هدیک بوقبح

 مدیا مرع هتنا دم هلقافنا ان هکل هرب و ربخ هزعابنا ید ا ځ مشزپ هیمروک

 هله ید نک رلشادن رف نالوا هد هرمصدات لهردنوک دصاو هرم و

 ندنکلعوب هلا تجرم هلج رک |یدتا نیص ند زیر هلیق تقفاوم

 هلءزب بوشب را ند نر راشادنرق نالطب لها كسا ردیک بوتیچ
 زرواوا وللوا یضار هن كرانادوخاب زرولوا لوةءا سد رار دا كنج

 مزب و زهدیک بویچ سشگیا مشکیا رر ررپ ندهفوک هکر داوا باوص
 زدنا عاعجا بوراو هدارا لوا زءهلج نوساواناو رر مسج مدعوم

 رمسج هز بواک نء راشادنرف یرسصبهکزب ولءهردنوک بوتکمرپ هب هردو
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 رصد بوروک نس ییآروب یوق جراوخ سدرهاواقح*هدناوررهن
 بصا مک یہ یکدا نمل لا مزيك ويىم راب 2

 یھلا کت فضل ییکح هر نوجرلبدلوا یطار هتک” ربا پو ديا

 فا ےد ناریعتسم قد رطبواوا رفاک یوم كرلناید | یوا هاو

 2 گو دناو رهد رم هکیدتا را رو هل وش نعگ ره هدلاعی دی رابدلوا

 نهی و مقوم ند رازسو زب هدیامایق هرکنع یهذو فورعم يعابواوا

 ن دنلیضفو باوث ب ولوا قم هناراب بولک هدوهع» عضوء هک ردلوا

 هک ینب رپ كرم زار دار, هدانهکیدعزس هلوا دنعرهب و ظوظح نکبصن
 تقیقح رد رشم ردنوک هبئاطوا ردیشاجم* ندتنایخو فوصوم هلعاما

 یدشرا هم اغا همان نوح "رس هدا مالعتسا ندا یلاو>ا قاب و یلاح

 لصاو هب هرصبج راوخ بوتکم سد راندا ملت هدعسن هللا دىع

 عض و۰ بب رق نع هکر ایدزاب باوج هدن راقدلوا علطم هننوعطم بولوا

 درب درب تا الض لها هرکصندنا ردررقم نمالوا یالم هرس هدوعوم
 1 زن رایدلوا هحوتم هاو رها نوعی>ح ند ةو وک رنشنکنا یشیکیا

 ج رتف )یاد هلوف یدیاروفوا اوب هدنتفو یبورخ ند هفوک نیصد

 نیدم ءاقلت هج وتلو نیلاظلاموقلا نم ین بر لاق تقرع اهاخ اهن
 ند هقناطلوا نکداردیکه داو و ( لیبسلا هاوس یسدهبنا ی روسعلاق

 یدا هل هلنارلداییاط ن یدع ن درب و رابدلوا حج اکا رشک عج

 ندنکیدتک هل! هبغاب *هغاط لوا لد و یلغوا متاحیردپ لدب رب نوح
 هد تک یدک هد هسنادم بت وشود هثب رلعع فو وت الب یداوا ها

 تربضح بواوا یک لارا یدالو را ندد ری ب وتلوا قالسه

 هد ودها ك دعس ن الوا روم هسهوکح نادم ن دنا بو نی وما ريما

 هدن لک دک 9-۵ رطا وا ج راوخ تودیا مالعا یب هسعفاو نروص
 هج وتد هدناح هدوک بوئود مدنامشو یدلیا بیغرت هنتبحو ذخا كراتا
 هک.دروک یدلو | قالم هبهو ن هللا دع نکا فک داو یداوا

 یغاح ن یدع هکیداید هلباد,ع ردیک هناو ربع هللاهورکر ندنعابا

 ضرعا 7 بواوا عفام یدک کا ندجراوخ یاسوراما هدا س>و دعا

 نادم هدنامز لوا » رئصن دنهحوت هب :دوک كعاح ی یدعو رلب دمردتیا

 حراوخ بوفی>ح ندشادم هلبا زا زویش د وسم ن دهس نالوا یک اح

 هک هنبلط #۶
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 ۱ هدتقو یزاه م اےشحا نکدا ردیآ وجو تسح یداوا لوغسم هلط

 هدنناب كهالا دع یدلوا قالع ههو ن هللا د.ع ٠ دعضوم مات خرک

 رلیدتا لادح هل حراو> هظط ر یدیغوب هک هداز ندرش زونوا

 2 هةناطوب ندتفالخ فو وم یدتا یس ر ندش اوكا دوس هدعا

 ردکد لوةءء كعا لدف یر: هک سوت ن.زرسعلوا رداص م کج هات

 یارو دعس هدک دد كرک علوا ضرع هئنم ومل ارا ترضح لاوحاو

 یدتک هادم بوئود یدکحلا ندالتف كحراوخ بودا تاوصتما

 ندحراوخ هک. دروک یدشرا هناوره بو دا لزام مطد هللا دبع نھ

 هر هدنلالخ لاوحاوب و رلشعا لوزن بولک هعضوم لوا رشک مجرب
 هحوتم هاو رج بوو > 5 rz ا زویسد جد ندنحراوخ

 تواوا فقاو هلاحو سان هللادبع نالوا یک اح رصد رلددلوا

 لاطبا ید وسالاوا هدر درا نوه ردنود هر ورک یتعاجج لوا

 لا-هنسا ههبهع كحراوخ دوسالا وا یدردنوک هلتعاج ر ندلاحر

 تعاع هدرلاوح لوا ن کز یدشربا هب هد اط لوا هدوترخ نودا

 حراوخ هلغلوالئاح هث رارا ردا ا بیش نالوارادما هلءاهسو

 نکداراردیک هداون ییراوخ هرصد راب داوا نیما ندنضرعت لدوسالا وبا

 لوا رک | یدراردبا ضرع اکا ی رلبهذم یدنک رلهساوا الهی ره
 یدزدیا صالخ تاع هسرذبا عاثتماو ابا ندننکح كيج هسیک
 هرل.دوک راد رصد نوحیدردیک همدع هار هلیفت نرمع كحزاوخ الاو

 هدک دشرپا هننولارما قرشا عم” یعافجاربخ كرنا رلیداوا حم
 هلا دبع نم > رلا نوح را هللا سب ( هک هرزوا لاو هوب یدردن وک همانهرلنا

 نو نیصح نب دیزیو یسوالا بهو نب هللادبع یلایلع نيءولارما
 مز لدیسشعا میکس زب یرلیشک یکیا لوا دعب اما مکیلع مالا ا

 ی دیا طورشم هل فلءلوا قفاوم هتتسو باک یرلبکح كرانا میگم

 یربت ندنرامکح رانا زب رایدتنا مےکح فلا هتتسو فاک راتا ی

 لاعدقح زہ هلک ونود یدعا زود زم امو تفالخ یکلوا بودا

 ۳ لو نال کوا اتش ریل اراذل اخوا موی مپ و قلا تونی و
 هان تیالو هاش نوچ ( نیک الا ربخ وهو انت هللا مک یتح )
 یعا دعدار | هکر اددزابباوج هرزوالاونمو یدشربا دحراوخ ی وکم

 چ تلا # 5
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 لواو كل دا ط دک-فن یدنکو داوا قسم رس

 كسا رولک هناعاو هب وترک | كدلوا رفاک داوا یضار همیکح هک هدنامز

 | مرگ ارا صد رک او ژرالف لوم کلوب کن

 لاسنو هناه- یراپ هکر دوب 5 ۳ توعد ا قبرط [

 واوا سوپ ءندشعاطا لول هنس لا هل یر تينوارما یدلوا |
 | بودبا تع زد هنفرط ماشو هب وق هنب رااح یدنک یتع وا هکیدلید

 ۲ یراک د د هل ع بوق يح ند هفوک مرجال هرب و لامس وکر قد هب هب و۵ ِ

 دها r رفاس دیه هکر دتا ما هناك او ی داصاب هاک رکشل ه دوص وم

 | هماللهامفدو هماش راد ماجا ترمصن مالعا هجوت هرکصندرک اس٥ |

 هذغارب رقس هک و یامرف رایفوک یدروب مالعا ولد رد هسلوا :

 ندالحات یدردنوک را ال وا دکل اعیفارطا نینءولارما رلددلوا لوغتم 3

 ید دھار و زەلوا 5/1 رگ رفط رکشل ه> وته هلتعراسم ییاجا تئارحو ِ

 ۳ نامر سا e 5 هنا دو سد یدروب لاسرا دهسا ن هل ادم

TR:تواو ایل اعم اکر د تمزالمدش مار  

 ناسکسهدهاکرگشاسب یدلیق لصاح سوبت-سد فرشو ی دلک
 هدقاعداوس حراوخ هک دلکرمخ هداتنئاوب و یداوا عجج را هداب 5 ندکس

 راددنوتوا یی افطصم تنسو ادخ باکو رلیدنازوا لا هداسفو لتق
 لوا هکندتا رب رفت هل وش س یش نروتک یت ربخ نایغط كجراوخو

 هر اوک رز کیا ن داور تاعصا نکیارا ردیک هدلو امش تعاج

 لاوس ندرلنا یدیا ادخ لوسر بحاح یس رب ندرلنآ رلیدلک تسار

 یرکدرب و اضر هنمیکع كصاع ن ورگو یسوم ولازس هک رایدتتنا

 هلا زوسوب در رللاظ لوا درب و اضر یلب راب دبا رانا یمرکیدمزب و
 هام و جد ی هی رادص نان. ماو راد تا لق تد یتسکناكرلنا :

 ردرالوغشم هکعا تراغو بوک ود ناق زودهرلاظ لواو رایدردلوا هللا |

 هناو رهن نهرهی تراح هرکصن ددهانسایزربخ وب نشول ارا تر |
 هدکیدشرباهناوره "یاونهانک ییلواهرونک می *ریخبوراوانیدردنوک |

 رداع یایها ع وع“ تراکحوب یدلوا لو ےل اط 2 كحراوخ

 ۶ هدقدلوا
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 || بویق هن رالاحیدنک یرلهارکوب هک رایدتبا ضرع هنشاارما هدق داوا |
 | یرلغا لاوما تراغو امد كفس كرلنو ار ز رداکد تملصم كەك هماش

 ه هفوک یراداس لا هّساط وب هک ردنکعو ردءدعلو داندزا امویام ول |

 هداج هفت اطوا هلبارکشا هکر داوا نالوابرقا هباوصالاح هسشرا خد |
 | هسراردبالویقرک اژوهدنا توعد هنامرف تعاطا یراناو زوءدیا هجوت |

 | ذو هری و هباتفداب یزاسک اضموفلوا هلبا راد غینالاو بولطاا وهف

 را قع نعناع هرکصت دقدلوا عراف ندنسهشیدنا حراوخ نع رطاخ سد ||

 | لوبقم ه دنفب رش عبط تنضولاربما ییآروب زو هلیق فطعت+ هماش بنا

 كجراوخ بودیا جوک هکیدلوا رداص نامرف بولوا عقاو نسو
 2 ك>راوخ بودا لحام عطق ده ہج ه صا سا را هود هع

 لواو وا لوز هعص وم نالوا یس هها سو حس فرب ۵ رلهاک دن

 هلا یراصنا بوا وا هرکصا او ریب دن هات تالو ۷ ل ۳ ۱

 هله صل لالز بوراواتیدردنوک هنء اکرکنل كحراوخیسابعنی هللادبع

 رته صا یا دا بوراو را هدا دات حاو ی کو ی رلد را رح كلر ا :

 و 7 هوا ر د| ٽر ضط ج توود یدالوا رک راک راب دا ماعها

 | كجراوخ هلسرفن سفن نينءوااربما هرکصا دنا اید ضرع یلاوحا |[
 1 ن دص وەر كح هشد راادص هد سا كرلنا بودا هجوت دنهاک کشا

 ناتساوا مکح نب (هجاعحلل تجرخ تلا ةباصعلا اما ) هکیدتنا ادل
 نمسیمیدیدز کیدا کج د کسا طة هللا باک هصام ی ورگو یسوءوبا

 ۱ یدا رلشلکاب فخاصه دحامر سور رالاع رک هداهز لواو ۳ ۱

 أ یرادعم تعاسرب ردرکمو هل بح نی« ترو هوب هکمدیا شعءد هرس ی 5"

 ۱ نوح مدد ردعزب رفطو مح اهر وک مدق تا هد ور اههو بر>حیجد

 | یخ دن نکیدالوا یضار هرخآ ما رب یربغ ندنمکح نیمکح نیس
 احا تر نیمکح هک رد هد رزوا كتا ماضر م هد هب صد و مد با 3

 ۱ صح یکبا لونوح رهدیاهتاما یتکیدش؛هن اماو را دا ایحا یتکیدتا |

 | هیهداماسفن بودا تلا هب یهلامالک صاع, ورعو یسوموبا نعل |

 ۱ حراوح و یبس لركتةلاً کن ۲ ه هک ن درب ۷ ییدعس مداک

 ۱ لدیشلوا رفاک اد شەر و اضر هدیکش لوازب هک هدنامز لوا رلیدتا
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 نس رک | قدلوا نااسهو نايس ندنک رح لوا بودیا هب وت یدعس

 تعاطا اکس ھنن زب كسدا رووا ناس بودیا راعءتساو هب ول د

 ادخلوسرو نکا مدق هدمالسانب یدتا نی وا ربما زرهدبا دایقاو ی

 باکنا یتاونرغ ہو هللا تاصضرلا- هلاط و نکا شع ترعش هلا

 شفت یف مهردا تداسهش هلیا رفک هیسقذ یدنک بجوم یب نکیشع |
 شلوا ندسنالض باعصا *هلج نکیا نداده بابا رمز مالا

 هک ن ردب| سال ندزمس هکیدروچ باه تیالو بانج هرکصندنوب مرولوا
 اکب یصاشترب ییدداوا کولو ما ۵:۵ و لو ند کم وق شک

 نی هسردا مارا ین صع لوارک | هدیا هضراسعم هلع هک سهردنوک

 بوفروقندهللا مسرواوا بااغ اک ان رک او مردی لع هلا نکلوف لس

 یاوکلا نی نجرلاهبع جراوخ نس هروالا هتعواطم یا-قثو هورع

 هب ه-ضرایم هلترمضح لوا بو دیآ راستخا نیما ۰ دصوصخوب
 | هنخالخ مب زس اوکلا نبا یا یدتا نینءولاریما تریضحرلبد ردنوک

 یدعسیکر دلاحە نکبشءا ارغوداهحردق و هدعتزال«م,بواوایضار

 هدنهاالج برح رسرروک زاجل او نایصع اکب بوتوط یتف الخ
 یصا كلوب یدیشعالوا رداص نایصءو ت۶غلاحم یاثما كلو ندرس

 تالو بانج یدیغوت ےک ے هدنمانا لج برحیدتا اوکلانیاردل
 ردهداز یمعاصتا ےب هللا داشراوت؛اده اوکلا نان كح ویدا هانب

 كنادخ لوسر یدتا اوکلا نیا ردهدا ز یعفاصتا كناذخلوسرهس>وب

 لوسر ترضح هک یکد عسا اجمیدتاهانب تیالو باتجرد هدا زیفاصنا

 ۱ لزان تیا وب هدک دنا هّضراعم هنب رانابهر نارح لسو هيلع هللا یل صادخ

 (مکسفنا وانفناو 6 ءاسدواءاسذ وک ءانساوانءاس اوعدناول اعت لق )هک یدلوا
 یکشكاالاعت قح هن رلف دسلوا نذیدک بایرا كنار لها هک و اح

 جاج حا هن را رز وا نار لهادوص#م هدعآلوایدتا اوکلانا یدیغو

 لوا كدتیا كش هدکتفالخ یدتک و هدکسفن یدنک نساما یذیا قثاوا
 یدنک نسنوحو كداوا یضار هاب رلتموک> اح رک دلار

 نمود هکش هدکعح كنس مز كدشود هب هطرو « دکتفالخ و هدکسف

 بویفوا جد تبار ه-ذع امت هللا یر نیم وا رها ردیلواقا رطب

 ا بوج هح وه ER نا یک ا هئس اص دم 2 4
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 ملم ی اوکلا نبات بویمکچلا ندهرظانم نیت ءا رم ا تربضح یدلب وس
 چه هدنس كداب وستسار هسدا دل وس هنر هیدتآ اوکلا نایدایق

 یضار هن راتموخح كصاع ن ورعو یسوعونا هک: رمغندنا ردقوببرع

 ییاسوم وان هگندرب و تاوجهاس تدالو هاش كدلوا راک اكدوا

 | یدتیا اوکلانیا یدلبا مکاسیصاع نی ورع ید هب واسم مدتبا مک اح
 : یکیدتک هلدنلا ةمود یسوع وبا ید-تا ترضخ وا رد رفاک یسو» وبا

 اوکلانا یدلوار اک ەد: :فو یکیدتیا ع »۹ هسخو یداوار داک ەد و و

 نی یسوموبا یدتا 4 9و کدام ۰ یدتا

 اص رذراو مهاک هندنا ےب ۳  دلوا ر داک هدب > نی>بولوا ن السه هدااسرا

 شءهردنوک صخر نوا كع ات وعد هم السا ندیراکرمشءاد>لوسر

 هترضط و اه ابا تروعد هه تر یراکر شم قوام وفا هساوا

 ) af رزوا مب هلت االض لناسوم وبا درگ سا رولوا دراو ضا رعاه ندنا

 || رولوا حاب هله جون هرسینوخ تءالسا لهاو یرواوادراو ضارمءا
 || ندءو و هناوکلانا كنتمواارم.ا ترمطح ج راوخ یابظم نوح

 ندنس هرطانم كنشکووب هک رلددب د هیاوک نا رلی دشا یتا کی کیدا وس

 ٩ هنماع» بو وداوکلا نیا س لک هکماقم توت ودوتا ناب ز عطقو دب رمد

 || هلجراوخ كرما ترضحورایدلوا لاتقو رح دعتسحراوخ هدک دتک

 یدنک یباور لوا یتوک معا هکر دراو جد تیاورربهدشباب یسهرظان

 كنیفوک معا رادا دا عاطم ها ور لوار دتل یاد اربا هدنح رات

 ١ ۳ هل رها رک لو ا هکب داب هان تمالوبانچ نوح ) راهدیار ظ) هن رات

 هنع* بو اوا لود هر E دبعتردع> هل وب لصیکلبا یرغل يلق

 هب ھهي ر نب ثاش یهرمسعو یدرب و تنی زو بب زهللدوجو كنیدعن رج
 یراهداب عوویدلیاریما هرل راوس ی یراصذابوباو او یدروی :هژا و>

 ن دبلاج لوا یدروب نامرق یغلوا « دیار لط كن راصا * داتف وا

 كنیصح ن نبدجیتی راهن” بورتسوک مایق هفوفوص هب ود ی دحراوخ
 دیماع۵) كنافوا یا جی مش یهرسسمو رلبد-2ا ثولم هلا یدوحو

 ی دلیا لوبق یتت سا راراوس ریهز نب صوفرخو راب دلو ضوقم
 یکا نوکلوا یدلیق ته هنهجو یموکحر هداس اوکلان نج رلاد عو

 كد کتا هنس هظواع كع نوا ریما رلر, دل وا لباق هنر و رفا
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 ره و هلو ناما هلک هنس هیاس يڪ :aS دردتا ادب تورو : نیعدرا

۲ 8 
". 

 لوول ص۰ دانثا ون هلوا « دنا حر تجر ف ۶۳۵ یک ا دفوک

 1 ن یدتا ه راعباتء یدنک یدنایسل ر كحر وخ یاسر کھا

 | 15 را0 لصادخلوسر لوو یصوو ردارن و داماد لع هک ن ن نلعب
 نہنوص حراوخ هیار 5 ناروس سد مدیا كن هلته > هر هلکنان نکیا سو

 هرو ۲ ذمبع لط ید هورگرب ند هفناط لواو یدتک هنذر طظ هڏ وک نوفیج

 ه دنګ رأت یرون دهق.نح یلارتب دل وب تاک هلیایرلن احو لام بودا اعلا

  ترشابم هرحرافلاخګ هک, در ویب نامرف هاش تیالوماش ترشح هکر دروطسم
 : فالخ لها نوح دیهریس وک ل ارم هر 4 راع درفر ن درفظعء ر ا هک دعا

 | هالا ےکحال ) ندروغارب رزاموقو رلبا ی رله دقروظنم « ی

 ۷ دا هلج ا رفظزکشل هرزوا یعاقمجا ته نود نوک دملا هرکواو

 1 ؟هزو> نا :ءاح سپ ران دت امو ۵ه هرس هغ اطرب و هب هلي هورکر ندحراوخ

 ۲ خژرتولوالباعءهب قو یان رشندج راو>هب واع»ن سد ند

 اس هدر هم هد هل جز لوا می رشو یدلیادح ندتفاس ااهلیارادب اعسب

 ی در د شرا هماعای4*كماعاتلوا ںواک دد ن سدان یدرتسوآ مد

 فرج هکد رو مان ی اط >| ندحر وخ هکر دروک د م هده" ضد )

 لوا تواوا ندنرلءزالءیتو ۱ یی اک ر كنم و٣ ا ریما ترضح ۰ دنیفص

 تعاج ن درلفلاشو یدیشاک روهط یراثا كالهنادم ندناهد هک ره

 روگ ٠ داور هد ب رحوب یدږڈ عود ه 1 ذم لا هل رادنآ مین كلا هر شک

 ین رخاقم یدن 5و یدروط هدننایمكمو 3 یکبا بوج ندن:صسنحا

 نا ریش هذ رقرفظفوفص بوبقوارادپ اقر نعمت ءو رعشم
 ۱ i خد ندفرطر بوراب ینوةص ویدا هلجیک
 ںودا فقوت ساخآ هدفدراب و5 تا ندندرا كنا نی: ءو(ار ما ترمض>

 یورندش ز هناخ هلا راقفلاوذ جز یتا رازکر دیحیدلباهلج هترمضطوا
 ترضح ںواو تصرف مهزن صو رح هدانئا و یدر وشود همز

 قرش راوسهشیدادد كعاهلاو> توروس تاه رڙوا نب ه ولاریعا

 یدروا میت هتشاب نورس وک تالتسد شیب بلاطییا نب ىلع نعد ترغمو

 هصف یسرفنانعو یدلیا راک هنشاب مز لوا بول: را یره هکابو دم

 هدير اک ك . وصناو رهد یس هعیح هدنرخا ۳۹ هم توعیح ند رادستقا

 + يدلو
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 راده بودیا د ص3 تروا ۱ ونا كدصور یر رکصادنا یدو

 یدلپ ها لست هحزود لالام ن را هل. زر كت ضلواو یدلک

 او كحراوخ موقو یس هاعرمس كه ف وب هک بهو اھا دبءنوچ

 ادن هلا دال زاو آو یدلکو رابابود اهدهاش»یلاح تروص و ید ایسار

 مبالد هيه كبلغتو لواطتو كنس یلغوا بااط وا یایدتا بودیا

 نیع ننسهدیآ هدها سم نس لج راروالدو یجن كل راراات لک هلیاعم :

 لوتعم دوخا و م هدیا لتقف سات ملک مدق عدر ندعض وءول هکر دمشع |

 بع هل بهو ا بوزو ات a نينو ربما لوا

 ههوشراق ےب نکہ EAL ینشاک یم ےب هک ردایح ی و قحا 0

 دو دو او کا لک دنلاخ ندیکیا و < نیل وب تواک

 مدق حاقرب بهو نیاردعوب لاندش رمشناح دوخا و ردشدوا ید ۱

 8 برص ترضخ وا هدقدلوا بب ر3 هدئمولارمما نترصح بودا تکرح

 نا سل یدردوک هراوملاراد بودا راسک اخ یهونا هلبارادبآ ریشم

 1 رابدردشرا همام راو ةو مع هاب رفطهر صف دقدل وا لو بهو

 ناچ یرغندی ڈک زوفط ندیگنح د ر ب ب» ۳ هک ترود هاب روش

 : نڪ ناز كترضحخلوام دعم ندرع وا عورش لاتق کر دلقن) یدبهراتروق

 ندداحآ دبن ره نع رالوت ی هکی دینلواء Sa لبا هلک وب ايب ۰

 هسالوا E ید ؟ نوا ن درلهلاعو ر دک رک دیس را هلا شع ه>رد

 | دارفیم کر! كرایشک زوفط نالوا صالخندحراوخ هکر دشاور) ردکرک |ا
 تع نع هن ره ڈ زور هدعب بوروط هدنکلع لوا راب هن هد الو ناسارخ بدیا ||

 ANG ۴ رادرخآ ںوئلکا هدرا دلواهګتراو هن رار رخآو رلیدت |

 قلب هدهر رج تالو ید رف ینا ردن دنر السا رانا چراوخ كس الو

 قاب هدنارفلحاس ندندالوا كص*یکیالوا زونهر دیا نوک مارا بدلوا |[
 نطوتم هدنخلع لوا رابدشود هننالو نه د ص یکیاندرل:اوردرلغلاو 0

 ندراناو ردندن رالسا كرانانع ج راوخ و یدلوا داوتء دالواندرلنا تواوا ||

 هرلنا ناس۶ ج راوخو رای دلوا نکاسس ه دنا بوراو هلا یبراخ یکیا ||

 لت بوذیا رارف ځد صخر ندراث دس و تاود یبلواو ردو سام
 ۳ ترص> یراصذا بولاوا هک ردتک هدناباور صعب و ردع“ د هزاوه

 یقه لی AER EHT 307 GREEK [7 3771( (7 1۱۳ 1 7 رابدروا را هرن ۵یصح ند زب ۳ دب رج ءا یدتا بودنا ضرع هرمآ
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 ۱ و
 تت ست تست تحت ست

 | ا نوسوا تراشب اکس هللاو دعا رایدع اکاو یدقیج ندنسهقرا هکلب وش
 هځهج ران دن زب هکر دقو كش ی دا نینمولاربما تربضح هلع4> رات

 مزالم كرما ترمضح هکر درا-ثعد قناطر ندئاور نانعح*و ردیلوا

 ك.ھو ن هللا دع هصذح نه دان زو باط> ن یااه ن دنهاکرد

 راد عا اعدا ود مدتیا لتقف ن ینا یس ر ره تودیا عازل هدست

 رکیکیا یدتا هرلنارمما تر طح ی دارا ش مروا ہرن جد یکی ہک و لاحو |ا

 آ اا هکر دلوتدم ) زسر دنا رخاقت هليا لق یلط.هر هکز ستم نود د

 ج راو نهد رلنا هکیدیشعد ملقم ندن رح ناو رهن نینمولارمما ترض ح

 امازروقوانآ رق هفناطلواراذ ن دن اکر ت هکر اراد ندد هک رد هغ اطرب ||

 ناشنرب ندنآرف هدنرللد كراناورغا یعاشا ن دنر زاغوب كرلتا ن ارق
 هو رج ترا داو رروس* دق اریط ی هناد هک نوصعح اړخ لوا زمو

 لسو هیلع یلامت هللا لص لوسر ترضح رر دیک دوجو سابل ندندوج |
 دید یهغناط لواو ردکر ک كدا كنج هلبا هغناط لوا ردشهرپ و ربخ اکب |

 هدنشاتنعاج لواهک ر داوا یراتالع كرلناو رز هعاده6*ندلالط

 ردراو یسهراب رب یک یس هع راتروع هدنشاب یزوما كنا هک ردراویشک رب )

 ترضحهدرفسلو ان ردبا ینألسهللا دمعردیمک ویت یدک یراق كرلناو |

 بواک ص شر لد شرا هب رق ن اورهذ نوچ مدنا قیفر كننمولارما
 هاش هوان دنسور وک ن اورې حراوخ هک در و ربخ هننءهولارمهاترمض> |ا

 رف رخ ول هکیدروب هدو داوا ع راف ندزاع یدرایق زاغ ترض واراب دک ۱

 نی زی وس نالب زکر ھ نی رلیدمک نب وص ناورهذ جد رانا ردهقاو |
 هساوا یناجو كس وص ناورها يلق لع كرلنا رلب دان وس نالد اکب و

 یک نوا نادراناو ردک رک رانا لق یشکزوعط ندزبس راناو ردکررک |

 نیم "ولا «هانوج هکر دب و ره ندهالادبعرو نع ردک رک هسالوا صال ۱

 نیع تب وڏ حوا هترمعطوا یدلبا ناس ین هب داود ثیدح ناناوارک ذود |[

 2۷ وا ترف وا یکدنشا ندا د لوسوا شد ودم درب و |
 تراشاو نیب كرا ترضح ج راوخ نوح یدید مد-تشا بودا |

 ه دنگا رالوتعم هکیدروب ترض وا رابداوا لوتقم هدءضوم یییدروب

 تسد نا یشکح اقر ن د رلعدا م نکیلود ی هه دالاو د تویارا

 هلذفص لوا هدنج ارالو قمرا بدرب و ربخ ریما ترض حرل داوا وب بودباوجو |

 ۴ قوص و« *
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 بودیاوجو تسحرارکت هلرام را ترمه> ردوو A یف وصوم

 كرما نترصح یاو رلد دراعبح بول وب ۵ لا كل رالوتعم رفت ق رگ یا ۱

 ۱ كيوع)م لوا نوح یدلبا رکش ٩و لک ترم وا رل دروتک هخ روصح

 سش٤ یس هراب تار یک یس af تروع را.دروک راددح | شاب ی زوءهوا ۱

 رازوا را هس < ی هراب تا لوا شاف یا راف طلع یک یی یدک و

 هکر داور ) ی درواوا ع٣٤ یک یس هج رل دروع ره سر و و-ق ىدا

 یرالرتەم لر لا رکصا - دداوا عراف ندنکنح 6 راو> نیسولارمما ترضح ۱

 | قغادلا هک زس تراسخ یهز ی دتا ه دقدرویب روع هنی رز وا

 | یک عاج و کر ید لاوس ندنرمضطوازکیدلوالوتقتبثهلیس هطساو |

 یانلودج یینایب ری ناب زیداوب عارفن ۳ حراوح یرطح رطاخ

 ۱ راد باج یع ره نانع هل تاصتعم هفناس دعوو نکیلوا هحوتءردع !

 یتعااو ظلاقفم ی دیا یسب رب رانا سقف نب ثعشا هک تعءاجر |

 || یدادلانامرهاب سه و ناط یرلنوپ هکیدرب وباوج ترضطوایدادلا
 | هرکصندنا (مهلاعا ناطیشااریهانب زوینامالا ,مترغو)یدوقواییآوب و

 ا كلادخ لوسر مدیاب نغج هیلوا بیس هنکیرازتغا كرسرکا یدتا

 || رخ هرسیرهدعوییدرب وهن رالتاق كنعاجوب سو هیلع یلاعت هللا یلص

 : رونه هد ا ه دكا كرالوتهم لوا ردا یوار مدررو

 | ه راب رفا یر هسیک لوایدرویپ ربءاترمض> یدل اق قاب قر ندنای>
 || بودا تع ەق هاب رفظ اس نس دمتساو ںاود كحراوخ و رلیدتیا ماست

 كننمولارمما نوح رلیدر و هن رلئراو كرلنا یر هعنماو لاوءاراس

هت هلا یلص هلبا نط صم ده دوردولاعد یادخ
 3 بودیاراک رد لسو هيلع یا 

 لمس ك ۱2 الم هکیدرویب و یدلبا بنر دماش تاح هجو ف رکشا

 ۱! ب م ی نکن تعهد تولوط لودسبم ییناسحاو فطاوع ه درک

 0 د رکلاوحا تاجو رفطو خر سا و فلارت یکیدعس یدایق لوذمو

 ندهامس یراعم ا رالاص تساو عدد ید كط-اق یدلىا

 هچامر وک رک راخاد نوا وا ماع رگ اهس مر نیمولارمااب هکر لب د د

 1 ل واوالوغسم هح السد د نوک حاقربات تلباهب هقوک یز ردوا ۷۵

 ۱ هو ملد كلاغط لها توراو هل اراه ظ تاو تهبا هرئکصا دنحارسا

 هک تلا یک ۷۱ ۶
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 ات ا ام یط و روا

 هاک رکشا هدنعصوم هل. تودیا لوز مس هرشط ل دذوک و رل دشر 1

 ۱ ۱ رلااوا ی و جم رب هدره س هک.د لو نامرف نوا را رلد دن دا

 یرفس ماش هک رانوسعا مارآ هد رهش هدا ز ندنوکرب بودک هرهش

 اعو .دلانتهاء را هاش نرمصل هاب-سردلکد هتسارروتوک فقوتو رم

 یداق اک تعاخج هدهاک رکشام رکصادنوک نار  نورتسوک لساکت

 تفشم یف تجار بویق لا یھاک رکشا هلکمریک هرهش ها کاو
 هع دوقوا هبطخ ره كم وار ءا ت رض> رلیدتا مدع ه رژوا رفس

 «EY ۵ یھ راد زرو ج و 4 هقوک لا كتاب La ناب ر

 لزرمضطوا قلخ یسحا ونو دوو ڪک س ی دشع ا روا اصح او |!

EEEكوا ریو غ> وت هساح یتنفره نتمولا راب رل بدا تولک  

 سوه رونا عبط رض لوا ۷ یرلءزالم کن وا تاکر كنزا 1

 یافصو قبل قدص هک, دتاادن یاده ثراحات یدعا ما بواک

 هکر توسل وارمضاح هدهضوم نالف نب را ہک ر دکر ک رلناتس* نالوا یی وط

 یسدر نیهواارمما ترمضح نوح رداعر قبال هغلواهاک رکشا لک لوا

 هدا ز ندزویحوا هدارا لوایدراو هلحشینیدرو نیت هاگرگشا لوا نوک

 ید نوک یسنربا هدلګ لوا بواوا روزګو لولم یدهروک

 هن روص> كت , طط وا یدع ن سوی دع ن رج سا ید رو- فد وت

 ىب رفس ماش هةل هکر دلوا تدل ص» نین-*ولا رمان هک رلیدتا نوک

 نعهروج نامرو هد وءعلرلیصاع دسر رعآ تعاطارکا نعهروب فیلک

 نارد ااا فقوءبودا ناسا یار وب نی: “ول ارا تیرص>

 ا ند رسا هش هوا هکدلواریاص نامذالابحاو

 فق وتی رکنا هلج هدک دنا ادنرلیدانم هرزوا لاو. وب زهلوا مع .دع اک
 اسد ن لععع هکیدلروس ررفعو را داک ههاکر (E بوعیحندرهش

 | یه بسا ۳ تقو بودا رود ییارقو قیناسر نوعا كءروس

EAندڳ هر هدو ک تورو ۲ یخاصم ینددلوا ا «لقعم زو نھ هد ارا  

 5. ےھ E AEE / یدلوا رافهنداهشزوفترمضیل وا
 هست ههسسصصتص تم

 3 ي

e 



 4 ا

 کک ررم> شح وم ضب هب هفوک نددناح ماش ۵ لندن یر

 دهجوییءفد كل رل ما اع هک رلي دنا تعس هه و لار ءا ترم حح را كب قرف

 ه یهلا ردت ی عبد كرلتا نوح را « دا دصاقم یاصاو تمه

 مارخ هناوضر ضا ر «دامزلوا نین."ولارمما ترضح یدیلکد قفاوم

 ندحراوح نیفرام ظا هدرابخاو تااور هک ر د-اک د نع ) یدتا

 م دهن ندنناراکح نیط اتو نشان یتلاوحا كرلن' نیخ روع ضب روترابع

 تک فقاص ندا قاروالا دوم ردرلشعا رخ ات ی رلي ءب نودا

 نینکا هلغلوا ىررخ أتم كفالخ لها *هقناط لوا نابخالا ةضور
 یدر و ماظتا هلا كلاس ه رکصد دژااوجا كن و هفرف نیط ساق و

 2 كتيلع نیه ۶ول ارا ور ۵2 س یعقرف ن 9 ¢

 دک ر و وا 3 ا یف هل اھ ت داه ےن ۶ یو و »۶

 هع ی اعد هللا یعد ندکسناامن رسا ۳۹ رد ول نالوا تدوم هد راوت

EOE REY, E? n HEFسیا تیر زا و ی ی نر ی  

ORARTOست رد سس  a megere aera nn nena 

 ۱ رطد هب زو كيأم تالو هاش لوا ها تلاسر ترضح نوح تک

 ك ا هتسح ول ترعح ل وا کی دی رو هم نا مالک لوا رب دان وس

 هماعع ىلاعد هللا لص ادخ ل وسر نرضح یی هل ون تو اقا ابع

 طرع ارد وا لیعیدتا هدق دل وا فاو هلو ع2۸ كنب رلم لک رانا سو

 نی ولا ربا یهاکهلوا دیس و لوتع رکءهزالوا تو عو هك د] وط

 هکر ریا وب یمن کی هاکلوا یدررود هاکرب هد اب یسلوا لوده كدلك

 ندنربخ یسلوا بوضع هلء اف ےل ساح ینب ب هب وام ینعب هللا قلخ جفا اک ||
 هک دل وا ادب ددرار هدتموکح مانا هره اعم هکر دان )هلو ارم هن لرعءات 1

 خم

 جو هست 04 و یو 34 میم وا و و ۱ و ده یعنی

 a rm © e ie aa لو لس نو از یاس رس سس سورس سس e یاس یو سس

 وا تود ی رخو «هسخوو هلو ا تو یگ دعم ندشنء و لار عءا ترم > یدک

 ردا لح یر غ ندیلع هنپ یلک شم وب هکبدلک هن رطاخ بودا هشددلاهدان ول

 هب هفوک دم درا یر رب هکم دتا رها هپ هس رفع ج وا ندب ارعا سد زاماو هک

 را هد یدلوا تو هب و وه هدروصح نی وملا معا ت رهحو رهراو

 ِ ر هلک تولوا لص زە هک 3 دارو دص ند سض وا هدد ريخ وب
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 هړل دمه هفوک هان تیالو هاشهک هدنامز لواو ر هرب و رب هيه واعهو
 لوایدنا لوغشم هند و طظعو هفلخو یدروقوا هبطخ بویح هرم

 ین ترمضح هکیدلب و یدک هب هفوک یسب رب كرابارعارفن جب وا

 یا یدتا هلیا دنلب زاوآ بولک هیارا لوا هل ها ليا رد هدد لء

 ناراندزوسوبیدلدا تافو هب وا ه٥ هکنوساوا تراشب هرس هذ وک لها

 هاو ظعو مالك قوس نيم ولا ربماایا رابدرنسوک زا هاو را ثا

 بواک ہد “۶ جد یسبرب كنارعا لوا ه رکصذدنا ی دنا لوغشم

 بویلاق لم ګو بات كياهصا هرکصذدلوب یدلبا مالعا ینتوف كلوب وا۰

 بودیا ظعو هرزوا قیاس رارقنین وا یماو رلیدلک هش ورخو شوج

 یرربخ یکلوا بواک ید ید رپ كذیبارعا لوا ید بالا هریخوب
 یرخ یوم كن هب واعم نیم ولا ریماای رلیدتا نارا هدک دعا قلدصت

 ٥ رمشب كنسندعامتسا یرمخ یوم كنعدرب هلب ون هک ززاب ی داوا قةح
 یادت تارا لوا رهاظ یژرثا رورسو ت6! نوت , دککر ابم

 هلغاق مب یرلنوب هب واع» یدتبا بودبا ت راشا هننساحمو سآر كرابم

 قعسان د2 هک ردروک ذ. هداف صت م ) ز وا ثوق هک دهروک بوضع

 یا ندم نیم ولارمما هرکصادناتف ح راوخ هکر دا تباور ندینادبه

 هنناق یدنک یز ه-ٍوک جاقرپ ندن راسراف سصم هکید ردنوک ربخهرکب
 یمرکب ندا تاو دم با را زا را سهم جد د هردنوک

 ا لو يالا لاسرا هاو ت رجال وا یر هجا رفت
 لوا یرظن كهان تبالو ءاش نوچ یدبا نومام ےج* نب نجراا دبع
 تولا ناف توت كعز ایح ددشا ) هکیدتا یدلوا شود هتوعلم
 ۱ 3 ره سو نا درافسا هک نف و وک زما,د هحسن ضد و ( كديفال
 سرفر و یداک هنئاق نینءژلاریما ترمضح بولوا دوقف» یسرف كم
 هکندروب یدلوا شوداکا یزوک كرام كرمه> نوح یدلا بلاط

 م لوا ن زتسا كعا اطعاکا 1" ید (لتق درو هناسحا د را (

 نا هنع هللا یطر نینولارمما ترضح نوکر هک ردلقت ) رلید د

 یدتا ےل نبا یعدر نما یتروع یدو هب E TES هکیدت الاّوسندم

 اإ ترضح یا بودی اباطخ اکستروعلوامه یدتسا ترضح لوا

 ] هل وا یی ی دا ملم نا یعدید ك ریقش ندنایل رکس یتس هود كطاص



 نیما
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 یتوکس هب ودنک بودیشیا یزوسوب ندمجل نبا هان تیالو هاش یدد
 هک ردقطان یربخوب "م راو بنک نون ) یدمط ےہ بودا راش

 لصاو هنیلاعلا بر تجر راوج كايعلا ماماو نین.واا ما ترضح

 E نر نینینا ما هک ترضطوا بی ۳ هنامز ج هل وا

 هللا یضر كرفعج ن هللا دع هاکو هنس هناخ كنس نین ولار« اکو |

 نده ح واو یدردیا راطقا تورو فب رش AE مهنع یا

 جاقرپ مغج هلوا نامه ه دراّزمس مبمویلا دعب هکیدردیاو یدرع هاب ژ

 رد اباء> الاءضور باتک عاج یهلقاروادوس-)رداک دهداب ردرلنوآ

 ا تاناور هدخاب یدصق كلو ەلم ا نا ههانتالو هاش نرمصح

 تاور یراکدتا قاقنا هنگ لر ناخروع هدماعمود و ردشلروک

 ندرابحا ءالع ) قیقوتلا هنمو ةع هلا هللا نم ردشعاوا راصتخا هلیداربا

 هرکصادنس هعفاو ناورهت هک ردرلشهروتک هدنرلنافنصم یدنکه قناطر

 1 هک دعسلارکب ن ورع ود وعملا هليا دبع نكر و یدا رم مج ن نج را دبع

 [ رای دا تاو الح هلل ر ر بواوا عج هد هکم رای دیا ندحراوخ ةالغ رلد وب

 تعاسرپ بودازوا لاد هسیعا كن رالءاع كنشولا رها ترضحو

 رای دش الغا بودی لاغتشا هنن راغرص ولو فد رد كن رالوتعمناو 1 جد

 رايك جوا نیس وذل تحارورو دص یافش مز هکر ادعا هدنرخآ سلحو
alنی هواارما یل ر د) ربص و تداوغقد رطتالاسرلنا هک رد ره  

 مج نا سا صاع, ورعو نایفسییا نب هب واءهو هنع هللا یطر ىلع
 كن 4 وا٧ یدتا هللادءء ی لر ی ردناتداقآ ن ۵:64 لع یا

 ین: رشمهدكصاع ن ورع ی دتارکبی ور ۴ مرر دشا هەتا نب راک

 هک رل درب و رارق هش رزوا كنابودبا مومنی راق سس نب ردا لوف
 هبا رعا غامر یرلنایح هتشر كراك جوالوا هدنس هکک نالف كناضهر
 یدتک هنا هفوک مجم نا تواوا ادح ندر ر هرکصا دنآ هلو ! مطعنم

 مج نبا نوج یدلوا ناور هنةرطرصمورع یدتا لاهتسا هقشهدكرب
 لیدع هدنحابصو تح الم هکی دیا تاقالم هلترو عرب قافلا ی داک هبدفوک
 یو ر ( تد ) ردراشلپ وس هدناش كناس واب وک یدیغ وب یرظاو
 ید هنوعلم لوا #ناراکه نک "همان نوح فاز #ناراک وکنلصاحنوح

 هایش هدناورهآبرح یراویردار ویرد كلا هکر دیآندنس هلج حراوخ |
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 ۱ نبایدبا هءاطق یمانكروع لوا یدیا راثلوا لوتعء هلیخت كهانپ رفط |[
 ج

 ۲ هو هلم لوا یدل Eb روع یا واوا هوش هد وز وم ِ > كنم رم

 1 هدا طم كدا رول هلوا رداق کک ندنس هدهع مرهم ےل رکا یدتیا

 ۱ ك هم ك-:دیدتیا قحا هيلع ةنعللاو ةنحللا هيلع ملنا یدیدردقوب

 مالعر و و مهر د تند ح وامرهب مب یا اه اة هلا ذیل هماط رد

FEنا ر دک عالق یلاط یا ن ىلعو كار:  J.لو یرول نحر 4۶ م  ' 

 ۱ هلو ءام هداط مد هک نوا ممعوب ه هفوک دون یدتاو 7

 1 5 د ENE N رخار نوعغلو اراک د دم و قیفر» ددار واکس ی دتا

 ىدا قور ودام لو !وا یخ" ر مان نادرو ندم ءان ر ها یدک سا

 هر هللا لالضا كم نا دو>ا هلیسا و عا لر هما ط3 ج دە رګ نت بدو

 اھ
 لر اص هر هد و عە هليا هد اورر) راب داوا رظانم هر هد وعم هر تواواتلا

 ۱ رب 2 .اراتف رک ب وئوط ینایدلیا تو رگ = بوروا مقر هر دوھم هر واعم

۱ 

| 
 ۱ هد دهم هک لوا | نوُّنا رب ۳9 درب سد یدا یم هھکی جندب نوا

 مرج> رب كج هد ارو رم نس یدتا هو واهم یداو ا كر نوح

 ا
 ۱ ۳ نا ےشاد رد ی دا ر ردربخ نو لوا هکیدتا لاږس هب واعهردراو

 1 قد ے كرب> وب یدخاهب واعهردک رک هد التقى! اط یان ید دیک وب کز زا یوم

 رابدتا عطى رلقاباو قیرللا تاکرب یدتیارما سپ ردلک دمولعم
 یر 2 یر ۷ ی )9 NRE ESIR EN کد

ETدلا بلط ج الع هنج زك: ۱10 رهز عج ر ںودار  

 ۱ نسراش عادا رد ریه نب ربكحالع رکا ی ها و د كز وب ی دتا بد ط

 هلو« تود هجر ا ارا تحایب رش نکا نسر ګا تبرد وخاو ۱

 )مت هغاد م: دی دندا ھوا وه رک هدوجودالوا یرمغندنس تواوا طقاس ۱

 هر واعء سد مد حات هکمروتک دالوا مویلادعب و ردوو

 یدروم هب و و هرکصتدنایداوا م "اف ىسەراب بولا ی رب د كبدمط ۱

 n راب ر 3 1 هروصهرپ دو س

TE DIL ZE 2 TESS ELESED THIS 
 ا یدرزوک تص و ا 2 ر۴ نوچو)یدرردب تش | ۱

Is1 بواوا الە سا رغآ نراو صاع ن ورع قاغا هده  

 E و نام ی ی کیا وا هک 5 , رس 3
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 جلقرب نک ردپا دوج هماما بواک رکب نب ورع سپ یدردنوک. دج
 داب رق ندنفارطا لد“ یدع ردلاو سا جدر ماما هک هدروا هل وا

 رداکد صاع ورع یشک تاک, دتا لنو كنس ماطیا رای دبا توراب وو

 كصاع ن ور نی راومهانک هن ع هکیدرداو ىدا رارف رگبن ورع

 (فحراخ هللاداراذورعتدرا)مداید یتساوالوتتمهل برض كنب رغ ||

 كلو واعم هد هند صد ویدرارب د ی مماعذجراخ هصخخت نالوالوتتء و ۱

 ردرلش٤عد بودا رب رەت هرزوا قاوا ماع ی كرب نالوا لیعم 3 ۱

 هک ر دتیارر) ید ایوادص تانامن هللا دبع ندیادصق نیاتف كصاعن ورع

 عولطاب نواک دج ٥.د را عا a هلا یر لء نيمو ارعا ترضح 8

 هلاحو یرلتسود كلر تحلو ا یدرواوا لرغشم هتدابع كد هاتف و کک
 ر ةو یرلنتد كا تیالو هاش رل دتا هنن رار رب بواوا ملطم

 ه-شیدنا ن دکع “را ترضمو بار هةن رش دوجو كترضطواو

 یتلاوحا كتر طل وا هک ر دیجاو هع رزوا مزب ی دعا ر دقوب یاب و
 را هلوا ر طاح « دار طا ل دج م تعاجر ند زب رج ره نوریاق

 بایحاو نادا سد زا دا تسارحو ظقفح ندع د ک۰ یرضشواو

 نینااربسا هه رب یدررواو ارضاح هدنفارطا لدصسمهرزوا لاونءو
 توروک ییعاج لوا ندا ر دي ڪڪ و لګ ٣“ ه رز وا دوه ه٥ روتسد

 یب رلتننکو مسا بور و باوج ید را ازمسرامک نس هکیدروبب لاوس
 تیلصم هو رس رانا 4 هدنو یدتا ترض وا رایدلبا نایب
 ن دکر اند كن سرب نیم ولا مات راب دیا رانا نسرروط ن وا

 یس تولک هبا راوب ر “رھ هک زا ن دس هلج كرات سود لنزوطد

 نافآ ی دا نرضطوا زر دا تن ص نددادص و داسح 5 :

 'رسردیا ظف> یم دیضارا باسآ هسخوب سر دیا ظفح یکد هب وا"
 ا چا هاب 3 یزامسا يا مب نيٽو هما اب رلد دعا رانا

 E دمو JAA Î قنا اہ دا طفح هجن یہا

 ه د-يهز یور هعقدالوا مکح ن ږلاعآ ی تا ترض وا هيرا

a7رلپ دشا یمات مال وب باحصا نوح زاوا رعاظو حاس مارب  

 هک ه درلنوک لوا هک ردلقت ) رلب دعا لر" یسارحو ظفح لوادعد زم

 یدل را دز د ۳ ا یر هب دا هش زود نینمواارمما تر 2ح
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 هللا لوسر دصک وب نسحاب ی دتا هع يلدا هللا یر ۵:سح حاها

  هلالوسراب م دتا ن یدلوا رهاظو حاس اکب سو هيلع یلامت هللا لص

 هکدرویب ترنضطوا ر دشعسرا رلءاراسبنا رک ورا هب نادتما اکب

 كرکب ن دن رابه رانا ی یعلا مدعا نب تبا اع د دب هراثا یلعان

 ليف طاسء دن رزوا رانا یردب ندنر و هلا قرشم هللا تیر

 ہ د هک ضعب) یدلوایل یکیدید بواوار هاظیءامدرلا كنرضح لوا |[
 نسح ماما دق ء نوک شب ندشداهش نیو ارا ترشح ریدر دسر

 ۱ ییانو ارلیدع رانا یدک ن وک جاق ندا و هکندروپلا؟وسندنس> ماماو |

 ترمطح م )زاهد ارم ید ن ؟ شی ید ترضح لوا ید نوک

 كندنم و ارمما هکس هکک هبنشود ی دتا یس رب ن دنراهب راج كنتولاربما

 یدتا بودا لا ههقب رش نسا ه دتف و لوا مدرک ودوص هالا كرام

 هدرانوک لوا هصءاا ر دک رکر اهدا ناصخ هلع اف یعساح ےہ دصک و

 تک هس ی دتا رودص تاک قوح لاا كن ول ن دنر > لوا

 هکر دلوا ( مالک ص لم )ر د_ثلوا روك ذم لیصلا ىلع ه د هطو دا٥

 تیالو ترضح یلاع لوا یدابا روهظ هیضقوب هک « دقو حلوا |[

 هکیدرویب يهالارخ [یداوا ادیبددر عونرب ه دننوکسو تکرح كابن |(
 هتف راقم كرلتسود سا زالوا ناف نداضقو ردق و هراح ندوع |

 ا ا نده تداس ییرلبا رضمه مرع تورپ و رارف |

 ه دنرزوا یلود كتر طط وا رازاق نالوا هد نلوبا مه لازم نکیا هرزوا
 بوج ر ۵لا یسا رب ند راراکتء دخ رلب دلدا ناف و داب رد توروط

 یکیکح لا ندرلنایدتا نینیلاربما ترم یدروا یززاق لوا بولا

 ند هر نوجو رردیا دا رف بودوط یک اھ من: ر دمررک هحون مب رلنا

 هتک رح یدرژردیا تصرف زاهتنا هکنوعام چو! لوایدوف هرشط نە دق

 مس نیا 6 دٴاقوط هتساص ع ی 11 مخرب هنرضطح وا ن دارو تواک :

 ترضذطوا نراقم هجنز لوا ی دروا میلقرب هنشاب كرابم یخد نوعلم
 ندا رقا ی دجاق نوعلم لوا هرکصتدنا ( هیعکلا بر ترف ) ی دا ۴

 یدردنوک ه24> تالام بودا لق ینا بواوا علط» هلاطوا یسیرب |[
 دناوک ار دصک نوعلع لوا ه ڪڪر داوا جد تباورر و ( |

 ندسدعآ اد, ند نکا رد اوا حابص ی دتا رارذ 1 ک هلحلفوانق ه دنلا بو
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 ی دیا نوملم لوا نسی نس هکیدتبا لاوس بولک تار اکا صر
 ناروا جنز هننّولا مما ابلاغ ی دتا صك لوا مج ٥ن نجرادبع
 یراج یساک عن هال نکل ی دتسا كع ا راکنا ن وهلم لوا نسنع
 « دصس ناشک ناشکب وئوط ن داد رک یتا صح لوا سپ یداوا
 لوم ےب نس ادخ نعد یا یدشا نینءولارمما ترنج یدرونک
 كمرکو فاما قوج لب ی دا نوعلملوا ك دیلک» مناس>او تفطاع

۳ 

 ل دتبا یتکر حوب هکب دلوا ثعاب ےک اکسان ی دتا ترمعدوا مدروک |
 ماست ههملا نعل یتوعلعلوا سپ ی داب وس ماقلاب ییارجام نوهلم لوا

 ندب صر و کب دنا لق یا مسرواوا توفرکا ید روب و ی دلبا

 لاو ر دش ەر وا ترم ز اکب لوا د ڪڪ یکم روا هد ا ز

 راد دقاب ه-ثد او راد دتا لتف ینوعلم لوا هرکصن دشلاةتنا كير ضلوا
 ی دالا رات صو قوح همارک دالوا هاش هاش نرضح هکر داقن )

 هرئصت دنیفگ: و لس غیب مدیآتا>ر نوح ید هتسح ماماند هلج لوا

 لوا كنوبات لوا نکیډ وق هتوبات لواقب ر دکرک هسلوا مضاح توان
 هدناکء یف توبات لواو کینوط فرط ا ر دشاووط یبناج"

 ر دکرک هساوا رهاظ شاطر « دلعوا رک زاق یتیمز لوا هسر دنارارف

 نینمولاریما نوچ نکیدا ربار هلیهزیع ربقو نکیدبا نفد هدارا لوای
 یها ارارمسا ناججرت هکیس ء دنخرف ناب ژ ی دلوا عراف نداناصوووب

 ه یتادواح ناه ج ندیناف ل اعوب تواوا ماکت هلا تداهش هیط هلک یدنا

 كناضمر هکرلیدتا هئاطرب (نوعجار هدلا اناوهلانا ) یدلوا نامارخ

 د هفرفر و ی دل وا لصاو هح تجر راوج ینوک یج رک:

 ردو ل وق نالوا حصا رلی دید ینوک یج جوا یی رک:
 یدال چواشقلایسمارکرع تدم تترمضطواو

 تالاک كرمضط وا لاخلا هعیفحو -

 ندناب و جرش ىس اة
3 aR 



 زیر
 ۱ الا و رس ق باسح الا ٠ هصور هجر ر rE داطحا لک دق ۱

 ۱ مدارلا دلا هاب و نيھج ا مهلت لاما هنا ت | وطر نیدشارلا
 ۱ منع ى الا ةع الا لاوحا نایب ین اهم

 ۱ بم العالا كوللاو ۱
1 

۱ 

۳ 





 ډک ب ایحالا هضور هجر نم عارا داطا تسر هذ و

 هنع 3 هللایصر یضثراایلع ربمآ ت حل ۳

 ینالاح-ضبو یتفالخ ك. اضنراایلع ننسح 7
 دسر ندنیقانهو یتافو كنس> ماماترمض> ۷

 ینایب كن هدبن ر ندنلاوحا كسح ماما ۲

 یقانم تشسح نب نیدب اعاا نرز ماما یک درد 7
 ىق انم كند اعلا ن زند ماما یجب ۳

 یفانم كق داص رفهج a ھا ۲

 یفانم كفداص رفعج نب یس وء ماما ید ۳۸ |

 یفاثم كناضرلا یسوع ن, ی مامایح زکس ۳

 لاوحا ن الو ع وڌو هدنرارا هفبلخ نوح هل اضرا یوم ۰
 ءاضرا یو.نلع ید ماما یجشزوهط ٥

 یدو ن لک ن د نب لع ماعا يج وا ۷
 د2 ن لعن نسحماما یج نوا ۰

 ی دهلانس> دې ماما یک: انوا 23

 نایفس ییا ن ةي وام تعوکح رکذ 71 |[
Afلو لكندعن رک ندد هرس ثاماع ماما  

 یتافو كن هيم ن داز ۰

 یکیدلبا دهء لو یدب زا ییغوا كن هب واعم ۷۷

 ییاعتنا راد E ه وا١ ٥

 یاو اور مس صءد كن هب واده ۳

 یطاسا و بلغت دیزل ۰
 بوراو هی روند دد ص كنار ترضح نیس> ماما ۳

 یکیدلیا تناکش نر E تک

 یلبهعن اسهو یکی دلک بلئاکم ه-دناج نیسح ماما ندرارفوک ٩

 ی دا وا دیه هد هفوک كسم توردنو a .هفوک ۰ ۰

 ینددروبب هحو هفرط قارع ند هک ۰ كدسح ماما ۰

 دقو كءاءاو یهجوت كن هفوک ركشا هنس رام كاسح ماما ۰

 یتداهش هلئاس
 ق _________ ج۰ ِ س س



 یرلنادان ز نا بوتلبا هب هفوک یلومر لآ ترب لهآ لدعس ن رع ۸

 یکد ردتوک هماش ند هفوک ۰

۱۸۳۹۰ 

¥ 

1۹۴۳ 

۱۹۹ 

۱۹۸ 

۰.۳ 

۹۹ 

۳۹۹ 

 ۲ ؟

 یتددئاوا تاراغ كا ها. دم و یوالخ كريز نا

 یم وک كل هو اسم كح وک

 لاو>ا نالوع وڏو ك امزیب ورخ رات

 ییلس ت! ےر عصا و تع رع هماعتادحا ندا طو یل بارا كراع

 ج راوخا ن ء هقرازا ح ورخ ر د

 ورح كرات هدزرادد لوا بوک ه هفوک كعيطم نا

 را ید هان ناسا ید
 هدلصوملرتشا بالامن مهاراو یورح هرزواراسحم كرلبف وک

 ینیدلو رفط هدا زنرارما ۰

 ۱ يراق دالوا لتقف كنب رال اق كنس> ماما

 | لاوحا نالوا عقاو هدنرلارا هفننحدمح هلبارب ز نب هللادبع

 یرالاح ل امو

 یسهراګ هلا را ودا هجو ھن اح هفوک كرس ز ی تعصع

 ید دا وا لو لرا و ۰

 ینددالوا لنف كناو قفا ا هکللاد-.ع كف دشادعس ن ورع

 | یسهب را هلبعصءهدنا بو دیک ه هفوک كناو من تاللاد بع
 هدو بودا هرسصاص یرفز هداسقرق را صح کفکللا نوع

 یراک دتا هاو ۰

 لاو> |نالون عوقو هدیرلارا هورازا هلا بله م

 كرمب ری او بو دیک هن رژوا رب زناهنداج ۹ مرح كااط حاعح

 یتیدلوا دیهش ۰
{ok 

۳۷ 

۳-۳ 
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 یکیدنک a هسسهعا و هووک بواوا ربا هوا رع تالو ك>اعح

 رولوا ناب یورح كخرفی اص

 اب داوا لاله بواوا "قرغكبش

Iلوث 2 را یعیدلوا لدم هو الت >ا یرلفافنا كتهفرازا  

 عب دلوا ۰



 ینددلوا یلاو دلا بودا قرص هشالوناسا رخ كبله ۷

 یکیدتآ تام هجاعح كعشا نب نج رادع ۰

VEیسهمقاو كرلءالوا لو هدجاطارد  

 یی دلوا صب وهند زل غوا ناسارخد ال,بو دیآتافو باهم ۳

VYكناجرلادءع و یه هر را هل اجرادعبوراو هر هرحع) كحاعح  

 یتیدلوا مزه ۰۰۰ |!
 یسهتشذآ رس نالو عودو ها توراو هادی تك ا نا ۳۷۹ 1

 ینبدئلوا ان كنب رهش طساو ۲۸۳ |
 لاوجا ماارمس كذءشا نا نجرلادبع ۲۸۶ |

 یززرعادبعن رعو سواج هتم وکح دسم كکللاد,ع ندیلو ۲۸۷ |8

 یکی دا | بص یسلا و a لو ۰۰

 بواک r هنلوح و یییدلیادیهش یربس> ن ےل و ےن ل ا ۳۸۳۹

 یک: دنک هوا نوا ۰

 كربلا دیع ن رع ك هاطربه تو كاع و کالا دع نب دلو ۴۲

 ی رلو داوا ت وذ هل اک ر یس امد ۰

 یرعسل تاک لدو ۳ هل د و ۹۵

 رواواکذ یرخراناو یرگو ییدطاس تدم تاکالادمع ندیلو ۰۹۹

 یەم س یشادنرقو یسولح هنتطاس دئسم کاکالادیع نب ناولس ۷

 یک دردنوک هنس هر لوح ا بسم

 یتلدلوا یسآ و ناسارخو قارع میاد رب ۳۰ ۰

 درب یدنک یزب رملادبع نرو ینافو کاملا دیعن نا یاس ۶
 یکب دارا هد 4 و و ا

 یسولج هتفالخ دسم لر زعلادبع نب رع ۷

 ن دنءطو بسهیاضت رلایسع هدنرخآ هبطخ كز نملادبع ن رع ۹

 یکیدلبا عثم هل ه> و نس>ا قلح 991

 یکیدلبا شح یھ ٥ند ۳3 لب رعل ادمعن رگ ۳۰

 ن الوا یراح هكا ايه تبدوش ندد راوخ هل ر عااد. د رگ ۳۱ ؟ ۱8

 یاب كلاوحا ۰۰۰ |ا
 aaa aaa ؟.ةك ۰

 دیس بن تاج هم دش شط اوس ساب: یوم ن ےک سعف کھ - > چ کک ی جسے وس مک نح اه . سید تاس سج ےس ےس ج



 || یاب تلوحا ضبب نالوا تا اک ویافو درب رول مس یر و
NT ۸۱ یاوحاصءد كناویسوا> هتدوکح ۷۷ تاکللا دو ندید 1  

 یتیبدل وا ۰« |

ersد-6۶ لوده ر ییاشه یش ادنرق کلا دسع نيد زن  

 ی افوو یکید-ایا ۰

 یسولح هتوگحدتس» یک. اد-,ع نی ماسه ۵۵

 ندیعس بواوا دیهش هدئس هب راس لر" كهالا دبعنب حارح ۷

 کي دانا ناشد ر یارارگشل یشرطا ورع ۰

Aبودا ول اع ةو اھ یی ن دری ل یع ماما  

eیکیدلیا توعد ه-ع- هب ودنک ياخ  

 «al ة2اکنا بواواق الم هذن رظ و ہدھاک راکش كدا ۳۳۷ |

 . eeیس هرو او ۱

 یرسصء؛و ینافو تاکلذادسع نب ماسه ۰

 یاب یاطاس كکدلا دع نب دماو ۶۱

 ینیداوا لوتقم ك > نب ییسع نبدب زن یه ۳

 روئاوا ناس یلاح ل ام راس نب رصف ۳۵۰ |
 روناوا ناب لف بسو ییددلوا لوتعم لد_او ٥

 یاب یرل:مسصعب كدیاو ۳۸۸ |
 یاس یینطاسل دءاو دز ۳۹۹ :

 یاب یفالخ ك دیاو نب ے ھارپا ۰

 | درا ٣ا ناو رماکا هک قنطاسكناو رم نیدمح نب ناورم ۱

 رد ها یب كواه رخآ را رد ۰
 ی روهط كنه و اعم نب هلادنع ندنلسذ یضنرااییء ۳

ror1 بوزاب بوم همس وبال د2 نب مهار |ندنلسا كه ابع ت رہے >  

 E کا ناسارتت ۰
Corیدک اسار نوا ت وعدو سڏ ثناسعوبا  

 یلاح ماجا رس كماش»نب ناعلسو لیتو تاک اهط

a eg e a aa 



 یرلک دا راهطانینوءد كرلعامع هدناسارخ ۷

 یکیدابا لنف یب ینامرک عیدخ كرایس نی رص ۰
 هب رات الو سرا كەر واعم ن هللا تیع یدل ین رلا نسب ۲

 یلاح ل ام هدعب و یسالینسا
 یراجورخ هدنءدالب كنه ن هللادبعو نجوبا ۳۰۳ |

 یرارف كرا س نب سن بوک هنب رهشو ےہ لسم وبا ۳۰۵ |
 دن و ناج رجو سوطبو دنا شرج ارا ی هبط 2 هوا ۷ 0

 ٍ یگید ردنوک ۰

 ه وص كَ هطد و یسا رحام لدو اد نی دز هلا و 4

 یتدداوا قرع

FYمون اےس سابع) اونا یهادن رو یقداهش اد ابع مره ماها  

 یماضقناو ضارقناكن ايناورم تاودویفالخ ۰۰۰ |
 هراس هللا راج ناو رم كنسابع ىلع نب هللا دبع ۳۷۰ |[

 یرافداوا قرغكن رکشاو ییا زها كناو رهو ۰
 یی داوا لوى كرا ناو یخ ۹

 یتیدالوا سس كانا قلتهوابرقآ تولوالوستم كن هيءاىب ۳۸۲ |ا

 یکی دلا لق یب همم وا كح افس سابعلاوبا ۳۸۶ |

 ینبداوا توف كح افسو یکید نک ج كنیاسارخ وا ٩

 یایب یف الخ كروصتم رفهجوبا ۳۸۸ |(
 یکیدتبا تفل اخ هرفعج وبا یس هداز ردارب كنيلع نیل ادبع ۳۸۸ |

CE 

 ینابب ید داوا لوتءم دند . قلادروصتم كاسوبا ۳۹۰
 ۱ یلاح ما جناو ییورخ كنیسوج دانس ۳۹۷
 ۱ ی ورخ كن هدنوره E . رزوارة جوا ۰
 1 ید دنلوا اثب لدا دغب مالسااراد ۲
 ینالاحوتاگ ضع و یتافوكروصم 1 0

 ینایبیفالخ لروصام نیبیده» ۸

 یراک ءاهتناو یل اح تعدر كدواد نی بود ۱
 یتربس ورانآ صءب كنا و یتأفو كنید ھم ۶

 رو وآناس وال لند دهم نب یداهایسوم 41٦

 ردلوا ؟ذ یاوو تن داه ۸

 7# کک ےک ج

 گروه یر و ی



{TEیسولج هنو الخ و كدشرنوراه  

 ۱ یکی دلا مس ۰
 ینا ی كئاصم نش رباهرلناو عرب ند هکمار لاوحا 7

 عفارو یتاقو هدسوطو ی۶ رع هس وطو ناسار+ كوراھ ۳

RS1 یحورح كيا  

 یراح هدنرلن ن وم ام هل !نیما یرالغوا هرکصا دت وف كنوراه }°

eلوحا نالوا  

 كن اجرلادبع ه و بودا ر دغ هرهاط كن رابنا نجرلادبع ٥

 كماویهجوت هرگاه رز وا دادغدل رهاطو یعیدلوا لوتعم ۰

eیتیدلوا ل وتءم  

CENیکی دلبا دهع لو یاس و نب لع نداد ا ا والخ ا  

torی“ ۵5 رفتم تاناک->صءد و یافو كن هوا نوع ۳  

 یفالسخ كن ورا ھن , د هللاب هود 2:۸

 ِ ین سلا وا راستق رک هنس هس ل ا۴ا ی از لری كباا ۸

 یرانآ ضعلو قاوو ك لرصععم ۱

 یک ال رخ لیصتعم ن نور اه ند هللا = ا

 یامس ضع كنا و یاف و لاو 4

 یاد یفالخ كهللا لع لک وتم 0
3 

ص») و یاد لوا لو-ع» كاك وتم
 ا كو رفت یایاضف 
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  4ی راد كاک و نب هللاي رہ جالبه

  ۷١امت تك :واصوا صمد و ی افو دل مصاتسم 3

  VEلد صاعد ښ رع 2 ۳ د-> هللا نب تویی ۴

 یفالسح كاك و ن رد ردە نی دمع هللا تعم ۰2۷۵

ENیرلو د:)وا لتقف هرم *او ولو كوو  

VAیقالخ كداو نٍب ده هللاب ید-ه1ا  

 حوا یرلد رس صع! كند:هم 4۹

 یتفالخ تااکوتم نی رفعج نب دجا هللا لع دقه ۰
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 E رارم> یرلکدردلوک هدصض:عهویرل,هذهرادء کان دطما رو

 ترس صد و ینافو رڪ عم

 یفالخ لد طتعملا ندجا نبىلع هاب یکم
 ییفالخ لد ٦وم نیدجا هللأب ردتفم

 دا هش ل> الح روصم نر نیسح

 هب كرد عمو ییدد:اوا وہ ها رش ۳ بوناوا ملخ كل رد

 رسو فاسصوا صد كاو یییدلوا لوتعمكلر دتەم

 قوالخ دص نب دم هللأب رهاق

 قفالخ كردن نیدمح هللاب یضار
 یفالخ لر دفع نب ھارپا هاب قم

 قف الخ كايقنم ىلع ن هلا دبع هللاب نکنم
 قدالخ 4 روح ند » لصههللا علل 9۰۵
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 شفا كهرط» نبع ركلادبع هللاب عیاط
 فال كردنه نب یک آن دج ا هل رد اق

 عیفالخ دال نرو ها مابا

aیفالخ كهالا ماد م ان هنلادبع هللاب ید  

 "فالخ كهللا يدنا دج انا ما

 الد لر هظتسم نیلضف هر دشرتسلا
 یسهب راح هلا قوس دومحګ ناطاس ل دشزنسم

 یفالخ لدشرتسم نب روصتم هنلایدشارا

 یفالخ رهظتسل نب هللارمال قتلا
 ی الخ كابقتم دم ۰ نب فول هللاي دخ” بیل ا

 ی الخ كةس و ی ها ر یضتساا

 ییفالخ كن ا نیدجا ها نیدل مصاسنا
 یفالخ لرمصا نیدمم هللأ رهاظاا

 یفالخلرهاظ نیروصنهللاب رتا
 ۱ قال ال رے ۰ هللا دع هللا معنا
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 درک و هلآو دج هلخ ريخ ىلع مالسلاو ةواصلاو # نيل احلا بر هلن دا
 دوخ یهاب م دن و یهاس دبعوب ( دعداما ) ن رها طلا نییطاا

 یاب ر نوع هب ولذ ترفغو هب ویع ترس ۾ داز یلکب رهتشلا یواسنلا

 ندیسراف ناسا كنسنانو لوا دصةم كيابحالا هضور باتک هلا

 یس هجرت ځد كن دصاقم نالق قاب بولواقفو» هنس هجرت هب یکرت ناب ز

 یس هدصعتو سسع ندنادلب نالوا یدوجو ناظم هندصق لیک
 هلفمالوا ادیب رخ ندنلوصحو را ن دندوجو نکل بو دا ماهاو

 ۳و دنافم ع ا ت ویشا یکیشلوا سو اه ن دل مماع لوا
 ه دنخرف تاذ یوطانا ر دةيلاع ر دص ه دنرخاوا كن رخ الا مد ر رهش

 ترضحلاع نادارابتعا لیصدتو راذغ*ا بسک هلصاصتخا هننافص

 یراماجهآ فطاو مادقا نسح كس رات طح ی دتفا تعم اسو

 دن هجر یلاعت هل دم بواول رفط هثلا دصءم ن دروک ذء تاتک هلا

 ليج لاک ی رایءاس مسا كند اس بحاص لوا ر دشل وا قفوم

 بوالوا زارنحا ند رصد هلل ناسل نوح ا مارتحاو عظعتو ماركأو

 + رخ ۾



 | مانبامم) ر دشاوا تراسشاو اا هش رلیمات مت هلیماهوب كتتس>ریم
 قشعراکب و ریس دش ۴ ندات ناھ هود لاخر هک قا ) هنيا دع

 | تسنامههلات رک دراحان # اب ز هداتفا هراصب وج درز دش # نایم تس رب

 ۱ میج ت اه الان ی E هاش لوطد نیاسلا منم مهلا ۶# ناسه

 أ نالخوند Es رظن هیجوت هرةحر اود س هاب رقاو هدالوا

 | تاطقس نالوا مقاو هکر دلوم امو عقوتم ندنراقالخامراكم كنب رقتونف
 أ لادن هغمرو لج هنعگ لح بوروب رظن فرص ندسشاوفهو
 قیفوتلا هللانمو راهلوا روج ًامو باثم

 : دج بابحالا ةصور باتک هجرت نم تااقلا دصقملا

 | یتاذنا یردص كل رفد هکیدیشنلوا تراشا ه دیاتک ٌفمدقم نوج
 | تلاضترااع نیلامی ردک رک نل و شیارآو چ زهلب رکذ رنج
 || لا هرزوا قفو نامزو تۆو یاضتفم هذبترب ندشالاس ههجو هللا مرک

 | ناب و طس ه دنالد كددناررزفد هلرس هطساو طاترا ت دشو تبسانم

 1 راتفک كن مضط وا نوا قوا یو هر هدعو هدااح ییدعم داوا

 ٤ هسلوادارباو رک ذهاکحاقرب هدماعم وب ردراوهاشرد كشر هکندنراب رهوک

 ترض وا هکر دو ند هلج لوا ردلک د دی! نا دمج هدنرظن تربح باب زا

 | باذعاهمارحو باسحاملالح ءانقاهرخآوءان-اهاوا دلا) ردشهرویب

 || اعد رقفانمو نتفامف ینختسانمو مدنا د ضر نمو نما اهیف خم
 || یانعكءاظتنا رهوک مالک وب (هنعااهیفرظن نمو هتاف اهاعسنمو نزح

 | هتف رف هملایفا کلابند هکر دکر ک لقاع درم هکر دلوا یسبب اطمو ییزال

 || تفشم یسادشا كلا هک هیلوا نورحو موم ندنرایدا تویلوا نوبغمو

 | كنمارحو ییاسح هدارج زور كنلالح كناو رداضو لاوزیساهتناو انعو
 || رولوا رورفهو نما هلوا تسرد نته دناهجو هکیکره ر د راو یباذع

 ه هتف هلوا نغ هکوکر هو رولوا نوزو كانغهلوا ضد رم هکیک رهو
 || ندنعاتم ناهحو کیک رهو ر > لالعو نزر > هلواربعد کک رهورشود

 1 الناز ظذ هاد هکیک ر رهو رواوا رو ع6 واج تدنا تاع زد عیب هتنشوب

 ۱ کردند هلج لواو) رواوا روک ندنکآردا روما بقاوع رص هدد

 | :ولصااو لرمشلا نم اریهطق ناعالا یلاعت فا ضرف) ر دشمروب
 | قالا صالخال ءالتسا مایصااو قزرلل اسد ةوک ناوریکلا نع اهدار
 E CC سا ساب تا E یا یی ی تا تا



 ماومال ةحلصم ینورعلا رماو مالسالل ارد داهلاو ندال ةب وقت لاو
 برش كرو ءام دال اظفح صاصتلاو ءاهفسال اع دررکثلا نع یهلاو

 (لسل ارشکت ةطاوللا كرو بسنلل اتصالا رو لقعلل اتص ر مخا
 هندابع قالطالایلع ےکح هکر دوب یسانعم واق كتابا تمکح تالکوب

 هلا ديحوت رون یب ولف رج كراناات هکب دروبب فیلکت نوصگنا یتا
 یلاخ لد "هناخات (تب) هلوا صالخ ن دکر شورفک تلط ںواوارونم

 :ولص ناجاو # اترا زار هناخ نار دو ماب # یب ات ر اغاز

 تباغب کریک بیع نالوا زوک یه ه دنتعیبط كنموم دبع هک ردنوصکت ۱
 هکر دلوا ت>هدنتنضرف كناکزو هلواصالخ ندیعلوا ر دموهذم
 هکر داوا تکح هدننیاکت موصو هلوا ح وتفم یراومققزر هدابع ءارقفات
 ناجناو ردن دت ھج نیم ند تد ود ج مازااو راهلوا زاتم رالوق صاات

 تابار بولوا عفت رو یلاع مالسسا مالعاات هکر داوا ه دناف ه دداهج
 كالم ماسظتنا مزلتسم فو رحم ماو هلوا ضادو ن وکن رس رفک
 یاسا كصاصةور دتهافس لها عدرومنمبجومرکنع یهنو ر دتلمو

 یدسنک كالفع یمرح كرخو ر دن وعساوا ظوفحو ن وصم كرلناو
 كرتو هيلا "میع ن د رش یرمخو ن د دب یکینات ر دن وساق ه دنرارق

 لواو ر دن دت هج لسا رکن هطاوا كرتو ر دن وا ینایص بسلانز
 قاخ نعد ( لذلا ین لذلا فوخ نم ساتلا ) ر دشهرویب هکر دندهلج

 ررروشود هفاراوخو تلذم نب راودنک ندنفوخ قاراوخو تاذم ملاع

 مندو تانسا ل عو داءلاركذ نمل ی وط) یدروب هکر دند هلج لواو

 مو هک لاح كنشک لوا ردشوخ ییعب ( یلاعت هللا د اراب یضرو فافکلاب
 ندشاعمو هلوا نوحما یورخا تاب وثم زارحا یلاعا بودا رکذ یداعم

 هدارا كنالعو لج قح ب و دا تعانق هللا یرادعم تاثک هو نک

 رکاو لقعلا ءاغلانغا) یدرویب هکر دند لج لواو هلوایضار هنکحو

 ندناک و( قالا نسح بسحلا مرک او بعلا ةشحوا| شحواو قمل ارةقلا
 هتساریب هلا دشر ةلحو دتسارآ هلا لةعرول ز هکعک هکردلوا دوصەم

 تافص هکر دیڈک لوا یر سلفم كءلخو رولوا کر نغ كقلخ هلوا

 كنا هلوا هداب ر يکلدنس دوخو ترک لوک رهو هلوا فصتم هلتفاج

 نسح یرکب كنهقطا سفن ت اکامو ر ولوا لر هداز یخ د یتشحو

 ۹ ردعلح 3



 ۱ رع#او نطو ةه: رغاا ف غلا) یدروس هکر دند لج لواو # ر دءلخ

 | غ هدت رغرادد هکیک ره هک رد)وا دارم ند هک ( هب رغنطول ای

 : ءا رق# كلا هلوا ال هتلقو رهف ی الب هدتطو و دنک هک یک لواو

 || ردشمرویب هک ردند هلج لواو # راردیا بانتجاو رفت ندنا هل یناقلعدو
 1 اب دنرظن نم“ دو تسود ن ھا ) لدح 1 HE روس كع )

 یرا ر 1 ف ارمان اک دودی هرس

 نادند ه دولاب نم ناج دنآهزراو ۴# دنکسشد نادنس شایشخ دیک

 چت نوها E و 7 لواو # دکب

 ٤ دی یر رس قورح ی ندکْا دی روم

 راندا دام ردروک ذم ه دنحرش ةغالبلا عب یرالیاد كراع د هوب ردا

 هعاصا )ر دش هروب هکردلد هلج لواو راز وسانا تعجام هیاتک لوا

 تصرف هکمروتک هدوحو یلعر هکیک ره نعل ( ةصغ هصرفلا

 لامها a دایص حک یب ولطم لوا تورو: ها توو قلل ه.6۶لواو هل وب

 نیعلو تح راو | رسو رکح هصعو عینک لوا هز سوک لساکتو

 ۱ سپ هک و راد شون # دوبن عقال هکراد هکنراکرد تقو ( تب ) رواوا

 یععا نم ) ر دشمرویب هکر دد هلح لواو # دهد باره سد كل زا

 | ذب وتلا یطعا نمو ةباجالا مرح مل ءاعدلا یطعانم اعب را مرح اعب را

 : رکشلا یطعا ن ںی و هرفعلا مرگ م راعختعالا یاد هو لوعلا مر 21

 1 ترد رلهرب و ییفیقوت كەن د ترد هک هسیکر ه نعل ۶ دان لا مر

 حوت £ ن دتاجا هلوا قفوم هیاعد کره یر یازرا اکا یی هتسا

 ر هک هکر ره و ا بص ن دلوف هوا قوم هرب وت کیک 9 زالوا

 ٠ ییاسا هک كء ۲ رهو ژزاموق مورخ ن دتر هییارا هیلشعا ق > لر افغتسا

 1 قادصم كم الک وب رولو صاصتخا هلا ءایعل رب نمهلوارکاش هل عر کش

 1 هدرافعتسا و 3 مک به ییوعدا 3۴ ردشارویب داد هکر دديګ نآرق

 اروفغ هللادح هللارفغتسو مهسفن مطب وا ءوس لب نمو # ردشارویب
 ییادعنا مع رھک ناو ےک دب زال عر کشم % رد ڈرو هدرکشو 4 اجو



 ءوساا نول! ن ذلل هللا ىلع هب ولااغا ۴% رد شار ود هدب وو e دد سا ١

 ۋاةدص اق هللث لژادعاو هثلت لۋاةدصا) ردن مر ويب هکردند هلج لواو
 كق دصو دعو لودعلو ادعاو لو دعودعو كن دص قددص و کلش دص :

 د كنع“دو زرا رفت حوا كرلتسود كاس ندد ) كودع یادصو

 ید یسار و ردکتسود و لوک نشر كکر رلتسوداما ردرفن حوا

 کاک راشد اما ر دنعسد لکزسد جد یس ر 9 دیرسود تاکتسود ۰

 ید یسلر ل شد تاکتس و د جد ید رت و دکنشد ودنک یس رب |[

 نانم دف لرو تاب باب لجر يع دس و] هل لیقو ) ردیتسود كد

 ندنرضطواینع ) هلجا هیت أب ثبح نم ههجو هللا مرکل اق هقزر هیتأب

 یتسویف كن هناخ لوا بودیا سوبع ه هناخرب یصخ ر هکریدتالاّوس
 نادرگ یینفو زولک ند هر هر ودنک قزر ترص وا ر هسایق دودسم |

 قزر كص لوا هکیدرب و باوج ههجو هللا مرک ترضطوا رش را |
 نسحاام) ردنمروی هکر دند هلج لواو ۴ ر ولکندرب یدک كناحاک |

 ىلع ءارعفلا ریکت همم نسحاو ىلاعت هللادنعال ابلط ءارقفلل ءاشغالاعضاوت

 هکر دلوا یس هصالخ كنالک وب (یلاعتو هناصس هند ا ییع الاکتا ءانغالا

 ندناو یرلا- عضاوت هاب و ردوا رعو كناشغار ا توخهت :

 هی انعا كنارعق یسات ندنراداهعاو لکون هندنا نع كام کال هردکر وح

 جددا هرکصذداةط ص1ا د هکر دلک د ن همواع با را یرلمهکآشاب

 دع بتر یلئاسرو عاصنو بطخو مكح كلاو رداضن مع اصف

 طعم نیلاو كربلا رع درک حاقرت ۳ دم اعهچ یا ردرکا ےل د اص>او ۱

 5 د شوب ریطسا مرو 9 رګ

 د دنعلاعت هللایطر كنسح نینمؤملارما ترضح #۴

 ارزو نا ی رک, دالا ضب و یفالخ #
 هرس هد كرام ت 1 هل ع یلاعت هللایصر نیس ماما نرصح

 ۵ د از كما ههالالو-سر ترمص> ۰ دا نالوا و _یهعیج

 نوکر هکر د را2 مروتک هللا م8 حر راس ءےإع ی دنا کر هراس

 یھت رم ىلع هدنتفالخ یادتا هنعیامت هللایضر قیدص رکب وبا |
 ناییص یرظن ارکب وبا ی دارر تک هرب رب رادسوک صمد ل داڪڪاو

 )۹ ا 3
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 ۱ رکی وبا راث وا نو وا هل ایص هکیدروک یدلوا شود هتسح ه دنسارا |

 ۱ هدانز هايد ال اما نس نسح ان ید ابو وق هن رزوا یزو هوا بون وط یا

 تولوا مسلم ندزوسو ههحو هلل ارک ىلع نسررکب هر لع نسهباشم

 ردنراوودیسو ردیعت قلو رد دڅو اینک كنایدلیا قیدصتیرکب وبا
 ردشلوا عقاو هدنفصتنم یناضهركنس هنسیهچوایللا ند رحه یوم کلا و

 | راوج لع نینموااریما نوح هک ردا تاور یادم ءالعلا ویا ظذ اح )

 | سان اما یدسا نویج هربنه نسح نینم ولارما یدشرا ههح تجر

 ۲ راناک مدقم ندرمس هکیدسنک بوقیح یشکرب ندنزک ارا ریس هصک وب
 ین كنا ید رانلک ہ رکصذ د رسو ی دیارلشم ام روک یتلثم كنا
 یلاعن هللا لص هللا لوسر هکیدیا یشکرب یشک لوا ردک رک زا هسمروک

 كلا هسروم نامرف هنعمقو علق كلا ودعو نایفط لها ینا سو هيلع |
 تنواعمو تقف ارءاکا ندشناج لوص لیاکیمو ندنلناج خاص لیاربج

 | ینک لوا یدرمود ورک هک دم زس وکز ون رفظو حا یدرا ردیا
 ۰ یدیعشعا تافو هد دهکلوا ناری ی یدو هکیدخا تافو هد ذآ رب :

 | هد دمکآواو ی دیش ج ورع هناعسآ هد هجکاوا م رم نیا یسیعو
 | درب رو یاناّضقنالواعقا و هددهک یکیدتا تافو كناضل رم لع ن

 هکر دروطسم مد نکس ضا ) یدلبا نام ورکذ هقلخ هد هبطخ لوا

 ٠ عداو رکصذد ادا ی اک و هد هءطخ لوا ی رلتعیب هرم وا كەلخ ۱

 | قاح مدعم ندرب ره هد ه.ط> لوا یتا دهم ول ۵ د تک ضبب و یدلوا

 ٩ تعد اتم لرانح لوا هک دل ودرپ ادتاو یدبا راذعا تعب هر انج لوا |

 : ن سدقیدلوا اف دیداعسو تاود لوا بو وہ تسد هننماد یتەداہ و |

 || سق هدتقو لواو امهذع هللا یضر ىدا یراصتا هدابع ن دعس |
 || رخ ترض> تنسو العو نرعادخ بانک اکس نی ر هدیا تعب هکل دید

 رلتاو هراقلا ع یدت | نسح نیتم ومل ارما هلا ا!دعالا ىلع د اجو هناا ناربلا ّ

 | هڪ سەل ردلخاد هد اعط صا دج تاسو ادخ ناتک داهح هئلاثما ۱

 ۱ هک رلب دعا ل الدتسا قاخ ندنزوسوب كماما ترضح ردقو جاتحا

 عازب هلا رلفلاخم كلوبق لها نمحا خارج لواو لوت دید رون لوا
 || ترضح نایتسییان ذی واغم نوج ردقو ليم هلاتفو برحو هلادجو

 | ثعیب هنسح ماما یدیشر داو كم الخو ن دنس هعقاو یتوف كنياع
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 هنن ر هدهاش ۵ یرهف سد ل لاڪ“ یدلوا زاد رخ ندنرلک دشا

 نوعا قارع كلام ریس هلارا ك شّقا یسب دنک بو وق ماعم م اف
 ب واوا علط» هلاوحاوب نس> نیما ربما یدلوا ناور هنف رط هفوک

 نجرادبعر دالردیاهفاسه یطوی دقیح هر فط ند هدوک هلارا كم قرف ۱

 دعس نا نندفات یدرو- نامرف هدعضوم لواویدروس لوزا هلګ "رب مان ۱

 كن فوک معا نیا هلوا رکشل ةهدقم هلا ر ادمان راوس كب یکیا نوا

 لوا ی دشربا هتنادم نسح نیم ولاربما نوح هک رد روک ذم هدنخم رات |

 هیلبا تح ارنا یرلیشاوهو بک !رهات یدروب فقوت نوکر هدءضوم
 هب یراب بانج ) ه دنش رش سل هدقدروب لاعرا ندعهضوم لواو |

 لوا اکپنس سانلا ایا یدتا بو دنا هداشک یتناسل شیاتسو سانس |
 ۱01 نو قفل اک ہد کچو عص هک رکی دیا تم هلطرش ||

 ت م هدلاعو رد هدلاک هحرد یرد كلا هکن وع ادخ

 قعل و درفرب كد هن رغ ندنق رس كالعو ر دقو موادعو ضعب هلا

 هلو !شل وب لوب هع رطاخ مب كل هدرزار و تهارکر ب ندنا هکر دلکد نکم
 ندنوادعو ضع ردکرواکوس تمالسویماو تلاوت ج هدعاور ےن

 هلا هب واعم ترضطوا هکر اد دل ندننوعصم كتكوت قلخ (مالس او

 هکر اب دع | هن او رهن طرپندجراوخ  دکر که سبا تفالخ لر بودی | لص

 هکیدشربا هیدبن حر. یبضخو ظیغ كقلخ هل و یدلوا رفاکیشکوب |ا
 بول هراب نس هماج نالوا هدننک او راد دا دصق هنسح نم وألا ربما ||

 دتعب یرلکدتارکشل رنک اورابدلا بوکحیطاس) یغیدر وتوا هدنتسوا |

 رها نوح هک رد روطسم هد رات یروئید ةقشحیبا ) رلیدلوا ناشد ۱

 ارع مرع یدشرا هنععس ك هر واعم یربخ ییداهش كالع نينموملا

 نوچ یدلیا لاسرا مدقم نددنک یرماع نب هللا دبع بودیا برع

 ند هفوک یدلوب فوفو ند العمو هذع ییاعت هللا یضر نسح ماما |

 ی دلیق تم ۀهھجو ی هب راح هللا یه اع نب هللا دبع ب وة يج هرمشط
 تاحتص كنقلخ ی رک-شل ی دنک هدک دش ربا هثفارطا نیادم نکل |

 یدلدا هدهاشم یررتا عاتماو تهارک ند هب راو كح هدنلا وحا

 كلب سانلا یا یدشیاهد هبطخءانا نودیااشنا هغیلب همطخرب ءاش اکا

 نامو ردو قم ققوط نیک هنالسه رپ یه هد ورد مش هک كلوا هاکاو |ا

 < ندرس



 برحوكنج هکمرو هدا هظحالم ن و ردوب مدافثعا ید ندرازبس 1

 ا صع ل وا ن و ی داوا ادبددرت هدن رانورد كاع ا رک | هدش اکترا |

 : ندانح لوا مدا ییلکدیب هت ج نیا یرلتءبط یالخ هملخ 2

 | ءوبا رفک اک نسما رنک ) هدنراکدلیا عاقسا حراوخ ضب یرزوسوب |
 كان لوا هغاطر ندرلنا ںوہہا اتکا جد ھلکنو و رلیدید ( هل |

 بویاراب یسابل یکی دیک هدننک و بوکج یی الصم *داج“ یت دروتوا |
 مو هکیدلیا ادن بولوا راوس هنت 1 بانچلوارلیدل اراک ل "رمستمرح |[
 نینمولآ ما بولک ی راول ق نادمهو هعب ر راردهدنف نادمهو هعی ر |

 مفد ندنرزوا كلا یتب سش كم وف لوا بودیا تیاجو ظقح یتسح :
 هداوب هدانا لواو ی داوا ناور نا أح نادم نسح م اماو رلب دتا |

 ی دوسا ههربق ن حارح هات ہک ےس , ندج راوخ ن کیا ۱

 ۱ یدروا زر دتشواب وا تان وارا ولو
 ردلوا یتوعاع لواب وشي را ناسط ی هللا دعو لظاح ن هللا دع

 | رصق نالوا هدنرهسش نادم تولوا نالاو ح و ر بانج لوارااد |

 ندجنژ لوا بودا ل اشا هتسطاههرلحا جو یدرویب لوزا هضیبا :

 ی رلکدب د رابنا مقاو هدیح او لوا هی واعع هد اش ل وا یدلوب ا |ا
 1 رگتسعرس ندنفرط نک نینمولا رمما هدف رطاوا تبوشریا هتالو |

 هلتءاجرب ماع ن ها دیعو یدابا «یصاحم یدعس ی یک نالوا |
 زا هب و اعم نی ق ارع لها یا ی دلا داف تولک هخ ۳ نسح ماما 1

 : هر راح هاک رس مدوصعم هک تاک هرارا ول میس دهد كس شا

 | ساق هو امم قەدرد هدر ابنا هب راح هلبا رشک عج الاح هکلب ر دلکد :
 هد ب ور دشرا la ماما یگ الس مب ردشعا هر وا یدعسنا ۰ 1

 ند هب راحت هک رر و نیع هنکاپ تاذ لنادخ اکس هللا دبع هک "رس |

 | نسدیقا ىس هنسکودیرلناق كلرلتاواهدکناب رغ 2 اک بوداغارف |
 ا نب زوسو كهللا دع هأہس نالوا ه دناکر كنيح ماما نوح

 || تسد هلاتقو برح توارا یل وتم سا رهو مهو هن رللک وک |
 || ی دلک هن ادم نولود نسح نینمولا ما و یدالاق تو هدنروژابو

 یرلبا هرمصاخ ین رهش نادم تواک ریشه مچ ام ی هل ادمع نیش 1

ee 5 :یدلبا هكا یفععضو فوح كاكا ۰ نسح نم ء واا ریما  



{¥ 
 هنرزوارلاطرش حاور یفالخ ن هک در رو رخ ه صاع ن هللا درع
 ۷ دقنحوا) مدلیا ماف هند كن ه واعم یر اتخا ماعز بودیا كر

۰ 
 ط ورش یاد روب ط ورشم هتفالخ كر ت:ح ماما ردا یروئد 1

 || ماقتنا هرلنالوا مب ات هنرمضح لوا ن دقارع لها هب و اعح هک رد رانو

 1 ,OL اندو وا یرع درو مگ رک ت وا م ذخاومو
 هیودنک یبارخ هنسره كالو زاوهاو راهلوا

 ۱ eR سمو صوصخ

 | ندلالا تب هب و دنک هت سرهو هی وا ضرەتو لخ د ندنفرط هر واعم

 تایطق نان وا نیت هعساه یم و هل وا نیعم مه رد كي زو کا

 ر هیلبا عج رو لیضفت هن رزوا ی لها یماما ترضح هدنالصو
 روطسم قلوا هرزوا لاوو هروک ذم طورش ه دح راوت ضصءب )

 | هیابااص ینولد هاکناهک اترا هر ومهرد كس شب ندتلالا تد هفوکه کر دشلوا |

 كارخا وا هد هنده هتسره نجارخ كن راتالو درج نارادو اسقو |

 فرص هاف راصم یدنک یعلص لوا باتطوا ات را دیا لاسرا هنابکاخ

 هر واعه هکر رد! ر هیعا مشو بسب ىلع نینیاارمها مولا دعب ی دو هيلدا

 لوب یم هاملوا بس هب ر یلعالا یدلبا لود یر هزوک ذ٥ طورشوب ماع

 نوسعلوا بس هب ر ىلع ه دل ییددلوا دوجود كنس قحا بويعا

 ینیریخ هطاصوب ماع نا نوچ ردیا ی روند هغینح وبا ) ی دید
 ی رال وب تای ست ماما ترضح ھه واعم ی یو هاب ول من هب واعع |

 یم> یدنک بوزاب هماندهعرب هللا یطخ ی دنک بودنا لوبق هلا

 ط ورش هک دشا دا هظاغم ناعا هد هم ات دهع لوا یدل رهم لا

 یدتکه د همان ده علوا ر ماشاتیدروب و هیعایالخه هروک ذم

 هللا د .ع یب هماندهع لواو راب دلر هم هلا یراغاخ یدنکو رلیدزا ءرلعسا

 1 ی وب نسح ماماویدردنو هم ماما جد هلا دبعیدردنوک هرماع نیا

 هر واعم هلع هک وب یاوعص*یدردنوک بوتکمرب هدد نب سق بور واضر

 نوک OW رک تع زام هاکنا هک ردک رک ردشلوا عقاو هح اصم هدنتش
LE larدهد درآن جک بر  aiken Ku a aEرس شا هتک هد اس هک  aسم  Aدیو ۷  

 3 یدلو الصاو دهسقیس همان كر وا نو>ن درس هد لر 7 < تنم جا

A se TSتای و  

 یی رر كراک ییاویدتا بودیا رب رقت هتنابیعا لرکشل یبدعفاو تروص
 1 هاوو ر ك هب واعم ماما ال کز دا وااب کک كعاراتخا
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 ناتیعا سر ردنا ناب هتعاطا هب هب واعم دوخاب "رمسر دا تراه |

 ]| دلیدلوا كج هدیا تعاطا هیهب واهم بو دلا لوبف ییا قشرکشا

 هکمرود ییطاسد هر را نس> نینعولاریما نوح هکر EA ه دنااور

 یشادنرقرق 4 هر واعم یدربس وک لم هنا اج امم بو دا مارع

 وا كنيلاهنقح رکا هکیدردنوک یریخو هبه واعم هلثراح نب هلادبع یلخوا |

 3 نالوا هدکتموکح بو دنا لع هل س اصتعم قس كل وسرو یاک 5

 كنا رايق نئمطمو نیما ندک دک هلا یرالامو ناج قلخ ماع

 | خارفو میلسن اکس لاب تفالخ ر وما ینعب ینایلاع یهن و سما دیلاقم

 1 شش و یس « دکعفد چاک یرادعم عی دلوا ر داق الاو نر هديا

 ندرمحو هر واعم ۹ دوا ےکحو لصد یرمغلارا یاعتقح 8 J رزس وک 1

 || یطورش یرلفدرویب لاب كنسح ماما ی دتیا بواوا مشیتمو رورسع ||

 ٩ نوسرویب نایب هسیاراو یرادا معو س٤ ادع ام ندنوب و مدلبا لوبق
 || تموکح ملت كتسح ماما ی دتا ثراح نب هللادبع عهدا لوبق

 لاوس ه وام ر دراو ید یرلطرم حاقرب ید دل وا فوقوم اکا
 تو مدعم ن دنا نس رکا یدتا ها دبع رد هنرلط رش لوا یدتنا

 تان هنس ره هتان كموکح یدک هکر دلوا یجدیطرشر و هل وا 1

 0 تارا دواس هکر دلوا یجدیرب و و هر و مهرد تيش کا 0 ۱

 1 هر واعم نس هر دنوک اکا و ۹ ی رللاع ا كل رلبالو درج

 ٤ م دایق ن رق هتاجا نیراسعام هلجو م دابا لوبق تسلکود یدتا

 || یدشا بور و هفیصصروهم ضا زر هد كوللا دبع هرکصت دنا

 درصاعم هلا گسهکتا ندعآسا مد و تالا هتسح ماما ی هه و راو

 هکر دم رهم وشا قیاس ك رع ه دعاسمو یقاعسا هک ھلو

 دنس هکر داوا مدوصعم ن اق نکلو 5 نوع ا ٹال هرژوا هتک وب

 تعفاوم اکر گم زوطس لوا ۰4 هژاد رطس حار ھل رزوا هو هک وب

 یدغاک لوا هها دبع هلوا شثربا هتوبت یتوعض* هنذعلوا تدث هدهفیحص
 قیفر کا ف هقناطرب 2 و رق ن اعا 4 واعمو ی دود ورک بولا



¢ ۱۲ % 

 تروص هدنرلک دش را هاتم دخ نسح ماها ںواک ی دا شوق

 | ه واعم یدتنا ترضطوا راب دتا ضرع هانا لوا یب هعقاو |ا

 ۲ شمالوا عاوهدنرب یرلکدید نوسلوا قلعتم اک, تفالخ هرکصن دنن وو

 ندنساوعد توال ی ديل وا ج هتفالخ ن هتل صم لوا مب ارز

 ان بسا ید ییلام یچبارح كد الو درج نارادو مدیا زالوا ع راف

 ۱ تو دنا ما هنت اک یدنک س ن راتوطلوذبم ید سام كند واهو

 | ن نسحهکرد هلاصهر وب هکزاب هرزوا لاونوب یی همان لص یدتنا

 ا ردشلوا یراحو مداو هدنرارا نایفسییا ن هب واعم هلبلاط ییان يلع

 | بيرق یتوف كلوب و اعم هکر د-ثمرب و رارق هن رزوا كنا یصو و

 قم کحو تساب ر مهم هکلب بويعا بصا یهدیک هتموکح ه دو دا وا ً

 | اصو قيال هتفالخ هرایدذک هرواشلا دعب رلنااسءان هلیق هلاوح هیاروش |[

 ۱ مالسا لها هکر داوا ید ط درب رها هول یصحسرپ یرلک دل :

 7 نسحا ه> و هلا مانا هفاکو هل وا هد وساو نعا زد دو ن دلا كلا

 ۱ لع صیصها هکر دا وا طر یچ واو هاا هلءاعم و شاعم 0 رزوا 1

 ۵ ال 2 ك کا هب و اف هلا یرال ءعو لها ییاهلعتمو هعرش كيل:ط يانا 3

 هلجوب و هیعردشریا ترضمو ضرعت هب هفناط لوا هلءونرب حجو راهلوا |
 لود پو قدیم كم ادد قح تویاغاب دهع هر واعم هرزوا طورش ْ

 ۱ لع ی نسحو هی« الوط هنس هروجدږک ورکم بودا فو هطورسوب هکی دتنا

 | ه-.یئاص قامار هشت ۸ العوا رس « دنرافح نیس> یشادنرقو

 نرصعو قازمارب د را واختم كرلناو هرلنا جد داکت ها هرلد رمعو 1

 || یایشاو دالوا كيلاط ىنا نا ىلع نعد هبلاع هقبط لواو را هیمردشرا

 ۱ ن و ادا ناک نم 5 هسا رارواوا نکاس نزد راد یننره

 1 یراح ن هللاد.ع هر ز وا هروک ذم طور وب را هل وا ظوهحو نوصع ۲

 ه رژوا هحوو نوح یدلیا داهشا ییالفو نالفو یل یا نورګو

 ا نالوا یرکسعرس كاا ربو ی دل و ماکعسا ی دع اوو هطاصم

 || هن واعم رس ادتتم ماما یدتنا هرکشل دعس ه دک دشريا هدعس نب سیف |
 5 رّرتسوک مادا ع هه واعم هها رک | عم هسح ول "مس. ردیا كنج دلا

 رگ رالامو تولکود 03 لاو زردا راتخاش ستنوها رلد دنا رلثا رسام

 ۲ و و



  RSدل ۱۳ <

 ےل و دیا حت وک ن درب E2 دا وا ساق ه رز وا تاور وب ر داهساو

 ماماو ی دشرا هر هفوک هللا یرکشل ماش هر واعم نوگلوا مه و یدلوا حج

 هکیدردنوکر بش ماما یدابا توعد هن روض > نوعا تع ه یدنک ییسح

 هر واعمهلوا اا ندس قلالخ اک هکردنا تعب هدنفو لوااکس 1

 نب سقالا ر درا هر زوا ناماونما ندتاناعر ةفاک هکیدرب و باوج |[
 هکیدرد وکر مخ نسح ماما ردوو یاما هداف ےب هله جور تا کن

 رخو ك وح نسررب و ناما ید کا ناسا بلاط وی م: رکا

 كنه واعم نسح ماما ترڪ حسد یدرب وناما ید اکایدشرا هر هراعم :

 یدشا هر واعم هکر دوب ین لودر و ی دالا تڪ بوراو هت ا ۳

 یدهراو هل هر واعد نوسلیا توی کیان لكروتک رس یلسح

 هکعا هارک او رج ae AE ینلسح هب واهه یا ی دنا نسح ماما ۱

 رد او هکعا لتف ینا نسو ردح رص نادتعت کن قکوا لتف هدناو كأ :

 ردا هکعا لتف ین رب , لها كناو هكدا ل اتو نت لها هک نسر وا :

 یکتا ودلداحوب هك دالوا لوتعم یعایشاو عا اهلج كا نسزاملوا 1

 مهم لوا دکددروک هر واع» ی دل وا دت هرز وا لاو مول نو ۲ یا ,

 نا دءس وه ی هر ودنک كم ولظم نیس بو دا عارف زالو تروص

 4 هب واعم نیس نینم ولاریما نوح هکر داوا جد تداورر )ی دک :

 یدردتا تعد بو دیا هارک او رح ۹ نس> ماما یدلبا ع ءاتءا ندهید

 فر ر واعم نو هکر دراشءدو را رغوط نع یلاورو وے Pd نک

 ٤ هدک دا عاتما سقف ی دادا نوءد هتع هب ودنک یدعس ن ساد

 1 حالص هکتا ت تع هب واعع را و ق 1 یدتا تودنا نحصصت نسح ماما :

 | حاطاو هغلایم نسح ماما هک دعا افتساو راذنعا سقف ردءهدنا لاح |
 1 هر وام یدلیا تعد بوراو هاو هب واعم اه رک و اعوط ساق نیکمزتسوک

 نسو هسا ر ااکی تطاس ما عل راک وب هکمدنا نی سدقیا یدتا

 کاتر لید تا یچس هر هتف نیکست راتاو ۵ داع نسهدیا تموکح 1

 مالسا لها ماهمدقعو لح مامز نوچ ی دل وا لئاز یترارح كنیفرط
 یدتا هره واعء صاعاا 5 ور 4 دارا 2 رادتفا دصق كنه واعء

 قا
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 ۰ دستموکح ما كس و یارعو ددک و نوسهیح هرم هکتا تم هم

 ن دیطخ ءادا نس a روش روک هل واو نوسا مالعا یکل الم: سا

 ییحالصو AÛ مدع ےل رطح مه دول هجر دهن وب هلوا نحاع

 : 5 داکد هلا حات شااو 14 دتا 4 هاعم دز وا ییولعء كاع قاح

 ردراو حایتحا ۵ دابز EE 7 هد وجحو شبا وب یا صاع ی ورگ

 بوقیح هرز وا ربع هل اما كن هب واصم نسح ماما ترمضح سا
 هرکصندادا اعط صم رع تاک دوردو ی یاد یراب 7 دج

 9 یصرحاو تیاده ی وا مر لاعدو ها“ قح مو5 یا یدتا

 كلها قف الخ ما هکر دووب کاخ ی دادا ت٫اجو طط وح ن دککود

 تمالم اکب سس نوجا مکیدتا عضو هنعضوم قحلوا بور و هبیرمغ
 حالص 4 رع فا م د وصعم مب ۵ دصوصحو ۳ سردیا ج ولو

 1 ناو ( هکر دشەروب هناوسر و دنک یامت قی>ح اقیفح و ید یرالاح

 ۵ماهه ول یمالک ماما ترس »۹# نو> (نیح یا عاتعو مکن EE دعا یردا

 | هغاشا ن دربتم ردنا تیافک دابا تواواتقاط ی ہہ واهم یدردشرپا
 یاش تحاصدو ناسا تو الط ۵ صول اب 1 ماما نوج یددنا

 ها ول تواوا ناس ن دساعلا کیسا لوا هندن وا ارما د هب واعم

 هطاصم ول سد یدنوط هلک ندنلک وک هصاع ی ورگ نوهکلدلوا باس 1

 ه.ف رط د دم هل .هایشاو جاسا ودل نسح نیت ولاریما هرکصت دنعوفو :

 : را ۵ داو در ) ی دعا تع رع هندن اح ماش هر واعم توروت هح و 1

 | یدعب ذق الْخا ) هداشاوب و ىدا یا قلا قفالخ تای نیم هوا

 الو جاو كحاب یلکود یوم كنق ۳ تدح ) EER نوت الت

 اا یدا لب نګ زوفط یمرکی یرلتفالخ نامز تنوع را ءافلخ هکیدلوا
 یرس كم لک و سو هءاع ییاعد هنا لص كع ود سدوم ترمع>و

 بودا تر اشا هنسح ماما هکیدلوا ناناغو رها هقلخ هلج

 اےس یراب ترمضح بیر نعو رددیس لعواو ےب یدی-شمرو۔ 8

 ح الصا هلیس هط-او كنا یغلارا كوع هورک کا ندرلنا لسم ىلاعتو |

 ۱ نوڪ“ دفع ااا ا هر واعم كماما ترمصح هک ر دقت ) ردکح هدا |

 رج
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 | تاقالم هلال وا نوح رج هکر دل وا ىلصقم كلو ی دع ن رج |

 ندنول ن مدیالول یس هش وک کس خ كنادح لوسر یا هکیدشا ی دلا

 یر ہدلاھکی روس مدي روک یرلنوکووت هکم دا هل وا مدعم
 أ لدع لها

 كنس كدتا ل اخدا هنس ه3 رف روج باب زا نورافیح ند ہ رز

 هَ رط رخل نیل وا کالا سور ندرالب وین هل يس هط ساو كنکر حو

 هتاالضیداب مکن دن اشنا و باتتجاوربندرات دم هجن بودنا كرت قیاده

 قبال هزملاج مز هک هنراتفص تسسخو تااندو قدلوا ولا هجون
 لوعهر رک ہدااح یک: ریس قدلواوللوا راتفرک رداکد بسانم هک روطو

 ۱ تفالخ یاوعد رار 3 نعد نس هلک هلوا فرح كسا رروک نیلصو

 بواک نارک هنفرشا عبط كنسح نیم"ولاربما یزوسوب رج نس هلق
 ۱ هکهدنوط مس هر هر وا٤ ی عود ناو دم نوعا كا ن رج یا یدتا ۱

 ۱ هدنسرشل مود لوا هک وح مدروک لم ای هيل ص : نعابط كعلخ رکا

 تاّتحا یرلتا هکمدتاو دانم E 3 تهار ل را ندلاتقو برح

 ٠ ید یو و  عهدیا بیع و ج لاتو برح صا یراکدتا عاتتماو

 | تءوکح + دم ر ی هدر یدنک ندنفوخ لد كعایشاو عانا هک داوا

 | مدوف یخدهنوکرب تب را لاتفو برحو مدتسا ج ارخا ندنطابسو |

 ن دنت ریما هب یدع نب رج نوج ( ناش ف وه موب لک هللا ناف)
 1 ج یدوصعم کک رحم و نصب ز 2 لاتو ترحو یدلوا لصاح نم ۳

 رلب دت کک ھال اے نیسح ماما هلت دارم كررع ی هدبع یدالوا |

 a کیلص و هللا دع ایا اب هک راب دتا ا ل وا هلفا منا یسکیا رهو

 1 کیدلوا شعار اتخا قلق هرزوا ترک و یتا ذم هرزوا ا

 | هدوسآ هددایقلاو تعاطا ماق» كدەنآوب هک ب ندزکلاوحاوب رسو
 ورم اعلاو ار ندکمانح یدعا قداوا الّمم ۹ ید نایصء دا لاح

a :بودا محو در یارو فک یکیدتا كسح ماها كشادنر 3  

 یکیا ری و نس هديا عج هکه کرد re هدوک لها |

 كنعد تودا ر کا همدم ىز زراداعءهو به هکنام رد كدسهک د رم

 1 ماعتنا ندنعابناو نده واعم نعل ندد.ه ناا نس هلق هلاوح هن رزوا

 تد ھر هب واعمزب کی او ورنا نابت یری ا

 هایم و دهمع صقت هدنو م به ذم سد لد روتک هنر یا یو د معو دلا :



 نیایش

 | ید یسیکیاهدنرلکدتشا یزوسوب ندبانج لوارلنا روتاوامادقا هلهجون
 ن ىلع ) رایدع | راعش هرابدنک یل مح وربصراحانبواوا نوزرو لولم

 نینءولارمما ىلا ن نایفسو نمرکصت دژ كو ص وبر دبایا دههرمشب

 نوح قدراو ه هندم هل زرع كهروس زول هدعابا ]راهم كاا

 لاودن هللا دبعو نهن نب بسم قداوا لخاد هنسلحم كلر ضلوا
 ن قدلو ہد اق كترضطوا ی ین لاا ی بچ ارسو نی یی

 نينمأوألا لذداب تیلع مالسلا مدتنا بو دا هجوت هنح نيم ولا ربما |

 رکصذدمالس در ترططوا ید لیلذو راوخ یرانم وم یا یعهب

 ے یرلذا هکلب لکد ۍج دا لیلذو راوخ یرلتم*وم نب یلعاب یدسا
 | مطرع ند هد اصم مکیدت | هليا هب و اعم ےب ارز مج دیا مرنحو

 || لامها هدلانقو برح كب اکا نوچ هیلوک ود نکی رلناق ارس هکیدیاوب |
 | عابنا اع ممغا باکترا ن وہ هکمدلیب نیش مدروک ین رالوس اکو |[

 ققعو رهاظ هدعات نوه> ادخو ردقج الوا فلت هضرع عایشاو

 هددک هنکنح نز ه واعم ځد هلا یر اشاو لابج كله دم هکیدلوا

 ردیارمشب نبیلعمدرواواولما لست هپ هب واعم هن یرهوبتقاع مدیا
 كاسح ماما بوااق ند نا ناسا ناد مامایزوس و نوج 1

 ۱ ماما دا لع کا یززوس رگدنشا ندنسح ماماو قدراو هالزیم

 | قف اوم هح ی رزوس تنسح ماما نعي ل دحج وبا ی تا نیسح |

 هک داوا ه دنایح دید هر واعم ینعب کدو هکعادامر دو اطم ہد دصو

 یرغ نیک کج هر ه9 رخ شاب بواوا و دف دک یش کره :

 یدلک ه هن دم هحاصاا دعب نسح ماما نوج هک ردلقن) ردقوب ه راح

 كرلنم *وم یا نعد نی "وا هوجو دوست بو لا ناطح کا ضخ ر

 بور و باوج دص“ لوا ماما ترض > ید د یګ دا هراق نب راز وب
 وزا یر ر كنەيەا ن د رک هایک شزرسو جنون ر کب یدتا

 || تروصوب و بولوا فشک ,e یراقچ هفیچ هنب ربع تال وسر |
 ۳ ہلکا نارک هنفیطا عبط لسو هيلع یلاعت هللا یلص تن رضوا
 | ددوب ر دقو اّضف نعد ی داوا لزا ىس هروس ( ر وکلا ل ا طع ا

 یکرب قرف ندنرګ ینعډ هدل سو و ) ردقوب لاګ هرعیغلو لدې 1

 كلاط ان لع هله رل دتا هت رب رب هذن اطرب ندح راوخ هدهنس |8



6 ۱۷ ۶ 
 ئالبا راو نم ههیشو تا هد زاوح مدعو زاوج درس هب ر او كز

 7 ددر هد وجو هکلد ۵ دنزاوج كالاتفو تر هلا هر واع» هدلاهکب ریس 1

 ی یتا لفون ن ةورفیشکزوتلا هرکصخدنروشم سد ردقوبهابتشاو
 هعضوم یرلکدد هل و راب دعا ح ورخ تو دا ارادرس هرلب رک

 a :دردنوک رخ ا ماما تولوا رادرب> ندهد و هر واعم رل دلک

 لاصرتتسا یرانا بوروب نورهم هلاکو یر لدا ققمخ
 هژاتفو برح نوعا مز هک د ردنوک تاوج نسح نیثم ولا ريما هیلىا

 ندتف الخ نی ردم ولعم كن هلج زالوا كعا مادقا هبامد كفو مابق

 | كنج لا ھی و اعم ادنبا یدیالوا میم هب راح ےب رکا م دکچ لا |

 یعایشاو عاج یدنک و نوچ ا كماعا كنج هلا هلو لها نکلمدردا

 ۳ تعا ںودیا را تحا ی“ هشوک تلرع نوعا كمع ااقلا هب دخلپم

 مد رود قطا |

 یلاعت هللا یطر كنسح ماما نرضح ۾

 E 3 واعم هکر دن اول یل رب كطورش ۲ اک a دت اور ضع!

 نوح يلوا در روم ی ماما ن ۳۹۳۳ هرصا د-افو ۱

 رارد هدیآ یرطاخ کت هر واعمو ی دک ناهز هیت ك لک هد ۸ ۲

 ت وعد هع ا قلخ ٌدءاعو هدا ده ع لو ی د زا ییتوا هک دتا

 ۱ زالوا لصاح دوصعمول نکیا دوجود نسح ماما هک ددرولس ایه و هلیق

 هکیدتنا تور و لیدم لا رهزر اکاویدردنوک هب هت ده یمکطا نا

 ۱ کاو یاس هژع نا تش لء لٺ ال وا کس هحوژ لی ماما ی دټم ول

 لیدنموب یزدوجو 1 نسرک !هرگصت دتعماح هلکنس نس> ماما هکتا

 هر و مرد تك یللااکس هر وأع۰ هسردیک هررحا اع نس تولس هلا 1

 ۱ ردو هلغلوا ه> وکنم لد زی بوکح هتحاو دزا تال كد ۳1 “و

 اوغا یی هدعح توراو هر ذة دم هل صا كيه و اعم ناو رح هلوا یاع

 || دولآرهز لید لوا جدا لع هلبجوءروک ذم لوق هدعج یدلبا
 هر اد سودرف یجوتفرح ور تودیا تدارمس هنساضعاو مادنا كعماما

 € عبار ¢ ۳
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 لج ود هدعو هب واعم ی دلو زوهط هلن اههمق اوب نوح یدلبا مارخ 1

 نمی دنیا ی دشا ه دیزب یل
 هدعج یدعا دن زب نسهرونک هحاکندی یبهدعج هک ردکرک ءاتب هدعو ۱

 تلصاوم كناو كرك هسابا تالباوربخ هناکب ید اافو هندنزرف كربمغی |

 هک تیک تبع (تدس ) كرک هساوا بغارو بلاط ےک هنتحاصءو |

 هذناطو هدننوم بیس كيانج لواو * دنکاماب هک درکاقو ةکاب * دنکانع ||

 دوجو ځد هورکر ورایدرب و موعس*تب رش هترمضطوا هکر لیدتنایخد ۱
 هرکصت دق دلوا ه:تسخ نوک ق رق ب واوا ضر ا ض سم دنع رش |

 ریما هک رد روک دم هدست رات ورا ظفاح رب دب د ی دتا تافو ٠

 وا ی در و مهرد كس ىلا هر ه لود

 هکید رو هدشانا یص رم هک را ردا تب اور ندنسح نیم وما |

 تب و یکیا م دقم ندنوب اکب یعب ( ةثلاثلا هذهو نیت رم ملا تیفس) |

 اسراپ د هجاوخ بأم تیالو باتج ردي واویرلید رع !رهز ||
 ندنالءاعم ك رلعی نسح ماماهدنناتک مان باطخا لص هرس سدق

 رهز هعفدیاا هترمضطوا یدتا چ ت دک دید 1 هدنانای هنس یرجرپ

 یدتاراک هد هعفد ىجا بويعا راک رهز اکا هد هعفد نش راد رد 1

 کا هتسسخ كنا مهنع لات هللا یط ر ىلع ن نیسح یش ادن رق

 هکر دلم اکبیدرد مک ی رهز اکس ردارب یا یدخا هدک داک هک روک 0

 ندسهح بو دیا تم وصخ هل رد یرهز اکس كیا رولوا توف |
 ىدا قازا یلعزع ردپ مزب ردارب یا هکیدروسیب نسح ماما مب هلک |ا
 هګ دخ نم هدحو قطصلا دح نع دجو ی دیلکد زا هطاذ راتاو 1

 7109 ] قازامع ندزیلبلهاو ندزب سا رادع | قا اک جد ی ریکلا :

 ره ز لوا اکب هسردیا ت رغفماکب هدنایق زور یلاغت قح رکا ردکر ک |

 هج هک دعا ت رفغء جد یا بویلشغاب اکب یتهانک كنشک ن رو ۱

 هنسوسشراق كلا هسیکرب یدیارب ماعط نسح ماما نوکرب ) نیزمرک |

 نس> ماما یددراو جروب مهرد كب نوا نوا مما اب بواک |"
 یادتک فرط بولا رابدرپ و ےھرد كم نوا هاا لوا ات یدروب

 یس رب ندنسامدن كرضطوا یدعد  هب ماعط لک کا نسحماماو ۱

 هرکرب و كل در و مه رد كس نوا هصخ لوا هللا لوسر نااب ی دتا

 ٭ كدعد #



 برو
 77 هکن و عهح اد> لوا ی دتا نسح اما ۵ ماعط لک هک ك دءد

 ناک هن رزوا ماعط هلک هن اوب ۳ ید روک ۳۹۳۹ هلءاتسار نیک

 | م دنا رای یکی دیا كرک كعد مل هب ماسعط لک ب ونلوا فیلک: هب یشک ۱

 ۰ دانا یک نس> نیلم ول ارا هکر ردا ) هرس سدق همالک یهشنا

 نوح شل زان ) لا هنلاوه لف ( ۳ تلا کا هک, دروک م ۲ هعداو 3

 (هلحا یدد5 ) هکی دا یدشربا هوم كبسلا ن دیعس یربخا "ور وب ۱

 یدعا هک رلبدتا تءاورندقا خا ن ربع یدشاقا ییحا كماما یە

 ۱ هندایع كانوا نال مةيکرو 5 چاد لم ک یل ا كت ماما

 یدتا صخ*لواروصندلاح م: هكدا رد هلس رب ندرلنلوا هد لک :

 لوا رارکتبانج لوا ن نا ل وس هج دمر و تیفاع اکس یلاعتقح ا |
 هدهروص هکن رک وا نداروصندلاح مبیدتآبودآ تاطخ دیس

 هرکصادنا یدلبوس اوج یکعدقم نامه ص لوا هبلاق لاح ۱

 | رهز اکب ثب ول هجا ردشعسد یس هراب كم رکج ےہ ی دنا باتوا |

 ردعور هقشاب موکت هرلد رغ رهزیرلکد ردت هعفدو نکل راب درد 1

 ماما مدراو هٌتمدخ لرمضحوا هم EE قادوا ن ريع

 رهزنعد شااواکس ردار یا یدتا یدیشمروطوا هدناب كلا نیسح

 یدتا نسح مامار دیک كل اکو نطو ی دلوا رداص ندیک كءرد

 لب یدسا نیسسح ماما نسردیا مادقا هنلتف كلا مسبا رلبوس یتارکا

 هلوا لوتتم هاک یب رب هک ردفیح هساکد قباطم هءقاو رکاو ردد مک
 یا یدتا هلن ماما ٣ دنوم ض سه نسس> نیم "ولا ریما ءکر دلعت

 هنن راوج كہللا لوسر ترص ح یع) كع ردب ی هرکصت دعو ردار

 كلکود ناق رکا هیلوا نوح كاکود ناف هک هلطرش لوا اما هلا نفد
 یدلبا تافو نس>ح نوج تبا نفد هدقرغ عیقب نب هش رولوا یل حا

 ترضح یسح ماما هکنوهکنا رلدناشوق چالش یسلاومو نینمولا مما

 هل ارلنا رب ره وب ارل هدا هلن اعم هلی ارلنا هس ارار واو عد امندنود هن: راوجلوسر

 ناقویغجهلوا یدّوم هداس بواوا عن امندتعرعوب ی وقویدیا لب
a LL rn! 

۱ 

۱ 

 أ هدنفح كت هک لوا رکا یدعا نسح نینمّولا رمما نی ردنا هلت وا

 || نددح ىل الض لاکو لاکن تد ش كلا هسیا قباطم هعق او ع اک منب



$ 
 دندر نارصو كت > ماما هک: درب و نیک هثیسح ماما یدرولب کج هلوکود

 مارب اوحاسطاماسء هننرزوا كولو هدب | نفد ددرغعیعب یا یع!هرونک

 نینمولریمانوروتوک هعیش یتسهزانج كب ا: وا نيسح نجت.ولارمماات ی دابا

 ضع! ( یدلبا نفد هد ضوه ر هدنب رق یربق ل دس | تش هط اف یسانا كنيلع 1

 | یربق و هیلع هلا لص كهللا لوسر نوا نسح ماما هکر دشلکه دتااور

 بواواراوسهرطاقر و یدلوارادربخندانعم وب ۵تا نیدملا نفدو زوده ۱

 | یعایشاویابنا كنیلع نینمولارمایداوا لوغشم هعنمویدلک هل لوا |ا
 || هلبا ىلع یساباب بوش هبهودمدقم هشداعاب رب دنیا بو دنا باطخ هب هشداص

 ِ یس هرم تالوسر ترصضح بواواراوس هرطاخ نوک لد,شلدق هر راک :

 اشا ك ولو رار دتا یس هک ردعا وا نسزامود ددعل وا نفد هن راوح ۱

 یدنارلشاوا ۵۵ رد یا قاح ارز یدالوا دیدم راء داو وس را زو س :

 كح ماما یاقر لرلدوا لوا هکلی وش یدرارات آ قوا دن رب رب و

 قلصو كاسح نوچ ادت عفد نیسحماما سد یدلا تاصا هثسهزانح

 یدلبا 5 توتلیا هنا تس را رم مره یبهزاسنج تو دیا لع هلربح وم

 برق تور واضر هّتلص و كنید ماما هش اع هکردلوا جد لوقرو

 یسلاو ھت ده هک صاعا ان دیعس نکل یدر ونذا هغعل وا نفدهلوسر

 1 با تحاص ) رلیدل وا عئام ندعوا د هدلوسر نرد یس هزامح

 یدبا ےکلا ن ناو یسلاو هجن امزلوا ہکص رد | یصتسم

 یروند ةقنح ولا رل هدا نفد هدنراوج هللا لوسر نح هک دامو 1

 : ردشعا وا رب رج هززواقلوا تداوم هدیدنسلانتک رح وب جد دنګ رات

 هنا كە واعم نوحیدا هادما شش هر یاست هللایضر سانا 3

 لعن نسح هک یکدخشا ساع نا یدعا هر واعم یدروتوابولک ه

 ینابحدقن بودا رابتخاو جرت هرزوااش و تنطاس ییانفو تاو |

 هر واعم یا یدتا بواب یخیدلوا تناعیطرغ ندزوس و كنهواعمو 5

 1 مودع هوم 0 هل وا شلوا ردعم و ر رعد نوصکنسهکی روقح راقرب

 + دودسو $



{NY 
 ۱ ماد ه دلتا هاك دسم كد هتماسیق نسو ردک رک هبالوا دودسو

 ۱ ندو و هيلع لاه هلن ایل صز دم تب لها هک یو ردکر ل !افقایو

 ۱ تر نیر وا لاو یجب ا واراتفرک هرات صمد هج 1 طع

 | ندسلج بویلیوس یزو سوب ساع نبا هدیا ناسحا قلصالخو
 لاع یک سا .ع نیاید ا هرللو | یاس فاش اهر واع» یدتک بو٥ا

  یتکر لر اوج عطاحو كراةاع ندا هدم رگنردیشک باوج مطاحو

 ۰ قءاشو نوت اخ قلا نوتاخو كنس > ماما ترض ح هک ر دلقن) ید د مدم روک

 0 رد هقلخ ههجو هل مرکی ضت م یلص نیش ارم ان وکار یدبایداع

 . قوادمنس> مولضوا عباریز زک 0 عوز / هنسح مواغوا ےب یزکی رازف هکیدیا

 ES قفوذ نوک حاقر كنوناخ یکیدشا ح وزت یعبرد- الطمو

 یراق هرانطو ا رلنوئاخو را هاها ردیشد قیلطا هرکصا دک دا

 | بغارو بااط هج وزت ییراسفت هاش وا یدراررتسوک تضر هج وزت
 1 ربههلد نرمصض> هکیدیا رلشعسا a :د.ا و قلعو یبس کرلو داوا

 ۱ ییلوفطكفان» لمع نامدود عارح < مےشح لوا اسو هیلع لاعت هللا لص

 ٣ ررةندلحا ید داوا هوا یدارپ وا قو-> یکیوک یعل فان هل مایا

 أ وسر یرلتنك رانا هکیدرار دا بلط ندلکوک و نا هکند زارتسا ران ا
۱ 

 1 لرلت ا ممه هلک رب أ هعضوم یکی دشا سءیعادوط كرا مه یر | دح 1

 : یاد هللا یطر ندراح هدیلصوم داشتم ) یداراربد سرا هتمادنآ

 یدیا هدهد سو هلع یاعتهللا لیصادخ لوسر هکر دشلک هدن اور هع
 | ید دنس هقرا كرابم كیرمضطوا نواک هدنماکنه ییلوفطنسح ماما

 || كدهیمدبا لو زن ندنس هقرا كترضح هلب راتخا یدنکب اناوا

 ۲ هکر دشلک هدرابخ |یدوق اا یدنک بوپمردن اندنسدقرایاترضح |

 ۱ ردشمرویبهدنناش كنسح ماما )و هيلع یلاعت هللا یلص ی وبن س د قم ترضح

 | نیروس یتسحن قحاب دوبمیا ینعی ( هبحش نم بحاو هبحا یتا هال )
 یفاثمولئاضف كتسح نینمولاربماو نروس کد ییدیاتبحمو لیماکاو

 | هلوارسسمیناس و طسب هلبارمط-و رب رک هقارواو فیاحک هک ردهداب زندنا

 أا ر دشلواراصتخا هدماق وب هلت چاقرب كبحاص نصتسم هجرت مرجال

 ۱(یوشم)ر درانو تاسالوا
 دیاشن##ار نخ“ آر ا- یر رک

 ° نم ین

 ور شا ار دو وه رض > اے رح زاد ر ذکی رک ےس 3۶ ار یسح



 ]سس و و ی و و و و و و اس و و و او و تا سد ده تو و وسواس دو تو و وه تست و هو سس سس

 SEK E 5 کت 8 E ES iY SERE یر TEE و و دو HEIL 7 کک ا ایت رک وک چ

 ار
 ساک 3 معاون یک شرده ن دیناسر 3 ماسر نیلعد ۳ ار نڪ“ هد

 یی +¥ راق تسوا فصوژام ناز + رهاط ی در هح رک

 * تسا نیسح ی وجرک اوا ربظن # تسا نب زو بیز شروجوار ||
 قرد ینایح E نینمولا را هکر درو طم هدرار الا 3 :

 ی دیا یا جاقب و لی ید |[

 < رووا نام ۵ تو ك د)اوحا كح ماما م ولطم دم و

 هدهندم یدالو كياث>لوا رد دیسو د.هشیعلور دهالا دبعوباینک كلا ۱

 ردشلواعفاو نوک ی اصینوک ی جن درد كننابعش کالری یجگدرد ندنرحه ||

 ت دم كناو رعد ی دلوا عقاو یتوک ی شب ل ر وک ذم ءامراضءب و
 قلا دلورپ یربض ن دا 8 ن یح و نيسح چو ینا

 005 د هن رلقانا ن دنسکوک كاب لواو ر د-ثمامعوط ه دیآ
 نر وک كرابم لسو هلع یلاعت هلن | یص كرادح لوسر لنساصضعا

 هکر ردباو ی دا راو یهباشم هنس اضعا نالوا ك دد راقاا

 ام لب دل وا هلماح هسح كنارهز طاف هللا یئدالو كن

 دنناق هللا لوسر ینا هبطاف ی دا داوت نیسح نوح یدا نوک یا

 یدلبا هقیقع نوهنا بویق نیسح یمان كنا ادخ لوسر یدسلیا

 بوراو هم دخ هللالوسر نوکر ىدا هکردشاور ن دنراطاما )
 مدقروق ن دنتباهم كناو مدروک هعقاو كانلوهرپ هللا لوسراد م دعا

 رابه كةس دکم د روک مدننا ن كدر وک هز هک: درورب نرصح

 ی دسیا ترضح ی دلک همك وک ےب بولب ریا هراپ رب ن دک دس سج
 بوروغوط نلغوار هطاف ۵ ردلوا ىرەت كنا نسشمروک سود بوح

 كار ضلوا نیس> نوکر ردپا ثرال اما ردک رک كسلا هک غاجوق یتا نس

 شا ن دنرازوک كرابم كتر ضح لوا هکم دروک هاکان مدر و هنعاجوق

 هغمالغا هللالوسراب نوسلوا ادف اکس مابا مانا مدا نب یدلوا ناور
 هک لوا ر هکددرب و ربخ اکب ںواک لیئاربح یدشا ترضطوا ردت ببس

 كنااورویدرونک قارط لزق ندب ر كناو راد ا لتف کولغواوب كتما

 نب دین درک و اج نوح ی دتا نساگ تب ایسا EAS ه دنسضعب

 امسا یا هکیدرویپ اکب ادخ لوسرو یدلوا داوتم نیس> یدک لییر

 هک مب



¥ ۲۳ > 

 لوا تو راص هر هفرخ ضایر یلسح ید نر وتک یولغوا م)

 بوصات هن رغاب ۴ هرکصت دنا یدوخوا ی ی دروښ اا هنعالوق

 بیس هغمالغا هللالوسراب نوساوا ادف اکس ماناپ مانا مدنیا نب یدالغا

 مالغا زونه مدشا نیرلعا هنلاح كمولغاو یدتا ترضطوا ر دز

 یا یدتا ترضح نسهیاغا هک. دالوا ضراع صار قجالوا بجوم

 هرکصادنا ( یعافش ےھل اال یدعب نم غ الا لا هیات ) امسا

 زوده هدتفو و ۹ همرب و رمح در هطاو نادلاع وب امسا یا یدتا

 هکر داور ن د هس ماو نس هەروا ع عاد هشورد كنا ر دشهروغوط

 ی دلوا تلاغ ن دم ه رڪ مب هکر مس و هیلع اعر هللا یلص ربت

 ی دا لا :غو لاح ناشد رب اما ی داک ورک ہرکصن دنامز ق وج

 هکیدروب ردتلاح هو هللا لوسراب م دنا ی یدا رابوط هر ه دنلاو

 تیبندح راربفالب رک کا هکر ابدنلنا هوترب ندقارع تکلع یهو
 كرلنا ن وراد سوک اکب یی رالتفم كتنعاجرب ن دعب لهاو ییلتقم

 یدتاو یدحآ جوا كرابولد ردهدلا هتشا مدلابورولد یی رلنا

 لدس» هناقهژات قاربط لزفوب هک رهو هلفاص بولا یغاریط لرقو
 ییلدروب كرضح ر دا رس ما ر دراشعا دیه-ش نلسح هکلیب هلوا

 تو دیگر ےک ب نفاو بویق دنا هندشرپ یغارط لزق لوا هجوم

 لوا ز دنوک هک یدیشلوا هناور هب هفوک نیس> ماما نوجو مداقاص

 فدا رلدعا دیهش ییلسح و یوا كم رم مدردیا رظا هب هددش

 لر لوا م دروک مدعا رظ) هر هسا لوا هدننفو جاص كوكا

 هبهشش لوا ه دنرخآ كنوکلوا نوجو یدیا رروط « رزوا یلاح قارط

 یرازو هلان رادةمرب شلوا ل دم هلاق هزات هکم در وک م دل اص رظذ

 شوم اخ ود راز وساجف تناع تو دیشدا یرلنعهد تس لها هث م دلی

 هدا هش نع هل لها نیسح ماما هدن امز زآ هرکصذ دنا م دا وا

 هللا لوسر نوکرب ردرلسرونک هدشاور ) ی دنکربخ وید رل دشرا

 یلص یدنک و هرز وا ی ول وا عاص ییلسح ع و هيلع یلاعت هللا لص

 لارج هدنفولوا یدیشتروطوا هرزوا یغولب وا لوص ییهاربایلغوا
 هدلاهکی درب د قلا ندنس قر كدنزرف یکیاو یلاعت قحیدتا بولک



¢ ۲ ۶ 

 لوا رو نایب نوسلا یتسیغنق ینعب لبق رابتخا یب رب كنيکياوب نس
 لد مهورناب ماج 2 مه هسر دنا تافو نیس> رکا ی دتا نرضح

 یدعا راب هان ز ماج تب نکناب هسزولوا توف میهاربا رکاو كندطافو

 | ےھارہا هرکص ن دنوکچوا سپ ی دید م دتا رابتخا توف كیارا
 یدارراو هن اق كرضطوا نیسح هک هاک ره هرکصادنوب یدلنا تاذو

 | شوخ ییعل (یهاربا یبا هتدقنمانابح مو الها) هکیدنار د ترضح

 ندسایع ن هللادبع یک مکیدلبا ادف هئاو ییدارا مولغوایا لداک
 یدک لیئاربح هکم ناو ی دا هکر داور هئع یلاعد هللا یصر

 ن دنراهصغو ع لاکو بوح آنی زدانقیسیاکود هلبا هورکرب ندهکنالمو

 هطبقر ن دندن ر كلشیسح ه دنلا تال داربجو رایدلغا هشافو كنیس> |

 هللا لوسر ترضح یدبا رولک هح ار كسم ن دنا هکیدبا اراو اربط

 كنس قارمطوب هللا بییحاب بودا باطخ هاو هيلع یلاعت هللا لص

 ۰ یرلک ددالب رک تع اجرب ن دنیعالع ر دکن هعطاو ن نیسح ل دنزرف

 : هللا لوسر یدد ر دکر کر ا هس روکا یلب رش نداهشاکا ه دو وم

 || كع زق مب ویعدن زرف مب دکوقرب لیئاربجیا یدتبا لس وهیاع هللا ی ص ||

 | تاجو حالف ی دعا لیئاربج یزرولو حالف راہ دا لتف ییدنزرف
 ی التخارب ه دنسارا یرلناسا هللا ی رالکوک كرلنا ییاعت قحو رزادو

 نوع ن ليج رش ردکر کر هسالوب داحاو قافو هرکصت دعس تودنآ اد |[

 توص دیدشرب یدا ه دمطعایاب رد هک تل« نالوا لکوم هاب رد ردنا |

 | كافط صمد هک ویکی سابل غو عام ابندلهایا یدتبا بورقناح هلی |
 لا مغ ن دعا یاب ردو ر دکرکراهسدا لق ینا هکنوحما ی دنزرف

 مرذ یکیا ن م ا ه د زول رب ادخ بببح یا ی دتا بواک هاف |

 | كدنزرف كنس ملاظو سافر ندهورک لواو ردکر کر هسدنا كنج هلی رب رب |ا

 ن دالبرک نیمز هدتقو لواو ردکرک هسا لنق هدالب رک نیز یبس> ||
 قر كکیدن رف كنس اخوسشا توری و كاخ هض ةر هترضاوا |
 || ماماو یدالغا بویاوقوقو بولا یغاربطلوا ترمضح یدید ردیک اخ ا

 ]| مامابودبا لس هیهلس ما یاربط لواو ی دوقوا تل هناتاق كنس> ||
 | هلداص یغاربطوب هک.درویب و ید رب و ربخ ن دنلتف بیفیک كسنسح |

 ۲ ر د-شلوا ناق هزان قارطوب هکنس ه روک نوچ هلارظن کا هدتفورهو |
 ۱۳۲ ها اس ید سس

aهک  



4 ۲۵ ۶ 

 مامانوج هکردتاور ر دشعالقاب یسهعقو كنبسح مولغوا مب کلیپ
 ماتم روص هکنالم فن ییا نوا یدک لیبرب هرکصادندلوت كئسح
 هکلغوا كق داب رلددتنا تواک ا كهاش تاتو ترضح هلا

 هکر اهر و یاو لوا اکسو یدیشءنربا هلیباه هک هشد ربا هنسذ لوا نامه

 هک هلوا یهاک رادتم لوا نامه كنلناق كناو ی دنا رل-شرب و هلیباه
 تشسحماماردا تاتحالاهضور تانک ف صم یدعدلوا ها اه كيباه

 لد وطڏ تح وه کد قعو كرلتا ر دشاروک رارم> تاه ۵ هدا

 افتکا هلب رک ذ لزرمخ حاقرپ ن ال وا دراو هدنباب نیطمس ءا اکا رواوا

 لاعد هللا یلص هللا لوسر ہکں دنا تاور ناورغ ی هع ( 8( دوا

 نواک ام ھنع یل اد هللا یر نیسو نسح یدرایفزاغ اسو هيلع

 ۹ توداي a راب یرلنا رور لواو رايد ۵ّس هدرا كارت > لوا

 یرلنا هلا لو-سراب هنر ضلوا باحصا و یدیا رپ وا یتبس> هاکو یتس>
 ید ) ایدلانمقناك ر ) یدرروب ترمه> ه د نس-ەروس

 ر دیا یراق ناس یدارد A هجن یگ ر هراع ر کا نداسد

 ن ین انی-طاو نسخا 0 هکندروس لسو هيلع اعد هللا یلص هللا لو سر

 امضي نعو هنا هل دا لاا ۵.>انمو هللا درحا نیحا نمو نبحا ام حا

 نس> ع! (رانلا هلخدا هللا هدا نمو هلل اهضغلا صبا نمو نضع با

 تګ ليم اک: ردیا تب و لیعد رانا هکیک ره ر د هرالغو | یکیاعب نیسحو

 هکیکر هو رولوا شعا تر. هرادحردبا ت.ع ك دکیک رهو رواوا شوا

 نسح کوک رهو ر دنا لاشدا هنج ینا ی عن یادخردا تبع هیادخ
 كلود اکب هکیک رهو رواوا شعا یلنود اکر ردا یازده ےس و

 یاد هلا دت یاد هکیک رهو رواوا شع تال ده یلاعت یا دخ ر دبا

 هکر دنا تباور هللا دبع ن راج ) را وق هعن4>ینا یلاعت قح ر دما
 تداغاداف سعلااودتها) کد و هلع لاد هللا یلص هللا لوسر

 رها تباغ اذاف ةره ان اودتهاف رعلا اغ اذاف راب اود هاف سعشاا
 هره زا امو ركل امو س٣ا ام هلا لوسراب ليف ندرفاب او ده

 ندطانادقرفلاوذطاف ةرهزلاو لع ملاوانا سما لافنادقرفلاامو
 باغ باتفا رکا نکیدیا بلط هلاتفآ رون وب یرغوط یعب (نیسجطاو
 كرهرهز هل را بوو ر ودم ۵ رکا کا بلط ها سای ص 3ر لوا

7( 
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 ح هل رو لزادق رد هسرولوا روتسم جد 7 1 تلط هلل رون

 7 ك رابع نا لاک دد ا هللا لوسراب هکر بدتا لاوس ا كه

 یدت | تر لوا ردرلوگ نادقرفو هرهزو ردهنسن هنكکیدد هامو
 لصف ) ر دیو نسح نادقرف همطاف هرهز ر دیلع رو مب باشقآ
 ییسح نیننقلاربما هکر دشلوا ر وک ذم هلرابعوب ه دبا تک مان باطخا

 نیس> ماما ٤ دا کت هنسارپ ن نیو الوتا كاسح ماها هرکصذدر د

 دا ماعط هساکر هكا هب راجر و یدیار ماعهطنوکرب هنع یی اعا هللا ی صر

 كل هب راج هس اک لوا هللا اض3 یدیشعا مارق هتمدخ ه دنجوا یشاب كلا

 نیفاعلاو) یدتا ه راح نی ذکی دتا ماما ( ظیفل نیمطاکلا و) ىدتا 8

 ماما (نينسلا نل هللاو) ی دسا هب راح توفع یدش اماما ( سانلا نع

 مسو هيلع هللا لص رب هک یشک لوا هللا هچوآ رح تنا یدستا
 س> رام 4 بهذیل هاد ربات ) و دیع> كزلتا لحورعقحو هلوا یز

 ےک هةح وه اک قانع كنا هلوا شعد (ارمهطت عرهطد و تببلا لها |

 هلا یراشادل رد كح ماما ناطخا لصف مالک یهتا رولب هدیاادا

 یعوکح 4 دی رب لیصعت كن راف داوا ده مد الب رک ا یراتسدو

 یلاعت هللا ءاشنا ردک رک هسناوا ناب و نایع هدنحرش

 هک رووا ناب یقانم كنسحن ىلع ند اعلان ز ماما ی درد #

 نیرداعلادیسیهلور د جد ےساقلاوباو رد نیل اواو د و |قبشک كلا

 رر د ید ونا رهش ردناب رهش یمسآ كنسانا ردداج “و نیدباعلانب زو

 ترضح لوا رد دج كلا لد اع ناورشون هکر د زق كراب رهش ن درج دز
 كس یرخ الا یداج یدغوط تگ نسخ دوخا ۹ ن دانا

 ن دنر رار د یدخوط ینوک یجتزوفط لنابمش رلیطعب و ہ دنفص)
 ید زوتوارایصءب و هدهنسیعتلازوت وا رلیصء و هد هنس ىج رکسزوتوا

 ع نینم وا ربما دکر دروطسم ۵ د رار الا ع 9 ناتک رلید د هد ۵س

 لوا ت رحم یدردنوک هق رشدالد یراج 5 ت ۳ ۳ دانا یفالخ

 یدردنوک ه لع یماما ترضح بوروتک اب ززو یک راد الو

 یدبا ونا ناهکیدآ كش رب و یدیا وناب رهش یدآ كش رب لار لوا

 ۹4 ترض> #
 می یھت بست سست ھا, د ی ۔ رہی
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 ناهک و یدر و هنس>ییعلاهرق یدنک یی وناب رهش یلع ماما ترضح

 نیدہاعلان ز ماما ندشادنرقرفربان یدروی!ینازرا هرکبیبانید یب ونا
 ماها ی داوا داوم دم ن مساق ن دشاړلر و نفر و یدل وا داوتم

 ندنابع ترنک هکنوحا كنا ی ديا رار د تانفنلاوذ هغ دناعلا ن ز

 هرک ین! ی دیشاوا تشرد ود هود یدوګ* عضاوم كيانطوا :

 نداعاایز ماما ه دننامز یتافو كاسح ماما هکراردبا) یدیسشعل

 دیهش ماما یرا هک رزبدحو یدرالیفزان تمکر ك هدزدنو؟ و ہیک ره

 یابطعو تس لها تاداس نایعا بانج لوا یدا هدنشاب یکنا هدقدلوا

 تامالعوتانآ كنا هک رار دنا تاور یس ریغو بیس نیا یدناندنیعیات

 لرعید ن د هلجو یدبا نورب ندرصحو دح یناراوک رز و فرش
 دج هکرد-شعلوا تیاور مکتن یدبا یملکتاکا كدوسالارح یربیگو |

 بولواعجج هد مرکه هک م ندیاعنانب ز ماما یلغوا یشادنرف هلبا هفینح

 مراوازسو قبال هتءاما یدتا هفیثح دجشرلیدحآ زوس ن دنا تماما

 ردکر ک كارب و اکب لوسر حالس عولغوا یبلص كبلاط یبا ن یلع ار ز
 ران هد ندراستخم رداق ترمضحیع یا ی دتا نادیاعلان ز ماما

 دج نوح هریدتنا تداهش هکتماما كنس نوروتک هقطن یدوسالا

 تاوج یدلنا بلط تداهش ةا نددوالار> بودا امد هين |

 تواناو ی دنا یدعا هتنداهاان ز ةع دع هرکسندنا یدلک |
 ندناعلانز سد ليف بلط نداهش ن ددوسالارج تودنا اعد هرزوا 0

 رج یا یدشا بودا باطخ هدوسالارخ رکصادتامان« هف> ه اک رد

 توقف تاما ه دنس ییایفصاو اا قیئاوم هکر و کتح ادخ لوا دوسالا

 هلا میصف یارع ناسل دک دن کع م رلید ر داف قرشم هلتءارک وب |

 قالی هتاصوو تماما هرکصذدیلعی نیس ماما هکنسهرب و باوج

 ندیاعلان ز مامانوچردراوا سو قل ال ی هقنح دم هسح وب مراو ازمسو

 هکب دا وا نه هکلب وش یداک هتک رح دوعالا رح یدلب وس یزوس وب

 ی دتا نورونک هفطتینا راتش رداق ترمضحو هلوا لّباز ن دشناکم

 نیسح تعاماو تیاصو قیقملا ىلع نوهت> قاب دوبعم یادخ
 . لاو ر دشس را هندیاعان ز ماماییعد هدسح ن ىلع هرکصا دیلع نیا

 كن دامان ز هدک دلتا هدهاشهی» ع تروصوب دف نح د رداوا ماها

 ۳ TT EE TL E E ین سخت



 د ۲۸ #

 هکمدن شا هد هش دم هکیدتنا تاور یرهز ) ی دلوا لئاق هتماما

 دنغااو ریز هش زاغوب كن داملا نی ز ماما دلی را كلاو ره نب کاللادبع |[

 نده دىتا یرللک وم لا هکر ارد | سو. هد هیج ر بوروا دش رغآ

 یرااکوم لاخلا یف ر دکر کر اهسروتک هفرط رخآ نو راقیح هرشط

 یادو مسا رم نودا تاقا: هلا مج لوا هکم دادد روتسد توراو هاو

 مدرک ورا ن د ه-ع> رايدر و تصخر اکب تعاوا مروتک هش رپ |
 هکی رب كنس نهکشاک یا م دتاو م دلغا نوروک «دااطوا یاو

 نس یرهز یا یدتا ماما كدیلوا تعالسنسو مدیلوا دیعهو سوی 0
 هره لوا ه دتعشهو تجز ن د ړګزو دیفو ن هگنسم هدر وصلوا

 ۱ هکلایما كسواکسرک | مردبا ادح ندمدنک ی ربجزو دقو مسید توو

 ۱ تحجز لوا اتروتک هک رطاخ ی لاهل قح هشد را هک تجز هلوعموب

 | ی دتا بوراقیح ندنغابایرمجتز هدنفو لواو هلوا ناسآ اکس تقشءو

 هدا ز ندل م یا هلتعاجب وه دلا عب دوام ربو لواءم یرهز یا

 || ند هیضفوبرایدروتک بوراةیجند هن دعیمامارلاک وم نوچ مک د یجگ دک |
 0 را دا ر یماما رک دنح رهو رلددلک و هندو رک ه رک صد نرو رح نوک برد

 بودیا لوز هز نالفز رلیدت | تعاجرب ندرااکوم لواو رایدٍلو |
 ذي ا هظف ك یتیدباعلا نی ز ماما توي وا كاد هح ابص وکو

 هدنرب یزرجزو دن و ق دیا وب ه دن اکم ینا ی دل وا حابص نوچ |ا
 ن كالا دع هرکصت دنا ر دبا هللا هجر ی رهز ل درو شلاو شاکود 1

 لاوس ندنااح كن داملا نی ز بودبا باطخاکب لوا مدراو هنناقناو رع :

 رلاکوم یدتا تال)ادع مدلی وس کک دلس را طاق كنا ید یدتا

 مقاو ا ند یدتاو ی داک هاو م+لوا نوک یراق دلقوواب یا

 هدمنافب و لوا هلک مدتبان كدردنوک نامرف هع راضحا من هک دا وا

 || نوی >ادخو یدت نوح هرمشط بورا لوو بانج لوا رو, تعاقا

 ماما هاک ره یرهز یدد یدشود هزر هءادنا ندتیهو قو> لا

 و دا تقداصرفعج ماما هکیدردیاو یدرلغا یدراکا ییدناعلان ز

 یتحادم ینب دلوا لو لها كانج لوا رفعج ماما هک م دنا رماح

 تقاط لع كهللا كور ترضح ن دتما هکیدرداو یدراپ وس
 ماما رکم ر دو وب E ج رروتک تقاط مویلا دعد و شءروتک

 6 نیز #
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 ندالام صااخ ی دنک ههجو هللارک ىلع نینمولارمما هلوا نیدباءلانب ز

 كنارک او یدبا لک دیرمغ ندساب رگ رب یسابا كناو یدلبا دازآ لود لب

 یب هداب ز لوا یدیدبا زواج ن دنحوا یرلقهراب كرابم قیتسآ تكسابل

 هدیوعو لع سال ندب لهاو دالوا كرض> لواو یدردا عطق

 هکر اردنا یدیفو هجا را هبشا ن درد اعلان ز ماما هررمع> لوا

 ررارصیراب» یور كلر كلا یدرواا تسدبآنوچنیدباعاا نی ز ماما

 یور كد ن وعب ه دال اح یصو هک رب دتا لاوس ن دنا ی دبا

 س تیک د هليا هکی درزب و باوج رواوا رفت ڪچ ر

 ن ایفس رسم ر وای مد ولد تع زرع ع ورش هم دح كيا و

 یدلبا تع رع هج ند اعلا دز مانا یدتا هک رد وهم ند هثیع نا

 رفتم یی ور كلر كنا ی دتا دام تعا هبلت ه دنتفو مارحا ن وجو
 لاوس ن دنا یدالوا رداق هکعد ك لو یدشود هژرا هتاضعا بواوا

 مید كبل ن هکعاقروق هکید روب نس نع د كم ہا نوت هک رایدتا

 اکا ی دلشاب هفعاو یداب ویس یژود وب مدشیا یسادص كيباالو
 داسا نوح نسولعد كل هتباا ئەي ردق وب هزاح ی هک رلیدا

 یناوطو مج ناکرا عیجو ی دشود بواوا دوب یدروتا ۲ نا
 ن دڅه نسح وبا ماما ید ااوا لتاز ندنا تااح لوا لد هيګ دنا ادا

 هنناق ندباعلا نب ز ماما صح “ر ندتی لها هک ردشع | تی اور یل
 بانجلوا یدلدا بوسنم هباعم انج لوا بودا تهاةسرفاو بواک

 یدمرتسوک م ابق هباوج اکاویدلوسزوس ندعون رب مه هصته*لوا
 یدتسا هتعاج نالوا هدم دح هرکصا دک دن بوئود صفت لوا

 لوبق ناراب مو و باوج هصخلوا بوراوان رس هلوا هلیب هل هکءهرارد
 هل وب هداس بویک قئیاعت ماما ترضح رب دتک هلب هلبانج لوا بودا

 بڪ هللاو سانلا نع نیفاهااو طلا نیط اکااو) ید او یدرمک

 هدنفح صح“ لوا ندنانچ لوا هکر ایدلس ن دزو سوب نارا ( نینسحا

 ییارس كے” ل وا نوح ردک رک هسالوا رهاط هئسل ر قلعتم هماعتا

 لوا یدلیا توعد بودا ادن هلیعسا دص لوا ماما رایدشرپ | هئس وق

 ندنسویف هلناشب رب رطاخ هلی یروصت قلا ماقتنا نی دنک ماما ص



۲ ۲۰ ۶ 

 ن ل هفح مب رد ارپ یا هکیدرویب ماما ت رضح ی دقیچ ه رشط
 | یعسدو مرد ا راقخساندرلنا هسلا دوجوم هدخ رکا لزوستکیداب وس |

 لک د دوجود هدن رهن تاکیدید لوا رک او مروروا هشءاد تباتاو هب وت
 | یذوم صح“ لوا هدنا وع یکهانک بویغا را نس یلاعت قح هساا

 هتسانو بوپ وا نس ارا یززوک یا كدام یا یزو-و نوح

 N ی٥ل ( هب قحا اناو كيف تلق لب ) ی دنا ب ویلغاب

 | قبال ن دنس ن هرافهتساو راذتعاود ردءقاو رغ مدلی وس هک هره

 ۱ ن ددالوا كاع لا ندسح ماما صح لوا ردا یوار یدد مر

 | قعاوا اصحاودع یتاماععو ت امارک كن داعلا ن ز ماما یدبا

 مات هوشلا دهاوشو ها فشک همسر SE هب رص

 | یجشب ناسقط ندترعه یتافو كبانج لواو ردنهاوا نایب هدراباک
 رايك ەر و یدلوا عفاو نوح یز رم نوا تنه رج وب هم تاون

 | ن کلا دبع نب دیلو رایدند یدلوا عقاو « دهنس ید رد ناستفط

 را ة3 اسم او عيت بودا نانح مر ةن کج نامز كناو

 یدل وا نوق دم ۵ دنراوح E E ماما نولا

 € رووا ناب و رک د یف |

 : ینوک د عج هدنس هرع ك٧جر یس هنس یجدب ىلا ندرك یی دالو كا

 | یس هدلاورد راشءد یداوا عفاو هد رفص هام رل صعد و ردوا مذاو

 | ندیمساه کنار دیعماهترضح لواورد:سح نونمولارم-ا تث هللادبع ما ۱

 ۱ یتعب یر « دان اصقو اعر د رفاب یا رشعح ولا تسنک ر دشا دلوت

 | هدهحردلوایرأمو بقانم كناو ردرلشءدرقاباکا هلیس هطساو یعسوت
 || حاددن نوع هلواقاو هن ر رو رر رشت كنا ناب نا و |5 نابز هک ردلک د

 | هکی دت بودن القتندرهایدیردپخد ل واو ندد داصرفهجرداتیاور :

 | یعب صبا فوفکهریاجمدراو هنناق كنب راصتا هل دبع نب رباج نوکر, ۱

 || نسیک نسهکیدتالاّوسو یدلیا مالسدر مدر, ومالساک اویدیشلوایعا |
  بوتوطمدراو ورلبالکو رلبا یدتبا لوا مليس نبیل نیدج مدتی ا ن

۱ ِ 
 ۱. هیدن ام دا ورک aaa كع ها گان هد وا یا ]8
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 € لوسر



 ست رم ا ا سس سس تیمی خیس ست رس تی سس سس س ےس

 هیلع مدت ا نیدردنوآ م الس کج لسو هلع یلاعا هللا ی ص هللا لوسر

Ê Eكکب دید ل وار اج یا مدتاو هناکرب و هل | هچرو كيلعو م  

 ی د ردنوک م الس اکب هلیفیک هل ترضطواو ىدا هنوک هن تروص
 کالعا راجا 3 هکبد رو مدیا ۳ rT E هللا لوعر نوک رب یدتا واح

 بهد نیلا ن لع ن د هل لاش یدلو نم الجر قلت قح ج |ا

 نس هک داش راج یا ەد ( مالساا یم ًارفاق ةمکطاو رولا هل هللا
 هک هنس: ندمدالوا عب نس هدنآ تاو ال ک لدهامز لواا نسالف قا :

 یرو تمکح اکا یی اھت یادخ رارید نسا نب یلع ن هم هنمان كلا
 تو اور یسصعد ند رادحا ول وز ) رد را مالتس کا ن د هرو 2

 هلع یلاعت هها یلص هللا لوس ر یدتا هللا دبع ن راج هک ردرلشکا

 هل لا نیلا نم یلادلو ینلت تح یت نا كشوب ) هکیدرو لسو
 ن دجا ( راجا مالساا ینم هآرثاق هتیقاا ذافا ارش ندلا ع رة دج

 لوسر نکس یراصتا هللا مع 5/1 راج هک ردا تاور یسع ی لر 1
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 ںودااد ی 6و یدرو راص هعاع هایس تشاو يدررووا هدهالا

 هدوهب راج هکر دیارلرد تودشدا یا قلح هن دم ی دا رد رفاا ۱

 یدشا بو دا عاما یو راچرلیا ادل همدا قدالوا یس اعسصو رای وس
i FOE 

 مدتشا ندادخ لوسرار ز ردلکد هدوهب مزوسو مب هکنوهتح ادخ

 للا زو ل امس ما اسو یا aع”ا| الحر رد فا ( هکیدتا کر

 ن نوک ر یدتا ید یعا ییعد نیما قودکم هک مصب وا (اره 8
 ن ی یدا ب اح لوا سەت رذ كهالا ل وسر "رس مدت هرقاب

 نی. لب ی دا لوا ی درع ثراو هنمولع کكنابننا ادخ لوسر لوا مدتا |
 ۳ e ۳ ۷ 4 NÊ e 4 نیل ار و ی

 گوح یدعا لوا ییرطدلواثرا و هنءولع كاد لوسر مت مدعا

 ەد مهلا اع د سا مدت ان مدل وا ثراو همولع كع ردپ هلا یرانع

 یہ ید الوانسرداق هکعا ارا ندرلّص صلوا یصریاو هکاوایحا

 لکور مصداباب یدسا باطخاکب رکصذ دنازرداق هلیذا كایلاعت قح

 لاو یدہد قاشا بورق هرزوا مزوک ےب ینلا كرابم سپ مدراو ورلبا
 ضراو ارڪڪو عاط هکلب وش یداک هلن رپ مزوک م دنامه یدکح

 ی دابا س٥ بویق هرژوا مزوک یا هه ه رکصخدنا مدروک یی |[ عمو ۱

 کف دنا یدلوا روک ت و دنا ند رع ۹ یلوا مزوک تب ولو 1



4 ۲۰ ۳ 

 دن ر یکی زوک كس هللا یهلآ نذا یا رابد رک اریصب وبا یا یدتا

 هل روک ییاسح كکلاعا ه دتمابق زورو كدروک مدرونک هکتن م هروتک

 باسح الب هدارج زور هلاق یا هرزوا لاح كزوک كدا رابد رکاو
 مروک هلغاعا یمرع تالنوک حاقر هکمرادد مدتا ن نس هریک هتج

 یدروب هک ردنرزوس كبانج لوا ) مرک هنج ل اوسو با > البو
 رج ر تب لعازب هک راز د۔ارارس ها هد وادعو صمد نوهکنا هز ىلع |

 كاو ) زااعباو لحو نافرعو ع عنعو ارمل> ندعمو زوبن "هدهسو

 تاغب ندرلنا ردعظم یسالب كءلخ هرعرزوا مز یدروب هکر دندت اک |ا
 رک اوررغا تباحا ز.هداتوعد یرلنا هکندتهح لوازو ,ددنشوتیلب

 اا هج او ح الو لازم مس "سم زز هوو دنب رال اح ی دنک :

 ف هلهزب ی السا یاعت قحو ز وب راازاخ كنادخ اعز, هکید روی و ۱

 کن كىا امد ندزب فر و مولع سد تک هانا مح هلمزب و یدلبا

 رداراب ندقاربط چرا یو رروش یا ۵ ادم ais ےھح اد> لوا 0

 ۱ رهک ظافاا كب اج لوو ) رد هدر قناسعح عمو ا ندسعم |ا

 ۱ نآ یه هام مف لا ۳ نا قلخ ردرا وشدز 6 الک مزا 0 5 دن دنراب :

 ناعا یرلءلق ن دنف ط یلاعد یراب رک 4 دا مد را ر لوشالا

 | ر هءاکا یرع زوس مزب هک هلوا را هسک شغلوا ناحت*ا هرزوا صالخاو |
 EE هب اک داحرب هدح لع و | مو وال لک ح ر لر قاب ں ج

 ه دنس هس ترد زول یافو كتر طط وا ر داكد لمع اکا ست ول

 رام مین یروم دد مور-ا-- ید لا یاح ندءهو یدلوا عفاو ِ

 رد هد رو یر ك:نح نینمولا ریعآ هدا

 هک ردنا ن ىلع ن د ن رفعج ماما یصتلا #۴

 نار و زد ثلوا مذاو هد دمی دالو رج ماهاردرگ,ییا ندم

Kuكز ههباظ 8 واو لا داس كنب لها نانج لوا.د دنس ی  

 تاور ك كا هدناطر ن د هبدچا تاظ یااگربه اتمیدآ نیس ایطع ۲

 لرعس ل یو یو دنلیع سا نایفسو یراصاا روس ی ی ردرلدعا

 اب ی دا دن ردق A e تهان كا و یک مهرغو ناطلا ۳

 ر یرافافتا



4 ۳۳ % 
 هد رات یددتا فیت لات هرړا هح ر یر اك ردراو یرلداعنا

 ردشلوا ردا ص هسفننالک د ةع و دیحوت اع ندنر وا ردشم ونک
 هکر د نت افیل ات باتکرب لقروكب یقوصنایحیدرکاش كيانحلواو |

 تانک )رد ن ی ماع ر داعش * ینلداسر رادعع اع راوکرزب لوا
 دن ره داب و ردهیلاع ی i روطبه هدیوعجنا فشک

 تاراشا هدعولع مسبج كناو یدبا ترب رس یناصو ترب وکو
 تناتنمو مالک تقد هدنناب ے اشم "هرز بواوا روهشم یسهفقیقد

 تک كلا هدنسار !تفیقح ناکاو تق رطبان را ردوو صوم هلبا نەم

 ن, قداص رثهج هللادیعوپا ردا یر و نارفس ) ردفورعع یس هوم
 هتسهظذاحم كتصولواات هلة تصور اکب هکمدتا ساما ند قید

 ترضخ وا لوا عفتتم ندوهلا تبانع هلا هط او لوا بودا ماعا و ماب

 هد دوسحو زالوا تر ور هدیشک نالوا تاد نا دد یا یدا

 هدنیطالسوزالوا تدایسو قاولوا هدیشک نالوایود و زالواتحار
 هدان زد هلو تدصو لوغوا یا مدتا نزالوا توخاو قلسود |

 نسهلواداعات توطورمک ندیهلا ترضح مراح یکسفن هکیدر و هل وس

 لاا: تفصان لوا یطار به كن العءرع یادخو

 e لف ماعهاو مادا هن 4) ۰ نس ولو نس هل ول یفاصدا

 راکت اا لعارا تخ ا تحاصم مایا ی رح او بس یا
 ینعهریا وادخ لوسر “دد رونیا مدت نس هیلوا السم ههانک

 تزرع سا مع هک یک ره ناس یا هکید روب هلل وس یجدادتعم

 هنوطقار ای ودنک ندزتنآ دم ترص »۰ هک ردلرک هيل د تئطاس سهو

 هکند روس هلا هداز جد یظعوء دنا فو نص رهاوح مدعا ن

 تساا هللا رکاب ی وردتعالس "دا لر قلوا نیشه هلا مار

 تو بج وم یءالق هظداص نلاساو ردتمالعو توا مزرتسه قلبت

 غاصبوروطو !هدلحرب قداصرفعج ماما نوکر هکر داور) ردتمادنو
 هن ل یس رب ندر اکا هدا او یدیشمر و ر هر فف کا هدءاوصو

 ناشولعو تالرکناوت سا یدنروطوا هنسوشراف یصصش لوا هدک دلک

 تولوا دسار دص كرف کیا لوا بودا كرم یصشلوا قنوعر

 یدان وس هلک اقر رمم | تباکشن دند داوا سالجا «دهاک شد كود
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 كفالطالا یی هاشداب ترمضح ژرمقفوت نالفیای دا ماهاترمضح

 تیعر رب ندن ساناعر كه اشداب لوا نشوردب راشکر کش) و یرارادرمم
 ودنکحو راهلوا هدتهدخ ماعم ااعر هک زالوا بیع حج سب نس

 هکر دروتسمهدګراون ) رهروطوا هرزوا بدایوناژ هدنلباقم كن ررمما

 رج ماما هک: دروب هنج اح مات عبر روصتم رفءج ولأ ند هاو ءافاح

 اما بودیا لع هلبجوع ما عیر هدیاراضحا هتفالخ ساع ق دا ص

 بودا باطخ ه-هاما روصم رعء>چ وبا سد یدلبا راضحا ه بیل

 هکنسیبنک لوا نس نوسهوق عاص یبادخ مسروق خاص ییسرکایدتبا
 اتعطقن یدتاماما ندرلید یکالهمبو_نسردنا نط هیتطاس 2

 یاثما كنون رکاو ردعش ابد ی هنس یک كنو و ردعتم لیوسزوسولثء وب

 مط هک هفسوبهژوا مقاو رازوس لوا هک اضرف هد ربا هکععكنسرازوس

 هلمح وریص یامثو “ورع را داف السم یال بهک ینو ناو یدلناوفع رلیدتا

 یدرتسوک مای هنعسا میقاراذک رگشرلبدرب وتاطاس هک هن اولسیدروالا

 قبال یخداکس ینعب ردلصتم هراریمغب كبد د كنس ردژریمغی راناو
 هن اق ي اماو كداب وس یرغوط ی دت اروصنءرفعح وارد« ا|فوع نالوا

 نالق نایلب وساکی یرازوسلوا ماماا هکیدت او یدنروا هثناب ودا بوعد
 لوارلتوستنا راضحا هایی یشک لوا روت ریما یک متا اما ی دما هسک

 رضاح یم لو اات ی درو روصنء نوساب وسهدهههجا وم عبیرازوس
 كلا یرازوس تاک, دعا لقناکب ندقداص رف ج مامایدشا روصنهرا, دلی

 مدتشا ندنناسل و دنک كمامایلبیدت | صع لوا دتشا یعدنناساو دنک

 مرهدنالب صح لوا نسدم رول دنا نیع هنرژوا كلوب یدتاروصنم

 (ةداه لاو بیغلا لاعوهالا هلال یذل هللا )یدعا بودا زاغآ هنیع وید

 رو نس شوخ یدشتا روصتم عرب و نراکا ییع ریمااب یدتنا رفهج ماما
 ىلوح ىلا تأجل او هنوفو هللا لوح نمتئرب ) هکتا نالفیایدتا ماما
 هرزو| یکی دعا ف لکت كمامازاع ص لوا ( اذکو ذک لءفدق یتوقو

 تعاس یک دت انیع هرزو| لاو م لوا هرخالاب بودا عا تماا دتا ند يع

 ندنغااننیم لزا صخ+لواات یدو زوصم یدلوا كاله بوشود

 هکمدتا لاوس ندماما ردیا بجاح عیررابد راقیچ رشط نولوروس
 بویه وڏ هکعا نیع ههالا مسا هرزوا تداع یژاعلوا نوع

 یهللا مسا زا لوا هکمدلید یدتا ماما درب و نیع هرزوا رخازرط

Tre ۳9 
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 فر

 اا 9۹ لات ق>ح ۹ بولا ر کد هلباابریک 0

 ه و لوا لاله و تایم E ۰ نيع هرزوالاومم

 ۵ مدیا لاوس ندقداص رفع ماها یدشا هکر دا و: ۱ ندحاح حر

 کک وج كرلةادود راہ ۵ دگفلدرو ی. شش هد لر وصم

 هکندروس یدرولوا نکاس یضغ كلروصم هک تنا تکرحو یدردا

 یفک او ماشال قلا كەد یرحا ید دک ینوغا و یادش دنع

 دادش مو مدتنا طظوح یاعدو یدتا چ 3 ) مارال ی دا كکرب

 کالم لوا ها تک اعد لوا مدروقوا ییاع دول هکدعا روهط ریاکمو

 کب ردنکسا ی در یدرر و قلص الو ج رد ندهراکم لوا کی نان

 مدراو ده دی كروصتء نوکر, هکیدتا یدنا 4 رل رو٥ ر وصد

 هکیدروب مدتا لا وس LHD باس ۷ م دلو لولعو ر 2م یاو

 ادنعمكرلنا مدعا لتفیرشک تعاج ندیاع دالوا کتی رولس دم یا

 لوا نینمولاربما ا مدیا ی م دتا ل امها ورخ أت EE ی راو و

 م دا 1 قداصر هو نت روصع ردیگ كرد روج

 ادو لوعُسم ۵ ۶ 5 2 !اعت ق> هک رد شک رب تاک دیدل وا د د ولار هاا

 دوم رولس ی در یا ی دتا روصم ردو مو براھ ندا-هبق امو

 : نوکوب هک ردمشعا نیک ی ردراو E د اوتعاو تدارا کا ین

EEEنادتس هشو د ا كنا یکر طاخ توروک ندی كيا ن دوا م  

 روا س او Eb او SES تنطاغوغو ار ز لق عراف

 تو و رسطاح تولک ر <a ماما نوج هکب دا صا هدالح لطف

 هلا لو یا ثق و لوارمخ 1 نامه نت ماب ود هرزوا مشا نا

 یکیداک ترمخ لواورلبدروتک یرفەج ماما 5 یدتا صا کت دنا

 هراما ردا و یراقادوط كرام مدروآ مدرا و هاب كا هدتفو

 مطالت یکشو كروصنء هکمدروک اما مدل EE هنو نعل دوقوا

 ی روص+۰و ی داک هتک رح یک یکیدتا ترج ر ف ن دجاوما

 هل اعم ا كفانا ةد یتییدلوا لا هزرا ىجا یساب 9 قابا ناب مدروک

 بود رو وا ےس رزوا ی یدرک هنغوتاو كاا تودا لاحخسا



#۶ ۲۰۱ ۶ 

 ۱ یدابوثعاپ هزکفب مشت لوتب "دی درونیاو ل وسر دنزرفیا ید
 یداک مدآرب نوح ا نه راض حا مز ندرکد ههرط ید ت تا ماما یدلوا هن

 | !.دنااضق كروب ناب هسدازاو نکتجاحر یدتنا روصن مدلک نوھکتا
 نس دیعا توعد هک روضخ ن ى ی درب هکر داوا مجاح ئ دتا ماها

 م اما نوچ ملک هلد راتخا یدنک نامز مکی دتسیا هک ر وضح نبات |
 تودبا بلط ناوخ هماج روصتم ید روب تعج | رھ هتماعد یدنک ۱8

 نوح یداوا توف ندنا رز ۶ هکلب وش یدو وا كد هلبالا فصات

 هک هرب رخادچج 2۸ دعا بوروک هدشاب ی ۵ یدناب وا ك دوعن وا

 تیاکح اکس یعشذک رس ی دن :؟ هرکصاداضد یرزام نال وا توفان

 هکتفولوا دچا یدتا هرکصا دا ڪو ی:رزاغ نالوا تود سد ءهدنا

 هک ردزارب مدرو ص یدو رضا هم ساک ق د اص رفعح ماها

 | لرصق یغادوطر شج' ین: زغاو شالا هطاحا یع رصق ینهو و

 هلا نا ) یدتیا لح صف نا..او هدنفتس لرصق یعادوطر و هدننیمز

 ( ائدح هللا دبع یباین تئدحا نا رادو كعلتنا نا ین راو یژعبدق
۷ 7 

 یکارسو ى هکر دتا صاو ی در درو ڪڪ ی یاعا قح ی

 3 ERAN 5 لر كسلا رر د شرار رمط ر دو داص رقه> رکا ماطوب

 ره هعد هلن وا رح یا یدتا روصخد ردرهول م دتا ه روصم ر دیا

 یلاعد هللا لص هب اد> لوسر هکر دظعا مس تص اخ A ار رداکد

 HEEE 7 ۳۹۹107 ده یزو دنوک هساند رکا قداص رفع ماها ردسلوا لزان لسو هيلع

 | صعب یدرواوا هلر وا هدابا داره هک هنرهو یدردبا زدنوک ییدص و
 5 تبرعات یذلا رفطا تاک نا ( هکر دروک ذم هان كعيمع لها

RIL 

 ولع كرلناو ردروهژم ہجںاک ( همالک نموهنمّولا دعو هبراوت

 یتیرکذ كياک لوااضرا یسوم ن ل ماماور دلعنس نیرارسا

 هانا) هدک دنا ده علو هر ودنک یادم اخ نوم اه ردشعا می رصن

 فلصمییعد فورطاعار هدلع یک دد( كلذ فالخ یعنالد دعا إو

 دعهاحو رفح یکیاو کر دارا هه تباور ردا بابحالا ةضور تک

 ظاروظسو یاب راع بالج و ردندنافنصمكناصت معلپع یراباک

 3 1 هدعفاو حرش هرس سدو تاب اغ ریل رس دیش دعا یتاعس

 96 ,یسوم



 باذج لوان رتسا كا دهء۶ لو نس E ربح هیاضرلا یسوء
 یندیعاد لواو نسزنسا كعادهع لو نب نس هجرك | هکیدرب و تاوج

 دیسرد !تلالد هنف الخ كن ان«وب هعءاعورفجاما نسرانوطحهدگنورد
 قیقح ییانعم نالوا روک ذمو هدققاوم حرش هللا هجر یایرجفب رش

 كنا-ضا میل ماما ے۔ء×ءأاجو رفح هکر دڈ هرو رکصن ا

 | قحالوا عقاو كدهتمایق هکر دبات ۲ یکنا ندننافنص هنعیلاعت هللا ی 7

 | لوا هدنرابدرمههن ردنکع كعا جارحهسا ندب ان یکیالوایلاع علاقو

 || ندقرو یکبا لوا نکو لء لاوحاك راد لوا هکهدروک قرو یکءا ندراباتک
 | لع) هکر دشعد قداصرفەج ماما هکر دشعر | هت )رد راشن ا جارا
 رفطاورج الا رفط ااندنع ناو عاعسالا ی رعتو وعلا قٹفن ورو زمور اع

 ميجا فة ءا ااندنع ناو اهنع یلاعا هللا یط ردمطاخ فو ضرالا

 لاوس ئ ریست كنالک وب ندا اجل. | تعاجر ) هيلا ساناا جاتام

 : زد نرب دل ی داو> قحال وا (عقاود د رکصل درب ا هکر دروس هدلر اک دتا

 || دا مندل بواقلا ف تفنو ردم نر دای یی هش اسیاباطقروب زءو
 || كرلنا هک رددکت ال« مالک دا ح ن دعاعسالا یف رقنو رد يهل ۱ ماسهلا

 س الت هک دهر و رجما شعاع زوم روک ییراتاذو ززبد شبا شیزلعالک
 لها نی ناد رام مرر اراراقیح هرمشط جا رنج لوا وارد هفتا هال و |

 تاروت هک ردقرط ا ااا مافوروهط یشک بمان عاق ندتي ۱

 همط او فصص امار دهدنا یهلا بکر ن اسودواد روز ویسیع لیک آو یسوم |

 || هدناهلوا ادیب كد هت-ایق هک کاح و تالهرهو هلک هلسعف ندنوق هک هنسا ره |

 ۱ ر دزوک شک لو كنا کردا در هات رج نیت دمو روا
 ۱ یولع یی دلوا ل٤س كیاتدک لوا سو هيلع امن هللا یی صرپمغی نزرصح

 ٣ ربط ورب رګ یایضقر هلع نویان وسند زعا غ یتعا بودن ا الا هباضت ر لع

 هدیاتک لوا هلی را همابرف یتیدلوا حجاتعاکا كقلخ لد هتما ءةزورردشعا

 نا لىق توا ) یدروب هکندق داصرفعح ردخاور ر)ردروطسم

 لاوس ر دبا لاوس ندسد د نعل ( یدعاد>ا مک دګلال هناف ییودقفت

 ۱ مداص ۳0 هراقیح 5: ا نک وا ندنایزکبرا هنس كجدا

 1 والت رازوس مکح هیلی وس هزم مب e رب ج هرکصذ دش کن سسهدیا

 یجدوقیاقدو تامارک وقیاعح كوداص رفهحاما ردکر ک هسوسزوس ۱



 هک ۳۸ ۲

 را لع هدم اقمول قحا رد زوا ند اصحاو دع رح یاد اع قراوخ

 | هداوقرپ قداصرفعج ماما وردشع وادار | یسهلکح اقر راصتخ ال |لیبس

 یف الخ كخسایع رو صم رقعح وا مات ۵س هرکس ف زول ن دنرڪ

 هدناتسر هر عيف لاو رد شعا لاعتا 82 امر اع كد اس دراد هدنفانا

 هدس رو یرود كنسح ماما یعو ند ۳ نر یدحو روان ىساناب

 شا اک ت لم كم اح ك وا هد راز دا رد راتتعا صد

 ید لب شب

a) «۶ردشسطا ن لع ن دم نب رفعج ن یسوم هکم اما  

 هک ر دهدنرک ذ یف اش نیهجا مهیاع ی امت هللا ناوضر

 هدنعلا را هنندم و هکم هکی د)وا ماو هدعوضوم یرلکدداوبا یندالو كلا

 ۱ 3 كا ردشعا داون هدن رفصیس هنس کس ییرگب زول رده ومر

 مظكو لح روفو بانج لواردهالا دبع واو مهارباوباو نستا وبا

 ما ه دج یسانا كياردشملوا بعلم داکءد مطاک هلیس هطساو یظیع

 ربکا كفداص رفهج م اما ترضح لوا هک زرد یدنا دلولا ما

 هللا هد دنس ق ES A هلا دیج ق اصوا ی دا یدالوا

 نوکرب یدا روک ذم هلن تماور و وهم هلن بجا دوجو یدنآ هتسارتت

 هکتنیغو مد كنه اعاد ی نالو هک زلب د رد شرا ED ود رام

 یدردنوک راند كی هیشک لوا هلیعهر ماعدا ل اطاق ردا و+- ثم

 صدر ندندالوا كاطخ ن رع هک ردنا تاوریولع نسح دج وبا

 یدلبا مش هیاصا رم لع نیئمواا ریما بودا درکار ینا سوم ماما

 | لوا هک ا ر و تصحر هز هک رلدد, د را درک ضع ندنرلیسنم كاما
 ماراو هغلابم ماما تااج م! هلآ ین اقتنا كس لها بوردلوا یعع*

 ا لوا هکیدتا ل اوسو یدابا منع ن دنک رح لوا یرلتا هلمام حاحلاو
 | ناور هل ا یکلتفح كلا ماما ی دنک هکلتفج راب دتبا ر د ه دنف یشک
 | هنر زوایییکا كص لوا نیک ید ڈرا هبارا لوا نوچ یدلوا
 اا ب ودیا د اب رف ب وروک یلاح لوا ندسق ارا صع لوا یدروس
 ماما یدالشاب هعینشاو عب ردت ود هلاص هل اعور نم تلخ یکبک ۳

 | یدشرا هنناق كص لوا اتیدروس ہک منويعا تان هنا كنا ۱
 ۱ بد a تم سفت سی

 ٭ رصد #۶



 یدتاںولوک هذ زون ویدروطوا هتان لے لوا بوشا ندمک صو

 ر ویکنا ی دتا صح لوا ردلوا كحرخ ردو هل هعور و كس

 هنج هلوا لصاح ل وصح ر ادقم هل هکیدروب راسغتسا ماما هني ران د

 زوشد لاخلا ماما راند زوم رد یدتا صو لوا نسرانوط دیما

 یدعاو یدوق هدنکوا كصغشوا نور اقیح هرصرپ وام هنا راشد ||
 رورسم صّقش لوا هلوا هدندیمآ یوصحم كدوررمو بواا یتلبءو |

 یکیدتیا هدسنقحماما یدیوا یتشاب لر اہم كم اماو یدعلاق بواوا |

 یلوو بد الوا هدعرک و تایضی دتناویدلنا بلط وفعند رله انک

 بوئود ندارا لوا نوج مظاکلا یسوم ماماوزالوا رداق هسکه کمک
 یاحتروص هنایحا ندادصفقلتف تصعشلوا یدلک هل زیم یدنک

 د رلدد | عاعسا یدرالغا هقدوقواو یدردا توالت نار لزوک

 یهللامالک هسوک ر مجه هدنلیترو دیوجت كنا هدنامز لواو ید رارلغا

 لع نینمؤملا ریما هکر ب یدیشتا س بح بودروتک م دادغب نالوا |
 تودیاباطخ هب ودنک اضد ممییع کاب وش یدروک ه دنس هعفاو ییاضن رم

 اوعظهتو ضرالاقاو دست نآ موتنآ ملسع له) داب هکر دیار د

 ی هءقاو لوار دبا بجاح عیبر نالوا یح اصم كندهم د( مکماحرا 1

 مدروک و م دراو هنا كنا نوح ی دتا نب ی دهم هک ییدروک 1

 راو یروب یدتااکب رکصخدنا یدرلغا بویقوا هلبا زاوآ بوحقیاوب |

 تودا لع هججو ما روتک هر وصح £: یطاکنا ىس وم م اما |

 هغاا یدروک ییاسوم ماما نوح یدهء مدروتک هنن روصض> ییاما

 هکتسدمرداق می مامان یدتاویدنرونوا هننابو یدلقاجوق یتا بول
 نیعطهو نعا نب نادکعا ج ورخ هن رز وا مد ال واو هع رزوا مب
 مويا دعب و ردقوب هیعادو تلطوت هدش کره یدشا نیع ماما نسلق

 ندعاشو لاحمد هرضقو و نک هع رکفو هک رطاخ كا مادقا هاو

 یاد لولو مر و راند كن نوا هم اما ات یدا ی دهم ر داکد

کر کی ی عدول مب یدعا كرو یدشا بودا تداکح ۰
 1 رس هسخ ولر د

 | تیا مظاکلا ےس ومدک زار دا ) ردک رکب یلعف نککی ہا روصت لوا

 هک رردیا ) ید ا زرد ندهنحا نزاکاو یدیلکد رداق ه٥ وقوا |
  یهاکتخ ندهندمیبطاکلا یسومماما یدهم دم ندسابع یتبءافلخ |

 تب هست
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 رو
 هد. زا هی مپ

 رفس للماما التسع هصآ لوا نامه م اللوب ھر هن دم یا ب وروک

 منامرب دکندف وخ لوا مداللوب هتدم یماما بو دبا اهم یک رادت

 تیاوریمس اهلا نیسح نب بولا ) هلوا سکعرب مما ب ودیا روهظ |
 ید یشک ناب زد و یوک «ژرهو سند ر a راصنا عدن هک ردنا :

 هژء:عاجر ندالود ناکراو هلا زر نع دع ا 5 ن رب رحلا لو نوکر

 یس و٥ ماما هاگ ات یدا رل-ثهرول وا هد تفالح ی 3 بن مسن ز نوراه :

 پچ دیش رنو راھ یدل و رها هدلاح داوا راوس نبك رع مطاکلا :

 بو دنا لیص یناقالم تصخر فقوت یب بجاحو رایدروتک هش رب |ا
 یدتا هز نعلا ر. عیقن یدل وا لاد لڪ كن وراهیسوم ماما

 EES یدنسک هکءدمروکی شکر 3 د دن والثء نوراه ۵ دسانع]ا یک :

 ید دصخثر ید داوا ۵ نیکو یکم لاوز ل دن > كا توا وا

 نادنسلج كن و راه یوم هگتعاسول نامه رزسوک عضاونو قلع هراسوم ۱

 یدععا تودنا نعص) دفن 9 نعلا دم و دکر ک مسا ناتس رب و

 هللا لص لربمغب رلنا لک تیاعر هبداو هلو ضر تعا او هجا هل وا

 ضررا هرلددن کر لثا دی وا وا ها5 و رد رب لها و هاڪ یاعد

 ا تاحتص یراع كنا ك د هتمارق هک راب ونس ژور هدشاوج كلرلندبا
 0 دادرسی تنوراه مطاکساا یوم ماما نو> روااق قاب ° دراک زور ّ

0 GOT" OP O GO Dog Res ۰ج ۳ 

 كماما بوبارصع ن دنر عسیفن ی دلوا راوس هنک ع بوقیج هرمشط |[

 نس۶ نس یدتا ن دنزو تالبدای و تظاغو یدنوط ماج یک رم ۱

 لاج مس مپ كل دوصقم رکا ی دشا مظاک ماما نس ن درا د ینو

 كهللا ل-یلخ ےھربا نب هللا جی ليسا ن هلا بح دم نب هسا |

 هک درهشرب ن كاوا ر دنا لاوس ندع الوو رهش مب رکا عولغوا ||
 كنس كسدا ن دمالسا لها هرزوا مالسا لها ةفاک یلاعتو هناهسقح |

 ر دشا بجاو يکعا فاوطو ترا ز یرهش لوا خد هکیرز وا |[
 00 ا تب تلوا اوا ن طفوا هک ههطزنش رب |
 صاصتخا هترخآ تاب وثم زارحا هلکخا فاوطو ترابز یرهش |[
 یکسان یدنک و تئاها اک كضرغ كنس ن دااو سوب رک او رواو |

 < ترتا



۱ 
 لوا یراکرشم لزرع رابد مز هکنوصتح ادخ هسبا كا ترخاقم |(
 نلکهب رلوشراق نوجا كنج هدردب "وزرغ هکر ايدا باع هدهجر |
 مز هکعا لاء دج اب بویلوا یضار هنکنح كرنا اسد یراصاا |8

 راسذتسا ن دزتبقنم فرش مزب رکاو یدبا رلذءدردنوک یرع زوفک |
 یرما كاا عت قح ناشاو ناعا لها هکز رایشک لوازب كدا ردیا |

 ( دم لآ ییعو دع لع لص هال ) بورد لوک تاولص هزب هلیجوم |[
 ناطخ عفت هرکصتدک دتا ادا لوصا رپ لوصفو مظاک ماما رارید |

 كنب راصذا عشنسب نوسنک هنوبات كجلا ندنهابح كنك هکیدتیا

 دلها دنو نعصق و یدکحلاندنع رک رم نوشود زرا هنساضدا

 هد دالوایدنک هکر داوعنم ن دقداصرفعج) یدنک نوئود ورک

 ر دیدیس كرلزوب یسوءماماو ر دم رالغوا ےب رنو یدعابودیا تراشا |

 یسوم هکر دشءرو ه دنفح یسوع ماما قد اص رفعح ماما هش و |

 هریشط هد کر جه نادوبق لوا هکر دوبةرب ن دنرلوبق كنيامدقح |
 میجو یرو كتلموب و یوغ كما وب یسوم ارب ز ر دکر ک هممهچ |!

 هقیاخ نومأم ر دک رک هساوا یرالضاف كرلهوم یلکو دو یرکب كدولوم |
 هس دالوا هدنفح كظاکسلا سوم هکب دشا تیاور ندنردپ یدک |

 : ینکو هک تالو هاکآو کالی مرالغوا مع یا هکر دارد بودا تعصت
 دن رارزوا دابع هغاکو ردیماما هب رزوا قلخ كعح مظاکلا یسوع |

 رهق متاما عبو ماما تعاجج رعاظاا بس نب اما ر دیس هفیاخ |

 ن دب هتفالخ ید هصاو» یعوم نوهعح ادخو رد هلی رط هلغو |

 ینطلسمهع مکیدلب و -یزوسو اکس ےب و ردةحاو قیلا ندقاخریاسو
 مب هک هللاو ر داکد ن دم! ر اص نا ب ونوط لهس قدالخ راکو

 ف زوک كنا ن هسایف تعزانءاکب هد تطاس و کال یس رب ندەدالوازءا ٥

 ر دوطع ما تسا رو تنطا-س ار زن ن زا تعانف هلغەرانةيج |

 هنهولع لابننا یسوموب نودآم یا نکل زاملوا ساق ہرا هنسن راس |

 نوجردبا نومًام ر دکر ک كليد ندنا كسیا رلید مه ړع رکا ردئراو |
 م دکید هناح هضور یہ۶ لاهت كس لها م دشا ندمردد یزوسوب

 ن دقیقص باب را مدکا هننرءز یراطر بلط كرلنا یی ریش ناجم و |

 هدیلوا دعف د یدشا ینکر هک ردروک ذم هل رابعو هداتافنصم كنضء ||

 + عیار # )1%



 ندنفرط ءذلخ نوح ایراضحا ه دادغب ند هنن دم كمطاكلا یسوءماما

 نوع هرودیا ارتسشا تامههو او ضعب مظاک ماما یدلک رلءدآ
 مب ه دلدراو دفن رس روطح ا توعد هش زوصح نب

 | یدروج لاوس ن دندس بودا ك لالمو نحر ه ده هرشا ||

 ۲۱ هددا در هک علوا نوزع و لولم هی لوسر هددرول یا م دعا ی

 د روما بقاوعو ر دیڈک جد و لاطرب كغح هراو هن روصح

 عورحو لولم نوګا كنار دەح هژوا اوج راک ما ارس رداکد مولعم

 یجالف كيا نالف نر دقوب یوخ ھہکچ لاو ۶ نالذیا هکیدروی ماما

TETER ۳ OEE OOTY COTIN دره زی مه ۳ ٩۱ درک مسلک هند بوقود ورک اتمالسو تم تحك دوو نورغ وک 

 ه دعو كمایا تواص نوکو یآ اعاد یدک هدادغب ماما نوح

 بورغ یدا یوک 1 دعو هکنوک لواو مدرکج راطتا هنوک کدر ۴

 1 ی دعا روهط هنسارب م دنا هدراظتأ توروط ه دنرژوا لو هد هل

 < F> حج

 ٩ و و تو فوم یک 6۱۸4 یر

 ۱ ندتهج و هلو لو كشر هولق هکمدةروق تولاصهشوسو مل3 ناطزش 1

 ۱ 1 یدلوا ادیب یظعءایسرب ندنفرط قارع هاکان مدیا ه دبارططا ےظع
 ۱ ۱ ادن اک: رواک تولوا راوس هرطااقر م دروک ییاما دهک وا كهابس لوا

 را ىدا ترضح لوا هللا لوسر ناب كل مدعا ن نالفاب هکیدتا

  مدنفا یدلوا هلبوا م دستا ن هلو لوي كشر, هکلق هکب دلوا بب رق
 اأ صالخ هلتمالسم ندنلا كلاظ لوا هلن دملا هكم دتا هركصن دنا
 هدتقو لوا راروتلدا هدادغب جد هءددرب نب یدتا ترضح لوا ل دلوا

 تایح الاذضور باتك فاصم ءا قاروا عءاج ردک رک مسل وا صالخ

 ی دیش“ ر ا ه دشرا نوراه تفالخ تب ون هک هدنام لوا ر دیا
 نسح ت دهر ورلي دالبا ه دادغت ن د هت دم یاما هن یدتارما

 | هبانجلوا هلیساوغا كنوراهیکمر دااخ ن یک هرکصذ دک دنا هلماعم

 ناسکسزو ندنرعه ییافو كلر ضح لوا را دعا دیهش بورپ ورهز
 ۱ هلکع د یتاتسرارم شد رق هدنب رق دادغب بواوا عقاو ه دهنسیمجوا

 یسوع ماما نوج دلعت یدلوا نوفدم ه د هر ظح نالوا ر وهشم

 ۲ ردکرک هسراراص مدب نی راب رايد رز دب رهز ک هکیدوب یدلوا موعسم

 ات مدد ه رکصخ دنراب و ژدک رک سرفر 5 نصا ۶دی م هرکصت دنا

 ت دم یدلوا هلل وا یدروم هک هنرهو ر دک رک شا تافو ب ورارد

 ۶ یتایج #
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 یدیا لی شا قرف ههلوق راربالا عیب ر یتایح

 د امه:عیاعت هللا یصر رداض را یهو يع هک ماما یجرکس %

 فلاوط ردناکااس سدة ءو نار از عج رم یرونم دق رمو سدعم دهشم

 ن دم ول ز ره عج هکلب ن دمور و د:هیاصقا e تاقیطو مما

 ناتسا لوا بو ديارابتخا ن الخ تقراقمو ناطوا نرجاهم هئسره

 | تبهومو و رارروتک هنیرب یترا ز مسایحو رارروسزوب هنا ٹن هدنخرف
 نسطاولا یک كلا راردا دع یهعو اند تداعس هءایرس یابطع

 | هد هدم ینوبامش تدالو ر د رعد جد یضلم ر داضر یاو

 | رایدتبا رلیضەب و ر دشلوا عقاو ه دنس هنس رکس قرف زوب ن دنر
 | هد یا كنسانا یدتا دلوتیسهصا هءج یجترب ی رک: كل ەدعقلایذ
 ٠ كمظاكلا یسوع ماما هکر دشاک ه داور ضعي ر د نيالا ما یعلو

 ۲ تحالم تباغ هکن دشلا هبراحرب ندمگ یقارشا صعءب درج یسانا

 تاغ هليا دو لقص لاک كلا ی دنا یحاص تفعو حالص تباهلو

 یتهللا لوسر ناتچ درج هکر ایمان و رانا ےگ یامظع

 بودا باطخ دک کاکا دس هاو لسو هیلع یاعد هللا لص

 لهاریح اه داس هناف یسوع كشال هةم ھ دیچان ( هکدروس

 هلشعاب هنا-وم کالعوا نیم نالوا تاک ولع دج یا نعد ( ضرالا

 لواسب هلوا یکرکی كنيمز لها هک هلوا لصاح دلورپ ن دنا هک هلوا ربت
 یەم هجو یت راشا كاسر نرضح دج ییعل یاعص ۵ لب سد

 داوت ن د هم ماما یجزکس نوح ی دلشغاب همظاکلا یس وم یلغوا

 ی د وق هرهاط یتیدآ بو دبا لی دبت نمسا لنهمجت دج ی دلیا
 مداوا هلعاح هباضرا سوه نب ىلع نوچ یدتا هکر دلو ن د هرهاط

 هباوخو م دما ساسحا ینیلرغآ لج هدم دوجو ی دنک الما
 مدریدیشبا یزاوآ سیدقتو لیلهتو بسا ن دعراق ه درلتقو ميدراو

 هرکصتدشدنابوا مدار ونا وا تواوایلوتس# تیهولوههع دزوآ ما و

 اضرا یسوم نب ىلع نوچ ی د لک یزاوآ لیاهنو جبس هعالوف
 ۵ دف رط ناعسآ شاو بوف هنمز نرالا هکهدروک یدلوا دلوتم

 یدردیاتکر حیپک ک ردنتاجانهو یک راب و-زوس هکمدروک و یدیشفلج |



 ۱ 0 داصاو> AE اکاا یسوء ماما هک رداوا ید ت اور هدا ول و

 هدرانیه ول جج ی دعا کر مطاک یسو» ماها نوک رب یدتایسر |

 ق ىب هکیدرومب مزایا مدعا ی نسم روا رجا شک ندنف رط برغم
 ۲ رجا لوا ںولوا راوس سد لددیک هنت راز رج اتوا هاکنس لک یدلک

 | ند رف« نوا عب هک" دنا سالا ندرحات لواو قدراو هنا یب رغم |!

 ۱ یدب هزب رجات لوا هللا ض رع هزب نس هلج ك را هب راج یکید ر وک ْ
 ا ماما یدالوا یبط لوهه ءاما یسا ر اا رانا یدرتسوک هر راج

 یدتا رج اتر سوک هز هسا راو ل هن راح یربع ندرلنوب رکا یا 1

 م هی راجزپ هتسسخ شارف بح اصالا ردق وب م هب راج یریغ ندراتوب |
 و واوا ارا وک ہر .جاد ا ی دنا م اما ردراو ۲

 | یشنرا دتک بوئود هلکتا عانتءاوابا ندکم رتسرک هوب ی هپ زاج |

 یساهب كل ه راج هتسسخ لوا ب وردنوک هرج ات لوا یب ماما نوک |
 ا رج ات لوا ن وج یدند لا هسررب و هپ هج رهو روص رد رادعم ه |[

 غرب مدلبا لاو ندننم كباب را هثس لواو مدراو هثناق یب رشم
 تاکردید مدتا ن یدد هر ضر, و ہل اصعت نداهب وس بودا نییعت

 اوج هلا وس جد 5 ولو هل یینفو ندنطا ین یدتا لوا ۱

 ۱ ر دکر ک مسایوسزوسر اکسندلاح كه راجو یدت اکیهرکصف دک درب و ٣

 اشا هد رذ۰ راب د یاص اهب راحو یدشا یی رخءرج اب هل وس مدان

 لهاكلانس یدتا بودا ق الماکب نولاخرب نداتک لها درک را ۱

 نوڪ ادخ هلوا تاک ولم كنسوملوا صوص ع اکس هرابوب هکنساکد ||
 ندی راجوبهدنامزز آور دکر که ساوا ی وام كنکر کی ك نیز لها هیراجوب ||
 لیدعاک اد رفرب جه لد هشرغ ندنقرش كلاع هک دبا دلوت دنزرفوب ۱

 هاو یو ماما هر راح لوا یف هه نوحردا یوارهیلوارمظد و

 تنومًامهک دان ) یدلوا دلوت.اطر ماماندنا هدنرو رم تدمر مدتلبا
 توداحورخرلب ولع ندفانکاو یارطا كرات الو لواهدنامز قفالخ
 كاتادو لولم اعاد دوا نود ندتهج ورا دابا CDE یا وعد

 ۱ یار نودا فای لا یر ناکاو وافد هدناب ون ےالارخا یدیا

 چ ریبدنو



 رم |
 كن اصل رھ 1 ا رها هکر دتارار ق ۳3 نا ىم

 رکذ تهابنو نزمو یی هلاةعروزو لع ةا هک یسدرب ندن دالوا

 هک ك رک كح | د-هع لو ینا هلوا نیعمو ف وصوم« هللاردق تعاذقو

 || روک ذم قاصوا رهیعا هاتف ممه نواوا نتبط ییولق كراب ولع ان
 یر هع رد بودا هر او زا شرفا هده تال اود ۶ یوصوعم هلا

 مانا كنومأم همر نده ص ذوب و ید شد همان اض را یس وم نب ىلع |[

 یاد مونا ءا نا ردک رک ةت ھوا ناب ی مود يه هد اوو قاود

 | هرزوا ع وب یناد-اوا دهع لو كلاضر ماما نوج هک را ردا )
 ا هداننا لواو هديا ماسبق هتفالخ ها ه رکصف دنومآم هکی داوا دعم |
 || نی راب هکیدتا سا۶لا هءاما نوع ام ی دیشهرمسوک لاج دیع لاله 1

 | بویقوا هبطخو را هرویب فب مشت هب الصم بولوار اوس رصسا یلع |
 || افعتحا ندفیاک:و بودیا ناب راردعماما ترمض> رل هر ولف دیع زاغ
 | ندفیلکت ویشا یدتابودا ررکم قیاس ساعا هغ نزا یت ما در

 || لث اضف كنس بول وب ناتیبطا یرطاوخ كقلخ هک ر دلوا مط رغ
 || یساجلاو هغلابم هدناب وب کنومآم هکنوج هلوا ناباعو رهاظ هرلنا كلل اکو |

 : 0 ی هکید ردنوک ربخ اکا ماما ی دابا زواج ندلادتعا دح |
 || ندلاتما هما رکاردک رشوخ ن داکن را یر اکوب اکب نکتوط فاعم

 ْ ۳9 لوسر ترضح لک د مزال قلوا راوس هسا ول ه راح یرمغ :

 0 ن ردیک هدا چدن یک دنک هپ الصم لو هيلع لات هللا لص

 | یرطاخ رد راتخم دن رها یدنک اضر ماما هکیدروک نوم ام یدید |[

 || تاود ناک راو ترضح نایعا سد ر دیا لع هلکنادسرلبد هی ره |

 | ىلع هکرد روب نام رف ۵ انار هفاکو ااعر ماع هکاب هت الو قارشاو

 ۱ هاکرد ا ما نشد د رهلوا 8 دنس وق ارس تاود كماما رسا

 ,e هل يجو م نامرف رش ؟ عج و ریفغ ج ن دهاکتسد تردد ءالک وو

 قاخ رب اسو رتلغواو رتروعو رایدلوا مج هداح لوا مدق» ندیاتآ

 | هنهدقمكءاما ترمضح بوتوطرارقهدنرارزوا ماطو ندراهرج إو قاور
 بطء هک اماما ترضح یدتیا عولط باتفآ نوح یدرارکچ ماظتنا

 یی ر و هنکو ا قىر را هقالع نوش راصراتسدهنشاب كرامو بویکرهماج
۳ 

 یدروببوت وطاصعیروهدهدنلاو یدتک بوک بواصهزوهواكرابم ٍ



tT %هک  

 ناور دشآ وا كماما ترض > بودا لعهرزوا لاون ویسا وم مجان |
 دلا یییدلوا هدرشک كد هنفاس فصل یرازاو قاناناا مامارلیدلوا

 نوتوط زا« فرط یزوكرابو یدتکرادقهر تو داتسحیودنک 1

 یدنک هرزوا تّثیهو رایدلبا تقفاوماکا هدرمنکتیلاوهو ید ارك

 نارادرمسو یهاکرد ءا رعا تنومًاو ی د ر وط بواک هسوبق ییارس
 ندنرلت ایس هج مدنامه رلب دایق ,دهاشع هدلاخوا یاما نوح یهایس

 ماماوراب داوا قانانابوراقیج برا هعرجو یی رلتس ند رقبا ابو |
 . [ ردا یوار یدرردبا تعفاوماکا قلخ بودی ارهیکت ہد س ومق ییارس

 ۱ نبهزو نام“ وک هک دعا رکن ماه ترمح هکمد2 | نط هب وش هدن امزلوا

 ریو ندراوبدورد هلجو یدراردبا رک بور, و باوج هءاما ترمضح
 ترضح نوح مع قاخ ید روئوا عانتسا یزاوآ بک ند ردمو

 ین اغفو داب رذ رایدتسشا نی زاوآ ریبکت و راب در وک هلهجو لوا یاما
 هل وم امو یدشود هلغلغو هل راز هنن رهش و رم بوردشرا هناعسآ جوا

 دعو لحو یر زو كلوءأم هکاهس نب لضف رلبد ر وربخ ندل احو
 ضرع هود ید یف اکا د كاروهج جاصم ق :هو قدرو روا

 نوتفم كنا قلخ هراو هالصم اطر ماما هلل ها نه ریش ھکب دتا

 نحلصم هلوا یدوءهنفلت لامو نوخ هک ردلت>او رارواوا یسهتفشآو

j « ناب هی ٩ ۱00 

 تواو | مه وتم ندزوعوب نوم نسهردنود ورک ندالصمینآ هک رداوا

 هتجز یزرس بودافیاکت ی هل ول هرس هکیدردنوک ربخ ا ماما

 مدام روش زواکد یط طارند" نت هلداوا هدنعنم و تجرلر دز و قدو5

 یدع ءولصو هبطخات زس هنودورک هک ردلوا ر .مسایلا او احر ندزس

 دن رب ید لوا توراو هر الصد ی و خر هدا ادا هد هفتا س ل نیس ۱

 بوذا باط کیدا ی یس هزوم یدتشا یرحوب نوح ماما روت

 تع>حایه هل رم یدنک بولوا راوس د هورا 3 او ی و ابا 1

 كنلاحوب بواوا ضصبعثمو دوم وند هءواو تروص وب قلح ید رود

 یدشعا تع رع هدادور ۳1 ره-ش دص نومأم 8 هدن ام لوا (

 کو ب یتوعصم یدلک همانر ندلهس نب نس> یشادنرف هلهس ن لص

E 2یوک دنشر اه> كهام ۳۳ تاب تودنا رظا ل 2 ا 0  

TR.9-با سا تا  

 شنا #



> ٩۷ ۶ 

 ا حالص دلا یکی ریش كمل را ترضعوبرسآ راکس ندو شفا

 نیولا رمما ینو ڪک هنشراهج كا نالف نعد نوک لوا هکر داوا

 ندکاو عاضوا ۳ طب هرب دا تعما> تورک هماچ اعم هلا اضر ماماو

 | ن داه س 5 نسح ردا یوار لوا عفدنم رس نالوا هج وتم س

 ۱ ۵ هدردن وک ربخ 4.اماجد نوء 1 یدابا ضرع وما نەس طق وب

 : هدک دنا ع۱تءا وا ابا ندکهرمک هماچ ماها ن نسوا ەرەك هماج هلمزب 1 راد

 ٤ نرش ماج اعم هلا ید 0 توردنوک همان بت. رک همامارار € زوم

 ۱ هللا لص یادخ لور ههک نود هکر درنو تاوج ماها یدلبا سالا

 یردابا یهلو ۳ ندلوخد ماج ۳ مدروک هم د5ا وإ بو لڪ یلاعت

 هوم ام رخو ل نم سک رک كعءامرک هداج ید لصفو ند هک و 2 احو

 عارف ندکم رک هماج بولد ) هللا لور قدص ( Nf د شرا

 1 یاب د نوس ەرەك سرس نوسرک فیس زخسآ ردرع لصف یدرنسوک

 | هکید روی هایم یا ضر ماما ههک لوا ردیا یوار
 جاقرب یرلید# اب یار تب د ( لیلا هدهق لار ام مسن ر هللاب ن ذود (

 یدتا اکر ایک ین حابص هک و >ورل دتا رارکت و تم ول

 دن روک قول درو راوهب توط قالوف هلوص و ءغاصو قیح ه رزواماط

 یدشریایزاوآ شیالغا هغالوق هاکانمدقیح هنس رزوا ماط ههبجوم دما

 1 كماما ك دارس یدنکنوغأم ۳ دانا لوایدشا هدانز زاوآ لوا م د.مد و

 0 ید ۰ تو دنا ب اط هماماو یداک هقب ندوص هنروا نالیحآ ا

 : ۰ 0۳ لف هةتاطر کر دیمراو ابن ا ا یا

O E 

 كنشک رک ردک رک راهسدد هن یدشا مامارلرلیوس هن ه دنع> سابع مدج ےب

 هل وسر لوا بولی 5 ضر قعاطا هنلوسر ه الخ میج اعل ق> هلگفج

 ظوطح دیه مات ید: ةا یزرسو کو ردشلف راوک رز ق یسابع

 جورخ هودنآ ندیلع دالواو یدردنوک ےھرد كب ہرک كہ هءاما بولوا
 قالطا ند سرح یرلب واع لوا ید رلشلوا سنح هکب رلذدنا نایصعو

 نوعا ك رطاخ كرابم كنس یرلسوبلوا هکر کد همامایدس | بودیا



fu} 
 كةلخ نس یدشا هماما ینکرب هکردلقن ) یدناوا قالطا ندسح |

 یوعت هکوآ ره كدلب وس عسداو یال یدتا ماما نب یکرتب

 هماما نس > ردکر کد ندش یشآ لوا دز وا هدازندن ۵ دهلراکزیهر و ا

 ید اماما نس یکرکد كداخ نس ند تھ ج دادحاوانآ یدتسآ ید یس رب ّ

 رد هژپس 4 طساو مو لئاصفو بفامو رددت هج یول یف ا كشك :

 ندبه لوا ییئاضفو تالاک كناضر نسطاوا ماما مالك لصح |
 | ودق لوا هدماقموب قحا هلیبهدبا هطاحا ینا یلع لرشب هکر دهدابژ
 ۱ راصتقا هللا یر رګ رطس جاقر ندنناداع قراوخ كندايس باب را

 یرفسناسا رخ تن ولر یدتاهک ردرلذعا لفن ندیف رک دجا) ردلوا ا

 || بور و هل>ریاکب مزق هداتفو جورخ مدقبج هرشط ندهفوک هلردصق |"
 ۱ ی هح لوا یدددرب ويلا هزءرف اکی لسا د بودا عهدنا سارح یی هوب 1

 : هنن رهشوره كردبا ل: ام یطو لزام ماد بوق دین دنص نولا :
 وا كناضر ماما هکمدروک «اکات مدعا لوزت هنس هرمشط لرهش بوش را |

 مارا هک راب دتناو را, دلک هار مب یرلءالغ
 . 8 تو یر ی ات

 ردقول لح هدب مدشان تاص هلحرب هزب نواقاوا نەک اکاردثاوا
 8 ماس کس نالو راددتسا ںواک 0 هرکص) HEY ۸ راب دک نوئود سا 3

 1 : اک لوقو ردنس شوق هدق دنصنالو ردراو هلحرب هدنس هک ردناو ردنا

 کز هلح هتشا ی.دیشعرب و نوح اكمر ویلا زورق هلیساهب نولاص یا |

 ندنلا كراءالع یتلبە لوا ردا نوک د جا رلب د درب و ی هل>-بولایساهب

 حاق, توراو هعاما مدعا هم 2ک یدناکو م درب و رانا یی هلح بولا :

 لووتالو بحاص ەھ شو نشین ەس رر و تاوجرکا عاروص هستم ٣

 2 هدغاکرب مد شا هداد را رو نوا لاوس هکد را د لوا رداوا ده ع

 ِ هب سه لوا هدس هلع هسع كنرضطواو مدراو هدناودرد كماماو مدزاب :

 مداخرب ندور ا کان مدعا فقوت تعاسرب هدشاتسآ نالوا ناتساد

 ردباوجتاکی زا هلئتس«كد وید جایا ید او یدو و دغاک ر هولا بوة چ 3

 ایفصار اکا اضر ماما هکمدلس و مدلوب قفاوم هع رالاوسیراباوج لواو |

 نیسح هک ر دا تب اور یسد ر ن دصاوخ كناضر ماها ردن دایصواو

 نوا هکر دشا سالان دز یدبا ندنساسۇر كاد الو طساوهک یطساو

 ٭ ندماما رج

 1 2061۳4۱۱ را



 هم 4و و

 ساع درب ویا نذا ندعاما نوح زهر ویلا روتسد ختم اه راه روا

 نساوبا یایدآهر صادق داوا دعتسم هلس وتسدو لوخد دن ون رس

 مواههاکییدتبا یطساو نیسح ماما یلبیدتبا ترضخ و نسبه اما نم ۱

eMهنو ا نامزرادقهر شاپ ماما ترضح نسساکدماما ¿ن  
 هللادبعونا یدتالوا كداب ندن ی هکید لک د ۳ یمن بولس ا

 دوخ ن س یدشرد | کی راک ود زاوا ع ماما ند دا اص رقع

 یتشا هد مامانس ی من سس شکر 9

 یاعت قح ندالوارخآ هنس ولی دتا هرکصادر کفن ak ا رب بولا ص هعاشا

 یدتا ردت دنرلب ؛وار كزوسوب Ai SRE ,اکب

 یلغوارب مان یعن رفعح ولا ك ءاما ترضح نرداوا مات هنس لوازونه

 مامایدندبآ دهعیو ییاضر مامانوم ۹ نوح هکر دب و مه ) یدغوط

 كنومآءهاک ره و یدررویب تاق الم بوراو هن روض > كنومآ رهدنوآ جاق ۱
 مارک او زارغآ راج واو یراحام تنوم ام ریش تنور رو

 ا فوج ازور یک نوک هک فا ا شا ات ا
 تباده ںاعک ١ تبقاع یدزاراتوط واقول یر هدرپ لد دیګ رک ورا
 س ا

SSANI DY SERN, 7 PSNI EKEM۷7۳ و چک 1  

 ندد لوا ررع» صا تعفاوء مدعو ترنم كلوا تباوغ بایرا هلا

 هک راد دتا قاقت بول اقیرارطاخ ۵۰ اما ترمّض> نوا صوص خر ندلجا :

 ماما نوجرا هیعوط ور اقوب ین را در یخ بو ڈا مرح ومقوق هدک دلکماما |
 راشخا تعا وا یدک هن ارس كوم امو مک هرکصخدقاعتاوب اضر |

 هن رارب رپ هرکصت دنا رلیدتا مزتحاو عیظعتو لابقتسا هتبلوالاک بوقلاق ۱

 قااتاو رارفولو هوب یظعل لر نعل تا زب هک ردشدا هتوب رلیدتا |

 هدنشلک همد وباما قد لوا مد تباتهرزواتع رع لوا هرکص دری دعا :

 فد ریش هشارس نوم امة مامانیوح رابط د مهیا مارنحاو حظت تلا |

 رد اق هکم ایا م ارتحاو ےظءت بوارا رایتخا ی تعاطوا یدرویب |
 یرهدرپ نوزسوک فقوتو خان هدقبجآ نیراهدر ق قحا رایدولوا |

 لی لوا یدردنوک لیرپ ح انا لس م 5 هدنقو لوا راب دیچآ |!
 ماما یدردنا بوخ آب د راهدرپ وه5 مد هم ندرل جاح بوسا هللدش |

 ندو,د نرمططوانوح یداوان کام لب هدو لوا لخاد ورګا ندوه 1

 ی رلهدرب و بوک رک دار وهط هن لد ی دلوا ول هیچ هرم |

 هک عار # ۰
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 هدن راک دتا لا یاحو تعاج لوا یدوط بوردلاق ور مود

 راوخ دات نی ی ید دنا مزمگوزپ نع كابآ ی اما قح رلددعا :

 | تبانابو- شود هتعاد و تسسد كم ام اور داکد رداو هکعا دو

 رلد دنا تمرحو تره هرژوا هدد اےس تد عو دوهعم رو:سدو

 هدرارا نومامو اضر ماما

 هک روناوا نا لاوحا نالوا مقاو

 ٤ ماهابواوا نادر ور نداضر ماما كنومام هل ردرادنشکد نیخروم صد

 بودا دهعیلو یاما نومْأم نوح کرا لوا یبس كنسالوا مو :

 ن دانموب رلیس ابع هلوا هفیلخ ماما هرکصادند ودنک هکن دلیق ررقم

 هلا یع*وتودنک درج بجومالب رایدا بولوا لاعورطاخ ناشی رب |

 مور ن لاحد تطاسو 2 قد لها ودنک و یساسبع دالوا

 و ,a لاحو رلدی د ر د. ثلا قح ها وار وب ی دلیو

 | هه رط دانعو ید دقناطر نالوا یهاوخاوه كس ابع لا نادناح

 ۱ وا تب به یدهف ن مهار نالوا ىع تلومأم بولوا كلاس
 1 دراقیح ندهبطخو ندهکسییمان كوم امو

 هلا یرما كام مکا ی دا اغوغو ثعا ځد هنسالوا لوتقم

 هل وب یسصع ن د رل->روم ) ی داوا توذ امو ع۶ اما ه دند مزا

 لیس اض م ( ارم ناکناو قخا لو ) ا E ت

 هکاب وش 2 د روک ز 1 EC ھا دم تو دنا هنا هدست حصن دوعام

 ۱ : ۵ ولا تسدآ هو هک روک تاوراو دن اب یوم ماما نوکرب

 0 راکنا یی لواماما د یوص تسدیآ د-ذعاداو هما لی مالغرب و

 هک و دنک ییهسوک رخار ه دنداع هر ییاع ق نومامیا یدعا بودا

 مالغ یتس دبا لوا بواوا لماع هلل زوس كاما نوم ام ها ك رش

 بسک نوع هک دن>رهو یدلیق یزاء بوډا ماع ن نسککود وص |

 لالهراسف یرطاخاما یدرزنسوک تعواطمو تعداتم هعاما رهاظاا |[

 ماما ہرکصذ دقدلوا ss عت رابغ لواا ی دزالوا لاخ ندنعوقو |

 هعینأش تک رح لواو ) یداوا ر د اص ن دلا هعیذش تکرحوب من دهم

 گ || هس ب لصف نوح هکن دا لوا جد یدل ر ن دش امسا كن روهط ۱

 ی اه
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 تناند لاک ماما ی دا دهع لو ییاضر ماما نو» ام هللا یک رگ

 | كلهس نب نسح یسادنرقو تالهس نلصف ن دله اوخ كينو

 | یرازوس كراردارب یکیالوا بویلب وس هلو ه٠ ینلاوحا ما .ةو لا ء!ےاضف
 راردارب یا لوا یدردا مام لوم أم ندعلوا تامو کال ءروما رادم

 || ہاکو هطساولاب هاک یشان ن دنغی داوا ہ دنرافالخ فرط لوک ماما

 ۱ هلیسهطساو كرلیشک دب لوا ئدرردا ر هم ایما | اعاد هطساو الب
 یدو« هتوف كعاما یبقاع بولوب لوب دن هش دنا ه رطاخ تم

 ماما ق افتار يدب AE و ديا یوار ) ی دل وا
 ن دنمادخو یدرمسوک یروص تالهنس> جد نومأم ی دلوا هتسح

 نراقانرط نوکسج اقرب کب دعا رها هرشپ نب هللا دبع
 هل بجو م رها ر دیا رشد ن هللادبع هر وق هرزوا لاح بویتا مط

 ه دلاح لوا یدازوا م رل فان رط هک ات م رسک یع رل-فایرط نوح اور

 تیا قم هلکءنرط یو تور و هتسار رزکب هب هبنشرایخاکی نوم ام

 هتل اکر ولد روط هدکناکم هرکصا دنا مدتا یک یکیدد جدن یدد

 0 ض دتا ماها یدروص ین ا ںودیک ۸ او ماما يسود توا

 : ی و نک AS 8 هل وا هجون هکمراو دما

 | هج اعم اکب یدتبا ماما ر دکر کم سردنوک هسیرب نوا ا
 وص رانا اا نوکو یدشا بواک هبصغ وام لک د مزال

 : جد ن روتک رانارادقمر یدت | EN ن هرکصد دناو نعول ا

 | یو وص دلکلا يکيا توراعیجیب راهناد كراناوب هکددروس مدروتک رانا

 0 مدعیص هر هس اکر یتوب وص رانا بودا لع هل ج وم يا یجدن قیص

 یو وصرانالوامامایدر و هءامابواایآول وص رانا لوا كالا و دنک و

 هکر داوهنع ند ورهتلصااوبا) یدتاتافوهرکصا دنوک ییاو یدحا

 نفد كنوراهم دتا کی مدشهروط هدننمدح لناضر ماما نوک یدتا

 سب روک قاربطاکب ندنس دعد را بئاوح كن هبق لواراو ه هبف یخی دنلوا

 یدلاص هرو ی دالوقوو بولا یعاربط لوا م ددا یک ییا دروب

 ۳3 ے2ا لرو لواو راهزا ریقرب هدعضوم وب نوجا مب هک ۲ الوا " رب یدتاو

 بودیا عج یراکتلوک نالوا هم دلو ناسارخ رکا هلوا ادب شاطر

 ند ك وم نالفرا و یدتا هرکصا دنارل ۵٥ هدب |ع۵و ما د شاط لوارهروتک



 | یدا بولالوقوف بولا یک طمع یک ین دروب روتک قاربط

 هجرد ید هک تیانس هد ولوا ا وا هدر كعارطو

 روهط علامرپ ندعشرکا رل هدا قش یی-انروا لربقو رد دا یغاشا

 یکیا دخ یراکح ه دنا هع رو ۳ زد رسو دا دل هک تیا هسر دا 1

 اا ر دلا عسوت ینا ردق ییدلبد ةجرلاوذ عساو ہک لوا شراقر عارذ |

 ادب تب وطررپ ن دنفرط یشاب كربق لوا نکبا رارازاف یربق لواو |
 ندع وطر لوا ن ر دیا معلعت اکس یتا هک هلالکرب ر دکرک هسلوا

 | نس هروکر فلاب كچوک ه دوص لوا هلوط دل ن دوص لوا بوترحوص
 || كما لوارلةلاب لواات لاصهب وص لوا ه درخ هدرخ یکم کدر و اکسوب

 یرلغ ابهدرخلوا بواوا ادیب قااب لو رب هرکصادناراهدبا لواش یب راهراب
 زا باغ قاب لوب هرکصادنا هیمو E ج هر بورش ولد رر رر

 | شر ساک ول و هلوا مد هتم وص لوا ن ردا ےک اکس رک هلم الت ر هلوا

 | ترضح نس ەدە دروضصح كوالا نس هیعا ا گی دشا

 لوا ن زا تا ات یدتا یندردشربا هماتموب مالک نوح ماما
 1 ندنروصح كنار مد ها روصح E حد كراک افح

 ثكساا ۰ هروک شکروا ساب هاب یب رکحا ه دق دعیح هرشط 1

 مهاکب كبارروک شروا هثسدرب ةا رکاو نس هل وسز وس اکب |

 حاص ماما یداوا نوک یسنر ا نوج ردنا تالصااوبا نس هيل وس زوس |

 .el ها ان یدروطوا رظنم بوک راس ال هرکصا دادا یی زاغ 1

 هناور هتارتس نومام مافا یدلبا تو اما توك الغرب ندنفرط |
 یرلعمط هوم ه دعک وا کو. م دروک مدنک هک دزآ ید نت یدلوا

 ۱ یماما نوج شلوا لوغثم هکع یتاراو مزوا مقلصرپ «دالاو شوق |
 ۱ ٠ نسج كماماو یدروتک هن ۳ قطر هعن اعم توله هغاایدروک :

 ناب یدتا تور و ههاما ینععلاص مزوا نالوا ه دتلاو ی دب وا

 تثج یدستبا ماما یکدروک مو وا رک: ن دهزواو هللا لوسر ||

 | تورب و هسالا كعاما یوا هدتقو لوار دکرکب ندنوب ی راءهزوا |[

 توط یاعم ی بو دی عاتما ماما ی دیدرورب لوات ندمز وا وب
 بتوئوط مهتم یز مامایا یدتنا بورتسوک هغلایم نوم ام یدند نی رگ

 ۲ حاقرت تولا ندا ثءاما یموزوا لواو یدید نس زود نسر ن دریا 1

 ۳ د هراد دج



 هک ۵۳ ۴ ۱

 | ندمتلاصلوایند مامایدرب و هثلا كماما یجزوا لوا ورک دب ییسهناد
 ٩ نودا یدقلاق بویق هر ندذلا تسدقاب بوبب مزوا هئاد ج وا کو
 ع عل نر ر دیک هرب اکیدردنوک ی دتا ماما نسردیک ه دنف یدسا

 ۱۱ رخ ن دنا قوم ام بوترو' هاسارپ هنشاب لرابمو دک هرخآ ||

 || كنارساتیدروب و یدراو هتسدقم لازما مدایوسزوسراکا یدقیح |ا

 رهو: نیکغ ءدنصا كرارسی و یدنان تورك هتشارفو رادداق سوم |
 هکر دسلوا رهاظ و دنا كيارس هکعدروک ناوجرب هاکا م دبا رروط

 یدیا راو ییهیاشم تیاغب هیاضر ماماو واوفوق شوخو وازو لزوک

 | هناضر ماما ن ید نسوک نسهکم دروصو مدراو هنناب ا هالیخت

 كهللا هک رزوا كنس نی تاصابا اب یدنا هدتاور رب و) مدح غوا

 ید اکب و هراو هثاب كنسابب هکیدتا مرع بويل وس یزوسوب م ج
 نع! یینیعاا هرق یدنک اضر ماها نوح اوا هل هلکن ات یدروب تراشا

 | ید روک ن رپ یهقناعممیسر هاکنا بوقلاق ندنشارف یدروآ ینواغوا

 یتوبن رم لواو یدشا سوب ی: رازوک و یدجوق بوکج هنس هشیناو ||
 || ۱-۱۸ بویقهر زوایزوب كئسااب خب زو خد توبتجردرهوک ی دلا هنشارف |
 | یرلقادوط كرابم كناضر ماماهرکصذ دنا م داعب نهکیدای وس رازوس هته |

 هدانناو و یدالابینا دم یلغوا هکعدروک كوب وک ضاب ر قآ ندراقهرزوا

 || یالتعیتوق هحرس ندد ء٥ نوووص هتسهتس كنب راوکرزب رد ییبلا :

 || هقح تجر راوج اضر ماما هدلحم لواو ی دوب بوراقیح هتسارپ |
 باطخاکب هرکص ن دک دید ( نوعجار هیلا اناو هلل انا ) دم ماما یدتب
 ن روتک هتو وصندنس هطوا هنن نخراو تلصلااباب یدتنا نودا

 : ی دتا تاذج لوا هم هو ردراو وص هر ه ديس دط وا دن رخ م دتا

Eeمدراو هنس هط وا د رخ سد هللا هلل وا مسرد هب ره 3  

 ٩ یدروبلاغتشا هتيم لسغ سد مدروتک هن ر وضح بولو هتګو وص

 : ر دیا دادما اکب بودا علم بانج لوا مدتسا كعا دادما کا ه د4 لوا

 هد رح یدشا اک: یداوا ع راف ندلسع نوح یدد ردراو هک

 | ترمضاواو مدرفع هرمغطبواا یطوتحو نفک نالوا هدنشا ناد هنا |
 ۱ اد راح یوا دعا هرکصادنا یدایق نی راغ نودنا نیک یا |ا

 | نده رخراو یرو یدنبا تان وا نودا ت ولات میلی وس ٥ راج مدتنا
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 دروتک ها روضحو مداوب تولاطر مدر و۵۰ ن سد رافیح توان

 یدلشاب هغادف ز غ تعا ریکیا ںوید هتوبات نیدجام دلاو ترمططوا

 ی دتا ليم هناعسآ فرط بوقلاق ندنرب توات ندا مان یزامن زونه

 مدعا نب ی دلوا هرمشط ن دغتس یال اب بولب راب مس كن هناخو
 هناکا ر دبا باط یماما بولک هارو یدعش نومآم ( هللا لوسر ناا) |

 بوب ات هکلوا شوم اخ نیس هکیدروی لو دبا هجنو هر و تاوج |
 هکر دق ول ربهغیب رب جج تلصاا ایا اب ی دتا هرکصا دنا رولک ورک رات

 زالو ا لوا شا تاقو ه دب رغم یسصو كلا تو دبا تاقو ه دونم

 بدو ردنا عج ی ادا ا كرانا یناعتق> هک رواوا لوا الا

 توبات بولب راب نفس كنهناخ نیدعآ مات زونه نویلب وس یز وسو
 هنشارف نورافیح ندوات ن ید جام دلاو بان واوىدلاون هدنناکء تولک

 هرکصا دنا یدیشماهلوا نیکو لس زونهاب وک هک یک كنا یدنرونا

 ییرلمالعو ینومآم مدحآ ی ءداف بوراو س جآ یوا ا

 نوزګ بوتر یب راهقاب بوروا یب رزو راب درک ورګا مدروک هدومق

Eهادیساب ) یدعا نوم أمر, داو  al min 
 كمامانوح نوم ام یا 1 | هریقو راد بام ا3 کو ره ه گی

 بحث یدایق ه دهاشم یرلعل اب ن ندا روهطو ی وص ناعیح ن دنرف

 r دوو او تاج هرب و دنتایح اضر ماما یا بودا

 محه ی دیا یسیرب ن دنراب رقم كنومأم یدزتسوک ید هرکصن دو |(

 لب وسز زای یدترا نوم ًاهردنراشا هيل رلببام ناب روکو هک ز سرو |[
 ل رس سالا یب یا EAA یدتا یشک لوا ر دیراشا هس

 تولوا نوکر هکرترکب هرادژاب وډ نامش هتک وشو ترک وت کكلودو تام
 رکا داو تود عاطفناو دا ربا 3 کی رالجا ال رس هد دالک فو

 همدعد> رسی رس بول وا ۱ و یش شکر وهوا بد رق یاکنھ

 نوحردیا تاتا ر دهل وا نسراب وس كدرک یدنیانومام هربدشرا
 ی دشا اکب ی دلوا غ راف ن دندب نعنو نیفدت كناضر ماما نوح

 هر هم ن یا ید ےلعت اکس كناضر ماما تلصلا(اا

 ES ت اف و ماما هک امز ل وا نامه نوح هلا م دتنا

 ندلحا لوا ی دن کک ن دمرطاخ رازوس یکی دانا ماعت لو

 ٭ یسر
2 



 < هد $
 ۹ نت شا سس مس ام ها تو در ام ETE ITE کا ساب سا را

 ید رد تا سدح نب بواک هنصضع ا یدالاق ه ریلقعح یار

 لرد ارخ یراب مدا نوک رب ی دلوا ك ےشسعو مدااق سوب لی ر

 زونهو ليف یزور قاص الخو جرج ندندش وب کی نوح ادع لاو

 یداک مدروک یاضرا یسوم ن لع ندع هکم دیشماع | ماع یناعدو

 هللالوسر ناا یاب انالدلوا یلد كس تلصا اباب هکیدتاو

 هدنفو لوا تینا اه و قااق یدتا ت رضوا مدلوا لدکنت تداه

 بوتوطیعلا ماماو یدلاق بواکود مجتزو دیق نالوا هدندرکو تسد
 || ب یرلسراحو یرلمالخ كلومأم یدراقبح هرشط ند-سإ# یب
 a هد روج تاج لوا رلبد- ءلوا رداق هکلب وس وسرپ اکو راددروک

 یوم ام نس هن هرکصذ دعس لوا هدنناماو ظفح كنيلاعت قح تاصلاوباا |ا
 E اما عقاولای یدتبا تاصلاوبا رروک نس لوا هلو نسرروک

 | قوح ندا.ضر ماما م دمروک یوم كدهنامزو بو وا ی

 انا کا وب یسصعب ندرانآ هکردشال رد دوا باقر راک

 ییافو لاضر ماما هاک هرب رګ ثالس هدود-؛لوا رکذ یداقو قه وکح

 ٹل ونس ناضهر ) هدنس هب رق دان :ردشلوا عقاو هدندن الو سوط

 را دیدردشلوا مهاو ا تا هزوک ج هنس رل ہض ءا و ( ناو

 | نوراه بواوا عقاو هدنناضمر یس هتسزویکیاندنرعمه ج د هقناطر و

 یداوا نو دم هدشارمس كساط ءنبطعک نادرج یییدالوا نود كدیشر

 یدیآ لس شد یا هدتاور ینایح مابا كان وار دد

 د رداضزا یسو» نلعند2 دنا تا یگروّهط ¢

 ینائرفهجولا اکا ندنهجلوا ردقفاوعءرقای ماماهدنشکو مسا بات لوا

 | یسهنس شل ناسءهطزو هدناورر یتدالو كناورد داوحو قتیعلو راربد

 رلیضءب و یدلواعفاو هد هوم دم هدننوک یرکس نوا كنناضهر

 كناو یدلک هاند یوک ید نوا كحر هروب نر هنس دال با

 لاک ترمضطوا ىدا هزار رلب دنا رل يصعب یدیادلومامات ناوج یسانا

 ندیاداس یربطع دا مد صر هد« !ضفو بداواع

 تواوا قوفشم نا نوم ط مزجال ید ر ا هب فک رم لوا ۴
 1 لصا ما هکر اردنا تاور ) یدتا موز کا ییصفلا د یدک

 ندد# ماما ترض> توردنوک توتکم و وا یردب ند هش دع
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 : نوم أم ید: دردنآ لهانو راتوط هراج هعرزوا ےب نعد یدلبا تباکش 8
 كابلاعت قح هکم درب و نوهکنا کا یس نت هکردزا هدنناوج ك همان ِ

 || بویلیوسزوس ندعونوب راهنز م هدا مارحهنرزواكنا یتکیدتا لالح

 ی دتا یسیرپ ندفلس ر اکا هک رداعت ) نس هم اتو ات هود وب اکب |ز

 بوتوط ییاوید ردا یساوعد توس نصاب هکمدتثلا هدقا رع

 را دید رلیدتا سح هدعهضوم نالف نور وتوک هءهاش هلا رادت رغآ

 یاللد هن رلسراح كس وع لوا مدیثمراو هماش ه دانا لوا جد نی |

 مدراو هنناف كس وہ لوا راد ر و تصر Sl مدر ودنسار و مدتنا

 نهذو تسارفو لقع ید لوا مدتا رظن هلاهذاو راوطا كنا
 مدا لاوس ندلاوحا تیک ناو مدلوب یشکر یحاص تسایکو

 || رافع الم هدرابد لو رلدم هجن مدیا یشک رب ندشدیالو ماشن یدتیا
 نینمولا رها هک هددجس لرا ههارب قافلا مدیا لوغشم هتدابع
 || بروتوایدبا را بص هدنا نشا كرابم هدع یلاعت هللایصر كنس

 صر ۳# وک وا هاکان مد OE تدا ہع ب واوا هجوم هر هلو

 معد واسم رادعمرب نوح مدل ید ن ااف یدا توا وا رهاط

 || هن مضوم و یدستا صح“ لوا م.داو هلل رسم هذفوک یعدنک كدتا

 | صختلوا رد دجسم هذوک مرولب مد تیا ن نتس روا رد-ءطوع

 ین مس هوس هو بینا ل کت کس سن کیس کس مسی ی ست تست ام ۰
PDASرک یا و ی اه را  ATE TEY VC PIE CODAدعا ی رج ۱ ها 0 ]195710 0  ATR 

 ندا نوچ مدلید ا بودا تەقاوم ید نیدلوا لوعشسم هزاع َ

 هرشطںودا تققاوم اکا ن یدشح ءسغط نددصسم یداوا غزاف |
 قدلوب هدهالا لوسر ریس یزرگ دنک كلام رو لول رادعهر مدعیج ۲

 یخدنر یدروط «زاء بوروو مالس هس هضور كترضح یشک لوا |ا

 آ یدریک هلو بوقیج زط هرکصا دادا ىزا مدلوا لوخشم هزات |
 1 قدل و رد له یرعدنک كدتک مد حاقر مدنک E E یخ دن

 لواو درک هلو توءیج ندهکم هرکصذدقدلوا عراف ندفاوطو |

 و ر ہم لوا هدهاتش یعدنک نو یدلوا بناع ندد رظا مب هدو :

 هکم دمو م داوا ب+ندتاعوب و م دا لوغس هر داسع هدنا هکهدا وب

 | صخت لوا هدتفو لوا هب نامه لب یسن ربا سپ ردی  صتلوا

 ۱ یداوا رداص ندنا هک هره هنس نګ بودی قرفر یب و یدلوارهاط
 ۱ نیم" نم هکمدرب و نوعاک ایدشربا قو تفرافع نوح ید وب زوی هت ۱

 ۲۰ت سنت

 % و 3% 0

OER RNY FTE 
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 تروصوب نوک یوا مرفعج ن یسو» ن ىلع نب دم ی هکی دروس

 هکت ی دادا س وب تولبق ع ها یساوعد توج نب و یدشرا ۷

 هتسنلا و ماش م داوا فداو هلاح تعیع> نوح ر دا یوار نددروک |

 ؤا قالطا ندسحو مدردلب کا ییهعداو تیقیک توزان هعقر رب

 كسوبع و هکشمزاب هن رهظ كنهعقر یسالاو ماش م دتا سما |
 ن دماش هد هجکر یصنششلوا کز کید 4 یشک ن دنا یعس هتقالطا |

 هاش ن د هکعو هر هکم ند هن دمو هه ده ند هفوکو هر هفوک ||

 نوساناصالخ ن رشح دیف مز یا بواک ھذا ےک یک نرولوک |

 نسل كسوبحم ن وک یسنربا بوا وا نوزحو لولم ن دباوجوب نب ||
 یراذک وه كنا م دا هک | ند هض د نروص یهراب لواات مدلوا ناور |

 ندنیجوء مدروک دارطضاو ملا تباسغب یراهسیک نالوا یرلسراحو ۱

 سبح هلّتمهت توبن یاوعد هکصخ لوا هکرلیدتا م دتا لاّوس
 شوق دوخای یدصگ هرب هکزرراعب یدلوا باغ هجک نود یدیشئ وا |

 ر دشهروب هکر دندنس هسقن سافنا كبانج لوا یدحوا هاوه بواوا

 كن رض> لوا مهو ( هیق ءاک لا 4یطارلاو هل نیعلاو طلا لماعلا )

 ( مولظلا ىلع رولا نم دشا لاظلا ىلع نوعلا ) هکر دندنس هبیط تاك |

 ترضطوا هن لاهطا كل ءاب رغءالعاا) ردشتهروپ ترض واهو
 هلن یضرلاقو ( ام تماشلا ىلع ةببصم ةببصلالعربصلا ) ردشهروب

 ترضخ لواهطلتع للعم دا حک ادا ناليلع نانا ) هنع

 یدشا تافو ه ددادخب ه دنرخآ یسهدعهلایذ كنهنس یجترکب روکتا

 كناسوم یدج ه دشد رفرباقع یدیا ه دنشاب شب یرکب ه دننوک یتافو

 ی دلوا نود دم ه دشب رو یرمق

 د نب لء هکماما یحمنوا

 < ر داضرا یسوم نب ىلع نیا
{E 

 یرکسعو ردندتسلها راک ا لواو ردب داهیءاو ردتسحاوبا یدک كنا

 رلیص هد رددل و مامان هناعسیسانا رربدیخد قو یر کاو ر ددورعء هاکع د

 هنده یدالو كنار دیاغوایرف كن هقیاخ نوم ام ترضح لوا رل دتا

 هک میار #۶ < ۸ %
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 هد ااا مس قدس کیا نوا کا 1 او ه ددیطع» |

 ه رها س هلا هنر دن یک ي یداه هدرا لک وثم م رک رابدتبا رلیصعا و

 نوچ هکر داش ) ی دیا قم ه دنرع تدعو یدروتوک هتالو یرلکدید ٠
 ه داون ی دابا توعد هقا رو ندهن دم یی یداه یدلوا هعیاح لک وتم 1

 كيلاع صاا ناخ ییانطوا ه دنر اک دشرا هن رهش هراس نکا رواک

 هک ی نسا ۳ ند رلصاح راددردنا ههضوءر یلاوه سوخانو فش مان

 هللا لوسر ناب یدتا هماما یدا موسوم هلکعد دیس ن لاص

 كکد رولو هثسافخا کاک ردو كاس یاکود تعاجو لادو تاعح

 را دردن ود هل رم تشحورب و و شەك زارا یس هنسافطا

 ه دمام و زوده نس خاص یا تاهیه تاهیه ی دعا ماما ترضح

 هناجلوا هکنوحن یدلیاتراشا ا كرابم هرکصف دنا نس

 راتراع دئلب و ررصق عیفر و رلةمربا ناور بآ و راغاب هزانو مرخ م ۳
 هدنفرهز لاصیا یدتامامایداوا بلاغ کب تشهدو تربح بوروک

 زولیک د هدکیاعصااناخالاحر و رد هلءرب كدروک هک ی هلجلوا قداوا
 بواوا هتسخ لکوت تب ونر هکر داور زود ه دنا ناتسب و عابهکلب |

 یدشافاهتومو راب داوا رج ام ندش-اوادم كناابطا هک,دراق ج ثحارحرپ

 یدنک هدرولو اتش ندض مو لکوتمرکا هکیدتنا رذن یسانا كلا |8

 هردنوک هثس رادقموش هر یداه ن دننوک انوک دو ندلاوما هصاخ |

 یدنایس! رب كس , رلصوص# و نام ر £ كلکوتم هکناقاخ ن مجد هدانناوب

 یداه سد ر دک با وا راسهتسآ ن دیداه یبالع كض مو یدا |

 كض م لوا یدتا یداه رلب دتا ناسا توردن وک هسوک ر هنناخ |

 رخو نوح هل روک ییفنات ردک رک قلا عضو تسد نالف هني رژوا

 را بودا ارهتسا یرلیضع»ب ن داع راصح ی دشریا هن ساک تلکوتم

 | ییددروم كماما ی دید كرك قغلوا هرج ج ناقاخ نی محف ۳ ۳

 ۲ یحارج بولی د ضر لوا رب دروا هنن رزوا كط رم لوا ی هنس

 ب یا | ءاس هردن ییدشا یسانا ی دل ونافش لکوشمو یدلوا ناور

 ی هی لکو مو یدردنوک هبیداه تویارهفو بوی هر هرمص یراثد |

 هک رلددردشربا هثغالوق كلکوتم رزاغ یدک نو >اقر هر ےک ٠

 ید هج اح لکوت رد راو ناوارُف لاوعاو ما ه دئ زبم كن داه ۱
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 ندلائمو لام ك داو نس هراو هنا ریه كنداه ۳ دالا فصذ ہک ر دک رک

 || نوچ ر دیا بجاح نس هروتک هع ر وضح بولا كدا روا وب هنره
 || هش رزوا یماط كناو م دراو هنلزمم كننداه هلنابدرترب ه دلیللا فصا |[

 || هلیتس هطساو لیل تاظو مدلوا لخاد هنلّرم ن دناوب ماطو مدقیج |

 هغالوق یزاوآ كنداه ندنحا هناخ هاکا مدلی رد هناخ یننق مکجهرک ||

 غارجرب لاطایو رانوسراقیچ ععشروط هدکرب دیعس یا هکیدشرا |[
 | سابا ن دکور مدروک یییداه م دربکو رجا هلبقوش خارج رایدرونک |

 1 وشراق هر هو هرژوا ه دار نا دربصح ه دشت هالکرب و دننکا

 | یدرغروک هنسنرب جه ن دنراکدید كرازاغ هدنلزم كناو شعروتوا |
 ر دسک لواو یدیشهر دنوک یسانا كاکوتم هکیداراو هسک وارهمربالا

 : جد یالصمءوب هکددرو- یداه یداراو حد هک ولرهمر ه دنا ٠
 مدل و ۲۳ت ولفالغر م دلا مدردلاق ید یالصم اا 7

 | كنسسانا هفیلخ لکوتم نوچ مدرونک هسنلاق لعوتم م دلا نس هلجو ||
 یهعقاو تروصیدتنا لاوس ندنلصا یدروک نەرسە لوا هل رهم

 : ید هربصو هتناب كنهرص لواات یدروب سپ راددتلا ضرع هی ودنک |[

 ندنا ربم كنداهو یرلهرصو راو دس یا یدتنا اکب سپ رای دتا عض

 ی داوا اف مشو لی نر تلبااکا ورمک لابا یرهنسن كکب دروتک
 هکر دلک ج وک تیاغیاکی یدیسان م دنیا بوراو هاف كنداه ه دلاح :

 نسهنوط رو ذعم نب م كا روم ام نوح مدلک هکل زیم كنس تصخرالب |

 نذلا مهیسو ) یدّسا م دنا هام اخ كترضح وا ییایشا لواو

 | لقن ردوب جد یرب ن دنسارغ لج كتاو ( نوبلقنب بلعم یا اواط
 ۲ هم كماما هد دیرقرب ن دنژهب رق هرعاس نارعارب نوکر هکشملوا |
 لاّوس یداه ماما یدل وا فرمشم هلیسوباپ فرش بولوا لخاد ۱

 لزاضت رم ىلع ك دج كنس ی دعا ییارعاراو كتجاح هن هکهدروب |

 ل دیسادا كناردراو مید مظعر و عدنعاج ق دیا ار سالو بح

 یدتا یداه ماما ردقوي مذالءوأيلم یرغ ن نوا و مرحأع

 ا نوح مدیا ملعت هلو کس هک لک ها لا راو توط سوح كل طاخ 1

 1 یدنک یداهماما یدلک هاتهدخ كنداه یارعا یدلوا نوک ی ساربا :

 || یغدلوا قید ردقوش هییارعاه دننورد بو زاب یکست ندر هل.ط>



 ام

 كیارعا غلبع ییبدرویب حرصت « دکس# لواو یدرویب حرصت
 ۱ هکیدروس + ییآرعاو ی دا « دابز نادر ۰ ند یکیدشنا وي

 1 تواک هرازا لوا نس و تعحام ھن ره ه صا ر نوح

 ۱ نسهدازا رب اک: توروتک یکسغوب ۵ دنفورب ییئدنلود ا هدم سال

 ا تلاع نو اص هروماوو ن هدر و یکحرو هما هلت وشو تدشو

 لوبد نتصو كماما ییارعا ی دد تبا هلم اعم 8 کبد بوتا |
 1 یناعک | كن هفیلخ هک ه دتفورب یدلک هنن رهش هصاس یداه نوح یدعا

 تواک ارعا ی دنا رل شوا جنت ۵ دا كن داه ا یرغو

 تظاغ هلبحوم قنصو كماما بود زاربا ییکس# ند كيانح لوا “|
 هک تشات ھا یواش ماما ی دلیف هبلاطم نيد ن دنزوب دیدند و |ا

 ام دعو هد ءاداو یدرروب ترذعم دهغو ی درلب وسزوس هب یارعا

 ً دک دشربا نو كاکوتم توأوا ساف 0 دم | قلخریخوب و یدرر و

 || لوا ماما رلیدتلبا هنیابکاخ كنیداه ماما مهرد كي زونواان یدنیا ما
 ی دتا تور وا ی“ لح ه دک تلک یارعاا ی دا طظوح یعلبم

 هنوراصم كکلايعو لاقطا نس هل صد بويعا: رادقم كنىد ندءلبمو

 ا كغ.درویب اطعود هللا لوسر دنزرد یا ى دشا یارعا هل | قرص

 درو رور ین هل فاو ا كلومأم قالد موم مب ىا كعلم

 قفالخ لرصتتسم یلغوا لکوتم یتافو كنداه ماما رلیدعا ریضمب )

Eكارخ الا ی داج هام کت هنس یحش درد لیلا زویکدا ن دنرڪ 0  

 3 ۱ نفد هبآ رمسرپ ه لب رف هرهاسیا یدلوا عقاویتوآ هبنشود ندرخاوا

 یدیا لس رب قرق یزب زد رع ت دم رلیدتا

 لع ن نسح هکعاما یحنرب نوا ¢

 د رداض را یو٥ ی ی٤ ی د2 یا

 ۰ | یک یراوکرزب ردد لوا ردجارسو صااخو یک زیقاو دمو تیک |

 كيا یدیا دل و مامان نسوس یسانا كناو ید وا روه سم هلکعد یو

 ۴ او .د رخ الا عیب ر رهش کكنهنسیجیا زوتوا زویکیا هد دم یتدالو ۱
 لاا هللا لص هللا ل وسر تس لها هلا رول اخ ماما ی دل وا

 قراوحو تادا و تداهد 1 A ف ی دیا داسو هيلع

  3Fیتاداع +
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 یسوء نبممیهار اد یی ع هک ردوب یسا ر ن د ه4لج لواو ردراء۳ینیتاداع

 ]| هرارطضا نلاو>ا بولوب دیا هذ هک قو رهف تب ولوب هک ردشءد رفهجیا
 ۱ هکل هراو هنا کز دم وبا ماما هاکنس لک یدتااکب مردب یدشربا

 أ یا مدعا ن ردشلوا رتاوتمو روهشم هدسان هالا یسانهو دوج كلا

 سپ ردقوب یدتا مردب ردیءهراو قلانتشار چیه هدزکشیام هلکنا ردپ
 بووک هلو ءاش هرارطضا لاک نی نیسقلوا هقراعم هشاتس ه دقلارا

 هکر دلوا موم ام یدسا اکب مردب « دلوب قدلوا ناور هنب وص كبانلوا

 ین زویکناو زود « دا ج رخ هیاولا تدر هر و مه رد زویشب هز ماما

 8 زود ەد ا فرص 4 رورمط تاحارخا راس نساقاب و ژولهر و هقیهد

 | هنرمض> لوا یز« ی دلک مرب قد راو هنس هيلع ٤ دنع كیکز ماما ن وج
 مهاربان لعاب و یدیع> هرشط یمالع كلا ن زكا مالعا یک

 ا یمالس و تیح طرشو درک و را نوچ یدد نکی رکو رګالع ن داب و
 زا كدەنامزو هکیدلوا منام هسا هب لع یا هکیدروب ماما لدرونک هخ ۳

 ۲۱۱ ن دک هکناخ كئس هلا لاحود دیس یا ی دتا مرد كدلک راه مر

 ا كماما ق دورح رسو رکصاد هطا رب نوجو یدلوا نام اح کی

 زویشب هسصوب ی دعا بورب و هرصرب هک ردپ بوقیچ هجری یمالغ
 ریاس سقاو هوا یب هةیقد ین زویکداو واوا روکنا ردبهرد

 یدشا تور و اکب جد هرصر و یدید تیا فرص هکناب# |

 TAWA EEE یی زو و هب هوسک یب زوب ر درد زویجوا هرصوب
 ن دل ود هناتسو اما لا راجر ید قنزولو تا فرص هر هناخ ||

 ن دل وب ییادروب نییعا كماما سد یدد رگ دیک ن دلوډ ن الف کک

 كيب یکبا کب ن دلعرب نوکلوا نامهو مدتا ح و زت نوناځرپ و كدنک

 یدتبا یس رب ن دناق هکردلوا یخد یس ر و) یدشربا ح وتف مهرد
 ةوكشم ۵ د هءدر لوا مدردنوک بوزاب هعفر ر هاب روص> کز ماما

 هلهاحات هروب رمخ ءاع د مدتنا ساملاو مدتنا لاوس ن دنسانعم كن

 هدنناوج ماما هب وقمسار هنالغوا قحاغوطو هروغوط هلغلناسآ اخ

 بلو للسو هلع ىلاعت هللا لص هلا لوسر د ۾ ی شهزاب

 شدامروی هنسدرب چندن رالاح كدواومو نوتاخو ردنرابع ندنش رش
 سد شءد ( كيلع فاخاو رجا هلا اظ ).م دن وتکع اما



ik :یدروغوط نالغوا تیهرب مونا هد ه دنر و مه ن بو و  

 هدرا ,الاعب ر یدک. :دو>و دزرفرب ندنآ بواوا AE ناو 3

 یش م از ویکیا ل ا ریه ۵ دد ده کاش ماما ت ترصح هکر در وطم

Eییدالو ی داک هراس د نوک کس كس ر < الا عی ر رهش  

 ه دت الو یرلک دید یآر نعرس هدتاور ر و یدلوا عفاو ه دهعج موډ

 كن ردد یرمق كترضطواو ید لس : نکس ی رکد یر تدمو ی دغوط ۱

 امه ع لامعا هللا ید رد هد رفی 5 ۱

 ر دیلع نر نسح نب د ماما یکیا نوا #۴
 هک رول وا ناب یاوحا مهنع هللا یضر ۰

 رطانم ی دهمو ءاقو نچ کا ۵٥ ها ةقناطو 5 ج الاوبا ۳ ٠

 تها "یدچم هک ردروک ذم ۵ د ۳ هجر رار د ناما تحاصو :

 ه د-تالو یراک دد یار نمرس یدالو تعسا)اوبا دم ماها یل

 یسهصک یجشب نوا كنابعش هام یس هنس یش! یللا زویکیا ن دتر |آ
 لاف قیحو یدبا هدنشاب شد ه دنتفو یتافو كن ر دد و ردشلوا ماو

 یح کت یدر و تکحاکا ه دم اکنه e نعل « دنس رقص
 فا ساع هک یدلبا ماما ۵ E ER احد لوط ی او ی ديش هرب و هریمعس ۳

 هکر دنا هد ۵ اتم ۳ هس و ( یدارف لس رح ی و لرد اا ییلوفط

 هللا یطرد و سم نا هکتن ر دقوح ةد نیش ثداحا ه داش کا |

 یدروج و هیلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر هکر دنا تر.اور دع ا

 قح مولا كالذ لاعت هللا لوطا دحاو م والا ادا ی ق قس وا )

 ضرالا ءالع یا رسا "یطاو ی لهان هوا م .û .دالحر هللا تع

 دراو ه د كيم ما تاناور صعب و (اروحو 1" تاک ال عو اط و

 تادرسرپ ۵ دن الو یرلکدید یآر اف ناما تحاص 5 ا

 هی سامح ۳و ل دنا درب لوا ی تارا هک د نح رهو د دشهرک هذحا

 ۵ له دی هنس سل س 5 لا زویکیا ن دنر هعقاو وب و نمک حس رکح راضتا ا

 نیساورلا قالتخالبعو ر دشلوا عفاو و نر اس قلا ۱ :

 كلد# ماماردیفت لد هلآ ولات هک ردلوا رز اس هل اط هيء اما نعد كرلنا |

 PRE روکح سەت كنیکز دګ ماما ی دنا دلوما مات س + ر یسانا

 هک نوکرب #۴
3 



 ٤ مدنا ن ردکر ک هسروب ینازرافلخرب هر هد ههک وب یاعت ق ح هکلوا هلم | دجک وب هع یا هکیدروبب مدراو هنا یز د یلغوا مشادنرق نوکر |

 | .دسحر كە راج كرك هسننا دلوتن دیک كنلخ كنس ولغوا مشادنرفیا |
 ۲ ىلج كنسالا كناسع لج هکسجر هع یای دتا لوا نب نمر وک لجرتا |
 ردکر ک هساع اروهط هدو یرمغ ندتف و ینددروغوط لح رک

 | لیلا فصن نوج مدلاق هدنلزمم كنيكز ماما هصک لوا نب ردا هیکح |ا
 : سل یدبا رالیق یزاه رسد هلک ید سحر مدعلاق هدهد یدلوا ٠

 : ماماویدرغا حایص هکر ک هتشرا مدتبا ۵: دنک یدک یداوایفو شهر

 | هکمدتشیا نب زاوا كر ماما هدان لوا یدلک هروهظیکیدید كنيکز |

 || سجر بوراو هبهناخ ینب داوا كسحرت سب ی دنا رد لک "مت هعیا |
 | ینا شعود هزر هنس اض عا ك سحر هکعدروک م ددنا ناق الم هلا ١

 ۲ بویفوا یسرکلا آو اتلرثاناو صالغا روا نودا م هم هتس |[

 || هکءدروک یدلوا نشور هناخی دک هظطرب نوچ مدروفوا هن رزوا
 : هکم دتشا م دصار دک رعاد بوردلاقینا شع | درو دو شوط دن داما ۱

 : مب ییولعوا مب هکیا یدتآ بور و 5۱21 نبش 2 یدنک یکزماما

 1 هنس هنس بولا یا مدتلدا هنئاق كنا یب یلغط س یدارد روت هغاق 1

 | مولغوا یا یدعا بوق وص هذ نغا تالفط نناساو یدکح |
 هللا حسب ) یددنا واک هناسا لقط سد هلن وسزوس هل دا كلام قح

 ۱ مهلعو ضرالاق اوفءهض-ا نذلا ىلع نم نا دیرت محرا نجرلا |

 | بناوج مزب راش وق لشو هکم دتا هده اشم هرکصن دنا ( نیئراولا
 بودیا توعد هنناق ین: رب را شود لوا کز ماها را داوط هدفا رطاو

 | ہکح ( ها اب هللا ناف هيف هللا نذ اب تح هظفح اف هذخ) ی دتا ۰

 || هدنناب و ر دک شوق كفیدروب توعدوب هکمدروض ن دیکز ماما ردنا |
 || ةکنالم یرایریغو ر دکلمر لوا ی دتا ماما ر درلیکرا شوق نالوا ||
 | رعت یک ) هکنلنا هنسانا يا راو هع یا هکیدروب هرکصادنا راز دتجر ۱

 سد ( ن ولعل ال مهزنکا نکلو قح هللا دعو نا متلو نزحالو اهنیع |ا
 ای دل وا داوتم نسح نب د نوح کر دساور مدعا یک یغیدروډ ۱

 هک,دشلزاب هدنس یژاب عاص كناو یدشهلوا تاسو یدینلسا یکبوک |

 | یسب رب ن دن اقث ( اقوهز ناک لطابلا نا لطابلا قهزو قلا ءاج ) ۱
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 1 ۱ ه دو رط عاص كلا م دراو دنا كنیده ماما نار هکیدتنا | تاور

 OO و رب و مدرو ۵ درد ا نب سوق کل هی حر

REی هدر سد ر دلاق یی ه درب وش ی دتا ماما ر دا لاعتا  

 تراه ط لاک لم لواو ی دویح ةر حط لقطر ندەناخ لوا مدرد ِ

 یسانا تولکو ی دا راو یکورب هدنعاکب عاص كراو ید ۵ دّیها رو

 ناعما e كاقط لوا ی و یدرک ه هناخ لوا هش لفط لواو |
 رو ۲ راو مکه دهناخو و قااق یدتا کر یداه ماما م دتا رظا 1

 صغر . مدمروک هسک جه ۳ دنا مداب مدراو هر هراخ لوا بوق 5 :

 یدلبا تی کد ی یی ےک یکیاهلع و یا هما دصعع هک ر دما تیاکح

 ن نس> ه دنا ال و یآر نهر مدّتسلا هکردرویب قدراو هنن روصض> ۱

 یتسهناخ كنا بوراو هلءاغ لی" سپ شاوا توفیداه ماما نع ىلع |ا
 "رممهرونک اکب بوسک یشاب رک هسرولوب یک ههدهناش لواورکیدیا هطاعا |

 لدروآ ینا رس كنداهماما قدراو هرس یراک دد یار یهزبس سد

 شلصا ه درب رب هدارا لوایدیشاناب زونه اب وک ہدتهازنو تفاطا تداغ |

 یسروک بادزممر «دنا ادرک ورکا توردا ی هدر لوا درو [
 هدنساضف كنان رد لوا ادروک اب ردرپ ه دنا درک هادرمس لوا |

 هژاسم ی دک تروص بوشرپ م دنر زوا كریصخ لوا شازاب مصحرب

 ن دمرل هور یکیا م ی دعا اولا هر اج مار الصا شهروط

 بوطاب هب وص یغانا مدنامه هراو ورلبا هکیدلید بودیا تأرج یس رب |
 شلوا بی رق هک اله یاو دک هکیدریوک تارططاو تعش قوح |

 هدعاب م د ر اقیچ هرمشط ن دبآ قرغ لوا بوتوطیلا كنا نب یداوب |
 د اکا هراو هنر ز وا كماما هکب دتا دصق ید یسرپ كرلتالوا 8

 یتا ی داوا بیرق هک اله بوشود هاب رد نعپ یداوا عقاو لاح لوا |
 یحاص كد و أ م دعا صال> ن درآ قرغ ںوتوط ن دلا ید ۱

 2 ه لاحول ن ن وععح اد مراد ر دع ندنسو ن دیلاءت قح |

 تنانا ۳ كیا AY مکیدتناوت 9 ت .ایب 3 لواکم a ناک مکیدلکوب 9

 ۱ : | عض ندعونوب هک دد> رهو ن ر دبا ع وجر هب یلاعل ق > نودا ۱
 ۵ و دل د ص۰ تولود هرورسطلا یدعا تاععلا اعطو مدرس و تب ۱

 + مدلک ۾
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 ندیفح رسول یدیا دص مدا ضرع اکا یبهعقاو تروصو مدلک |

 ندنکو كشاب نک م كنت كنسالاو نس هيج آ رغا هی هسی اعطق و الصا

 نس>نیدج هیعاما ةد رذ هک هلوا مولعم) نی سسک یکشاب نعد ن ردلنکب

 یک رو رها تیغ سرب راز | تانا تدیع یکتا نوجا یرطسع

 یکتا ردکد هننراغس عاطقنا ندنندالو نامز یتبیغ یکوا لوطا تدیغ

 ردکد هیعاوا قاعتم لزا "هدارا هنن ر وهظ ندنترافس عاطقا یییغ

 یدناراو یرهطساو نعد ی رارقس كلا هدرصقا تدیغ هکر ردیاو

 لواو یدا رروتلما هترضح لوا نئالاوسو تاجاح كەل هرکصادنر ر

 یدبا راررونسک نی راباوج كن راتحاحو كن لاوس هقلخ ندنرمطح

 نس> ندم ماما یدررد ریقس در هک نروتوک بوروتکر یخ لواو

 ترافس هکیدا صدر مان دم ن يلع یرقس یک ہرکص 3 كار ع

 ه دنس هنس یجشما زویجوا ندر لع روک ذمو یدلوا مات هدنا
 روک ذم هک ردلع:) یدلوا عطع یربخ كءاما هرکصذدنا تو دا تافو

 بودا زاربا بوتکم وان ننرب عب عیقوترپ مد نوکیا اندننافو یلع
 كميفوت لواو ردشءزاب یرکسعلا نس> ن د ماما یییفوئو یدتا

 دجنلیعا ) هکناکو یدا ن دنس هلج تاک نالوا تونا هدنعا |

 حج اف مانا ذتس نيبو كنتبام تيم كناف كيف كلاوخا رجا هللا مظعا

 TT طوول نوحو ( كافو دع» كءاعم م وه ادحا و درا

 یدلوا عج + زبشا بودی تافو لع یک نوک حاقر هل رزوا

 كنب رکسعلا نسح ن د# ماما هم اما هفباط 9 الک صلع

 بادام قراوخو تامارک قوح ن درضطوا « دنم اا یرمصدا تای

 راتاو ردروطسم م هک رخأتهو نیمدقتم تک هکت ر درا لقث

 كلا یسعو ر دعح هلوا لوا نام ارا دهم هکر دا وا یراداعدءا

 ن دتعاجو تنس لهاو ردک رک هدا روهط توشا ندک وک ه دننامز

 رابخاو ثنداحا ه دنعح ی دهم قد رف یکیا ره ن د هعش ةة اطو

 هدا لو سر تدع“ اهنع هنيا یر لس مات تاق )ر وادا تیاور |

 هللا یضر ةمطاف نه یتا م ید ها سو هيلع ىلا مت ها لا

 دهحو هللا مرک ید نییاارمما نوک ر هک ردرل شسء د (اه:ع اعا

 هام“ (ک درس اده نبا ( هکیدشا بودا ر ظا هژدناح بس نیا ةر یدک

 دڳ مدار # دم # ٩



 1 یو
 e هللص نم ح رسو لسو دراع یاعد ها یلص هلا لوسر

 E ندک و ۲ لزاسدع ترطحو ( قلا یف هه مکیین مساب

 ۱ ردشلوا دراو ه ددعتم تاباور

 1 دڳ نایفس ییا ن هب واعم تموکح رکذ ل

 ۱ هطیح كل هب واعم تکل برع قارع هد هنس یجنر قرق ن درع

 1 لاعتسا هب ھن دم ند دفوک ن بید نينو ارو یدلوا لخاد ها۵ رصد

 ا ضل وغ هصاعاا ی ورع ن هللادبع ییتعوکح هفوک هب واعمو یدروب

 1 4 ه واع» یدرا, دب ادع ند رع ءله۶ءییا هک هوش ی نرم یدیشعا

 1 e یورع یساباب و تور و نا اب الو هقوک هورغ نی هلل ادع هکیدتا

aنام هک و دن ارا یرانادند كنالسرا یکیاوت سپ ل دلا  | 

FOI: RAS 

 هشوا یکیدتبا هک اینستا یار وسول ن د هرڅه هر واع» نسرولب هدا

 نور# یدر و هر هرم تواا ندهللادمع یتموکح هفوک تواوا ناس

  هکندردنوکر یخ هی وا بوا وا راد ربخ ن دااوحاوب جد صاع

 ردك ر ۴۲ 4 سانا فرصت هنلاوما تککلم ماع ردیشک راد و ناف رب هرم

 هکر دلوا حالم هدااهگی روش هل یلا هما ندا هب ر هکر دلاحو

 نیی یب هدیکشآربهنءججیلام جارخ بودبا ریما هنلام :وکز جنین
 یک یکبدیدكصاع ن ورگ توت روک لوه هم زوسوب هر 4 واعم ن رسهدیآ

 میع هل ید.کح كنيم" دار ز هدتءوکح ءادتا هب وأع هو یدتا

 نوایق هلیس و 0 دی رلارا یی هربعد هلءلوا | یی و دنا نرد اہصعو ا طا

77۳757 

 ۵ دک د-2 | داد او تو اطا هد دا واعم بواک < اب ز هرس هط ساو هرم

 یسهب راح كه درب هدتلاع ءادتا هبعتیمانا كداز هک ردلوا یل یصفت

 دل کس ن ا ندا طا بواوا الم دص مر نامه د لوا یدا

 تو ن دض رم لوا ناهد ی دیشعآ لاغتشا هنحالع كتا قس

 مانهرکب وبا دنس هلاخ كئراح هيم" ی دل-ٹغاب هثراح ی دیم قحا وب
 اترا تور ږعوط ځد نالغوا رم هيم“ ۰ دهد یدروغوط نالعوار

 ر دهواغوا مب 3 دن دب E 1 رد جا كرل:اغوا وب اما یدوو عفا ی دآ

 ےب ب نس هعذأت ت اع یدردبا قلب رل. لرلنا هلهحو عابا هکلب یدعد

 ی دید ر دیاعوا كءالغرب ما ت در هرکب واو یدید نسهولغ ۱

 + هکنوج #



 هک 1¥ ¥
 یکیدد دبع یدلوا زالوا نیشاکا ب و دنا كرت یی هبعس ثراح هکنوح

 ندزااوا ناسه نعد ناعا لو نایفسوا یدیشعا عوز ین همالغ

 توجا تارشو یدلوا لزا هنسهناخ كنيج هلاک ران ع مونا مدقم

 قصاق یه ی دا بلط دهاشر ن دع مهولاو ی دا وا شوخرس

 عفدیس هلّص نایفس و | سیدر وتک یی دنع“ د م وای دتا یس هام

 ندتباوفط نسویدلواداوتم دان زنوج یدلوا هلماحهداب ز هي كج دا

 تاعفص كنا تیاحو دشر راثآ یدشرا هتوابص برم بو دا زواج
 ٠ دنراوطا ریصان كا تااطفومهف تام الع تولوا رهاط ٥ دلاوحا

 یدشا بسکیخد لئاضف رخآ ںولرکو ا یزیه تباذک یدلوا نانا

 راصااو ر> اهم دا ز هدرصع لواو یدیشهرورب نیسحاک ا رع

 رکا ی دتا صاع ن ورگ ه دو دوقوا و هم طح ماب ۲ ف هنو

 | هلبف قەي ی دیلوا یخد یبسا هلیا یل ضفو فر ۰-۱ هج وب كناوجوب
 ناد هلج ا یدر ر ود هلا اصعر ۴ رع عومح یدیا وا ناسا رد

 ۷ نو ادد یدّسا نایفس وبا 9 دملک لوا یدرواوا راتعو 9

 ینعب ردشعا عضو ےک هنطب كنساناییا هکمرالک او مرولم ییب ردپ كنا

 | ۰ دسلحتلوا یدلبادا ر كعد رددنتس» اکی یپس ردیلغوا مەبل نھ ےب

 كناضصن ری تو الد i نوحو ) اھ رسد کكيلع ناكل لولا

 هسا ع ن هيا دبع یم e هرسها ی دا وا ن رم هلا یدودسهدوجو

 : كرابد لواو هتم دخ قباتک كباتج لوا یداب ز نعد یاو ید, و

 یسقر هلوک ن دنوک كناو ید رو نییعت هلع یتاساح غارفا

 داتموکح كش الو سراف یتا یضت رم ىلع نیم واارمماات بولوا ءداب ز

 یعالقف بولرق مظانمو قست یسراف تکل روا داب زو یدردنوک

 یدبا لس یدید شد دهن هکید 3 دنوک بوکمرب 0 داب ز ° دبس راو

 نوج یدیانهصتعیاک> یکیدد ردمولغوا نوعا داب ز كنايف-ولاو

 هخارا 0 دنکا قاحو یدلک هصعیدود وا یل وتکم كنه واعم داب ز
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 قاقشو تدو رب رب ه دام هللالوسر عنا هلع هکندقافن لها سر

 جنزاک ان هکبدی روک بور و تصخر اک نینءْیااربمارک ارتسا تا ادیب
 هدا اه دک دنش ای راز و-وب هذع یلاعت هللا ی ضر ىلع مدیا هدیا رهن هلباریشع

 هراد لوابولیب قبال هتساب رو تم ک> نس ن هک وب یتوعصع یدزاب همانر

 نس هیلوا رورغمو دامعا
 اکس ندنآ هنو رواوا تبات كبس ن دنا كنس هن هل ز وسلوا لنایفسوبا

 دن زوس كنابفسوبا نسانعص م داف لاو

 ق کوا كە زا یک ناظتش کر تصر هب واعءو رک د ثارمم

 نس هنفاص ن دنرکمو رش كنارواک ن دناوصو ن دنغاصو ن دندرآو
 هب واعم ه دددرو- دب مه ن دتفالخ یتا م ی عن نسحو م السا و

 بودنا تحب هتش رپ ن دنوبن تب لها دان زر هکیدشوده هشددنا لوا

 هغد ی دلبا رواش هلبا هبعش ن هرم یص وصخ وب هلوا سکعرب مما

 هداب ز ی كسبا رک ن دنس هبساع یتاضوبقم كداب ز نسرک | یدشا

 هر واعم هيلغار هنا م نب رک تعیاتمو تعواطم اکس هکمدا هل وش

 دان زو ی داوا عقاو هطاصم ه دنراارا هلا داب زودنا لوبق یزوسوب

 ےھرد كبیمرکب هرب نلعصم نالوا ندنردتعمو صاوخ كنهب واعم

 فر رعدو فصو یدا ز ه دتساخ هب واعم هلعصءات ی داوا كحر و

 لواو ردشیا رخو طوبضع یسراف دالب ع ومح دا ز هک هد بودیا
 تب ون یکیا هنسرهب نوع رو ررقمو انا ه دندنکق موکح كرابد

 هدرادد لوا عقاواا ردشع "هدهعردو مارنا ۾ هر و مهر د كب هرک كب

 هدا زو زالوا ه دا ز ن دنا رواوا لصاح جا یرادقم ر وب ر٥ علبم

 هنس هب رور تاجارخا ك داز یس دا ز ید هجر دم یییدلوا

 هکر دبا مالا هبادا هلطرش لوا یروب نم علبه امار دا تیافک قجا

 هب واعءنس هر و اصر ید نس هی هيصة یرلکدد هدتعح كلا كفل>

 یدالوا نایف-وا ینا ی دتا هلفصم ژربد هل قلخ هکیدنا لاوس
 كن هیصفو تولک قفاوم هنحارم لو واعمزوسو رارایص ن دنسهلج

 بولک یدبا یھ ول ا یہ هنا یس رب ند هلج لواو یدابا باط یب رادهاش
 ناقص وا ه دقناط هک ر هکنردا تداهشن یدتهدنروضح ه واعم

 ند هي” مدتا ی ی دلبا بلط دهاش ن دش تواوا لزات ھم هر ام می

 نوچ رونک ینا ردنیکرج هيم" هک د وجواب یدتالوا ن ناب نسر رغ
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 قواع ن دناب هس وبا لدا زو ی داوا 2 هلکنا مدروت ی ی

 ا یلداه-ش نیل وب ع وبا هر واعهو ی دد ه-ساا ی دید هن ه دشاب

 | ردعهادنرق بال مب و ر دیلغوا كزایغس ییا دا ز هرکصت دک دتا ادا

 هماع یکیدتا قالا هند یدنک هلهحو و ید اب ز كله واعم یدند

 | ندلو ورغوط تکرحول ار ز یدلک ج وکر هیما یی اصوصخ هرس

 و اإ رد تحاص دلو ۵ ردم كاب ls ۳ ر یدا تعد مش م کک در

 هرکص ندنعوقو كن هیضقو و زالوا ق عت هر از رولوا بستن

 هکیدزاب هلل ون ه دنناوئع كن و کمو ا هر هْداع دان ژ

 ن دقژاب ھل وب و (نایفس یبا زن دا ز نم نینمولاما هشیام ىلا )
 ن دا ز را ةڈ داع نم ) هدناوج جد هشدام هکیدا ول یدوصعم

 ید تر هنساعدموإ كداب ز یسهزا لب وا كن ەشداعاتەزاب(نايەس یا

 7 (هیعس ندا ز ىلا ةسااعنم E دنناوجاهت ع هللا یصر هشداع ه وا

 گم دلوآ دم هناي سولا هرزوا لاوءول یس ۳ كداب ز هک راردبا

 || یرفس تام8* سب « دیک هبهکم بواوا محرما هکیدتا رها هد از
 ا ففاو هر ه يعاد ول هرکب ولا یشادنرف كل د اب ز هرکصذ دک دتا كرادت

 | هح كر دب هکم دشا هلل وش یدتا هن ر كن رالغوا كدا ز ه دقدلوا

 ٠ هر ھنن دم هتملاو دی كسا رراو در دکمرک | هکید ک1 نس شعا تع رع

 رعي هرورلاب ه دق دراو هبهیط "هداب لواو نس رواوا ول هراو ید

 نسرولوا والاخ الم بوراو هر هببح ما نالوا یسرق نا واخ
 مب دا ز بور و نذا هلوخد هنساح اکسرل اردلکد یلاخ ن دیک

 | كنسرک او ردررعم قلوا a ک ن د العمو 0

 «  دلاع بولوا تصضق هس رب و ندا هناقالم بویلوا یطار هکنوخا

 ج یدشریا «دانر ربخ وب نوچ رواوا رومنم هليا یوعد ب ذک
 || هنایفتولا دارو ی دلاری ءاعد هر هرکب ولا بودا لر یسهیعاد

 | بحوم یرصفت كرلنا هکر دشلرا دراو راتاور جد ه داب سا

 قرق ن دنرعه یی احا بسنو كت هر وام هک رار دبا ) ر دلب وطت

 ثراحه واعم هد هنس یجب قرقو ر دشلوا عقاو « د هنس یجندرد

 كرب-تالو لوا بو دیا لزع ن دتموکح هرمهب یییدزا هللا دبع نا
 | یرلتالو ناعو ن رح و ناتسهسو ناسارخو یدرب و هدا ز نتموکح



۶ ۷۰ > 

 ی < كرلت الو نالوا ہ دمالسا لها قرصا ی ندده دودحو

 هرم دکندرب و ۵ دعو اکاو یدلبا زارف ° د دا ز 4ام رد كن هب واعم

 د ت ءوکح رلت الو ل وا تودالزرع ت دتموگح هفوک ی هیعشنا

 یدا-ج كنهن ىش قرف ندنرڪ* داب ز نوح) دیبا ط.ط دا ز

 یدلوا نک هدتهوک> كحد تواوا لخاد هر هر صا ۵ دم بس یوا

 ی دیشلوا بجاودح هیک رهو یا لتف یشدلو ند هاتف لها

 یدارغا یو ها , الصا ندعارح لهاو یدردشرا هنا زح

 4 طش هرتفظ ن توناوا ادا یزامودس هکیدشا 9

 هرکصفدنرو مع نامز یرادقم یی ھوا لخاد هن راش یولکرا_اوا

 سد هلوا رده ید هسراهیح ر کا هیمعیح هرسیط هک نت تل رک

 ۳ هنفاوسا لر هش ه E روا تفو یکی دتا ¿ن نی.ءد |

 ۱ ys رای دتا ل تو هسرل .داو یک ره ه هدرازاب و قوسیدر داوک ١

 دە ۲ مه هد هرشط ۱ را دتا لو م دآزوبحوا كم

 ٩ ییارعارپ هدنراژاب هرمصب راسع هکر ب هک دشلک :دتاور ا رایدلوت |

 هش روض> داب ز بوتوط یتا ی دیا راو یرلنوسیق جاقرب راب د ر وک |
 ن دکل بم نوڪ ه دتق ءوب ه:فالخ كمامرف مب یدشا دانژ رلیدتیا 0

 هرهشو و مد رع د رع نب ھکب درب و باوج یارعا ل دعیح هرذط

 ی ديغول مرمخ ن دکغاسد هرزوا لاو هوب كنو م دشرا نسسافو

 زا و نس اک ردلوا ع ےب ی دشا داب ز ر دکنس نامرفقاب |
 ا زاج مسز نمر دلوا نس ن ی روس کارد ه دلو یس لاح حالصاما

 رھ ه داو بوث دیا هی سد ییهاهد و را ۳ ست هک نیر ۲

 رايدر وا ی ول كشارعا هراګ؛ لوا " ی در و E هلوا

 یر هثسارپ هيما ناک د A نامرف هرکصادناو ۱

 ی د راناک د قلخ سد م هاض ی ر سیارواوا ماض

 هنعاتم و لام لر هسع 2 E یس هره ر ا رب و یدیآرارد + < |

 ءابس ن دنسااوح ره هدرهشگاواو هلس دنا رظذ هل روک تنایخ
 یدرردیا رلءلبارخ هعاتءو لام نالوا هدرلناکد بو رک هرهش ب الک و

 | مه كناو یدتا ل-ف مدا قوج هللا یه قحازا هیع» ن دان زو |

 یدیغوب لاح هکلی وسزوس هیهدب رفارب یه تواوا نکع* ه در رطاخ ۱

 4 هدورمصل و 2



 هک فا
 رل صام قا ۵ رللاح ٣۵ے تا 5. ره کالوسر ناکا نالوا ه دورمها و

 كنو واعم هد هنس ىجا قرف هک دیاولا نب دلاخ ن, نجرلا دبعو یدرب و
 ه دک د اک هصج بولود ی دیشم الشق ه دنسحاوت مور هل امرق

 یدیا ینک یحاص رب دلو یآرو عیصشد رم نجادیعو یدلیا تافو
 هئاج را دبع قلخ هلغلوا یععاف را -تالو لوا دلاخ یساباب و ءانباکا
 یتعارتحاو میت طفارش كنا بو دبا رظذ هل-هاّمحاو زارعا عشچ

 را مهوتع ن دنا ه واع» نداجا یرلکدرونک هش ر هافاا یصقا

 ندناخ نب نجرادبعرکا هکیدید هب ینارصنرپ مانلانا نیا « دهفوک
 نسو عدلا جارخ ن دنس هق دلوا ترک كسدارولب داوا یدیولا
 ک١ لانا نا یداک هصج نجرلاد,ع نوح ء هد لاو هالو صج

 برج هک لاظم *دزج لواو ی دا وا تو بورا تبرش لا رهز

 هلانا یا هب واعمو ی دلاق ه دنندرک یدیشلک هد وجو ن دنا ه د نیفص

نب هورع هک را « دا یدعا فو هم دعو یودتا
 روک دم ه دهن دم رس ز 

 کدر و رهز هراچ رادع یس ایا تالانانا ۷۲ یلیغوا كناج رادمع

 یاو یدانا لدویابانا توراو هک ج دااخ هدک دا ۳

 ن لسا ی دایق سو. تدمر ی دلاخ هب واعم نوع ؟د | لو

 هکر دا لاوس ن دنا هورع ه دقدراو هيه دم ه هرکصتدقدلوا صالخ

 كلبامام دلآ ییاعتا ن داانا نان یدتا دلاخ دتا هح یاثا نا

 هورع كرک كسانا هجا یزوهرجنا یلتاق رب ز كابا نس هک نب رسا

 هب واعم م د هرس یک زودط قرد قدر 0 داور ) ی دل وا شوءاخ

 | رايد تیا رایضءب یدردنوک همور راد هلا رکشا رغآرب یدیزب یلغوا

 نب هللادبعو یراصتا بوباواو ريب لا نب هللا دعو سابع نب هللا دع
 رلیدراو هشالو مو ر نوح رلیدنا هل هللا ركشا لوا صاعلا نب ورغ

 هناا م السا لها بولب مق قاخقوچ ندرلیمورو ی داوا شحاق لاتف
 نادلوسر ںاعکا ریهاشم هک راصتا توناوناو یدرک راتعتک قوح

 كنا هک صن دنا رل دتا نفد یا ه درب رب نیش هلوبنا ودا تاعو ی دیا

 بوااولاو ی دلو | یراعض وم تحهدا یساعد اهسدسا لیاراصد یدق رم

 یاسرف تالذ باکر مرالم e ه دنر اا رغ دحاو رد

 نش مولا را كعضو اچ ترحو ی دا یوم" س دەم ترصح

 یک



 ناور واو ۵ 3 هوا سو ی دنا ۵ 8 یر اک كن اصا رم ىلع

 هصاعلا ن دیعس یر بو دا لزع ن دشراما سا ده یمکطا نا

 تافو هثع یلامت هللایصر نسح نینولارما ه دااسو و و یدر و

 ی دانا تافو هددفوک هوش نر هربغم داف یعتلا ن دنرعهو ی دعا

 هدک و هر برح هم زوکرب ی دا لاو راج ك و هماعلا لد وطو هرم

 هقلخ هدعانا ییدداوا کاح ه د هفوک یدیشعسرا متر نداضق تسد

 بساشاح هاضت رم یلع نینمولارما هک اما یدردبا دادو ل دع

 ۳ دان ز ید یینموکح هفوک 4 واعم ی داوا تود هر » نوح یدردیا

 نوج ی دبا لوا ن دیا عج ادا یتعوک> كتالو یکیاو و یدر و

 هدهرمصإ ین دج ن رع" یداوا لصاو ه دار یروڈذم تاتلابا هدوک

 هلن رهش هقوک ۾ دوح یدتک تب راد هدوک یدنک تورق هقیلح هنر

 نکا ر وقوا ی دوفوا هبطخ بو راو و دحسصالوا ی دل وا لخاد

 یدعقوط هنسسک وک كل دابز ںواک شاطرپ ن دنس هشوکرب ل رسم

 ی داکرلشاط جاقرب ند ن دیلاجرب رلبدن آ د شاطرب ن دیناجرخآ
 یرلشاطوب هک داب دان ز و ی دابا تباصا هنس هنس كل دابژ ا

 نا دشعاما یدنک ات ی درو تولوا عراف ناد هبطخ و ردرلء ۲ را

 را دامو هغا هيج هرشط هد بواا ی ب رواق لدعسم تعاجر

 نامرف بورووا هن رر وا یسرکرب « دنرب كن ورق دج یسیدنک
 ساط هر ره رابدوتک هن روّص> ردردردرد نعلخ رھ هکی دارا

 رل دنا نیع یدلبا فیاکت نیءهش ات که رلنات او هنن رلقدامآ

 ه دنسوبق د جم نامه ید ا یشک ناسکسرک ر لایت انیع و رلیداو اصالخ
 ندا رو دص هدهفوک ادا دا, "رو یدروس نامرف هکسک نی رللا

 هروما نالوا ماع تاس بجوم رایو وک هرکصت دنا یدیاوب قتسایس

 یهللا لوسر رب ن یدشا هب واعم ه دلاسو و ) رلیدع | مادقا

 لاونم لوا یدید نب ردبا لقن هم اش نی موق ه دنا یرالناق كناعع |

 یداوتوط شاوک رلددراب وف ن درب یربسشم نوح ی دانا ما هرروا ۱

 مهونم یلخو فروروک ر ر دلش هکر داوا قلو ڪڪ صار هل وا نشو ر رور ۱

 اههنع یلاعت هللایضر هرب رهوباو رباچ رلپدکچ لا ن د ڈا لوا بولوا |
 یتا هرینم دەب واءمرداکد نحلصمو لودعم رمنم لعنرلی دنا هيدي واعم

 ٭ هاب



f VE % 

 ی دل وا لوعسم هرادّیعا تو دیا هداصا هناب 1

 یدع گی رج ن كس و ثایلع نيته ومل ارتا 2

 هک ردا لوا یببس یداوا لوتعمرڅه د هنس یجر یا ن دنر

 هیاضا رع ىلع نيس ومل ارا نوح هرینه نکنا یسااو هدوک هبعشن رغم

 | تجر هنامعو یدردیا شو بساشاح هعاه یب و هنعیاعت هللایطر |!
 هکیدیارب د تو دنا تاطخ اکا یدع ن رح یدا روقوا راغتباو

 نو ردشموقوا تنعل هر هسمآ نالوا .کلاشا ارس لات قح

 ۲ ردداعو ناصر یک لکم نالوا دو شا سم دم با ویا

 | بولدردا رسو قبال هب وتو تمذم رالوازکحودءو لوتقم كارو |
 a ,دلوار کا دصق ول تداعیدزالوا لاخ ندضارمعا اثم كبو و

 | یدنک یدع ن رح هب وقوا هبطخ هکر دقیح هربنم هره یلوک هعجرب 1

 | نادربنم لما لیحت هردم رایدلشاط یهربقم هل-تعاچر ندناعصا |
 ۱ هر بو دنا دسک رد یک رد كب و یدتک هیهرام ال اراد توشسا ٠

 زا بو دنا ج وتو بییعا ینهرغم رلنالوا ه داع كن هرغم یدو وک ۱

 اإ س کے ر یداک هروهظ ندنس هکر دالذت هزو لز هنو رلیدشا ۱

 هل وهموب نسردا ناسحاو اطء کا نس نکتبیشاوا ناراب كاس هدرمنم

 | باوج هریغم رلیدید ردیجوم نهو تکنراماو تم وکح كنس شا ||
 رو دا لتفی | تءفاع ناسا مکیدشا کا ب یدآ بور و

 | جد هماکح ناک هرکصاد# بول وا روسجو یرج هلا حا وب عل |

 م دلواریپ نب هک ه دلاح یکیدعو ربرسکیتشاب تبقاع ر دیا یہ هلو |[
 هداسید هاکعا لنق یا اثما كلوب و یو هک زما ر دشلک نیقب اجا |[

 هربغ» نوج هلوا متو اقش بجوم ےب همرخاو یترع ببس كن هیواعم
 ا هپ دع” ن دا ز جد یب هذوک تموکح هر واعد ی دتنک .میرآ اع

 بساشاح هر لع نینءولارما ید دابز ی دلوارک ذ افیاس مکتن یدو و
۱ 

 ۱ لاو « د رمد یا قا دا زو ی دا ه دد ص عنم یارو یدردیا 0

 1 دن هریصب تولوا ما یءاقا تدم هد هذوک یدرواوانک اس هد هنوکیآ ۱

 سی يدلبا بصذ بان هن ر هدهفوک یب رح نی ورع هدک دنا هجوت

KN Fهک مار #  



 فنر

 ۱ هشاطیا هل اهکا ی لک رح ه ود وا ۵.ط> ینوک عج هکندلدد ورع

 . كرو یدراو هبهرامالا راد ليعتأاىلع بوئیا ن دربتمورع راردن وط
 ۲ هر هفوک نوئود ن دل و دا ز یدلبا م العا هد از هل وتکم ین رج

 ۱ سواج ه رب سس بوراو رای دتلبا , دج یب رب رساتیدروب و یدلک

 ۱ ن ثعشا ن دج ناک هنسلحم كلا ادا ن دنسل اها هقوکو ی دلبا |
 4 كيلع مالسال دا ز ى درو مالس اکا دم نوح یدیا یدک سف

 1 یسک م: ی یدع ن رح لبغوا تل تع اس و نامش یدشا نود

 1 ر دوو مسلاحو ط الا هل ار م را ا ی دتا دج تا ر اص>ا

 1 ر دشهربا هن هب رھ هن توادعو صعب ندنامه كنا هلع هکنسرولب نسو ۱
0 

 ن هکساح یری یدتا یدایضاح « دساحلوا هللا دبع نرب رج وی
 هب واعم ن“ ۵ ل دنو او هر واعم یا ر اما م دنا راضصحا

 لود و ار رح هدانز هروتک هروهظ هس رادد هر ره هدنع> كنا

5 9 ONE ILA هم 
 سبح کا دابرو یدلبا راضحا هتسلح كداب ز یرعح رب رج هدک دنا
 نوجیدردتاراضحا هسا جد نباص لری دابا نامرف هنسهعاوا

 ٩ هماش یرلنا هلا راس رود E دم یدنآ یدروتک هلا یس هج

 : یناوصاو رح نوج هکر دشاک هدرلتناور صم) یدردنوک هاو هب واهم

 | بور دنوک كنهرمر هرانآ هب واعم راددشرپا هرب ن الق حرفرب هماش

 | تباناو ع وجر ن دنع كیلاط یا ی لڪ عاج لوا الوا یدتیا
 : كرا او هن رللاح ED ی رلنددا لود لیق توعد هب هر ولو

 نالوا یس هءیش تنیلع نینمولامما صلوا نوج س یب راشاب

 تاج مزب ی دنا یشکرب ن دنعءاج لوا ی دشربا نيهن هتعاج لوا

 ندنیتفج هلوا هلب وارا دتبااک ارد عج هلوا ص الخ نص بواوا كاله قصن
 ۱ روک یزوکرب كص ناک و ن دف رط هر وأعد دکندرب و باوج ل داید

 حال ین مکید:د وي هع رطاخ ¢: ندهدهاشم یلاحو ردغاص یزوکر و

 تب كناضن رم یل كرادا نولکورلبا كدهرسلوا نوجیدید یدلوا

 تالو هاش قصار ك-تءاج لوا یدابا توعد هعوجر ند:سالو

 راربصا ۵ دک یر اه لوا قصار تودا یرب ن دنهاتسود كهاس

 درت ید مغ بودیا لتف نبع هلنامرف كنه واعم ردم لوا رب درتسوک
 ۵ دوو لوا داب ر هک ردر وطسم هدنگ رات تش رود هةن وبا ( یدادا

 1 وا #



$ ۷۰ 4 
 هاو هر وادم یب یسد "و د-بعوباو ی یناه نب كي رشو یب « درب وا

 | تداهش هرزوا لاعفا نالوا رداص ن دناصاو رخ بوراوات یدردنوآ |
 لها نوح ی دلبا نامرف هاتف كموقلوا هب واعم هرکصتدنا رای دا |[

 ع دف هد از رلیدعا عاهسا ی راقدناوا لتق كارا و رج هفوک |
 | هد هندم نوفلاقتعءاجرب ندننایعاكتالو لوا رللدرتسوک تارطصاو |ا

 | هلا یتسلاحمو تمزالم فرش كيان لوا بواک هتتمدخ كنتسح ماما |
 ااو مع وا روک ناوجناو يیلاو ر ا
 ۱ لع ن نیسح تواک تعاجر و د هذوک هک وب یوعصم عدرق 7 1

 || هره هدصوصخو عانثدنا ن دنس هدف كرلنا نی و رلیدشرا هم دح

  هکیدردوک باوح هب واعم رووا لع هلببحوم هاا نول روت تراشا

 میاغ نظم و ردشعا تعی هز لوا هک ها ضرعنهنسح هلهجورپ جج |ا
 جد نوتکمر و ردکر ک هسالک ه دوجو دهعصق ندس> هک رد)وا

 | هک روطو قال هکلاح كنس هک هدعوهفوب یدلیا لاسرا بوزاب هتس> |
 ٤ تع ن دست و هکیک ره ی داوا عاَسا رارم> صد ن ایل وا 1

 | .دهعیند نالوا لوما ن دنس هدیا او کا هک ردلوا نالوا قیال هدا |

 0 ندنس هیعربا هورکهریاکسندعناج تب هکماد ام هکر دوب ریدهعر دک اافو |[
 | هک رداوا دوصعم هیلوا رداص مما رب قحهأوا مرطاخ رم بجوم چد ٤

 || نیسح ماما مالساا و نس هی الع هللا یرللوف كناهفسنالوا هتف بلاط |

 ر دو وب یه RE صش E هلعوتر 9 هکیدزاب باوج ع هللا یر

 نس هوط غ راف يکي رطاخ ندتهجلوا هکر دکر ||
 ډچ روئاوا ناب ینافو كن هيم” ن داب ز #۴

 | ندان ز ه د هنس یعچوا لیلا ن درکه هکر دوطسم ه دم رات وربا ظفاح ||
 تو داز نوح هکر ار دا ی دلا تاقو ه دناضر هامهد هوك فہ |

 تکلعروءا ما لوص ۷ هکهدردنوک ريح هد هب واعم یدلىا ط.ص قارع

 | ر دیلاخو غ راف ندلع لا خاص بواوا لوغشم هنطب رو طض كفارع |ا

 خد قیالو لواا نس هر و هوا خاص ید یزاج تیالو یدعا |
 ی در دنوک اکا یب ر وشم ید كرابد لوا هب واعم مدیا طد رو طض :

 بواك هتم دخ باطالا نب رع نب هللا دبع ینایعاو رباکا كزاح سب

 رواک هدرطوب داب ز هک دل وا عاعسا رب>رب هب وش هکر ابدا ضرع
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 رناردک رک هساوا رداص رداسف ندنآ هسرواک هد رطوت دا ز مفاوا ای

 ربدتا بو ردلاخ هناعد ۳ رللا ب واک ه دمک تس هل:عاجرب ن اد اص ۱

 توا وا ی ۳ هتاحا ق ده یژاع د رت سا ) داز 9 اتکا مهالا 3 ۱

 هك رش یا دا ز یدلوا ادیب نوعاطر هد عامر دان ز هدانا لوا ۱

 كالعو هک رربد اک: و ی دا روهظ تج زر هل وش ه دامب یدتا |

 یاضق كمسک یکیلا هکمراقوق ی دنا حرش ر دکمتک یکیلا یس هام

 یتبدلوا شلسک كلا هش روض یلاعآ یادخ ب وتا عقد یمربم
 6 دشا هلع و طم در هجر دعت كخيداوب افشو نسهلوا ولمراو هكا

 هرمشط ن دنساح ك داب ز ع رش نوج نسلوب قاشوخ هنو تحار هن

 وک نود یھ ا نوصت هکر لیدتا تعالم اکا قاخ ی دقیح

 مدلب وساکا یالوا لرکب هدناق ودنک ی (نکوءهراشتسلا) یدتا حرش

 عطف يلا هکیدلید هرکصاد5دلاق ن دنسلح كل داب ز حرش هکر داق )

 ع نفو عرج داب ز رلیدقاب او ی داوا مضاع دالج نوح هریدتا |

 یدلبا تافو ن دلع لواو ی دتا تعارف ندکمردسک یتیلا بودا

 ترخآهن ی دنکداب ز ه دکدشریا هنععس لرع نا يتوم ربخ كناو |
 یلیغوا هرکصتدشننوف كدابز ی دااق قاب اکا اد هنو ی درونک هلا |

 ن دنفرط دار ز ب دنج نا هرس هکر اردنا ی داوا ربما هد رب هللادبع |

 هد واهم هدنرو ره یآ تلا ندننوف كدایز یدا لوغشم هنتموکح هفوک |
 هللا تعطا وا هللاو هد واع هنلانعل) یدتا ۳ هدک دتا لع نی رک ۱

 تاتو هد هنس ول رکد یان نجرلا دع هدتاوررب و ( نارعام هتعطا اک ۱

 ى دای ر ی هللا د.٥ هل واعه و ده ىج درد ىلا 3 دنرع و یدلبا 1

 هرهنا ءارو ام هللا دبع روب صو یدردنوک هاتهوکح قالو ناسارخ

 تلوص كلا بوا وا مزهنم رلکرتو یدلبا مح را-تالو قوچ بو |ا
 ثالام ن دم , دلاس وب و ل یدلوا نکعع هدنن ولق كراکر یباهمو |

 ه هینبط:ط-3 هک نس هرب رج داورا مالسا لهاو ی دتک هنسارف مور

 هنده یصاعلا ندیعس هب واعم ه دلاسو و ۶# رایدلیا حة ر دبب رق ||
 یس كناو یدر و همکحان ناو ره یی هندم بودا لزرع ن دمو

 كناو ره هکددروب بوزاب بوتکمرب ایاطخ هدیعس هپ واعم هکیدنا لوا |ا

 هفالعو لخد کا لالو لرو مکی دنا عاطوا 6او نس قب نیس دا :

 ۳ همر دتا دم
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 1 هود نالوا ۰ درارا یدشرا 0 كروس همان و نوج نیس هیهر دتا 5

 | جد هعفدر هب واعمو ی دعا لع هل یموهدم بودا تداعر هارفو |!
 ۲ یدالوا ضرعتء هناو ره الحا دیعس یدزاب توتم ۰ دن وعدو و كيعس |8

 || نیس هناخ ل دیعس هکیدزاب همان هناو ره بودیا مشخ ه دیس هب واع س |[

 ا نوح هیلبا صف هسیاراو هنره ندعاتمو لام هدنا هیایا بب رحم |
 || هلاریلکس مجرب ناو مع لالا ق یدشری هناو ره ب وتکموب |
 || دیعس ی دراو هنس هناخ كل دعس هلا اش بب رع تاوداو تالاو |

 ناو رم رد هند یس كموعش وب هک دتا لاوس ت ول وا رع ق دلاحوب

 ن رسا كعا تا رب ی هناخ لس هلا یا تن هد واهم ید تا :

 | یربخأت ل دیلوا رومأم هبب رف یمهناخنسرکا یدتبا هدیعس ه داشناوب و |[
 ا یلامو برخت یک هلاخ كنس ملااظ لوا یدتنادرعس لدارعروکزاج |

 ۲ ن ید ردنوک نوتکم بودبا ما وک ییااکب نو هرداصم |ا
 | بویدردهدنب یرلبوتکم هتشا مدعی! ضرعت بودیاتباعر یکیناجكنس

 | بودبا ینافناناورحو دیعس س یدرتس وک ناور یرابوتکم لوا |
 | نسهک وب ینوعصم رابد ردنوک بوتکم اکاو رلیدستا تئل ه هب واع |

 ا ىلع نینم ولا ربما قحو كدلبا اد توادع هدنسارا رااب رقا یدک

 | یدیارولی یغابو یتاط نسو یدبا رد لاضو مل ظاکس هکیدیاهدشناج |
E,بونود ندر هناء روامدا زن هلل ادع هد هنس یھب ىلا  

 ِ یو رەب تموکح هرهلاءاروام راد تسابر هب واعمیدلک هن اق هپ واعم |

 ۲ دعر زن هللادبعنالوا هدشناق ودنکو یدنوط ینازرااکابودیا مضنء |
 یدردنوک هنته وک ناسا رخیییالک |

 36 روالوا نایب یکیدتادهعیلویدب زب ولغوا هب واهم

 ْ هکی دا ءا لاهن رزوا كناقافآ ن ايعا هیواعم هد هئس یتا یللا ندير
 هرک صن د هر واعم یرد هکر اد ر واضر هرکصدنا ورلیدتا تع هد زب

 هکیداو یءابو یلصا كب هصق وب وهلوا تموکح وتنطاس ما داقتم |

 | یدنایسلاو كالو هفوک ندنف رطهبواعم هبمشن ةرغم هک هدعانا لوا

 هللا لور ناکا نایعا یدتا ه هب واعه هد ولخ اهر نو هماش |[

 | ندعو یدلاق ی رالغوا كرانا بودیا ل اتنا هت رخآ شب رق ددانصو



 نگر

 ندتهج یکلمو یعرش ماکحا یارجاوربد نسح و ی أر تباصا
 دمعیلو ید كتالغوایدنک س) نس سو مدعم ھن رزوا كن هلج

 راک و یدتا هب وادم یدیم زالوا كسروتک ه رب قوا قح بودنا |

 هکر د ر داق جد نایقس یا ن دازو مر واوا دمتم ن دغلیف یار ۱

 ارش يکيا وب هک هاکرهو « دیا ناتس فمه یب مصب بایرا هداثهموب ||
 ردام هه کس رخارا هدیا قاعا هنن رزوا كن هیصق و قلخ

 هقوک هعش نب رغم هک هدنفو لوا هکردلوا ید تااوررب )زام وا 1

 هصاعلا ن دیعس شیر تود الرد یا هکیدلید هب و اعم یدیا یسلاو |
 ۱ مدعم ند راو هماش دیعس نولوا ففاو هب انڪم ول هرم سد هو و 1

 | سا مدلوا رب ی هب هب واعم ادتاو یدراو هماش ن دهفوک یهودنک

 جنروص اهع:سا ندلو كعدرو- ودع ىب ی داق مرادتفا هتراما |

 | تافو هباحص ر اکا نکا ی دغا بوراو هناق دؤر هرکصندنا یدرت-وک |
 | كرلناو رداراق رتشع رگ "اله ب واوا رمد ی د یران الو ی اب رلب دا ۴

 | ید ی رلیط« و رد راشعس را هدشر نسیسضء ندنرالغوا

 دلو روما تسا.سو نس كرلداع ند هلح نسو رد رل_تماع را

 ده یلو نوڪ ییس هب واعم لرد سد نس یوفاو ءا ندنس هلج

 هدرالکوک كتاهم كئسان نا فللکت هتعیاکس ىلا نوعلو ل |
 تندسیک هتعزانم هلکنس هدیاب وب هرکصت دننافو كلا بولوا « دادرارق |
 هللاویا یدتا هرغم یمرولوب تروص شیاو یدا دی زر هیلاق ىلا :

 كن هرمغم توراو ها هب واعم نانا د ز سد ل و ت روص نوڪ

 ندنا بورغاح هتولخ ی هربغم ه واعم ی دلیابن ايه رد یی ر زوو |
 را نامز TG الوا بس انه یدتا هرغم رد ه دن هکندتا لاّوس |

 را تعزادمو قالخ ٠ ۱۳ س هدا اد لو ۳ ر هدکنایح :

 نده دوق هر روش ی صا ٽو الخو قوراف رع هوا كاکود ناق و :

 || یدنکا هک رلیدعرپ و لاسح دوخ هناّعو ی دلوا رهاظ تذل اخس یلک |ا
 1 راک و مظع صار و ىدا ۾ واعم هل هدیا نيود قدی اب 2

 || لکشم كراکوب یدعا هربغ» هل وب تروص هلهجو هل هک ززل ردلکشم |
 | رد هدر رهش یکباوب ها س رکا هکرد هدنرارهش هرصب و هفوک یسلوا

 د نوج %

 اا ٭ےماوب ی ہفوک لها یدا ہ رغم یم رواوب ت روص ب وج ه-شاب

3 
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 تاود كنس د نی زا هلوا هد هرم د اب زو وا ه ددقوک ی دو

 یدتا هب واعم هیس ربا دماعا نوح مول سا زرکه او رخو یوح

 لوغشم هکب راک هلبلق غارفورطاخ یافص راو ردکتس هفوک ه رکصفدمس

 یداو م اکعسا هدو لنهب واعم »مول تودنک هب هذوک هربغ» لوا

 یلیم هب هيما نب یداوا لصاو هب هفوک هربغم نوح یدعا راسمظااما

 نایعرد یس هیضق یر دمع یو دیر بودا رلتباعر هب هقاطنال وا

 بوو و مهرد ك زوتوا هنف ارشاو نایعا كنعاسج لواو یدلبا

 هدماش نوکیا تع هدن زب عاسج لوا هلا یسوم لغوا ی دنک

 ده وام یرافیفر راسو یسوم یلغوا سا یدردنوک هه وا
 یدتا هرلنا هر واعم كل داک هک.عا تع هد زا و رلب دتا بودا تاق ال٥

 | كن هرمخ» هرکصخ دنا کا لبحت نکل رکیلوا مدق تبا هدتع رع و

 تاک دروتک ندهفوکوب وربخه كاا یدشا بوکح هب ولخ ییاسوملغوا ۱

 هه رد كس زوئوایدشا یسوء«یدلآ نوناص هب هجن نب راند كتعاج |
 كلمو ن د ه دنا كموق وب هک دلوا م ولعم یدعا ه واعم یدلآ
 ماعا هلو صح لد وصعم وب هر واهم س) شيعو تيتو رد نادنح

 تنواعمو تروته دا هدیاب و نوردنوک مدا هر هی” کی دا ز بودا

 هلل وش هب و اوم یدتا هب یرملا تک ن دع ی دز یدابا بلط

 وا بلط رو سه ندا هلص وص> ل وا تودا دام یو

 ۱ هر هر واعم هدکشادراو داش ۳ ولم ردوک هعاس یس نوعا تصعوب

 | هنس هد دیدات تاکرح كلا در قاح هک زا ردعطع داکرب وب هکید

 ت ۳ الم هب هب و ۳ 3 دتا دع 9 ۷ وا یک ار اسم "۳ ءان

 1 یفالخ كن هر واعم بويعا رەت یک تاکیررد بن بک یاسمو هدیگندتنا

 مش رهت هلن راع رخآرب ىح هلوا م رل سه نند لدن زب ییغواو

 ی دا دع رد رعت هلوقم هل كکیدد لوا یدتشا دان ز ع زاوا
 ليج هنا وصح راک و o دن وعصم و نسرازا نوک هب هر واعم

 نوهگمردتبا تو ا قلخ لر دد A ت رد هدر نو ندردهعا

 ۰ تاوج جد دان ز یدتانا بلط ترو» بسا وردنوک نوتکم هدابز

 مالسا لها هلک رَ روق ی هرس هاعساو ل هوا صعب دن رب هکیدرب و

 نالوا لوممو مهوتع ندءس هدلا کای دمشر اوا یار ساق كنا
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 1 را قو حارف نود باب لاعا رک ردلوا
 أ ناسا ییعارتخاوب لدببع داب ز هت وط رارق هدنس یم تبان رو |

 یدتا برو هدک دتا ناوالم تبوراو یدردن وک هماش ا بودا

 نایلوا ع ورشم هلئراشا دبع جد دب رب یدلنا طس یی امدعم

 ىلا یللا ندنرجه بودبا تافو داب ز نوچ ی دلیا رت یلاعفا ضب
 زا ناو نالوا یسلاو هندم « دنقو لوا هب واعم ی داوا لخاد هنس

 یعوکح دی ۳ هکر دشا مالعا بوردنوک توتکمو د صام هہکح نا

 هص وصخ وب نویق ھن راقالوف كنسل اها هیط ۶۰ داب ل وا نب ربخ

 مهرد كيب زو هرع ن هللا دعو هدا مر یب واف ءلرلنا دکمرب و اصر

 1 | كهللاد_,ع ی رول نم عليم بواک هب هث دم دصاخ نوح اعدرد وک ۱

 یس كد زر هدعب نودا لوبق یی ام لوا الوا هلا دبع یدوق هدنک وا |[

 درد كس زو یاد ن بودا دروراک .نلام لوا هدک دتشا ی رخ

 | قلخ دن دم هکندردنوک ربخ هبه وا ء۵ ناو ص سل ید د ن زرغاص

 ن هللادبع نالوا نمادتفم مزهک راریدو ردرا دعته هرع ن هللا درو

 هفندص ةا ادعامندنول و روا تعع زر هکدعا تعس هد زر رگ

 ینا هی وام هک ردنعدپ رب وبهکردیا بوی ا زی وج قصوصخ تم ود |

 ۱ ۱ رب فشن ها 90 ےس هو اوم ا دنا زد دا کا اط ونا راسحو :

 داون ر وتفو فض 0 داوو نالوا ۵ دک دن م داوا رت ی هکر د ردنوک

  قثر لروما نالوا ینا كرلنالس٥ هرکصندن و هک ردلوا موق روف

 هلیس سل اهاو بای زا ك ھت لم هدب او 2 ردک رک مم هدبآ مایق دنهت9و

 ٩ هش دم ربحول ن هديا مالعا ا تفیفعح هرلناو نک شاد وس زود

 قلح ھن دم هدک دست اهدافآ ی رخ ول هل یح وم صا ناو رم دف درک ۱

 هک ردا وا رع ول طم مز ردشلوا ىف وهو ھا هراذعم ول هر واعم رل بدنا ۱

 ده کلم روما ماظعا ه رئصاد دنک اتهداد-4۶یل و ندا 1

 یدتا ضرع ههبواع«یلاوحا تروص وب ناو رم هلوارداق هک-ندنس |!
 دهد لو یدیزبم واغوا نب هکید ردنوک ربخ هناور رارکن هی واهه |

 رکب یا ننجرا لرمع كا دتا مالعا هولح ییانعموت ناو نت ردنا
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 تست
 i س هل ر لب اذک جد زر رکیکیا û e 3 ناو میا ا 1

 ماهاو زس و دنا دک ن فه رس اکدا مسر کو دز وا کید وصعم

 یادحاو جد رمز ن هللا دبعو هع یاعت هللا یصر نیسح
 ناو راب مرر و اصر هتل وا هع ی و ل دب ۳ بو ددا ر اکنا

 هک ه دقو لواو ی دلبا مالعا هی هب واعم یراریخوب لص ذتلا ىلع
 مع ه دءاش ینارشاو نایعا كمالسا تالا یدوشعرا هم اشربخوب

 ۵ دسأت من نوک یراب ی دتا هند دن اصص هر واع» یدارلشلوا

 نت مگر ه بوجآ زوس ن دنا قعب ل دز نس ه دنگیدعا ماع ی هیطخ

 1 ضد رګ هتم قلخود ردیج اوكا هسردیآ عاٌتما ن دنعب ه دی زب

 ۲ بلخ كوپ راغ تئافاس ناکراو تام ایا نوک یار توع لاو
 یراب تریضح د ڪک و دم بوقیح هر هب و اعم رلب دلوا ر طاح |

 ءالو نامرف فعاطاو مالسا لها یظعت ی دتا هرکصددادا ی یلاعت |

 حاقر یاثما كلوب و بوند ر دندرلنلوا ضرف ءث رزوا لر هلج ماکحو

 ہد اک وا سق ن لاف هرکصتدنا یدلوا شوعاخ نویایوسرزوس

 گانغوا ر دمزالدمعیور هرلهاشداب نینعولارعمااب یدشا بوعلاق هغاىا

 ر د راو لا كنامز ءانبا ندنتهج مرکو تعا “و لحو رعد زب

 یی اعها نسح دل د زب « ماد س هکر دا وا یره :ظم كرلنااسمو

 هلوا نوصمو ظوفح یرلناقو یرلام كرلدلس راسو كتب لها هلبیس

 نس« دیاد معلو ید رب هک ردلوا نالوا عفوتعو لو

 هرکصذ دناراهلوا لاسلا هف رهو هدوسآ ه دنس هاج لظ كلا هللا دامعات
 ۲ هرکصندلا یدلبا حدم ید زب و هب واعم بوقلاق هغاناورع نیدیعس

 "| « درب کوک ره یدنیا بولاق هغابا هلا معلق كاب ه دالا عنقملا ندير
 ند رب هد واهم یدلدا تراشا رهلق نک بنا ردول قلا هسرا را تع

 هد واود ۵ داشاو و ءایططا لہ س کیا ی كا تو دنا باطخ توام

 ٩ یدسعا لوا نس زا وس نوت نس یدتا هسق ی فلاحا ندر

 ِ مر ا ندهلج نرح هر گو لخ دمو خروس ےس العو رحب دب

 كا ید یاضر رکاو نسهدیآ درع لو یدر ت زسیکشا تروم أ

 هک عار 6۱۷
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 ]لک یرددوب نو یوښد ضرغ كىبارولي قتیدلوا دننالخ هزانک یر ددوي نوعا یوند ضرغ كسارولس نغیدلوا هدن_هالخ

 هکنس دل را نفاخ یا: د لهاو ی -ا

 كسا ردنا لاوس ند نلاح مر نس ولع aS ترخآ جد

 لوا نوح ردق وب در ۶ زوسرپ یرمغ 1 مار

 نیس ین زوس كعنحاو رب دک وا ولخ یدشرا هماعءو زوس

 عاتماو ابا ن دتعیب هب واعم هرکصذدسلجلوا رایدتا ناب زدرو بودا
 هن د دص تعداسم هدر یس هلج کن هدتنا هل وش هلا دیعوودعو یر دیا

 هفوک و هرم و ماش ه دذ فت ی ماو یرطاخ كن هب واعم نوچ رلب داک

 0 , رسا لن بل اھا یراید هن د ءو دکم یداوا ع رافو نیمطم ندنهلخ

 راغل وارو دم هرزوا قایعوب هيض وب هدنک ضءب یدتا تع رع

 خوسر ه درع كلو واعم ىس درعاد نایک دهع یلو ی درب هکنوح

 ا کد تاو یدر دنوکرلب وتکم هسنلاعو باو نالوا « دفا رطا ی دلوب
ceهدما> هدلأاع دن ۳ مد يشر دنز دهر صد دش د هن رزوا كا تع ن  

 ناوم سد ی دا و راهتشا هدر اص ماو دالب فا رطا ریخوب و هوا

 باوج هن وتکم كن هب واعم مس هللادبعو صاملا ن دیعسو ےک انا

 هللا هثن.دم لهاات ر دکر کوا یان بویملوا لیت ہ دراکوب کر لیدزاب

 هج نوعا 0۳ ی مات كی ه د هنس لوا درب وهوا تروشم ه داب وب

 ن رالكوك كملخ و 2۳ قرص ناوارف لاوما م ده دمو 8 تودیک

 | قلخ ی یتععو نوح ی دل وا ر وک ذم هدرالد هلنحاعهو تو رح بوااهلا
 دک دتا دارم ینا دهعیلو یدرب هي وامه یدلوا رشتنم ه دنا

 یسصعب و یدارا و یتا ارعش ضعب رلیدلت وس رازوس ه داب و قلخ

 هروک هن راهب عقل> ت اعنط هر واعمو رلب دلوا لو غم هنس او حدم

 كدر یرک | كفراعهو قارشاات یدلیارلتل هاو رلت اعر هشر رهو

 بودا باط یر ژن هللا دمع هب  واعم هدا اوو را در و اض ر دات وک

 كل ردارب و تدعود كس یدتسا هنلا دم ,ع یدادو- اکا ی ريع اقام ود نک

 مدقمندتچرعو اضعا یراکو هیلبوسقح هک ابری اکس کر

 ناسا ۾ ا دمعیلو یدرا هک نسکرک كعا جدیدتر

 نیزعااشفا ید یرسو و ردوو مضرغ هدزوسوب مب نس هسلوا

 نوح هب وأاعم یدبد ملب وسارساکس ییهداروطخ هع رطاخ هدباب و

 4 و #

 ےک
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 هک سردبا تالرملد بک یدشا نودا ہد: یدتشا یرازوسو

 داکنا نودروسنک یس نی فثحا هرکصتدنا نسرلب وس یتااکو

 یدلب وس یرازوسیکیدلپ وس امدقم هن فنحا یدلیا تروش«یجد
 هدنس هنس یک! يللا ندر هات یدیا هدهدناوب نامز هم ه واعهو

 | یی رمهاسمو قراعم كراصماو دالب توردنوکراب وکم هد اک او قارطا
 ) هر واعم رلبدل وا عج ه دماش ںواک قلخ ندفرطره یدردتا راصحا |

 ینروص تروشم بودا بر ساجر نوجا كەر دتا تەب هدو
 | ه- گر مأن مرح ن ورع ن د# ند هفوک لها هدساع لوا یدزسوک

 ۲۱ قیفدناما قو زوس هتل و توو | ع ا و نینعواارمایا یدتا

 هش رزوا یا لسو هيلع ی امن هللا لص كناغطصلا دخ هکتا رظن

 ن دتیعر لاوحا « دتمايق زور یل ءآقح هگنسردا یلاو ین یشک هن
 بوگخدرمم هار ندنرکجیدتشایزوس و نوح هر واهر دک رک هسر وص

 هکر صاق لقع ودنک نسلکد هاو د منسورعیایا یدتا

 | هجرک هدرصعوب مربا هبه داب ز ن دنوب تالهع كنسو نسرلپ وس زوس
 | ردراش! اقرا ەي جاقرب ن دهللالوسر باصاقیال هتهوکح كد تما
 || دالوا هچرکاو ر دشمال اق یژرادتقا هراکوب ن د هج نسرک نکل

 اود نک ناما ردزرداق هکلک ن دنس « دهع داوو رادو ج وم هاعګ

 | هددایسو ندهب واهه نو ساح راّصضح ن روس هداب ز ندرلنای راغوا

 || هب واعم نوک یسئربا رلیدکچ م د ب وا وا شواخرایدتسا یزووب
 ماش فارشان نیراب یدتا هسق ن لا نالوا یہ هنس ماش

 هکر دکر که دوو لوا نس ر دک رک مدا عج ہ ریما یا رطا

 | نسهدناار داو صد ر ۳1 هشدحا تعب لد ٴر نب بویازر ؟ تص

 || یو دج هر واء» یداوا دععنم ساخ نوج هکردلوا تباکح را

 تام هرکصذ دک دنا م السو ةولص هیافطصم دجم ت وجا رغا هبیراب

 || هنلا نوعهرطاو)یدرتسوک یصحالو دوال ةغاایم هدوطعل نی مهاواكناضبب

 | ضرخ هنسانعم كنسهع رک تبا ( مکنع الا یلواو لوسرا اوعیطاو

 هنن رکذ ل دنر هلی رقترپ ORR E هح وه اک یاب

 و )ی و ی دادا حدم هل تجح ا٥“ و و تعا“ یا نورک

 ن دنو ل دشرا ه دو ص ة٥ یوکر س نینواارمما اب یدتا سدقنا



 ال لاح كمدآ نب و لاقتاو اضقنا یلاح كنابناهجو ناهجک هود ورک |

 ا كرلنا هکر دک رڪ یلاور هرکصتدنس هلاحالردااوزوان»یم.ارسو |ا

 نتیعو هزب و ماظتنا اجل اود كنااعر نالو اار اقا ع یادو وهن را
 | رهاط ن دلا یلاح ل دبر « داح لاکو اع روفوو تر رمس ن٤ و ترس

 هرک ضد دنسان لی ل دهع لو یئاو هلوا حات هناس و حرش دک ر دکر

 نوح هوا م دوسآ رل صم اود دیاس كلا تولوا مع و ذال هنایاع

 نیدیعسیداوا شوءاخ سد یدرونک هتناسایناذه یلاثءا كلوب لا
 قلواراودیماهنلود كناهکردبالودر لغو ا كنم ولار ءا ید | صامل ا

 لوا هک د رعر و رد رسم قاوا نعا ندا هک رد عهرب و رد

 كنهواارءاو ردروهشم هلسایسو لدعو فورعم هلتعاصهو روك ذء |[

 | ۵ واعم ردق و یرظنو لیدع ه ده یفالخ مهمو ر دیفلخ داو |
 هنسف تای وس قاب و كل دایوسقح تالک (هیعااب اب تاسحا ) یدتا |

 | نوکعح ادخ نینقلاربما اب ی دعا ربع ی نیسح هرکصادنا لدامود
 ۱ كمال! لوسر دع ) نس اده لو ی دن زب تودیک نداندنسرکا :

 | هرکصتدنا نسرواوا شا یس هنعیبضت كنتما لسو هياع یلامتهللا لص

 ه دماقوب نو ګن نس ی دتا بودیا هجوت هتبناج ساق ن فحا هپ واعم |
 ه داب ز ندارب یناوحا هل د زب نس ی دسعا فنحا نس زاب وس زوس |
 مزلتسم تعارف لد2 تماو نورعم هنداضر كنالاعتقح كنارک | نسرواس :

 | مجد كىيا رولب غجالوارداق هکلکندنسهدهع تفالخ مهاونیاةجالوا |

 زا كناک كنمهدنفح كنارک او هلبادهعیوینانب رسک هرواشم دلبا هوك

 ۱ سفن ىدنكو همر و هتلا كنایهللا دابع تام#مامز هسیایقالخكنا |ا

 | را اان ی دتا هب واعم هيف المو قسم هناذع ترخآ يکسفن |
 یتسارج تاکانودنا كو تاکغله او ربخ لس یا قح كد د وبا

 | سکر هو رایدتا تعب ه دب زپ رلتالوا رضاح ه دسلح لوا سد هر و |
 1 یدردنوک توتکم هنا و مه یی هتساا او ھت دم هب واهو رایدتک ها ر٥ ۱

 | همانش درب زجدالب نارعاو قارعراکاو مصم خیاشم کول یتومطم |
 || هرلنا هدهیضقوب یخدینارشا كعاشو رلپ دانا تعیهدب رب مواعوابواک ۱

 زا تعب نوګاد ر ندهندم لها ځد نس هک ر دک رک رلدلبا تقاوم :

باو ناجا ددانص یدشربا دن او رح همان ول نوح مالسااو نسلا
 ییع

 + عج
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 سس سس سس

 یوعص دننع واارمما هککلوا هاک او الب یدتا ںوعیح هرو یدتا عود

 یوزآ ( تس )ردشعا رثا مات هدنند كنا تلر توشد را تخو شو

 نوعا تفالخ مماو *# زادناتس یم امتراع ٭ زا عو لزه راکزور نا

 نسحب دنر لک ینا“ رطاخ عارفو نم ی یلاعت یا دخ یاضر
 نورعع هرلنا ۵ لصوص > لوا ید نک ار لار هک ردنا دایعردشع |

 هک.داکزاوآ ندشناوج ل رھپ سسر د هل زس دص وص>خ وب سد هل وا

 یاد وتش وخ فاع قاحو هوا نورفح هدساصر ایلام ق هکشدارب

 ) انعطاو ایم الا ( زر وسزوس ج ۳ دصو ص> لوا هل وا مزلتسه

 بوح نک لوا کیدا د مع لو یی هست کرب یدعا ناور زرد

 كنىد سار ءاعلح و ر دیحاص تس ےس و ك رع و تو صو ردوانر بس

 قلخ رد دیر یلغوا كناینک یکیدید لواو ر دشلوا تالاس هنکیلس#

 نب نجرلا دبع اما رلیدمر و تاوج ج۳ رایدتسددا ها دار نوچ
 u یزوسول و كداب وس نال ناور ا یدتا بواک یش کی یا

 هدب نک قالخاوب ار ز راب وس نالب ید هسوگ ندای وس بودا ما
 یحار هتشف زاح كتا 3 ور دک: هل | 6 كدا یفاصواو

 أ هە ۷ ۳ كا العو رع ییاعد كن وا دح هکر دیشک راک وگو راوکرر ر

 كناجرادبع (امهافا هدلاول لاق یذلاو) ردشهردوک یی هع رک تیاوب ||
 یآرقهدم> ےب یکیدشو رر اے هرم ككراک كنس ید عا بولو اهدا زیّصع 1

 لڪ ىلادد هلنا لص نط ص1 ا درج دکنسینک لوا شک نسر ا لب ون

 لها كنا نسک نا یتشا ن دمللا لوسر ریتم نعد كنادخ یا یدتا

 هک راب داد تع اجر ن 3 ےہ ی نالوا ران ھه د رمد رشاد

 ن درارخ تواوا علطء هلاوح اوب ھما اعر هديا دصد هناج را دع

 كنا بوقروق یدروک ی هشباع ناوره نوچ یداک هدجس هلءجر
 نیعاکس ها محسا باا اعد قح نينموملا ما یا ىدا تودرکس هند رط

 یاد هللا لص هالا لوس ز هکعر دیا تداهشی و ترک وس ی یرغ

 شارو س ندرهشس نسو ر ا ا دکب ردب كس و u سو لڪ ٠



{N} 
 ینا دکنسراپ وسرازوس ن دعوتوب هما دنر مب هنوک هن نکا صرب
 هنس هناخ بونود ه-ثلاع بواوا شوعاخ ناو رم ر دراشعا لقت 6

 نوح هب هب واعم ناو ره هرک صن دنا ی دلو نکسد هنتف لواو یدک

 هن-امدنو صاوخ یدنآ هب وا هو یدلبامالعا یتالاح تیفیک بوردنوک

 ا تداعش ندرناج-زادع توزاب نوت پکم هز ناو ص ی دتا 1

 ززوس ع ونوب هکر دوب كش رده يک شمانوب و ش.اجوقرب نجرلادبع ||
 ز ه-وک ردا اوغاو كم رح ینا هکلب ردلکد ندنس هک رف یدنک كنا
 ینا بودا لمح هنعاصواو كلا هکرداوا نالوا لوقعء ردراو
 ند تک رح كن اجرادبع سد ردیڈک ه داز واواو رد رر همتا

 تاذلا ی و یدمزاب باوح هش وکم كناو رح بود ض ۶

 ناور هتس لوا هلا زا كم حاقر سد یدایق مهم یک دشناح زا

 ادتناو رلیدعرح هلاسعتسا کا قاخ هدم ه دقدراو نیم هب هنده بواوا |

 هدک دروک ینا هب واعم ی دنا یضن رم لء نب نیس> ماما ندا تاق الم اکا

 لج قح رزکب هشعاق كنا كنس یدتنا هن و یدید الها الو ابح معال

 یدروک یرکبی ان ناجرادسع نوحو هک ود كنا كنس هکر لید العو |[

 ی هللادبع نسشم انو بواوا لئز تالقعو نسشلوا رد نسیدع | کا |ا

 یرنع ید هرس ز ن هللا دعو ی دان وس را زو سد رس چد هرع

 رس نب یدتسا هکیدیاو یل ر كتااک یکیدلب وس هرلنا ی دانا رایاطخ
 هب واعمیا هگیدتنا نیسح ماما مر ولت ںوح کف .ه هسو توادعو دس>

 یتا هر واعع زولیک د لها كروس کاکیدلب وسو لب هکلیق ین
 یراکر سسوس لع هب هد اب ز جد هکابو ریسلها كلرزوعو رس

 كايا هل قح هکرا کک لواو رلید یب یربغ كذا یلاعتقح هک رمسرلبد
 ید-اوا لخاد هه دم ںواک ن وو یدلوا رهاط ی دا یدا رم

 | رکب یبا نب نجرا دیعو نیسح ماما رای دراو هراز كنا قلخ ||
 یدعر و نذا هلاقالم رلیدتسعا قعراو هنترا ز كنا رب ز ن هللادءعو |[

 ۱ 398تفو تصرف بونود رک هل اس یرلقدلوا رطاخ مدیر رلناو ||
 هب واعم ه داتا لوا مهو رلیدتنا لاګتسا هتنناجهکم بوقیح ندهیدم |[
 هرکصا دافطص)ادج مالسو :واصو ادخ یانو دج وقت هرب م نوکر |[

 ندمولعوا مب هتسات رز ر مو هتف الخ دیم هدضرا هحو نوک و یدترا
1 ۲ 

 3 رم ال 3
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 || لئاضف نالوا هدنا هکارب ز ن نب یه دا وا دوجو» تست لرعال

 نایلوا دوجوم ه دنا تولوا راه راک :هناتحمون تع اجر ور دراو د دیک

 یرازوس وب هك دالوا الم هر الد رب ندش رل:ا را ر دا داتسا کا ی ویع

 لر" ییالوصف هکر دلوا نالوا عفان هر و دنک امار دکرک  هسعا كرت

 یتسا سو ارج كرلبدنکالاو رهدیا ظفح ینب زراکزور تحصم بودا |
 5 ورگ هللادبع و نجرلا دبعو نیسح رکا ی دتا هرکصتدنا ررروک

 هراناالاو اهیف هتسراردبا تعع هد زب بواوا قیر قیفوت هرانو رب ز |

 | بویلبوس تاکقوج ندعونوب و نی ره دبا یی هند نالوا قیالیسعا
 | نوچ یدک هام بونیا ندربنمو یدرتسوک هزادنایب دیدهت
 1 ۳۹۹ هر و اعم تواوا لای ی دشرا نرو كن دقن دص هُساع رخ ول

 | «دیدنسالو و.لویقم لعف:نالواارداص ن دنشوب یا و یتتک
  نوکوب ك دقا هشنآ بودا لق رص ید مشادن رق هکر دلکد

 ِ یرا ه دئع> کلا تو دا و دیر جد ااو ںواک هل ه.ش له

 هدر نی رالغوا ر رو رو ییدنزرف تالوسرو نسرلپ و تر زوس

 || نداقلط نس هکنسم زب نسو نسردوفروق یرلنا هللت9وو سح بولا

 كاا تن سو هلوا توالخما * یدصتم رکر دلکد لالح هر !ءلطو نس

 یع مات هعنقدرپ هدتقلاخ ههالا لوس سر نرمضح و یدا ندارحا رهشل

 | نس مسردلوا بوتوط یس هلرصاصقف كعمادرق هکنن ناب و یدصوق
 | نینمولاما یا یدشا هب واعم ر دک رک هوا علام مک اک ندکهردل وا

INكشادنارق تاسو م دعا لتقف یکشادنرف رس هکلس و لوا  

 | ن ورع نب یدہا صم"یلاو ن دنفرط بلاط ییا نب یلع هک هدنامز لوا
 |أ نإ ةي واعمو هلكنا كشا دنرق كنس مدر دنوك هیئاج ل وا ىصاعلا
 هنا كلا ن و رل دتا لستف ب وت وط ییا رانا بودیا كنج هلګ دخ

 كغددرو۔ ود مرودلوا ساما مدالوا ناتس دیش هلا رلداو م دعا صا

 ناکموب و سو هیلع یلاعت هللا یلص مه د هالا لو سر نی دم ہدلا هک: ریش نب

 ب نس هکید شرب ا دموع ےب امار د هل وا یدءا هشام ر ددامالاراد

 نا یلغوا مسادن رقرق مب و یرگ نت هللا ءو ییسحو یادت

 هک ردیدح هل كکلاثما كنسو كس نشعا فا وو دی دهن یرب ز

 ا ل ا ت ا ل س سس ت سس سسس م س تیس تسسس سس ت تسم تسسسسسسس

TED RT]کج 3 ۰ 2 0 ۳ + 7  PE: 

 ی دا هب واعع هيل وس ناوصات ا مرد ناشاا مظع تردون



 ر ضو لو | وا وا رداص ن كرب هد نوح رلد | E كس ااا .عم

 0 2نو ندعاج مب ا 198 د تءددروس

 ۳ ن نمود عاص ٠ اه ةت لوا ن هساا ضرع هکر

 هم ام و فراعهو ر اکارکاو م داو دهع یو ید زب م واغوا ی دن 5

 تردول نکن رابداوا ی مار هتفالح كياو رلد دنا تعیا کا نیاسم

EET aنعول هکنسمرروک : ا س را دمر و اضر نو دنا  

 بو دیا ضدنن ٠ ۹ داو ه داد رارو تواوت ماک سا هس صو

 او ن نفد بد ضل ین لد ر اکسس ن یدهخا هشداع مع د

 رلیشا تردو هک رد ن قم | نی ۰ رد مهم ساوا تک ش تاج

 كنسرلنا تیغاع هک هل وس هلفطاو نیل یزوس ءراناو ليف هلماءم هلعفر

 و دن یک نوید یخ دا هی ارواج یاوصر

 کمر هددن> كرنا راهش زردک رک راهسروتک هنن ر ییعفاو

 مشی مایق هکتازا و :افاکم كنس نامز لوانالاو مروي نیم نالوا
 ا درد هل اس قیصو ل رطانو طاح یی یاعدقح هل واعم یا ر ۳3 8

 رش ن دنا هک عا مرا و ناک ءا ن دیک را ھه گراد یاج دو

 ؟ صاد ول و مدتا لود ه.دا ل درو. هره ی دعا هب واهم نس هاوا

 1 ؟ مسا اع هلک اوف نالوا حالفو حص ن .یصعع لس

 صد دنا یدک هلس و رج نیدنک.تواوا طارو رک اش ناد هر واعم

 هتسداح هطعرلنا راد تا اکا ی دنا یاط یی هعی را ءامفر لوا هر وا هم

 ناصر ی ها كفسع هر تضصد دا بول وا EE هر هب واعم رلبد کک

 الو مع ظعد کا هب واءم یداوا طاح سابع نا نوح ی ترا یالط

 ۳م دنا نوید ووو الدوا یاو دی کک یادش بن و دا

 رد رمهلوا هلا رع رب رب هداقوا حجو رد یشلوب امو وشد هداج ر و
 ¢ طاو وح ه دلا دم تواوا ثالاس هنعد رط تدومو تک

 ر دُشلو مداو هرس هطساو تدطاسو الم قا راعن رابع نالوا مفاو

 لعتم هدس هلو یدعو هنس هل ےگ تعوکح ما هکمددم ن دن و و

 ندرس هدصوصخ لوا هلعونر جه بور و اضراکا رس یدشلو
 ندد داوا لوتعم کا رطدرد)وا یاعع نوحو یدا!وا رداص تا2

 کد | راک دن رزوا رام لعف لواو یدالو لول رب ه 3۱ اس

 4 هرکصادنا دز



 < رو وا
 مدل وا كلام هتکدع رر رسل هرکصاد هب راګو تعزام هم و هرکصت دنا

 "یعاسم هرکت رم تەفر رس نوی اریصقت هلعوترپ ه درکفح كار مسو

 حوتفم هزکهوجو ارس ییاباطعو حح باوباو مدلبق لوذبم ی هلیج
 || هک دنچرهو مدلبا دنم هرهب و ظوظحم هللا هرفاو لاوما یریسو مدا

 | نوکره هکلب نب نهروک تفاومو قاتسود ندرس نی ردنا هظ>الم

 | ندنسح ماما اصوصخ ن ردا ه دهاشم توادع ع ولر ندرس

 ۱ یدرولوا ك رک: هسا وسیرازوس هوم لوانیسح هکر ارد | ٹاور راتباکح |
 یداذوا بلاغاکب یدتسا ر هلاعمو یدتا هژ دام همه هلن بلاط یی ان ىلع ۱

 هدخالخ علب وکلا رکذ یروما بقاوع بودا د طظ حالم ییانعموب سد

 | فانصا نالوا ه دعاش ےب كنیلات ق ۰ كا كر یا عون وب

 ۱ ینک ر وال نسحو لع ه درگیگا رس 1 یسالاو یا

 ا هر واعم نوح نرکلس لطاب و دساف یط ل وا ی ردا هنظمیغیدلوا |ا

 || فاثم دبع كنس ی دا سام یا ی دردشرا هماعهو یزوس |

 قلتسود ن دزب ور دق دص لاعمو قحمالک كکنددزو-- رالغوا

 ۱ هگیدوصم هکنوآ و ر داكد دیمب و علدب یتدلوا ه دکش داوا ه دن ديما ۱

 || رلتسودو رب و تلاتا ءژرطاخ  دکچ هراک یکم سورعو لدشريا |

 كنسزادب وربم هک # 4 تسود هم ینا كاخ رکا ( تب ) ندا

 دروب لوذبم هد "ر مز هکتطاع و ناسحا لوا اما ## راتسودان

 ۱ ار زر دلکد دید و عب دب ندئنس لء لوا

 ها ناما هلکنا نس هدیا شڪ رفاو لام هک دنحرهو ر داوبحم هرزوا |[

 بااطییا نییع نینءولارما هدارکیجحا لس هکزوسكکیدد لواو |
 || مالمو ع وبطع هبط ےب زوس لوا ردقوب مدآ یدننامنم> یلغواو
 | ر دیلغوا كن ردپ یدنک لواو رد « دنایح نیسح ماما هک ارب ز ر دلکد
 | اکسلاع قاخ هکنس هیمتحا هلهجور یتا هک ردلوا كلاح حالص كتسو

 | یربغ ن دنا ه دنوکسممب ر هصرعو و ردکر کر هسا ثهالم مه دیابل وا

 || ددیلغوا كنپ رق مسو هيلع یا هللا یلص كار ربمغیب و ردقوب هسی رب
 ن دعاصأو دروتک هش ۳ یعصن طرش هللاد,ءیایدشا هر واعع

 ۱ هدزوا ییاهاوخرطاخ هلذدسح هرئصا دیو م دتا لود كدروب هکنره

 هب واهه ید نوکجاقرب هنب رزوا هیطقوب نوج ر دکر ک مسشیا هل ماعم |

 لک عبار # لک ۱۲ #



A=هکم - ی "رع  EEFهژرد یساسع ی هللا د.۶ ی دلی ی طعم  

 ۱ لر هکم یدشرپا هر > یلاوح بودیایط لزا هو لح ارنوج یدروتوک

 نب نجرا دعو نیسح ماماو ری دقیح هلابقتسسا اکا یرب اکاو فراعم

 تردلوا نوچ هب واععراپدتنا لابقتسا ځد رب ز نیاورعنیاو رکبیب
 ی دليا شزاون ع ونرپ هغ رب ره نوسوک راشبتسا یدروک یرلیشک
 هنماعم تطسایه هل. ارلناو راب دکح تل دی رب هش ر ره یدروب و

 زا لاح كرلبذک ترد لوا یدا لوزن هیدکم نوحو یدلوا ناور بواک

 لب سن ماما یدردنوک را ہ راحو را هده بس اتم هش رل اشو

 بويعا لوس نس ه"رثاج كله واعم هع امت هللا یر

 زوس ندنتعب, لد زب بو دیاربص رلذوک جاقرب ه و اعم یدردنود وریک :
 می رکن و ےطءد هدا ز J و TG ۳ نوک را ٽىقاع یدجآ

 ضرء هلک حاقرب هکط رش یار كنس یدعا هرکصادنا ی درتسوک |
 نسکرک كمرب و باوج بوخ بوروبب عاتسا هللا اضراما ن رسا كم |

 ر د رازوس هلوعم هنزوس تكکح هدا ضرع لوا ی دا نیسح ماما

 ںوردنوکر لب ونکم هفاذک او فا رطا مدعم 1 دنول ی دتا هب و ایم |[

 دی هررلنا  ه ذیا تب د ر ا مدنزوتک ییفراعفو هاش كفرطره |
 رخ أن یتقلخ ه دم ه دنصوصخ نیک تعیب وب و رابدرپ ۷ هتعب |
 یرلنا هلذلوا ییریشعوموق كد 7 یرک | كنلها ھن دم هکنوع نا مد 1 :

 هک دلا" د ریس م دیا رولیب را زا هعاضعو فاك: ۵ ب

 روصتم ىراغانتماو فلخ مدعا سالا نی را تعیب هدر ن درلنا
 دنسم یو رلیدتا عانتما ند رها لوا تءاجر ندرانایاوا 1

 یا هغلتف دمع یوم دلب راوا "سو قبال قل و یرغنددبر_ هنفالخ

 راءدآ هدنوب هکلوا هتسهآ ه واعمیا ید ا نیسح ماما مدر دنا رابتخا |
 فک و لغو |كنسهدتفایا هتفالخ ماندنتهج اا مهو ندنتهجانا مه هک ردراو

 لدا مندکعد هلو رک م یدت اهب واعهردراو یراناخ رو تایضف هن رزوا |ا

 ید شا دا رم یم یدنکر ک | یدتنا نیس ماماردکسفن سه یدنک ۱

 را رد دز كردامو ردي كنس هکردقوب هچبش یدعا هب واعم ر داکد دیعد

 زا تماقاو تفالخ مسام مژاول هکنوصت>ادحاما ر دکر کب ن دنردامو |
 یدتا نیس> مامار 1 گر ن دنس كب زن ه دص وصح AE دعاو

 یدتاه et ا رک ن تاک ى ا ود رمسرپ SIRS هر 2 1

a E 



€ ۱ ۶ 
 یرغ تاکلوبا نس لوا هساک كمان كنس هدا كد زب رک |هکلوا هتسهآ

 نادنا"یعدتب زاب وس یکیدلپ ندن لوا یدعا نیسح ماما زا دا ا
 هکناکم هلتداعسو هللادبعابااب قلاق یدتا هب واعم ن راب وس یمگیدلب
 | لوا هرزوا رذح ندماش لهاوقروق هرزوا لناجیدنکر و فب من

 | راه,سیا ماشلها یرازوس مکیدتشا ن دنس ه دنفح د زب هکر دکر کو

 ماما نوحررد ه دنماقم ترودک و توادع هلکر دن و هلکنس رانا هک ارب ز

 || یرکبیان نج را دعه واعمیدنک بول اق ندنساح كلور واعم نیسح

 یدتا مدقهندنرعآ زاغ آ هیلکزویه هب واعم بولک نج رادع یدتروتک

 هد رب هلکاوعا كنز و كدلبا هلاوح هر العوترع یادخ ییسر هب واعءاب

 ٩ كنس یدتاهب واعهردوالینوو هراروش تفالخ ما ردکر كنا تعد

 | ب RR 2 | بیرو ميعصت ,دکفح كن سو مرواس يکتهاقس |

 ْ ےععا دهه دم دنرخآ و اسد نیل اعلا بر یدتا نح رادع نسرروک

 ها هب واعم هیلنا م ذحاوء تولیقالتم نس هلا رات وعع کاک دتا سرو

 یدتاهش EN ید مهم لصه وب یهل | یدتابورب دلاقلا
 نح رادع قروق ن ا هلا تج رم ۳ اح ید: :؟ نالفیا قلاق

 كج ییا ندر نرقروق نده-ٍعک رغ ند لام یادخ ن یدعا
 توعدهتعس ل دیلی رب یر و و هرلاحیدنک هد نه هناخیدنک ی رب و

 ندنسلحت كلوب واعم هلعْفح بواب وس یزوسوب نجرااادبعهعا فیاکتو
 ۱ بودراراضحا دن 5 ۶ن هللا د. 2ه واعم هرکصا دنا یدتکبو۶ااق

 تیفامو تعالس اعادو نس نحوس فلا و تفرق نسد مرواس ن یدتا

 | نس هربدشربا هحاص ی داو هماشحا تن هو نسدلاط

 ۱ نامه هکر داوا دوصم نس هیأوا هد یخ ؟حو یبهنو رها کو

 دندلاتاذ داسفاو نسهیلوا هدنس هرناد تفااحت بوتوطیع م ی هوش وب

 | قایسنا یفالخ مهم كناو ردرلش# تعیب ہد زی قاخنس هیءرسوک یس

 ۱ ندک ولغوا كنس كنافلخ ناک مدقم ندنم یدتا هللادبعر دش! وب ماظعناو

 ندرلنایدیاراویرالغوا لرراک ر ھر و لصاف
 هناغوایفالخ ةریس ۳

 مدهب رلتعید هکاضوا ی هوم «رلزاسه ەك« ءان د ن كلدعمو یدمکح

 هساا راردنا قانا هنتموکح تلکولعوا كنسابار هداک رکا م دنا ضعنو

 یروب 2 داب وس نوزومو توخ یدتبا هر واعم سد ر رانا جد



4 ٩۳ 
 لوا هرز و ارذحندرلیاشو بودیاتعج اره رک هناخ هلتم السو تدا هس راو

 بلط یرب ر ی هللا مع 4 واع» هرکصن دعا او ا كتا رگ ق هللادبع

 یداهدکدروک یهللادبعیزوک كتهب واعم بواوارضاح هللا دبعی دانا

 راهسل.د دود سم ناو كنخاروس هک :اک ره هک ردیکلنرپ هللا دبع نعد ول

 یٰلعوارب زیایدتارکصندنا رزتسوک شاب بوهیح هرسشط ندلوا رخآرب
 تفالخ هکلیبو هعالوط فا رطا قاقشو فالخ و قروق نوح ا كناحودنک

 1 ٍ نسهکردک رکاماردذ وب یس هیعاد تقلا مال سالها هدمرعص ےب ی دتا

 نزن شاخ 6 نسب وڌ هب روش یتفالخ ماو نسدلوا هو ؛ییایم سسوم

 ۱ هکلغوا بودن ادب سقف ندراک لوا هدا كدناصوابولوالوامندتموح

 ردرمطخ ما یتف الخ سو هیلع هللا ی ص لنادخ لوسر نس هیمر و
 هحورخ ندتفالخ "هدهعنسنوج هک رار دبا لاوس ندنس ه دتاةزور

 ه وامها هله درب ودیک ییظع مالوا هرکصندک دنک كدالوارداق

 یدتآهب واعم یدر دتیا رکف نس هعاخو هد ان كەن لر دن وط دکر ع“

 | | ندنسینالک وب رلیءاش هکلوا هرزو ارذح و و یرازو هلو ةم و ییغواربب زیا

 ن د هب واعم هللا دع ردقوب یراتقاط هعاسا یربخو ب كرلنا هکر اهیمشا

 یدتک هنن زیم نوا اق هدلاع ییددلوافئاخو رکفتم هدک دتشایرازوسوب
 کمر و شش هش رق قت یدبا « د هکمهک هدرلنوک جاقرب لوا هر واعم

 || یرلنا بوبر و هنسذرب هعساهییامایدلبا فرم رللاح هفرت كراتاو

 | یدعا بوراو هن روضح هب واعع سابع ن هللادبعسد یدلیف مور

 ۱ كنسانعه و ك دوف مو رګ یع "هی بوریو هشب رد کز اوجو تالص هج وب

 ی دا ك واعم رو” روک عیدب و دعا ی دکیش نساحو ندکهرک لاک

 هرلنا نعم وب ید تعيب همولغو اب هکعشلوا هدیجګ ر ندیلع ن نیسح
 رانا هکر دراو ید تعاچجر یدتا سابعنا یدلوا عناماکب نداطع

 ن دک اباطع كنسیرلشهاوحیاباطم كرلنا هلیب هلبا یرلهاعا تعب هدب زب

 هدیژر هکر لنا ردرکد ع و یلاح كئس> هه ی دا هب واعم یدلواراننارک

 كماما تعوب راتآ ردرلُل وا لبه هر ن دعاسحا م: نم اکی اتعی

 هيفي رط هد.طا و هاطم سابعنا ( ردرللکد ۵ دنس هب یه نیسحهدشأ

 اا جدن كساردبا مورج ےک اھ ن دکحانمو تهاومنسرکا

3fد ها  



۰۳ 
 || ندعو قاسوداکسیب ولف كقلخو نی رلب وسیع رلکج هرلب وسهدکناش

 نوجا فا رطاخ E یدتا هر وامه نی رر دشا ليه هوادعو

 فام یعدنک ندناسحاو ماعتا هرلد ۱| بودا دونشو> ید ی ساه ین

i i.اوج ید هاه یب بودا او هنس هدعو سد  

 یدردنوک هدا ز ۳/7 هتس> ماماو ) یدرب و راهناهاش تالصو
 ی دلیا در وریک بوی روسی لوب نس هلص كلا باج لوااما

 || بص ثمر هب هك تبات ید روب بب رق هنکح هدیک هماش هر واڪ»

 ۰ یرگ ن, هللادبعو یرکب یبا نب نجرادبسعو یتبسح ماماو رایدستا
 | یدتابودیا باطخ هرلتاو یدلبا راّضحا هتسلح یر ز ن هتلادیعو

 | رس هدناقوا وب هک رمسمرلکا منج مھو تعفش ےب هد زکقح ارس
 : مدنوط رظن روطظنم یجر دلصو مدرونک هر یی هال تو نوا

 ییام دعم وب و مدنا هداب ز جدهدرگع>ل رسیابحاو تراثع هکهراودیماو

 هک رادد مرطاخ ید زب لیغوا نکعو نکشادنرق دک 9 رع نداشت

 | هن تکلع روما رایت خا ہد عمو "رس هدنادع هة لخ رهاظلا بس
 ۱ نیا ی دا مپ زن هللادبع ردکر ؟ هسلوا هد رک: رادتقا هصق دف كارس

 || لوا هک دعا لاّوس هپ واعم تبا راتخا ينير كن هتسن حوا هب واعم
 : ین هکر ب مه اا هکر داوا ا یدتا رب ز نا رد 4 ف

 نییعت سو هيلع ىلاعت هللا یلص هاش تااسر ترض> مکت ها نیت
 أ هراشسا رلزاپسم مرکصددک دعا لافتا هعح ترضح راوج ب ويعا

 نییعا ETE یراک دلس لحو لها هماقم لوا هرکص ن دنرلک دعا

 ۱ هکعا ف هنس تكکیدد لوا یدشا هپ واعم یرکب وبا نع رایدتا

 ]| نی زمروک هيچ روا رکب وا هد کا دیس اوز ا رد اق
 ریز نا هلوا ادیب تفلاخرب هدنسارا دمحم تما هرکصندن هکمراقروقو
 ا ندشدرف دی دانص رکب وا هسا زالوا كعبط ع و طم تروص و ر

 | دیکر نس یدو واکا قفالخ بودیا رابتخا یرع نع یصخه رپ
 یب و ن دشاهنب هسوک نالوا كرات لوا هکنآ طرشباما تیا رایتخا
 ۲۱ ن رع هسدا زالوا ققاوم هکعط جد عمو رک او هیلوا ند ديما

 : هک د وجواب ار عوق هیاروش یی هقیلخنیبعا بو دبا لع هللا قنس كاطخخا

 | رلیدبا قهسمو لع هنفالخ یسلکود و ی دا راو یرالغواو یساب رقا
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 یرمغ ندرلهجو ج واو یدتا هر واعم یدمرپ و هنا رب هلرلنا یفالخ

 سٍ ردوب زوس نامه قول یدشا رمز نا نسم زا ید هجور
 هز اجر لادبع ورع ن هللادبعو نیس> عا هثلد ءففرلوا نب زول هب واعم

 ردوب نامش ید رمزوس مز رلیدتنا رانا رسرید هب رس یدتا بوئوط
 هنذرط ماش هکمرلب د یدتا هب واعم ر دن زوس كريب ز ن هللا د.ع نعل

 دنب و و لرک مسا نععضق هلخ یتا بوق ج هربنع مدقم ن دنهجا مع

 ن راقروف ن دماش لها هرکی رزوا لرسن ومدوق هن را یمظعوو

 فارمصلا تصخر هرلنا نود لات هللاءاش نا هلوارمخ یوص نامه

 نوک یسنرا رلب دنک هش رار نوایغاط تعاج لوا نوح یدرب و
 هلج یدسعا نامرف هنن راضهسا كرب مغو كارشاو رباکا هب واعم

 رکبییا ناو رگ ناو نیسح ماما راد دلوا راح هد هبعک مرح تولک قلخ

 بوعیچ هربثم هب واعم رایدلوا مج بولک هلبجوم نامرف درب ز نیاو

 نب ی دتیا بوکچ هدوصعم تع“ یال هل ر دیو یدوقوا هبطخ
 ومس لب وش نوک یکنود مروا ه دتشلا راز وس رابتعا ی صمد ندقلخ

 ٩ ناجرلاددعو لء ن نیسح هکر اٹ عشا وس هل رب رب ل هش جاقر هکیدلوا

 یضار هتتف الخ كل دی زب رب ز ناو رک ی هللا دعو رکب یا نا

 یراکدیدوب م داوا بج *ندزوسود ردراکح هیعآ تعیباک او رد رللکد

 ھ٤ روضح یرانان رارد هل ہد ریاکاو شد رو دیدانص راک ر ف ترد |

 ۱۳ روا را 1ا ن رانا هدصوصح و بودزوتک و
 یت كد زب تو دنا فذطا یسل رب ره رانو داوا رم مدروتک داش رب

 هکمرلب وس نوګګنا هدن ههجاوم كرلنا یزوسوب رلبدرتسوک اضرو لوب
 ماشلهاهداناو و هلوا فرطر یس ەھ شو كلش ك۔کر ھ هدصوص> ول

 هزاکشا رایشک تردو رکا رابدتنا توراقیح ن دنرلفالغ نی رلصلد
 یحار ار ززر دا لتقخد یدرد الاو اه هسرر دا تعب هدب زر

 هلا یلالتتساو تمظعوب ك دن زب هلوا ولفاقو ول مک تعب وب هکز واک د |
 ر و روتسد هز هب واه یار دراو یباعیتحا هنتداتم راک تردوب

 ق> ماشلهایارکلوا بلاط هککود ناقو هتفو رمشو زکیب وق هنفالغ |
 ردلکدوبا كعا مدهیناین كايلاءد قح نکمراپ ود هنتفو رکفروخ ندیل امد

¢ e #۷ 
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 نچرادسعو تیسحماما رلیدود هنب راف الع ینیرلجلق ماشءا رھا سد ِ

 : رزامود عاصی رب هما ثسدار دزرک | تعیبهدنزب رکا هکر لدا هظح الو

 تەد ەد زب راب معو رایدتا توکس بو یب رالید ه دساګ لوا مرجال

 هرانا هکم لها هرکصندلا ید نا یغاشا ندربنم جد هب واعم بودا

 تعیب هد زب ندارس هب وام نوک یکنود هکر لیدتيابولیب بجاو یتمالم ||
 کندن ا تعيب ةیفخ ںوراو هرکصت دن نگیدشا عانتعاو ءابا یدلبا ساما |ا

7 e e PRY ۳007 RMIT: 

 تس حس سس تاج دس اس سجب سس تم تحت یخ سس

 ییصحم كد زب هب واعم قحاردقو رع ربخ ن دانم وب مز هکر ی دن | نوع ری

 زوسرب مه ندنسوفروق جیلقزب و یدلب وس ینالکوب مقاو یربغ نوعا

 راد د ق دایآوا رداق هک وس

 د نوا د ناوک احا هب و اعم ¢

 ٩ ر وا وا ناب یلاحرا هاش راد #۴

 تع رع هترخآ مع نایعس یا نا هر و اعم ه د هنس یهسمتلا نادر

 حاقرب مدعم ند اوا اله هود ضر هن واعم هحل وق رایصءد یداا |

 كعو رره لوا مب یدتا هدهمطخ یاثثاو یدروفوا را ه.ط> رانوک.

 هک رزوا لس ماش مود یا هلوا سرا اعز یمج كنا هکر دلم

 مدلوا لولء بوناصوا ند سن یداوا زاردو رود متموکح تدع ےب |

 اا قجالوا کاح«سهدا,ةتسنامز نورکیدلوارغتتع نوناصوا ندنن "رس |

 كرکب ندن رلند !تفالخ مدق«ندن هدیطامنامز هکترک رک, ندر ۹۳ ۱

 (هیفكراب و ین الو بجا برق دق مهمللا)یدتب ا بوری دل هباعد لا دعب رای دنا :

 هض رم نوکلوا نامهویدت؟ ه هراما رمه بونا ندربنم هرکصتدنا

 چ كسانم هب و اعم نوج هک رد تشم هد راوت ضعي یدلوا الّبم
 ۳ راد کند [:2 ی دتا لصاح عارف ندد زب تعب دخاو

 لوا هدعضوم لواو یدلوا لزا هل رم ی راکدد اونا ی وليف فط ءم

 یدقایه وبق لواویدراو هب ویقر بوةلاق نوا تجاح یاض3 هک |[

 قالح یدلوا حامص نوح یداکا رغ یوشود هژراهنساصضعا مدنابش

 رلب دار د ییتمالسو تك لااندی اه قحو رلب دت تا الم بولک هنسلح

 7 ۳7 )17715777777 171277277 17171777700700 MEDH 4r 72 3 ل ناوم ی داشاب هغاغا هب واع« هرکصتدک دتک نوّعلاَق ن دساحم قلخ

 وه دره یو و و لی و ager haaa aan ar ana ی بس ی 7 یاس ی و an و ی رو مد سس سس

 سس

 ضم را یا یدعا هدک دروک مزسناالخ وا کا توراو هب روصح
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 قو> هکم رلغا کا یدا هر وام نسردا ج فو عرج ی دنضورع |

 ضم هکر دلوا جد یبسرپ كمخلدلغاو مدعا مدیا رداق هکعا رخ |ا
 كءزتسوک هعلخ نعد كعا رس یوصضعلوا هکیدلوا یراط ه٤ وصضعر 1

 نالوا ىح كيلاطیا ن لف اکب الب وب هکمر اقروقو رد کد نکع |

 شاوا لزا نوجا مکیدت فرصت بولا ندنلا كنا هلو لظ یفالخ |
 كلافطصلا دح ید ز_ و دا لت ییاکاو یب یدع نب رخو هلوا

 یلکودو مدل طاسمو لاو هن رارزوا ما لسو هيلو یاعت هللا یلص

 یدیلوا تب لوا رکا مدتباباکترا نوا مکیدوسید ز,یرایصعم

 مدرواب راکا یکدشر ودنکو مدرواوا قوم هک ولس ییعتس قد زط

 نالناقههعوب و هلو هات تاکرحو یسهق الع تون و تولانالواهدعلارا

 بواب وس تالمع+تالک هج ن دع وئوب و یدلوا ثعاب ههعورمشمان |[
 رابط د مدیا لخاوره یطو رایدجوک نل رخ لواات یدتاررما

 هدلاح لواو یدبا هرزوا قلو داندزاو قرت قلع کت هب واعم امویامو |

 نیکسن یترارح بوج ا قوج یبوصو یدیا رروک رلشود ناش رب |

 هب ودسک نوچ یدرولوا شوپ بو ندودنک اک هاکو یدزلوب
 ییا یاو قیعطا ن ورع یاو یدع ن رج یا هکیدردنا یدبا رواک

 یدیسو یملا یدلوا عقاو مظع راک بک هناکب ندزس ییغوابلاط ۱

 رروب وغد رکاو متی سو قیال هتوتعن كسا ردنا تب وقعاکی رکا |

 كن هب واعم مدیهدو ردلکد دعا و عید ندکفطاو مرک كس كسا :

 نمگلاق ندنجوا یشاب كنا ه دنالاح لوا دن زب و یدلوا هدا ز ییارطضا |[
 بواوا یراط قاشومنر ندض رم تدش هب هب واعم هداتاوب و یدا ۰

 داب رفرب بولک هدنقو لوا تروعرب ندشد رفو یدلوا دتم نامز یییخ |

 بوک هب ودنک هب واعم ید ودوا نوسفاو هيد ر ضب بور راپ وف
 (تدس ) یدوفوا یرعشوب توردیک ی وروا ندزو و یدجآن زوک |

 لاوح اوب و ۴# مفتنال هيك لک تیفلا # اهرافظا تیشنا ةينملا اذاو |ا

 مب هک ردلوا تصم مرا وک رزب ردپ یا ی دتا دیزپ هدسنس انا |
 عونر تدالخ ی هللباذ ایعالاو نس هرو تم هن در دم لمنیلصم ۱

 تار وا ۵ ضد ih هساا را تعیدب دم اکب قاحو رولوا جد ۱

 یب زوس و لد زب ه وام رشد ربا رلتعشمو رلتجزاکب ن دن رالعوا

 3 + تورشبا
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 EF یسن ربا نوح ید رو باوج الصا ند اعاو باس وديا |

 لوخد هع روطح یب هسک چھ هکر دشا هن هل رلیج وق یدل وا |8

 فوض ینه واعم ب واک: ورک هو رک قلخ سپ رابع منم ندح ورحو ۱

 کل دهع یو كدب زب هکر لب دنا عاتسا ن وخو راب د روک ه دقنناوتانو |

 لاک ن دنامه یداوا ادب لس اک: و دد ر عور هب هب وامه هدد دج 1

 یف الح ت وراو ۹47 اق رمعا هک روئاوا ساقلا ندزرس زرع راتر وف ك اح

 مو لاڪ هرکصا دنا زرغسا یتغب دل وا لقتنم هنن ادناخ بارت ونا

 شنفت ندنرظاخو لاح كنابولک هتف ورس كنه واعم
 : رلپ دا رابشساو

 1 كاتادو ناوتان نیلم وارا قلخ ىدا اص مراو دما هت جرو وقع ۱

 فالتخ ار هدنایم قاخنیدعا تافورمما زونه هکب داوا ب رف هلکهروک |
 | یدتا لسم هلوا رم هی ملاع لاوحا هرکصندنتوف كربما سپ هلوا ادیپ |
 حالص ردرا_شْلعاب لکوک هرزوا ینطلس كدیزب مشخو مدخ تاقبط |

 : كداخ ن یدتا تودیامهدیززوسوب ه واعم هداوا تعس دن دګ هکر دلوا

 ار ن رداکدیوک تعید درد هش راح هکنوک و امان رک ندنرارطاخ

 ٤ یع!لصمو لاضیکالوا رلوا دو2 تذاع راک نالواهدننوک هبنشراح

 و وروتسد هرلنآید2 اهب وا ءهرا رعود ورکه رل وا تعهد زب هک ر داوا

 بورو:؟ یشک شع ندنربهاشء و فراعم ا لسمو كاع رلاو اكو رج | :

 هب واعء رای دریومالس نولک تع اج ل وا رایدلبا لاخدا هنساحم هب واعم
 هک در وص 3 دمع اچ لوا a او یدلا الی كرلنا هل هرعص نوص ا

 راید او رلیدت ا بساشاح هن انچ ههجو هللا مرک ىلع نینم ولارمما بودا
 || لتف یرع رلهدآ كي هصن واک هماش ندقارع تکلع بااطی ان یلع

 هنو الخ ك يلع دال واز وب یضار هتفالخ دی زی دابا بار یز ع رات الوو

 تفالخ هب یرغلدب زب هحق داو | قاب قرر هد رع د ندنایح اتزولیکد یضار |

 + عیار ۶# دع ۱۳ #
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 | یدروتوا هرزوا شارف بواوا لدش وخ ندنالکوب هیو اعم ز زمر دتا

 | كنهیواعم نوج رابدرب و لوخد تصخر هما رباسازی در وب هب>احو
 | هفلخ یلک ود هب و اعع ی داوا لص اح مظع عاعجا ہ دن رصق

 | اا رس كنلهاو لاوز نفاق كزابند راک هکردلکد روتسمو قم ||
 میو ردشم ا! اق هدا ز ن دست جاق رب ند نوک و دلا زا واف ۱

 | ن هلوا "رکب رات لس هکوک ره هدنص وصخ تفالخ رد«نس مارکت ||
 | نکرک یرعغ كدب زب هزب راب دتنا هلقافتا رلیماش نب ردنا راشخا یتا ید |

 1 یاضر مب یزوس هدصوصح ول هکمرل.د یا ندرسی ی دتا هب وام :

 | لوم-«یتقالخ كوکر ه هد رعالاسف نامه مس هیلی وسنوگ امرطاخ |
 | هکمرایدنب ردیتقو ملحر ےب تقووب هک رکیدباینا رک هسرروک ت حصو |

 | هلوا تجر نوجا مب هدنناق یلاعت قح هدنص وصخ یتییعت تف الخ |
 ۱ یتسرغ وز اوا لرکب ند زب هزب هکرایدتا هلبا هل واقلخ |

 | لدکب هدنتف الخ لدبزب تیع رو هایس هک, دروک هی واعم نوچ ز نا |
 [ ما ید كلاصض لات هد زر یدتنا هک اص رایدل وا تھکن و |
  ه رص دلا یدلپاتعب هبقع ن سم ه رکصندنا یدلیا لع هلبجوم |

 ۱۳۱۱۱ اد عن امد درا یو رب قاخ نال وا ه.دنراما صفق
 ۸ یدروب هب واعم رلدةیح هرشط ن دهرامالا سصق ماش لها نوح
 | رلیدق اط هن راپ لدن زب یعاخ كله واعم و رلبد دک نفع هدب زات

 أ هنع هللا یصر كنافع ن ناععو رليدلبا عضو هنشاب كدب ز نس هماعو |

 نولاشو هاب ۳ رک كل هب واهو ویک هنرزواكتءلخ یکلموک ولناق

  توقیح هربستم و نولک هععاح دشسو یدعرح ند هرامالارصف |

 هنناسل یک ع ون رهو یدوقوا هبطخ كدهنتفو لاو زندنتفو قاشوق |

 تع ران دنا رے اح ه د دک هک قلح ماش ن الو قاب و یدروتک |

 ضد هاو یساناب یدلوا عراف ندو یرطاخ دز نوجرليدتا |

 ردةلوا یدلوب اوا راتفرک هزو» تا کشو یدروک شوت یاو :

 لاوسنددب "رب و یدحآ یب زوک بواکه ودنک هب واعم هکیدتا فق وت |!

 4 واعم ی دابا رب رفت ی دیصف تروص د زب ل دلشا هن هک دعا |

 ییهمان تفالخ یددزاب ہد ا یک اده لو اد زب بو دیا باط یک اھ

 هر وویقوا ی همان ده٥ لوا هدصاخ عمج نب راب هکیدرپ و هک اک |
 هن هدنسارا د تما هک رپ و ربخ اکب غوا ىا ت او رکصددنا

 ےس |

 هک هت رط $
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 سم سن سس تب

 ی هرس رکب وبا اب كرک كدا یاک دنز هرزوا ترسهو هفت رط آ

 یار طظ هد ن طاس و یدیس عا را هب را هلیدر لها داو

 ندا le قلخ دلو هي کچا نواسداپ بو ر وط لولم ید اشر :

 ا ین و اد تاتک یرادعم ےداط کف ردد وب مر ادتفا هغل وا

CINE ۳ 
 حدم ییاععو رع ه واعم هرکصت دنا ن ردبا لع هرزوا فو ییطصم

 هکیدتا لاوس نددبز_ ویدرونک هئاسا نب رخافمو رت ام كرلنا بودیا |[
 دعا ا دن را ف ل رط ك او رگ یعل در اوک رز یاوب ۳

 3 زود ول ك نوجهب واو یدر و یاوح یلوا هد رب نسم رداق ۱

 )بس لغ وا یا ی دا تب وکح درس ءار ل 0 E نعادسسا ۱

 كيلاط یا نا یلعو م درب و هداب ین رخآو این د هلا ېس كم |ا

 ناهج نولکو هر اک و مدایق ق رصن هتفالخ نالوا قح |

 كکهوق یدنک یویعا لع هنتصو 2 هکمراقروق ندنا مدتبا هج وت هباعب

 ق>رعغب هنسلاها بودا دصق هپ هبعک مرګ مرحو نس هدا لد یب رابخ

 یدتا هرکصندادا یرمآ تیصو تالک ع ونو هب واعم نس هروا ےلف

 كرانا رلیدع | تعب اکس یشک ترد ندشد رق ی اظعرکرداوا مدشندنا ||

 یم رب ورکب یا ن نجراد-بع یس رو یک نیس ماما نیم و

 هدابز ناچ ادع اما رد رب ز نا هللادہع ید یسیر ورګ نا هللا دع

 ردروصعم هو ترشاعمهلبا ران واخ قمه باغ كنا | رب زردق و <

 تسد ج ردا ینا هسراربد هنره یرلسو د ر دهن رلتسو د یرظد كناو

 ن دنا درب یا ی دعا رولو | لوغم هسکو قود ی E هسرا رعد

 دعا هذخاوم هل لعد یتا بودا هح ام سوا راشرا هنرهو كج یکیاا

 ولع كراابو نسرولس یناجرو لصف هرزوا تعاو كنابا كلا ارز

 ردندنابجاو هلج قفلوا هظحالم یرالاح كن رالغوا هلا یرا تعا یرلناش

 تعاطو شحوستم ندعا> ردهسوک یحاص هزشح قالخار رعنااما

 هرزوا تلاع لا رضو كو یاد ردیبب او لوعشم هة اک
eاطءاکاو هلبا غیاب م الس اک اندشب ہدنغیدلوا قتالماکا رابره ردشع |  

 نوعا كنس ندرم زناامآ همزوک راج ی رخ ًانو رصعت هدننشخو
 كمدآیک د روق جاهاک ردینک یرحو لاتر هکع هرزوا هشددا هداب ز
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4. 
 كنا نس هک رالوب قر ود هد وشراقیک و کلتراک هل > ها6 ورولت | هنن زو

 هلماعء هشاکس لوا سد نسرواوا ناربحو ی نداد و رکم

 بودا ل: هکبناج كتنسرکا هللا هلءاعم هلمجولوا ځد نس هسیاردبا

 تودنا تباعرو لم هاج كلا ی دلاس هسیا ردنا تعداسم اکس

 هن رک ذ نیس> مامایمالک كهپ وا هه نوج تبانون# هل ارفاو یاناطع یا |
 راهش ز لوغوایا ید شا بوکح هآ هرک یا ةيلاوس» یدلوا رف
 صوص هلادنجرا یاناطع یاو نس هیعا هد يګر ی یلع ن نوسح ۱

 هل ایرمغكن رعو تءقرر د رلساتم تو نادناخ رانا ارب ز نس هو زاتمو ۰

 هقح> روض حرلنا هک هع وب هدنکا كتعاج لوا راه زو را رءهدنآ اک دز 1

 هللا یطر سابع ن هللاد.ع هل وا هدیراندرک كرلتا او كح هدفدراو ٍ

 سو دیلع یلاعا هللا یلص كلو سر ت رصح هکردشعد ۹ یاعد

 رمطاح هدنحوا یاب راء ہھ ی هدشنیلاب رس كتم طح هدنتفو ور ع و

 مدنزرفمب و A یدیشعامط هنس هثتس یتبسح مدروک مدا
 | ندنرزوا كن هوك لوش یهلا ردندنرایخا مدد مو ردلرار ۱ مع مب |

 دبیر هتک ےس ر یر =< كنسح e رک صا دم او من : هکر ذاا نیاکرب

Eكلدوخ یک اهدقدل وا یراح نام اس رگ لال ا لوا ن  

 E ۳ بن هلک ن ناس> یا یدتا ا A ر ودنک نوح یداوا یراط

 ماکوک 1 و رک ۶ هساوا تموصخ و هاداعمر ه دتمایزور ه دانا

Eهب ۸سع ؟ لوا رک لر ی دنا حصخ یب ه دتمايفزور یلاعل قح  

 یدن یدشا ه دیزب وا هرکصذدنا هدیالتقیس تود ا ك هاکنس |
 هلا نداع_س مدنشا سو هيلع یلاعت هللا لیص نداغط صم ترضح |

 لف كنما یکی رپ كنس ی دتا بواک هغاق مب لیاربج هکیدروج |
 | جد ترضح لوا ر دک رک ه-ساوا نیعل یلتاق كزاو ر دکر ک رادسشا

 دب زب بول وس رازوس یلاثما كنو هب واعم ی دلبا توا هنلتاو ڭسسح

 : لام و یدلبا ارغاو صار 2 دنع رکو ےظ ع كنس> ماما ی دلب

 ۱ مکیدلب او و هرزو س مكد دول هدب زب یدتا هب هبعع ن هو هسا ی

 | ییهنیدعو هکملها دی زبیایدتنا هرکصندنا كلوا دهاشزمس هرلتحصت

 | ر دکعرفو لصا كنسزلژآ هک هلوا لا ندنابحاو تیانع هراناو تزوک

 را قلها ویو رزالوا تسود اکس رک ره قار ی وا او ۱
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 كالا ار ز هلبا لوز د٥ یک اح یراک دّتسا لرلزاو لبق ارادم هر! نساما

 ندکم رد و کش هکر رزوابودا ند هکیدنک یب هک كب رول علق

 لها لغوا یاو ردکر اسا قهر دلاق ندنررزوایماکح یراک دعسا رانا
 لشساشعو ارسرلنا هک ههرتسوک هحاسمو رص ن دنشاعر كماش
 نان كراناو ردمثابق هن رج هلاصفد یرلنا نب ار ز ردکر لتسود
 موق راسو هدب زر هب واهم نوح ردمشعا لصاح ع الطا ها و

 هرکصادنا یدردشرا هماعآ یلذلالب وط تتصو وب هترشعو هلسقو

 | هدف رش تم دخ س .و هیاع هللا لص لااف طصم تر روح نوک رب یدشا

 یی رغن رط لرابم كنای و یدردیا عط یی راقانرط ترضطوا هکمدیا

 ندنحاص كرام كرضلواو مدت ظقح نوي ۾ هششرپ بولا

 لوا هرکصتدرکغارف ن داسع ےب نوح رد ه دم هناخ مب ید لیق حاقر

 || هع رافالوفو هع رازوک مب بودا هرب ر ءزب ر یی راقادرط كرابم كرورس
 2 ورگیدا هرعت هغاه دو هرو ځد ېب رالف كرام كترض واو رکو ود

 | هلاو> هقلاخ بانج یع راکو لاح مب بودیا نفد هع ربق بولیق یع زاغ
 || یدساوا عطقنم یزاوآ كنب واتم هرکص ندر رقتیئام دقموب رسهدیا
 هک اکو یداوا هئاور هراکش دص نوهلاق ن دلا رس كلا دی و

 | كنه واع اکب نوک ره هکر دکر ک ن رد-ک هعهضوم نالف نی ی دعا

 زا یی هنس یلصا زکر هب واعم نوک یسنراو رس هردنوک ريخ ندنلاوحا

 || هلترابعو قایسو و روطسم ه دخ راوت صعب) یدلیالامشتسا هت رخ آلا

  یدتا بوروتک هنب روض>یدبرب هدننوع ضم هب وا هک ردروک ذم
 نازخو مدتنا داقنعو عیطءیرلثک ند رکو مدلی ماکس قنطاس و كل

 | یراخ لها ه دنس هلاقم یرکش كرلتعنوب سپ مدردکر رایسب لاوما

 هقارع لهاو رونک هن رب نم“! رهیرادهءاو دققت كرلناو توط شوخ

 | هسرردپا سام لرع قب رب نوک ه ندنرلک احرک اولا قارادلدو شزاون

 | همرتسوک یتروص عانتءاوایا ندنابوئوط لوذبمو لو,ةمینب راسم سپ
 | كفاقش لهاو جراوخ ردکراسآ ن دقاق جاق كيب یلارع كالءاع اریز
 || ماش لها ردیشان ن دن دن والرع راک اے نانلوا تاکش یروهط

 : ها | ح ورخ وزا هک رژوا نمره ردکعرو تلاطد كس دوخ

 هعاش هنن یراثا لوا لصاس بواطم نوجو هتسا ندماشلها یترسصا
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 E رر دیا قالخا لبد هسرارولاق هدر و رکا تا

 E la gE ترد لوا ندسد رق رک هرم مدیا تفل ات هسوک چ ءدنفالخ رم او

 تف رع ن هللادبع درب زناوهللاد.عو نجرلا دبعو نیس> ماما رلنا

 قشعول یزو ر نیس> ماماو ر دیشکرب درع ندلوصفول وشم هند اع 1

 | ح ورح هبلا تواموق دلا ید یا قارعلهاو ردیشک فیفخو

 1 كربمعب او ز هلا وقع یا كيسا رولوا والو رەظاکا نسو رارر دتا :

 | ریمغپ ییاعوب زب و ر دیلغوا یرق ینعب ر دیس هری لسو هیلع هللایلص ٤

 | وهلو هتبح هلنانزالا ر دفوب یتمه كرکب یبانیااما رد"رمشلوب هلبتکرب
 نجراد: ه دتاورر و) ردلکدولو رود ندرلنایعد ردهب رشولکاو

 | یدیشلیوسیرب> یتافوكناهدنناق كه واعم هکنوهگناردشماّمل وا رکذ |
 ه-رواو تصرفرکاو ردالوخ د لبا هلیحاکسیک وکلترب ژ نبا ماما ۱
 | هک هاکره هیلوارکاو هلوا عیطء اکسر ETS ؟نالسرا اکس |

 | وادم هک ا ندراخروم هللا هرابراپ ینانس هل وب رفطاکا |[
 اخو احط نکل صا دی رب هد سل یکیدلب وس یرزوسو !

 || هام الی یمّسمتلا ن رترحه هب واععو ی دلبا داه شا هش رزوسوب
 ه دتاوررب و لس تردناسکس هداوقر یرعتدمو یداباتافو هدٌسحر |ا

 || ردیدید ردلیرب ناسکس ییرعتدهیجد هفاطر و یدیالیب زکسش |
 ی دا ه رکصاد هحاصع هلا نک یا نوا رها یینطاس كناو ||

 لیب ییرکب « دتاورر_ و یاجواو ل زوةطنوا هداوقرپ یینطاسندم 8
 دیر یدتا تافو ه واعم نوح کرد روک دم « دناباکطا عماج ) ید /

 هلل وش هب وامم ن ااا ی دتا بو دا توع د یص اعلا ن و رع د

 هلصاع ن ورگ « دقلنارماک سومو تایح مابا هکیدتنا بو دنا تیصو |[
 ۰ نر رجخآ اکب نوسادا فطا ی دا مکی سم ت دومو تدا دص ه د رعب 1

 هک هلواات نوسوف هد ینب هللا ی دنکح نودا نواعم یرفس |
 | نفک مافمو نا شوءاخ هلع هکلوا لازموب هلیتکرب لا كرابم كنا |

 || یرزوسو ند درب صاع نو رع هلوا ناسا اکبر دناشوب |
 بورو: حک هش راکربق قاب كد هر واععو ید الغا تو دیشاا :

 ۲ بونا ۵ ر وقوح رق هل رس اوم ه روا ج تاصو صاع نا س

 ۱ ل درہ هکیدارد هرکصا دق دود ۳ E یی هب واعم هللا ید: ڪڪ :

 چ هرشاح دو
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 لوا یدعا بوکج راف هثن . رزوا ا 51 ورگ درب هویج هش ط

 لاونمو ا نوح ص ع ی و رگ قج> هرشط هر € صا لا تبا تعب

 ۱ ید تا بودا ه> ون دن اس تم كنه واعم تورو ید دل وا ه ر ز وا

 دیو یزاغمو رس ءالع ار ر ردورعص لوقو ) هلاغا هدهق رککا (

 || ۰ دنراباتک یرلکدستا فذصت ی ارا هرم ےراوت نالوا لاوقالا |ا
ES :تو :. یعجوا ق رق ند رڪ صام نو رگ  

 یدلبارو میرک ذهکتن ی دا هد هنس یش تلا یتافو كلوب واعمویدلوا |

 چ روئلوا ناب یلاوحاو مس صعب كن واعم #۴

 یور نو> سس یر, ذو ی هب واعم 9 ردلوعنم ندنڪګر 5 ورا طاح ۱

 یدلبا ان نادنژ هک هسوک لوا ندنرلهاشداب مالسا هک رل ردا یدیا

 ||یدزود هبلاغ یروقوق سوخو یدل ا تەي هنءان یلغواو یدلیقحوتفنییعتو |
 7 ندان ءا یاس هجاو> ندم السا له او یدلیاادب هروصمهدرا دخ“ و ۱

 0 یدیاهب واع»نا وقوا هبطخندرب یتبدروطواوندبآم | لوح هسا یساوط نعد 3

 | هنهروطهرزوا غانابو و یراق بور« لوا داب زهدنرعرخآ هکندببسلوا |
 هکیدب !لوا یدسید اهب واعم ناروا رهم 4 یناوبدرتافد ادت او یدیلکدرد اق

 3 هب ۵م« ندا ر نوهالوا ماهذا مهرد كم زو ندنلامهرصیءربب زنورع

 بودا ر غدو دیلقن هار لوا ورگیدر و هرب زن ورگبوزاب تارباباطخ

 یدتلیا ه دان ز بودا ادب تارب رب « دننوعصم كارب و مهرد ك زویکیا |

 هدک دلروک یس دس ا كام هرب دعب ی دابا ضد یهر د کب زویگیاو

 | لورعیچ ددانزمدعدرب وهدانر ندکب زوب هعیز ن و رعنیدتساهپ واهم

 || سحتدمر یدلنا سحیورع تولک 4, طعم واهم هدک دع ازار اقا ر |

 | بوردنوک مه رد كي زوب هب واریز نب ةلادبصیٹادنرق هرکصن دق داوا
 1 یدا مظع هاشدان ر یبحاصتسارس دب واعمهکراردب |یدردشنا قالطا

 || یدیاررد برع یارسک کا صاعنیورع یدروک هلةکنو لمجت یب رعو |ا
 | نورجرلیدتاییمرع تاقالم هللا واعع تعاجر ندنوقرصعتب ور ۱

 | تاق المهلباهب وامه بوراو هاش هکبدت | نیل هرلنا ید ارم ےھک اح ہک صاع ||
 | كنات نکسد (هلنا لوسر هقیلخ اب كيلع ماالساا) هدرگکیدرب ۲ مال س بودا

 كراب سص ٥ ںوآوا رادربخ ندانعءوب هب واع«نسهلوا مرگوزعمهدتن او 1

 | راهطا ن زتو لمجت هدا ز نوک یراکج هدا ت اق الم هب و دنک نواک |



>. 
 م اشاحاو نیز هدانز ی دابا هست هن رلوسو و هن رلجاح هاکعا

 لوخد تزاحا هسصع لاو رلب دیلق ی ساحر شوک

 || رلید روک یتییاو زرطو و یتبب زو بنر تعاجج لوا نوچ رایدر و |
 ا اأ ن ورع نوح رلددید ( هللا لوسراب كيلع ماللتساا ) بولوا هعسارس

 هب واعم هک رارد,ا یدلباتماللع هتعاج لوا یدتشا یزوس وب صا ءا |8

 یربب ز لاو هلتع سجش یش اه یب نوک رب یدبا یشک یهو میلح
 ماماو نينه وم ارىما e حدمو نا 2 اح یو دنک و هلیواخس :

 اک ید تل واعم هکیدروب هدک دنشا یزوسوب بلاط ینا ی لع نیعنلا

 مشاه ۳ ۷. یدایم ن دنکیدتا حدعو فصو هلع ایس :

 لاله تو دنا املا هکلاممو كراعم یتیرابدنک بواوا ر ورغم هزوسو |

 | .دجاشحاورتفنویلشغاب هقل یلام یراقدلوا تلامیخدریز لآوزهلوا ||
 || رارقتسا هدنن ولف كقلخ ع بولوب راهتشا هلا ید دنک و  هلاق |

 هاکد ن ده %8 وع هانک لها یدا ۳3 ردندنرازوس كن هن ر واعم ( هلو

 eS رکا رارلو امار هم کد ره بوت ییدلوا AS هبل ره :

 || قلخ هلع عرش دو ) ی دزرولو تازو ردق هدا هلبس لوا |
 | رداقر هساید كتا تسکش لق لوارلناو هسلوا لیقرب « دنفاارا كلاع |

 | و رک رانا کاو مریاو ورلبا نی هسسررکچ یلبق لواراتا ریز رازاولوا |
 صح, ن دماش لها هک ردتاور ) م ردیک ورک نی هدا رارواک |
 هيض تروصو یدلبا یوعد هژدرب ند هو رب ن دنسلاها هفوک :

 یاوعد یدلیا راّضخا هنساع یراناهب واعم رل دعا ضرع هر هب واع#

 رفن یللا هتسلحم كن ه واعغ نوجما تابثا سا دم صث نالوا |
E 32 یسدوب یا دقاب وب ك رلددتا ك داهشو یدرو۲ هر داش  ! 

 زار د د یدلیاقربصت قحرغب یا رک ردکنسم اس صوب ه ود

 رکصذ داراب دتا ماست هب یاش صلوا یہود لو اات ی دتا ےک هر واعم ۱

 ردهاشو ردهود تاک رانعٍ ردلجج مهو د مب ریما ی دبا یشک نوک لوا :

 0 ےکح كکی دخاوب سپ رایدتا تداهش ود رد هود یشید ینا رد فان

 ۲ قحدیلوارب نما (یضعد م کیت > اذه)یدتا هب واعم ر واک تسار کن

 لوا قلخ نکا لود رم هو لب دم ه ر ۱ روس ی دلوا یدا سدا ۳

 ی یشک نوک لواات یدتا يما هرکصندنراکدنک بولغاط ن دلج ۱

 4 تولوت 3



 ا

 ۳ : ىلع نینم وا ريما هر EN رلیدرب واکا ی امد گان هود تواوب ۱

 زا قرف ند قان e ندلج یهقان هککز> ی هکی دردنوک ربخ |

 ندلجج ییەقان رلیهاش رکا هتیذطا ن ردکرک مسسراو هللا ی کک زو اا

 نب ىلع نی وا ربما یدآ رل هديا قرف ندیشیدیککراو ندرش یربخو

 هکر دروطسمهدنخ راتكنوربا طفاحو) یدیاررغا هلناقم و تذج هلبلاط ییا
 و چ لااذر ندنا هب نکداراو یس هربثآ لناصف واکدوب كن هب وا

 ماماو قح رب ةا ا یسلر ند هلج لوا ید ردبا رودص

 هلدسول بود اجو رخ هنن رزوا باا ط ییا ن لع بلاةلا هللادسا قلطء

 ماما هکرداوا جد منا رو یداوا لوئعم هجا كسب هج ند

 *هددرو بور درب و رهز بوباداییءهشا تذب هدعج یسهجوزكئسح |

 ن نجرادبع هک رداوا ځد یس ر و یدرو>وک ن دلاعو لودر

 هک ردا وا ید یسبر یدلوا توف اموعس# هما كلا دل ولا نیدااخ ||

 الهبوفا هشنآ بویف هنراق كناویحرب یرکبیبا ن دج هلیساضر کلا |
 حاقرب و یسادن رد كلادخ لوسر هبلیحر کی یا نر هکو لاح رابدتا

 باتک فنضصم عی فورطا ےقار یدیشلوا جو بت اک ید نوک |ا
 یھایس یدیا تاق دص بتاک هرز وا یداعتعا ليابح الا دض ور |

 * تساملاخ هحرک ادنهرسپ (تد) ردشعد هدنعح كلوب واههیولرغ

 شاط * لودر رهبز یطخ وا تش ولرو *تسد یراکب مو سود
 یراتعا لاخو طع *دنناد مرش هکیمافهرد * تسال یراذقفا زن
 ده رسد رادتسود ) تاب ( رر دیدن وسیرونا ییهعطدو و * تسال

 نادندو بل واردب# دیسر هجری وارد ووزاهک* تسن هکحآ رکم
 تا لک شعب 1 حر  *دیکع ری ع رکجواردام ٭ تسکنب ره

 ورا ظفاح یدو # ال ۲ ىلع وا دب زب هللا نعا * دکن نب رف و ||

 ریما یی ه واعم یسضعد ندرنالسم هکر دلوا ربع ند هلج هکر دشعد

 رل رانوط لوًاتمو دهتح هد هپ راععو تفلاخش یکی دتا هب ىلع نیما

 ردک ريو رد دیعت تباغب ندرلنا هول

 دڳ روئاوا ناب یطاسنو بلغت لدب ز #۴

 تودہ رشط ندهرام الارمصق س 3 ی كلاصعیدتا تافو هب واع نوح

 لمد ب ویلي وس روس بت ح و بولوط ی E كن ی هد
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  یدتاویدهیجهرینم بودا عجورا اط سا قلخ تا ةبط و ی دلک همظعا
 بوش ربا هب هب وا« یداضق دی زب هک كلوا E كلب ساناااهبا

 | ین برق نعرد AE خاک راتذک وب یدن اط ینا ع ترش

 | كنا ں واوا رطاح هد سعع تۆو یدعا ر دک رک ماب | نیهکبو لغ

 یداک هتل رم كل دید د زب وا ند ربثم هرکصن دلا زس هد ید زا

 یناوصو بواک هلتعرس كدب ز بو اب همان ی دیشتیک هراکش دیص دی زر
 یب یاب دیص یدش ربا هدب زر یسهسمانکاعحض نوسچ یهلیا بلط
 ند شوف كن ردب و یدلوا ناور هکعا راکش ینطلسو کالم ب وی

 a قیالخ دفاک و یدلو ردکم هل و دو یاش رهش هرکصت وکحوا

 هنر تف الخ تدنهدو تب رە م۔ا رھ بت واک هتنطاس سصق هورک

 هرسنوسل وا تراشد یدشا بودبا باطخ هءاش لها دب زبرلبدرونک

 قساوا تدا-هسو ربخ هد نکنایم لزسو زند راصنا و رفح لها ز هک
 روهط هلناقم هدنند نمادعا هلم برق نع هکنوساوا کم ولعمو لک

 هدنسارا قا ,علها کس دروک شودرب هدرا رهک یک ارز ردکر ک ھاز

 هک عامر !لوا مدا یس هک دنحرهن ىدا راقا یغامریاناق هزات ر

 هب هقاب هنوا ندنغم ربا ناق لوا نب بولک دانز ن هللا دبع تبقاع مدم

 E 02 هلج زب راب دشا یقراسصم و رپ اکا كماش یدروعآ
 رد رشهروط بواوارظنم هنامرف هدنماق« تمدخ و رد رشلعا هاج نايم

 هدنس ه راحت نیفص هکر اجاق لواو ردراشجا هب رجتیزب قارعو زاجلها
 تقیعح نوا ماجو سا مبیدغا دیو رد هدزیا ازوهرد رشهروآ هرلنا

 هدرگشفاومل رس ناهه ی ءاظت ا كع رومایدنک ن و دک دد د لاح
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 هست ي آت سس لک للل ت س سی ۴

 تحاصوو یدغعو یر كتا ۵ دیوسنفو تحاعسو توا“ 6 دنګ ا

 لصاو درام الم تجرو هراک ر ۳ ورا ی دیا لیدع ف 0 دسنعالب و

 یدیشمالوب لوب ٹنکارب ةن ابل كنا « دمالک ی ادا زکر ه د هیحوا
 دءناو دجسم یاصقا ی داب وس رازو س یاثما كنو نوح دیاد دیر
 رک ره ل دلي وس نالبادخ ند یا هکیدرب و زاوا صفر ن دوو دص

 لد د نس هک رنتهصوب ی د.اکد EE هلا رات کاک ددو هب وام

 1 ر دن و نوح ر دب رلتفص )سو هیلع یاد هررا لص ك ۱۵ طصم رح

 % ەوە
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 ۴۲سه ن د ستاد سل حو

 تاک صوت لوا قلخ و یراع ندرل ٤٤ص وب هر واهم

 ه. صف 7 دزوسوب ییاوعا ۳ دی رب و كر زر رایدلوا نج ندشراس> و

 ماناطعندنرلتسود كدب رب رابداعل وب رلبد اراک دنح رهیص لوا واک

 ل رش وح دن وط شوم یر E ندزوسوب دب رب یا یا صح “ر

 یاژرا اکہ یتف الخرمط> ما ه ر یلاعدو راس ق هکلوا

 راسوتخا بیر ع ن دسر و نس نع هقیلخ مب نوک و نسو یدوط

 لیرج یاطع اکا بولوا عبط قفاوم یزوسوب كناطع «دیریز را

 بو ف ق> .è . واعم سا ااا ھوا ی دا بول هغارا a درب یدرب 9 ۰

 كو یدلبا م رکعو ره یر لوا یاءدقح هک,د الور ندرلوو

 ۵ داق لا ق> یا کی و ردالعا ندنفالخاو ینداندنف العا نس هب ره

 ردلعاندن ههراکشاو ناهذورارمسا قح باتج هک ار زن راد شباتس

 ر دلکد دعب ندنتج رعو مرکل اک كنا هسرکح وفع ق هنعارج كنارکا |
 ردک رک مسار صا ه دو> باطن ر د شلو یاعتماکیهک تتطاس معاوب و |

 ۳ او یعسر دل دعم و فاصلا قلاطء هاا هک هدف الخ روما تیشسکو

 فرطاو ی د روطوا هرکصادادا یتالکوب دن زب و ر دک رک مساق
 رلیدلبا تە ك دت س 1 ) e هکر كو د وقرادص ن داوحو

 هنایعاوایا تو> 2 رو-ف ناز شات یدال ۱ نام رگ دی رب « هرکصادتا

 ی در و رللام ناوارف تو ا :>ا لء هاو تاع.ط یا

 نیس>ماها هکر ولوا رة 9 تردلواهکی دا روصماکا یت 4 ۵ كز نوحو

 هس دم سا هدا تدرب ند دک ر درب ز ی هللا دبعو رک:ینا 5/1 نجرادعو

 كم یور هکر دوب ییوص» یدزاب هما هب هبعع نیدیلو نالوا یسلاو

 لا تته یادواج یارس بودنا عادو هب یناف لام هب واعم ی” هد_ےلخ

 كيارتوباد الو بوما ت صو اکبو یدایق هقیلخ یب هدننایح لاح ی دا
 ه کسر دگم ولم كدسو یدد لوا هرزوا رذ> ندککود یراق

 نداروا یتناق كنا ةع نإ ناعع نەي كمولظم ديه ش لوا مقتنم بانج

 راردل دعناءلاظو ق>حراصاا رلثا هکنایمس وبا دالواو زدک رک ها بلط

 هدق داوا لصاو ۲5 _رظت نوت کمول ںی ردشابق هطساو هد اب ویران

 ه زوا زا او مالسلاو كس هرب ويلا تعیب نواب ند هندم لها

 ندیلع ن نیس هکیدتا راعث اینا توردنوکو بوزاب ید نوت کھر
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 ندرمب 1۳ هللادعو ندرکب یان نجراد-.عو ندر ی هللادعو

 ندتیب را نس هيا هع امو لامها هدناب ول و نسهر, ویلا توی اکب

 هبقع ندو نس هردنوک هعاقنب بوسک یی رلشایكرلنا هسراردا عانتما

 هلااناو هللانا ) تواوا ترطصع ه دقدلوا فذاو هناوعصم كب وتکموب

 توعد یمکطانناورم لی يلع ندنفوخ هّتفو یدید ( نوهجار
 [یرب هریک لوا یدستا ناو رم یدلیا تروشم داکیا هدیاب ول بودا

 تعداتم رکا هلا فیاکت تعیب هراناو هلا راض حا هکساح لال ایف
 رجاق نیکسک ین راما ارس كرلناالاو بولطااوهف هسیا راز سوک

 رگ ن هللادبع یدتا ناورع هکردلوا ید تباورربو ) لایق هلاوح
 هللادبعو یل نب نیسح ماما هع دشیدلا ندرکبییان نجرلادبعو
 نی دلو ا اشفا یو مریخ كنب واعمو ههرتسوکل امهاو رمخ ا هدنتحرمب رنا

 هسلا رار دا دانعو ۳ روک هکح هتعب دف یر دو یا لوا

 هللادبع هبقع نب دلو ردشرا هعطقم هليا ین مش" نب رام 6٥ هلرلنا
 توراو هللادسبع یدردنوک هتنوعد كرم ز نا هلدسح ماما یرع نا

 هلل ادع یدراردیا تبحاصم هلب رب رب یدلوب هد ه.ش دم دج یرلنا

 راد تا رانا نگیدیا تباجا ردیابلط هن دمرها یر ید تا هرلئا

 بونودوربگ رع نب هللا دع زراقروق ن دب وقع كن, تیکراو نس
 هک نسیمرولب عج اب هکیدضبا لاسم هنیسح ماماریب زا نیا یدنیک
 ینامز توعددوخ یدعهلوا ردا توعد نوا تح* هن یرب دیلو
 مب یدشا نيسح ماها ی داوا شوسم مرطاخ مب ندنوعدول رداکد

 هد زر یزب دلو ردشعا تاف و ۹ واعم هکر واک هل وش ۶-۵ رطاخ

 كە واعم هکمد روک هدم هعاو هج نود ارز ردبا باط نوعا تعب

 یدتارب زنا شا تاص) یفآ هشارس بولوا نوکنرمس یربث»

 یدتبا نیسح مامازب ولغا هجن هسرولوا هرزوا لاوتءوب لاح رکا ماماا

 سیب هک رب رد هل دیص رویطو تالک یرشاممردیتکرحاقر دز |

 نیلجما هکرولوا "راج هلمجو هل لسو هيلع یلاعت هللاییصزوسرلآ |
 ۱ رارکت ل نکیا هد روسو روهراا زو هدا تعداش هصح ر

 توص مهر همدآ نالک نیسح مامایدند رسا ی رسرما تولکیسهدآ

 هسعراو هک مک دلو رد هنیمجو كالا هب موب یدتنا بودیا
 هه
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 رولکیدعشنیس> ماما بوراو هد-یلو ورک صح ناکلوا نب رراونب
 رادغ نیسح یدا دلو ردردغ یدارع نامش ناک یدتا ناو رم یدید

 یدنودورکی سمدآ كدیاونوح ردررقم یس اافو ههدعو هلا رداکد
 هنس هناخ دیو هرکصا دنا بوراو هلم مدعی یدتا نیسح ماما

 هنا دلو هک ه-ءاوا نوساوا ادفاکس ماج یدتاربب ز نیا م ہراو

 توراو هرم یدنک نیسح ماما هدا سوح نس دلو هدقدراو

 رمق بوروتوک اعم یب یک ر فنزوتوا سو بترم ندنرلمالغو یلاوم
 "رک هسردیشیا یعزاو معب رکا هک.در ی ویدلبا ناکعاهدنسومق ء رامالا

 حو ماست ےہ راکدشا دصق یلتق تب اما "رکیرمک ورجما یا و
 كنب وب سد ترم > هر و EY یدد E ر> هک دعدیا

 هيمو قارش لدیلو نوج یدلوا ناوربواا هللا نیساصع یس یبضق
 ك دیو یدنکو یدلب وس رارکت هدو یلاوم قباس تیصو یدراو

 ندننوم كنه وا € و>یدروک شعهرزولوا هدا ی او م یدرک هنساح

 یرلنا ماما یداراو ترفاهرابغ هدنرارا ن ناور هما دلو مدق»

 طالستخاو لدشو> ندا رک -تعفاوم لر ی دشا كج روک هدر ر

 یدتا ماها راد هر و باوج ج رانا مدلوا رو رسه ندرکداسح او

 یکل هبت كنا هکردامز قو-چ ردسیراو "ركب ربخ ند هر واسم

 عاص نس یدتا بوکج درس هار دیلو ر دشعدر | هرم مزب ی  هژاوآ

 ر دشر روک بوتکم اکب ہ دباب وب د زب و ی دلبا تاو هی واعم لوا
 ماما ی دیلکد كع قشم كتسه واعم هللا دیعایاب ی دتا هرکصن دنا

 ه دنس هلام ندصءوت یاعت قح ( نوعجار هیلااناو هللانا ) ی دتا

 هکن کیلی وس هدلاده ؛دع هروب تمارک لیج باولو لب نج ربص ارس
 هدر زر رلثاپسه هلج هکر دلوا نکدا مه یدتا دیلو رد هنرگ.دا مع ندبلط قب

 ماما نس هدا تع یخدنس رلیداوا یطار هتفالخ كنا بودا تعب

ATOY RRS.و و  
 هدیاب وب زوم : مد له نا یولوا شافربخ وب هکن وکی کرا« دا

 هللا دعای ر دیلو رواکهروهظ هسا هل ره نالوا نو لوعم

 هسلح وب ھت ی راب لینک هل سه نوکو راو هلن داعس ل داب وس لزوک

 تد دن> ییلادیلو یا یدعا ناورم روی یتازرا روضح ف رشت



> ۱ 
 لا کا در كتا ررب و یلاص یانسرکا هک هءوط ورک ن داد

 ی و هتسردنا عاتما رکار دکر ک نا سلاح ینا كس رم هرب دشرا

 ی دا بو دنا رظذ هلع هناورم نیسح ماما ر دکرک قاروا

 تکرح یلاشما كنوب اکب هک ردراو یسهرهز دو اق رزرا نا اب
 هلی و> كنهدیا دصقاکب كسر دامها یجاروا من: وب مب نس هک ہن رطاخ

 هکر دا باط> ۵ ديالو « هرکصادنا ر دکر ک مشنا ارس ی یر

 لوز e تااسر 3 دعم و توت تا 7 تس لهاز ر کن اا ند

 ر دنا قسف ذنالو ورا ب نارش ا رول هکیالم ح ورعو

 1 كح الد وس لوا روناوا سا۶ دةع هک ن راب ودا تعس هنوک هن اک از

 ردیک نالوا یلواو یه الخ هک.!هروک و زرلب وس یرازوس
 یارس هدک دلیا توصعفر لد ش نیسح ماما هدد انا هروا ګو

 ندنرر هل جو. سا بودب رج قن نا زاوآ ا ۳۹ یییدود هدنس وو

 راهرتسوک یشیالار بوق قاناورحا ند هر امالارم ےک رای دای دو راب دهلاق

 نوهیج هرشط ند هناخ لیلا لع بودا شرف ییانعموت نیسح ماما

 یدرویب عوجر هنس هناخ تداعسو یدلبا منم ندلوخد ورګا نمادخ

 یییسح نویعوط یک زوس €: "ر یدتا ه دیلو نا و يه هر کو فک یک ماما

 ارجا هنن رزوا كلا درب كح كت نوڪەح ادح كدرام.> 3

 كندسح ماما اکب ناور یا كح و یدتا دیاو ر دوو یاعحا قعلوا

 اکب نب رغو قرش كل اع رکا ما اهللاو نس ر دا تراشا ییانق

 هیت و تماسیف ی راب ناو رم EE ضرعا هنا كنا راهر و

 قح تاثحو ردک رک هساوا یلاخ نداد یلاعا نارمع كلتا كتا

 بوروک یییاسح هدیاسح موب كص“ نالوا ناری لا فیقخ هوم لوا
 هزل | د,ع دو تواوا شوماخ ناور ۳۳کز هسزوس نامرف هلا بذع

 یہ" ناک لواریب زنا یدردنوک مدآرب ید راضصعا كرب زنا

 یدتا لامدا هداوو هدعو و یدردنود ورک هللا ا مر راو یدعس

 یدلک مدآ نددسلو یسالاو هدم ید هرکرب نوجا یبلط كناو
 یکردردنوک كدیاو نوح اردو بودنا مهدوبد مرب راو ید دن

 لرب ز نا تواوا زوا 8 ندلادتعا دح یفامو راوت دل رللوسر

 ینارس كرم ز یا یرلهداخ لد لو یداوا هدهاش» یعاشعاو ابا

 TET ESSERE EFSER RITE تا
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 ن رفع> هدانناوب رلیدت | فروم هلاثو هکلب سدح ییا توراو هنس وڈ

 یار ےب یدشا هدباو توراو هنس وڈ هرامالارصق رب ز

 ی و تشهدو مظع فوخ هث رزوا كنا ندنس زهرا دعا هدنلط

 دیاو رولک هکتمدخ ره | یبع ن راب تاريخا نوکو ردڈملوا یلوتس

 1 ردسک ا و كکشادرف كنسو ام ر دله-س او یدتا

 (بب رع ملا سالا ملا هدعوم نا ) ر دش هروب یا قح

 نوح یدّرتسوک عارف ن دبلط بواوب نیکست هل زوتسو كرفعج دلو

 دتفرط هکم ن داون رب نایلوا ماعقب رط رب ز ن هللادبع ی دشر ا هک
 هکءدندیا موله قج الوب بودی بلط ینادیاو نوک یساربایدتا هجوت
 ناو رم یدلوا ناعسل هل هم ىىدر و بواوا كاتلد یدوسا را رو

 كو هل وا عاعسا هالو د میس ییصصا كن هب ۳ لها نوح ید تا

 تعاججرب همه رد هکم مرح جارو كلا ررتسوک ز وب راتروص یلاثما
 یدردوکر اوس هزاجرفنزوتوا هجدرآبوروک باوصییآرو دیلوردنوک
 رساخو باخ رابدهروک نب زولو ییزیا كربز نا رلیدسدک هلااحتسا

 یتئافلعاواب رقا ناشاوب هد هتندم كرب ز هللادبع نب دیاورا,دندوریک
 یودع عیطم نی هللادبع ن دنساب رقا كباططان رعو یدلبا سری

 تو یدیاراویطالتخ او قلتسود هنا ىف ەلبارەب زنباهک ید یب هسوآ مان

 رعنا هسهگ رب ندنسابرقا كهالادبع رو ءمرایدعا سب> بوتوط
 قرا هکدد-او یدلیا مالعا لاح تروص بوراو هش روضح

 "ل دیاو بوراوزپ كسلا نهرو تافتلا هنصیلخح كن ودع هللادبع

 زارنحا ندکمرداوا بواوا زر هدا صالخ هللغتو روز بوصاب ینادنز

 یدرغاح یاو ره بودا یس هن دعاة طا كن هتف شنا رع نا ززا

 یدتا هرکصادندیهم هل ادیعوو دعوو تطعومو نعصا عاولا اکاو

 ق الطا ن دسح ی یودع هللا در. هکر داوا دوصعءم ن دت اکحوب

 بقاع كط هک مس هیمروک اور ینیحو روج « دنفح كناو "مس « دنا
 ه دابو ل د-شا سوبح هلل مما كدب زر یناز, ی دعا ناو رھ ر دیو
 هلهجو هنو زوډ هدا ضرع هد زب یلاوحاوب هک ردلوا تصءو لوتم
 هدا لوا هکد ودااهقن ذح ن م هجو ډا "روډ هلیق لع هلکنا هسرولکباوج

 توراومدآ هماش هک رولکد یضاراکا زکر ھزب هلاوال یدتا یدا رظاخ



 هک ۱۱۲ ۴

 یسان رفا لهالا دع هرکصادنا هلوا سوح هدادیز هللا دمع ہیاک

 كرمب ر ناو ی یودع هلل ادبع ورق نس ف نادنزو بوراو هلداقتا |[
 تآرجول دیاو راد ا صالح ندس هار یننا ءلعو اب رقا |ا
 شدتفن نیسح ماما نوکی سنربا یداوا نیکو لواء ندکل رسستهرحو |
 نکیاردیک هداوب و یدقیح هرمشط ندنس هناخ نداهس نوح ارابخا ||

 قبال هکلاح كنس هلنادبعابا ید ابودیا تاقالم هت رضوا ناو ره
 ورا ررر اکا نس ه دا تعب هز هکر دلوا نالوا حاصو

 كنس هاوارادرپخ ندکنعس كنس دزب نوحو هلو یکسر هدتف شذآ
 كسباردا لع هلءزوس مب رکاو هنوط لوذبم یثاسحاو ماعلا هدکف> |
 هکیدروب نیسح ماما هلوا حالو رهاظ ه دکلاوح | ناعفص یراثا كلا |

 ئو ا 2سر دا توعد ةأر امم توکو 2 ناوما ال و

 3 هکر داوم مریخ هل ندنسو نشروا ییداد و لطو داسفو

 ر دشعا تاولاکس م ده ن دزعوط نس لسو هيلع ىل. هد هللا ی یص لوسر

 ر دشوس رازوس رهن ریمآ تنوشخ هجا جد هدنراعح دز و 4 واعمو

 ن نغوطورمک ن دنسیلا نەدا تعب هد زب نات یدتا ناور

 ن دنراهط تس لهازب هک دیلب یا لوا غاربا ن دش یدشا نیح ماما

 تلا لها زجرلا مکنع بمذیا ) ر دشلوا لزان تیآوب هدرناش مزب وزبا |

 یدراو ۵ «رامالارسصقلاحرد بودیا توکس ناو رم (اریهطت کرهطد و |
 جد دیاو ید-2ا ضرع ه داو یرازوس يکي دنا ن دشسح ماماو ۱

 ییدارق هنفرط هکم كرب ز ناو همسر ندنع اتما كشسح ماما |

 یدردنوک هدیابدن زب بودا نوتکمالصتم یتفیداریف كنس وہ نادنزو

 هک و یو <2*یدزا ھما هديلو ںواک ه«صع ن دامها كرربح وب دد رب

 ناو نس ه ديا تو ءد هتعب د هراو یرادرعع نالوا هد رلق رطاوا

 رشا رازلا کا مری 4 رواوا هدند ره رب ز یا كنا هدماط لرب ر

 مو نس هردنوک دک او مب هکر وتجم بوسک شاب كماع نی نیس>حو

 عسلی ینازرا هیلاع بص انماکس هکنس هلواراو ديما هفاط)او تیاذع

 ( هللاالا ءوفالو لوحال ) یدشربا « دیو یسهمان دی زب نوح ردکرک |

 نا نر هسر و اکب دب زب ینوکسممب ر یدسشاو یدلاق ربه» بوبد |[
 هنرهاکب ناد دب زب نوا مقلا و و نی زنا یعس هنناق كهللا لور ۱

| SEET SSE EG SESS REE EAE. 

 ٭ ررض #



f ۱۱۳ $ 

 کچ ڪ هس رسما رب

 6 یلاهتهللاییص كتلاسر ثرضح نیسح ماما
 %4 ندنتما بوراو ه روم دق هرس اسو هيلع ۶

 د هیناجهبعک مرح كيانج لواویکیدتنا تیاکش ل
 هک رول وا ناب یییدروب تع زعو هحوت ¥

 كنافطصاا دج هنع یلاعت هلایمر نیسح ماما ههآ و هکر دراثمرونک |
 هللا لوران یدشا نوراو هت رهطم دضور لسو هيلع یلاعت هللا لص

 كنلحر ند اند هکع یشک لوا نب عولغوا كل ەمطاف كرف كنس نب
 كس رلنا لدشهروس تیصو هکتما ینعآوا تیاجو تیاعراکب هدتتفو
 راپدستبا بارخو عياض یب ورابدنونوا یکنامرف بویقوط یکستبصو
 هاو رلم داس بب رگ نه مدیا اجاوب اک س ندنرلءلاوو یی تاکتما

 نوح ردکرک چنا ضرع لیص ىلع یداقو تروص هدد تا

 هرکصت رعص ع ولط یدرسوک لاتسا هزان یدلوا عراف ند راز وسو

 ا رر

 "دی ر كرمضط وا ید هه یسنربا یدروبب تەجارم هئس هناحنداعس
 تاحاس هناحاطا یصاق بول وا سصاح ه داره طم ده مو س دقم

 كرورس لوا نش ثار رابمو یدلغار داوە رک صد دک دع | تاحاح ضرعو

 هللا لوسر رو هدنسهعواو یدراو هر وع وا توی ه رزوا یرهش

 لوا بولوا رهاط هلیظعءورکرب ند هکالم لسو هيلع یلاسن هلی یص
 ِِ بوب وا ی: رزوک یکیاو یدکح هنس نیسو یدصاب هن رغات د ییانح

 نسو رردبا لتقف نس هدالب رک بب رقنع مما RA و

 ی دوحو تتکرحو و 3 هیهر و وص کسو نس لوا NY و لار لوا

 مب «دتمایف زور راناو را هلواراو ديما ن دععاعش معب هللا
 هيوا بص هدةح تجر هت ءا واو ر هلاق مورح ن دمع اقش
 قایتشا اکسو رار د هدعاق ےب كشادنرقو رداموردپ كنس نیسح یا

 هلا یرمغ كندهش هماعملوا هکر دراو كماعهرب ه دج كتسو ردرلهرژوا

 هژا العو نرحو۵سا دنآ توتاتوا ندوعی وا نںیسح ماما س زاهلوا لصاو

 ییهعفاو تروص بودیا عج هن ر وضح ی ا لاو یدک دا

 كاتبخ نزرح ج لوا یسلاومو عاش ھاو اب رقا یدروب 2 رفت هرلنا

 هما رب كل رک كانغ ندرلنا هحراو هدب رغ ندر كاع هکر لت 9

 یدلوا ل قا ثع زرع هنف رطهکم هدننورد كال واو یدیازملوب

 4 عرار % دم ۱۰ «



 و ۱۱ ¥

 ط رم توراو هب رونع دیه كن وب س دەم ترصح هدلرللا فا

 بوراو دنب رق كاسح ماما یسادنرف هرکصا دنا یدرونک هن ر یادو

 لواو یدروب تعجارح هنسهناخ هدتفو حبوا ترا زج دیا

 توخامزاول نایناو تعفُشراهظایدیسلک هننمدخ لا هفنح دم هدف و
 | تصخر رکارولک تعصتر هع رطاخ ه دکفح كنس یدتا بودیا

 ۱ 4 تاک, دی د لوا یدشا نیسح ماما عهدا ضرع هک روطح كسدارروم

 نسهدباعا را ندد زر یکیدننک نس یدتاهفنح د ردت صد هلودم

 بودنا رارد « دهدلب رب دعب ندراتالو نالوابیرف هيد الب دیر و

 هل ر>ح هسدا راردآ تعباتمرک | نس هدا توعد هتعب ییعلخ هدلب لوا |

 ترس كن دشار ءاغلخ و ینتنس سو هیاعیلاعت هللا لص كرافط ص1اد
 درک بويعا تد اتم رکاو نس هلی یناک دنز هللا رلنا بودا نایهرد

 | طالتخاهللا هسهک جه بورولوا هدنغاجوب هناخرب هسررزتسوک نایصعو
 ۲ یسضعبكدفلخ هلرهشلوا نسهراو هرهشرب هکمرافروق ندن|ننس هیعا
 | «دنرارا كزهقناط یکیالوا ردا تقلا یسضعب و بودیا تقفاوم
 یدشانیسح ماما نسهلوا مداص هدعلارا نس تواوامفاو عارزو لادح

 مب دلا ھک: رمش لدروبک ھه رب یگگانم طرشو كد د وبا ردارب یا

 هع د نسرولح لوعع» یی هک هبناح هو نسرروآ حالص و

 | هسراردبا تەب اکس مرح لهارکا نسرروب فد رشا هب هکمالاح یدشا

 كس والخ 4 راد ل وا هکنسرر وب تع نع هدناح نعالاو ب ولطلاوهد

 | تدشق كل دوصتم كنس هدارا لوا د اند زراصنا كکیدجو كکردپ
 ليم هنباعش لایحو دن رافناوق عاطالاو نواطااوهف هسرواوا رد

 نس رولوا ج رک رظننم تو دنا اد لازبمر نوک رهو نسرز-وک

 المو دالمرپ جه ه داند نوع ادخ ردارب یا ی دتا نیسح ماما
 کش نمرک هلا یهو يها كناو نزا تع هد زب خد مسلوب
 مهالا) هکر دشعا ییاعدوب هدنهح كلا س و هیاع یا هن هللا یلص هللا لو سر

 بورپ و هشاب ساب یسکیا هرکص ندرزوسو سب ( د زيف كرابتال
 | یار كس رداربیا یدتا نیسح ماما سپ رایدشاللعا یرادقم تعاسرب |

 || هدرفسوب همشو تیب لها حبو نر ردبا تع زع هب هکعهرزوا كياوص
 هسک اکس ھک۔اوا عقم كسیارلید تماقا هد هن دم نسرکا ردراقفاوم اکب
 رس

 + رر ا



 دم ۱۱۵ ۶

 | ندد زب هد رطوب یا ولاو بقاعلا لعرداک د رداق هکمردشراررض ۱

 || رخ ب ونسهیلوایاخ ندمالعا اکبیلاوحا نالوامقاو ندقلخ راسو |[

 | بورب و هب هغنحدجم بوزاب همان تبصورپ و نس هيا شومارف ندامد |
 نوهیج ہسشط بعش ترد ندهش دم هليا اور اع بودا عادو یاو

 : ج ر )ىدوقواقباوب و یدلواناورهب هکم ندمطعا عراشو تسارءهار

 | نکیاردیک هداوب و ( نیلاظلاموفلا نم ی بر لاق ندر اغتاخ اهن |
 | ییاعتقحادخ لوسر دنزرف یا یدتبا بولک هثناق كلا عیطع ن هللادیع

 | نیسح ماما نسردیاتع رع هبناج هو نسردیکه دنق هلو ا كنیعمو را كنس ||
 هرکصت داو صو هر هدلب لوا رد هن هکم مک رع دلاری ی دتا |

 : نوساواكمز الو كص كس تیفاع وتم الس یدتا هلل اد. مروايف

 عهدا صرع هد نخ كساارر و روتسدرک | رولک هتسارب a رطاخ مب 4

 یدتا هلناد-.ع هل وس یدتا ماما
 : و او رس كي رع مود نس

 ۱ هکم لها روطوا هلبةاع و ترش اا هد هکم مر> سد نسیرمهب و كس و

 كشا دن رقورلردتا لٽو هدراددلوا یکی ردب .EE هک انوارورفم دن رازوس :

 1 هللاابا دایعرک ار دق وب تو ص هدنرلتعط كرلنا ارز رلددک خو هنسح اھا

 1 نیس> ماما رواوا عاص كت لها r هس ررتس وک رول دعقاورب اک

 | دزە الار ماف یدلواناوربودب امدربخو تو دنا ع ادو ههلادبع
 1 هجو تالف )ید وو |بآ و هدکد روک ینب راغاط ك هکم بواوا بن رق هپ هکم ۱

 0 هدصعم نوجو ( لیدسلا ءاوس نیدهد نا یب ر یسع لاق ندم ءاءلت

 || رایدلوا رورسم بودیا راشبتسا هل عود كلا هکم لها یدشربا |
 0 ینہ لرب ز ن ها دبع قیالخیدرویب لوز هب لع بعش بانج لواو |

 ۱ اوا لودنم هک تواق اک رور لوا دوز ورک نوش لو
 ۱ تعاطااکاهماایو هکم هس رولوا ے٥ ال نیسحرک اهگیدلب رز نا ۱

 ۱ ماتس>ارهو حایصره جد لوا س) رد ررعم یراکح هدا دایعناو ع

 ند رڪو یدزس وک مارق دک قەزالە كانح لها نامش ل ءس لوا 1

 : تودنآ لور عم غ یک ند تموکح هکعدب زود ۳ یعشمتلا

 : لڙڪن ذم ا هن دم ی هبقعن دلو تال ذکی در و هصاعلان ورگ یار :



> ۱۱۲ X% 
 ےس س س ی م س ےس ےس س تن س ا

 كنسحماما ارب ز یدلنا بصدقدشالا ی لہو ن ور ھی رب بودیا

 یدی-شلب ل د اریص وت 1 دلو ۳ راک هب هکم لرب ر ناو

 هک بولک لارو لسر هننناج تیس> ماما ندرایفوک
 ډک هب هف وک ییقع ن سم ید كرضح لوا #

 ډک رووا رکذ ییددلوا دیهش مدنا لاسم یوردتوک #۴

 توب نادناخو رایدزاب راب وتکم ب واوا من سپ ی دشا لاقستا
 رلیدر دنوک هنس> ماما هد هکمیراب وکم لوا هلا صع یکبا ندنراتسود
 نالفو هک بهو دادش نب ذعافرو درمص ین یلسرک و ییوصم

 ماست هب یراب ترمضح رکش یادا سا هو رردیا مال اکس نالفو

 رکمو هلیحرییدب هک هب واعم نالوا نع“ د كکير دب و كنس هکر ارزتسوک

 لستف یبرنهب كما بواوا قرصتم هنطاسو تکلع هلا هعیدخو

 تلم لهادرلد د زب لیغوا بولوا تود ایلاح یدیشموق هدنز قیرتد و

 یدصتم هتساب رو تموکح رمانیسقافنا نرعم باب راو نمسا روشم

 هتفالخو تماما كلا رییس هعيش تاک رد و رام د كنتسزب ی

 رب هدأ هام هلکر سد ه دکباکر هک ردلوا نه هیعادو زولیک د یضار

 انیلا لبقاف) ز هلسیف هاقو هکلی دب یب تاذ كنس یرع رالامو سفنو

 مالک 2 (اد هم ذفیلخ امام ااعاطارمادیسرا دیس اکر اہمارورمس احرف

 ینافتلاوترپ بولوا هجوتم ههفوک هرزوا لی باثج هکر دلوا نلوم ام
 نالواربما هد هذوک ه دلاعګ دعس هک ارب ز نس هلاص هرزوا راقاتثموب
 كل هد هرامالا صق ید لوا ر دقوب هسوک یر ن دربشب نب نام

 سد زامعیج هرشط ند هرامالا صق ه د اقوا یربغ نددایعاو هعج

 شهرویبایح ای هفوک لهاكسیارروب ینازرامو د فی مشت هفرطوب را
 تعیجج زرکشلو زر ر امیج بوروس ن د هفوکی نام ز و نسرولوا

 یړاديما كکیابحاو عارشا كس هجا و زر هدأ مامو ماددا دد

 ماظارب هدروءوا تامو گام هلیس هطساو كم رشت قرطو هکر دل وا

 < هاسو #

 بس

 هیارج راده وام هکر لب دتشا یس همیش نالوا هد هفوک كئسح ماما نو>

 | ر دشماتا جارتماو طالتخا هلکنا هسک رب مچ ندزب و ر روتوا اهنتو

 ۰ لک, رلذعسد سو زرەدىا هجو هند رط ماش بو دنا ی دن راضحساو

1 ۰ 



4 1V $ 

 هثتسح مامابوتکم وب نوجهلوا لصاح ماظتنارب هدنلاوحا تیعرو هایسو

 هپ ونک« لواو ید هر و باوجرب ندیاجشاو بلس هراوسر یدلوالصاو
 زوته بودا ففوت هدهکمرللوسر نروتک یی وتکم لوا یدمزاب باوج

 | رهسم نرمذب ن دفوک یاسور هاکات یدبا رلشمامتا تعجا مع هبهفوک
 ۱ زوب هتنماد كماما بواک لنا اجرو ید یخرالا نجرادبعو یتادیصاا

 | رلیدروتکن وت کم دعطق یللاندنفارم ا هفوک نعضتع یساملاوب و رایدروس

 | هللادیعن دیو یعبسلایناه نایناه هلبا یراساملا كرلیفوکهرکصن دنا
 | هکریع ن دج و ورعنب سبقو راددلوا ناور هتفرط هکعیخدیمعثطا
 ۱ هلمەئخ هلن ادىع بوزاب راب وتنءیداراویررابتعاو رابتخا مات دهوك

 زا رو رس هل ماما طاسد لیقتنواک ہت درا یر رب دعناطوب و رلددردنوک

 ]| كراب وتکم یکهدقعیتیءاضم كراب ونکمویورلیدتاحلست یراب ونکمبولوا

 ۱ ین یلیاسرو لاسر لاسرا لرلفوک هکنوج ی دیابب رق هننوعصم

 1 هک راددزاب یدروم ه اوج كرل همانوب نیسح ماما یدشربا هطارفا

 || تدوم نالوا هر رس هک هنب رنو مو لصاو ءنعاج مزب نکی راب وتکم

 لوطهمودق هفرطاوا ےب و یدلوا لصاح عالطا ردن وحش ور ارکتسحمو

 | یرکب ولطم كرسن هک كلوا هاکاو تالس سد ی دلوا مولعم نکی راظتنا

 | الاحور دکر کم سمر وکز اجیربخ اتو لامهاهدفاعسا یرکیدوصتمو ءدح ایم
 | لاح تیفیک زسا مدردنوک هق رطاوا یمفع ن لس ییغوا معوممادنرف

 نک سدا هرزوا قیاس یر رکا هنن دا مولعم یرکلاقم قدصو

 هما وا ید هدک دا مالعا کی یرگتعب لس لوازکیدا تە کا

 | ترصن هلسم هدروما نالوامقاو هکشمزابهدب وتکم رخآومرولواهجوتم

 كنيلاعت قح هک ماما رب رس هیعا شومارف یتبناج كلا بودیا تن واعمو
 | هلکاح نالوا قسفو لظ ردصم هلوا لم اعو لداع بودیا ل۴ هلس انک
 ۱ هن اور هداج هذ وک سم هک رد راشم روت ه دت اور ردلک دربار

 | هب انج لواهد دکم رع نب هللا دیعو سابع نب ها دمع و رکصا د3 دلوا

 | هقوکن س هللا دعانا یدتا هب انج لوا رعنا هدنراکدعا تاقالع
 | هکردکر ک نسرولس تب رلتمگو توادع تبسذ هکنادناخ یدنک كنةلخ

 نس هنفاص یودنک ندتعاج لوا ب ورونک هش رب یطابتحا طرش
 رلیدتا تعسهدب زب قاخ هدلاصگیدمش نس هیلوا زورفم هش رزوسكراثاو
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 توا اته اکاو ليم ھو رز كد زب و هد زب قلخ هذوک هکمرار و ق 2

 كنب لها هلیببس تلف كنسو رها تدواعمو تربصن اکس بونا |
 ل راسو هلع لاء هللا لص هللا لور نور هل وا اله هادک ی !

 ت سا کا کوک ره ردک رک هے سدا لند نسج هک درویب کر عسا 7

 یلصعو لوق د اب وهما لود ا هدتءایق زور یلاعد ی دیک

 | راهش هکو دنک یلمګ و ربص ب ودنا تعيب هد زا هک ر داوا مکیدروک
 ددر وا لا هلمح و رص یادنو "هورع نان وک 4 واعم هکتن نس هو

 هلوا نمصتم یکیدوصقم كنس هک هدا روهظ هفیطلرب هدانئاوب هک زاج |
 ۱ هل ه> و درو هذآ تعید و دابا یدتا نین ماما

 كاو اا سو هبلع یلاعت هل | یلص هللا لوسر هکو بلاح م هلیق تعباتم

 مدتسشا دن هک هللا دبع ابااب ل دلب وس ورغ وط یدتیا سابع نیا |

 كد مع هکنوهعح ادخ لواو ردك رک هسا | لت یلس> یعوا مرگ مب :

 هک رب هدا لو هدئسا را مودو ى د مب رد هدنن رد هصق اح

 لوا یلاعت قح رادیعا ترمه نکیا رارداق دکعا ترصث اکا مود لوا
 ىلع ن نيس > س هروشود 9 هانا یرلنسلو یرل.اق كموو

 نسس سابع نیا یا یدتیا نیسح رلپ دشاب هغلعا سابع نب هللا دبعو
 ذ هصرع نمد یدتا ساع نا عواغوا را دح لوس رن هکنسرولس ۱

 ترمهد سو نارلب یلعوا یزرف كربمعس ین یرض نكت e هدا :

 یتیدلوا ضرف هولصو ع 2۳ زده“ ۴ هنرزوا تھا ااو امو

 جك اجر نس رد در نس ساع ناا یدشا نیس> یک
1 

 رل.در اھ نوروس ندم دا ومو اعم هل بق و مودو نا اخ رانا

 | نوتأیال و ) لوقا ىدتبا سابع نامالوا شماعا تفلاس هبافلخو ۱
 : یاو ( الیلف الا هللا نورک كن الو سائلا نوار ناکا هو انا ةولصلا

 تداهش نو نسددرایخا هفرفو ندر اربا رمز نس ادخ لوسر نا |[

 ضارءا ندنتر واجتكکی دجو ندکنر واج كنس هکیک ره هک ن, ردیا

 4 هانا د
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 ۱ تیبا E ده سد عدد رسا زی احتساب تل لپ د تن

 1 کا لر وس ی ام نوسا وا ارو کس اج یدعا سابع نا ( دهشا,هالا)

 هاکآ نادك هعفاو ودنک و نس رر و ربخ ندننافو ودنک اک: هکر رک:

 نس کا نوععح ادخ نس ردبا بلط ت ّرصذ ندو نس رلبق

 هس رشود هر بولوا عوطعم مرالایکیا رهمب و ماروا 8 5 هدکک و ا

 ىس ابع نارع ن هللا دبع ن رلوا شتا ادا قحو ندف وهح جد

 || هب هثندم ز هللادبعابااب یدعنا هثتسح ماما ب ودنا تاکسا ندرازوس وب
 لب ایوب بس کو و و دوو اه .رع هکشک

 کک دد یدنکو هدکل رمودنک و نسدیا ثعیبهدب زب ب ودا تعقاوع

 | یرون» هضور كرو رس ل نس هروط وا نامطعو خراف هدنمرح
 0 ویک ه دن دم هلم زر کا ض طرف نس هیلوا روع#*و بنات ندنسهدهاتع

 : ردک رک را هشا ق د 0 هتسلا هنن كسا او ه دشالووت

 ز] ئچ دیااط رکا ع ما و ان تیم نی یدتیا نیسح ماما |
 : یدتا رع ن هللادىع مدیا راغغتساو ه وتند اات هک رک ر زعل ]کی سیا

 | كنس هلواا-طخو تبا وغ قبرط كلاس تالش كنس هک الک و اشاح |[

 لبد وجو كبسحر وفو و كيسف فرشو كتمركم لاو تليذ تراهط |[
 اونوک, هناح و یان طنش حا وددبیعبو بی رغرخ) تک ا هو
 *زاسب هلاهزاب وتو د زاسن وتاب هنامز ( عارمصم) كر < یوا یناکدنز

 زا ندنا نو *د هنامز یوا زس یداع وا هنامز كدروک *عارصءهجرت ۱

 || هک هلک لاح رب هکشاب و را هکج مش هکبز وب كنس رلذل اځ هکم راق روق

 | نس هروب هجوت هب هدم همز هکر دلوالاح حالص نس ھم هدنالنگ اکا
 هروطوا ه دکل زمو دذنک ا كعبط ع وبطم تعب هد زب رکا |

 | ناب تاهیه یدنبا نیسح ماما نسالوا شات روق ندرا البهلججات نس |
 : نت رکاو رز ام وق هلاح ودنک هدنعاح ول م ,Rt لب راند # رج |

 | عاما ن دت رکا راردبا هارکاوریج هنتعیب كدب زیو رارارا تب ساوا |

 ٠ را تعا رظن روظن»یمس و بس> ےب و رارروک حابم یلتق ےسردیا

 | ۵: اف یکم كالینارسا تب یتشاب كناب رکذ ن ی هکنسرولیب نسورا راگ
 ۱ بودیا لک یاسا كرابم كع وطقم سر لوا هک لالا رادد روتک

 : بوروک یز ر هلب ول راوللک وک هرق لوا ید رابوس تحصد هم وق لوا
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 كنايص نودا راربصا ه دولا كنار مما هش نکنا راردیشدا

 نج)ادبعایات رلر دنک هعهج ار تویکا لوبق نس هظعوم کل :عو طقعرس

 شخ كدهاتفا ع ولط ندرعف روهظلسیارسا ینب یمکتیدمْسا رکم
 هدنرلناکد ه رزوا یر دوه ٤۵ رو:سد ناک | هت و راد رداوا رام

 هل-ج لوا كرلنا یلاعت قحو راب داوا ل وغشم ها رشو عد بوروتوا
 هدش ذعَ كمو لوا بورب و تاهم هدنرات وةع هلا یاهو ارج

 ءاعدهدناولصرخآو تاوعد تاقوا نب نج را دبعابااب یدم روی لیت

 سو هيلع یلاعت هللا لص ید هکنوهع>ادخ لوا نسهدی ادا هلیارمخ
 كنا مد اعتعا مب یدلبا هیعس ردنو رسد اکاو ید ردنوک هءلخ هلخلتسار

 هلا م: تواوا عاص تاطخ ان رگ كرد كنا رکا هک رد ه رزوا

 تناعاو ترص هعراوکر زدج یدیلوا فقاو همنا راکزور ناشی رپ و
 اکب رکا ید زت وط ورک ځد ندنب ینا قناعاو ترصد یک یکیدشا

TIE3 اکس ردل ودم لرذع هسااراو لرذع رب هدکماسع |  

 ا دلوا رهاط بقاع اراک وات هک ردلوا مهقو و احر نا دنس و

 کاش سدقنو لا عد قح ىدا رک نا نس هیم ریس وک لیععت هدتعب

 یرخآ ال دح كلاس و ی دایق رخ هدننبام ترخآ هلا اند یکیدج

 یهیرپ میش ندکشس لها كسو نس نوک ادخ یدلبا راتخا
 بوک ند نم یاد ار زر دکر ڪڪ نک هسالوا دنم رهد ناد ايد

 هللا دبع ردراشموف هرخذ نوعا ك زس یتاجرد ترخآ اما ردراشغعا

 لوا ردفوب لی هک هر ه دم كنسح ماها هکید روک نوح رع نا

 نا « رکصندنا یدرتسوک عارف ب ولوا سوب أم ندنل وصح كن اعدم

 هحوت هر هندم هکن وح رلیدتا فال ماما یسکنا ره سابع ناو رع

 هئات اسرولسر رليف وک یراب لدتا دربویهرو» لویفیرعساقل ام هدشاب

 هتک هسنط ن د هکم مرح بودنا داععا هندعاوم كرلناو هلوا رو رغم

 یلیقع ن سم هدهنس لوا بودبا لع هلأر ی دنک نیسح ماما اما
 یداو ید ردنوک هب هفوک هل را کا ںاوچ كرلب وکم یک ند رایفوک

 مد حسار هدنمد ابم اکب و نشسهراو هب هفوک هک ردکرک یلغوا مع مب یا

 هع"! عب قلخو نس هدیا لوزا هنلزمم كن رب ندرلالوا م دق تب انو

 كرلنا رکاو نس هر دتا ترفن ندنعباتم هن ایفس لآ بو دا توعد

 6 ىلادفا
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 نسهدیا مالعااکب ربخ ًانالب كسیارولی یفیداوا قباطهنم رالاوقا یلاهقا
 هرکصادنا هر دشرا هنداهش هحرد نسو نب اعف قع هکمراو دیماو

 راب ,!بودناعادوییرپ یرب و رلبدلشاب هغلعا نوشوحوق راس

 ندنرهش هک هل: اضف ییاعدالا بخاو نامرُف كءاما نرمضح

 ییا هدهالا لوسر رعسهو یدشریا هب هد دم لر هدا هقاسم یط توعیخ

 بو ید شاعادو هلترنشعو موق هدایالا فص بولیف زاغ تعک ر

 ندلوب نورغوارپ بوتوطز وغالوف یکیا هلئرجا ندنس هل بق سد
 لوب رزوغالوق یکیالوا ده لواو ی دلوا ناو ر هنفرط هفو ڪڪ,

 یریغ ندنرسح مشچ بآ ٥ دعطوم لوا هکرلدشود هنااب رب بولیک اب

 تودیا نراشا هق رطرب ورل,دلاق ندنکرح تواوا بات ندقل رسوص

 : را داوا لاله ندع) رس وص مدنابش ورلیدند تکه تم“ لوا نس رلپسم

 یی رلناج ما هلق ثعو تج زرا زه تعاج نالوا هس هل. و لسع

را هیارتس رب تورو یج رشط ندنابایب لوا
 ه دارا لوا سم د ش

 ۱ فوت

 هثسح ماماو یدردنوک هب هکم یصذه-رب ندنسلاها فرط لوا بودا

 لك لواو یدلبا مالعا ليصةتلا ىلع یتافاوو تالاح ند اروهظ

 اکبو رلیدتک هلو ترخارالیلد هکنوح هکیدتاجرد هدفمان یکیدردنوک |

 رفسوب هک رد اروطخ هل وش هک رطاخ یدشرا تفسعو تاع ده وب

 یادم ندشداو ب هک رووا ساعلا ندرگنرضح ست رداکد كراس

 ه دش اوج نیس> ماما رس هردنوکی ب هیک رخ آر هنحنصمو بوروپ
 ردکلق فعضو كنبجو فوخ نالواثعابهکقوتو ددرت كتس هکیدزان

 ماو نس ن تیا لع ه-بجوم كع ماو هةروفو توط یوق یکبلق
 لسم یداوا لصاو ماتسع نوتکع ون نوح ن, نعوطقاعء ندراکء کیدتا

 هکشعا یفیصوت زا هلتعهصرب یب نوسح یدا هدفداوا عاطم دوی

 یزوسو هدف نحو قوخ هدنف ن ردقوب خاصتا هلص لوا رک ره

 هرکصندلحارع عطقو لزاتم عیط یدعا هجوت هنفرط هفوکب ویلب وس
 یداوا لزا هنس هاخ كن هدسع یا ی راتګ بوش را هت راد هقوک

 ید لس رایدلوا مچ هنتاق كنا بولا ربخیس هحیش نیسح ماماو |
 هلا دنلب زاوآ تعاجب لوا یدرب و ویقوا هرلنا یتس همان كثي ماعا |

 + معیار # < ۱ #

 سس
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 اقتم ربثک ع چو رایدتنا رامظا داسیقناو تعاطا بودیک بولک هنتهدخ |!
 هد فک ندا دز هکب راصذا رسا ی نام ءدرابدل وا ت سہ "دال

 یرلیفوک و یدلک هعماح دیس تواوا رادربخ ندا موب یدا کاخ ۱

 كب رح هنفر هج هفوک لهایا یدتاو یدذعیح هربشع بودا عج و

 "رسدمزاق روق ندالعو لج قحرسردیالاسغتشا هقاقشو ققاقن بودیا

 نیدنکر دامد كفسو الب و تا بحوم دن مهد هک سده نانو

 هی هبراحشنب هک كلواهاک و کالب SS a هوپ فالخبو دباجر ر هرات اج

 درون زم وفروة رادب و ن طبق رادن یی هتفخ دنتفو نزعا ادتآ |

 راهظا یرکنطاب ی دنک "رمساما نیراتقهذخاو«یپ هد رفآرب هلامهت
 هسردنا تنم ندر کیا رجرکا"ر گی دتنا دف یو ست

 هسس وهالا هلال یذلا هللاءالاو نی ر دنا E هلاوقع هرس ی رک

 كس ریمآیا ید هللا دبع نب رسم مرواوااو مرریداوااب بوکچ اق

 نس زه هروسنک هدوجو ېب هنسا تاکيد د نسوردب زوس افعط كرازوسوب
 یدستا تورفیح ک١ نام ن-ساکد رداق یجد هکمروتک هدوجوو

 ندا وفوا 2و تیصعع قلوا ندافءص هدنعاط كابا امن قح

 هدا ان د كد زب نکیرب ند یس هک مس رکا ردکر کن ندقلوا

 مروروا ین وب کلا هلعلق هلک هنماقم هلو هلاقم بودی | جورخو |[
 ھه هرامالارصق و ید |ندربنع بو دا افتکا هلا دیدهن نکلاب نامه نوج |

 ندنراسوساج دز هک بقع ن ةمضامو ییرضطادیعس ن سم یدنک
 كماخو ندنکیدلک ه هذوک تالیعع ن لس یا بوزان همان هد ز رلبدبا

 هکرایدتا ج رد هد وتکم لوا رابدلبا هاکا ندنراا» هتتعیب نیسح ماما |

 هکندوجو بحاصر فتم هلتسایسو تاهم سا | مزال کس هقوک کا 1

 ییدغاابم هدنذیفن تاک رها كسا نسهردنوک بورویب نیت هات راماهفوک |

 نامنار ز هیاغاب هناج نام یداهنحارک هدنءفد كراتدو هلي بجاو

 ردلکد رداق هحورخ ندنس هدهع كدهمو ردیسآ فیعضرپ رسا یا

 نالوا تکل مردم یداوا علطم ه ەق وک لاوس->ا تعیعح دز نوسح

 كراکو یدتا نوچرس یدتا تروشم هدباب و هللا يور نورس ۱

 + تاادا «

 هک ردل وا می دن .يلک دسوکو یرمغ كداز 61 هللادہع ندمس هدهع
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 نیوز وز هدا كدا ز نب اوز را یب روشنم كهف وكت لا |

 یسید کب ویق ماقم م اقرب نب رر ہدمرصب دایز نیا هک نسررویب نامرفو |
 یک یکیدلیب هنساسطا كنم تف شنآو و هری سوک لاغتسا هب هفوک |

 یدزایهمان هدا ز ن هللا دبع بوروک نسسم ییآروب دن زب هروک كرادت ||

 هک ر اشع ا مالعا یداک بوتکم هرب ندع رتسو د ضد که رزوا لاومو 1

 ز هسوک ضب ن دەق وک لها ط اییغرت كناو ۳ ده هذوک لیهعن بس ۱

 ن“ هوا فقاو هننوعحم كب وتکموب نوح راشعا تعب هسح ماما

 | ن سو م دنوط ینازرا اکس یتا كلرادد لوا هکتسهلوا هجوتم هیهفوک |
 ِ رخ انالب و ب وا وب بوارا یک لیګ شعا علاض یس هک نولا لیعع

 | دذعرب چیه ن دنس هدیابوب هکلب نیش و نسهردنوکاکب بوسک شاب |ا
 | ققوتو ربخأت بورتسوک لرجت هدتعاطا ك ماوب هکر دکر کز وا لوبقم ||
  نوعللوا . دق دلوا لصاو ههللادبعیب وتکم كد زب نس هیمروکز اج ||
 هرمصب نیسح ماما ه داشالواویداوا لوغشم هکر ادت یرفسهفوک 1

 دسبق نم فثحاو دعم“ نن كلام نالوا ندتفراعو هاشم كتسیلاها |

 بوزاب راب ونکم هځهلا نب سیقو هورع نب دوحسو هدوراج نب ر ذنمو |
 ی رس هکیدیا هدنوعضموب راب وتکم لوا یدیشهر د نوک هلرءالغمان نالس |
 نک هسردیاتباجارک ان ردیا توعد تاقتاق هنسایحا یلاع«تعاماقح |

 || هکیدیاوبیتوعصم كراب وتکملوا رایدتارلیضعب و رسولو لوب ورغوط |
 ٩ ر هدنا هجون هفرطاوارل لوا م د عیش ےب هکر دکر ک مدنک هنناج هفوک ی |ا

 ۱ یرلب وتکمكنيسح ماما نوح ردرلتحر) وا عع هد هفوک قارع ہا س ارز

 | ىسەدنساقخاو ےک كرلب وتکم لوایسی رب رهیدشرپا هتسیاها ءرصب ||

 ۲ هللوا ی داماد كراداب ز ی هل دیعرک دوراحن رذتمالا رلید-ا عیب

 هر هرص) كنيس> دانز 1 هللا دیعو یدلبا یس هنس اشفا بویا احا

 را ّصحا ها بول ول یا ات یدرویب هدقدلوا ففاو هنک داکللوسر

 ِ ی رلعمآ كفارشا ییدروتک ب کم هلا دیعوو دعو هللا دع ریدشا

 هن راض عسا كنفارشا هرصب هللادع نوک یسریا یدتلب وس ررب رر

 ىدا بو دا باطخ رلنا هدک دابا عج هتساخ نس هلج نود نامرق

 3 هتسالاهاهرمصب ریتم نتوعد تعی ه ودل الم ندنف رط نیس

 هدازب روخوتسایس ع یلغواكدابز نوک رسزولیبزرسو شمروتآ رابوتکم
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 هناکب وت # رد ناشذد رادنوک سپ (تب) مردنا تعبات هع ردپ
 اکب یروشنم كنتلاا هفوک هدلاح یکیدمشو # رسد شناوخحم شناوخ
 راسو لیقع ن سم بوراو 4 هفوک هکر دش هرو ك زب و ردشاک

 هفوک نب راب بودا لاثتما هنب یعا كدیزب نب و مالبا لق یسح فعیش
 مع ها رم ر دک رک كرکم سوف هفیلخ هع رب یتاغع مشادنرقو لاحترا هتفرط
 دوك زواح ندسنامرف كلا رهرونک ه رب یعاطاو تءرح

 تغلاو ییغیدراقیح قانا ن ن دتعباسم داح لک ندرس رکازس

 داکعا تسایس یپ ودنک ن 2 ر مو دیسشدا یف دلوا كلاس هنس ەق رط

 دیعو داب ز نا نوچ ني رکج فت ساس ییناعلعتم عیج هکلب نو ؛ زاموک

 بودی رواد ندننایم دنا یامان یدروی ید ماع نيد د هنو

 هب و یدلوا ناور هنذرط هفوک نوک یسنراو زاید تا هراب يکيا

 یدکی یلهاب سو ی ینادم* كبرشو یدوراجن رذنء ن دننایعا
 هع طور بب رق هرهقوگ رەد هفاسمرمصق نوحو یدروتوک هل هلا

 بورغ ن وک ی دلبا ففوت ك د هيدا بورغ نوک هم دک دشرا
 هن شاب و بولوا راوس ههود هلعالغرپ مدعم ن دنها.س هرکصندکد تا
 كئسح ماما هدانا لوانوجیدلوا لاد هب هفوک ر هش بولا ص ناسایط

 قلخ هفوک یدیشاو عویش ه دنحما ناخ یرمخ یهجوت هندرط هفوک

 كيابح يه بو دبانط ردشسح مامابوروک هدنئیهلوا ىدا ز نه اچ

 هدست توا بوکس دا زنا رلیدب د مدعم ريخ تەد هللا لوسر ناب

 تقولواو یداک هنسوبق هرامالا مصق بوروس با لا و یدلبوس زوس
 نام ار ز یدروک ولغاب سو3 یارس یدیآ هګ ددم ن دیزام وسذاب

 ی دیشیبح هنتسوا ماط یدنک بولا. نسو ہ3 یارس رش نا

 ن دنرزواماط ر دن. ماماناک هکردت | نط یدروک تکو ث لوا نوح

 دز, هک هراپ و هنتفو نودوریک هللا لوسسر نبااب ی دعا بورغاچ
 مل هر وک نی رایان رویپ لوزت هل زمر خار, ر داکد یج رب واکس یرھشوب
 دنزرف هکیدبا لر د بودبا مش هنامعن قخ هفوکر ولوا رج هبل لاوحا

 یدتیا بوروا را هرعنورگ نب سم نس زامجا ی یپاق نوت بالا لوسر
 ندنشاب قف اذه لوا س ردداز ن هنناد به رداکد + نییبح ناک و

 دان ز نا كلا قلخ یدایوس را زوس حاقرب ی ا هیچ ییاسلیط
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 راد دنک بولیغ اط ندنس وبف هرامالا رصد ندن رلفوخ نزا یغیدلوا

 || یدلوا لزانءیصقدایز نیاورایدجآ یتسوبق لرصقات یدرویب نابلو
 ههجاومو یدابامج یوق فارشاب وراو هعءاج دحج ۵ نوک یس ربا
 بور و را ه دعو بوخ ههلخو یدوف وا ین رود یا اا هف وک ندنر

 "ه دعاو بودا ید تیعج رب نوک یسارا ی دلبا راو دیما ن دیدنک

 : نی سعاما یدنوفروق ما ی هذ وک لهاو ی د رتسوک دي 3 هد دهن

 فوخ هنلکوک هدقدلوا رادربخ ن ن دیک داک هیون وت داب ز نا ل

 ن یاھ بوعیج ن دن ارس "لرانهدق دل وا هک یدلوا یو" سه عع

 هوس

 كن هفوک ن“ رعد مهد رهو نب یناهیایدتا و یداکه ن ارس كنءورع

 نس هیلفاص یب نون رش نعهد بو دب | تاج اکبات مد دص نسرولبب ت ےل

 | ەدەناخوب ویدلمابترت هناخزب هدنم یدک نویس بوش لو ه |

 ؛هزایشآ نم مشح رظنع قاور ( تب ) یدیدروطوا هلتمالسو تداعس
 1 ى“ هعی شكئس> مارا هکنوح 7 "هناخ هناخ هک هل مدق وان مرک اب

 | هرات زا وسرایدلیا تراب زیلسم واک هورک هکر لیدلی نغیدلوا هدف كاسم

 : E EE EERE ونا ود هع

 | هلظ الغ ن اعا ین نایب و دهع یسض ب و دا رلیع تع اج لواو
 | زارف رس هلتعب كنتسح مام ارا هداب ز ندکیب یعرکبات رای دلیق دک وم
 مس هدا ز زبااها یداوا مود رهو دید ۰ه دنرتفد تهر یسماسا لراناورل داوا

 | یتخددلوا هدف كلسم یدلبا یعس هک ردقاواو یدنا هدنملط تالرفعنا

 5 لفغم ن دنروق ی دء ك بو دا ریبن هلرحرب رخآ ىدە هنب دیا مولع#

 | هکیدتاو یدر و مهرد كيب هنلا كهالغرب ۳ هب زور هدتاوررپ و مان
 ۱ ندهشاطلوا ی دنک نودناطالتخا هرس هوس كننسح یلغوا ب بار وا

 مدنس هرءهز یرالوفو یراتسود كنيلع نب نیسح هکتارتس وک
 كر ابعات یکیر وتوک هنا کاج كنایب مد روتک نوا را دقمرب ن وح ا

 هداهج تالآیغلبم وبات مدا میلست هللا یدنک یغلبموب بو روک ینیرادید
 عو نوچ ونس هب د هیلبا كنح هی ایرانمسد تس لها بودا فرص

 یساروتک رح کب ندنا هلوا كم واعد ی اکم كسم بودا راک رد

 لمع یدید مر الیق داش هلا رلت اعر عاونا یدک وک كنس و دا

 هکیدتا رکفت و ی دلک هه اح رسم ب ودا صبق یر وب نم غلبم

 شود دص ر ی رظذ ها صاب هاکات هدا ع ورش ندز وه هشیا و
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 عوضخ هدزاشورالیقزا ؛بویمروط شوک رهماج هزیکاپ و ضایب هکیداوا ۱
 رلعبش هکی دلیق هش دنا لقعم ردا تیاعر هدایز هنعسارم عوئخو |

 | صختوبابلاغ رردیا عوشخو عوضخ هدابز ه دزانورریک زهماج صابب
 ۱ صخ لواا یدتافق وت نامز رفا و بود هلوا ند اظ لوا ۱

 هزوسو یدرو مالس توراو هثئاف كلا لععم سد یدلوا عراف ندزاع

 | ع یشک رب ن دنشالو ماشن نوسلوا راثن اکس ماج یدنبا بودیا زاغآ ||
 | تبع كنرلتسود كرلناو كس لها بودا تن عضو اکب یلاعت نح ) ا

 || تولک ردمسشعارذن مهرد كيب نو ی دلبا اقلا هل مب قی رلتدومو |
 | اخ ن دشناح نیسسح ماماو نیلاعلا بر لوسر هدندروت هدرهشو |

 | فطا مدلك ه رهشوب نوجا كا میلست « دنقلود ندبا لافتشاهئوعد |
 | یدنک بوراو نسهلوا لبلد اکب هنناکم كند اعس بحاص لوا بودا |[
  ردقو هفیاکن یب انعم وب یدنیا صح لوا مدیا یلسناکا یلاموب هللا ||
 | لقعم كدتا رارمسا فشكو راتخاو نيبعت ن دهن ىنب « دنع كفلخ |

 ۱ روطخ هد رط اخو مد روک ح الصو رخ ا هدک درسا لس یدتسا :

 | لد هداسد ره لوا سد نسلوا ندنرلحم لو سر تاب لها هکی دا

 | مان منب و م دنراتسود تبب لها نیر دلکداطخ كنظیدتا تنیط كاب |
 تا ی رسول ۳ هکتا ناب ودهع هژاعم یا د> لک رد هج” وعن سم

 هکیدتبا هظاغم ناعا لقعم هدب تلالد هکر دوصعم سات نس هيا شافه هسک

 تیکراو نس نوکوب یدتا هجسوع نب بس معا شاف هر دسوگ یرسسول
 هلععم نس هل اخو مابا هت وود بحاص سان لک هم هناخ مبنی راب

 هلیعم بوراو هنسهزاخ كله “وع نی لقعم نوک یسلرا یدرنس
 رب رقت هلبسم لاح نروص هج” وع نارلیدراو هنسلح كالي نی سم
 یدو هدنک وا كم سم یراشردلوا نوشود هنغابا للتسم لقءهو یدلبا

 فب رش فحعع سد مر و نیعاکا تك | فعع۶یدتا سم
 تعب و یدتا نيم ممددعم دکمعا شاف یرمسوب لدعم راد ر وتک

 ناعکاو یدتلکا هدنس هناخ كد اه لد هماشخا نوک لواو یدتا

 ندارا لواو یدتا لیصح فوقوو عالطا هبن ره لاک هنلاوحا كل هعیش
 عیجج ىدا ز ناو یداک هاتمدخ كدا ز نا یرغ وط بواوا هریشط

 هحراخ تن اسا نوک یسنربا یدلیق رادرمخ ندهعیش تالاحو راوطا
 هکندروص ندرانا دا ز نا رلیدراو هنا لدا ز نا تعشا ن دو

 < ییاه ل



 قل را داوو مرو هنلا كنصخ یی یک نیاید ناماهکرولوازناج هجن |

IN # 

 ج اقرب راد عار لنا نب ن روک ییا هر دنوک اقرب رد هدست یاه
 شلوا هحوبا م د:شا نب ی دتا دا ز نا رد هتسح ورب روک

 | مزب هک رولوا عام هنس هناکا اب شعا رروطوا « دسنک وا یسوقو |

 ل هراوزپ رلیدشا رلثاوا هدساحم رقاتشم هتب رادید كنا زب و راک م نعمل ج |

 | هغاابم ب وراو هنناق یناسه رانا  هردن وک هزکسلحم بودا را وس یا ||
 یاهربدر وتک هلع كدا زنا بودیاراوس 4ا یا هلحاطاو 1

 | هجلق مب ندقف ان وب ناراب یا ی دبا ی دش ربا نیش هبا رس نوچ
 بودا یس هنکسد ینا اعاو ثعشا ن دع یدل وا یراط فور

 "| هب یار رد یل اسهرایدید ردندیناسفن سا وس و رادماو هل وقم و
 | داز نا ی دراو هتسلحم اداژ نیا هلبارل هریک یکیا لوا بو رو اضر

 ۱ عقاو هن ربمالا اهبا ی دشا یی اه یدل وس راز وس "رها 1 انک جاری اکا

 | كوب ندن و ی دتا د از نا نشراب وس رل زوس یک كلوب دکی دلوا

 | دنا كمرح یدک ییبعع ن لسم نس هکر واوا روس م هج هءقاو ||

 1 لوا ن نسو نس هروتک هتعب هب لعن نیس یهرشک دلع وک

 ! هللاو یتاه مال وا لفاغ ندک رک د و دیک كئس نب هگنسم هد ر وصت

 ِ یدتا توروتک هش روّط> ییقعم دا زنا یدلک ه راکنا ماعم ولد

 | ندنهج لواشعا سوساج لعق» هکیدلبیناه نسبهرولیب یصتعشوب |
 | هکنوعفح ادخ ربما یا یدتبا بول وا رهاظ هدنهجو كلا یرثا لاعفتا

 مدلوا یعاسو بلاط هشادحا هتف و مدعا توعد هلزبع نی :

 | بلط ناماو یدلیا هناغتماو الا بواک هم هناخ مب هکر سم نا
 ۱ هداه“ ی دم هدرا دیءاانو در یتا بواوا علام ایح ید اکب یدلیا |[

 | یا و زا ه دقدراو همهناخ تعاسوب نامش هکن ردیا نیع |

 ٠ ندع اقم نس تاهیه تاهیهیدتا داب ز یا عهدنا حج ارخا ندلربم |

 | یدتا ییاه نس هی ےل اکب یلیقع نب )سم ہک ات نسرح هدیکه شط |
 ۱ هدتش رط و تعب رش نیبآ لکد یکدبا نک ره یی جنب تاکیدید لوا |!

 || قداص قثاع تفص ( تس ) ق فرط ر نس هدعاق ناعو دهع و

 ْ نیاهک دنجره* 9 ر ن 5 رس زا ا شرک هک * تا تعيق !

 | هک راب دشلب وس زوس هدناب وب یرلعدن نالوا هداج لوا و داز
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 هداب زر نا هجراخ تش اماما رایدلیف سو یییاه سب ی دال و
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 هلک زوس كنس یی یناه نعد ینو زب سکانرادغ یایدتابو دا باطخ

 ه دکد لک هکب روضح كلدنا شل وس رازو تس بوخت ام دم لدیشمرونک
 ا هکردناوصات لعوب دتباد دهن هالتق بولیف سوبع یناولیاذت رفع |

 ردعل وا یامماا۶ ید روس بواک هصع دانزننا یدل وا رداص ندئس

 باطیب یتاتسه سپ ی دل وا س وأم ند ای> هک رلیدکو دو رابد روا
 ی دا یناه م هررد-ش ربا کس کدوم رب یناه یا یدشا بودنا

 هدایز یمکن اج یدنک یدستاد بز يا ( نومجاریلاانا و هل انا )
 هس ر واوا ی د عاج كم ی دتا یی اھ هسح ول نسروش

 هن ن دن كدندا مولعم یی کم لاسء رها یا نکل نوساوا اد نپسم

 هکیروض> بوا ون نام هسا هدو ردن وک ییرلمدآ ی دنک نسرتسا

 یی دم مدل وب هدک هناخ كنس یلسم نب یدتنا دانز نا رانوسروتک
 یدنک اب م رب رايج رکج ندک وله كنس یلسمنب نوععح ادخهدلاح
 ید روب س نسرروتک هع روطح یس او نسردیا ادق هل س یک

 یال ن کا كرادند نم وم لول و را دروتک نیب ابععو هاب زات

 دج و ی دیشمک لب ز وفطشک ندر كلا « دنلاح ل واو رابدب وص
 هلو یدنا یه یا هم ل سو هے ےل یلامت هللا لص اغط صلا

 هنیباقع یب هراعب رب لوا یدیشلوا هدسنتهدخ كناضت رم ىلع رات دم

 ندیادعوب ام رونک یس یناهیا ید تا داز نا هرکصادنا راز دکح ۱

 میچچ اکب رکا نوعصت> ادخ یدتبا بور و باوج یناهنس هلوا صالخ
 هژوا ددو یه ۳ سم هک وب لاحو نیس هدا ییدشا كرلش وهع

 كنادخ یا ردقوب ماعا كمرب و اکس یلسم نوریدااق ندنر_ یگدق

 مس و هیلع امد هللا یلص لر هکنوکلوا ادا هکنسمرایب نس قعد

 هنس هشاهس تاو الب ردزرشهوق مدق هنس رط بح كتيب لها |ا

 . هصالخا قبط نوچما كا راثنهنب رابابک اخ كرانا یزعرفناجو ردزمشجآ |/
 یوکر سر # میشارفا یەک یزور ۲۶ یا وسرام ( تب ) ردزشموو

 زویسل هب ینارولرپ لواات یدرویدا ز نا * میتشا ددو> تن لوا ےج ١

 یا رلنالوا هدساحم لوا یداوا شوهب بوک ندودنکراددروا هنابزات ||
 یدلوالصاو هقح تجز ینافربب لوا مدن:هماما رابدراتروق بودیااجر
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 قاب وب بوشتلبا هے ر رازاب تموم لوا هک ردلوا یخد تیاورربو)
 هاو كل ط رادع لوا شا لاو راب دتا ارادرب یقیددسحو رل:دروا

 یداک هکر ح بضع قرع ی دشرا جسم رمخود نوح اما رلددروتک

 صا هنابحا توردنوک ها جرش یضاق ین رالغوا یکیا لاسخاینو
 یدلوا اد متسمو لکم د ر بیرق هکیب رک: را هلوا عجج هکیدتا
 هرامالا صفو رابدخک هحمباکر كلا تعاج لوا تواوا راو س لس

 هلتءاجر نالوا هدا ند هف و قارما داب زناراددلوا هجوم هاج

 نصح», دهرامالارصق للا هفناطر نالوا ندنرکشاو ندنرلهز ال ودنکو
 كنج نیش رفلا نیب بود هطاحا یرمصق هلبا یرکشل و دندک م سهرایداوا

 بوقروق داب ز نیا راهدبا بارخ بوق یرصق هکیدلاق زا یدلوا مقاو
 كلم نوعسیح هث رزوا یماط لرمصف ینارشا هفوک ہکیدتا صا

 رشو تعشا نیدحو ناه ش ن رٹ کن ا سہ راهدوفروق تب رکشا

 هلبا داب زاوا رشک نا رلید مج هثب رزوا یماط كرمصق نشول ایذ

 نبا ربعاو روب هاک یرکشل ماش هتشا یدع هرس یاو رلیفوک یا یدشسا

 ماشرکشازک هسرواوا مد تبانهدهب راع وب یک كن وب رک |هکیدتانیءداب ز

 کد را راک هاک یرکب را اک ی لس هدک دا لیصح رادتفاودنک نوشرا

 هفوک لها یا هسیلبا تب وقع هنب رب کی رامطاح ی کو راباتو هشیرپ
 ی رزوسوب رلرفوکن کیدیا تد ره هزکلایعو دالواو هزکیرا فن ودنک
 یدلوا یلوتسم یوق تدیهو مظع فو هن رلاک وک هدنراک دتا عامسا

 ندلوسرو ادخ بوئوط ییسر قاافو یب ء؟ش هث راءدق تداع سپ

 یلسم هلبارلتیع عاوناو شماغا نام و دهعو رایدعاابحو مرش
 رادد وداهنت ییمع ی مس بودیا هج وت هن رلل ریه یدنک ېک شر دلانا

 هدستمرخ نامه یوایغاط یس لا هکید-ثماعا تورتات زرق
 دا هسک هدانز ندرت نوا ه دت اورر و ه دا ز ندرفن زو توا

 یزام سه یدربکه دج نوع ا ادا یزاغو یدنود وزا سم ن

 نارمح )سەب ولوا ادم انو د وان ید تعا جل وا هیچ ند رسم ولیف

 هثاعم راد هنو و مردیا هدهاشم هکر د روص هنوب یدتاویدلاق

 هم دد یناافویب و رايدر, وجزوب ن دز, هکیداوا هت هابحا اب مروروک
 ن دنشور قلورغواطرا بفو مدرد یا رل.درک هافجو ر دغ ین رط

 < عباد # هک ۱۷ #۶



 ی ۱۳۰ #%

 روفنو لولم هلا ندک و لس هافووره م قد رطو رتعا رود ,هلح مزو

 3 دانکی« یافویب رخ اردناو ۷ دنکی«یاءدوخ لواردا (تش )رلشعا

 3 دک ییانشآ نا ارج س # ی ناخ ی رد دندرآ نیساح نوح

 یدلوا نع قمعچ هرشط ندرهش نولوا راوس سه لیپ
 هجو ۵ اح هن دیس اهدا یدشا بولوا قالماک ا ف:حا ندیعس هاک ات

 تم اقا هدر وات ن ما قن رشط ندرمش ی دتا سم ندرمساقهروب

 راه ز یدتا دوس یو ادب تعاجر ندنایحا تډ لها هک هلو ا مدنا

 ه دنرز وا لو یرلیهدآ دان ز نیا ردرلشمعاب یی راو در اص> هلج هک هک

 یا لک هعاب یدتبا دیعس م هدیا هاب یدشا بسم ژرارا یس توروئوا

 توردشا ند بک میل سر ر ہ دا طفح یس هکهروتوک هر ر

 زدا,هع ل لس ینکو یدتاو یدتلبا هنس هناخ كرثک ن دج هدا

 بودا سو ییعدقو یدشود هئغابا كاس* یوقیح هرمشط راک ن رې

 زو اکب هک ردن داعس هنو و رد شەر و لا اکب هکر د-:اود هو یدتا

 شر وعک هم رج م: یرا وک رب زن هر ن ا رد شیره بم هک

 ۱۶۱2۶ یار ۲ ناحراره # تمع AEs تقوا بش دو کیه )

 هاسرود نمرسزا دابم # هنا مرکز ا نهرب تدق ورسدنکف # تمدقره

 ناکا هدام بوخرب بویق هنس ناخ یل سهر ک نب د سد ## تمرک

 یدتا ناه بوی ه-بهز ر زر یتا هکر داوا تاناور حدا یدلبا

 یدلاخ یلغوا ودنکداب ز نا راددردشرا هداب زنا یزرسو رازامعو

 بونارا یا مع را هرونک بوئوط یرشک ندان ی دردنوک هل-نعاجر
 هلع اجر دلاخ را « دیا راض>ا هش ر وضح هسیار رولو یم

 راب دتا هطاحا یتفارطا یس هناخ كر اک نا بواک ن زوسکا

 ھات اف داز نیا یس ابا بور ونک N یا ک ن دڅو

aلوغ م هنصقو ست كلرغع نب سم یس دن  

 یرظ) لدا زنا نوحاما یدا و یدارا یلسهرک دنح ره اما یداوا

 اکا رثک نب دج یدشاب هش داش ته ةسیدلوا شود هریک ن ی

 هلا هرهز هاکب نس هکمرویم هل نب داب ز نا یا ی دا ب و رفیح

 ندعهشوکرب كس رهش هد وک هاکان نکا هدزوسود رنا نس ردنا تشافس

 یلصا كناو یدلبا روهظبرمع یانروس یادصو یب رح سوک زاوآ

 < لوا #

 دم

oe 

 س



+ ۱۳۱ $ 

 كدا زنبا نوج ی دا قوج قق یس هلبفو مود كرد ندم هکیدا لوا |

 هک نواب ونلح الس یس هل جراد وط کیدا ذخا یاغواو ی رکن ید

 یدلحا یزو ماعیاغوغو را دن اه> ود هنر رمصق لدا ا زقل الخ به ر و

 لرصد ناغواو یرشک ن زیدان یدروب قعلوا ك ید "یراک كداب ز نب نزا

 نیا هکیدبا لوا لاح كتعاج لواو را درس وک هدلخ بورا يح ے:ءاط

 رلردکحلا ندکتج راد روک هدناب-یرانا نوح هلواش۶ !لتفیرلنادانز |
 هرشطیدنکب ویق هدشاب دان ژنیا نلغوا هکیدلوا تزاما هرکی دو
 یدردنود ورک قلخ نوقیج ہر شطر لک ن دم هر و نیک هفاخو هیج

 یعرخ نایلس هک لوا سب یدلاربخ ندنلام كس نودیک نلرو
 نیدمحراهسوگ هجا ید ندنراس:رهفوکو اقروو ه دبع یبا نب راتو

 ندهرامالارصقیکلغوا ن راب یسواوا ندیارلید-ا بواک داف ك ۵ک

 بودنا رود یی را هل يبق برع هرشط ند هفوکو ل.دنا قافتا بوراقیچ
 كررمض> لوا توراو هەر اح ماماو هدا ادب میظعرگشلر

 مدیا یس هدد رل: د نويل غاب هرا>نامه یداهء> او دح رک هل.دافنا

 لوا هک روک [E یهلا یاصق رلد دتا قاشا هه رزوا روسوب ی” هلچ

 هقیحندءاش هار کشا كب نوا لیفط نب ماع هداتقو یسابص لزوصک
 راهظتساو تو 8 دکل رکشالوا دان ر نا یدل وا قحن هدا "ر نبا بواک

 تودا ل هثن رلم زا یدنک شک نیایدتا بلط یرنک ید بوأوت

 یو كياو یدلبا ه> و هنس وو هرامامصق و ی در دالح الس یش هلج

 را دنا هطاحا.یتفارطا لرمصق بوراورادبا را كم قرق ہلا ماع یاغوغ

 رثک نيد یایدتا دان ز نبا بوراو هنساح لدا ز نبا رشک نبدحو

 رثک نبدمش یم اج تالیععنب لس هس ود نسروس هداژ یب یکناج ودنک

 یناج كسم ىلا ق> ذلک هژوا فرح هس ن داز ی یا یدتا

 تکیارسرا كي زوڌوا ةا نوسلوا | رو هنناح ا ماج + هانا ظوح

 اکب یلسءرکا هکیدتا نیع هتناج دز دا ز نبا رد راشءاشوق یفارطا

 یدنار د کک ند 2 رار دبا ادج و با كوا رغ ےل

 دا ز نا نس هرب وف لیقر ن دعا من ب هکردک دح هل كنس هناح رثایااب

 رب 7 AA اود لوا یدرروط ت تاودر هدئناب بواوا لءفسندزووب



 % ۱۳۲ Xهک ۱
 تل ن ت ل ا اا ا تا

 | د ا اا یرباکا وفول نالو م ديباج ی دابا

 یم سام دق مو راقا ناق ندنشاب هکیدروک رنک نبا زلیدرافیج هرمشط یناو
 نامه رروط هدارا لوا هکیدروک یس وس اج لقع ندا رب ء دابز نیا
 || دلب كرادغ لوا بولا بوکح يعلق نالوا هدالب تلد»+ بود ازوا لا
  ۱هدهاشمیاحوب نوچ داب زنا یدایاهراب یکیایپک رایخ هکیدروا مییاقرب
 كصذعو یدتسا هش رلمالغ بولاق هءانا ندرزوا ى یدو

 بوکج میاد لاو رلیدتا موڪ هن رز وارشک نا رلءالغ كروای وب

 || یدشود بوک هناور داش یغابارخآ یا هپ د یک نوا ندرامالغ |
 | نا راب دتا د-یهش یراوکرزب لوا بوش ود هن رزوا كنارلم الع

 | یدنرکس هنسورق رصف ب وکچ جلف یدروک یلاح وب هکیلغوا كريثک
 اعهصعاا ید رد وک هم دع هصرع ب وروا ها یدلک ےک هدک واو

 یکاروالد لوا كیا ندن"دو نسود تور و ییداد تعاثءو تعا“

 تسد# داهذ درب تسد مسر ناهجات ( تدب) رایدوقوا نی رفا رلنر وک |

 ی یشک رفن یمرکی هعسد را هن سوق رصقات * دادرادن نی ج یدرب |[

 یاب كل همت هک دروا هروب مالضرب ندندرا اکا ی دلیق رمسی

 ضصباق ید مش ن اج تعبدو ناوج لوا وهج ءرمشط ن دنس هئس

 بواک هلاغفو شور نزو د رم ند دمقا وب ی دلیا ماست هحاو رالا

 هدهرشط كرشک ن دعو رابدلکود هرمشط قلخ نالوا هدنحمایارمس

 نارملاد نوخز ( تبب ) راب دلشاب ه هللاةمو كنج هليا یرکشا ن الوا
 هلا رماد قلخ هف وک هايس دشا وهو ځ رس هتشک نیم ز#* هاسد رکو

 رلیدااق ن اربح ن دنشبنج ك رلنا ماش رکشل هک راب دنا یعس هد هبت مهرب

 هک یدتارماردنو ګا لغواو رشک نیا یراکنج كرلناهک,دروک دا ز نا

 لوا رليف وک رلیدنا هثادیم كنج بودا ادج ند رل ین رلشاب كرلتاات

 ناشی رپ یسیرب ره ب وکچ لا ندکنج كج روک یب ارس لرورسیکیا

 یلغوا یسعیدک ندشیا شيا هکیدروکر اتع رلیدلوا ادیانو د وبانو
 دیزب ینب یخدیعارخ نایلسو یدتک هئس هل رق دهس نب بولوا راوس هلا |

 ۱ یدنفص هنس هلع ے رم یطاق ف اعم نب ءاقروو یدلیااصلا هنس هلع

 نا لیعع ن لسه نوچ اما یدیفوح تد لها هعیش هد هلع لوا ار ز

 بولوا نو نحو لولم هدا ز یدتشا نرلفدلوادیهش كناغواو رشک

 چ هک # ۱



 # ۱۳۳ و

 | راص> بوقیج هرشط ندنس هناخ كناو بو وا راوس هدنتف و هک
 | تسار هثن رکشا لدا ز نیا هدقلارا لواو یدل وا ناور هتف رط یسویف

 رلپدروک یلصمءاکا یدرار دا باط یلسورلبدیاراكيب یکیارلنا هکیدلک
 ندنس هلق هرارف نبی دتا لسم نسو نس هکیدتبا لاوسیسب , ندرلنا

 یدتا ةا لوا مدیک a هلو یدنک نوفیج ندرهغول ہکمرلید ےدشکر ب

 : فیس ےل اخ كعع رەكنوج یدنود ورک مهرداکد فالو سوپ نودورک

 | هللا ولا زو یکیا هدشاندلاخ ییغوا كدا ز نا هکیدروک یدشرپا

 مزاح ډار ءوا هب ساک و , بو ود ورک ن دو رط لواورار ر وطهدنا

 || سم ید رار روط ء دا را ل وا هلبا راوخت وخ درم رفن كيب یکیا یاش
 | لواو یدتبا هج وت هتف رط یرازابز رکود بوک ندارا لوا هنارماد
 E ساب 5 یدیساوا نور اع بودا عولطرع ےک تاع

 E ا حلف عص و هدالا هرن شلواراوس هن 1یرع 3 هه وک

 || یت امالع تعنحو تراماو رهاظ هدنا یراثآتکوشو توطس هدننکا
 روطخ هن رطاخ لزاپسان رها و جال ن دفا ہد كا

 یشک وب هکب دا

 نامت بولک ها یلغوا كداب نیا لاطا ردلیفع نی لسم الا ردلکد

 یهجوتو یدتک هن رازاب رارکلود مروک یل -۶ نب ریمایا یدتیا هبجاح
 اس یونس ها ور نا سیدنا هن سوء هرسصب

 | یدرشیاح هنن آ بوئیا ن دنتآ كج روکیراراوس ل وا ب وقاب هنیدرا
 : هداب ید سم یدل وا ناور یرعوط ر:طعا عراش كل را زا ل وا نا

 هب هرشط ند هل لوا هکید ردبا نطو یدنک یرغرط هر هل رب تولوا

 مدام ی دبا زاتیچ لو هرمشط ند هلت لوا هک وا اح راعیح ل وب

 هدنس هشوکر ب بوریک هنا رسم لوا بول وب دج“ نارخ رب لس
 ۲ راح ال توش ود هع لب كسم نام ن وحاما ی دروتوا

 جاع تمفاع ی دلبر بخ ر نداسمیوا و یت آہ دارا لوا یدنک كد هنس هلع

 یدایامالعایلاح تر وص بور وتک هنروصح لدازیاوی دلایئآ بوااق

 هکیدتبا ادرلددانموریدتیا هظفاحم یب رویقراص> ات ی دتا ماداب زنا

 ندرلن دیب هوا غ هک هل ر و لامر داوا اکا هرونک ی درب كاسم هکیک ره

 هشوکب هشوک یلسبود اوب وك یک رلبلک هلیعبط ایند هفیح تعاج ین

 اشخابودیا افتخانسوصو جآہ دد“ لوا سهرلیدلو | لوغشم هغمارا



 یدتناهب ودنک یدنکو ید اراب یکح هدیک هد فو ی دقیح هر ط هدو داوا

 هک ۱۳۹ $

 كاسح ماما ترموح و مران ر ڪڪ ٠ دعا رلز مد هک رد یا

 ملب وسیعورددرداکامدرب هکر او مرحرب هل مرا رو هتک رس هلفارفا

 همانمصرک راو مکس رب هو میلک ایمورخ باق هظدرب هاکنا هکر او مدمر هنو

 تح ماد هک راو مقیفرو راب ر هلو مردنوک هدسح ماماهاکنا یک انزوس
 هکر دص اق ه ( تب ) مریدلب هثتسح مامادان تالو هاک راب هاکنا یماحا

 یر عا هداتف * درب زاید نادب ییالس هکر هن # در راد زب یاب

 هتشک سس لس # درب را یره شد یب رعز دص هک * تسون یراب بب رغ

 وق لوا بود ربا هب ویقرب هاکات بواوا ناور هلو رب هدا لوا ناربحو
 هللا رکذ دکورکح میس شءروطوا هکیدروک تروع دحوقرپ هتک وا

 هدهآ وب بور و مالسساکا لس یدیا هعوط یدآ كتروع لوا راب وس
 ن عا لوبق نوح یدسا هعوط یدید نسم ردنا لو هل رفاسم ت

 بانصلاع لوا یدرونک وص ق وغوص هساکر و یدتک لاطایف سپ
 رردبا بلط ییودنک رلرشک كب هج هکیدردبا هشددناو یدعا برولوا

 یدتا هعوط یدرولوا م نوج اما هلوا راتف رک «دن لا لرل قا هک ادا

 یی ردشلوط هلا اغوغو بوشآ .دلاحکب دعس یا كرهش ناوجو یا
 تیک هبارا لوا هسدا لک ندباج هن قلاق ی دعا ن راتروف ندا

 ندرابدو راب می رغو مدان ادناخ فر وزع نب ردام یا یدنبا مس
 و رد( ل( اقم هراو ع ارس هل عاکءهنراو رە 4 مود قارا

 راکب دنحره * یئو یاج هتسخدرد لازیمرد * نطو نم ما هتخاسالب

 بويعا دری رکا * ییموح ملاعب تا "هدز تن * رکن یردشسد وح

 یدتاهعوط هر ور هدننحاکسیاعا هللا هک رد ديما كبارر و رهدک هلاخ
 ها شهروآ ےس ی دتا )سم نشد هل یننفو رال کل: كس

 ین هغلابم هد راب ا هعوط نسرروصهب ندرلب رغ ج اعهح ندرهدز

 ماما ن یدتا بودا زار فشک ه رورضااب سم قع رشا نددح

 هالب هطرو نب بودا قااف و رایفوک ملیعع نب اسم ینا ا

 بوشود هب هغو الاح رایدتلبا هنمالس تع” یی رلناج یدنکو رلیدنآ

 لفاغ ن دنااح كدسح ماما هظدرب هل هلکن و و شمر و نوب هالب

 لیعع ن لسم كا دع وط هراو ه هن لاکا هول وب هکش لب و کد

 هک ییفبداوا ل



4% ۱۳۵ $ 
 | باس تست نو ست ج اد تست ساک یا او نیس نت تست ست تست

 تودود هناا هدک داب نعي داوا
 ےس هاح قاویدلبا رادتعا

 1 فوز واو

 دن اف كنا یتا ورشو تاموءطءیعو داوبو یدترونوا هدعضوم كاب رب

 1 سس ر ف” ر ناو رج بو۶ا بوج ندیارشو ماعط لوا درو

 هنا د صاب تحار یا بودا اص ین: ر زا ٤ نالواڻوو رک ےک برزو د

 بواک ه هناخ یلغوا كتروء لواهدکںک یرادقرب ندههک اما یدوق

 أ هنحات ای دروک روک هاک و راغ. کو رواکرراوه هناخ ید دلوا كس نسانا

 | دراو قو هبهناخ لوا راو كلاح بچ هصآ وب كس ردام یا یدتا

 مارا ییغوالوال وفشم هک اح دک نس رد رخ یدتا یمانا كماک

 هک هلط مش لو !امایدتا یسانانس ولان علی هر دص وب هلا هکر دا

 | هیهو یزاروب بودیا نیت یلغوا نس هبا شفا هپه-سیگ یزارو
 راد ک وط رول و تلود لعوا یا دا یا یدلوا كجا راهطا

 تعدخ مسایم هدنتمز الم كلا ر د شاك هه هناخ مزب ليقع ن سم

 اهوا ليج باد نا ءا نح هل. | هلیسو وب و مهرونک هخ ناو یا دو-عو

 یدی-تم و وا ید اسو که و وا تولوا ۳ وهاخ ىلع وا

 ا داو كح ماما یدنا وا توروآ هاو هتن شا و 4 انو

 راناق ندمس و دن < "هدید تو روک a رطاخ یقارفكنساب رفاو دالوا

 || * رک ناشد وخ راکزور را هک كشا یا اب * (تس) ی دحاص
 یاب ر4 مرادب ۴ 4 ۳1 نیش و> رات یاه.بش تیسازا ۳۳ ¥

 | نش وخ راز لاحرب دوخ هکر هد ناه * هب رک نم لاحرب دنک ات

 || یدررو هدنآ ادن یدانع هک هدنفو لوا یدراو هنس و دان ز ناورغوط

 | مهرد كی یکیا اکا هرونک ییربخ یتبدلوا ہ دنقا و یل ٥ هکیآ ره
 . ۳ و رووا نورعم هتاحا 3 احاح كەس ل واو و ولت رو اے5

 هناخو انت یل ازم تواوا قکس# هت ودع هیلقاص هدنل ممینا هک ھشیک رب

 ید لوا یدلبا رر رهن هونا ی داش لاح تروص تبولاص هاد یو

 رگ بواوا مرخو ل دش وخ دان ز نیا ی دردشرا یربخو هدا ز نا

 | زویحوا هعس هلس كثعشا ن دج ندنراکدها رسان یدروم هب یوزر

 | سب ر هرونک بوئوط یلبعع نی لس بوراو هلجو بوشوق مدآ رفن



 هک ۱۳۱ ۴
۱ 

 ی هع را فارطا بوراو هَ زمم لا دو ط هلیعاچ لوا تعشان رع

 هرکفتو دازوا توروتوا « دنرزوا هداصم لس « دنقو لواامارایدتاشوق
 هکر دلب یدشرا یسادص یرلفابا رل ۲ هنعالو هاکان یدنا لوم

 علقو یدیک یی نح الس نو۶ااق هرژوا ع انا رلب راک هد وط ی ودنک 1

 را, دابق هلج تب ونر اکا تعاجج لوا یدقیح ه شط ندهناخ بوکج |ا

 یدلنا مو هب . رزوا كموق لوا یک نالسرا لیمح لیعع ن سم

 ن دج داد زنا یدشر اهدا ز ز نارب>و یدل هید حاقرب ندراناو

 هکمروتک نوتوط صخخدرب هژب ارا زر جوا نس A هه سا

 هکلانوط ۲ نس هی کز دو e هک ردقعط هن ورک هلو مدردنوک

 توعاسا ss ازای دشک و کل اب هلوا رداهب د م سم

 ۱ ل دهر دوک هفت وط ر کیک راو جالحرب ب نس ۵ :دردنوک ب راوج

 هک اخ ا یب یتناق كرزراتیم هلماقتنا ماست هک ردروالدرب میک غم
 یتغاربط هکر ەم هلارا دآرصخ یر هک ر دنکش فصر و رکود |[

 یر و جا ار ی و ۱
 هکیدردنوک ربخ داب ز نا * غيت قرب زاد "رکنا شثآ بآرد * غيم

 كمردشرا لا هاس هل. ایرمض كراما هکر وک هاف ےب دور و ناما کا

 | بودیا باطخ هلس* یدشرپا هثعشا ن دج ربخو نوح ردلکد نک
 مد مدر و ناما کس هااص ەر هکلهم یکسهت ی دشک ۱ یا یدتسا

 تط تا یبا ردوو معاطاو چ اتا هناما 2 یدعا لس لک ۳۳9

 هناقهلناما بودا داما هلو عبو جر هکناح ی دنک سیا یدتا |

 |  ررفاک ردفو دامعا هتاما كلم رف هقسف e یه لک |
 لها مب , کیدا سا-ط هع "رو مب نوچ یک یراذدنآ س س اط هت زو |

 هلج ه رلداا را 5 بود دی ی2ا داوا ن داشطصاا د تاب

 ورک هلکیسرا راچر هدایر هب ودنک نکس ںودیغ اط ی رلناو یدلبا |[

 هل: اج نالوا هیس 4 ثعشا نا یدر و هراود ین-سهقرا بونود

 كاسم ب وید مبلی وسر ور هاسم نب زکیکچ لا ن دک نج هظطرب

 نس ن هعردتا لتف یردذک لس یا ید او یدراو هنسوشراق 1

 رايد ثعش) نیا یا یدقیا اسم مدتا دهم هیهظفاح ندادعارش |
 وه مت هلج رارذتو نس « روت ك هلا ا هلیح کاست ۱

 6# ورک #



* ۱۷ $ 
 )حج س س تم

 یدرب و هقرا هراوبد براک هغې درا وید لوا ځد یدنک و یدردنو دوریگ
 ندقلزس وص هک کی رو وص معارب اکب هگنولوا نوا هلل هکیدتیاو
 هل هر ووص 5ا هک, دغو یس هره ر كس مو مروراوا لاله

 رس هک ردهظع ر اعر و یدتا هتعاج نالوا هعس هل. ثعا نا

 هش رزرآ كلا نس ۹3 نداع> كص ر و رس هاوا یک زویحوا

 كثءشا نا سد ر دقوب هراح یرمغ ن هل هک ز کد دنا هلج ندروغوارپ

 را دارا هلج هرز .ا اسم ہر دحاو دهد یس هلج بو دا ل۴ هلل ا

 هن رزوا كسه ید رار د نارج نا رمکب کا هکصخه"ر ندناها هفوک و
 هریکب هلتمرک لوا ځد بسم یدایا عطق ینغادود تسوا بوت آ ف
 هرن ن دندرا كنا یس ر هرکصندا یدردنوآ معهح توروا در
 رلیصعب رب دنوط ی ه نولوموت دن رزوا قلخ یدروشود بوروا هللا

 بواا ندای د لیسم سو ی دنوط هلاما ینا تە ثا نیا ربا
 لوا 1۵:3  راوا داو شا روک ند رورک تل رور

 هلک د شاب کک :.صهرب نوح یدتا یا هللاد, .۶ن ورگ ی يدار د ( ردعلا

 ماما : اب نه .بعا هلاح ی د ن ی دا لس ردبا دنا قلا

 ید دهها نی د ه رکصادنا مرلغآ 5 .دالواو ل 1 كلاو ھا سج

 و مساتلاو عم طندن-اما نسرحاع ندعاما ےب هکر داوا مروصت

 لواو نس هدا مالعا اکا ی هعقاو ےب بوژاب همانرب هست ماما ما

 م ووو > هيوا رورغم هن راز وس كب هدوک لها هکتس هری دام هدب وکم

 یدتسا وص ګار یدنلوا ذخا لسه نوح ردرلاکد ی دا خو هدهع

 ۴ هدمی2 رانالا ن هس *رک اطوص هرطق نسی دا یاب ورع نب( سم

 نس ید كيادخ یا لدلب وسزرس س وخال ی دتا لسم نس رگا

Eقح نس هدنفو مکیدلب بو کا قح ن ءکع ۶-۵ لوا ك  

 کان بس مدام ےکیدعا | تعاط هتفو ماما ی وكدا س دو از تو کا

 8 ۳ نس هه اب یا یا ِ ی لس ن ی لدیشعا ناصع

 هيلع یلامت هللالص نط صا دح دالوا تعباتم یتایفس وبا لآ تعاطا
 تباهالاو با رط ضا جد هءفدرن لس سا را او و , هرزوا و

 یدو لوا سم رادر وکو ص هلا ح دور هاو كلایدتداوص تودنآ

 نور حدو بوشود هح دو لوا یشدیکیا هک دل ید كما بولا هلا

EE تا 

 هک عبار # < ۱۸
 رد
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 سم رب و مال هرععا هک ريدا رلردتابا هاو كدا ز نیا نوحو یدلوا

Eرواوایس ۰ دن افت كم لس ردکر ؟ هسا لتف ق داز نا هما  

 یدتا دا زنا رد رک مسرب و مالس ق وح ۳ سس | نم ردلوا ی

 واهر داوا ن دال ىدا لس نسا ھه كلها اه و تای> ز رونه نس ۳ 4

 یللیسم م دک در و روتسد داز نیا مدا تبص وارو ی كدا 1

 هنس هشوکر ب لرمصق هاکنا سه یداوا شود هدم ن رع یزوک |

 حد کیس ءان هتسا د نالوا هدیلارا و هلکنسرع یا ىدا تب وراو
IIE ٩۱ 00 ۷ رج 4 yD E 

 یس هرو: ا ر ی او م رود ا س ۳ ندم-سردرا و موصو

 | هدرهشوب هک RE !صو لوا یدتا )م ا لو.دو دهعت رع

 : یک ۳ هرکصذدمم دئاوا لتفردراو مەد مهرد زود ند ضر تھ

  تدصو یکتا نس هدیاادا یجروب لوا ن دنساهب بوتاص یجالسو

 1 تكکندروک تسانمو ل وتعد بولا ندداز کیا ی ۶ دتس>ح و هکر داو ۱

 1 توژاب هعانرپ ھال ماما هک رداوا مدصو یک ا سه درآ نود هژ رب

 ا تكلم الصاو هیعا داعګا هنب رازوس كرلیفوک راه ز ۳ وا

 هک هاب جد كنار الب نلک نویس ا مبات دیهرود هجو هو رط قارع

 هناق دابر نا هلفاقنا هل: یسکیا یدتیا مات یی رانصو )م نوج |

 فدا نا ییراکحوییرتتسو تام دعس نر رعرلردراو |
 1 E E رلوا مدام ھ- ۽ £ ۲م لس یایددادا زن ای دابا

 هل وا هسرلبد هجن ناکوک هدیبلوا زراتح ه دک دسح كو اما رءدا ادا
 هوا نعا دص هز لوا رک ا هک ردلوا يلع ن نیس» هصفامازر هدا

 هوا ر وا وا ضرعتم هنفالخ را ر ڪا زرعآ د-ص اکا یخد زب

 | اماو ) ی دتا دان ز نیا هک رداوا جد تیاور ر و زنم روط كل جد ز
 هر هذ وک تاس دا ز نا هک ردرلذهروتک هدشاور (قمارک الو الف نیا

 نا سا یدرب و راباوج هلو ید له یدلبا رالاوس هد.اب یساک
 ماما یرالغوا یاو هه> و هلل مرک ی نینواارمما بواک هغ دان ز

 یدحاآ رغا هنن رمو بس امه: یلاعد هلل یصر تاب م < ماعاو نسح

 ردک رد كئسو نسنسنالوا كرراواّرصهبضو مش یدتنا هد او نام

 یدد هلل او دع هل او رک ندککیدلپب تورا ورا 5 سوخات ست جدو

 ى دت لسم روا ین و تور هيج ۵ - اا رمصو ی ی دار نا

 ۱ لە هوو تبا و ۳ را حب هاچ هس لد ادا: نا دشف برف را

 یوم مالک وا را هک OL E ORT حک 1

 چ ندمادقا



 هک ۱۳۹ ۶

 هکیص درب ندماش لغابوأو داندزایصع كداب زنا ندزوسویدعوب

 اکا بودا راطحا یدیشهروا ےظعء جنزر هتشاب كرا لس هدکنج هانثا |
 نداسمو هروا نشوب هللا یدک نور اقیح ها رصق یس# هکیدروب 1

 هد اب رصف یس یاش صح“ سلوا شما ینماقتلا كوخار یودیب
 ی داوا لوفشم هرات ساو نکا راح هنءا مه سم یدراهی>

 ی اف كلا ی داوا لو سم نوج یدید ( مکحا مهللا مکحا مهالا ) و

 ن دنا داب زنا یہاک ےل كدا زنا ںورک هنلکش هع” ارم سو شوهدم

 هک :امز لوا ید ا صع لوا ی داوا لاج هلاکښ مکیدتا لاوس

 هايس تاغب یداوا رهاظ صح , دموشراق مب مدتی لثق یس

 هلی-دد یعادوط ه دتاورر و نا هل نا یعاعرب یدنارظلا هب رکو

 ج” « دعرع هکم دقروق ر دقاوا ن دے لوا نن و یدبا شهرا

Eفالح تكکتداع بودا مەي داب ز نایدرغوب مغل درو نیلحم  

 یوق یکاکوکر دقوب هست شاوا یلوتسم اکتس تشه د هلکعا شوارب

 یدروبدازنا هدفدلرا دیهش لسم هک ردوب دلور ) یدد توط

 ندسج را هروا نط ود بو رامعیح ندادز ج د ی یاهات

 ر د دن ریه اشم ےل رھ شوو یاه رم الا هللا لصا ی دتا تعشا

 اکب ریما هک ردلوا نالوا لسمو لوم أم ردقوح یتریشعو اب رقا هدرهشوب

  ندنادنز ی یناه تویعا لوق نسا كلا دان ز نیا هیسلشءاب یتا
 یشاب یییرل هثج كلا هلتسو یدردروا ین وب هدنرازاب نوي بودرافیچ
 كرلثا یدسعا رب ز ن نجرادبعو ی دردسصا ندنرتقابا هعاشا

 یرد ال تنک ناف ( تبب ) ردوب ییاطم یدای وس ت جاقرهدنس هیره
 دان ز نا هکر دلع # لیعع ناو قوسلایف *یناهیا * یرظناف تولاام

 ندا روهظو یدردنوک هنناق دن زب هءاش ین: راشاب كنناهو كسم
 بوتکع هرزوا لاو-نموب اکا دب زب یدلیا مالعا اکا ینب رالاوحا لیصفت

 كضوعو ریظن هکشس هدد نوو لوسبعم ردعلوا هدغاق مب نس هکیدزاب

 راوطاو لاعفا معج ندبا رودص ندو ردلکد روصت» قلو

 مب یانو كرا:سر نوهکنا ردشلوا نس سو یصص هد اق معب

 1 و و و ی ی سی و و سس کل رس ص223

۳۳ 
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 طو یداو نام راو »أه ید ندکع ر ودو و یار تاصاو 1

 ,دکب وتکع ندعروو مهفو لع هدنفح ۵ رالوسر یکیا كکیدءا لارا
 مهردكب ر واهر ره را او قدلو قداطم هعخاو یر هند کفی دژا

 گو هل وشو دردن د تا دور OE بودا اطع

 ماع "او تفد هدابلوا شعا تع زع هنفرط ق ارعییع نب نیسح هکی دل وا

 نس هديا لتقف یکی راک دلیپ داسف امو نس هلرق طوبض» یرللوب بو دبا
 ضرعاکب تعاسب تعاس هسرواوا ر داص هئره ندیلع ن نيسحو

 هیت باب لاو رس

 + هلة لوا بورود هجون هندرط قارع نزد هک كنسح ماما «

 ۹6 روئاوا ناس یییدلوا ملطم هاعشو ق نو ر دغ كفاوآ #

 ج نددفوآ لها بولوا لراب ها ۳۳ تشناه 4 2>ن 1 هکنامز ل وا

 هدس> ماها عمو یداراشاو ۱ رفد 9 ع رر هلا یعم لاح ماماربتا

 ییعبات-د و هلها بدك: هال د ارلا 3ا ظ هکی دیشهزاب .o ما توردنو ؟ تونر

 LE ڭم سانا ناف مدد اف لحر فا رح هساع ةفوکل ها نم

 روز یر یا دور دول قیعح ند( نايس ل ا نم

 یرب قانو ن زمسهلوب یرب قانوف ند زب وس ن الب هموق لوا هسی

 تعیاکب رع كم هرکس نوا ند هفوک لها هک ول لاحو E نکلک مدلوب

 E یرارطاخ كرتا NA هرو> هجو هجاحوب هکر دک رک ردرلٌشعا

 بوک ون و> ردق وب یرالیم الصا هدف رط نایفسلآ و ر رب و ششم هاک ع

 لوس هنک را دز رقس ناسا بودا ید صف یرف-یقارعیدشراهماما

 تویگروک باوص قااوم تکرحو هثعاودصا و تایجا كیاو ی د) وا

 نجرلا دم نی ورع ند هلج لوا رلءداوا ۳ دید دص نعناع و تدا

 یدلا تو ن دکیک هر هفوک یر ح لواهکر دل وا یمونرخما م اس۵ نا

 رلب صعل یدالوا 3 هم یدلیو دک و٥ هلا ق ءاوا نیهار و دا ییساع د» و

 كاع ن هللا دعیربخ یهحوت ه-:درط ف رو كاا نوح رل دتا

 معنا مب یا یدتنا ںواک هتمدخ كيانجوا لیلا لء یدشربا هنعس

 یدتا سابع نا لب یدتا ماما نسشعا تعز ِه هدف رط هفوک دعا

 رایتخا قەد ا م گر اد مر> و ھ4 چ > نرم هو کم هلال وشر ناا

 کک هتک لوا تودنا كلر ی هلن دە و روم )!یلیع دل تان ها

 < و



 ډک ۱4۱ $

 دصو هشسخ ماما كردار یو كرابد لوا كدروک هک.دلک را هب همسان

 رادروا مز هدب كرامه یاناو رثدداباامعلو تراغ ییلاقناو تاولا بولا

 : كرا فوكو هلیف راجعا ریوتکم كنعاج لواو هلوا نکا ندرانا نس

 هدرلئعب وب لکد كرنا دیضف و یدتا نیسح ماما همرو داععأ هلاوقا

 | رلیدتاتعس اکب یک ك نکس نوا هکیداک یب وتکم اکب تالیهع نی بس
 بدلک بوتکم زویکیااکب هلا راتوسر هدابژ ندرفن نوا ندنتلخ هفوکو

 قلخ هفوکر کا یدعا سابع نا ردراثعا سالا یلوصو هسناطوا
 | رلیداوا قرمصتم هتکلع بورافیح هرمشط ند رهش نوروس یی رایلاو

 هکمراقروق هسدارب دالوا قرمصتم هتکلع رکاو رروب هحوت هق رطا وا هسا

 || ریز نیا هرهصا دنا را هیعا ترصد اکس هدکنج لوا بواوا مقاو كنحر

 هدنک ارپ رللوسر هذا نک او قارطاو زسهروب فذ و هکر دلوا حالص یدتا

 اا كنس هکتس هروب تراشا هکعابتاو عایشا نالوا هدقارع بودبا

 لماع لد زب هلو توف كراک نوجو ر هزم وک ترداسب« بواک هکنهدخ
  مرولوا لقکتمو لبقم هکتنواعم كس نو نس هدا هرشط ندرهش

 تاقا ردقافقنا باب را درو و قافو لها 35 :FE E مرح نوحو

 || بایراو نس هلوازاف هکیدو هة بوی ربا هکب ولطم نس هر و
 ر درا ث٤ د هکر دنبم لوو لوا تیاورول هکر داکد ه د.شود هاکز

 تعمیم مام كيرضحلوا رب زن هللادبع هعق دلوا هد هکم نیسحماما ات

 ۱ یدزالوا رود ندنسلح كع لوا زدنوک هک و یدا هدنتمژالهو
 | بیغرت مات هکهک هشناجقارع ییانطواریب ز نیا هکردراشءد رایضعباما
 ناتش هنا كانوا سابع ناه هرکصت دنوک>واویدردیا صد رو

 ا ردرارادغوافوی قاخ ك راند لوا هک دک هنفرط هفوک معنا یایدتبابودبا
 ۱ كناها حض وم لوا نس هکاوا نا اس رداد> مرح 8 دناکمود ۲

 دو هان الو نع هسااراو كو لیم هرفس هاا رک او نش یدیس

 یر, قجاتءصینعب یوصحو باعشو ر دنکاع ضب رعو مساورپ
 اأ دنکلع لوا نوحو ر درفاو هد رلف رطاوا یع اینا تاک ر دب و ر دقوح

 قلالخان ردنوک هفاکاو فارطا كلا« یتنایعا كنکلم لوا نس هراو
 نس ه دنا نیا و ه ر زوا هد رطوب نوحو زه دا ت وعد ەتە اکس

 یدنک ن ید اماما رارواوا رمهاخو بئاخ ندهلوب رفظ اکس كرانعشد



 یکتهصنو تیاش هدناش بو مرولب یکفافشا لاک كنس هدمعح |
 | ج ردشلوا معصم رع هنفرط هفوک مب هکراو ردقلوا نک مراکا

 هرکشن هظطر سابع نا لیک د رداق هطقنو سف قع رعهلوا هلهجور 1

 ناکما هغارف ندتع "رعوبرکا یدتا بور دا اف شاب هرکصادقدراو

 لسها هکمراق روڈ همروئوک هلی هاب یناییصو اس یراب هسغوب |
 هدلاطوا نس نولک ههقاورپ هکشانكس هدنسوشراو یرازوک كاکلایعو

 هدنس وشر او ج زا كئاایعو دالوا 5 لنافعن ناعع متن هروک 1

 رایدالوارداق هکلبو-زوسبوجآ "رغآ یسیرب هدههقاو لواو یدلوامقاو |

 یدسا سابعیا مروئوک ا یلابعو لها هک ردلو عاد من یدتاماما |(

 دا م تواوا نشور یر "روک كرب ر نب هنلادبع ندک رق-وب كس

 هلال اج كلاسي ردشمروطوا گه مويا ار ر روشورپا ۵. واطم و 1

 .هدک دنک هراندرخآنسو ز٤ دروطوا هیاراوش قااقندا راوشو غیا تاغتلا |
 نیسح ماما ردا توعد ae دک ۳ < تودا تر یاوعد 4

 یو هراتلاوارمخ هکعرلید ندیلامد ىح ع: دال هان ه داول ىدا

 كح ماها یدمک یکدلید هل رّططوا كساء نا نوح هدنا

 عل ردو فیحراب رازه هتسح ماردو فیح یدتا بو*ااق ند اڪ 1

 أ ج هژوا رم هب هن لاس كرآ هدا رع E ید ما ندا فلت

  كناو بودیا تاقالم هرب ز نا نکیار دیک هدلوب سابع نبا مرولب ||
  هکلوا مرخو لدشوخرس ز یایایدنا بودی ا مواده ینیربعلاینام |[
 ۱ یننکلم زا >بولبق فطعنم ها احقارع یعرع ناتعهاا نیسح ماها |!

 ِ رب زنا ردک رک كلوب لاح ندعزانم یی رالدا هعاهد و ردشهوو ا

 ی اک هذا زید هک لواءو لأم ساع نا ی مر تاو> لا :

 | هنر ره بودیا عج یتناوخاو همیش یدنک نیس ماما هرکص ندنا

 1 كن هایذو یدرد زود را نوا ىلافطاو یدر و راطع ق

 ! هرخنط ندهکم یدبانوک یییدلوا لتو كسم نکا ۲ یصجوا

 لواو یدةیچ ینوک ىج زکسنوا رویم هامرایدتنا رلیضعب یدقیچ ||
 یار ندن رلکنه رس صاعلا نا دیهس ن ورگ نالوا یسلاو هک هدتقو ا

 . ندٌصع كعاما تنهرسوا یدردوک هکهردنود ورک اما نرضح ۱

 HF نم هنودورک هکرد هنن رزوا كنا نم ریما یدا بوشدرا |

 ٭ تباجا #



 هک ۱:۳ $
 تحت سس سس تست

 ندکعود ورک بانج لوا مرر دنودوریک هلا نس ن ك دارغا تباجا

 هکم لاو هنن هداروهظ ه راګ هدقلارا هکبدلاټزا كم دا عانتءاوابا

 || بوردنوک مدآ هدرا تلکنهرسلوا بوقروق ن د هتف دیع-ن ورع
 | یرلکدبد قرعلاتاذ نیسح مامانوچ ی دردن ود ورک یکن هرس لوا
 یدردیک ھا هکم نده وک هکندشا بااغ نب ردا یدشر | هعض وم

 a 9 كفارع هکیدتا لوس ن دنا ماما 5 چ مایا

 | تقاوم ياخ كتکلاع لوا رد هرزوا لاوتء هلو یدل وا رج
 ٩ رد دکن یرلبلق كتعاج لوا هک درب واو رشا ر ده دءاعءهل ندتقااو

 ۱ دسا ىنب خان یدتنا ماما ردکهللا قرو و رد هلبا هيما نب یرلما و
 ا رک ردتاور (دریام مکحو ءاشيام هللا لعش ) یخارشب هل وعورغوط

 هک.دروک یر ءاش قدزر و یدشربا هل" ره حافعص نیسح ماما نوح

 هدروص ندا نيسح ماها ترضحر درک هب ,هکءبولک نایب لاج قار ر

 8و اوو یهتفلخ) یدتا بور و باوج قدز رف ل دوکه دلاح هن قا رع لها
 رد هاکنس یرلاکوک هکمدوةهدلا خوا یرلنایمد (كیاع مهو: وك

 بودیا عادو یاما ق دزرف ردنلوا هلارح هکررزوا كنس یراحافو

 هناکم یرلکد د هعرلا نطد ترضح لوا نوحو یدتک هندناح هم مرح

 ینوععم یدردنوک ه هفوک هلیدبرهس نب سبد بوزاب بوتکمرب یداک
 هل مس دعا ۳۹ هکر دلک ییوتکماکی لالرع> نت سم هدوک لها یا کو

>Lرەش یر اد: وزر او قوت هعودخ هو روا ۴ رګ ند ز  

 ا E هدقواصءو ترصن منب زس هک وبلاحو ی دا

 هدزار >ا ی > مب ب ور و ارج لصفا رس لا قح نسدامروک

 ند هیءهرلا ۰ یون ی ان زیادی رف یس ناک هدوجو

 زرمث ربا هف رطا وا رجبعع نوتکم در بب رق نع ر EAE وک

 نیرضح یدشرا ه هیسداو بولا ی ون کم سنوح یاعت هزل !ءاش نا

 روعأم هنس هظفا تحت كعضوملوا هلتعا ج رب ندنفرط دانز نیاهکر یم

 تظاغ اکا دازنا یدردنوک هداژنا هدهفوک بوئوطیا یدیشلوا

 هح رد ورلب دنا دو روت نداحر راص> یا یدروب تىقاۋ زە وک

 هرز درع یدء او ند دم لا نذعد نیر ماما نوح و یدشرا هر دا مش
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 هم و4 +‡
 ا سنج

 ب: س هند هل هک جور > ندنهرح كکیدحو ندنمرح لنادخ هکن نا

 ا نا یبلط كراناو یناکم كرازفوک یدشاماما ردثلوا
 رڪن نس هود ورک ندتعزع و و رسوب هکعرر و نیع ها دخ مسا

 رواوا نابرک SI ندقارف تاک رات سود كسدا رعود ندتع رع و

 نیسحماما نوو ( الت هللا بک امالا اصن نالق ) یدتا ماما

 شود هرداح شلروقر یزوک كرا یدشریا هءهطوء یرلکدید زور
 ردنیفلا ی رهز هکر ابدتا ر دیک یبحاص كرداحوب هک دروصی داوا

 یدردیک ه دفوک توودورک هرکصت دخ كساتم یاداهدتفو لوارمهز

 درهز یدعا تیاحا رمهز یدرو توعد هنروص> ینا نیس> ماما

 ردا توعد یتس یلغوا كمللا لوسر ( هلا نا ) یدتا یسهجوز
 رأت هر ھهز یزو ول كار وع نس دید وک تیاحا نودا لوا ۶ نسو

 هرکصذ د هظ طر و بوراو هته دخ كم اما نە كنج لها نایش دیس بودیا

 یتیرداح یدعا مما بوة رج هرشط هلا هتخورفا كلر ن دنسلحم كماما

 قالطە روع هر ZEA را درود هر بد ۳ هاب رد اح كماما توزول

 بودا ادن هناا یدنک و ی دردنوک هشیرداچ تنشادن رق بور و

 هدیا تهفاوم اکا مک ره ندا ڪک ا ردبا رز. ت غ رھز یدتا

 هئوط هورکم ی دیهشو هل وا یسوزر ا هنطو هک كوک رهوهلوا هل هلخنا

 یاراب ع وج كلب وٿ یزوسوب ربهز نوا تق رافء ند رمهز
 ندهافم لوا ناخ ماما نوح و را, دک در هدوک ب ودا ضارعا

 یلاوحاهفوک ندنا ماما رواک ند هدوک هک.دروک ید ر یدع او

 ی واهو ى: 2۶ ل سم مدیا ۲, دهووک ن ید صخ*لوا یدلبا لاّوس

 ماما یدررکچ بوتوط ندنراقابا كلرلنا نایبص مدروک رلیدتبا لستق
 نوح (انسفلا بسح هلل ادنع # نوعحار هیلااناو ) یدتسا نیس>ح

 مسا كنادخ رلدت .۱ کا رلب داوا م اطم هلاوحا و نا ڪا كادس> ماما

 E ا فدک ۱

 رعهظ و نیعهاکس كنم هفوک هکتسهدیک هنطو ورک بولو دو نس هک
 هک راد دتارلنارلبد ۱.۱ مک هلم اما ترمّصض>ح هکرال غوا اسهززابب نیراهجالوا

 نیس> ماما زرع ودور هکلوا ندلو وب وزرمسا تایح هرکص) دسر
 یر عرل دشرا هی الب رز نوجو ید د (ءال وه دهد ٌش دعا! ین رم + ال) ید ا

۳ ۹ 

 )1 كل دوس #۷

 Fr ی ار داد
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 اس سس سس ببر

 6 مد
 ا لو« یدردشرا 4 = وا ین وکم براک ف وحر 8

a aبورت وک قاافو ی و ردغ وب  

 ید ةو رع نب ینا هو یدل راک اک ہشاپ تلسعو رلیدوق است یلس
 ھه رد كس ورک ص دااوصو و سب یدلوا لوم هلع خب

 لدم نانو>ویداوا یوم ماد كءاما ترشح یک دشربا هد هش

 ںواک ندفارطا هک2-اجلوایدلوا ملاش دخلا ے١ رکا یخ لو سر
 لوا رلب دتک بواوا ناو ر هاب یدنارتشاو نم هن کتا )اخ

 نوج هک رل ردا) یدالاق هو یرمغندن اکا صا وخ کاتا

 شاک اطر هادتع ےک کرار ا ا

 ود روک تآرولغاب هدنروح آو ید ا ڈر هن رزوا هکیدروک هنر
 كن هد وک هک رل دار. ال وا هدارالوار روک یح اے ك رز وب هکر د روو لا و وک

 باج ماما ترمضح ردك ٤ج ا نالو ن تار نا یا

 ل اما ترے > نوراو نا یدردوآ هوءدیایت نہ قورس نا
 كربا روا تقاوم هل > هدا دعا عقد رکا عدا نود کرو رخ

 ك ا رواوا لوتةم هدنک اشک لوا رکاو نس رووا لان . ظ۶ ناوب

 لهان ن ید! هللا رب ع ن“ رواوا شا. و الع هول ۱ یاو ندا چ هلم

 توراو هدراد لوا یخ هک ءا بوة ن وڪکنانر عا كلو

 نو2 قبا درلي وک ار ز مد د هاو هدرابد لوانب هسر واوا لوتع-

 .د.ز کی هلل ڪک تو 1 نون اد اخ نب رلاکو ؟ نر دا تا ی

 اعحردرل 5 راست او محرر هرزوایب عن ی یتا لاموردرل و
 صرع هثلس> ماها شاخ تن روص توئود ورک ندا تو تك يا دمع

 ی دراو فتا كهالادبع یورو هر مدق اج لوا هک دا

 یدتا هللا دع هرک صد دو دناوا یدو-و ی رم رد و معظم طاارش

 هک رلددید بوردن وک رالوعرو راما هک اب یاس یعاو رب اکا تک رش تنش
 ل جت هک رداوا نالوا مرتو + نک راصااو ناوعا كن ی هلجر

 را رم وک مای هه هایش ناچ ظمارمع ات نس هرو هحوت هجاح و هرزوا

 نیا بو وا ده هتاوغو تا الص قل رط هکمردیثدا " -]هگی رم

 راتلو تچ ورا دک ءاکنا .دایصعو درع ويو رلتعا لعوتهداز

1 
8 
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 ۱۹5 رک

 توءد هتایاو هب و ی“ هدتعاس و ن ور دکر ک كلوا بقا »ءو ب 2

 نسهرتسو SR ران دود اتققا اکی ہد وب ےک دا

 اک: هک یک ره هک ردمواع» قره | لء اکب یدتسا تور و اوج هللادبع

 اعم هلک:م هذوک لها هک وحاما هل ویا و ظح هدنرخآ ےل | تعفاوم

 هدکفن رش e ووب لرمصاو نه e كنسورد هد وادع

 نسهکر داوا منظبااغ عب رداکد ae جاقر دود مم رلتلوا
 فرش NI ت کوج ادخ لواو ردک رک كساوا بوم

 مزایو مو ندنس ن کل ا PE کی میس هکلوا هداګوب یدلرا

 ادح و نس هروب لو-ب و ردم یا ر .گارصقو ےن ؛ هکردلوا

 هک لوک رهو یدشرا ماج ہک دصبعع ر وذا ۳ رب هک زدلنآرب وب نوڪ ەح

 فرس هکمعلقوب من ی دمروک یع زرثو 2 مد-جاق هم وا
 تنم هرزوا مناج مب هلاوبق یمرغغموب مب و نس هیلغاب هکبایم ردهراص

 مداک هوم ےاقو نا Nr کاتر ی ی دتا نیس ماما نس ه و5

 عاق لرل" دو نسع هیاغاب لب هو اع«مب هک ر داوا مدوص2» مب هکاب

 نرط ملرد ییناح ند مد نس هب وط لوذم» ی هلج ۶ یعاسم هدنه۵و

 دج مدن هکلوا شا: هللادع یاو ردقو جاتحا هلام كتك

 م یدرو-ب هکر دم سا سو هیاع یامت هللا لص ن دام ط ص٠

 هت داب رف دل رثثا تو دشدا حیات رد تعب ل هدت واعد و 2 دن ِِط

 یمالک كر اما ترمه نوح هلاص ها 3 یاعا قد هیعدر 1

 هعقاو كيانح لواو اوت 4 ر٥ یدتک نوهلاق یدشربا هماعموب

 رار ەش "راد رد ه دن اتباوا نوت ER هللا دع ہرکصذ و

 بارار در وط م هد را مد وااونا هک یدل وس

 ندنهج وٿ ءاد تبا كاسح ماما رک ردلک د ه دیش وب هل و

 رفد و هک ردشار وک هرڅک یاب اضفو تاعفاو هج لدهناوصو هیالبرک

 هداباوا هسرروم داره لجو نع یادخرکا رعا تعسو ۾ هلج لوا
 اول a تاک رب هد> لپ

 چ كح ماما مارک الاو هيكل |هیلع مادالارمخ نیما ةرف
 3۹ رد اب فتا ىو کت هد و کس را هدسهب راک ¢

 6 نوا و

 ِ كرا هقا طاار دهان مر دنا ب باط یک رم صڈ كنس و هلو ارو غغ. كراها 2ک ان مردبا

OAےک ل  
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 لواو بوردنوک لئاسرو لاسر هنسح ماما رلیفوک هک ه دنامز لوا
 هداب زن هللادبع دۆ داوا یعوعم دب زب یربخ یی هنفرط هفوک كانج

 نیسح هکیدشرا نما مز هدناقواوب هک هدنوعضوب یدردنوک همان
 ۵ راو هکر دمزال هکدرزوا یدعا شعا تعز رع نو رط هقو ؟ یل

 هس رک هلا نیسحرک او نس هداغاب یلاسمو قرط بوردنوک رارکش

 همد او هلبارکشارب یربع ی نیصح دازیا ءا کا نسهدیا 2

 بودا مایک هدط.ص یعراشعو کالا كف رط لواات یدردن وک هتفرط

 ی د رب 5 رحو « یا مالعا ر ر و دنک ایویف امود یلاوحا كنسح ماما

 یتس> ماما هسرواوا رداقر أ هکر دردوک هلا هدا و راوس رة كم

 هل رم یرذک دد قیقع نیسسحماما نوح هروتک 4 هذرک تودیا ذخا

 اماما یا یدتا بواک هناق كنا صر ن د ههر کعب ید شرا |

 دوخ اب و هد هيدا رلناو  دشهر داوک ر کھ نوعا باط یس دار

 نسه ودورک هکر داوا تص ەر درلو اظ اکسو ردرل شو3 هد ذع

 نی و نسرراو + زوب كويسو هالا نعنهراو نوهعح اد

 كد ز هدهراګ هلکنسهکلب رد و داع ها ءفاو لاردا لرایفوک هک

 هکیدروب نیسح ماما رازواک هک, رزوا كنس بودا قافنا هلایرکشا

 نوحو كدروتک هنب ر تی دص طرش هک هرب ورخ یار ج اکس یلاعتقح
 هتک اله سو هیلع یلامت هللا یلص كهالالوسر تد لاها هیلزا دارا

 ندنلویو یدهروب تاقالا بو دریا یرازوسوب بانجو ا یدبا قلعتم
 حایص یدل ہیک هدارالواو یدشربا هلم هرات یدک بوی او ورک

 | هدکدشرپا هرامناافصذ شنوک بوږا جوک ندازه لوا هدة داوا

 | ماماترضح سب رایدلوارهاظ هدارعص لواهلباراوسرفن كد زب نب رح
 || تفو رایدروطوا بودیا اجلا هنب را هکاوک كرلنآ بواوا لزان هل لوا
 ةهضا رف یاداید- اهرحمأما نرصضح هدو داوا هضا رفیاداو زاغ

 كند و رح نسر و ی دوشار هلک ر کشا هس ول ن سامر | ادنف اه هدنولص

 هدنزا تسس * یزا# یهوناب ادتفونم ( تب ) یدلیادا یترعصم

 | ادتقا هلرمضاوا هلبایرکشارح بوسکو رلبا نیس> ماما * نمتبث ما

 دنهاقو یو اق هرژوا غانا نیس> ماع ارلیدلو عراق ندزام نوج رلیدتا

 شیاتسو ساسنوچ یدجآ غا یاهو هناحه هی یراپ دم بونایط



 هم ۱1۸ ¥

 3 5 2 رع هاح وا و مدعا aح و ږد رط کت یا ذاا دا یءاو' ماع

 هد رکو ۳ 4 ۱ اکب 7 رک ردهانراوتمو ز هرکی رالوعر ریا لر ات

 ادتفا هدراژاس کک ر ک تلکءرع رابدمزب هل ءا تعرمس لیع لء

TE oR ۱رام رب ردا5  

 نهاسا ر لاو> ام هک داش ت.دارواوا در ام € ن ر r 5 هد

 ری هلو لوبق ما ظذ زر روھ ج 0 e ها رل د ب

 زو مات هک ۳ او هو دهعرگ ۱ مکر هکر راد كلزرس ه دا | کبر

 3م با نانی طا یخد نبات لدب دن دج یاو ءو دو ه۶ لوا ر ا

 هوا 'رکیدلرا ناو ندتعپ اهو تە لوا رکاو ماب وة مدق هرکی رهش
ENمرح یک  aaیزو» و رل ها ع مالو ف طعم هند  

 یدنکیا نوچ رلیدءرب و بارج ج ب ا ص یینآ ییرلشاب بودیشب
 تودا مای: هع تالص تءاقا ماما ترض ح یدشر ایقو كن زاد
 ندرانوب هک دس ای۶ د رب ن رد یدلیا نایهرد یرازو-لوا رارکد

 توروتک ییعهبکه یناکم ناف رکات یدروم هتعالغ ماما ر ر ودرب

 ۳ a نر رک لوار> یدک ود هثب راکوا كرل وک

 ا Su هک زول؟ د نده ۱ ا ب E یراب و زا

 وا ا ار ھا
 تافالع بورا و هدای زیا یدشا ني-> ماما کرا تاقالم ءاز
 بو داکوب یرهودانیدرو-هر گیس لا رنک راس هدام توءن هر دگ با

 لئاح هرزوالون كءاما یرکشاورح رایدشا هحوت ه:ناج زا> هلرءابنا

 ندتآ رح ور ,> یا ید اماما ەد a9 FE زا هک را دء و5 تواوا

 هکمروک هیت و داند زنا نس هک ردل وا دوصم یدتارح رد نضر ا

 كرابم ورد و .راح یر ندهنح ړل کب روس E ماما مرو» ۳۹

 اک یدارح هرامیح نددوالع 0 بد بوروا ریش س ة3 یا

 یرخا دهد ةه هکر لید تا رھا هنسارخارب هزب هکلب زولیک درو اء هک:

 ت٬ەقاع توام وس مآ تنوشخ ۳ ا ندير طو لدتا رو رهن :اکس ی

 8 طر اک اس بو دا دو یعزا- ۳ هکر داوا باوص یدتار

 درو ۲ هوا قب رط نفی هژوا ید رط زا هی رطلوا هکزودهدیک

 روا ناور هلوب ر هخاط یکباره هرکصذ دلا رواکربخ هلند دازنا

۱ 

 أ
 أ



 هک $ ٩:۱

 هلکعد البرک هک رایدشربا هسعضوعر بودنإ لحا رع مطقو لزاثم یط
 لواو رلیدلید تل یگ هدنا بوبتبا زواجت ندمضوملواویدیآ مودو

 هغ اط ییا رواک هلا ليت هکر لیدر وک یس شکر شاوارا وس ه هود ه دل

 | نا بورپ ومالس هدیزپ ن رحو یدشرا!صع+ لوااترایداوا فة وت
 | هل. لب ارواوب هد نفره نئسح هکشازابلوایدرب و هنلا یب وکم داب ز

 در ر وکم لم احو هلوا عارب ا ندواو ندوص لم لوا ا مرتب ور

 نیر هک هسرول وارداص هره ندنس داب وب هک ر دک راعص۱

 ردوو راح یریغندلا تما ۰ مما یدتب ا ب ورو هدنس> ماما بو زار

 هک دنح ره و هیلوا مهم هل اصن نان نسک رک تعا لوز هب هل > موب هر

 رح یدلبا ساع ' یعغوق هخ رب راب وک نالوا بب رق هبالب رک نیس> ماما
 لاوملوا رج نیو نرم هز ن دنعایغا كماما نوحو یدالوا یضار

 وار و ندا هر یدع اهبانج لوا یدلیاهدهاش غ ۶ س دواء :حاطا هرزوا

 هر ارک کا كم رکص ندرلنوب تع اهب را هلبا رلن وب هک مدیا هب را هل عاج

 ترحادتانیاما لدد وا مهز یایدتا مایار دکر اسا ندکعتا هب راع

 ۶ هک ردراو ه رقر بب رق هز هدنرانک تارفیدت ارمهز ی نع” اینلوارداصندخ

 ممراو هیارا لوا كسیاررب و تصخر رکا ردف و یو یر نداو رب

 ذو-ا) یدسا ماما ردارعع یدتارمهز ردهیدا كنه رگلوا یدتنا ماما

 بو دمک جد مد حاقرب یدبآ نیس> مأاها هرکصا دنا ( رع»اا نم هلل أ

 ماما ردالبرک رل دتا رد هیات ئال ازم وب هکیدروب ماما ردات هک اس

 مهدلاو هکنامز لوا یدتا هرکصندلا ردباکهالب و 3 ناکهود یدتا

 مدیا هدام ذخ كلا ی و یدیئلوا هجوم هنیفص ههجو هللامرک ىلع
 هکر ل دتا ردیاب كەضوەوډ هکىدرويب لاوس هدک دشرا هل جت وب

 یس هیلع *هدارا تیلاعت قح یدتاییع نینواارمم مهذلاو ردالب رک

 كرلناو را هدا لوزن هم اهوب هش اطرب ندد لا کرد هرزوا كلا

 بور واضر هبا ضو بویاب و-یزوسوب نیسح ماما هلکر کوک هنیرلشاب

 دعس نی رع نوک یسیتربا را.دروق یژرداحو رلردق یرلک ودات یدرویب

 لزات هیالب رک بواک هتکشج كئسح ماما ندهذوک هلبا ۸ كم ترد



 ر

 ٢
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 ۱ و دا هدوس یار ع داز نا هکیدا لوا ى“ فک كن هص ود و را د) وا

 قار < هد ل اهل لوا كدار دا ماع تراک ا دن ہک رح

 ی ءالااهرا یدّمسا, £ مرر و ۳ ییرودام ق جانا کلر یر ه ده وک

 ی :CK ہح كادس> ىدا دان ز ر نار رود قا «م 3 ت ر> كح

 ار و تلهم اکب یدتیار ع نب زمر و اکس یتتعوکح یر مسا راتوط فاء
 تاه ء اکا داز نا جو ر و باو CE هظح الم و تا

 یش ادنرف : ا عهد ا تروشم هدب اود هلب اوصا رع نور و

 > یی اد یا یا ل اخ ی ها ی دعا هرم. ی ه۵ :نج لغو |

 2 طف مزلت ءور دیس رب ٤ كرلع ام كا هحود هنر ط نیسح ن وععح

 ب وهی> .> ل داد هکلب لا و ی ۳ تو جی

ukهتل دنا و رکف كد هح اص 7 £ وا کد  

 تردو یدش د ههاح توتروا ف د رص "هدر د 20 اے بح ت س .اعیدانا

 ناور هل دن لات یا ا هد وتس رورس لوا هللا راوسو ه دا كت ز

 یدعا هش دنا ند ا ءوسو ت داف تعاخو هدنرخاو داند تواوا

 هدنلیا هم كح ماها تورو هر لب رک لر ہد الحا مع یطو لر 3 معدو

 هکر در دنوک هنن روض>ماما ییافسنب ءرقاب هظط نامهو یداوالزات

 راسا ردمک تعا هراغوغو شسروشوب و زاد بلم هک ےک هتالووب

 ناال لوا هدک دتا راسا بوراو هر انج لوا هک: وم صا هرقاب هلا

 سالا ی٤ ودق هفرط لوا ےب و هلک ندسام#**.دهع زت ر خاو اید |[
 هو مدرمک هل و تواوا رو رم ۵ رهیهاو تراک كلراتا ج ك راتشا

 لب کس نوا ار ر ی داوا 3 ولعم یرذع كتا لوا ۲ دن رظ

 ضع هرک صا دنرلذداوالخ اد عن ےب ندند ثارعع ن سرا یرادعم ٣

 هکنو> یدلوا لوعم هیس عبا رایدوف اه له بو دنا ناع و دهع

 نطوبوئود ورک هکمدلید مدننا هدهاش» ینتروص یراقلافویب كرلتا
 تواکات ی دالرا لند ت واوا عداه د رب ن رحمدیا تعجارم هفواأم

 هد مارا 5 هلا یدنک هک ادعس ر ۶ ہرا یا مدلوا لژات دعوضوم ول

 همقول ام ن طواب نوسرب وویق ی تودنا هظد زام ی " هب 9 وا رفنال وا

 < نەجارع #



#% ۱۵۱ ¥ 
 2: [ ]سس سس سو سو توش ون ست

 هدکد تا لعن هدعد نک BEE د راز وس ول كم اما هرقان مدا تعحام

 : م E دا م د | ضرع هداب ز 3 نا یلاو>او هک.درب و اوج رع

 بوم هدا ز 4 لوس ی رج سا هیلوا عفاو هژناعم ه دند ام نیس لا

 ںوزاب همان باوج دا زنای دابا ضرعاک ۱ ساع كاما بو ردن وک

 هل و نیس> مر دن هل > ی ست . كد رب رگ یادهداما هک: دیا

 ن- هلو | رظ نم هعام AT تع هدب ر ملا و | هم

 هک ردلو | مدافتعا ےب یدتنا هدو داوا لصاو هر چ ییسمانو كدام ز نیا

 دننس> م اما کو و وکم نلکو و رداکد تیفأع بااط دا ز نا

 ٠ هل زوس كدانز نازک نه هکندر و باوج هل وا ترضطواو یدردنوک

 زا یعاتءاو ابا كماما ت رطح کرک تعاطا هشامرف كاو ن نجا لع

 1 يص و یرلکذید 1۳2 تواک ه.صع هدک دشرا دنغال و كرامات كا

 ۲ یذر 1 لواو یدزود ها5 گیل

 : تورا و رح لوا یژثکا دن Es کج ا 8:
 : ندماش هکر دتا نامر و دو دل اوا یمو ۶ كداز ی ی رانا

 دل رع هل.س هناهد ی ی نار٥ هدرب رخارب هدا ںواک ۳ |: رس

 1 رادروتک هژر ر روص> تواول e ندا و>ر و E a6 یا

 نو>یدردروآ طب و كص لوا تودا صا 2و 5 ]اط لوا

 هد الب رک بولود راثدنا فلت ند کت لواراسروک یا سو یا۶

 ییلس> هکیدر د وک رح ھوس ی رگ دان ر یا هدانا وب و رلدداک هرکشل

 یبا لا ی رع دعس نب رعو یدیا را ثا منع ندوص ین فع نب ن اع
 ماما ۵۰و! و وب و یدروب نعل ۵ ط.ص یوص تارو هلا راوس و.

 دما 8 رمهوص هکن وح یدبا مد ف وکحوا E E اس تو ظء

 راو-زون وا ف لع نا سا یسادنرف ید یدل وا یوم ءا“ و

 هدنرلارا هرق یا هلا سا ہع یدردنوک هکر ونک و ص هلا هداج یر, و

 1 رلد در دا ط وص یراکشه را دات تواوا : 8 ۳ .ءیدلوا مداو هب راح

 لا توا با هداج لرل هبا زراو نالوا دم هلن یا

PUرم> ه رع دا ز نا راعم هل احو و رلبد روتک هن رار ات حخ  
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 هلکنا هکم دم ردنوک هکعا تبعګ هل ارح هف طااوا نس ن هکددردنوک

 ا ا نالوا مزال اکسنس هلو تع افش نوڪکنا کی دوخ اب و نس هدا ترک

 ۱ م رکا یز الرا ییرواوا یضار ہم7 هک هدیا ا هک ردلوا

 ه هل امهالاو نس هردنوک هعااج ےب هل اعا ینا هس رواوا یضار هعامرف |

 باعا هڏ یدشرا دەس نب رع ربخوب نوح نسلوا هدامآو معاح

 یگز رهط كەر ىس هنس ثا هکیدلبد یدرت سوک لاغتشا هب رح

 ندد هس رعنیسح ماما نکآ ہر و لصف ن8۶ هلت ةمو برح یو

 كانجلوا دعس نار.دیا رخ أت هنوک یکنراب یکنجراک کیدا ساقلا
 كل رو نهرهش هک :دلوا ررقه سی دو3 هث راب یکنج تودنا لوس

 ص 9 هدا هب راک قا دییاره رداروشاعم وب هک دج وا

 هد هس ن رج مدقم نوکج اقرب ندکنج نیسح ماها هک ردروطس هد تک

 یصف رب نسهدیآ رابشخا یی. ی كادت چوا نوک اےک د دنؤک و

 5 مدک د طور بو 1 نداراوب نیس هب ود 1 یدک یی د رک ول

Eمشا هما كدب رب بوراو هاش : رک هلوا عاام هک اب رک هدر |  

 تصخر اک: ر ۰ ےس ر ۱ راّتخا جد یو ر | هدا ما >رب هدعاسش مات

 ام می رتامر ندع السا دخرمم نال زی و
 ماها رد ا نام“ ن ه تع مالواک یس ر , كئسلاها د> رس لوا تءاوا

 هنر هو مدالوا له ند کر هک وا دیهشاب تولوا هد ته دخ كح

 مداک ل3 هو ات لود E قا رک ره نوڪ ارح م دتا ها کید

 Eh هت رغ كکح للا ندش دوخابو ۳9 لوا هاا

 یدهروتک هتناس] نظا مالوا ا هلان الخ ٽتوراةھو ناطوا

 رخ بودا ضرع هدا ز نا یساعا كاما تربضح دەن رو

 اذه) ی دتا دا لاا ) دم الل و یر * هی مکاناو ) هکید ردنوک

 "هو الو دادم نیس کا یدتا نشوطا یک سارا ) ہرا حا لجر

 رخ ارب اکا قلخ هسرواوا نکاس هد زکتموکح وراق زس نب نمف وا تەب

 ۳۳ صءرواوا یداندزا بجوم كنتنکمو ةو كلا ب ودا رظن هللا زرک

 قاس كار دنا وه هاک هیدفوک بولوا یضار کمک كتس هکر داوا
 نوک هرب هلع نابوروک ن سس یر ترس دا زنا هلو اتم نوک

 ن,ھکا هفرطاوا یٹس هک وب ینوعضع یدابا ل اسرا هل دب رش توزاب

 3 هکهردوک 3 3



_ * 

 هد ز واوا یضاردرممح مر رک | نس هديا ةاساوهوارا ده امسح هکم دمر دن وک

 حس ےس

 نسهسک ین الو درول و نەن لق الاۋ ی هر نوک هية ىا 1

 یا ات ی او نس هدا لیحصمو وع دلا یعانا رلت | يطا و رهظو ۱

 دو نم آسا قوام هه امر مر

 تبصم كسااراتوط هو ردع یه راع كشسح بودا عانتماواا رکاو

 كدا زنانشولا یذ رع“ نوح نسا ماس هنشوجلا یذرعس یتراما

 ( هب تەخ ام هنا ( ی دشا رگیدروتک کوس U رگ یل ونک ءو

 نس هکدتا یم نح الص ا ی هک ردا وا مط نوع ادد

 تظاغهل ول ین وتکموبهدن صوصخ نیسح دان زنا اب كل دشااح هن داسو

 ردهزلتسه قنالدخترخ 5 ابد ہک یتباکنرالرمارب نیل وب ویدژاهرزوا

 ندالک :ی-هدلاو كناضت مییعنینمولا ربما نو> یدتا فیاکناکب ۱

 کز نوساوا تنعل هکد رلعداتم كنس هک راد دا رلناوا ه دنا هع> نسوا

 زس ر و ناما ۵ دنزرف كلادخ لودر بودا نیما ندط هو لب

 هدتیاور) ید ت ود هنه کرک دابواوا نفس و اتش نزول رگ

 0 نیس ماما هر 1 دوو یزاع یدنکدا نوک" لوا هکر درلثهروتک

 | لوا یدراو هباوخ نوبق هنسوناز هبقا رهیشاب كرابم هع هللا یر

 یدردناب وآیماماذ ز د ز یس AEE رد: رد كماما هلکعا هملعواع و عرلها اگهدنفو

 1 مدروک هم هعواو مو هيلع هللا لص یه الاوسر ترمه> هکیدروب ماما

 0 یربخو ندهاما بذ ز ردکرک كس هز اح مز نسنیسحاب هکیدت ا

 ۰ یدلنا نیکسد کا ماما نواب هک رب ن“ هقاب و هکغوک و د نا تا :

 ك ناک د اک كتعا ج لو ابوراواتیدردنوک هل اراوسر فن ی رک: یسایعو ۱

 ساع زول هدناكنچ هکن دتا ها ریما رل دا رلدا یدلبا لاوس ن دانس 8

 دوس ن رجزوب هلوا هداماو سطاح هکنح ات كرب وتاهم هز هک بیدتنا 1

 | جانو رع ن دناعصا هدكدتا ت روشم هادا هد صوص خو |

 یراسامنل هکر دلوا باوص هرکصندنرلکدنا یساقلاوب رلنا هللاو یدتا |

 هل |یضر ۵ شب اما رایدوف 4 زا یکنج تبوود ورک س 3 هوا لوم

 کد هک که
arm 
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 هل دا ) هکیدروب بو دیا عج یتنارابو ناوخا یدنک هنع یلاعت
 ندعاوعا یدنک ن هک كلوا هاک او كل دعباما ءارمضااو ءارم-اا ىلع

 هی رب ت هدأ د لروک- و لر محد نداتب لها یدنک و كررادافو

 رس نب یدشا هرکصندنا ( ارمخاسهیج نع هللا کارعف مدلوب
 ن دع اکا ےب مدراقیج ن دنس هر مت یدنک یک, رل هقر

 نو و نوسنک هرب ر دتعابولا نلایعولها هک وب هسرل.د مر ه ۱

 مرلتد هک داوا ضاح هدن و نی هکنوساو صالخو حرف ندندشو

 كرك هد وجو تسح كةسيك یرہغ ندن و رار “ود وع دل دلت

 كل رایط رفعهحو یرالغواو یرلشادن رو كبانج لوا رر تالڪء

 ز رعا تق را ندنس کاره ذی رلیدتا ییاوعا و یرالغوا

 یدتا هج سوع ن سمو ا تاہح هکصادکتام كغ رز

 ءادعا هګ داوا ید _عسر هردو روسو هدگ دن قدر و هد ناحات

 ر د کرک مسشا هات هليا یرانع" د كیلاءاابر لوسر نیعلا ةرقو نرد

 ( تب ) ر دکر ک مسکچ ورک ن دکنج ییلا هک دا لواح اجا اتو
 »۶ دو-تتدافوزورنآرد هک ی وکیات ۶# وتا مس هک دهعنآ مرب تمایع

 هفارادافو ییا-عکاو لها كلا هکیدروس هدهاشم نيس> ماما نوج

 رایدزاق قدس:خ بوروق نیش ه-خ رب رر ی هو" سپ ردراٹلگاب لب
 ییاهلا الا. ربات ات رلیدلی مكع هلك اشاخو راخ یفارطا كناو
 هد راوت ضعب ) هلاق یلاحم كند هموعش ندندرآ كرارداح هداتفو

 هدعسنب رگنیس> ماما نوکرب بب رق هپ هی هعفاو لوا هک ردروطسم
 هک نی ردا ساعلا ردراو مزوس كج هشلب وس هلکنس هکیدر دوك ربخ

 بودیا لوبق سلم كانوا رع نسهدبا تاقالم هلن: بولک هک
 هس هی ك ماما نوهیح ندنهاک ر کال هلدا فن یر, زو هد دا وا رک

 هلد اربک | ىلع یلغواو سابع یردار یدنک ماماو یایلک هعطومر بد رق

 هکندروک نوج رع یدروط بولک هثسوشراق كلرع بواوا راوس |
 رب و یاضوا رب هتنان ر دقوب هغد وک یریغ ندیشک یکیا هدتئاب كعاما

 كعاما ب و روغروط هدرب قارا یرک-ل نالوا هدا بولا ییءالغ |[

 قروق رعاب كح و یدعا بو دنا مالک حد ماما یدلک ها
 ر دل وا یرصعو ۳ كم الخ یاکود هکندلامد و هی ات ق>ح

 4 روق #



 سلب

 € هو #۷

 ےک روا نسو نره رول وا مدام هادم و هلام هلع هکنسه رھ رو ۱

 هکلوا کلاس هلوب ورغوط بوک ندیاوصان ةشیدناوب م واغوا كيک نب
 لوا لصتم اکب و مط ندلالضلها هلوا ترخآو اند حالص نعضنم

 نوچونم نوجوا هک ( تب ) هلوا رور غم هرادغ یابد فراخزو |
 نسح فاس رع یا ۶# دیمرآ ییسک اب یمه دهاوحش # دیدرابسا ول

 هما تلا نس یرلتءاخو تبقاع نتسح كاکنرالغوا ل هناخو تیفاع

 هلا دبع ایا اب یدتنا دع س ن رع رد رمصح* هما مکیدتا داتشرا
 مسرد | تردام ةکتهدخ كنس هکمرقروفاما داب وس رزوس لزوک |

 هک ر دلک دبوبح لو اایئدیدت  ماما رار دا بارخ یع راوانالواهد هفوک مب

 هسژراعب یکناینبلا میفررصق كنس هد هفوکر کا هلوا قیال هقلعت هجو |

 كسبا رولوا هلعب رکا تالذ عمو را هپاب راکشوک نوعا كنس هدتنج |

 هدننالو همهب یدشا رع مهر, و یارسر كرك ندکیارتس اکس نب

 هرلنا دانزنیا هکمردنا فوخ ندناردراو مراکلتفح دن عافتنالارثک

 هدزاعح اکس نی هسرواوا عواض كکدتنج كنس رک | هکیدروب ماما دیا ف مت |ا
 بولاص هغشآ شا رج هلو ال رک, تاق كس ندککلتفج كنس هکع هرو تالتفحرب

 قولو هیادخ لصف یدسعا نیس> ماما یدسمرب و باوج هزوسوب |
 نیس هی زا الا نسهیع ندناد-غب كاتکل# قارع هکر دراو مداسععاو

 مالک ن وخ ر ۳ كع هب رآ مسا نع یادش را یدتا رغ

 ران دنک هنن رلعاتعم یا تواب "1 رگو م اما یدشرا هما مول

 هبا رلنا هدنباب كنج بو دیا عج یتعابنا نیسح ماما نوج هک رد )
 ندنس هلج داهزو دابع هکینادمهل ا ریضلا ن رب رب یدابا تروشم |

 قدلوایداصء هر هعق او لکشم تیاغبزب هللا لوسر نا یدشا یدیا

 هک دیاش مدیا تدرب هدهد ن, رعمراورکم نیزاب هراچرب کوب نب و
 هللا اضر م٠“ یم هظعوم منو بو راثیچ ندتغالوف لفغ ةا
 بولا تصخررپ رب سا ر دلوتعم كب هکید روب ماما هدا عایسا

 بوآوا لخاد هنس ھچح كدعس ی رعو یدراو هه اک رکشا دعس نوع

 نیرکم یدتا ںواک شخ لوس ن رع یدروطوا ندمر و مالس

 ید:ارړ رپ كدمر و مالساکب هک چرب لوس رو ینادخو مک د ناسم

 ندوص یت لها كرمضطواو ثعا هلام هلا ىلغ,را كهالا لوسر



 هک ¥ ۱۵٩

 ی Ek ما را اک ركشا كنس ردیج دبا باس یناما 5

 هک نیدالوا لاو نیسمو رارریدناق هیوص بوتلبا هدشب راک تارق
 رراتوط غیرد ندرلنا ییوص مار و ررر, دسکچ وزرآ هب وص مجارپ
 یدیاوا لهرهپ رب نده السا كنس رکا نسردنا زوج یادعدو نسو

 هدککلولاکوک ش اط كنس نب كدا ما رغوا هنس هروب كلاعفا هلوتموب

 | یرزوسو نوچ رع مدمرو ک هد رب میده هدکلجر یكنسو |
 | بوردلاقشاب هرکصندک دتبا رکف نوااص یا ا هظلرب یدتشا |

 ۱ ییا لء ن ردق دصو ق> رزوس تاک دل وس كس لوا رب ر یا یا

 هلا ی رالغوا كلوسرو هدیآ لاح هلا 5 ن نیسح هکیک ره ھ مروا

 نکلرواوا یضشنآ نهج یناکم كلا هلوا لئاح هد سارا یھ كرانا

 كتکل ٤ لواون نەدا كر یاران رپ و ردنکلم مظعرب ق ےک غ کز

 نااطیش بواوا یلوتسم تواقعش اکب نرم ہر یلکوک ن دش راما |

 كن شک رد شەر و هولج هب هند یاد زوو ۳13 بح هدمزوک مع
 كکء روب ییسایس و مکح هرز وا تیعرو فر دوا یساهاون و صاوا ِ

 لانک لر ع رر رک نوقیح ندقاذم هالا هم د راو یتوالدر

 یدنک ید او بو دا را جا ن دتلاسه> ط رفو ك دلال ص

 یتکلم یر ںولوانادرکر مس مدیا الص هد رع ںواک هل روڪ ماماو

 کما لک د لومام ربخ ندنا هلهج ور a یشدلوا رورغء هس دعو

 نیس ماما یدرب و رارف هد هر راک راک تفاع نوح یدرب و رخ ءا

 نیش هحاصرلدلوا لوغشم هتاناوه ولو هتعاطو زاغ یدیاراکج هجا |

 یدتا هناصا ب ونا وا دعب یدو وا كج راد ةر نیسح ماما

 راندروا تو دیا موڪ اک رل ملک مدروک هل وش هدعهود تعا سوب

 هکیدناراو باک هحوقر هدنعا کرالک لواو 2 هرسهعاا ی هکر لی داید و

 هک ر داوا ملاغ نظ مب و یدرولک كر نیش اکب ب ودیا تآرج هدابز
 مدج هدانا وب ردکر ک هساوا صرا یدلید كمردلوایب هسوک لوا
 هکر دا رد اکب مدروک و هاڪ ك اە هللا لص یهللا ل وسر

 ۱ نسهدنارا.طقا هدز؛ اق مز یوصهصک هکر دک رک ر ارواک هلاقتسا هکح ور

 4 لری %
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 | ردشهردنوک هتشرفر ندلاع“آ ETS یافت قح هک هلوا نیکمعو تا 7

 ۱ یدتیاماما ا ک هدا طفح هدهنیش لشیرب یکناق نلکود كنسات

 هرکصت دع مو ردشعشرا نیتب قفو عوف مب رلتسودو راشادنرق یا
 نات سودو ناراب ندنعاعسا كنالکو و ردشمال اقمدیما چ هکلرد

 | ن وجو رابدلوا رطاخ شوش هو لد ناشد ر توشود هلفلغ هام

 دنماب لراص> لوب ندشیهن كنامظع ةعقاووب راذک ره> دیش روخ

 هرکنل بیئرتو بابسسا عن دعس نب رع یدلوا حا ص یب یدبچ
 | یتشوطا ید ٣ ه هرسسدم و ییباحا ن رع هر هني یدلوا ل وۀ شم

 ۱ تایمیرن ثش را: داب و كق ةورع روانا هکیدرو و یدابا نیما

 هدب ز یسالوم یدشک یلعو ر هيچا زواج ندنزوس بوتوط ی رما
 هروط هددناح عاص نیلا نربهز ا یدروس نیس>ح ماماو یدرب و

 | ساع یشادنرق یدک یلعو دا فقوت هدفرط لوص بدبحو

 | دز نی رح ندنرکشل دان ز نیا یداورغوط راذصنوچو هنوطلبع نیا
 كني ی هلن قم هلا ىلع نب نیسح هللا كمل صا رعیا یدتیا بواکورلزا
 ر دک رک هسلاق رس شابراتت قوج هدااتفوب یب یدتتا رع نسزتسا

 اا هتتفات لدتسا لوبق ر كن رله لا نوع هکیدتا لاوس رح

 ۱ زالوایصا ردانزیا اما ردقود تا ندا ےب یدتا رع یدلوا نکأس

 ی دلک هشناق ماما ب و دنا ضارعا ن درع دیزپ نی رح هرکصادنا

 | ندنموف لرح یدیشود هزر هنداضعا كلا , دن امز لواو

 شمروک لا دفوخ هل وب نسهد هکر ههر, جن, یدتناهرح سوا نب رجا چ
 هک هاک رهارژ نسدسا ر .كن رو هشرشکو هضب هلهادوخ نس مدیا لک د

 | ادخ ی دتا رحر رایص یا دتا را ردادع یناسرفو نامعش هفوک

 | رات خا یدح حس : مدایدر هدنسارا ےہ جو تاح یم نب نوهعح

 0 یداکهخ را شل لتسح مامابو روایحماق ها بويا: وسى زو نوب یدلیا

 | هللا بیبح نیع ةرقابو هللا لو سر نبا هکی دعا ضرع هت رمل واو
 ِ كداب زنارک 0 ن راعجاروادر تسد هک هنس كنس كم وڌ ولن

 | تنوب مط مب مدیا بج هرشط و رش رم ف
 تذدخاوء و. اک هرژوا مدایها هدازناهدرومآ ضع) ءاتاکا یدیا هثف الخ

 ی دلوارهاظینایصعو دره كموق و هک هد هک دا یاد زالو اتلاف



| 

 مهب وت با نس ررو جب هل مداک هکنمدخ كاسبولوا رةغتسمو تات

 نسو ردلوبد هج رد كتانا كس یدتا نیسح ماهاباتج یهلوا لوق

 بورک هنادیم كم دیشبای زوس وب ندماما سپ نسرح هدنرخ آوا د
 م د ابلوا بودا توعد ییهللا لوسرناا هفوک لهایا هکیدابا ادن

 ی دلک ه نکتالو ,نرضح لوا« دلاصکد دعس کرد زس وک هفلابم قوح

 هر هب هرات نکیدلغاب ناعبودهع هاتف بو دا تعذاوم هلا یرلتعسد كلا

 هکینب وصتارفادعامندنوب و یدال اق یرا تخ اه دنا یک ر رهسا هکیدشربا

 یهللا لوسر نر بویر عن :«یرانارارحمابالک و ر زانح .> 9 یراصدودوهب ۲

 ر یف ندزمس نوهع> ادخ زکید اید مورحو عونم ندوص لوا

 ههر وو ص هزس هدتماقزوریلاسهقح لیک د شد“ او شەر وک هقناطر

 رل يدر دغا قوا ندفرطرهاکا ی دایوسیزو ودز,ن رح نوج ||

 ی 2 اوا 0 هدنسادتا کنج ,aR بک اور )

 هک دراب وددایرق لقا لوا sS بوروا

 باوج بانجلوا لدتا ليه هشذآ مدقع ندزع وقتمایق نیسحیا |
 سال انداما دعدوعن س هدف و لوازسک ره الز سە تند 1هکندرب و

 تر> ءادتاتودیا منم یارورسلوا هروا هلف وا ۳ هرغآل مان هکیدع |

 ی دلوا راوس هب هودرب یون اندنب آ هداشاو ویدید نو-الوا ندزب
 هک دروب. هر ص ندک دا ففوت بوراو هس اتر وا كنص یا و

 یرزوسلوا هک« وک رک جلب وسهاک حاقر هزسرلیفوک یا

 مکن رزوالس هک ردلوا مدوصعم نکا ردلک دروصتم عفت ندکلب وس

 مدا راهظاو نالعا ی ردغ کک, دتبااکب لرسو مرونک ییتخ كه الا

 رای داشابه یرازو هح وترلب دشا ی زوس وب یافطاوناوسا كد لها نوح ل

 داب رف كرنا ید شرا هننویامه معس كمولظء ماما ی زاوآ كرلنا هکلب وش |
 ىلا همان الاةوق الو لوحال)ىدرو دب واو ارات رسجا عندنرلنافدو

 هنشادن رگ نالوا هدنناب هرکصذ دنا مدلوا ناوَسب هم دالوا ل-اع هل دی صن

 ك-ءاما ی تعاج لوا نوح كرا لب ینلعا یراب هدلاص دیس



۱ 4 
 )تنتسسس سس سن سن سس نت س سس اا

 ۱ سانلااهبا ی دتبا بودنازاغآ هزوس یب داوا هدلد دص ماما هرکصادنا

 م ولغوا ی زف لو داع لا ەت هللا یلص ك هالا لو سر ن هک رد زکه واعم

 || هلیف رش ناعا لویفادتبا هکع ولغوا كناّصا رع لء یسصو كناو

 هدصحمب ترضالوا هک رد شَعْسیاو یا مانا ےب نالوا ف رشم

HESEزب یدنسكخ راناوج تذج لها نعد ردشمروب  

 ینالب كنالسءو لج قحن و ردنوجما كیک بسنو رف لوا نوک وب
 | فال هب هدعوور دمشم الی وس نالب هک ره ورت دالب یکیدشا مارح

 ال یراح یلک فیلک: هعرزو ےب و ردهشماطقد رزآ ی لس ر جو ردمتءاعا

 یسعترضح رک |نوه#> اد خر دش ما! وا توفندن ز هرم یالوا

 لبو دهم لراج لوایراصتودو يدیدلوا شلاق راجر ند اسومو

 | رک رو"اوا یقالطا ەھ نکدرزوا لمس ىع“ قانالسم سیدیارار روک هنر

 هلزس نسردنا یس هالن و دص تنرنعو دالوالرکب ربمغب یدنکز

 مادقا هلق ےب تحالب رسروناتوا ندربمغیب هلو نسراقروق نداد

 ضارعا ندادن زس رایص حام یک اق مب هلا لاد یاو رسردنا

 هلاح یدک هدنا یی مدا یزالم یربق كمدجو مدا یک رو یا
 هدئاو مدنفص 4 در نوا لر ید هرورضلاب رک: داموق

 نکن رالوسر اکب هګ درا یر رب لىسا مدیداوا لوعشم هتعاطوندابع |

 زرولس یلواو ق>ا هاماو تراما یتسرب یدلوا بقاعتمو رتاوتم
 کشاب و ناج همواوب و زکيدلیق توعد هلا لئاسرولسر هزکعالوینب و
 مدلک لا رک ر 1 رکم ب هکردمس نکیدرب و ر هدعو هکعا دو

 رها نا ؟ یب و نکمکچ ےک هع زوب یرابز هک دنا قلی را

 كع : راوک رزب دح توراو هر هن لم ا ها دح مرح

 راک هع رزوا مد ردقوب یاو ماود ی دو اهن هدّربق

 ۱ رداص ندفرط ین ےہ مسو لطو یتیدداوا دنا كيك قح ۳9 اع

 باوج ا بودیشدا یزوسو رلعل  رولوا ناباغو رهاظ یتددلوا

 ۱ زی رزوا ا ر ۹ هنلاو هلل دلا هکدروس نیں ماما رلیدمرب و

 دقوک « رکصتدنا ردقوب رک ر هع : رز وام كرسو مدعا مات یم

 ۱ سنا ا یدشا بودا ر ۳ یی راما ك ر ره تلخ واس
 سس سس



۱ Gr 
 اس تند

  ۱ےب الاحو نکیدسشا اجر یب رشت هراددوب مب و نکیدزاب رلپ وتکم اک
 تک دلب وس كنس مزب رلیدتا رليف وک سر دیادص یم ےہ ؛ براک هءوشراق
 باکع كنسو ردزشءامردنوک بوتکم حجه اک ردقوب زعربخ ندزوس

 مالغندبا ظفحیرلب وتکم لوا ای درو نیسح ماما زرا مب ندکتعب و
 لوا یدرتسوک هرانآ بوروتک ٥ بودا علب راکنا رلذلوا رضاح هد هکر

 ماماردقوب *روقو ندنشدازا كرب وتکم وشا مز رلیدتا یسلکود

 هنایدتا هدهاشهیرلنو ندردغلهانوح هنع اهل هللا ی ط رنیسح

 بودا نیط وت و٥ یناکوکو یدلوا قلم ص نیک تولوا راوس

 كرع هدنسانا لاوحاوت یدبا رظنم هتس وا ادتا كل رح ندرلما

 تن سد

 رانلا یترمشبانیس> اب ید#ا بوراپ وڈ داب رفویدقیح صر ندنرکشل

 یا ه رج والا ( ردو اکیریمغیب و ردع>ر اکب اد ىدا بانج لوا

 یدوروس هد رط رھیا تا تواق هدیکزوا یغابا كرامات كىاویدُشود

 ب ولوط هلوطواو ل ثاخراخو بولب زاق هلل رها كماما یتا تآ تبقاع

 هحوط و یس: هم (باح مولظ)ا هوعد) یدلاص هف دنخ نالد رو 2

 نیس ماما اد تبا هک لوا دهاشیدتاو یدنآ قوارب هنف طیهایس

 نع "رد یایدتا ںولک ھنن روض كشس> ماما در زب ن رح نوکلوا

 هدلاح کد دم مدنا ن هسیک نا ج ورح هک رزوا كس ادتنا نو

 هتک ندنا اردو ناح هدکلوا كتس مدعم ند لح هکرب و تصر اکی

 یهداب و راوس رفن قرة ن درک دل ند هدنداور یزراوخ لد واوا (

 كلا راک زور بویارکس ین كلا رلغلاخحم تہفاع یدروشود هک اله 2
 یا هکردیا قاب یءهدر هدنندب لرح زونهو یدتنایط یس هم ڪک ییایح

 هنن رزوا یزود كلانا كرابع بانج لوا رلددرونک هنتاق كنسح ماما

 واو نیسح ماما هجو ی کا یدک ندیناف اع ر وچو

 EE SSS سس سس
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 E > ف داست هد نیس> یو دا رطا عدو e حا راا فلاح دک

 ندرحو :Ee حالعلادءد نم هج ورو Ee ناثحق هعوصا برابق Ee حایصاا

 نادبم یدیشعا رو ص ی رکد زا هک ینادمملا رضا 1 3 ر هرکص

 یا ی دتا هدرفورک ءااو یدزنسوک راکازرابم ب ويف قاا هد هب راع

 ندنهاس دعسن رع زکیاک ورلدا یرالناق ییغوا كن ریمغیب نامزا رخآ |

 مو هدکعح کس یدتاو یدلوالباقم اکا ںواک وشراق ل فعن در رب

 ندیلاعتق> لک ورللایداربرب نسل دئس هلج رله ارک نع هکر دلوا ےٰظ

 هزوسو دیزب نوساوا لوتعم هدا قة هدا لظرم مکر ه هک 1 هاد

 د رب رایدشرهک ه ر رپ هرکصخدنارلد در دااق لا هباعد یسکیا بواوایضار

 تالفعمنیا جک هرب رب تب ون یدالوارکر اک یدلبا هلاوح جلف هرب رب
 كرعو یدالبا قش يکدا شاب رامات هک دروا هلد وا افر هنس هند

 یدردشرا هداهش هت ىر نورک ھا دیم سوا نر ندنهاس

 | یداررد فا اک | هکیسانا دیک هللا دبع نت بهو رک صز دق دلو! لو تغمر رب

 ریصعت هدنترمعا كنادخ لوسردنزرفلغو ایا قااو یدتبا هبهو لغوا

 لهاس ( هللا ءاشنارمصقا الو هاما اب لقا ) یدابهو همرعوک

 ( رعش) یدیاتب وب یلوا یدلشاپ هفوقوا "رجررب بودیا هجون هقافن

 جاقرب و # یب رم نورتو ینورت ف وس # باکلا نیا اناف یورک شذا
 نسمیضار ند انایا یدتاو یداک هتاف كنسانا بوله د یرلینک

 | دونشوحندنس هک د لوالونعم هدنک وا ك سجان یدتایسانا نسدم لک د

 یا یدتا تویاوا یضار هتسهل اعم كہھو یس هحوخنم كیھو ن زااوا

 كار ى و نسهیهرک هکح هک رر و نيک هنکاب مسا كنادخ اکس بهو

 لها ءادعاهع وا هن زوسنروعلوءوایا یدایسانا نس هیعا هنشنا ||

 بهو هل وا "عیش عر یطصمد# هد ماف زوراب هدا هلراعم هژدا تب

 رلد)اک یداش اب هکنح تودناتعحا مع  هلناهءنادیم هلدایز وس كاتا

 دم مس بودا كاحو یدرمک هنا دیه تا ن ور# هرکصددقدلوا لمس

 لواو یدلبا د دش لاو تورک هاد ف لعوا هرکصاد دااخ یدلوا ١

 ی دلوا له س ثمقاع تو روشود هک اله كا یحاقر ند 2 زا یخ

 % ۲۱ ۶ ٭ عبار
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 یدر سوک راکلزرا.ه تری هنادیم یدعالا ھه“ وع نا س٥ کک

 یداوا دیهبش ت٥: اع تودناناط ۶ هک اله اخ یو شاب كاحاقر و

 هدو لء ندلء انا ) یدا بوری هنادی» ی اله ن مذا هر ا

 ند لء انا ) یدتا تواوا راقم اکا صادر ندر ەل ( یمن | ن.د

 تودیا هلج اکا مان (نا طلا ندییع تنا لب ) یدتنا عفا (ن
 ع2 لالهن عا نو> ردبا یزراوخ د: وااو نا ) یدردنوک ه4>

 دعس نب رع جاان ورع ندنسربسم كن رکشا دان ز نا یدتبالتق

 بواوا سونا ندنایح تعاجوب هک ید راپ وف دارف بوراو هاف
 صخکشرب ندرلنا هعفدالوا لوتقم را هسوک هه ندزب ردرلْب  ندنراناج

 نم هل كساردا كنج كياک, هل :عاج وب زب رکا هک هللاو ژ -1والو:هم

 ضەلج هد . رزوا كل رثتا هکر داوا ب باو ص ہدلاح کید زرواوا و۰

 | ورع بوروک نددت یآرو دس نیر زب هدیا 5 ندروغوارب
 نی بلبحو نیس> ماما دات او SS توود ور ؟ جا انا

 مامایدایقاقهرر ندنایح هدل -* زونهو رلددلک هنلتعم كاسه ره ط٠

 | بوس ريا لجا هثک ولب رب كزغاراب هیغاراب یس یلاعت قح مما یدتنا
 ںودیا ںاط> بح هدهب ردرا رظتم هنلولح کالجا ید رع راتالق عاص
 بور و تاوج هلق زاوآ لسم ( ةا هللا رمشب ) لسماب یدننا

 مجالاق عاص هرکصذ دس رکا یدا بیح (رخ اب هللا لرمشب ) یدتنا

 هظخو نامه هکءرولپ نیش نکلو مدیا رد تیا تصور اکس مدیلپ

 هک ردلوا مص واکسیدتیا سم ردک رک مداوا لصاو اکس بولوا دیش

 ادح یدشا باح نس هلوا هدنکفا كاب نس ةد > لا

 یدشود هک اله % لسم کا 0۹0 بابا هلد وا نوهعح

 راد دیس وک تراشب وب د لدتا لف یلس* بو رواراهرعا اعک ا ؛لدهس نیر

 ۱۳ د دا توا تلو ماهشود.ه اط لوا یب رز ن بش
 راقص زونه هدنسارغ ناګاب رزا هک نکعا راهظا قلنام داش هکمر دوا

 لوایدیعا لف سک ان رد قلا ندرلکمشم یک لوا ندالوا لباةم

 نیسح ماما باتا بودیا هلج ندنناح همسم نشواوذ رع“ هدانا |(
 هءداطلوا راد دتیا هرایفوک رک هلج ره رل داوالوغشم هئس هوذادم كرتا
1 توپ ك E لوس ۳ هم نوح ا م ر

 ۱ كس كن 7 ده 
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 أ زار ارت رهن روس اد یدرو- هرم ی نیصح ی دارا , ده تیه یب را و

 ماما ب واو باهتلا لاتف هرات رلد دغا قوا هرزوا یا كماما

 ے* ڈٹ لوا یدلوا كاله هلءاهس جنز یرلت [كناحصاو لديهش

 هل واات لب و ییداد كالهناد مو کال د مع بوزاق هدا یرل:ال سرا

 یداوار هاط - یادو فعط كس هعیش كح ماما)ا یدشرب ایفویزام

 را هدئلاوحا یهانب تباده رکشا كاسح ماما یدناص ماش وبا نوح |
 :e 0۳ رلزءهد یدتا هدسح عاما یدروک راسکناو فءط ۱

 نوتوط هنا “٠ یب زود باذجلوا زوی یپا لاغتشا زاغ ندا لولح یت ةو |

 دتناراب هرکصندلا (تقواالوا اذه عن نیاص 1ان هللا كال هج ) یدتبا 0
 رل هر و ناما هز ویل رق یب زا رهط هک دیا ناتا ندرلنعهد یدشا

 هکی دنا مک نب نیصح هدنراکدردشرا هراذسد ¿ سام اوب كءاما نار

RSسدم ر د | نط نس هکیدتا رهط۰نا باح - a 

 هداوبق هجردیزا# كراج یک كنس ںویاو! لو٥٥ ی زا كالغوا ريم

 راو س كننصح بح هک ج محل واک هبضغ ندزو-وب نیصح هلوا عقاو
 هیهز ناص > وکر وا ندب رمو تآیدروا جار هنشای لآ یی دلوا
 ہرشط ند هک رع۰ نصح بودا یس یاخکا ك صحو یدروشود

 هللادبعن دیعسو نیلا ی رهزآیدرو- نیسحاما « رکصذدنارلبدراقیح

 هسر دیک هبناح یتنفرهنیسح ماما بو داف ده هپ الب رت ن رلیدتک لا

 هرکصذ دا ید شر ایرالج ا هک كد هنامز لوا AON ارنا

 و هیدسا لات ڈر دعا وابویقوارارجر ںوریک هنا دی٥ یر لا هللا د: ءن نح راادع |

 و و س یک هرکصادنا یدلوا دش

 هننا دبه هکر ع«یراغغلا :رفیا ن ةرق هرکصتدنا یدلوا دیهشات یدلبا |

 ه:ذرط ند یکلام را گالام هرکصا دنا یدلواقم هاراب بورمک ۱

 هرکصا دلا ید: اتاحر هرح ا|یارسس هکر دتا كن ردعاوا بودن ا موڪه

 ی دشرا هداه ش "ر عات یدزنسوک هب راح نجلا ن رع |

 یدرو شود هر یلابوروا حج ذقر هش زو اس E یداا

 حلر هنشاب كنا ت وسل ر رخ 2 نیص> دا ۳ هعانا هکر دبد باح

 ندنآ یک" صخ*لواو ید 1۳ یچدرب هکیدنا هل وس باہ ار ا

 1 فا لید یي اید ترا رل ضهر یدلیا ادج ندادن یاب نوا |
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 را نوحو یدتک ههاک رکشا بوصا هل ول كنا شاي كلا بودا لق

 هدلاط وا نشا ڭا یدیسهامرا هعولب هر رونه هک یغو كح

 كنساناب و یدردنوک ه:4> یه لوا بونارص ندنرب یدروک |

 >5 س لم

 رد ولا هک لوح یدلوالوتعم رھ طم ب: ن وج یدروتک بولاخشاب

 جد لح !نیماان ریهزو یدلبا هلج هن دید ا ندنسالاوم كن رافع ۱

 یدلثاب هغم وووا ر توست ھت زوما كح ماهاو یدرک هکنجچ :

 | قل موبلا # ادهماداهات سج مدقا ( رعش) یدیاو یلوا لرجرلوا

 1 ندداهتحاو یس قوح بودا مارح هر هکر عمنا دیه و e ایعلا لدح 1

 | هدناورر و مهز هرکصن دن | یدرنس وک لی هن اوض رضا ر بناج هرکص

 | ییاهس هکیدت اقازادنارت ردعلوا نوتوطزوب هه اک هکر عءلالهن منا

 ۲ رت كلا راهسهآ رفت چ وانوا بوروا لا هجلق هرکصندنا یدتیا ما |
 تر ودنا هبلغ هش رزوا کرا راد یدشود رک اله كاخ ندندشو |

 ۱ ادح e یتشاب تولا جلف ندنلاو راءدرمق ب راوزا كا هلا زرک

 | سودرفویدرتسوک مایق اتق یراصن | ثراحن ةوایخ هرکصندنارایدشا |[

 یدروک نش دلو لوتقمكئمابب هوایخ ی ورغنوح ی دلا لاشتسا هی العا |
 یساپاب لدب زب نب یلوخ هداننا لواو یدتک هترخآ بودیا تزرابم هب رح

 هند امش هجر د ورک هنادیع هلیاییغرت كنسانایدیشلوا ل وتم هد هک رع ||

 یمانارلب دنا هب رکشلكنسح اتا ادجندنندب یتشاركنایدشربا ||
 ندنایهد (ینیع ةرقا ویلقرورما و شیابتنسح ا) بولا نشان كالغوا |[
 هرکصذدنا یدردنوکه مج بوروا نب رب راف اهل ای ئاب كناضوا هرکص |

 نعد یکتا هلرک رد رداحویدلبا هلج دتعاج لوابولا هناا نکرد لرداح

 یراصناط 5 ن ورع هرکصذ دلا یدنودورک هل صا كیسح ماما بولىد

 || رلیدش اد ییرلناج بوریک هکنج هجتدرا یرب ر هورعنب نجرادبعو
 ۱ نددوشیمالغو یدلوالاتق مزاع یرکاشلا بش ن شباع هرکصادنا |
 هدکباکر كنس یدتا بدوش نسهدماسقع هل هلع نوکوب هکی دن |لاوس 1

 یدعاردوب ید عن دعوا ندنسید2ا شباع مربروا باق جاوا لوتقمان ۱

 كيت ماما یدتا موعد تع رع هرا شباع نوح سود دموک وا

 هدرز یور نوه*>ادخ هللاد,عاباب یدت او یدرب و مالس تواک هاو

 عاتمر سفنا ورعا ندغاجرک اردقوب هسوک ر ل رز رعو لر و. ندئس اکب

 4 یدیاوا $



 و

 1 هللادیص اپ مدر دیآربس دکم کم سو ةد تاد كنس یا یدیاوا

 اأ و نوح و نسکلاس يچهتس» قارط یک كردپ نسهکنردا ن داهش

 من عبر یدوروب هنفص رلزتد هلا جلف كالا یدخا ماعغیرزوس

 هدهاشم ی رزمهكناو مسامروک هدراهرا ګو اح هع یشباع ن ردا

 ا لماعماکا ےس چک مدعا هه رس رک شا مدروک ندفاریاینا هکنوج مسسعا

 لیقو لاق ولو ردبلاغ هنامد لږو هنا ر مشوب هدنتف و كنج هکنوساتلوا

 ۱ ن رع یدابا دارف وید لجر لجرو یدشاقا تولک شاع هدنساشا
 ۱ یاحو نوج شباع رایدنوط هشاط یشداصات یدتا رها هثهابس دعس

 : هکمدروک هللاو یدلبا مو ا هخاعولو هرز یدلبادهاشء

 كنا هک لد هنامز لوا یدبا راوف ش٤ا هنوکوا یر هدانز ندزویکیا

 هرکصا دناراب دردنوک هم دع هار یا توداواعو موش ندنس هع را با اوج

 ِ بوراو هن اق نیسح مامارلبدنا ندرا-هغ یب هک یتدیشکربو نج رلا دمع

 | لرتتم هدکلوب كنس هک زرلبدزپ هک رلیدتیاو رل دریو مالس هاج لوا
 1 یسکنارهورابدرتسوک لا هتشا کنج نایهایگبابح مع یدشیاماماز هلوا

 "| كعاما ثراح نفیس هرکصت دنا رابدلوا لوغش» هر هر را دکل وا لو

 | هکیدتا لاوس باج لوا یداشا ےلعا بوبواقغاا لرا:مو شان

 : نرانو مرو-روک هکهرلغا نوهگنسنب یدتبافیس ردا تاس عا

 سای دلبااعد رنخاک ا ماما قول تردق هدز هنعفد كراناو رلیدتا هطاحا

 || هرکصتدنایدلىا كنج هکر ا هثداسهش بن مان ب ورک هکنج ثراحنا

 ںورک هکنجیدنا نا حر تاک ظفاحو نا رھ ی راک هک یرت مالغكەاما

 | ب وشد ربا یوق مز اکا هرکصذدک دنیا لتق راهسوآ یت وج ندراتشد
 یبزوک مالغ یدروسهنزوب ییزوب بواکهنجوا یشابكنا ماما یدشود
 هرکصا دنا یدلوالصاو هقح تجربو دی اال هدک دروک یمامابوحآ

 | موقیا هکیدتا ادن بولک هنسانرواكفص یکیا لاا دعس نب هلاظتح

 ۱ تبوقع قصد رکا مراقروق نددوغوداع موق باذع هرکدزژواهاژبس

 | دعس نا یا ی دتا مامارکیکح لا ندالتق كاسح رک هسربد هیلوا

 || زرا لوق یکتوعد كنس ردرلش !ادیب قاتما هادخباذعموقوب
 یز راشادنرف خاص مزب رانا هکرواوموا حالف هلو رخه ندرانا
 نا قدصیىدتا دهسنا ردرلڈع ادص هرکاح دز الاحو ردراشهرداوا
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 مالوا قم هرتٌشا دن رف لوا دن هکر دل وا مدو صم ید هللالوسر

 ندر: نالوا هدا-دو نداد هکلزبم لوش یروب یدا ماما |[
 قح هکمراو ديما نو-اوا مالس هکتیب لهاواکع یدخادع-نا ردک رکب |[

 سپ راو یروپ یدتا ماما هر دشواق هز رر یتسو یزپ هدانج یاس
 یدل وا دیهخان یدرمسوک رلکنح هاد ص بودا هل ه رلفلام دس نیا

 بوت آق وازکس هتفرط یاقلو ردغلها اششلان دابز د زب هرکصندنا
 ی دتا بانج لوا یدروشود هغارط یب یٹک شب ندتعاج لوا
 دیاغ رل فلاش تبقاع (هل عالارخآو ةنإلا باول ل هج او هتيمر ددس مهالا)

 دءاما ررب رر ییاجصا كدسح ماما هرکصذړلارلیدل هد یدعسنیا تودبا

 ا یربغ ندد لهاات رلب داوا لو تهم بورک هزادیم بور و مالس

 ینانلیععو را یط رغءهحو یرلشادن روو یدالواكنا رلناو یدالاق 1

 ل هکر ابدروک یرلبساتم توت نامدود ن وج رلبدا یدالوا كبااط

 ناج بوما عادو دا راررپ یداتلاو فن EES هدهاک

 دیعناوذ مدق هژراسم هنادیم ادتاندتس لهاو رل یدو لا ندنرلننرمش ١

 لوتقمو یداباكنجبورتک هلادیم یدیا بااط یبا ن لیقع ن لسم ن هلا |
 هنادی» لع ن نجرادبع هردصت دنا لیهع نرفهحرکصددنا یدلوا |

 بلاط یا نرفهج هللادبع نب د هرکصذدنرلف دلوا دیهش ب ورک

 هللا دع ن نوع هرکصذدلا یدلوا لونعءو یدتا كنج یدرک هند,

 مقاو .دنالاور ثکا) یدحا یتداسهش تبرش بوج هکنج رفعج نا
 رضاح هلا یضنرم یلء ن نسح نم اق هرکصادنوع هک ردشاوا

 یدل اب .لعا یداوا شوداک ایرظن كني-> ماما هکنوچ یداواهدامآو

 نوچ رلیداوا شوهب بوشوج وق هلررب یسکیا ی داعا ید مساق |)
 كەر واضر ماما هریک هزادیم هکی دنا بلط ندامساو رلرداک هودنک ِ

 یدلا نذاو ی دلغا بوبوا یتغالاو لا راسبم كنراوک رزب مع مساق |

 یدرمکح هنادقرهلوا ناوریرلشازوک هننو اه راسخر كع-اقو |
 طس نیلا عرف ورک نا (رعش) ردو لوا هک. دو5وا یزجر ولو

 هکتن یدایا ےظع كنج هلبشا كجوك * نءؤملاو نطصملا ىا

 جنز یسکان شب زوتواهدکر ع«لوا هک ردع اتیاوریزراوخد وم اونا

RETINOIC 
 یدعاهک ر داوم ندص حر مان ليج یدروش ود رک اله ۱ هلو ورن

 ¢ نا ۶



 هک ۱۱۷ $

 || لوا مدلیا شا کنج كاسح ن مساقو مدناهدنرکشا دعس نب رعنا
 نن را كا لح هاو یاب هن ال واوش یدتااکیدعس نی رعداشا

 یب مساق رکا نوح ادخ ردلطاب هشيدنا هنوب (هللا ناک-) مدعا
 : هلاو> دتعا-ج لوا یراک یلرا نزعازوالا هتان اح كنار دسروا هل حق

 بود یدلاق قاط یریغههاو دعس نب رعردرلشلا هیاترواینا هک تا
 تودهاعا ساق یدروا جار هعساو تواوا هحوتم دن رزوا كم“

 یا -طوا كاسهداز ردارب نوج نیس>ح ماها یدشود هت رزوا یزو

 | یدتاموع هنرزوا لرع یک نالسرا ندیا لاتا ءراکش یدروک

 | صالخ یرع بولوا هجوتم هعاماهقوک لهاا یدزوا هرمد دع-نیرع
 | كعساق هکر اب دروک یتتسح ماما یدلوا نکابس هتتف رابغ نوح رلیدتا
 | ییسهدج ك اق هرکصادنا یدردبا تنحل هناتاقكنا بروتوا هدنجوا یاب

 | معان دجا) یدروتک هاب یسادهش تد لها بورداق ندارالوا
 || حالسییع نا نسحنا هللادبع هرکصادنا هک ردوطسم دک را دوا
 لیدع هدتحالم و نسح کیږ ا ناوجرب لواو یدروتوا بولاش وق
 زجرر بولا وس اىد یدریک هنادی نوح ید-یغو یرظاو
 ۱ ربلا-ظ لوا یدلوا لوقشم هکنح و یدلیق هلج ناگ و یدوقوا
 زا تلاح لوا نی س> ماما رل دتا لاله یاوج لوا تورو ندهالا

 زا یدتا لخت ۳ در رای ناشر و كا ع مع ندتس دهم

 : مرالذوا زب رع مب یا یدشا نودناادت ھنن لهاو باا یدنکو

 | ردشءرتسوک زوب هکنسصهو تن وور دش هرو لااکب هک هع او وب متبل ھاو

 ءا نآ ردکرک هساوا ت رع یلکود هرکصت دءلذم ول و تار یلکود

 کک / معاق هک ردرل-.ثمروتک هدرلتاور ضع! و ( یاس هنا

 یدوووا نح در یدربک هزادیم بلاط یان ىع نرکب وبا هرکصت راتو

 سا دارو هرکصد د هحراطم و هر هم هللا. صءو درک لها هتظط رو

 || یدیایسحطا ردپ نیرخز یلتاق كلا رابدتبا رلیطعب یدلبا مارخ هناسنج
 یادرق هدک دشود ندابا هلن ا یرب كن هءهع ن هاد ع رلب دتیا رب صا و

 : ندجاح ره رام“ دو یدر دشر مجد هلن اف بوراو هنرزوایء نرگک

 د 2 هكدا كم ردقاوا هلبارلنار ع رل در۲ ول غ هة رزوا كلا
r e وه nnn سه ج 



 هک ۱۱۸ ۷
 ۱ ست ات تن سس سست نر سنت ا ي ي ي ي ت

 تداهش تبرش بور کک هاديه ىلع ن هرکصت دنایدا وا |

 تو دنا وا لبه مع بلاط یا ی ىلع نرعهج هرکصادنا یدحا

 ساد هرکصتدنا یدابا مارخ هزانج ضار هکبعع كثب راشادن رق ۱
 دج مسا رم بود اهلج ها یغطو ییبلها یدلوالا-:ق "هدامایلعنا |

 ییعهرکصن دو داوا لوتعء ىلع نی سابع دروس هنر یداهنجاو ۱

 هلج هنایغط لها یدا ناوجر هدنشاب رکس نوا هک لعن نیسحنا |[

 هل ارانم“د یداوماةرغو نیعااهرف هکندروک مواطمدیهشمامانوح یدال با

 یدتفارلغاندنک رابم مدح بواوا لال | تب رط مرتا كا هللا ةه |ا
 قطنوقاخ هکلوا دهاش یهاایدتیا تودا هیحوت هاعد هلق شیزولو

 لرهباّشم ندنا سو هيلع لامن هللا یلص هریمغس ترمضح ندنتهج |ا

 كجا تم واهم هتعاج وب ہرلاھکل ریش موصعم كح وک ۳ نایلوا ۳ ۱

 هح داوا بلاغاکب یراددقاتشا كنرمضح لوا هک هاکره هدندهوب رسا

 یناراب ندنایسآ ادخرابیا مدردیا قایتشا عفد بوقاب هثب زود كلا

 قرفتهدضرا طيس ی رلناو توطورک ندنیعالء«لوا یناکرب ندنیزو |
 یتالوو ماک> ءاضرو همر وقارا دروخرب ندنرللغواو تروع هرلناو هللا |

 هدنرمصناکب هکرلیدتءا توعد یب هشناطوب هک هلی نورم هن رلاح كرلنا
 بودناتباجا هب رلتوعد ہدلاڪکیدعش رهلوط لوذبم یهلیج ؛یعاسم ||
 دعس نب رع یای دنا هرکصندنارردبالتف یعایشاودالواو نب مدلک و

 كشارذىلع كح ذی نم كرلع طاسوك نما ین كل كرابالو كج ر هللا مطق |
 ( لسو هیاع یاسمن هللا ىلص هللا لوسر نم یبارق ظفح لو تعطک |ا

 احولو مدآ یطصا هللانا ) ی دوقوا اود هلا دنلب زاو هرکصذ دنا
 ( لع عم“ لاو صعب نما هضعب ذی رذنیلاعلا ییعنا رع لو ےھاربا لاو

 هلناقم ردعاوا هلبارلفلاح نیسح ن ىلع کردیا یمزراوخدب ولاوبا |ا

 لاض موقلوا هک ردرلشغا تباور هل وشرلپد)اق زجاع هوبنا هورک هکیدنیا
 یدیب رجخزرغ آنوج یدروشود هک الهلاخیرفن یرکیزوبندلضمو |
 قەي( یتاتقدق شطعلا هاا ) ی دتا بولک هتتناقكنس راوکرزب رد |ا

 نس هر دناط اک د هک رد.هراو كر وص مکار ی دابا كل الهیب قل رسوص ۱

 هاب دروب نیسح ماما مرک مجد و رگ هبادعا بواول توقرب هاکناات |

 4 توعد $



 هک ۱1۱۵ $

 و رانا ن س ردنا هات سا ندرلناورا êl تم اح ااکس نس ردنا توعد

 ییئاس الع قو ص ھ٤ را ع ی میکنم | تو طعوا و مب یا راز مترا هکدداب ر و

 كئیلع یئاخو ی دما ناددكلا نا ذج لوا یدراةی> هرشط ندنرغا

 هکمراو دعا نو یدددلیو هح هرلتمس دو وډ هل: رعایت ول بور و هلا

 ای مود لوا یدرواهرادع فص یودنک بوک ندس هسا دنا وص :

 ندندباعلانز یلیغوا هدنسهع> كا > ماما سد رلد دتا هراب هراب یت ' كابات :

 نک ماماو ندنهوصم ما دور مارعو ك د:اةطر كناو یرمعغ

 هد اثناول یدلافهسدک یرمغ ندنالغوا ]اسکن هغر ییغوا كئلغوا

 رايدر و هنلا كماما یییضر لةط لوا مدباعادو بوروک نزوات کبر واکب
 | بواک قوارب ندنفرط نع“ د ءاکان نکیاراچوق بوپ وا بولا هنغاجوق |

 ي ی دتا نیس ماما 6 دانا 0۳ توروا هنلتعم كم و صوعم

 را هک بوتا نا سا دعوت ول یا و ندتموصخ كهالالوسردمج

 دن را كلور اظفاح)یدتانفد یو صد لوا توژاقرادعمرپ یر

 نیسح ماما ی دشربا ققو یزاع هل وا نوح .دنوکاوا هکر دروطسم

 : رزافرو ندهللالوا 1و ی واسک 4 وار داك كر یی هکیدر ؛ تو

 : او ترمو> هک داف فو> هولص م اما رلد درج لا ی

 ند هولصی ادا نوح یدیشاک هدناوز ۶ ضد سو هی اتمام

 كادي ودنک تاذلاب هکیدلید تولوا هج وتم هره را ورک یدلوا عراف

 هک كد هنامزلواات نس نت ابرح نس هک ههاو ی د-تارع ن ربهز هریک

 ن, راب مسرولاق عاصنب بولوا لوتفم نسرکا هلوا هدزغدب رغاجمزب
 | ندنرزوک كرام كيا لوا هری و باوج هلهکدج كنم هدننوک تمایق
 ندننارابراب ره باش واو ی ديد( اربخ هللا کاج ) بواوا ناور شاب

 رونو یدار د ی ردي 2جن 5 1 نس هک دلو | لوټ ۰98 یر

 | تروص نوجو ی دالاو هی یرمع ندنس ل اھا بولو | مرک برح

 رلددتا ی رالغوا ی دلکاکب تب ون ی دت اماما ید_شرا لا ونم و لاح

 ىلع ندنس لها ادا سڀ رک ٿب واکس هگدلوا قاب زع ر ندزات

 ی درو پود رک اله لا 1 شک تود هد هلج رهب ورک ها دم ریک |

 ۶ ۲۲ ۶ ٭ عبار #



 ( شطعلا شاععلا باا )یواوایلوتسماکا قا زس وص هرکصا دک درج |
 مرد او هو م هديا هج یبا لادفق یدتاماما یدلک هثناو كس رد تلر هد

 هنا ده هراع هن لع یدمانوااهث رغاییلید لربك الع هرکصف دنا

 یدع دعژم ن دعس ندنها ہہ دعس ن ره یدتا جد هلجر تور

 قاخرب ندتف ارطای دروشود هرب ندننآا ی دروا مییلقرپ هنس هقرا كنا
 هلن ادژلب زا وآبوروک ینا نیسح مامارلبدلب ا هراب ہراب ییا بودنا مو ں واک

 هک غل دلغا هلا دنلب زاوآ ال وا ههلک هلامز لواو ی دلغا

 ٤ی ودنک بود رج هرمّدط ند هيج بط ز یسادنرفر یدیبشهارجشا

 یلعات یدرو نیس> ماما یدراب وو ناغفودا رفی دردش را هریک ا

 ی دیشهراو ورد ا لیفع نب بسم ن هللاد ءورءدرونک هب هي یتئیم كربکا
 هدک د ودورک هللا دبع یدلن*هنلآ لا بود |تباصا قوارب هللا هل ااضق

 ك-هالادبع بولک قوالوا ی دنا ید قواز صع” نانا قوالوا

 هللا دعو سا. ردرلن وب یسماسا ید هسوک یر ندادن رد

 ین ره هعنح دخندنرردارب كئسحماماو ناو هع>و دو

 یرالغوا یکیا كنس> ماماویدیا راما تعفاوم هانطوا هد رعسلوا

 لفط رغفصا يلع نونو هتسخ ماف را دبا هدهو> رغصا یٰی-عو معاق

 لوتع۰ یلکود ها هکر دروآ مساق رار د مرک هکتحوانا هلو | مه.

 هدیا هاچ هک, داب د توتیح ءرُشط ند هي ماد ناب رع مدنا رل بدلوا

 یدتا مساق نودورک نسکعوآ ص یدتابودنآ منه یا نیس ماما

 | هلا لیص قطصم دج رد شا هلع یس وزرا و هد و لب>ح ی داکب

 ندرلهلاع هد اننا و نسهیلوا عن امهناق المءهرانااکب هه رح لس و هيلع اسد

 ماما یدروشو د هغارمط ینابوروا لق ر نب نوء وا كع ماو بولکولت ار

 یدروتک هثاتالوتةهریک | ىلع یشادنرفبواا یعساقویدنبا ن دن1 نیس>

 هراو هش زوا هکید زر وارداق ةت ندشاعم كر .نطواو یدلاق هداس

 لفط لوا یداک ی زاوآ كنلغوارغص هدمشأت ر هنغالوق كم اما هد اشاوب

 یدنآ قوار نوء ەر ندد ساب یدلا هنغاح وو تودرونک ی رعص

 SERRE ته سو

 لوا #



6 ۱۷ F 

 ین رش ناج لةط لوا هدک دنا تماصا هن زاغوب تالْفط ل و انوا یوا او

 هيل اناو هللاتا) هدک درو یلالوا نیسح مامایدلبا اها ورا ضب اق

 یددرو- تمارکریصاکب هبیصهر هلل وہ یهلآ هرکصت دک دید( لوءحار

 لوا یدشلوا فص هدا ز بودا هبلع قل سوص هر رضحلواو

 تاتو اهدک دشت ادصق هنس هی نیبیح ماما نشوطا یذر شہدا

 هغو كم العاوند رگ ایی بودنا ادنهدع تنی ر هللا دلب ا

 یراک كح یدتسا هرکس ید دعس ن رک یداوا هک برع تج

 هفهراو هنب راک تارذف نیسحماما نوچ و هلبارص رادقمرب ها واماسغ
 یدتا هنعاسا 41 رس هد انیکسذ قرا ارح قازس وصاتیدت ادصف

 هسرحاوصرک ا ردٌشلوا ه در یدعاریز ها وص هکبتتس> نک اموک

 لوا هجا وص هکر دنازوالا بوراو هن راک تارف نیسح مامارولی رد
 ل رابه بولک قوا یدنآ قوارب هندناج كترضطواد ممانرب ندٌنیع ال

 یدراقیح هر شطب ؟ح ندنرغا قوالوابانطوا ید: تباصا هند رغا

 ےب یرغ ندنسوع هداناغفاو شاانهو یرغندنس برا یدتباو
 هرسٌنط ناق لواو یدلوط هل افیرعالا طاقورسشد ربا ےک هعداب رف

 یدت اماما یدلباك.هآ هللءذ لنادعسن رع هداشالواو ی-کوت

 A یی زوسوب كم اما لد اک یک د نک نس هکع التب ا نایا

 هکر دعا يما هنن راهداب كدع ابا ی دک ریش یدنودورک دوس یا

 جلف هرلذا مامارلیدتا هطاحا یتفارطا كبانٍطوار هدا زکو توطییس>

 رک رهنسیدت اهر س دعس نا رلیدلوا مره یسلکود تودنا هلاوح

 یزک یب ا تاو تب لسها یک دروکرارب كرادرپ و حجما ندنسح |

 لوس هب ودنک قل رسوص هبمموب وزکباراشلوا لوتعم هدنسوثراو
 كتعاجرب ندا دصقو مون ودنکنگیشع جخرردقوب و نکیشلوا

 یلیعردا ی روش د "هقنحوا )ردنا مەد ناب تم سهم و تیاکت

 هزلادمع هلءف وا كن . وادیصاا جن, رگ هرکص ندشلتف لب سح نا

 ل شهد ن ورع هرکصذ دنا یدلوا لوتقم بااط يان لږعع ن )سنا

 رکصت دنا ی دابا لتف ی رابط رقعج ی هاد ن ی دع یمیکلا

 تسار هنلتعم تال دع ی هللا درع 1 قدا ی مثلا نور ن هللا د. <

OTان اب هرم ته ارس نر طی  
 سس



> ۷ 
eaر دالا دعس نأ ۲ نیسطا ن مساق هر گن  

 كن وتلا ةبتع نب هلادع نیس ح ن رکب وبا ا یدلوا لو:ءء |

 تروص یل د ن سابعنوج یدستامارخ هنانج سودرف هلایرنجخز |[
 أ ناععو رتعحو هللا دك هک دن رردارب یدنک یدلبا هدهاشم اغ ١

 | نکیدسک و رلبا یدستا هرلنا یدیا هب مای نیسْبلا ما یزانا كراناو |[
 ق هنا یوا وب رک اوا دیش بودا كنج هدنرظن كرك دیس یدنکو ۱

 ّ ںودا ولج یرضحللا بوبا ی یآاهرلددتا هلج هنف رط نعد بودا

 1 ںواک هن رزوا ىلع ن رفعج هرکصا دنا یدلیالتف r ن هللاد۔ع :

 قلعن ناعع هلرارنت جنز د یسطبالاد زی و یدلبا كاله ید یا |ا

 | یدلادا هاو دع بنا نشا تودنا ادج ندادن نشا تورو شود |

 || یو نس یدتا دعس نا یدلوا هدنساحر ناس>او ماعدا ندناو :

 | یرردارب لعن سامعو هلباساسلا ندنا یاعدم بروتوک هدابز نا

 بانج لوا بور وط هدنکوا كنسسح ماما هرکسصت دق دلوا لوتقم

 یداوادیهشات یداردیک هبناح لوا ید لوا هسرروس لیم هف رط یینق

 هشاب كرامم لرانطوا کر ن كلام یدو اھ نیسح ماما سپ

 ۱ قار ص هرزوا عااو یدتا بلط هیفاط رخآر بانج وا یدرواحلف ر

 نوءامر و یدلا هنعاحوق بودا بلط ییلغوا تكحوکو و

 : ناثط واهدا الواو یدلک تسار دن كرغص لءطلوا توت ها

 نردما یتسهرطقر زونه بولا دف لوا هلا یدتسیاوص ح دقرب

 نوحو یدالوا بیصذ اکا وص لوا بودا تیاصا قوار هن زاغوب

 هجوته هب ودنک ن دنفرط ره راتلاخم هکیدروک مولظم دیش م اما

 بواوا لذاحنیءالم لو! یدلواناور هنفرط تارف ںوقلاق ندر رای داوا

 یدلک هثناکم یکلوا بو ود ماما سپ رادداموق هغءراو هن راک تارف
 هب زوموا كرابمو یدلک ب واو دا قوار ندا صف تصشو

 ةعرز هدقدلا بوکسح قوا لوا ندنزوموا بانج لوا یدلحماص

 یدروشود هرب نبر كن رالا ار ر نوعام كي رشنا

 حوا كن هرمن لوا را هرم ر هنس هورا سوا ی ناثسو

 ب وچ ن داس هدرا ی همت نوج یدفیح هرمشط ندنس هنس كرابم
 یعالا دزب ن یلوخو ید شرا هنلع ءالعا یسدقا حور یدلا

 4 ترا 3
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 یرلل ازم ىلوق كنا هدیاادح نداد شاب رابه هک ړابد بونا “دا

 وش صا لوا دژ ی لش یدادنرف كلوعلم لوا سا یداک ه هزر

 1 نیس ماما هک رد روک ذع هدنح رات دب وللا وا) یدلاق ه دعط وم لوا

 || هرزوارافاسخمیک راثاوا ديمو ندکلهدنزو سو ندتایح بولاق کلا

 | ن دلاحر مه اشمو لاطدا نای-عا یدلبا بلط زرا بم بودیا هلج

 هلیارشثو رن جز یراناباثجلوا راب درک هننادیهررب رر لوسيا هصن
 یدورو هنر ز وا كيانطوا هلهو-ا هورک رب نیما رس یدردنوآ ریهح

 دن سارا یر ۲ دل هلا لوا 94 ل د ه>را طعو كنح هاهد ف

 تر اغ ب ورک هر هي هک رابدابد د یرلیضوب و رلیدلوا لاح
A5 ل زاوا دو کا و ده اه یر وصول ال تهی ماما را  

 ید rly راع ھا ول ر د ڪا ناق یا NE ادب

 روت تا لاوس نیما رع” سس ددا ص رە هم = حد هک رد ول

 کت دو ص ٥ لزسر ۱ هکبدروب- ماها رد هر لدوصعم ك باد ںی س یا

 ساقا ری !مروپ هدیا لزج هاکزمسو ېدو هدا سا علف نب

RG n3 نک . عاص ن  reیدتسا نوعلم رعس یس دیه رد دص5 هک  

 ندیادصق 5 رح لوا :سٍ) ردنورعم AEE كنس همطاخ نا یا

 مو و ولع هُ . رزوا نیس امت یدتا توردنودوریک یییعالم

 ر داکد یرمع ردعهر دلو یهدوجو ین نامه 5 دوصعم و هک ۰ 1

 هګدر یر ر بو د اموعت هرر و رابجخا هو دو لوا راکات مود لواو

 یدردا چ ۵۶2 د ی را هلج ارلتإ نرمعط او رل دتا را هاج مع

 وص ده درب دموق تو وا للاخ هارو ره لادا ع لوا یدروس

 ند >ا 1او صا یی ندو نجر هدانا لواو راوه- راک

 یوالوا ماما یدروا قوار همس هه. لس اما نوعل یودو یف

 ید اوا ناور ناو هد ساو ه- و 1 ر ۳ تور اوج نوکح

 ااا یر و ( ئىدا بن وتوط ۳۹ ط نام ی زو ك اک اما

 هجو لء ردن الو ادد ےھاتقاو اد دع مهاعجا مهللا لدابع نم هذ

 رک لالسرا لازیشخ هرکصادنا ( ادا مهارفغتالو ادحا مه ضرالا
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 یدل بو رک اله لاخ یتجر بو دنا 4 ج هک ات لا یی موق لوا

 یتیلادحو كنادخ یدرویب م اما هرکصندلا رایدروا لا هلاکو رت رلفا
 هکم رواج نه و م رانوط دما تزرع ° د_ةلراوخ وب نوڪ :

 هلعو رب ندزس یعافعتا عب بودا لیاذو راوخ یزرس یاس قح
 هکددتارمغ نب نیصح هلوا شماسلک هرکی رکفو هرکی رطاخ جیم هکرولا |

 یدتا مامارواا هلیفک هن ندزب یکماقتنا كنسیلامدق> یٰلغوا همطاف یا

 هرک-صذ دنا "رسد رولوا لیلدو راو a دیا افلا توادع هدرک ارا كل رس

e 

 ات ن ۳

 جاف هدرب یکیا شع هناسح ماما نوچ ر دبا هلاوح هرس ینباذسع
 ندلا:ة9و برح بولو !یراط فیضان وا ید شرا یرلجنز هرینو قواو

 بواک شاطر هاتلا كنا هدتفو لواو یدروط هلل وشو یدکح لا
 هلیسس هلا ىلا راس,« یناقناقآ ندا هکیدلید نوجو یدلبا حورحت

 بوکج قوا لوا یدلجاص بوشدریا حد قوارب هنب ز وب كراسبم
 ناور ناق يڪ رقآ ندقواوا وص ندنرلعءضوم تحارح بورآ هح

 بواوانوخر یرالا یدوو هرزوا خزلوا تب رل-همراب كرابع یدلوا

 هافطص)| دگ مدح هدا تنیه وب یدتاویدروعهن زوب وهثشاب یاقلوا |

 هد دا وا شاو هناقو ردکر کر لوا ق رام لسو لد یلاتعت هللا ی ص 1

 ہک هدنفو لواو رل بدو هلاےوب ینب نالفو نالف هکر دکر ک مسدد هدلاح |

 روا یدیشمالاق لا-ع هتک رح تواوا لوتسم هانطوا فءط |ا
 هناتفویدررت ود ورک هب نویلشابهفهراو مشکنا رو هاو كانوا |

 زرد ملهینلوا هذخاو» هلناقكنا هدنمایق زور بوتوط هورکم یراسج |
 نصر مانرمشب نی كلام ندنس هل. هدنک نب هک لد دنوو لواات یدیا 1

 اهو تلکا 2 ) یدشا ترمطغطوا یدروا جار هنشاب كرمضطوا |

 لك الفورد تباغب یدنک صخعت لوا هک رداع ( تبرشالو ||

 هکد دروک نیا نوو یدک نداد یاو الاخ عدا یدروکر# :

 هکیدرقیح هرانا رارزتسوک فقوتو للعت هداتف یمولظم ماما تلخ رکشا |
 كنيلاعابر لور هل ازوسو نيعالملوا "یسردنا للعتو ريخ أت هج |[

 تیالو باثطوا یمیقلا كيرشن ةعرز بودبا مادقا هنلتف كندنزف |

 سا نناتسسو یدلبا ادج ندنندب بوروا ےاق رب هالا لوص كب ام |!

 شوب بهو نب لاصو یدروا قوارب هنسکوک كراسم دا یخ ||

 4 ور #
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 یدشود هر ندنرزوا تا ني -سح ماما سد یدجاص هارن هش رکو
 بز یس هرم كراذطوا هدک دروس تا هن اق كلرو رس لوا لوس نا

 را

 نا , یا

 نسم رع انوا دعس نا یا هکددع | دارو نوویح هرمشط ندو روح

 هلبشاب یرزوک لدعس نا نسءةاب هننزوب كهللا دعا نس هک هلااحو

 ةعرز هلا ییغرت كنیما رو یدلوا هجوتم هسدناج رخآ رب واوط

 راضعت راي دا ما ییتشیا رورس لوا سا نب نانتسو كي منا

 یدلک هنناق كماما یدبا ال ایم هنط مصر هشرخ نی رضذراید شا
 رورس لوا یدالوط لا هتتسشاح كراس بوروشود ندا ییاماو

 لا لستف نب هکمدیشمروک هدم هعقاو هکنس صرا لوا نس یدتا |

 یسهقرا یاما یدنا صربا هکنوماهرعت زاید تا راضب و نسرتسا |(

 نس ىدا ںانجوا یدالوط لا هنلامص كرا: بوروناب ھه رژوا

 ر س لدا ردا دصق اکب هکر د.سمروک هدمهعقاو هکتس باک 4

 بورا يج ناق سب نسردبا هییسشت هبالک یب نسیلغوا هطاف یا ||
 یوفطصم ن ابسشم نامدودو یون نادناخ نابګ یدلیا ځذ 7
 رااور هه ید هدنیفیک یتداہش كح ماما SE شوب هرانلوا

Eهعاعس یتا كل هعماعسو لاح هع-طا یا كنهعطات هک ر  

 یدنلوا را ص خا هللا رادعءوب هدرصتحو مرج ال ردق ون یلاعحا

 رد راشاوب یس هراب جاد جوا زوتوا «دنکحرابم دسج كیسح ماما

 یس دا ند كبانطوا ولنا رفن نواات یدلا صا دعس ناو

 رلیدتا لاعاب كلا یراقانا رات 1 یب رھ طم دسح ٹو و تا هرژوا

 یتکلکوک كترض>لوا هکیدیا یر قحمها یس ر ]وا | لواو

 كتس> ماما هکر داعت یدیشلوا الت هتجزصر و یدیشلا بول وص

 قحا ندنعاچلوا رايدلوا دیهشیفکی کیا شک هدالب رک ندنتافلعتم

 همام ن عقم هکیسب رب كن شک یکیا لوا یداوب صالخ یثک یکیا
 نا جد یسر و یدیشهردنوک هاو دانز نیا دعس نا هکیدسا

 یی و ید لاو هرکصتدق دلو اوت بانج لوا یدبا یسالوم كن هنیکس

 دیش ماماویدلوا صال هلکع د ولع دبع ن هدقدناوا دا مقلروا

 یا رب رلب دا اقا تویهردلوا ین یت کک یا ندندالوا كم وا ظء

 | چ یسب ریو یدیا ضب ی هدنفو لو هک نیس> نب یلع ندیاملانیز
 سس سس ---حح>2>ِِِِِ كس
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 هدف رط ف وک دعس نا یدیشعا عطف لب یکب ا ندنرع لح | عهک نیس انب

 لوا ییالبرک یادهش داسحا تولک هر رف لها هرکصا دک دنک نوئود

 هک ردرلشهروت؟ هدتاور ( 9 ییاعت هللا یر رلب دنا ن هدعّطوء

 هدنرانوک زاب ویدا راقا كراو ناق هدنرلن وک شق ا كنا ندہس لوا 0

 كيانج لوا هکنعشان سدقو یدرولوا یک ج اغا وروفیرللا یکیاره كنا
 ساق بو وق بقل اکا ناخ هرکصت دنایدیشعا قرصت هنر خ هفیط |ا

 لوا هک ردروطسم هد رات ینوک معا ن دجا ) رایداوا رد هفیطق

 يطع تاعر یدیشدک بواا ییکلعوک نداد ڭئ ماها هک دم

 یدشهک ینوطكتا هک ۵- ا لوا یدلکودیرالیق كن زوب بواوا التم

 لواویدالوا رداق هذمعلاقندنرب لد دنن رعرخآ بواوا ضد رم لالا یف

 یدلوا الم هاتجز ماذج یدراص ییراتد كیسح ماما هک هسوک |
 : تواوالفءلا نولههو نوت یدیک تسهر ئهرز كلا کد لواو

 هک ردا ینو معان دجا دن و ) یدل وا وب کج هرلسا هر و تولد

 یدتیا لظء یناهج بواوا ادیب زوت لزقر هدنرنوک یلتف كسح ماما

 همدم راغوب هکید راردا نط رایداوا نوک ین: ر رپ قاخ هکلب وش

 یدلوا ییجم ماع بواوا عفت رم رابغ هرکصتدتعاسر و ردادخباذع
 یدروا وا ناور هفرطره بويعا را رو هدرب رب ین اهر صد دلت كنسحو

 بو روس هنا كيانج لوا یجرپ و یوم كن زو بولک هرکص ند هظطر و
 هکیدروا هر نشا ردقاوات الوارد ای زراوخ دب ؤا وبا یدردیانیکنر
 ین | كنیس>یتب لھا كشن-س> نوچ ہک ر ردبا ) یدلوا عط:ءیسفن

 بذب ز رایدلشاب هداب رفو هح ون بواب یفیدلواه لاح رلب دروکزمسبحاص
 هکیدتناویدروا رل هبط هن زوب بواد یرازو هلان مدة م ند هلج یل ٤ت

 ندنکیدلک ران هثشاب كشس> هک روکب ءاعسلا هکر الملّرمت كيلعءادحاو)

 دالواكزا هاد او رل دنآ را تک بورودلوا هار وص هن یاو ردوو لربخ

 لرل:اتسودو نگ دو ردرلاوا سو. و رک سد تواوا ربا لایعو 5

 مامانوج ردتاور) ردرلنعا جرت هتعاجلواو ردراشءالغا هن رالاح
 2 نیل نشودایذ رعس سد یدشرا ده تجر راو مواظم دے ےب

 | رلیدنازوا لا هجاراتو اسغب ب ولوا هجوت» هن را هي كرازا هلذعاجرب
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 ندیاملان ,E ورا دلا نب رلق داو ربط ورة ورم ےک ولیلفو |

 هکی دلید نورافبح لفقر مس رلب : در ڪڪ ورګا ید: ۷ روان ةن وک ها

 هتسحر هللا ناه سی دتا لسم ی دیج هدا ماعییددا تندیاعاان ژ 1

 لفطر هکنسدم نغاتوا نوقروق ندیلاعت قحو نس رسا هل ندموصء» |

 نایدتارشنسردبا مادقا هنتق هلوا ضد مهکصوصخاب كعوصعء |
 مرودلوا نب رالغوا ع وج كنس هکرد هرزوا كنا ینامرف كدام |
 لعفو حح: معا لوا نومارع هلکع |هغاابععتم هداب ز هدیاباوا دەس نب رو 1

 هللا یلص كنافطصاا دخ تب لها ات یدعا رما بوکچ لا ندینش

 0 نینحاب ( تب 13 راد دقاب بولاص لسا 1 هن رادع مو د.اعیلاعد

 نیتنعیا + E یهز د ۱ كنساسزا # دمآ موق نازا ہک اهدا

 3 رونا دیشرو> و نشو رتالفو نادرک خ رج 3 زوده هاگناوثداح فاو

 هکر لد د اکا یدلبا لتق یاما نیل سوا ن ناس نوح هکر د راشءد

 هک نیسح مامایلغوا اهنعیلاعت هللا یضر كن همطاف یرق كنادخ لوسر
 لنفینا ی دیغو یرعظل هدب رع ء راد هد بل تراهطو بسح تلالح

 ته ذ یظعرپ نددعس ی 5 £ ەدەلاھەلوا هکر داو انالوا بسا دتا

 كنم هنن هسر و رالام هعسولط راهلاخ اکس دعس ا ار ز نسەد ا باط

 ن نائس ەد تاعى لوارولوا شماسعا ادایعح كتەدخ كکیدتا

 قوا a یدوفوا یراتبب وب بوراو 0 لد هس نیاید سوا
 | 4۶ ااو اماسانلارمخ تلتقو ٭ اهکادیستادتینا * ةضفو ابهذییاکر

 هسردیسایزوسو ندنس دابز نارکایدتا تودار زعدییاتس دعس نیا |

 لرابم كیانح لوا دمنا هک رداوایخد تیاوررب و ) رروا یکن وب كنس

 یدردنو  هداب ز هلن اد 23 * زب ن یوخو فالام نب مشل ی ياب

 | هدددوق هایمز هدنروضح EERE بوراو شد

 | تال«تلتفینآ # ةطفو ابهذ ن اکر ءالما ریش ) ید وردوا یرلتب وب
 أ #اباو اما ساناا رخ تلتف # ابصاایف نيتلبقلا ىلصد نمو # اكا |ا

 اا دانز نا # ابر و ارحو دم ضرایف ۶# الا نورک ذب نا ےھریخو |
 یه داوا فصتم هل ارل تقص وب كنتس> ماما ید ا نواک هبط غ ندز وسو

 ٤ هجا رخر 29 اکسندنب هک هللا و لدرداوا نوه یتا هرکصذ دک دان

 اا رلدروا ی ول یدتا رها تولد مر ردنوآ هنناق كلا نس هکلب ردک رک

U TG 
 سس
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 د بوتلا هب هفوک یلوسر لآ تیب لها كدعسن رع #۶
 هکر واوا ناب یک.دردن وک هءاشند هفوک یرلنادابزن ا

 یدلوالنف نیسحماما Ela ل وا نا هل ردبایروند دف نحو ا

 الب نوک یسترباو یدردنوک هدا زنا یتشاب كنا رخ الب دعس ن رع

 1 هب رعلدابق یا دهش سور هدک دتا مزع هند رط هذ وک ید یدنک فقوت

 | ی الآ هدانز نا ب وکید هب هری یرلثاپ لوا یدرویب بودبا میسسقت
 | نواویدرب و هنس هل بق نزاوه سکا فران ندادهش سور و

 9 یدیا رک ن نیصح ا كل رلدا هکیدر و دیک یی یدرد

 ید هلک ج وانوا یدیاقاهتم هدعشانن سقیراتسادر رانا هکبس هلی.

 یرازن چم کرا هکیدر و ےس هو دعا نب ید اک یلاو یدرب و هرلنا

 ۱ هلو جد هلک کیا نواو هريش درا *هلبق هلک شا و ىدا روعای لاله

 بورد رال ت ن: راه راحو دالوا واسذ لندس> ماهاو یدلیا ست هت ۱

 | یرلک دا تورو یلاحو یس ضد ندرلقل عی دانا هج وت هدف رط هفوک :

 | ندباعلانز ییع ماما یدراردبا یرازو هی رک بواوا نایب هراشبا |
 ارد مب هکنعاج وب یدتا بودنا هظد الم نن رلفدلغا كو اعش باب را

 ندبا لتق یراناسب رارلغا هنن راق داوا لوم كع اعا ءانناو كع راردارب و

 رارلغا هن راک دا لتف ےھو را ردبا لتف مه نعد یدبا ید نعاجوب

 | بونلبا هب هفوک یتشاپ كرابسح ماما دیزب نب لوخنوچ هک زردیا )
 || ماما هل-یغاموج يتيدنوط هدللا دا ز نا ی دوق هدنکوا دا ز نا

 شرایاندرللاوارمطاح هدساحلوایدروا نرل هد لوا لرابم كدسح

 فال. دا ۵ ب وروا یی رشاد كاسح هلعاموح یک ہدکلاوب یدتا کا

 سو هيلع ىلا ها هللا لص ادخ لوسر هکر دھر وک هر هک هک دعا

 هشناطرب و یدالغآ هلبا دنلب ژاوآ هرکصت دنا یدیا رپ وا ینادندو باوا
 الوا ) یدتا بولک هبضغ دان ز نا رلیدشلغآ یودباتغفاوم اکایخد
 لد يلوا شانوب و شاجوق نس رک | عب (تكعنع تفرخز مره جش تذا

 ۱ برد راو یا ید2ا مقرا ی درز مدیا رروا ینو AL یدعس

 رکو دا کاحو را هزک دن ڪڪ ىدا ز نا ج اغوا ك هاج رو ۱

 | هلی ارلناو ییرایسد:* توت نامدو د ی دش ر اهب هفوک دعس ن نوح هک ردلمت |
- 



 سال

#۶ ۱۷۹ > 

 ود نولاخ ك روطواو یعل دنااطا نت هدبدروص هلا هياع دایز :

 كنیسح ماما و ی رق كبااط یبا نیا ىلع هفعط وب یا صغر |ا

 نالد یکی روس كرم ںود:ایاوسر یر هک هیادخ رکش نعد )م دج

 کیر هک هادخ لوا سا بسورکش هکیدر وباوج بان ر یدرا هج :

 یدید (اریمطت مکر هطذو) هدرمت> مز بوایق بسام هدسمارک ریمغی
 یی رازوس كرا نادرک د و هلبق یاوسر یراث-اف یاسءتو هناصس قحو | |
 ییادخ عنص هد رلعح قد لهاو هدنعح كشادن و یدتادازنا هیلنانالب 1 ۱

 تعاج لواو یدیشلوا قاعتم هناتفلرلتا لزا "هدارا هکندراتءاتجرب : ۱

 رایداوا یار اکا بو دا هد هات نک یابر ر دقت هد رلد> یدک 1

 بب روع دز نیا یاو رلیدتا لاعتسا 4+ رلءاسعم و ۳ ممه یدنکو ۱ ۱

 نعصاع ۶۱ 6 ردکر ک هسذ | عچچ ه دءض ومر یرلناو یس یاس«! یا دخ : |

 هسح و رولوا یمنس ترصنورفط نوکاواتارکف هناج عدل و یاراهدبا

 برج نورع یدتسیا كعااذاهشز بولک هبضغدازنا رولوا یکراتا |

 دیه واهدخاوم هن رازوس كرلنروعو هرن:روعرمه الا اهدایدتا وزا |
 ن نیسح یاس یادخ بز یا یتا ندنطع دا ز نإ رد شل

 كن راهباتمو كتاو یدر و ساو تعحاراکب هود د ىا-ةط كالع

 سا ولا یدسا بار یدردر) یجرو درد كع ت و : اوا ید تڈ هک ن كيلق مب ندن رلع وا ل

 یب هم كلون نامدودونسردباعقوت حورتحار لیس كن هک دشا |
 ینه هو رک او درک كلدرق نعرفو لصا كنس رجس تلاسر ناتتس و | |

 تباصا ےظع تقشعر اکس بیرقنع ہوا كباق یافش بجوم كنس |

 ییتعاصهکلبرُغ | عرفو عرج راهطا نواخو ىدا دازنا )تک

 نزماما داز یا هردصت دلا یدیا رعاشمهو میدم" ےھ یاب ارزردلکد :

 یا بسا ن يلع لاهل قحیدتا تواوا د> وه هانا نداعلا

rw 

 هد تبا ود ر و م روبهروک هديا تی فا کد ردا ید الا ن ز



۱ > 
 هک ردندن یدتا دانزنیا عدس نب ىلع یدتیالوا نوک نس هکیدروص

RR eنا 3 و ات ی  

 ۲ ۳ هو تمانق یدلوا 0 هم هدر ۶ لإ a 9 و ۱۶

 ) كد هردلوا ر یدرداوا لاء قح ییا ید 1 دازنا رنک رک مسا بلط

 ال | تو نا سعد ناک امو اهل و٥ نی سین الاوت هللا ) یدتا ماما 1

 هنو زر ردلوا ید نس ەد (یهنءهللاوتنا) یدشادانز نا (هللا ناب |[
 ۱ ردیمسعوا ه۶ واب نالغواو کردیا طاشحاو گیروک یدا دا زنا ۱

 داوم س ناو رھ ند رلئاوا ۳ ده هد سل ل وا ردي ا هول

 یدتا دار نیا ردشعسرب ,ا هغولب هکر دا ضرع بودی صعت" یرجالا ۱

 نیا یدتا ںوانراص ھماہا نیشولارما تثشز ردلوا یتالغواو

 ۱ هک دو>واب داز نا یا ی < <وط ندکمردلوا ین لها كروب داز

 بولا مادقا هروظ هلل وب رک او همر داوای ا نسر دا تعارف یاوعد )

 نم هنع یا یدتا نداعلانژماما ردلوا لوا كرا رواواواهرداوا و

 یا بواوا هجوتم هدابزنا هرکصندنا مهربون باوج اکا لوا شوماخ و

 E تباع كن راب ترمه> یتلوا دیه رو ردندرءاداع

 یا یدتسا هنن رلم زالم ی ب ول وا رکفتم دهد 5 دازنا زرولب

 ندرصقو یرلن و و زکید | صالخ ندنءارب او یوک و تفک كنعاجو |

 یکیدد بودا لع هلیبحوم یامرف رکیردن ود هیارس نال بور دااق ا

 رلددرو- 1۳ كدانزنا شاب كنسحمأما نوح هکر دلعن) راد ایک

 كابسحو لاح و هدنم ار ور یدنابودرونک هرو ی> نەزر ولا

 ناردلعا لال یادخ هکیدرب وباوج هزر وا ردک رک دسا وا ها لاح ۱

 هکر دوب مط مب یدنبا هزر وبا هل وس یککیدلی هدیاو نس یدتا دانز ٠
 هلع لادا هللا لبص زر 1 هساوا را لوسردڅ ی: ھو كح :

 ند هساک ید وا دازنار 9 هنا | E با دابز كرد یتسو سو 1

 هدنیاور)مد,ارروا کش وب كنس ل د یل و اهدع اج لط ےب نسر ؟۱تیکق یچ |ا

 داز نا ۵ رکصن دددا وا لصاو هو کت اک و ورا BE روتک :

 یاد.د را بوهیح ہد هرععم ید ک و رلد دا وا 2 ۵عءاح ر٥ قلخ 8 یدروب

RE 

 ےک س یک ا وز یو ا ا
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 هک ۸۱ و

 ۲ دز تور ده مه هک هرادع لوا سا و ای
 ۲ نني عب Fs تاد و یدلبا ناسحا نرصا هثرلتسودو |!

 همام وب یال كدازنانوجو یدابا لاله یعایشاوع ابا كناویب لع

 | یدرارید یدزالا فیذعنب هللادبع اکا هکر رب ند هعیشرابک یدشرپا |

 | یدیسلوا دیهش هدر یرغرب یز وک ربو هدلج برح یزرکوب كناو |

 تراما اکس هکر دک رد كنسو نسنس باذک هناج رم نایا هکیدتا

 | دالوا نشد كلادخ یاردشایق طاس هنب رزوا كرنا اسو ردشەر و

 | ندعون و هدنززوا یرارمم رلزا لسم هدنفحكرلئاو نسرردلوایابا

  یرزوسوب یني ملکتلانم یدتبا بوک هبطغ دانزنیا نسرابوستالک
 أ ییعکكنا عزتو ةرهاطاا ةيرذلالتقناانا) یدتاهللا دبع ر ديك نيلي وس |

 : را ع كءعاط نم راصتالاو نرحاعهاا دال وا نا مالسالاند ك

 | كنابواوا هداز یضغ كداز یا ندزو وب (نیلاسءلابر لوسردج

 : قیقع ن هللادبع یاوعا كداب ز نا سا ید تا نامرف هندحو ذخا

 زا هلغوموعح یرالغوا كهالادعو تعاجر ندنس هل بقدزاو رللدوط ||

 : راد در دش الوا ها زنم بو دیاصالخ ند رالالرللاطلوا یهالادبعبودیا

 | یدنک هب هرامالاربصق هلرنابیعا هفو ک ب ونا ند رم دانز ناو |

 یدلبا تباکش هربا ند راس > و تآرج كناو ندفیهع 1 هللا دمعو ۱

 كن راکھ رس کرم ا هلهنع نیفعن هللا د.عردهدنلا لرم ءا ق> دفوک لها

 : رلب دن د رد هداب ز ندنس هصف لربما نم هصع مز ندنراذدلا ن دنرللا :

 | كهللا دبعات یدروب بولوپ لاعتشا یشئآ یم كاز نبا ندزوسوب |

 : هثعشا ن د هرکصادنارلیدتا سوح ب وتوط ۱2 یس هلق :

 | یرهاظ لوا زکیراو هکیدتا رها هب هعب ر ی ثشو هجا نور غو

 ١ كهالادبع یدرلتا کمر ونک هاتم نوع ن هللادع نالواروک طابو

 | یهللادبع بودا تدداس# قلخ كنس هلیبق دزا رل بدلوا هج وعم هل زیم |

 0 هرلنا نس هلی رمضم ت واوا ملطم را غم ول دا ز نیا رلي دمر و هرلتا 7

 | بولک هروهظ شح أو لات هدنساراقیرف یا رهو یدردنوک دادما |

 ۲ ناو بولواباغ یهابس كدابزنا تبقاع رلیداوا لوتقم هسیک قوح |
 هکیدت ادارفیرف كهللادیعوراب درمک و رگابورق یسوفیارسكفيفع |

 یعب ردلهس یدتا هللا د.ع رل درک ورګا هلا را ياق تالابرلند ردب یا :

 | یدرو دا ial ف یزو ردش را ګ یکلف و ردو و 5 ےہکج لا



 نوج یدلوا راتفرک تبقاع بودناثذج هل اادعا تعاسرب فیفع نا |
 هکر وک یا هللدا یدا بوروک یا دابز نا رلیدتلبا هبهرامالارسهقینا |[

 نوصعحادخ یدعا هللا دع لدا وا یاوسرو تج صفو ریکتسدو رسا ||

N كنت هکشاب كنس یناھج نشور نب یدییلوب ناصقن مشجرو ١ 

 <E ناعع ید كاحودنک یا یدشادازنا مدردبا كيراب و ۱

 لاوسویعوا هناج مو لوق كحل نبیا یدتافیفعنا نسرده |[
 یداک هدوح وهند یربغ ندکدوبا ندناعع یدلکندن هک طاخ كنس ||

 | است قح یدلوا راثبا قجهلوا بویم وط لوبق«ینا قیالخ نکلا
 نس هک الاوسندنا هدنالصفو کج ییرلشام كتعاج ندا طاکاو هاکنا ۱

 دایزنا تیا لاّوسندنلاح دی زب و ندنلاح تکیرد و ندکلاح یدنک |

 8 ا لاوس هثسارت ج ندنس نب هد ط نرش تو٥ نسا یدتا

 هکر دوب م زاب و تائسم اعاد ند لات یادخ مب یدتا فعن |[

 ندنتچر كاا قح ه-سعت .لوا هک وا لو هل حلق کاد-وگ رب

 | تداهش لوص> یلهشب ربا تفآ هعززوکم ب لوا كيف هتتعاو كرقارا |

 هتاجا رع ماعد مب هکمدا هدلاح یکیدعش مدیشلوا سوب ام ندنتلود |
 ندناکوب مرویلوا لوتقم هدناا قاف دشاو هللا قلخ نعلا هکیدلوایرق |

 یتدسج بوروا نتو "لر ررپاتیدروب بواوداددزا یضلدانز نا |
 راضحا هما ییدزالادیعن بدنح دازنا هرعصتدنارلبدتارادر

 هل.ااط یی | ن لع هدنیتص برح نس ید كنادخ یا یدتیا بور دا

 مسل وا ندنسهمز ی رل ع كلا هشه ن لب یدتا بدنج لدم هل ۰

 یهاسبم هلبا یناراکتهدخ كت ر ضلوا نب هک ردوب قرقحو رڪ |

 هکر دیس ص وللا ىلع م نعد تاک ردب و كنس لصمو مرو

 | دردا وا یعاباوعایشاو نی راشادنرق كناو ییدنزرف كلافط صاد

 ۱ ندروک لوا دوخ نس یدتاداب زنا كروروف ندعس رايج بصضعو

 | شی رلناقلرک) اسا رس نو نع رج هو یش یه زو |[
 بج وم كا لقب یدتا بدنج مرولی ادخ برق مزاتسککود |[

 هند دنا می ندگتحایس لاسورد:جردء باسو تزرع تر طح طع”

 كالعف لوا كنس نس دنا لدو هلدلذم یز نس هک دنح رهار زن زا 1

 ۳3 ۳ ۵- )وا ره هر سو ع > ود و ص هحرد تنهدر م زلت مزب

 ۹ رهاظو ¥



 هک ۱۸۳ $
 تسمه نت شاد تا دست تن اد تا تا تن تشنج سن

 | ت.دخندک دیعوو د دهن كسوردشلاف قاب ندمرع مب هک ردرهاظو
 زا ردک رک صسعا ارتواربا ندنا بویق ییاض مو اط صم نادناخ

 | یدتادان زنا هسلاق ورک ندککی دل تاهل وا كارل د هجره

 | لوباکا قلثمانوب ندب تفارخ هک نکیدیا رشط ندم ےب یی هجوقوب
 ۱ هناهد ال هنا وب درلبد راهی هرمانط ند سا داج هرکصذدلا ردشاوب

 | كنت داملا نیز مامادا زنا هرکصن دنا یداوت صالخ ند هکاهم لو اهل یس

 | بواوا لوغ ثم هکر ادت نب رارفس باسیسا كنم مرح كئنسح ماعاو
 كوا نشوطایذ رعثو بان نصحو س ن رجرات هک دشا ما

 رگ یسالدیهش ماماو رل دتا تاقالم هادی زر بوتلبا هش ەد یعاج

 یدشابولک هملکت رس هدتناورر و زجر هدتا ورر رابدوق هنگ وا دی رب

 ندئس هعیشو هارلي E انوا نده لها نیسح :E ا یشآ وب

 قدلوا هح وتمهرلنا هلناوار فک 1 را رک هل ارا هسیک ر فن ا

 هکنجدوخاورب واضر هنمکح كدا زن اا كدتااکا هد زمه دعا ۳

 | عولط ید زب ی داما راتخا لاتف نیسح ییعل لوااما لوا مضاح

 » هرز والرلنایک زیا هنن رزواد ص یخرحزاب لد هتفو قاشوف ندیاتةآ

 | ك درونک كالهورامد ندنراراکز ور كرلناهدلبلق تص رفو دتا موعه
 | ۰ دولآنوخ ییاوث كرلناوروتاب هدارحص یدا جا كموق لوای دع

 كن هفرفلوادا وردا دون بودن وا رانا راتفا ترا رحو رهاط ردو

 ۱ ردیاهعو سکر ؟ یادغ ی راند كرلنارحاص در هنن رزوا ی رلهشال

 یدتساای رازوسوب رک دعا هدب زب ردیاععو یاذع یوم م> صو

 یراقود شان هرکصندنایدراو هرکفت بود"یٌ-هشآ نشا تعاسرب

 | ندزکتمدخو تعاطی رغ كالتف كبس> هک هللاو ىدا بور دلاق
 : مدردناوفعندنانرگیدب روتک هعاق مب یتا رکا هکنوه«>ا دخ مدیا یار

 | یدزنسوک مادقا هفینش مهار نیاجت وب هک: وسلو ا تنعا هنلغوا كلهلاج رم
 : یدیاهدتساحلوا مکان نح رادع یسادرف كن او رھ هدنامزلواو

 | کفی دلاص هتغاربطالب رکل وا هکیدباوبیاومطم كنا یدتنااشنا تب یکیا
 | تناهجروکر یدبابرقا هزب ندلصادبداب زنا لد هج تبار ف رال وتقع

 | ینیددع نابا ی كب ر یب ونذ كنلغوا هيم هک رد هرزوا لاونم هاح
 ۱ رد هل وایدت اد زب یدالاق لسن ندنرنخد كنادخ لوسرو ید ازوا

 دسر ور توس ارواح سس ی بو و رد و سر ی و بس ی و سس ی ی سس ی ی و ی و سس سس سس توس یو سس اد سس یاس سس تا سس تست سو سس
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 < ۱۸۶ ا

 نویداک هروهط شبا ره وب ندناهک هنلغوا هاج ره نوساوا تنا
 | نوععح یبنادح وكربک | یح یدلبا لتق یب یشکرب یک نیس> یلغوا
 ا نو رقم هتاجا نبع كنیسح مدیاوا یرادرمس كرکشا لوانب رکا هک

 ( ندننسح م دیاوا ولکرک هکعا ادفاکا تدا ز یک یدنک رکا مدردنا |

 | یرزوس لاد-اكنوب دب ز هک ردشلروک هدبنک ضعب) مدیارقاغب رد |[
 را دخ رالاف لشاحاو نیس> ماما لاع قاخهکیدوتک هتناسا نوعاكنا |[

` 

 هبط

 | راب درتسوک شن زر سوچا وت نوچ ځد هب و دنکو رلیدتیا تنعلو بسس
 ( هر نس لواییک رابم سار كدامابودرونک نس نولاردد زر هرکصت دنا

 ۱ هک ردیاب كشك لواساب و یدتا توددا هج وت هسلح لهاو یدو

 ندکدجورداموردد كاس مدجورداموردب ¢: هکر دردباترخ اف. هلع

 كناار زر داکد ٥ یگددید رکن ندنردو دی زبمردب امار دک رک |

 رلب دا هب را هل رب ر بودا بلط تفالخ یسکبا هل ردب ممبیردپ

 ندنهح و سد ی دنوط ینازرا دسهردپ عبد قف الخ ىلاعت یادخو

 دو زی ماناباماروشد رباهحوضو قا ضد هرزوا یرد كنا كع رد ب

 حج ردهالا لور ٹن هہط نەک ارب زر رسد یکدیدر دکر کین |

 یکیدب دردکر کیندند دج كد زم دج مب اماو ردک ر لضاقندلامناوسن
 هل دج كنا هکر د د> كوك هدا ردوو یهابشا بز هدنا

 هدنآررقرکم یددید رکو نددز ی كنسح اما هیللا تاواسم یاوعد

 ككللا ع زتو ءشد نم تاللا ی *وت تاللا كلام ےھالا ) ردشاموفوایبآ وب

 (ردق *یشسلک يع كنا ربا دم ءاش نهلدنو ءاسد نه رعد و ءاسد نگ

 یدروا هش رشد كوا كسح ماما ب ولا قاموحرپ هثلا هرکصا دنا
 رضاح هدسلحم لوا شعا راو یادندو با لز وک هن كئسح هکیدءنا

 نسررواقاموح هنن راشد لوا كس نس درز یایدتایسا رب كرلنلوا

 كنا سو هبلعیلاعت هللا یلص هللالوسر ترمضح مشمروک ن, هکو ل لاح

 دب ولاوبا)یدیدردب رادیس كنم رانا وج تنج لها و نوب وا ییرلشب د كوا
 تاب = ماما طا اصعیهدنلا درلو دوار هک هدنامزلوا رد,ا یئزراوخ

 یدتا ندنج ن هرس ندرادانلوب هدساصلوا یدروا ینادندو بل لرا م

 كغددروا هلبااصء كنس لو اک كل درواهرب رب ناصع د: زب( د هللا ع طق )

 ر دعه روک قوج ن نکیدپ وا سو هیلع لات هللا یلص كهللا لوسریرب
 یکنب و كسی داوا منام کفی دلوانداوسر باحصارکا ی دادی زب

 ٭ مدرروا #
a aE 



+ ۱۸۵ ۶ 

 ی نوعا یرطاخ كنادخ لودر هک ردلاح ی ی دا هر” مدرروا

 ت اعر هنددالوا كنا نوعا یرطاخ كترمططواو نس رددا هظ>الم

 هلو ثداح هتور هکیداو ابد رو بویلش ادم العا قاخ ندزوسو نسر عا

 رلو آلا د۶ ع د یال لهاتنسح ماما نوج رددا یروند *هعنح وا (

 0 درلو ی اء ط قاش وة ورلي درد ا هدمرح كرار یرل اات ید رود زب

 لب یا ءط بو دنا توعد یرع یادنرفو شما املای ز مامادد رب

 جد نیلا ن رگی داراو ییغوارب هدنشاب ترد رو یدبارر

 هوطسروک هل هولعوا :یدعا 2 رعد زب نوک ر یدیسثهرک هما ترد

 لاف هاکنااترپ و هاب ججا ر ورب وهنا كنا جار یدتیارمم نیسم رولم

 یلغوا نالسراو یدکج هنس هندسیرهک بواواتفو شوخ دی زب زی هدا

 ین لها كلی س ماما بویمجک نامز قوحو یدد رولوان السرا
 بش زی درد وک ههکم بوشوف مدآرفزوتو | هثرلنا هل ارکاوز عا
 مدمروک یافرب كروات ورعند دز یدردا هکر داوعتم ندیلعتش

 ر ونلوا ناب یییدنلوا تار اغ كن هن دمو یذلاگو قع الخ كرب زن ا

 دب دانصربب زن هلا دبع ی دشړا ءزا> ی ربخ لت5 كاسح ماما نوح

 مسر كنابطخو ی دقیح ءمنبو دارا طح یی هکم یاس-وروبرع
 ۵ رک صد دک دسادارا ییافطصاا ده داصاوادخ دچ هرزوا یرلنداعو

 رد را دقور رح اف ی رک اد انأوراطقا ناک مو قارعتبالو ناطیدتا
 رديه شاودشا كفا رعلها هد دخوردغو تئاندو مّوایسلاها هفوکو

 ربهم تلخ هک یب ىلع ننیسح رایفوک هکردلوا مدوصمندرزوسوب

 باثطوا یدیاراشعا توعد هن رلتالوهلالئاسرو لئاسویدیا یهو

 لوا ناهن, دالوا لخاد هی هفوک زونه بوقی> هرطندمرح ید

 بویلوشراق ی دیار ظتم هنه یشمدعمنواوا لخاد هتم كلا هک قلخ

 قبب لهارتک او ی رورس ك امد ود تااسر لوا اتر لب دکج ےل وو

 هتي تح ماما هرکصندنا رلیدلوا لوتقم هلب رامسورظ خیت كتعاج لوا
 تام رع راعورخ برش یاو یدرک هن دا دءد ییاعم كد ر واشواعد

 یدلیق نوعءد هتعداسمو تم اتم هب ودنک قلخو یدتا توسم هناکنرا

 یدلک هب هکمرب زن هللا دبع نوح هکر دشلوا دراو هدءاور ضب )

 ES رکای دارس زا یدتک هبهفوک بوهیح ند هکم نيسح ماماو

(E > عار 



 هژرس هد الف یه لدن زاماردقوب ی ه,صاد تا هد زر هد رطاخ من

 ندایهذو ما كفلخات مدنفص هنءرح كنيااسءت قحو نی زاوادلمتم

 | ینعاتماواباندستعب هی ودنک كربز ناد ز نوجو ملواءدازآونیسءا
 ی دا ب ورد وآ هر 4م یا ر ندن راکنهرس ی دن.کح یدشا

 با هل تشدا رولوب ۰ دعا م ی رس ز یا رام دعا دراو هر ۵ تکم

 ھ٤ روضح ےب بوقاط رج ز ھن زاغ و الاورپ ویلا تەب اکب
 یداک هب هکم بودا لزا ۍط هل نحوه نامرف كنهرسلوا رد شرا

 یدتا هکله رس لوا رب ز نایداناضرع هرب ز نان راژوم كد: و

 هلغاراوخ هلد وا هلو ن ردا تد هد زب نب هن تړک هبلاج تاک, دلک راو |

 E a نی زب رذقاطار هز هن درک ||

 مداعنم و عءطعه دی زب ن قودیدتا رب ز یا نسرابوطی درصد ها

 هلغاراو و تاذ دوخ اب و مد اتد هد: زن هک رلوایصاراک | سفت نکل

 یی راک دنشا ندرم زا بواک هقشءد ورک كه رس مریدقاطرمص ز هءدرک

 هللا. .عو یی یراص) الارشپ ن ناحل تب ولو دیزب یدلبا ضرع هدب زب

 ندءاش رابک قارشا یینزاا هعنی سو یییرعشالا راصء نا

 هل دب زیریبز ن.هللا دان یدردلوک هیهکم بودیا قیفرهراهسوا رفت یدب
 رلد دشر اهب هک مرح بو دبا هداسءعط5 تعاج لوا راہ ا نوعد هتعس

 هدیاماواو رلدد- | توعد هتم درب یا نواول ہد دار یرب ز نا

 ن ا الا تىل یسلګ ری زن | رلددزتسوک هغلایمو مارا هداب ز 1

 ه۶وردامو ردن 2 و ید رب هری ول کرک ی هک دروص ند ريشا

 ردکرگب یی هتلاخو هعرودامو ردب كدبر هیخوا ردک رکو یمعلاخو

 یبسانم هنس هلیبفو مود لرز الصا تاک هل فو موق كاسیدا نا

 هل هل اخو رد رکب یبا تش ا۳٥ كائاو رد رعب ز كردپ كنس ارب ز ردقوپ
 یدتا هللا دع رد هد یس ۶ تاک, رد ثاسو رد هه دص هسااع

 نس هک ناک شوخ اکب یدتبا ناسا نسرد هل هدنعح متعب مب هدبزب

 توذبا راهظا تفلاخحم رب ز ن هللاد,ع هرکصفدنا نسم دماتعتدمدب زب

 ماش تولود دا ج دداا سیا هر لزا رلذلک ندعاش

 هرکصا راک دنک ب ونود هماشرلنارلددرب و ربخ ن دلاو | تنيك هدب ز بواک

 یسلک و د یدتا | وعد داود هر ودنک یتقلخ زاحو هماهت رب نکا



 نت زنا رایدعرا تع رک این دو سا عنا قحا تود | توام

 ناو رم هداوفر و یدراه.> تورو یو هندمو هکع یی رلیلاو كد. رب

 رادربخ ند ه.ّصف وب د و نوجید:کح هماش هلیاایعو دالوا مکحنا

 هند و کم هللا هفناطرب ند راو رگشاو | ها رال ةع لسم یدلوا

 یل ه دمو رکو راو هه دما دا هکیدروم و یدلبا نیە هرژوا

 ۱ یت ر وص عانتعاو ابا ندرلنا رکاو ز هرکی رک نادشعاطا مدعو فلاح
 مهعو و کبد اتراغو ماع لو هد هرم نوکحوا نک هعردبا هدهاتم

 هی دم و J نکو ر ونک هژا یر زر ناو رک راو هب هکم هرک صڈ داوا ماع

 دالواونده-ث دم نایعا هکیدیا لوا یبس كن رلتدا ا « كی زا كنا

 رذ- وی وزا ورع نت هلناد.ع و هل طح ن ههادہع دقناطر ند هاڪ

 تاق الع هلدا دد زب ب و راو هع هد رلي شک ها یرغ ند رلناوریب زنا

 وزک بودیا شخ مهرد كيب زوب و را هزاجو رل هلص هرلنا دیزپ رايد دتا |
 رل دلشاب هنعشو تس كادر زا هدنرلک دلک هب هت دم رلنا یدردنوک هب هنده |ا

 هلبا رلبلک یزاطو رج ا بارش هک نرواکندنتاق كشك ر زب هک رای دتاو
 قسفلهارالوا دته دخ و روتیلاح رونطو فد هدنساحو ردیک هراکش

 هکمرولک ندنناه لصفشر ن یدعا هلظ:> ناروئلوا دع ندداسفو

 ید: زی رلددتسندا یز وسو نوچ قلخ هنبدم مزاعلوب هسوک یرمغ
 هلءاش هایت رایدتا تدر ه هلظاح نب هللا دبعو رای دتا ملخ ندنف الخ

 رسا ی نان هد سهآ دل مدعم ژن نسر هر هش دم هبعع ن سم

 نو عنه ندا یر اک دعا هدیزب یندلاها هداد لوا بولک هب هندم

 مزال هرس ناهه ردو وډ کتقاط دتمو امم هلدا یر EJ ماش Ra 1 او یدلیا

 هیک هاله ضرعء ب ودیا ع وز ند :ماوم E ۱۳ نالوا

 عفو ندءس نامعد یا یدتا یودع عبطم 5 ها د.ع سس هيو

 “ل زما یلدرویب حالصا كاي 1 و ها “ق وح هک رد) وانالوالوامو

 نوف ادخ ی دتا نا نس هیعا یس هتعاج قل شنو ۵ داو

 لاوتس شا لاتو دریا توام ك كم ۳ رکشل هکر واک هل وش دو رطاخ

 هد اق یھ رلذیکم بدوا و ناف 3 تواوا مره ن“ هدو داود

 | ن رحاهمو راصاا لایصعو دالواو اععص نالو هد شبا لء تب ووا رداق



 هک ۱۸۸ $

 ب وات ال وتعم هدنرا + هشوک دکسم و هدنرل اب قاقزو هدر رازاب و وشراح

 شا نفقا ےہ هکنود یدلو ۱ ی ید هان تبقاعو ر دکر ک هساق

 هدنقو لوا ققلخ هدم یدرتسوک زوب یلاله یمرح هام كل هنس یوا
 راد درا هج بورود ند هن دم ینایس یبا نب د ن ناعکنالوایرلیلاو

 هن ارم ك مکا نب ناو رم رایدارشک عج هک ی هیءا یب نالوا هد هن دمو
 ورع دز سد رایدلیف هاغتسا نوردنوآ لاح رع هدب ز رانا رلددلوط

 هج وتم هر ھنن م هلهورکر ندلاجرلاطبا هکر دا ما هو دشالا دهس یا

 هللآ د.ع دز سا ید اهعتسا تودآ لافتشا هر دەم ده۶ ورع هلوا

 ۸۳ تن دک دتنا جن ی هتد هو بک هر هکردردنوکر بخ هدان زیا

 ن نو ععح اه یدتادانز نیا هرتسوک لا کتسا یدنسهب را لرو ز

 عج هاو یندنززف لزادخ لور ییسهورع دک یروتوا ندق-أقوب

 لوا د زب و هناه) ولد م دلوا ناوتانو صا م یک نکا

 ھنن دم سم یا یدتا | هدنلع عادو نودنآ نیەتی هبعع ل سه هم دخ

 وه هدا راردبا تباحارکا تا نوهد دععاطا مب تب ول چ وایعلخ

 یہا نم اسم هدتفو لواو ههرتسوک رمص# هدنراغو لف الاو بولطاا

 هل.س هط ساو كب داوا صد مع نسرک | هک: داباتدصو اک ادب زب هلغلوا لیلع

 یتبصورب و هليا نیبعت هتفالخ یربغ ن نیص> كديازولوا رداق هب رح
 توف هقیفد هدو مطءل كابس> نب ىلع ندعساه یب هکیدبا و

 هدنراتفل ام ءادتا اخ هخدم ردشلوا مول مم قیقهلاییع ارب ز نس هیچا

 شعا عاتعا ابا بوعالوقراشعا ضرع کا یتفالخ بوراو اکا

 قیفاعو تعالس جک بولوا نکاس هدنرب كن رلکلتفچ بوقیچ ند هندو
 كءاشرکشل نوح عبا حح رتو رابتخا هرزواتموکحو تفالخ دسم

 هر هلظنح نا یدشرا هنعماسم كندارشا هنده یسهزاوآ یمودق

 هک رک كمردلوا یی هيما تب رم کرتا عج هدنیارس كلاو ره هک راد دا

 هدک اک ۰ نع رزوا یرکشل ی نشد هکر دلم ار ز زود هلوا نیما ندرلنا ات
 رلهکج میله هز رزوا مزب ولو لنت قحم هرلنا ید هسقناطلوا

 الو كلنا كي = هلم و یشادلوا نک كلارك ندندناح 4ُ كل رهشو

 تباغب ندناوض نوص یآرو ىدا هلظ:ح ی هللا دع راهر داب هرلنا

 دز را هل وا لوتعم رلثا رک ارد هدنو هيما ین یاسوررتکا ار ژ رد دید

 < مات ۾



 | لوا ب واک هرع رژوا هلق ارع رکشا یلکود دازناو اش رکشا ماع

 تغشعوبعق بواوا دن تموصخ سپ ردنا اط ناف ن دز ق هقناط
 نی٤ هلا هظلغم ناما ه هفلاطوب هکر دلوا تم اما رواوا هدانز

 رهيا تنواعم دلکم رر وبر > نالآ هرلفااعو را هیءدا كاج هر 57 هر و

 ر هراميج بورو» ند هئیدع رهش ساک ود كنەغتاط لوا هرکصندلا

 رلد دی د ا ؟ كا هلا وب و تودنا تاوصت 4| فاو ول شدم رھا شم

 ندرهشبورب وٺڍع هرژواروک ذملا ون هر هيم نب هل ط> نا هرکصا دنا

 یراشک حاقر و کللادمع لغواو یناوع هدناوررب الا یدایا حارخا

 راد دویح هرشط ند هدم هی انب نوح رلو دعیا حارخا ندرهش ید

 هر هر دم هک رلددر وک سر ؟ےآ ماش هدن راک د :اعطق هل> رم دا هنقر طماش

 لهسا كلو راح 2 ند هل ط لوا دیمع ی رس ردم

 زوس هدباب وب چ هک لیدر و نيم هز رلي دتا هدک دنیا لّوس نقب رط
 رهش الاح تالاادبعو راب دمر و نیک هناو مْ تاللادبعاما ر هیات وس

 هکر روصض> بو ردنوک سواحرب کا هک ردل وا نیصم رد هدد دم

 یدتا لس نس«دیا ترودم هاکنا یر و ءا كج هدیاتروشء و نسهدرون؟

 هدر دراکرمن راكب ردشالوا بذهم هلداراکز ور هب رګ ردناوجر تالاادبع

 كالا دبع رایدشا اکا ل5 تروشم هلکنا هدباب و ردکرک «دومزآ كنجو
 یيکدلادبع اس سد ر رس هدنصوص> كرادن و ریدنامار دناوجهخ رکا

 هنسالا وح هشدم یدتا كاللا دع ی دانا هرواشم هلکنا بودر وک

 تاناویح ندن ضوه لوا هکر وبولو ا لزا ءرب ولوصو ولتواړهدنغیدراو
 كله دم هلاتف هرکصندق دلوا هد وا ماع ركشا و رلهدبامجفلع نوا

 كنح كد هاتفا لاوز تقوات ندعص تقو بورەك ندنسقرم# بئاح

 هرزوا لاو هوب ار ز نس هرس وک عارفندکنج هرکصت دلاوزتقو نسهدیا

 كيةلخ هشدم هش افق كن رکشل ماش شنوک هدنتفو كج قعلوا

 الااد.ع و رواوا ناسا هب راحه ل ماش رواک هنس للامم ی رزوک

 یدلاق هد لسم هکیدتا ےلعت لیح قباقد ردغاوا هلسم هدا ه راح
 ندم بف رش فرط كلەندم یی ەرےاح بودنا لع هلیاوق تاللادبعو

 توژاقندس رغبناح قدتخ هسا یسل.ها لا همیط داد لواورلیدتا

 ماسیق هرژوا قلوا هدامآ ندفرطاوا هلاقو لادح و ماکحا ىئ طاوا
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 - لر هج .دم لهایداوا هرزوا لاونءوب هو نو> ی دنا راشعا ماعداو

 لطاب یرریبدت ب ور و هج” یدو ه١ سکع یر دتره تامدسعم
 رلد درس وک لاغت تا هب هب راک توروط ند سد رم باج سا یداوا

 مرج ال یدال وادی یدابا یعس يدا صم هبقع نب بسم هک دحر ھ

 هلءلوا ت ۳۰ ه دنا نه تولوا لوفشم هفوعص "اه و دو ها ٠ هە

 یورو ید ادا رارق هدن ر ز وا تم لوا بو رود تحرو و

 بوکدد هنکوا ی 7 یح AG صا هر al الو

 هک ین هع ری سابع ی لص هل طد> ۷/1 هللا دعو هدا هظوا ع

 بو دیا نييە ر hE ET یدیدتوب یرظاو 47 لء | رحو تدالح

E EAبوروا هثهایس م اش ی رلو دن -؟ رلداو یدلیق  

 Ta 1۳9 زا ردو رلدد روشود رک اله لا یر ؟ عجب ندرلنا

 هنس وہ هیج بوشود وع لتعاج ندا رارث د لوا لصف راد دشرپا

 د یمور مو ER هنس هاڪ لع لوا یزوڪ هدة دراو

 ى ەغلغوت 2 NE ر هنشاب هل نط قلوا سم تواوا شود

 بولود ورک لصو یدلب ار و 5 هدنتلد ند شأن هنشاب بودا مط

 یدتشدای هداب رف رقول تالضف لس نوچ یدلبادا رف ود م داال 9 ل

 مغاص نب هت ڈيا هکددروا هرعن بوقلاق ندنرب هلیااح یکيا هتسسخ

 یدلوا راوس ها توی هرز هل ءص لوا یدد نت رک م-ردلوا یلصف

 نوععحادخ ردکر کدو ۲ دا كنج ی هل وب زمس ماش لها یا یدتاو

 ندد یراب ر هک سسر 2۱ كاح رک ا ردنا لیلا درب هح اق ندکنح یک ره

 هدقدرواهرعنرب هی ا سوب بودا لج هلظف هر N ۳ فاع

 مس لغوا كفوءن نجراد-ءع یداوا لصاو نود تجر لصو

 نی دم له ندنهجوب یدقبهلبءربن برمنع ید ین سم پود لج
 شو رلیداوا رلد یرکل ماش بولوب لوب راسکناو فعض هت ولو

 فیسلا هه بول وال :ةم اخ قوح ندنراناتسع هن دم یدناکیلاب برح

 هللا دعو رل دروس ورک لد هنس هزاو ردراصح رایءاش جد یتییرلل وا
 رفن حوا كن aS 9: ی هللا دع تودیا ناراب رت هب هلظ.> نا

 اک لی نت هللا د-- .ع رلددردلوا هد: س وشراق ی زوک ی رالغوا

 فتات ند څ یسادنرفر ناوبد نوساو | مار = كالر د هر EY رالغوا 1

 4 یراصاا ¥



% ۱۹۱ $ 
 — سس سست سب

 : ید یسکرا تودآتیاصا قوارر ۵ رالدعم نورک کنج هلایراصذا

 1 رل٫ درک هر هش ماشرگشا تونوطزوب هرارفیرهشآ هس دم راد دل وا دیش

 كد هنوک حوا یرالامو نوخ كرل دم هکیدردتا ادل رلددا:م لس ۱

 هد هش دم نیعالم لوا ده حوا و حواو ر لحام هرلرهاش

 رف اک نالواهدنهالسم نوک یم درد رلیدتا لاو+ابهنو سو ل

 ك دن رالامو 8 وح كرل دم رل رم اش " یدتا مکح بواک ید کم٥

 تعس هدب رب تواوارهاطقاخ هکد دردت | اد ی دام هن و رل دکح لا

  ند هندملهاو هلوا حا.» یامونوخ كناهدیا فا ندتهب مکر هو ردنا |[

 هللا دبع یلغوا كنهلسما هللالوسرز هجوژ ناک هنن روضح سم ادتا

 ۱ هللا تاک یدععا هللا دع ترا تع هد زب یدتا 6 لسم یدیا م

 | تعج هل وش یدتا لسم ن ردا تعیب اکا هلیساضتع« هللالوسر تذسو |(
 نوا كربس هدا یر ەد هرکىدالواو لاوعا لس كنز ناعتره هکتا

 | یدرویلس كج دبا عانتعاو ابا ندفياك توب هللادبع هیلوا منم لاح
 | یودعلا هشتذخ ن مهح وبا مرکصت دنا راددروا ىن و كهالا دبع ات

 1 E ا 0 وا و یدسسا 6ا یدلوا لحاد هنگ سن

 | لو ذب یناسحاو ماهنا هدکفح كنس نینمولارما ن واک هم اش

 : طاعه كدنزب لاک هب هنده نوئود ن دماش نوح یدیشعوط ||

 | دد کز بنا تامارخ ناک راو لوا بارش دیر نویلشاب هراهظا |
 | لتعم ن رانسهرکصندنا رایدسک یاب سد كلاات یدرود هرکصت دنا ||

 ىدا کا لس رلددروک هاڪ یدا مساه یت هفیلخ هک ی ییحم-الا ۱

 هدیعل دراو هر فن م هکک E ۵ دادن الو هر ربط ر دم هدک رطاخ

 مب و ء هدیا تور هش ر ندُش رجا ھم دالوا تودا عاخ یا دز

 راد دا لق جد ىلع اب یدلیا ما ود رد درک مسعا رصد

 ٣ ن“ یدشا کا لس رلب دلبا نا یاس یاعع 5 ورک هرکصا دنا

 | ن يع نی.ورع ی هدککیدتنا درام ارم شهاتش لها تی ترم ةا لوا

 ۱ هرکصا دنا نسربد مزرگبرب زس ن هدککددروک یزاح لاو ءافعنبا

 رل :دراب وة رر رر ییااعص ال ۳ ید تا سا
 1 ندا لڪ وو تحاقوو

 ۲ ناو حاکی الا د-ء رل, دامو5 هک دید یرادق»

 رم



 + ۲ را

 ند ه ده لها بهذ و لتف )م نوج یدلشخاباکا یورگ سم بولوا مش ۱

 راے ھت لع كلا ماما یدابابلط ییداس!!نب ز ماما یدلوا عراف |

 ا هرزوا یشارف یاو یدرنسوک لیکو مظعت هدقدلوا |
 زدیم هلراعم ییاتحاو زارمحا نددت لها بولد ردا مالس EL دزو |

 یز هدعو یکید-- | هدنصوصخ تافاحم فطاو تازاح نسح دزب

 ( اهراک ۸ دلا هذه لها لعفام تنك ىا ) ید ماما یدلب وس

 راوس هدنک یر بوتوط باكر كلا سم ید-هلاو ندا تروا

 یدایا لبق یزد سو رفت كي قلا ندنسلاها هخادم لسم یدلبا
 راددو بقاولد قرسماکا نوک: دبا فارسا هدککودناق هبت رعونو

 هکن دیا هد هده زونه یف رسم هدنس ه:س ترد ست نادر و

 ہرک- صا دق دل وا عر اف ندا هدم هکد داک هاب نک دی رب 6

 فرسسع سد نیس هروت نشا كر زن هللا دبعو نسهراو هر هکم کرک رک 0

 ی ص هدر یع>جوا تودنا تاحر ۵ دناح Aa هجوم صا

 هرزوا یتبصو دز یرک-ڈل هدقدلوا سویٌأ« ندنایح بواوا دتشم
 "رسهراو هر هک«نوح ۵ دتا تاصوو یدالدا شرابس هر ل نیص> ۱

 هلاستف برح هليا میز ناند-ل و داهتحاو دج هک ر دکر ک

 هللا یلها هللا تب رد هللا تب وب هکنتس هیعدو نس هرتسوک م اق
 بو دیا بصذ راعبنصم هک رداوا نالوا مزال هکب رزوا عهدیآ هب رام دن

 نیتسو مد را هنس روک ذه نیص> نس هیج اق ندککیا نارو وەک تإ

 هلک غیا بصن قینهم ه.ش رز وا س3 نا لسبج ی دیا یرفص |

 برات یطویس م اما ید الهو قیضت یلسم قوچ هد مرح
 ر اتسا ندنررش كران یرلکدتا افلا كرللاط هک رر ا رکحذ هدافاخ

 هک مالسلا هيلع ليععسأ نرمضح شک نرقو همرکم ةمک فتسو |ا

 كنس ب رضو یدلوا قرع یس هلج یدیا ع وضوم هدنم اط هږمک
 فرط هدا ا وب یدلوا قشم د هعک رادح نا طح ند |ا

 ظ قا هلک شرا یرنخ یتیداوا كاله كدود ره دیزر ندماش ||
 هللآ دنعو هکم لها یدتا تع رع هفاش لناح نورد ارماخو ایاخ |
 قایق 9 دن داوا( یم اا نااار ووا رشربزنا |

 نادنلوالا مس ر نیتسو عبرا هنس ر دشل وا یآ حواو ل- ح وا |
REESE EEE EE RESA EER S a, | 
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 یی د ۷

 هک ۱۹۳ #% ۱
 ا ی و رس و دو تو زد اے ڪا ۱

 ندصچ لاعا نکا هد شاب حوا زووا هدتاورر و نکس زولواو

 ر داوا د ص Ez م اب ن راوح

 + ردشلوا نشناحهرکصت دو د)واد مه دیلب د زر یردپ درب اذن واعم ۲

 هدنرورم نوک قرد ندنبسولج هک ر د روطسسم هدراو دالا دارم
 هکیدت | تویق وا هغیل» هدیط+ ر تودنآ دوعصهربثم هدتمد عماج نوک ۳

 كنقلخ اع هج یکیدنا رللکد هرزواقح مدجو با هدتفالخ ماوب

 هما بات هلو تفایل هتفالخ راک و هب هدب فساوا هلب وا ردیموعم

 یھ رھ مدتا علخ ندتفالح یی د:کن یدعا سد ردراو تقاط

 بورك a بونا ندربنمو بواد كدا بصا .ا هسرروک قبال

 یدلوا لصاو هناجر تجر نوک یعقرقو یدلوا لوغشم هتدابع |

 ی دسلوپ روهظ «دنوب ( تیا نم ىلا جرم ) موهم
 دعساو هجر ىلاعت هللا هجر

 ٭ مکطا ن ناو رم تموکح #

 هعفدحاقر هده واه نامز هيما ن صاعلا ینا نیا مکمل انب ناویع

 ملخ ندتف الخ یودنک دزپ ن ةبواعم یدشاوا هروثم دن دم یلاو

 یولړ ود زب نیادلاخیولب رب بواوا هقرف یکیا ماشلهاهدمابا ییدتا
 ناو مرو رم هداشلاو ی دنا ندشن اج رب لا ن هللا دبع
 یلانوازونهارب ز ردلفطد زب ندلاخ هقلخ یدیشاکهقشمد ندهندم

 تعيب اک اوٽ هربب زن هللادبع رداکد یال هتفالخراک بواوا هدنشاب ۱

 برقا كاسو هيلع لان هلا لص تلاسر ترضح الا تعاطاو

 را تخاو لءاکو دیاعو خاصو میجشو لضافو لم اعو ردندئساب فا
 سرافوناسارحوق ارعورمصمو نع وزا جاصوصخر دهس راددو |

 هننا دبع ید نرو نلاع>اقلوا هقیلخهب ودنک الصارد هیت ی ۱

 بولک هماشند هقوک هدلصوا ردیلتاق كنسح ترضح هکلاظدا زنا |
 نیمرح بب رحم ولثف بولوا لکشم لاح هل وا ءذلخیرمغ ند ها ی

 دلا: دع نسو رواکمزال قلوا لوتتمو لوذخت نم هل هدنس هلباقم

 ناه ت سضح ع نااص وصخ نیسس ولواو یرایتخا کا هلج
 عاطا هتفالخوا رغاوبد هلا دهع یو ی دلاخ بو" هترامادنسم نس

 هک ۲ ۷ < مار#»
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 لود هلغل وا هدا یلاونو هيأ یا یرکا ات یاضور نصدت]

 هترامادنسههدنلناوا كەر نیتسو سخهنس هدعشهد هلن رلع در دبس هو

 :a راصاارمش ن نا و ید درا هک سیف نا لاع و یدتا سواح

 .تواوا ندرم زا فرطرل:وب یدیا صح یاو ه-ذع ىلا هللا یضر

 ه دو رط ناو رع هل يس دا زنا هللا د < ی دزردا نود هب قلح

 هلم دآ ك . حاقر هل اول لاھ هر: د داوب هرزوا رکو ترفو قا

 نی ص و هللا د. .عونا و صع سا 9 ارار 5 دن اک مان طاها رند مھ بو >

 لادحو كاح لاصا الا لء نوک رک توراو د رزوا هل ارم هو

 ی داوا نا رب یرکسعو لوتعم 2۳ یهالا تاع ه رک صد رد ن

 ه رکصف دناو مرک هلطرشلوا یدلباتع- هناو رم ن هداک ا تلام ن ناس>

 سولج هنوکحر رس ناور نوچ وهلو یلاودیزپ ندلاخ هماشلها
 هلو دهع لو یکالادمع یلغوا هکندتا لاک یرابءاترطاخ یدتا

 لک د للاخ ندتشخو فوخندکلامنیا ناسح «داضءای مماوب اما

 كناس- بودبا بیطت لار لامیب رظاخ كناسح یهالارخآ یدبا

 یانالدب رک دااخ هکر اردا یدلو ده ع و یکالاد.ع هل. یاضر

 ین ۳ هورکم كنا و یهدااخ نوکر یدبا هدسنحاکن تحت كناويم

۱ 
1 
۰ 

 یناغوا بود امور ندتفالخ ن یشک وب یدتا توراو هاو یماناقر

 هک ا مانشداکی واک مد] ےک رس ب وعا دانو دلک عا دهعلل و

 بوت اق لتاقرهز هثهاعط كناو ره بو دنا نیک یتا یمانا لدلاخ ی داشان

 ه دودرا وه او ناو ره هدتاورر و) یدلبا تافو ناو رھ هاکهردبب

 كلاورعات یدروطوابول ود قدص ر هن . رزوا یا كنا ی هیات | کل دل ای

 فذصء عا قورطا مار لوو یدلوا كاله نواوا عطعتم یسفن

 POE لونا اخ ارلیطعب و )عالام هلار دود :دنناق باک

 ليف ر هن رزوا یشاكنا یسانا دلاخ « د-ةدراو هباوخ ناو مارب ز

 ىکا خد یزو راح یکباو ہ:طسو کفر د صد یسب 0 < نوت ود قدص)

 مطعتع ین قحاوا طع یتفارطا یراوحر , اتعوتوروتوا ۵:9 رط

 یدل اخما هک داد گال لا دعو ) رد رردم ها یلوا یدو» امتاز

 یساباب کالا دبع ب ودنا هظ = اله واخ یوکو تفک هب اما هدبا لتق
mmr 1ساب  

 ٭ ناو رم #



 < بم و
 نوک ام ردید ردشعا لتف ینا یتروع یدبا یسک نجاعرب ناو رم
 :دمو ردزاویموکح نامزیآنوا كناورم یدک ندنناق ك دلاخ ما
 عح لعفر فا هبدا ند > یس ابا كناو رم ر دایی رب شما یرچ

 ندهن دء ی دیاع کج هاثب تلاسر نربض> هلک عارودص ۱

 نالغوا كحو ۲ ناو :دنامزلوا | ید: سم روس دقناط بود جار >|

 یرلتف الخ كرعو ال رکب وا مکح رو نو ید لر هلا یردب هئغلوا

 و نط صد لنز رج نا یدااوا رداق دکلک هر دنده هد اعز |

 ظ املا هاور ( .هبلصیق نعلو هنعلیف تاناورتیوردقو ) هک ردروطس ||

 رو- دنا یلاو هتبالور یا٤ محد: زللغواوهب واعم نج ره ) اهدیناساق
 اا توکس هساوالورعم نعقوردازوا لد هنعشوبسكناضن رم لء ناو رم
 a وصکنایدیا ار دافوترا یب دن دالوا ك کو یدرولوارعابس تودنا

 قار: ر هیاوهافوز یس دح وز هسلک تروع 2 فر هما رت اړ کره

 ید ار واک هلام ك افوز بور وک یاری AE ید رر دااق
 یا بودنا خوار یافوز هما نا صاملاوا نالوا ی ذلاو كجو |

 كاکللا د.ع یٰلغوا کت دود كئاو صو یدخا منع ندراک لوا

 یداواطانم هرزوامالسادالب عیجاتبولو عافتراامویفامو لود ء

 ه دننامژ رع ت رح م دبعرول نح رداغوا كايفهلا دسع وارا

 نا ینانا گالرق هدنس هعقاو رج تولوا قارع رکشا رال ایچ ہس

 نوح اا رو رض ارگ هدیناب رفد ندد اتک وب هک ردشاوا د هش

 | كراد لوا رمعی داوا لخاد همالسا له ها ریخت 2 یرهشنادم |

 ۲ لعو ناععودهویدر و هدو سمن ادعس نالوایمگ كرا یتراما

 نوجو یدیا عاح «دشادم « رزوا قداس روت سد دننامز ی رلتف الخ

 ضا رند ه و تواوا رادچز هدنسحاوت نادم نس> ماما

 یدتاهدعسیدیآ هدنتمدخ دعس یمکر ات e یدیسع ا لوزن

 مس هيه واعم بونوط نس> ماما هکر داوا نالوا بسا ٠٠و لوح

 ۱ توتو یىلاملا تر لوسر دز رف نب کک تال یدتادعس نس هدیا

 نیس همی كنسح مامانوج و نس ردبا بیغر هكا میلست هناا یتعشد
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 كمردلوا یراتح رای دل ندنکب رح كرات نسساوا رادجنز كماعا
 رش مود و یدیشاک هر هدوک بوحاق ندنسوفروقناج راتح رابد:سا

 نیس ماما لیقعنی لس«نوجو یدزاردنا تنها اکاهدبقءزارب ره
 هدقد)والزابولک هنل زم كرات ورغوط یداک ها تعس هی هفوک نوعا

 لعمصدو وع یغلمادب یکهدقمات یدینعا مای هاو ییهدخ كاران

 لواو یدیشهردد شعااطخ نظرگندتا هدنفحراتخ هر هعيش نولوا

 ںواک هنارسلشناه نوعیح ندئس هناخ رات لیعع نی سم هک هدنامز

 هيه رقرب ندنرلهب رق هف وک رام یدیشلوا لوتعم بودیا جورخ

 یدتاهش رح نور 2دا ز نا نوکر هرکصادفدنلوا لتف )هو کک

 ردد هارت موق روق مب هکلب ردلکد ندرب زنا م وخ هرزواد زب مب

 نس رول رگ را نیسحو يلع هد هذوک نس ردندیلع دالوا نمد

 ند رلتان] وب ه دسالحوا ۳1 رب ي ج یدتاٹب رح ن ورم

 .دلاھک: دعشیدرونسآ نانعبحمدقمندنوب رات یدتبادیلو ن ةرامع
 قرط ثالیعع ن سو یدلیف یظتنم هتسه یمز بار وا عیش یب ودنک

 راّضحا هنسلګ یراتع داب زنا سد یدرمس وکرایعس هدنن رهاظمو

 گرید رتسوک قاقتا هل ءزب هدنکنح اسم نوک نڪ نسیدتا بودا

 دحل ی دارا نسروروآ مد ندیلعدالواو ندیاع بح نوک و

 نردیاتبح هنت لهاكنا هلیس هطساو لسو هلع هلال یص هللالوسر
 یش ی رهش هفوک هتشا ےھاک ین هددت ون5 فالیعع ن ماما

 مدمیچ هرمشط ندنغاجوب مایدنک هدرلتقو لوا ن, هک رولیب ثب رحنا
 لول ه دنتس ايس كراتخ هک دتیا ودیا ند اهش ید ثیرح نا
 ی رادقم زوئوا ه دیمعوبا یساناب كناو ردا رم» ندتمهت وب رات هع

 كثب رح نیا یدیا ناتعمش هلادلو نب دلاخ « دنرلارغ قا رعو ماش

 هنادنزینا یدشا معااما بوکحلا ندناق كرات دان زنا هل زوسو

 یدنکر اتم ہ رکصت دفدنلوا لتف هدع هلن یضر نیسح ماما ردردوک

 بوردنوک بوتکم هباطخ ن رع ن هللا دبع نالوا یبوز كن دیفص یا دنرقرف
 هرو مادقا هنص السا كن دنک هکیدش !ساعل او مالعا یلاوحا یدنک

 یدردن وک بوت که هدب زب هان هشارطضاو هنساعل | كن هیفص یس هجوزرع نا

 تبارقادعام ندی داوا یسسهبس تبارق ندا زنا هک وب یوم

 ٭ هیبسن ل
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 ضا هکر دلوانالوا سخا شموق هلا دنزیر ات نالوا یسهیسا

 لیس رمصع یاضتعه د زب نوحهدیآقالطا ندد یتا نسهدیا

 یرانات هکید ردنوکربخ هدا زنا ی دیازغا روا ندنزوس رعنا
 ی راز تودیادایعنا هتنامرف اد زیدان زنا هدا قالطا نادس>

 الت تلجاینا ) ی دعا بوروتک هتب روض حو ی درا هيچ ندنآ دنز
 مدرب و تاهم نوک چوا اکسین» (كمْنعتب رضتالذ دعب كتصاناف

 نوچو مروروا یک وب مسیا رولوب هدرهشوب نس هرکصادنوک جوا
 بوعیج هربنء ید هد هعجرب یدشا مادقا هنلتف معنا دا زنا

 لداو مصثلاب هشدحو دیزب رهایدلا هلند ) یدتاویدوفوا ه,ط>

 توعلاق هغانا هدنساراكم ودراتنراقم هلاحوب (لتعلاب هشحو نیلا

 نیسطا رعایذلا هلل د٣ الب هلوسر ودعو هللا و دعاد تک نگهبسا

 دا ز نا ( قد رطا راشاب هشحو درب لذاو ةرفلاو ذهاب هثدحو

 تاتو هن رزوا كراتییاصعند نمد یییدنوط هدنل اودک دتشیایزوسوب

 راددنوطینا ال یدتارما هتناوعاو یدل با ح وزګ یشاب كراتخ بودبا

 ردیشک یحاص بسوبسحرات ریمالا اهدارلددعا اکا هفوک فارشا

 دا ز ناردص اقوا نا دعسیدامادرب و رع ن هلنادبع یدامادر كاا

 یاو عارف ندشسایس كرات ںوشود هفو> هاکعیا عاعسایرازوسوب

 هد هدقدلوارادربخ ند هیضف و رگ ن هللادبع سد یدردنوک هبادنز

 بویغبا افتکا 1 ۱لتق قیبلهادب زبیا هک یوعض«یدردوک بوتکمرب
 دنیشو بس کكنهرهاط تزرع هک لدلیقیلاو هنب رزوا رلنا_ ٥-٤ یصخح “ر
 لاتعفا كناو رواک هدوجو ندنا هتساشات تاک رحو ردازوا لید

 سوبع یراتحش نودنآ لتف قیقع نا هلناد.ء هکر د دنس هلج ىس هذ

 نسهردنوکر بخ هدا زنا هدقدلوالصاواکسم وتکمردشلیفرایتخایب و

 كلا نوععح ادخ هسرتیا قالطا رکا هدیاقالطا ندسبح یراتخات

 نوج د زب هیلوایفاط هتمواقم هلبارلنا هکمرب ردنوکر کشلر هش رزوا
 توتکمو اکا بودن مش هدانزنا یدلوا علطم هذ وتکم كرع نا

 ندرانخم هسشپ ربا اکس ما ےب هکنوج هکو ب یوهفم صال یدردنوک
 هک رب اكس الاو نسهیجا نکا ههدوه- رانفکو نس هکح ورک یکیلا

 ی رازوکن دک هقدخ كنسبول | ماقتناندک راکزور كنس هکعرب ردنوک
 اس سس
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 هنس یی هفوک جاذم داب زنا ءا هثنام رد كدب زب سد ررادی> هرس

 س) یدلیایاسد هرلنا ]اسو یدراعی> ندنا دنزیراسع تو دیا حج

 تعار رب زن بءصعم هداود ویدشا هح وا ه:ذ رط زاب 2 ند ددوک رات

 رابغ هدکلاوحا هغرحص كنس هک ردنلاح هت قحا ابا اب یدتبا اکا بولک |
 ند هشحاف هعسداو ح ولع ب هکر دتفار وډ یدتارا مد ر وک. لالم ۱

 دا ترا نوسوداوآیب لای قح زدم اک نددابزناعت |
 هدلاح یی دمت مسا راک ادج ندنر رب قق-اصعا كناء جسیا مردلوا ۰

 ةکندراو تاو یعصم لدو هدااح هت رب زنا ك شارو هکر ب و ربخاکی

 هکر داوا ماک ےن ویدلبا توا دعراهظا هدیزپ هد هکم ريب ز نیا هللادبع |

 هللا رسد ) ید ا را: ردىا نوعد تب هبودسنک قلخ هحوارک

 هل:عاجر ندرلنااس ران هری ردیذدا نو کر, (بعصعای رڪ

 لغوای ق كنان اوایعصا رورم سو لعواكناصوا لر تودنا ح ورح

 نودنا یاوعد ندایطامش تان رذو ندند ءادعا ناق كح ماما

 كلاي انب واععو دیزب بعصم یا نوچ ادحو هلا یماعتا
 فاق كلا رکز ن ی یراددع كرلنا هکمدبا لتق ردقاوا ندنرتسود
 هد ربا هش ددع یرللوتمء

 هک | لها تودیا تعررع هماقتا ذخا راد #۴
 ا روئاواناس یس لني مص هناتفو هب رام تلالصو ۴

 ررفاسء هک مدیا لو هه داب یدنک نورووا نوکر ردنا زا

 هلایب ونکم واد زد شار و اا نوحا لاصدا هرات نداضا رم

 داو رح تاکیددوب هک هبا دخ مر رر و نیک کت یدعا راد یدر و ۱

 قید رهم كب وتم هرکصذ دک دنا نیع هناوقق دص صخه"لوار دمت! اطم :

 ل رات یا (دعیاما محرانج- را هللا مب ) شلزاب هکمدروک بوجآ |[
 نعسهلوا شعاریس هدتنا وغو تاالط هیداب هرکصا دا زوتواهکلوا A3 او

 یز اق مزب تودبا اهلا هکبلقلنسیی راتی رعبا لهاو مزب یلاعتقح

 هک ردکر ک نسردا, بلط ندنایصصو رغ باب راو ندنارغطو ی لا |ا

 لو هکر قنس هرطاخ قلناش» رب هلهجورپ چ بو دیا عج یکب رطاخ ۱
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 بواو باقتوقو رورس هلعالطا هنو عت كل ونک هو رات نس ھر و
 هک یدلیف لوذ بم ییا هلیجب *یعاسع هناتف كت راد توب نادناخ

 كب رکس قرف یددع كن رالوتمم راتخ هک رد! یزراوخ دن وااولا

 یدلک هر هم ند هفوکر اتم نوح ا و رد یوا هدرد ورک و

 هن ر قطار لیکو مظعت رب ز نا یدلواقالم هرن زنی هللادبع

 ےھ) هکرادراو ناو راتګ یدانا لاو نلاوحا كل هقوک ندنا بوروتک

 هدقدلش اب هتمدم كرافوكر ب زنا ( ءاياوا ةت الا قو ءادعا ءارسلا |[

 | هدنرظف تسایک نان راس هکمدنا تەب ار واکب ییلایدتا رانش |[

 ۱ تكلم مهد دد ضا ثع کک وحو ند دنزب يعد نسعحا توال

 زا رادبآ غب برمضان تیا ضب وقت اکب قمارباو ضقنو قتفو قلر كاتا

 یدتا رب زنا لک ره مو طوب یاش راتدوقارعتنالو ع وج هللا
 ۱ ق صا یدنک ربز نا هکدروک راسخ ردولع | مت توخر هدیاب ول

 یهکمبوهلاق ندنسلح رمز نا بواوارطاخ هدیحر ردنایعس هاا
 هنلاعا یدنک یرادعملح ر هدراند لواو یدک ههاط بودا عادو

 ب ودنا راسا ندنلاع كنااعاد رز ناو یدنلکا تولوا لوغشم

 | تسانمیداک هب هکم راتخت هر اد هغر ا" یدولا نیربخ كلا ند هنو
 هدک دروک ینا رب زن !یدروطواهدمارطا دهم,دعب نورونک هن رب ېڅ
 هلی هک ردقوب منا اما مردیا ظح هسیا تعیاکب زات یدستا هشناراب |

 توراو كسارر و نذارک | یدشالهسن سابع ردکح هی | تعفاوم

 | رب زنا مهلت رد هدماقهن ندستفل شو تقفاوم عهدا جا تسایراتحم
 هرکصتدنامدعم بیو یدراو هاف رات سابع بور و تص خر

 ه رد. رل,دتا تو هرب ن اشا رق ددانصو تفرش تان زا یدتا

 نوراو هتمدخ كنا تب ونر ن یدا راتګ لدعاتعفاوم هلیارلنانس

 هکعروا محاق ردقاوا هت رلهلاص كلاو م دنا تعس کا هکمدعا شاتعا

 یر یدابا افخا ندن ین ما یدنک رب ز نیا هیلاق هسهگ رب ندرلنا
 اکب كناندجاحا اکا ےب هک هنس دیا مولعدات مدمراو هتسل كرا درب

 نس نکل قصا ایا اب دلو تسار یدسا سابع رد دان ز جاتا

 رزعس|یغل داوا ساف لرو هسدارلدا لدل وس هدنشاقاخ نب دح تعس

 ۲ کلبوس هد واخ تاک والد موب ارب ز یدمر و باوجاکس ندته>لوا
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  1نالوا بعانع هدلاح کیدمس هژوا وو نوب را ۳ هک ردک ر

 رسم و نس هدیا تاوالم توراو هرمد زنا مج ک وب هک ردلوا 7

 هلسامع اوو هجکب ودیا لوبفیزوسوب رات رسم هل نیربععا ایام

 میظ مسا رم یدروک یراذخم نوچ ر زنا رلندراو هنا لرب ز نا اهم

 مدعمندن و نسیدت او یدلباقلهاوخرذع بوروتک هر تو وف و

 باوجی هلهلوا توکستّوو یاصاعمو كررتلوساکی ییزوس تعب

 هکیناسل ینالوا هدکبلق هکر دلوا نالوا ل ومأم الاح مدشمامرب و یناش

 یدشیا رات مرولب قفشمو حالو صاحتو بح نس ن هکنس«هروتک
 دیس نس هکر دول یس هص الخ كزوسنامه رد الم بحوم قعازوایمالک

 مدباتعماکسبوزوا هکنماد یءهدایمتسد هکمدلک ی و نسهو رورسو

 ند هرکصاد هلج و بولک لوا ند هلج هکسلح هک هلطرش لوا اما

a6 o سعر وشە نعهلوایوتسهو باغ هدي رب نوحو ملوان 

 ولصیف  Eدف هاب راک یلپعكمهدابا 3 قع »ااا ایدشا ريب زنان

 (هلوسر ةتسو هللا باک یلبعتعیابلدوسا دبع لءاحول )یدتارا (هلوسر

 یدزتسوک عانتمایک یکیدتاهد هعفد کلوا ندنطمثوب رار زنا

 یاضصعم ك ناب یدروک ندماعم لوا یرب ر نا لهس ی سابع

 یدلناتعیب 6ا جد رات بودا نابمرد یاب و ھه ع هرزوا یار

 ن هها دبعیشا دنرف واک هب هکم مب زنی ورعنوجو یدلوایمزالءكناو
 قوج هدکنج بوالغاب یداهنجاو دج رک راذح یدلیا كنج هلبا رب ز

 هدنعود كن زکشا ماش رات یدلبا هرصاخ ی هکم رع 1 نیصح

 دزو یدروییداد تاد رم توروتک هنر یتدالحو تعءارح فناظو

 كرز نا هرکصذدک دنود ورک ند هبعک 2 ماش رکشل بوآوا توق

 هنرزوا دانزنا هکندربو رارذ تواوا ریخته یلکوک را و یدیونوا

 هکعا ادا هرع هر ۵3م ندهفوک یادم "یا داتا ولو مدا حورخ

 نیسح هعیش راسو درمسنب ناولس هکیدعا لاوس ندناراس خم یدلک

 مج رگشل هکیدرب و باوچ یناھ یرایدعا هبخو یرایدت ا جورخ

 و دون
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 ی“ هیعاد ك٤ا مای هبلط ی اق كمولظم م اھا تودیآ حورح هدو داوا

 بوە روح E الا فصا یدت وا یربخوب نوح ران ررانوط

 لوا راع یداک تسار هصخ» ر ندهفوکلعاهدل وب یداواهار ور

 ىدا ص2“ لوا لدو هدلاح 4 ی هقوک ها کی دنا لا وسندصخ

 یدتنا بود مات را مدروک ېک یسوروس نویفر زسنابوچ یرلنا
 ردک رک مسرو: کر یتیاعر زسح هدنعحلرلزا هک هلبو شم 0 ان

 ورک ندو زودنوک و هک ب رو دنا جادو یص 0 ۶ سد

 بودا لس۶ یدلوا لزار ه :MER لرهشو یدشربا هب هفوک ا بوياق

 هداتفو قاشوق بودا لئابج هثنایم ناق ۲ ی رلسابل مک اب

 هک هزسنوساوا هدّرم هل> رف یدشنایدارفوا هک هار هو یدریک هرهش
 رد وغ معو عوبطم لرکیرلعط هلرسراک لوا هک هراکرب مداواروم.نب
 كرسقلا ماقتا ندرلنا هک هن رزوا كل رلعساف لوش مدلوا طاسم نیو

 كن لها كهالا لور نب هکک واوا «اک او كالس رد ولطم كزکبولف
 ردهدیبع ییاناراتح ۳ رلیدتا هنر رب قلخ < مج دنا بلط ی جیرلناو

 ناشهد هردبس یا وب هک رددیما ردشلک هیاراوب نوا ماع مر

 راتو ز هلوا روصو رةظء هرزوان رهاطو نییط نادناخ ءادعاو

 یتیرازاس4 رصعو رهظا یدتا فذ وت بوراو دجسم مژبزوت یغالا
 یدشا لوز هل بم كس ن لسم بوهیح ہرمشط ند دصههو یدایق

 كن هفنح دج هدقدقبج ند هکمرا بخش هکر دیشاک داناو ر ضب و
 اباطخ هر ىسك قرف ندهفوک یاس ور نداناح هةنح> د نسافوقو

 راتخ هک وب بیئاکم نوعضم یدیشهرونک هج هلب بوزا بوتکم قرف
 زس دبا تە اکا هدملط ینناق كنپسح مشادنرق هک ردکر ک ردم هنملخ من
 مهاربا یسارپ لرل وکم لواو سدیم > شاب ندنامرف تەراھ كناو

 ادب بوتکم هتخاس ادتا هدمالساو یدیشازاب اباطخ مرتشا كلام نا

 ندل وب هدک دلک هب هیسداق راځ هرزوا تیاور و و یدیاراستخم ندا

 بو دیا تراز یتیرونهمق كنس> ماماوید ارغوا هیالبرک بودبالو دء
 هك دلا یکماقتنا ندکر تعهد كلمات ید بویلعاو یدلقاجوق یرق

 عدا هدکشود قو و م هيما راوکشوخ بآ و م هی بیط مایعط
 یرقهرکصا دنا عهدا ادفیشاب و ناج بولوا لوستعم هداوب وب دوخابو

 ANF} دم مار #
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 هدنامز لواو یدردشالوا هننادصا ّهیفخ یرابو کم لواو یداک ۾ هفوک

 | اعا هک یدنا لوغشم هنکرادت جورخ تاب :تادرص ن نیس

 هتعس دخا هدهفوک راس نوچ چ مک کا a ندهصقوب

 لوا ندنزوب تةغشو تحصن صافو یان دعس نیر یدلوالوغشم
 بولک هره شوب رات یدتا هدازن هللادع نالوا یسلاو هفوک هدنف و

 ن ردشمرسوک تی اک اقلخ قوح ندهعیشو ردلوهشهه هدف كب رحم

 درب هکنسهروق هنادنزینا هک ردلوا حالصایک د ن هوا ندنس هتف كرلتا

 یراتخ بوروک لو ة٥ یآرودازنا هیلوا لا قحهفح ندسح

 ضرع توراو هداز نا ده اطرب ندهذوک لهاس) یدردنوک هنادنز

 زس ندنا هک زرواوا ن ما طز و ردنددج لآ ةمیشراتخحم هکر لایدا
 یا هکز رهدیا سالو وارد ص لعفرب فا زکر جام

 لوا هاکماغا لوق ییراساس# 1 كرلنادا ز نازرسهدیا قالطا ندس>

 ید تیوئو را و راد دةر> رطاخ هدرزآ ندنسا كدازنا تعاج

 اباطخ هدانز نوا یصالعسا ودنک نودا کلا هرگن هللا دبع

 هءقر ااط> هدج نی هارو هدانزنا یدرع یا یدلیااحر یوم

 مو یفددل وا یتب ۳ هلع كرات دءداما هکو یلوعتمید رد وک بوزان

 لیمنالواهد زعبام ید هلک سو زن سروال یهداوا و لیم ھءارقا

 ال ەدۆدلوب لوصو a ٤ هک رو | وا ساما ر تو

 هدرب هنو هدنک هسرارد هدنفره رسهکح لا ندراتحم فی واو رخ أت

 دچخارا و هداز یا یسهمان كل اج لوا نوح هروطوا هسردنا دارم

 هجرعدا مو رو لک هز رلیدتباو رلب دراقیح ندنادئز یراتخت یدشرپا

 حورخ هرع رزوا مز د3 داوا یک اح هد هو ات هک ردناشا یزب هاکع انیع

 هکیدتنا نیعو یدرب و لبفک شر ند هعيش نابعا راحت س نس دعا
 كدر” کش هسردنا روزمط هتفرب ند هدانا کم کت را

 یدید نودا وا مردن هغلوا دازآ مر هکو ل ءو لولم هلجو هکع انابرف هود

 یدراو ها رد هرکصتدک دتا نیک بور و لیفک هرزوا لاونم وب راس

 دیاوق و ن, هکر ردیا نظ هشاطوب یدتا هتاسحاو عا-اودنکو
 تراک بودا حورح هنرزوا كرانا نی هک هللاو لوارا هدعتک بود ااقو

RE سس 
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 هلو تروص مدوصتمو مه ٬ وب بک مرلید نب ر دکر ڪ مشا نيڪ
 عراف ندنہاط ناس نوح ن وعع>ادح هوا وار دلم م: و

 ر-9 و نکلو کو اس ااکب كا نا ردودك هدیهاکنار رگ هکم ندهلوا

 هاوار ھ٥ a یاو>ا و ى ن |علس مروک ات هک نردبا فود

 د مه ی ناولسات نوح هٽ هاداقو نغاا es هرکصا دنا ردکرک

 رص لد هيل وا یک اح هڏ وک یودعلا عیطع ن هللادبع ب واوا دیه

 نا و رک د هرکصق دنس هعقاو هفرازایورخ رادو ىدلىارارقو

 اعف هللا ءان نا رووا

 ٩ دقرازا موق جورخ رک ذ #

 كا هدلوقرب و هدة امر ییعوجح ی ۵ هر وام لب طی را هداودو هعد او ول ۱

 دن اطرب ,ندننایعاهسصزهک ردوب لصد تالاجاویداوا مداوهر ص دوو 1

 سار ارلنا قرزالانا عفان هکر اید د نوه هقرازا هراناو رایدتباجورخ
 هللا دمع و نایبط ی هما دیجود وسان ةیطع ندننایعا رصد ویدبا ی بسر

 را قاسعتا ها ءدات رد هک یجدو سهم ی "هل طد> و ضابا نا

 هرذا دع را دا رکنم جد یتسکیا یدیواسو یبلاط یان ىلع هورک ولو

 قرط تفلاخحم هلهورکرب ندرابرصب قرزالان عفان هکیدتشبادانزنا
 هلباردا-هب كد یکیا نوا هع رن ړسایدتک هننکلع زا وهابوئوط

 زاودابوشود هد را دراكرلتا دهبجوم ما اسا یدشانییما هب رح كرلتا

 رلید-تا زاس هکنج كنهآ رلبدشربا هب هقناط لوا هد هرقرب ندنرهیرق
 كن +۵ و و راب دا تعجا عە هرس بواوا م رهنم سا لوا لئحرد

 هد یھ دم حراوخ ۹ وا لوس یصضغ ا كداز نا ندنروهط

 :نوحو ی دلبالفی ثك زول زوعط ندر هسک ؟ کیذشا م اھا د رلل وا

 یلکیاود كدا یدحاق هماش ندهرص) دازنا بودیآ ت تاقو دز

 ةو لظ كنا ربثک عج و یدکحرس هرازوح دف بول وا عفن مچ

 ندجراوخ یدیفوبیکأح كرلبرصب هدنامزلوا هکنوحو رلیدل وا ممتح

 بالود بوراو ساع رلددردنوک هنکدح كرانا هل | رادهان راوسكب شب

 هبارود برد باسا هډو دلو! قام هن رکشلا حرا و> هدعط ود یرلکدد



 سس

MR 

 ندنهجوب یدلوا مز هتم یرکشلولوتفم سدعیعالارخآ بولوارمسکنم
 هراکساو هراشتسا بواوا یلوئسء مظع فوخ هن ولف لیصب لها

 هدد كحراوخ هلبارارج راوس كب نوا ی ینیرف ناگ هرکصاد

 هج راررپ بود تاقالف هلارلنا هدسرافتب الو بوراو ناعع رل,دردن وک

 ناععبو دابو هه رزوایرللع کات یی ست رسصت تدار د وڏ خلق

 سل رابدلک هرم صب تودنارارف یرکشا فرسایش و یدلوا لوتم

 یورپ هزب ردقوب زیاآو هدزغالو بوردنوک لاعضرع ریزنیارای رمصب
 لوبق راس كناماسو مس یب ا لوا د ریز نا راددردنوک

 یدزدب و ڪڪ ها ایا كرابد لوا ف ی وزع هللاد عن فرزان بودبا

 هفرازا یدبا بو دا تروشم هلقارشاو راک | كنهرمصت بوراوثرابح
 یا و هکر لددپ د هلن یراکاكن هرص) ردراو مک قبال هنس هر را

 رداق هک حاک نک یریغد هرفص یان باهم ندد هدهع كرمط#+

 0۳9 ترا ود ودیا و ناسارغ الان تاهدوا ردالکد
 نامرو هده ج درب زنایدلبا مالع او ضرع هرب زنا یلاوحاو هلی ۳

 ه رکص؛دلیم 2 وراد یر ذس باسا ںواک ہرے باهم هکیدردن وک

 مما بله سپ ردیا مانا هسنءقو علق كرنا بوراو هنب رزوا جراوخ
 سراف هر ارا كيب ی رک باج ندااحر لاطبا بولک ههر رخدح وم

 یدلپاففو نوک حاقرهدءطوم یرلک دیدرسرهنویداوا هناور هنناج
Twهه رازا ه رکصت دنا رب دا وا هدوسآ ندهار 2 ربودا تحارسار  

 ی دنک كلهم ىدا هدنراددزاوها مانو یدشود هث رادرا كهوف

 ی دابا فوت هدارا لو هک بلهم بودی ین: ربخ یهجوت هتفرط
 یدلوا س هاو لاتو هدب ۳ نا يکي | رب داشاب هک < بولک ب بلهم س

 رک ی دلوا ښو هيب ندجخز لوا هکرلیدروا منزرب هن زوپ ا
 رلڈ نوط رو هءارهنا بوکج لاندکنج هلا یط یداوا لوتقمینا یل

 هدان؛اوب یدلوا مرهم یرکشا بولوا لوت عفان یلاسعت هللا ماب یدیا
 رھ یلخ هرم! هلغلوا ع شرم هد هرص) ولد یداوا لوتعم باهم

 مارع هرارف هللا دبع ی ثراح نالوا یسلاو هرصل و رل, دل و | ۵-عهارسو

 كنیرکشاوینف كعفا" بواک رایج هدزء هبسصب ندشاجزاوها نکیفعا

 یههحالصا رب زناورلبدردشر | ربخ یه كه و یی داوا مر

 < بریاوا #
ETERS 



% 1 $ 

 |: مد: دتا ید ات رعهرا رهكراح هل ذاکر یر هزاوآدرح تویلوا

 ه هرمه!یناویدرب و هسعصع یشادنرڈ ییابا هرمصب بو دا لرع راح

 یر كنا ییداسووح الص كن راتالو سرافوز و هاو نیقارع بوردنوک
 بواوالو:2ءقرزالا ن قانو جویجلیت طول رمو طو هنری دو

 ندنرالوق لرل نا هک صح هر مان روخ اهن هللاد,ع یداوا مرهنم حراوخ

 ی : رلعاعحا كن هقاطلوا تاههراب دنا بص رها هه رار کا یتا یدنا

 نين رف * والت هدرواش * هم دخ وراد كۇك ۱ هرک ؟ے دیع ایا

 لادجو عازل هدنسارا رانا لد هئوک یساریاات نوک لوا یدلوا عفاو

 ندارا لواورل,دلوا مرهنع جراوخ هدنرخآ كنوک لوا بولوا دت

 ودنا بیعت یراثآ بالهم راد ڈرا هعضومر مان ناکرک تودبارارف
 بولفم جراوخ مالا رخآ رلیدشروا رج هنیزار رب یدراوهتب رارزوا

 اات بوش ود هل رلبفع هني بالهم رلیدلوا هجوتمهنق رط نامرک ب واوا

 كج راو ینه دق هدلرلتدم ی رلتف ال > كناو رمن كالل ادعو لرب ز

 بول وا لو:2«ی E كە و5 لوا صالار ۹ یدعوطورک ندنهدو

 لاوحاوب و رلب دلو قم هل یشعو موق بولک هذه اک رکشل كبلهیسافعط
 بودا لزرع ی دا ز ی هللا د.٤ ندنراما هفوکر ىب زنا هدلالسخ

 دا زن ها دبع هک راردا یدر و هع طن هللا دع یت < ك راد لوا

 یدتا هددبطخ ءا نوکر یداروفوا ھول نو داش اراهیطارع

 رصقتو مرج نف یطاصموق یلاعت قح هک رسسمرواس سانلا اهیا
 ندداسفلهایدتادا زنا لر وہ نایرلیدتا موق ی دلبا لاله هلږیمس

 راد دع التف نس هقان كط اص ترمضح بودا قافنا هل رب رن یشکز وط

 ضردالا ىف نودسش طهر هست ةندلاین ناکو ) یلاعت هللالاقاک

 ىب رداس راک وقطوب یال ص له كو لوا نوچ ( نوصبالو
 یار هبهنهادم و ندرلنا یلاعت قح رلیدع | علم ندداس ی رنا نواب

 ند هقانر وی دلیا كاله هلا نی راحل ص ءو دفء كموقلوا نویلوا
 یرفغ خوربثک عج هج وب یدلکد هدابز ندزویشب تی كلا هکب روتوا
 رلب دشلوک بودیشلا ى راسو قلخ هفوک یدلیف الت هنطخ هو ره

 0 ثعقوردقیب كنا هد هف وکر رن اوراد و بقل وب د( هدانا موقف ) اکاو

 قدر و هعی عم ن هللا دع ین ی وب و لرع ند تم وکح هفوک یتا ںوا یعدلوا



 هک ۲.1 ¥

 ٭ لوا بولک ه هفوک كءیط.نا
 4 رونل وا نایب یبورخ كراتهدرادد

 هریو عج هدءاجدمهیفلخ یداکهب هفوک نوج عیطمنم هل دبع
 طبص یزکب رهتش رس چرن زان هللا دیک ربما یدتتا ی وع

 هللا نکاضر ؛لرسالان زلالام ندرسن و یدردنوک هذخای نکجارخو
 یاکدنز یک نافع ن, ناو باطل انب ربع هد رک ارا زس ن ون رولآ

 بودی اراهش یناناوداحتا هکر دوب نالوا قډالیخد هزس ردکرک مسلیق
 ندا 2 دیدن- دان لاکا یا هس نالوا هد نکعاو مس هلوا دوز ندا

 يسا زج هسا ردا رودص ها e لا عاج لوا رگآ بو مش

 هل راشا ران یرمشاتالامن بناس ندرلناوا هدساحم لواوزرروک

 هدنرلدریس كناععو رمع كدا ی رازوس كدددرویب رعالااه!ا ی دتا

 ه درگایم مر هکر داوا تولطءاما ردقو یزوس و ت

 هل و رکا ناک رک كا یناکدز ه رزوا یترمس كنياع نینمولارما

 زا وا كنیع ر كنز و نس نم ەديا ثالربما درايه مزب نس كوا زا
 زالوازوس هنب رزوا كنوب بودیا نیس ی: زوسوب كاس قلخ "هءاعو
 شوخ یزگ» NF کالوا سوءاخ ساااهدا یدتسا عطءن ا را ړ د

 هرکصت رار دکر ک منا هلهاعمو شاعم هرژوارکهاولد آب ۔ ن ہک كنوط

 سانا نراعم هلاحوب وی دلک هب هرامالارصت بوهیج هرمّذط نددج س٥
 یدیای جنس لس ره هفوک ن دو رط عیطمنیاهک لج ابراضمنا

 *لراتع صح ندادر ییژوس گاف و رد ریش کردند هع.طمیا

 ردرلذعا تعب ه رات شک عج ند:هاخ ره ول وزاهتدراتشناو ییاععا

 نايه هک ردلوا نوح رد راکح ٠ دلا حورح بد رد نع هکعر درشاو

 اعا هراماكنسات نسهردنوک هرادیز توروتک یرانح تعاسو

 مع نتحصل كيما نذشم عیطمنبا هلو سوبحم هد ادنز كد هیهل و

 لر ادع ف یادم“ ن یس س هلا همادو ی 0 تودناافصا هر اضر

 تروثهرب ریما راد دتسا بواک اس كرات رلثا یدردنو هن راش>ا

 ناور بویک نس هماجوهعاطااو معسلابی دشا رات رتا نس نوح |

 نیذلا كب رکعذاو ) یدوقوا ینه رک تیآوب هدنازهدانالوایدلوا
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 ږد رعیاج هغد م: یدتا هرررمضح 5 لوا ونا هنشا 5 هرکصت دنا

 یدتا هر هدن از: رک دنا م الع | همای ردع یک راوزرس یدلواضراع

 هدا واک: یادم نیسح اما 5 رع ایصه مكناس و طسد یکرذعكنس ن

 ی اس ك گی و یس یا ی دارا ع ردک و٢ علا تعواوم

 س هلو نیم ط م و نا ندب رطاخ كنا ںو ددا ضر هرمعآ ؟ یک دلت

 نوجحو ردک ؟ كنس رپ هو رک کس ند اعم ول ےک تیس هل نه و

 هر هدداز ںا سک کیا رارد ۱و۵. دنس هناخ كرات لوسر یکءاره

 0 را ءا لاح تروصاما داس یو تس رات ن یدتا

 س هدیاو گیس اعخا كل رها وب ن نوکر , هکمراو دیما ار ز E رعا صضصورعم

 راع رل دنا ںوراو ەھ اقمیطم نبا نیسو هدناز س) رەدىا هدهاشم

 یرل ۱ عیطم نا ی دم هدیا تردامم گن ی ءاثن هدصو رع نصیر

 یی ودن ؟ عیطم نیا هکی دل زدم نوحو یدلوا نکاس ںود ا قددصت

 هو ل عاروهط یدتاآتودا حج ید ۵۰ حس تاب لهارمساك رو ک ها

 ندرل “دی او یسب لها كا هيلع ی اسد هللا لص نط صم دج یدس

 ۱ س هدتاورر ورا داوا لوعّْسم دنک ۵ حورختاساو زر ۳ دشماعم

 ی زج السو زب هدد می رایت وتله»نو جاقر هزب یدسا عطا

 جم رشلای نجرادبع هە: نوکر ن ردقتلاالک یلعوز هل د ب رھ

 2 هرات مز رلیدتا a زررو رلد دلوا حج و دار ابتا دلا

 صاو یدردنوک هع حد ین هک دیشعااعدارا هکد دیا هل سلوا

 هک زرت! ولا ماعتاندنر |: او كد ی :اق كنياع ن نیسح هکیدت |

 ندر 2 ردلوا تاوص ردسء ذاک ردیم داص ° دنزوس ول راع

 رات کا 1 م دیا راستا توراو ده ته دجح دو نح دع ۱۳۳ ر

 هستم تذاک کحاو ۳ هدد تا اک اهدا قداص ی رم> لوا

 رارف 0 دنرزوا كدا لصد وب زن هلبق اجا ور رحا نك ود هاکا

 ںوراو كن هفنح د تبع اچ ند رليف ےک a د

 یواوهنرو ص ول راتکعر هل لاج یو. نودیا لا سا a وا دا

 ہر۸ ط> ج وا ار ر یدلوا ۶۱۳۰ نا ند در لر هع.شح رھ ه د9 ےہ

 رج ي
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 ندیک هب «a نوار انعسا یدیسلوا بکن رم مشت دا كب انجوا

 ندرانا ماماترمط>رلبدت | تاقالم هليا هغینح دح ماماو بوراو رایفوک

 ههکلک 4 5 تق یربغ كرل “وم هرعو چ هکیدللا لاوس

 یزس لجو ع دنوادخ یدتا یاد 4ا عرش ندرلیفوک ردن بیس
 ر دشا صوص هنسما کو لصف یدک نودا توبث تب لها

 ردکر ک هساوا راکنابز هدنرخآو اید هیلکا یرکیفح رس هکبنکر هو

 تو ن افرع لها عیج هک ت وبن نادناخ 7 دلا کب روش

 هز رمش مز رانحم هدنراقدلوا راتفرک هتبیصم كنسحلا هللادسبع ینا
 ند هفوک لها هکیدردنوک یب هفیتح د-# نامز ماما هکیدتا بواک

 یتا شا تفالخ ناتسآو مدنا بلطیناق كمولظم نیسح بواا تەب

 ندکناهد كرابم بودا ع الطتسا ندکیآر هکر دلوا ص رع ندعد دصت

 ماعا نحب نک یبا اکس هلیس هطساو كلا ثاسداردیا ارگ ا زب هلارمخ

 تو دیک هع رل بم ا كدا ر روب ی رکاو زب هری دش را

 یدنکی زس یلاعق>ح یدعا هفی> د ز هکج لا ندتعباتم اکا

 ئالد ) هکعربد هدشاوح كزوس نککیدید ردشعا صو“ هادی اش

 هک هند لوااما ( طلا لضغااوذ هللاو ءاشینم هیون هللا لضف
 هک نکبلوا هاک او كلب نکیدروس ناس نددیمش نیسح دعقو

 ی دبا قلتم اکا یلزا «داراو تبع هدظوفح حوا یتداهسم كانوا

 زروال یاس دادزا بحومو ییاحرد تعفربس كلا ییانعم لوا رب و

 هکهرل,د ن ( وهالا هلال یذلا هللاب )هکر دوب مزوس هدن اوج كرانخم صو

 هلیما داو یعس كك ره ن دنرللوق مارک الاو لال-طاوذ ترضح

 ندرلنآ هرنرشعو هلیبف مزانو هرو ترهلو رفط هرزوا زعرلعد هزب
 هر ةد دج رلد دنا یتاگو نوح فهم هلو | شهلا یا ةا كط نشیربا

 . نوهع> ادخرلیدا هنر ررر و راد دعیح سش ط ند نسا بو اع ادو

 هل و هز ید-اوا یار رکا ر دیضار هنحورخ )راح هویج د

 هب هفوک ت عاج لوا نوح یدردبایھذ ندعابنااکا هکل٫ ید مروج

 هد نک ههبش نالوا عقاو هدمتح ےب هکید 2 |لاّوس ندرانار اتششرل,دشربا
 یدستار اتم یدروس یا هتعنات» اکس رلید-2ا رلتا یدروب هت ماما

 بولوالاعاہو راک اخ رللاط هل مراد آتے هکشاصسا وبا نب ربکا ہللا
 مس سس

 ې یمه>
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 یدلوا ملاش هد هد وک رب -> ول ن وج ر دک 1 هسک عج

 تردامم هنتمدخ راع سک ره نالوایصا ندا توب تس لها

 یدعا تعیاکا رم سا الام ی مهارا هک الا رلددتبا تعب کا بو دیا

 یدتا ها راب یک نوکر تولہ ینمعر مدع هتدداتم كلا راس

 ردپ تهب و نهم كنهوقرزشا نا رلیدتا رلنانمس ردن هدنعح كرتا نا

 موو رد ز و لس تعا تعماهشو درفنم هلدا دد تراک

 مار اکمو روک ذعو فوصوم هلم الك ذوفل هدسارا یترمٌدعو
 هسردیا تغفاوم هلمز رکا رد روشمو فور »۰ هلقارعا بیطو قالخا

 ت واب زوس یدتا راتګ رراو ورانا زم ب وأ و تم رک راک مز ۵ بلا

 م دق یا نو دنا تاقالم اکا تعاسجج رب ندزک رلنلوا یللبد لیناتط
 تاذلاب ن الاو تولطاا وهف هدا رار ولج هروتک هنعاق هلدا لو

 ندزوسو هعیش نوح مراد وس کا یراکح هل وس توراو هرم كلا

 تعاجج رب ن داوقعو لع بایرا رايد قیربعغا ف ام كل رانخ
 مشان حهارا رلیشک حاقرب یک یعبسلانب یعاعو ید ھالا ناموا

 هرکصن دنع دەت ییظلو ع رکن مسا م رشا نا راد دراو هدس هراح

 کالب وس هسداراو رکج اح هک هرره یدتا هرلءا ندنزو تو مو ف طا

 ۸ هئوط لوذبم ىب هج "یاسم هدنحاجا كلا رود-ةلا بسح ات

 هدنا-دو فیس لامعتساو ناب و تحاصف هک یبحماا سنا نا دیزب
 هکر دزشاک نوح ات ص ەل واز نامعلاراایدتب!یدنا راکز ور دعآرس

 كسا رروب لوبق رک ازرهدیا ضرع اکس ردشعا روهط هیضقر
 ك.سااردا در رک او نسرواوا صوص# هاو ظح هداسعو اد

 نایب یدبشا رتشا نی مهار زر واوا شما ادا ییصع قحزب
 هنجي چ هموتکم رسوب هک هلطرش لوا اما ید تا دی زب نگب روم

 رد راکكراقو ی و تب* نو دد م زار یاشفا یدتا ميهاربا هیوا عاطع

 یادح ییس ز یدعتا سا نا دن رب هلی وس هدا هل د وص هم ناه

 لترمضح لواو هلتنس كنافطصل! دم ىلوسرو هاك كنال-عو رع
 کوب لاحو زردباتوءد هباط ینناق یتیبلها مسو هيلع یلاتعت هللا یلص
 ن دچاو رد رابعا قاذا هن رزوا كلا هفناط رب ندکناوخا كنس

 هکیدربو باوج میهاربا یدلیوس رزوس والثم تاسلک و یصلا طعم
 ت سس

 %X ۷ هک عیار #

 ۳ جست س
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 ینمامززکيھن وما هک هلطرش لوا نی رد, | نورم هت اجا ىك ۇلەس |

 نوع#> ارح ید تا س را 5 دكر س هرب و هع : رادتفا ةضبو م

 مساقلا با ,دیصیا نی رات ن کل نسادکوب قال هتسارو تعوطح نس

 تعساکاز ور دخلواروأم هتلاسروتاابا نداصد رم يلع ی هع.دح دجخ

 رشا صهارا ردندنالاحم "هلح تعب ضقت هد أق افو تارا ردزشعا

 هرات ورب دنک بوقیج دل ەھناج كاا لوا ب واوا سو داخ

 هلبا قناطر ند هعیشءرکص) دنوک وا ران رلیدتا مالعا یملح تیفیک

 هرکصادق دنا وب لوخ د تصخ ر نر, >اع ورا. دراو هن :سومق ییارسكيهار ۱

 تاعارع مارتحاو مارا مسارمو مالس تاس ندنیفرط رایدربک و رجما
 وا نسنامعل اب اب اب نودنا باطخ هچهاربا رات ءرکصن دقدئلوا

 موق و دنکن س جا مدهراو هنسهناخ كندسه رب ج ی هک هرهشوب نا
 هل هلو ی وتکماکس كنياعن دج یدهمو بولوا یدیس كح ریش

 rr ات نس هدا لع هلیاوف كماما مدلا عيد صت تواک اکس

 زب هدیا بلط ند رع-ءافو ند رللاط یراق كءاعا بو دالواو

 نسرواوا ندنس هلج راجا كدا ردا لع هليا لوو كن دهمم اما رکا

 یدتنامیهاربا نسررب ونس ییاوج هدتمایق زور تسباردباعاتمار او

 مهارا یدر, و هئلا بو رایج ییوتکم ران لءدوک یی ون کم رونک
 یدهلا د- ن هم هک شا زا بو دبا ی وتطم لوا نوح

 رب زو رب THEE كلام ی مهار | ىلا یضارلا ىلع نا

 مدردن وک اکس یی هد .<ییا ی راتم عا ر دەر لس مب یکیصح ناو

 كح i ةو هدا لاتف هلا رع رل د مزا م داو رھا یاو

 موق ۳ 4و نس هکر دکر ک هيلبا باط ندرلنا ن رلناق كتب لها كناو

 نس هیت غیرد ندنا یترھاظەو توان بودا قاذا هلكت رشعو
 را ماش ن دروس هدوک كسدا رولوا زر راف هداه س وب نس کا

 ۵ راد لوا نس ںواوا ق س رارهس نالوا حف هحراو هشاهن

 شا لیمح مے .ظف ت: م اک  هلدسول هک هلوا موادو نعهلوا یرمعا

 كدصن ی 0 ۳0 ای نان كدا ردا عاتما رکاو نسرواوا

 ید تا هرات نولو د یدلیق هعلاطم یی ونک م ن وج جهارارواوا شلوا

 یدیشک ی وتکم هم اکب کل هفینح د م دوه ندو u قاب اب

 یدیشمالزا هنسسد رپ یربغ ند :مسا كىسلا هلو € هدرا هما رس

gomana یو 
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 تفدص ) ی دتا ر ات یدالوا قفاوم هدوهعم مسر ب وتکموب

 ردرخآتفورپ وبیدیا تقور, لوا ییعی(نامز كلاذو نامز تالذ نامی
 دره لب راتخم هلی ندن غی داوا كنیاع ند بوتکموب یدتامهاربا
 همیش نالو هدسلح لوا یدلیا تر اشا هر دهاش یکیدرونوک

 یاب كناو یسیرپ ن د رانا الارلیدتا تداهس هنسساعدم یس هلج

 میهاربا هرکصن دنداهش یادا هرزوا لاونم وب سب رلیدغیا تداسهش

 ییتسماساكرلن دنا تداهشلواات یدروب نولوط سم یس اه دم كران

 هلناراب راحت یدشا تەپ هرات مهازا ن وچ رایدتا ر رحو دیق
 هرکصف دک دلک هنس هزاخ ودنک ن دارس كوه اربا لدشوخو مرخ

 نوک یکدود هکیدتا لاوس ندنیش نيعا تدامشلوا نو ڪڪ ىسترا

 هنارا كکنر دو كنس هدا دېش نالوا هاو هدنسلحم كيهارا

 یدلیا توکسس بویر و باوج یعیش لوا یدا هت ېس لرکتفااخم
 ه دنفدص كدا مش یراکدتا كتعاج لوا هس>حوت یدشا راتګ

 یاسور رادهاش كنس ما ا یدشا یبش یدیازاو یمککش كنس
 قوا نط هلوقم و هدنعح كرانا یدیا هفوک حیا شەو قارع

 هکیدندبا مواد یعیش لوا كج دبا مسن رات ر واوا روصم هت
 تعب اتم رشا نا هکرار دبا رد هتخاد ړو هتخاس یوتکم لوا
 جاو رخ تا واراوا هنن هلاخ راد ههک ره هرکن اضف دم ابمو
 هکیدشتا رارق هدنا یرابآرات ی در دا تر وشم هلکنا هدتشاب

 هبنشکپ یعدرد نوا كنارالا میر كنهنس یعتلا علا ندنرعه
 هفوک ندنفرط میطء نا راهلوافرمصتم ه هفوک بودا ج ورخ یه

 ےھا ربا هکیدتنا مالعاو ضرع هعیط:ناییصلا بر اض نالوا یمدنعس

 بب رق نع ب ودنا تەب هوا قلخرتکا كلرهشوو رشا كلامنا
 را هکر داوا نالوا بجاو ردکر ک ه-باوا رهاظ مظع هنتفرب هکر

 ی راکت رسو “اما عيطم نیا هروب باوصرکق هدنعقد كل هتداحوب

 یدروی نییعت هنظفح ك هلحر ندننالح هفوک یر ره بودبا عج
 لها بودبا ظفح یرهش كد هحابص هکر هو نوکره هکیدتا هرلناو

 ی ټا

 ی اس سس

 | دی ّولاوبا ) یدلیقنیعم هنظفح رازاب و وشراج هلا رلیشک مس رفن زوب
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 ندنءاعاو ابرفا ودنک هک رب شان مهار هرژواقیاور كايمز راوخ
 كنا بواضهنب سانا هاک انیدردیک هنسهناخ كرات هلا را دکر فن زود

 یدع) مهاربا ردرلوک تعاجوب و نسوک نس هکیدشا لاوس بولا اوب
 یدتاسانارردیک هل هل هکر دعابنامنب تعاجوب و یکلاعنمهاربان

 ءرمذط ندکلزیم هلعوق مس ردقوب هدنفص هک هکیداوا یضتنم هل

 هلا هقناطرب ندحالسلها هرزوا لاونموب ہیک ره هک ونلاحو نس ههیح

 هک ريغ ندنا ردود هراح هد ییدعم نسسءا ردیک رولک ندلود وڍ

 یدتایهارا زروتایاهن روضح ربا یربمأب رزواوا لوتعم نولب رو زاب

 هلا هللاوال یدتا سانا تیک هنود هلتمالسو كح ندز کلا تكح و

 نه یرلنءد اد> یا یدرشاحاکا میهارانسولمراو هان روڪ > ريما

 ندسلاكن زب كعاہلا هرکصد دنا نسادنس هلج یرالناق كئس> ماها

 یدعیح هرشط ندنسهق را هک هل وش یدروا هنس هشس كحانا نواا نس رعت

 ر اتع هج هلي یساناعهارباو رابدلوا ناشب رپ و مزهن» یعاہتاكساباو

 ررقم یبورخ هجک نالف هحرک هکیدتنا هراذشو یدروتوک هنسهناخ
 تعیهح رات ردقود لا هففوت یدرتسوکز وب نروصود اماقدیسلک

 ی دالا رر رعت ی همقاو تیفیک مارا بو دا راستا ندلاح

 هد دارم هنآ هکردیلوا كراتراش؛ وب (رعطاب هللا لرمشپ ) ی دعا ران

 لوا یدلبا ما هخ ررادرمسیهابس یدنک هرکصذدنا ردشاوا رک هواج
 درانوب و دن ء ن دیعسو تالامن ةمادقو دادش ی هعافر ندررادرس

 لآ اب وتماروصتءاب ) بودنا داب رف هدشالحت هفوک رتهسوک ها یلاثما
 ہدنےسو ہو یار گرام قاخات رل دتا اد وود ( لعن نیسطحا تارات

 تقفاوماکا خد مهاربایدلواراوس هنآ بویکن شوج رانو رایدلو | مج

 یدنک رطان هللادبعو رلیدهیح هرشطن دارس هل یسکیا یدرتسوک
 ندرلفلا هکرلیدلوا هجو تم هعضومر بواواقح* هرلنا هلیترمشعو هل ےق
 مزهنءییعاجج لوا هدلیل تاطلوا یدیشلوا عمتح هدارا لوا رشک مج
 كيبن تس له ال انصعانا ےھللا ( یدت ارام هدلاحلوا رلیدت الو ذو

 كنا انوع دانا منو مهانق نم ىلع انرصناف لسو هيلع یلاعت هللا لص د

 لراتع هلهوبلا هورکر نحراادبء ند وس هدانناوب و (ریدق یش لک ىلع

 تنلب هد: هاته یدنکر ات هکیدتا سال انداتحمهار | راب دلک هنکنج

 تا E مو یاسر هر ید سیتی یو

 < مدق ل
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 | لوق نیس كلا را هدبا هلاوح هب ودنک کنج كراقلاخم بولوا مدق
 ت رهت نکا ند هرکی رلت | ی دتا هشاعا یدشک میهاربا هدک دتا

 لریمخب یني رانهادو تسد راق سافوب هک سلوا ند راق -افوب بس هرفظو
 هدا نونا ندرت 1 یس هلج سد ردرل۶ | هدولآ هلب را اه لهاو دالوا

 هوض وهیر کد د نخ و دا مرهنم ياڪڪا اد . وسو راد دتا حج

 زاح و سد نی ْثاش ندنرافل ام را دلک هر رب سو او راد دجاق

 رک: ییاهگا و یهاربا رلیدوروپ هن رزوا كل رلنا هلهوبنا هورکرب را یا

 تینعینایح بولوا بولغ« قاعش باب را رل داید هلج ه:ءاج لوا بودا

 ۲ ناععوبا هدنلال> لاوحاوت و رلددلوا هدنکارب هدئسارا تالح بولی

 لآ اب ) هکیدشا دان رف بودا ج ورخ هلیس هل بفو موقیدنک یدهناا

 قلخ ندباوجحو فارطاید ( نودنهلایلحا اننایلا نیلا تاراث

 هپ رح هلهورکرب ندنرکشا عیطءنیابولوا عمتج هنس هباسییار كن هعرش

 هدننابم یباوفا كهورکی باره كد هحابص هک لواو رلب دا لافتشا
 رابیدلشاب هغمراغا حابص نوجو یدیشاوا مطالمیماوما را هاتف

 یرلکدددنهرید نویح هرمدطند هقوک هللا ت لهاویسهعیشیدن

 نوح هکر درو طم هد راون ضب و یدلوالزاث هر بی رق هعضومرپ

 مدنا ی دروتک هاو رای ےک“ ںرا كم نب سانا رشا كلام نب مهار

 یدروط هدئس ون او ییامسیدنکو یدلواراوس ۳۹ بوک نشوج را

 | بودنا ایهم یب رلتآو بویک نی راحالس هکیدتیا ما هتعیب لها راسو
 هدنرک دت-ثیا یتسادن ( نیلا تارا لا اب و ) رهلوا هدامآو رنصاح

 هدنا بودیآ طبض ییارسات راهلوا هج وتم هب هرامالارمصق بوهیج هرشط

 هدنسومق كن ارس هل. ع ح ورخ رات هڪ لواو رل هديا لتقف یی راقداو

 اد هلبا هدو ههم تمالع بوردو ڪک راهدآ هر هلو یدیشعروط

 بوعیج هرمشط ندنراهلاخ رشکبا رشکیاو رر رر قاخو یدیشهردتا
 یدتابولک هو راتحشهارب | هدانناوبیدنارلشلوا هجوتم هنن رب هدعو

 هر هلحع ره عیط» نیا یدتا مها ران وع یدع ارات رداکد بآ وصیآ رول

 كرلنا هدنراق دةي ندنرلهلاخ یفرفتع مهعیش مز ردشعا نیت رلمدآ

 هلعابتا یدنک هک ردلوا تب دلا ییدعت رارواوا راتفرک هن رالا

 ادعا رلنالوا قح» اکب و مدا بیغرت هجورخ قلخ ب وراو هر هع
 ۱ و ما و وا O LC سرت بس سس ترس
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 هدنکندلک ورک نب لواتبات هدکماقم ناهه نسو رولو ا نیما ندنترمع

 یدر و تص خر هی ارا بوروک لوق ء۵ یآرو راع لوبهداراوب یس

 بواوا هناورمهارا هجا هر را هک دعا اضتفا ترورضات یدشاو

 كسی رحراب یدلنا توعد هرم صد قلخ و یدلبا رود نق اوسا هفوک

 یدلک هنکنج كيهاربا هلبا راوس لمک* رفن زوب زجر یدشریا هنس هلع
 زجاع نجر تفقاع رلبداوا لوتفم مجرب ندفرط یکیا ب ودنا هب راح

 یرلئدیا رارف یدشا هشاراب یدن؟ ےھارا یدوط زوی هتع نه بوق

 كاجر دبع نب دب وس ندارا لوا مهارباو رددصآ هکز کا بیقعت
 هقوک مهار اویدل وا لوتعم هدقدراو وشراق کا دن وس یدراو قوس هلک

 بوهی>ح ندنز هاخ قلخ یدانا اد دنمو5 ه.ش بودا رود یت الع

 كعیطم نا نوچو راي داوا عمتح هدانا ج تبار لظ كوه ارا

 مدام رد شعبا ج ورخ راتګ هک ربدلس بودیشب ایی همیش راهش یرلعواطم

 ظاشا هتف ران هکر لید- | ضرع هعیلع» نا بوراو هب هرامالا رمو

 عج رکشایم*اراو ردشم روط هدا سود ینارس هلارشک عجرب بودا

 رلعدآ هنط بط كالع هکرداوا حالص »رج ردشهردنوک هز هل هکعا

 هنعفد و هنکنج ار ان یی هه اطر ندندالج و تأرج باب راو نسهدنا نييە

 نعهدافقوت هجآوا حابصات هدنسوف هرامالاصقنسو نسهردنوک

 رهسوک بب رق هک یرکی هصک لوا بو دیا باوصتسایأروب عیظء نبا
 یواسم ندنرلتاق فاصء موب هلدافز "هلءاو رل بد اتردابم هتمدح كلا

 یت هفناطرپ ندنس هود نکفا مش نارملدو نکش فص نارارک نالوا

 رکا رلیدتا هوهاربمهاربا ناکا هدانناو و یدردنوک هنن رح ككرات

 عمط نیا ی ع راکوک بوراو ۵هرامالا مع كدا رروپ تصخر

 رد هڪ راتخحت بوراو هناق راح الوایدتاهارپا االف ع رافندنراک

 یدراو نیم ه-- ارس كرات مهار نوچ هک هرک كمروک ردهدراک هنو

 "برات كيهاربا رد رالوغشم ه هلناعع راشخا هرمصاینا راقلا هک, دروک
 یتعاجج لوایدلیق هلح ندنبقع راتاو یدکج میل بولوا بها تءیتیج
 | حایصان هکیدا هکر ب هدنباهم تاغ هفگ لواو یدلبا مرهنعو قرفتع

 حابصنوچ یدلک هلسعف ندموق هب وق تاب راحهدهضاومحاقرب هجاوا
 هلو طم نا هبه را هل د:ک قلخ فوح هکیدا وا ییولعء ران یدلوا

 ۲ 4 یاهو
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 هد: احا وز دهر د بوت | هرىڈط د رهس ف ودا ردرلشعا قانا

 نا نالو نراس نب فنح هکردبا فاع وبا یدروق اکر کشا
 یدلیا تماما هنهوق هدن زاس حا صن وک لوا رات هکر د و مزددعج ایا

 یا واو سا۶ هد هات تعکرو تاعزانلاو ؟ور وس هدلوا تار

 و a E ۹ e یڑج دطل د كد ماسلا

 ك ج وا هدنهاک شا ندیک كم یانوا نوان و دهعوتعب

 ندغلافویی ین هفوک لها را یدمروک هسک هدابز نیست زویحوا

 دبع نوج و یدلوا كلانشیدنا و یدرهبا یس هقرا یا بودیا بحت
 بت يح عح جاوفا یدلاربخ ندناکم ینیدلوا كرا عیطء نب ها

 هج درا ی رب ی ر جاوا لواو ی دلیا نیه ربهارب هجوق ره ب و دبا
 ین یب ر ن تاش هکر دون لصد كل وو یدردنوک هنکنح كراع

 جوا یتشوطاید رعسو هلبارا كب حوا ییاّتعیق نباضعو هلاروالد

 ی نچراد-یعو یرظ ی دادشو نییدد ی ةمركعو هر اراک كم

 ی دو و لواو ی دردنوک هنکنج را هلارا كم ج وا ید وس

 ند هراګ هاکنس ییاعط مثنح ناکو یدت هرات صر ندههح

 للامیادخ ردار یا ىدا ا گر درلشع انيطوت هوم بولواز > اع

 ایدلوا قم ررر کشا یکیانوچر دشاحخ مره یرکشل قره

 تو E E 3 ھه 03 نیداد تالهناد رمو تلد مع هد-مع

 حدا بوردوذزو ندهک رعم یرکشا كهیطم ناهدتتقو قاشوفو

 رلعلا یدشود ه رلعع رلدارا تو رب داوا هج وتم هر هش هلهوح و

 هم رالا ندش ابیکیو رای دلی ط وب ینب را هچوکر بس كل رهش بورک هرهش
 رکشل هلا یکیرح كلامنم باس یشادنرق میهاریاو رلیدلا رخ و غی

 رالوصم و رلءدروشآ ن دشاب ی هتفرادغ بواوا هدا هلایرتا نرص)

 یدالاق رت یقح دص قاا هدنفاوساو تالع كن ره هفوک ندنکرهک

 راتشرلبداید ناما بودبا دا هدنرلش اب ماط یرلتروعو یزاربب لره شو
 | هک نکیاوا ن۰ ۰۱ ند رو زا 27 و ندرکی)هناخ مه یدتا هرلنا



 هردو
SOMERSET,اس ۰  

 ندز همسر دشع اطاسه ه رارزوا یدالوا كرل افورافس اف یر یادت قح

 نوداادن لا العا توص ماربا هداتاوو ردکرک هتهشرا نابزو ررمض
 د تورو توقف او رشا ی مهار ایشان مهارانا یدتا

 رفظو رمص ہک کہو ندلا یتراصمو مدقتاس رکغاهشدنا ندنّرک |

 ندتالج و تامدص كويهاراو ران هصلا)یدید ردشرق كنرر

 صاوخو ندن رار هفوک بولاق رج اع ند هلباسقم عیطع ی هلنادبع

 راشو رابدلوا نصف نوریک هنهرامالارصق هلا هشناطرپ نداساعو
 هد زاو ضهبو رلیدا «رمهاح یرمص ندناوج و فارطا یرکشل

 هدعضوم یراکدد دنهربد كل راهم عیطم ن هللا دبع هک ردروط-ء هل وب

 هل اراوس لرد ترد یساا ن دشار تواوارادریخ ندنهلدروف هاکرکشا

 یدردنوک هح لراتع هلا رادرکج د ممكيب جوا ی یب ر ن تاشو

 ییارکشل كراع نودا موه ندننابرپ كرات یرره هکبدرویبو
 یزتشا كلام نب هاربا بواوا رادربخ ندهصقوب راتخم راالا هب هطروا

 كيب ییهریبهن مءهذو یدردنوک هتعفد كانا نی دشار هلبارفن زویکیا كيب

 نالقیاب فدک یدلءفد ضان هنکنح كند رن تش هل ارا زود

 هک: وم صارارادر ت یکیالوا سد یدلبافقوتهدنهاک رکشاهژیارکشا
 راددل وب و هکنح هرکص بوشارا ےن رکان کو رایدل وا ناوربو دبا لع

 لوا ثشو یدلوا مدرهذم ی رکشل بوا وا لوستق» هللا یغیت كنش ما

 قدرات یدشرا هنهاک رکشل كرا تا نوشود هع ك رلتدارارف

 رفط مالغوب رکا هک نکا هحعاسم و لاسها هدکنج یدتنا هنرکشل

 هراتشهدنماسا لاتو هراعوبو موق عاص یزگدرب لرمهسرواوب

 ندرخ وراذشیدردلوا یدشاریعهح بواوابااغےھار اھکر داکربخ

 طاعشنو یدروتک کت هل ادئاب زاوآ ب واوا بلقلا یوق و رهظتمء
 هشرلبقع كلرلنربا رارف هکبدردنوکربخ هیهاراو یدوق علف ها دعا هلمامن

 كدشار ی دتا ل-:ف یدشار ميهاربا نوحو هلک دهاک رکشا تویتود

 دندناج یرکشل كئنش بونود میهاریا رلیدتیا رارف بواوا مزہنم یرکشا
 بوااق زج اع ندتهواتفم تش هرکصاد هراحم تغادر یدعا هحوت

 لدخار مطءن هاد ع نوح یدردنود هنناح هفوک ىع رع نانڪ

 هنعامد خاک ترمح دود یداوا رادربخ ندشارهنا كثش نواوا لو

 + دوص

 میم سرچ سس اس
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 جاحا ی ورع یداوا عارم سورہ هدر اڪ یدن کب ودبادوەص

 ددع دن ركشا لس ھەر و ل وب هفلنا- سل رپ هکر رطاخ مع ال اهدا ید2ا

 اغوغ لهاو لذارا یرک-شل كناو ردهدایز ندنرگشا لراس هدندعو
 یا ردنوک هنکنج كلا یس رب ن هکر کنه رس یدک ردندنسهلوقم

 ر » یداز نا هللادب هل ز روسو لو رع عیطء نا رهدار مرات یر شاو

oیر, ره هک هلا هونا هورکر  Kaھنن رح 2۱ ر ایم یددازادنا م  

 بوراو دازنا یدیاشعا هرهش ران هدتقو لوا یدلبا ناک

 مسی سی

 هرشعسو هربت ندسیناچ یدابا تعذا# یودبا طط نب رهژاورد

 هدنسمشطل رهشو رایداصوص یرکشا را خم و مقاوهاترابدروا لا
 || رلیداوا بارمس نوعا اخرکشا رل در دشرباوص هقناطرب نداناعرنالوا
 رمعالا اهدا یدتا صدر یدمزنسوک لی هر وص ید راو

 ا معاص لب هکیدرو ناوجرا_ ع لدم اوص هکن سیم عاص نوک وب
 خار یدرولوالوتعم كسا راطفا هداوه تدشورکایدتا صد

 ی تاکندع | راطذا هدنرارح تدشویدعا وه ی ۱

 یمهفیلخ كن دهم نسیدتا نودا رارآ هب ییسک لوا هر

 هسردا هنره ردموصهم لوا هکنسیلیو و نسردی ضارتعادینکن الوا

 هک, دا سالا ندرات بوود هسء ؟ لوا سب ردا 4لیتاعر و كماما

 راس هه ندسهع رج كنك ندا ضارعالوا بورو لصق

 بواوا هدداهتعاو هدنهح یدنک كقاخ س یدد (هلرفعا ےھالا)

 هکندروک را نوح یداوا رمشتسم و رورسم ندنرلتالاقم ع ون وډ

 سا ردرذعم كل رکو را ندنس يف راصح هلسهطساو رازادنا مت
 بو وڏ هدد س یسوض راصح ل وا ین هقناط رب ان >2 ی دنک

 هرس ندو رخا رب هلتعا جر ندلاجر لا-طباو هلو*ا را یدک

 قير ندن ۳ اا حاطم ھه هصدوب عيط هنا رلیداوا لخاد

 | كرهش هةداط کا رهو یدردلو 3 هنس 4 را كراع ها را لس .شا

 0 رلیداوا قالم هدرررب هداص ۳ قورعء هاکعد هسانک هدنساتروا

 1 تبقاع رلیدلد نرارک و و هس هلا رح و رم كن زررپ زراسمو

 ءورکر ب عیطعنبا هداشاوبو رای دتبارارف بواوا مزه ذم یهایس كعیطم
 ۳ حر !لراتخو یدشریا هعضوم یراکدید هک هله وا

E ی Sa 
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 رھ
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 مودو مدا و تب رشو 2 ندیلئاجو یدروط بوکج فص
2 

 توئوط ین رالاهصو حاتص كت راور و را داوا ہد اد بوت ا ندرت آ

 رل٫ داوا لو و قوح ندنرکشا لی ظ٥ ناورلبهتا د دش برج

 یاہظعو فارسا ەد ەزام الار ەد بودا لب دب هرارف یرارق ی د دک و

 یرک دالر اتل: دلوا روصو نصح" هل.-امدوصا وخر *ا سو هد وک

 هدانز یرکشلا كرا ام وف اموی راددلا هیانروایک رک رع یرمصق لوا

 رل.د) وا عمتم هدنرامش ترصد تبارلط كارا تايب یکءا نوا بواوا

 هب هقنا ط ۰ ن دءاهطتلق مصق هایدلک نو ؟حاقر هرزوا كنو نوح و

 یابظع نالوا هدنگارمهق ہھک ۲ عبط « رک صاد هرواشهو رایدش را

 ا ن دن دش هرمصاکات ی تورا ص ینشآ ندای ہے یرهش

 ندراتخ -.عا-ج لوا نوک یا ریاراهروک یک رادت ی زلخ اب تواوا

 هن هرام الا رم را: رل, دلو يارس یارو ناماهرلنا راب دا د ناما

 ۱ نارات ن فرد ك : کبان وا ییبداوت هدااتلا تاب دن رخ تودا لوز

 ا ا شالا ی-وەوا معنا ۲ یدلرا تعهد رراداوهو

 بک و راندعا تردابم دهد لزا ی هلج لرلي وک تواوا تک |

 ن وخ بلطو هدنح ده ەد ید-ه تعاتطو هلا لوعر تو

 لاغاشا هنط.ط كن رهش هقوک رادو زر دملا تهب هر هرژوا نیس>

 هلا دع نوجو یدایا بصذ رمش ةن یل اک ن للا دبع بوزتوک
 هرا یخ دا م واعه ئر ینیدلوا ین كءءطء ی هلن ادبءلءاک نا

 هدف كن قاخ هکیدردنوک رم هح وارک هه ط ءا رام ید ر دا

 نامشهذور | فار را اتو ندد اک س هک“ رد ن ورلد هلو یکم ا

 ا هدک دشرا ۵. یا رع> وب لوا هرشطندراندون هه روط

 یدنوط أو هکم هدتاورر یدک ب ودی> ند دف وک هدنفاوک | و ہیک

 رب زن اه د ککدا تاقالم هرب ز نی هللاد,عیدشرا ه هکم مرح نوج

Eی دت. ڪک هه رضب بولو د هاکع | شا ز رس 4  

 یف ن نح را ددع ئ درک گه ر جوک دار ع ه- ةو نو>

 هندبال و هشءرا نزاحی هللا د.عو ی دردوک هنطع.ص لصوع نی دم

 ی لبا ی هللا یتراما نامی رذآ یر ن دمو ی 8 5
 ٩ اە راس فاد وی دزو ظالم هالو ناولح ی ذح ندو

KF Ah 
Ra eا ا  

 < چی دس
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 شقاعیب رلترام اود ةع و ل > تاک# یکی داب نررتغهیاوا راو طض
 ج د رانا دج وم نا بور و هل .رادنفا هک راب تک نادراک و

 لراصءاودالب هدق در اورلی رک هرلت الو ی رقهاوارومأ بو وا لماع
 راو داوا لوغ شهه رالع هلذاصااو لدع نول ۲ تە هرات ندنهاخ

 ۱ ٍط موس بودب نا دا دءاوډ سیم هر رھ باب هفوک ید را

 یدینعا بص اح هت الو لوا یک رو ی دابا فطر یدادب و

 ودك ند راک لوا تودنا ضرا NEF مهم هلاڪ تب سس

 رج 3 ندای یرطخ بص: لوا جد ران سد د یدل وط یاس

 7 روج لها نودا ناود نوک رھ تاذلاب و ی درو ضا وه

 اریخ هللا ارح کدو وک هل ارح یعنهلواقدال

 هک روا وانا هب راع یک دعا لء احا فظءاس كند و

 هدارع تناح یدانزنا هه دبع هد: ابا یهوکح یدنک مهطا نا ناوم

 هب را a کل توروتآ هر هو طب ص طح ی یالو وات یددشهردنوک

 یدرمع ی نوا "بواوا هج وتع هفرطاوا ار یب هدیا ھوا ولع
 نوحو ی دان دارو رع ؟ اناس هک ی دتا لد ی ھا ےس روهحو

 ںواج ہار سم تاللادبع یلغوا ی دعا لافتا هاز اراد نا هره
 هک دشا اا مر دب کر ذب رلء و اعم لول هج یدس اهدانزا کا

 فاع ها و رب م رصد دود ہا رد صم ندر ر ودک رنغل ات قارع کدوم

 لواء+ث هتد دڵ وا تو زامح ماا كع ردپ وڻي هژاص هر لاوحا

 هل وش هدااح یکیدعو ى دااق هدع وا چوک راحه مو رال صم

 رلشاک هم اهم يبا . كلا مشک عج بودیا ج ورخ را هکبدارا عو“
 هژفلناسآ بود اروهظ هنتفر هک نکم هتروتاوالام*اهدن.اب یعفدكنارک ا

 ك نا کس هکر دمزال هک, رژرا كنس یدعس هیم رک هلا یکرادنیچفد كلا

 روکشم یچس هدنلاص,:-الر ام یولوا هج وتم هدناح فارع و هرب رج هل ارا

 یک لرب زن بعصم هلوا لصاع عارفندنراک كلا نوچ نس هرس وک
 هرکصن دق داوا عج لرط اخ ز دشناج بعصع نسهراو هب رمه نوا ییافک
 هنلاصدتسا رک هل اد. < یک« هه>و تودراهحوت ۵3 رط راح

 نس هدا حج هاک ماعا e "رک کر راس ر ھ و رعصا دککر دتا فرم

 ىٌ ھن ص۰ کم ى ۳۹ ا و وکو تراما كرز رهس لوا
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 A ۳ تودنآ باتا یک رفن كد ندهضوم لواو یدشرا هاسصا

 لصوء ندنف رظرا جم هک دهن ی هنادص ی دردنوک هلصوم هل.تر

 یدلک هنن ره شت رکن تواوا هاکا ندهثداح ا ی دنا یسلاو

 ندلصوم كد نارا یدابا ض رد هرات هلا بوک هرب یارحامو |!

 2 یکی دس هکید ردنوک بوت کماکابوروک لوتعم نکیداکهتب رک :

 I هرزوا لاوتمهن م وتکماکسهدعب بواوا نک اص هد رکت ||

 هک نی دسا سلاند زب ران هرکصادنا ید د نس هدا لع هلیح وم

 ند هفوک یامط ع هلت ءاه شر وفوو تءا هش لاکو ر دو ت ءا ورک ذ ته اہ

 رمالااها ی دادی زیدرو نیت هنس هب رام ماش یدیاراویزابتما

 راتخا من د هک نی ردا باکترا هلطرشلوا یرمطخ معا كةددروب وب

 راتګ ر هروتک هن رپ ییطرش تقفا و ماکی راكب حوا م جهدنا ان او
 لد ههضوم ی راکدبد سوء ولاردا بودنارورس# هاو ی له للا
 اکسدب زز یایدتااک ام دالع عادو ی ۳۳ هل هاکنا هل. ر ط تعداش»#

 تله مه هجک كسیاروشواهن زودنوک هنعدرکا هک نر ردبا تدصو
 كسا رواوا جا £ و 2 تا دار او نەدا كنج رخ االت بویر و 1

 یدتاد ز نس هع اك کا لد ص اقراب رهاکب هک رک رک ن س منا مالعا اکر

 ردیفاکاکب اعدرمخ نسسهیعا سوءارف ندرمخ ءاعد یب و یا |
 هب صهن دی ز رها هک وب وعدم یدزاب بوتکمرپ هناجرادبعر 2 |[

 ینبداوایرو«ثوفوفو هد هجرد هل هب ورح دناکم بولوا هناد رمد ره |[
 هک ردکرک « دئاوصو ردمشا !لاسرا هذ رطلوا یا ی دعا ردکمولعم
 دایفنا رک هسا ردنا محاهئره بول مزالو بجاو هکیدنک یبعاطااکا

 وولس لوععم كناو نسهدادش هناح نام یناعذو

 لا ن.دن زب سد ردهدنعاطااک | كل داعسورمخ هد را3 از واج

 لور ھت رکبو دبا لزاد هم عطد ا > تعرمد و رکصثدعادو هرات

 یداوا ق لس اکا هلارکشل رفن كي جد دعس ن نج رلاد ع ی دروب
 نالوای ددد حج“ رف شد هلصوء تواوا ناور 9-4 .2ن | ندءضوهلوا

 قران ةە ر بواوا یو« كداب زنا رخو و رايد الوزن هماقعرب

 هنکدج لد ز هلاراذک هریو نزرمثع راو س كیب حوا یی یونغاا

 1 یدردنوک #۷
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 هدا دما یکتهرسرب ربع هەر ر بویع | اهک) هاکنوب و یدردوک

 تواکنیقب هنغ اکرکشا دب بودنا تعراسم ید رلیءاش یدردنوک

 ی داوا یراط بعص ضرر هد ز هک لوا ریدتا لوزت هللباق

 كمسود ندراج بواواراو هبیرمصم راجرب دیر هدقدلوا حابص
 ینلاح ك ركشا هل يهو وراددنوط ندنفارطا كل. رللای راکتمدخ نوعا
 ہردبا تافون رکا یدنیا هرکصندک دتا فوفصه وڏ بوروک

 تفآرب یخد اکا رکاو نو اوا زکر تما لر براغ نءافرو یلغوا مک

 ۱ رکی نيعم نکنراما یدشک یبی ونخاا ةر ن هللادبع هتسر وشد وا
 هتسایرش قطارعهس«ییا ن رعسه هسدارواوا ی راط بد آرب ید اکارکاو

 كنج ییهاپسبواواراوس هنر بونیا ندنبک مم هرکصن دن ارکیروک قبال
 بوش راهن رب رب رکسشا یکیاود سب یدابا صبرحو بیغرت هب رحو

 شوتوط شروانوچ و یدکچ هنابز هربث؛كلف برح شتآ بوشب رکو
 هلذی:ترمض بو دیا هلج هژرایمر براغ ءاقرو یدک ندلا دتعادح
 ۵ دک دتیا تراشا هدادما هرکصت دنا یدلاص هبیهزرز ند زتغد ینا

 ی رانا یاپ ككرلءلاخم رای دعا هل ه رلیماش ندروغوارب قارعلها
 بوشود هنععلرلنا قارعلهارلیدتک رشط ندهک رعع تولوا لا

 راب دح او هنهاگرگشا كداب زنا یرالنلوا فیل هين رلندرمق و رل.دروا

 یدنکیا نوک لواو رلیداواریسا هسوک زویحوا ندنرهاشهور اکاكءاشو
 تدش هدنفولواورلب درونک هات یاب لد زر یرلر مسا لوا هدتقو یزاغ
 عو بودا تراشا هللا ی دیعو لا کل وس لد زت ندض رھ

 لصاوهعح تجر ید دیزب نوک یستریاو یدردر واب رل وبلررمسا
 ه رانا براغ ی ءاقرورلب داوا نورتو لواء ند وف كلا قارعلها یدلوا

 دوبدهاوخانف لها ناهح د مآ هک ره( عارمصم) یدتابور ون هکسف

 هديا یرلیآر بودا تروشم ,دنربدت یراروءا یدذک هرکصادتا #

 ه دانزندکیب تردیرکشا كرلنا ار زرا دیک هب هفوک بولودهکیدتارارق
 « دلصوم هللا یرکشل هرب نحو ماش كي حوا ناسکسدان ز ناو یداکد

 هد هفوک ی دنود ورک هلبایرکشل یدنکب راغنءاقرونوجویدیارروتوا
 مرهن«یرکنل بو دبا لق ید ز یرکشل ماش هکیدلوامیاش بذاکر بخرب
 نوزګ راتګ بودازارد ییعط ناب زادعا ندنع عا كربخ و ی دلوا
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 هراتګ ی ههفاو تروص تو راپ> هر یعءءرد ن-بیسدوا موو

 تواوا ناهدایشو منت نرود رول را را دا ضرر

 هلبا ه ورکر ندن دالح با را ی .رشالا ا مدار ۳ راع -الا هو

ceیدردوک هنکنح < كدا زی هللا د  

 ٭ هدلعو- كيف ار او یبورخ هرزوا راتګ كرلقروک ل
 ډک رووا نایب ید داو رف ظ:رزوادازن رارمض #۴

 مدع» ندزالوا مزه مع نا هگیذیال:ا یرا ها بدع لرلید وک

 م ۰ نیا یارققو ا١ط ندیا تەب نددنک هدنلوک یجایت> الرا

 هب ودنک رکص ندک دنا لص # رادتفاو توقران# بول وا مزه
 تب رو مددت هدص وصخر هوش را وتو و 7 ندا تەي

 یدو یدیا ه دننگح ساب ناعا یرلتیب كل هبناث "هفناطارب زیدردبا

 بو ندا نا ها رازپ رپ فال حوک ۵ دن رلعیط تری هد و ڪڪ

 نوحور هز وک شدار ه دکدلک قیفو تصرف هکر بدر ورارق

 یدک بو: :>ند aD 2ل دا ز 1 تر ھارا

 رب ہرا را هس وک حاقر ندشسایظع تکاع لوا را- و یب رن ثبش
 هلن اعف كرکب ند ۰ تاکیدتباوب هلسوء ان و مان باب رارکا هک رل در دو

 ندرلنا هکوحراتخم رارر د اه ندانروا نس رانا الاو لزوک هل كسدا ردا

 لاغتَسا هردم دیهد یداوا علم هب هء9او ول نايآوا مونو 4

 هک درا + ار الا ایف نود ا نیکی رنا هلبارل مالک قش مول بو ا

 اا لع ردشع !روهظ هداحرب هلل وش توردلوک دعاق راو هزاجرپ

 ناد.ه۶ ۶۱ ریادص اق لواو یدرویب رها ود ن س فلک هب هدرک توئود ورک

 هفوک یارشا هداخاوب و یدردنود ورک رگ را بر سا را هد: اناس
 ھه: ارس كایعب رن ثشو رلودیک راتشوج نود قاقنا هلت لر |

 رام رل دتا دا رم ی هراو هن رزوا اک هل ها مكا نوا وا عج

 هلاتقو ب رح هل-تءعاج نالد قاب هدا ںولوا راد ريخ ندلاوح اوب

 ا اد وح هی ند هرامالا صدا لب ول واح

 رعو تعشا ن دڅو نشوم ایذ ر ص نوج و رل ,دروط بوراو هلا دهر

 دنکاح > را یتا ںوراو ھل او كش همه ل اھا ر اسو ص اقوى نادعع نا

 هزاشک مدو 2 رد وا یلیصم و 3 ودود یدتا تاش رل.دتا سا نوح

  3šلوسرپ <
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 یاصتع» هرگصا دنا هلتب یش لوا 0 هُ :«A هرب تو رذن رک لوسرر

 یدغک تشنواک قذاوم فتع.ط لر ها د ًارو رز دال هژ.دس> توو

 نالفو نالذ ندناایعا هفوک هکیدرب و رب بوردنوک هرات ییلغوا
2 1 

 ا 9 هیت هاو مد تو اشوو رلع)5 و ںورکر لنو جی رار اسو

 نالوا مد و مدعم ندوب رڪڪا رلیداوا اینو هه راکو

 نکسد ەتو E كدا رواوا لوعْم Aa رادو قال کتار ےھت

 ردااو و ۶ ار راکژهر ۵ ک هاوا عن رھ هلع ور تش> و را. = او هل وا

 یر ۰! نالوا < و FL توردو ۲ رلرا اوج لو ۰ هرل:ار ۱ ۳ هاو ۱

 مویادءهد رود لمعل اروتسد یدعاک لوا  كردن وک اکم تو زا هدغاک رب

 نوای سارا د ءهرلنا كراو مدنا هلم هد هل اض تنم دعاك لوا اکرم

 تگ ود رلت یدا ةد رم صحت روس را ر وا ےک مارا هكدا

 ها ماکت ا یزو | ینو لبط كو* اربا اکا نکیا هدرک و

 لر ال یدستا ےھارا هدک دتا ناب ورپ رقن اکا لیصةنا لدی ہعفاو

 رءعاا یعو رهل- هدیاراهظا تفل اک هک ردراویتردفهلو ی-هرھزە

 41 11 یا هر ندرارادمس كرلنا هدلو ۱ هل بودن ا هج وا هنر ط لا

 مر و د و هد رک دن دا ص ی دانا راس اینک زود هرکس ندرلما بود ال98

Eسافت ىِ مسا لوا راتګ رل داوا قع  

 ن درانراو ا تالسح ماما هلدا دهد ی ر و هد رلکا بو دیاصعتو

 هک رود یدألبا دازآ ی“ اعا تودنالتو یرلنایداوت ی جزا یللا زويا

 ها ا ما یدلوا خب یا .3 رود رح یر طاخ كراع

 2 وه 93 ص !جهار ۱ سد هل ول وخَسء هتد د لدا ز عشا یک مهار

 هوا راک: 2 لات یرابدتع-ا و مس ر هک هه سر, كر.دیا و ۱

 دو هو ۱)یدتال هز ورا ن و اید شرف 9 مد هلص ود ید رز کی

TREرک  Eنیر شر فا ما ی هن 4م ما نف  

 بوزدنوگ ددضاقر :af اوا ید لوا A E بالا

 سا٤ ۱ییاوا فم هن رکشل كوهارا ںوزاو هل طر ن

 ندک دا راو دما لبا دعاوم ہٹ جد تور و ناما کا عهارا ی دالا

 دات زنا هللا علم ندنکاا۶ .للومو اردا یدک رغ هکر" گان
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 زب رع ەد كلا مهار ایدلک ەتەر كيه ارا بوج ندن اک رکثا

 لاوءا هناعاو هب ودنک هرکصادک دناناسحا و طلت عاونابوتوط

 ریو کس داب زنا ل Ee ربعایا ی دتا ربع ردههنكأر لس

 را رواوا كلر رلد رلثا نس هدا رخت هدکنح هک دحر ھو ردا۔لو قوح

 ته مظءف وخ هدن وا ءارلنا هدلاع ییدعت هکر دلوا تحصء

 هّدب . ر یهصلطرم «یدتا مه ۳ نر و لصء €9 هر راک نکیشلوا

 را رماو یدلوالصاح ما قواو اکب هکلموو لو كن سو كدروتک

 هیبعد مهار نوک یسنرا س یدیشعییهصاوباکب هدعادو تفو جد
 كنهرمسمو ی دای هلاوح ید زن, نایفس هب هني بواوالوغشه هها س

 لانعشح ناقطو یدارععا هنآر كننوکس-كالامن ىلە قیدا فو حالص |

 كن ركشا ماش ات هکبدر E هد هات ور ءا

 ندا یوب رب 9 هش رزوا ك هب درب نالوا ق قرمشم هم رزوا

 و ءلعاهکیدالوایرروصت كرلنا ارب ز راب دعا

 ۳7 + ودر دوو هراحیرمغ ندکنج هک.دلب دازنا نوح e لو ایرلت ردو

 یدتا ضصاود ءعالکلا ید رسا ی بودا م ادا هق ودص

 یدر هد رادتقا ده طرق كفراحمن 7 هم رب راتخا مامز كنهرمسمو

 دوعس نا یب هني" حانجو یدرب و رب هدرکشل باق هرن نب نیصحو
 رايدر دل اق لا هیاعد ب ودا نیطوت هلو« یی-فنو یدارععا هپ یرازف

 نوچ رل دتا بلط ی یراب ترصد ندنرع ترمضح هلبایراز رضدو
 نوع 6أ هککر ند“ ر اش رلتدروط ںواک نی اد روت رم هل کشا یا

EEEهمش یا هکندتازاوآ ره قم کا شا دزد یااک  

 فصتم هلتعا ےس سر ہک ےک رهندرس ںاذکر اتع رک ڈا یاو بار وا
 ياد ¢ صو- ندقارع رکتل 3 E هک ردک رک هلوا

 لا وس ندنوع مالا هدام یدلوا مقاو تالاعم هدرلا را نول والباعم 6ا

 صو>ا رار د لاطدالا لزام کی یدتا نوع رد تا ۳ هکیدتا

 لاح الابرق«یخداکی راویدعاثمو برق هدا ز هس رب ۳ رع رلما ید-ا
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 هکیدروا حافر  هقوع صوعءارلبددا هلج هنر ر ر هرکعادنا رار د

 اد نوا سد ی دلرععا هه> كلام یناج توشود هاذ اخ

 كيش ەدلاةورع ندو اد ندادلوب (زرابع نمله نیل لو ) هکیدتا

 ید ینآ هغ برطرب صوحایداک هنادیم بواک هتکر > قید قرع
 هرگصادا ی دلا رارو هدام اوم ب ولود صوحاو یدلبق قفس نوع

 هادیم هلازا هاو رورغ ماع ینوکسلا مع نی نیص> ندنرکا ماش

 بولک هاتف كلا ع نح نب كرش ندفرط و یدشا بلط زرابم یوهیح

 كءاش لها ینددلوا لوتع اصح یدردشرا هنعح لغت بریا

 لر یکبا كالام ن مهاربا هداتاوب یداوا یرل-ا هو قو> بحوع

 مش مرکشل ےب وب هکیدتا اړ هليا دنلد زاواو یدروط نولک هتنایم
 ناوخاو نیطلف دالوا هرکی رکش) ل زمسو رد تدراصاا *یراوحو لآ

 ردشعامورحیبس> ماما ندنارُفبآ هکر دنیا لاج یصنا دونج و نیل اط

 د: مبات نر و ناما اکس توردنوک رخ هثلس> ماما نوءللواو

 صا دنلتو كح اما هک ردلطر تسحلواو ردشء د هدا لوا یار

 هش هد ند هفوک یک یزرسا مورو كر تی لها كناو ر دعنا

 ىلاعنو هام قح یرانا هک هنو تس لها كلو هامل واو ردشهردنوک

 هلا رسا ینب نوعرفیلطو روجیبدتیا ردشٌما رهاطو كاب ندسحر

 هد رعهول ىلا هلو هنا “ق ح هک ردلوا مد ءا ےب و ردشهامروک اور

 مهار اهرکصن دنا دیا لالھی ءرلنا هلوا حزب را وخ رک ج و "منم 3 مز

 ع ولط رکشآیکیاو رایدتا هلج هرزواقاغلو لذ باب رالوا قارعلهاو
 هایسو رایدل: شخوک و یس هلءاداه:>او دج لد ء انفآ بورغندهص

 ب ولی رم ص همارهنا ینبر هراچ هدفدلوا بب رق هب ورغ نوک ماش
 یدلشاب هفلناشفارمسیرلیاع عت كرا وارو رایدع ید هرارفیرارق

 تواوا لوتقم رد و كب یدب ندرلیهاش هداداور یزراوخدب واوا

 تار مهار ۳ رکصا داداینزاد ماسخاو را,داوارادجخز یزوب نکس ك

 شاعاب راتسد هت شاب بوک رنوط هلاک ولم هکبدروک صر هدنراک

 یهدنلا كنا بوراو میهاربا راو ید هت ر هدننا شوک نشوج عیسوو و
 ۱ نت ی-درا مهار یدنود ورک بوروا برر کا تولا یی هعص

 القا و زوک هنو ر نرالا کد د یوجا(نلوال وای

 6 ۱ 6 مارو
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 س تیوب سوت سس مچ نی تست

 اکایدیشلوا راوس هنآ بوخرپ و یدیا رولکیسهحگ ار كه هعاشم ےب

 هدعطوم ن الف 6 تارق صفت لوا ید مدروا زرت

 جاقر سد هلوا داز نا صع” لوا هک ر دلوا ےلاغ نظ روتا لوت»
 رلب داو لوتتم هدارا لوا ی دا ز نا رلیدراو هل لوا را هسک

 ےھارارایدروتک ھت روض ےھارا نو دنا ادج ن دادب ییتشاب

 ةد: شو یدابا کش دک” نو وق هنیمز نس ههبج ع وطخ

 مدا لت ۳ نیلجم وب بوروب یازرا قیفوت تهد تنم ی راش

 هدنسوک ارق هک داز نیا نوج هک ر دشلک هدرلتباور ض و یدید
 مهارا یدعشود ا ها نر دید نا هدرا 4 هلوعس ترس كياربا

 یدتیا مالغ سک شا از یا بوش اندکنآ ید-عا هنمالغیدنک

 یدتیاجهاربا لدل ندن نغددلوا دا زنا لا هدعاوک ارقوب ریمالااهیا

 یس هحار یار مع ات ملا ۹ رر یداز وا تیر نوع لوا

 ۲ ۳ اوب رفط هنادسعا مهارا نوچ یدد مد بلس نیا ر واک

 ةعس رو كعالکلا یذ نب ليج رشو كرم# نی نیصحو شش كدا ز نا
 كن هفناطرب ندردو دعهو ن: راشاب كمایش یاسر راشو كفراخ نا

 ف ۴

e;۰ ۳  

 بواو ۱9و یو شدن ندنروضوب هعیش یدردنوآ هب 5 وک هلبایرلشاب

 رادو ور هه دصو راردن هرکس و راب چوک لیک هب یراب ر Kû مس ام

 هرانالوا هدنسلح راد مدعم 4 .یس 5 | هراز حف رب> ول هکر دات )

 نیصحو كداز نا تواوا بلاعت هرلق مهارا ب» و نع یدعتا

 تعاجرب ندنسلاها هفوک ررهدنوک هی هفوک ین رلغاب كالفو نالفو

 هراس هک رلد دا نط هدنرلکدتا هدها شم نفدص كنلوف وب كرات

 نددافنظوب رلیدتا تو دنا ڪت م راپا ههرش ال رواوا لزا جو

 IRE هلرھهوب قنا زالوا لزا جو هرکصت دریمغس هک رکیدا عوجر

 ردشهروم سو هيلع هللا یلص رمت هکتن راب د دردی ا ندنسا, و ود

 راپ تگ ر دنا یز راو> د ولا وا ) "يطع ال نعولا هسارف )

 هر هدیذ> د ه د هکم هلا راند ۴ . زوتوا نب رلغ اب كم اش یازما

 یدشا ما نوایق ز ا تەک 7 یا هنارگش هقیتح دم یدردنوک

 تودنا منم ندتکرح لوا ینا بز نیا راددروتک یییراشاب لرل یءاشات

 دل رب ز نا یطاسا و 2 هرات و ایدی ن هود 0 لا یدروب

 هیس

  ۱هیت ETE: ۰ ست سس : ۲ ۳
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 داوا كن هنشاب كلا هلت »سو واک دوب اتد بواک ا ه رطاخ

 د صاص-ا دزوطع جد ۳ نیا و نام ی مهار نوچو

 ینی را دعربو یدایا شخ هب ایا ی ض«!بواایتحارخ كسلمهرب رج

 راست هعسر راد هكراو هتنادم ات دقوک تیالو ماتو یردنوک هرات

 ناو رعن تاللا دبعو یدلوا لخاد هن رلذرمصت تح كاسا او

 تیالوو یداوا یلوئسم هرات الو نالوا لد هيز برغ۰ ندربصم الا

 یدتا رارف هدربب ز ن هل دم نعوذ> |

 دڳ روئاوا نایب یرالتقم كن رالن اف كرارک ردیح نيعلا هر

 یدلوا یراح ییاعحا هدرلت ال و ناو یلر هدمع ن ران نوح

 بیتا اتو یدهرتسوک م چھا هب رال كن رالناق لشسح ماما

 نادناخ ی ےک ول رلد دا تب ودنا a نط نا 6 هناط رب

 سی ارز شعا لکد قداص هدنساوعد یک كن ره 1

 تب ور و ۲ یرلت أ راو را ردلاح هدونسآ هد ددوک یرکا ك رالناق

 و دشروا نیو درام رح ول ر دیا لهاسو لقاغت تب وابو

 هل. اک ی هما لر هرکصت دک دا فرعا دن رصف ودنک را

 هلعو رب ییرب ره تور دزاب رفد هل اب ییسماسا كیعالم لوا
 ¥3 ر اصدالا لوا "هدر دوارددأام هرم هک ( عارصعء ) یدلبا لق

 را رایفوک هک 3 درب ال 0 نشوطحا یدرس و را 1 رلو:هءلوا

 نو لوا هدنراد د-)وا روهعمو توام تو دنا تو رح هش رز وا

 یتا ید تع ه دقو لواو یدیسشچاق هب هیرقرب ندنرا هب رق هفوگ
 نوتکم هرب 5: سبع ص۵ و 0 كرب ز نا هکددتا قوس هزاک لوا

 كرات هلق رط ر صح“ لواو یدی-شءر نوک هلص هرب بوزا
 ییناکم لرعت نو رک 2 تاکشه رس ر مات هرع ولا و ر راک ده رم

 اغا هل امر 8 را سد یدیشمدا مولعم بودلپ وس NE لوا

 هاکم ییددلو ١ كولم لوا بولا ڪس هل ییدقنا اطر ندن راصااو

 توراو هدو ان ناکم 3 وهدوهعع عصوم هلص رد داو یدلدا هجو

 ند هدرب هكا توأو | نایرع رعو راد ت اهطاحا یاو>و فار طا

 لا کیک ییئشوحو دعاح یدیغوب زا كح هدیا ترزو۶# رس یر

 هج وتم هد رط هرگ وا بولا ةا ی ° ر | یغلئاب يڪ تویلوب

٩5 < 3 
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 یتشبح هج رایدسکیتشاب سوح” ب و دیا مو هش رزوا تا هدقدلوا

 ىدا ید زا احلا ن ورید یر, ند هل-مج لوا ) رلیدرپ و هبالک
 نکیا ردیک یدیشعا رارف ندهفوک بوا ییغج هناوا باط كن دنک

 یدالوا ر د اق هکم روس بک رم بواوا بااغ قازسوص اکا
 رايدتا فيقع ند نشا بوشد ربااکا تعاجر ند هعيش هدتفو لوا

 لهدعح نی هلل ادبع اکا ران هکید ادعس ن رع یسرب ند لج لواو)

 كنا صد رع ىلع نینواا رمما هللادىع رول مو یدیشهرب و ناما هلتعاَعُش

 ندشامرفكنا بو وط مرکمو زرعءینا رات هلو ا ندن-اب داو یداماد

 یرف كران ر دبا قوا نی دست یدنه روک زباج یزواجت
 ۵-> رزوا كنا نیخروم روهجو یدیا هدنحاکت ةلابح لدمس نی رع

 یداکد یزرق یدیا یس رش« كرات یمهجوز دەس نا هکر رد

 GF هة نم درج یر ییدلر و ناما هده س نا نوح هل او

 ران یا هک وب ین وع 2۶ یدردنوک توزا همان هرات ید شرا هم

 اعادو لدتا حج ورخ هلیس هطساو یبح هللا لودر تب لهاو دالوا نس
 قیر مگ كنمربک هل ندنرالتاف كادسح رک لدردیاراهظایانوب

 نالوا یرل بسر سار كرلنا هدلاهگی_ء ادا رد ن موق خاص
 نسو ردیک رواک هک اح كنس ماشو حصر ه لابلا عراف دعس نب رع

 قبال اکس یغیدلوا هلل و كلا هوب نسردبا هلعامم هلتاساوهوارادماکا

 ی همان لا هة نح د راتخ رددیعبو میدن توا ذب ندنس ردلکد هئس

 نالوامقاو لوان و رایوس ورغوط ید همد یدتا بودا هعلاطء

aaك  a aa۱۳ سا دیار ک  
 میا لنو ید ر قوصوم هلیارلتةصوش نب یدتا هدنساح نوکر

 رو مسه نی رقم هکدالعو نیسم فلاوط هلل یصع لوا هکر دکر ک

 هدنرمش هفوک قوصوءهلئافص یکیدتادادعت كراتحمو ردک رک رل ەساوا

 ندرلنالوا هدساګ لوا یدسیعو ید هسک ر یر ند دعس نا

 ن رگ یدارم را هکیدلپ بو دیس ایزوحوب دودا ن ےشھ

 یلغواود-:ک هلفلوا تبحو ليم هدنزارا هلا دعس نیا سپ رد دهس

 ندنس یدوصءءهو یدد هل وش هل وش راتخ ربما بوردنوک هدھس یا

 یدردلوک مخ ود نسهر وک یک رادن كشا یدءارداکد هک یرمغ
 E فر مس تی جرم یی حس جی

 € نا 9
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 ٤ او دهع دعا ود ه دهن رانع هل هکیدرب و تاوخ لھ _.س یا

 ر وو لار رم یانادرآ نودر کحح هکر دل وب ماکس ا ۵ سهل وا

 ی O هکتا هک رد راو لو٤وا فان ,E کا

 ند هک رگ ی صح و سا ا لاوحاوب نون > لا نونوط هو

 حس

 یرالوق نیرو روهجو یدا یلغوا یزق كرات هجاوق قحا
 کا رات یداک EE ا س یدا یٰغرا ی“ هر ۵ كوا هرزوا ||

 راضحا یهرعوبا نالوایسشاب س-عو یدنروطوا هثنا بودا مارکا

 ےک

 هکتا 5و راو هد او دد ت E هکددتا 5ا هد ىع بودا

 یناسایطو ادرندنهالغرک او رونک هلس هسر د !تباحا رک رتسا یس ما

 ناسایطو ادر كنا ار ز رونک ینا اکب ت وروا یش ول دسر كا باط

 توراو هس هلاځ لدعے نا هل جوه ما هرع وبا ردیاق یددید

 لخاد هنا زم نب زرسکعا ناذیتسا هلوخد هلتعاج نالوا هح هل
 هن رطاخ یداوا شود هر لوا یرظن دهس نا نوح و یداوا

 رابدتارلنا ردن بیس ءزکملک هکډ دتا لاوس بواوب لوټ شب ون ذغدغد
 بولو! لوتس سارھو م ھو ه رطاخ كلا ندزوسوب ردیاباط سرا

 | ردشهرول همان ناما ندناکب هد عج نا هک وب لاحرت-ا 4 ن دن ریما ی دتا

 یدروک هد هی لوا هرگ وا یدو و ههرعوا ین همان ناما سس

 ردهدننآعصو ناما كراتح یدالواو لاوعاو دس ن رع هک ش

 نس رل وس تحارصعحا اىد« رگ وبا ھی یل !ثا د> | تدحرب 0

 ر د طو رشم هلغ.الوا رهاظ ثدحر ندنس كناما سارا

 هجا سه هر یکلا هب رم یقدا نوکر ھه نس ییالیزاب همان دتهعو و

 ندع هک-ا یقاصاا ل ہد. کک نسو ر دک تا ت دح بوراو

 كنارهز همطافو لسو هيلع ىلاءآ هللا لص كنافطصم دع

 نالوا رداص ندنسو ر هی بلط هصن ناق لناغوا

 ناشیرپ نوع كرطاخ كلذ عمو را ههک هجن ندوظع مرج هلوتموب

 دنا رگ رزەلوا شعا بلط نوا نحصع رخ ار یە هکر نس را وط

 مالخاب یدتا بودا ا دی الع یداس یعیدلوا هرژوآ لاو« هب نوح

 یدصو را هرگوآ م ل 1 اتمام )نجف روتک یغاسایطو ادر م:

 را اکب ك رفو ر Ça كن ہے ےش اد رد یا یدتا توروتک ھت رطاخ

A AO 
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 یو هکید تاتا لاوس ندص وح یلغوا لد ەس نا راد رل دلا هرات

 یاغا ص اک هرک صدع“ ردشا كع ردب مب ىل ید ا صة> نسعرول-

 هکب ردب یخد نس كداب وس ورغوطیدعا رات ردکرک هسالوا شوخ

 یخدتیاوررپ ) رابدروا یتب ول د كلا یدستیا مما سپ مل دردشرا
 هنا راتګ بونوط یص> یلغوا یدتالنفیر# هرعوا نوح هکردوب
 ن رعالا اهبا ید ا صفح یدتسا سما یلتف كلا هدالج ران یدنلبا

 هژلب هد الد 3 هاکرد یل: یدتا را. م دا لک د هل هلءردب هد الب رک

 نوهکتحادخ "لری اردا ترخاةم ولد ر دن: لاق مان مب اما لد ا لک د

 یا اید ما هظط نام “وردک ا ی اک دز نس ٤ رک صد دکر دب

 لې هب هک« هلی ولا رادعهر یب ران كن کیا تور دااق ندانروا جد

 هگیدبا تعشانا سید یر ند هلج لواو ) یدردنوک هاف هفذنح
 الم اک نا هراتشو یدنا لم اک ن هللا دبع یسشاب وص رهش یدانتسا كنا

 ی دیشهرب وناما اک الءاک ناویدوغوب ین رفت كە کر جیک ی رفت

 ضرع ییکدر و ناما هسق نودا لاج سا هتمدخ كرات لءاک نا |ا

 توکس تهاسر ر ا ید ا اجر سهل وا وفع نوک ندشناق ك ناو ید ا
 ندنغم راب لعاک نا مروک رد هات رب واکب ناخ یدتا هرکصذ دک دشا

 نامز رفاو یلءاک نارا سد یدر و هثلا راع ںوراۃ > نعاخ

 کالم اک ناو ید بلط یهرعوا نالوارهش هنس ںوتوط هیحاصم
 نا یعاخو راو یدعا بور و ههرع وبا اه یم اخ لوا نسافووو

 رسو ؟ اکر ی شان شف هک وتا ناشد هنس هح وز ندن9رط لم 6ک

 یهبقنوچ سن رتس-ا كع القن اکا راو یزوسرب تال ءاک نا كجوزان
 كرات ی اح لواهر ۶ وبا نسهروتک هع روطح فود ا ن نسهروک

 دنسه> وز یمغاخ بوراو هنس هئاخ كالءاک نیا هلببحوم ما بولا ندشنا
 ینددلو | نن كسق نایهرعولایسهجوز تالءاک نا هدک در و ناشف

 یدروتک هت اف كراتح بوک یتشاب لا اف كسق هرعوا سوی دنلبا هیهرج ||

 اأ سبف اریز یدید ( نیس هفیطق ذه) هدک دروک یاب كسب راح

 را ود نيدلا ةفيطو اكا قلخ هلکعاذخا نس هفیط كسح هدالب رک |ا

 هک ردبا ییزراوخ د قلاوا ) یدلبا رورصیرک ذ هک یدرلثموق بل ا
 nia SiR EE SEE REE تم

 هک راع ۾
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 كیاوخ هل دصد شف لار در ی ك وح ندا ارد ندد

uف ودنک نرخ هدنرلد دل وا لحاد هر هناخ لوا رل دا وا هح وم ۶  

 هدّمس هح ار د یغاجوا ا لوا ی ودنک بودا مد ی راک داک هملط

 صا لوا کارا راو یسه>وزرب ما یویع كباوخو یدیسها ناه

 ندو وع یدروووا وچو 4 لوح 6 نوعدتا تاکدرا یعبق

 كعاحوا هلیعاب راها ی 1 یدتا یو. رد هد كحوز هکر لدروص

 هل ران بورا ەپ ی رشط ۳ هجا ل سا یدلب ۱ نراشا هنس ۵> ای

 رلرد)* رعو ی کر رغوب رغص دل ی ید اتم ار دارا دنا

 هکر بدرونک یصعشر هنتق لر اتح هرکب صادناراب دقاب هشت 1 | ییکاابات دس> و

 هند اح كئیسح O ےل نب لج اکا

 ی رال كىا ای دروب رات سا ندا طه خراب 1 هم تودا مط

 ه٤ 4> کالم یتئاحات یدن الا وب هدنګګ ا ناق رايد وق هلی وش بوک ین راقاناو
 راد دا توانا ید ىش قلا ا )رات نوک لوا هس و ( یدلنا ےل سد

 رلب دا تراغو بهذ نلامكنا هرکصذ دقدناوا لو نیس>ح ماما رلث وهلم وا

 رایدزوی نی راد رد یک سود نویف هدرا = لاح روا ید ارم ارام

 EE E هطاای گجت یدن ها مهار ات هک ردا فعورا راد د را. تن

 یتاسوح الس كایلعن سابع کیدا لوا | یهاک كنا رلیدتسا راضح | هتس

 و همس اہل ك.اماقوا لوایدیُدع قوا هدنس> ماما و تودادخا

 یا هد باک ات ی دیو رام یدشهاعا رر هش لرابمیدیشعا

 هلا دبعو يلح" هلنادبعو دلاخ ن نارعو كالام ند زب ندر التاق كئاس>
 یرلنا ای دما سا هتعاجر رات رار ده دءضو «نالدی الوطا س قنا

 یدتا هرلنا یدلوا شود هرلدا یرظن هل ران هکنوح رل دروتک بواوط

 لهاوند راصداو كتْشهد لها ناناوج درسیاو یرالاق رلخاص یا

 زسرروک هغد یزگی دنک هدر دن هعب یرلذشد ن رخ آویلوا برس تاب

am PFT Ea Kae nk ey - ۳ FF ی ۷ AREA ۳ (0 IDE : 7 2 ا 1 

Son. گگط ي ےکkفkkÈkkهkههكهكهكk ی e e و سوری رس یی سس 

 ماما یز دا ز نب هللا دبع هکر لی دتا رلذا نسرولوب رمسا هلو کو

 سوک ندناق را هراس و ردشهردن و 1 هل حا رگاورج 0 کرح كس

 وک لوا زساب هکدر و باوج راد عید ت + رص هز

 ¬ TEESE 5 2 سس مس سم سس سم سم تم سس جگر ات سا سمم

 ۳ وع هنسح ماما ن
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 هرکصادنا هرکی دان وا ن وه ند اضد مو قط ص ٥و رکورد تاج

 رلد دروا ی رلتود وا برواوک ه و رازاب یرلذا ید: ترا شا هد الج
 كس رک ها رب ندرلدآ بودا لتف ید داوب ندرللاطلوا رات هصدلا

 یاب هد | ینب رلنام ناخ كرلنا یدرلنع | رارف ههرمصب بودا رابد

 هس رد الاغشا هدنلیصف یرالقو ذخا اليذ لوا مقر نیکشم لقرک او
 یدلوا راص9۱ هلا را دوم وب رولک مزال قاق ورک ندد و صم

 4 دال وا عداو هدیرارا هو ن> د لا رس ز یا «

 هع روعاوا نام یرااح لاو لاوحا ۴
 هی

 یر وما لر ع ہد د ییا یہا اں رے هکر ڈرو ط۵ هر راول صد

 بواوا لرغثم هتعاطو تدابع دنحره هعنح دو یدیناوب ت ثغ

 یولعء كرم ز ی هللادبع ینییدالوا هدنعادوس تدان رو تموکح كلا
 تءاغ نده. Sig و ی داب ES تعس ندیدنک هب هدن> ر ھت نکا

 نالوا ی ر زو كيا اکا تەب ندید 1 هون > رخ 5 هدنالوا یطر <

 2 3 بواوا شعا اص:وا تعس E هرو تلا جد راتګ

 ندع کا هغنح دج اما هلوالخاد ورا سر راصءاو داالد ییدتا

 ید! ندکناج كدا زغا تد اکب رک ی دما رب زنا كع لا عاتتما

 ن !یدلوار اد هو ن> د 2 نوح یابد ی رد لس یس تا ب

 تله«تعاسرپ اکس هک ردلاح یدشاربز نایداید و ندرس ر

 ۱ هيلع لادن هللا یلص نط صم دج هللا ناس یدشا هفنح ذ مو و

 اک: نسیدر و تاهم تر هیسک رس هب هیعان ناوءص سو

 هرکصا دة لوا وکتفک قوح هنب رزوا كلود نس نمر و تله تعاسرپ

 هفن> دو هلوا هرکصذدآ کا تەب هص هکیدتیا رار هدنایٍهاع
 منه یرمض> لواریبز نیا یتءهب یدیا هدفاجو» رپ لد هن.ا-ءیآ يا
 اردو ظفح كنا بو دنا سوی هد ه اخر ناناوا ان هدنرزواكاعویف
 نوتکم هراس لهاو نارا و هفنح- هو یدیشعنا نی یشک قرد

 رنک تا لوا رام یدراټعیا راد مح ۰# ندلاحوا تءردتوآ

 ید تیا نامرف ینو! مج كن الخ بولوایهایمو ردم هلرا ین
aل ل  

 یدتسا بود تعارف ٩ 2 ین ه۵ كل امارات رلد دا وا عج قاحنوجو

 ۱ لوک ادج و سا وا جاذح هع د دمے ماما اک ها سدح یام' رب ر نا

TRTیی ۳ هه  
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 ناه ج اخ هکءر سوک ماف هلعونرب هنترهاطهو تنواعم كلان

 م ا۳1٤ هرکه جو بلر هرکطا دلا راهلاق نارمح ندنسهدهاشم كا

 ك ۳ ورم مس رخآرپ ند هوك ناب ها هلداهراع ن نامب ۔ط نورتهوک

 یناهویورگوباویدلیف ر کشا .همدقمیرلنا هلدارا زویشد بور و ےهزد

 مچ دزا یرب رب هلعش> تاعبط ينالفو ن الفو یقراطیبا نب رو یسیق نبا
 هوا رظا مز ءاچ داخل یر ەد اتم هلس امر 9 رب زنا هداشاول و یدلب اناور

 ز هقاب هشن ا یا EET ندتعس هفينح د رکا.هک راد نوطوا

 ع رح هلدار ازویشو هراع ن نایبط یدک نوک کس یللاندتله«ت دم نوجو

 ردود نابه یر ذل لرا ع یتاوعا رباز ناو یدرسوک شا هدمرح

 رهدىا زارد هرلزا یضرعل تسد هکرلد داند هلی اس هظح الم ردقود یرمغ

 لهوا کر یس ر ره دحاو دەر دحاو یراکنهرس كرا نوح

 دج یسارما كراو یدلوا فاخو رم رب ز نا رلیدلوا رهاظ

 ر هديا كنج هلا راق هک راددتبا دص بو راقي > ندسح یی ھةیتح

 ردلکد و : اس لاتف هدف رخ یدتبا نودا مع هیرتزا ندرک لوا ر نھ

 ی دلنات عمق و رکسشا ناک ام یکدردنوک هب ودنک ند هفوک كراو

 د ی دریم وکزو یر وص را هه نح د هل ار زن و

 رکشا نوح و ید, ونذا هک هش رت طو هرک ك ساک ود ةر ها

 ريخ ەر هه نح رح للا هورع ى ساد رد ی e نارلیدتک تولود

 ندروا وا ۳ هاو هغ دوخا و نت ردا تعیاکباب هکندردنوک

 یس هعیش كماما رایدلب وس رل زور تنوشخ ههجاولاب هنانطواو

 4 8 ی هعیش بو: هزتسوک اتو با لوا راد دی دزرړ ا كنج بوآوا عج

 هلع قالطالا ع مکحان ج هرمنط ندمرحی ویدلیا عنمند

 كال اتبع نراقه هلاحو و ی دید همتا ےکحو لصف ییسارارمب زنا

 ی دانا باط ییهعن> دع بوردنوآ رلف ال وا هر هک«ندماشنا وری

 هو رط قد هلا رشک عج ندنبلاوعو هعردیدنک جد با وا

 نورعالادبع e شا هدلا 'یدشرا هب هم ده نوح یدابا تع رع

 دود> بودیايوخ eg FATE شم رداوا نوداردع هق دشالا

 كماما ندعلخ یالااد,ع ۾ دانثاو وی دابا فقوت هدلشر ندماش

 تواوا ناو“ ند-لط ییاما ه دکدتا ع اسا یایج ی
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 ینک نایلوا دلقتم هلیس هدالف مع مب هکید ردنوک نوتکم هتمدخ

 بوراو هر هکم بولود هرکصادنا باتوا یدیدنوسهروط هد ال و م

 ۰ دمرابد ےب قلاق هکیدرد وک ربخ اک ارب ز یاو یدرو لوز هبااط یبا بەش

 یکیدتا لرب زن ایس هعیش كءاما ید د تیک هفرط خآ بوهی> هءروط

 تور ونذاراهدٍا كاج هل میزیا هک رابرت ہوا تص خر ءا هکابدایف

 كلاوروب سایلا یتسامل یفوخولد هرب زنا یھلا هکیدتنا هبلع ءاعد

 تواسقو سأب ن رس کا طاسم یص "ر هن رزوا ڭكنءاتاو هش رز وا

 ی دنک هعاط بوعیح ندیلاط ینا بەش هرکصتدنهلوا فصتم هل
 ندشاط « دنامز ینیءاوا لوغ-ثم هنسهب راح كريب زنا نق چاچو
 حاجحو یدایو فرش هل روط>رو یلاط یا بعش تواک هب هکم ورک

 مد وتو نولطءنادنس هکر دردن وکر بخ اکا ںواوا۔اکا ن دنکب داک ه هکمكنا

 هفنحدح ردقءامروب عاتماواا نداتم تاکالادبع هک رداوانانلوا

 هدلاصب روس ن ر دبا تعیب هدنحاحتقو هکللادبعن هکردردنوک باوج
 رد ز 7 فای نوجو یدد ردلکد لګ كەي ردقوب ناار كلا

 ی دنک ندکللادبع بوردوک نوتکم هم اش هفینح دج یداوادرهش

 ید تاللا دبع ی دنا بلط ناما نوحا ی رلعب اتمو نوعسقت
 تیصو و هبنت یکتا رقوتو میظن هیانطوا بوردنوک بوتککم هجاج

 هکللا دیع بورویبفب رشت هقشمد هرکصتدنا هی دمو ی دابا

 یدراو هفناطیخد هر ڪر تورو تعجام ندماشو یدلیفتع,ب

 یدشالوا هدلاعلا تر ت حر را وج هدرابد لوا هدل وکرب و

 4 رونلوا نام ییب دلوا لو تەم لر اتو یس4 راع *

 هب هسهب بوح اق ندراتح ع نک تعشای دو یار نتش نوح

 یدتنا بعصم هدنراکدنبا صب رګو بیغر هاب رحكرات یمه مرا بدراو
 نی نزلوا هجوتم هثفرط هفوک ی داوا هلی هلع «رثص ینا ن باه مات
 كاله ء بءص هینغازواع ندلاد:عادح یرلح اخل او مارا كرانا نوح و

 ی دابا اط یلهم توردنوک توتکم هالو زاوها نالوایهاکوکح

 رردع ی دیا یسطم یالخ كياهم لاتفو برح هلاراتخ نوحو

 درج تبوصع یعالا تقام یدامعی> هرنط ند زاوها بو دا د.هع
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 وب مو ¥ ا

 یدر ږلوک هزاوها هنوعدیلهم ید رو نم هليساعلاو مارا كثەشانا

 لوس رر اک,بعصمیدتابلهء هدو داوا ی الم هبله م بوراو هزاوهادج

 مداک هفالوسرن یدتا دج یعدالو هسک ر یرهغ ندنس هکعر دنوک

 یلاوم ملابعو دالوا مپ ه ده-فوک هکم دلک نوصکنا هکنم دخ جا
 تواوانادرکیس ندنرلبدهنو فیحلرانان ردررعسا هدا راراکتمدخ و

 هللا د,ع باهمنوج ی دد د نامرفقاب ردمشالک نوجگااعل |اکس

 هنکر ادت رکشل ی دارومأم هتعاطا هن مما كبعصم ندنف رطرمپ زنا

 یی دزالا فن۶ ن نجرادبعو یدلواهجوتم هب هرصب بواوا لوغُسم

 كرلنا بواوا عنام ند رصف رات نەلخ دفوک ات یدردنوک هب هفوک

 هب هفوک قاةتالا ىلع هللا بعصعبلهءو هبلغاب هتم كربب زنا نی رلغاب

 یدردنو هنکنج كرانا طعم نا هل ارکسل كب زوتواراتگو یدل وا هح وتم

 لرب زن ایرلدااب یدروب باه مراب دلو الباقه هنن رر رکشا کیا نوحو

 هتسارارلفص هرکصذدک دا عانتعا ندتعس قلخ رایدسا توعد هاتعب

 هذوک هاب بولوا لوتفم طعنیا تبقاع راب دشا ترشابم هکنج بولیق
 قلخ دودجات بول و جلف هرانا ی رک ڈا كيمصمو ی داوا مرهتم

 هراک ب راد نک هلا دحودهح رهسوک دودع»جاقر ندرلناو راد ردلوا

 ۷ ءا رهاو نایعا هکیدتشا نوح رات رلیدراو هاو كران بوکح

 ردق و « راج ندم ولوا ی دشا بوکجدرس هارب راشاوا غ ؛هضرع
 ی داوا ناور هکنح مارع هلا ی رکشا نالوا دوجود هددفوک هرکصن دنا

 یکیاو رابدوق جا نیکسک هنر رارب رب راپد-ثرباهنب رب رب ق رف ی کیا نوچو
 یامما .دنتقو ی زاغ ماشخا ی درتسوک زو هلناعهو هداج ندفرط

 كنم انا ید راربد ی دهالاو رعن ثالهثان هک ییسب رپ ندراتح
 هب هحهنف لاعا هلا ییاهصا *هءاع تعشان دج ی دنیا هل هناحا
 كاج لد هحاص همك لواراتحو رايد ےک ندجاق بواوا راتفرک

 لوتع « د کر عء لوا بااط يان یی ن ره تولوا لوغشم هلادج و

 دج نک ۳ درشه وج نوا كنج وب ندزاج رم مدقم ندناو یدلوا

 ناعنلاهداب زاک ارام هلفمالوایب ون کم هدلااباطخ هرات ند هد نحنا

 ك ډار دیک هبناجهرهپوراةبجینا بوروسند هفوک هکاب بویهرنسوک
 هرسهب بواوا سود او مورگرمع یدیذعد سرا ره> رب ندناکس ۶

 س ا ا



 هک ۲۳۰ ۶

 مه رد ك , زولوااک بعص«یدتا تاقالم هل.عصء هدک دتا هج وت هان اح

 مارح هیاش غ هدکتح لوا بود اراي: >ا یتزالع كنارع هک ع ااطءع

 لا اورد هليهرع زورمع كل ۰ رضه زو رفا لام دیش روغ وخ نوح و یدلبا

 بوسا هرزوا وت ج رپ كرهصم رفافو ترمصذ مس ی دتلجوب ىلع
 هدهرامالارمصق بولک هیدقوک هلبارلردک كيب لاو ی داوا مز هن راحت

 تا قاخ كراخ نودیا لاغتسشا هبوب راع بمص+یدلوا نص کد
 هکرابدتنا ب ودا ترو هل: رب رب و رایدلک هناغفودان ر و ندمآطودا ر

 | ناماندبءصبوروالا هنتءاد ناسا هکردقوب هراح یریغ ندنا هزب
 ف رانا دج اج نالوا هدنتمدخ كص ر س یدتا راد 1 هیاود

 بارخ برا اخ كرلناو زسشمردلوا ینیرات شو موفو یب راباب و
 یرک هلج هکلر زالوا ید هسررب و ناما هرسبعصع رکا ورد نمسا

 هلق افنا هرع هاج هک ردلوا تم نامه رارردلوا هل ةارازوقاراوخ

 كلوا هلک.:مانلاحرهد و هعوج همنط كلر هدا كج ند هفن اظ لعوب

 تأرج دن ایا كزاتح "ردکر کی ن دقلوا لوتقم هلنا رو "لذ
 تودیا نشوجرب ز نفک هل: ارلیشک زوفط نواندنناراب رات سو رلید« دیا

 هلا ادعاراو ییادفو ی دنا 1 ند سوق هرامالار صف ین ود دک

 هدن a بودنا فلخحت ندراتعو یدتا كنج كد هر هعلوا لو
 رەھ هتاجا ی رالوسم راب دلیدناما ندیعصم ۳۳ ا ااو

 هلم صم ی رلسسر هفوک « دنرافدقیج ه مذط ندنس وبق یارمس بولوا

 ند روب رکاو زدراوزع رلناق قوج مزب هدنرارزوا یموق رات رلب دید
 ی دنا بهصع هعوا قالوقو تمزالم ندزر كا روق عاص ینا ر

 "دهن ثح وبا )را دروانی رلنوب و كرایشک كيب تلا لوا هل اب سب زمر وایې زس
 بوردنودزوب ندنکتح كرعصعم ران نوح هک ردشف رونک یروثد

 هد هرامالا مصقات بوشود هنبقع كلا بعصم یدلوا هجوتم هی هفوک

 هرصاح یدلوا دنع نوک قرف هرمهاحم تد ءو ی دلوا نم

 ندان ليو تعذاوء هلع یدا هب یرعثنا ن باا سرا هدنزب كن راتوک

 یرعشا بئاس مل دیا كنج هلبا ادعا نوح ا نر ء۶ تیصع هک. اب لک د نوا

 هکر دلوا یم هنظم كقلخاکس قاب! بوند( نوعجار هیلااناو للا ا)
 یورخ تا وئهزارحا نهد هیلوانوحما یوئد ضارغا كحورخ كنس

 4 نوجا #
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  عاحمدروک یکللادبع هکنوجن ارب زرد هلب وا یل یدتبار ات هلو انوا

 یزاح ن هللا دعو یداوای او هرزوازا راد مدروک ی بزن 1
 لک د هسی قدا ندرانانورلیدلوالوتسم هرزوا ناسارخ راد مدروک
 ه>ورخ كر ۹ ندنس 4اھ یو بلط كنيلع ن نیسح جد و مدنا

 ی ۳ و ال بودا حورخ هلا هل يس و لوا م رحال مدا اوب هژرس و

 مدلوا نارقاو لئاما دوس هک مدرن 1 هور یاو مدلوا هد r و

 ها تويک ییتشوج را دروتک شوجو 1 ER یدرود هرکصا دنا

 یا نالوا نصوم هلکنا هدرصق لواو یدقیح هرشطو یدلوا راوس

 یکیاو رای د هیج هرمّط ندتسویقیارمس بودیاتعقاوم هلطابرلشک كم
 باحصارو عج یعالارخآ راردت | هوطع ءهلناقم بوشبراق هنر رپ قفرف
 هلبا ران رابدلوا نص هرات الا مصق هش تولوا م رهتم ران
 یسوبقیارس رافلاشو یداسلاق هک هدابز ندیشک زویجوا هدرملط
 ناکما هلو ۱۰ ص هب |رسس بو و د هسوک هکیدیا راش اط, ص یار ط

 eT مايدا انج يول ود كناو راع شد هیلو

 هلج هرات بواک رلشادنرف يکرا هرکصادنا یداس1 اق هجا ندتنارا

 كراع سپ رایدتاادج ندنندب شاب بوروشود ندهادا یتاورایدتبا
 یدادا اطع مهرد كد زوئوا هرلنا بعصع رلیدتاما ها بعصم شاب

 یسادرف هد دم هلي دن نجحرا دع ن هل ادد عیب هعات و هاب كراو

 وسااب م € دش ربا هر دکھ م رح ردا هللا دع یدردلوک هرب ز ی هللاد,ع

 یدرالفزا؛مدلوب هدمار یرسز ز ی هللا ,ع ید اورکصا دنژاس#

 یی هدا بورا وورلبا یدلواغ راف ندزاس بوشدربا قق ور “نوو
 یدت الوارد هد ساب رام نیم واارعمااب مدت ان یدوووا مدر و هل

 هی ها یدتا لوا مرغسا جای مدعا ن ردن لدو ص ة٥ ندزوسوب

 هرشط نددج نوبوق هدارا لوایئاب یخدشب نو اوا كنس یا كلا
 ك قلا ندن رکشا نالفیاب كرا ردا یرون د هغنح وا م دّفیح

 تواوا نادرکورو را.د و5 هدنګا ند یراتح نودا یااق و رایڈک

 بواوا رو صع ہدرصق لوا یآ یکیاو راب دابا نصح هبهرامالا مصق

 هرلنابعصء رلیدلید ناما ندیهصع هلو ار طعم ندماعط تلقتقاع

 یراهراح یربغ یخ درلنا یدرب و ناما هلیطرش یرلل ۰۱ یضار هننکحو دننک
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 بعصع رلبدقرج هرمط ندرص ب ودا ل وڏ یطرش لوا ه۶ءالرا
 یکہ یکباو ند وا تردكرا:اورلردسک یندرلشا كنس هلجات یدروب

 را یدل وا له:سم هدتموکح ددوک بعصع نوح و یدا ندم

 بوردنوک دعا اکارتشا E نالوایسلا و هر زج ندنفرط

 هکیدرد وکر بخ بوتوط لوذب یت اوسم چار | بەصءیدتا بلطناما

 هساوا نرفهحاجا جد كراد صهر ك ۳ نسهلک هر هو کلا يلع

 یداناتعب اکا نودا لاےےتسا ا سد ندگر

 لناینام۵*لص.ف بوررتسوک هغلابم دنع رنو ی ظعن كلا د بعصم

 یدابا اوف هندبورو یر

 اد یني داوا لو تقم پو دات ةلاخ هناورمن کالا د. لو دش | لە نورگ «

 رب روفووتءاعس لاو ردق مظع ءدنراارا هیمایب قدشادع-نورع
 قحاهنراما ییودنک ندنفب داوا یقوصوءو فورم» هلا دادهتسا لاک و

 هدنسهرمعب كلا نوح هدفدلوا هغاخ ادتا ناو رمو ید رولس قیااو

 هلابدرق نع دیءاوم یتا یدایف هدهاشم یرارا تالا و تءزا م

 دهس ورک یدلوا كحهدیا تدصواکا یدال « رکصاد دنک نوادلا

 ییطاا ارش قاراداوه هاو حب تونادلا هللا هیهاو تاکو یجد قدشا

 ندنفرط هک ارارق هدناو هی > ماسش تالاس#ات توروتک هرب

 یو كناور هکیدالوایدیهابواو صاص:  هورع یموکحقد هد

 دهء لو یکالادمع ولغوا ناو م نوح هلوا زارف رس هلهلوا یدهع

 نالعا هکر درازوک ثصر و دەس نورگ یدتا 2 E توافق

 ریل كالا د,ع هدف ولواو هروت :5 هشوغآ کلم سورع ها یصء*هاک
 هفیاخ هن رب هدداشیدءسنیورعو بودا مجرگش | هل دص وب رغ قارع

 یاوءدو تب ذخا بودا تا اراهطا ورگ هدو دعح هرشطیول و5

 هدفد)وا را راد رخ ندهیصضد و الا د,عو یدزنس وک لاسعتشا هتف الخ

 عفد ین یکناخ نگ“ د مدقع هکل دروک لوت»ءهل وش بودا لر قع زرع لوا

 نصوم هدهد دوس نورگ ۶ دک داک هند بو ا ٩ ملا

 هرکصذدنوک جاق ر یدابا لوزت هثسهرمغط كد تاللا دع یدلوا

 ما هک رایدرب و رار ۶ هل و بو دنا یعسهب هاتف نکس قارمءاو نابعا

 لد هداسورع هل وا رسم هدانا كللادع هاک زا تموکح و تئطاس

 ۳۹ هکی دا ¥



$ ۲۲ > 

 یلوا هدمابنرب كدهاف یکاو هدماشءهر كهاشداب یکيا هکیدلج

 روا بو دام باول | تقفاوم ندنتفاج لاک سب ردندنالاسحم*هلج
 ید ئاللا دبع بورتسوک یرازول تبحولیم هکللادبعو ع وره تطاس

 هک هت ره لوشات یدرعا رص ةت هدنمارتحاو تعرح لكناره.ظاا بسح

 عاونا بودا سالجنا هشرزوا تخم ینا هدقدراو هنتاق تاللا دبع ورع
 توعد یورع گاللا دع نوکر یدرروتک ارب یعابوج دو یفطات

 E نییح یشادنرف هدقدل و | هدنددص ثیاحا دور بودا

 هدصوص>وب ریلق م هک هک( اد ڪن و ڪڪ و ردار یا یدتا

 د کک توط شوخ یکیرطاخ رداریا یدتباورع ردد ٥۳ ودوةروقرب
 تاکساہا یراب ی دتا یمحګ نمایق هغعراب وا هسروک رو وا یب تاللادیع

 یکیدد كنشادنرف یدو رع موف ندلا یطاست>ابویک نشوج هناا ۱

 هدجاصم یا“ یاللادبع ی درا و هتسلح ئاللا دص بودډیا یک

 یصالا) خدورعیدل, اناسیهرد قشهدهرصاسحو ناص ء۶ ت ٫دح

 تاللا دبع یدید لوا غراف ندرزوسوب بودیا لع هلیسهاک (رک ذال
 هرج تیک و < اردمشکچ یوهع خر هاست وطن رج كءارح كنم نب یدّتا

 کک , روس ماط رز هک 28 لش تر ی نیع هدیرلنوک

 ورع ردیا نانز هل مسکح هرم ز نس هظ رب نوعغلوا راب هتک هدااح

 رل دا رل: دن نال وب هدا لوا ۴ ۱ وار یراک ویدشا

 و رع هص لاردا دلو رر هنندنا هاو نر نی٤ كريما هها ناڪ“
 رکردقاطرجز هبوب مب ی دتانواوای “ار هباسنع«ل وا اھ را وا اعوط

 وو معآ وا را ترم هدنکا قلخ رک تف رفح ه رشط ی ی راب

 هر یودنک هرزوا یدو ص٥ قالخ هکیدیا ل وا وی

 هنص الحهس| كلا ی رلهاوخاوه و عاهتا نالوا هد هرم ےط هد راد رعیح

 ید هدت)احوت ی دا ب ولوط یب 3 نو كا كللادبع راهدیآ یس

 مدند رک كورع رج ز نعهژو اصل ندان د لا هلیح و کم هکنس را رلبد

 مدتاربص ن نون واراب «دکنیعنس یدتاورج هدقدروطتعاسسرب
 ىسەقا كنا بود نسردآ نس یردعكالاادىع نسرد ار دغاکب نعاما

 هلاح و و یدا وط هنن رغ یراشد هکندروا تثمر هثناهدو یدنوط

 | یشادنرقو یدقلاق هوضو دب ت کاللادبع نویقوا نا ذا نذو« نراسقم



 لنویورع هکیداد زب نهاد نوح لک ندنف> ورع یدت اهر نعاادیع

REAزبرعلا دع هاکمروتک میفش یجر هلص بودنا یراژو  

 لورعو یداک مکه كازلاددع نوحو ید اضرعت بودا جر اکا
 رایدربو رمخ هنایحت یش دنر د كجه روک هدناب تاللادبع یتا یرلمز الم

 3 واللا دمعرلب ا رج“ ںواک هل ورک ندعا--ا یک سد

 کالا دبع ردهددق مس درد ی دتا یبح رد یس كلاغوغ و هکردعا

 هرشطاتروب یدایبګ ردرالوفشم هراکر هل از علادمع هد ارس یدعا

 ۵ ه دلید یو یدک و رغوط:رصق بوعلاق ند رحم كاا دع ن واک

 نب رم طق تاللا دو سد راب د ام وڈ نودا عمر بج اح دیک اعم هلا تالل ادع

 ز رماا ربع یک دعا لو ی ورع ا ندزب نع اد, یداوا ل ا>اد

 لو ع لی ما اسد هثحایا كناو 5 اللا د.ع مدیا لتق قو یدا

 یدانلوا رکراک یدح اص هب رح رب هنن راق لورع بوراو هلحم یتینداوا

 یدشاوردش هک هرز هتاا هماج هکیدل بود و هن رزوا یزو والورع ییا

 یدلناادج ندشدب قشاب هرکصذ دا ی هاکرادت هداراود دوخ نس

 اعوعود هکندروص كالا د.ع یدلوا هاظ دان رفرب هدنعورف رصدت و وا

 سه هلهورکر  ندنعابا ییح یشادنرف كورع هک رایدتنا ردناب فو

 زرعلا د هات یدرو- كاللا دع رل ر ددا بلط یورع توروط ہد س وہ8

 لها جد مهرد كب نواو آ هه ز نشا اور۴ ندنماط رصق

 ب وأ ی رس ندا رہے زر زعلا دبع هجا ص هئر رل ا كاع وع

 شسوءارق ی“ اغوغرمس تو ر و ڪڪ یرز اغ وعلھاهدودحا-ص یرز

 ول و ) رايد: ڪک بولا یرس بورش وید ۳ ه رک صد دنا رب دا
 یضرهنوعاط هدورصب هد: رات زوهط ش شما ند رک یوو هد هدس

 ب واوا لاله ھ مدآ هدار ن ۳ زو هدنوکحوا ن واوا ادب

 یدلوب نکا تو ناف ٩و مرگ وک وا

 4] .هص م بودا تضهد هو رط هووک كناو می الا د.ع 3

 ا رواالوا ناب یتدداوا ل وندم كص ءو یه را

 یری> یە السا EA ه3و ڪڪ لء صم تواوا لوتعم راد نوح

 ظعو یی رلشادن رق ودنک کالا دسع یدشرا هنا و ره ی الا د.ع

 تواوا لو را هک رداکد نخ یدّتسا روا بودن عج یا لعا

 ٭ مارا ل
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 قارع الو ماتم بو دا تعواسطع ةبعصء رشا كلام نت مارا

 هج ول هاو زا ةک ردلوا قوح م: ىدلا هنو صد ت نیز ر>و

 رثا رد نکرتبد لس دابو دلا کک دغش و دنا قلبارخ بوذپا
 ۵ دا یدا نالا راس لا ردد نسحو یار تیاصا هک كلام نا

 نسردا عج ی“ هرم رکاسع كد تلالو هک ردلوا ی” هراح

 ندع یروتروشم بابر عو جو ننردبلط ندالعو لج قح
 كنس رل ید دای سعد كل روش م باعا هک ر داوا د تیاورر و) رایدروک
 را طع رکسار قیر ندماظع ءا را ندکهح و هقارع بناح تادناب

 كمصعم یدشا تا لع ر لحاف و ل ۰ ید كرد ردنوک

 یحاص راش مھ و ىح اص رب د مه هک ردک ۳ كم رد وک کا ر هندنح

 هما ردق ول یک شعامج یفص یکیاو هسیا هدنسا مما ماش هلوا

 هدنساننا لاوحاوو یدید مدلوا ولقک نب تاذلاب هنکنج كبعض
 ند رلدال وا كن بش رب هدناوحو فارطا 3 د: صاوخو اروا كراع

 رایدرسوک E فارع رحمہ دیر ظن تکللا بم نولک هماش هقداط رب

 ید هدک داک ب وکم هکللا دع هدنرایضءب كرا,ةوک افوس و اید یو

 نتدمعو یدروس نامرف داوجچ DEE كاللا لہع تواوا تعء رع رع

 با هکندلوا عج هاسو رک اسع ردعاوا هنهاکر د كنا هدایلق

 لرل هاش سے٥ یدردا یاّمعا دن روصدو رع ند دا دعت ی مهو

 هکن!ادیعرابفوک هکیدلوا مواعم یدا دل ھم بواوا علطم دن دصق

 هک رداوا تمل صەرلثلوا ثعاب هتع رع هفرطو یتا بوردنوک بوتکم

 نس ك. جراوخ عة د ەك .دنافهناما ملواا دجندنسس ی هدناق واوب

 هرورمضلا بس بل ھم سدر دطوب صو طوتم هک مشمس برا ورب د

 هدنامزلوا بمصعم یدلوا هح وم 23-۵ رط زاوها بولوا | لوح ند.هصعم

 دن زرزواهرب رج تلاع راسو تیبصذو لصومتیالو یکلام ن مهار

 لیا رکسشا رغا رب بو یا راح او بلط یههارا ید بص یلاو

 هدارا لواو یدشرا دص وم یراکدد الگو بویح ند هووک ید

 یدلوا لزا بو دا را-تخا لوزن لع یضدرعو خیس یاضفر
 ےس ¬
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 لحام یط لبا لاعنسا حانج ناوم نی تاللا دبع ندبناج لواو
 ةو و: یرادعممح» و حوا یا ن اک رک شل كل ءصء تواک كرهدا

 ا د ما یا یا گاه صء کالا لے و ۳ دل رم م ل واو ی دل وا ل زا

 یر)هدعو هیلاع بصانءو ناوارف لام بوژاب رب وت کم هکلابن مهاریاو
 یدردوک بوژاب رلب وکم هنفارشاو نابعا عوج كنهفوک و یدری و

 ر E تع وا-طم هر كلام ن مها ربا هکیدا ول ی رازوعم

 یکیرشو یو كنا هد هر رج تکلعو تعواسطم برع قارع سا

 فطاوء تواوا هلمزب هک E ید ند رس ردک رک هسااوا

 ینادزاب هار اویس ر راب وتکد لوا سپ زمسهلوا ره ظ» نفاس>او
 مدآ هعاارا هدک دعا ههااطم تورمک لا كره صء زدن رطرب تب ونک

 هکللا دمع ناسا اب اب یدتاو یدلیا راضحا هتل توردنوک 7

 ندفرش یناه> نوح ا دخ یدتامهاربا ردیهراو لربخ نددع:طا

 نزغا رو يدون هن رزوا هٿ “داو ییه.هآ نب ژهسر و اکب هب رع

 مهارا هرئصا دنا ہر و رخ یازج اکس یلامت قح ید ا بەصم

 ا یک ییندزاب اک: کلا دبع هکر دقو كش کرم الا اهدا یدعتا

 ندنس ین ولف كرلنا ب وزان رلب وتکم هت چد هکباعا یامظع

 ین: رانو كتعاج رب ندرلناوا ت ء4 لع هکر دکر ڪک ردشما رمفنت
 هجر دعت مه؛دردروا یب رلنوم كنعاج لوا یدخا بەص» نس هروا

 را ر واوا هدتهوصخو تعزاسدء ماقم هلهرب یرلترمثعو هلق لرل

 سوب و دیعم یرلتا یراب كدا نمردروا یب راتو یدتا مهار

 دن را هلیمق و موق هلقالطاو وذع یرلنا كدارولوب رفط هنههدرکاو لو

 هلءهرج تباعر مدعو یأر تف اه اکس قاخ ات لوا شعا ن احا

 هد ولا ریما ی راب مسردنا سون یرلنا یدتا بەصم )ها نعط

 نس هل هرکصندنو نوڪ ادخ یدتاے ھارا رار دا تیاکش ندخ

 یا بعص رولاق غاص نينو ما هلو. ی هنو نیسرولاق غاص

 ید اوا هک ن وجو رد شاک هرکه زب سیو هکدیلوا راح هو

 نا یر تم لک کلا دص بوج ام یاسر مر وک
 ی داوا هد اماو رضاح هلادحو لاتو ب ودا حطو ددا ندا

 ندبالک یب تاللا دع رایدلوا لباس هنرپ ر رکےڈل دا نوج
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 e سس سس :
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 هکند ر ریو رج هیعص+ یدبا ن دنس ایرقا کە صم هک یص* 1

 0 ر] یه روش ر دا وب ماکیعی-ا دادوو تب د-ةع هدرغایم هک

 ههالا دبع كردار مه كج بوکح لا ندکنح هکرداوا نالرا قبال

 یادنرف ات یدرو تاللا دع هدک دتا عانتما بعصع نس هدیا هلاوح
 یدلبا نالو هدیک رم نادي هژباهقناتظرپ ندنامعت ناوم ن دج

 یدردل وکه لاتقو برح كرلنا هلوهارا یعاجر ندلارلد ید بعص»

 هنک رح رح باعا بواک هشورخو شوج هورک یکیلا لواو
 یدردنوک هن ددم كيهارا ی هفتا رب ندنرارداهب بعصم راددرونک
 یدب ز نی هللا دبع یخد كالا دبع اید راپ و ندنر یناور نر د
 لع بحاص هدقلارا بواوا م.ظع لاتف یدردن وک هندادء! كشادن و

 راد دلوا ل وتعع ییها ورع ن لس ندنشناج بعصم هللاو رم ی د-

 كلام ی عهاربا یدر دنوک یاقرو ن باستع ھه رب ناسم یعصع

 یدک نج لوا داععا نادع هک همردنوک هک یاتع رم ءا یا ید دتا

 هل:ا-ج ر ندرافوس تاتع یدتش رق یرازآب كج نوح رد-5د

 بولوا مدسق تبا هد هک رعم كلام نب هارو یدو ز وب همازهدا

 pA ندا دا وا لوتعم كارا یدلو تدا مس بن رھ تعقاع

 یکعا كدج بوراو ورلبا هر ره ندب رع لثبق نولوآ رغ هو

 ی راذاا ند هکرعم لګ بودنا ناب رارذع لوععم رانآ یدلبا فیاکت
 هک كلامن هاربا نق یدتیا هب ودنکی د:کح بعصع رل دکح ورک
 یرظن كصصم هداناو ردک رک را رداهبر نیلحا هدنوک نیل وب

 هب یل نی نیس> هکنسیمرولیب یدتبا بواوا شود هب هریفنب ةورع
 بو دیا عاسنتما هدنراکدید لوا یار هنکح كداب ز نبا یرلزشد
 كئسح ماما هرکصتد زو-وب فعصعو یدازا كنج لد عل وا دیهشات
 هکیدلس هورع یدروندبا تیاکح لیصْها ىلع نس هض داش

 هدانش و ردقج هلوا مدق تباث هوا ات بودغاب لکوک هت وم بعصء
 داب رد ولد عواغوا كع كس تواک نیع ةد ناو رم نا برا

 ند هطرو و ات تبا ل, ق یتاما ثاکللا دبع نی ءو اربا لک بودا

 براحګر د هدهکم ني- ءم ا رما یدتا یضع نس هلو قلصالخ

 نماد نايس هکر داوا هراج اک- ناه ردلوذخم موق رکن كسیدتا

 مو و سس سس سویی سه یو

۱ 

 راس
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 یدتا ه اسرع غوا Eg بویلکد یا زو-ول سد د نس هنوط

 هنا كريز نو هللا دم كع نس یراپ نیز خاص نده سوب نب

 س تست

 تاوما بو هم گل شادیرف را رص هدعلاووس و ردع هرزوا

 ناو منا برا هکر داوا ځد تباوررب و ) ی راو احم هنس هرمز
 باء صم كح رہا لاعت هدش اجا یسع یدلیابلط ییاسعییغوا كعصم

 تر را نوج یسع مل هروک رلب وس 4 ترا راو لعوا یا یدّتا

 شاوُسا ین مد ڈ ہے هار هک رد و کس ىدا برا یدراو هاو

 لوا هک رکیددا لاعتسا مهر اله تکلاا دع نیم ولا را هعدعد ال, و

 ۱ كالا د.ع یدعا بواک هبعصع یاب یسد۶ سد ردنعر و ناما لا

 ل وععم رکا ردررفم صا (e او 4 e دو كن ال شهر و ناما هر

 بوص» مم هراو های كا تبوح لا ندد كسا رروک بسا مو

 E هب زد هاکعاسا یدنک نسراو یدستا تولک 4. ص۶ ند زوسوب

 یدسعا یسلع رو رح هکع ندیرلعا افوس و ر رع كوا رع لهاو

 ځل وت بج وم اکب هک نزا یسابا لوا ن کره هللاو ال
 : هدنګ ارل: د یک رد EY هکر هر داکب قاخ ی را وهلوا شلزرمسو

 ند هک رعهرکا ی دعا توصع ردرم» ن ده ولوا اک, راعوب A كد و5

 لوب قاص الخ یرابندک غ كنعان راو هفصوراپ دارم بوج هرمشط
 یداشاب هدد لات 9 بو دبا ماددا هب رح هلیهور ؟ یدنک یهلعسا

 بولوا رادجز ی دن ہک تقاع بواوا ا هلا یرا .صااو عاب 0

 E "وب و یدلیقادح ندش شاب بولک صدر , ندرلب ءاشویدشود ۱

 ق اراداد هنعابا 6 دیک و یدلبا ل یاش لوا بوش ر اب عوصء

 ی دک بواواناب رک: ندتفرف لغواو یدلبا یص) رګ هب iz بودیا

 ازاد. عهدا اوب و یدرتسوک را هلج هناد رهو یدلغا طوتح ه رزوا

 ن ا هکدردنوکر ب = هل ص شهر نوع داوا ی مگ و لی لاک هب و ی م

 ۳ ET کلو ES 2: ف ۳۹ < داد تا یکعاا بوکجلا

 تفلم هرازوس ول بە ص نسکر ز i رع ندهدالوا 5 نسرد زا نلمح

 ید ل 6 ) ۳ طتوسد ر اھ هب چ الا دمعات یدابا كن >ناکاکبویاوا

 و ركن Fe ے نخل وا ت.وج لرعصم ی دل و ده برج هرکصد دنا

 ٭ یدخود #
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 | یرغندیشک رفت ید نوا هدنا نواوا هدنکارپ یه او یدشود
 بوروا مجلقرب هبعص» هما دق نب ةدناز نالوایع نیا لر اتو یدال اق هسک
 بودیا ادج ندنندب یشابكنا نایبطنی هللادبعو ی دروشود ندقانا
 لواء ندناتو لیهصم كادت هدلوگر و یدتلا هاو تاکالادمع

 ند هطاصباب بعصء هکید الواب ولطءمنب ی دعا بواوا نوزګو
 لدل رف هکمرواب ايب ی مدنا هر 9 یلام فصااک ان ویدا هک

 كاللا دبع هک رداوا ید تیاورر و زالوا ادب جد یشکرب یک كلا

 زدم نوهگیدتارهذ ییوق نا"در ېک بءص ٥ بواوا مرخوداش
 ییشاب ل.وصء ی دت | هک رد و ندهألا کرو ره یدال راس

 بودیا ادج ندنند,یخد شاب تکللادبع هکنداک هع رطاخ هدیگن دیک

 صال ندنرالا كرانا لاع قاخاتلوا شهرداوا ۰ اشدار يکيا هدععاسرپ

 مدعا وا قفوم یدیاراو رخ أن ه دتكجا كنانو> رهلواتحار نوآوا

 كاع واو كاا ی درو تاللادس.۶ ی داوا لوتقم ھم نوح و

 هک د لح ره ی دتا كاللا دعو را دتنا نفد تودنا نیمکت نیم لد

 ن طا اما ی دیاراو قلتسود یگ دو و قایعح هد ايم تصد هلءز

 رل دتا تء۔ اکا قلح قارع ںواک هر هفوک كاللاد.ع و رابدلوا مالم

 كنا یشا كرهصع ه دو داوا لزا ثثدارمه اطلس هد دفوک تاادع و

 یشاب بعص یدتا یسی ر كرا لوا رضاح هدساحمواو رلیدروتک هتنا

 یدنارلشهروتک هداب زیا دکعدروک شا تثس> ماما هدەص و هول نروط

 ه د: ک واراتح هد هلاخوب یتشاكدا زنان د مک نامزقو> هر.“ دنا

 هدنکو ا به صم یخدیتشاب كرانخم هدماقموب هرکصادنا مدروک رابدوق
 رل.درو هذن اق نیم وم ارا نشا ل. صم هکهرروک هدلاح یکی دعو مد روک

 رلیدعانارب ویرصق لواا یدروب بوش ود هو ند:وسوب تاللاد,ع

 دک یرفز هداسق رقراصح كناو رم ن تال لا دبع ۲
 د رووا ناب یرلک دتا هطاصع و دود وه صاع 9

 ۳ ن هی و یک ا ا ا ا ا ا و

 سواج هتطاسر رس یاللادبع یا لافتنا هازجراد ناوم نوح

دد رق هک دا ما هر ۵:هع نا نانا نالوا یک اح صح بودا
 2 رطا س

 بودیا ل هل بج وم نامرف نابا هیلبار هم یرات الو لوا بوکچ رکشا



 هک 41 $

 هلا اظ ر نوری ڈ ع ں اکا یی ی اط هللا د.عویداوا ه>وتم اح لوا

 تواوا یسلاو كنتالواسدقرف هکنوج یدردنوک بودیارگشا ة٥ دقم

 یراوا رادربخ نداسنءهوب رفزنالواندنرا هدرک تەب كرب زن هللادبع
 هلا یناط هل ادع واوا هح و۰ 4 ادسعا عدد هل:ءعاجر ندرار والد

 هک ال ۵ | رسا یی یا رفت زوی>وا نان رک كهالا ددع و یداناه راع

 هب هبوع نب نابا نوحو رل بدلوا مرهنم ی رللوا فیسا فی ی دروشود

 رد زنان هللاد.ع هکیدل کاللادیع یدلوا مداو یا کیم هد صا لوا

 هرکصتد اتءود دعا لیګ هد رح نوگت ههالاد.ع رداکد قل ر

 ناو رم ی 4 لع هک هدامزلواو یدنک هصج تولود یسی 3

 لو كل هدوآ اسقرق 8 دیسعا هج و هنف رط هفوک نوڪ د ك لعصم

 تواوا ها ه راص> رقزو ی داو / دیهق ا هةوا هدنرزوا

 رلدداوا لوقُسم هر هرم هات بودا تصا رلونمءات یدروډ اللادسع

 هك رح هر وا٣ دیر ن دااخ هد ہرا لوا هک دیاد a هد اور

 هل حر ن یدنایسد رب ندا ګا كرفز یدرزتسوک مادقاو هفاایم هدانز

 ۵ دااخنواوانوک یتا نوحو دیاک هگنح سدر داخ هکمدتارکف

 ندراص» یورا ص“ لوا رل.داوا لوغتم ههب راع هل هاد هح و د>

 (ٽس ) رلر دشا س ڪ رف هک هل ود یدوفو انس ول هل ادلب ژاوآ

 لاعقنا ما ندزوس ول ,دااخ # هما هتد الا ےل اذ ا هم* ا هافنا اراع

 ۳ ید 6ه هرس ەە او ی دغروک هدنوا طا ٩ راص> در توی را

 1 بس هرفز بواک هن راک قدنخ نوکر ه صختر ندب الکی یب

 هک هلوا ند سه ی دا هناا ابواو ۱ ار اته نداء وب رفز یدردیا

 یاب ره * لغو هر دیادا هات وک ندنب ن تل بوک یف شاپ كولو

 صع لوا 8 یدید نیس € ۵ روک REE أ و EF هز

 یک راب داشو ید.دواف ۵ ل کالا دمع نوعرح هرس ندراص>

 1 یەو د مب ناس یف مدا ماض هودرب هدیه وش هکی دن شا هک ا

 ۳ دعا شا هله> وون و هر واکن یهود لاء هللاصااخ 9 !دا وب 1

 یدلذاشن  تولوپ قسم هو كن ه. هک ندا مان-شدوبس هرفژ ردا |

 < نوج $

7۳ 
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 ادخ "دن یا یدنبا بوراو هه لوا یداوا دو هسهآ نوج
 بودا رود یتفارط۱ كاك رکشا نوعا مهودنالوامیاضد هماشخا ات

 هطخ ر لیارر وتصخررک !مدشراهاراوب بواوا هع-ارسو مدلوروپ

 یبحاص دی یدااهن" نوچ هی مدناتح اّمسابوتاب هکر اوج كد
 ص#*لوا هلن اتحارغ-او شا -آ هرزواكهاو دو رمک ورا یدتا

 رلیدراو هب وی وا قاخنوچ ید هدنس هشوک رب بوأوا لخادهب هيرب دم

 داب رفرک !یدتاو یدقیچ هننسوا یس هنس كنبحاص هی بوکچ رجح
 زه-با لتف نب هرکصت دک د لوا نسو مر روداوا یس كسواردا

 مدهعو مرب روتک هراصح یس كیارواوا شوءاخرکاو هدنافهناکس
 هروریضاا ی> اص عج مرر روتک ههاک ر کشا هلم السورمک یس .هننوسا وا

 یدنک كرد ییللال دهودو یدتوطییاا ثنا راء لوا ںواوا یصارهت

 كرذز د یتسدکیا راب+ اح رایدجآ یی ومق ی د شرا هثمومق هەلقنوج
 رذز هدک دا ضرع ی دەقاو تروص راع صع لوارل دنیا اق

 هم روس هنب رازوک بوردیک یسابل رلتروع هيه یک لواات ی دتنا را
 كاادع یاو راد وق هتفا تروع مان تنوکح ر هعسو هنن رلسثاقو

 هک! د.ءرفز یو هک رده راحر و هکر لرد ا ارت بور دش راد: اک کا

 یاد لوا بوروک یہ لوا نوح یرکشل ماش ردشهردنوک هده

 توروک ىا كلا دع رلب دتلما هاو الملا دبع هلّتیه لوا یا راب دتشوا

 تبوح اق ندا صح“ لوا بودا ٿا صا لواو یداوکرفاو

 دنع هرصاحم تدع نوحو ی درجآ رعا هما: دل هز ا جدر

 هدا یس ه هطاصمان یدردوک هرفز یتاورم ندمج کاللادبع یدلوا

 ردک رکن ندرب زیا ناو مث یاللادبع یدعا بوراو هو روز دم

 رب زنا هکندرب و تاوج شز نس هدیا هخاص «هلکنا هکر دال سا

 2 هب هسک ر جنب هلو هد اءحدیفرمسز نااتو رد هدند رک مب قم

 کالا دبع یدیح هرمشط ندراص> بور :نام تاللادع سد ن زرعا

 ل رفز ن رکحا ی دعا هدف دلوا فقاو هغزا كم رکا كرز

 یدراوا مولع» یی دالوا ٠ داز ندن وب تواواردق وب ناو یهایس

 ی دشا تودیشیا ی زوسو رفز مدنازالوا یضار هب هخاصء هل رقز

۰ ۳1 

 بم سس سس ِ _ درب سس سد سس سس سس تو تا سس صدمات سو سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس حس سس

۳ ۰ 



[ 
 1 دل وا لدع هافص و قرض افحو زوج ه رکص) ریس یظعام

 یی زف كل ڈھ ییغوا ك رذز + هاس*ییغوا تاک ا دبع رکصن دنازاهل وا ربیغت
 کالا دع n نھ ی رال غوا كروز سد رل دتا حاکن دفع

 هب هوو کو رلیدتک ھه دلم هفاوک تو ۳ ماش رکدل مدعم هللا ی امر /

 یاکدلا دیع لیذه هدر داوا لیاقم هش رب ر ركشا ییا توان راو

 لتق بعصحو یداوا قلم هن رڪ ثل كبعض ب وج اق ندنرکشا
 ۳۳ وک كالا د_.ع یدل وا ننګ هد رهش دو وک ل٫ده رکصا دق دئاوا

 دبع نیکعا لسوت هیاعهشو لئاسو لیذه ه دداوا لخاد هخ ره
 یدر و ناما کا هند الا

 + رونلوارک ذ لاوحانالوا مفاو هدنزارا هقرازاو بلهم #

 دنفرط زاوها هلب رعاتیعصء هدننامزیتءوکح كرب ز نی هللا دبع باهم
 لوتعكيمصم هدفرطو نکنا هدلافتشا هنکنح كن هقرازا تولوا هحوتم

 هب یرط نالوایرمما كنسهغاط هقرازا مدقم ند هلجیربخ یخیدل وا
 یدردنوکربخ هلهمبوراو هنبراک یهاکرکشل كبله م یرطف یدشعربا

 ردراو مزوس كج هبلب وسرپ اکا نوساک هم هلباق» مب هنراک رکشاو
 یرط# یدد الز وسرد بت وراو هنلباعم كنب رطق بلهم سد یدید

 لاض ماما هک در و باوج بلهع نسر دەل هدنهح ثکدلا دبعیدعا

 ید ا بهم غد کءاما كتس تاللا دع ی دتا یر طو ردا. رمماو

 ا مت یدعا یرطق مرازب هنناهج کا ندتماما لآ ی
 هللا ذاعم ىدا بلهم ر دک رک ك اوا یضار هنتماما كلا هک رد هش رزوا
 لف بعصع نوج هلوا ماما مب تملا دبع هکءهرو کح یتوک لوا

 یدردنوک هتموکح ہرا یهللا 0 كلا تالاادبع هرکصا دودناوا

 كنکللا دبع یتا بوردوک همان ناما هاهم نوراو ههر ید دااخ

 ل ورق یعب باهم یا هکب دزا هد همان لواو یذلبا تّوعد هستم

 دع ا نس هلوا لوذ- هاچ جارح ذحا لزاوھا هر کا

 یرع یتیداوا قر صتم هدصاع جارخ ذخانودنا لوو نت تاکللا

 مفاو نوک یسنرپا تن وک ینبداوایراج باوجولاّوس ناتناوازکذ هل
 رارگرکصاددلوا رادربخ ندزا:هءوب لص هلال ی رطق یدیشلوا

 هدک د شر | هناباقءبواک ید بله ٥ ی دشا توعد هش راک ءاکرکشایبله»



4 <4 $ 

 رد هجا كراعتعاو نچرد ه هدنعح کالا دبع کیدا لاوس ندمله»

I< 1 4 رو 

 یاوسک ان یایدتایرط ردب ریما ءارانا ا۶ كلل درع یدتا باھم

 ماما نوکوب در دا مش هکدلاد,ع نوک یکنود هک گبهذم كنسواکس

 نامرو نوحیدااّق رحاع ندیاوج بواوا ل3 ۳ باهم نیسربد ردیپسم

 نام یعارخ زاوها بوکچ لا ندنب رح كجراوخ باهم هج: و٠
 هلازب دعا د.عیشادنر هللا دین دااخ ندفرطو یداوا لوفشم دوج

 رکشا را رادرس یکیاو یدل با نیسیعت هن رح هقرازا یم ن لئاقم

 یرغورلداواهحوتم هتدرط زاوها هند ص9 اص دا هقرازا هلارارخآ

 نی اص بواوا رادربخ ندنغددلوا نیت رکشا هد رزوا یدنک هغ

 ییا هدنسوک ارق هک یدردنوک وش راق هرلنا هلبا را زوب زوط یاره
 بولوا مرهنم ز رعلادیع رابعا شخ اف لاتو تولوا یقالم هان زب رب ر 2ا

 ج راوخ یدلوا ل وتع» بورس وک م دق a ۳ لئاعم یدتا را و

 هکرس هح وکنم لو ملا دد نورک ر مان هش رلا كس ھن اظ

 ی هلیح لواو رلد دا ربا یدیغوب یر ظذ ولیدع هد> اصو تح الع

 یدقیچ همهرد كب زوب قهف هدنرلکدتا دیزب نم ع بوراءهیج هرازاب
 یدیا ندنایرفا كل هفیمضلوایشکرب ندنرلسر كجراوخ هداشالوا

 نوچ و یدتیا رارق هب همهب بودیا لتف یهرالوا ءان هیج
 یدشرا ههالا دع نی دااخ یرارمح یو ال اعم ویمارهد لز نعاادبع

 كاللا دع یدلیا مالعاو ضرع هکالا دع ییدهذاو تروصیخد دلاخ

 یازهنا لز زماا دبع یدشا هد: وتکم لواو بورد وک بوتکم هدلاخ

 ردپشان ندکباوصات ی رورعب دل ءوسبه كنس ینیدلوا لوتقم كالتافمو

 همان تراصب هد رج روماو یدیا د رم كنج زوربفر هک بله ار ز
 هک زب زعلا دعو ننشعا نیل هلام عجو حارح دخاییا یدیایحاص

 همزرو برج یتا ردوشک رب تیخک مز قبالو ترشعو شيع هتسیاش
 جراوخ بلهءات ردنوک دع اقر هز وها هدلاح یکی دعس نسشءردوک

 هچوتم هاج لوا هلا یرکشا هرب یدشسونوسلوا رتاج هتب رح
 هک هلوا هعاتفلاخم اکا هدروما یکددروک باتو لومعم كله مو لوا

 عج یر کد ا هللا د. ع ی دااخ س نسملا ماعتا ندحراوخ

 ۱ هدفداو هام تواک 4 اهرف ید یر ٹا هد وک ك شا ةف

 ۳۲ ¥ علا



.۰ 4 
 كنه اک رکنا هوزاراو لوصو هل ھو هجو هناا زاوھ' قاعت ۱ از

 هل هو تر نوک رک هه ایه رکنا ییا لواو رد دتا ل 3 هل م

 ه> ون هنفرطناهرک و سرا تواوا مر € راوخ مهالارخا یرداوا <

۰ ۰ ۰ 2 

 یر ۵ تدااف یصرع زلت

 4 هللا د.ت توا وا هح ندد ۵تن اح مر>ح كجا $

 چ زود وا ناس و رکذ ېیدداوا لوتم لرب ز نر! چ

 تواک ۳۳۹ تولود ناو می ااا ی یداوا )ودم “نوح

 3 ۵.ط> ۰۱2 ن وار ید وط قورمصء هو علو لرب ز ی هللا دبع ی

| 

aa =تن هاسهب رام دارم زنا ک هلوا ےک ندزم- ی دنیا تودنا هوت  

 هلة ءال را یرال.د هفرط لوا نوا هافحالمر كاما هاو ر اکا ك اش

 هک دنا سا_ جلا مم فسوت ن جا هد انا ل واو راب دهر و تاوج

 ! حاعح هدک دعا تا لا هزوسود کالا دمع هوا 6 یدنک همون

 هرکصا دنا مد هز وب سد زد نوت رط یہ زیا هکمدر رک هعفاور ی ی دا

 یدشا نیا هنعذد لرب ز یا هللا راو-كم چ وا ییا الا دع

 رکایدرب وهلا كج ا حب زاب رطس جاقرب رەش ین فسا كرب زنا و
 ندءاش حاعح> ید رهلرا هداما هلیعاسا "هلج هسردا تعب رج ز یا

 ندارالواویدعاضرعت هب هیط داب لوا بولا رغوا هر هت ده بوی

 یماءا تعاقا هدارا لواو یداید فط ء2۰ هند رط ا ق زع نادع

 ۱ ندراکزور رارملد هدقداوارا درمخ ند نهج و هفر طلو | كجا ر زنا

 عقاو هلن هدناایه قی رف یکبا لوا یدردنوک هن رزوا كلا ییهفناطرب

 تماقا هدف اط جاسعح هدانا لواو ید رارف یناعکا كرب ز تولوا

 بوآوا عقاو تاپ راحت ءدنسارا جا هلبا یهارس كربب ز نا یدینعا
 لرب ز نا جاج هرکص) دنا ی داوا باغ حاج هدم هلج كتاب راګ لوا

 رخ فو دنا ضرع هگنلالاددع یب زا ھاو فءهط و را کاو رگ تروص

 ی که هلو هس هسا رو وا داد.ا هلا اف ندزک اح رکا ەكىدراد ۆك
| 3 4 ۲ E e 

۱ 
 الا دع هدااو و رم 91 سا مرر دو ردارو"یمب زارا بو دارم ہو

 جاج هرات ریدر" وک هند رە كح ج قراط هل رکا را دو ر

 هللا دبع یهو یدمسو؟ مادقا هدو رد لرب رنا بودا ھج و هو رط ذک م

 س



۳ fe 

 ۱ هرلتروعو ی دءزو> نح الس هد هرصاح مابا كد د وا لق رعب ز نا

 جاج هل اب و یدک روس نغورو یدعا لامدسا بیطو یداملوا نیغ
 هد لواو یدلوا لوھ ههر ها بودا بص قی هدف یا لم>

 رکا هکندردنوک رم هجا یدرشاک هندراب ز هللا توب رع نب هللادبع
 ۱ تیم شاط هم رح كدا راوروق ند طخ“ و یصع تایلاعت ق>

 تعا هضب رف یادا نیلاص دابعو ردءرح هاعو ج مسموم نس هک> لا

 یرلنا یراشاطقونجتهو ردرلثم وو زود ںواک ند: اکاوقارطا نوا

 كد هرم دام. ی كس اب قاخات یدرود ج!۶> سد را عن دذاوط

 ai هد رلذطورلنالوا فام هکیدردا اد یداتم هرکصا دا رل.دغآ شاط

 یرلف آق مع بن دل اج مرح ادتاو زب ولعا هب راخو باک ار

 دعرویدلواقاوک ارق اوه بواوا ادب تولوب «راقرب هدنزود لوک نوک
 شاطر دفروق بوروک یتا یا ماش یدلدی-ثیا یرازاوآ هفعاصو

 ید ارات بوپ وق شاط هغ” هلیاایدنک جیا حو رابدتا و ییا

 مدلوپ اغو وش هدد الو هادی هک رک هقروق سا اهدا هکندردناو

 هرصاګ هک رردبا زالو كس اقرب و دعر لرابدود هدعسو: وک هکهر ولی

 هل داوا كاله ند هةءاص ز هنو یا نوا ندرلیهاش هدنر كالا
 رک ةروق چه ید ها هرلنا جاعح رثی دا لر یکنج بوقروق قا

 ردندشعاوخ ل زا > ضرا تر وصوب هک زکمج لا ندک جو
 یدابا لاله مد" ج اقر یخدندنفا> كارمب زنابوشا مریهاد رب هدا اول و

 ۱ هرکصتدمت یدل وا رهاط و رس یقدصكد روس مد یدتا یدتا جاعح

 | لواور د-لطاب رلناوزمسقحلها رسک رگ عالم هد هر ګو هب را

 ۱ زدن وک و هک. را ازا کشت کا مرد صاف دریک بولک تامالع
 ۱ هکیدشرا هدب رهو الغو ۶2 هدهکعو یداو حاعهنههب راح لص

 | هناوشسا یعا ± ك رح لها ن-ةغولو وب تاو یدالاق ناشد نړ

 رب رن امایدیاواطند ام رخو یاد هډو هپ را ی رارابا كن کمو یدشرا
 هك ر)واولط را رابتا هکیدردباو ید ا رب وهدانزن دعءردس یاد غه ها خ

 | سپ ردنا ت افک یرادقء قهر دس هرا.اءرواو' هدا ز اف توو كقلخ

 بواوا هوال-ء یس هاضع هر اع ےن رزوا قع قلحآ هنەلخ ھکم

 | بوراو هنهاک رکشا كجا يصب هرلبد دنود زو ندرب زنا
 و ورم , و > جیره دو صد مد سم
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EETهکر دش را هب هب عرب راکو راد او هد ی راد غهرب  

 هللا دبعرمب دتا ندحاعج ییبلط راما تد.>و هرج ندید ال وا ترم زا

 هد تەد > یردب و مروکاور یکتفراسء كس ن هک هزل اد اه یدتاربب ۲

 ینب دلاق هل هدنتهدخ لرب زنان وجو یدلوا دیهشاتبو دا کج
 لث یکی دنک هذوهب هکیدردنوکربخاکا « دق داوا یولعم كج اعح

 هکنایا ی نک هلوا هر گل فو ردو كئءو سو ق * وب یدشارمب رنا

 یزوسوت نوح جاع ردا ت :!ذک یتاما لا ەق حاکب موال خاد

 ه:ھا سو رد شع |نیطوت هنود ییسهن د رز نا هکددندنا مولعم یدتشا

 هدانز ند ه- يک ج وایکیا هدناب تب زنیاو رابدرورا یکنجات ی دشا ما
 نفاطلا تاداکا هکددراو هت واع” یانارتب زنا سد یدالاق ۳3

 یلکودانایا یدااکا یدانوئاخیس ةه: حاصر: دو یآررب ی دیار د

 اکب بهیرلهل او «یب ی راکدتا هنس كرلرفوک رلددرداودزوب ندش ناراب

 همد هکرلد د وا یا = یرلاغوا كئس> هکراو ردقوژالا رلذ دتا

 ۵ اكا یر اک دید جاعح تول ود اھ ی + مرالعوا ےس , رل دروا اف

 تعواتم توددا لر قفا وغ هکر د REE حاڪحو رلد ی گ :

 .دلاح کردم ی داد مدیا ات ه.داراو لدوصم هن رهرمآ هاو

 تذاع” اے ردا نیک صا هلاک ورد كريب دن و یآرتلتس هكنات وانا یا

 یب یک راتخا نانع ہرکصف دلا راع ردفو لوغرایا ی دشا رک: ییا

 م ويا دەب دلو رد هدااح یکیدعت و هود هدنرادوا دصد كلما

 هک ردنشورو رهاط انهو ۲ دف رلاقاع و 1 كساوا هدنایح را دم هن

 رد زن هللدبعر دک رک: ندقلوا عاص هد راوخ و تله كاوا هما كم

 ید ےب دغا لر هنر دت هک رب و رخ یارحاکس یح انایایدتا

 هکتف دخ 0:-ءورد هد كرد روډ تراشا كت نالوا هدع طاخ

 ط ورش بواوا حاط هکر بدلو ىا لو شن هکیدنا 3 نوا كنا م اک

 د ھ>ابص هک لوا بواد عادونسااز کصادنا مرونک هث رب عادو
 هرکصادادا ی یی زا حایص ی در وحج ا هعو تءاظ هده تان

 یدر وزا س ا - ك:هآ ترول بیک نب ننوج |
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 ۳ درو نشود اله اش یژراسهر هد هلحرهو بودا هلخ ه رل داش

 رمال اة 5اع ی درر زا راحت ن دا رجروف و كن اهل وک ارب لوا كارت “ر
 رد دلویو مارا رجس ك۶ نور وس هارطا رشد ییا ریفاش

 لواا ی دردا هلج هلوص هع اص یک ردنا هلج راکش نالسرا ج آر ز ناو

 ه رشط ندافص باب ید دنک بورةرج بوروس ندمرح یرالد هرې

 نیکنس , رص رپ هدانثوب و ی دلواهجو ء ء:ارط سفوالبج بواوا

 ندقالا یبا تج لوا بو ر رک یتاقرب هنشاب كرب زنی هللا دبع لد

 ی داباهنتاق اط ج = ںوسک ڈا کلا یف ر ند ارش ی ق: ویدر رود

 شاب ه رک صد دنا ی دارا رکش *مرحشسو ج بارکد هدک دروک ینا جاع

 هر هذ دههلب راشاب كءاج ر ند ه-کم نايعا یتشاب كرب زنا بو رد اق

 هللا دعا یدروب و رای دتابا هعنمد ند هن دم ۍدتا ماو ی دردنوک

 هاا یسانایم> یل 5 كلا نوج وراد تا راد رب نس هثحكرمب زنا

 یدشا عاجرمحای چا شعا زواج یی هئس ناس 5 یی كاما یدشرا

 هکر دلع )ی داوا مقاو هد هنس کج وا ش ندنرعم هٍعطع ةەةووب و

 یزاوآ كرلناو رل.دتا رکن هلناد:دب زاوآ ات هداتفو يلد كرب ز نا

 ندابس كربکتلوا هدکدشرا هنععس لئاعسا یسانا رعب زن هللا دبع

 هلا نام یدعا سا رایدلبا تیاکحاکا یلاح ت :وص یدلیا لاؤ ت
 ی در شعارمکن مالسا لها هدنتفو یت الو كهالادع هک ردتلاح بک

 تاوصا هدنتفو یدال و كلارا د اریک: ماش لھا هدنتفو یت ۔اھش یدعت

 هک درلشء دیراد وچ هش دم هکبدالوایبس كم راک تا رکن فللوسر
 هب ید ج | تام ه رکصذ دیش لدت ارك“ هنعاطنا E رال و زان اع

 ىع هللا نیسماا ةد ى را زوک كل رلنا بورلوا ی دالوا ل رلذ دیا تعب 2۰

 ندء اعسا ین رخو لدوهد ردک رک هسالوا نشور های رادددل و

 نامزبب رگ هر هات هن رزوا كوپ یدبا را شوا تنلدو لوا هراعح

 رد اریپکتب واوا نامداش باعا هدک دشیادلوترب ز نن هه دبع بوعک
 هکر ردبا ) شعا رلیذاک هدن رالوف رادوهی هک راب داب ورلب داوا ع- هر رب

 كرز نیا هک دعا كليد ندو دنک نیقانلا نا ذءامسا هکیدشع ا طظ رش جا
 هکر دا ز رعم هب ودنک د اما همردنا ند اعاراد ےس ھم

 ندو طراد ید دلو بلص كالا دمعاءسا نو و هی ودزو دهد انلو

a ۸ 
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 ارو ءا نک ترووک تواصء یس هم كمال د.ع ی دک بوع

 زوو ی دتا «دقدنلواش هجا>یزو-و كناعما یمرعا ن کیه

 كن ای دتا رھا س وید ی داول ی رب طر سپ ر د:دیع کلید نامه

 راو هزاجح هو ع واعرا ی داوا لوم رءو زیانو> 9 رل, در دنا یس هج

 مالس هلت الخ نواوا لخاد هنساح تاللادیعو ی دراو هماش بواوا
 تیاثع هدنفح كلا بولام الس هلاشاهو تشاشب كالا مع یدرب و

 بودن ا باط ی ہو ر٤ کم اح و یدلیو لودب» باھ یتهطاعو

 هکد ردتوک رخ هلا دایر کالا دع ی د هکر رسا هع دا وب

 هتسرروک لوع»۰ رار ا ودعا صد هو رع یاو ۰ا لرم دلا هللا د.<

 داده دور یالأاد.ع ر هدادادرم سا یصوءهمات هردنوک هر ویا

 ناو صید یا) یدنابولک ج وک هرهو رع تزوص و یدر دن وک هی هک مینا

 لمسی رلذعوا ناو رم یا یو ( وک٥ نءلد نکلو هود نکلدام

 ندننیاو كالا دعیداو!رکیلرق لمس تور و ,نکیاالرس ینوراینخ | ماعز

 یاو نس هک> لا نده ورع هکد دزاب دءاک ر ھ> اج ںواوا نا عا

 یدلوا عراف ندن-6* رب زنا ج ج نوچ نس هنوط زب نع تا لت ەءو
 ۰ ی 3

 رلد ترا مو طا ندر هند ارات راسو نو ؛ثوا ییارط ادعا یدرود

 ی راک ناجا هشت نالوا ه دهد و یدراو ه هنده توافق نده هو

 ی د د رم < رالاق كاعع مس تود فیئع

 هک بواوا ریما هقا رع تیالوكج ڪج ل
 4 روناوا ناد یکی د تک هم رەد و ه9 و" دل

 یقرعقرء تەو > مامز راو من اللا دبع هد هدم ی س! س ندرعه

 a اراوع كب ید نو حاعح تور و هراد:وا هصد كون حاج

 مج هد د قیالجات ی دا سما و یدرمک یل د توراو ه هدوک

 ىدى هل. ااودنک سوء ند هداشاو و رلب اوا مچ قلخ هلج اب

 ه دن رژ وارې شوءاخ هکددروک ص#*رلوتروای زوبهدن رژوا رم«بولک

 یدروت وا شو اختوهر> هربت بولا روا ناه هنب زوب ج عج و رلرداوا

 دص “ر نیل و یا رع ترام هک هر هیها نب تاما یددار# شهروتوا

 « دا رز ها وب صح” خ ۳ هلو قجا ند و کا نوھ >ادخ رلذهر و

ie ao ۱ 
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 س ا ل ا ن بس ااا ل اسس

 هکد درود نولا رلغاطهد رخ جاقر دنا یدزاررد و" یتاهوا رع تموکح

 | ی درر ود هل ېم هر وک هل ارب ص ید ایسا ر ندد ا ئا ا ہدد ایر هج اڪ

 جسم روج یدزار روا شو. اخ هل و یدل وا یر دو هملک رک ایدتیا یخد
 د هنشابو بو دنا فر ین ان ندنزو جا یداوظ هل ایر اک او مهاشم كن قو"

 یدوقوا قد و ادت او یدلشاب هب هلص و هلدج وراد نی راتد

 هرکصا دنا 9 یوق هد دما امضا یی ¥ اما ع الطو الج نا انا (رعش)

 یساغلب كن هدوک هک هل وش یدوفوا ه.طخر هدنغاب و تحاص باغ

 یدتا اخ ه:طخ ید رخ وک د دهن هدانز هرتناو راب دااق هد رح

 بر توی تاواعهو دادما هیله م هغ اطر ندرس هک: .اوامعوعسم

 دن وک چ وارکا نوه ادخ شناررروتوا ء1ا عارف هدنرال رم. «دااح
 مد ا زو رز هل رب مس مہ مسرروک هد هدوک ید ر ندرثنا هرکص

 یزو-*«لوانوجو رادو واین روشن لاا ید نیک ا یدرو- هرکصذدلا

 كن زل لك ( کاو مالللا دهداما ) هدد ادت روشنم 4 يگ نایقوا

 نالو > ہل هقرک بو را ناکا یب نیک ناق زارو ام هدک اک دب ارق

 ردا مالس هزم كاا دع نينوي یصاع اک ۔ے یا یدتاو یدلبا

 نر تدا كرت e ,د2 ۱ وب نوهعح ادد شام ه زا كنار سو

 سد نوا ۱ ترم ن> و۰ هرلد ه ره هک هزهدیا با دات هل ه> ور ی

 هی راه نوج یدد قوا جدر ندان تك ودا تاطخ هرس "یراق

 زار اخ هفوک هدک دد (کیعمالسلادع»اما ) هده-اب ۵۵ د یر وثم

 نوجو رلبدید (هناکر و هللاهجرو مالسلاینءولاربما ییعوا هلبادثلب
 یدک هتغانوق یدک بونا ندربنم جا یهاوا ما یتآرق روشن
 نا.سایدتا تودیا راعحا هل ¿ ی رروهنمو فو رەھ كل هو

 چ وا هغ رزوا كلو زب هدیک هخدادءا باهءان ز کو اوا هدن؟رادت ره

 یدتشو" تا هاضروک دو هلا ی اب زاوآ نوک ر جاچ هراصتدک ڪک نوک

 هنعلح هد رک و یدفیح هرم تور دنا عج مر قلحات یا ما

 مکر نوک ون, ق ةهشو اف لءاو قارعلھا یا ی دتا باطخ
 دوص.رخارب هکلبیدلکد نوا هللا رک ذ کت لوا هکم دنیا یرارآ
 واغوا ےڈ مس لک د یلاخ ند هو زره کی رتغامد زمس یدیا نوا

 ي _________ __ ___ _ ید
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 هزکد راش مک هکم رد ایسار هزمم E هش دالرا

 اص ن رگ هداذلا لواو هل وا ددا ن ےب نکن رایان و هل وا لاکن مزل:س

 اما مب یا رب كرلتلوا روم دات E هلا مصا یدتا

 ه٤ رب مئب زک هس رروپ تصخر رکا ردراو مرالثوا ناوج مدلوا رب نب

 ردرل> رم ندرارب« راذاوج هدرارفس یدعا حاج رلنو- هبارفس مرالغوا

 نسیدنبا جاج میباص نت ربع یدنیا ربع نسیگ نس هک هل وساما
 لوا یل ی دتا مع دیه کج هنن رزوا نا هک: صد“ لوا

 ید ربع یدیاهنثعاپ هکنآ هرفسلوایدتا جا مدیا هل هداغ وغ
 صح یا ناه۶ نکیلو زاتما ندنقلخ هنامز هلاس رک یعردب منم

 نسر دی كدنک هنکنح ` كلا ادخ نکسد یا یا جاج ىدا

 یخ زاد راهم کو همع) ن نسرردلو لديهن دادعا كده هو

 رایدروا ین وب كرمةف رب لوا یدتارما بولد مروروک هدک تف كنس

 كابل ھم رلب ,ةروق بو ۔ر وک یلاحوب هفوک لها رلیدتبا اھل یتس هناخو
 بوق ند هفوک جاج هرکصادنا رلیدتا تعراسم هک هشدادما
 ص: رګ هخ رح حراو>و ۵ دادءابله» ناخ هرمحا و یدک هبهرمهد

 جان وخ هاک عا لل عت ند:یلک# رفسیرب ندر اکا همصب و یدشا بیر و

 مان دوراح ی هللا دم ندنر اکا همهب نوک دتا نامر و هاتف كلا

 e AES هب راګ هلچ ےک ںوہا تقلا هلرف رشاتءالو

 ند دوراج یا هفاطر تبقاع ب واوا هع-ارمسو "رج اع مداح ءا تا

 هدد ارا قب رفکیا هلوک ندلوکو رلب داک هنا حاع> بواوا نادرکور

 هنب رار, ر بودیا هب وس قوةصو را دعا عجرکشا بواوا دتشم تواد
 نا نداضق تصش اک هلوا م" رهن» حاع> هکید اقزا بوروط وشراف
 همت هوو لوا یدلوا ناشد رب یرگشا بود ربارعترب هثلتعم كدرءاچ

 راک هناد ره بورم-وک راک زرا.. بواوب وق :2 رکا كجاعح مہ نا
 ی یدانالرا ندنراهیفر *هلج كلا, هردو دو راح نایدینعا

 یضر ثالام
 ةو لوا نس كللامن اب الا الو اب> مال ی دعا جاع یدر و مالس
 ل درم وک تقفاوء هار و 5 درو« الض کب راک ز.ر هک ساک د

 هللا دو اح یا لدا اف هدرا ند راد وح ل لوادر ال لر: زنا ۹3 ۱

 تو را فو همسر ا >نوعا تن 4 ی ددو ۵:۶ یاد هلا

 < ردنتنف



cov #هک  
 ۱۳تا اس RL ید نخ

 6أ ف رس و ع.طوو یدا ندهباهگ ر کا *هلج تالام ن ساایدرب و 0

 ربع الا اهدا ید بودیشدایرازوسوب یدراردبا ماربحاو تعرح ما« |
 بطاخحم نیسردرا لوافت نوڪ ها رک یا یدتسا جاج نیسربد دیک نس

 ب واق ندنتساحم كاي ام ماظ ل وا هلکل هدر مات سا نسنس زا
 هجاعح اللادع ید ردنوک بوتکم ۳3 رهآ تباکش هک ادع یدک :

 یدتا بوزاب بوت کمر لتس یی هر ک موتش اکا بودیا تظاغ را هظا
 ن سنا رلیدا لوم هراک هن هدفناط كدادجاو ءابآ كنس جا یا

 | نس رد شاوا هد هللا لوسر تعدخ نام ردفو و ردد جش هک كالام

 یل كاا ەل قح ن فیلد وس رازوس عالمان بودا در ن: راز وس كنا

 یف رش رطاخ كنا هدنلوص و ب وتکموب نوساوا هکب رزوا كنس

 یوزر هللاد.ءو نسرارغوا هک هی دقر و ند الاو نس هد | یعس هر !ضرمسا

 هرلتدا یدتا حاعح هدقدردشال وا هجا ج ی وکم تاکللا دمع

 لوفشم هفلهاوخ رذعو توعد هنا کلام سا بولوا ناهید
 یدرتسوک قلل ولد و فطات عاولا بواوا

 چ رووا ناب یتورخ كخرفن خاص $

 ندتضارو تدابعتدش و یشک ر ةتسارآ هل اید و ح الص خرق خاص

 ندنا یدبا راو یرادرک اش و یرادب ر قوج كناو یدیشهرارمص یرکب
 لصت كثب رال.اع كلا دبع ن وج یدزردبا لع هةفو ثدحو نآرف
 6 ورد یدشر | هذغالوق كلا یلطو فح كجا ج اےو صخ یرلب دعا

 بوااغوخ را لاطیدعا هن رادرکاشو ھم زد یه یدک بواک هند دص

 | روح لها ات رسهدا قاقنا د در دا وا مدوصعم ردشلو ع ویش طظ ۳

 بودآ لوو یاعدمو ید یراد رع زب هزتسو؟ مایق دنعود كداسدعاو

 هداسخاوب و یدانا ت وعد هدعح یققلخ توردنوک رامدآ هقارطا اض

 مالسا لها یادتعم هکمدر دنوکر وخ 5ا ییادشا خا فک تار رب ۳ تاش

 |دتقم زخاو الاو تعدو اھ كسدا ا ر دیعت ء3 د كن ہلطرکا نسس

 ردذوقوم ۹ روضح والس جورح مب هد. در وتاو> ځا صزر دا اد

 ىدلوا قمل ہا ص ںواک هلا ییاهگاو یشادنرفیدنک بیش هرکصت دا

 بودا طض یرلت الوایدیاراو یرلتآ كناو رمن دج هدیحاوت لواو

Kr ¥ "۳07 
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 کا1ا دمع كالو هرب ر> هک دڅ رول هو رددردست هرل زا ی :راهداب

 ییدشکلا هللا دع ن یدع نو دیتدایرخ وب یدایسلاو ندنف رط

 هکر دن | زاید یدنا یشک فصذهر ی دعنوحویدردنوآ هنکنح كحاص

 ند رادود هکیدردوک ربخ هالو رر هطاص نوح هديا ك: هلا خلاص

 سوح یناوسر كلا حاص مراتوط هو رکم یب رح هلکنس نی هک تک ق
 لیل بو ړ اني. یوا ن د وس هبهرمسامویږبش هنهابس هنو*ب و دبا
 كنج نوئد را هیدع نړ زو کاو یدلوا هج وتم هنفرط یدد هلام"

 هدنکارپ ۰ مهم« یسوا نول: ر یر دةر ندهاسس كن دع رل دتا

 I كذاص تولوا لا یمح نددیضفو ناو رم ن دع رل.دا وا

 بوشیرا هنن رکا طا ص رلنایدردوک كنهرسیکا هلبارا كم چ وا

 اص ا وب را بدنا كنج كده ورغتقو ندیاتفا ع ولط
 بودا لزام مطق ملل یتتساو یدک نوویح همذط ندهرب زج ضرا

 | ی جوا یربع ن ثراح حاع> یدتا لوزا بوراو هشالو هرکسد
 بودا لحا رھ عط وا یدرد و ڪڪ دود كءءعاج لوا هلا را

 دک وات نا دی وسو رلیدتبا اما 4 هب راک قد رف يا EN EY را هب کس د

 مدق تابث طاصیدلوا مرهنهیدنآ نیعم هدنسهرمسم كنب ركشا اص

 لوا ها هفناطرب نالو ناما ندکنج بیشویدلوا دیهش بورتسوک
 رها یرکشل كنراحو یدلوا نصح ه هعاق مصر نالوا هدسیحاوت

 لوا ات رلب دروا ها تودیا عج ندوا هدنسوف هعاق لوا هک ج وم

 ا راه. ا نوش توجآ سود هعاق رلنالوا روصح هد هما

 لب E رلقلا هرو دلوا حابص هللا یدشا بیبش یداوا

 هلقافلاسد زب هقیج هرشطںواوایرا مواوا هکر داوا کرکب نام" راردبا

 قرب بوراص راه شاب هشرلقاا كن رلت آو رایدلک هن سوق راص>

 یرکشا لوا تودنا نوش هاب رکشا كنراخو راید# ین یکدا 3

 ۱ ندقرطود رطدا وا هحوتم هل رهش یاد رلب دنا ترا ی: راثام بویص

 | جد نایقس یدلبا نییءد هنود كرلتا ۴1 هما اعاا یا ن نافع جاج

 یالم هش رب ررکڈل یکبا یدشود ههع كد هللا هغاطر ندندالج لها

 |. رل یرگ شل کناتیفرش یدزس وک ل ادعا بود اهل: باش ا
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 همن زا و نخ ول فود لنایقس ند رلیدلا هب تروا یاتیفس بولود

 بوتکم هرح نب روس نالوایکاح نادم ندنفرط یدئک هدکدشا

 هل ا ناسیفس بودیا مج یتیرارکشل كنيحاوتلوا هکیدلبا نامرفبوژاب |

 هلءج رب ندااحر لاطدا نا-ءعس س) ۲ هراو هشت روا كس ۱_وم

 ورا ا کشا یکبا و یدشرا اکا e توشود هنمةع |ا

 هکیدروک نایفس نوچ رایدالوابااغ هن رارب رب نکل بولوا عقاو هعظع |
 ھت رک: ی د باش یدک بواوا هحوتء هند رط یادعیدهراو ورلب اشنا

 هدرا یررب یدیعسن ناو یدلاخ یدو حاعح هرکصتدنایدلنا

 ىا هڪ بواواہاک ۲ ند ااح وا باش یدردنوک هن ده كبش 2

EE E E ۱نابولوا س > الا و هدنرلارالرلت او ی دلی  

 da 2 اكلاعع واوا ناش ډر یرکشلو یدلوا لوتقمهدنلا كبش دیعس ۱

 یدلبا راکذح هناد ملا ھا هر داب تولوا ناور 9-۵ رط هر ر>ح تابش :

 تع رع هند رط ددوک نولاص اترو بهد ےس رلناتکاخو 1

 دودسم سوق یرصق كح اج نورک هر هذ وک هدو هجک یدزنسوک 1

 هرکصن دنا یدلاقیاب یرثا دو بوروادوعرب هنس وبق رص هلخلوب |
 رلیدتبا لو ۳1 دا نالوا لوغشسم هز داع هد رک تورا و مرعس ۳

 2 جاج هج ل لما رلب دام رع رخ عیج مرا ندرهش هر 0 ا :

 کی انآ یهلا ا RES ذ ب ور د9ا را هلەش» هر روا اط ۹

 ی ا عمنع ەدنسو رم ے3 یر اکا ك هفوک نو كراوارا راوس ۰

 بقاسعتلا یلعو ی دردنوک هج درا كبش هلا هقذاطرب ند ررماد نسق ||

 كف ن نجر هبارگشاتاوب رر یخدیرادمان ترود ندلاجرلاطبا |
 رلب داوا ںولغم بوراو هنسه اھم كش یس هلج یدردو هن دادم

 رلددتا رارف بواوا مره*یسصعا و لو یسصوب كررادرس لواو

 وکلا نداتف ی کصا روس یدتا هنهاسس یدنک بش

 سس



 : رار دتا توعد e ییاعر 9 سا بارش RE رکا تووعد ۰ ةت

 یزاعحاء ص ہیک e ھر بودا ت ەإا >» یڑکا كا

 هکردش ۱ لاوس بنش یداک یسادص نادار ۵ الود كبش هد توو :

داو یر نولص باش ردشعا دخا الخام دوخاو
 ر ول یم هرکصن رو
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 | قلا رور یاد احزاب در واز چ دچک تونم

 | كجا جا یدتا بیش ردشعا لوزتهرب رب هدنیفب وب ردیسوم ن دڅ
 | زونهندردحشاما یدلوا مر نمیلب هکرلیدتا یعداساوا مزه نم یرکشا
 | تقاج ی یو هکر دوب مطیدتاو یدال باش ید ا تک رج

 یە دک تودنارارف ندەک رعءیناراب مک لد یدراو هنرزوا كد

 | رلیدلوا لوتف تبقاع بورتسوک مدق تاج هللا رله يک دودعم جاقرب

 ۱ لوتعم لنهاک رد ناب رعهو | هاو یا رھا كنهابس كحاعح نوچ |[

 || دع نب نج را دیعان هکبدروی یدلوایوعس ۶ كجا یربخیرلق داوا |[
 ۲ تع راسم هند هب رام كبش بودی باتهاراكب قلا ندرکشل ثعش انا
 | یدشود هیفع كبش بودا لع هلبحوم نامرف نجرزادبع سوک

 نوتکم هنا جرا د: باش سد یدشرا اک ه دنبلل لا و > كالو لص ومات :

 ۱ مابا كسا رروک لودر 1 رد دع ماارلتوک ون هکیدتا | مالعا بوردنوک ۱

 | لوععم ییانم وإ نجرادبع م دا رمخ ات ی ی رج هل وا ما دع :

 | كجا هکنطذ ن ن تا ع سد رایدکح لا ندتع زاد ب وروک :

 نح را دع هکیدت | مالعا بوردنوک بوت هحاعح یداندنسا ما

 هدتالو لوا بل شو ردشهرودو | بوردزاق قدنح هثفا رطا كنرکشا

 | لوص و هجاعح بوتکم وب ردهدکتا ارجا و ذی" یروما يکيدلبد
 ح یدر و هناعع رود رم رب بودا لزد ندنراما ینا-جرلادبع هدقدلوب
 راقا ع یدلوا هدامآ هلاتف بودناهتسارآ یرافص نوک لوا نامهنا-2ع

 یدتا هلج هتسهربسم كلا یس هني كدبش واک هب هلا 2ء ید

 رک الاب هو راع بولوا لوعم یدآیس هئو” كش كيهن نیدلاخ

 هدناوها" یمز هکنطو کت ناسعع نالوا یرکسعرس كحاعح یدلوا

 یداوا عقاو هد هنس یجزوهط شا ندنرعه هعقاوو و یدلوب ماظثنا

 نوحو) یدلواداوتیدیاراربد راج انوا ماكا ەکناو رم هد هنس وب و)

 ی را رب> اوا مرهه یر ۳و لوتعم بو یس الی ها كبش

 س س

 قغ فو



 1 ا ضزء هکلاا دع لاو>ا و و 1 ”aac كح ج

 لی بدجو هل ارا كب ترد یاکدربا ن ا یدتبا را تاللا دبع |
 لاوح اوو را دلو! ق هجاعح بوراو هلاراك نوا یمکح نج رلاد,ع

 هبرحو یر عیطم كقلخ یزرسو مرهدیاتوعد هثرح كبش یزس

 هدهرطاخم لګ یزمس هسیک لوا مرردنوک هلبا هسی نالوا یرروب

 ینهعاسم و لاها هددس هر راس گكدش مدل افکت نوش رد هژو کر روک

 هکلایعو دالوا رس تولوا یوتسم ها عدالب هکر دلا >٤ اک هروکاور

 [ رلیدتبابوقلاقهغانا ندبناوجو قارطاقلخ سد رالو| التيم هناذ كارسا ||

 | زرهدیک كىا رردنوک هباج هئره و ژرادرب نامرف و عیطم اکس نم هلج
 | یدشایدنا ینکر فصتم هلتسریک هک هیوجنءرهز هد ناك موق لواو

 كءهردنوک یتفارشاو ناسیعا كن هفوک هنکنج نعد ربمالا هلا
 هاکهتدوک مدق تاب بوداراع ندقمجاق هدنلم كنجرانا هکر دک رک

 دن کنج کش یدتا جاج ر واو تروص رفظو حف نالوا دوصم

 هدامآو رضاح ناهه نسنس رسنس یر ندرلءاوا قدال هغلقلوا رکسعرمس

 مرولک ندن سمدهع تمار تموک- و موقت رس نب یدعا هرهژلوا
 هنن رب یهصن رشات تاق قدر هلکنا یی بودي انييعڏ ر غرا

 هنک رادترقس باسا قلخ هفوک سد ملبو-اکا 3 کی زاد اوکو وک

 ۱ هداسا لواو یدبا راتب یفجهلوا ےک رکسعرس نکل بواوا ا

 ن تاتع نالوا نییعت هن دادءا ك له م نالوا لوغشم ے:کنح هقرازا

 هدناها-.س تراما یدیڈک هب هفوک ندزاوها هلامرف كجا ءاقرو

 یدلواهجوت» هنکنج ك..ش هلارا كب یللابا-ع سب یدلبا را رژ

 هک وب دن . رزوا ندعاش و ییعددعی> ر کل نیکو هل وب ندەقوك بب

 یدتا بودا عج نع الت دیک ید یخادنل وا نمد 3 هاتیس

 ءاقرو نب باتعو رلشهثربا هرمعلا نیءاش ها بس ناسا وا نییعل هزع رزوا

 نالوا لوٌعمو تمصم شل وا لزا هعضوع رب نیس هزب هلیهابس هفوک

 هرکصندناو زب هدبالتف یناوزپ هديا كنج بوراو هلاتع مدقم هک رداوا

 ىە ھا س ع و كرم شو زر هاک ندنع> كتر 3I ا هب هد وک

 ءاقرو هعباک ر كز تو هدیا SA ۷ یم لج رلر زورا



 هک ۲1 $

 ولو یو هشرپ رب رگش تا يکيا هد دو نیئاشعاانیب و رلیدنک هنکنح

 را رخ و ریت یتیرلرکب و هنیس كن رپ و رایدریک هکنج هدنک دیآ یآ
 یرادرمس یس ەرە كرا تع د وس نالوا یراد رسد یس ۽ كشر, داد

 ا

a 8لاّوس بش هرکصا دنا یدلبا مر بو ودا مو هزاجراد.عنید#نالوا سس سس  

 كنم هل مق هع رهکر لیدر وتاوچر دیک قاس ناىروكە دموشراق من هکیدتبا

 یداراشلوا قحرصات تدمر رلذایدت !بشردکنهصرق نالوایسر

 یو هعبریا هکیدتاادت هل ادنابزاوآو ردرلثلوا لطاب نیعم لر صکی مش ۱

 مکحال بش نع) ردلوچ اا دخ یاضرلیصح مکیدشا كنج هلکزس ےب |
 ۷3 و هەر بود امو ۵ رارزوا یک ردح لیس بولد )الا ۱

 هرکصخ دنا رلیدنوط زوب دما رهنا هلهوج و قا تعاجلواو یدرابوق |
 ید رو هل رارزوا هصيبفو مع نال وا یژرادرمس یسهربسم ك اتع

 رایدا و | م دمت ب و ر ڪک ها رار رب یراقص یس ه سیم ك رانا |[

 3 تیآ و بارش كع دنا دا رف ولد یداوا ل وتم هصیف صدر و

 ده او منع من ابا | :دنآ یذلا ۳ ممياءلئاو) یدوئوای ه«ر 1

 ب واک هن رزوا قبه لنهص,.3 سد ( ن والا نم ناكف نا طشاا |

 ناھكين ء كدیاوا مدق تباث هرزوا كمالسا یلوارکا كح و یدغا ح

 ب و دیا هج هن رار زوا هرهزو بانع بیش هرکصن دنا لدروا وا |[
 تواوا مرهنم د یدارابص هلاجرلا دعو دج دوس رول م ٠

 رال اط هرهز هکیدس2ا نیع و یدای ك روک لو« ی هرهز بش |!

 رانا س اما یدلوا هل وب یلاح لام هجرکا یداوا لوتعء ندنترمصن |
 هنن رارادو راد كرلتا ںود۔ الزور اکر شم قوحو یدیشعا راکابا قوح

 لوتعم كنهرهز ی دا یس ر ندنایصا فیش یدی-تلوا قرصم

 ینسازج یدیاقصس هلنق هکیدیا رفاکرب لوا نسرکچ لاو ےغ هنغبدلوا |
 هل رلنا ناما نیس رواب ی رللاهکی روش ٤ كل رلُد یدنب باش یدلوب

 تبا هرژوا یر 1 یکەد- ھم رلذا رکا | مراد ربخ ندنلاح يکأوا

 باش یدررواوا لوتقم هرزوا یرلشد لرع راردارب مزب یدارهلوا مد

 هرلنلوا فیسلا هيمن بودا م ارد ییاعتنا ریش و رکصاد رفط و حدو ۱

 بو دیا تعباتم یس هلج یدلبا فیاک. هکع ا ناف اک :

 نی نایفس هدنامز لواو را هح هل هنور ط هو ۱ ندارا لوا 1

 & درا ۶
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 یدبا رلشاوا لخاد بواک ه هفوک هلا یرکشل م اش یاش درا

 دک a 8 رع ل زس اک قح هفوک لها یا یدتشا

 ندرس هک هید- لوا نوسهر و نرصل لاعتقحو نوعا زب رع

E EYنتدو ز نفس ندعاو تواوا اد ندش هب هتسا دادماو  

 هدرابد لوا توراو هني الو هرم> هک ردک رک هرس رکشا مدراب کی داو

 رس لوا 2 اس هلا یراصاو دوها

 هک روتلوا ناب یکیدلودورک ت واوا مزه :هتواکه هفوک كش ۶

 | ید شرا هعضوم یراکدد نيعا ,دنسمحاوت هفوک نوح باش
 | نيەت هنکتح كلا هللا راوس رفن كي ىب ند هبواسم ن ثراححاعح

 | مزهتم یرکشاو لوتقم بو دبا هلناسقم هلبش بوراو ثراح یدلپا
 هن رلءالغو یدندبا هاک رکسشل یی هب رق یراک دید هک بابش یداوا
 یدک ج اڪح نوک یصچوارابدلیق طوبطع شیرلشابقاقز هک.درویب
 | یدردنوک هنکنج كبش یعاجر ندنرلکولع هلادرواا وا یسوادازآ
 رل دید یدلک ایج ےس هدک دک نيف هنهاک رکا كب درولا وبا

 یزسنر هسیا جاج صخوب رکاو یدنوطینا بودبا هلج اک | بیش
 هلهاش هام جاد یداوایفو قاشوف نوچ یدید مهدی نیا ندا رش كنا
 | ن دنهاوخ یدک بیشو ی دلوا هج وتم هنه اک رکشل كش

 بو ا ا جاع یداو وڏ هن رسا ثحاع هلا را ز ویحوا

 عع باب زا مس ماش لها یا هکیدتا ادن بوروتوا هغ رزوا یسرکرب

 را زا اوا بلاغ هرزوا قح یی اعا نالط» هکر کیاب نی رسنعاطو

 رةش سد سعهدنا يعس هنلاصیتسا كرافاام د درت ی کرد کرک
 | ییامضاكبشهام-ماشرکشاو رلیدشر,اهرمنو رشم" بوشاراق هر و

 بیشوررایدروس وریک مدور أقر بوراپوق ندنرارب بش ءایس هلغاوا
 یدروک ی یلناتهدب ر> ك: د نوح یدرسوک مدق تاب نامز رقاو رب
 kk kkههگAÃAkگk ی سس و و سس سس اب. ی ی و ی سس سا سس اس سی سس بس سس سو سس سس تست سس

 تا مو ندیساو كح اع> توراو ندلوب نالفنس یدثا هلن وع

 | یدید هل روک شبارب هک هلوا م هديا موعه بوراو ندنکوا ید



 س سس سس سو دیس ی سی سس ی ی

۱ 
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 هد دید م هدیا مو ندن-افف كج اع>نوراوندن درا راود ز كن وس

 هنس هظطفاصل رکشنا هقاس هلاهو رکر ندرازرام هرمشم ن ةورع هکددروک

 بلد باش نولود ورک یدهراو وراډا یسا كد وس نوح شلوا روم

 نهآ هوک دننام بودیا مج ینتعاج بیش هرکصادنا یملک هنا |

 هلبا تابلو ربص هنب رروالد ماش حاعح رلیدلوا ناور هتفرط رلیماش

 ندرایءاشیفک قرفندنناراب كسبشو لاعتشا لاتف ران بودبا تصو
 بوک هلهورکر ءاقرون باستع هدانا و یداوا لوتقم مدآ رفا شع

 ندنصاوخ وییهلرغ یس هح وکم كدبشو ریدتا موج ندندرا كبش
 راب دلاص شنا هنهاک رک-شا كبش بو دنا لو ی یشرا نب راض

 رافلاشو یدلیا رکن هلا دلب زاوآ هدک دخرا هنمعس كجاعحرمخ وب

 یش یسضعب ندءاش ها رب دلوا مرهن« یتارابو بییش بول واریلد
 یکیدلید تلکچ لا ندنا ب و دنا عام جا رایدتسا كجا بيق

 حاعح هرکتصذ دنا یدد ردبفاک حف ردو و هز الاح نوال هوب

 ملق كا هلا را كس جوا یاجرادع نا باح تولک هب هفوک

 كحراوخ بواوا هرزوا ما طایتحا کاو یدلبا نیبسعت هنلاصتساو

 هجوم ما بری یدلیف تیصو ینلوا هرز وا هاسیتنا ندنن ووش
 یدش القاب هلم هدراسنا تدالو كردىا لراس حطو بودا لس

 للا ف کا هکیدت | صا ریسق رهو تو دنا مش ترد ین: ا

 "وس هیلرآ ندرگد رار رس جد هدا رارواوا لوتعم ها هن ماا

 یدید رلرد هدر, نی یرکشا حراوخ هک رس هرب و رارق هکنج ههک وب و

 یدراو هنر زوا یرک-ثل كيبح هرزوا یني رط نوش بیش نوچو
 هنر راس ترد لوا بولوب راحو هدامآ هکنحو راد-ب یرانا
 یدزتسوک تدراطهو تحواکم موعش هل اراثا نامز ر و ید2ا مو

 یدستبا هجوت حد هی رب كل هعبرا ماسقا یدم هرآ ندنرو یرانا
 عقر رل دالر آ م- 9 رب ندنرر تولوا لوغ شم هب هعدادم جد رلنا

 دن ندیف رطو یدروا ےل هرنا لد هلأ مد ر بودبا موه جد

 ی راقلت و رو كرانالوا فلا ةش راند وا لوم زازر ام
 هراب یکدا هلفت یدنوامد هوک هکندشسرپا 4 هب ره رب یراکاتفاط یی و

 یدزرلوا رک راک ید زر روا ج هب یسک "رسندو ج راروالد ندا

 € ضدو#



 ندنشدالوا یرلتردقو توف هغهروط هرز وا عانا كناولهد صء4 و

 سوبا ندرفظ نوچ بدبش ید را ردبا كنج ندرب یراقد روطوا |
 ۳ زاوها ںوھک یب هلجد یوقیج ن دهاک كاج یدلوا ||

 نوک حاقر ات یدنک هلام رڪ ندسرافو هراز ندارا لواو
 هاکند ب واوا هد ندم

 ترصح "هداراو ر دشت" كندا دبس د رب یا تنش $

 چ ر وناوا ناب یییدلوا كاله هلا ییاصس

۳ 

 | بیفعن كيبش بورب و هربثک لاوما هب بلک دريا نب نایفس حاج |
 بولود ندنامرک هل. | یاران باش هد انا لوایدردنوک هنا اصیتساو

 نايس ی دم و زاوها زوه تو دیا هح ول هب رع قارع

 تایراسح هدنزارا كل د هماشخا ن وک ل واو یدشریا بو دنا لاتا

 3 بواوا راوس ا دار بارش هرکصن دیاتفآ بورغو یدلواعت او طع ۱

 0 نکیا ر دارو رم ندرسج لوا هديا را رو بوک یرسج ه کی داید

 | بولیر ا ندننآ بیش هلیفعسا هخ رزوا كحغارم ةر ندیک هو اینا كيبش

 هلا دالب زاوآ لد هعشربا هب وص بوشود ند محو یدشود هب وص |

 || ندوص هنب بولاط هبوص نوجو یدید (الوعفم ناک |ماهللایضما )
 قرغ هب وص بیش یدبد ( ملعلا زی زعلا ردقت كلذ ) یدراقیح شاب |

 ۱ ن ایقتس بتوراقیح ندوص یس هدح كلا هرک-صت دف داوا كالهو |

  رایدرافمح یتکرو بورا ینراق كلا یدتا رھا نایقس راددتایا هنت اق
 | یکواغو ارایدتا هنساناكينبس هک رردبا رایدلوب ق ندشاط نکروب كنا

 هرکصت دنا یدغانا بودنا بیذکت یربسخ وب تروع لوا رلیدردلوا

 بو دیا قیدصت تبول و یدلوا قرش هدوص كواغوا هک رلید-2ا
 | ىس هلعش شن ار ندش هکمد روک هدنفو یییدغفوط كلا ىدا

 رردم وسوصالا نصەردن و هنس چچ یتا هکم دل سپ یدلوا لصفم

 هد دعوا و با و هنفح اموط كم مس یدشا هک ردا ووتم ىد ماا هنو

 هتدرط نامسآ بوولشاب هلغلوا رهاظ ند یس هلءش شخآوب مدروک

 ۲ لو هر او 4 ییافآ مام مات ییلتشور كناو یدک نوفیچ

 4% ۶ عناد



4 ۲2: ‡% 

۱ 
 ۱ دنیا ۲۳ كتسلوا و کا مال | وا مقاو تب و رم

 ر دی اوا راد ویچ راو جدا یدساوا لعن ید تاور و

 تاوص اب عا هللاو

 نالوایرل اتر بولوالدبم هفالثخا یراقافتا كن هق رازا
 هک ر ونلوا ناب و رکذ یراق داوا لوتةم كن رطق و لربك اهب ر دع

 یرلنا بواوا ل لوفسشم هکن> هفرازا لير م ام هرفص ینا ی باھ م

 نطول هدن دن الو نام 7 EE ب ور وس ندسرافد الب

 هراثا ندنش الو س راف هکنو کک۱ یدیارا رروےگ راکزور هلفلیتاق بودا
 ی دا رع اافو ھه احارحا لرلنایام كالو نامرکو یدبارلک هاسارب

 ینو م٣٥ یدردنوک بونکهرب هلیدب هصرق نیا هبلهم حاع> هدانثاوب
 نواهتورمص۶ت هدنکنح هقرازاورب ندلنوالخاد هن الو سرافنس هکوب
 رک «دهللاصتماو رهق كن هقاط لوادک ردکر کاما ردزع وادم كکي دعا
 ردولاوان رف هلوصح بواطء و هالا نس هدیادش هناجنایم یداهنجا

 نویضم هر ونکموب بله نوچ زدکرک هسا وا لوبعم لرذع هال

 نکس هلس یی هص ہو ن ءار بو اوا هج وتم ه رح هقرازا یدلوا ففاو

 2 SS هجا بواوا ماطم هلاوحا تمدکاتی دروتوک

 تویج هوم کک و ب ر ھ ص ق نی ءار رابدلوا لباقم رکتايکیا نوج

 یا هرکصت د٣ ہہر وا قوفص سد هدا ,دهاشم کج هکیدر و وا

 كنا*ارب هکر لدتا كلج د د شو بعص ردقلوا بوک هغ رب ره ورک

 توراو هنناو بلهم هدتفو ی زا رهظبواوا نارمحندئس هدهاشم

 ا هماتسجحا نوک لوا ی دد مدعروک كن هناد مهل وب هدمرگ ی

 ماعن ارقاو هب هصبف ن ءار باهم نوک ی سر ارا دالر اندنرب رب رکش) کیا
 هر وک ںونود ندارا لوا ءار یدرب ونذا ها صنا تودنآناسحاو

 هدک دانا ضرع هجاعح نما ع* اتروص كل هه دن ضا هدرازا هړک داک

 كن هف طلو !ناک اک بلهمو یدلوادونشخ و یضارند لهم ید حاع>

 قالخ هدژارا یموق هقرازا ه دنیا لاوحاو ىدا لوغشم هث رح

 هد ا لوا یس رب ند رل س قالتخا لواو ی دارا ادب یالتخاو

 ندنه اس یسا رب ندن رللءاع كن رطد نالوا ندنراادتعم كم و لوا
 ڪڪ ۱ ا
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 ی ۲۱۷ ۶

 | كرلنایرطقرابدتا یساوعد صاص ی رلئراوكلوتقم یدعا لقب رب
 ندب رطقادعامندنو و یدلا هداج لظ یلتاق ب هت عاقحا ینساوعد |ا
 ت واو رفت بج وه هيض و دلک < ۱ رودص ید هدد: دا لعد يکيا ۱

 ندنرابیر كن هفناط لواهث بوداضارعاندب رطقهقرازارنکابواوا
 بلهم هدنس اتنا لاوحاو رایدتا تەجارم هربیکلا ه ردیع نالوا

 ی دابا ضرع هجا یهیصق تروص بوکحلاندتع زا هل ارلاا

 ردتعتعو تصرفیروهظقالت> اهدننايكرازا هکی دکربخ ندحاع>

 باوج بلهم نسل وا هلاوح هش رارزوا بويه وق هن رالاحودنک ناه
 (تیب )ردیلو فقوت هدقدلوا عفاو فالتخا هدننایم كند هکید ردنوک

 9۶ ف الغردناع ار دوخ مشثوت * فالخ دتفا نعد رکشاردوح
 ندج راوخرینکلا هب ردیع بودیک هنفرطناتس ربط یرط مالا بقاع

 یدراو هد رزواكرانانودهزوک تصرف باھ ءو یدلاق هدنامرک هلءجرب

 بور,داوا نب رل یوو جراوخ بواوا عقار كذج هدنراراهب ردبع هل هم

 هدب رر تاج رد داوا یرامواوا بو رک هر هکر عم نادمورل,داوآ هداب

 يعصاو دشا نیل وباما مدلوارضاح هد هک راهه قوح باهم هکیدشربا
 رو صه بل چم هرکصاد داهنحاو یس هک وب رد یدبد مدمروک كنج

 ضاق یل رلناج لارا یرادهء كبش !ندجراوخهب رد.ء تواوا رقظهو ||

 ىلا ودا كمالسالھال الط تءاج لو اورلد نتا ملف ه>اورالا

 ۲ هما ف ب بلهم رلي دتا ریا یاس .عودالوا جد رانا هلب رلع اربا

 یدلوا نامداش شو سشنتسه 1 جاج بوردنوک ار هجاعح

 | 2 رعت ا هبه سوک دم رب شالو نامرک هکب د دردنوک ربخ هيله هو

 رد شاکر کد > هروک نس بواو ای دامه تة رام ت دمار ز نس هاک هفرط وب

 كجا یس ودنک بودیایاو هثبالو نامرک یدیزب یی-غوا بلهم
 رف وت طا رش جاعح یدشرا هب هفوک نوح یدتسا لاحسا هتاق الم

 قارعنالو اهدنساشویدنروتوا هننا ودنک ینابوروتک هند ر یمارم> او

 ببسییءهی رمسلوق كبله مرک هلج رمسیدنبابو دبا باطخ دن رب اکا
 یکیدنک هع" ناتسریط كند رطقجاعح نوحو ردیلهم رکن اغا یاد

 كنا هليا رکشا رفاو ییعشا دحج ن قعهاو یب یاک در, انب نایفس ید نشا

 هجون هد رط راد لوا هجوم نامرف جد رلنآ ی دادا نییعف, هنءفد
 کا ےک م م سس سس اسد روس روح سس جو ی یو جسم و ںی تی ےس



 س

 ندماعط تلقورلیدتا نطوت هدراصح ستر هقرازا ةع هدنراکدتبا |
 لنایفس بوهرح هر شط ندراص> هرکصتدن ارلدد بويل زاغو ید ران 1

 یدالاق نا شەومان ندرلناهکر لب دشا هلناعمردق لوا هلیهاس |

 هک نج راد, ن هللادبع بو دافرصت هالو ناسا رخ كبل هم ۴
 رووا نا یکیدتا هح و هندناح ناتج“ رکی یا نا دو

 | ناسا رخ تالو ناورهی كللادبع هد ها یک رکس شب ندر |

 ِ ندل وود دک جد حاعص بوما صا وه دحاعح یتراما ناتو

 n ام اس دن

 ۱ ی در و هر ؛ یان هللا د.ع یکم ناسارحو همام نالو نات

 نا را د.ع نالوا ندصا و كح اعح تواک نارک هلهم هيو ول و

 ناسا رخ واک: ییتکلع ناتن” حاج یدتا نو دازارفڈک هقراطنا

 هنب رشوربخ كاتکل ع ناسارخ هکودلاحو یدرب وهرکب ینا هللادبع ین ٤

 و بود !تالددندحاع> سد رد هدان رندر راس وو م: هش د وكب 3

 ۵ لا بودبا ادا ییعح کاکا او كسب اردروم ررقم اک تاب نامعارح ْ

 | جا یدلباضرع هجاعخ نو دیادهمد نص وب جد نج راد بعزم اق

 | تکلع نامزردقوب باهم هکیدیدنکل بودیا نی رق هتاجایب ولطءكلا |[
 هرک كباکب یدلالامقوجندجراوخ بودا فرسصآ یزاوهاو سراف
 یدیغوبیتردق هکمر ولاع ردفلوا كبلهمو یدیدنوسرب و مهرد كب |
 ضرف هددادارتک او یداررب دب دن گو یداریاوما نرم هما ارز 2

 تنعا# هپ راد هکس دنک ج رخ یا رباررز ( تب ) ید ر ونک هلغملا |[
 حالا هد اط لرو نم لام جاج نوخو ۴ د کیمد رک ارو هک یسکن ار

 كنا بولاصن رهاو>و لپ گیفت هحوکنه و دک بلوم ید تس وک ماراو

 راددویدرب و ه-جاعح یروب نم غابع بوتا ید كب شب هب رزوا
 1 ه دهنس یگزوفط شع بوردنوک یببح ییغوا مدعم نددنک هو ات ا رج :

 نات رک: یان هللا درع سد ی داوا هئاو ر هناس ارختا ذلاب ید یدک :

 ۰ درامد هکید ردنوک ربخاک |جاعح هدفدراو هرابدلوا واوا یسالاو

 كنکلم لوا هک نسهدیا ه> وت هنفر ط لب اک هالا ګتسا حاج بوی افقوت

 مروا هديا هد كاد یرافآ نابصهو < هدنلاوحا یایعص كنکاعو 1

 هب نچ بوا وا هد هلا صم ماسقم هل ارز ام مدععندن ول لباک كالارب ز ۰

 لهاهاک رهو راهدبا ملست هلال تب یه زج لوا لب ره هکیدرلدعالوبق |

 4 الو
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 لها نوح و 0 و مام ین رهب زج را.دروک تک وشو توق هدمالسا ۲
 اا رلد داوا رو ز رج راد دش اه دهانه فهضو لات شا دن > هدمالسا |

 1 یدب روب هنو رط لباک ها هرمصا وهف وک دونح رکب یان ةللأدبع هاو ۰

 س

 هنه ارس دفوک یااهن ےب رسوی د ارعماهت وکشا هرص)هللا د.عر وب ضو |

 ٠ كر a ریها كاباک هدفدراو نی ےل اک رانا--*لواوی دنا ریما 1

 ید ځرشو هللادبع و ی ی هه طور بد د هاش دک بو دیآ

 : بوراو هل نالوا ی دعب E زکم نوا هعهضوءلواتوشود هیعع يا :

 ۲ كراب اسان ی در د وکر یخ هن رل هاوخاو ھه لباک كلم هداشاوب راد دا لوز ِ

 د دو دس رالود كم ودورگ م راد زاغ بویلغایرا هبقعو ی رالوی یکیدلک

 هلل | دمع هدأ اوا بواوا يام ندنایح رانا سم رلد دلو ط وضو

 | ه ررفاک هک ردلوا نالوا تتصعو لوقعم ید یا هص رشرکب ییانا ||
 ارلنا ی هکزب لوا ےل بور و مهردكي ز زوسدب

 ۱ روب نعلم مدشآریخ هل

 ص الخ هلتمالس هدااح ییدع- را د داوا ڭجەر ولوا هدشس هلام

 جم. رش یدید ز ها ماتا ند راک بوروک یک رادت موی تواوب

 توس ۰ص هقواع مز نا طلس لام تاک ج هر وزا تو دوا یصاراک وب

 و یییدلوابوسج هم هولع مز رول نه علب یدتا هزلادع یدیدردىا |[

 ندعاحا هدکلاهم و قلاضموب رع داوا مور ند هفواع ھهج رب دعت

 ۱ زواج یزوب مرع نیس مب ید اځ رش ردکرکب ند یالوا كاله |

 : هک ردنامز قوچ و مدیا |ناک مچ > هروس رذق و زکر ه ن وردا

 | ی دعو مدردبا بلط تداهش ف رش ندش دحا ترضح هاکرد

 هل 1توپابوشیراز زوسود و ی دید لوا اف هع ولطء هک رد ةو كنا

 كوك ره ند'رس رل نال س٥ یا ی دتا یودیا دا رقو ی دلواراوس

 اک ارلیڈک دودعم حاقرب نوا تقفاوماک هسواراو یسوژرآ هداهش
 اا راقک بو وڏ قانا هیهلاقم نادیم ےب رشو رایدلوا ناور بودا تعفاوم

 || رکب بان نجرلا دبع ن هللادبعو یدلوا دیهشات یدلبا كنج هللا |
 | تمالس بولوب لوب هلیعابتا ات یدرب و یمهرد كيب زوب یدب هر رفاک
 | دعا ,رلنا ند رطره رلب دّشربا ۵ء السا اراد رانا نوحیدقیح هتساش

 راد شا تافو لاطای رلند | لکا هبوط ند هما لواو رلدروتک
 راتدنالکا هلګ ردنو رلیداشاب هکع هل ردتیاهطرابدلب ییاضهوب نوح

 را داود تمالسو ت اس ی
 ےس عت ہم۸ مح. سدح هج سس سست < چ
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 چ روئاوا ناب تاب را نالوا مقاو هدنرلارا بودا ۴

 یدشا اک | جاح ن وکر هکنداوب فا ًاشنم هجاعح كناحرا دبع
 یدشا نجرا دبع ردهتسارآ هللا هثسحم روعا هکر دراو كرهاطرب كنس

 لوا نجرلا دبع سد ردهتساربب هللا بدر تاکلم هکر دراو مطار مد |

 ندیک توقااو هرکصادک دنک ن داخ لوا یدتک بو#لاق ندساح |ا
 یداد وسن هدهقح مه رکصا دو دا اون جاج هکیدتنا لاوس ن دیعش

 یژاروب هک هلطرشلوااما مراب واک ینکیدید هن كجا ج ید ایش
 ساف یزار لوا ید نج رادع نس دعا راهظا هب ۵ کن وئوط ی
 هکر د رود هلل وش حجاج ید ریما ید ۱ یش هدک دتا نیع هکماع |

 تاج را دع یە ( هقنع برمطا نا تیهتشا الا ط اذهیلاترظذام)

 نارعا وژرآ هدست رب یرغ ندههروا نط وب لا هدگندروکر اب ره |

 ع وطط١ قنعكنا امردیا دهعیخدن نوه ادخید2 | نجرادبع

 هنزی.ز یر طاخ یلاهد یقالخ كجا نجرلا دبع ورنندن و لواو هلوا

 كنناه ن حرش نوجو یدیا ریو شرورپ اکا هللوادع بآ بوکید
 كرکب یا ن نر دبع ن هللا دبع بولوا د هش هد لسه هڏو لب اک

 هکللاد-ءع ی هاو تروص یدشرپا نورد كحا یرم> قەج ارم

 ئاللا دبع یدلیا اننا نر كنا هدنءذد هنداحلوا بود اض رع :

 یار كجا یباوتوناسارخیاباضقو داسفو حالص هک,دزاب باوج |[
 سد هدیالاتهاکنا هلواتقویاضتتم ےک هن ره ر دشعلف ضوفم هنت ورو |

 هدید راک د رم كب قرف نجراادبع هکیدرب و رارق هن رزواكنا جاج
 هلوا هجوتم هند رط لب اک ندلا تودیک هنات-ے هلبا هدوهزآ كنجو
 لرع لرک,ییا نا هلل اد. و یهجو هدف رط لباک كاج-را د.ع هکنو>

 یدتا هجا ±= یدلوایعوعسم كنعشا ند یع كناجحرلا دبع یراربخ

 نسشماعا لوتعم یککیدردنوک هفرطلوا یناجرلادبعمهداز ردارب ےب |
 درک هرکصذدک دک یو وصتارف نج رادع هک ردلوا مروص) م رز :

 هک ردقو توقو تردقلوا .دناج رادع یدتا جا ردا نابصعو |

 نجرا دبعنوجو هلی هقرچ ءرشط ندنسهواد تمباثءو تعواطماکب
 نایعا كم الو لوا ی دشربا هنا تھ لر دبا لزا نه مط لوا :
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 : هداماو مضاحیدت اویدوفوا ی رونقااباو بودا عج یقارشاو ۱

 ثوا كن سهرفک لب اک یلاعو ردکرک كساک هن راد لباک هک كواوا
 یهجوت هفرطلوا لااجراد.ع نوحو ردک رک كدا كاب ندنرادوجو

 ینوعصم یدردن وک ت وکم ر هزاج را د.٤ یدش ربا دوم تک ملباک

 ماضرمنب هن راق داوا لاله رانا ملا یناهنی جی رش هنس نک هکو

 ساقلا مر رب و ما اب جارخ نالوا ع و طعم هک ر ژ واو یدیغو

 | رفس هع رزواو رمسهک ندتانجو مرجناناوا داثا اکب لوا هکر دوب
 || مج یي ركشا ناتسصس بویع | راتعا هپ وتکم لوا ناجرلادیع رس هبا
 تولسا یکدم كشالو لباک و یدلوا هئاور هثفرط لباک هرکصت هک دا

 ا هات سدده هل رد بول و یلاخ نتک لع كیحاو لوا هرزوا قداس

 هک رشاهاسیجد هیاج رادع هکید هل دیدلبا رارو .دعضو ەر ترد

 || بواوا فقاو هنب رکمودی کک كلا نجرادبع هدبا یب هلءاهمیکیدتا
 یاو رر هلا رکشل رادتمرپ هد هیصقو رهش یکیدتا قو رح ره

 | لواو یدروی نیت رايب لالاحو كباج هدهسیةعره بودا بصا
 یدرمک تعنعلام قوح هن رللا ںوروتک هفرمصت تدع یی نکا كتکلم

 هل> وتو حد رادعم ون هرس ول و کک ورلبا یدشا هنهام ےس هرکصا یا

 ماو لیاک الم ا لاک ن رصد ما هنس كح هلک ات رکا تعاف

 ورک واک قفاوم هنش ار درکنا نایعا نعهو و زوب هد |لاضرتساو
 توردلوک بوتکم هجا نجرا دیع هرک صن دنا رل دتا رارو ںونو د

 ینوعضم یدردنوک همان باوج اکا ید جام یدابامالعایلاوحاتیفیک

 ليم ه ه ده هکر زکب هنن زوس كندشک لوا كربخ كنس نج رلادبعیا هک وب

 هداراتخا نغارفوتحاریدنکو هر و رارق هدهطاصم هلنمشد بودیا
 هالو رافک هلتاوداو تالآ ردقوب یرکاسع هج وب ندمالسا لهاو
 بحاو یدعا رهدیا هنداهمو ه-هادد هلرارلنا هکر ایدءردنوک نوهنا

 و نەدا مو هرافک تم هدف داوا لصاو موت کھود هکر داوا نال وا

 هرکصذد وتکمودو نس هینود ورک هک ر۶ا رسا ماد یدالب لواو

Zکک`چچ س Êللللللكذۉضگطگکkکk“اس222 للللللللل 

 واح لرکشل هک ردکر ک نجر لاد .ءیا ه دردن وک ی دںوتک مو جاچ

 راددنا تسارحو تءارز هدر هبصخ لب اک را وارسو جان ندهروج

 مس
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 هک هدنومضهوبیدلک ځد یب وتکمرپ هرکصندب وتکم ییتلءاو را هنود
 1 رخت الب بودا لع هرزوا میددو هک ر دکر ک تعشا ن نچرا دبع

 | هسررنسوکر وتفو رگ ع ودر هداب وب رکاو هکح هنفرط لباک یرکشل

 هم ر یددنک و هلو ارکشا ربما دح ن قع “ا یشادنرف تواوالوز-م

 نب رارادرس لر کٹ لید شرا هناجر لا دبع بوتکموډ نوح هیعا هلخادم

 | نی یب و شهردلوک بوتکمرب هل وش اکب جاسیدسسا ب ودنا عج
 هنس نکو زس هداباک تیالو الاح نسو شا بودم هرب دت ءوسو

 ن و زسرواب یلاوحا ناک هش رلشاب نوګ ر اک دا لاتا هدو

nمدعا هل : کر سس هسا را هب ره مدنوکسو تک رحو  

 8 جا ردت ا رلتا زر واعا هلماعم هل هلجا ګوډ هدلاح ییدعش

 تعاطا هثس صا كا مويا دول كدا یر ندنسعاطا كنازب ردنعسد

 لضقااو؛ا ندا راهطا تلاع هج اج مدعم ندهلج هدساحلوا زرع |

 یدبا ندسهممز هللالوسر باما یدیا ییانکحاا "هلا ەاو ماع

 نعولادبع هرکصا دلا ید اینک فوصوم هللا-لتفالطو ناب تحاصقو

 هثعا> كحاعح ياخ بو دن اناس ] ها اطا هان اعم عادی بر ی )تو بش یا

 اسورو اما و اسو ی دوس وک درو صبر 2 اە الادبعو |

 بودا عافسا شب رالوو كعصا کا لوا بوروک ب ر وکم كحاعح

 هل | یکدم لب اک نج رادع رک صن دن دک دتا ت ءب هناج را دبعو یی

 ندعوقلواهسرولوا بلاغ هحاعع>ر ؟۱ هک هطرش لوا یدلنا هما ص مدفع

 نجرلادبع سد هدنا اجلا هرلنا هسرولوا بولخمرکاو هدنا عذر یبارخ

 نالوا هدنتلا یغا میدن ہک ںوردن وکر لیلاو هرات الونالو EC عصب

 بوروک کر ادت ماعا" یدراو هتک ا٤ سرافندنامرکو هنامرآ هلبا رکشا

 راهظا هجا > نجرادبع نوح هک اتقو رهدیا لاغتشا هنعفد كجاعح

 ههرفصیان باهم نالوا ناسارخ یلاو هدنقو لوا یدلیا تفااخم
 تباح اه وعد لوا بله »ی دلبا توعد هشنواعم یدک یا بوزا وکم

 | اما هگیدرب و محو یدردنو هجا ج ۳ وتکم لی اجرا دمع بويعا

 || ندکسک ودیرکد شا تار ءو ردرلشعا هحوت هف رطلوا هلاجراد,ءقا رخ

 | یکیدعس رلوانک اسهیمراوهنعاکرارق هکمادام هکردیک لیسر رفا هغطا

 دالواو درو هن رلتطو ان + نس هیلوا ضرع ٠ .راناکردلو |نرل صم ,دااح |

 ¢ یراناوساو 3
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 هن وتکمكبلهم نوچ حاصح هر و رفظ هن رزوا كرلنا اکسیلامت قحس |
 شدت و شعا دص تنایخ هر هدنمالک ود باهم هکیدتا|یدلوا علطم :

 حا نوحو شءزنس ی تاعر هندناج كناجرلادبعیمد كنلغوا ی |)

 مهوتم تاللادبع یدشا مالعا هکللادبع یب ربخ یا تناجرادبع |
 رکایدنبا دااخ یدلبا تروشم هلبا دب زب نی دلاخ یصوصخوپ بولوا |[
 شا ود هسااراک د قمه و دهم هلا یوق نات سس هد ص اود قلخ ناسارخ ١

 | یاشآ نوخ نارلدو ماش دونج كالا دبع ہ رکصذ دنا ردلهس ما |
 || هلا رکشا هدا ز ندر ومو حاج سپ یدردنوک هندادماكجاح ||

 4 للرب ۲ ك را همدم سل کیا تواوا هح وه هدا نج را دع 1

 || ددشلاتفبعص برحیدلوا عقاو هدننوک ینا دیعقاها یراق ال |"

 | بواوا نازو هنب رکشل كناجرلاد-,ع ترصنو حف میس تقاع رایدتبا |[

 هب ودنک یدک هدنلاح یازهداو کد بوطوت یو رارف جاج |

 شا هدا ز ندز یسهب رج كنا هد رحروماو شعا كلهم زوس یدتا

 ںودا لح ه-ایخ ییتعصا لار شعا كرک قلوا لماع لعل كنا

 یرلتروص تعاد ندشدا يکیدتا ود قدلوا ال هرارف راع تباع

 نوکره یتفیداوب ندنرکشل بوشود هابقع كلا نجرا دبع یدرتسوک ||
 ت« مهرد كم بش اسه هدک دشربا هبهرسصب جا و یدردیال 3

 نوحیدلبا هاکرکشا ی ضوء یراکدد هار هدق دعلاق ند,رمص؛ بود |

 یب مشو عیضو كراددلوایدشریا ههرصب رفظمو روصنمنج رلادبع ||

 ملخوب و رلیدتا تعب هناجرادبعو ملخ ىلا دبع هلءاک لخت ۱

 لک :اطكحاعح یو كراتدلوا هکیدیا و یهجوكن ر ۳4 هدب و

 ها یذ هد هنس یر ناشکس ندر هعفاوو و تراک انف

 نچرلا دبع هدنمرګ كس هس یکتا ناکاو ی دلوا عقاو هدنرخآ

 : ر ول ص مر ۶ هامو یدلوا هحوتم هنفرط كجا عح ي ر وه ند هرصد

 | ندبناجکیا بولوا عقاو یظعتاب راع هدنزارا ر Kù ایکیالوا هدنکا |ا
 ی کا تزاج زاد بع دار آ رو نفاذ یدلوا لوم مآ فک

 قدنخ یرلقدزاقو رلیدراب وق ندنرب بولیق مرهنم نها س كجا |[
 هو دن ین: رل ههو رل دراج ںوروس ندهاک د كرعم كد راک 2
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 1 هس هرسمیله كناجرا د. یک در انب ناتعس E :دروشود

 یریاکا كنهمصب و رلیدتک هنفرط هفوکران | یدراب وة ندر یرانا بودا
 ۱ هکر اردن ارلیدتنا هلام هلا هک شب بود ا تەق او٥ 4 هرسسام ل ھا

 تودنا تەب هعانعنش نجرااد بعد یرادقمرب كعلخ هداننالوا

 نوعا نالفو نالف ندرل] خم هکرد ردتا ادن هبیدانم جاج هدک هک

 یا یدلبا ادل ب ودنا نیرعت ییسهاعا كتعاجر یدانم ردقو نانا

 هلیاروصد وب ردراو ناما نونا رلید:ک رکرلیدشا روصت رانایلوا نیسیعت
 دلار عارف قلح هجن دررپ اسو ندرلا دا تەر هساسعی نچراد,ع

 لاطلوا رای داوا ل خاد هنهاک ر کشا لحاح هلیعز قلوا ناما هرلبد:ک

 یدلنالتف یئالسم ك یک:ا نوا ندرلنا هل رفو رکموب كاب

 دم لوتفم ندطاعاو رعاصا هدا هلا رد #۷
 ٭ رونلوا ناب و رکذ یس هعفاو كرانالوا

 ندیناوحو قارطا یداع هر هووک تعشا ن دم ن نح راد ۔.ع نوح

 نیکلاسو نیعبات رب اک او راہ دلوا قم هنهاک ر کٹا كلا ریفغ جو رثکم ج |
 ندهیاع 42ءطو یدرلثلوا عح  هدندار لط كنا هورگرب ندیم هار |

 ندنناراب ی ءولاربما هک دان زن لکو رم - هج ندي هش

 یناط *یزبمحلا وباو ىلا یا ن نح رلا دعو یعشو رای دی ا ندئصاوخو

 سس لاوحا نجراادنع یدراثاوب ماظتنا هدنکلس مارک راربا لوا

 لدشوخ هژیاسحاو اطع لک كس ند رلتا ب ولاص تاقتلا ولرب

 یکنج كجا یدتا لیک ییماهم شوج ریه نوج یدلیارورسمو
 هدنسالاو>ح كءضوم یراکدد حاج رد بوفیج ند هفوک هلیم رع

 تج ی نآ داح كلرلنا هکماش دوج هدنساخا لاوحاوډ ویدروف هاک ر کشا

 روم خد جام رلیدلوا قیم هجا ج ی دیغوب یراهره!ندفاصذاو
 بواک هل تډن راک و كنج هلبا رارج رڪڪ شا هدا یزو نوزفا ندنلع و
 هسنفارطا یدنک جد رکشل یکیا یدتا لوزن هدلباقم اجرا دبع

 ندقرطیکیا نوکر هو رلیدرونک ه> ر یطابتحا مسا مع بوزاق راقدنخ

 نراعم هلاحود و یدرردا كنج هل زر رب نوعیج > لادم مشح جاوقا

 كوا رعلهارلب دنا هکللا دبع یدرلشع نطوت هدعاش هک ش ١ رف دن داتص

 # درب #



 رب ۲۷۵ ¥%

 هیح و a یڻک ر آر ب ودا مدر ندجاعح یتراما قارع هک ردلوا

 بواکقفاوم هنجا تاكل لا دبع رعب دوب هلوا نکاس هتفرابغات نسهدیا |

 مدآیا ما دو هلل | دبع ندن رادع* یدک هکدر هک هل وش

 جارتسا بویلقوب یار اط راحت بوراو هب هفوک رامدآ لوا هردنوک |
 لوزعم جاج هوا ىلط كجا تغلاخم *هدام عقاولاین رکا رهدیا |ا

 ید هزاجرلا دبعو هدا سالجا هنراما ر رس یتاو من د بودا ||
 نروا مد ندتفلاخو هلل رب و قءوکح كرهش یکىدتسدا ندتکلم قارع

 هدنزفد دونجیرلعها یوئاوا تباعر هروک هن رالاح ید هفیس برا |

 حا > فسا ررعا هو عدد بورلوایصار ےل صم کا هاوار و طس |[

 هوا لوغش» هلاصیتساو علق یرلفلام بواواقارعرءا هرزواقباس رارق ||
 كناو نجرلادبع هک ادایمو یدلوا اودا بود یژوس جاصح

 | كکلادبع نوجیدید راهدا تفلاحم لر بولوا یضار هوا و رعمب یاب |

 لصاو هجا بولک دج و هلاد.ع درلو نوا لاوحاشتهت |

 رلپدستا ب ودیا ت وعد هنب راک هاکرکشا یب رارادرس كقارع رای داوا |
 رل دت |یرارا درس قارعرسردهن نیس یدید هل وش كاللادبع نیتم ومل ارا |

 هک لواو ملر و باوج هزس نیرا بودا لما هدصوصوب هک وب
 ص تواوا را ۵: تاک كياچ را دبع هو وکو هرسصد نابعا عج |

 ناسا "هلاطا هد اعم درلتاو رم تماع بودیآنایمرد ییساناکح كحو |

 رلیدتا قاقنا هرزوا كعا كن هلارلیماش بودیا ماخ ىكللا دبع بودی |[

 ثاللادبع یرمخیررارمصا هرزوا نایصعو نایغط كفارعلها نوحو |

 نوکو رد اهجاج یدشرپا هغ رلع<*كل دو هللاد,ع نالک ندتفرط |

 زرلرح ووط كنامرف كنس نم هلجز و نسذس رکشا رادرسو تالو لاو

 هلن ر ا بودا لید هب رح حجاج زرهدا لع كسدا رروب ه ره

 هرس و یدتایربما هوم یبیلک ملس ی نجرادعو یدلوا لوغشم

 یدرانینایقس هراراوس N نییعت یبیعح ا ن مع هثنراما

Eمکح هرزوا قلوا یرلم وک ج > ن بلبح هراهداب ویدایق  

 جان نجراا دبع ی هنود دعم ن نجراا دع ندیلاحو و ید

 یدر وج را رتا ي ره هی هرمدعو یدلبا طب وقت هو طب

 ق
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 یدلباملسا هب یه صابعنب زج راا دبع ی را تا هطرق كراراوسو

 ضو» هار كصاقو یان دعس ن د ینیداسفو حالص كراهدابب و
 لداسع ءارقو ظاو>و داهزو الع جر 1 هلمحار یدتا صا بولی

 كن نادیم لد هءاشخا ندحامص رانو ۲ هو هزنسوک مایق د هتطداح

 * یر !ا ویا نوکر ب ید ارغاد ناقندنغیم یی راز راس هر هک رعه فارطا و

 | ندنرلسنج یانبا یدک رلیدیا ند الطفو اسع ولج هک یبیشو یئاط
 صد رحم هب هب راح نب راها ےس ی دیک تاک دنک وا قوفص هلا هغ اطر

 1 2 ارا ا توزر یارافارهو زابدسا
 | رلیذکقوج ندفرطیکیا بولو لاعتشابرح شاو رابدراب ود ندنرارپ

 | لها داهزوا 1۶ رادرمس هدنساتنا ی وهو یاهو و را داوا لوتف

 | كنج رلیدردشرا ماش رلیماش ینب رع زور زجر نب لبج نالوا قارع
 نورح ك روک لوتفم نب رازادرسیدنک اه باب زاوا اک هدنش ونود

 تواوارورسراددلبا هو كج اح شا كت هل جن وجو رلب ,دلوا مو" و
 عا“ ہک یاش م اسقات اموي و ویدید ردٌتءالع رفطو حد یعهول

 ند شالو یر یدبا یش ؟ ر هتسارآ هلا لئاضف نوتقو دوجو بحاص

 رخو میم دوو اناا ؟و بوک هنهاکر ب اكا حرا دع

 یدلوا پیر هدزکایم هعاوایماع» ع كل هلل دج ارلیدتابواوا

 ششوک و یچس ماش بای را و واو یآ چ وا هصعاا)

 هلاوژ یلابقا باتفآ لدح ن نج رلا دبع هکنوک ی رخآرلیدرتسوک
 | نح رلادبعىلک نایهسنالوایرادرس راول:آندنفرط رلي اش یدشعشرا
 || دنکنا در ارو مو یدتا هلج ه هرو ن ادر | نالوایرمما هره ن دنور ط

 یرهصكح روک یتا یدرتس وک تع: ره توردنود زوالا مکا لات
 ےک یا ا و ا ا تا ا ا ا ی

 1 رادلوا ینرةتمںوآ و د ندهاک هکر عم رلیقا رعو را درم هد رب 3 ۷ عمو باد

 || كنا نجرلادیعو یدلبا بیع یتا جاج تولک ده. هفوک نجراا دبعو

 یدح او هر ه رے هدک دشا ی“ هزاوآ ییععت

 4 لبغوا ناسارخ دالب تراماهدک دا تافو باهم ۴

 هک روللوا نامی ورک ذینیدناواضو وغ هدیز ۴

 كح اج ی دیا ناسار = لاو ند جاج هک هر ص یان باهم

TAR f E) 2 E۰ د اسار <= قو  



 وب ۲۵ رزوایراتالورهب ۱۱۶ و ها HENE هقیلخ هرب

 یرخ یوم کل ه رغم هاو یا ح ی یحاو ضص!ندتالو لواو

 یدلالامقو>ندرل آب واو صو هلخ رهنلا ءار وام هدف دلوا یعوعد*

 هلا ورین دیو تولا هلس ی رایشک جاق ر ندرلسر كرادد لواو
 لو ر هن رهشدو رلاو مع نالوا فورعم داکع د باغ ر نوحو یدع

 تدصو هن رللغوارقن نوا هدعارت تااحی داوا ن ھ٣ هلاوم ض م یدتا

 ا لیا کی رپ رب و نکیدیا ظفح یجر هلص یدتا بو دیا
۷ 

 ۳ .کلامذا ج نکل ردععنا ندتعاه* ن 2 Re ۵ كر ا هکلب و

۱ ۳ 
ERRنر ها۰۱ رم 1 مکیلع )ی دا هر کصا ئار دک رک قءادل  

 ا 2 اات یف مالکلا: رک کاباو نیلاصاا بداو نئسلا ےہادتو
 ی رخ یتافو كنا نوجو یدایذ یتزاس ٤ كلا ببحیلغوا نودا ا

 ی دلبا ضا وقت هد رب ییغوا راما تكراسا رخ د الب یدشرا هحاعت

 3 نود اهن اعم هل جرا دع توراو در ه رصد گكحاعح ¢

 ندشیمبات راک و یییدل وا مرهنم كل اجرا دع ¢
 د رو اوا انس ور ذ 2 دلوا لوتعم ۱ زا ۳ دم

 قع هکللادمع قلخات یدلبا نامرف هدقداوا لخاد هب ه-فوک حاعت

 یی" ره ند هشاط ندیا تعفاوء هل | نجراا دیعو رلید تار دج

 یارک ا هش رفک یدنک هسوک لوارک اراب ددلبا هی واخ اج هس ادر وک

 جراا دبع داشا وب رابدروا ن وب الاو راب دتا ق الطایتا هسردبا

 ی ياا ج اج رلب دنیا ھا و نسل رب ندنناراب

 لوا وا لوس كسير كسا لف یازنعا هد رفک یدک نالف یا

 بودا هدنخ ندزوسوب حاع میرفکا كن هلخ هنام:ن یدتا صع
 یدایابلطیداب زن لیک حاج هرئصتدنا یدلبا ناسحاو مانااکا

 ا یدلیالتف قوص رعرس لوا « رکصت دلیق و لاو قوحو

 تعدب ون و ید ا 3 ا | هد هفوک حاعح

 قانوف هنن رزوااناعر رک مدعم ندا یدلاق راک دا ندنا هدلاعو همس

 هدهد و © نوک جاق ر 3 نوح و یدشهالروک ےک سركار و

 كع رعهفرطاوا كحاعحو یدلوامزاع هب ه رصبهدعب یدشاتماقا

 ۵ دودرا و هر ه رها نودارا 9 ند هفوک نح رادبع هک دالوا ین



 سم و ورم س ۱

 ۳ ۹ ۱ و و هه هر نو, قهر رک شم مد سوت ترم SK DD )و LA ۶3248 هنری DAS U ETS SAN حر ۱۷,۳ 405 EE شمیم هک لو فو زره RSENS وه هه ادب AV ان و لر ده از Dd راه دن سیا ۷ رگ براون ین 698 ین ار اب مه م ےس ت س

 رب رج ندلاخو رایدلوا قم اکابوراو راندناتع نهند رکشآ يکمدقم

CVA ۶هک  

 ه ر“ نب هللا دیعویدلوا | قلم اکاب ولکندناسارخ هلهوب هورک رې ځد
 بواک مهعابتا عه هژدص» ی ماطسب و صاقوییآ ندعس ی دو

 ینه رلیدتا تەر هرزوا توم هنر رار رب وراي داوا معج دن اکر كناج رلاد بع

 راهيه ردنود زول ندنکنح كحاعح هک د)وا قا قرر ۰ دنرلت دات

 | رکشاات یدتا مما ید. تا لور هءضو ٥ی راک دبد نک ته نجرادعو

 ه دقدلوا یع وعسم كجاح رخو و رلددزاق قدنخ هفارطا كنهاک

 ی داواناود دا FY نجرلادب و 4 E ا 8

 روه ج نح را E 9 را ی

 یناط ءی اواو هوو 1 ایان نجراد,عبواوا مرهم هلرهابس

 هه ھا ندق راعمو ریهاش» یرمغندرلنا دو دوراجن رسا و

 هو رطرب ا ترد هلعصم ن ماطسب و رلیدلوا"ر او: هنداهشرع

 ی دنا + هرلنا ماطس ی دنا رلشع ا غ یدالغ بش رر شعم بودیک

 )وا ناشر کرک هس ڈرا هر قسراو هدنو ره ردق و شاوتروق ند وم

 بویج ندایاد هلمان كب ںولن وهن رح كنالطببا راک ردلوانالوا

 رلیدت | هلج هلهورک ر هب ولک هنادس هلا یعاع>ا تابه هرکصتا "رب هدیک

 لواات ی دروب هرزادناربت حاعحسد رلیدتا ناڈدر بور اب وو ندنرا رب
 راددردشر | هن داهش ۵ حس هلج بودیاناراب مت هتعا ج

 د نجر لاد عو ب وراو هناتسح» كا عشا ن دح ن نجر اا دع

 چ هلارلناو یکیدتا فاخت ندنا كنیعاه سابعنا #۴

 3( روناوا نابب یرا هتشذک رسسینابكنيعبان راک ن دبا تقفاوم

 هلا هفناطر ندرا تع رهبوردنودزو ندج اج ےک رعم نح رادع نوح

 حاعحندفرطوب هدیک هناتسحسندارا لواات یداوا هناورهنف رط زاوها

 یدردنوک هعیقع كلاج راادبع هل ارکشارارب یی ن:راعوید# یلغوا
 بولوا مرهنم نجرلا دد رثیدتا كنج بوشواق « دلو هناجرلا دبع
 بودیا بین یا هذ هراعروب نمو یدردنودهتناج نامرک یتع رءنانع
 هدارالوا هدک دک هنامرک بواو |بااغ نج رادع تب وا و رل دتا كج

 لاوا وک كن ها لوا ی دلوا لزات ھن ےس ہ صشط لی هءاور ما رز

 & دبع #



> ۷٩ $ 

 بوق نسوق دعاق بود نایصع ن گر :ایس هدرک بص لئاجحرلادسع

 هر هعاقر مات تس ندارا لوا نجرلا دمع یدلواعلام ندجورخو لوخد

 هدرک بصذ كناجراادبع یادش ضایع یسلاو كنهءلقلوا «دقدراو

 | هلن رکنویظعت عاونا بویلوشراق یناجرلادبع هلماق تشاشب یدبایس

 ۰ ی دکح هرز یناج رادع بو روشود یلص رف تفاعیدلا ورا

 نیست بواوا راد ربح ندااحوب لباک تل هردنوک هح اعح هکر داند و

 تولکهرا ذتعا ماعم ضایع یدکح رکڈل هنن رزوا یلاوئ وک یس هعاق

 یناجرادبع بوچک ن دنر ج كلا لباک تلم یدابا لس کا یتاجرادبع
 طاارش نوع اصعت هدعفتو دین هدنلاوح اتناویدتلبا هننکلمیدنک

 || نالوا نیماندنتسارسكجاعح هداشاوب و یدروتک هنب رر ییافوودهع
 ١ رایدلوا مه, د تكلم زورعرا یرادقم كسب یا بوح ندقارءقلخ

 ۲ سابعن نج رادبع ندندافحا كنیعساهنتاللادبعیرارادرمس راتاو

 | ج رز هرکصندهپ راحو رلیدتا هسصاحت ییسهعلق مرز بواکرلنا ی دیا

 هرکصادنا رلیدرتسع وک بب ذعاو تب وقع هدانز ب وروتک هلا نکاح
 ۱ راد 3 نسذس نما دمو ردا ب ودناتوعدیعشان د# نب نح راادبع

 بو راو هنفرط نات هل سمر وک لوععم کالب اک تال ید نجرلادیع

 هلءا هتسارآ ار مت راع نراقم هلاوحاوب ویداوا قحع رانا
 | كناجرلا دبع ید لور هزاتسج» دودح هلسح وی صا كحاح>

 هجوتم هناسارخ بود وقهراع ییالووپ هکر دلوا حالصرلب دیااکا ییاها

 باهم ندب رب یدتآ ب ویمروک باوص یآروب نجراادبع رب لوا
 || ردیشکرب شل وب زابتا ندنامز ءابنا هليا ریشه تب رض ورید نس> هک
 هلکن "رب رد هد ال و ناسا رخ الاحوردراورارح هام س هک وب هد اکر و

 | نلاوحام رب هج رپ دقتوب راروشدرا هن دا دما كلا تواکرلیماش نک ردیا کاج

 اه دزغاق مزب هدفدراو هناسارخ رب هک ردل و e :دتاییارا رواوا لکشم

 اأ اضرذو هبلوار کشا | ودقل لا دادو رب حج هک هلوا مت رک.ءردقاوا
 0 ردتالو حس و ضا رع ناسارخ ید هساوا ضراعرو وو یعض هر

 ا بودا تعخاوء هرلتا نح رادبع س زردک كل تسیارلدد ه-احهئره .

 | نج رادبع نکیاردیک هدلود و یداواهح وتم هناره هلبارا كس شا
 ی دلربا بودا قا ندنآ هلبارا كيب یکبا نوا یعشاسهااسابع نیا



 یا

 لر یم 1 نو جت نواز 0 رطاخ اس یدیای رب ها ۱
 یم لک مہ س م دیسک د رداکد Rl E هئاسارخ ه زمسو مدتا

 قاب ویدزوبهدیک هلباک هکر داوا أر عنب دااهدعشرکی دی حاقتساوافصا

 كن شلو ی دل یف فو اع ەم ھو طلداک قع نع نانعو یدلباعادو |8

 قرفتم ی رای عا ورلیدستا تعیب هسا ع ن Eya رادع ی رايضعل |

 تگ ا هدیا توراو هنا ره ساع ن نح رادع سا رلد داوا ناد 3 ۱

 ۱ هکیدردن وک رب اکای دیا هد ره و ره باهم ند رب هدتف واوا ی دابا

 : نر هدا دادها هللام اکسن و رد را دا قاحو عسا و ناعهح

 | هدمراب می#؛ (تبب) تیک قرچندرابدوب وقلاق هلتعالس یدسعا |
 نح رادع 9۶ رایسد ییداو تسخارفرح ور هک # راد ج8: و رطاخ 1

 رد اقا هدر هش ول هل ر دا ره 3 هکدردلوک رمسخ 6ا ساع نا 1

 ز هلوا ن 55 شرب هدول نوک حاقر هک ردلوا ندو ص۰ هکر ردهباع هو 1

 ۲ Tk 3 بولاق هرک- ص دقدلوا EN توالکید نو امس :

 کک هد ص توود ها ريخ وب یلوسر كلهم ن دز سا

 رب>وب و یداوا لرغشم هلاوءا جارو حارخ دخا هدناره نج)ادبع ۱

 ندیدنک هر ارا كل ورک یشادنرف مات لصفد هدقدلوا عو ع“ كد رب :

 ناور ندبعع كا هلبارا كرم ترد ید ید:کح توردنوک م دةم

 قحا ن دنرلنا نس هج كلا هکیدیا ےس رد-هلوا دیزب و یدلوا

 هک راردبا ید نم هدا لمت هننارکراب كلا یسادعام یدرکح تار,

 ا عدبشم نیوکو میاره دین یلیا لئطر ويتر یزوا
 ماع هام ہا ھا هایش شیاسآ كدوصعم كس کا هکادردنوک جد

 e دخا a رر, ه رللا كن رب رهو رثدد:کید نولوا هدوسآ ۱

Eتو دا تم عصو هرگ رز وا هاکوا و هک رداوا نالو ۱ قال  

 | ناجرادمعو مراتوط هورکع یا كنج هاک-:س هک نس هدیک هلا |

 ۱ رکن ات هکددرد:وک رلم ا عج بورت وک رارمصا هرزوا تره - 1

 ْ 39 اوآرادرمخ د درصد وب در رب ژهد.ا نوعد نوت هر و دن یاسارح ۲

 ی در و تصد>حر e رک ہضذ تا یدک نداا روا دح ارادم یدتا

 ۱ مزه فر ِ ندمپکت عاسر ریدت | کنج هللا را ن لضفم

 6 براوا ۶
 + 52207 یک



۳ ۳ 

 بک ۱ $

 یک صاقویا ی لوس 5 لر یرثک عج ند فارسا لرل بواوا

 ل ا

 ن زو ہو عاعء ن معدن ناعاهو یقوعن سا عو یسوم یورو

 كران و و یک هلاصف ی هلل ادبعو یعارخ ملط ن نجرادبعو نیص>

 نجرا دع دیزپ و رایداوا سا هدربدقت کب را هریک هح یلاثما
 دازآ ءاش هن رادهشاس تعدخ رب ین هلاضف نب هللا دبعو یی هط نا
 : كحاعح یعاج لوا نوح یدرد:و دن او حاعح یررسا قابو یدلبا

 ِ یدص> ی زورف ادا هتل ار یدروی حاج رلددروتک دنهاک ر کشا

 كس ناعع ااا یدتا بو دیا باتطخ اکا جاج رلیدتا راضحا

 لبا رانا هکیدلوا ثعاب هن یدیغوب كنبسانم می هللا هیغاب دقناط نوا
 ۱ كن نتف لوا ید یدیا ماع هذتفرب وب یدتازورف لدتا تعقاوم

 ۱ و ل یدتا زورف تدارتفد یکلام یدتا حاعح مدل وب دنا

 ۱ هل ء او ع یدتا زورف نسلعا ملس هزب ىدا حاع ردلام یدنک

 1 ردوو کالخدمو هقالع هدام هرک ضد دک ادت لٽو نعل زالوا عج لام

 | ںودبا ہین کشا ات یدر و ارال صع یا حاعحیدلنا نی هش رزوا تا 0

 ۲[ تودناراضحا یصاقویان دعس ن د هرکصندنا ردرایح یتاام

 1 هل. لوا هلیدبس یعاق لوط د رول و ) ناطشلا لطا) یدتا

 جاج ردشعرب یاعت قح کر 3 اقر ول دا ل ىدا بولم

 : تعفاوم هه لع ن نبس> هب و كدتا تعم هبه وای دز 4 ىدا )

 دنشاب كلا هللا اصع یهدئلاو كدلیف ثبت هر ن هللادبع هلو كدتا

 یدرورد هرئعصا دناو رطدردلوایناات یدروجو یدشا تسکش توروا

 کلا ( ءَأرلا دعا ) یدستا اکا رایدروتک ها یاسوم نورعات
 هدرا ا درج 51 نچرادسع كهالوحرب تولا یعاموجر 3

 هیهتفوب یدبو كب كف ربمالا هللا صا ) یدعا ورع لدشود
 یدنکرکالوا هل. هلارلناید نب هکید,الوا یار رب دعن و رلیدتا عور

 | ارج كسبا ر ديا تب ومع رڪاو ردبوخ كدا ردبا وقع هلكل ضف

 6 1 داب وس نالد هدکلوق د و ات یدتا جاعحردادخ کرو

 كاکذارمعاههاک كنسو رلبد اقساق یلکود راتدنا تیام هناچرلا د.ع

 || هلا زوم هلوقم وب باس وم ن ور# هلوا یعفنرب کس هک ر دزناج
 هرکص) دنا رلددروا شو یدا صا هر صد دنا تو دنا راو دیعا

Ens E 



% ۸۴ 7 

 ی نا لر هک كد ردما عبط هن یدشا E 5 ھن روصح یناعاه
 هکعدناراو دیمایدت |ناعاهلدردبا تعز الم نوشود هن درا ا أ

 —  رس س ےس س سس

 یدلیا زارف مس نس هلتموکح قارع تاللا دع ےک هرب واکب ییارع

 ید ینارشا راس كلذک و رایدتا لق هلینامرف ك> اعح جد یا

 كزوربف بورا یثءاق یدروب ج اج هرکصخدنا رلیدتا لتف هلل مما
 یساضصعا عوج هرکس صاد رککشا ردفو و راد دن ورو ها ران ط

 هننومزوریف نوچ رایدک ود هکر مس هرزوا رلتحارج لواو رای دتنا حو رج
 لوتعم ۰ ,راهسوک ےخیدوق ۳ EA لام مب یدتا دنلک وم یدلوا ن

 رازحر و هع رلثراوو هزمس یلام ب ندبس لوا راردیا ۳ : ینلوا
 ركب ولطم بوربو هرس یل ام هکز اج رهسروک غاصب زا لوارکا

 ضرع هجاعح نوروک لوتعم ییزوسوب لزورف لکوم هلوا لصاح
 زو رف سد راددّریسوک هعلخ یا تورو تصخر جد جاج یدلبا

 11 عاص > ی ز ورف 51 یدستا هلا ا توص وام داریم ه4>اوم زا

 ر دتاما هدنرالا یی و و ر دند REE یا ىس ضعإ كلام مب و

 كرلد او مدلش ثعاب N نالوا هدنرلتمذو هدنرللا یلام عسيج نو

 صد ن دام وا هک ر دکرآ مدت | ارا یی رلتمد

 یدروب هدک دشرب ,ا هجا رح ولو رز هیهر و سار هب هتسعت رب

 ثعشا نی نجرلا د.ع ه کیرما یکتا هک رردا رب دشا لس: یتا ات

 كرلنا جاج رلیدتلنا هاو كحاعح یدنا رلیدتنا رتسا هدنس هے را

 ردراو ۳ ؟دلرز وارمما ےہ مب یدتا یسل رپ كرلدا یدشا یا هخ رالف

 یدشا ی نک لوا ید و هج تاکیدید لوا یدشا جاج

 یداب وس ز زوس اسسا هنگ ت ا ی نجرا درد نوک نالف

 ردیمراو هلدهاش هن رزوا یوعدو یدتا جاع> مدتا عنه ینا ن

 یدیا سطاح هدا لوا ےقفر نالواربسا هلعبوت یدتا هتسوک لوا
 یرغوط ت ودیا قلدصا هدک دا لاوس ند ما لوا جاج

 هکیدتنا لاوس ند رسا ندا نداهش لوا حجاج یدد رلب و س

 مے E PE RE دو توادع

 فو ی بیا € دج» مدراب .ط ند یءودو ی 5 فرطر یاب

۱ ۰ 

: 
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 د )00 یییدئاوا اش و طساو

 یهوکح كحاعح رلیهاش هکر دیا وب بس هنسا وا ان كس رهش طساو ۱

 یدیارا رانوف هن را هناخ كقارع لها هدنراک دلک هقارع هدتامز ||

 هش زو كدا بحاص لا یکلتسم یا 4 ندرلیماش دما رب

 ییددلوا لوتعم یار ندنرلحا بودا روهط هر راع اک | عمط

 یح هوا لزا هایس هکد دا تع زرعو تب هدقداوا یوم كجا ج

 ۵ 1۷ وا ر. کا هک دش و د هلحرب رامتحا هعروو هیلبا ا ره بش 7

 هبارا لوا جاج نوک رب یدردنالوزت هعضوملوا یسودروا حاج |[
 هروک رد. ساتم دهطو نق هلعلوا اس رهش ندیضارا لوا هکیدراو :

 نوح ونک شلوا راوس هراجر هکیدل وا سود هبهارر یزوک هاگات

 یدابا لو: یراج ر.هارلوا یدشرا هعصوم ىح وا ا رهس لوا

 راده ر شلوا وا« هدفز هلا لو لوا توخا ندرامج بهار :

 هکعدروک هوش هدعدق بتک یدتا بهار هدک دعا لاوس ندبهار

 تداسع هد ریسه لوا لد هتمایق زور بواوا انب لم ر ۵ دوص وم .

 یدتاما هدک سا یزوسو ندیهار حاج ردکرک هسلواادخ

 ندىک رم لوب كيهارو رابدت !حرط تساسا لرهلوا نوک لوا نامه |

 ۲ هرمصب رهش لواو رلپدخا ات عماج دسر هعضوم یکید تاره طق |ا

 كل رهش لوا نوجو رلیدید طساو رهشاکا هلغلوا عقاو هدنغیلارا هفوکو |

 بولک هو دنک قلخ هکد دعا ما جا یدشرا هماقا یراع |ا
 هل ارال رم ص هکیدا لوا یدا ره نديك توب و رهدیاادا انه سا مھ

 نوح هیلبا ا تولک هش , روّصضح ید یرمصب نسح

 ها رپ قیسنهن طاا و تولک هاو جد قاخ هر هڪبج ه نامرف

 یدتا هدقدقیح ءرمذط ندنسام كحاع> یرمصب نسح رلددروتک

 رردباتوادعاکا قلخ ناعسآ لدروک ییعسفا كراقسافو نىدلبا رادیلب

 هک نمسا رروک یدتا ه:هاخ ماش هدکذشربا نمم كحاعح زوسو

 1 دال ۳ یدما سا هرکصن دنا رار وس هر مب یدا۔ع هرصد



 9 زور

۲ 

 سو
 | ناوارف مظعت اکا رابتخا یب حاد>یدسلوا لخاد تسلح كجاح |ا | یرصب نح نوچ راد رونک یی یرصب نسح بولوا رض اح |
 ٍ ین رم ع د درب دتا لاوس ن داو یدنروتوا هاب بو دا 1

 ن وعرف ی دتا نس> نسرد û جو E 9 اوع 51 ناععو

 هدک دتا لاوس نداس وم ترضح ود نیسر د هل هدنعح هفااس مما

 || هب یداب تاذ یلع كلا تعب نررو یباوج یکیدرب و هئوعرف كنا سوم |

 شیرالاح للعو ناعع هک رد وب عاوح جد مب ہدلا ےک: روش ردوو :

 3 كنامز ل دلع و ع نس> یا یدتسا حاج هرکصادنا رواب اد

 1 یدردنوآ هتهاهف 4 ء Re مطعد شا و نسلعاو لصدا ندشساأع ۳

 ییادخ كجا هد 3 دە ي> هر مشط ند: سالڪ كحاعح یرمع) نس> ۱

 ا راص>ا نوا لاوس و ی“ جاج نوععحا دخ دیعتأی ات راد دنا کا ۱

 هنروّض> كنا نسی دبا كعا تسایسو تبوععاکس یدامع هکلبیدعا ٍ

 اعد هوم LS لوا كدوقوا اعدرب بو دنا كب رك یکیغادوط هدککیداک ۴

 ی دش دنع کج اصاو یبرک دنع یتدعا) رداعدوبشایدتانس>یدرا :

 لر هورس و رل دا رلمداخ لوا هرکصن دنا (:ءادر ىع یفرءاو هد ود

 نسهلوا هرزوا توادع ها ضد م ىلع نس هک رد هن رزواكنا یداقتعا

 كىلا قح ىلع يدا ب ویلعا هدک دشا عج سا یزوسو نس>

 فارشاویدیا ینابر مع لیعو یدباقوارب شل اهن رل نع“ د قح ندنرلناک ِ

 یدیشما-<اقرصد هنلام ك اک رب و رمصع) دال دارت كاا

 هج هراوک رزپ رب نیلچلا یار س یدسمرو قیداد كنأرق ماکحاو
 رول هدنا توادع

 لباک قعرع ناڪ ندناسارخ جاو ثعشا ا نججرل دی هک هدنامزلوا :

 کا صح “ر مانورگن ږړعاع ندن امگا كنا یدیساک فاعلم هندناح

 رخآندننناج لسرنالوا ناتج مکاح هکر یدیا مرطاخ مب یدنا
 | ندحاعح هکنوهکنایدترا همعلع نوعن یدتا نجاد. مدیک هفرط |

 ۱ < تینا #
۱ 



 < مو ۱ |
 تفلم هزوس ود نجرادبع ردناردع هز لسر هکمراو رو نوڪ وا نیما

 ندا جرا دص r رقن زویس) ندنعاسا و همءاع یدا-1 وا

 هد كناجرلادمع حاج نوجو یدلیاهاش هراص>ر تو دیا فاح

 5 بوردن وک رلبوتکم لوس ید:عوو دعو هلس ر یدل یخلدلوا

 | .ندن رابحاصم تءشا نی نجراا دبع هک راردیاهردنوک بوئوط ینا ح رادبع
 اجلا لع یدنارارد ییمتلا عیمس ی دبع دن دا یداراو صح “ر

 مراقوف نددسع نعد ندصخحمهو نردارب یا یدتااک ا ےساق یسادرف

 رد الص كعا لیا هکمدنا لو فا 51 كسا ررو نذارکا

 ننوت کل رلب وتکم نلک ندحاعو یدل ول ل و دنساک تالعردیص

 | یف یرکشا كجا یدتا بودا فو یلسر یدل وا فقاو
 ا نوردنوک رکشا ك هرک كل هکیرزوا کس هک رد رداق ردت اھ

 لسر هکندلیوس ردقلواندنالک شحوم ع ولوو هیلبارپار هک اخیرلت الو ۰

 أ مدهاتم 9 فوح ه دنس ورا لالسر نوح و یدش ود هفوخ

 ناچ را دبعر ۲۱ عهرپ ویلا ناما اکس ندحاجح كساا رل.د یدتا یدلبا |

 ردا اکب قم دخوب نسر ۳۱ یدشالعر كساا رردنوک د>اعح قنارابو

 ها هاتوو ر دع نو الا و ناسحا قو ندن كتاا

 توراو اه م ک هراس ندنسا مما حاعح ت ويح هرشط نداباک ۲

 هجا ی هیص تشک جد هراع و یدرداید کا یاوحانروص

 وا او لاک توردنوک همان تااعسا هلسر حاعح هدک دتا ضرد

 زوئوا ندناصا یئاجرلا دبع لس ر سد یدلشفاب اکا نجارخ قالب

 نکیاردیک هدلوت نج رلادیع هدکد ردنوک هنتاق راع بولغا هلا رایشک
E 99ییلیم كناجزا لع یردل وا اله تب وا ندر كکوب ر  

 ۳ بوسک ییرلشا كناعصا و كنا هراس ۶ رل ۳ ابا هام هرابع :

 0 عقاو هداهمس درد یا ناتو ےھ هت داح ویو یدر و ۱

 یمه نب د زب یبسلا و ناسارخ جاج هدنس یمن! ن اسکو |[
 یدرو ه ییهاب منا ینب صنم كناو یدالبا س> بودروتک ندناسارخ

 دهع یی و یدی و ییغوا ناور ن كاللا دبع %

 دج روباوا ناب یامتاندبناف نا-ھج ٠ ا نا

0 ۳۳ yer r ROG 
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 یلو یزعلا دبع یشادنرف یکیدتا د4۶ یو امدعم هکیدلبد کالا دص

 ندکالا د.ع قافتا هل ةد معلو یدیا و یٰلغوا بودا لزرع دک 0

 لو د.ا و ىلع وا هکیدروب ررعم هلذلوا تؤ هدرمص+ زیره ادبع مدعم

 ۱ ندنرع* هکنوحو هوا دهع یو ناعلس للغوا هر صد دلا ب واوا ده ع

TEEیدتا هناا كاللا دبع یدنور وک یلاضم رلالله كاس هرس قلا  

 ین ومدغوط هدناضعر نارز مراقرو5 ندشوا> توم هدنعا یاو نر

 لاوشهامنوجو رلیدتاتع- هدلاضمر اکبو رایدسک نددوس هدناضمر |

 نکلیدیشلوامذت رھ هند كناو هعدغد وب ندنرطاخ كکالادمعیدنروک

 تدم یدلیا عاد و یناهج ینافو هدنطسوا كنلاوش هرو رم ةن س
 كنهرول نم ¿ نیس نکل یدال قم یرگد یا طاستدمو ل شاى

 a بودی الشسا هکلاس# ضعدربز ن هللا دبع هدنلب ر

 د:تشم ی م تاکللادع نوح 9 ررد۱) ی دال وا لصاح لالمتسا 7

 سا زود ندنابح بک مم هسیا نمحگاوص رکا هکر لد دابطا بواوا |[

 ند دسیل و یلیسغو | بودا ةد قازنسوص ندنرکدمریو وص کا |
 سد رگ ی ك كما ر و وص اکس ها یو اب اطا یدتا دیلو یدتسلاوص

 دارم یزق هلکهرتسوک هغلابم هدراطو یدتتسا ندنرق یوص بولود

 دبعسب یدعردر و وص بواوا عئام دیلو لقوا هرو وص اکا هکیدتا

 ملخ ندکلدهعلایلو نس الاو رانوسریو وصاکب هلوا عنام یدتا کالا |

 لوا ریدر و ی اکا یدرویب بویلاق لا ح یریغ نوا دیلو مردیا |
 نالوا ییایح بس كنا هکر دم رغ یدتساتافو هدهظخ کیدا یب وص

 هکر دامن (د رام ےک و ءاٹیام هللا لءغ) یدلوا یتا بجوم كلا هنس

 تراص وں وود هماح هک دروک یرزاکرب كللادع هدذلوم ض م نوکر

 خاصو مدیدبا لس هءاج بولوا رزاکوب ن یدیلوا هل هکیدتا ردیا
 نالدیب یدتسا هدنعانا یکلهتسح اللاد.ع ردنا فلخ ن دوعسم مدلوا

 هرزوا كنا رلیدتلیا هیهرحتب تعب هب هفرغلوا ینا نوچ نکتلیا هپ هفرغ
 نسر سوخه ابد یا یدتا تاللادبع هدف و لوا یدال فیطارب

 | هرورغ ندنس زب هک و لاح و ردلیلق رثکو ردربصق تال وط كنساما

 بیداو مزاح و لقاع تاللا دبع هکر دروطسم هد تک صعب ردزىشع ود

 د ء«سرل دنا یشک ترد قدم ۶ام 9 هکر ذ ادانزوبا یدیایشک تدباو



 سد

 : ۳ دشا E ET i ENE ناد

 مداس وب جارو با هنرزوا ئاللا دیعالا مدلوا ب تااغو مار ندنآ

 هساوا ردا ص لگرم>رب ندس یدخا خلسه نک دیه الا. 2 کرد اور

 مزااوا نوزع و لولم هک اوا رداصرشراما مدو اوا رورسس و مرح

 ندا ردغ ادا ندنیطالس ردیناشت كيلق توم لاح وب یدتادیعس

 | رو م افاس یسهصق ییتقیدیعسن هر هکتن یداناو ممن الا ادبع
 ىدا لوا ندا لعل هب برع ندیهراذ یتاوید تام#* اد او یدلبا
 1 ندنا ارز یدبا لوا ندنایها ند دلاکم یعلخ هدن روضح الخ ادتاو

 || نیطالس یدیا رار وس هدنسلخ افلخ یزوس یکیدلید یشک ره مدعم |

 ا نوڪ دل وا هرژوا كاسهاو یدبا لوا ندا ليم لع ادا ن دم السا |
 ندا عمق ۳۹ ادا ندفورع رماه ودنک و یدمارارب د نالا عش راکا :

 هر د هدک د اک هر ه دم هرکصتدک كتا لت یربز ناار ز یدنا لوا :

 ةد تبرسطالااذهیما قم دمب لای وقت دح ایت رأی ال) یدتابوفیح ۱

 | 5 رگ ت ودنا سولح .A دم وکح مت و کلا لب. ی دبل و ¢
 چ رووا ناب ورک ذ کسدتابصذ یک اح ەن دم یز زعلادبع

 || یدلک هدع- نودود ند ربق دیلو ىلغ وا راادتا نفد یکلملا دبع

 أ ب وویح هرم هد یعج ل وا یددا رانخا وأ خج قاخ ق وح و |

 اتیصم ىلع ناتساا هللا و ن وعجا ر هیلا اناو هلل انا ) یدتیا |

 اا یننم تف الخ جدید لو رکش و ( نوا مما تو |
 1 تە اک! بول قلخ 1 گیدنا تعیاکب کیا یدنوط ییازرا هز ۱

 كلا ەت قح هک وا وعدم یدوقوا 4 دلو « رکصخدنا راد دلدا :

eêليڪ كلذک و زاعاو ارداق هکع ال ۳ درک ر ا  

 كار اع قحو رداکد رد او کا جا ها ۳ 2 یرصا کیدتا ِ

 یک دار دقت و یتیودزاب هنن رزوا كن رلکلم سرع هلو ادا هلج

 ا ن دتعاج و لواوا دادم و عبط هنامرف ۳ كاا > مو یار رد و« :

 || رایج دیلو هک ژردنا)ردش ر تک نالوااهن ناطیش هکزکلوا ادح |

 | دیاویییدا ب وغوط یلغوار كنشکرب هکر دتا وریدیا یثکر بدین 0
EE: 

 ٤ 14 دیا زاتوط کسا و هيلع لاعد ا E و :



 ۱ ۷ ۶ تی رک

> ۲۸۸ $ 
 ا ا

 ۲ نوعرف كن رايك ها ندععا هکر درود ترم2>لوا نو ر هکر داور :

 ندیا ووزدکر کر هساد نا نوع ر داکاو رنک رک هسلوا یراعسا والثم دمو و

 داوو ردلوا رهاطو مهاو او یتوعصم لث دح وب ۵ نکن است كالا دہ

 نابه ردشع | سوا> س لم وک 0 شا دام یگدرد EL ندنرعه

 لزرح ندم فان ۵۰ یی یو درک ل اع” تی هدر ول هنس

 دابا بص یز رعلاذبع ی ر £ تب "هدلب لوابودبا

 اورم ب واک هن هش دم ل والا عير كل هرو ص هئس زب رملادبع ن رگ

 هن دم ه رکصندادا ی رهط هصب رفو ی دلوالزا هنارمس كمل انا
 نوع نور یزس ید” !توداراصحا هد اغ ی ینک نوا ندنساهقف ۱

 ق ردراوباوتو رجار « رک هلج درست هد ما لوا هک ر د مشعا توعد |

 : "رس نرگیاوصتسا لرو ر رسد رک روضحل رسیاوءدر هک ر داوا مدو صم 1

 ۰ راز A ول وارتاحتر ؟ هاجر كا 4مل هد ای82 لقوا عطد ا

 ۵ان . رزوا ی کر هک رد هوم و و تل رد کد رب ۱

 دساواهرکوخ وبار مس یاب و كنا مس هيم ردلیپاکب یتا رسو هل وا عفا ۳

 ماده نالوا نسكب زعلادمعن رع هک ردرلشم روتک هدتاور رراب

 رداص هد دندان تا رح ر هدنصوص نیسحن لع ردلیعاعانا

 ربخهزب رعاادبع ن رع "دف داوا ىع وم“ كديلو هیضق و ی دشا وا

 بد f هءاده نوعا ۵ دن دتتذاأت با رح نالوا ما ولوا هکدردنوک

 ترە لوا هدک دتا جادرک ۶ | صوصحول ندان لع ر۴ هرو: عیلب

 ماه هند ریارارمطاو ادا هب هک رب ندو رط مب نا رسا ةکیدرویب 1

 هک ررذا ) هتلاسر له تح اعا هلا ( یدسا دتا یزوسوب ۱

 اث و حاقر ه رها ءا روام و ی هنو EE نامز هارلاف

 ی درو ؟ دنب رب یدا هنحاو دح وا اس هدجلاع ریس وا دعا عقد بودبا :

 هدى رغم تالو ید: ا ندنس هل ج یس ارعا ل دلو ہک رصد ی و۰ كاذک و ۱

 اکل ام لوا هلیٹشوکو یس كلا ب واک هر وهظ هس رغراتآ یخدندنا |
 بتک لیصفت كناناکح وب هکتت ی داوالخاد همالسا لها فرصت یرکا

 ناف ق دب رب ه دنس ۵2 .ب ناسهط ندنرع" ورد ر وطسم هد ز عد

 کک راد ۵یط ۳ شوت ته كح ا

 س ها
 ۳ ۳ و ۳۳ ا سو و روس تو توس سو سو سس



 EG E اتویئسدا شش وا ۰ رک كی قلاندرلنا حاج

 ترا صم بوروآ لا هنما ۳ و وررص هد هیلد لواد زر و یدلق تذعم

 يج هنوک ندوک كحاح هک دعا محو رصد رر و ی دی

 U هل ر داب ا 2 جاچ ت. یدرواوا هداب ز

 ۱ بوهیح ندنردلا ینرمد . كفوا لوا al تباصا قوارب هدراهک رعم

 ددر جا را هریک د هتسار هنردلا هک ردق ود یقاط در الا یدیُملاو

 قوا هنردلاب لدو رب هکب دتا یاهدق ذلوارادربخ ندرب ید دنوحو |ا

 هعارارفب و یراز دیر راد داشاب هعمروا كنك د هءضوم ندنا تباصا ||

 كلهم ن ددر تواوایس هح وکتم كحاحجیدا رف كنای دایازاغآ

 || بوراب وق رلناة دنه م دک دشرپا هذغال وق دنه نالوا یشادن رفرق

 ۱ بو ددارارق دد رب نوح یدلبا قیلطل یا حاج نوصکی د دادا ر رد |

 لا یدادا لسوت هکالا د. هع ی ناسا ی سا دز رو كد و یدشرا اا

 ه رلنادیل و هلکعا تعافش ین؛رلشارف فو یدبرب نددیلو یشادنرذناو ياس

 ; دیر ورابدل وآ صالخندخ بس هد “اروا لا لوا یو ۱

 | مان دد و كبصتم كنس هجاسح بهاررپ هکیدبالوایل نعو سبح بیس |
 0 یدیشعد رولوا لقت هب ۳

 < تفخ هالقع رک صد دنکی دا لتق یر نی دیعس كجاعح
 دڳ رووا ناد ینبدلاقهرزواتلاحلوالد هما واد رمان بولک

 ۱ ی دلی لقب ی متلب ی دیا حا مدل هس رد نایت نک |
 كحاعح ثعشاند ن نج رلاد,«نوح هکر داوا یلیصفت تالاجاوب
 یبصثم و ده تافولع هدقدلوا هج وتم هنفرط ناتسحم هلای مما

 | هجا نجراادبعیدیشل ردنوک اعم هلک: توت ر و هری بج نیدیعس |

 هدنصوصخ تالاب ی مارو .اراهظا تلا 1

 | هلاک نجرا دبع هک هدنامراوا یدیشاوا تھک و لدکی هلناجرلادبع |ا
 ی دنشلوا نګ بوراو هناهفصا بواوادج ندلا دعس ید: جاق |ا

 ٩ و دک دش ربا هع” كحاع یربخ ینئدلوا یک هداهعصا كدرعس |

 نسهردنوک همناق ےب بوتوطیدیعس هکیدردنوکب وتکع هنکاحناهفصا |
 < دردنوکر خاکا هشد راررضرب هبانج لوا دکید اید ناهنصا کاح |

 نس تانک ا ب وا ندراددوب نر ردو کرا ب اط یعحاح :
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 ست هلکع اراک هدناح ییعشم اھت اد دم ٿدكھ ه رکص دق دلوا قو

 ۱ هک لدهنامز لوا یداواز هک اس بوک هر ھهر ی هاکعا نيطوت )و

 ه دیعس هکم لها ی ذروس نییعل یهللادنعندلاخ هاتم وکح هکمدیلو

 کس ه دک تلک در ذکم هک داشردلکد یاخ ندنرارشدلاخ رل دتا

 یدتادیعس نس هدا ناکم لع هکردلوا نالوا برقا هباوص هردشرا

 هاب مداوا ردا مرش ندیلاعت قح هغجاق ید رب هکهدجاق ردعلوا

 دیعس هداشاوب یدید دانادایهح ره رد رز هسشرااکبدسدلزاب هره

 هدهکملراشدنورعو كسحن قااطو كدهاحم نعءاطعو ك رج نا
 هدا ضرع هدہاو هدک دشرپ | هنس و٥ مم كجاعی راد دل وا نک اس

 فی اطرب ندرلندیا حوزح هع رزوا مب تواواعبات هثعشا ی نج رادع

 نینم ولا مما هکر داوا ل PI E AERA ON هل الاب عارفالاح

 یسلاوهکم دیاو لک ندن راف> كرلیشک ترد لواات هر و تصخراکب

 را هسک رفت ترد لواا ی دردنوک نامرف ههللادبعندلاخ نالوا

 یکنه رس ییادلاخ هکر دیا برح ندج م ردنوک ها جا>نوتوط

 هطساورللکوم لوا سد یدردنوک هجاح بودا لکومه رزوادیعس |

 بودیک هرب رخآ نوجا تحصم همر یسب ر كراتا ه دنراقدراو نیم
 هرکصددق دات وا ںوراو هباوخرادعمرب لکوملوایدلاق هلبا لک وهرب دیس

 یر ندکتمذ ینناق كرببج نب دیعس رایدشا هدم هعداواکی دیعسیا یدتا

 ی ددردق وب عن ماکس ند تیک كساا رلدد هی هر ره هدااهکی ریش ليف

 هنس یرمغ ندقلب وخو رمخ یماج ارم كلاو>اوب هکم موا یدتنادنعس

 ا ورا ندراکوب لوالیس شالوا
 ی دتا بودا تاطخاکا ندنزو بضع جاج رلیدالبا هنن روض ح

 رعمالا هللا ا ی دتادیعس دتا حورخ هع رزوا مب ن وح د.هسیا

 كج اج ندزوس واطخ ه اک ر ولوا رداص باوص هاک ند رانا س٥

 ۱ ترتر, هک راد دان ۳ E بول و نيک سڏ یدشیضعغ

 نجرلادبعی دتا هد هرواګ ءا اهلس ر ر دیعش هرکصد دنا هيدر دشر ا

 كح اج ی و سا كزوس و e ق> هدعرزوآع , كنعشا نا

 ,RSE هدنامز لو اشک ن قشیا یدتانواوا لعتش شم یمضاخ شد 1

 ۲ بوراو #

 ]و رس سس



FOو6 ۲۹۱  

 هد! دلا تەب ندقلخ نوحا تاللا دبع بور داوا یرمب ز نا بوراو

 مدیا نب یب یدتیا دیعس كل دیلکد نس ی سد رك رلنالا تە بواک هع روصح

 ب ولک هعسلح هد راک دتا تمیب دد د قا رع لها هد هينا هسعفد

 ی دتا حاعح مدیا ی یب یدتلا دعس ك دیلک د نس ندا یدک

 هند رللحم كس مدرب و مهردكرب زویاکسودد تایر ص هواقکسا تای را

 ندنس ییاسح كةل. ل وا ودناداععا هد رګ لوق تاکد ددد مدنيا ملس

 یدنیا دیس مدیا عز نیما بولیقملطم هع رارسا یدنک نسو مدت ابلط

 دک تكاسیراکلبا جوب یدتا حاعج رد ےک كغددرويد لب هلج و

 مادق تعيب ضع كناو رمن كلاادبعنین» ومل اریما نس تالدعمو مدتیا

 ےب هدلاح یکیدعشو دعا ی ربت ن داتعع كنلغوا ه الجر بودیا
 ی رد و نج) ادبع كجا 2و نسردبایساوعدقارادافو اکا هد مر وضح

 یقلخزع اب رکا هک دبا ن دتهج لوایکیدتا نوسم دف رح قله الوح

 یدج كناجرا دیعو یدرروفط یاعدر بودا لاغتشا هتعنص لوا

 هليا یضفاریثک نب قشیربیج ن دیعس جاصحو یدیاندنبالونع ثعشا
 دیعس مان ےب یدسا دعس مروروا یکن وب كنسیدت | بودیا بطاخ
 تعکر کیا هکر و تاهم ردةلوا اکب و رداکد رشک نم قشردرمح نا

 دیع-هنوط هنس 4. یراصد نب ژ و دیس هکیدتا صا جاج زام

 شو یدشا جاج هرکص دنا ( هللا هحو مد اواو اعاو ) یدتا

 ) ٤ دیناهیفو عانعلخاهتم) یدتآدیعس رککح هعاربط یتاو نکن روا

 هلا الا لاال نا ده شا ) یدتا دیعس کی روا نن وب یدتا جاج

 دالج نوچویدتل جوب نط وب هدالج سپ (هللالوسر ادم نادهشاو
 (هللاالا) تب و چ وا هدقدلوا ادج ندی ئاب كرابمبوروا ےچلق
 راد تسلا تسرد یس هلج كرلنالوا هدسلع لوا هدت و یکلوا یدد

 كجا یتشاب لدیعس ن وجو رایدتشیا فیعض هدرلت و یهرکصو
 ی فلات ی۳ هنلع وا یار لوا تل یدتا حاج رل.دوق وا

 هدهشوکر لدیەس رکا نوڪ ادخ یدردنوک هغاق ینآ هک ههللادع

 2 رات ) مدردا وفعیئا مد لوا شابب یتکیدتا لوصف لر توروئوا

 هل هع یا هرکصت دک دت | لتق یدیعس جا ج هکر دروع مهل ود هدلماک

 ۱ ندنا تلاح لوا هجو اان بواوا ادب عظع ناصنو ش> افلالتخا
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 | هناوخ هک هاکرهو یدالوا هدنایح هداز ندنوک قرث هر کصا دا دع التف

 هکیدردناو شوط نماد كحاسعح هک دا رروک یدیعس یدا رراو |

 هرکصادننوف باح یس رب ندالع هکر دعاور ( نتلتق مل هللاودعا ) |[
 تاوج جاصحیدلبا هلماعءهن اکسیلاعت قحیدشا نوروک هدنساب ور |۲

 هدنس هلباغ» یرب ره كصاخما نالوا لوتم هلءامرف ےب یدشا بورب و

 راد الف هرک شخ نوجگارمیجنب دیعس الا ریدتا لتق م: هرکدرب |[
 | هلا بضع نم هللا ذوعت ردعشءالوا ص الخ ندناذع كلا زوتهو |

 رابدب د اهلا ٿ و٥ ماع هس هيس نرد ناسعط ند رڪ نع! لاس وب و)

 ىلع ماما رلیدتا تافو هد هنس ول یداهعق دهام كي ه دم هکنوعکنا

 نب رکب ولاو بسا نر دیعسو یک رب لا نب ةورعو يک نیسان
 ۱ را ی تقاعتم هدماش الام هد: کا نوک قرفو و ی ۲ نج.را دم ۶

 رد او لاحوب و یدلوا بارخ راتراع ق وچ ندناراع یدلوا عقاو

 ردندهاقو هرزوا |

 د ند هلط ریهاشهو كحاعحو تاک دلادبع نب دیلو ¢

 دڳ هلتکرب یساعد كز دلا دبع نب رع كراةساف جاقر #۳
 دک ا و رک د یرالاعت : هیارجراد نداد اع ¥

 | بواوالوزغءندنتراما هنیدم هیلع هلا هجر زب نعاادیصن رع هکر دلش

 : طظ le یدالماق لطیاهج رلد دنا تولک E لرانح لوا نعاجرب

 هدقارع لاق حاج و فا دیلی دلو یدلوا لامالامیواوط هلاروجو

 هلجوا هد صم هرق نالوا هر هډ نن دندو هد هکهدلاځو 5 هن دناععو

 روج اع اادخراب یا یدشا زب زعلا دع ی رع ردرالوغسم هعسو روج |)

 كرالاظ هناهجقاخ هاکناهنیی تبانع کر نس یدلوا ول٤ ندلطو |

 1 یسکداره هدرمع» كب رش هرقو هدقارع فس وان حجاج توش را

 رلب داوا صالخ ندن راد دع) ناه قاح تولوا توو هد نګ ا نوک زوئوا

 ږي طعم ا ید ناععو دلاخ و ۹۵ داوا لاله هد: لوا ید a لو

 فسوا ی جی هکر رد, | ( رلد داوا لور عم نكر راما هروم هن دم و

 هدر يعن وب هکندتنالاّوس بود اراص> اهنسا ی گم ر ر هدننوم ضم

 ا

 < اشداپ 3



 دک ۶ ۲٩۳

 ردیهراو لیادر رد موقت لیالد ردیآتلالد هتوف كنز ندرلهاشداب

 سم سس نیس س ےس

 جاعحر دقح هلوا نوف كال هر بولم هل بقل بیلک بب رد نع یب یدتیا م

 : یدتیا ملاط لوا (تبوگ تنا 0 دا مھم ردباک مه مب ىدا

 ۱ صا س مرد ا ناور همدع اع موم ندمد:؟ یسن نوعع> ارح |

 یر بج ندیعس لاط حاع>ل وڌو و رل دروان وب كە راعب لوایدتبا |

 حو ح) ردیفان» هل راک دد یدهردلوا ییدسوک یه هر صن ذک دردلوا ۱

 | كنەدلك ن ثراح امدقم هغرافیسانا كجا هکر دروطسم ,دبهذلا |

 | هکدروکب ولک هنئاق كن هغراف هداتفو رشهرب نراحیدبا هدنحاکن لاج |
 | قیلطد ییهغراف تعاسلوا ناه راهجروقب راشید هلا لالخ هغراف

 || مفاو یم ارکرب هکی رطاخ رکم ندنب هکیدلبا لاوس ندنا هخراف یدلیا |
 : ندماعطتاکید ماش>ا یب ید اثراحیدلو ا بلس هعیلطت شب هکیدل وا

 | هقلکایات كکیدشا ریخت لدهتفو حایص بويعا كاب ماشخا يکيراشيد
 | كجا ی هغراف هرکصن دنایدید مدتیا قیاطت نوهاناییس ردلیاد

 || هتسب یلفسا ج رع یداوا دلوتم جا هنوجو یدلبا ج وزتفسوب یردپ |
 : جا حو رل داد هلبعثم ییرید كلا یدیغو یواد كندععم نعد یدا |ا

 ۲ روصم هدننروصبببطرپ ناطیش هک راردنایدالا نس هم ك.ورمغو كنسانا |
 ٍناقبویازاغوب یعالغوار ات ی دلیا لعت نولوا 0

 1 رلیدروسهن زون كجا

 ۶۱ رلیدتا الط هن دن یناق تویازاغو یتویکرا یدتا ما نوک یسنراو :

 هدنکلکحوا كحاحو ی دما سوم كئسانا نوک ی درد تواوا عفان ٤

 كرذپذل ندککود ناق هو مد لصتمویدردبا هزرا و لی هاط ید ۱

 | هکردشمروتک هدنناک مات لئاوا لهسن هللادیعیدیارید ردقوب هنسنرپ |

 ۲ هرهنیفس ادتباو یدیا جاح>نالوا راوس هل بودیا ادیب لج ادعا |
 | یتمانكعضوم تب دضوط هلا كل ادت,او ىدا جاج ندا الط تفز |
 | راضحا هتسلحم هدودحاوههفدی هدنامزوب ادنباویدیا جاعح ندا شقن |

 || رهرفس لواو یدبا ردروتوا یشک یکیا ههرفسر و یدیا جا ندا |
 | ققو كعاعط ےب هکیدردا هقلخ و یدیا نون هلا نوک انوک عطا |[

 | ادتباویدارید كوا واربضاح هرکصن دقدغوطنوک نابهرداتفآ عولط |

 | هددک رعمو كنج ویدیاجاج نرب و هز اجےهرد كب هرکكيب هب یک
 هرمز یرلتروعو ررا ادتباو یدا لوا نروطوا هنن رزوار رس ادتبا |



 % ۶ :۲٩

S>هکم دروک هد خر ردنا باک فنصم) یدیآلوا ندا سوح ب  

 ینارطا لوایدراو هکلتفجرب لرهدبا رس بوعیج ندرهش حاعح نوکرب
Eلواقافتاو رداتعارذ صد“ هکدروک نکرداناعهاو  

 ا

 ندصمتلوا جاعح هداناوب یدرلب و ی دیه امروک یا صفت

 قسافر یدسا صع لوا ردیشک وایفیک هل جا هکیدتا لاوس

 یی دلواےک ےب نسیدتا جاعحردشکر اکبان رادرک دب رادغو رجافو |

 صح“ لوا مب جاعخیدنیا جاج نی زاب یدتیا صح“ لوانسهرولیب |
 یدتبا صع” لوا نب زاب یدتیا جاج نسمرولب نب نسا یدنیا

 هدایف زور یدرو- هکر دا وه ندزب نعلادبع ی رگ ) یدعد ۹

 هاديه هلوا وصوم هلا هبق لاعاو هذ لاعفا هک یهر تماره

 هجاعح ناو رم ی کكالأا دع هک. دشرا نا حعش کی ردا ییاش ماما

 ہدلاح یک دع“ رددول هسوک جھ یدال وا علطء هکیع كنسیدتسا

 مدوس> 51 دا جاعح یادد هروک هلب وس یا را.یع ۳

 یدتاجاصحنس هد هحرد هن تاس هزا طش نس هکیدتا لاوس کالا دبع

 نوکر هکر درلشمروتک هداور رولک ند هل اص م باب .دک دروک یتبناطیش ۱

 یسنرب كرلاوا هدسلکلوایدراو هنگ هر واع«نادب رب لب دلاخ حاعح

 ا یزوتوب جا یدلکصام ںی ورع جروب جوبیدنیا ہدلاخ ||
 ورع نب هک لک د یضصار کان نوصع> ادخ یدتیا بوراو هتاف كدلاخ |

 لوان و ندشب رو دیدانصو م ولغوا كنحاشم فیعت ن لوا صاع نا
 زود ندرلندبا تنسلو دانا قاش ورخ برش هک ردب کت هک سر

 حجاج هک ر د روط س۵ هدنانک مات ررداارئو )ردم ڈ٤ التو یک كب

 هب هع رک ت اود نس هک ادوس> ناکهلا یش لواو(ادوسح ناک هنایدعب نم

 ۱ هکر دلو كلذک و یداوا رفاک هلکع | تسل هدس>ح یناولسنوددنا مع

 ولو مدوقوا نارو هکیدتا مالعا توردنوک توت و هکللا لردع حاعح ۱

 نیشدصلاو نیبلانم هيلع هللا معنا نذلا كلوا ) هدمگیذش ربا هتآ ||

 گو #



 هک )40 »۶

 یوتکم لوا تالاادبع ملبا هداز ییطل ءاةلحلاو هکمدلید (ءادهخااو

 حاعح نوکر هکر دشهرونک هدرردلاربن هنو) ید د هللا هل او هدقدوفوا

 یسضمبردنا عفد هن ذهل ییلنوغروب هکیدتبالاّوس ندنرلبحاصهو دنک
 ی هسا ل وایدش | جاج ردیاعفد ماج رلیدتا یسضب و تأود رلب دا

 یهانوغرو هلکنا هدقدلوب یتاو نسهلوروب هدنسوزرا كنا هک هی ابلط
 یلام ۳ ی دتا نر ی دنک جاعح تب ورپ هکر دلقت ) نسهدیا هد

 یدشا لیکو ملوارداق هغلا ندنآیاملوا نی همروشود ه:ااكنهسع» لوا

 یدتا حاعح نسهیل وا رداق هغلا کلام ندنا نسهک هلوا ےک هداسیند

 لع كجا ج هک رار دا ) يكد ردأق هغلا یی اھ ن دساق» ییعل سل

 ردا هک مرکب زوب یددع كرلتالوا ل وتم هلل را دلا ی

 یربغ ندیویعلا مالع ییددع كرلتالوالوتقم هدنساننا هلنافم هليا كناو

 ن كاللا دبع یب یعرکبردلب شب یرکب یتراماتدم كحاعح نایب ہیک
 تدمویدیاهدنمانا كلل ادع ندیلو د شیو یدیاهدندنطاس ك ناو ره

 یدلوا توف حاج نوچ هک ردشلک هدتیاور ) یدیالبب تردییلا یرع
 یدشر اهکم ىلا یددعرانا رلبدّتسادع شیرلحو نالوا هدنادنز كنا

 كننادنزكناو یدیانداسن کس یرکو ندلاحر یکیزوتوا كن هلجلوا

 رانا شنوک و یدیا رغاب هنیراشاب كراسوبحم رومغیو راف یدیغوپ ینةس
 یدبا رعوط هن رژوا

 ٩ رونا وا ناب یھ ورين ثیفیک لدنقرع“ هلل دیه

 ءاروام داسم ن ةو هکیدیتلوا مود ر لاجال قب رطییع اناس

 امون یک دنق رع“ ندهلج ل وا بواوا سم مث تاح وتف هدرهشلا

 وا ردشعا وا لیصفت ب وئلوا رک ذلا صیصخ رداکد ی اخ ندشارغ

 یکاحرهثلا ءاروام نوح هک ردشمروت که دنګ رات یدنک یرونید *هفنح

 هرکصت دو دل وام هم بواک هب هب راس ماقم هلا دنتفرت اک مان لوصو نالوا

 تاسفللا وترپ هثب رس دنف رم هدعب ب ودیا طبضو حق ییاراض هتف

 2و 8 ج رهش لوا ی حد لرد ها هو هب وه اح لوا بولاص

 3 فر هبت ناههد نالوا 0۳ لو رس دری لوصو هد ار

 ید كردا 3 دا ه روا ی رهشول نسرملا تڻ دم 24 هکندردنوک



6 ۲۹1 

 0 ردشم روک هد ۵ 5 بک زب ارز نو هرم رک هلأ 5 وصعم

 بتقوررید هو کر ارز ردنالاب مع ےب هکردرړنوکربخ هاقھد بولد

 س هکمرولم اية نب یدتا ناعهد رد هثسانعم نالا هد رع ڈا

 یدالوا هلتلوهس دنقرعس رسل هک در وک هتد سد رداکد نالاب كما

 یرلقاءةرشکبا راف ودنص لو او یدلیااد راقودنص نودنارکف هلړحرپ

 راق ودنص لواو یناتع یراق قر ربو یتاقوف ی راقابق رر یدیاراو
 یراقا 5 یتاقوف كراقودنص لواوید لبا ناہنبرا ےل س٥ رمشنکیا هنر کا

 توردنوک دص اقر هنافهد نوردتا یعادن جوک سد یدبآ لقعم

 متبو مدلواولقک هنفرط نایلاتفج بودیا روهظ تمصعرب نوجا ےب
 AF" 3 ییرادععرپ ندرلنا ردراو ناوارف لامو هرفاو ءر رسا هد او

 ملسناکبیکع اما هدمکن داک هدرط و بولود هک هلط رشلوا نرتسا قعود

 رک یرلقو د:ص لوا هد بودا لود سعد نامعهد ندا

 راد دلش اب هک |لتق یرایدق رس رکشا نویجحهرمنط ندرلوودنص لسم

 یدحاق نا-عهد بورک هنکارهش هبنف سد رای دجآ ینیراومق راص>و

 یدل وا مالسالها ریهس» رها ءاروام میچ هکلب دنفرعس

 4 تاطاس تدم كلا و ره 8 ئاللا دمع ی دیاو ¢

 ڍڳ رونلوا ناب و رگذ یربخ راتاو ی رو #

 تواوا ت وذ دیا و هدنساوالا یدابج كنس هنس قلا ناسهط ندنرع

 ندناویدبآ لیزوعط قرفیرگ تدمویآ قلا لب روهطیهوکحنامز

 لضفا هک,دنا لوا یداقتعا كماش لهاو یدلاق دالوا زوط نوا
 یرلک دید هيما نب ععاج رے م هدماشارز یدادیلو هيمان ءافلخ |

 یاعت هللا لص ىهللا لوسر دهسو یدیشعا اش لوا یعدق دبعم |ا
 لوا یاصوا رمه هرس دولا تالو قبا عیسوت لوا لسو هسیلع 3

 یراموذج و یدبا راردب یر۱ بوب وق رهداخ هدر رهو یدشعاریعت
 ی راشاعم هجو كراناو یدیشع | نی.ع ناکم صوص2نودناادحندعلخ |

 رهنلا ءاروام دالب هدّتاود مابا كنا و ی و هد ندلا-لا تا

 هيا لاو یدلوا 3 وتفه لدهلا ومات لب اك راد و هجترا و ههلاغرفأل |ا



 هک $ ۲٩۷

 یک ماع كاد كن وکح مایا كا و یداراو لی هدانز هررا-۶عو

 نامش یراهرک اذمو تبحاصم كرلناو ىدا روصو هاذ حرطو هیئا

 تیحاصمكماخ هدننامز گاللادبع ننایلسو یدیاقاعتم هترا عواد

 یا و زا یلسا رز یدا ارے ھن ت حاکن و ماعط یراهلاکمو

 ۱ قالمسک ره هدّتفالخ ز نعلادع نرعو یداراو قىر ماع هر فیس

 :  ندنآرقو مدایق زامن تعکر رد نالق مک نود هراه-سوک ینبدلوا

 هیاعاط و نداسع باج ل وا نوح یدیا رد مدوفوا ءار ردق وش

 ندلفاونو تاعاط و ضلارف یرلءالک رکا د كقلخ ىدا صدرح

 كرلهاشداب حواو یئوم2* كنس هلک (ےھک ولم ند لع سالا) یدبا

 هکیدشود ه هعاد لوادیلو هک رردبا) یدلوا رهاظ هد امز یراتطاس

 لوزعم ینایلس یشادن رد کید-تا دهع لو هرکصاددنک كنردپ
 نايس هلق ضوفم هززءلادبع یبغوا یدنک یرعطخ مما لوا بودیا

 بلط سک هماش لنايلس ند هلهر هک دنحره ب ویل وا یضار اکا

 قلخ توود ما وادا هثقارطا یتانالودیلو سپ یدک نايا یدلبا

 نان رمعو تررص؛!بارایدلباتوعد دن كر رعلادبعو هنعلخ كلاس
 یتایلس دارا-هود توو جاعحو یدعا تیاحا هن وعد لوا دن مه

 یدم رس وک تباجا بودا ع اتما نايل رایدتا توعد و بلط

 نکا تک هدلوپ بولوا هج وتم هفرط نايلس تاذلاب دیلو تبقاع

 لوا هدف داوا یعوعسم كرلیماش رج ول نامه یدابا تباحاهعح توعد

 رلیدایا تعیب ںی دج هنایلس نوک

 ډک یشادنرق بودا سولج هتطاسدنسم تاکللادبع نب نایلس #۶

 ع روئاوا نا یکید ردنوڪ هنسارغلوبناتما ییوطسم و

 هدنحاصف تا بوئیح هر یدلبارارق هدايا تنطاس ما نوج

 یردارب ای وک یدا یشک لضافو بیدارپ ناهلو یدوفوا هبطخرب
 نب دنزب بولوا لوغشم هام تکلع هرگصذدنا یدیا یدض لدیاو

 ندنرلص وے لج كجا ویدلبا بص یاو دقا رع تالا یلهم

 عاونا یی رلیسننم عومحم كلا بور و نامرف هد ذعن تالیقع ینا لآ نالوا
 مسه دست هدتموکح یا دا لنا_علسو یدایقفبذعم هل ادع تدش

 كدیا و دنا لواو نوصکیدتبا لوق ییعلخ ندکلدهع یو كنا_یلس

 % ۲۸ ۶ ٭ عبار $



 هک ¥ ۲٩۸
 بستن تن نیس سس بس تسلط ا ےن

 بواوا:هرزوا تشخو فوخ ندناهلس نوهگیدتا عاسغسا نسامدتسا

 هو دنک ,دناصهو تغاا ع هاوس كب رع لام ءا مانالواهدناسار+

 دع ی نا- ياسر نوع ا لو یاو رانا یدلید ینو رلعا تعفاوم

 هوك ندنوک بودبا زاغآ هفلجا دب هستقو رددید ززا نایصع هکللا

 ه هب هر تشحوو عازل هدنراراو یدشزو هلاسارخ تکلع نایعا

 ندشتراماناسارخیب هبنق بودباداحاو ینافنایم هلج | مهاهکیدراو
 هدآ دشربا هب هنقربخ وب رل مدت ا بصذ بیو دوسان مک و هنر و حاخ

 تودنا هلا در میکو ید ردنوک مدآ هراصضحا كویکوب ورکا قادصت

 راوس هلا بوردنوک مدااکا ځد هءفدر هند یدمی> هرمذط ندنس هناخ
 مج ز یدتبا مک و یدبد نوسلک بونه هفګ هسدالکد رداو هغاوا

 رارکت هست یدرد ردقو مرد هفهراو توش هب هقګ هک رد هدازردغاوا

 دسر دنادا:عورارصا هدنعا تما جد هعفدورک | نوردنوکر لهدآ دعک و

 بونلح الس یدشرا هعک و رخو نوحو یدتامهحو د رک شاب

 ه تطاس كکللا دع ن نایلسوندنتراما كنیدنک و یدلوا راوس هتآ

 نوجو راب دراو هثارس كل هستق هلا هفن اطرب نالوا یصارو دوخ

 یرلهز المو صاوخ كلا یدش سرا هتسوګ دودح ییااط هجر د كز هتف

 كل هبيتفبولوا مفت ره هنتفرابغو راد تک هنفرط عیکو بوردنودزوب ندنآ

 رانا جد هبت تہقامرل دتا لاق یب یشکرب نو اندنراشادنرفو ندنرالغوا

 بوسک ی راشاب كنعاباو كن هدتق میک و سپ یدلوا هناور همدعءار هع
 (تب )ی دایق ضورعءیینوعصم كتب و بوردنوک هام کالا دع ن نا ياس

 نايل 4۶ ناروءهزا تسازمه نکیاو تسبیع # ندرب ناو شد یخه یاب
 و داتا ی نکیشلک هروهظندنانایصعردق وب,دک دروک نشا كن هدف

 كناحوتف نالوا رداص ندلا كن هدتف هدرهألا ءاروامو ناسارخ یدشا

 ردروطسمهدح راوتبتک )ر دک رک هسالوارداصندهسعل و می یرشع

 رایدروک هاک ان یدباراشهروتواهدنرزوا لو تعاجر ندنابناسغ,دقارع هک
 ندنآ «دنرهظ ینابناو هدنلا یساصع رواک صدر ندلو هلعات لعن
 ۱ مرواک ل دناسا رح هکر درب و باوج نس رواک ند هکر لیدتا لاوس

 e جو حس

 رل,در داوای ۵ تق نوک یکنودیدسا صح“ لوا رای د دراو لربخ هب ندنا سارح

: 



 یرککح هدیکدر ر نیسیدتا هراذاهدک دنا هدهاشم یربغت راتاهدنزهرشب |

 که شیک ھن راد هی رفا رسیدن | صتک+لواززاتیراب دتنارانارمسمرواب |

 درع ندلسیشاد رو ندارالواو بوراو هادم کاللادمع ن ناچ ہد نس ۱

 ۱ نعاضو د ينعم هدروصح نایلسیواک ندناج ابرذآ هد:قو لوا هسک مان

 دم السا لها ی هینیط:ط- بولو ا ناور هل هلا هل سم هت سا رغ مور هکیدلوا |

 مد E a هر مه اع تد رل یعورنو> راددلوا لوعسم ههر صاح ی رهش 1

 هعزوب راهور یدع او ھل هلي رطهلب> نویلا سد روک تال وا :

 هدماقم لوا هتیدلوا همسارسو رحت * هس بولوا ل دب هفعض یتوق ||

aaa 

 و >4 4

 كتعاجلوا صخک+لواو رلیداوا بگو رغم ندزو سود تءاج لوا

 تعاج لوا یدلوا ناور توت وس یزوس و صخ+یلوا ردکرک

 یتعاجج لوارمالارخ وراد الوب ناشا و مان ندنارا,دشود هنع كص لوا

 ےس کس نایسعط ندنرعهو)یوارلا لیع:دههلارلید رد وکه الو هیش رفا

 | هل سب یدیشلوا تو مو رهاشداپ هدتق ولوا هک و ملاح و هر ون د | صالحا
 یهاهرکشل هام هدقدراو نیش هرابد لو ! بولو ا ناور هفرط هینیط طو

 هرشط كل رهشوراب داراب ردنودا مج هرشکر اخذو تالغ سٍ یدلبا

 دین طط وو را دب ابربت و رشسنو دیا ادب لزاتمو هيدناو نراعهدنس

 سوم ند E مور" هرفک بويعا لود نیسه را داوا كجهر_ وراد

 1 ردو وب و ناکرس و در طالش 2 هکر لد ردنوک رخ هل ويلا هدر لو دا وا

 روا هدیامەد ندڙ رزوایرکشاوب بودا رب دن هل ر هدلاح ییدعتو

 ۱ ردقوب و یدلک توگحرگسا هنگ رذوا یاد رق كنهاشداب ماشوکر اشعو د

 نس«دازوا ید راع هاکرلن وب هکر دلوا نالوا لوععهو تلصمیدسعا

 ماعهاو دج هلحل !یبع سب را هلیب ای بواوا مولعم هرلنا كنکو ش كنسات

 هر راحت یوئا دلا هنس هلیح كل ویلا ہل سم نسکج هدب | مایق هب هر ا هل ارلتا بودا

 كمالسا لهاندنعوق و ل رماوب ویدلک یمس وم شق هلغ ها زوا یان

 : لاللاد,ه ن نایلس ار زیدلب اک بولود داش هر و یدل دیا تماّوا

 | هدانئاوب و هیغو د رانالسورک هکدع | حف یب هینیط طق هکیدشعا یکح
 رخ اک



 1 ۳.۰ ¥ و

 یوتکعود ن سهاک بول ود ورک ر زعلا دبعنب رع هلبا یرب> یت وذ كنا واس

 ںواک هل . رلدطو بول ود هم الت رانا سمر اسو ھا س٣ س د ؛ یداک هر هل س٥

 رلیذا وا K8 زا

 دک ناسارخو قارع هبلهملا نب دب رب كکالا دبع نناولس #
 + ضصیوهت ییطاس او رضقودفعو ل مامژ كني رل شال و *%

 4 روناوا ناب تاحو-: ناک ه روهظ نددبرب بودپا %

 هنن الو ناجرج صاعاا ن دعس تب ولر هدننامزیف الخ لا ۶ رمطح

 كم ال و لوا هدنرلددراو تب! رق هب.تحاوت كتالو لوا ب وح ل

 راشمر دود ورک یدیعسبوردنوک ملص لد راثد كم زو ک.ایسلاها

 ھ ندءالتسا لهالد دننامز تطاس ك ياسا هرکصذكناو یدا

 هک هدنامراواو یدیشهالوا هدنددص یرشس و ا كرادد لوا ها رو

 دنکف كن رلت الو ناتسریطو ناجرج بولوا هجوم هالو ناسارخ هیبتق

 ل رر ناردن زام ب وير و ندا و ید. دعسا ندا ندجاع>

 هتف ءانب کا یدیشعد لوا فلت رکشا نویلوا رمسم حد هکادابهرد ر |

 6 رهو یدہشم اع اضرعت هراجرج ںواک ندناو س هو هناسارح ۱

 ناعلس :Wr ربا رح ر هنس مدقم نداتفالخ لنایلس ندنناح وفك هتک

 نوچیدرلب وسینفیصوتو فب رعت كل هنق بودیاباطخ هبلهمنب دیزپ
 یاد یی قا رع هللهمی دی ز یدتناسولج هتطاس ر رس نایلس

 یل روما دقعو لح مامزیخد کتک لم ناسارخ هرکصذدقدنوط یازرا

 تالاعرمهت نوراو هم راد ند رع نکلم دی رب سد یدناصا ون کا

 یدیلکد روصعء یسهداز نانا هکر درس وک یعس هل ور هداناعر دیذربو

 ركشا یداوا لصاح غارف اکا ندنروما ةب وستو هیفرت كناسارخ نوح

 بویق بنا ھن رب یدال یلغوا هرکصندرک اسع عج بودیانامرف هنعج
 رابدلوا نوچ یدابا تع نع هندناج ناجرج هلهاوخ مزر هاسیسدنک |
 تر> ہدنرااراںواک وُشراق هرانا یک اح ناحرج توسل ربا هنتسالاوح 7

 رارف بولوا مرهم یرلفا او بااخ دن رب صالا هبا یدلواعفاو دب دش

 ج دیزب و ید ریک سایقیب لام هئلا رانا اس بودیا ریخسو د
 هناتسربط قاخ ناجرجو یدردنوک هنتاق نایلس یعانغ سج هلا هما |

AE EEE RCTS ESET RRA E ST SEE SEES, 

 ٭ بوراو #



۶ ۲۰۱ 

 یرالوب و یدرتسوک مایق هنس هعفادءو هئس هلن افم لدن ز بودا لیصح

 هد راد ل وا ندنرکسشا كدب زیات یدروی بودیا طبض یرادشب ردو
 دب زب بودا عج رکشاقوچیخد ریز ورمو رلپدست|لتق ینیرلقدلوب

 ی رلرصعد ندرلنآسرلد دعا دصق هراکواب یددردنوک هرلف ر طضب ۱

 هرکصن دنا رای دا املا هادص>ح عضومرب یزلنالوا فید)ا فیش بو دا لتق
 | لولم هدقدلوا یعوع-هیرلهلاحم رلیناحرج بوهیج ندنات-سربط د زب

 یکادتانالس«یو دا مردان دوال تک٤ لواو یداوا نورگو

 ۲ ررضرپ اکسس نا هح رکا یدتا ودنا توعد هنت واخ ق

 هکردو مدیما ردراو مداشعا هکعالساو تاد كنس نوجاما یدشربا

 راب داوایغاب ناحرج لها مالک لصح نس عوق ندا ییبثاج م السا لها

 رداق سپ رداکد تصعو لوقعم رنوکسوفقوت هدناسهق مزب و |
 سد هلا ۳ یزمقلارا مزب هلبا دیهسا بودیا یس هب" رم كغیدلوا

 هجرکآنب یدستا هلی رط تصصا بوراو هنناق دهسا هسعت لوا |[

 یکلاح حالص كن سن و ردتالو و مدلوءهو ام مب اما عال سون

 یدال ید اکسرل دتا لىكول هر ھل ا صم هلا د زب یب یرلکر كرابدوب و

 نس « دبا عاتسا هلا اضر عع“ یمتصت ےب هکر دلوا نالوا عفانو
 كعالسا لها هایش هدتفو وب هکر داوا مضرغ ندندیهم كلام دمو

 هس العا ۳ سس ةا کلا د ۶ ن ناعلس دی زب هکنس هیلوا رو رغم هنفعض ِ

 | حميد هک هلک رکشار هن دا دما كلا بب رق نعردش# | داد ةا نودا ضرع
 بعاتعو لوقعم هد )اک: دع“ هیلو ا یمواقم توق هلیارلنا كهاشداب رب |

 هرکصن دک داک یدادما لدی زب هکزپهدیا نایمرد مالک هکر دل وا

 هلب وش كح و یدتا دهسا ردررقم یمعا عانتماو ابا ند هطاصم |

 وا هلا یکگرد كم زول کلا ب ودنا رااقج اکسس دی زب هکر دفا 3

 كمردنب وس نشت آ هاتف نالوا لعت-ش بولک نس هدااح یکیدعشو

 نکل ر د ڪڪ كنددرو صالا سن یدا هک لوا نس رسا

 ن دءلهاوخ رمخ ر دعلهاوخ رخ اکس قحا مطرغ ن دهد دص وب م

 دهسا هکیدلب وس ردقاوا ندنالک ع وتوب ود رداکد هند یریغ

 مالغ زو ت ردو مهرد تك زوب ید هکید-تا لوبق تواوا هتف رف



 نایسلیط ررب هدنحا كراةبط لوا قبط رر ندشموک هدنشاب كمالغرهو

 بویح ندشالو دبه.سا دیزب بوليرو هده هد زب هعشررپ و |(

 ماکصسا هرزوا ح ورشم لاونم همنص د_ءاوق مان د ی لوا هدیک |

 بودیارب ره یی هیضق تیفیک و یدلک هلناقدب زی بوئود هرکصادک دریو ||
 دن زر رل هروتک بولا یی هلا صم لامان هکردنوک تعاجر یدتا

 ۱ ۳ ی دا ی اهلاتمم لام تواوت ریدتتشو زور |
 كل رابن احرج هرکصاد هطاصم ها ودنکو ی دتک بوئود هتفرط |ا

 هسرولوب رفظ هرلنا هکیدشهیانیءدب زب نوجا یرلکدتا مادقا هنایصع |

 بو د رو نمرکحد ها كراتا هک هديا لتف قلخ ردعلوا ندرلنا |ا

 یوجر كدیزپنوج هی ینکعا كنوالوا بودوکوا نوا ندنمرکد لوا ||
 یی ه-هلفرب عقاو هدیحاوت لوا یدشرا هن رل همس كرابزو رم یربخ |[

 دعلقلواو یدلوا لوغشم هب هرسصاح ندافع كرلنا دی زب رایدتا هاش |

 ثداوح تسددک هلب وش یدیادالب تباغب هلفلوا عفاو هدنرزوا كن هتشبرب |
 ر اکزور قراوط كس هک دنا مکح هلد وشو یدریشربا هسهاد كلا

 یدسیعوب یو ی مغ ندلورو یدنعرایوق نشاط رب كلا 0

 هک دنچ ره بویلکب نسوق لراصح لوا دیزب یرادسقم یآ ید ||

 یرفظو حح تروص یدرتسوک رلششوکو یعسو یدتابصذ راقیثجم ۱
 مای اجه ندنتاراب درب نوکر ات یدمروک رک هولج هددا رم ها

 یداراو یلکرب هدنناب كاجو یدلبارودیتفارطا كراص>لوا یفکرب |
 ر دیک یراکش رب هدنهاک رک غ اط نالوا هدن_سوشراه بلک لوا |
 راک-ث لوا بک لوا یدیا هدم س هر د كعاطلوا هعلق لوا هکیدروک :

 [ههو باکو راکش ید شود هن درآ كباک ید اه ںوشود هن درآ

 یدیا هد-ةلئامرواو قاجاغا تیاغب لوب لواو رلددربک هلوب هجا رب |
 هرلسح اما هل و یکیدنک ندنفوخ كءروتلو هات ود ورک یه

 ل ردبا ناشن ب وصا هراب رر ندنرءراب كنس هاو كنم راتسد |
 یداراو ینارشا هر ملو كءضوم لوا هکیدشرا دعضومرات یدردیک

 دیهعلق رکا یدشا هدب زب هدک داک ده اک رکشا بولو دورك اهه سپ

 ك دارلبد نره ی دتاد ز_ نسرر و هن اکب مسرزتسوک لوب راک ق رشم ٤

 عهر و مهر د كب نوا دز مرا مهرد كم ترد یدشا اھ مدر و

 چ یدید #



 < و
 ید هرکص رکا رک دعت ےھرد كب ترد الاع یدتا اھ یدید

 | یناژسم كناصه دب زب رولواق>ال هبهقاس فاطلا كسیاردبا ناسحا
 | ضوء لوا بو دیک هلبااصهرا زویترد هکیدروب ررقهویدتوط لوذیم
 رد قوب یعسو هب ین زو ترد تالوب لوا یدتا اه راءروک
 | یدیدروتوک هسٍا مزالرفنر دقت بودیایرابتخا بح اص#ل مما لوا یتا دز
 | رلیدسنک بودبا رابنخا رای شک رفت زویجوا ندننایم ہاسس اھ سب

 ود راص> رلبدقاب راشن | قوح هدهاک رکشل هک لواات یدرویب دز

 | یرکشا كدیز حایصاا ییع نوک یسنربارلیدلوا مهونم تداغب ندائهموب

 برقیج ندراصح نس هلج كن هعلق لاو رایدتبا هجو هغاط لوا
 | كد هحابص ۀحک لوا هل.ا یراروالد مالتسا اجهو یدزردیا هعفادم
 | هدنتفو یزاسرهظ ات بویلوا للاخ ندکفک ید نوک یسنراو بودیک
 | وع“ رلفاح رییکت زاوا رايد تا رعکت توش ربا هعضوم لوا
 | قیرات روعو دالوا كتعاج لوا دیز, رایدشرغاح ناما « دقدلوا
 لنت هعلق لواوراید2 الت هلاد اتع باب را یراد زو میدروب بودیارمسا

 : بودیا هج وت هنفر ط ناحر > هر عصن دک دعا رار هک اخ بوق ۳ رراود

 حد ارسسف و ارهق بو دنا بصن راق نحو رلددن وق هن راک ك | ره ش

 | بورونک هد راک قرخ كنمرک درب یژرپ سا یدرویب دیزیو رایدتا
 | هدنزب بورش كعا ندنعقد كنمرک د لواو رلیدازغوب ی نویق

 ید ر ويب دزو یدانا ح و رخ ندنس هدهع ینیع ات رابد ر دی

 یزو رد ندررسا راد دکد یرلحاغا راد لده هفاسء حجر شبا

 نانا عانغو ناوارف لاوءا ندت کام لواو رلیدتا باص هژراد لوا

 نالو هدارغ لوا هلب هلکذاو كد زب هشها فیاطاو هعتما ساافنو
 هضیف ناجرج كلام نوجو ىدرك هنن رالا كيرع ءارماو م یاسؤر

 یان همش نالوا یاو د بتاکد زز یدلوا لخاد هناعالها فرصت

 ندسنونغلاوما سنجودقن هد همان لوا بوزان همان حان یردو هیر
 نوتکم بت 6 هیلیا رر لیصفلا لع یک: درمک يلا نم را دعم هب

 یهدشوا رب رحم هرم ک لاوءا ر دقوالحاو الحا در و نيد

 هکاب بوی وا عفا هدزب قلوا مالعا هدب وکم هکلل| دبع ن نايل

 یدرو ؟هدنات ۳ : اهلا هيلع نیهارب قاد ا تارو رع اونا بیر سم

 ers ف ےس چ



 یو 1
 ناسو روت هد و a ليصقتلا لع یاوعا تک رب تویلوا دیدم

 1 بولوا رو ره و ظو طعم یدلوا لصاو هر یلس نوتکم نوح یدردتا

 ناسارخ هداناوبو یدلشاب هکعنا او دەم یدز هداداګو هدا اڪ

 کر اج رد هدنافط ما دز هکر دلک بو ھر هر ایلس ندنرب كن راکا

 دباو تواوا ا ندبوتکموب ناعلس هدیا ر اهطا یتنایغط ب رد نع

 ردررع۰ یسروا مد ندلالمت-2ا كش ف یدلوا رداو هنفربصت للام

 م دعم ندا نالعا ییایصع ےک دز هکردلوا یری دن كن هلاغو و

 لام نالوا ۷ ۳ بوراو نسرردنوک مدآ رب ندکس لها هل_ هل الع

 ۱۲ زین اب یه او هند و یی دلم دا بو دی رک
 ناسا نآرو نايس رواوافرطرب رطخ*هلناغ سپ غیا تعفاوماکا

 واوا لزا لجایاضق هاکان نکیاهدنرکف كمردنوک مدآ هدنز بودی |
 ی دا ملسد ه>اورالا ضاق ا كق

 + كز نعلادبء ن رو یاعو یاکللادبعی ناعلس *%

 ۷ ر ول وا ل اب یس ولج ۸و راد دن ¥

 یتافو كناو یدلبا تافو نایلس هد هنس یی زوقط ناسفط ندنرعه

 ی؛طلس تدم بولوا عقاو هدعضومرب مان قباد ندنلاسعا نی رمسنق

 ۵ وھکنا یدارا رد را ح اتم اکاو یردبا یآ و لب ییا

 یرلس وع نالوا ه دنادنز هلج ه دک دعا س ولج هت طاس رب مس

 ید ر دا یناک دنز هرز وا نسحا هجو هلفلخ ةماعو یدابا دازآ

 تاقافدا لجو یدلبا بصد هقیل> هش و دیک یزپ زەلادہع تکو

 رضاح هنس هزانج كن رب ندنرب اکا ماش نايا نوکر هکر دد هب رغ

 بولآ هضفرب ندقارط ناقیج ندندل یربق كنهزاثج لواو یدلوا

 | یسنریاو رد واوقف شوخ هلو ر دقارمطهرک اپ هلو ید تاو یدقوق

 رابخا *هلون ) را, دا د هدد ولھد لرد لوا جد نیاعش توه

 ر دوم ض م هکیدلب یداوا هتسخ ن ايس نوح هک را ر دبا |

 هلج هک و لاح یدلید قایق دهع یو نر ندنرالغوا فک شا

 ۱ یتنطاسرک | رایدتبا اکا یر
RARE 

 رصد دراو د رب دیا هدا س رص یدالوا
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 ۲ ی که و IRR سس جرج

 مهم و هک ر داوا بلاق لاعحا كوا ردا ضا وَ هریّذص لعطرب

 هنن رارطاخ شو وشتو هفرفت كمالسا لها بویاک ندنسهدهع كرمطخ

 هک رطاخ د مب هشیدناوب ردهدنرب زکی زوس یدتانا ول“ هلوایدّوم
 دواد رثیدتا رلتا رد دما دواد مولغوا كورد یدسا نال هن رواک

 یدیتا ناولس ر داکد مولعم یناعو تایح كناو رد هدمور كلام

 ندنیلسهرامخا رلیدتا هلداعوا هلج سرب د هن هدروجح رب رعلا دع ن رع

 دهع لو یرگ یدتا ناول رد هتعارا هللضفو عرورو زو ردیشکرب

 یضار یسلکود ات مدلیق یلو یدیزی مشادنرق هرکصادنا م دعا
 عسلی د-ه۶ لو کلا یو ارز رز هلو نیکو رهلوا دون سو

 كاللادبع نب ة٥ هدنامز لواو راهیغا دارقنااک | مراشادنرف رک داش

 یدروبب ن ايس هلکهروک نعسم یارو تاود باونو یدبا باغ
 هرکس صن دنا رلیدتا عج هدهضومر ین هيما فو راددزاب درس و رب ات

 نصر مان ناسیطا نب ءاجرو یدروا رهم هب هقئو لوا ناي
 یم“ أ هک تیا هرلناو تابا هقیب لآ مب و لا یدغاکوب بور و ها
 لال تیک ا نوحو نکیدنا تەنە شیک نالواروطسم هد هدیه وب

 هک ز راد رلید تا رلنا یدلبا ضرع هماشر اکا ر اسو ه هيما ینب

 ر دلوقعم ید تا اجر زبهدبا لع هجوم یرماو زر هروک یتشمولارما
 هرلنا ن یولسرلہ داوا رماح ها لزاعلس م اش قارشا نوح

 نالوا ر وطسم یعسا هد هدیعص مغلدزاب یدشا ب و دا ب ا طخ

 تو دنا لادا هرعا داناو ا مات ی یک تکی دا تعب هب هی
 كايا نوح ر دا نایا نب ءاجر راید سو ک تردابم هتعیابم
 بتولک او ع زب علا دسع ن رع رلیدتک بولاق قاخ ن د: لح

 دساد رویب هلاوح اکب یتتطاس ےھعوب نیشولا ریما نکا دعا

 رد قوب یغر هتموگح عنب نوسرویب وفع ندفبلکنوبیتب هکشسا اکا
 هباشفا ی رس كالم ولا مما توط رو دم نب مدتشا ن

 هدک دتا عاقسا یزوسو ندش باا لواو یکد رد او هفج | غا

 تالاادیعن ماه هرکطذ دنا ی دتک نوعلاو كان طف ندل زم ب

 نوع >ادخ مدشانیدتیاراسفتسا ندلاح تقیقح بواوا قالماکی

 ی رايق علطم ٣ نع رب چ هش سس كلا و ی نکا تاایخ همم وارا

 % 1 $ # عبار



 دو
 ندتفالختمعثوب یرالغو کاکللادبعرکاید تا بورواهنیلا ىنلا ماشه
 نالا نءاج رردکرک هساوا اک راد تو قوح فسلا ]) رولوا یا

 هرشط بوتروا ین زو كلا یدسا مارخ هام ملاع نایلس نوح هکردیا
 یتافو كنم ولارمم | هل و رک نیک رک اهلی وش مدا هراهداخ و مدیفح
 تناسع ناک ندارعا سب دل وا یولعم كنهسوک یه یسهعفاو
 دعس یب الخ هکر د هن رزواكنا یتامرف كنشم ولاربما مدت ابوراو هنئاق
 عمنع ۵ درم هلیماعاو یس كا قلخ نو> یس ۵ دنا عج هدعداح

 ریغصفب رشوعیضو هکر دش هروب نینم ولاربما مدتیا هرکصندنارلب دلوا

 سد را هد ات« هن رب رب نوګ ا هسک نالواروط میا هد هيڪ رک و

 2 رکصا دن رک دتا مادا هتعب هر زوا لاونموب رانالوا ه درعم هلج

 همان ده عو یداوا لصاو هلا دلا بر تجرراوج نم لارمما هکم دتا

 توص ماشه مدلک همان كرب نعلادبعنب رع نوچ و مدوقوا بوجآ
 كسلا ردادرغو دانعرکا مدا ی مرا رعب ندنعر ولن ی دشا هلاالعا

 بور واضر هتفالخ ر۶ هرورضاا ماشه سمر دا ادجندکندب یکشاب

 نایلسیک ردلقن) رابدرتسوک لاغتشا هنیفکت رمهح كلا ولس ہ رکصذدلا

 بوک ر ل هءاحبوخ یرلمز ال مرک ای درک را دماج فاکمو نولم كاللا د,عنا

 ی دیارب رام اعطرا وکشوخو 7 ذلو ی درواوا لادصو راهساک هنسلح

 قبغر مام هب رشولکاو ردندنناع رع كلا هما ضب هدب رعتبالو

 كن بودباناب رپ ییساشحا كنب زوقزوتوا نوکرب هکر اردا مکشداراو
 ناوخ هرکصادنا یدتیا لکا نسهلج كرلنا هلکعازوتوا رلیدرونک هنتاق
 بوب: ماعط هلبارلتا رایدروتواهثس هرفس هلیای رها سلاح راضح بواک

 ةدهعلا هکر در و طسم مدح راوتضص»د و ) یدب هدا ز نددس هلج نایلس

 ماعط لطر رزو هدنوک هللا یلطر قاع کاللادسعنب نايل یوا لا ییع

 یناک قواط یسا تباغپ هنکو اكنا هکبد رولوا عفاو قوج یدبارپ

 بویقوصو ی دیا زا لمح یلا هشرارح كياک لوا یدیا ررروتک
 ی دیارب بوئوط ینا هلا یکب ینعی هلینیتمآ ب ویم هدیاربص هل وا لدنعم
 نایدزد ینااکح هيم أب هدنساګ لدیش را نوراه نوکر ردا یيععا

 قواط یسا تیاغب مدتان یدشرا هکللا دبع ن نایلس زو نواوا

 | كن هیءانب ییععا یدتادیشرا نوراه یدبا رب توتوط هللا یکی: اک



E? 
 كن هیما ینب دیش رلا نورا ه هرک ص دلار دیا ییع اروا بوخ یی راتاداک> ||
 نایلسو ی د رس وک اکب ب ودرونک ندهن رخ یب رلس اما ینعل ین را دمج 1

 ی داراو قل واغا ی۶ل تموسدرتا ۳ دن راک, ی ا هو. تاکللادعنا 1

 كتم وسد نالوا هدرلک, وب عصا یایدت ا ںودنا ںاطخ اکب نوراه

 ہلکا ر_ رەت ییاکح لوا نس لدا هرزواهابنشاود ردکرک قلواه یبس

 بوروتک یب رب ندرب هبح لوا هرکصا دناردبا ی ع!یدلوا لد از ی ههبش

 ۳ دددراو هناوخ هدرا هڅک نولس هک ردراشمروتک هدتناور)رلبدرب و اکب

 یدارا رو هح وأ یشاكنا 1 ا: زرا مهللا ( ی راو.ط واوط هلا اولح :

 هنب رار دار هد زول مج ویدیا هاشداب لضافو رخ بحاصرب نایلسو ||
 مطل ےہ یدتا هز زعلادبعن, رع نوکر نایلسیدیا باغ هن ردب و |

 ةأايحو كله ها ال وا گالماده ( یدتنا ںائج لوا نیس رد A هدیوجح 4
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 یدلوا هبنتم بواکتقرهنایسندن اک وب ( باذ ع هلال وا ءنو تو»هناالوا

 د روئوانا و رک ذیسولج ەتموكحدنس» كزب ملادبعنرع ۶ ||
 راتایب رع هنکوا كز نعلادبعی رعرلبدلوا عراف ندنتفد لنایاس نوح |[

 نوساوا راوساکا هسرونکب یسغنق ره ندرلت اوب نینم ولا ریما بوکج ||

 بواواراوس هنت [یدنکس پ ردکر کب ندرانا مراوط لب یدتنارعرل,دید
 فی رشت هب هذ الخاراد رل دتا اکا ی دلوا هج وتم هل م ی دنک

 یلایعو لها كلا ياس ینعب كيوبا وبا ی د تبا لوا سکر ک قم رویب
 لایعولها كلايطسات وبدر دیاتباثک اکب مناشاک ےک ےب رارد هد هفالناراد
 هتد ارعیچ هعض وم رخ آر هل رات غرو عوط ی دنک یع ایشاو عابناو

 لوبناتسایدلوا نکع» هدتفالخر سسنوحو یدهروس لوزا هتفالخراد ||

 ینوعص یدزاب بوتکمرپ هکللادبع نذاس*نالوا لوغشم هنس هرصا

 لدع هک هلطرش لوا رلیدتبا تعیباکب هلابغرو ع وط ییلخ ماش هک وب
 قیفو ندلجو زع یادخن ويف مست هب وسلا لع یعانغو مدیادادو
 اکس همان وب هکنوح هل وا نورقم هنساضر كنا مل اعا مب هکمردااحر

 لوپ یرفوطاتنسهروتک ه رب یدابقناو تعاطا ط رش هل والصاو

 تاتجا ندنایصعو تلاع و هژواد ونش ندنس هعارع ق>و نس هل وب

 | هیلوا لطاپ هدب دنس لاتا نالوا رداص ندنس لدهنآوب نس هلا
xs oT 



 همت

{ra} 
 ۳ وک نالوا « دکب اکر بولاق ن ردن اکم كةيدلوا ۰ 78 یکیدعسو

 نايعا ی دشرپا هر هلس٥ بوتکع و نوح و نسهلک هفر طو هل ارل نامل س٥

 لوف یس هلج یدرب و ویفوا یونکم و : بودا عج هنا ییهابس

 راب دش ربا هره ربط نوحو راب دتا u جوک بودا ناتس 7

 لسمو راب دنک هن راطو یدئک یرب رهات یدر و نداهنهایس )سه

 هتف الخ فف وم هلاشن>او ماحدزاو مات لمجت نوک ینبدلوا لخادو

 هرزوا قیاس لاونمهش نوک یسنریا یدالوا نودا هل وخ داما یدراو ۱

 ی دا1 وا ف رشه هل. ویسد فرش هن یدروعزو او هع

 هتاودرد هلءالغرب کلا بودا لرت یاشنحاو هبلغلوا نوک ی وا

 نيا مولا ربما ه دنیحاصم ءاتثا یدشریا 4 اقالم تداعسات یداوا هج وتم |
 ی رلتج زرفس قیعو ضد رعو هل“ یا یدتااکاز نعلادبع ی رع

 تب وقت 2 رح وب ندنس نکا ديا باک را هکر رعد تب رغو

 ك راب» کس هے سادا وا رداص نوڪا لیصع نیل اعلا بری اضروند

 نی رعتاودتایهنم هکر دامن هب دخا رایب و نس یلاعت قحالاو نوساوا

 ےھرد لب یوا ن٥ا «صزور كنس رلى د ر دشر | هذعع» لزب ملا دع
 بواک نارک هه سس جا نم كانج لوا یعم و ردراو یرح ےطم 1

 هلک هس ینا ەط قلشوفا ن * ید و راب هکندردنوآ ربخاکا

 ر هددا بارت ها ناو نوک لوا دکیدروم زر :هدنالوان هل

 ی عطا تور و مدعم ناد هلج ی راداعط ی راک دتنا بار ندنافوصو

 یداک ۵2۵ دیس هسه ب واوا نوک یسن ربا نوجرآ هر» و « ه رکصی را دم اقت

 مات بوغیجا یتراق هکیدکح هتیحاصم ردقلوا یتا زب زعلادبع نر

 هلا اها ندسش رسم رلیدرونک ی رل شا ناغوصو كج ص مدع»

 یر هکیدتا لواش ردقلوا ندنرلشا ندناغ وصو كج رم لوا
 رلب دتا نايم رد ییهع وم عطا هرکصد دا یدالاقیلاح كجي ماعط

 ندذی ذلدیعطا بدیع هان یدنب از , نعاادنع ی رعیدءازوا لا هرلز ی

 عیش ماع تو وط عراق بور, وباوح یس نش نکا قوا نوعت

 رفن نوا ا دعقا زر ن ) هللا نام ( یدشار ع ی دید و وب لات

EE 

 یک



AAS 
 نوه س نسراب وط هب عو 5 ندماعط دز وعع ول ندا تیافک دف

 ت س

 قروف ندهالا لس یا ندردا ف رص مهرد كی نوکر ه رک طم

 ها رقف لام كک> هدبا فرص دبا وب هلتف ل خاد هتسورهزراف مس یکیدشک و

 یک كغب دزوی ہرکصن دع ر چک هعشاب و دن اج منبینامرف كننمولارما

 یدرپ و نذا هغ تل اق ندنساح هب همس ٥ب واوا ینصار ندنارعو یدیدمهدیا
 لورعن دنتلاما ناسارخ یلهم ن دب زی هدنتفالخءادتنا زب زعلادبعن رو
 یامت هلن اءاشناردک رک ه. .هاواناس كاک "هدز رب, رق نعهک هت ید ا

 دک هد هبط رخآ در نعلا دی رج $

 روداو انا یکیدتا حج یقلالخ هله وجو نسحا «

 یفالخلو نعلاد,عن رج ندننامز یموکح كنه واڪم ند هيما ین لولم

 بلاط ان لع ۵ درز وا را ریع 5 ان هدوجچلد در رخلک هْنسوو

 ۰ دهالساد الد هکیدراردیا را و ید رار دبا نعطو بس هب هم ع یلاعت هللا یر

 هک ردلقن را هیلب وس رازوسازسان هام تءالو ناثجلوا ځد ابطخ نالوا

 بس هبلاطیپانب ىلع بوقیچ هر هکیدرویب هيطخر هب واعم نوکرب
 ن ىلع یعنعاانا هب واهه ینا ما ) یدتا بوفیح هرم تیط> هدیا

 كياک فلصم نع فورا مقار هد هنههذر یدسشا لرعیبطخلواو
 ددر هب هیعاینب نایعار اکا هک یس رب ندّسابطا دوهب هکیدشربا هن رظذ

 رع یدوهب ببطلوا یدردیک رواک هماشلها معاشم سااح بودا |

 كرب رعاادع ن رع بوک ببط لوا یدیا رلّشلوا عج هدنسلح رع

 ترهاصءو تاصاومو یدتا رع یدنسا نوعس ودنک نب رق

 ببیط نسیدو هب رب هک ندنیدنسو زنا اسهر هکر دلکد نک« هلهجورپ
 یلهیدتا رتیدریو نون هبلاط یبا نی ع تب زق زکیاربمغیپب یدتیا
 رد هلبوا هکنوچ یدتیا بیطیدیاندب دج تلم یامظ ع بلاط یبا نا
 رضاح هدنسل# هدنناوج كلا زب نعلادبع نب رع سرد ا بس اکا نوک |ا

 یس هلج زکی ر و باوج ه یدوهیوب یدشیا بودنا باطخ هرانالوا



E هک ۳۱۰ ¥ 

 ج یربغ هکیدت |مکح بانج لوا سر رای دلاص یغاشا شاب تواواتکاس

 هیجآ رغآ هزوس نایلواقلال هدنعحبلاطیا ن ید نینمولاربما هه رب ||
 1 هع ن هللا دیع هد هندم یدتیا هک ردل وهم ند ز علا دبع ن رع |

 هکرلشهردشرا هنعس كناو مدیا لوغشم همواعلیصح هدنناق لدوعس |
 لوفشم هغد زالوا مدراو هنناق كنا نوکرب لوا ردنا بس هیلعنب ۰

 ىلاعنو هنا“ قح هکندتنا لاوس ن دنن یدلوا ع رافندزاس# نوجیدا :

 بضغ هرلنا تولو د هرکص دقدلوا یضار ندناوضرا ذع و ردب لها |[
 قحیع) یدعسرا ك رح وب مدنا یدلوا مولعء ند هن اکس یکی دلبا ل

 هکر دنوهن سب ی دتا لوا ردلکد م ولعم یکددتبا بضغ رانا كنيلامت

 رذع ن رار د العد راز وس بسانات ضد ندمس هدنناشكبلاطیانب 5

 وجرهالاعت قحو مدروا لا هتباناو هپ وت ءافمو "هورع تودناقاهاوخ 2

 ءاتنا زی علا دبع مرد, یدا هکر دب و  ندبانج لوا مهو م دتا
 اما یدردیات:عل هنع ىلا هت هللا ی طر ها ضذ رع ىلع نینولاریما هده.طخ

 ندمردب نوکرب یدررتسوک بارطضا بوشالود ید نکردبا بس
 رهاطتنک. ]نوع هدکناسل هدراتفو تاکید | بس هر ییع هکمدتالاّوس |

 a كبلاطیان, ىلع رکا لوغوایا یدتا مرد رولوا ۱
 و دال ها تو دنا ۳ یر ژالم مز ىسەلج مسن وس هرب هفاخ وب :

 تیلصءرزوسر کیدلی وسو را رکیدتیامزب وب یدیارراغب لب ھنتمدخ
 ن رع تف الخ تبون نوح هل اب و ردنوما اسد تظفاحو تفو |

 لوا بودا لر یعبقلوقلوا ندهبطخاتیدروب یدشربا هز نعااد,ع |[

 ساعد (ناعالا انوعسنیذلا اناوخالو اش رو هُس رب , كندلک :

 نع ییهنی و یبرقلایذ ءاتباو ناسحالاولدعاب رع اب هلانا) e أ
 تءاردو عضو هن رب 4 رکنلوق لوا یتسهء ر تئآ (رکتلاو ء| نیل ۱

 لهادا EERE RES لا ربحوب نوجو رلپدتا |
 راد داو ناسللا قلطم هدننتسح و اشو حدهكبانج لوا تواوا مالسا

 ډک ندناسارخ یلهمن درز كز رعلادبع ن رع ۷
 هرونا واناب ی ا د>ب ور دتا راضحا %

 نوح یدنارد رد رابخرانا تو دبا نعطیلهملآ اعاد زب ما ادیعی رع ۱
a 1لوا باهم ن دار یداوا ا هأب دوعس# دو>و كنا تو ال  

 )4 هدام روا ¥



 1 ۳۱۱ $ سفر تاتو
 ات سس سس تستی بس سس دن یر نت

 دا هرم هاد لوا هکندزا همارر اکا یدایسلاو ناسارخ هدنامزاوا ۱

 یدلخمیلغوا ودنک دی زب سپ نس هلک هفرطوب بودبا بص بان یلاورب
 هلععه رھن نوحیدلوا هحوتم هعاشو برع رابدیسودنک بول و هر

 زی لا دبعن رع بودیا دنب یا هج: و۰ نامر ف ی سلاو هرمصب یدشربا
 یدابا ذخا نوعا یرالام ناریطو ناحرح یا رع یدردنوک هنتاق

 یدیشهلوارکذ هدن ونکم تاک لملاد عنب نایلس لیصفت كن هیطقوب و

 هدنصوصخ رالاموپ هکردمولعم هثشمولا رمعا یدتا هدناوج دی زب

 ق ودو لاک هننبحو ليم اکب كناو ی دیفوب یس هشاضم اکب كنايس
 یدروب رعمدناقرصیرالاملوا بواوارورغم اکاهلغلوا مداععاو

 نانلا ندا الو ناجرج هکیدرویب و راودتباسبح هدننادنز بلح ید زیات
 یروما كرل زا سم ن هدلاح یی دعو ردیقح كرنا سو ردلامقوج لام

 رک د رداو هکعا لر” یتسهبااطء كرالام لوا سد میحاص كسهدهعء ۱

 هتموجح كرادد لوا رگیدلوا لوزع» ندشراما ناسارخ درب نوح ||
 ماش داع هدقد راو هناسارخ حارج ید ردنوک یهللا دبع ن حارج

 یدتا ب واوا زارفارمس هلتفالخ طاسد لیبعو یدلوا هجوتم هنفرط

 هددازن و قرت امویفامو هنایلاع كناسحاو تفطاعرنا كنس نیتءولارمما اب

 ید رب هکیدر و باوجر ۶ ردسو , هدیادنز مردب مع ن هک ردب باس ۰ نکیا

 ME E هکم دن | سوی ی ۱

 یدلوا هرشط ندنفالخ سلح بول وسراباوج لوعع دلم عا ےل

 هناوصقد رط ولس نالغواو یدشا هدّسیع كلا زب نملادنعی رع

 یدلبا تافو دلخت نوک لوا نامه ییامذ هلا مای و ردکر نیش ندناباب

 زاع هن رزوا كلا بولوا مصاح هنسهزانج لدا زب علا دنعنب رع

 لدل یلغواو هناوا جارخا ندنادز دز هکیدروب نذاو یدلف

 صا لوا دیزب سپ هلوا سوبحت هرکصتدا هدبا مایق هنعا رهیسهب عت

 نوچویدلواسو هدنادنز ځد تب ور بوغیج ندنادنز هصبجوء |
 كن رارف كناو یدلیا رارفندنادنزدب رب یداواهتسخ زب عااد عن رع

 نی دیزپ هلا دی ز نوګا صوصخ لیذلا لی وطرب هکیدیا لوا یب
 اکاد كالا ددعن دب زب و یدیشعا روهطتشحور هدئسارا تللادبع |ا

 مرواوا نو اقا ندلهملآ و نوکر کا هکر :دارد 1

 ۶ ےس سسس 3 a 2 موسس فو سر ومس بسم سس بس ج حس س سر سورس وہ سس مو سم حبس



> ۲۱۳ $ 
 سم سس ع_________ سم

 بلهمنب دب ز,یدلوا راتفرک هئوم ضم ز زعلا دبع نب رع نوجو
 ردولعاسولج ۵-:هاعم یا دی زن دن ال هسروا وا نو رگرکا هکی درو

 هک رار ديا دیلوا نکم یرا دت كنا هک هلو رو دص مکح ر اکب ندنآ كشى و

 ید زاب نوتکم ۳ هزب ملا ددع نا رج هر صا دنرا ق ندنادنز دز

 كنایدیلوا داهعارب هنغجهلوا هدنایح كنم ولارعما رکا هک و ینوع+

 كالا دبع نب دب زر نوچ هکهدفروفاما مدارک هناتسب ةضور ندننادنز
 هرلنابسم نوح نونکمون هديا لاله هرزوا هوجو بعصا ب هلوا یاو

 یتابحدعت هساا هاوخ دن هرلنا ےل سم دز رک | اادخ رایدحا رانا یدشرر |

 ا یادم نا

e 
 4 رو وانا یرلکدت | توعد هتعس هنیدالوا كنا $

 ن ىلع ن هقنح د نب هللا دس.ء مساهولا هدنسهتس زو ندنرع

 عارف ب ولوا یسلجو سینا كکللادبع ن نایلس هدعشمد بلاط یا

 رب دن و تح اصذو لع كم اھ وبا مک ياس نکا زرروج" راکزوز الاب

 رهز هب ودنکم ئاهوبا یدیشعر و رهز اک ابودیا هشيدنا ندتتسایکو

 هسابع ن هللادبع نب یلعنب د ییانموب بودیا ساسحا ینکیدلرب و
 بصم هکر دشعر ا هتک هدا تب لها هکیدسشا بو دیا رب رقت

 رود نو ردک رک هسشدرا هکندلوكنس تواوالئاز ند هيما نب تئطاس

 تر راو> هرکصت دنا ب ولیق عاطم ی دج هنس هعیش یدنک مشاهوبا

 بولوب خ وسر هدننطاب كنیلعن دج نعموڊ سپ یدیش# هنیلاعلا
 هلی رلغاتعباک ا بوراو هاتمدخ كنایرلیطء» ندنس هعیش كعشاهوباو
 هب ودنک قلخ بوردنوکر الوسرو راهدآ هناسارخو یارعیبع ن دڅ
 رع هدلاسو و یدلوا لوغشم هنوعد افخالا هجو یلیع هتعب هندالواو

 ندندودح ناتسدنهنوردنوک هنسارغ ناتسدنه یی هل سز نعلا دبع نا

 بولک هعالسا ناتسدنه  ولمو یدنلوا رستو محف راتب الو ضوب
 هن راتبد یکلوا هش هدنننطاس مایا كکللا دبع نب ماشه هرکصتدنا

 رابد جا ع وجر

  بذوش ندجراوخ هلیاز لا دبع ن رع
 | 4 روئاوا ناب لاوحا نالوا ی راح كالايه «

 ٭ بزوش #



CORR 2 ۱ 

 ی رگ هکیدنا یک 7 ند رتبه ۳ هسوک ی راک دید ب د وش

 لوا نوحو ی دابا حورخ هللا رفت نا او ر رعلا دع

 یا او هفوک ند ط یدک یداوا راد ريخ ند دیصقوب تاج |

 هدیدروهاوان ادولقاع کوب ینوعضم یدردن وک بوتکمر هناجر ادع نالوا

 || هک هلطرلواامانسهدا نییعت هنعفد كجراوخ ندیاروهظ یب یٹکر ||

 هيلو لو قلارخو ترمّومرب هنلاو>ا كراو هءلوا فات ه دقلارارلف اس۶ 3

 هن رزوحراوخ هلبارا كس کیا یلګ هللا دبع ن رب رج نجرادبعسد
 2 قن وعدم كن وتکم كز دعا دع ر۴ هکید-تا تصعوو یدردنوک د

 دنس یا ءابحاو نیس ند بضع كحورخ كس را هک هردلب هب دوش

 ,دلاصکت دوش نسلکد یواوقحا ندس هراکو لس ھوا نوګا نیلسرلا

 لهاو اس دنس هسا هد رع اج مزن ق> رک | هدا هذح اھو هرطانم هلکنس لک :

 یلم طر دک كنسالاو رتسوک تعلاتم هر بوداتقفاوم ده السا

 ففاو هنن وعم كنب وتکم كمالسا دقیلح بذدوشنوح لهروتک هنن 3

 یدردنوک ها هسوک حاقرپ هر وضح كارب نعلادنعن رعندرکشد یب

 والخ ناتس[یزالوسر كذوش نوحر ! هیلنا م رطانمو ةد اء هاک زا ۳

 | یدتا هرلنا ندنزوپ اتع رعرلبدلیف لصاح سوباسد قرش توشرا

 1 نک اکشندنس م رپ رلب دنیا در یک رادو هد رغول

 لوا ید كرل يلاوو كرالماعو نسردا دادو لدع«اناعر کاو زرد ووي

 هدزرم أ ارا كد هم راما ررعادادب وروح هد. بود اول. قب رط 1

 | دبعنب رعرلاق فالخ جمیههدقلارا كسدارروب لوبق ین رکا یدلاق زوسرپ

 : كولم نسهکزروب هروک رلیدتبا رلناردزوس هل و دم هنزوسوا یدتا "رب نعلا

 سبلدتالج هد او اط یرالماع لوا بو د |تفلاخم هلا عر ک اك هیما ینب ٤

 تل الط ارا هيما قبول ءنالواتالس او كوا تبادههار كلاس نسر کا

 هلرسهک دنحر هیدّتار علف اربت ندرادآ تو دن | تنها هراناهسداندتاوعو |!

 قحار ز ررد "رمش ااطخ هدصوصخ وب نکلردلک داد ر در خ1: زکبولطم

 ۳۹ اع مهار اد دیج نآ رگارب زیدعا روم« هلو قدر لوسر یلاعاو هاه |

 ۰ ك اف یا-صءن مو ىا اب 0 نده السا

 1 ا el E هعارج لهاو( میحو روذغ
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 ردب ر د كفو الخ هکنوعرف ر د-ثاوا ضرف هلتاور یو هلن | یو

 هک دلت لها کن سد رد-ُثهالوا تباث کل هل هدسعح كناو

 لودر رل دتا حراوخ عهد: تا هڪ یدیارلیفزاع کو راراتوطجروارلز ۱ ۴

 یاعتقحو یدانانوءد هدیح ون یدابع سو هيلع لات هللا یلیص هللا 2

 یدشا رزعلا دبع ی رع یدلیا سهاهرارفا « هراهنسا یکیدروتک نددنأاح

 تامرح بک رم هکلپرلر دعد نوا لع هلل و كهللا لوسرزر لود ۳۹

 ند هيما نب نیت ومل ا رم اان ی د تبا صاع رایدتنالط هنن راسغنی دنک بولوا 0
 "رب نعاا د. فک ليف دود ره یعاکحا كتع اج لواو لوا را مب :

 رای دیک د هسخ وب رلیدبایهرزوا ق>رعو رکب وپا هکیدتبا لاوس ندرلیجر اځ
 قداطم هتتسو تاک یرالع كرل؛او راد دیا هو لح یکیارلثا رلیدتا حراوح

 بودیا هب راحت هلربقنالف رکبوبا هک "رمسم روارپ مس یدتارعیدیا
 تاطخ ن رع نوحو ی دادا رسا ین ایعو دالواو لو یلاجز كرلتا

 ھنن رات کمو ثب رلذطو ند رار سا لرل اں واوا یضار هبه دذ یدلواهغیلخ

 "لرکب وبا رع یک كغیدرو رد هل وا لب راب دتا ج راوخ ید ردنوک
 لاوس ندرانا "ررعلا دبع ن رج رایدید ردشعا کج هنفالخ كنکح

 ندنر رانا رس نوا یراتفلاخ نائلوا رک ذ کنهفیلخ یکیا لوا هکیدتا
 سپ یدتارع قدالوا قو رتیدشا رلنا یمرکیدلوا راز بودا یریت

 ۹1 ترو نالوا یف اع كف بهذعو ینالخ لز شور یدنک نوع

 بانج لواو رلیدتبا توکسبواوا مرلم ح راوخ "رس ردیا فیلکناکب
 مانرگشب هدنرلم | كحراوخاما یدلبامارلا ید هلهجو رخأرب یرلنا

 رانا سهو هرلنالس هکیشک رب نیسرروس هل نونعولا مهاابیدتا هسوکرب
 هرگصتدیدنک و هیاا 3 لدع و کاحو یاو هنلاوما

 هرات الشم كل هني لوا هک هدا هلاوح هب هسک ر یتراماو تانا حا
 یاکودینک ندا 1۷ ایدتا " ۲ رعلادیعیب وک هل کج هدیاروجو ظ

 یروما كرلزاپسم نوه س دیدار کشد رواواش سا طخ هدناق قلخ

 هکن | دوحوانیس ردنآهلاو> هکللا دبع ن زا رگ دک دا یی و

 هسالواه رزواباوصنوناق یس هلماعم« رلنا ۶ لد ار هکنبرولم اش

 ی دشا بو: اشا هغالعا هدک دتا دا یژوس ول "رب عام ن رعردک ر ۲

 کت روس لوا یددد ا 1 هدیاب ۱ و تلهمنوک جوااکب

 ۱ و



 نر

 لالاعذاو لا وا كنسو نسلد اعماما نسه ؛دلوا مولعهاسیعل هر

 هلرم اهدا یدک: زا وسرلوارعو ردباوصو قدص قباطهو قفاوء |

 یهیضق وب هیما ق یدیدگیدنا فوود كد هنوک ح وا ںودلاد لم هرهب

 رخآر نایلوا ند رانك داش و هک رلب دشود همش و بو دنا عاعسا

 یدر ورهز هائج لوا اترلب دنا رها هنس هب راج مرج ال هدنادهع لو یص مس

 هنر رامودق كل رالوسر ندیک هماش بذوشو يلج رب رج ندج هدفرطوب |[

 نالوا یسلاو هذ ی رخ یوف كنامز هد هاخ ه کا نکا رظتنء ۴

EE دتا 

| ۰ 
 یدعت |

 « رب رج نب دم جد نجرادبع سد ی دش را هنععس لراج رادبع
 یدددتسا كح هلحراو> توژاب توقف

 هک روت و انا لاوحانالواقلعت اک او ینافول رب زعاادبعنب رع

 هنس هطاعم كض محو ربدتب کا یدلوا هتسخ ر رعاادبعن رعنوح
 حس یعال وق یسافش كع رم رکاهللاو یدتارع ردکر ک قفل و دیقن

 ه دنبجر یسهنسرب زوب ون زج احح“ یمعالوق مسلم ینغی داوا هدکشا |[
 ی روند ةف نحوبا قفالخ تدمكنا یدشربا روغ تل١ تجرراوج |

 ی دال زوفط زوتوا یر تدمو یدیایآ یکیاولیب کیا هاوق
 یدداںاط> ن رگ نٍ ماع ت ماع مایعات ا كلا ردرل شع د جد قرذو

 هدنهاکنه یا وفط نوکر هکنوصکنا ی دیارلرب د ما هاج لواو
 یتا ناقآندنزوب یماناویدلواح ور یز ود كرام بود تآ یز ود كلا |
 مصاعما یدنشلک هننا كرانازب نعلا دبع یسایاب هدانا لوا یدردنا كاب |[
 راکتمدخرب هکژوک نوروک یو صدم ون یدتنا ہل دصق تمالم ہر زعاادیع 0

 یدتیارب هعلادبع هدنا ظفح یا ندعباقو یاش ما كلوا نیست انو |ا
 فرش ردکر کر هسید حشا اکا هکر د-مشکرب دنزرفوب كولوا شوماخ ِ

 یدلوا نیم هلی رش دوجو لر تفالخ رب رس ن وچو ردهیءا ی |
 كنا ید ردرو ورک ۳ رل دلا ږاط ندعلح كن هما ینا هکیدروج

 دادرتسا یی راق دلا قحالب تکموفیدنک نینءواریما اب رلیدتبا یصاوخ |
 یدتارع نسمز اروق ندعبداوا هدیحر یرارطاخ كرلنا نسروبهدا ۱

 | یداربد "رکا فو هدر + وا رمخ تب مراقرو ندتهایق زورن

 یدرروطوا هئ رزوا نیهزو یدردنا لاظم در هدنرانوگ ناوئد اءادو :

 || هرزواطا سب و رتیدنا ساملاو ماراقوجنوه-روطوا هرزوا طا داكا |[
FE FERRERS 777۳ ت چچ 
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 دیفءرایدروک هید ر دکر ک تبیهرپ نیطالس ردینروص تبیهقهروطوا
 یدردبا فاک:دششره مدعم ندزالوا دقلخ و رعلا دع ن رعیدالوا

 دبع تش ی هحوکتمو یی المم و لاوما یدنک ی دلوا همیلخ نوح

 هقافو رعف هلع! رکا یدتا هنا ایعو ید ردنوک لا تس لا وءا ككا

 | هدنقره مری ریو روتسد هرس الاو اهذ "رکے سر دبا تشاهد هرزوا :
 | هغا اغآ ءدک دن-ثبا یزوسوب یلایعو لها رع 'رکیدیک "رک هسرلید |[
 زا كالادبعندلسم نوک برلیدید زر اراتخایکتفراقم كئسرب و رایداشاب |
 ۲ یکاکوک یکیدسک هدنکا كیانج لوا بوراو هتناق لر ملا دبع نب رع |

 "لب رعاادبعنیرعهک مطا یس ریش بوراو هعرح هلبس* یدروک یلریک ۱
 | لوا نوح شخلرمک یکلموک كدتمولا را یدشا کا یدا یسهج وکنم ۱

 | للوب یکطعوک ن راب یدتنا همطاف نیس نمر دیک کالءوک شو هبانج
 | لاح ییکلموک كبانج لوا نوک یسنربا هاسم اهر دیک تالءوک شو و |
 ۱ کلمو كن دفرلح یدتا در هما یس: كع روک هرزوا قل اس :

 زدقو یکلهوک یرمغندکلموک رب كنای دنا بو دا نیع همط اف كدام وب نوت

 : تس یر هنسن ییبدلوا حاتح كنلایع لهاو كندنک ندلاقثاو باونا ۱

 ۲ هنموقنا رع كرام نج بوراتیح جاو لوا ندننک او زال ندنالا
 ددعندالا تب نوح ایر: رهكنک ولم هيما نب هکر ارد او یدیدمرمذات وا

 ّ هرب رحلاد ع نب رگ تفالخ تب ونوح یدیاراررب و تآ ردق نال نيم

 | لوا یدتسیایفلع كني راتآ هصاخ ندبانجلوا بولک روخآمعیدش ربا |[
 | بوتاصیرلنآ هعاشلوا ردیاتیافک اکب مرطاقیکاوا مب یدنیا بانج ا

 | هک ر دروط سم هدح راوتبتک ) یدید تیا ےل بت هلالا تب نیما نب رلاھب
 ن رع نکل یدنا صوص ه یون سدوم ترض>ح هک ایل ارو

 یدرردا فرصت هنالوصح كنا هیمانب لولم كدهننامز زب نرعا ادبع

 هارهز هطاف دالوایتاتسلخ لوا یدشربا هیانج لوا تفالخ تب و
 هک ردل وفنم ند روت نایفسیدایف لسمو ص وص اهنعیلاع هللا یر

 | زب زعلادبعن رعو ییءو ناو رعو رکب وبا رایدبایشک رفت شب افلخ
 | ن رع امادلع ن نیسح تن همطاف هکر دراشهرونک هدتناور ) یداا

 هدنایح تاثحلوا را هکیدن | راد بودا شلاتسو حدم یز نعااد ع

 تباورندرقاب مامایدزالوا مقاو جاشحاهب هسک رب نوا مزب یدیالوا

 < زردا $
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 هيما یب ورونو رادند للاصد مهر هدنسارا كموقره یدتاهک ر اردا

 ناویع ن كلا دبع تش هرطاف ردز نعاادس,ع نی رگ ۶ یکرکب كنءوق

 رلهژاسغ هک دروک مدراو هاو رب رعلاد ءع نرع مجوز هه رب ردا

 ندزاغرقا تولوا ناور هنلافصو هنزوب رابه یا كن رزوک كرابم و

 باس هتد رو تورە ول و ردتلاح هن و مدال س ندنا ه صد دنعا 5

 Sg ردع وادهعم هدام ارج نماش یدسا تور و ںاوج ردن

 کو بب رغو مواظهو هتسخو رسوصو جا هدلاعفارطا هکمرهدنا

 تزرع ڻر طح دن وک تعایق هکعرواس نیه و ردوو رل يشكر ةف لايعلا

 نداوح هکمراقروق ندنا ردکرک هسشا لاوسندش نلاوحا كا راتا

 تودآ حر مدع ىد وڪکنا د-یلوا لوبع» مردم بواوا رجاع

 هن رالءاع یدک زر نعلا دبع ن رع هکر درلشهرونک هد-تاور ) مرلغا

 کمو زرعم«یمالعالهایاءدو ها “نح هکن دیا رد توزات توت

 دلا ىد” ردشعا ربع و راوخ هلا ]دم هر -> مد لها ك و ہ9 |

 ے اص م یرلنا بویلتف یلاو هدنروما ل راناتسم یتمذ لها هکر دکرک
 كناضس تام ندنرال دو ندنرللا هك س ةي | یاد هاو لامعتسا ر لسم

 هکز قالخا كورلا دص ن رعهیعا رودصهثسار ردع لاا

 تاودو ناز هتسش اد هکرد هد هبترمر یس هی رم قاصواو

 هدمافهو مرج الو رد نحاع ندنرب رتو ر رك كلا ناهد هتسس

 یدنلوا راصتفا هلا رادعموب

 دج هدم وکح دنس تکللا دبع نی كز ¢

 دڳ رونلوا ناب یلاوحا راسو ییددلوا نکم #۴

 ااع رکا لَ رعلا دہع ی ۶ یداوا £ هدتهوکح تنه هلن ر دوج

 كد, زو یدلبالاطباو ااا یغوح کس ھن ےس موسر بودیا لّرع |

 کالج و یدبا یتق كّمحراخ تدوش نداروهط هدام وکح ءاد تا

 هنععس لرد ا ء نالوایسالاو هذ وک یرمخ یو لرع هکر داو ا

 مر رجال هدیک هتمدخ دی رب بورتب یی شا كحرا وخ هکیدلید هدک دشرپ 1

 هس وک تعراسء + > كيدوش هکندردنوک ردح + ییعلا ر رج ی درع

 هکدردنوک رح ها هست رب کا بدوش س یوا هک درج

 ه تم دح كز علا دسع ید رکو زادت تلس هلی وب هدر راعو كنح
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 تعا هدعو فاخوب یدیشهلوا دعو هود ول خلک رع راوسر نلب ردنوک ۱

 مکح هزب ندیشک ندبا نیبءت هکءفد كس یز هکیدر و باوج دم رد

 هدو داوا یعوع- كحراوخ رج وب رب هدیآ كج هلکتس هک دنیڈب را

 ندماق لوا "و نعاا دبعن رع ید خاص درم لوا الاغ هکر لدتا

 طرح شدآ ردذتعا لاح توروک یرادن هر راع ېد رلناو ردا

 رارف ب واوا مره یا یادشف را مظع جز هد بواوا لعتشم

 ند نوحو رلب دوو "اد هب هفوک بو دیا بیقعآ یرازا ح راوخ راددت ا

 هلب راوض كب کیا نوا ناب> نب ےک یدشربا «دی رب یز ی ازھدآ لرب رج |[
 یالم a زکشا ح راوخ تواک مع یدردنوک هنس هلباعم لرلر>راخ 3

 < ن هد د رب هرکص) دن ایدردود زو ند هکر عم هرکصذدقدلوا

 ندرایسب رفورک داوا یدابا ناور هنس هللاقء كرلنا هلباهمشک تعاججرب |
 ی دردنوک هنن رح ج راوخ هکر کشاره هرکصادنا ی داوا لوتقم هرکص |[

 هر هذ وک تاللا دع نب ة۶ مالا هرقاعراد دود ورک بولوا مزه: مو نولغم |

 فالیلق ةم ذر لوا هليا را دما راوسرفن ك نوای یشوحو دیعس بواک ||
 یدنک یدلوا هک! ندنکح هلک كدیعس تذوشنوحیدابالاسرا هالتف |

 ندنسهث ره ناکعا تعواقم هلبارلنا رس هجرکا رکشاوب یدغبا هثنارا |
 اء رب ره ار ز نسهیمچ لا ندششوکو یس هکردک رک اما رد,دابز

 قافلا هلکنا باعا كيذوشو ردترخآ رخذو ردنداه-ش زد یب ولطء |
 لواو رایدتا هلج هنن ركشا دیعسو راددرمق نفالغ كن رتعلق بودنا |[

 مره یر کشا لدیعس هکیدلاو زآ تودنالوتء«یرا 2۳1 وحید ۱

 راعو یدا هنهاس یدنک بو دنا هشددنا ندنح+ وت كد زب دیعس هوا

 رارف ندنرلکوا كل هلیلق هقاط نیلو هکل ,دنا لیگ هت هسومانو ||
 هلج جد تبوترب هرژوا یعاعحا تایهیرکشا دەس مرجال زدنا

 رفظ هرزوا ج راوخ تبقاع بواوا لوتقم راهسیک هج ندنیفرط رلیدتا |
 یداوا ی طذءلاتق *هرنات بولوا لوتقم هلیعاا بذوشو رایدلوب |

 + س واج هتموکح دنسم تاللا دع نی دن زب ¢

 چ یس ارجام نالو اعقاو هل بابل هم نب دی زب بودا ۶
 دک ر وئلوا نا یرلقدلوا لوتفم كلهم لاو #۴

< 

 ۱ چ نالوا #*
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 بله«ن دز هکو ب وعدم یدردنوک بوتکم هتاطرا ن یدعنالوا
 سدح ینعابتاو یی رلشادنرق كنا هک ر دکر ک ردشجاق ندننادنز بلح
 هرژوا رذح ندنر طم كرلناو نسهروتک هن ر یطاتحا طدارش بودیا

 یب>و لضقفم ی رلشادنرف كدی رب هب وم ما یدع س نس لوا

 یک اح هفوکو یدلبا سبح هدنادنز ب وتوط ینب رالغوا راس كبل ههو
 هلیارادرمس کیا نوھ کما هظذاعیرالوب هلب ما كدب زب دا دبع نالوا
 هسرواوا هج وتم ههرصب بله ٥ن دز: رکآ هکبدردنوکر کشا لواو کیا
 یدع نوګا دوصعموب نامو ز هلیف طو.ط«بوتوطییاو را هدا مع

 | دح هدانناوب و هقیچ هرشط ندهرصب هکیداوا رومآ«یخدتاطرانا |
 كرلناو راد دتا هحو هنفرط هرص) بوش واق هد زب یشادنرف باهه نا ۱

 || رایدشربا هیهرمصب یشاحتیب بوک ینارکیب رکشا ناناواییعت هنب رزوا
 | یب رللااط عو شد بو دیا لوز هنسهناخیدنک هدهرصببلهمنب دیزب |

 ندنررکشل تاطرای یدعو رایدعا عابنااک |قاخ قوح هلک | هداشک
 تب هداز ندیشردکیاو ی یدتا توا اطعمهردرشکیا ةرفتره

 نوج رادداب وس را ٤4ط هد اب ول ارش و یک د رداق هک عا یر هلالا

 || مخ هناطران یدع تواوارهظتسم هلهرک و دوج تزنک بهمن دی زب ||

 بوقیح ندرهشو نان تیاقالطا ندسح یع راشادنرق مب کید ردنوک

 ۱ لاتفو كنج “داما فرط یا هدک دعا لوک سلم كل زی یدععهدنک ۱

 هب هرامالا مصق بولوا مرهنم یرکشا كن دع هرکصند و راحو راپ داوا
 | رلو دعب> دنءاط رصد بول وقرلنادریهامس كد رب و یدا وا نصح

 بودیا نامرف هنسب> كلا باهم نیا رایدروتک هلا یئاطرا نب یدعو
 | را سبح نس ن, یدعش كدیلوا شی اقالطایمع راردارب مب رکا یدتا
 یریاکا رکا كراد لوا یدلوا یلوتسم هند الو هرمصب د زب نوجو مدیا
 هدنسانئالاوحاوب و راد تک هب هف وکی سضعب و هماشیسضء!بودارارف

 بواک هلج قاخ یدلب نامرف هنراطعسا كنعلخ هرمصب بله ء ن ا نوکر

 توعد هللا لوشر ٹذسو ههألا تاک یزرس ىدا هرلنا رلد ذاوا عمنع

 هلا رلرماش ۲ هدناداهج روا ماش ها هل هکمرب روس مر هكیا

 لوارلتا ارز ردعارو لضفاندکعا هب را هلا لیدو 13 راک هب را

 || نیتمولا مع اورلددتا لق هلغاب رازو هلفاراوخ نسح ماما هکر ار
۳۳۳ 

 دم و

 DES حس سم



۴ ۲۲۰ 
 تست سن تک ی تا ستاد ما تن سنوات توس ف

 فیح كرلنا لوسر دالواو راردا بس ید الاحو راد تا بس هر لع

 یلاثم ا كلوب بلهمنانوحو رلیدج اق هناتسدنهو هاتسکرت ندنرابدءاو |[

 نسحو كالام ی ساا ن سصن یدک هتس هناخ بودا ما ایک

 یکنود هک رددب رب لوا نا ۳ بوروط هد روس یرصد ۱

 نوک وب و یدیارردنوک هلاو ره یتب بوسک یب راشاب كرلنا-سم نوک |
 عل ب ویلغا هنجوا كحاغارب یساب 11 0 ب ودنا تغلاخ هرلنا |

 مردبا توعد هوس ر تاسو | دح تاک یر هکر دنا د :

 رگ هکتن زکیدیا دن بوئوط یا رک هسردبا لع هل دحو نآرف نم ۱

 هلوا نکاس هتف راغات یک یکیدشا دن یوتوط یا ری زعلا د
 ار نامه بو: .1واتفتلم اما ریدردشرا ههم ی در یزوسو

 یدک ب وود هقیلخ هث رپ هد هرب یاو رم یئادنرف هدا

 یسادرف رخآو یدلوا ناور بوعیح ندرهش هلا رب ی هتسارآرب :

 هللا ركشا رادقهرپ مدقم نددنک هلیالالاتبب و هحل سا ىكلملا دبع اإ

 یعوعسم فاکلملا دبع نب د زب رربخوب نوچو یدردنوک هتدناج طساو |
 لسم یشادنرق بو دیا لاغتشا هرکشا رمسهجو بیتر ی داوا |[
 نییعت هنعفد كيلهم نا هلا رک شا دیزا ندنالایب كير یکللادبع نا |ا
 ناوخا یدلوا رادربخ ن دنراهجوت كرانا باهم نیا نوجو یدرویب |

 هندناح سراف هلا رب بش رادعمو رلد دتسا رانا یدلنا تروشم هلیعاتا و

 كرابد لوا هک ردیسانو لوفعم كيداوا نیش هئاسارخ نودنا هحوت |

 كنس یلوصحو عالف كایحاوت لوا بو دیا عا تا اکس یسلاها |
 دکلنک درداق اکا نب نارا یا یدتا بلهم نبا رواوا دک فرصت |

 یدتا باهم ن بابح معان هدلیج هلق یماوت اک یک س وق

 هکر دن وکر کٹا هر هفو ڪڪ هکم دشءد کس ن هدککیدتا رغ ی هرصل |

 هک ردد ادع لوا دیار, ,ع راهراقیح توروس ند ہدلب لوا یدیج ا دبع ۱

 رفن شب طب یدالوا رداق هکلک هنج هلباقم مزب هلارکشا ِ
 كدلوا شع | ریل نوردنوک ر X3 هر هذوک هدنامز لوار کاتدا ی

 .دلاهک:دعش یدرازع هدیا تراسجو تأرج هلبو هزع رزوا مزب لا اش
 رسو ط.ص لالو هز رح بور دنوک هام س هک ردلوا ج دربدر |

 ا اف خوار راز دو ها ۳ ا کشا ا نس هدا ۰
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 | قلخ لصوم هلاعالو زيدا اجلا ةتبالو هر رجالاو بولطلا وهف |
 | نددادما اکس رلنا رددت س هلج كرلهاوخ ربخ كنس یسلاها زاوهاو

 : قد ره یرکشاو هکر داکد لوععع یدتا باهءن دز رزالوا لات

 زیهوقیلا دریاب یدنک سیضعب بوردنوک هرابدرخآ یسضعب بودیا
 ںود:ا لک وت هراکدرک تاانع هکر دلوا نالوا بسام هز هدلاح یکددعش

 | ندتع نعود یا تروش٥ هبایفعا هک دنح رهو ر هيلع لب هدکنح راماش

 یدک بودا شل ملقم یلهم ی هللا د.ع و یدالوا دیعم رلد ابا عمه

 تارق ن ولک هلس# ن د:فرط م اشو یداوا ناور ےیہعع كلا جد |

 | یدعالوزت هنلباقم بلهم نب دیز بو ییوص بوروق رمسج هرزوا |ا
 یراصر کالا دع 5 "اسم یدتا سما و | دوو هرم اش بله«ناو

 تداعب إسم هکی دل, وس نوڪکنا یژوسوورداکدهداز ندا ردهک رکج

 | هدللون سابعندز و یدارریدرفصادارجاک | هلغلوارغالو یراص
 یدارر د لاص ءدان رداعاکا ندلحا یتییداوا لوک تاع#:یرازوک

 ِ هکمرلرد یدتا بو دا عج شولو یهابس باهم ندزب هداشاوو

 راهدنآ نوک رس هرژوا ماش هات هلا هدنرک ها سكب یکانوا مسا در ف

 ردا ۵ رارزوا كارلا بورو هلا راروالد قاب هدو دل وا حاسصیحد رپ :

 ادخ باک قلخو نس یدتا عديم" ز هدا ششوکو یسرد رعد داوا

 رلددتا تعیاکس هلطرلواخد رلنا تودا توعد هر اهطصمتئسو ۲

 یاس ور زدطدار اش كعا لاح هلا هل حور ھ هکر ربد قلخ یدعم 1

 هدک درد رلدوسو رعوط ع دع” تودا یا دص یا ید یر ندهاس

 ۱ تنسوادخ باک هيمان هک ز سد ءر د| قل دص زس یدتا باه ء ند زب

 || تیر وندم السا نید فید و ندب رفورکمراتاو رار د الع هللا نط صم |ا
 ۲ ردرلذماعا تو هع.9درب ندا یندالوا كهالالوسرو ند هک تاب ۳

 | نس ناسمه ردنا هنیرزوا كموق هلج هدهءدخورکم رفصا موو
 | نایعاكبلمم ن دز نک وق ورلبا نمدقدهجودجو نکرد کلاس دمت

 | لکوک هب هللا ھم باهم نا نکل و رلبد- | منم ندنکر حوب نا یهابس

 1 ے٥ ی دارا شرابس هڪدم و بسح یرلشادنرق ی هرس دم و ?as تولد 1

 1 لذه شاخ لوصو هر یدک ےل ج یفرط عاص كنها ید |

 || وبورلیداک هشورخو سوج ارح رگشلیکیا بود: اهلاوح هرفژ |!

 < ${ 5 4 مار
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 یرسج بودا قارحا ین: را هیس كرم سج یرلفدروق رلیماش هدانا |

 قی راک دنا سفن نیطوت هنوكرلنا بوروک یلاحوب رابرمص و رای دابا بیرت
 یدتا نورسوک مدق تاب بله مند زب رلیدتا رارو ندهک رەھ بولی

 هکنج یدنک تاذلابنوک لواومهروک یتیرازوب رانا یخ درب هکمرا ودسا

 هاس*نوتیح ہرشط ندفصو یدردلواقاخقوح ندرلماش بوربک

 تر وشم هدناب و هلا 6 راب رەھ یدنک هلیس ید وف واه اديم یالا دع |

 مس رروک لوقعم هل یدوقوا هنادی» نب باهه نب د زب ی دتا بودیا
 بیعو راع بج وم كماعا لاتا هت و۰ یدتا یسد ر ندا ڪا

 تک رحیدیاررآ هناسهب هداوا یدتشلا یزو-و نوح هاس+ردلکد

 رايدر داوا یببح كشادنرق ید |هدب زز بولک ص حر هدانناوویدا-ْعا

 کا هر در ونا ندصاوخ یدک هدتفو لوا یداوا دم یصع كدن رب

 لهاات زبهدیک هطساو توئود و ریک هکردلوا رب دن رممالا ا یدتا

 | ندفارطارباسو هلو ا قطع هرعرکشل مزب هثب بولوا عج بوروک یر هرص)
 کی هکیدرب و تاوج یدید ز هلوا دعتتسم هیرح بو دیا عج رگشایچد

 اکا ید هدما وو ید لصفا ندیلعن نیسحن فوخه ندرلنو

 برح "درگ ان هرکصادنایرو ورلباخدتس هسداراو كنار ج رکا مر دیا ادتفا

 طوطخ هک هلیوش ی دلوب عاغنرا تیاغ هنتف رابغ نواوب لاستشا
 نکع قلوا راکرد هن هرصان توقو یداسلاق یذوقن هک اخ كنيعاهش

 لوتء«یعدیعهو دخیرلشادنرفدب زب یدلوا یقاصاوه نوح یدااوا

 دد زب ىلكلا سابع ن لعت ن وج رددایربط ر رج ن دج یدروک

 تکفاوم ےک اکب ندزسس ی دتا هرلیءاش یدلبا هدهاشم سەب را

 اکا هفئاط رب ندتدالجلها ز هرات روق ندنکنج لدی زب قلخوبات هک رددا

 دن سه رب ن دنمداصت كرلئاو رلیدلا هنانر وا یدیزب ب ودیا تعفاوء

 دز یدلوا ناخش راہ نوحو راددهروک یلرربرب هک دقاق رابغ

 ندنتاهح تال شلوالوتتم دیزراددروکر وتان هد هکر هم نا دیم لس هلدا

 یدلیا رادجنز ےک ینس ہکرلیدتیا لاّوس ندنا یدیا ناب قهررب هدش دب
 یدنبا ح ورم ل وا نب هکو دالدا تراشا هدنزب هلغمالوا رداو هماکت

 کا نایعا كلددزبو مدرداوان یا هك دتلا تراسا هر ودنک و

 هل هد وک یرلنا هلتسءورلودلوا ریکتس دوریسا هدر دعت دکب رلبشکر فلز میح وا

 دم یدردنوک #
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 ییرلنوب كرلنا هللا یتامرذةاکالادبع ی دد زن یسلاو هفوک یدردنوک

 نامرفنوحا ییالطا كرارمسا لوا هرکصت دنرالتف كتعا-ج لوا ورلیدروا |[

 كنها مس ماش نوح یداک بوتکم ند لسا( طخ هئسالا و هذوک یدلک 0

 هدهسعب یربخ یییدلوا لوتقم دب زب بولوا یلوتسم هثیرکشل رصب ||
 ددودنک كدب زب یردیات ی دنا صا یدشرپا هی هیوا یلعوا كدیزب

 هرمصب امدقم یر كرالوتعم لواو رلیدتا لتف یررسا يکیدتا ماست |[

 دع ییغوا كن دع ید یسدرو یدیا تاطران یدع نالوا یسلاو |

 هبواعمیا رلیدتا هدقدٌلوا رھا هن رالف رارمسا لوا هک دنح ره یددا

 دیدم رلیدروک هیدرلوا لصاح مفناکس ندلتف یزیو شلوا لوتءملردب ۱

 یدتا هج و هن هرب هرکصادلتف یراربسا لوا هبوامو یداتاوا |

 نب لطفم یشادنرق دز بولوا عج هدعالو ل وا بلمم لآ ع وچو |
 هکر ابدلوا مزاعاکا بودا بیرت راهیفعو رلیدتیا قافتا هتراما كباهم |[

 دتس هعلد كد دزالا دیج ن عادو مه رکصخدناو رهدیک هام رک ندنلویاب رد |

 ی هاف لواویدبا ندنعایشاوعاپا كد زب عادو رومو توراو

 ندم رالغوا مب هلدسح صفا هکیدیشرب و ني اک او یدیشمرو اکا |

 تاج رلنا تور ولود هب هملق هسردبا ال ااکس یسبرب ندعافلعتو |ا
 كهلسه یربخ كل مم لآ هدهرمصدنوحو هیهرتسوکر بصق هدنس هظف او ۱

 نییعن هنرزوا كرلنا هلبا رکشلرغآرب یبیعک روتن لاله یدشربا هنعس

 ندارالواورایدتک هنامرک نورک هژهدیقس بودیشا یربخ ورانا یدابا |

 لوی هبلهم لآ بویاسمق مکح یتسوقراص> عادو رابدراو هعادوتهءلف |
 رایماش. اکا هدنراکدتوا لوزن هتسهرمشط كن هعاق رهرا؛لواو یدعرو |[

 یرالغوا كيلهمو كدبزب یداوالدتشم برح شنآبولک هتترزواكرلتا |ا

 ن, لاهم و یدیزب ن هبواعمو یناورمو كلا دبعو یدازو لضم
 هل ییهبشع ن و رعو یتدالوا كيلهم نب ةصیقو یلهنب تعا
 عشا نی د و یری شا كالام ن منها را ن نا-عع ورلد دتا لس

 یل رلش ا ل رال وتعم و رلب دنا رسا قلعو ا كلم ناسک

 كيلهءو رایدردنوک هناق هطس+ هدر نج هلبا ربا عومحت بو .ک |
 لو | هلیسء نوح یدبا هل هللا رز مسا لوا تروع رفن زود ندناادهناخ ||

 نانز كيباهم اب تم نیک ن هکد دا ی دروآ یر رب سا
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 سر ۰ رول یر یدتا ی ړکح ےللادم ل 1 =< مدیآمب نلافطاو

 هه رد كب زول یافطاو ناز لواهل ول ی رب یی كريمات مرولآ دهه رد

 1 دع !بلط ندنای رول رم علبم مای دناص هحا رح

 ٭ یلو یکللادبعنبماشهلدب زر ۶
 هعروثاوا ناسیافو هرکصن لک دتادهع

 ۱ یسا دنرفو یی لسم یشاد رقود:ک كالا د-.عند زب وا :

 : ی دیشم ردنوک هنکنج كيلهم ت دی ز ی ديل و نب سابع ییغوا

 | ینا رع یلاها هکیدتبا ضرع هدیزپ سابع ن.دمیچ هرفسلوا زونهرلا |
 | هسردا روهط هژاوارب ود ی دت اتاقو نینم ولاریمارد رراکهورادع

 9 عفاو یالتخاو فال هدنرارا و دزراب نغددلوا مک دهعیلو :

 ط رغ ندزوسو EL .دو هب لوا ن کی یرادن كنا هک هوا ثداح هاتر

 و یے سم یدا یسلوا دهعیلو لر زعلادبع یشادنر کت

 7 هرکصادت بنبنمولا ا لاو ندد ز هدنولخرپ تواوا ما ملطم

 ۰ دب ز ردیم كااغوا كشا دن رد هس ول رديه رس ادنرق دهع تدالو

 د4۶ لو ییاشه نوڪ س د یدتا ےل سهر دکعسا دن رق هدر وناوج :

 | كنم یدت السم و ی وا یدیلوا مرالغوار | یدتادب زب نسرء |

 | تعيب قلخ هما مدو هکردلوا ںاوص رد رمغص لفط زونه گالغوا |

 || « رززا لاو ا و هکتار
 زو ندنرعها ی داوا لوغثم هل مشعو شع ناک اکدن زز تودیارارق ۱

 هدش الو ندرا هکر دیالوایتوم بس كناو یداباتافو هدنس هدس شل |8

 مو زوا بودیک هلاتس رد رب نوکر, یداراو یس هب راج ه و رب |[

 ی راهناد نی لوا ده راجیدارااهشناح كەي راج وا نم راهناد ۱

 ۲ هن زاغو كنه راجلوا یس» رب لر هنادلوا هاکان ی دما راتوط هلا ی نغا |
 نفد یتیم لوا هتفهرب دیر و ی داوا اله یورو-کوارفاو بور وط ||

 | ی رلمزالم ید ردیا رهح و تب و حاقر هدنوکر ه بوم ردا |
 هرکصاد هنفهر سد رلیدبد ردکدقیالیذا هګ و هتيم بو دبا تال م اکا

 ندنربف كلي راج لواد رب راه تا نفد ییهب راج بور و تصخر

 یراذعههتفھر ویداک هشار مس وکلا ہدلاھ داوا لا خو فست

LNتواوا۵ تب ۳ ل دم و ا ید ۵ درل وک لواو ید وس  

 ٭ تافو #



> ۰ 3 
 یدبانوکجاقر و لدب یکبا تعوکح نامزو لیب ق رقیرع تدمیدتاتافو

 : رو صو ۹ دتا س واح دنطاس رب رس نکا 3 ا د جوا ق رگ ماسه ِ

 ی یسانااما ی دیشفوق روص۰ یکتا كنا یرد را دق دغوط ماسه 3

 بودا تعباتم هنس هحوکنم ید تاللادبع هرخ الاب یدیاردماشهاک |
 هدم رشط هد تفویلوف كس ردارب ماشه هک رداعت یداوا یصارهعسالوا

 ۲ تولک هعشهد ه رک فوت حوا یدنشباییب , ريخ یتوق كنب ردار یدیا |

 1 ورگو ی دتا سواح ۵ طاش ا 0 راس تا ہور و سچ هن ف 8

 نیدااخ بص هم كلا بوددا لرع ندلاسا رخو نيا a e نا

 | ندب رصهدناسارختمالو هدنسهنس قاازو ویدرب و هبیرشعلا هللا دبع |

 : یداوارهء لاو یرح قفاعںولوا عهاوعارت هدن-ارا عظعهورک یکیا

 ۵ ره ی ورگ هک دیس نت مو یدلوالوّدعم ق رهن ندفرطيکباو

 ید ماا لرع ییادلاخ زونهو ی ددا او٥ درادلوا ندنفرط

 هاتف لوا هاب یرایسن رس و
 یدردنوک نوجا عد ی ا

 قوح و یدلبا ِ فهن ا لوا هادا ھاو یس ب وراو رص

 ن( سم ںودیا س سار یا ر ۱ BEE با هاو تور وا ین هرذس۶# يک 7

 بودی ا رع ام ۱ ر دعس لسم هدلاسول و ( یدردنو ها

 ۱ E لوارا اےس ی رصد تودبا كج ن ı 4, دارا ناشر 1

 زر ی یا لوا نوح < و ی دسوکر کر ۳ 1

 | لوان ردپاداب ز وبا ی دتا ادا یم RT زەللاتد

 نافع ن ناععن دلو ن هللادبع ندیعس هکم دنا ماره هلماشه هدرفس

 | یدتنا تب ودیا امد رم دماشه هدم الک ءان او ی دلک هژابعما یا

 روح یانعموب یخدنسرکا راردبا بس هبارتوبا هم یلخ و نينه ول ارم ایا

 ههالا تسر یدتا بواک نارکزوسوب دعا رداکد درعا كسداردیا

 ههر ط مب نب زو بو دبا ضار ءان داو اراک هک چ بس ا هک عاح

 | یمیدلیپ هدیابلوایخدن یدلشاب هک ا لاوس ندح كسانءو یدردنود

 لاقت اراه دنس هرشا یدارروک ییب هک هاک ره دوس ۵ رکصخ ناو مدلپ و

 نب دلاخ ن تالل ادع ن ماشههدنس هنسز و ةطز وب ند رو یدرواوارهاط



 هک ۳۲۱ ¥

 یدعیالرعندنتهوکح نیقارعو ناسارخ یدسا یشادنرفو یهللا دبع

 لعاکتوریصت EKS 3 ر 4ب رع ءا يا نی کن دی !لوا رع باسو :

 یب راعیب و لاعصو ید.مروا ا دو رلتا نوا هد یگیدتا ۱

 ی دیاند هلجلوارایسنرمصذو ید دعا سبح ی راتاو یدیشعاشارت
 ی درب و ههالادعن س رشا یتاسارخ تەو ٠ ددل رع ی راتاو

 ید ارار د لماک اک اندنهج یلضذ لاک ید ا|یشک لضافور بحر سرشاو

 هللاذجر یرمصب نسح نالوا نامزلها یادتعم هدنس هتسنوازوب و |[

 کن مسندجحشویدیالیب ناسکس یتایح نده کا ی دا تافو هيلع 1

 ی دابا تافو هدهنس لوا ځد لوا یدضو یرظن هدا ور رع ع

 ناسفط رعاش قدزرفهد هنس وا مهو ی ا E ی رعتدمو

 هک رد راد م روتک ه دتباور ) یدعاعادو هب یناف لاع بورمک هنشاب رب

 هل وش هدیاوخ ی دتا بوراو هنتاق ن رس ند څح صترب هدمانا لوا ||
 8 راک كد اغا لواو یدل وق هج اغار بونا شوقر ندکو ک هک مد روک ۱

 یوم كنالعاب وروب ی دا بولوار صم ن رس نام یدیب مالا

 ینیدنکر یدتہاںوراو هن اف نرس یا صدر ۱ هناسد |ا

 یرببعآ یدعا لوا شب رالبف قوج هدنراردااب یکیا رههکمدروک هداب ور |

 رولوا توف هدنادنزورردبا سوح هلببس نویدو ضورق 5 ب یک لوا ۱
 هدٌنس هعذاو كص“ لوا هکر لید ردش را هم كن رس ن اهر کصددنا ۱

 هللانا) یدتدا نی رس نا لددانس یک دروک شع لققوح هدنراردلاب ۱

 ض رفونرد مهردكزوئوا هداتمد كن مس نا ساک نوار هلو

 هدنادنزورلیدر دنيا سبح ی ریس نبا هل | یعاق مکح یرلن ادیدوشلوا عج
 ندانفا ءاصءرکصا دفداواتوف هدنادز نا رس ندج یداوا توف |

 كالا دبعن ماه هدنس هنسر نوازوب ویدابا ادا نب راځ د كلا یشک

 ییاجرادبعنادنج هن ر بودا لز ء ند راما قارعو ناسارخ یس رشا

 هک یلهابلا دلاخ نب دادش هکیدالوا یلزع ببس كناو یدلبا بصا

 ندناهدشناق كللادبعن ماه ی دا یسپ رب كنب راب رفع تطاس هاکراب |ا

 هک دالوایج وم كنذبداوا بصذم دنج هی ریكناو یدلبا تیاکش |ا
 هدهدن ندرک تعق ی ذ ر ریکح ما یسهح وکم كماشه دنج

 هجا ك هاست در ده وب ی دیارک د هنحارخ کلم 1 هکر دک تر و ۱

 هک قفاو» #



$¥ ۳۲۷ > 
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 یدرب و لب یر ید e ندارد نج نیغلوا ققاوم

 هک ندو دا وا دو عش هدنسه راع لر ك هللادبع نح ارج 3%

 د ورگن دیعسهلباییأام رف تاک دبع نی ماشههردص %

 دڳ روناوا ناب یکیدق |ناشدرپ و مرهم یکارتا بولک یشر جلا 6

ن دنسلاها كرابدلوا بوراو هال و زرخ هللادبع ن حارجنوح
 

 هدک دنود ورک هر ااب رذآ تودنارتساو تراغو لتق ی رده قوح

 ندرلنآهد راع ا = بوردنوکر بخ هک ارتا فان .صاو هنااخر وغگکالم

 بوددا ل وق نسلم كلا ناکرت راسو نافاخ یدلبا دادقساو هئاغتسا

 نددنب ردیددا هل هلی ارلد |یلغوا كناقاخورابدا وام راهدا ز ندکبژوب

 | بهت ی وردنوک را رکشا همالساراددو فارطاو بذاوج بوک هقرطو
 | هدنباکریدبا هدنک ارپ ی رکشل كحارج هدنامزلوارلید ردتاراتراغو
 ۱ هم وافاط یراکدید نالوس بواک ندلییدرا هلارکشا نالوادوجوم
 ,Ea رمان ہاشفاد رح ندنس طع ناحاب رذآ هدانثالوا یدتبا لوزن

 كنعد یدتا هحارج ی دیشع الوا م السا "هدالف دلقت زوه

 | نالوس هکرد ه دنا ح الص ردلیاق تكهاس كس قوح ی رکا

 ندکللادبع نب ماشهو نس هلاف مدح یکی رب بور و هقرا هنغاط

 هک اه م: رب دن وب هاتشسداد رھ یا یدنا حارج د سا || |

 ماد دلا كلکردب د گوشه ی ردد تام ندداوص بوص

 ندن رانعهدادخ شعالددب و نام> حارح نکن رلتروعلرس هجر دقت

 نزلي وس هدبعح یدنک یرزوس هلوقم لوا ن راربد یدتیا زارنحا
 قدرف کا بو اوا هتسارآ رغص نوح یدتا هجوت هنفرط ن د بولد

 هد رکند رس دا لاوس ندحارج هاشدا د رح ا

 یزاا اوا تنح یکم كةسيك نالوالوتفم هدنس هب راح تلم ءادعا

 سد رار دک هنج یرغوط رلئالو نداهش در ی یدتا حارح

 هننادیم هک رعهو یدک حالس بودا لسع تواوا ناس ہا شاد رھ

 كالا رکشل نوحو یدلوا دیهش هکر دا كنج ردهلوا نوک

 ندنرلک ولع كحارح رلدداوا بب ر ههاررهنا نوشود قازنفا هشیعج

 نکمریک هم هج کیک هتنج رلزالسم یا هکیدرشاح هلبادنلب زاوآ یس رب

 كعالرا کد ؟نا ندزوسو زکیو | هناطیش ا راط یاحد يا
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 ركشا رتو یدلوا لوتق» راهسیک قوج بولوا مزهنء ||
 بو سو میظع تار ا هدک د شرا نرو دا به رح ون راب دلک 1

 غوا ناو ابح احو یدادا تروم هلا یرلد رەھ هدا ید 1 رلد) ۱

CF 

 بو دنا موعت هرا هک یک اا

— 

 > یدمصع قرع

 نت

4 

 تا

 : حارج نوسا یر الط تاداعس د صالار f رل شا شحاف لات

 ۰ راد س ت و دا رسا یی .دالواو لها لاو e هن داش ر <

 هناجاب رذآ یرک

 یدروب اتو سا ندنرب ره ود ها كعا نيە یبک ھن رح

 تور و مزد كيب زو 6ا ما شه هدک دشود لہو ارد راتخا عرق

Eید ر وید « دهها تل ھا یدتا دا رص هره هدیروما اا  

 ىدلداهجول هاا رذا توهیح هرمّنط ندماش هلءامت ركشا له باس و

 دیس راددتا رادربخ ندارجام لیصفت یا بواوا قالم هدعیس بولک |

 ح السو لام هرلنا دیعسو راب د الغا بودنارایسب تقر رلنام انو
 رلیدفیج هرشط ندنرهش مورضرا ن وچ یدردنود ور بور, و
 ردروق هاک کتا هدارا لوا توراو هط الخا لرەدىا لح ا رھ عطف

 بورق یرافک و یدتا فوت اک هوا مجد یرهش طالخا هدناو

 ندارالواو یدلیا تمسق هنب رکشا یتون لامو یدلا تون قوج
 هکندتتلا هدوض وم لواو یدلواهحوتم هراعلد ندعدرب توراو هعدر 1

 بو دا هرصاس E هعاق رب ل د؛ع الو مالسا لها لیغوا ك اا

 دیعس ر هدیا ےل یی هعلق هک شلوا رم اکا یرالاح كراناپس#
 تبحاصو ید رار د هدارکلم EE هسا رب GARE SF صاخ

 ناار نس ی دا اکا ی د.-ثلوا بلم هلبعا قابالا سرفلا

 هاب هعلق لوا نو دنا ادف یک هدناوب قح هکنسمرداق نسشک

 هناد رم ران اسم نالوا نک اس هد هءلق یا هکنس هدو نس هراو

 ید شرا رکیدادما لرمس هت شدا هک نکمرب و هراقک ی علقو یکیاوا

 نوک يزد یدلوا نا ور بو دا لوبقو دهد ی4 وب هدارکلم

 هرو نس یسذک هل نس هکرابدروص بوتوط ینا تعا جر ندر 5ر
 یدرد و کک یرا د رسب ال یب یدشا هدادر ۳1 ۴ نیسردیگ ۱

 رل دا راھ مرو رح ندنم دوم شو ا هراص> ل ها بوراو ات |

 یو ام

۱ 
۳ 1 



 دا

 a هئسالاها توراو هاب ل ۲ كندا رايد ل 7

 یکندادما ارس هر هکیدنا  )سد د: یراصحون کی تجز ه دوهب

 یداوا كعد هل وا بو دنا لوبد نب زوس كرانا هدارگلم ر د دیعد

 هددعاقوب یا یدستا هلرادلب زاوا یدشرا نیم هنس هزاورد ةعلف نوح ||

 بحاص زروایب یلب رلدتارلنا رمسم رولیب ینیرلنام س نالوا ر وص ع

 دیعس هک هرس نو- ساوا هدژه یدتا هدارکلم نس قلبالا سرلا

 رد-ذعسر 1 | نواک هباعلد لار کا یصحالو دعد ال یسرطا ورگ نا

 سم هلوا ES روشب ربا رولک هیاراوب كدهنوک جوا يکاو
 یرمکت*هلهلغ رلود شوای ارق حرف رخو نوح راصح لها ردب رقحرق ۱

 زاید عا هراپ هراب یب هدارکلم دنسومف هملق راکرت ریدر دشربا رثا كلف |
 لرهش ریدتشدا رل رفاک یتیربخ یهحوت هفرط لوا كدیعس نوجو

 ہرا رانا سم لواو راددتک هلیدرا بو دا ج وک ندنس هرشط
 رلبدلوا قم« هد رفت كيب کیا ندرننا بولوا صالخ ندثندش
 هاو دیعس یک رب شاوا راوس هنازو و هما ضابب هداشاوب و

 TT سهبار یر و مالس بولک
 تیتعو ارغ کا دیعس یا لوقر ندنرالوق كيلا ەت قح ن

 هل رسا نامل سم كب شب یزرخ رافک كيب نوا هکعلا كسیارنسا

 یدایوس یزوس و نوح صع لوا ر د رثلوا لزان هعضوء نالذ

 لبا ریما رلنالوا مامت یجالتس هکر ایدستا ادنات یدرویب دیعس مدنامه |
 دعتسم د م كيب ترد س را هلوا هدهاک رکشل یرلنالف یاب راہدیک

 هکیدندیا موطعم ب ور دنوک سوساج دیعسو رایدلوا ناور هلاربسما
 بود ام ترد یرکشا سد ردقناطم هعقاو یزوس لراوس لوا

 اف هرلثا نو دنا موعو راید-شرپا هتسودرا نعد هدنرخآ هجک |
 ضرعاک الاخ تروصو رایدشرباهناقاخ بوچاق یو 7 ندرل رایدوق ||

 نونع رلد زاغ تواوا صالخ ی را رسا مالسا لها هلج و رلیدت |

 راشم اما رارق هدنرالمم ز ونهو رلیدلک ههاک رکا ی ونود هلناوارذ

 تشاشب هدک دروک ینادرعس یداک هتاف دیعس ھنن واناز وب لوا هکیدیا

 بوخ نوهلنس نب هکنس هدنق نس  اص درم یا یدتنا بورتسوک
 ز هلص نانواراضحا نوح ا مب یدتا لوا ردع رضاح راذشخ |

 د 1۲ % ٭ عبار *



 رک 2 هد ی نکل روا عیاض ندنلق ارم ۱
 ا اوس دیوس مدي اتاالد ید تچ زب نس هکردنوھکن ها

 | حارجو هللاوارذ لام زرخ رافک ید یدخا لوا رد هلوقم هن تاکیدب د
 هعضوم نالفو راروب هدیک هن راتالو بونود هلهرح كهللا دبع نا
 یدک دیس ےس ردتفو گاتیاپا ردا كنها هرلدا ر 1 یدع را, دشرا

 یدلوا هچوتم هنف رط رل دلا بودیا عج نها
 ۱ به هرانا هکنوح

 نا دا مالسا لهاو رد ولنا بی رق هکیب یرکب هکیدروک یدشربا

 هل هرارف اک بوکچ ربیکت رب زاغ ر اسو دیمس سپ راو یررنس| توج
 دهس ورب دت |صالخ یب راسا م السا له ابو د الدق یلوغمرب اورل دتا

 | هرلنا بودیا شزاو یرانالوا قاعتهو بدانم هحارج ندراربسا لوا |

 ناهج هدق داوا عاطم هر هیضف و ییغوا كناقاخو یداشعب ناوارف لام |

 ناقلب جد دیعس یدک رکشا هن . رزوآ دعس بولوا كس هنشاب

 شا بورد وک راقالوا هراتالو نالوا د ا راو عدر و

 ۳۹ تولا زول دوه دیاساوب و یدردئوک رلثامرُ و هل راسا

 راتشاثب رفاو بولا یم الب كلا دیعس یدر و مالس هدیعس بولک هةي

 كمدق كنس نسبثکرب مدق نویمو مدآ كرابمرب نسو یدزن سوک

 را هلص ن وڳا كارو قدلو رفط ٿب ول یکیا هند ءادعا هل کرب
 ولتازوب لوا یدید دالا بولک نوح لدتا راضحاو رذنزهزاحو

 .دااهکیدمش مرولا تفو مکیدتسیا یراهناجو هلص لوا نب یدتا یثک |

 هکاواهدامآورصاح هساراو كنغر هفلا تعنعو كایم هداهجرکا |
 یدنکدیعس ردشش اهجوت هکب رزواكنس هل اراكيبقرف یلغوا كناقاخ

 رکشل يا رهو یداوا راوس هلرهرع كنج بورس وک قارادلد هنهایس

 دهم شخاو ریدرک هکنج نولوا قالم ,دنتفو رصع هش رر

 یسقایو لوتقم ز ه یک قوج ندنس هغاط لوغمرایدغا كنج
 یدلک هنهاکراب نوئود دیعس هرکصادق داوا ناشر بواوا مرهه

 یدعا بولک دنن روض> كدیعس یفک ولنآزو روب نم حایصلاییع
 نالوا هدنک آر ییغوا كناقاخ هکلوا هد امآو مّطاح هکنج ربمالا اهدا

 ۱ رد«دندص3 كمروک شارپ بولک هکن رژوا کس بو دا عج لار 1

 ET NE ی الو ۷ وع كات 9 ۹ a4 درود ن هکلو ۱



 رب ۳۳۱ ۷ ۳9

 درکشاو لبغوا كناقاخ e رله دل و |لیاعم هش رب رب رکشل یکیا ۱

 راب دعا اکا ز دیفراو هسگ راول لد ؟ےا غب داوا هدر ین

 ردهدلایلغوا كنافاخ ES هاکر 2 رنز هک هدءهضوم نالف ا

 حارج هکر لددرب و باوج ردیس هاک کیک هاک لوا هکیدخا لاوس دیعس |

 بود ( نوءحار هيلا ااو هلل انا ) دد ند هلک كهالاد- عنا

 بوی ربا هالغوا كلاقاخ یداوا هجوتم هنئاج لوا هلارماد جاقر ||
 یدشود هبمز تواوا دسار ییغوا ن ایاخ یدروا ترمط ر هجا

 هب را شا 1و راددردن هوا و نیا

 مس ضالار خ1 راد دک نداق 7 ۳ قوح ب واو لاهتشا |

 رارف اک بودا هر ز وا یو مچ رپ كمالسا لها رفطو ترا
 بو رک هللا مالتسا لها مات ت نونعو رلددردلود ز ذوب ندیک رەھ ||

 نالو قات هر ناک ایا زارا نوا aA به یعانغ سج

 تباصا راشد كيب هرقت ره نو دا مست هرکنا كسب قرف ٤ انع |ا

 یورگل دیعس یدشربا هماش یربح ییارهناكنافاخ نا نوحو یدابا |ا

 هب هات ی باكر 8 ی ؟>ن اورشو نا ایرذآبود!توعد ت "یدک

 هلا قلخ قاصفتشد و یدک نددش رد بودب ۲ هرابدلوا هلم یدر و

 یدا ما كعاشه هدمانا لوایدنودورک بودیارهب راح هدتیحاوت لوا ||

 بک یلیصفتكرلنا هکتن رلیدتنا زارغ قوچ هدنرلتالو قرمشمو برم |
 رد روطسم هد زا

 + یرایس ن مصن كکللادبع نی ماشه 2
 + رونلو | نایب ور ES دعا ناسارخ یاو و

 ناسارخ یلاو تاللا دیعن ماه هدنس هنس شد یمرکب زوی ندنرعه

 كناویدرب و ههللا دبع ی صاع ینب رب بو دیا لرعندنیصنم ید نج نالوا
 شذا كماشه ی هلضاف یرف كلهم ن دیزب هکیدنا لوا یلرع بس

 درز نوک ینبدلوا لخاد هلا سارح مە اعو یدروتک هخ اک لاح

 یداکح هنس هیصان كعصاع 0 ل ع هرکصتد هئسرب و ی دانا تاقو |

 تأقو هدهتس لوادسا ی دروس یناژرا ههللا دبع ندسا ناسارخ تاابا

 هلاوحا كناهارخراد هدفدلوا یعوعسم كما-شه یلوف رم ب ودا |

 یناع ارختلالا بودا تروشم ها طیاس نع رکلادبع نالوایمافوقو



{r ۶ 
 یش اک هلک ندنس هدهع یا٥ كرابدلوا هکله دا ضد و یک ۱

 مزاحرب هکی دزالا یل ن علدخ یدتاع رکلادص یدید هلوا رداق هحورخ

 یددردب راكراک لواو ردروهشم هلکءدینامرکو 0 او

 ن باهم یدشا رکلا لب. زرد ام رک نوه اکا هکیدتن !لاوسم اه

 |یدتام اسهرر دییام رک اکا نوڪ داوادلونمنک ایس اوامر 3 رەص یا |

 ندب رع ءارمانالوا ا رح ع رکلادبعر دلکد ویال راک و ینک ل وا

 رکلادبع هرکصادنایذنا لوص ید یا ماشهیدثارک ذ هاب كئر

 ردیه ال راک و بیشک لوا هتسذیای دتنام اّشهیدل.ار کد یرایسن ر صن

 ا > كرایس رها نکل رد هل وایدتا ر کلادب <

 ردود باس مبقرشعو مود كلا ردزوسهن زوسوب یدتا ماش هر دلیاو
 ا رايس ن رصد ی روش قااا كتل لوا ماشه هرکصن دنا

 ةرا ےس 5 رصل ید 3 رکا دع ی در و هلا كع ركلا ع توزان 7

 یدر و مع رد كل ELE هع رکا ع راس 5 سصن یدرادنوک

 دالب و مزراوخ رید بودیادایقنا هراس نرصذ برع یارما ع وچو ۱

 هدنف صلت و لرا یس ی سهعاویدردن وک طباضررپ ةا رب دم هراس ا رح :

 لوا سهل كد هن ورح اسم وا اب RE نالوا 1

 ا یسلاو راب د

TTF %دم بودیا تفاانش هماسشه لیعن دن ر  

 + رو وا نا ور د ييدلبا توعد هنعب كب ود قلح «

 یدنک قلخ بودیات هلا هماشه یع ن د زهد هنس ی ر ی رکیز و ندر

aeباور ص»د یدل. اتوعد  Aقلاع بد-كدب ۲ زیک رد زتفرات  

 : 1 یا ن ىلع رعن دو سابع ن دوادورو نهد زهکیدا لوا

 بودیا مارمحا ورق وت هرلنا دااخرایدتک هنت راز تن رمشقلا هل دبعی دلاخو ۱

 لوزغ» ند راما قارع دلاخنوجو یدرب و را هلص ری ذیلدورءراجرفاو
 A .دژاب هماز هکللادیع ن ماده یدک او لارع نفسو بواوا

 هدب ز یروب نم علبم تولآنولاص را هی هیشرد كب نوا نددب ز دلاخ

 هلا دز ماشه ردشاشغا هدب ز یراهعیض ل وا هنن ہرک صز ديلسد

 هاو د زهدک دت اراسفتس| ند هیّصف و 0 راض حا هو الْطاراد یدواد

 ندنک درب و ا رادعم وش هرب دلا هکر لیدی ا نی یرلء.هرنال وا

ETERS7 رپ مع تم  

 < یرغ #



ea 

 یدالوا عقاو تروصر قلعتم هلو. و همه وار شو يك هد مارا یربغ

 هدلاشاب دعش "رس یدعا بودیا قی دصت ین: رلتیع كرلنا م اٹھ سپ
 هک نسسک رک كل وس یرازوس ول ہد روصح كدلاخو فو ںودیک هقارع

 هد هارکلا ۳ تورم هدا یو)اع رلثآ هلوا فشکشو رهاط ام تقیع> ات

 هدارصنا ندفسوب تویلوا تات ھاسار ا رزوا كد ر رل,دتک هقارع

 هد رند ددوک نکیا هد هیسداقرانارلب داک هك هیسداو هرکصت دنرافدلانذا

 هص.ذ نفالخ مامزا نس دلک هنهقوک هک ول ینوعم یدک رلب وتکم

 دیک ی ارا یدلبا تٍ رع e د هفوکد ب ژ سا هل رب و هک رادتقا

 عو هل هن دادجاوابآی دنکك ل هفوک لهاو راب دت | تھ صل رک ر دقاو اود

 کم لها هغ تویلوا دیفم نکیا ییولعم ل دز یکی دک یر هلءاعم
 هماقموب یدایق ررقم یکنک هب هفوک بونادلا هب زهذاک لاوقالردغو
 ازرمم دیس وبا مش اشدا هک ردو تیاکح لوایدلک تداک> رب هرطاخ بسام

 كضرملوا بول واا دین یر هرص> هدلاع قلخ دانن طاس ماا كب اطلس

 | یراکدتابیترت لوارلبیبط هنی و رایدچوک ندلاعوببویلاق عاص یس رب
 ندشسالع سععلوآ رلیدنا هرزوا رارمصاهدنسال وا دیدمو عفان كتب امت

 هن راک دا لاله اخ هج وبكنابطا ن هکیدارید اعاد یدیشلو راهتش

 تن سس ی سس سس سس سس هه سس سس ورم

 التم ها رم هیص> هک رد ك لوا ےھل مب نزا یا

 | ررولس یغددء « راتروق ناج ندنرلت رش ك را درفرب ج ندرلنالوا

 || نوچ هلا و رارجما قیرات رش بودا بلط جالع ند رانا هني نکا
 تفالخو رلیدلشاب هکمک بواک هنتمدخ كلا رلیفوک یدلک هی هفوک دب ژ
 | هدنماقمتعاطا اکس نم هلجز هعروب فقوت ردکنس هلقا ها و ثرا

 | كي قرف هجاوق نیخروم نکا بولوا لوغشم هت وعد دب زو رلیدیدزپ
 | هنععس كفسوب نالوا یسلاو هفوک هیضقوب و رلیدتباتعی اکا یشک

 | نسک رک كن بوقیج ندرهشوب هکیدردلوکر بخ هد ز هدکدشرا

 لوا فسو هدک دشا فوت بودا كسع ه هناهد و ردع هکر از

 : ندنرلد ورعم هدوک اف کا هر هبسداو دب ز بودا حاطاو مارب هدنا

 | هکزرفنكی قرق رلبدتبا بولوا قمل ماکاو رلردنک هجدرآ كنا هقناطرب



 هک ۳۳۸ ¥
 a ul نل سس سبب سس حس حس ی سس حس دید

 ندنعلخم اش نالواهدراددوب و زر.دا سوه هکعرب و ناج کو كس

 »۶ دراد سوه نتخاب ناحوت رهد هک یسک ( تب و: تیپ

 نکا لا ندئس ,دزاه؟ی ریش ¥ دراد سسع راهشدناو هنر مع ھهج |

 ندرلزعش دان نسهرو ت٤ج اره ه هڏ وک واف لماو یوفباقهکر داوا |
 ا افو هدهع هکم رفروق بودي للعت هک ردقلوا نیز هلا ماقتا |
 ۳ رانا و د مو هل ال غ ناعا رل:ایدر ۲ هر د نس ها دن نضآ نمد یا 1

 یلغوا مع مب یا ی دتبا هد ز ىلع ن دواد راب دیا راونساو مکح |ا
 هلق داقعا هنب رات عودهع لرلذاو هلوا رورفم هن رازوس كلهفوك لها ||

 راد دارا رلع) اف و ۵ءااط ىا ن لء هکردرادالوا كءود لوا تعاجو

 یتسادر ندنسهقرا بوئود هرکصتدنرلکدشا تعب هنسح ماها ییغواو ||
 ذواد رابدتا رافوک رلب دکح ملد هن زول ك ماهاو رلیدلا رل دکج

 كنو و رولءیواوقحا ندنس هتفالخ نت لهایدنکو ردیادسح اکس |

 هب هفوک بواوا هارمه هلا رانا د زات رای دلی وس نالک هج ید یلاثما
 لخاد هئي رهش هفوک نوح یدتک ههفوک جد ع ندواد یدتک

 رلندیا تعس اکس هکمررب و نیع اکسیدتا هدب ز لیهک ن ناب رلرداوا |ا

 تەب اکب یک كم قرف یدتا د ز نسهر و ريخ اکب رد ٹک جاق :

 دب زا رايد ت تەد رايش هک كہ حاف هکر دج كئس ی دتا یاس ردشعا

 هن رادهع یک حاقندرانا هکدت ال اوس یس یک كاد ناسک ی دشا

 دج هکن دتا لاوس هد ے_ اس٣ یسک ز ویحوا یدشا دز رلیدشاافو |

 یگ رد کاکیدج یدتا لس رداضدا لب یدتا دب ز رد. اضقا ندنس

6ıازد كم دح یدتا دار ردک وک نوف كنس هەو ىدا كر  

 هرکصادنراک دع اافو هکبدج واوا رک: نرق لوا شی یدتنا هلم یز الر >|

 بوقیج ندرابد وارو روتسداکهدلا ےک! دم نیسیموا هن ندرلن وب نس
 بوری و روتسد اکا دیار سپ عدیمروک یکتبصءو بسآ كلت بودیک |[

 "ریمآ نعصن اکا ید نسخ ی هللا د.ع هد اتناوب و یدشک هب هسهاع

 یدیخاوا قلعتم هتداهشكنا لزا تدارا نوج ید ردنوک بوتکءرب

 لوغشم هب وعد قلخ هد هدوک دی رو ی در و هاف د رات لوا

 ر لر ه ز ؛!ندنرکب هات یدرد,اتوعدبوراو هنگا هلي .د دم اک نولوا 1

 یدا هوا یدنک دژ درسا " رود یر لاله گل هیت هی س کیا 1

 ې هحورخ #



> ۵ ¥ 

 نايا هد انئاوب و زکیدیاافو هزکیدهعو نکیل مضاح هجورخ
 ر۴۶ فسوا هدنن الو نری توهدج ندن رهسش هفوک ییها "هفارمسیا

 ندنرلک دتا تع هلتعاطااکا كن هقوک لهاو ندنلاوحا لد زںوراو هثناق

 هر هفوک تو دا روصهم مد ه:عدد دن لوا فس وب یدتا رادرم> یا

 هد مارا ید ز هدا رهشات یدروس هتعاجرب ندرلکنه سو یدلک

 هدب ز هفل طرب ندنرلو رعء هفوک هدتساتا لاوحا ونو رلب دل وال وغُسه

 نیسرروس هرو نیسر د هن هدنتحرعورگب و ا هللا جر رایدتا بودا تعب

 مدعم ندو نرطیوس هئذ یرمغ ندگلناهدنعح ارا دک لوا یدتسادیز

 لواو زیواو قحا ندرلنا هتفالخزب هکر ابدء د ید نم هل بقو موق ناک

 درج تاسو | دح ناک هدنرلق داوا یدصم هند الح اوب هفیاح سا

 راب دتا ید رایعیش رایدبازظ هیدسیک چہ بودیالع ها نط صر
 سد رار د زرد ا لع هلا نطصم دمحم تنس و ادخںاکز ید هیمانب

 كن هیما ق یدتادز رارولوا شعاع اظ هزم جد رلنا هجر دقت وب

 ردو و یرلتهیاشمو تاس( م E هیامماع ىلا هللا ی هررگو رکب وا

 یزسزب رردا طظ هزب ےھو هرس دچک مه هدأ نب ین٥ موق لوا ارز

 لوسر تاسهکز رد اتوعد هديا شرعلایذلوسر تنسو هدنچ نازک

 لا کا هسردیا تد اجا رکا زهریدلاق ی راتعدب بودا احا یهللا

 ىە كدز تءاج لوا لیک و مکیلع تسافالاو نسرواوا ند داعس

 دز رایدید نساکد ن“ ردقداص رفعج رعاه مزب رایدتنا بودا ضو

 هکیدشا ها هنن اکا یدک دیژو یدل وا ق الطا هب هعیش یبعسا

 وو دما ج ورخ یس هھک ادا كنب رفص هام كنسهنس یکبا یمرکیزوب
 نرکح نالوا یسشایوص كن رهش هفوک هدفذا وا یعوعس كفسوورب>

 هدزات هک هدا دظداع بو دیا عج همطعا رم قلخ هکندروب دناص

 ید ید راکنهرس راس بو دیالع هل..ج وه ما ےکح زەي واقل

 قحا ی هبواصم هد هدومعم"هلیا لوا دنزوردلوا لوغسشم هفءارا

 یییراراعشیدنکو رلیدقا راشنآ بوفیح هلتعاجرب ندنارس كنراصنا

 هد دص»یریکا كنم لها نکا رلیدید تماروصتءا نوروتک هننراتاسل

 هدنرادهم كع سا یدک دژ ب وا وا ۳ ابص نوجو رلب دبا سو



 س حر

$ ۳۳۱ ¢ 

 ید نوا زویکیا هدلودر و زویس» ندع لها هدآ وقرپ یدلبا طایتحا

 اکا یدتک هدنق یرلیقاب كل رلنا مدیسعادع یشک كي هج نوک یکنود

 هن رزوا یراناو سب> هددصس» یرکشل فسوب هللا لوسر نیااب رایدتا
 (هنلانالاهوق الو لوحال)یدتا دیز ردشعا دو دسم نعل شا كمك بواک

 هدرع-۶ یرادعم هب ندنلها كس قرف نعي رشک عج لوا هک رد رهاظ

 اس هو رگ ورک بوروط هدد هرمذط ۵ | رهش یسوا ا رک هساوا

 هن رر رکشل یکیارهو راهدنا لا هلءاد,زات یدردنوک هجدرا یربرب

 ۵ هداید یسل رب ندنهاس كس ود رابدلنا كح نام ز رفاو بوُشراق

 NR با | س رد رت اا =< نردتاما هروا اقرب هنشاب لدبز

 ماتهدارا لوا بواک هن ساوا ا در یدروشود ندقابا ىج“ لوا

 یدا هد یججر ندرلن | بودیا هلج هخرزوا ءارلناو یدروکر کشار حالا

 هلجر بو دنا نابرعقشاب كرابم یداوب هدءطوم لوا ځد هوجاهورکر

 توروطهدنشاب ور, وکر فسواو یدلاص هق رفل كنس هننایم كل رلثا هلا

 هدنک ارپ یرلثا دز یدنا رردنوک هن رح لدبز ینی راکنهرمس ررپ رر,
 هکر کیدناافو هدعو یاخ هفوک یا هک دارد تورواهرعت تبودنآناسنرپ و

 یدبا رزق اتکرحندنرپ بودیشا یبزاو كنارلافوب ضعبردیتفود دم
 مر و مهرد كی هرو اکر شا دز هک مکر ه هکیدرب و هدعو فسولو

 بودا رساو بور داو ۱ یبا ا دز بواوا صار = هلو راها شو

eنرل باج > لوا هلا والا یاراب  

 لەم دج هک رلیدتا یب هلماعء لوا نانمهاکب قاخ هفوک یدتا هر هکر

 دثدل وا هدب ماج هللا لوسر نااب ىدا رص یدرلشعا باطن

 زبهراو هئسوق دصصسمان رک رک كیا دهج .دلاح یکیدع مروروا حلق
 ۱ نالوا هلص ود لوا هک دل ومام ا رب ز زدنا توعد هنس یرارابو

 رشمنو دنا هلچ هل يسیفن سفن دیز سد را ٥4ج هر و اعم مز ںا کا

 دیزیدیاراثهروط دو ود لوا تعاجر ندرلیماشو یداک هثسومق

 ندقلرسلو و هانعندرتفو هر ع ند تل ذم هذوکل ها هک. در وزاوآ نداوب

 | کرایدتادصف مجرب ندهورت لوا سبنکیدالیمورکیلک هباوصقیرط
 زر سس سو

 هم ریس ل



$ ۲۳۷ ¢ 
 ف

 لدصم* ه ورک رب ندرلفلااما را هقیچ هرشط بورق نسوق لدج
 هرخذط ین هسک نولوا عام هلبا قواو هللا شاط بوج هنیرزوا یماط

 تبوءص و تدش هررا-و كنج هدنسوف دهم و راید مو هغمعیح

 دیواعمو یی هعرخ یرص؛ندشاراو صاوخ دزو یدشربا هنس هنر

 لو نینک ید زویحوا ادعام ندرلناو دا ند زو یاسا نا

 فیض یا تاو باس ارثاسورایدنلیا هنناق فوی ییراشایورل,دتنا
 رلفلا-تیدلبا كنجناکاک بورتسو؟ مدقفتابث دزو رایداوا حورحو
 ندنتآ بوشربا هثنلا رام« دز یسیرب كراف وا لوا بودیانارابرمت

 هن ارس دسر ند عرش ب و راهبح ند هک ردد یا یدوش ود هنسمز

 هلا هم و رایدراتقیح قوا ندتلا كرابم نور وک حارجو رلبدتلبا

 دیفع یددا راثعا ییب رلک>هدنا یرالیکو ردقو اض نوحاما رلبدتا

 رلیدتبا نفد نت ویا دسج هدعضوم ی رلکدید هدنک یوک بویلوا
 تبقاعیدایوبناشنومان ندنربق كلا یدتادهجهک دنچره فسویو
 ناج مالغ لوا هلکعا فروخو هد دېت هلا لتقف نبر كنرلکولم كدیز

 كلا یون سد یدرب و رخ ندعضوم ینیدالوانفد دیز هل اینوخ

 یبدسجویدردنوک هما شه بوسک نشان بوراهبح ن دربق نس هثح

 كنردب ىي لغو ا كددزو یدریدتارادرب هدنس وق هسانڪڪ

 هدلعیرک ذیلاوحاهیش كناو یدتک هناسارخ بوج اق ه رک صد دنس هءقاو

 هرهلاءاروامتبوتجاقربرایس نرمصذ هدمانالواو هلهاءاشناردکر کھ ساک
 یدزتسوک م یو ها رغ EY بوراو

 و

 31 قیاعحو قااود هدهاک راکش كکللا دع نم اه 2

 دڳ روتلوا ناب و رک ذ یتاق الم هلان رن رب نالوا 5 و

 هراکش و ریس ه دداولو یراعح ماسه نوکر هکر درا مر ونک هدتاور

 هدن ولرم هن راهزالم یدلوا رهاظ رابغرب هکددروک هاک ات نکنالوغشم

 زول ی داوا ناور هناج رابغ لوا هلیمالغر یسیدنک بودد دیافقوت

 یب راکوب ندریاخذ راس و تبز نغ ور هکددروک نابراک رب هدق دلراب

 ۹ یاد هح وت دل کنم تراهح ارا ج نارا سک اخ ( ٽد )یدل هثددنا

 ندنرلگابودبا طاتحا هئعلخ ناوراک لوا هد دشابیراوسدرک نرد

 گچ ۱۳ ۶ ٭ مار #



 کاتر
 ەسىل ییآ شم تک یاس حک تن سنت ا ی و

 5 وا ی ا ی ی هکیدروکربرپ

  TAكنملاژسوبیدتا 2 یابد ور ۱

 دئاع عفن هن اکس مساوا ندیرص لئابق زعا نیر کا هکراراب هکتصم هن

 ربوروشب ربا ررض هل اکس مسلوا ندنلذاو سا كموق لوا رکاو رواوا
 ماسه نیسردنا لاوس نوح ندنا هیلوا یلرضعو یتعقنم اکس هک ہنسا

 ربخ اکب ندکلاح تقیقح ودنک هکیداوا م ولم ندکز وسوب كس یدترا
 رظنلاهبرک و ل وحا ماسه نوح نیدرودهدبآ نا عح واح هکمر و

 ند ت حا قو تهارک ناکامه كنس یدنابوددا هدنخربب ۱

 لاو>|تیفیک م هتبنااما یدلوا لصاح لعاکی هکبس تاند هلدا لالدتسا

 من دنسابرقا كن الف نب نالف نب هکلوا هک و ل كار و ادا رم كل یچسنو
 راو كبف هدیدنسان و ل وعم ات ناسهتساا هللا و ىدا ماسه

 | ندنرشعو هلبف لوا راهسیک نایلوا ندک:مشصو هلیق كنس شعا

 هک هل , هر وسیراد ن «س دین رظا هن , ویع كفلخ هک دلو ا نالو ۱ قیال هلدا

 ء ی کر ندشیرق ن یدتیا ماشهردن كبس و باح نس ند موف يبن ن ۳۳

 یلاعاو یرغاصاوریاکا كن هلیبق لوانکل نسشعا ند هلق بوخ یدتباریپ
 نیسراتوط مه هو نسلدنطد نف كن هلو لوا نسردراو یساداو

 هدعاراوک رز وقرمش هکع یس ربكنفارمشاو نا -یعا هما نی یدتا ماسه

 نوح رن ر داکد رد ۳ 1-۵ وا ییادمو یوا م ه رلتا هک ها

 یباخااب كیابح میدتا بواوک هللا ههم هد تب ونوب ید ډا یزوسوب
 هک كدت! وبا لديشم روشود هطاف نب بودیاافخا یشاغ كکبرذ هبما

 یاعو ل هل قو موق حود ٤و هدب رک و كبس بوخ قطا دل وس یزوسوب

 هنوب نادناخ قوقحرلیدلوا نا اس٥ نوح و یدارارباب ر هدتیاهاجمانا

 ی داراجخ رب نالوا زکاسؤر سار رس هک « دنامزلواو راب دتازوالا
 هک ۴ ره بو رس وک هدراند هک ک رع na ق رق رک هلن رسو ردرا جر الاحو

 هرار ن: وصیراز 2 وردراشم رو ا هداب یت ب رزرابمیدنک و ردراشاتوب

 ردلا دو 9 رح ام ن دقمر دکل یی اقا شاو رد ود

 ۳11 ی
 بس سو ,صحصحح

 / ست سم - ےک ت س سس سوسیس است سس ی تی سس سس

 دیجی زر

ِ 0 
| 
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FTی رلثع اسو كلەلاد رم هل وا هش ديمو تراس ارنا  

 هب داهش ۰ هلع ۰ هلا لص نیلس ر اد ےس لذ عمورد هدهلیف ول

 نکی راتروعو رزولک هزوب ندنراعبسا نکی رارا رس رس منهجلهارس

 مو هک هر ر ن هقیج هنس ههجاوملیا ندتوهش هبلغو تنیطثبخ |
 هل ویع عج هک دنهو زك دە ه س یددا نک بحاص راك هدر دد :

 دکن ایف س یا یھب برح نب رتهو ردقلعتم هس ی دیا فصم |
 0 کا ندالاوحا ها هوز یدنارا طب مهوراج مه هدیه حب مانا ۱

 ك رات رڪ > لسو هیلع یاس هلن لص نط ص ہد تبون هم یدرب و لا

 بول وب ما ظ ةا رکھ السا | "هزو> هيدا ۵ دم ؟کصا دنا یدکحر < هد لح

 هيلع یاعد هزرآ لص ۳1 انبتلاسر ترص> را داوا قفوم هداهنعانس 1

 ۱ رد" رک اونم و )ی و ا "رسد لع a واعع ۵ ا و

 یی و یا شم یءدلصو و یا كله واعم ن کیش د

 ی دیدردمشادنرق نودبا قاحلا هست شا سلا لوھ یبکدا زو |ا

 هح کز لاح هن بور و قالط یدبآ یس هحو ذم كلا رک دئاشلات ادو ۱

 بودیا دهعلویدب زی یغوا یدشریا هرخآ یاودنوچ و یدرونک |
 یدربد2 ۱[ فلاو لا طراز سو هیلع یا ها یلص ییافطصاادجش ينس نا |

 هککود ناق ك يلع نب نیس ماها ی دردوق تعدد ره رپ كاتس رهو

 هللا یلص هللا لوس رد هک ط ھ١ یان هععو یدلیف طاسمو صخ سم

 ۱ و ی کروا ی درنعا نت ندید رگ بسد كنا )سو هلع نا

 ۱ نیلجوب هتشدا یدرب و تروعاکا ندنس-اب ردا یدنک بودا لاخدا

 3 هوك رددیل و هک ییبغوا كياو ردزکلویقموح ود# 2 صدر

 یکیاهدک دا ماف هتتماما جحص :ولص بواوا لعءبالو تس بو ارجخ ||

 زک هس راددردراو مطاشت نوک بولیفزام تەك ر ترد هش رب زا ی تک ر ۰

 اکا ہددیح نآرقال ءو لح قحو یدند مهر ويلف ید تەکر حاقر |

 ( نو وتسد ال اقساف ناک نک اتمّومناک نوا ) ررویب مکتن یدد قساف ۱

 ند هيأ ی ورد رکح ودعو یه رمد "سس صح” هلو لوا هت قا

 كریم هکش راد سا تعاج لواو یددارگ دیسو کواوا درس

 | بی رخ هلا یراشاط قینم» یب هبەک تب بودیا لتق یتدالوا ی هتع



> } 
 کمد هاو کوا "رسیدنارگب راصاو را

 یلیصت هدیفوک معا نا ےراتروب مود نوج ردرادغ زکر اورارط

 ماه یدلوا غراف ندنرب رعت تالک یاثما كلوب «رزوا یب داواروک ذم

 هدلاح یییدلوا موو مو یساتب یت یک دهن بول اق نارمح کال لا دبع نا

 یدتسا شبا هن هزب رەب ویدتا هلم الغ بور هدنود ھندن اح یھاہس یینانع

 یدتا مالغ كسمرولب هدیار رفت تو دنا ظف> یک كلاو و 2 0

 شوه دمو ربع هلع ولر ندر زوس وب ن, نوهع>ادخ نیم ولاربماا
 ندن البعمیکرملیوس لو | نو دبا شو هارف یعدوج ویدنک هکر دعوا

 ب وکح ےل هکمدعا دص هعفدح اف رب ومدم هبوطقرحرب هدم رطاخ

 رساج یهز مدت هادم ید یدهرویب تراشاریما نوج مروان ول

 كنو رکا یدتا ماسه یدد شءاكح هسوک قو رحهشو قح هحوق

 هتد رب ندرا زوسلوا هدک رطاخرکا مدیا رروا کس وب دید یتفالخ
 نوسر واوا فلت هضرعالاو نس هي ااش فا 7 9 راهدز هسادااو

 هدتتیهوشو هدلکشوش هکیدت ا.د کک دلک دن او یرلمز الم ماسه نوح

 لوا زکر روتک هغ روض> یا رکی راو ردراو هحوقرب ه دعط وم نالو

 راب دا وب رلپ دتا وجو تسج یرب لوا هدنابارب و ارعګ لوا تعاجج
 كناري. دک دتک ب ونود نداق كرب لوا كللا دبع نب ماشه ابلاغ

 ت رضعراکب بو ردنوک رلم دآ هياط مب بودا مود یتغیدلوا هاشداپ

 ددان بوت اص هل و نروغوارپ لا لع هل يس هظح الم رو دشرا

 هر وتک هلا یصلوا هکندنا هد هتفدنا لوااعاد ماهو ی دلوا :

 سڪ ا ا واشفو E توی وط و دتفولوا ی رب لواو

Eاهاوا نم تاک كرب لوا نب ردبا یمالغ كماشه ی درکج  

 مدیشٌ اراکنا هليساضنةاتقو تحلصمنكاو مدنوط هدمرطاخاهرخ ىلا
 مدعا راهظا ی را سا وب هت دلوا هدنایحدیف ماشهات

 + كناو یتافو تاکللا دبع ن ماشه #
 هک رووا نایب ورک ذ ی رات ر بس ضب #۶

 ضباق یناج كاملا دبع ن, ماشه هدنس هنس شب یم رکی زوی ندن رش
 قنطاس تدمكنا هک وق ى .> اص به ذلا جو رهیدلیا لس هحاور الا

 هوا اتیاهنییلح و یدبانوک نواویآ 3 ل زوءط نوا

 و

 ے2 د ےل چیک م پیس ت ت...



۰ ۱ 

 ماشه یدتاهک زردا تیاور ند هبشن نافع یدیشلوا یلوتسء
 لواو ی دناراو یکروک رب هدنس هقرا هدتفو یکی دردن وک هناسارخییب

 ییدیک لواكنان ویدیا لوغشء ههینناکب یتروماص«ب و هنصوواکب

 لدفابقوج نوع هکر وک مع هکیدت | لاوس ندب مد دزوک هکروک
 سات هتف الخ سابل كئم ؤا رمما اب هم اعوب هکمدقاب اکا مدنان
 ی دعا لوا ردیمهابل ی رغ هس ول ردیعسابل یکی دیک مدعم ند نکا

 | ندنرلناتسب یدنک ماشه نوکرب هک راردیا ) ردندرل سابا مکیدیک مدقم
 كناتسب لواتعاجرب ندنرلعدن نالوا م یدلکهناتسب رب
 لیاتسد وییاعد قح هکر بدید هرک صاد هظار ورلب دلشا هکع ندنرء ويه

 ندهرتکرب رثارکصن دق داق هويمیدعاماشه نوسرب وتکر هنس ۰ وی

 بودیا ماقیپ هرم راجا ی دتبا بودیا بلط ینابغاب «رکصادنارولک

 هکع هو یتسس هويه كلا هکیدریدتنا سرغ ی راجاغا نوت ز هثب رپ
 | رتافد كن هيماییب ردا سابعن هللادبعن ییعن هللادبع هیلوارداق
 | ی رغ ندنرتفد كاملا دمعن ماش مدعا طاّمحا بودا عج یناودو

 ىدا ,ءروصنم رفهچ واو مدالوب رتفدر عفناو لما هیعرو ناطاس

 | رد ادع نسعس# یک والس كنا بودا تەر اتم هما « دکل روما

 تدەو یدیار عهدن هلل وط كماشهنآ كب ترد هکررداو یدا

 یدبا شلوالیب شب لایا

 د روئاوا ناب ور د قطا كاکالادیع نب دیل ورک صن د هلک ج اقر ج

 لوا ی دیاراو ی اریحاو ع ماعهدنناق الا د. ی ماسه كدیاو

 ی دروا ییداش ینامسج تاذذلت باکتراورخ برشدیلو هک كد هنامز

 یدتا بص حاطارعماینا ماشه هدنس هنسیلا یرکب زوب ندن رعهو
 تودلک و هژ هودوت ول و ه راق و دص یدیص تالک هدرفسلوادیاوو

 هرزوا یماطمرح یی هی لوا هک یدیا هنن رزوا كنایع زعو یدیاراو
 علام کا باون هجا بارش هلبا رب راج هینغع هدنجما هي لوا بوروف
 3 واھ ۾ شاب ند كناو رل يديد ردعلماتدد و قل اوسر یول تولوا

 ۱: یدنک بودا ملخینا ندکل دهع لو هکیدابد ماسه هلیس هطساو

 یدلیا عانتماوایا بودیشیا یزوسوبدیلو هلیفدهعلو ی رس ییغوا



 ی دتا ماهه ی درتسوک هغاابم هئاذل بلطو رج برش نوح مرجال

 اب زرده رفاک ردیماس# دیلو هک ردلکد م واهم مب نوهع>ا دخ

 هداشا لوا دیلو ه دبا بالتا ندنادیلو هک رد وب رکنهر ندا رک: |

 یلعنح # اشدنع لئاسلااهبا (رعش ) یدعا بوزان بوتکم هماشه |
 ماسهیدیارکاش یبا بنک كن لسم یلغوا كماخمو # رکاش ییاند

 كدا بارش نسرک ایدتا بودنا بضع ږ هاس*یلغوا ندزوسوب

 یرطاخ رک نددیلو كماه هل و ی دناز ۶۱ یهیاک و هزبدیل و

Ayیباک ود: کد یلو یدراعیح توروس ن  دعشهد لا  

 ندرا یدو د: کک ووڈ هنر رزوای امه مو خاصم هدعُشهدیضا.« |

 ۱ ۱ را ایا نیدل و لاد ویدا تاتا دس |
 یکیدشا نیما هنت اجارخاو فراصم كدیا و ندا املا تب بول وا هداز

 اذیاع اولا ٥ت افلعت كلاو ی دوف هنادنز یضایعبودیا عط ینلبم |[

 هدیلونوک لوا هک هدسنتفو یجابص كلوک رک ردیایدردشربارارماو |
 هرذنم نربز ندنراعدن ودن Ra 0 و ۱

 معلعنایو اار زیدمےک هه رب £4 < رزوا مب ی کج ؟ یکنود نک رهیدتبا |

 10 نوج يدنا رتسوکز وبهیب رغتالایخاکب ندنتهعماشههدلاخ |
 ار وب هلکنسقلاق هدلاصکیدشمدروک هب رغتروصر هدمقاومدراو |
 حط هوا سهر ا دعمر ب وعیح ند هناخرم زو دیلو نوح لهدیارسییأ ابو ۱

 كماشه تعاجو یدعاهریز دیلویدلوا ادب تعاجر ندقارارلب دتا |[

 ندنرلت | رل بد ڈرا نیفبنوج موق لواروتکر یخ راکب ندرلنا ردب رالوسر |[
 مالس هلتفال> .دلو بولک ورلبا یشک یکیا ندنن ایم ك رانا رلیدنیا هنیعز :

 تافو لب رلددتا رانا یدتاتافو م اشهمروناص یدتادیلو رلددربو

 ضایع رابدتنا راتایدنالاوس ندنلاوحاكضایعیناک دیلو یدثا |

 ندنادنزهدنعرت تا اح كماشهیددا سو دنا دز لد هلع زا توو كماشه

 اغا رادعرب ەءاشھەر صاندنا یدا مهم یر هل رخ توقیح

 یدعس زبهل اإ یدتبا مادهرایدع تباجای دلدا بلاط هن ذر ی درب و لا ۱

 ندهنا) از یدل ]ی یر مع خار ها لذي هاو هک لدل۔ ؛ |

 ییالغر مانبلاغ كماشهات یدالوا سیم رلیمد مل هدا حارخا نفک )

 وسواس لوااناوربتع اف )را دعا نیفکت هاکنا بو تیاكرادت نفكر |[

 ې دو #
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 سس سست انس تست تست تن نت

 هر هفاصرات یدرویب هکللادبعن سابعیدتنا س ولج هتم وکح ۳ رس دیو

 غي دلو ندنرللام كذب رالعواكماته هدا طرض نت اک ورم ك ماسه بوراو

 هاج كل. همس نوڪکنا دیلو هیع | ضر ەت هلام كماشه نةم اما هلا

 هنا ونهو ت !هلعتملدبا و هدنتنطاسم ابا كماشهیرذب سم هکر دتا ت تااعر

 لع هلر:جوم نامرفبوراو هپ هفاص رس٤س ؛ یدز الرایلاخ ندم امر

 2 دل راد اویتدرذب | هدیح رب اوكا كماشه دی ور هدناور)ی دليا

 ندنمادخ كماشهن وکر  یدر یا یس هنپ وللاوحاری دکنو شام قریضت
 یکیدتیا هز ل دنلو رک نینمؤم ارمان یدتیا بولک هتیرزوایربق كلا یسیرب
 یدارضاح صر هدارالوا درد انج مەز لد روک یاش اعهدب

 تح م ههاشه نسكدب روک رار دا هلءاعم هن هماشه رک !نالفیایدتسک |

  كندسوک یرکش كناهک ردراو تنر نوجا كنس هک لدا رولیب بودا
 | تندالو كماشاتیدتا محاهداتمو <S مانادیلو هکر رد ار دلکد یرودم

 لواو یدلىا نیەت هةیطو نوحارلنا بودبا مهد ن حد رانا رعو ییب راجعا

 ہرا سمو را در دیک هماجهرلناب رعورابدرو مداخرپ هن رب ره ندتعاج

 رلیق رب دنع اطو كنت رکبش تاو رلهدردنوآ بابط ہرا صد صبورو )هو-ک

 رایدنوط لوذبم یتنالوسم كناجاح بابراو یدړ و

 46 هلا یضر بسا نب ىلع نیدیز نبی
 هک روئاوا ناب و رکذ یییدلوا لوت هنع #۴

 هدننالو لب بو دیک هناسارخ هم داوا لو یر دپ دب زن ی

 ۱ یدابانا اهن هس احیا یدیاراربد شد رچ دئمان كنا هک یرب ند هعیش

 فسو نالوای > قارعیدلوا عاحدیلو بودا تافو م اڈھ نوحو

 هردن وک هقار < بودیاذخا یاد ۵ ددزاب بو ای ن رهن نا

 یایح هکیدت | فیاکت بوئوط یشیرج هرکصت دمی و شفر ەت

 هنابزاترویملا کا" یدرو» رصا یدلنا راکنا شد رچهدیا 7 ۱-بد او ا

 رب زمم؛ ی او راد سوابق كياکب رکا هکیدتبا نیم شب رجرایدروا
 یلغوار هدنمان شد رف كثر ج ماع 1 دا مدور هساواهدع دو

 تراوورلناردکرک هساواهدتاا ۳ : هکیدلس نوح یداراو

 سب عهدیا میل. ییابح هرس ن, رکیکج لاندنا وتانو ریپ وب 9

 تو س: بولو ی اک رە ۱ هاکع | تاالد هناکم كاك ش
 سس 0 سم بس سس سس سم سم سس گیج 0 >> ___
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 یباب هکیدلکربخ ,رابس نب سصذ د نددیلو یدتا ضرع ءدیلو ۱
 2 بی زایس نی رصن سا نس هیعیا هدیحر بو دیآ قالطا ن دشیخ

 بوقیج هر شط ندنکل# ناسارخ هک ردکر کیدتبانورب و رانید كی یکیا

 لوابوراو هرواسد ندسخرسو هسخرس ندو ره ید نسسعهدیک
 نچاتحا هاود مز یدتاهرلنابواک تار دهورک ر ندراناک رزاب هددود>

 یب راتاناویح كرلاوند زر هدا میس یتساسهب ہدک داک ققو ردراو
 هکیدردنوکربخ هرا يسن رهن رهف ن رعنالوا روباسبیاو یدلیاذخا
 هکیدردنوکزبخ اک ارصنیدلبا ما دقا رھا نیل وب بولک ہسالو ون یک
 هوار دیک راقیح رکا هیعروط هدننکلع ناسارخ هکمدیشع د هاڪ نب

 بودیا مجرکشارپ ندهدا و راوسرع سب تبا هبراح هلکنا الاواهبف

 زا یدتناهرع یرحرلب دلک نیش هش ررر, نوچیدتک هشرزوا كنايحم
 بودا قارو رغم رعزرودهدیک هريل وب راک هکعا كح هلک مس دنکلم وب

 لا هناکوربت رللدایشک شع یاران كنایم یدلبا نامرف هغغوطییا

 هن اکا ودنک هرکصا دنشو دح لا هعقاووت یک رایدعالتف یرع بوروا

 روهظ هعفورب هلل و نوجو یدیا كه هقارع ةبث مر یدتیا باطخ
 یتنف زسرروک _لوقعم هل زمس روش روک لکشمیمقک هف رطلوا م رب یدشا

 هندن اح ناحرح هرکصاد هراس و هراشدسا سد یدید م هدیک هقرط

 نب صذیدیشعراءزوب زکسیددع كنب رلءزالم كناو رلیدلوا هجوتم
 فط! هلن اج ن اجرح قع رع نانع بواوا راد رخ ندنروصو راس

 لاسرا ب ودیا رک شا همدم هلیارا كب یکبا یب رجا ن لسم ی دلیق
 یدلوا عقاو هد لاوح ناجرج ین اقالم كق رف یکیا لواو یدلیا
 یاران و یبح رایدرتسوک ششوکو ششکك د هتقو رهظ ندنتفو قلشوق
 فص هب هرکص د دزا غ بو دیا بلط تصخر دغا! یزام رهط ندلیس

 یدرورب هب هض و ناجا لسم رادع !لتف قلخرب ن دنهابس مل سم بوک

 بواوا لوتقم یرک-ےل رکا كلاي رل بدا نارابریت هن رزوا كرلتاات

 كرام كا لسم بودا تباصا هللتعم كدانح لوا جد ق وار تبثاع

 كنایګ لسمو یدردنوک هاو رایس ن رمصن بودا ادج نداد شاب

 ن رصد جد یرلیشک یکیا مان مهار او لّصلا وا ندننارا و یی دسح

 ناسارخیودا روهط هوب اه دعب یدابارادر هدن اجرج هلا ی الرايس

 < الو م



 راددت |نفد هدارالوا نور دنا ندرادیرانا هدک دا طا هنن رلتالو

 د رووا نایب نامه كراس رنا هددیلو تلودمانا ¥

 قارعو یناسارخ تکلء تموکح یداوا ک احدی زب نب دلو نوچ
 رو ئارز یدرو هرعن فول نالوایکأح قارع بو دبا علخ ندهد

 یدیاهد:-هوزرا ناسارخ چ تموکح کد ا نامر قوح فسو

 بص ا را بیس نرصد نینولا ریما هکیدیسشعا ضرع هدیلوامدقمو
 یدیشعد مرر ردن وک غلبه هردقفوش 4ه صاع "دن نخ هسررویب ملسناکی

 هجو کا یناسارخ وقارع تام بودا لویف نسلم كفسوب دیلو

 تواوا هجوم هقارع هکر دردنوک نوت کم٥ رایسن صد فس و سد ی دابا

 دیلو دیا لس هب ودنک ینافوسذو سیافنو لاوما نربک هللا هدرلایقب وب

 اار نالو ناسا رخ راد ی رصد ین اب وت اف هوا آ نهاد
 ندب رطو شیع سل تالآوند رلش را نوتلاو ندرازاسعاوناورینانط و
 ناسارخومروتک ههاش بول |ینالوا نکم ندرلتآ رک ویو ندرارطاق لیتو

 | بی رق نع رایس نی معذ نوجو راک هلیب خد یرباکا ضب كالو ||
 ۱ ید عسلا ندرنمهصم یکح هلک هروهط مظع ؟هنتفر هدعاش تالو

 یرلاوتر كفسوب ویدرزتسوک للعت بوتوط هورکم کشک هماش هاش اکا |
 مارا نوا یلاشتسا هدناح ماش بودا لادتما هما هراس ن رصد

 نیکسن بور و راهزاجو رهیده توق یذهرلنا رهن یدراردیا حاطاو
 ندنرهشورههرورضلا یدک ندل ادتعادح نق وتو للعت نوجویدردبا ||

 كنسرفر هدنوک بوی روس قاا هدنتروص ردیک هماش بوقیج هرمشط
 بولوا ل ونعم كدیلو هدعضوم لواو یدشرا هعهیبات ی دیا ررو لوپ

 نالوا یس هلب سد یدک یرربخ ی رارف ندقارع كموب

 یسیدنک بودیا ش وخ یی را رطاخ هلن اسحاو طع 2 ارش اہم
 یدنک « ورع بونود

 بابا كناو رلیدتا لتق یدیلو هدنس هنس قلا رکیز وب ندنرعگ ||

 ییارش بولوا صا رح هدان ز هر رطو شاع هکیدنآوت یسلرب ندنلتف

 ی ولو یدردا یا هدد رش عرش دعاوق مادهداو یدرخا قوح

 جد یسرو ) رلیدلغاب لس هتتوادع كلا ںواک نارک همالسا لها

 < < مار



 سس ساسی ا یس

 اف «

 بور وا هناب زان ز زول هماڈیه ن E ییغوا یگ یدنک هکیدبا لوا

 لتف كدیاو ات و یر طتوک ا یا بود سارت ییلافصو حاصو

 یدالوا كعاشه هدّتاود ماا كناو یدبا سوی هدنادنز اد هننامز

 ا3ا نم 1 یدا رلشلوا كل ولعه و بونم یدالوا كاللا دع ن دلوو

 ن فعول ی یرمشعلا هل أ د.ع نی دلاخو Tt e هب هقدنزو

 ءارحارنکا نوجا یکیدردتبا لتقییا هلهوجو حج بودیا ملست هر
 ۱ تا نو ی ی هنن ر ر تیکنباسپسا هصلا ) یدراشلوا رطاخ هدرزآ نددیلو ماش

 ح ن دبا تدابیعو دهز راهصطا یقارشاو ن ايعا صد هل-هلوا مصن#

 زر دلا تعب اکسو عاخ یدیاو بواک هاو تالف د.ع ن ديأو ن 3

 سابع هدکدتا تروشم هدیابوب هلسابع یشادنرف دب زب رایدد

 هغملا تەب ندقلخ هدشنارمس یدک بویلواعون# دیزپ یدلبا تم یتا

 هاو رح نالوا یک اح هنمرا ه دنامز لوا ریسخ وب و یداوا لوغسشم

 هل وش دی زر ید-تا بوردلوک بوت a هکللاد بع ی دیعس هدک دشا

 ع ااو تس له ا كناو نار ردلوا نالوا قال شکا ردنا هوش

 RON دعس ندع ادم نا تماجف كراکوب

 كچ لا ندهتفو یدشا بوراو هسشناق دیزب یردار سا۴ سد

 یکک اله كس ب واوا قم هد هعفاوو هيما نب هکمرفروق ارز

 یدیتلوا یلوتسم هنري كد زب تطاس سوه نوحو را دا دص

 یبلک هغ رهش قشمد 9 رکا تاقنلا هد زوج كسابع یردارب
 ید رایت هرمشط ن درک نوعاط نایعا مک او دیلو هدرلتفو لواو ۱

 دج ن الا دبع نالوا یکاح یشەد هلتف ال ندشناح دیاوو یدیلو

 یدیشعا تعاقا هدنس هرمذط لرهش ندنسوفروف نوعاطح اج نا
 قاخ هصک لوا نامه یداوا لسخاد هقشمد د زی نوچ هل ابو
 فرصت هلالا تيب بو ربدلاق غا تفااخح هدیلو ب ولوا عمتح

 تعاسرب كاللا دع راددردنوک رلمدآ جاقر ۵: وط يکللا دیعو رلپ دتا

 هنب رزوا دیلو بودبا عج یتی رک دیزی نوک یسنریا یدقیج ءرمشط ||
 تروعسم بواوا وک یدشربا هدیاو ربخ وب نوح داوا ه> و٣

 هک ر دکر ک كلدیک هصج یدتا هب واه ن دب زب ن دلاخ هدک دتا
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 صاءاا نت كے تن 5/1 هلأ دء۶ ر داو ی“ هرب ذو رد کیسم یسهعلق ۱

 رخآ بوب وق تیپ لهاو ین: ركل هکر دلکد قبال هبهفیلخ یدسعا
 هکزراو دیاو زب هدا تكنح هک ردلوا تو صم مدل هکی دوش هد هر :

 هثکر ادل لاتق بایسا بودیا قاغتا هن رژوایآروب و زبالوب رفظ هبادعا |

 یدتا رکسل همدقم یزب زعلا دبع ن رع ن دزو رایدلوا لوغشم

 یدلوا مفاو تاب راحت هدنسارا قد رف یکباره ہک ردلوا مالک صد |

 ین: راو یارمس بو دیا نصح هشارس یدشک بوحاق دیلو تبقاع »

 هدرا راوبد دماو یدلوا لوغ-شم هر هرصاح زر نعلا دېع ناو یداق ||

 یک باسو بدسحرب مچ هدرک- ګا زس هکیدروا هرعن رب بولک |
 بواک ورلبا یکسکتسلا ينعنب دیزب زی هشلیوس زوس هاکنا هکردیمراو |

 زس ن تنساک-ساا اخا ا ىدا دیلو هل وس یککج هیلب وس یدتنا

 ى ابتضا یساناطم لرکا هو كل رسو مداد هداز یزرکناه ون رع

 راد داخ هنکیراناب رعو هزکیرا اعا كارو مدتنا رابتارک هلا ایاتطء |

 هتع نا ردن بس هتمعاخم ولکد وب ن زاب هدلاهک دش مدلشغاب ||
 هک ردنوهکنا هکاب ردلکد ندننهح تساسفن رکج هک مز یا ۱

 هل رت وط لهس ن اوا كنيلاست یادخو ل دعا لالح افزع
 قالخ ر زوسو دتا دیاو كدلیق هلاوح تمه هنفا ییهضا کمد شو

 لوارداق هکغنآلخد کان هکر دکر یک ندنا یھلا هناخراک اریز ردهقاو |
 ر دعد للاخ ن دت وص شا ؤ هکی داوا یولعم 2 دیاو نوحو |

 یدشاو یدوفوا بو و هتک وا ندعو یدلک هنس هناخ بولو د وزهك ۱

 رایرکشا هد اش وب و ر دین و ڪک یل كن اع هئیعب ماوک وب می

 ن دنندب یتشابو رلیدنوط یدیاو بوعیچ هث رز وا یماط كرصق
 نیپلآ دج بودارگش دیس دب زب رایدروتک هاو دب زب بودا ادج ۱

 3 بوکید هو زەن شاب كا ۳ یدشا صاو یرب دشربا هع دون

 كنس وب یدتا کا یسل ر ندنصاوخ ارا ود هدنفارطا |!

 توادعاکس هیهایتب كسیاردیا فافتع-ا وب اکا نسرکا ردیلغوا كع ||
 ی 1 لع هر زوا أر یدک" بودا ضارعا ندروسول كن رب زردا

 میسرسرس
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 ییایح تدهو ی دا یآ ج واو لرب قطا س نامز ل داوو

 ی دبا لس نکس ز ون وا

 هک روناوا نا یراترسضب كدیلو #۶

 | زاتءا ند هيما ۳ ناناوح 1 هل عام و توا “و تفارط دیاو

 یدا صیرحو عاوم هب یناغا عاق-او رج برشو وهلویدیسشاوب
 ك رع ءا روسو ر دشمرسوک اض دب هدرج برو لره "هویشو

 یاس ما هکساوت وا اصوص> رد راشعا تە هنن رعش كا یڑکا ۱

 هدورسو انغ یدتا هک ر دن دن رازوس كناو ردشلا ندنآ یتا زجر

 دشت ںارشو ردنا ناصعق یوم اما رروئرا یئوهسش تبحو لی
 | هسعو هراحندعاوو صرح اک ار £ رار نیا اید ا:ع هساا ا

TT 1نغلو دو رمس هل هل ویع هو و کب دنا عام  

 جاع هب وص كل هنس ۽ ۱٩:شم اکا نو رد N و دی عاح رط

 زالوا كعازوا# E ردول یسورغواط لزوس ی < یو

 یدلب وسهدیصترپ هدیاو هدنس مد فرا یسلر ندارمش هکر اردا

 هدرص لواویدرب و یهردرکی هت رهبولاسص اا ات یدروب دلو ٤

 نسلنام هش یینفندذیذل ءابشا هکرلیدروص نددیلو یدیاتبب یلل
 یلرو غلو ملثام هکنلیوس تیاک> هناراب هد هجک ناشهام یدتا لوا
 بو>آ فعع» دیا و نوکرب یدید بام هکمحا بارش هلابحا ر

 ( دنع را.+ لک باخو ) یدروک ییآو هدنروطس لوا كنانء ةي |[

 ( رعش)یدتا بوب وف هرزوا یراق وابوا ین رالا بوت ن دنا نخ سد

 موكب ر تّحام اذا دنع راج لاذ اذهو# دنع رابج لک دعوتا

 دیاو جد قب یکیاویراب دت ارلیصءب و *#دیلواا نفرح برا ل٥ذ #3رمشح

 تاک الو ابا قحالب## یعشاه ةف الخ اب باب و(رعش)یدلدوس تبسهلوسر
 | هرکصتدک دلیوس یراتب ون *#ییارمشییعتع هلللفو  یماعطییعنع هلل لةف

 را زوسول هک رای دن د رلیّصع»و یدلوا لو۰ هدنکا نوک حاقرب ابد

 هکتاکح وا 3 دادب وه ییاوءد ولو هژوا ندنتن هلج تاب رقم هدیاو 1

 قددنز دیاو یدتا یدهم یدناوا رک ذ دیلو هدنساحش یدهم نوکر

 نیش.واا رها اب ید ءالعلا وا ھے. ل انل وب ه دساک لواو یدا

 < نح #



 هک ۳ $

 قلدنزرب هثماقم كهالا لوسر د2 هکردک راداع ندا یادت ق>

 تیافک فک كنا بر وءا دقعو لح مامز لدح تما بودروطوا
 هکر دشرباربخاکب ند را هسوگ نالوا هدنسلحم كدیاوو هری و هن راستخاو
 ضابو كابو یدنارقلاق ندب رشو وها ساحدیلو هدک دشرازا# تقو
 ںویک یرهماج یکهدقم ھن هرکصخدنا یدرایق یزام بویک راباونا
 یدیعوب یناعا ها د E ویدا رروئوا هنر ساع

 یددءالعل باب كڭىلعەنلاكراب e یتا یدهم زالوا كعد

 د رووا ناب و E ییدطاس كل دا و ی دز ¢

 رل٫ دتا تعب هدیلو ن دزب هدر تم قا یرک« زود ن دنر

 هد اب ز هدها ےس ف ازرا "1 ا او هکر لید د صدا دن رب نون کاو

 هد هم طخ ءاب| یدتا لتقف یدیلو درا نوح یدلبا صعن ةن کيد ا

 هد كلاما تاب ا ی یدتا تودنا بوسه هداعتعا ءوسو داغا یا

 | یوع ر دکر ک مہ ہلا لنهر رخا نداروب و فرص هلاصعنو هداز

 ROPER هاع هامو وډک, رک سای دود م هنن زود بلک

 عاب میم ) مسردیاافو هدرازوس مکیدبدوب رکآ ردکرک مسر و
 بولوا لت كل ہر وما ہدن'امز یموکح كناو (ییلخ یکیلعفالاوذءاطااو
 ی” لر ند هلج لوا یدلوا ادس رهتف هدنفا رطاو بناوح كتکلع

 كالا دبع ی ماشه نی ناول هلتامرف ل دلو هدناع راد هکردوډ

 هک ردلواچ دیسبرو یدتاح ورخبولوا صالخ ندسبحیداسوبح

 یب روبق راصح بودیا ع اقا یتغیداوا لوتتم لدی و صج لها
 كعا یس لب ی ساع هت كياو ریدلوا لوغسم هر ه رعد بولا

 كناورلیدعس ینبارس نالوا هدراد لوا كساب ع هل رلغا عا ٤ا هرزوا

 رايد عاج ورخ هرزوا یرالءاعیخد قلخ نیطباق تودناذخا ی اهل هم

 رګ هب هب راس یبقاع بولوا عقاو عازر هدنرلارا ماش ىلاو هل: لهاو

 یدر و هروهج ن روصنم قارعو ناسارخ تراما د زب و ی دا وا
 هدو اش ماهم رایسن رص هدک دردن وکر ال» ۳ دن طض RE رح روصم

 ندفار عدرا هداث اوو یدعردتا لخادم هش رال٥ هام لروصم بواو ۱

 نرع ن هللا دع یتراما كتکلم لوا نوروتک هماشو لع یروصخثم

 یدر وہ صا وق هر رها لے



4. } 
 كزلیسابع ةيفخ قلخ هدناسارخ كناهام ن ریکب #۶

 + رونلواناسیفافو دزو یکیدتباتوعد هنتعب

 كن رایعا د كن ایسا مع هک ناهامنرمکب هدنس هنس قلا یرکیزوب ندیرسه |

 لهاو رلددتا تەب اکا قاخ قوج ب واک هناسارخ هک مهاربا یسرب ۰

 هدلا سو ورا در ړل وک هناقد څن ےھارا ماما بور و لامرفاواكأ تە 1

 نبا ززعلا دبع هرکصذدلاو یم ارا یشادنرق بواوا هتسخدیلون ذب زب |

 كنس ها یذ هروک ذم ةن دز ویدلق دهعلو یللادبعن جاج |
 یر# تدعو برق هیآ قلا ییطاس نامژ یدعا تاف و یتوک یج رکی

 یدبا و هلک نالوا یراج ندنناسل هد ذل رخآ یدنا لب ید زوتوا |
 یدب ارابرهش ن درج دز نزورمف تذ دب رفا هام یسانا ك ناو (اغس ااواتر محا و ) 8

 یدحو رسهعبق یدحو ناورمناویرسآ نانا هگد دیار د یهاکدیز و

 كوب ورشو یدبآ هب ورش یسانا كلدرح در ر زورف ارز ناهاح رح الا ۱

 یددا یزف ا یسانا لر ور ورس و یدا یرف كل ریصد یس انا :

 چ رونلوا رک ذ قفالخ تاکالادبع نیدیلو ی ےھارا #۴

 اما رلد تا تبع هکارا یسادنرف قد لها هرکصذ داف و كد, ۳1 ِ

 مالس هلتفالخ هاک اکا ماتشلها یداسلوت تماقتساو نیک یتفالخ

 زوب ندنرع* یدرزرعا رک ذ ید یتسکیا هاکو هلتراما هاک و یدراررب و ۱

 یدلی ملخ ندنفالخ یم*ارابواک دماش ناو رھ و لمس خار یدیر د :

 لواوید ا لک د یضارەااتو لدہاو ناو رم هک ردوب یلیصفت تالاجاوب ّ

 هرزوا یاس رارف هک,دزا نوتکم هاو ره دز هرکصذ دق داوا لوتعم

 نوجو هلوا یک اح دین را ناو ره :
 كنا ور یربح یل تس > لدو ا

 ەنەم

 یدلوا هجوم هماش بودیا عج یتیرکشل كن راتالو هربزجو هینمرا |
 ن دز ند هيا یب ءا رها ءا« ه۶ یدش ربا هنن رهشن رسن نوح و ۱

 صضج و یدتک هداحصج ندارالوا بودی تعداستماکا هره ن ورگ ٤

 یهجو كناو رھ نو>و راد وا داعم تمداس» هناو ره ید یفلح

 | هلیرما بولوا ل وشم هنج رک ا-نع یدشریا هنععس كی*اربا یربخ |
 رب دنا لوز هس وجه رال اءام بوهیحرفت كب یرکدزو ندعمد

 ترس هکنا گو ےکح یرالغوا لدا و هکىدردنوک رخ هی*ارا ناو رح
 سس

ae #گ  

 و



 4 و
 مهارا 0 هديا E IEE هاک نسا رافیح ند ےدح یرلنا زرد هدکسح

 هن ر رپرکشل یکیانوچ یدتارارق هدهبراسح شبابوللوا یضارهزوسوب
  رارجراوس كب حواات یدروب ناو مم رایدلشاب هکنچ نواوا لباسقم
 | یهاکنوراب كوهاربابوسک یعطع رھن نالوا هدنسافق یرکشل كوهارا

 ی

 بودیشدا مه ابا یتزاوآ یزربکت كراناو رلیدتازوالا هجاراتو اسم |

 | ك زکسنوا ندرلیماسش بوکچرلمه#یسیهادس صحو یداوا مزون |
 || نرمسنقو هرزج جد شرف هکس یرکیو رلیدتالتق یرلیشک یرادقم

 ندر هسک یراکدرونک هناق ناورعندرربعاو رلیدلفرب-ا بوتوط قلخ |
 مهاربانوجو یدلبا دازآ یرلنا بولا تە هثءات ناغعو مکح ناوم |

 هدسمد بودیا رارف ندنرب كنح یرمسعلا تا نب دز و زب رعلا دو

 ناععو مکح یرالغوا لد لو رکا رادعا نوداتروشم هر ر ورلبدراو |ا

 || تتساباب بواوا لقتتم هرلناتنطلسو تموکح هسرولوا صالخ ندسح |
 كصنخم یکیا لوا هدلاصکیدش ر رم وق خاص یدرف رب ندن رال ناق |

 ندن رلعالع دااخ ن دب زن بولد رد طم یزرعاہح م رب یسلوا لوتعم |ا

 نفسوو یدللالنف د ینسکبا كلامو مکحات یدتارا هنر ||

 | .داننا لوا هک ماشه نب ناهلسو راب دراج ندنادنز ید یرگ
 | هدنلالا تب قشمد مهاراو یدا ییزالم لنایدیشع | تعب هيه ارا

 قى طلاس كناورم ندم ن ناو رھ و

 د رارب د جدرا٣ا ناو رحاک ا رونلوا رکذ

 قلخ نولک هعشم 5 را ناو رح لس ھا ید: گر د زول ندن رع۵ :

 كز زعلادبعںوەہےح هرشط نداسنخایااوز یسل اومو الا كل دیاو

 دی زب وراي دتا لن ھوا رلب دا وب یی ره هدنارمس لواورل,دلک ود درس

 رارد هد اوره ا هه و رابدتا نودو نیفطنت بول ون یا را دس>

 بولاق ندعس ەد ىدااق یعزا دم E ۲۳ ge كناو رھ نوحو یدلنا :

 ننا- وعول هار | ندیارا فهداشالواو یدنک هالو نارخت

 تافتلاهرلنا بور وناماهرلنا ناو ره رایدتا!بلط ناماندناو ره ماسه

 چ سس توس



 هک ۳۵۲ #۶

 ندناورهو بواوایغاب صج لها هدلا سوب و یدزتسوک قلبولجدو
 بوراو هثرارزوا كرلنا ناو مرلبدلوا قحط هرانا ید قلخ نالوا یهوتم
 تقام بولوالوتعم هورک قوح ندفرطینا یدلبا هرسصاسحم یصج
 كرارمسا ناوم راددتارمسا یرکشانالوا دنګ ا بولا یب ههلقارمج وا رهق
 رادرب هدنسالاوح لمچ ییزوشب ندرللونعم لوا بودانامرق ۹

 ەطوغەدا- اوو راد دقس یرا ودورد كل رهش هل! را كناو معو راد دتا

 نایصعود رتراهظا بود قاسفنا لبا یرمش2لاهللادبع نا د زب یوق
 كناورمبوسک شاب بوراو بور دنوک رکشا هنهفدكرانا ناو مهری دنا

 یکلا ب واوا لقتسم هدننطاس ما ناو رع هر کصادنا رادروتک هاو

 یدلا دهعىلو هګدرا یربرب یتالقو هللا دع یرالغوا

 دبع ندنلسا كناضا رم ىلع نیم ولاربما
 < روال وا ناب یر وعظ كن هیاعم نب هللا ا

 نرعی هللادبع نالوا یسلاوهفوک هدنس هنسیدب یرکیزوب ندنرعه
 هفوک بوت وط ی هی واسم ن هللا دمع دف كناضت مم ىل عزب زعلادہع

 مقع هدندالو هرمح هدنامز لوا رعنا رول نهو یدینعا سدح هدننادنز
 یرا-ط فعض هلاوحا هلع طوب نودناروهط وصخ صعب یدا

 | لواو ربدراهیح ندنادنز یهللا دعوا وب ت توق هعیس هلغل وا

 رابد)وا م ۳۳2 هک اس اش تواک هی دفوک هورک هت ندان کاو فارطا

 هح و: ا نوویج ند هفوک هلوطع ر ۹۳ ارب هوس هل دبعس

 لامنالواهدندب بولوا رکنتمو لولم هد دبا یر رعنا

EE.هلا رکشا یکیدخا عج و یدلبا قد رفت هر مد دشاط نالوا  
 هدقداوا لبام هسرب رب ر 2إ یکیا hk هنس هعقا دم گرا فوت

 ںوسک شاب ند رله - ےک ره هک رایدتا ادن رلیداثم یدروب رعنا

 بولوا مقاو تالئاعهو ںورح لص سا لرو مهرد زوج ساک | رول

 بوداافو هبهدعو یدرع نباو رلبدروتک شابقوج یرکشا رعنا
 هدراطءهناسءهدد ندفرط یکداو یدرو مهردزوب رشب هن روت شابره

 یادش هب دف وک تواوا مرهم هر وام ن هللا د.ع هرکصاد هراس و

 دبع یسدعیش كد, ز نالوا درهش تودیا رو مه یلاوحا لص ت امدعمو

 عج ند تسر اها هفوکورایدتک هنادم نددق وک تولوا عمت هاو كالا

 ٭ رنک #
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 ناسهامو لاتبحو راددراو هناوا> ندنادمیواوا ق فر هرات ارش

 یسهصذهع واو رلد دلرق صال و ر قیراتالویرونادبه و

 روئلوا ناسو رک ذ هدنلع

 كسابع ترضح نالوا ىع كنافطصم د ل
 بو ز ا بوت کم همس وا د ن ےھارا ندنلسف

 + رونلواناب نیدروہ ههجوتاکا یتاسارخ تراما

 هب و د نڪ قلخ ه دن اسا ر > دج ن مها را را هد هروب نم هس

 EE LE oy هن اڪ | نال وأ لوغشمهتعب
 نآ سد هاو رح هک ردکر ک مدلی ریما هناسا رخ یل سهوا
 ددرمهتور حس هکر د مشع اررعم هکلب ۵ متسوک واجن ند ما یدروک

 | هلوا ضوغءاکا ینلاور نامرفو تموکح ید كل رلتالو یید روتک
 ۱ ےھا ر اهب هکم ویلو | یطار هنر اما كسم وا یسضعب كن رلیعاد هیسابع

 : لح مامز مهاریا اددحګ نودیک هل هل ارلنا ید رسوب ارایدتک هم د

 یدت | هلسءوب او یدلیق ءدنرادنقا هد ط لس وبا یاسا رخرومادءعو

 نیس هیموق عاص ی درفر ندراناب یپ رع ناسل هدناسارخ هکر دکر 1

 هد هانالوآ ون داز محاو با تحا ند تفل رشک نب ناعا-اما

 یوعدوامارلیدا قوج هدناسارخ یرلیعاد كرلناو هسایع یا

 ی درا رد | هرزوا اتحا

 هک روناوانام یکیدنک هناسارخ نوګا توعدو یسن كاسم و ا

 ردبا یناهفصا *ءرج ردرلذعا فالسنخا ه دنیسن كس وبا راخروم
 هدنس هنس زول ندن ره یتدالو كناو راک دن اک نهر ح سوا

 عقاوهدهب رفربندنرلب وک ناهفصا هدنامز یقالخ لز نعلادبعن رع

 با رغو رواوا یه هزردوک یس كناردا هرچه و ردثلوا

 هک رعم بوک راسا هابس ه ددعا رغ كشوایس ز ردوک هکر دندناقافنا
 || د یرلرضءب ندنیخ رومو ی دارلوک ه دقو یربغ ندنقو

 ۰ یدبا سە یان ك ایا ویداندنل-د ےک>رھجرز سو هک ردرلش ٤د

 ٩ یرلب تویہ انام یا كلت هوبا هکر ارد هن رزوا كلا ځد هفناسطرب و
 دلو م مدناه ؛هصو ی دیا قاعماوا قشکو مارا یا كلا رلب دتا

 كعهاربا ماما هدنشاب زوعط نواو ی داوا ووڈ هدهفوک تولوا

 % 0 $ هک عیار
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 سد لکتا ريل یکشنک و یيعسا ی دتااکا ما را یدش ربا مرح

 ماما ےھا راو ی دلیف سم وا نک نجح رادع ا ید موا

 یدنک ینابورب ویلا نب نقتالیعسان رع نالوا زوهشءهلبا حل اوبااکا

 | ناسم وا نوجو یدردنوک هناسارخ یناویدلیف ئ ريما كس هعيش

 ساع ن هنلادبع ن طیاس ی هکی دنا یوعد یداو عاشرا یلودع

 ۱ هللادع کر د هرزوالاونم وب یبیدح كطرلعو ء واغوا كلطاا دبع نا

 ت ولر هللا دعو یدردما GÎ یدباراو یس هب راحر سابع نا

 هللا د ہع ه رکصا دنا ی دارا ريتا ه رک صد دف داوا نين A4 راح لوا

 ندم الغ لوا بودیا ی وزت هم الغر, ندنرامالغ هن دم یهب راجلوا
 بولا ین الغ وا لوا هللادبعو ی در وغط نالغوارب و یدلوا هلماح
 تافو سابع نب هللا دبع نوچو یدلبا ماده | بوب وق طیلس یتمان
 نوحو یدلغا گوی ی كکللادمع ندیاو تود وا طاس یدلبا

 طی س درا و ی دیار هم a ا ه دو رارا یا یا لالا ی

 ه دا ی وعد ودد ع ولغوا یاص كسا .ء نا هللادبع ن هکب دا رها

 نداهش هرزوا یرارفا كاع ناوت و كط.اس یر هسیک جاقرب و 1

 فلاخ هش را دلو یشک نالوا یضاق هدنس هک قشهدو یدریدتا |
 ه طیلس دیاوم رکصن دنا یدلب| ہک هتس اع دم كط اس لوم الواردات هتموکح

 ثار« هود د مشادن رفبال ندیلع یلغوا كابعن هلن ادمع ات یدثا صا

 ی درب دش ربازا مطاوادبا قو> هسا عن ىع ند .ھ حوا بودا بلط

 داج يوا ۵ دنامز یک دتا لتف افا روم رفه> واو

 هرس مز هلاروز دهاش یدک نس هکیدناوب یر ندنرلضا ربعا

 دن ادعام ندرلنوب ,دنص وصخ یسث كلسهوباو یدود دا ىج

 هلا دبن, یعنی دګ نب ےهاربا موب ا نوچ هل اب و ردشاروک لاوقا

 ه دنس هر لا ےھارا یدراو هلت مدح بلطلا دبع ن سابءنا

 هودد هدنا نودیک هاسارخ نخ تودیا دهم لاسفاو تیاحتراتآ

 ۲ ه روئاشدن نوح )سودا ی دددر دک رڪ هسانا لا دعنا اکس ی <

 * نداریم #۶
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 ورک نوح رادا روغوا یلاوما صمب كلا دک .دنک م را نفت ۱

 لا وس ند هو نالوا یسشاب هطوا كن هعش لوا ی دلک هتلزم |ا
 نر رکا ی دا لسءوبا ردد( انو یدتا لواردن یان كنهلعوب هگیدتا

 عفاولاقویدد ےل واسم وبا سپر | دایآ با رخ یی دابآ .دنک یہ هل 7

 و زر راد رولت ىا یدلیانارب و یب ی ور یعوجح |

 كوطعر هدنمانناتسورا۵ ند ايعا و نیو اھ د ل راد لو | نوآ ۳ لسوا ١

 هک هل وس هکر د وا هکیدعا هت ربند رراکهدخ كناو یدراو هرا ریه |ا

 راکتم دخ لواردیا سال اراد كم و جار ندنس یداک ی شک هداب ر
 داب لود مدعو لود یهو هدک د رب دشربا ی رخ وب هاش ورا

 ی وقرب هداس لوا یدتا یم هحوکنم یتا ی دلبا تری ا هلبعابا

 ید هدا مادقاهنآ رج نیل و ید يلوا جن سکا رهظتسمو رطاخ

 هر راجت رک نوتب نوع ندلام-آ هکمدروک هعقاو هدرا هک نب هک و لاحو

 هک رد وبی ریعت كنا ورو و ی دچوا هک وک ی ژراوبد هعلفو یدشود |ا
 شدوردراک (تدب):دلاح یکی دع هشد را هم لذاراو هشو د هل زت فارمشا

 كنه دا لوا هرزوا یم وهم # دشاب هاهراک 'رینار هک ٭رارب رتعسم |

 یناوسم كس وا ناتسوراف یدد رک قل وا لوصوم هتاجا یلوسم 1
 تفط اعع اونا یئاتسوراف یدلوا ناسارخ کاح مس وبا نوج یدرب و ۱

 ندن رسم هک ردرلشم رو:ک هدتاور یدلبق صوص هلتب رت فانصاو |

 هل اسارخ هلا نایعاوامق یلسعوبا عهارا ہ دنس هنس ترد یرکب زود ||

 ولتطو رظنم شوخوولکنریادغیو ولب وب هروارب لتسوباو یدردنوک |
 هلا یب رعو یسراف 3 تولو یدیا یک رب وللا ی هل ؛ ووازوک کو ولزوس ۱

 سو رب ویدافصتم هلغالب و تحاصق یالک كناو یدرلب وس زوس
 ینکاو یدرانوط درک رب و نيج رب , قتلا ءادو یدرُغ اه. ٍطاوحا ضەلا

 ندلاوم ترک هک ردروطسم هدنخ راتورا ظذ ہک ىدا کوا

 یراهر و یدزالوالوامندبعص یااضف ندیاروهظو یدزالوامرخ
 تحرم هثفارطا یلکوک كناو یدرعا دا هلا هند ی ریغ نداق

 ی دردم |لتق بس مرج ینزج ید راد رەھ و ین راع دو ید مس الف تففشو

 ه دنماکنه ییلناوج نوکعلدلوا هب ون یدردبایناک دنزهرزوا بولساوب و
 یلاعت هل ءاشنارولوارک ذب: رق نع لق و ی الاحراس كناو یداوا لوتقء |



 دک کالا دمع نب ماٹهن ناس و ییتف تاک اه

 4 روناوا نایب یلاح ماجتارس كناورصنا#

 || كنج هللارکشاب, رق هکس زوب بوراو هلصوم ندهفوک نایلسو اه |!
 | هلا ورم صج لها هدنامزلوا نوچ و ید رلشاوا دعتسم هیهب راحتو |
 ۱۳ هعفادعو هلیاعم كرلنا ناو ره نوا ی رلکدتا ناصعو در 1

 ۱ ,aS دردنوکربخ هنلعوا نالوا یسلاوهر زج ناویم سد یدبا لوعشسء 1

 | ید نیس هروط « دیاهب راع هاکناب وروک کر ادنیس هلناقم تاکاع- |(

 | مرواوا قم اکس بوراو هفرطلوا هرکص ندلاصیتساورهق یصجلها |
 قع رع ناعهر U شار ےس یعج لها ناو مس ی دید :

 تواوالب اعم رکشا کیاهدنسح اون ی درامویدلی 3 ف طم هنو طلصوم ر

 | دهقفشبرغ ندحصص عواط رلبدرویآلا هرج و غبت یراریادرکشایکیا
 ) یدلوا تل 1 بوش را یقودخک نوح یداوار ۲9 زوج تا

 | كد ا یاو دناوک زد بولا سود یتداهش ماج لاوص

 ه ی ربجنا جراوخ نالوا « دننامرف تع تاکاص> سپ ید#ا وا

 یرعیجنبا هدنر كنب رانوک هب راحتراب دنوطندشاب یکنجر اک بودا تەد |[

 بودیا هلج هنب رکذل بلق كناویم هباراذک رب نزغیندمزوبترد |
 هل دم س ً اد , رباط تسهدرب ارم ورب دراب و5 ن دنر یناو مه ۱

 كن ۱ ی وه درو لسم ن هاو ناو مع نبا |

 | هلی كن ريج نباهکر لب دروک بوتوط مکح یتابث مدقرایدیای رار ادرس |

 || تکرح ندنرار, هلبراهو رک ی دنکی سی رب ره ردلیلق هفاطراتالواههس |ا
 یدابا تد واع هن ناو رم سدرابد ردلاق نداتروا یب یربج نا بو دیا

 نوک اقر بودیاتعیبهنابیشنب حراوخیداوا لوتقمیریبجنیانوچو |
 هدشنابولوا قرفت«ییاهگاكنابیشن ااترلیدلو!لوغشمهراکیب و كنج ید |[

 لصوم تالاادبع نن لس هدانا لوا یدالاقرکشا « دازندکیب ق رق

 یسهببس تبارقاک | د نابشنا هلکمروک باوص قعجا رم هنفرط
 هنساح او لصوم بودا جوک ندنرارب هل افر تودناتقفاوم هلغلوا

 رلودتالوز' هدارالوا بوروک بسانمهتءاقاو لوز یبطورب و راثدشرا

 یدلوا لزات هدنز ها۶۰ تولک بودا تا رک ح رخرهع "لرلنا ید ناو مه

 هتسارا فض . کیا نوا رب ,رابدتيا هللاقع 9 یزادقم یآ زوقطو ۱



 وب 13 نب هبن.هورکرب ندنرکشل كلاورم نکيا راردیا كنج بواوا |!
 ییغوا یشادنرف نوج ناو مم رایدتلبا هنناق ناو رم بولوطیماشهنبا |

 || رلیدروا نن وب بودا عطى: رللا كهذا یدتا ما یدروک یهنم
 ۱ لوا نابشو راددتک هناسارخ ب واوا مرهنم نادشو نا ياس تقاع

 0 گاف سابءلاییاو یدتک هر راد دنس نایلس نواوا لاله هدرابد

 صوص# هل تهطاعو ناس>اقوئنص كح افسیواک هلن او كلا هدنم انا یاود |8

 | قطو رعاش فیدس یدشهروطوا هد: ساع هقیلخ تب و ر یدلوا |ا

 1 ع ولضلا تک نا # لاحرن» یرام كنرغلام ( تس ( یدلبا داشاا

 اهرهط قوف یرتال یح # طوسلا عفراو تكفا معضف ۶# اس و ءاد

 یک ردلواینب شا اهدایدتا هغ دس ماشهی ناس س # اوما |

 تفالخ ناتسآو یدتک همرح بوغلاق ندسلحم حافس هدنفولوا نسرتسا

 را دت التف بوت وط ین یا یرلمز الہ

 4 ی وعد ك رای سابع هدنشالو ناسارخ %

 : ندناسا رخ لس وبا یسابع ےھارا هد ےس * رک س ی رکن زو ندر

 | راکسا ندنا یرلن دا تەب 3 یاسر ت اوج ا یدشا توعد هاو

 هحوتم هنق رط هکم هر ارت رم شع جد سموا هندنآ مولعم بودا

 ۱ اکسیدتا یر -ِ مهار | هدک دش را هلرا 2 سد بواوا

 ۱ دس رولوالصاو هدعضوم یی:ةره اکس تدارلوا مدردنوک لظ تیاررب

 هوعد راهطا توود ورک ندارا لوا روا لیع
 هءط2و نسهدیا مای

 ی هبطق بودا لع دش:> وم ما )سعوا نسهردنوک دام یبشنیا

 | یدلیاتعجا مع هشناج و رعیسلدنک بوردنوک هی هکم هلن لاوءاو باده

 | هلا ياس ی ونکم یکیدردنوک بوزا اباطخ هرشک ن ناو كماماو
 ترد نوا یلوط هکیدیا هرن يکي دد لط تبار كناو یدلبا لاص#ا

 نوح یدیشلعاب زر نوشرا جاقرب هثجوا كن «منلواو یدیا نوشرا
 | كمزراوخوناسارخ هلراشا كسم و ار بعنرلی دا توعد راه ظا رل يعاد |

 | راهدنا هاکآ ندتامرف كماعا قاخات رلیدلوا هدنکارب هنفارطاو بناوج
 ۱ ج ورخ هدنرخآ یی اضمر كڭنەرو نم ۰ دیس کرد ررعم هن رزواكناو |!

 بودا قافلا یراخ ناش هلا یتامرک عیدخ «دنامز ل واو راهدیا ۱
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 هکر ردبا ) یدبا لوغشم هنکنج كرانا رايس نب رصن لکا ج ورخ |(

 یسهلججات یدروب هسن رلهزالم هدقدلوا بب رق قو یتورخ سءوبا |

 سوا رادداک هنس وشراو كاس وا بون راص راتسد های هنن رلشاب و :

 راتخا یکنر لوا هلکع | هدهاشم تدیه هدرلسابل هایسو بوروک یرلنا

 1 لسمو اید ایس هک هدعو ہک هدنس هک یش! یمرکب كناضرو یدلما :

 كنايلس هده رقرب ندنر هب رف ورم رلءباتمع ومحو رثک ن ناهلسو |

 نطوتم هدیحاو لوا نوحو راد دقا. رلش1آقوج توکراهایس هدنا رم ||

9 = 0 

 بولیبییفدلوا ج ورخ تعالع بوروک یراشدآ لوا هیسابع هعیشنالوا ||
 عج ربثک عج هدشنوک دیعات راددلوا هحوتم هنتمدخ كاا ياسو مسوا :

 كن هیما تب نو دنا ريغ نس ادص كتءاواو نادا مدعم ند هیطخ تواوا |

 راددلوا عراف ندزانوحو یدلبا تماما هدیعتالص هقاخ هنفالخ |
 رصذ هدتقو لواو یدتا ماعطا قاخ میج بوجآ ی ناوخ مرک سوا |

 تانآ ضمب نالوا لزان هدخا یو كدایع بوزا ونک هراس نا

 لوا یدردنوک هرایس نرد بودا جرد هدونکم لوا یدیح نآرف |

 دوخوب ىدا توتروک م-ظع هنزوک كرايس نب رصد ب وتکم |

 یادر س نوا ندنحورخ كاس وا رايس ن رصدو ردرخآ ةثداعو 2

 ہٹ ید زب سهل وبا الغ اک هرکصت دیآرکس هدتاوررو هرکص

 یشن كلام خد وبا یدردنوک هنس هیراح تاسهوپ | هلبارا كی
 بوشب ربا بی رق ذب رب ر هورک یکیا لوا یدردنوک هنس هلبا-ةم كنا |

 راپ در دنوک یرام اف لجا ہلا یرلیےلیا قوا هنب رار ر و رلیدکج رلهص
 هدزپ اط هللا دبع ندنناراب سهوا تبقاع بولوا مرک برح روت |[
 یرکشاو رایدتلبا هنا مونا بوئوطیئاو یدلیق ح ورګ بودنا هلج |!

 نرسصننالوا رسا راسو هدنتحد زب لسوبایدلوا هدنکارب و مرهم |[
 سما هراحارج بوئوط لوذیمیئاس>او تفطام ا یف ااغ راس |

 )سوبا یداوکو ا یراراب نوچ رایدتبا راو" هن رلجخز كرلنا یدتبا

 ]| رابسن رص بوراو هکمدرپ و تصخر بودا دازآیرسیدتا هرانا |
 رخو زس هيا هب راح هل مز مویلا دعب هک هلاطرم» لوا نسهدیک هتمدخ |

 یرلطرشوب دز رس هد هزکداراب کی نککیدروک ندّر ندرو ۱

 ې لوب #



 <سو
 | نذا هفارصن | بو دباراماعناو رهیطع اکا لسوبا هدکدا لوق
 هثءاقع بودبا ناسحاو ماعفا نوصگنآ دز یدتبا هنباحصاو یدری و |/

 قب رط مزب داهزو دابع نانو هدنر کشل رابس نا سصقاهکهدر دنوک
 ودع | هت راو كلەقىاطلوا ارز را هل یه دلوا و نکولسم |

 ن رص دیزب نوحو ز هلس حابم ناق كرلزالسعو زهلوا ناثوا "هدبع ||

 نوا نسر كیابح رمال یدتا رص ی دشرا هنساح ل رایس |[

 | اکب )سهوبایدسعا دزپ هلوا زمتخ مزپ هن رزوا كرلنا هکلدیشهردنوک |
 | یی احاو بسم وا عظعلا هللاو ردشمرب و رارق هرزوا كءالی وس نالي |

 نآرق تعاج لوا ار ز ردشحاف طلغو داف کددافتعا زس هدنف> |

 هنسذش رط كعالسا لهاو كهالا لوسر قاخو زرلیق زاعو زروقوا
 | هساوا عیفرو یوق امو,فاموب یراک كرلنا هک رداوا اظ ےب و رار دبا توعد أ

 || مدردنا را تخانتھدخ كنا مدیلوا تاکولع كنس ن رکا ر د کرک |

 | هکر دراشعا تباورهدنرماءا دتا كايلاسارخ لسءوب|یسعب كرابوارو) |
 شیاولقاعرپ مسموبا ہکیدروکے ھارا ماما نوج هکر داوا تیاور لوا |
 هناسارخ یا بوزاب روشن نوکسلوا ریما هدناسارخكنا ردهدآ ی را |ا

 یروشنم لواو یدشریا هوره بودا لزان» عطق )هوبا ی دردنوآ
 هانم و رشک نا هل وا تیکم هزات زوته )سم ولا یدزبس وک هرشک ن نایلس

 بود وق هدنناقر شک نا یروشنملوا سموا سب ۱ یدرتسوک تعفاوم
 ند هیسابع یامع" اخ هدانا لوا ی دای تع>ایع هتقر طظ ماما ورک

 تیفیک هدکد لک هو رح ب وذو د ورک ن درهنلا اا 9 دلاخ
 برق و + ول هرلنآ تودنا عج قاعدو افن راشبولوا ماطم ه هیصق

 هکیدتاو یدلبا مارا هلا هعطاس نیهارب و هعطاق الد یرلناو یدلبا

 رە و هلواندن و تد لها هکماهارپ و ردندامحاو *هلج ماها تعداتم

 هل. روم 7 هلا رعارب یزسو هلوا ندنرل:راو سو 1

 | اوب كاسعوبا ماما ترم > رکا نسرکح شاب نوح ند را لوا س

 شرابس اکا یشنالوا ید میاتپ کج هک ندنسدهع كه یدتا ||

 دح درا كس وبا هد اقا واوا مدان هشدا لوا اب ۳ هرکصا دنا ید نمرو ۱

 لوا رايد بد ردنود ورک كدارولوب هدنف ره یلسوبا ںوردنوک قالوا |

 عش نولک هو یو اب یدردنود ورک بوشب رب ا قالوا



 سو
 ندنرلک دنا قافنا هدص وصخ لوا بوا و یار هنتر اما كنا هل هیسایع |

 رلیدتا ج ورخو روهط هرئص
e 

 4 علدح هل. هصدح دل رايس ی رش و

 هک رونلوا رک ذ ییددلوا ل وتم كن امرک

 بس یشالو ورم رایس ن رص هکندنلوا نایب و رکذ اقناس |ا
 ہرا سن صن هحرک اویدیشع | را رفیدنک ن وب وق هعددخ رارطضالا
 كئاسارخ دالباسا یدیشمر و لا یک را-کداو یوق یءضر هل وب

 تن هند دعیح ندلا كند الو و يه ی دنا هدنفرمصت تڪ كنا یسقاب ١

 یدراتب نغج هلا ماعتنا هلهحو هل ند هءهیدخ ویدیتهوق هاد: د یرګ |8

 لس مدعم ندنروهط كلسه وبا هدنع هنس زوعط ییرکب زود ند را

 ندع ندنسا ما كءددخو یدردلوک هدناح و م هلتعاج رب یدرجانا

 رمصن هفلاطنالوا مرهنهو یدلق مرهنع ینآ لم بودا كنج هلبالس«یتم ||
 كنينامرک عبدخ ی دنیا هرمصن یرزا هللا دبعن هع عر ابدا وا نح رايس ||

 نعد صا روک رکب قلوا داهتحاو یسر ل رکی ندنوب هدنعود

 هن, رژوا كس امدقم تعصعیدردنوک هتب رزواعیدخ هلبانیکنسرکشلرپ
 هداما و رضاح یب رکشا نع“ دهدءوم ید دلوا مز هتم بو دنا كنج بوراو

 لوتعم ینکزو ترد ندنرگش] راسن یصناترلد د شریک هکنح بول و 0

 هخ دادما كن رعن كالام ندندناج رایسنب یصن هداتئاوب و یدلوا ||

 هن رب ربوآ والباعم هکلام دم سد یدوفوا هزادیم یاش نده بولک |

 كاکاام د یدالوارک راک ی دروا جیلقر هدجم كلام رلیدستا هلج |
 لتعصعنولوا مظع كنج سد ی دتا تسکش نشاهدقدروادوعرب نشا |ا

 هترع ھل هرکصتد دل وا مره»تععویدلوا لوتعمرا زوید,ندنهابس ۱

 تولک هتک رج ید AFA هدک داک هن رزواكدنامرک تاذلاب رایسنا

 قدنخ هنفارطا ك رله اکر کشلو رلیدتا لوزتوشراق هش رب ر رکشل یکیا |ا
 عیدح لسموا هدنفولواو رل-دروط لباعم هح رب رب تد هلو رلددزاق :

 ۵د ةماما ی رلنا تورا راب دم ھت ر رھ رای ی رسصا و دا

 نکل یدیشعا توعد سو هیلع یامدهللا لص هد لآ ترمهنو 3

 | نان راد داوا لوغ شم هبت مه لاک هعازت نالوا عقاوهدنرلارا هلبا حراوځخ رم هد
RRR EEE SSE SERRE SEES RESTS GES HESE 
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 فا رطا بول نوع ییصرفو !-هولاو را داوا ۵ دتساو ر اسم وبا :

 ر هیعا ریصت هد راهطا یب رلتوعدا_ءعک هکندردنوک رلقالوا هبناوحو 1

 ددا ندا راهظا یتوعد بویک راهایس مدقهند هلج ندابقن هک راردباو) |
 هدنفو ج كتى راهب رقو مموهددورااو مو هدا د سیدنا یا زخ ههاد عنا

 : یھ امس یدک مسموبا نراعم هلاح و 0 یداوا هاظ یراعش كرلسابع

 ی دلبا لوزت هدننایع یراقدنخ كرنا هلج راوخ بودا تکرح هلا |
 عب د مسهوبا ران دا وا بچ ن ارجو لاسمویا ید رکشا کیا 1

 نداشم یل سصننب ر هدا تةفاوم هلکنسن هکیدردنوکربخ هیتامرک |

 یدوجولرصن هسواراردبا تقفاوهرلنآ هکیدرولب ارب ز یدلوا مهوتم |
 ۳ د دردنوکر یخ 4 یامرک عددح راسن رصا مرجال رواوا مدعنم |ا

 | ندلسم وا هک اصصاواکسار ز نسهیلوارورغءهش زوسكاسم و اراه ز |
 : زور هدیک دشناحو ره بوق هکر داوا 25 نامه ر داکد لوم عرب 1

 ۱ ۵ د همان مص یط ورش یکی دلید كالکوکز دا ےل هاکنس هدارا لواو ۰

 | رایسنربصت یدلوا هجوم هدناحو بواوایضارهاروب ینامرک رب هزاب ۰

 || خد یسکیا ن وګا هلاص»م نوکر ی دنک بوقلاق هج دراكلاخد |
 ا یرکف یف كنسکباو رل دقیج ه سذط ندنرلهاک رکشل هب اولن ارزو |
 ٩ بودنا تالتسد رمتیسب ر ند:اعص | لرمصا رهدیالتقیب رار ر هکدیا لوا |

 تاناورجاقرب هدلحتوبیدایالنف بوروا هنر هن رکو ب شوب كنينامرک |
 یدنلوالر نیفلوا لب وطت بحوم یداربا نکل و ردشل روک هددعت |

 | هلبا شک مجرب ىلع ىلغواكلا هرکصندقداوالوتقم یتامرک هلی و |
 | توراو سموبا ه دنامزلوا هک راردیا یداوا قلم هلسموبا پوراو |
 1 بوتکمرب هناو يه هاش رایس نب رصد یدروق ءاکر کشل هدنسارا كف دنخ کا ۱

 | یناهکان یالبر ی روهظ یتامرکم یدخ هکوب ینوعضع ی دردنوک |
 یدلوا کیا نکیا رالب بواوا مطءاکا ید یب ورخ كلسوبا نکیا |
 كرل لوا یدتاح رد یتناسا كاا ع منا هدب ونک« لوارصنو |

 مات ما تبع ما ظ اف یرمشتدل بجا نھ تاق (رعش) یدیاوب یار |ا

 ٩ ۶# هکب دزاب هدناوج ی دتا هعلاطم نس همان ل رصد نوح ناو ره ##

 | عقاو هدعاش تالو ناو یعهدنفولوا ارب ز#* بذاقلایرالنیدهاشلانا

 : بوشود هم وغ د یشا ی دیک هلیس هطساو بلاوذو ثداوح نالوا

 رک 1۱ # +٭ میار #



 هک ۲۱۲ #

 باوج كلاو ره نوجو یدا لک د هدنساور یطبض ناسارخ تالو

 لوصحدادماهب ودنک ندناو ره هکر داوا مولع هیدشربا ہرمص ىس ەما

 | ههریبهن ورع نیدب زب نالوا یسللاو نارعرا سن رصنوردلکد نک
 | هر واعم ن هلا دبع یدشعسا دادما بو ردو ڪڪ بوت کم جد
 | دن زب هلغلوا یلوتسم هخ لع ج قارعو سراق «دنفو لوا یولع

 0 ه ردنوکرکشا هناسارخ هکن دیغوب یتردق ید

 ےل لل تیتر تستر سر ا سک

 + قارعوسراف كنه واع هللا دبع ندنلسا یعنی #

 هک رووا ناب یلاح لأم تا هدعب بو وایو تم هنبراتن الو چ

 یلیصع كلاجاوب ریدعا تعیب هبه واعءنی هللادبع یسلاها مگ قاره

 هلع رادمو هيلا E هد-سراو تالو ۳۹ یسوع یک برا هک رداوا

 ىا دئدب الو عطصا چ ید زر نالوا یس لاو قارع یدا یشک رب

 هب واعمنب هللا دبع ب وراه ج بو روس ند هرامالارصق یصش نالوا
 یرلتال و لوا تودیک هنامرک هر صد دیاو ىدلا تە ندعلخ نوعا

 تعا حر ند ماش هدیحاوتلواو یدلوا لوغّیم هنارا و حارات

 رهن ب رلتبالونامرکو سراف براسح نوجو را,دلوا قح و مباناکا
 ید هر واعم ن هللا دع یدراو هنتمدخ هب واعم ن هللادبع یدتیا
 ندراب مغو ندماشهییب ویدلدا تماقا هدنابوراو هرّکطصا نږ لاھ صا

 لاح هللا دع ورلب دتسادایعناو تعاطاههالادنعبوراورا هسءا قوح

 تعب ندب فاو ی دابا ضد وقت هر 4 واعمهی نیس یسادنرف یینراما

 3 ردشع“ را ک ( یدر تب بصا کاحررب هنر رھ لرلت الو ندیآ

 یرالغوا كسابعنهللادبعنب لعرک یسعو هلل ادع و روصتم رهه> وا

 نهللاد:عامویفاموب راب دن اهدنهاک رکشا كنهن واعم ن هللا دېعرو دمراب دبا

 نعع و هراصن ماع هک كدهنامز لواات یدیا هدرفرت قلود كلوب واعم
 هللادبع ندفرط کما هل امرف رع ندب ز نالوا یسلاو قارع هدنازنا
 ۵ ده را ی ریش كه واعم ناورلیداوا هج وته هرزواهب واع نا

 کلا یس دنکو رل دتکا دجاح ر یر ره ندنسا ما بولوا مرهم

 هل دیماردنآ توعد هت د لا قلخ سم وپا هاد رب ویس>یرلشادن رف

 نالواتاره ۶ احهدتفو لوارابدلک هتاره بواواهج وتم هندناح ناسارخ

 مس رس سس

 + كلام #۶
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 ربخ اس وا تودا ناکسا ء دارالوا ی رلنا یعارخ مه ن كلام

 ردراشلک هرادود زو نیسحو هلادبع یرالغواكن هب واعم هکیدردنوک |[

 لوسر یکیدردنوک هلسعوبا كکلامو رد هلهج وه نامرق هدنفح كران
 هکندتا لاوس ند هب واع«ن هللادبع كلام ندمروتکربخ هکلام زونه

 هب واععوهاربانکل ردنداوسر تدب لها ءا ٤ء۱ یرلعسا رذ٢ جو هل دبع

 هر وام لرد كنس نوع س رداکد نداوسر تب لها ءاعسا ی رلعسا

 هب واعم رفعجمد> هکیدت پور و باوج هب واعءن هللادبعرداعس# هلرع-ا |
 مدد ۳ دسا ڪو اوبد ی دعوط كالوغوار ن کا هدنسلگ لنایعسییانا :

 مدجنودیشوا یر>و نایفس یا نوي واعم رل درو نژاد هرعوج

 لمع“ ا ےب یولغوا ندادلوت وب مہر, وه ردكيب زولاکس یدّتا هرقعح

 یکتا ماند بود الوبق یی الا كنه واعم ره 2 سد لرو ی

 هرکددشک یان نیکر ح رب بوآ ازآ یتوشری داتالام ید د شع و5 ه وا١

 كلام هرکصذدناردقوب کف هد هنسد کک دا یوعد لس سوق |

 هللاد,عهک,دروتک نامرُف ندأسوبا ںواک لوسر یکیدردنوک همس وا

 نس هیعا ضرءت هدد زب ونیس> ی رلشا دنرق بودالنق ی هب واه نا

 ۱ یدل و عطعم یس بور ودود شرف نیکتسو هن رضآ كهالا دمع شا

 كيانطواورلیدتا نفدهدناره هربعءیهللادمعو ید رب ویلا ص ی رار دارو

 ردر وه شس٥ دلکع د تاداسرا م ید « ربع

 < كنابح ن هللا دعو ه رج وا ¥

 ۷ روئلوانایبو رک ذیبورخ هدنع تیالو ۴

 بلاطاک اهک ای ن هللادبعو هرج و اودنس هنسز وهط یمرکب زو ندر

 ر ههاح هایس هدو دلوارادرمخ ندنلاوحاوراوطا نلسعوبایددار رد قحا

 بلا اطرای دت اج ورخ بور دااق را ل ءایسو بوس راصرا دماع هایسوبویک

 یدلو اه-> و در دیه مرح هرجوا تودنا فوت هک ءاهیص قحا

 ن دنلاوحا كرلناو یدیارلشلک هک عا ےح هکج اجراسو مرح ل۵ا |
 زولتآ هورکرب سو ءایس هل ارللع هایس هدنافرعهاک ان یدارااک درادربخ :

 اتو رلوک + نم هک رلیدتا لاوس ندرلنا تودنآ فوخ هدن راک دوك

 هدنامز لواردرشمءج هلا كناو محو هيدا یتبهکزب هقناظرب رلدعا



 هکیدردن کری وه کاسه دمو هک. ندنفرطناورم
 ۱ ل د هیج دما ادا مات ی كانم قاخ هکر دلوا نالوا قلالردیع"وء محالاح

 | بو ديا لود یتسل* كلا ءزجوبا هسیلوا عفاو ضرعنرب ندنیفرط
 | هتدم دحاولا دیعرکصتدن رک دسا ادا یکسان قاخسد یدعاتک ر >

 | یدلوالخاد هب هکم مش اکترالادجو كنج ءنجنو دنا هجوت هند رط

 ۱ یناتکن و زعلا دیعو بودیآ كرادنر کشا بوراو هی هند» دحاولادیعو

 | هنفرطءرجولا هلبا هتسارآرکشارب نو وق هفیلخ هی رب هددنیط “داب لوا
 | هب هعفاو تیمی هزح ولا یدشربا هز قیعع نوحو یدلوا هجوتم 1

 | لوسررب دحاولا دبعو یدقیج هرمشط ند هکم ید لوا بواوا علط
 لوب هز و نکلوا عفام هز لدک نوعا كحر هکیدستا ب وردنوک

 هن روا كنا بولوارمصم هب هام دحاولادبع موا هدیک موا هک نکی وب و

 | كرلنا هللا رکشا میظعرب هرج وارا: داوا لزا هل زیم دیدقنو> یدراو

 : ربک ال اب هتف و رزرابم ندق رط یکبا یدراو هنن رزوا

 ,eS یداوا لوت هم یش کز وید نفر C.J لرد>اولا دمو تا

 | لدع طاسب توروط هد دن دم یآ چ وا « رج وبا یدتک هماش بوحاق

 كن رج وابواواقال» هناو یه دحاولادمع نوجو یدتسا طسدقاصد او

 كم ترد ندنر کل یدنکن اورم هدک دعا ضرع لیص# لا یٰلع یش ل

 هنکنح هرج وأ بتودنا رادرس هرانای هرطعن دم بودا باخت ها را

 | هرکصخدکش داوا رةظم هرزوا زج وبا یدشا هب هیطع ناو یدردنوک

 | سما هیطع نیا نس هلک ندنتح ید ندا بلاط بوراو هناناج نع

 هر ودنک كماشرکشا ید هرج وبا یدلوا هج وتم دف رط دن دم هم :>وم

 | هرشطند هتندم بودا عادو هنفلخ هن دم هدقدلوا رادربخ ندنهج وت

 ۱ ةثسارب ندتعاجچو نات کا ترح اد نیس یدعا هخارا و یدعیح

 ناز 5 هیطعناا هکیدخ ۱ ادر هللا دناب زاوآ سا د رذکر کما لاوس

 4 هب روتر ینآ رد ور قیر و تاوج هءطع نا سر دهن هدنفح دیګ

 نوا زر هد ا از هش ب رانا كراناو زر هدا لکا ی دل: لامو ردشموق

 مالا هبقاع یدر و راباوج شما كوب هیطع نا یدتالاوس ندهلره
 | قوج ندجراوخ ماشلها یدراو هلاقو برح بوک .ندایقو لاقشبا |
 | زاوآیرلنالوا فیسلا ةیقن كحراوخ هدقدلوا ماشخا بودیالتق هسوک |

 + رار دیکچ ر
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 | هجکو ردشغارا نوجا مارآو تح ارتسا یی ہک یلاءآ ق هکرلیدکچ
 | توياوا تام هزوسوب هیطع نا مهدبا كنج هنس ن رابات رکیلوا نکاس

 | جاتر ند رلناورلیدستبا لتق یبا تاو ءرجونا ات ید کچ لا ندکنچ
 | رصف هدنمح كرلنا قلخرهش رلیدراو هب هنده بوجاق دسوآ دو دعه

 اکا هدرسو از دمع ری هک لوای هذم كنءنجوباو رلبدعا |

 ناویدارید ردرفاک هسوک نیا داععا رفاک یراسو یاژو رواوا ر هک ا

 هدنایآرب بواک 4 هنیده ه رکصا دقدلیق مرهن مو روهع» یت مەخ طع ٠

 یی دلو ندرت دا قانا هلب ارلت او نقی دعا € راوخو یدلباتم اقا |[

 قطابلاطو ۳ هحوتم هافرطنع ندهن دم هرکصتدناویدردلوا

 هیطع نا بوعیح هرشط نداعنص هدقدلوا رادربخ ندنهحوت كلا |[

 یدلوالوتقم هدهک رعءتفاعو یدروط بوکحفص هدنسم) اد٥ یر کشا |
 هرول نم سس نوحو یدردنوآ هنناق ناو رم هماش شاب ا هوطع نی ۱

 هر گم هکیدتا صا بوزاب بو" a هب هيطع نا E یدلوار

 | نر هیطع نا یدید نس هروتک هن رپ 9 كسانم هلجا ج بوراو |
 : هکم ب ودیح ن دنرهش ادص ا هَ کیا نواو راشد كب

 ۱ رلردشرا هعض وم ی رلکدد فرخ نوح رلیدلوا ناور هثفرط |

 | دطعنا زریسرلیفارح زس رلیدقا نولا لوب كرلتا دفناطرب ندرلیما رح

 : ید ر وک دبد زر هدیک هکعا 3 هل صا كلاو معز هکر دقلوا

 ییانواو یب ه طعنا بویلوا دیفمیدزنسوک هرانایبوتکم كلاو رمو |

 رلبدروک ندحجلق یبرارکون رقت

 هک روئلوا نایب یرارف كرايسن رمصن بواک هو رم كلوا ۶
 لیغوا هرکصندقداوا لتق ینامرک عید -خ هکر دوب تیاوررپ هدباب لوا

 ۱ هلا رارسمصت تولوانادرآ ور ندلسع وا هرکص یدشلک هاو مونا

 || ربخ ه ینامرک نارمشک ن نایلس هدانئاوب ی دلبا دادما اکاو
 ك: رص نوک نود هک ردق و كيو رام كنس یدتا بوردوک

 نط و نسل وا راک ددماکا ناش نا وک ول نکیشعا لق یک ددب

 | بودیا رثأت هدنربعصكدنامرک نا زوسوب هلواتسودد اکسلوا هکتسردپا

 ی رمصل زب هک دردن :وکربخ میس دو یدتاتفراقم ندرایسنب رمل |[
 تعقاوع هدناب وب هز نس زسا كمك هو ره نوڪر ردل اند هنروا یرایس
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 دکفافنا كنس مزب هکیدردنوک ربخ اکا ید لسموبا یدید نسمردنا

 ه راه ارایسن رصارا و مدقندزب نسیدعا ردفود نع داععازونه

 ۳ ص ه دنا هدا واغاتةفاوم و دعا رولوار هم دن درصد مهروک الی 1

 یتفصن لرهشویدربک هره ثبودیا مزع هنب رهش ورم ینامرک نا |
 ا یدیآ .od هد رے تڪ لرم ےن یرخ[فصاو یدرو: ک هند رصد

 اس وبا نا «هط ن لش ند هیسامع یاهو را دل وا لوغنم هی هب را

 ضرع هسه ودا لاح تروصبو دیا دادءاو تءفاوعه ینامرک هلبایئراشا

 بودبا ج وک ندتالویراک دید ناهام هلءاع هلغید سودا یدلدا 8

 ندگنح هور ؟یکیاتیدتا نام رد یداوالخاد هرهشنوحوی دلک هور ۱

 ا لا نوح اوا لوُم Aa دا لسموباو رلر دکح جا ۱

 رە ندنرلک تا تقراء ندرایسی رصد یر هل بق دا و Asr رو 1

 ندنسابقت مسهوبا یدلوا یراط فعضو روتف ما هنلاوحاك رانا |
 هنناق رایس نب سصن هلنعاجرب ند هعیش ییهسوک مان طب رق ن رهال |
 صا ربهال ها توعد ودر لا یاضرو ههألا تاک ۴ یدردنوک أ

 یدتا هناا رایسن سهنیدتک ورک مهالنوحو هراو هنن روح

 هراید رخآ رب زپ یدالاق تحارو روطح هزب هدرادوب ندا كموقوب |[

 یدر دن وک یریهال اسموبایسنرایدید زیهلوانیماندنعاجوب هکزب ولتک |
 بورتسوک تعواطم هکر دلود سا هروتک بولا یرابسن ات فن ْ

 نورغأب ءال نا) یدوفواییآوب ریهال هراوهنناق سموبا هل با ریهال ||
 تارغ) هدک دنشدا تاو سصف (نیعک اناا نم کالی اح رخ اف تك ولتعیا كب ۶

 دالوا یدرتک هتمرح بولاق ندسلحم هلبسهزاهب قلا تسد آ بودا |

 للسهوبا یدتک بوقیج ندو نب رغوا ها راهسوک ضعب ندنعابتاو |
 یادتعا دح یرراظتا نوح یدیا ررظت هنج ورخ كنا یراکنهرس :

 شانت بوریک هنعرح كرابسنب رم هن یدیشلوا خد ماشخ او یدتا زواج |

 رمن نوچ راد ا اوب ناشذو مان ندرایسن رصن راددتا صعغلو |
 یا هللا للغوا كننامرک بولوا راوس هلآ یدشربا هللسوبا یربخیرارف |
 یکیدردنوک هسها ا رمهال یدایلوب یرمصتنوحیدااوحوتس> |!

 رلد دتا رانا یع دلب وس زوسرپ یر تک 2 ندزرس هک دروص ندتعاج
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 یکیدتارارف ندیبسهن لرمصنیدتا لسوبا یدوفواقیآ نالف ریهال
 نیسردالع هز هکیدت | بو دنا بلط ی رمهال هرکصتدنایدلوا مولعم

 اراک زورندابقن هرکصن دنارایدروا ی وب ك ربهال یدرونب مدنا ه بوید
 تروشم هدنص وص> ییاجا 7 هليس رت كرلهروک ندرسو مرگ

 ) ریق)ا گن و فلا كطوس لعحا ) یدتا سهل دب لوا هدک دابا

 ن رصتو رایدتا لتقف نس هلجیدروم هلب زو-كڪا راب لوا هوبا
 كناویدتک هسوط ندناویدراو هسخرس هرکصتدک دتا را رقرابس

 هن رهشیرندناجرحو هناجرجند-وط بولوا ممتح رشک عج هدنناق
 هءضوم یراک دید هواسیا بواوا صد ص هدعضوم لوایداوا هحوم

 ا یرعندم كرصن یدتاتافو هدعب بور وط نوک جاقر هدهواسراددتابا

 | یتکلع ناسارخ هرکصادنتافو كرمصن نوجو یدیالی شب ناسکس
 مزالم کا یسعو ع یرالغوا كننام ک یداوا تلس وبا ع زاثم الب

 | یدردنوک هاتعوکح "مع ییاسعبویتیلا هداتهدخیییع رسوبارایداوا

 نب دلاخ ندابقن یامظع هدقدلوا ناکدب ندرلنا بوبمک نامزقوچو
 لنو ییاسع نوک نالو هدودراو نب بوردنوک هل تعوکح اوا

 یدردلاق نیل ۶ ید ید نکو یدید تا

 + سوط هلبارکشا بو دیا شویجلا ریما یی هبط 2 لسم وبا
 د ر ووا ناس یک درد و کک هن رس الو ل احرحو ¢

 ۱ نولک هناسارخ نداق ماها باش 1 و دیس لس زولوا ندد رو

 رشت تودنا شویطا رمماییا مشموبا یدناشءروتک ییساوا كا سووا

 نرصت بوراو هفرطلوا هکیدر دنوک هندناح سوط هللا ماظع ءا رعاو ما
 ىدا را ا e هد راد لوا هک ل.ءابا اک علدحو اا

 هدلا رلب او رھ هرکصذدک دشا م ات نشا كرلناو هدا هب راح هلا رلنا

 هبط هزتسوک ماتهاو یبس هریو حفیرلت الو راسو ینا جرج نالوا
 رله ع ىد شلواب هس وط نوچبودیا هجوت ر سوط هل ج وم صا

 یدتا توود هل وسر تئسو ارح تاک یرلدا بوشر ربا هنن ركشا

 | هللا هبط قو رلیدقبح ه رشط نذ رهش نویغا تعاطا تعاج لوا

 ةي بوشود رک الره ضصرعم یزنکا ك رانا رل دل وا مهم تودا كل

 بودا هرصاح هبط کرل, دلوا نص ۶# بورک هر ۵ءاقیرلنالواویسلا
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 ناح ردح ندارا ل واو یدلبا ریخسل و حی یسوط ٌدماق اريح و ارهق 1

 یدردنوکر زو ریما نعضف هنسااها ناحرحو یدتا هجوت هنفرط
 هلا رکشل نوکزودر هل طعم ن هناس ندنف رط را احرح بویلوا ديف

 یرانا یاسا ك همطعت نو> ی دتا لوز ه دنس هل اتم لي هطع ۱

 رانا هءطعقر لر دشود هتتشخو قوخ ردروک هدشلارالواوهدناثیه لوا |

 یدتا ںور و تاعا بود ا هدهاشء یسارهو فوخ وا هدر هرس

 ازوب زم سو * رکیلوا هاد ر رد-سمر و رفظو ح۶ ۵ دعو هر ماما

 شكو شرک قوت نا رطو رابدتا تادح هک س ۵ رع یس ها ید

 و هناس نالوایژرادرسبواوا مرهنم ناجرجلها بولوا عقاو
 كن هناس هءط و راد دا و الاله مدآ یرادقم ك نوا ن دنر اویدلوا |ا

 لام هن رالا ناسارخ رکشل هدهعفاو لواو یدردنوک هغ "قسەو ق ٠

 یداوا لزا هئس ا كن رهغ ناحرج دطعق یدریک باس

 ر هزوک شاار بودا لافغا ی ه یطعق هک راد دارد قلح 1 ۱

 یقلحات یدرو- بودلوا ففاو د . زر کمو نگین رانا ےہ :ط ق

 بودبا هلاوح رم عت هذ رارزوا بورا هیچ هرشط ند رهش |
 ئر ییل-غوا ۵م E را | مدآ كل زوتوا ندرلنآ ۱

 هفرط لوا كنا تعاج نالوا هدن هش یر ندرلیماش یدردنوک هدناح ||

 نوجو رایدجاق بوب و یلاخ یرهسش ه دنراق داوا رادربخ ندنهجوت
 ی دشربا هرع نب در ندن راکب ناوس یربخ یتیدنلوا حد كناحرح

 هدنش الو نامرکر لنا هد: و لوا هک هه رابرص نبماعو هدوادیلغوا یدک اب

 كن ۵.طعتنودیا هحوت هدناح قارعیدشابوردنوک بوت م هرات ارلبدیا :

 یدناراو یرکشا كب زود هک هب هرابص نبا سد رس هلوا لوغشم هند |

 ود رک اتسعلا ركع هرکشا لوا ندد داوا وان وکزود هن سه لاکو ل

 کل ییا س د : یدلوا ه> وتم اانا هبطع3 ندنام رک یدرلشوقدآ

 راب دل غار رفع جوا راه ز دات یدروب در ط هک هد داوا قالم هنر رب

 زر دنا توعد هنماکحا كب اکو یز زب ماش لها یا هک رلد دتاو :

 قا رد یکدا رلد دلش اب هکنح بودا رلّوش جیبق مس ولاو ۵ هبطعت 5 رلوزا |ا

 هرارف رل هاش هرکصخدهظطرب یدلوا عقاو د دشو تعص نرحهدنسارا

 ۱ بویاوا درعه هصاعنب هکیدتاد لاح ره هراص ناص ام راد دتوط زود

 ی

 — ےک
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  CENسس ۴۰۳

 < ركشل #



 بک ۳۱ #۶
 ی ا ا و سس تند نسوز

 ردء)واویدلوالونقم ید راع رایدجاق بويعا تافتاااکا قلخرکشل |

 ربا مو یه مو یه ال٥ نالا سد>و دهن و لویحو ههتعاو رسا

 ندندا دعت كلا ےھف بسا هکیدرم ھت رالا لرل اسار ال رغوراًطو

 تاو وسال شاب ك هرا ص نا ۵. ط هک ی درواوا یفّرعم ه روصو رڪ

 یدشر اهب هب E نوح و یدردنوک ریتم وبا هلا ر یساب

 د وا یا رلدد ت ارز هلا ۱ دنلد ژاوآ بودا لاغتشا هرس ہرے دنواهن

 یسصع) و نا ام هلص یدیصعد هدنر لک دتا عاعسا ی هما وو یسلاها

 دن واهن نوک ی رک: «دناه هصا هر طعق راد دلوارمصء هرزوا یراداشع

 تب وراو هدنو هد ید یدنک قعالو لوص> بولوار طم ردهق

 رل داوا ل ودم هکنح بورود راق نمو ی دل وا ق حلم دم یلغوا

 ی د ربح ناما هرلت !بوردنوک لوسر هرل اسا ر> = نالوا هدنکا رهش هرطعق

 ه رکصتدنارلیدع | لو.ةیاما بو د ادا, دساردا را هویج رطل یدرب و

 هدر ۵م طوف بودا 9 | یدردنوک یتاماربخو جد هرلیماش de طوق

 بوآ و تص رت هر ر لو لوس ا ییعلخ رهشنس هک رل ۳

 ثدح هلرعلخ رهش ه.طعفرلردب د مهحآ نسوق دعاد نالوا هد ن هد.هع

 نالواهدنرهدهعیدنک هع: وم یرلءدعو رلیماش نکیاردبا یئاطلس
 ندرلنا رلیناعارخ نالوا هدنحگا هشهدتف و لوارلبدجآ یتس وقراصح
 ناما هب هلج هبط رلیدتا رلنا زس ردیک ههر رس هک رایدتا لاوس

 كز هبط دق بوةیحءسشط هل را رل اس رخنالوا هد: ار هش سور دشهربو
 یدروک ندعلق هل نیس رمغندرلیماش هبطت راددلوا قحط هن رکشل

 | ۰ روزرهش هللاراو ك شب یتوعوبا هبطش هرکصن دنه دنواهذو
 ۱ هلتاعم هلنایفس ن نام نالوا یسلاو ك رهشلوا بوراوات یدردنوک
 1 ینامع بواوا م رهنم ناعع هک ذس |كنح هلناعع توراو نوعولا ٠ دا

 یدر ردن وک نیکتس ر ؟ ی .دادما كلاب .ط قو یدلدا تی كاد هلص وءات

 ماشیدبش رب هنعع” تناورح ی رب یس یوتفو محقوب لا هبععق نوح

 دن راضحا یرکاسع كرلت الو نالوا تص ا هر رحو

 ی E AN هلا ر 2 روههشم ااو فا رطا

 + یسا رجام كد ز ندواد ۳ ہہ $

 4 رواواناچ یی دلوا قرعه وص كن هبط تو

 ۷% 3 هک مار $
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 ی دیشواو هنافد و رک طی د زا ندوادنوج ٣

 ل رفاو هن دادما اب یجد ناو رھ نودا ۳ 2 رکا دن زب

 لوژت هەو یر اکدد دالولح هللاوارفرکشادواد سد یدیشم ردنوک

 | یدردتا رب یدنخ یییدزاق كجاح موف ةعقاو بودا
 ههطو« یراک دید نیفناطنوجبولوا هج وتمهبرع قارع جد هبطصتو |

 | ی داواهج وتم هناا هفوک بوودورمک بو دبا ھو ندنادواد یدشرا

 تاج كنب وض تارو بودا ادب رز هیفس نوش ود هع كن ید طے

 اعا لدواد دیا محدرف جوا ی رکی هب هفوک ندارا لوا یدک هنس رع

 هنف رط ناسارخ نس یدشا ليم هشناج هفوک هبطعق هکنوح راب دتا اکا

 اک ندسنقحخ اھا ناو رم یخ هناو رم .یتشبا کن هبطعف لیق مرع
 هدک دعا عافسا یرکشل كن هبطت يک دنک هناسارخ كنسدوخاب و
 هن زوسو ل ردصاندواد ررواوا ناشد رپ وقرفتم هک ردلوالاغحا بلاغ

 رب هرا وه هفوک م دقهندهبظ ف زب هکر داوا باوص یدتا بوی اتاغتاا

 ید هطق یدلوا ناورهنفرط هفوک هلمامت لیت دواد ه رکصندنا ف فتا
 یدیآراور هنر هدنسارار کٹی کا یدروط هک:حدواد هدق دشلقاب هدواد |

 ۱ هل ایرکشا دواد بوک یب وصلوا یرادەمرب كن ا كن ه.طعقو

 ۱ هب وص ین آ هک یب وصلوا هکریابد هہط ےک سد یددا رار و هدنا اح

 ۱ 0 6أ اک ك و چو یدلوا قرغە وص هطعق تولاط

 زاب دعا وب رلیدارا یتا هک ردقاوا ه رکصتدقدلوا مر ن سد یدلیکد او

 هکر لدا . نیم سا یدیشعاب هه وص نب واو ر ٩۱ كلا رایدلوب تآكل کان :

 تە ۵س یلعوا رلبدلوا سوم 13 ^a طعق نوح و ردشلوا قرغ

 ندااحولدواد بوراو هب هفوک هار کشا نالوا ه كن اک ر نسحس+ رای دتا

 هک لګ نج رادیعنوج ویدتا هحوت هثلئاح طساو هدقدلوارا درمخ

 هدو داوار ادرمخ ندنکداک نح ید یسیلاو هفوک ندندرطدواد

 طاو نوجمآ سوسد هدواد نالوا یریماهب ودنک بو,قیلاخ ی هفوک

 ه در دف وک هلاراوس ك ز وتوا هبطعت ی نس> وی درس وک لاعتسا ه:و رط

 دڅ لآ رب زواکا هک لالا نایلس نی رفعح ةا و او یدلوا لخاد

 | بودبا لابقتساینا هلعظعل مدق نس> یدراو هنترا زكسح یدرارد
 كس ن سم ولا ریءار زواااھدا یدتا بودروطواهخ رب و ید وا لا

4 r2 ا ¥ 
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 هرمدلاصگیر ردُشهزاید بوتکعر اکسو رد اكر وم ام هکتعاط

 U یرگالوقو رد رىشات 5 د لک كاسدارروس تم لح هل ره

 تولوا راوس هراتآ نسحو هاسعوبا هرکصت دنا رد نشهوق هکنامرف

 لللسوبا ریما هلسءوبا سپ رایداوا یضاح ہدعماج دج قلخ رلیدروی |
 E ARE وکم یکیدر هک هب واد :

 ی ۲ NP ضار م عدالوا هکیدلید لم اوا

 اجر یاو بذ تفالخ كتب ر ندرانا بوزان بوتکم جواهب یشکح واءانباک او
 مهذع یاعت هللا نطر هنس لا ن يلع ند ن رفهجیسدرب كر وتکمیدلبا

 ځد یسٍ رب و هب ییع نی نیسح نر نسح ن, هللادبع ید یسی رب و
 e دنامز لوا رل م رکم م ودح لوا 4 یک ن لیبح ن ییع ن رگ

 ف وتکمادتا هک رلردتبا دص ا نرونک یی ونکهورلیدا نک اس هد هن ده

 یکیاوب نالو یاب هسا ردا لو یفالخ رکا تابا هد ن رفعچ

 ةسلا رروج ع اتماو 3 ندقالخ ب اح لوا رکاو قا هشنآ یب وّتکم

 لوبق ٿيا لاصبا ینب وتکم بوراو هش روضح كنسح نب هللادبع
 تسالاصدا 0 رگ یا 9 کم نا ییونکم نالفقا هسژارر وب

 رقع> م اما هک لوانامه یداققو کک یدش رب | هر هن دیم دص و نوج

 یوم و. e ردعج یدتا لاصدا یس ھما 3 گھل قداص

 یدیاران عار را هدنک وا هکلب یداموقواو یدجآبولس یغدلوا هن

 ی دتا هدصاقو یداوادبدات بولا نوتکم یدرو وئوط هغارحلوا |

 ند رفه> دصاأق نوج لدروک هک ردو اوج كرونکم و هبا

 مر, ناسارخ لها ی دتا رەەج یدتا تروشسم هللار ست هدابلوا

 رد وب هو ۹ داب DT هدنکا كرلناو ردرلاکد زه ددر

 هکر دلوایجد تداوررپ و)زالوا كعاداکععا هود ل هلیسم وبا نکیلابو

 بونکم هللادبع هدفدلوا لصاو هتسحن هللادبعی وتکم كن هسموبا

 یدلکبون؟مراکب نده اوبا یدتا هر زوا یهجو رخ افت بوراو
 یو كيو م لوا یدتا دوج مامایدید شعا یا د توال



 راهنب زمدقاب هشنآ نی سقم وقواو نی نسجآ یا نب ی دلککب ید |
 ةساسلوا مر تفالخ هک ها هدعاسم هرلنا هدلوبف یمعوب راه زو |

 ك وتکهوبیدتا رع یدشرباه عیب ونکم كەلسە وبا نو> وردک رک ۱

 هک هدنامزلواویدیدیهر وبآ و ج هناک ار دقو خراعم هدابز هليا ېحاص

 روصتم رفعحوباو حاقفس سال اوبا یدردنوک دصاق هر هنن دم هل س وبا

 بوجاق ند هح *هب رق تعاجر ندس ابعدالوا ادعام ندرلن وب و |
 سابعلا واو ی دیشعا ناهن ی رانآ هلسعویاو یدیا راشلک هب هفوک |
 كن رند اض رم ىلع دالوا ai وعکت یدردباقد وعل هدنعب هحاقس 1

 نواودزونهدصا نر دزوک هر هد دم و یدیاراودیما هل و. ی صا لوا

 نیزسکعاتروشم هلا هس ۶ ویا هسابع هعرشو یسارم | كمل وب اندک هر هفوک

 ردک رک هساوانایب كلکهدز مقر بب رق نع هک راب دن اتعی هحافس |

 هک هللایصر كس ابع ن لع ن دم نعهاربا ماما #۶

 ٭ كحافسسابعااوبایشادنرفو یتداهشمهنع یلاعت #

 دڳ رولو ناب یساطةناو ماتتخا ك رلتلود كنايناو رعوتفالخ #۳

 هک ردرلشغا داریا هلی وشهدنلتقو ذختیفیک كماما مهار | دهریتعم بک 1
 نیع هن رلفرط هفوک نودنآ رارذ تولوا مرهمه هدو سه رابس نا رمصن

 ںوزاب بوتکم هناورم لیصفتلا یی« ندنل اوحا كناسارخ هدک دلک
 تیارس د هماش هنتوا ب رگ نع هکر دلوا مفو م هکر دیشع د

 هکر دیشماعا ماع زوُنه بویووا ین وتکم راس نب رمد ناو ره هيلدا

 بوتوط ینیاوسركب وتکم یکیدردنوک بوزاب هءاما عیهربا كل وہا ا
 نوتکم نوع رایدرونک هن روض > ناو یه لر وتجم نالوا هدن دی ٣

 ناسارخ تالو بو دبارارف هرک ص د هر شک تاب رار ایس ن رمد هکیدنالوا

 هرکصذ د هعااطءییس هماناس وبا ناو مردشع ارارق هدهاوخمآود "هدش و ||
 هزاکسلسهوب اهدنس هل اعم كل ل اص ا ههاما ےھر اییرتکءوب یدشا هلوسر لوا

 یدساناو م یدربو' علب هردق نالی دتا لوسر یدرو هسا رادقمو

 نسهتلبا هه ار |ییوتکم وب هک هلط رش لوا ع هړو "علیه ردعوانوااکس نی

 لب ونکعو مهاراهک هلی وشاما نس هروتکاکب ب ولا یتسهمان باوجو |

 دنا عبط لوسر یدد هیلوا رادربخ ندنلوص واک, مدعم ندودنک

 ۵ ونکملوا لوسرس ی دلوا كحهدیایک یکیدد كناو رم بوشود

 < كناورم #



 ۱ باوج نده*اراو بوتایا هست اقم اما مهار بواا ندا كلاو ره

 | ینوتص» كن وتکم كماماهارباو یدرد-شربا هناورح بواا یی هما
 داه>او دل هدراهظاو مالعا یر ود مز هک ردکر ک سوا هکید اوب

 كناو دعو نایغط لهاو هیلوا لفاغ ندطاتحاو مرع طاارشو هرس وک

 ییلوسر كوبا ناو رھ سد هروتک هنر ین هلح ینیدلوا ردأق هدنعود

 بوتکعه هب واع»نیدیلونالوا یکاح قذمد ندنفرطودنک بو ويلا
 بوکچ هد نوتوط ی یر اماما هدنس هب رق همیج هکیدشا رمابوردنوکآ

 | دلو نسهردنوک هغ اق ےب ہد ضو یرلک دیدرارخ هلا رلمدآ دیلع دعم

 ظیلعاکا ناو مرلیدتلیا هرارخیاما ےهربا بودیالع هلبحوعنامرف

 | مسولا مبیدتبابورپ وراباوج فینع هناو رم جد لوا بو دیآ راباطخ
 | عقاو هلسارمو هبناکم می هدغایم مپ هلکناوردقوب مربخ ندنسهیصق

 یاس وب اهتشد او كب وکم كنس هتشدا قفانم یا یدشاناو مردشالوا

 ناورهو یدلوا مزمو تکاس هدک دروک یلوسرو همان لواماما یلوسر

 ِ هقن اطر ند هیمایتب و مساهقب ,هدنادنزو راپ دتلیا هاد زینا یدروح

 | هللا دیعوبا)رلی یا دیقم هلباربجتزو دن ن دنفوخ جو رخو یدیاراس وب ید
 هللادىع و مهر هسک جاقر ندنسالاوم كراوح دشک ر ردا 5

 | توهیح هن بو دنا فقفوت هظدرب ںواک ہہ اج یراق دا وا سوی كسابعو

 لوتعم جد ییجواكراا م دراو هبناجلوان یدلواحاص نوج راب دتک
 | رلیدبالوغشم هتمدخكرانا یدیاراو یررمغص مالغ یکیاكرلناو مدروک

 | تعاجرب هج وب رلیدتارلنا مدتا لاوس ندنلتف تیفک كنعاجلوا

 ۱ هنرارزواورلید و9 قدصاررپ هرژوایررغآ كسابعو هللاد-.عو راب داک

 || كجهارباو رلبدلوا نک اسهرکص بو دیا بار ططا تعاسر ران ارلیدروطوا
 | تیفک كيخاراو ی دلوا مطعتم یهفناترلپدقفص بوپ و هناجنارپ یتشاب

 هلطاب وردروطسعهدهروهشم جما هکتن ردراو جد تبوارر هدنلتف

 | رععجوباو حاعس سابعودایرلشادنرق كد ارلد دن وطیمام | مهارانوج

 دالواو روصاا د.عو حاصو دواد و یسعو لیععساو هل ددع ورو صم

 یاد هک ےل سد وناو راد دنک 4 هفوک ندی "۵ رگ یرلد ربع ندعاع

 جو صم یدایآ ناهش ه ددارسسرپ یرلنآیدوا سابع ن هللا دبع نی لء ند

 | ندرانوکرلب داک ه هفوک ند هیمح سابعدالوا نوح هکر د روک ذمهدیهذلا
 تست سس
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 ندنراب رفا ىلع ن هلادبعیع كرلناوروصرفهج وباو حافس نوکر
 ىس رب ندنرلت روع برع ہا رلددراو هنارتسر رلدک هتراب زن رب ۱

 ی رلهج و لرابشکج واوب ن نوھ ادخ یدتابولکورابا بوروک یرلنا |
 رواوا ی راخ یس ر و رواوا هقیلخ یسکیا كرل ود مدهروک هجو والم |ا

 هلک دنا لاوس یلیص هتل زوس ل ج وډ ندنروع روصت ن رفع> ودا ی دد

 | هاواهقیلخ وب لوایدنآتودبا تراشا هحاقس سابهااوبا تروع لوا

 ی داود روهظ تبثاع ینعع نالوا یراج ندنناهیا كتروعلواو ردکرک |[

 كنامز بلخ مهدبوبا هرکصا دنراق داوا نت هد هفوک نوک ق رق هیمابعو |[
 كءاما ی دتا ولسه وبا ی درنسوک مارب او حالا هد ابیروهطونیعن

 لصاح تین ماه دعوا را ج یرهش ا یامزیروهط |

 ةکی سوط زر دوا ه دّیلط ماما رایناسارخ هدنامز لواو زالوا |
 EL .هرسذط كن هفوک بولک هلار ۳۶ 0 ندهایس یابطع کاسه وبا ۱

 قداس نالوا ندنصاوخ كماما مه ۳ | بواک ه هفوک ید کا لور

 یدتا لاّوس ینلاوحا كماما مهر ندناو یدلیب بوروک یییزراوخ |ا
 ناهز هفیلخ ۳ هکر دعا س چا چک ودا یداوا لو یدت | قلاس ۱

 ا هدا تیک ۲ تابامت روضح :تاود جام“ نالوا |
 نی رب یدعا بویمروک بساتم یکس# ما زر روح ماما ییا ویو دا ۱

 هنن روض > ماما کیدلو قالماکبنوساوا رک اک هدعو تقو نالف |
 Ts یب ک ےن اک رکشل بواوا ن نادنخو مرخ دج وپا م هتلیا

 هم دخ ساب ءهل اوبا ی >د قیاس یدلنا مال العا یلاوحاوب هراکب نالوا ۱

 س ایعلاودا انک لس ار رفت هسابااودا ین ۵ءداو تروص بودا لاعسا |

 نوحو كدمرو: که قم یدیج وبا نوع : یدتا بو ددا تم ال قیاس 1

 هدعضوملوا یخ د قباس تولکه ر ,هدعو دج وا یدلوانوک یسنرا ۱
E ۱هتساح كرانا نوح دیجوبا ی دت ابا هد كرلیعابع  

 یدلبانراشا هساعلاونا یلعندواد ردیسنو ماما هکندروص یدشرا ۱

 تماما مهار :اویدیوا ین اویدریو مالس هلتفالخ اکابوراوورلیادیجوبا |ا
 )| هرمذط ندهناخ لوا دج وا هرکصا دنا یدرو دک هرب ییعسا رم یس هز ەد

 ربخ ندنناکم و عض وم كماما هناسارخ هاس و نایعاو اما ب وةج
 رلددتنا تعم هسا ہلا ویا نو دبا لاتا هتمدخ یسهلج كرلنا یدرو ۲

 یو و ۰
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 یاما هبا صار اس بوفیج ہر شط ند ارس بعک نب ی“ 2 ےھج اویا

 در درصق تروص مس وبا نوح و رايد د رکنا تاطواض و تمژالم ۱

 مهج ولا یدلوا هجوتم هنل زیم كساسلا وبا 4ل.اسءهبلغ یدل وا علطم

 ییوخ تاک هرو هط دصةءوسر ندنابواواهاکا ندنتک رحوب لن هلسهوبا

 ۱ ینا یدتآ هراز اما لس وا هکندردنوک رخ هر سوط دج وبا هلا

 رلبجاحیدلک هنارس هل سوبا نوجو ید د رکی وق اهن هنساګ كماما

 هلیس وسد فرش بورك گلاب هلو | رل دشا عنم نداوخد عا اكا

 یلعیدتا دیج ولا یدرو مالس هلف الخ هساسعل اون او یداوا قرمشم

 هوا بودیا عن ندژوسوب یدیج وبا سا بعلاوبا هل ایااب كفناعر
 ا یدتا ی یس هرکصن دلا یدید ردق وح يح هدزرتهذ مز كهله و ادعد

 1 رهلوا مطاح هد دع ج دی ہم ن راب هکتا ہا هکعو ت ودیک هکنا رم

 كنبرخالامیر رهش هروک ذم نس تعب كسابملاوبا هلوق یدوهسمو

 دقع هکر داوا ځد تیاورریو) یدلواعقا و یس جک هعج یجتدردنوا
 هلو رایدید یدلوا هدنفصتنم كنسهرخ الایداجج هروکذ م هنستعب

 لو هب هرام ال اراد تواواراوس هژلیعاتا سام مع اوبا هدم > امص هج

 ع او یدقیح هریئم توراو هعماع دخ“ ند هرامالامصقو یدروب

 7 یدررودوا توروظوا یادیطخ هم | یب یدوف وا دمطخر هدنرزوا

 صفر بوة > هرم ید تبودرب هدقد)وا عراف نداتاماهءجنوحو

 هداز نص نوک لوابواوا فعض عو لر هدنحا و یدوقوا هبطخ عبا و

 هجرد رب لربه ل٤ن دوادیع بوروطوا هدنرزوا ربثم یدنک هلغلوا

 رخآ هد هبطخ و یدتبا ماست یهبطخ لوا ب وروط هدنسهیاب یغاشا
 هرم همیلخرپ ج هک هءدو ندربمغب ت رضح هکیدلوا وب ییالک

 نکل یدتاو سا لاو اعد ماماوو بااطیان یلءالا یدععابقابا

 هرمشط ندزرغاسیم مزب یدلوا قلعتم هزب تفالخ محاوب هک رکیلوا هاکاو
 حاقس و رگصندنا لد هنتفو نل وز ندن e كلاس سعات ردک رک دک

 یدنکیا اتروصتهرفعح و اورلیدّک هن هرامالارصق نوتناندربشم دوادو

 یرلکد .دنیعا ما- ج نوک ینریایدیالوغشم هتم دخ الد هدف و یزامن

 هدواد یع یی هوکح هقوک و یدرو هاک رکا ب وديا لوز هعضو»

 هلن او ات یدردنوک هلا روز رهش یی ییعن هلادبء یعرخآویدروو

 EET بس
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 هلا 4, طوق نا نسج یبا سوم 5/1 یسک ییغوا یسادنرفو ه دنا لاح

 ےھار ای رسا ندع هورع نزاع ناطیعلاواو یدرد و هادم

 یدلیف د مان هخرنشالو ناتسزوخو زاوها هلا یرالعوا كراو نبا |

 4 ر ول وا ناب و رڪ ذ ید دل وا ق و رقم

 مرهنیناو كنج هلناو منی نا .ةس نوع ونا هک: د مو اروک ذم اقرا س
 هدندب الوهرمح هدنامزلوا ناو و یدیڈ عا بیععت یتا لد هلص وم بولیق |

 بازبودیا مج رکڈل هدقدلوا یعومسم ینیدلوا مرهنم کا بفسیدلا ق
 بوما روهط حاقس سابعلاونا هدا الواو ی د اک هعضوم یرلکدید

 یمولعم كحاهس هرکصا دنا یدرتهردنوک یعاجت ۳ هندا دم كن وع ۱

 شروطبواوالیاسقم هنوعوبا هدباز هلیارکشا كيبزوب ناو ممهکیدلوا |
 رکشل هک هلوا مک ندزرس یدتا بودیا باطخ هنت لها حا-فسسب ||
 هلوا مدمع یو م هدهلبا-عم لواو هدا عدد ناور توراو بوکج ۰

 ناسارخ یا حافس یدلوا دهعتم هم وب نولک ورلدا لع نا هللادبع |ا
 قافلا هلئوع بورا و هیارا لوا هکیدردنوک هروز رهش هلا یرکشا |[

 هللوع هدارالوا یدشرپا هل صومهللادبعراهرب دلاق ندهنروا یتاوع بودا

 و لمحت بابساو هاکرخ و هو ی دنک نوع هدک دا ت اقالم

 ن هتعا یدروب هللادبع سد یدکح شکش ههللادبع ییاشذحا

 هلریجوم رها هشعهدیا كنج هلناو رم بو" ندوص هلبارا ك شب یسوم
 هدق دل وا ہیک یدزسوک مايو هر هب راک هاو رح ب وڪھک ندوص

 وص هکر دلید ناور نوک یسلرا یدلک هن رگشا ك ملا د,عب ونود

 هللا دبعبوګک هنس هقا هنواكنوص هلیلاةناو لاجا بوروقورپ وک هن رزوا

 رل دتا عنع ند مید و یتا یا دعا هک دنحره هلوا لبام ھ2 رکا

 كن وص بوریدروف رممج بودیا تغفلاحم هپ هلج تبقاع بورلوادیفم
 فاطر Es ن لها ىهالا دع ىلعواو یدک هنس هاب هوا

 را جد لعن هل ادبع یدلیف د مان دن رح كاماعن هللا دع هلا

 هنن ر رن یدردنوک هنلابفتسا كلا هلل راوس كم ترد یرداسهدرب مان

 ۱ یدنک نولوا م زهنم ییاهکا كفرا رلیدتنا دش ب رح توش

 ٭ رسا



 مدق E هوا ربا

 هسیک رول یا هدنرکشا كناو رم رلیدلبا هن روضح نا و رم بودا
 ا یدزرولس نفیداوا هکر ب مان قرامیرادرسكهابنوب نکا ید غو

 قراخحن یدخالوا نسع قرا یدتابودنا باطخ اکا ناو رع
 یتراخت یدتا ناورم ءلوق كنيهابسرب ندنرکشل قرا هکاب میک د

 هاو ی رثل وتدم یدبا نا ورم م رول لب یدتا ل وا نسدم رول

 || ساير, ندرالوتعم قرا-۶ نسەلوب یتیم كفرا هک هلوالیق طایتحاو
 ۱ سدید دردو یاب كورا هتشداو یدروتک هاو ناو یھ تولا

 مچ هقرام یسلرب ندنها-مع كناو مع یدرب ویلاص راع ناو رم

 || یردسهک یلاسها كلوش هک ءا سوبا تنعل یدعا بودا رظن هلتراةح
 ٤ زادرمخ ندنمارهنا كقرا_ رکشا هل ادم نوحو ررهدنوک هکنح هلمزب

  هکرلیدموق ههاکر کشا یرادب ارارفات یدردوکر اهدا هن رارزوا لوپیدلوا
 | تفراحم نوعوبا هرکصتدناود رهءلوا لولم بوروک یرلنا رک ثنا هیش

 یدتا ما هن رکن مدعم ندزلوا ساف هدهاک رکشا یربخ ییارهذا

 هکر دلع ) رلبدتا هح وت هفرط ند بولوا سو لکم یس هلجات

 هرکصددنتقو یزاس# هل وا كنجرک |یدغ هزب زعلا دبع نوک لوا ناور

 | هدرغادناخ مز تاودول د دم تدهو ردمزرب تمصدورفط هسرولوا عقاو

 | هللانا) هسرولواعفاو مدقع ندنزاس# هلبوا كنجرک او ردکرک هسلاق قاب
 : رب دعت و یدید زافک را هسا وا كرلنا ترمصد و رفط ( نوعحار هيلا اناو

 نو ینا غبت مدقم نداوص و دسأر تع“ باتفآ هليسا_ تقم یهآ |

 یلکود هدیموج تعاسر و یدلشاب هغاناشفارمس بوماغالیب هغمروا

 | كرلنلوا لوتقم ی رلنلوا قیرغو رایدلوا یقرفتعو لوتقم یرکشل ناو رم
 زا ندنس هلج راع رغ تللادبعنیدیاو نبع ول مهاراو ید قاهضا

 ن هللادبع رلیدلوا قیرغ بوتآ هیوص یییرلیدنک اخ هدلاحلواویدیا
 | نوعرفلا انفرغاو مکانی افرصلا مکبانقرفذا و) یدوفوا یباوب ىلع

 | یدلوا لوتقم تاللا دع نب ماشهن دیعس هدرک رهه لواو (نورظنت او

 اراتاورنالوا هدباب و رل دتا فالتخاهدماز ینا ببس كن رگنل ك ئاو رو

 ناورم واد نوساوا هرکصادتقو یزاس# هلبوا كنج هکر دود یسدرب

 یب رهسک ےسورز یدجآ یی رافودنص هنرخ بولیق لوغشم ییرکشا

 % A ۶# ٭ عبار #
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 هد رطرا رو یدلا ش شح ےک ره ندناو رو یدحاص هه س کان رکشا

 لوبتناوم یداکج رلذص نو> هک رداوا ځد تیاوررو) یدلوا هناور
 ٩۱ بوناشوا ندنلایآ كناو یدنا هرمز اف هشوک رب نوهمتیا

 ۱ هدنراکدروک نانعااطءییک ص كاا و ره هات ی رلود رد داده ےک ردم

  زو هنع ره رکشا هلج سا یدارغوا هب ههقاو ر ناو ره هکر اب دتا نط

 ۱ (خلولاذلو دلا بهذ) کرل د د یسصءا ندافرط رل,دنوط

 یاس الایلع رلنالوا هدنک وا لرکشا ندماشلها هکر درا عد یس: صعد

 هرلنا ناو رح ۵ :وڪکنا راددا-1وارا وس ا رلت | بودیارمخ هدکننح

 ۱ کا لی د حاج لده دا لوخد کاو كن زا« هل وا

 | یدئاوب هدا هدنک وا رک شا یهایس ماش ءاتراکحا یدیشء د

 ۰ ناورم كجا م و م هنرزوا هان یرعشا لع نیهللادبع سپ

 راسلا یرلد 1 كل راراوس نالواهدورک ردهداب, یسورلدا كنر س هکندروک 1

 ۱ کیدا هلج هش رزوا ند بو اوا هدا جد زس یدتا هم وقر ءاع ب س

 ناو رح رانو ساوا هداسیب ج د رتا ر ويب هنهوق نافطع ییرلیدتا رلدا

 ۱ هب هل رو یم و ید رلذا یدید كولوا هداس ید هناهط۶ ب

 یهابس هلج هکندروک نکیا هدوکو تفک و هه ناو رهرلیدتا هلاو>

 هکر لب دتا تاور هل وب ځد هورکرب ندرابخاباب راو رایدنوط زود هتع زه

 مدنا راردا لهاس و لاک هدب رح ۵ دز نهاس ناو رھ نوج

 منکر ھی دتباو رای دکود هنوکو ا بوجآ ینب راقودنص هنب زخانیدروی
 كناو ره هد اننا لواو رولب رب و رفاو بصت ندلامو اکا هسردیا كاج

 هلاو م بواک تعاجر ندرلندرا ت سکش یب : : رکشل قرا بواوا ندنهایس |ا

 هرب و هثساو ندلاملوا هرانا ناو ره هکی دا لوا یراد_یءاو رللدنروک

 هز ن وج ید.شا تال لوایدمرب و ه نسر هءوق لوا ناو رم ن کل

 سد زر هد اړو یزرگاح ك وجا هدکاوت كلاس , ۰ نکا ناس>ا
E 

 ناشر و مرهم بوروک یرلنا د یرابربغ رایدلوا ناد کک ندهکر ەد
 نوجویدریک هحل -او لاوماقوج هئب رللا كناسارخلها هلاب و رایدلوا |
 توا اج دوادلتقو هلل ا ناب مهوه 9 ی | هع" كح افس فرخ ۰

 ساع لها یدوقوا ۳3 اشنا هلعو ةمکاو كالا قا او |

  eلب 2 تا یرایدرداو ۱ یاو گرایدرو و ن ٠



 هم ۹ #

 ەدەكر ەە لوااتى درو بولیق زا تعکر کا« من نان 0
 كس رب رهند هدنمش* ر > كوب وو و مهر نو رشي هثسد ری ره كرلنا لوبا |

 رلیدرب و قر ےھرد رش هثب راقولع |

 دڳ روثلوا ناب یراماجګارس كلاباو رم تولوالوتم را ناو رم ۴

 یدک هلالاج لص وم ںواوا مرهنم هدءضومیراک دد باز ناو مم نوج ۱

 یدموق هرهش یتاورع نی ماسه نالوا یراتخا بحاص كرابد لواو |

 نیمولارما نلکو نکیج آب روقرهش کر ابدت ادن یعابناكناو مع

 ید زج اق ندکنح یدیلوا تبنولارمارکا را دا یلخ لصوه ردناو ر |

 رارکش هیلاعتو هزادهیحراددت | بورب و راعانشد هناو ملصولهاو |
 تب لهاو یدر و قاصالخ هز ندکلظو تهوگح كىس هکنوساوا )

 ناورم یدلبف عاح ییهفناطرب هزب لسو هيلع یلاعت هللا لص ند ربمغی

 مط ندنتموکح تنطلس یدنشب |یرزوس وب نددقلخ كتکلءلوا نوح

 ردنایرشق هللادبع نی لیععسا یدلوا هج وتم هندناج نارح بودا ديما |

 یدلیا تروُشم هلعر هدنصوصخ یدنک یدشربا هنارح ناور نوح :

 لهروک هل وس یدتا رارق ورا كار كنس هد ص وصخ و مدان ۰

 هلءاها صاوخو دالواو لها هکر دلوا نن روک تاوصاکی یدتالوا 1

 هدوسآ 5 اب :س هراج لط ی بویلیدنامآ ندرصیفو ميك هئ راد مور

 زهلوا قم اکب بواک عابحاو عابتا ندفارطا هک كد هنابز BÛ لوا |

 ید هد اے یدت الیععا مالا ماقتابودنالیصح رادتقا هرکصا دنا

 ررر. نو دن تاداعم هعرمشعو موق مب ناو حامایدیالوا باوص یار

 قح نیشولا رما یا مدعا تودا “ہے تئاہخ کا نوهگدردشربا :

 ۳ اح هکلاعو لاو ۲ اسد نهنگ کشتن لعاو نیفص هر اھت ِ

 هداب و ل ہک“ یا یدسا ناو رم ردوو یساقو كرلبمور هک نیش و 5

ESلواو سد کبر ط ماش رک رد) وا حالص مدشآ نی ردن كبر  

 اا یوطعه هربصع باح قع رع نادع بودا عج یاب دامحا نالوا هدف رط

 نسهداتعجام هند رط ماش هار واوا ی طعم رکا هرکصددنا نسل ك

 | ردا موه ندفرطوب رمد بولوارخآ ع ون شوایلاعت هبا ذایع رکاو |
 لوا نس هدیک هیالو هی رقاه-دازالوا كتف اط هتمواعم هلبارلنا كنسو هدا

 1 بوروک باونصر یی اما ناورم 3 تک« نم و وعو ها اب رات الو ]|



  TA. ¥ 1هک ۱

 "دفناط اک | ندنفلخ ماشیداوا لام هن رلفرط ماش دالب ول ءا هل ار لوا

 هللا دبع یدتنا هجو هماش بولوا مزرهنم ناورم نوج ردبا یروشد |

 | هقشهدبودیا لزانممطق نوعوبایدناناور هجندراكنانوعوا لع نا |[
 كن ناومویدلبالتق ی ءاجرب ندنسااها لر هشلوا هدقدراو |

 ندنا رايد ا لخاد هدتعاج نالوا لوتةعلوا یک ناسکس ندندالوا

 كنوعوانوحو یدنک هرصم هد را كناو رم بویح ندهد کنم ۱

 : كيیمرکب نالوارضاح هد اب یدلوایعوعسم كناو رم یھجوت ہر ےھ ١

 : راددتاه راع بولوا قاله هن رب ر رکشلیکیاسدیدلوا هدامآهلاتقهلبار | ۱

 یرانالوافیسلایغ تولوا لوتقم ده راع لوی رک كنم رکشل ناو مع |
 ندنهایس نوعولا بودا هج وت ه-فرط هين را ناو مو راددجاق |

 او بولوالئاس هتن زارا لد تلط واو دشود ةع كناتعاجرب |
 یدتا هنمالغو یدناروصیللس ںورھک هن هنیفسرا ناو رھ رایداوب ناشد |

 ل د هناسارخ ات مرد هکمدنا هلب وش هدا نر اتفآرپ اکب ہککو برکا
 هسمز بورا یهرز ل داش هدرا صدا را هیءهدنا رار هدر ون :

 نت راع ندنهاسكنوعوبایدراو هاوخ بوتا هن رزواكناوید هشود ۰

 یدلک هنب رانک کالبن بودا لاعتسا هنباط كناو رم صر مانلیععا |
 ٠ | لواو یدک هنسهقا هیوا كلين نوش هب هنیفس ید كناو م نامه

 ۱ هل ارش تر ضو بولک هر یی دتا ڭناو مم نک ر دا وجو تسج ییضوء |

 هک ردراشعد جد هتاطر ندرلخرومو ) یدرب و لصد ه6 لوا

 یارب یدک هنارحیدلوا مزه هدهضومیراکدید باز ناو مم نوج ||

 دصج بو دا جوک هلیناملءتندارالوا 2 ؟کصادنایدءاکا هدنایرادعم |[

 . ا قوح هدناب كنانوج رایدلک ورلدا هلدعاطا مدق ادتا صج-لهایداک |

 . ا ناورمو رلیدشود هتبقعبو دیاعمطهئلاوما كنارلدلبب یتفیدالوا هسوک |(
 دلوو یدعک هک قشم داو یدلق مزه نه یرلنا ب شسوک مدق تاب ۱

 | نداوخد هرهشیا یدا یک اح قشهد ندنفرط ناویمهک هب واهم نا

 یارهنا كناو رم نوجو یدتک هشناج سعء ناوم سد یدتا علم

 ۱ ندىلطیاو سه هد ردن وک توتکم ههالاد.ع یگ یدشرا هحاعس یرب>

 هد رصد نف فای تابالو رم کا هللا دبع هروتک هلا یا تويم لا ۱

 ٭ یدیشهرونک #
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 | یک احقدهد ندنفرط ناو میدتا هجون هنام قسم د ید نعرو کک

 تالشک سنولامق قیراو ق راص> كعشهدراج ناورمو هب وامه ن ديل و نالوا

 یداوا لوتقم دیاو هدقلارا نولا هلا همصاحم یرهش هللا دبع راددتا
 یے ندنفرط حافس هدعضو«لواو یدتک هنب رسن ندقشهد هزلادبع
 بلط كناو مع اص كشادنرق هکیدروتک نامرف بواک ی عشا ھر ذج نب

 یدلوا ناور بودیالع هعبحوم ما عاص سپ هلوالوغشم هننذخاو

 هارالوا توش را دهضومیراک دد لس السلا ت اذ لرد, لزانم عطقو

 ناو مهكر لیدلارب خو دیک ورلبا لیععسان یهاعونوعواو یدلو الزان

 | هکر کرک كعا ماههاو سرب یدتا لدعت"ا شاوا لزان هب هسنک نالف

 : هرعددء تو مز هسرول و دخ ران رکا ارز زهرونک ها هک وب یناورم

 دسنک لوا هلی ارلیشک حاقرب لیعءتا سد رولوا لکشم راک نواوا فقاو

 یدویح هرشطند هتک تولوا رادرب> ناو رم هدقدل وا هجوم دنا 1

 | بوژولم تر مت کیپ شون نام رییس هدکنع هان رانا 6
 : كناور هاک ات یدلید یتشددل وا ناو رم كناو یدروشود هیمز ندشنآ

 ۲ كنوعوا كحد یدشود ناوم بودا دان رف یس ر ندناحا

 | هنتاق كلاصو رايد سک شاب بوراو هن رزوا كلا تءاجر ندنعابتا

 راوداراو بودنا كي رګ یشاب لوا ات یدتا رها هنر خاص راددلیا |

 بولک یدکرب مدام یدەی> هرشط ند رعا ید كناو رع هدمد لوا

 | ندد اع كراکزور نارا یا یدتا لاصیدایا لکا بوباقنلید كنا |

 كلاو رمل اص هرکصن دنا رکا دانا هتلود تالنوک حاقرب و زکیلا تربع ||

 | نو وق همدم شاب كج روک ینا حافس یدردنوک هحافس ینسشاب |
 مایق هدیءیتیطاسب دادو لد عو یدروتک دن رر یی یهلا رکش عسا رھ

 شبح هللاد عو هللادبع یرالغوا یدلوالوتقم ناور نوچو یدلیا
 یدلواصالخ ها دبع توا وا لوتقم هدارالواهللادینع راددح  هندب الو
 | هب یدهم ب وتوط یا لام نیطساف هدشنامز یتفالخ كنیدهمو

 | تدمو یدلوا عقاو هدنس هنس یا زوتوا زو یل كناو مو یدردنوک |

 هجاوف یزوجنا قئطاس تدعو یدیا لس زوعط شا هداوقرب یر ||[
 بقلم هل اراجیدنا رار د یدهجو راجاک اویدلوا دع یارب و لی شب

 یدا رارید راج هثشاب كالي زوب ره برع هکیدا ندتهج لوا یسلوا



E E CAE E E 

FF AESہی اک هدنامز یدطاس كلاو رم ندشنامزینطاس كلایعس ینا ن هب ا  

 یدء> اکاو یدبا راربد راج ناوم اکا هلکعا رو رم لہ زوب اب رعت

 یهذم كناویدیآیدر کاش كه ردن دج هکیدا نوهکنای رلکدید

 شب نایلواقلال هندو یدیارد رد وا یآرف 5 دعحو یدراتوط

 یدع> کا ینک نیتسلاكعا تمذمیناو محو راردبالع ند دع> ییاوفا

 هدعاسم لابقا و تگ نوحویدا یشک جو مژاحرب ناو مو یدیاربد

 مالک ارزو كناویعو نعاع هو یدلوا ۰# مزحه یدعا 6

 (ةدملا عفن ل هدلاتهتنا ادا) ۰

 هک ییاهلعتمو اب رقا بولوالوتفم كن هما نب
  رونلا نا ین داوای ا ت ¥

 كسابع ن لء ن هللادب ع هدقش هد هللا دبع ن لیشندنسالاوم ےشاھ نب |

 راشهرونوا هدن اع كنا یشک سش < ند هيء اى ؛ هک هدتف و لو | ی دلک دنس اح

 ندااباو م كننطاس ینوعصم لر هش لوا هک٫ دلا داشدارهشرپ لدشی دیا 0

 هاضا رم ےل عدالوا E و یدیالعشم غی دلوا لعتم هلا سابع

 ندمزاوا ماى ىلا ماعا ندعس د.ع دالو'و ید ایون ی اظیراکدتا ۱

 نولک هع > ند عا سا كناباو لء ن هللا دع یدنا مزلتسه یغادلوا ۱

 هوا نواب راطا ب و رایلک هب رارزوا كرلیشک شع لوا ات یدروچ ۱
 بولان راهرقس هن رلتسو او رلیدتا لاعاب یرلنا هدسلا هع دو ریدروطوا ۰

۱ 

۱ 
 | رلحو رک نالوا ا هرفسو طا ورلد دن ماعطیاراب و يلعن هل دم

 ۱ نام 1 سک لوا هرکصا د هظلدر یدبا رار ديشدا ییراهلات كرالاءاب و

 8 كە وادا یدرو- ىع ¿ل کت اا ۵ رکصددنا یدلاق عاص ی ا

 هن د ره ا ع رعالا رل دج یب راعهكن يها كولم او

 راددالو هن درب یرف ندقارمط هدیرمق کن هب و اتعو اید ا ضرءت

 یس هنج تک. دع ی م اھو رب داو تک فتا هدنربف كد رز و

 e رک صد دنا رلددروا راهناب زات اکا بورا یح ندربق یدبا قاب زونه ا

۱ 
 ی و هرمصث و رلبدر و هداب ینا اوکب وقا هاو بوص آی س فلج 5

 ی رل وب ز تا ها ی اک طع یدروج ہد ەرى حا سابع ی لعن

A ۰ج كران بال راد لوا راد  

 ناو من کاللادبع نب دج هد همقاو لوا رلیدلوا دنهرهب ندنمحو |
 اے ی

 ۹ رگ و ¥
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 1 باب زا هک تا دبع ن نا ياس ن دحاولادی-و تالاا د عن دب زب ن رگو |

 هللا دبع نی لعب رللام ارتا بو او لوتعم رل دیاندتلود ںاڪک او تور ۰

 و کرا را يل ا ندءوق ل وا و یدکح هف رص طط.

 هدب رعقارعو ماشتمالو ه هرکصا دک . دعا لاقت هرایعابع تثطاس هک ر دیا

 لا ندع مش ناح تبقاع مرب و بولا سةن هلتحار هدنا و

 یەلر لد هلجلواو راددرو نوک هلل دارمان بودا اعتحا هدهشوکرب

 لاعد رعاکاومدراو ےل . روض > لس اعن نام س یسلآاو هرمص) مدول

 بودبا تیاکح نش ذک رمسیدنک روک ذم ورعیدیا نایفسینان ورگ

 ند لدا اوز ر كج هنک هللا غ عار و هظارب هدنا هجون مدتا بودن ا

 ابد كسا رر داوا د رکا مدلک هکیایک ا بودا داعععا کشش

 لاوس نایلس مروآ و !نیما كسدا رو عاص رکاو مرواتروق ندتچر

 مدا ۲ رع وا یعسا و سا ردا و رع ردن كمانو نئ ېک نس هکیدتا

 مهنوط او ره وس هسا راو كت >اح هب ا مود انا ضلع

 یرلناشت و مان نوکره ندتشخو فوخ تا ناایعولها مز مدتنا نب

 ےب ا رک ر سو ناری> E E لب

 یدردنوک بوتکم هحافسو یدرتسوک فطات رفاو ودنا تجرم هلاح

 كن هل اط لوا ندنجر تاغ نیم وم ارمما گارد ھ٥ هدانم د ہت

 ۳" رس هاب یضرعكنایلسن نوو ورک نامر دسر رب و ناما هئس هي

 یدر و ناما را الو قفا ند فلا ط لوا حاق س یدشرا یدک رادت

۱ 

1 

 ۱ یوح ند هن اط لوا نوح ا یرلنا ص ءو قوعع كن هيما , هک هدنوع وب

 ۱ ین هبطق 5 نسح AES طے ساو روصم رعع> وا هدنامز لواو

۱ 
۱ 

 و عمه زن ریزد مر *هلص هد مارا اما ET ےک |

 ك :او رع ید ارو مهیآرب نوا ندهرصاعنامز نوح و یدابا هس صا

 3 ندههلق بولر وناما هرات ارلد داب د نامارلت :اهدق دل وا یرلع وم یربخ زف

 نانخا ءاو ءا ما راسو ی هرب به نا روصم ردعجوبا رلددقیح هرشط

 ندتفر ط حاقم ہر۸ صد ذ دو دا, ندنرلمز الم یدنک ی فاطر ندناو رم

 نسهدا 29 2 همش اورام هرعیهن | هکیداک An ۳ هروصم

 ۱ یا نومالا تودیآ لو س هلچ اه 1 اعوط ده اقا توج ولا

 رلددلو صال بو اوا لوثعم رل ۱ اک لک رشت ن هللادمع و قهداز



> ۳۸ $ 
 سم سس تن تنش سست سس سس

 نالوا یسهدرک بص كاع ی هناا درمع یسلاها لصوم هدانا لواو

 حافس سپ رلددر ایج ب وروس ندرهش هللا هناهب رب ید یرلیااو
 ی یدردنوک هب رب كدج هللا را كيب نوا ییارحص یشادنرق یدنک |

 نوا ندیرلد ر تکل لوا هدقدلوا ا ههرامالاراد بوراو هلص وء :

 كا كنج هلبا ی بونلح الس یرلیریغ یدننالتق یرلهسیک رفن یکیا |ا
 رکی راک هعماچ دهم هکیدردتا ادل بویقیدانم ی رابدتساا |
 هرکصندنا رایدنغص ههالا بوریک هعءاج قاخ سپر ننومآع ناقض ||

 املا دج“ بولا یی را ورق دج ینلخ رکشل ات یدتیا مکح یر ۱
 یرلمحم دیها نب یرلف داوا لوتعم الصوم یاهاو راد تا لو یرلندنا

 ی دبا نوا یرلفداوا

 هک روناوانابب و رک ذیکیدتا لت3 یی همس وا ك حاق سالا وبا

 هش وغتو مخأت یعیب هسابع دالوا هملسم وبا هکیدیشمل وا تراشا اناس

3 

 .  سالجا هتفالخ یب ر ندندافحا كبااطیبان ىلع هکیدرلید بوب وق
1 

۱ 

 و نیس حاقس نوح یدیشعوط نیک کا هد لک حاقس ندنهح و و هديا

 یهو اما هر دل اق نداترو یی هل“ وا هکیړابد یداوانکفم مدتو ال

 هکیدرابدو یدیغوب یدامعا هب هسی رب مجه هغلوا هط-اونوجما حارسا
 ییرافدلوا هدماعع هر ندنوادعو تع دک دنا كنءلخ ناسارخ

 ا د دع قلح 4 راد لواو سموا هکن درلید كلل ذکو هش دنا م واعم

 یسادنرق یدک حاعس ءان هروما نالوا رک ذوب را ها توی نددنک

 ناور ندد رع قارع رةء> وا یدردنوک هقرش راد یروص رههح وبا

 یرفعحوا توفی> هل ءعتسا لسوبایدشربا هئسلااوح و يه نوح تواوا

 كنتآویدپ وا نب اکر كرفعجوباو یدلوا هدایب بونباندشن آ هدک دروک
 ناسم هرودنک بو دنا راوس یلسهوبا ردعجولایدلوا ناور همتا

 یدردنو دار مس یادت یا سمورا هدنرلفداوا لخاد هرهش یدلیا |

 یداوا رو سم به هلال ور دا هام و عیطم هر هلح ییعاخ ناعارح رععحودا

 تور نوعا یسایعلاوبا اد رد ندشایعا كن.« لواو ندم س واو

 راشکڈد هاه یب کا وبا ىدا تع رع هکود ورک نوجو ىرللا

 هدّتفو عادوو یدر دنوک ر هده نیکنس جد هر هقیا> و ی درب و |

 < وا #۶



 یرصق 5 اود ا واسه وا رءه>وبا

% ۵ 2 

 نحدس یسنا ك گیاه

 دل .صوذو فا رەد د هکر دەدا ز ن ن دلا یناکهو هرم ناک هدر كئسو

 روما فو رنک هسه ویا هکر دوا م ؟> ه دیا مالعا کس ۰ راه کی رهش

 كناو ردا ضاّمعاهتهاکحا لر هةیلح بولب رابت>ا بحاص و دکلع

 كرطاخ كنسهنعاضوا كلا ههیلخ ر دعا زواج ن دلادتعا دح یریکت

 ارب ز ر داوا كلاس هئس هن رط زاماو ومع بودا لمحت نوح ا

 نوح لسمو 27 دعا ضصدو ناکا یلص ام ترازو ترول ارما

 كاين قمل ريم | هل س٥ واو ن یدتابولو اریغت یب ور لار ید دد ایزو وا
 هراعیحقابا هرنط ندندحیدنک هل س وړا هکنوح ررللرف یکیاندنرالو د

 نس>ا سهوداو ردکرک كارو ۲ هغر هلو | نک هک ره منع كلا

 رفع>ولا نوح یدایفهناور بودا تعداشم یروصم ردە وبا هلهوحو

 ۲ ربخاکا ندندایقناو تع طا كناسا رخ یلاها یدلکهنناق حافسیادنرف
 هکعاارچا هدراد هره ال طاخ ,دنفح هلسعوبا ید تاو یدر و

 بولک یرازوسوب رفهجوبا هکرردبا ) یدر و تصخر ءزب )وبا
 هاسدوبا هک لوا بویهاوا رخ ان هحاص هک یکی دای وس هحافس

 | یرروسوب بولک هنتان حافس راح لا رایدشا لس و یدنلوا
 ه"راوآ هلی ود هكا قلخو یدشع وال هسه ووا م دود 0 وس

 رفهحودا هکر داور ی دابا لو حراوخ یی هلسعوبا هکر لی دراةیح

 ن وعا A هوا 0 3 اح لس ودا ا ی دتا هج امس اا

 روصم رفءهجوا هکر داروک 9 د راوت ضد و یدلبا حام ندزو-وب

 هيلا تەب هنکل دهعیلو كلا سم وبا ات یدلک هناسارخ ید تب وئرب

 دهعلو یرتهجوا نیزسکعا تروش هلا یدنک كحافس (سموبا |
 هرفءهجوبا هدنتاک و ءا کا 1 دیسثأوا ر ۳۱ عدد دگر نادنغل دلی

 | یدالییه دهویدُءرزوا دءاق ی طه اا نوسوک یر رص قانع

 ١ بولا واهدپ هم رندر هک نبا )سموا EET ایی داوا

 هناق حاس بولو درء ولا یدرید2 | لو یتا ۰ دروح رفهجوا

 حاذس اما ی دلوا لوغشم هتاع-عو تمذم هحاقس یلسه وبا و دک درک

 ی دمروک بانو لوء-« یکعا ضرذ اسوا

 { Kuمارو 6
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 ۷ س ابعاا وبا و ی هد كاس ە وبا ¥

 م ر وا وا ا 9 د اوو كح ع 3

 توانا ۹۹ ه2> ن > [ 9 -ءوا 0 تد هدع یا زوو زوب ن دن رڪ

 یدشرا ھا ره یر نوو یدتا هح وهب رعراب د هل اراو کل نکس

 لابحو ناردنرامو ینلاوما كت الو لوا بود ا فوت نوک حاقرب ه دنا
 ادیب وکو تفارب ه دنعارا قاحیدعا لیصحو عج ناو ا ت رلخالو

 هک ا شا كه هک هر هم هلارکشاو )هوا هکر در ردبا ی دلوا

 نلدیک ه هکع هللا رکشا ر دقو ار ز شءا كج ه درک هنالو بوئود

 ررکح تجز قوح ن دعارسوص ه درالوا هک ذ> رب دەت یک دادیکو

 لسموبا هلک “را هتمعس لابسوبا یراوک و تفک یاثءا كنوب كع.خ
 لا ون: كب یسیدنک بول وق هدنرهشیر ی هش خو یرکسشل

 ك هرکصا دنا توقطک ههیلخ اب یداوا هح وتم هو ط هفالْحاراد

 یدشربا هنایغآ تلود ناتعآ بو دیا لز ٥ عطق مس وبا نوج ه دیک

 ن دسلومأم یا یخد ساصااوبا یدلوا قرمشم اسس و دش د فرشو

 لسربا یدلیق مرکعو صوص هللا هناهاش فطاوعو مسار هد از

 ۵ 1۶لوا روصتم رە > ووا هاک ان یدیشهروطوا هدنسل لا هفیاخ نوک رب

 ناک هسا ی دقبا حاف ی دملاق هغانا دک دلک لوا موب یداک
 سلاح ود ید ا(-موبا دل رک كع ا مايدا عظعل ییءب ردرفهجودا مشادنرف

 قح كنا نیم ومل اره قا د نسا نین هم اره ار دل كند: مۇ ارا
 هکیداوب یت رابع كمل سوراو نتلوا تراعر قوهحیرمغ ییعد روئاوا تاعر

 هک هدعانا لواو ( هقحالا هيف ىطقنال نيمو ارم ءا ساع سلحمااذه)
 یسادنرق رتءجوبا هکردءاوا ی در دا تءزالم هتل هةل ہوا

 هدادرارق تنداسو تءوک= وب هک مهر دن وکه زارها اراد یل سهو ډا هجافس

 یل "وډ هکیدیارړد بورغ] اغصا یزوسوب حافس-اما یدیارید زااوا
 راو رارد ا شاز سو حت وق .زپ لاع قلخ هجری دقت رک: درداوا

 روحو یدر دیا منه ن دااح لوا یرفع> وداود لاو یرداععا هر یرمغ

 مشادن رق یتیلج اطا ریما ی دتا هسوبا حاق یداوا نیش یع“وء 2
 اک یدربلوا یساقلا لا رک ۱ مدر و اکا هلکعا سا ا رفهجروا

 هکر دابا تاکتش هسشااراب بیذک نا رک هاسوبا یتععوب م دنا ر رپ و

 چ رلا #
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 قالب وا هکر دا لوا نالوا قد ۷ ر دی رل ز الم كي کک هاه را

 هثئاج هکء عدموباو ر صتم هلباب و یږا رک كمر واکب ی هلثاق تراما
 ید رگحودراطق ژوکیا ی هناخراب و -حط» لس و او رلب دا وا هجوم :

RINK 

 یو تب یورو

 هکیدردعا ادن هب یدانءو یدراردیک م دق» لمرب ندروص لس وااو

 هلج كرک اخ هلفاق لرک بویمروشپ ما طه دنرداج یدنکه-وک ج

 ۴ دہ طم ےب بولک تبوڏ یکیا نوک رهاب رعو نر رفاسم كرا و جاع

 نوکرب یدیدراذوسروپ وط نب رلئراق یفوتسم هدم هدنامو رانو دا مط
 نامرف هنلتف نضع لوا رروخدب ماعط هدن هع> هکندروک یص شر

 نوا هسخلوا رد هتس> ىح اص كندي ود یدتسا صع“ لوا یدتا

 'رھرپ هدنتهطع مویلادعبات یدتا ما لسموپا مدروشپ یساپ روش رمهرپ
 رلدنودوریگ بودا ادا جج كانم نوچ رلیدروشیپ ید یساب روش
 هکر ردبا رلد وار ی دشرا یربخ یوم كد اف هاسعویاو هرقه> وبا

 یدلواعقاو ینوک ینجوانوا كن هم !یذ هدنرهشرابنایتوم كسابملاوبا
 ی دا لی: ج وازوئوا یر تدعو یآرکس لب ترد یفالخ تدم
 هکر درلثهرونک ه دتاور ) یدیا کر وخ كنعاخ یرمصع حا سو

 نإ ناولس لاتاک لوقاال مهللا ) ی دا ب وڏا هب هنآ نوکرپ حاف-
 كنعاط یف الب وطی ۶ مهالا لوقا کاو بالا تالا انا تالاادبع
 هکیدتشدا نب زاوآ كمالغر ید اما یزوسوب نوحو (تیفاعلاب اهتم
 یدها رد یدلاق جد نوک يکيا ہ دارا مزب هلک:س هعالغ رخ ارپ

 تاکوت هللبالا ةوقالو هللا یسح ) بوترط دب لاف ن د زوسو حاق

 تافو ید نوک شب ی ن دالاف كمالغ لوا نوو ی داقو- وا

 ماعط هنکوا لا هکن وج هکر د روط ٥ « ده ذلا ج ورم یدلیا

ESصد دئ وک حاقرب ٩ ی د د ( ەت هڏ 4 و  eبوتوط يسلا  

 نوه! دلوا طسدتههدتفولواكناویدرولوا طه تاغ یدارهروتک

 یدرردا ضرعهدتف«لوا اکا نب رنج اس كقت الخ یرلیطءب ند :صاوخ

 ید نمردنود ورک هک دمریو تملخو هلص یني راب رطءو یییراع دنو
 ن دز كلرلذا سد راروب هر و لګ رورمس هزب تعاججلوا هکیدردناو

 ی دسشا هکر دند تاک كناو ) ر داکد قدال قاوا چوم یراتاعاک«
 هکر دندنتک كناو رواوب ناص# توهش هلو لاک لع توف نوج

 ایا ایا اا ا ا ا ا س
 _  سس ا مت سس تست سس صد تست تا سس تست تست سس سس سس سس سس
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 ها و تست یو ei سس. ]3

 ی دتا بودی باط> هسسابع دالوا ی دردنوکرکشا هجن درآ كلاورم |

 هب ۳۸۸ $

 صح ر هک ردرل شهر ونک هدتاور )ر دیا ی قاراوخ+و كا دم

 ند:صاوح اا بوزان هد وه لص ەر نعت ینا ەس هاب 3

 | هرکصاد همااطء یه دوسء لوا حافس یدردنوک هحافس هلیدب كنم رب
 هل .س هطساو هتسا ند | باا نافارا كني اه ق> هک. دزا ھن رهظ كنا

 ۱ الا ۳ ل دیا ا ۳ سس یا اد =C دا باط برفت هز

 : ر دقوح یس دب رک لاوفاو ه دیدند لاعفا ك او ر دکرک هسالوت

 ر دش وا افتکا هلا رادةەوب ه دءاقم وب

 ¢ قف 0 لا ر وص رە جوا %

 4 رو د جد باو د اکا هکر د هدناس %

 : قرع تاذ بول ود د هکعروصم نو> ر دا یروشد هفثحولا

 | فذوت هاك ندوربک سویا « دلازب«لوا شنا لاقتنا هنیلاملا بر
 نیصء یدشا تور دایب ک٣ا ییهءداو نروص ۵ دک داک )سهوا ی دتا

: : 

 بودا راذاا دلهدآ رفن نوا بوب وق ه دلو یکلاقثاو لاجا هکر داوا
 نیکد قلخ تواوا لوس ھه: ط ص كت الو لواو نع هراو هراسا رهش

 یدراو هرابنارهش نوچ یدلوا ناور هل ءا لی موا سا نسء دنا
 ملحن دکل دهد ىل و یر هجو ا هللا دع ی ط٥ ی ی٤ هکندروک

 هناسدعم دکد روک یل سهوا یقاخر دیا نوعد هنعب هب ودنکق لخبودا

 | رلبدتبا ليم هذن اج لسع وبا بورس وک قب وعت م دنصوصخ تەب

 مب بودنا راذتعا یسع ی داک هرابنا رهش رو صد رفهچولا نوجو

 < یسهداز ردار سابع ن ىلع ن هللا بع و

 1 روالواناب یکىدحا تقلا هرفهجونا 

 یدشربا ه یلع نهللادبع ه دماش یربخیوف كحافسساباا وا نوح
 حاوس رک دلامز لوا ی دتا بو دا عج هش روص > یاب تاقبط

 ییدحو ر دیا دع ترافک لدن هکرد هسوک لوا یلذارا كّقاخ ی دعا

۳ E : 

 تك
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 1 هبارریدلاو زد هترو'یلاو ره بواوا را درس هرکشاوب نگیفتةره ندزمس

 | لب یریطخ یما لوا بواک ورایا ن ی د.شعد نوساوا مدهءیلو
 رارق هظلر و نآرب هک دل هد یناوم هلبا یهاا قد وتو م دیشعا

 | یدیدردع تفالخ هکب>وم یمالک لوا كحاقس ه دل هاب روس مدا

 اا یدنکو ماش لها رلیدتا ت د اهش یشکی کیا ن دنایعا هباع دمو و

 | ناسارخ هللادبع روکذمو رلردت | تع ناسارخلھانالوا « دتهزالم

 یسهدرک بصل كروصتم رق جونا ه دتالو لوا بواوا ىلوتسم هشالو

 نده كنعرفءج وباو یداوا نضع هر هءاق لع ی لتاعء نالوا

 | نیبمد هنس راح كلا یلسولا هوع دلا بحاص ه دقداوا رادرمخ

 | ناارخ ی دشربا ههالا دبع یسهزاوآ یهجوت كس وا نوح یدتنا
 هدک داک سواو یدلوا هجوتم هنفرط طه وبا بودیا ۳۳ هلی بلا و

 | دوحوم هدرک شا ودنک ن دنقاخ ناسارخ هلبا یمشوت یرللوا عباتکا

 ولو قلم رکشا یکی سیب لق یزید ندرت
 راک و كنج بو وت وا ه دنس هباقم كنب رب رب هنس شب ورا,دتیا لوزتهدنا
 لنهیصق و و یدلوا باغ بولادلا ید ۰ رکشا ماش( مويا تبقاعرلب دنیا

  Eنالوا یرادربس كس هد یر ا لس ءولا هکر دا ِلوا ی 8

 هکی ر زوا كس یرکشا نع” “د ن راب نوج یدتنا هبهبطق نب نسج

 نسح نسم هدیارارف ی را یو تع ره هکر درک ره دا هلح ٍ
 یدلبا رارف بوردنودزو ندنلح كاج یستربا بو دنا لع هلبجوم ما |
 راد شود هع كن رکشا ع نسح یرنک |!بورو ؟لاخو یر < م اش 1

 ماش بو ]زوک تصرف  Eوديا موق اا

 م رهه بوي هدا تمواقهرلثا  eيلع نی هللاد.ع راب داوا

 نیا بول وا رد هللا د. ۾ دنرلو و ناسا رب و م هم یرکشا

 ارد نول ص ءو زب ولعا هجا ۰ داردنکب ریس هکیدتنا لاوس ن ددقارس

 او ز ۳ نسء«دیا كن دخل وا هک ردل وا حالص ی دتا ارس ۴"

 رارف هناویهراب ره نس هک وب لاحو ردراعو بیع بجو» رارف هراسرک
 هعگدالوا ر 9 تا ی دتنا هلا دبع ل در دا بدیعاو حوت 2 دعا

 ی ددا وا هناور هذرطرب بوةیچ ن د هکرعم سپ ر واوا كنج هج
 روصتء رفه> وبا یدرک ناوار هلام د رللا ك کا ناعارخ ۱



>. 
 كل -* وبا نوعا دعو طض یعانغ لاوما یصطا ییا نی نی سوسک

 نت یدتیا ب واک هبضغ ن دعطوو لس وبا ید ردنوک هنعاک رکا

 | كرنا هکیدلک مزالن سد مدیا لسیفک هش رلناق تاجر كيب ر دقوب

 : رثء>وبا نوح هک ر د رو طس٥ هد راتمان هد هک ) مدا ساخ س رالام

 یدردنوک نوعیاسحو ط.ص ئالام لوا ینیط ب یعالوءودنک رو ص

 بلط یس ها لام نش هکر دن د> هن كل وا تم الس یا لوا

 كنسالا لروصنم رفهحوبا هکر دنا تلالد هکیدیدییغوا تمالس هیابا
 6 ساف ۵ د هک ردم لوا هکر لد دا رلیصءد و ) هلوا تم > ا

 یعاتلواروصم رفهچوبا یدرمک هلا كاس وبا یعلق ك.اطاا دع

 مدآ لوا یدیشءردنوک مدآ نوعا كمروتک هب اد دنکا 1 ك راس وا

 تدوعو تګ عطاق هوا ۳ دک دنا بلط یجاق لوا ك دیس وب | بواک

 ید یسب رب ندنابسا یلتف نا شواو یداب وسرزوس حاقرب قجهلوا

 ىلع ن هللادبع هک ردرلء د رابخاباب را ) یامت هللا ءاش نا ردک رک هساوا

 ن راس یسادنرف بو دیک هتاناح ه رحه) هدک دردنود زو ن اد هکر ەە

 رو صام نوح یدل وا یک e دشالو لوارلد ک هنو یدل,ا اهل | هب لت

 رص م تفالخرب رس با یتآ بوردلوک رهدآ ی دا وا ملط هلاح لوا

 لوا هکر ابد | سدح هدهناحر قك روڈ لواات یدارا محو و

 8 ها رازوطرلب هک د وص ه2 كەتا لوا هکر هرکصذدنوک

 یدایا تاقو ه دنادنز لوا رلب دلبا ساد هدننادآز

 < یب قاودروهساء كن زورم لء وبا «

 < روا وا ناس ىل دل وا ل وتعم هلا 9

 یریغ نددیالو و میت دالو كا یدیاررید دا رب زواکا هک ٍلسوبا |
 یزورم لسوب کا هلغاوا ندرادد لوا یروهظ نکرشلوا عقاو هدر |

 هک ردو یلیصتاما ی دیشنا وا لاچا اشنا م دک هج كلا راي دید
 هکم ندناسا > توا ۷( ادید یس ه- عاد هلا تا تراب ر دیس ورا ۱

 ۳ سس ب :

 چ هنفرط و

 : ا ل س سال ا ی ےل ا ل ا ا
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 تاو ال لد [فس هدنا توش 4 هن الو راب انو > یدلوا هیاور هدر طظ

 ٥ ہک دانا صرع ها وس EAE جاحرما هکر معدل قامو دنک یدلبا

 تب و. ادا ره نسوا جاطارم هها كح ورم هاش را ص م 2 یقاعتم هک لمر وار

 5 ا توک ام رقه> وا یشادت رد نالوا یسلاو هر رج ه دتفو لوا

 و !یجد رە ولان سو دیک هعح تواواهلقا ما ریما هد هکر ایم هنس وپ

 هد هرفهجو|بولک نارک هملس وبا یکی دنک هج بودیا لع
 لزهر ندر ر بواوا هجوتء هبه هک مرح جد یسکیاو ی دغا

 یاح ارا ات روص ه> رک او ی دئوا رک داقناس ےک یدرلر دیک دیعب

 تورپ دیک رلةملخ هم ۵ب دأب تارعااما ی دنا لروص2« رفع> وبا یص

 ی رک هردعاوا ناو یدنا موا ن ندا روم یړو نالوا هد رالوب و

 یار ارا هرفهجولاو ییقحرمما کا ناب رع هکیدلک هروهط ناسحاو

 هرفاسهو ج۶ توجآ ناو م رک سموا هدرلفدراو دکب یدارارړد

 بورا دکر لتعلخ هرمهاشءو فراعهرم او یدلیق لو دمی هدفت عطا

 ندا تاب ۲ و ییعا كرك ی دن وط رارف یک كاس وب ۱۵ دنن واق لول

 رلب داوا ی دقتءهو دب ص كا هكا ضم (ناس>الا دع ناسدالا)

 رت ر لسمونارلیدتنا تج ار ند هکم بولوا مات یخ كاتم نوو
 ا قوم تام ھا يدع هعوک وا هدل ور و هک درا لر وتصرم
 نکل بوردنوک ه.ان هم هرتهجوبا سد یدتشرپا E | مدقم

 ك درعء>وبا هدرللوب و یدمژا هدسار ره تب فال هنهد هد ۵. ات لوا

 لد هيکشرا هب و دنک بولک رهفجوبا یدیسشنکو رلبا لزم یکیارب
 كلسوبا ر وصنمو ی دلبا رورم یرک ذ اهن اس هک ی دا فقوت

 )سم وبا ه دتاورر و) ی دیثلوا رطاخ روا ن دنع اضوا والثءوب

 هربا تعب هیاسوم ی یسع هکیدارد توراو مدقء ندروصتم ھه هف وک

 رلب داوا هدم اعم تەداتم هروص ۰ قاخ عو بودا عادا

 ن دتفااخم كنيلع ن هها دبع یداوآ لزا بولک ههفرک ر وصت-نوجو

 مر یم الاد. سولا یدروي نییمذ دنعف د كنا یم س٥ وبا هدق ]وارا دربخ

 )هوبا ندنکیدردنوک ییصحاوبا هدطبق مانغ لام كروص هدة ديف

 هباعڪ ن نخ هدانماوب و یدءارورمیرک د قیاس هک یدلو ایی

 1 كس” وا ی دتا توان نوتکمر هار وا نالوا یر رو كەل
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 ضراع ددرتو ءابنشا ر اکب ہ د نصوص > یدایقناو تعاطا هتینم ۇلار ءا

 هعااطع هک یب ونکع اکا كد رععا هک ءاکره هکنوصا ی ہا وا
 الام رانا هناوا كوشه كلام ن دت ام دن یب وت کم لوا بودبا

 | نادنزوب ارهنساخدیسکیا تالامو سموبا هرکصن دک دنا ھدلاط ید
 | نبوت کمو یخ بارو ا لرلشاب هک م ولوک هنن وکم كنم زلارمما

 هز هسلاراو یها شاو ددر هدا و نح یدتا نو دیا هدنخ هدف دوووا

 | رد تلوا مولعمانیش ید ایعاو تعاطا م دع هشنمولرمما تاسوبا

 بو ردنوک ماغي هروصم رفءهجوبا هبط ند ج رل دتا رل يصعب و
 | نالوا نک ه دنغ امد كلنیلع ن هللا دبع كع ورین دقوج هکی دتا
 | هلاروصنم هلل ابو ر د هدنغام د كلسهوبا ی روش تنطاس یادو-
 | ر وصنء لسم وبا بول وب ماکڪسا تشحو دا وم هدانیام لسم وبا
 ترطضء ن دربخوب ر وص: ی دابا تع نع هتفرط ناحارخ رسش دا

 ماشورصم هک داوب یتوعص» ی دردنوک بوتکمرپ هاسهوبا ب وا وا
 ۱ هک ردک رک. قوح ندنکلام ناعارخ كالاعو و م درلق ینازرا اکس یتراما

 نس هردنوآ م دارب ن دکف ط ۵. ط ص كرمهعم بوروطوا هدا

 تو یراتالو لوا ی هکتنم هل هنتراما ماشو رمصم ی دتا بس وا

 || بولوا ناور ن د هری زج هرکصذدنا ر دعا هلم رمش ع۳ برگطو وزاب |
 | رانا نالوا قطا س رفع روص:ءو ی دشرا ءهطوم یراکد د باز |[

 ا ی دانا توعد هن روّصح یدک تورو, مدآ هله وا ندنرهش

 | هدر ر رد ره هتاود و ولارما یاعت هلن دا هک درد وکمخ سد وا

 | دنوی لاحو ر قو یباشحا هزب كاين. ما الاحو یدالاق نعدرب |

 لوا نکل ر دم دف تبانو مد حار ه دع اطا كنتم وم اربا هنیک |

 هتکرحوب نوعکنا ع هرز وا تیشخو فوخ ن دنجانم كترضح |
 هکر درو ص2۰ هنن رزوا كنا مھ یاکود هل وڊ ن دنوب و مداےق نراح

  نوجولوا تالاس هنش رطقلرا س ناجو قارادافو هدنتیغ كننمولرسا |(

 || یدردنوک بوتکهرب اکا ی دا وا یوعسم لروصنم یتالکوب تلسوبا |
 || حد هاسوم نب ید یعو لم یف وغرم تاکو بوخ دیعاوم |
 | یس « داف جم كرلب وتکموپ و ی دزاب همان تا اار اکا ات ی دروب ||

 | ی دايو فط هاج ناسارح ىع نع نانع لس وا ب ویلرا

 یک ناولح #
 سس
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 نس یدشا ه یزو ص دج ووا روص+سد یدلوا هراور دنا ود ناولح

 هاف م:یا هسرواو انک لا هلر> ها هو نسکر کتک او وبا

 1 هلمج ورب تولوا سوو امال مجوز ندنسکهفرطوب كنارک | ن سکر ک كمر وتک

 | هکتسه د نده اا ےب کا هد رواوا موم یکج دا تع>ام هفرطوت

 ۱ ورک و ٣ ار ھر كلود ورک یا توالت هناسا رح قدا مباسوبارکا

 مسر ود ورک ن داوا مدنگ دوخاب وندمرداوا یا هحریدعت کیدغود

 هلع یلامت هللا لص ثهالا لوسر ترضح و ءهیلوا ندس بعدالوا

 لزان.مطقبودا لع هج: ومما دیجوبا عدیلوا ندشا دناخسو
 موا یدلبارابارک هلصاصاررد یعالوف كلاو یدشر | هئسع و الر دا

 لادتعادح یاراو هولا لديج وا اما یدرب وبأوجرب هن زوره كلا

 یدایا تروشم هوش ن كلام هدصوصخوب لسموبا كجا زواج
 همیلخ رک او تیک هثیاج ناسارخ نوع ا افصا ین زوالا یدعالام

 یهوصخول مسموبا ندزرع راتر وو نفت یناجكسدا ر :

 نرل صم یر عا كرب یدایا تروشم ید هلا هسیکر ماكر باد |

 ردنیش هناسا رخ یر هک سه دبا تماقا هدنابوراو هنن رهش یرهکر داوا
 اکس هدنامززا ندتالو لواه-سرولوا مفاو حاحا هلامو ریل رکا

 ورک نسیدتبا هد حولا هرکصذ دز هرواشو مسعوا زو ڈی ربا ںولک
 هداشا لوا یدت انایهرد یرژوس یکدددشا ندهفیاخ یدلوا سود ندتقفارمو تعواطم كلسءوا نوچ درج ويا مردیک هنفرط یرهکنود

 یداک بوتکم لسم وا نددوادنالوا یسل و ناسارخ ندنفرط مع وبا

 تب لهاالا دعا ج ورخ هدزوا راباو رو ناورمزب هکر دوب یوم
 | دل اهکیدوش را حورخ هلبا قيبصع سو ةياع هللا لص كالا لوسر |ا

 ۱ نسسشن ذا كلا بویمروک ز اجیفلاخم زا ۹2و ورب چ هک ردک رک
 مولعم هل وش ند توهم كيس دمأن كد وادو نس هيا تع رع هناسارح

 لاخدا هناسارخ یل سوبا دواد هثدالو | روتسد ندروصنم هکیدرولوا

 ها یکی رګ كرفهجوبا ه-اسعوبا ییونکموب دوادوبا و لکد كجهدیا
 سف نت زع ناسارخ لس ودا ە رکصن 0 وصو ك وت کم وا یدیتمزاب

 ,دیجوپاو یدرتسوک روهط هدنرطاخیمهیعاد تاقالم هپ هغ لخ بودا

 هاو هديلخ ییاعسا ورا هکمرمل د ب واو اعراف ندکتک هلاسارخ نبی دا
 ۱ كن مد نود جارعساو عالطتسا ندنار كو مردنوک ۱

۳ 4 0۰ 7 a عیار 



 ورا هرکصن

 واحدا وناروصهیدردنو کک شور :اورو ص۰ هدنادء قاع اودا اس

 نیک یتب 2ا نا کسا یآرو سا ها ار تا

 نیدتا بوک هاو نسوز | ق “اوبا یدردنودورمک یا نود اراتفط الم

 | كنسو ما مهف هنسنرپردبا تاالد هکلنیانعی هکبناجكنس كندنءوااریما
 | قعساوا ردلکد روصتم هداب زەن رزواكنا هکردبا مظهر دءاوا هکبناج

 یداوا نوغءو هت رد هر لوا هکندوقوا نوسفاو سوسفا ردقلوا

BAهن رط نادم دا رب هد دارق مد ق 26 2 را  

 ست یدتا ہد یدلوب لب یدّسا هوبا ی ءدلوب خوسر كهحوت

 ۱ ۳ نامش نس هلوا لخاد هسلحم لرو صنم نوح هک ر داوا مندو

 | هست اکسزلصا هدصوص>ود نس 45 تع هی رخ ر بوروآ سوپ كلا

 0 سعوبا نوح هک ردروطرم هده ذلا حوص) ردکرک هد [تعلاح :
 ۱ تو هک یی الا دع ن رب رج رفعح هوا یدلوا هج وتم هدارع ندماش |

 یدیاراویع دف "دقراعم لاس داو یدیح وكت رسصعهدقلنادراک وتب اک

 : هر ص٥ تفالخر رس هاب یا هلنو-و رکنات یدردنوک او مسوبا یا

 ها لا یدشربا هاس ودر ا! كمل س٥ وب | توآ واهاور ر رجنوج هررتک

 هروذ و دز رد ندهفالْطاراد هک هلهحوود ز 5 سرمه | یایدتابولوا ل حاد 8

 ردق وب سویا هلو دلا تبحاص هک راردنا تودنا بيلە نس سک ره نس

 2 تقلا ۳ جعل و٠ هر ص دک دکح تح زو ت ناساوم هود بو کو درلن ۳

 4 هنح. 13 هکءهروآ وا ناص وزار د یدشام اردوا .دمع ضن بو د|

 هل ر هد لاس بت او ىا وبا نوجو هیس ر ا هور ؟یاکسند

 بودا روهط صفت 7 هدنفو نالو یوصوم هل راتعص وش هکید.تلوب

 هل وا لوتعم تداعو هبا كالهاو هاما یلامدود ر و ایحا ینادناخرب

 لوتهم هدف دراو ھا رهش نادم هکر دلک هغدغد وب دن رطاخ كاس وبا

 یدرمسو ک عاتما ندهحوت هنفرط هفالطا راد ءاتب اکا ردکرک هساوا

 ید توئود ندمفا هوا ن نو> هکر دروطسم هد راوت ضم ور

 ناح هدئعارا )وبا هاکنا هک یاس یگروصن ۰ یدل اتماواهدن ره

 یسع ی ۳ ج-هوباینایداراوتدومو ت کش نداکوک و

 1 یوا گصا دناعا دعاوو Es ناع رود ۶ تورا و هاف مس موا

 هرکصا دما رک او 1 E روص نوک جوا یدروتک راد

 هک ب



{o % 
 هدع اعا هنوتدوا عدم ربا یدلبا نوعد هنواح اوا نوک یحدرد |

 یأرا تکرت) یدتایرزو هدکدناتروشم هلبایر, زو بودبا للعت |[
 هک رد روک ذم هد هربت راو صد ویدلواروھ ڈھل ثمزوسودو ) یاب ِ

 ریسه ن كلام یینافلح یدتا مز هناقالع هلبا رفع ج ویا عسموبا نوح

 را ج

 اکسرکانسهدیا ت.اقاهدنرهش یرنس هک ر دک رکی دیا بودیا میلست |
 ردع بوتکم هسلا شاصا نصا كع رهه رک أ نسهروک هسرولک موتکع د

 ییوتکم لواردلکد منببوکم هسوا شاص ای مات مره مرک او نسهدنادامعا |
 ده رهش نادم لسهوبا نوچ هرزوا حت أ تاناورو ردشهزاب هسو یرغ |

 هنابقنساكناناود ناکراو امار اسو یعاهنبعوخمروصت یدشرا ||
 91 دژوک یارو بواک ا نو الح AA )سموا یدردنوک ۰

 یراتروص نرم و یدروتک هتي رب ی هقئاعم مس ر بود | مایقلاب مظعن :

 ناب مو و ندءروک ی زب هکندش لوا برق یدتاو یدتا راهطا

 كد دیا ترافم و تدعابم ندز ند دا م وا ەم یرمطاصم و

 هار ر بو راقیحندکتک آی رفس باتو راو هکله بوقلاق هدلاح یکیدعس |

 ندنروضح كروصم لسوا لوا هدوسآو تحار ندرفس لالکو |
 هل دنک و یدتا لو بوراو هرصق نائاوا ايهم نوعا یدنک بوقلاو

 | نوکر ھه سهوبا و رلندلوا لات هنسلاوح رمق لوا راکنهرس ناک

 تر وشم هدکام ر وءا هل ر رب و یدرولوا سطاح هنسلحم روض |

 لد هیاک هنساح كرفعجوبا لد هلوک جوا )وبا هک رردیا یدزردبا |
 هد اح بولک دا هرکصذدنا یدرولک هلآ هسلحم لوا بویعا ندتتا |ا
 یدروب ر وطنم رفهجودا نوک یحشدرد یدلوا رروطوا هللا لاب غارف |

 ةاو هدنفرط لوص تساح هلبارلکتهرمس رفن جا كيهن نب ناک |
 هلک هات مبل سم وبا نوچ هکی دنا هرلناو را هروط مس ل کد ناخ نالوا :

 لوانامهزمس ر دکر کم سق قلا یتعب كرک مسروا هلا ییا تب ون جوان |

 كد هتمایق هک سەر دشرپالارب هلع واو زس هلک ورل با بوو > ندهناخ |

 دکاو مب هولا نوح هکید- | صا ید هجاحو هلوا ناتسد هدرال.د |

 صا بجاح بواک )سموا سا هموق ههلق مسل یا هیادد كەرەك 1

 كلروصتم تواوا ان سم وا هدق دلا ناق ندلس كلا هجوم ۰

 | یثیاوب رم ات دمەک بدا شوارب اکب بجاحوبنوکو بید تاو یداک هنتاق |
 ۲۰72۳5 یک
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 یدتا 9 وبا هدک دا راتسوتا روصم ید ثهاعا سو جن کر :

a 

 تاعل هب یس ؟نالا لحاف كنس یدشا روصن ی داق ییا ندعم

 || یدروتوا بواک )هوبا ردقوبس اب نوحما تملک ورابانوساوا

 : لاوسندناروصم هر کصندنایدیغوب هسک یرغ ندتسکیاهد هناخلواو ۱

 ۱ كدتا لیع هند اح ناسارح نزمسک کا تأ الم هلع نوعت هکیدت | ٠

 در رادعمر  کبانجیدتیاسوبا
 دامتعااکب هکنوصکنا م دیش وار طاخ

 رج TF وولروص ہھ لدشەردنوک نیمار او هن صد توك لاوان وب ۱

 مب ربمایایدتیا سهوا یدل وسرلب اوح 0 و توانا

 هرکنادناخ زس هک ها شوهارذ یماعقا و داهتجا قد اوسو ی هل ج *یعاس

 | نا یدتاروصاءردیتکر ب مت برض ما وب كنطاسو تاود
 رداص ندد یدیاوا ى“ راح س ردها يسر هکب ر كنس هک هللاو ۵ 1|

 ندکلا كنس لاق او تاودواکدوب E اوا

 رف الخ ع مرب هدنسلزا مسعكنيااهت قح ەكىداک هروهط نوح اكا

 رک اویدیا كح هدارا رف هدنزک مه قسح تواود عافشنراو طا -هیل

 گلی ی دبا ۵یلوا طود ی طوم هکنوقو لوح كس یععود

 هک ل وا ن سهل دا های اب یدزالوالوعم سکر اکیا

 || هلا د عنب طباس نب بورتسیا یہ یل تنب هسنمآ مع منی
 3 تب ورايح هرمیط ندزادنا یکعااو دد مدن دالوا كاسع نا

 ند دین رم لوا مردق مع ریما یا یدتیا لسوبا لد راواح وارد وارد

 زوس نوچو نس هری و لوي هبضغو شخ هجو هکیدسنک هکرد یتدا

۷ 

 منا یدروا هنلا ینلا هرک حوا روصنم رفعج وبا یدشربا هءاتقموب |

 لسم وبا رایدلوا رهاظ هلجلق ناب رع را هسوک نالواناهت لوا |
 روصیداراص هثعانا كروصمنوجا كع وا بول یعلدلوا 4 نا 1

 ۱ ےل تولک راک ھر مسو یدروشود ۳" . رزوا یسولهد توروا هعدرب کا

 ملاطروص مەر EE رلید رد شرا دماعا نشا كسم وبا بوروڈوا

 ن توراص هطابت یییدشو التف هدنر ژوا یلس* وا یدروب

 A اک لر وصم ]سموا و راد و5 1 هرس هش و کح ر , كن هناخ لوا ۲

 كنسهکلوا هل هدو ما ام هلا ھەل EEE نداوخد 1

 ر دک رک مسلیوس  زوس را باء یاقرب هب هد و5 اوج

 1 ی ۶ 2

 یر
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 نر اعم هلاح وډو یدیشمر و ه دعو اکاهرزوا لاو لوا جد یسع

 | یدعاروص:ء یدد رد هدو س وبا ںواک هنسام رو صم یسع

 ردشلرود ه:ےاكیاک لوش لوا ینعد ( طاسبل ا كالذیف فوفلم وهاه)
 هنحورخ كنا هدم سوو سه اما در دا وا یلیسویا ید یسعیدد
 1 یدروب روصم نر رو باوج ۲ هکته رس رفت كس نالوا رظنم

 | یر هرص لوا ندنءاب معف بورلغب مهرد كب رجوا هبرص كيات

 ییتسداطعروصنمهرکص) دنارلیدشا شو مارف یلسهوبا تولوادتم صد

 ۱ یدلیا رلناسحاو رل هیطع هنعابنا عومحم كاسعویا ب ودیا هداشک
 كناسد ی راد رک هنسعواسطم كلروصم تولوا دونشح یس رب ره

 3 هدرهد ها رلتروص یلاث ءا كنود و ردتسلووف هرزوا لاونمو یساسا

 1 یدوفوا هبط تویح هربت سم وا نوکر هکر اردا ( ردشلروک قو>

 1 یدتا لاوس EER ود نسرک سابل هايس نوڪ صخخشر هدنف و لوا

 یخدنالفومردا تاور ندنالف ن یدتا بور و باوج سونا

 هاش تااسر ت رطح هک ر دا تداور ن د راصلا هللا دع ی راج

 ه.ش راقب رش سآ ر كرايم ینوک ھکم حد سو لات هللایص دم
 ردتیهو تلود اح سابا های سودو یدا رخت راص هماع هایس

 هنم رادالح هک دنا یدید مدتنا رایتخا یک ساب ءایس نوهکنا
 بو رایج هرشط ند ده یصت ندا لاوس لوا یدرویب

 هک ردروطسء هدورا ظناح 2. راتو هد زوج ۸ 7 رلددروا ی وب

 ناس ودا حاقس نوکر ىدا لتقف یرادسعک Ane كي شکلا اونا

 ۱ ضد )ون ل داود هلا SANE ۵ دبن هو نس هک دعا لا وش

 قدولو یادز ءاصق و مدلیوس دن هک یع زارو ارا ی ریص

 تاکشندناماص كس ووا صع یدلوا ن رق هع راکزور ییاعس

 هکیدزا هن رهط كلاحأرع لوا سويا یدر و لا رع کا بودا

 مر روت یش ا كنس ن الاوروت شا كارحاص لاه رعود

 درول وانابو رکذلاح ماجارمسو یبورخ كندسوحم دابنس

 یحاص تردق وٽ کم هلا قند: ی هلج یرلّتس , سد 7 f رواش دانس

 جو رج ند و ماما ے ھا را )سم وبا ِه دت9 و لوا یدىا و 5

 هد »سس و و سد
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 یلسوبا دانس ید: E هل رھ شو م بواوا 7 هوګعد قاحو

 E هناخ هاکعا ده لابقاو تاود 3 i e E هیصات توروک

 | یدیشعا راسغتسا ندنلاوحا كلا بودا راتفایض هاو توعد |

 هک دید تک د اکا داس و اتخاو د رارمسا و د:کح سویا :

 سویا سد م یش هک نیءاو رادزار ۷/ E ندشس کا رارسا :

 تسارف هکیدرشعد دابنس هدک دنا را هظا عسر ندنرعلا نام دک ۲

 كم زو رز یلاع ن س رک دناروط موش هم رطاخ مب ندنس ر طظ ۱

 كسرونک هلنف یرد-وک قوح ندم ر اکاو برع فارشاو ردک رک |
 بودنا عادو یداتتس نواوارورسسهو شتم ندزوسوب سو اردک رک ّ

 ناسارخراد کاح هوبا هک هدنامز لوا یدیشتک بوةیح ندرواشیت |

 بولوا مقاوتموصخ یوق هدنرارا موةرب ندبارعا هلبادابنس یدیشلوا |
 اکا د لسوبا یدایا الا هل وبا هلةلوا هدنفرط دابنس قحو |

 یرلشادرقودابنسورابدت |لتفینس هل ج كلابرعلوا بور و را كب یکی |
 لوتتم متموناو رایدت را تخا یتتعزالم تاس وبا ںویک را دماج ہایس |

 ب و دنا توءد یب راسو نات-سربطو یر یسوح دابن س هدقدلوا |
 ۱2 ا يور ردا داهاو تعاتطا 9 یس هلل

 ن وردو رلیدا هحوت هفرط لوا هلا یدص كمروتک هن ا

 بو دنا رګزردو ذخا یس هلج بودا نوش راس سنا یا

 هلا دانس كل هدبعوبا رایدردنوک هب هدنعوب | نالوا یسلاو یر

 ردیشک یذر دانسیدتا بودا و ءارا لوا یسوهشاس هفراعم 0

 ضرع) کا ود ردقو یدسانم كنا هلا ۲ الا ىلاثءا نایصعو ناغط

 لوا بوراو هت الو یرلکدد راوخ ۱۳5 یدرو هنعاج لواو 1 1

 ید-2!رار ۳ هدتالو لوا داءدس نوو راد تا نطولو رفت هد 3

 ت ولوا قیفرو ر ا اکا ہ دلا صع هک نالءا قلح لر ه-ء> ار لوا :

 رار هلیئس هح الم صءب .دیبعودا رلیدراو هش رزوا كن هدیمعوبا

 رس و حق یرهد لوا دامس یدلوا ن ق هدن ره ش یر بودا

 ۸ ها داس ندنناک هرنم ك هدیعوا یدستا لٽو ی ەد.ع ویا تودنا

 هک زو یرکشا كناو یدزاک هاسح هکردرک ا لام ردق لوا ۽

 یدرو ی تحت یر لوا ل د هروب اش ن ا 1 دا
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DR: 
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e. :هدلا کات دیش یدحوا تولوا شو قلب سودا هدک دشا  

 هک ۳۹۹ +‡%

 لف اسد ودا رەەج وا هکیدیا ربد هارب نالوا ےل د رلزاسمو

 نامرلارحآ ماما ان یدردنوک یب و ردیبحاصم كن دهم هد هءاق نالف 1

 ىلا ءا كلود داشسو مدا ڭا ندندوحو كرلعفاتم اھ > نوعا

 م-جر جد ندرانآ بوشار ماه روع“ .Jaa -ش یس قر تا

 ۵ ندسوحو لا ,داوا عمت: هدننار لاخ لدا رشک ٠
 ردراد دمو ب نام م السا لها تأاود تدم روک ,دیاک نالف

 ندناساس ن a یداوا ماع یرلآلود تدم كرلنا رداکد هدابز 0

 كلانا ساس نامزودو رد-ه> هوان اطلس هلاح بودا روهط یا رب

 ی دبع ڪک مراو هر کم توکحر ی | هکر دوام دے رد دف و یروهط ۱

 یدشرپا هروصم رفه>ودایربخ ییورح دانس نو>و مدا با رح

 یدتا نیول 5 كنا هللا 2 نکن سرب ف ع دام ی رو 1

 هاک رکشا یس هیحات هو اس بودبا مسطق لحا رعو لز استر وهج

 هح وتم هح لو' جد لوا تواوا ماطم هلاو>اوب دانس یدن دیا

 یدیشعا راوس هراهود نودا رسا ییرلنروع هلرلزلپسم داتسو یدلوا

 مالسالها رهفیعض نالوارمسا لوارلیدلک نیش هل رکشل روهج نوج
 هکنس هدنق هادجاو راب دتا بودا ناغف و دانرف بوروک یب رکشآ

 كروهج ردشلوا لئاز هیاکلاب قلناتسءو ردشلوا ماع ىثيا كرل امل سم

 TISL بوکروا راهودو راب دن وکروا یز هود ی 1

 هش رب رپ یرافسص ب وک روا یرلتا كنب رکسشا دانس رابدنوطزوب
 یداواہهو م نوت یب دلوا هرزوا لاو هل لاح دانس یدشراق

 رابدسلوا لوتقم هد هک رعم مش عجج ندب ؟-شاو یدوطزوب هغمجاقو

 رلیداوا لاله ندقارسوص ب وشود هاناس ځد یر کا ندرلناو

 یدشود رک له ضر»» ها كيب e هدهکر ۶: لوا هکر دلع (

 هرژو ایا هدنحاح توو هنکاح نات ,دنلافاو تلود مابا داتتسو

 هل يس هیعاد قلا یروب ءم علیم ید شود تعددو ےھرد كب زود تا

 ییناسهلعتم عومحعو یدانس یک اخ نا سرعط هدقدراو هز ات-رعط

 ا < هانز هر الو شو تاود: سلا تودنالتتفو لیا

 ئادا وأ ىط٥ هدودحاو هءود
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4. 
 9 ۱۰ ۰ و ۰ ۰

 د روئاوانایب یجورخ كنهبدنورهغ؛طهرزواروصتم رفهجوبا

 قاخهدناسارخو یدرا یسیر كنهیساءع یاب هک دنورن هللا دیبع

 ەدەدەۋاراو معارج تاکدرا هللاد-بعروب رمو یدالوغشم هوعد

 تا ندد یکیدسا توعد نە یدیا ی دص كسم وبا

 هبامد كفس مويا نوجو یا تاکترا فوراګ هر ارلنا دساروهط ۱

 مسموبا ید ین ڪو رایدتا یا ڪا كالا دي.ع یدردا مادا ْ

 سذ ردک رک قو ۱ رگفرب هدنعح كنا ررودلوا ۲ 7 سس

 هن رط یکیدتا لولس كرما یدععا اسم ورا هدنولخر هلن | دیمع

 الصا و رسم دار دا تكف لربما او ز ر دود ب و۶ صو بوح

 رح مزب هک تنطاس مهموب ی دا سم وبا ر دقوب یسخاصح

 زالوب تروص هگدعا ماع لف رد روصقم هن ءا ماا كنا

 ةا یک كن در وب مالا سه ر ڪا ی دتا هللا دع

 رلت وا لع هک سا ع ه دا ما هع ابا جدش

 رونک اکب ودنا رفد یتیراعسا كتعاج نالوا كعابتا یدتا وبا

 كمرو هلسعوبا نیرنفد یسهاسا كنعابا هک هلا روصت لوا هللا دبع
Nرفد ین ريعسآ كه ونا هورکر ندخااراب ودنک هلو | مغان هنعاساو  

 هد رفد یرلعها یدروس همللا دبع سم وا یدر و ریس ولا ب ودنا

 كنوءدلا تحام هللا دبع سا نسهدناراضحا كت اج نالواروطس |
 )هوبا یدلیا مجج ینب راد, رعو نب رلاصام یدنک هلیساضتقم یمکح
 رز و یی هقناط لوا ید روت هرکصت دک دا لستف و ردغ یهللا دیہع

 هدذگا لا هاب نالوا هدندرا لرصد ینددلو E نکاس تار رزو

 NE سم اا تولاط اس۶ وبا دنور م وق ةي و لب دنالتف

 لوا جد ثدوت ر بواوا یفاو هراسعهول لسعولا ردیراک درورپ كاع

 ندنرامزالم ناسوب | ی سدر كءوقلواویدلبالدفیربثک عج ندرلهارک ||
 كم وبا شا اب کره لاا یدردرو ره ز هلسءو 1 بواداا ن رب :

 ۱ قوا میح 2 طظ ندا هراخ رلدامز دا بواوک ودم اما لاعص وحاص

 راّصحا ھه روصح ین | EO ھز ه ودن و |

 ی دعارظن هلوتعهرب 3 )سم وبا هک ردراشعد راخر وم و ی دا لوا ۱

 نوحو) یدخا رظ) E رهز هبودنک و هرمذک نک ناععالا



 یدلیفهدوسآ ۳3 ند#لواودبالق یوا روص رفعء>ودا

 كلوب رلیدتبا ج ورخ هسنبرزوا كلا یسهفلاط ه دنور هرکص دت درب
 لروصته رفهجوبا رل يدا لاق هح »انت هکیهوق ه دنور هکر دا وا ل

 رد مادخ مزرب روصتم عج وبا رایدتا بواوا عج هدفا رطا یرصق ||

 راهتشا هیضقو و ردتلواقلعتم هن د تاک ھن نا شعر

 بو ر یافت هن كروصتم نواوت

 طالتخا هلایررر, یاب كتعا جلوا هکیدتا مک و یدردنوک هنادز

 روصهر رل ,دتبا بولک هبضغ ندانعمویز ها لواور هیلک و بويا

 داتا ییرخآر هر كلا برودلوا یار س رلوا لاق هرم لادخ ما

 شوپ رپ سإیدلوا هدادرارف یرلتع زع هزایصع كرلناو رلیدید زر«دیا
 توراو هتسو,فنادنزو رایدشود هندرا كوبا لوا یسهلج بولاتوپات

 نوکآ-ارریکر کسع هنا رهش ندءیذطو را,دت صالخ یتیراسوبح
 هرزوایرمصق هل ایدصق یلتق كروصنم تو دیادس ےکح ی رومق هعاق

 هرشط نیدرمصق هدا بوا و اراد رح ندانعهوا روصم رلددرود

 تتهفناط ل  لواو یدلوا راو ق عار اجا ون شاخ تاو نه

 PEE تار هدئس وہ3 یارمس زدنوک و ویک هی دعا ےکح هرک صد دنعفد

 ندنا هدناهج نیطالس مسروبو رهیدیت ا و هروطآبهمو
 لوڈ هنەذد كن هبدن ور هفناط هلرایشک ج اقرار وصنم اور دشا راک دان

 ندنناکراو ناسیعا كاتلود ناو رم هک هدنازن نعم هدتفو لواویداوا
 دن سه ردا طاو و یدبایشکرب شاوا راهتشامل | نعاصس نحاس

 راک زور هدا-ةتخا "هب واز هرکصاد دتا هدیدع تارا هلا روصم

 ینیداواراوس لروصنم بولوپ هدنسوبف یارس هدتفو لوا یدرروک
 تواود هکندرب و ني هلا اد م ا هروصء و یدنوط ماج رطاق

 لوبقنساهلا كنععروصم هد الا وح درودنک ی۶ وا و هدر

 هن ارس بواود یسدنک توزوب شرابس درع یه*د كن هعناطلواو

 alsد كە دل هر هلا رد اناا وا هدنسورو سو نعم یدک

 | یسوبذ هماق هدنراک دلک هس و ماد بوروس یرلتا راددلوا لوغشم

 ۱ مه ند هبدنور لګ رک هرهش هاس نال وا هد هرشط یولی>آ

 | هنعم هلتاسحاو نت افع رظن ر وصم هرکصادنا رب .دعود هدنز قادر

 ه۱ $ < مار



 داش

 | لروصن» یدرویب ینازرا اکحا نتموکحنع هلدهرد كيب بودیا رظن |
 ۱ دادغب ءاش 3 هداګوا نکل ردشعاروهط ع !افو قوج هد تاو د مارا

 یدنل وا افشنکا هلا

 : لوا هک ردراشءد هدنه> و كنغددلوا دریا هل بار وک دم مسا لرهش لوا

 ه د ہم هجوویدناراربد داد عاباکا هکیدنازاو عابر هدءاالاےدق هدیااوح

 یسل ها كت الو لوا هک رد_یسا كتر عاب هک ردرلشع د جد هتناطرب

 یساستعم كدادفد ظفأ هجر دمت ود ردکعد شش دادو ید رارابط 51

 | ندنایعا هلبسانمرب یتااکو هنیک دن و نوکرب رواوا كم د منصلا ة يطع
 ینآ قلخ هکلض افرب رد رلداوا هدسلع ل وا مت وس هدد سل كر

 هربع وب ید ارارولس یسوط رص هجاو> یاو اس یلیعوا حش ماسک اق

 | ردطاغ یهجو یعصکیا كراهجو كکيدتارکذ یدتبا بودا ضارتعا
 رعد و زالوا نیغه ديس راف تغالیدسالوا ردطاءع 4 ه> و مدتنارفقوت

 هک هلوا هرزوا كلا نکیداتعا هکیدلوا مولعم یدعا مدعا روفلا ىلع

 هدیجتر ندزوسوب لضاف لوا هلوا بصخیبرع روال خارجو غالاوغاب
 هکر داوا ر٤ دیماراتوط هدنس هیس یاس هش رد ءهنیک كن هايکو زودهبولوا

 صلع و یاو هریو قاصاا هرلیلوا ینا -صناهناه یراب باج

 هکر دراش هروب را. اء اع) ده کو دن هروک ندخس هک رج كتطیفاص

 کا بوزان رهش ر هدنسحا وڏ هفوک هدشمانا یفالخ حاقس سال اویا

 هد تک سەد هر دنور ۶ نوحو یدیسم و دآ ودد دیماه 9۳ دم

 هدرهش لوا ادءام ندنود و یدرلذع اریصت هل اهروصمهرزوا کیدلرونک ۱

 هیودنک یماقا هدرهش لوا روصء یدرلشعا 6 ورح هن رزوا روصم

 اش رهشر هدنا تواوب سام لر هکی دت | نامرق بس وروک هیرک ۰

 : روصرم رايد د ر دبس تم قلوااش هدارالوا ردل دتعمیشفوزا رد هل: او

 لع ی داوا ھهج وم هدرطلوا نوا وار اسمو رورس*«ندرمخو)
 1 نیطع نی

 لوا رو ص:٥ 1 دا ی زالء ل رو صام نیم واارما هدرفس لوا ن ردنا

 3 ندق رط هنواو هد رط هوا ندفرط ور تنو حاق ر هدفدراو وص وم

 و هڏ رطور

 رص اس - تمس سس سس

 ۲ بهار رب هدیلاو> لواو یدردیا طا تحا ب واک تورا

 ما



E ۱ 
 هکیدتالاوسندنن بهار IEE ۳ ك .ھار لوا ی ام :

 اس رهشرب هباراوب هکر ید مدتنآلردن یبس كا عو دیعت وب رسا

 یل یدعا لوا هللا دبع مدع | ن ردن یا كربماود یدشا بهار هدنا

 ردر < ودا مدسا یردت یک یدتالوا رد هللا د رو صام مدتای ردن

 بهار نوڪ مدتا ن + ضەدااس یرهشود ی لوا یدتسا بهار

 ات مظع رهش ۳ هدعصوم وا ردزىشەروك هدع دو تک ر یدتا

 لع هر وصم یرزوسود كار ردمص اعم ییات كتا كتا اما رول وا ۱

 یدلابا رکش "و لکه و یدشا هم I تواوآ ندیم روصم مدعا

 و بواوا هد از بع ر كا هنساش كل مش لوا هرکصتدنا

 كکیدتا نیثعولارممااب م دتا یدروہ نامر و هن راض حا كراس دهم و

 ی ركشا راک دت اروطخ ه٤ رطاخنکل مدا ی سا ۲ ؟نیب هد |۴

 هک ردنا تا ها یلدا وا E .عرو دج ا فا ۱

 هدایز نوک نا مت .عر 9 ار هلن | وال یدشاروص)هلوا ش دوس ن الد بهار ۱

 هک دنا لوا ملن بو یدنا راربد صالقه اکب هدنعانا | کاکچ وک یدلوا

 لوا هعقاو تیفیک و رداکد فاو هک هر د.صق وا ی رغ ندش ج :

 د الولفعو ساغم تبا غب هدنءاا یتموکح كلەيمانب زب هکیدیا هلهجو
 یتبعع زك هناضرح هللافطا حاقرب ندعارقا هدناقوالوا نیسرولپ هکتن |

 لوا توراورل,دتا بال رت ما-هط هدنرات وا لاقطا راس كدتا اد- |8

 هدر كح هدا را ماعط ی داکاکب و ول نوحو لدی یرلهاعط

 ییاعطحرخ هکیدع |لاوس ندشمهاد مدتا توعدیارا بودا بارت

E)دص وم ییددوق السا هیاد ن وج مدلا ص رگ م دعا ی را  

 مدلبوس قبا ط٥ هعواو هيڪ و تروص تور و هللا كلا دو دسر ۹

 یل ورغوا م هیادویدیاراو ورعوا روهشمر مان ۳ صاالعم هدنامز لواو 3

 هباطمبو دیاقالطااک؛ییانوب رد دک اد وس ه4اعاویدل, وس هعردب

 رضاح تادراو باسا نوح هاو یدا رار د صالقماکب هلیق رف ۱

 نوا اات ی دا یا همد مان تحت و روصخم یدلوا هدامآ و

 یرلفافنا كناطراناحاحو كکهرب ندلاختولهدا راثخا تعاسرب
EFIW: 
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 زان>اهع رد ںوکج هک :ازرپ ی دیاراو یرال E !۶یخد ران ا

 هر راع ترک عا طوب هکر د- | ضرع هروصم تونو یدشود هسوق

 نیما ن دضرمت « درهشو كهالخو هسالخ عا او ها لوطو

 د روص» تودیا ضرع یراعدم وب تحولو رداد فیس . رللوا

 ید یدصاخر كرهشوب یدتا تک ول هرکصا دقداوا رورمبمو

 ۱ یو ك هسوک یه د اا و دره شود یدتا تڪ ون A A نقلوا یدتا روصتم ردمشما-عا ضرع هرو ض>رعینا هکردراو ||

 كت وو ید د ) كلذ لء هلن دا ( بوروت مش رو صام دیلوا مفاو

 7. یه لب زویسر داد مالساارادارب , یدا وا قلاطم دهواو یئحوب

 یشاط هنساسا ءادتاواذهیبع سقو رلیدلوا توف هد «رماس رص تو |
 ءاشب نااهثر ضرالاو هلل دّطاو هللا حسب ) ىدتبا بودنا عضو روصت۰

 رلدداشاب هنتراس۶ هدنس هنس شب قرف زوب ندنرعهو ( نیل ةبقاعلاو
 عارذ یر, یصرع كني راون درسو عارد قلا یطرع لم كغ راو د

 یبورخ ك ھالا دع ن میهارپ ایردار  وكشسح نا هللا دبع ند ویدبا

 a هلا لوا روصن نوجو ی دلاق ماعاناش لوا تاقوا دهن هرس

 ه دنس هتمزوفط قرة زو ندر که واوا لو غش هریک هت یدلیففرطرپ
 0 ءرک تك نوا هتراع لدادغو وردنا یدشرب همانا |
 | ییارسک ناولا هدنبادم هک دلیدروصم هدنعهضو ءادشا لرهشو یدئاوا |

 هدالواور هدا ی رص هخراع لدادغد یناوداو راعالابودا بارح

 ی دتا بو دیا ندنء نعلوایادااخ یدلیف تروژم هلا یکم ردلاخ

 توق ها ی دوحو كناو رد سلاف راک دا ندمگ كوام رک رد هناتلر وب

 ات ی رلتوق كن رلءباتم قلم كلا نەر روتلوا لالدتسا هرزوا ید ند

 یر وراړ درا, دلوا ب باا غ هرزوا ف اوصا یراراع یاش ءا كلوب هکبدیا هد اغ هن

 ردشاتفزاسم هدعضوملوا ههج و هللا مر 1 هنیئم وارا هکر داواجد

 گر وعو سرد وام ن رھکنا ا دم ناہعا نس یدشا هدااخر وصم

 ناو رصد دناهلوابارخ یساخ كرلنا هکنس هادو نسردا لص

 هک كنار

 | روص:مینعد یدعاتافو هد رهشلوا .aa اخر چ یدلوا قافآ قیالخ |

 راانیع یداهو یدتاتافو هدرب راو یدهمویدتا تافو هدناوا ج ۱

 ۱ لک وتو قذاوو مصتعءو یدلواتوُ هدسوط دیش رو هدعضوم یراک دید



۶ ۰ > 

 / لع و كن ع ندنابب رخت هکندروک نوحو یدتسا را هلن رم تراک

 لوا یدهوروف نج رخ ییصاح بواوا هداب ز یراترجا كرلپ راکم ندیا
 دلاخم دتا تعارف ندشدالوا ی ی دشا هاا بودا عارف ندراک

 هکر رد قاخارب ز ها عارف ندتع رع لوا هرکصن دع“ نینءوااریم!ب یدتا

 یدعاناشتل اهزوس لوا ندشک اسهالاکروص» یدالوا

 هک رونلواناس یتالاحو تاک ضد كنا و یتأفو كرو ص ۱

 ی یکیاوب مدعم ا ضر رو«: E هد تک صمد

 | برضنم مویل کال # ےک هوا ن ا a جايا # 7 ودبال هللا رحاو

 ET ا ا رفهجوبا# منام ةا
۳ 

 | مدراو هن روطح كروص:ء نوکر ردا لسنی زی زعلادبع ردشلوا

 | هدنسوشراقتعاسر یدمرب وباوج مدریو مالسمدروک موو ری: ینا
 زا . داو هک نودزب نعلادبعاب ی دنا مدتسیا كءود هریک نورو
 | ردا تاالد هثوا> ج ارات وا هکیدوفوا تیب جاقراکب صح هکءدروک
 نیم واارما اب مدتی یدرب و ویفوا یاس نالاق هدنرطاخ ندرلت لوا

 هاو دیع رم نوقیح نددادغب بود ات رعهج هدمانالواو هلواربخ

 باتوا یییلند كلا هکب دشودز دلبر بی رق ه>ابص یدشعا لوز
 ی ی دنک هکیلغوا هدقدلوا حایص نوک لواو یداراوردق یتیلندا

 ىلە ها ام و کال بودا راّضحا هنا یدیش يج هل نوا تورا سە

 یکیدنک هیاش راد ندانف مع رو صنم هک ردلقت ) یدلبا راتتصو هدروما

 مطو رلددشا تەك هد هڪځایذو مدغو طءد هج |یذدن هکن دتا لب

 بوةيچ ند هفوک نوچو ردک رک شنا تافو هد هعڅایذ هک ر دلوا
 لدا دهج یدتاهعب ر یسالوم یدنک بواوا هتسخ یدنک

 نوج و راد دتک هلا رس یناعلعتهو هاو رس هرب دّش رپ ۱ هب هکم ین

a EWہیک لواو یدتا تافو ینوک یع | كە دا یذرلب  

 تداص ارهاو فارشاو ر اکا ی دلو حایص نوج رلیدشا افخا ینتوءكنا
 || یدلاتعب ندرلنا نوجمایدهمعب ر رایدلک هم روک یناه رزوا توا

 یدیشلعایح مارحا هک ارز رابدتا نفدقحآ یزوب ویشاب یروص
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 ه دلوفرب یتنطاس تدعو یدا یآجواو ل حوا شا یرع تدمكنا ||
 نوکرب هکردراشهرونک ,دتاور)یدا كسکا نوک ییرکی ندا یمرکی |[
 شود هشارفربب ری زوک هاکات یدیشم روطوا هدشاب كس رصق روصخ |

 توروتک هن روض > یر لوایدیاروص ینسالاوح رہے5 لوا هکی دلوا

 یک كزىساماورا م ەشاب قوح تثطاسو مکح بایرا هکردندن یدتسا

 ندیهل ؟هنارخ یب رلقزر رلنانیڈم ول اریماا ید عار رراشد قوجراکولفم |
 یربب روص:هزر لګ ر دن یزع راةزرزبامارارب ماج یبندیهاشداپ حبط*و |
 روصام هذه یسترا ی دروب اطع مهرد زورحوا بودا ناسا ١

 ارب لوا ندنالغوا لواو یدروک نالغوا كجوکر هدشاکمكربب لوا |
 تجرراوج ر لوا ع وا غوار لوا نیدتانالغوایدروصییلاوحا

 یە یدلب وتو رغوط یزو لوا كاا یدشا روصتم یدشرا هقح |
 صخعشر ا ) یدتا لاشتسا هترخ[لاع یدلا يصد هدهعفرب ||

 هن روضح كروص بولوطینا ی دشا حورخ هب رزوا لروصنم

 هدام ےب هلکنسیدتا صخ*لوا یراخیا یدتاروصنم رابدروتک

 ندعام> بولو لا نیا هک وک وا و ی ۳ ےل ناز وس |

 باوجاکس نب رکا نیس ردبا باطخ منش هلب وباکب نوت م لوا س وأم

 روص زالوا بترتم ەن رزواكنا هند یرمغتاکااعهناكنس نامه سرب و

 روصنم نوکرب ردا سابعنا لک ) یدک ند اھ كن بولوالیعح
 باپهاکان یدردبا تیک هلی امدن بورولوا هثسال ای "ءاخ كن رعق |
 قوار یدشلوا مداو دنفرط ناسارخ هکندوف یرلکدد هیسایع تاود :

 بولاهلا قوالوا بواوا لءةمر وص:هیدشودهنکوا كروص«بواک |[

 تظعوم شازارل:» ی رڪ حاقر هنس ارا كنب رلکلب كةوا لوا هکیدروک

 ندش الونادمشهک شلزابید هنفرطرب كقوا لواو نعت حصو

 ۱ هراز لعلا' لع روصنم لبس نا تیک انا ر دس ورک هدیادز هاتگسرب

 توراو هئادنز رلهدا لواو رل هدا صحت" ی راسوبحات یدردنوک رلمدآ

 راهدآ لو (نوبلق- باقنیا اولطنیذلا )سو ) روفوا یو شءوط

 رو صم یا دناد ی دارت نسادرابد یینقرد یا هکر اذروعاک ا

 ندءارک نادا یدتا هدک دنا لا وندنلاوحا روص# رل دادا اه

 4 و #۶



 نالوا لاو 19 ند؟ق ر ظ تب س نوج ۳ یک 7 نداده قارشاو :

 یی دناتناکشنواک هماود هه مب و و ی دنا بصع ی در ص ى: ن یسک :

 ۱ دىتا ناتو ال طی ا هر یدلس

 هدنادنزر دلم ترد هلیساهنا E یدتااهبا فال بوردنوک :

 ه رکصا لا رل دتا صال+ ندرمجشز دن یناات ی رز چا روصم مس و,

 یسو مدتنادرورمک E هلرحا ر> یک هعیص كنس ن حیا یدشااکا ِ

 ماتا نده اس ک اح ندا bw توراوات مدلیف لاو هشالو نادمه |

 لود ی هع.ص نينو( اراب یدتا بودیااعد هروص# یاد رب نسدلا

 كایلاوند اط کر و نکا تاکترا یناردقوب مقام هتم وکح اما مدت

 0 بناع«ب ودیاراضحایلاطیاو لوا روص۰# مد ید ندنسه۶ رج

 ۱ همسان | ورس> یراوعو فاطاوع عاونا ی واظهر ہر کص دو دلی

 روصو )ی در وندا هوا رها مرگعو ز رر ٣م تولیق صوص#۶

 تالز نالوا رداصندنرلعابنا ودنک هراهاشداب ردشهرود هک ردتدناک

 ےک سم لصخ ج واوبالا زدن سو لود 2م یو روپ وععو J ها ر>و

 كعاوُمع ندرلن 4 ردتنای> هض رعواشدا را سسا و یک و هم

 هدا زقن وم هلو ا هدانز یتو رم هکیک رههکردشهرویب ید و )ردلکدزاج |ا

 هکر رادیاو ردن داب وب خد یراکدیدرولوایسب رغآ كویب كشابكویبرولوا |
 ضرعءعر ەر وصم هدناب لا باج یر د چ لس نالوایسضاق ہرا

 هرکص؛د داوا علطم هم وهدم تو: ووا یدرع لواروصم یدردنوک 8

 ینسز نعل ( ایعاسالایضاقلانلعجانا ) هکید زاب هن رهط كضرع لوا
 ۱ روص- :ءنوکرب ( امرود وک هتاعسوتر ع E هتم وک = ءا ڪو

 ها نت تداعی لعاع لوا یدسا باط هن روضح ر ندنر لماح ۱

 یدزاب روشدهر اکا روصخم ی دلبا رادّتعا هلت ردو ع هتاحا هل وا

 هرحهاکرد هللا یسهثج م امت کاله اع لوا رکا کوہ یوم
 زا رسعتم لک

 | تجز هدا ز اکا ن هدا تع انق هلا یسضمب ن دل دج كلا هسوا

 ٩ رب دتا هروصم نوکر ) زسهروت کک بوسک یف 2 اب رکاب نامه نود اوا

 | هغولب نس یرالغوا كلاو ی دلاق للام قوح ی داوا توف ےعنم نالف |

 صف ىن رادقءر تالاملوا هسرواوا نونا نامرفرکا ردرلٌشهاعرپا
 ور هکی در ر وباوجروصخ )هد رو هللا تډ هن نخ بو ما



 رو
 نیکاسهویماسلا وما یا هءهروب وطیفالخ كالا قح هد یور ۱

 ییکدعروءان یدتا روص#م نوکر هک رد شک هدتن اور ( نضمرو,ط جد 1

 تب سس سس ش جی

 تزد هدهایقرب رمان هکتن جات تداعب ه ه۶ ترد هدتدشع و دقت

 كذیدروی لوا نیما رم اا هکر دا و یک یتیذلوا جات هاب

 یاصنعم هک رد.ط اقر ییکاوا ید روصتم ردراپک ر لاو ترد |

 هک ر دلقاعر زور یسک ادیمروکز SEE ؟ح هلعرش |[

 ن دّعر هک رد را درتفدرب نچ وا هرب ولا ی داد كب 1 د اب وقا

 هادی د یس هاہس هدک داک ه.ش درد هيلا دحا لل ادع تبحوم یام

 نینقاارمما اب رلیدتا رلنالوا هدنسلم ب وکح هآ تب و يکيا یدنوط

 مکیدیدوب هکر درب لوعلا قداصرب یدشا روصت+ رده یسگدرد
 تآ مباک یفا) هردلیاکب هرزوایوفو نت رابخا و لاوح كرا هس

 یدلوا مزاح: ]:و ناسم هوار وص هک هدنفولوا هک ردشهروتک هدنانحا ۱

 % هن ور اد نم یأر اد تاک ادا ( رەش ) هکی دید کا یسو۰ ن یسدع ۱

 ادا 3۶ یدزاب قس وب هدننا و ید روصتم ۴ + الع نا یأرا داسو ناو :

 هک ردلقن ) اددتتناىأرلا داسف ناف # ةع رعاذ نکف یآراذ تنک |[
 م الس نسر دهن هدنناش للسم وا هکر دتا iE ند ماتم روصم

 كکبددو یدشا روصتم (اندسغل هللاالا ةهلآ امه يف ناك ول ) یدتا
 مراتوط تاما | یداتوط تناما هدعتوهشوک قحمالک ن ردزوسقحزوس ردزوس قحزوس

 | دوتا ناب قاالغكروصن ن یدهج روتاوا نابن قال لروصنر یدهم 3

 هدا دود ATOR TE RIE هب ےس هرکس یللازو یرمح ینافو رو صم نوح

 ید و و رایدتا تو 4 ید قد الح تاعط نوا ۲ لوا نام هیدشرا

 ا دز كنزا ىدا م !تورو* کهن رپ یدادو ل دع مسا رھ

 رع قح 0 یر دا قا ی 2

 زویس 9 ی E 2 ۳92 هج ۱

 هد ور )رايدر و هلحارو داز هدا كب ردقوب و رلددتاکوب راق هود |ا
 هی فک ناخ ران دیکه څر ۵ ند هم اا هیئاو له ءافلخ کر درا ارو دک

 ترک ۲ رک رلد دن | ضر او هر هکم یدهه.روج یدرارر د: ک هعاحر 4

 ۱ TR AR AA لوا اا یدرو- یده» سد یدشا غا یو كل . راود دمک نداو وا

EEE OSS 



 ا

NTتان یا | هب هبعک تد و رلد دنا كت زا ل اوا 2و تور  

 هلکس نب ررا ودوناوط تن هک ات یدروج و رددردیک سابل تة زر ||
 دفع لوا بوحآ ىلا اناطع هدلوسر هس دمو راددراوص هللارةعزو

 رفس لواو رل دنا دو ثخ یلافطاو ی:رلتروعو ییرارا كل هن رش

 یاآو تاهد ج رخ كن دهم مهرد كي زو e ج وا هک ر اہم

 رار کا هدب منم یافصو قلخ نسح هسک ر ۳ وقت ندافلخو یدلوا

 هب رک در منو و ی علقم هدنامز تل اهر یدالوا

 صااخ نوا ثءرنس وک نحل :5 تروص ید: :ک هولح یدناینک ر ظلا

 تیهوا یاوعد نوعلم ات <S هن زول بولان هرهجر ندنولا

 هل-منروص م دآیاعت ق هکیدردنا داراب صوص2# یدنک و یدردیا

 كح و هر ی هد اکا هکنالم ن وهکنا یدلوا روصم

 ۱ روصع هللا یرلتروص كنام> و اینا تالذک یدلوا ر وصم هلرتروص
 | یدیاررد یدتالول>اکی هرکصن دنایدشر اه یزو رسوا ات بواوا ||
 | «دناگربنو هذبعش مسع كنمقمو (اربک اولعنوااظلا لو ۶ هل یلامت )

 نشورو رودم توهیح اب ها ءاح ر] هعلط مکن یدبا راو یتراه ماع

 توفیح ندو: لوا دیکر ه یک یآ مساطءلکشلوا و یدزودلکشرب ۱

 ندنرهش ورمنوعلملواویدیاروشو راه هفاس خهرد یکدایسایض كنا |

 أا ولهءاع قاو یدلوا نصح بوراو هنس ههل شک ت بقاع یدنیاروهظ

 كە: همورلددلوا راباکا ررذاکو راددتا تنواعهو دد ء اکا هفتا طیراک دید

 1 سو هیلع یا هللا یلص ندافطص ادم سویا هکیدیا لوا یداقتعا
 ا هد هلو شک عنعم هک ردثمرونک هدنح ران یدنکو ربا ظخاح هل والصا

 ادیب هداوش هجکر ه یا لوا دهنوک شکلا تودبا ادیب یارب هلتءهدص

 ندا لا عدم نودنو یک و روک ن ندلوب كالن واویدرواوا

 كه نور اونا لواو یدردنوک ر کشل هنک.دح كلا یدلوارادرمخ

 هرک صندق دلیق مرهنءیرلنا ںودا كنج هلیعوق وا هءاجقآ نالوایابتا

 مالسال )ها ره۶ كل هعلق لوا عنقهرلو دنا هرمصاح هدنس ه.اف شک یادم

 هژرارنش هنن رمک و رتفص كنناّوصاو ع ابتا یدنک هدک دلیب ایه خج هلوا

 بواوا هاو هلاحوب هک ه راجربالا رل داوا كاله یس هلج ان یدرب و رهز
 رلد دت الاعلام دع ناتس رهش داد لهانوح و یدیشلوا 3 هشوکر

 3۳3 < نر # ۱ ا

 از ےس ف س



 ات نت سا سر شم کم در

 | هب اف وای هلا رند E هشزآ 7 هم ن د راد رلتا

 ۱ 1 د هکر رالیق كنجاس ا یداو | دیدباو وع تو ید یدریک

 هعلد هب راجلواو یدلاق هدنرزوا كنا راق رالي لوایدبا نع را چاس هلبآ
 pA هکیدم | داد رف توهیح هش رزوا حرب £ NS كاله یخ

 سو3 هعلق هرس زک هس زالوا ضرعتم هیلاوما بورب و ناما اکب

 نسو ہد دعاق هر راح لوا بودا لو: 5 یطرش وب مالسا ل ها ع هرب ویچآ

 راد دال وب هو یه هدنگا راص> راد دریک هراصح رک ثا نوچ یدحآ

 رلیدالوب هنسارب یرمغ ندلیف جاقر ید هدنارل دلک هب وک E ر نوحو

 ار هت هدرهملا ءاروامو رلددلا ريخ a یلاوحا تع و

 هايم ھلن کک هناعسآ عنعم ۵ ؟یدرازدبا ی . ذغل اط واههاحقآ

 ررەم اا مانا یدهم هکر دراشم روتک هدتاور) ردک رک ھندن | :

 هرکص هدا رارق A ن یسع تفالخ م رکصا دید ِک کا 5 |

 دکل د۶یلو یسع هکیدتا فیلکت یدهع هلا یکی رح كنعاجر |

 رخآ هرکصندناو هبیداه ییغوا كنیدهءقاخات یدلیا علخ ییودنک |
 رال دعا تعیب هنوراهییغوا ||

 هک رونلوانایب یراک ءاهتاو یلاح تعفرالدوادن بوق

 ا دم هره د ندنایسامع تاود تولوا نداصو باب را هک دواد نت توععل

 هتتسد دن رال ایفا ل ايف كس ماما نیو ريما دالوا هلغمالرا |

 | ندهلخبوراو هرهش لواندرهشوب هرهشوب ندرهشلوا نوعتبدلوا و
 روصن» رتعجوبا تبقاع ی درواا تەب نوعا یسح هللا دع ن دم

 تواوا تو روصهویدوق هنادنژ بوتوط ی لعیشادنرفو ودمي

 ندن ادنزی لء ی 1 ردو ی وه ید هم هان لش .ارارق هدر دهم تفالخ

 هد اب ز 5 رفت ن ندنوک بواوا ییژاالم كن دهم و١٥ یدراقیح

 . ناب رج و تراک توادا ز زواح ندئرازو هک دشو 1 هر هب ص را ا

 دی ز ماما بوغدا نوجو یدلوا ضوغم هن ورویآر كناتکلم روما |
 | دراناویدنروتکن دقافآو فارطابوزا بوتکم هراددب زیدیا هدنیهذع |

 | زارفرس هلبادنلب تبصذمرب تب رب ره كردو توا یس هن رللاح هیفرت

 رظاو یراتسود كنا ی دلیا العتسا بازو جه بق وة د ل اقا )۶ نوح ںو ا

 ا ء هر یدهمو راددلغ ا هک. ۱ 1 ی 2 یار تست یرهدر 3
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 7 وو NEN 4 راد ز تکلغروما یو دل نوکوب 33 لا ۱

 هل. ساصع هم ( لح عع“ نه ( س) ردناور ۳۹ رالامو نا كرتا یکح ۰

 هور داف هولا داطلوا ادام هک داوا ادن ناخ ر هفت رطاخك د نم 1

 اوست یسااوف كس دهد بوعع نوح 90با و ان EDETE دناادب

 4 حر : یدرواب یعددل وا ق تر ماع هجا ماو طالتخا هل ارل ۱ نژاوا

 نیم E ی ران اش رپ هدیاب لوا هاب لب راح لواو بودا اد هب راج ٤

 kisi هدروصت لوا ۳ راد او یدردبوک ه یدهم تو دنا ۲

 یدلوا حایسص نوح رر هدنوک درادز ی وععد .یدهم قعا وا حایص

 بواوک هن زو كلا ی دهم هدقدراو هشاود كند ھم ب وقعا

 ردراو ےب جد توععل ردیهراو كل هدر و ا هفیطارب مه نوک وب هکیدردبا

 یدارد هل وس روطوا بور و نيع هنشابیدتک اکا یده«س یدارد

 لواو مدا ث یک هل وش هلا هب راح نالو هک نود جد بوعد

 یح هلوا طردتغو ظوفحم ن دنعا عسا كد هم ود یدید هلوش ځد

 موو مو بواوا عاطءهل اح لوا رادساحو یدیاراب وس ندراتاکح

 هزم بوقلاق ندنساح كن دهم تودو هکر ب وانا یدزرواوا |
a ۲5  
 بوکر وای نکباهرزواقاواراوس a بوة > هرمنط ہلا ید صد كع

 سوه ىد ڪڪ بولواتسکش یعایا دکب دروا هع درب هنعانا كب وععت

 یدهبج هرشط و نا هل ارطضا تولوا رح هر یدهم یدلوا 1

 هدایع لا یدهم نوک یسنرا زاید رو: هلا ر٥ بودا لک

 ا یقدروص ن رطاخ بوراو قارشاو نایعا هل جو یدراو

 : رایدل و یلاخ ندب وعل ین ل كن . دم ر !دتاح نوحو راددرو- 3 رب

 1 سکه ه دذعح هراس بک لوا نجام كے دهم ولد رد منع تصرف 0

 مار دن هک ر دیا تناکح ندنردب ع لغوا ك ودل رليدڏيق رب عتعو

1 
۱ 
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TAIT TEIN LRTI LDN TYROL RIL RLلس سس سس و ی سس و ی روس س دو سوم  aaa nan 

 1 ی ةر راتفرتوق یدلوا وبا, 4 اا نوج یدشا

 سا طاسارب مدلوا زا هنس وباب داخ کاب بوراو یدتا بلط ی

eا نوکلک س شرفرب ه٤ زوک یدروا مد ندمرا حا  

 ا یدار رو صم هدط اسد لوا یدنآ روصتم ۳3 کلر و و بش ره :

 | هلار كەت بت ما ی ی ی ةا ی 1 :

3 
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 یدیشماغا قابشک هره> یا یلئاعسو لکش كلا هدر اک زور هعتص
 یی زان راسخر تفاطاو تیاکح ندتش ھبداب ینیکشم فاز مسو
 یھ ساوا ےب ںوقعل یا ید تا یدھد یدرداتاور ندتشمسدرا

 تعو هو الا تع ترع ٽرڪ > نیشولاربمااب مدان نسرروک هج

 مدروک هدقلاس ز تاغ یسلحوبهرپ و لیوط رع هنارود هةل قامت
 مداشغااکس هاب راجوب و هلی سیناو شرف یسلحوب ید-تا یدهم

 ناسالا بطر هلااعدر بسانم هلاحو تفو یاضنتقم د تب ول رب نب

 : بو٥ا هرزوا عابانب ردراو محاحر ندنس ےب یدشا یدهم مد وا

 | هروب اکب هلبا اداوب ینیدوصع» نیس. ریما هک ردمدح هننب هکمدتنا

 هلرصح نسافر كن ولارما هکردو کلید ندناجاسا یا مب

 نوی ادسخ یدهم روب هسیا هره كهاوخد نا وا قفوم |

 | مر دیا یکسکیدید نوکه ادخ مدستا نب نسهردبا ید مب
 یی ایدشتاا هع“ مب ید نیع رب بود نوار کلا یدتا یدهم

 7 مديد مر دبآ هس سرر ود هزره نوعشا كنارود هل بوبق هن شاب كا

 1 الام داععاو ما قوثو هیدهم ندمرلنیع وارد وارد مب نوح

 ۱ هک« رد ىدتا بور و >د مهرد كس زو اکب یدسلوا لصاح

 | یدسخا یهاونس هديا ل: هدم4 وړو نس هراتروق ندنس هغدغد |
 اکب ید رلبدروتک غول ارم صد تبوئوط لا طاق ییولع لواات

 هک رب ك مالک نی ریشو لرلقاع ندناهکمدروک هلءالک فطاو |ا

 ےک: سم رروک اور ن“ م دنرالعوا یزو مسو ےہاع لاهن هللا لص

 | مهدیاهجناما هللاوال مدتنان نس هلواذوخ أم هلغاق منب مدننوک تمایق |
 ا فوخ هکردنوک هر نالف یب كسداردبا كلمدآو یالوا اکب یدتا لوا |[

 ندلوب نالق یدتالوا نسردیک نداو ی: مدا لوا نیما ندناح

 قح وادا عا یا یدخا لوا ردیمراو كةیفر ج مدتا ن مردنک ۱

 لاو و روتک ین رلع.فر ههروط خرابه مد تا ۷ ردراو مرلهءقر

 ی
 ےس ت



 عضو ءنالف كل لب هکلوا ناورتعاس وب هلام تاد ظةحو لآ !

 هی دهه بودی-شدا یم هلاکم مزب هب اج لوا رکم رد-کرک قوا |ا

 هک ل وانا ید هم شا مالسعا یلاح تروصو شەردنوک ربخ |؟
 نوتوط هل را یراهةر یکی ا یفیواع لوا بوردنوک مدا هرالود ییدد لوا :

 یدلوا نوک تر نو٣ ردنا بول رلشهروت؟ دن روصح كن دهم 2

 ٠ ا عراف دد ی دلیا بلط بورد و ڪڪ مدآ 5: ید- ھم 2
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 | یتا لاوس ن دلا كس واع هدک دروآ ب مدراو هد ر وصح

 | ردغراف ندشیوش لوا یرطاخ كريما هللا یها | تیانع مدستا نب |ا
 | یدتبا لوا یلب مدا ن یعدنلوا ل-تق یواع لوا یدتا یدهم

 | نوح اما: یدعالوا ردهل وا مدتان رديه هل وا نوح ادخ

 1 هدنگا هناخوش بودیا ما هم الغ سد رده وا مدتنا نر دیه هل وا :

 | بوچآ سوق كن هناخ لوا مال یدید رونک یی هسٍول نالوا |
 | ندقادابواواربه»ننیدرون؟ هنموشراق یی راقیفر یکیا هلبایواع لوا |

 | زاج كکود یکناق كنس هدنیهذم تو ممرکا یدتبا یدهم مدشود

 ۲ ردلالح اکب كناق كنس هدنبهذمتعب رش اریز مدبا نا رم ص ةت یدیاوا

 | بواوا یراط فعط همهرمعاب توق هم لوط هدنادز مدلاق سوی |

 سوبم صح” رب تبقاع یدورو لیق یک تاناویح یاّض-ا نوت ||
 هکر دتا هرم رب ن: و یدرافی> هرشط نب بواک هش عا كنويف مغ دلوا 1

 3 کيلع مالساا) س رو مالس دن ہل اربا رل دت ااکب یدلکدرب ےک دلیپ ٠

 مدتا ن كدر و مال س هما ید هکر اید تا مديد ( نيم ومل ا رععاات ١

 مدا ی یدشرا هح تجر راوج یدهم راب دتا رلثا هب یدهم :

 ٤ رلیدتا رانا هدیشر مدثا نب یدلبا لاتنا یحدلوا رلددتا رلنا ه یداه

 ع ولطم مدتیا ن هلید هسداراو كتحاحر رلید تا اک هرکصادنا م

 | كدارلب ده ید یدلو ااور كتج |ےرلب دت ارلنا لوا نک اس هد هکرک ر داوا |
 ندیشرپ هک ر دشا زواج ید رم لوا اح عنب مدت ن شل وا خب رد هل د

 ا لدلکافص كداك شوخ هل:ءالبس راو هللا مسب رليدتبا رلنا وا عتقم |

 | هک رر حلا ) مدلوا هحوتم هب هکم توتیح ندنح لدیشر یو

۱ 

 هدنسویف نادنز تدم هج رل دابا هنادنز نب یدروب هرگکصا دنا



 و یک ا ۱3 dd Cel Th او ست ی < 0, ای و
 روم 5 ۰ 5 5 4
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RIVنو  
 na 1 ج :

 یدلوا تود ب وم روط فوج ۵ رکصادق 3 هب ھهکم ت وقعد

 STEN ۳ یداو ۱ سو. ه هدادز اس رب نر نوا هدتاوررو |

 + روئاواناب و رک ذیراثاورمسحرشكناو یتافو كندهم و

ogیفالخ اأو هل ید هدنسهثسزوط شکلا رو  

 هن درا كلدیصرب هدنفو رک رلب دتا رلرصء) یدلوا یقالتخا بو

 لوا بورداح جد یدهم یدراو هب هار ر دمص لوا ید شود

 ب واک تسار ه>اا سر هد رد ر هد کص داب د قوءرا و هر هبارح

 راخ روم ضعب و یدتاتافو هد هط د لوا یدارمف یرلکوک تس هقرا

 نددومالواویدردنوک دو مما قیطر کا یر ندراهب راج هکر اردا
 تعاس نابه ید یدو صا لوا یدلنا هبیعدرھز هدو صا هدب زر و 7

 فد رشو عیضو هبیدهم هک راد ,۱ هتک ) یدلبا یاف !اع درب

 نیس هک بو یدردا لاله در هد هتف الخ ماا ار ژ ی

 یدرر ویلا شیداد كرلءولطمو یدرل,5 E و ا

 هک ر د روک ذم هد ھذا وح ) یدردا ت«* فر٥ هلاوما لدن و

 هد هد رج بوااق ندنردب هک راخد كس ترد نواو كی هرک زوتلا

5 
3 

 راد هش رح نوکر یدلبا لذ قس لح كلام لوا ا دوجوء |

 هکیدتا ضرع تویق هدنکوا كن دهم نوروتک ییبرلح اتقم لاما توب :

 یدنک یدهم رار هشلا ه راح انفو یدلاق یلاخ ندلام راه رخ 1

 کلام فارطا نوا ۹ صد ؛ یلام جارح > ید سگ رک ندنسالاوم

 هور او ین م هاب 7 ساجو دهن هدنامززا یدردنوک

 هغدردل وط لامهرا هناخ هش + رخ هک حو ا نوک حوا راد هن رح راددروتک

 هذ روصح كن دهم هرک صد دنا یدک هثناق كد دهم بو ]وا لوغسم 1

 راد هن نخ یدنا هل یبس دغروک ردنوک حوا هکیدتا لاوس هدک دلک ۱

 ی دهم م دبا ل وغشم هعمر دلوط لام هر هناخ هن زح یدتا ۱

 لامر هاک ره هکیدیع لوا كن اک كنس یا رعایا بو دیا باطخ هرادهش رح ۱

 یدهم هکر ردیا) رداک دروصتم هد رمح مز كن لوا تنسزب هلو ا حات ۱

 یدتیا جرش لیق رابتخا ینیرپ كراک حوا ندزب یدشا هبیضاقحی رش ||
 رایتخا یاضق بصنماب ی دعا ی دهمرد ه هنس جوا كفندروبلوا |

 یو توت ات EERE EERE A تم مع ات

 4 ردبا ¥



۱ ۲ ۱۰ > 
 هله دوخا و نسردآ را ّنخایغا هحاوخ تك ء رالعوادوخا و نسردا

 ر دکر ناسا ندراک یکیا لو ااکب كع ماسعط اک: س ی دت اے رمشنیسرپ ماعط
 زر دایف صاح بودی ابا رت همطا ناوااا یدتا ما هد یشسایدهم

 اعط نوح ی دنا حوزع هللا لتعورکش هکنعاعط کالباند هلج لوا

 یدا 2 رش یا 3 ی دتا رالاسداو> هدق دداا هرفس یادم

 تصدی حڅ رش هک رد راثءدو زانت ول حالق

 یداوا د یه كن رالغوا كندهمو ی دتا راتخا د یاض

 ی کٹا تولاح هک درا كل دیصر ه دهاک راکش یدهءنوک هک رردا)

 یدلوالزان هث بم كس رعارب یداصوص بوغحاینرافو یدشود ادج

 هدایزغراق, اهب روتک كسار داق هینره مکن ھم كنس یدتا هب یار عا

 مدزوآ ؟ ناشی طعرتسج وام تیپ دی یدتاییارعا ردش مجا

 وام دم دسر تو دو e aa o حس mm سس سو ی سست

 رادعر ییارعا هساراو هث ره یدتا یدهم ردقول نر هدر قلال کس

 ید د هنسلر یدعاو ید فا هل غر ماع یدهم یدر وت ین رف كع

 یدګا یدیا ی دهم یدرو 5: دوس رادعمر یا ءارونک ردي وب

 ۱ یش قد رار ییارعا یددروتک هسا راو جد دل هثس دم

 یدر, و هبیدم یحد حدور و یدحا ی د ۲. حح فر توروتک

 ی دتا یار >| ۰ نسدمر وایت خب یدتا توقا سون یجدقلوا یدهم

 یدسایارعامندنرلءداخصاخ كن » ولار ءان یدسا یدهم هللاو ال

 وا مرک یعامدیدتا شونی دق یک ی دهعنوح كياعهللاكراب

 ۶ رب رفت هعس ندکلاحیدتا ی ءا ندیم رول یارعایا یدسا

 ۱ 2۵ ال ۶ او تاود نا ران هکلب قو یدتا یدهم كد ٌهرود

 ۱ یدهنوج و یدرب ود حدقر بودا امدرمخ اکا هن ییارعا مسد ر
 نسمرولیب نب یدشا بوداباطخ هن ی ارعا یدک جدقیعجوا

 قول یدهم كدیشم روی فل رع یکد ک هکم رولیب یدشسا ییارعا

 ی زو- و ییارعا مب نینم و ارما هکاب لکد وک ےکیدت افر رعلاکس

 ۳ هس اک رباکب یدشا ی دهم يدردلاتنداتروا بر سا

 | یدتایا رعآ نیس هرب ونوکت یدتنا ید هم ن سر ویدتایار ءار و

 د مندر الم صاخ كنم ولا ربما ن كدعا هک ین ەساک کل ۱

 یەساک یعجو تار ردا ا لدتا سون یجدق یاب



بد ممدوا معانی هرکصت دک رک
و یجادرد کا ست دتا یوعدو

 ش

 ندح دق حوا اکس ردکرک كد ع وسر كيلا اا بر ن كسدارحا
 رلزاو ی دنا هدنخ یدهم رداکد نت بگم و لوععم كءر وا هدا ز :

 رل,دنوُ هب وشراق بواک نا رکشا نایعاو باصص !نکیا هدوک و تفك وب
 ) كياع اب ) یدتا یدهم هد دلوا ےھوتم توروک ی رلذا ارعا

E Lr 
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 هوسکو هلو نوتلا بودنا زارفرمس هلئاس>حاو ماذا یاو هفروق یتعب
 ه-فاقو رففهنس هروب منادناخ م٥ رکصادعش یدتا یارعا یدرب و |!

 ردک رڪ وسه ° دا نا ژر هزت نودا ق رطن ررصرب 2 ندشیسا

 # رر دید یداهاک اک رد هدنناس تف الخ كند هم ن یس و »۴

 یدیا هدالو ناجرج یداهاا یسوء ییغوا « دتقویتافو كند هه |
 مالعا نس هءقا ءیتوف كنم رارد بوردن وکربقالوا دیشرلا نوراعاکا |
 ی داوا نکعم هدنوالخر رس بواک هدادود زا یجدیداه ی دتا :

 رگ نا هللا دصن زب نما دبعن رعنالوایسیلاو هدم هداتاود ماناكناو |
 ی دلوا عذاو لاستفو عازن « دنراارا ییتسطا لعن ني > هلاطخ

 هتد ی دنک قلخ بودبا راهظا تفلاحم هییداه نیسح روک ذم

 یسابع دالوا هعیش هدقد)وارادرمخ ندانعهوب رعروک د ءیدابا توعد |
 تداع رثب دنا هر راک كد هدو لاوز ندح ا .ص هل زدسح بودا عج

 ا تراهلالا تس ن فا ا واوا مزهتم رغ |
 نوک ر نوا هرکصاد رْفظء, 2 و نيسحورلید#ا ماساقا بولا راد |

 هدفد راو هر هکمو ی دک هر هکم هرکصا دنا یدتا تاقا هد هندم

 تناعا بواواقمحم هر لوا یاب هد مبهک هد ره یدر وډ

 مه 1 دسر لط كنا كيلام و دم عج ند,دس وب هادادازآ هس ر دیا

 ندنس ارقا ییاهلسن د ہ دک دشرا هثععس عدا ھربخ و رلیدلوا

 لزاثم خطف ناتعس ید ی دردنوک ۵:5 د لادسح هلا رشک عجر

 هد 4 هرت مون ویدروق هاک رکا هدءّطوء یرلک دی د یوطیذ ثواک كردیا

 كنج كد هتقو لاوز ندسع-عواط تواوا لیاشهث ر ر قد رف یا

 یر ر رک شا بواوا اد راغ یور هدلادجو كنج ءاثا رلیدتا
 لید هرارف یزارق بااطوانآ هش « دتفو لوارلب داواز هر ۳
 هک د روک ضر ندتعاخ ناحارخ یداوا نک اسرابغ لواوراب با

 6 نیسح #۶

 ۳ بسوی ی ی سو شاکی

 ےس



fv 

 ٠ توب : ش شان م 2 ۳ شاوا لود 0 3 و نسح

 | هب ی داه هلص 2 لوا یتشاب كس> د دم یدرونک دو
 راهظا بوروتک هنئاق كن داه یتشاب كاسح صلوا یدردنوک
 یشاكایدو لر ناهاش داپ سابو یدتب ا ب واک هبط یداههدک دنا ترسم

 : هصخ*نروتک یشالواو ردیشأبكن رب ندهالا لوسردالوا هکلبر داک د ۲

 ناررمحیس هدلاو هل | یدام نوجا صوصخر و ) یذمرب و هئسا رب

 : را دع-روک هلل رب رد هعرن تلاح بولواعقاو تدور وقامش رهدیرارا

 ۰ هدشاور) یدلنا نم دح یدیسراا نوراه یداه نوا صوصح رب و

 ا تو هدا ژ دزى“ E هو دایر هدشنامز قفالخ كداه رد راشیهر ونک

 هدتغالب و تحاص کید ا مت نی هللادبع یس ر ندهلج لواو رلیدلوب

 : دل لک مسد رک ردص ع لوا هللاد.دع روک ذمو ید غو یرمظا و لی دع ِ

 ۱ یس ر ند هلج لواو ردشع | لعن ه ف رعتخا نديسراف نا زی ەنە دو :

 هلن اد.عو یدنادوادی هلن | دبع اص یس ۰ دازیع كحافس جد

 | زاغ «رانالسورلردبا هدنیهذم هقدانزیخد تعامجرب ندنایعاو یعّساه |
 : تب ولر ی دراردا ارهتسا هدناکدرا ع رش ناکرا واثم ج و موصو

 : نآ گپ رک راز 5 یر راک رام كد تما هک رار دتا تروشع هلل رب رپ

 یرفووعقاو هدن-اراقاخ I د كسا ردا فيا أت بکر هدنسه) اعم 1

 رار ةهدنایرادآر لنهفداز سد رولو حاورو قدور نی ذه مز بولاق

 یضقوءالا ضیغو یلقاءاعهارو عام یبا ضراا لی و ) الوا هکیدتا

 2 هلت > صد تاغ هدنسهژر اعم كنس هع له ىدولا لع تونس اومالا

 ا هضراعم هتانآ یانهسرارو اد زده هدهع كنارک ار هدر اش سا هک حب اقرب

 || یتغارف باب هاو مزاول عیج كفقمنبا مرجال هوا نا رو
 راصحا هدا آ یدغاک و تو تاودو رب دو كن یا بودنآ ایهم

 هل رطاخعا رفات هع لاغشابوراو هن "اهلی هنسع ۲ جراید ۱

 اد هدوه- 2 ریرادةمیآ ی حلا عدم ناه والوغشم هتما#تا كراک وب

 زا هنآرف هلطایق ی دردلوط هللا ی رادغاک هدوسم یهناخ ینیدلوا نکاس

 ۲ بولک هنتاق كنایناراب و قاقاس 1وارداق کمر وک هرب وب یظذا یکیاولت باش
 ۱ رلید د كح لاندسوه و رمفیح هشأب شااوهدن رلف دل وا فواو هلاحو 1

 كدالوا رداق هکلک ندنس ه دهع كتر در ده تدم نس هکر لد ذتاو ا



{MN} 
 3 جنت هدهع هج 7 امت چ یر او ی ی

 ی هلچ ی دلوا را درب ندنااو>ا كنهفدانز یداه نوحو ردک ر 1

 یدامو# ر ار ندتقاع ین هقناسطلوا توردنوک هع

 6 روئلوا نایب ورک ذ یتافو كنيداه 7

 تم تا تحفا مب

 هب اف لاع بودیایط یییناکدنز لحا م ,دماکنه ییلذاوح یداه

 لس یتاایمرکب یتایح نامزو یاجوا لب رب یفالختدم یدلبا عادو

 ه دننیدلواعقاو هددصک یننف یوم كلاو یا نوک جاقرب و
 مانداب e یداه 0 ی ورق هللادج رلیدتا فالتخا

 یدراتوط ناکو رت هدنللاویدیشهروطوا هدنناولا كن رمصق هدرهش

 هکم رداو یدتاهث رتعدت نالوا هدخاب بولوا سود هشارفرپ یزوک

 ندئس هقرا یناکم هکعروا قوارب هثسهنس كشارف ناروط « دوشراقوش

 ردرداق هب هنس ییددرویب لوا نامز هفیاخ رب دتا یراءدن هة هرشط
 لوفعم كمريک هتناق كنیکسر نیا انکل ردرداقید ۵هداز ندناو

 یشارفو یدنآ قوارب هفرطلوا نویلوا ع ونیداه ردلکد بساتء و

 كنهرا<: لوا تواوانا اندک > لوا مدیا.۵و یدردلوا ید

 امایدالبا دو Lt | هکمر و لام رادقهر توداراضحا قب رلتراو

 ادب قح>رابقر هدشتسوا ڭغا كلا ب ولواراکرد یبصضع و

 تحارحو مرو تبفاعیدالوب نیکسل ییارطضایدشاق ردعلواویدلوا

 تنداه هک ردیا نیعای کره ) ی داوا اله تتسو یدقوق بولوا

 تاتجاو زار >| ند: طح “و بصع كلا ل ص مو مدا ندنس هل ج یصاو>

 یدیشعازوا 2 یلادتعا دح دک ودنا هکمدیارروک ارز مدیا هرزوا

 بلط e واک مدآرب ندیداه هددوهمم رم تور یافتا هج رب

 ندورجما یب و مداوا ناور بواو!یلوتسمسارهو فوخ هلکوک یدلبا
 یداه یدیا لصم هنارس مرح هناخ لوا کرانا هب هاخر و را

 ندنا یدالاق هسی یرمش ندن هدنساح بولوا تواخات هدکدروک ین
 یدتا یا کی مدراو هاو مدا.ق یتسوبق دنا یدشاما اکر هردص

 هل هکیدلاخی یی نالوا مر دویعل ید باک لوا ن وتا هرروک

 نورا هعسادنر 9 2 و علو ر را کادب و ردنا هلهاعم هلع وهن

 سواح هت طاس تک + لو تعم نب هک راد ا ليه ج

 7۳ دا 2
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 ۱ _ ___________________________________________________ ست"

 هس ر واوا رسذ» هلن رط هرره توراو دهگ وب هک ردک رک ی دعا هدیا

 بودیشا یزوسو یدشا هره نسهروتک هعاق بوسک شاب كلو راه |
 هک م دنا ضرع هب یداهو مدشاتص روطع ماب مدعا هع دنک ید :

 ¥ هع رطاخ هدصوصخ وب هسرروب یتازرا تصخر نینمولا ریما رکا ۱

 كنسنوراهنینمواارعما اب مدتان هلل وسید2 |یداهب هرلب وسیالور

 هدایند ز هروداواتیاثج و مر؛ینارکا ردک دهعلوو ردکشادنرفبال |
 یدشایداه زرهدبا راذتعا هلارذع هل هدن اغقح هدنرخاو هدنتاق قلخ ||

 لشداهت هدشرخاو هدا دد كیا كس ودتعاطا هع صا نالوا مزال کس ِ

 عیطع هکیرحا مدتا ن مروروایک وب كسپا نعناع هلم یا رکا راو |ا
 نس هراو هنادنز هکر دکر ک هرکصا دلت یتوراهیدتا یداه مداتنمو ||

 نس هروا یتیرلت و نوراقیح رشط یلاط والا نالوا سوب هدنادنزو ||

 نوحو نسهنآ هر هلح د یی رلیضفد ارلنا هدا قوح دفلاط لوا کی

 + هفوک هلهدار ندنقاخ وقو هللا ل هعشیدنک نس هدا ماا یو |ا

 عاب لرلناو نس هد الق یغبداوب هدرهشلوا ندرای باب نسهراو |
 هک اخ یالو لواو نقاب وا یەفوکر هش بودا هریشط ند رهش

 تعاسر یداھ رد شدا كوب شااو مدا مب یا مدتا ی نس هد ریارپ

 اریز ردکرک قلوب ذود راهثس مکیدتا سما مب یدستیا بو دنا رکفت |

 نسیدنتا هرکصادنا روشب را ندرلنا روشد ربا هرم نوک تفاره
 هراشبا ميدرویب بیتا ىلع .دکی دتا نراشا اکسنب لیق فوت هداراوب |

 لوان و یدنک هنارسیرلتروع بویلب وسیرازوسوب یداه تیا مای |
 فذوت هدعاعموب ۳ كنداه هکمدردبا هتلدنا بودا فو هاك ۲

 رخآ هروما بدنیا شراسلوا بورودلوا یب هک ردنوصگنا یکزدرپ دتبا

 یدنکو مدلوشراق یی زوس كلا تب ویکیا نب ارز رسا كءهردنوک هسوک
 ن زکر ا تفآرب اکب هک و رکا هکمدرب و رارق اکا هلهدنک |ا

 ندلاع راطدا بوط زو هتب رع راد مس رواد هویج هرسط ندیارسو

 هصةلا) هیلواهسو رلکاو رولیپ قب حجه هدنا هکهدیاتعاقا بوراو هرب رب
 هدلاح خي داوا سوپ ام ند رش ناج هدماقهلوان بودیک ههرحیداه :

 هدش نرش ناجزا لد # ديب رادرکب ناز رزریت (تب ) مدنبافقوت

 مدت شا نسادص رلتروع ندمرح ىدلو|ليللا فصذ نوحو ۴# ديما ات



 تر
 یههروعروط هدر برق ده رح هلب و ۳ كن داه هکم دتا روصاو ۱

 بودیا كس وید كدلک ماهوب زسروتسد ندنب نوعن هکر دنوګکنا ۱
 سپ مدمراو ورلیا بوروط هدماعم ل وا نامش سپ رتا كمردلو اب

 ورایا مداخلواو هللاوال مد. ان لک ورلبایدتبا بواکوشراقاکب مداخرب
 | لک اکب تاذلاب كنننءولارتما ات مدتیا هلئوص عفر كدا مارا ویدلک |
 | تاب وهکمدتددا زاوآرب هدانا لوا ن نعراو ورلبا هد نی زاوآوید 8

 : ٌدعقاو ندا روهظو هکعرد | بلط نوڪ کنان عار نب ةع رها

aa >۱۳ را فا ها  

 توعدلوابولوا شوهدءو رد نیدنار د نسهدنا هدهاشهیب ۵ بک

 یداه یدتا نازربح مدراو هب هناځ مد دناوأ
 1 وراو ورنا ن قا ه

 مدا طاتحا هنص-و سفن كناو مدردل ییسابل ندنزو كن داه

 نوح یداه هثرهیایدتا نازرمح شود هي قالب كب هکهدروک |

 مدیٌشاوا ها ندندصد هرات مو هبوراه كلان و یدلک او راتروع

 یداهو هدنا عارف ند هح: تع نع لوا ات مدت ا کالبد بوراو هثاقكنا |
 ۱ ندهللامدتا بولغا ن یدحآ ینٹاب تولک هبصغ ندگدتا تب مب

 | مرولیب نیش یککالهیدنکالاوتجلاندساءلاو یدتا لوا قروق |

 هزوکرب هناو كنایدلوا دت یسهروس؟ وا كناویدروسکوا یداه هاكات

 یکیدعس یدلنا علسا هحاورالا ضباق نتاج ب ویلوا دیقم مدتابا وص 1

 یوم كنداهات کما هاک اندلاحو یدل یک راو هع رهیا هدا ُ

 لیحت ن و نوسلوالوغشم هنتعب دد كنوراه ندالوارشت:»یربخ |
 لوا نام*و مدعا راد ربخ ندنروصو یتاو مدراو های بوعهی> هلا |[

 | كنەغيلخ هدههآ ر و یداوا رقم هدیشرتفالخ هجک لواوتعاس |
 : ندانا ید یر و ی دا سواح ةد طاس و یر و یدلوا نو گر ۱

 ۱ تاق یداه هک ر دعس ر | هتک یدش و ط هک لوا نو ار زیدعوط :

 ْ راجر نک کردشک هدشاور ) یدا ته لاع هراد رمو رماد تداغد 3

 : رايد تا اکا نکا ردنا فاوط یی ران اسد س بولوا راوس هن رزوا

 یدتا یداه د روت کک هکیب امداد با بوئوط یییتراخ .نالف |
 ا نروتک یا یدلوا لخاد هلاتب یبراخ نوح نکن رونک هع روضح |

 هک هوا $
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 | لواو یدل وا هجوتم هیداه بولا بوگچ جلف ندنلببكت وک |ا
 || رلیروطزوب هفجاق را هسوک دودعم جاقرپ ناسلوب هلبب هللایداه هدناتسپ |[
 ٠ ییراخ لوا نوج یدنا هیمزندنیک مبوب عضو ریغل الصایداهو |[

 2 ندن درا یحراخ شو گوش روا یدعا یداه یدک نیس هر یداه

 وات آهن رزوایداه هدقدقاب هندرا بوئود هللایمشوت رواک دتوکر

 | هلباهناهب ینر>یداهنوجویدروا یی وب كنيجراخ ںوا ایا ندناا |[
 | رکرلیدشود ههو لوا رلندیا رارف لوا یدیا ررودروا شوت ك-ةلخ [
 || لوا هدصوصخوب ررواوا قم" هب یجراخ یخد یرایدنک لاخلا ی |
 2 یدعا راهطا یانعمو اط بودناروهط ینالخ كن راداق تعا ك:ءاج :

1 

7 
3 

2 

3 
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 هللادمع) یدعا ادج ی الس ندیدنک ویدالواراوس هراج در اما 0

 اعاد اکب یدهمو مدبایرب زو كم ده٥ نب یدتاهک ردلوعنمندکلام نا

 نیو یدردیارعا هک بید نی راب رطءو ین راعدن تك: داهییغوا
 ۳ ندشدالوایدا۶ هک دن>رهو مدردیاتکر حو لع ههبجوم ما

 هذیاخ یداهنوچ مدیا را هحا م ید ارد تیا هام بودا مع
 دا یداهنوکر ب مع راتروف ناجندنطهكنا هکءدلب نیش یدلوا

 كنا بود!تدصوو بویک نفك خد نب یدتیا بلط نب بوردنوک
 هدنکو ایرو عطا و شهروطوا ه رزوایس کو مدراو دن روض >

 مرد هکر دنه هدکر طاخیدتیا هرکصندقدلایعالس مدرب و م العش هود

 ہدص وصخ لوا هکراب رهاکسن ہدک دید تیا بیدا یارح ےھاربا اکس
 نالفونالفیخدو كدبا عا تافتاا هع زوس معب الصا مدردیا تعافش

 تودنا دعررپ رر یسهاسآ کرلعدنلواو كدردبارلاقج هلب وش هع رلعدن

 را ا مدتنال یدلشاب هغلوا هداز هظفلب هند ه دنس ورم <

 هژر وسیدشیا ی داه مه دیاراه طا قمح د ن, هسرولو ارو تسد رک ا نیم وما

 | یییدرویباکب بواوا ه دنر تاکایاب نس اضرف هکمررب و نیع هب ادخ اک مدان

 كنسن داکع ا نفالخ تاک, رھا یر ندک دالواتساواشهروب نس يلع

 یدترایداه نسبهرول و | یضار ن دن حس الساکتوریصقت هدارجا ینامرف
 كنسقنامرف تاکب ردپ هک راو مربصعت ردقوش نامه مب مدتیا نب هللاوال
 هن اق نب بول وا طسبت«ندزوسوب یداهمدنبا ج رو مدت هرزوا كنامرف

 تعلخ اکبات یدرویب مدپوا عانا بوراو ورایا جدن یدتا ت وعد
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Oمدر و س یبص»م كف داوا لوغسم هدامز مردپ  

 er تەل

 هکم دبا هد شی دنا وب بورا و هی "زم نب لوا لوفشم هکیشیا هلتمالس راو
 ردرارطاخ « دیجرندن یسامدن تاناورد وتهدایو ردت :کیوا:اقوادیداه |

 رم رب اکب ندنهج لوا بودا یس هرم جانم كنا هک اداب |
 هتسارپ ندهاعط هع: رد توروطوا 4 رو كحوکر ر هد رکفو رر دشرربا

 یسادص ی راقانا كرلتا ب واوا ادب هبدیدو نط: طر هاکان نکیا رریدب !

 یداک ۵ شاپ ك هدقرو ها م دتا هعدنک و یدشرا همعال و

 کاخ مب هلء>و مدح یداه توایخا ب ومق كعارس هکمدروک دا

 یدشنایداه مدروس زود هثعال كنا بولاق ندمر لالا یدلک

Suبم اب وید یداکیععو هءرطاخ هدک درب و ندا ەكى ونود  

 سنا: نسهدلاع یکی دعوی دايار رق یرازوسنالوا.دمرکفو هشیدلا |
 ید ۳ راک نوعان یطو یک-نو عی ہد یک سل دیا ںواہق :

 0 وا عفدنم هلک نالواو ردقوب تهارکرب و ؟ |
 هر رزوا یا صم ق ھي روک هساا را و ك ندماءط ی دعا

 رب و ارادةمرپ بوق اق س, هاوا لئاز هیاکااب كت حو كنا مالية مزال
 قسقا بوب رادقءرب ندیآو نان لوا یداه مدروتک وص هس أ ڪک

eدهالا د.ع ی دتا هنن رب ندنمادح هرکصا دا یدرب و هش  

 هود زو و E یدتا مداخلوا رد رادعع ام" 4 درو 21

 هکنراص» ودنک ییدعتعا لوا یدتا یداه ردعام کو

 تیا ظفح نو ام زب یراهود هللا فرم

 د رونلوا ناو رک ذ یس ولج هتفالخ تن هلدیشرا نوراه #۴

 هدتفو لواو رل دعا تع هدیشرلا نوراسه هدنس هنس سرو ندنرعک

 لصدو یدا هدنرهش یر یدالو كناو یدبا هدنشاب يکیایمرکب نوراه

 یساناتل طفو یدیا مدقم نوک ید ندنآ یدلوت تاذیکهرب یا رگ نیا
 سویهدنادنز یبحهدنتفو وف كنداه هکر اردا یدر نما یدیشر |ا

 لدیش ر هلفاقتا یسکیا ب وراسی> ندسرح یا نیعانب هره یدبا

 / ردیضفوب و یدرب و هيا ہک " یرازودث هد و و راب دتا مادقا هدب د ى

 ندنفدوزا ا گلوب اناهتوک نەت را نوح یدلو ا هدنره» دانا یعسع

 یتف بدس یدتالتف ۳ ا نالوا ندنسا ماك دهم یداوا عراق ۱

 س ۹
TIور  

 چ لوا ۳1
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 لوارلیدشربا هنشابو ر وک رب یداه نی رفعجو دیشر نوکر هکیدږا لوا
 || ندوروک رفعج ەد ده یو روطورک یدتا هدیشر تعصعودا دلع

 0 دیو یداه هدناح مقوا یدشعدک هرک صادا نس نوسس

 | لوانا-ه هکراردا یدیشهردتاتعب هرفهج یهفئاطر هرزوا قاوا |
 ا كرابرب هلا رس كننداه نب رج دیشر یدلوا توف یداسه رک هک ||

 ېو دنک بوریدناوا ندوه وا یرفهج بوراو ات یدردنوک كنه مس
 | حابصلاىلع بویعاافتکا هلکناو رلیدتا فیلکت یکعا ع ا ندتوالخح

 ماخ ندنفالخ ی شن ساناا ءالم لع بورەجەو ج ولو یرفعح

 E نوساوالالح اکی ندش هسرولوا ہل ےک ره مدتا

 هکیدیشت نیک هدبا لواویدیشع ات هب هدیشر یعارخ كلام نب هللادبع

 یدلوا هفیاخ دیشر بواواهرزوآ هجواوالاح تروص نوجهدباجج هدایب

 هرعرش "هلبحر نوعنلوا طقاس ندنس هبفر كا يح هداسیب هللادبع

 هرالو د هما دع سد زالوا یتراقک كا٤ هلوةموب رلیدعا ءاھ ەد یدارا

 هر هکم مرح توپ رولا هداس هدنرژوا رلطاسد لوا بوداش ودرلطاسد

 یس هبت رم كلا هد نا قلخ ءا اکایدابااداایشام یک كساضشویدشریا

 نددابآ یسع ءرکصذدنتفدو ریهجت كنیداه دیشر هک زردبا یداوا دن
 ییلکو یرجرومابورو هبیهر دلاخ ن ییګ یتئاخو یداک هدادفب
 هروءاهلباوصتسا كنارم> ید یوشیدتا ضدوفت هسافک تسدكنا
 لیغوا دیشر هداس هنس شب شکزو ندنرعه و یدرب و لصف هناس#هو

 یدیا هدن-شاب یدب هدنفو لوا نیما دجخ و یدابادهء یو ییما دم

 ی ما ورا دیار ظتتم دن رثلوا ۳ ارل دنکو دوو كل دیش ر هک رل سامع

 ا نغاص نوا وا یبص رب نیما دڅ ییغوا كدیشر رابدتا ب ودا راکنا

 یی ن لصف سو رلیدتا مالسا لا هفیاح یا نکا: E رغ ندنلوص

 دڅ بورو رلاطع« و مزاع ناسا رخ را یما لدشر

 یالو قرشم ما هکیدتثنا دیشز نوح یدال .ا رامطا یت a كاا م

 | دچا توردن وکر لء دآ ید و تالو راس رل دبا لوب و نتعس كنيم اد

 | نیم هدنس هنس قلا شک زو ندنرعهوردلوالخاد هنتعم كيما

 ییوو دلابد مهنع یاعت هللا ی طر بااط نان يلع ن نیسح ن هللا دع

 دےڈررا دل وا مه هدند ار لط كزاروصحان قلخ بودیا روهظهد رارا



4 tC % 

 ۱ یدردنوک هثعفد كنا هلبارا ك ىلا ییایه نلصف نواوالولمندرمخوب

 | رابره ید لضفو یدرولک رهلصو راهمان نددیشر هدل زمره هلو |ا
 | فطاو ریذح ندنلوطسو ساب كن وراهین ا بوردنوک را همان هاسی |!

 ا

SEEDER 

 0 رب 4 صد تواوا بعا 3 ری ص یک سد یدرردبا راو دعا هتهطام و

 لوا مدروھک ن درس وه تاداعم و شیوا هر وراه 5 هک.دردلوک 4

 ییاتعءوب لصدن س هرب ولا كر اک: ندوراه«رز وا مدا مھ مد هک هلط 2

 هر هد ګګ ر بو دا نیە یطورش ییدشادامیحد یبګ بو دا لوبو

 ه وراه کس تروص لوا ید لص یدردنو ةا لضو توژاب

 ندرمخ وب دیشرلا نورا ھه یدلبا هاکآ ینا ندلاوحا تیفیک بوردنوک
 10 ی

 كنایم ات یدرو ویدا نوع هلص لوا بولوارورمسمو رمشبتسم ا
 ی۶“ ا۵ یر اک اوا ھةذو ا| بور دزا كسر هرزوا یکیدتا هدوسم |

 هل اف وا و و ی همان لواو یدلبا دا شا كس ریتم 9 هوس و لوا

 | رکشاتال ضد یبم و یدردوک هنتاق یی ید لضف یدردنوک هلضف

 لر ادیشر یدک یدروتوک هدادور 2 4 ۱ یدنک نالو تولک ددهاک :

 مرکو صوصخ هل ارا اھا هاها فو را هلص رک بودا ٽت اچ االم

 هلي روسو م دخ ندا رودص نددنک ید لصفو یدلوا

 رەد صڈ هدنفص و تل صد ءا روش وی دشربا هدجرا دمت رو دالر تب صم

 1 تب ولر دیشر و لمس ۵م کس شع ز و ورلیدلار هیط ورا هلصورلب دلت وس ا

 1 راط رودحابههدقدراو هرابد لوا لصف یدردنوک هناسارخ لطف یجد :

 | مان شعورس ید راو هرهالاءاروام ندارالوا بودا انب ررمخ عاع و

 هاف لطف ی دیسشم هما شاب هیهسوگ مچ مدقم ندنو هک سک |

 هناسارخ ریک ندرا لوا لضفو یدرتسوک یتروص دایقناوتعاطا بواک |
 لام ردق لوا هقلخ ودنا هداشک یی اوخ مرکو بودیا تدوع

 | یدشرا هفارسا *هدن رم بودا زواج یتدح توام هکیدستا لدب

 یدشربانیع هدادغب نوحویدسا هحوت ۵:ذ رط هد اللئا راد هرکصتدنا

 ان اسحا لضفو راد دقیح ابقسا كلا ما حاوفاو مشح تاقبط ۱

 شوءارف کت اط متاح هلا ار ی نه ۹ اع قلخ بوجا لا همرکو

 ناسحاو ماعتاراردلب ود رەد صو هنمو دق هته كنا ارعشو یدرړ دتا

 | ربهاشمک هصفح ییانا ناورصیدلبارکاشو دوج یتس هلجج هلا |



 ۱ تی و هک ۲و #۶ ۱

 ِ تالّصف ه)دتا یالا ندنرلخروم كن هيس اب یاهلخ و ندارهش ۱

 هدهءلاو یدرود اط مهرد كر زو اکب هدنامززا مدراو تراز

 قیالخات یدر هدیشزانوراه هدنسهنس یکیا ناسکسزوب ویوارلایل# ||

 رایدتاتعب ھو ام هرکصف دنیما |

 ٭ دج یرالغوا ییکلام بودیک هبدکم دیشرلا نوراه #

 چ رونا وا ناب یکی دا سقت هنوم او ےس اق و نیما

 نما یرالغوا يا بو را هر نورا ھه دس دیس قلا خرا کش زو ك

 تب ولج وا هنعلح كرابد لوا هدقدراو 4 هث دم یدرولوک هل ینوم آهو

 | یدرب و هثما یرالغوا هد ون یکباو همان یدنک هدر ویدر و رلاطع

 هک راردا یدستا ی هل اعم لوا ج د هنعلخ ذکم توراو هد هکم ندا

 | زویک اومهرد ك هرک كيیدتبا هدرف-لوانوراه هکر تورا طو
 چ ومامو نیءای رالغوا ه رزوا ینئداوا رک ذام دعهو ی دار دك

 رايد زا لح ر نوگایرب ر هاتی دروب هد ران لواو ید شا دهعلو

 ]| رلیدزاب ده اش یعشاه نب مرچجو تاضخو اهتفو الع . دلج“ ل واو
 ۱۰ نام رک مکس یف را قرلش كس هبفع شاولح و

 ناتسریط و س وطو نام رکو ناهفصاو ن اشکحو مقو د واهلو
 ]| ردنرابع ندناتسکرتو ره:ا«اروامود:هدودحو لبازولباکو ناسارخو
 ْ قارعداونو تاعاشو هفوک و هرصا و طساوو داد ویدرب وهو- ام

 یدرویب ینازرا هذیما هج راو هب رفع یاصقاات یرمصمو هرب رجو لص وو
 داد كنا اک یو مع نوم امو هيلا تم اقا هددادهب نیما هگیدتا تصوو

 | ردا تعفاوم هل رپ ,بودیاتیاجو ظفحییشالو یدک سکر ھو

 | تافو مدقم یسفنقرهو رءرتسوک زارنخا ندککود ناتو لادحو كنحو
 ٣ غوار ه دم ان عاق لد شرو هدالافتا هند ر لوا کلام هشدار دا

 | رڪ دذ تهاب تواوا ندسابع نامدود نا:ءایآ |یداراوخد

 یدیشعرب و هذن هب رر كنيساه كللا دسعنالوا زاد هللا ش تماخفو

 دهعلو قواو نایرالغوا نورامه هکب دستثاا لا دبعنوج

 هک هدن وع 2 وب یدردنو نوتکمر هنوراه یدر واثدالو هرلذا بو دنا

 رد-کولفوا كنس یخداوا هک هلق بصذی ندکلاسحا دا ود عات

 هک و و < عبار #



 هک 47 ‡$

 ۹۹ رالغوا ا دا مس 0 ن و. ی و هو یدی

 هد > ور هرعا تقل هل رر رب هک درپ و و نیعهد هک ت تان و 1 نیما

 ر توادا o E E E O E یارشاو نایعاور |

 كل همه تاب لح یکیدتا تلد میت هذ رالعو اات ید روه هسک

 هي هبعک تاب یل“ لوا هب ودوا هل ادنلب زاوآنوقیح ھل رزوا یسهناشعآ

 هد رادح هده تودو ا سال | ءالم ىلع لګ” لوا دعا لوا هب وقهصآ

 رددب لافبوروک یا قاخیدشود ندا لک لوا دک دادا رد قعکآ
 مقارلاقو رایدتيا لج هنماس مدع ك:ةفا ود نالوا بولطم ین رایدید

 ا نا روناوا رک ذمدنلح هکتن یدلوا لدبم هوا دد یراتح تقام

 بورو دکو د لح ر لبط یداوا غ راف ندع> ك-اسن.نوح نوراهو اما
 ندود 5 توت ام هدنافوارکا نوراه هک زر د: ۱ یدلک هب هفر نددحم

 نالوا هما اه رکصن د" نو ودنک هکیدسا | تدصوو یدزعا اد

 یت ا8۶ رفدر اسو هناح ص ارفو ط٠ ت - تالآو هناخ هبح و یس هس ز

Wiهاو ا ك  

 4 ند هور ه1 وهو ندا اوحا كل هکءار دل

 4 روتاوار د ا نسارا هرزه رک ص دە رم «

 نسح و یار تبیاصا یر دااخ ن ی هک ردنا یدو« نسلا وبا

 ز تما ندنامز ءانبا هدعلءاوخ مخ ههالا دابعو لعع لاک و ریبدت

 هاز و لرذ ,Ee دوج یک هک نا لصف و ی ديث ول
 ۲۱ هدتناک لای ن رفهح یدبا درفتم ندننارفا هدهره طظ |

 هدنمش واءو تذلو رورمس باط يک نی دڅو یدیغوب یریظاو لیدع
 یدیالّدلا عدع هدندالحو تعا” یکن یس وهو ی درا ی ديحو كنامز

 2۴ عوتمو دس ههررا # مهو دااخنا یګدالوا(رەغ) ردرلدعدهددای وب

 یفا هاا كن ردب اهل طم ها هلا یر تمحو تر لاکرلنو ۰

 یک هدنامزلوا هکر درل_ثهرونک ۳ لصو حوض و از و

 ۶ اشا ءاهنا تام واک دکر یا هیتلر یی ید 5
 ا اد لڪ د هک ودیل يته ىد رد ؟ نو کمر هدي ٹر ی ؟ نالو ۱

 د شر ردلب اع ندو لاوحاو لوعس# ۵ .هاو وهلو دص و هک

 ¥ لوا #



> 1۲۷ $F 

 هب وتکمویردب یا ید بوت هنرزوا ك ايګ 10

 عياد و بوکج لا ندیهالمو یهان-ت زاب رطسحاقرب هک واغوا بود ال 1
 هاب لوا ANS یے هدنا دیفت ه-لاوحا كاناعر نالوا یهلا

 هدب ا ظفح هدنهاث . یدک ىس لاد ق>ح لوغوایا هکیدزا هل 0

 هندءواارعما ندن E 0 | مالعا دهباما ل3 مع منع د ندنسی و ||

 مع ظ بودا لاغتشا .دناذاراس و راکش كنسو یداک بوتکمر هل وش |
 یدک قفاوم هنج ارم كل مططوا كضارعاو لذات ن دةكا روما |

 قج هلوا ترخآوا- د ح الص نیز نعر* نیما هر لوا 1 ردک رک

 یدیاو یو ء2۶ ی دابا جرد تیب حاقرب هد همان لواو هبلبا فرم را هنس |
 كنحردو هند ار >رد##زورندروخ ی هک شرک مه بسک ردزور(تس) |

 هاک رخد کل تک e رف خم ی تفو ناها نا 3۶ دزد آمالط

 هن رظد تالص ی یە ه-هقر كم رد نوج ۶دزا دا ماش * هدر قدا

 :- نارا ااو ا هدناسارخات ںوکج لا ندلایھتشم ید ڈرا

 ل وسم هرو اس لاوحا قسششو یدااوا تود ندنا تعاج و

 یدلوا راص تاغتلاوتر ھنن راکز ور ناص لد و بی رق تواوا ||

 تاق المپ یعا یی نی رقعج نوکر هک ردروک ذم ,د_,هذلا ج9 یه
 یدرب و هنر ندنماد> یس «سصراخ د كب ویدا واراو- هلا یدصق

 هدنک وا لءهععا مع وب نس مدا هد نخ هد: لګ كنرعع ان نوح هکیدتاو

 ی2 اہ دک د لک ہنس هلاخ ك نیەت ار غ۰ < س هءوق مسبارع اهدنخرگ او و5

 یراکتمدخو داو رقع> یدروآ هلن : وس تاناکح ناکصضمر دعوا

 یدک بو#ا ۳ و ما و هب ېی ایران د ید :

 ردا هکمد- | هدهاسم تلا تب نوکوب دکیدتااک | ید رب ندن : رلءدن

 اکا یرانیدو ھالا رروداوک ی یا بور وراد كب هراکتم دخ
 یدلرک ریما یدتا هکر هفیطاو رول ذ هګ وب هراعب لوا ید.شهدرب و

 هر فن رح هل یدب وج ند هم رخ ا لوا هاو یوا هدلاصکی روس |

 4 یعاندزب هدرلیه ول هک در وباوج رفع نک >هدن ور وب هديک

 رک اش ھن راتسدو ھما كن نوکوب رد شاو ا لصاو مهر دك زو

 ناساهکر دقو كش می و یدبا هن هک یس هلج مدت ار ظذ هت اشا نی: روک

 کش هللاعم ناسا كهيلع "هو ردغطدا ندهیلع می ناسل ما

 هللا 0 لعل تلقو دم هلءااح نایت ]كتل رک ندنوع> و



 تی

۱ 

۱ 
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 دااخن یک هل یک! روما دعع و ل>یدلوا نکععهدتفالخر رس 1

 هر د رر, یسالتسا هژام و کاله كن هکهارب و یدایق زا هژباد:جرا

 توعد هننواخ ینای رفهج هحشآ رب هدنا ظفاح ینا هبت مع لاک ات یدلبا شرا مس |

 دو قرود ندللاع یادح یدتا ه رفع هد ال ات رد هدی دصو غ

 ید لصق راد ردلیب هود ر نلضف لیصفلا ىلع 1 هعق او تروص 1

 بورب وباوج ردراشهردشربا هئعع» یا هقیلخ یغیداو | صالخ لنابص

 مز هتل اهظا بها ناسا ی هصارک :اک هوردک عال رر ود
 ماذا هدنفح كنازب هک ردزال 0 یک اتسو ساس
 فرع كجا ۰ چ ند هکعارب موق لدیشرل نوراهرلخروءهزود اناء او

 هکر ايديا تءاجرب رانا نوحو رد را ڈیوس رل بمس حاقرب هدد! وا ریغتعو

 هد.اعو صاخهنساو ها وفا هو اصسو مرک وروهشم هلغلناد راک و تیافک

 كالاوحا نالوا قلعتم هنادناخ لوا هکر دلی د مقر بک مافی دار م
 | كديشر ۳ رداقن 7 ةناعالا هتمو 1 لیصفت هلا یف هدنرکذ

 دسر نوح کی دنا لوا یسرب ند ابسایسلوا ریغته كنح ارم ند هکما ر

 بقا مو دنلب بدا مم ید ین دالواو یدرب ودها را دتقا هضم. كم ھر

 4 ولطم لوا هسا وا یچباّتحا هر هن سد ره دار كدیشر رکا هک دشربا

 لواید یسب رند هلج لواو یدزمرمک ه-اید هسدنا یعسو دج
 هدرشر هلو مو دهع وشر یییسطا هللادبع ن ی نوح هکر دبا

 هرفع> ییادیشر یدلبارو م یرک ذاع اس هکتنید)واداعنمو موط» بواک

 بحوتسم نوک هللاو لبق زارمحا ند تم وصخ هدتمابف زور كه الا لوسر

 مد-طف یعس خد هت ناعا كەر رے چھو مدیا هاگرب قجهلوا لق
 كسا رلىدەدنقر ھه هکر دتا بواوا یلوتسم تۇر هر ۵ وح ندرازو-ول

Aرهروتک بوتوط نب هکمراق روو ندنآیدتای 2 ردتصحر  

 رز.۶عو یدزدنوک هر کب دارد نوشوو زروعم و ار سا

 هکر دتا لاوس ندرفعح دیشرنوکرب یدللا ضرحص هدیشری د.صف ول

 رد هدنسو 3 نادنز هلباراد رغآ هکیدر وباوج ردهد احل نیسح یایح

 هکیدلیب هلت-ارف رفعج ردیم هلب وا نوجا غاجو مشاب منب ىدا دیشر

 13 یه {



 اس ها
 | فرعضو رم یک هکم دلی نوح 5 وا EREBE 7 یدتا
 كرسو ردق و لاتحا قاوا رداص هدیدنسان تکرحرب ندناو ردثاوا |

 سم وءااصیارد دد الو سو هيلع یا هللا یلص كرب هی, وردن د رکاب رقا

 نسشعاوبا یدتا هدرهاطاما یدلک نارک هدیشر ینو هک دنح رهو ۱

 ناور بوقااق ند الح رفهج نوحو یددردکر ک مشا هلب وا دخ |[

 ندنزوبطغ نالندرآ لیتر هت درک تولوا بلا ندرظنات یدلوا

 مسلا رمردا وا سن رکا نوسرداوا نب یلاعت هللا هکیدت او یدع ار ظن

 تیاغدرایدرونک هب راجرب هنتاق ل ديشر هک ردلوا ښد یر ند هلج لواو

 دزاب طخوباو یدرلی وس رعشوبا تیاغپ یدبا هعراب یمان تلفاعو رملضاف
 شوو صاقرو یور بوخو یدیاراو یراهم هدنف ایس معو دا
 یحاصیدروصیساهب كناندیحاص كله راج لوادیشر یږا هما

 هناصه متاص همه رد ك زوب ییهب راحوب هک ردمشع | نی هکر دشا

 بو دشا یزوسوب رفهچ زار و اکا یروب نمعلبءات یدروبد ڈر ےەررو
 قوح هساا ردیک هرزوا ب وااو دیشر رکا ی دتا هن ردارپ و هن ردپ

 یرو نح غلب ۾ هک ردلوا باوص هاو یهلو یاخ هن رخ هک هی نامز

 ها مرد "یراز و بو وا س E زاج ر
 هدیشر ی دوب نم ملیم ب ودنا لء دزو کید روک لوةءم لر غءه>

 راد ۵ > یدد رد هن ول شید رو ۲ یناوارُف علب هوا دیشر راد دزی سوک

 RE راح قدراعی> ند ەن رخ نوعساهب كنهب راج یدتا

 لوا ید روب و یدتا ده حسف نوروک قوج یاموا دیشر ر ذک رک
 ولد سورع لالا تيب بو وق هیهطوا هقشد رب ندنرلهطوا هنن رخ لام

 لاغتشا هەن رخو تکل م لاوحا صل دیشر هرکصادنا رل دوق مات

 ار ز ردراویراررمط قوح هلالا تد كرلکمرب هکیدن دیا مولعم بودا

 ردرل شع ا ماع یالص E وخو هدا شک ییاطعتسد رانا

 فلان دادغد نم تن ؟ واو ( رعش ) ردشعد یسل رب ندارعش هک

 ردە ۵ د دهم ن مهار | 3۶ كم  دولا ےس تمعس ¥ حر 2

 اکب رفعج مدراو هاق كرفعج نوکر ی دنا یدبا سود كلایګ نا

 ندنزوس ییدلپ وس كداب ر زن روص۰ مهار یدتا بود باط>

 ىج هل وا بجا بحوم روصم م دتا ی رد س٤د هک دک بی

GR ara aaa aaa.تست  



 < و
 ندناویدنسدم رروک بیعر هد هرو مب ول یدعا رقهج یدل ود هل
 نی ردنا مهارا ید د زدووب اغا ام رج هد رص ول 8: مدسا وس

 كد امار داک د ب,ع بج و٠ ینیدلوا كنجاغا امرخ ەدکر مصقر فهجاب مدت ا

 سس سس

 ندا نردیعالوب یتيدئاوا حج رخ لام نامو گر هنساد تاک رے

 یرصع لر فع> هک هيد بويعا لم ۰ را هنسا ول نی. وااربما هکهراتروق

 رفهج رواوا لکم لاح هجر دقتو ردع لام یکیدعا فرص هتراما

 هلص یکی دتنا ناسحا هلیلا و دنک اکب كنم ولا معا لام لوا ی دتا
 هنن مورا یب هیضقوت دادضاو داسح مدتای ردبا مهارپا ردءاعتاو

 یرسصق نکیااب هک كص هک زردبا بو سوک هاهحو رخار

 قاجار اوف راصع ر A ی اب رایت کت هتان

HAEهدرطاخ هک ردزوسر زوسول رار د نوسناوا سايق ردک  
 i EES زعا ع ولو اکب دیشر رکا یدتا رغ ٥ج ردیارثا رعت

 نارثک مسنوط ناهذپ یراتبع ییدرپ و کنش و مما هکهردسور و
 9 رعا هع نا بو مر دیشب مراد شا قاصتا هلتفص ہت

 بوب و هرزوا لابج سور قن اسحاو ماعنا اکب تشنمولا را کاب
 ییدتا کر كل ولا ربا کیک هلا العا توصو مرّسوک al قاخ

 ردا نس رفهحاب مدیا ی رد! مهاربا مرید ز هرکی و ی اسحاو ماذا

 a رو اوا 2 هددوو لوا ۹# ۲ ود زودهدعسوشرا 9 دنم ولا 1

 یدشرا ها ةە ود زوس نوح هر و تب هر هم الکی ادا بودا هرطاسم ٤

 د یر و ( یداذوا یدصتم هنا وج یربغ تب ودا توک رە 3

 ینارص ال د شر یخ د یسهیصق لرفعح هليا همابع یشادلرق رق كەوا رىما

 نوحردبا یر ندرام>ا ءا12 هکردا وا لصف كهیصدلوا ردندخ سا

 * لا زواجاذا # یدشرا هل اک ها رم یراتعهحو تاود تن هکمرب لآ ۱

 :e توشافا اوز ی رلتلود ناتا كرما هل او ص سکا هل د= ۱

 یدل وا جوصو رک یوم كمال 3 هایسا هاش 5 هلل ادارا ادا و ۲

 هک ل دیشرا ن وراه هک ردلوا یییصف كالاجاوب و ینا كل فهو و ||

 0 دنا دل ءافیاعاو هب هبناطءو ترط مز ساغر دیا طاقم كنءاکنه قائاو>

 0 ندنتبوص كنيکءو رفعجو یدیاراو یهو صرح هبتر ماع هاج |
 كناید هدنوا رطو تفاطا تباغ هک هیساع یسهرهش,هو یرارقو ربص

 زر تن

 4 نددط الدحا ۷
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 3:ا لرلناو یدیعود یرا.طصا و نرده: اقا جد ند؛طالت>ا

 ةداعو القح ادعام ن داة داوا رو ظحو ع ونع اعرش یاعجا هد ار |
 یدشا هرفعج بودا لعاب نوکر هداب وب دیشر هلغلرا لوخدم

 لاک جد داد الم کا 1 كل هسا عو مسا م ا A تم AF مد رەء> یا

 مارآ هلیا قبحص كن ريغ كرز مس ەروک یرزس زرف ینیداوا متبغر
 : مالکالام ر رورو مات قود وب ا جا 5 هک وا ندرازم سو ت هدا

 3 ردرو ط الععو عو اعرش د رک اعحامدساح و رسو ی راو

 رفهج مدسشا رکف یتعع رب نوعا رطاخ تیعجو تذا لییکت هدا ون ی

 ید در و- كدر رک لو هعمهن و ك دست ایآرهب دباب وب نيم ولا ما اب نوساوا

 لرا مدا حاکد دعع و مرب و اک س ی هع اع دکم رد یدتا د. شر

 هیلوا حد هر هدلارا یرمغ ندکمروک یکم ز و ندا هک .هلط رس ۱

 تقاف بو دنا حال او مارا دیس ر هدک دتا عاتما هدصوص>وب رفعح

 تواخ هلا هسابع هکیدرب و ناکاو یدتا حاکندعع ه ردە یب هداع

 یسو> وا كرلنا درسر هک هادام ر دیلوا هدننلا تسرب یسکیا رانا و دا

 رته> ۾ د دلب د هحامءاها یدا مدق قاب هداف و هند مع لدو رفح

 تیاغب رقعح ار ز هلو دا ره وي٥ ندنا صو ناتسب كناو هلوا تولخ هللا

 لو رر هرفم> ی دا وا تة طی ساع نوحویداتءاط اس رز راوج

 دی دما و رر هنلوحر بودادر یا و بس كنا رە«> یدردنو دن هللا

 رفهجیدّتا قاینشا راهطا توزدنوآ جد یک رب ه رع> هسا ع یدلنا

 یداوا نشون اب 2ء ند رفءع> هسامع نو> ی و هدانز ندیکلوا

 یدردنوک هسقن رهاوح واناده اک بورسوک ت در هدا زهتسانا كل رفمح

 هدک دا ید کاو | و دما اهم تهفاومو تمام وا طء4ب ود نا 1 وو>

 دادم ول را هکید ردوا ری 3
 تمس كک و اغوا ڭا قلوا داماد

 EEN ESE تواوا یوق هطو ار ۳ درج رهو ردت هاو راع

 ورک هاو ۱ سعا ندر ٌط وسو ت 5 رفع> ها وا ۴ عد ك ات
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 یس هر تاو هو N ؟ ردلوا و وا مق 9 و نگ اه ندن دلا هرس

 ی دوس ( ہٹ رء۶> مآ نس ۵.۶ وط رودسهو قدم یيکيدنک هدا وب و هلا



 . NE ۹ 3 N eMزز 4 یا ۳

۰ Gor} 
 eA هل وش ۸ لی فداطا هکندر و هد ۶ و بول وا لیفت قاوم

 مایا ثداوحتسد هک هلرا لعاح تاعا ومو تهجر, هدزک را ارس
 یدتا ۵اعوا رفء> ما نوکر 0 رکصا نوا دز وا رحاع نده رفت یا و

 ف طاو تح المو تح اص هک هب راحر شاو اوو شن هدم ارک نادناخ هکمد شوا

 هع اب شک و یرمظدو لیدع هدو دج ك اص > و رھ اکو عبط

 ندعودود رەءح ماو مرر ویلا کس ف هر راح لوا هکمع د وا ص۶

 نوعمو یوخش» هر هر راح لوا روعج هکیدودوا نوساو همدمدردسا وا

 هدکمرب وورونک هرفعج يه راح لوارقء> ما یدلغ اب دغل رم رب ص تولوا

 نانعبواوا قاتشم هدا ز رفعجات یدزتسوک یی روص فب وسنو هلطام

 هرشهجنودناهاک |ندااح لوای دا ات دناهدیک ندنلا یرارقو ربص

 E1 سلف زا هدکیاوخ ۵عاح یه راح ل وا رک نالو یدّتا 2

 رنج ما هللا روډ زو بز مات هسابع یدشربایسهجگ هدعو لوا نوچ |
 هنس هزاخ بوه اق ت سه ندا لا هقیاخ رها لوا بو یداک هبا ۰ 1

 ی دو ی دتا یسانا یدتا لاوس وب درد ەد هب راح ندفحایاو یداک

 تاغ توهشرم-ا لو ۱ هدق دوق م- ۵ هنس هناخ كل فو هعامع مدنا روک

 لصاح لد ماک ندب واط لوا ويه هروتک هنو یطا تح او مزح ند کل تسد ۱

 لولم تاغ یدتاهرفعج هسا عی دلوا ما یشیا ترمشایع هکنوح ی دتا

 هکر دزو-ه زوسوب ولوامتاش هجا یدتا رف عج داو هت نیک

 یزو-و نو> رفع> عید ھم تل دس ا ع نی یدتا هسامع نسرلب وس

 یدراو هتاقیسانا بوقلاق ندنرب لاسطاف یدلبآ یکلتسم یدستشیا
 لراکوب دردن هبک ره شکر سو و كدادلا نب هکب دا باتعاکاو

 یس هداف كنالک ون رفهج ی داوا نشر اضق نوحولوا رظتنم هنفاع

 یک هن ارس انک ن د:ماط یر لرو داع و یدهروک

 سس قلاشر یاب ز كدا هکیدر وه ط نلغوارن و دم ۳۹ لح ن دمو 1

 نوح و رلیدرب و هم داحر ما سانا نوعا هیر یالغؤا لوا ی دنا و

 هب هکم 4 مداح یا ی العوا لوا ی دان دا وا شاف ناهازار و

 لد شر هداتناوب و ر هدا ماد هتان ر كنا هد هبحهک مرحات یدردوک ۱

 تدور 1 هدژنایف داخ نیپه یر زوال دیشر هلن ول ا> ° یا 5 یسهحوز

 دکردتا بو دا ت اکُش ن دایش ° د شر ۵ كد ر ی دآ وا ادیب راقن و

 < یی #



 د.ترو ردا عتم ن دل وخد هه رح ا و> و یرام داخ یبح

 یاد رم نت ول ر ا ی دا یک ید وس هلا ا ا

 سالا یے هللاوال ی دغا دیشرر دعوا مع ها ریص#ترب ه دکمرح

 د شر هیمرو ءاغصا ییعالک كان « ديب ز هدنةح یدنک جدر هکی دا

 بو دیا رارمصا « دنتفلاحم كەد ز یے هاکعا لویف-یتس اعلا كنايح

 رز ووك هل راه ین ا٥ بول اک نسوق مرح ه دق دنا نوک نامش

 ن ی دنا دوخر یداب وسزوس هدیشر . لاب وب هد. ز نوچو ی دا
 : هدصوصخ و یعزوحیدتاهد ز نزئوط مع هدصوصخ ویا

 ی دعا ندناکترا كتاب هل ع+ وب اغوا نوعت سد ر داک د ءَ

 كل عج و :سا-ع ه دنزددک دتارا اہ سا ندلاح تعد درشز کا زونهو

 ید بودا ماطظ-تسا یرماوب درشر یدتارب رب 1 رعت ییسهعقاو تروص

 نحو لیاد د یف ی دتا هد ز ر دیراو ا جت هر هیض وب

 یرواوا ٿجو ليد هد از ن دقءهروغط نالعوا لر ندرروص
 تدم یدتا هدي زر: «دنف نالغو' ی س هک دتا لاوس دیشر

 قجهلوا شافرسوب هکیدروک هسا ع نوچ یدیا هدکمرح كنس هد دم
 یفقاو ه ص اوا یرغ ن دنس یدشا دیر یدردنوک هادخ م ,> ییا

 هم داخر ه دک ص3 كنم ی دنا هد زژ ر دیهراو ةو شا

 | ی دشرا هماعهود زوس نوچ هلوا شعاعا عاعسا ی هیضق ود هک ردقود

 : مدخو صاوخ ات ید روی هرکصا دن وک جاقر بودا مالک عطق دیشر

 توردنوک مدآ 4 هکم لیلا لع هسابعو رادلوا لوغشم هتنام*یرتس هک«
 لواو یدتا لوزن هب هکم دشر نوح و رلبدنلبا هلع ند هکم یلیغط لوا

 یدروتک هثرب یشتفت طاارش نوروپب راسشتعا ندنصوصخ کالهط

 هنلاص,تسا كنهکمار هدنرطاخ هدو داوب قیاطمهءداو مالا كن :هدع زو

 ه هدر ETRE هدا در هرکصذ دادا یخ كاسو یدرب و رارو

 رفهحو یدلوا هجوتم هراا هرکصذ دتاقا هدنا نوک جاقرب و یدشربا

 یدک دیشر یدا یحاصءو مزالم كلدیشر هد ررف و یک نا

 هکیدتا مما اکاویدردن وک هدادغب ندرامنا ی هسعا مانك هاش ند را دجعم

 تاقلعت» راسو یب رلبت ک و ب رال ارم ءلرلیکمر نوک نالفدقدراو هداد۶ر
 هدا طوبصفو ظوةح یس هلج بت و ردلوک راکت هرم« یر اب رقاو

 هک در ی



 ه ri) تا

o. [0 ٤ 
1 RET هد رفرب ج هک دنا ترشابه هینهاوت هکندروب و / 

 هدرلت وکی دتا طا یطاشت طا ہد بودا فدوت هد ره راج ا ذ.ترو ۱

 ج هڪاک ههد لوا ندلاع داګا ادم هکر داق هتان آخ اع نوکر

 یاتصا ۹ > یکم ۳ تر او شش <رو ا ا :

 یدک هکندلید رفح هداتفو یزاس؛یدنکا نوک لواو راد دنا بجا 1

 یدنک وی یرونط ءاک ذ ولایدلک هنس هناخ ره ۶>نوجو ی دیش ل

 ا رایدلوا لوخشم هکمګا بارش بودنا راض ایش یبا نیا یت اک |

 د رام ( رد ش) یدوفوا توادناژاس هرونطكنهایاکو ء6 ذولاو 1

 نو>حو ۴ اتفد دام او هطد نا هک او 3 و سالا ماشام ام سائلا

 بوروبوا هش رزوا یسسرک یدک ورک ندتعلام لرفع ل.شر

 بلط یمداخ مان ساب و راددردلاق ندسلح تالا یهالمات یدتا مما
 دوش اد نیما م رالغوا هک درونک نوا نص ەر س نب ب ودنا ۱

 هکر دکر ک مرولبب یرا نحْص«لوا الا ی ۰ رب قبال نص وا نو هو

 رها م: و نسهدیا لک توی ۱ بیذکت و  Aasسد ا ردا ا

 یعلق ر 9 سس ولارما ا یدتا رساب نسرواوا س عا ررمم هکیدنک

 دمت ز تیام اود رافیحندکفرا تو5وص ندکس کوک

 صسر نیل یدتارمسات ن نسدمرولع ییکعرب یام 2 ی رفعج ىدا

 "1و هه شاب . نادر نا یدت | دسر رب 7 نوه اک واوار , نیلجا

 | كئاراویدتنا دوشر مدروک لب یدتارسا یک دروکییگیدا تعیاش»
 شوماخ نوشود هژر اک ۶۱ دل رمسابندنعاعسا لزوسوب روتک یتشاب

 رعسأر نس دعا واک فک صا هکعدروس کسب ۳۱ یدتا دشریدا وا

 شااوب هکءرلدد ی و ر دما ندنس هبت ره كلک هروصت ,همو یدتا

 هجب>وممرماورف ی هناهب و رذعهلوةهوبیدتبا دیشر هیلک هدوجو ندنب |
 هتارس كرفهجاهرک واعوطرمسابسپ لوارض احهربصع مزبالاو تيا لع |

 یدا رقع> یدردلس هرته> یلاوحا تیفیک ید رمان ردلاح ه لاحوا :

 | رسا ردیا اکب ہج٭ک یتاعاطم والڈموب نیتمولاربما ار ز ردشع | هفیطا
 - aa . م رت رپ ےس یوصس س جم صلح سس ست ها

 هک یدتا #



 و

 هک دداشیدتا رفعجیدنعا یک ڈان ندکح رک ی دنا a یدشسا

 تامر 9 هک تءاراو هدلاح کیدعم هلوا شعانام رفهچ ا 2

 هايج یاش مد كسرروآ ناو“: ند ما لوا جاء م رکا مدرونک هسرپ ۱
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 نوسرروک ناسح او ماهذا نص هربع> و دح هلرس هطساو كد داواببس

 نسهدوا ین وب مب بواک هسرولوا مدقتبان هدنرزوا كزوس لوا رکا |
 هلارم هاب یدک هک: دتا سام ارج ر | عاتماندکعود ورکر سا ||

 هدیشبا هلرغالوفیدنک یبیماوب ككدوشر بوراو هنسوف هاکراب هل |
 رفعج رلیدراو هل هلبا رفعج هتسوبق هاکرا بود الوب نسلم كارما :

 رمداب لد تیا هک هکیدروص دیشر یدربک و رګا رساب بوروط هدوق |
 ۱ مب ۳ ا كرفعح یدتا د شر مدوق درشت توروتک شاب یا

 هرفعج بوعیج هرشطرساب راررواکش و مرروحالاو رونک هع روض> |8

 یکشیانامه مدنانآیلب یدتا رفعج یک دنا ه٤ زوس مب یدعسیدتا :

 لرفعج هلا لد ٤م لوا رسا نورا ج ینایدنم ند وف هرکصذدلا روک |ا

 یدلیا هروح كدیشر بو دنا ا. ند دی یتشاب بولغاي یرزوک

 یالقو نالف راو یدتا هسا نودا داده یءارح ال رغهج دیشر |

 ی دابا راضحا دهاکر اب یزد لوا نوح رسا تارا ضا سل

 هلرغعج هکنب نم هدیالمگ اکان, هکر کی روا یی وب رسا هکیدتنا دیشر
 هک رار دیارل درو اندو راب هج بج وم ما ج درلنا مروک ہد موش راقات اق :

 یبعنالوا یک احناسارخ هدّتفو جاص ك ده ینب دنل وا لتف رفعح :

 شازا هلطخ لج یتااوب هدنرا ود یرمصق هدناسارخ كناسومیا |ا

 ¥ ره دا هربغ م هيلع تفس ۴ كهرب نب نیک اسهنا a) رع) رلي دا وب

 ردنا یدوعس # رسصعلا اذ ییکاس ظعبا #3 ةرمع مه رها نم انا نا

 .ندن رلتم وکحو طلس ءادتا هددیش رلا نرواه تموکح. ماا كنهکمار

 یدیا نوکرب نواو یا ید ولیب یدب نوا كد هننامز یل كرفهجات ||
 بولوا سوبح ید یرارثاسو لضفو ىع یدنلوا لتف رفهج نوحو
 نر دم ) یدلوا قدازتمو یلاوتم ت:عو الب هذ رارزوا كءوقلوا
 ۳ مهدلاو هدننوک یصصا دیع ید | هکر دب و ص ندیاه نجرادبع

 ه.دهک مدروک تروع ناسللا ة ك صفر هدنسلمكناو مدرووابوراو

 ۱ مهد او ن زاب مدنان نسهرولیب یروعو یدتااک, مهدلاوشو ز زدماج |
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 مب رکو مع ظت اکا نب ردیسانا كنيکمرب یایګ نیرفعج تروعوب یدشا

 0 كل دروک هن نده روما انا یا مدتاو مدلشاب 1 هاکنا بودیا

 ترد ۳ هد ےل سے لوا هکم د رو ڪڪ كع ی لوعوا گا یدتا لوا

 ن وي کیا رد د.ع مول 0 کو یداراو مرآ دم وا اھو رعا رو

 هعاد> ی دتا رع ردکشود یر و موتروا یر هک مکلام هسا رد /

 ِ رل اد روت ےھرد هک ا كيا هد هک ل وا م دتا عا

  ANA SARSها 5

 ی دردک رواکراب رم ھ هع رم ى: E ا هالا تفراعم

 1 دنشاب ورب وک و دارا یزد سج ردە هیج a نامرذ

 دا ینا یدتا ما هدک دتک هناسارخ دیشراا نوراه رابدت ارادرب

 لوا م62 ما ع ةهدهعلاو رد راشعد رلخروم هک ند دالاس بنا رعو 2

 یابا رخا كنوراهنوکرب یدتنایربندراناک هک دوب یسل رب ك٣ا
 هکی دیش ازابهدنا نرم نیت را ه هگرورب هدّرفدلواو مدتا هدااطء ےس رد

 رطعو شرفو« یک و مسر ردوو هلا ی سا كنم ولا را نوکوب 1

 | مدتا باس> یاو ردشلرب وهتءارک هللامادا های نی رفمج لضفلاوبا |

 | لرفهحدکمدروک جد هد هقرورب ه E رد زوبهرک ههن |

 یره طفنو رصد قااد م و مهرد ترد نوا ةا یا دس> ۳

 ناسا ڙو / رک ھد لعطیا ) ر۴ش ) یدتا ی رب ندید رلشهزا د

 زاوسم هرعرع دهه رد # کمر لاماو تلو دريژ ود یزور E2 زاو صرح ۱

 یمر ناکرز نامززاروادا شد وخ لاک |

 یت رعدس وطوناسارح و ینافول دیش ر ۶
 هک روئاوا ناب ىج ورخ كل نا عفارو $

 مدا هد تم دخ كوراھ هدر هش هدر ردا بببط ع وش ن لی ارب ج

 راسة تسا نجا م كلا تورا و هر وضح مدعم ندرلهزالەراس حاب ۳ ره و ا

 نک ده نوک یاود یدرواوا یطاسالا عولر ۳ یماکو مدردیآ ا

 ۱ تدأاع نوکرب , یدرلب و بس ەل دروطوارادعع هن هک و کی داش و :

 ۱ E 0 E تب وراو هاو كنا هرزوا هدو ۵ھ

 سپ ی دغوط یراقوب ا ندرکف ۱



 | هد رکامدلوب نوزحګو لولم تیاغب نس نوکوب نوساوا ادق اکس عاج |
 م هدنا ءاوادم هلا یا قیفوت روب ناب هوا راو ل هضراعرب قاعتم

 ناهحو هک هک وط ناشی رب یکی رطاخ ها هداحر قاعتم هتکل۴رکاو ۱

 تروشم هدا لواو ردک رک هساواو ردشهوا یلاخ ند داو هک ره ِ

 نوراهرواوا لصاحجرفربهبلا هلتکر كرببدن بحا صر اتردک رک قوا |
 از هنسذ كکیدیدلوا مالم بجو ےب لییارپجاب كح و یدتنا دیشراا |

 » ندشودلوا و مدروک شود بیهمر هک نودهکلب رداک د یسب رب 2 :
 هرکصتدق داوا موله ویلی وساکب یی هعفاو یک,دروک لواو مدق رود تاغ

 هل ربه دسافراګ رابودساکلایخر مدتاومدن وا غابا كلا بوراو ورابا

  هصک نود ی دتادیشر زالوا قلوا مومم هبت روب ندعقاو نئب روک ||
 | لارب ندتلا كت اکا مشمروطوا هدنرزواتذت هکمدروک هداوخ |

 ی دیاراو قا ربط ل زق رادقهرب هدنفک كلا لواو یدلوا رهاظ بوف>
 هک: دردبام د هروک یصخ*لواومدنشاایتب زاوآ ك صدر هدانثالواو |

 هکم دنا لاوس س+ ردکر ک كاوا نفدهدنانسهک ردقا ربط لوا قارمطوب 1

 ۱ لوا و قتسمک اهن كرابد 5 كاخو و ردع> هل وا هدعطوع هن مقدم م: ۲

 | بولوادیدباث لانالوارهاظلوا هرکصادنا ردسوطیدا یحاصزاوآ |/

 | هکردهدیروشباوخرپ وب یدیساب مدتانی مدنابواو یدلوا عطتزاوآ |
 | رکذ کتک هناسارخ هدننفو مون نینم ولا رماابلاخ زالوا یربعتكا |

 ۲ ی دتا دیشر ۳ هش دیا یهتداحندا روهط هدد و مسوردش ٤ا

 ى رط یت وکو ب نی واری اا هکم دت انب ر د ! لینا ربچ مدنا هدلابخ لوا:

 ۱ نادوس طا ناش نا رک نیلالم تاوخ راو روک ا

 || ندناک عونو و لسیقوحم هللرشعو شیعرد هل تو بیک را و
 || یتوک لواو ی داوا اد ط ا-دنارادةمرب هدنعبط هکمدتار رقتردقلوا

 یدتا شود ارفیباوخ لوا هلیاروهشو مارو رم بو روچآ هلل رطووها
 | ی داواءهجوتم هناسارخ ندارا لوا بواک هدادغب ندهقر دیشرو ||
 | یبح هکبدیالوا یورخ بیس كءفارو ۾ دیا عفر ییقار ندا حورخات |

 | بورق هدندرعت ییروعلوا ی دیاراویتروع هروتسمو هلیجرب تش مشان |[
 | تر وع لوا هلغلوا یداقم یکم هد دادفب و ی دتک هدادفب یدنک |

 ندا وب م-فارو هراو مه را ر خار بودا عفر یاکن دف هکیداید ||



 کم ۳۸ ¥

 ی دلوا مک نماد هک | یلاجو تاهجو یلام كتروع لوا بواوا رادربخ
 نیس هدنحاک دو كلا هکما دام نس هکد ردوک ربح ه روعلواو

 ند دج اتالم هکر دلوا یساو د لد رد واما نس مهد اځ وز هرخآ یک ۱

 یدتاجب وزتهءفار سفت هرکصت دنایداوا نام هدعب بورمک هشداسرت |[

 ی دا ضرع هد شر یی هءفاو ترودص هدک دشر | هدوسای یک رب> وب 1

 هناسوم ن لع نالوا درع“ و ناسارخ اح نن رطودنک یجددهشر 3

 از دح ها رو هدأ قا رقن ندعءوار روع لوا هکیدردنوک بوت کم

 لعو هدا مهد قا ۵ دره ش دف رس بو دنآراوس هرخو وهدیاتماقا

 دیو مس لماع ی دابا رخا هرزوا لا ون و هدنف رعم لعاع یجد یسوم نا

 هدنادنز یفار تویعاافتکا هاکرا هرکصا رک دتا لع هام و كدیدبر :

 r ی لع هدک دک إل تبو> ۳ ندنادنز عقار ی داو سو۔ع ۱

 ند#ناق كلا بودیاتعافش یسع یبغوا یادیلع یدتسوا كجا ل تو یتا

 با و دنک یعججرب بودا تەجا رم هدنفر عهد اكنيلع عفارو یدروک ||
 ینایا- ند نالوا ندو سا و بولا حورح هرکصادنا یردلبا قفتم

 هنکنح كلاي اسدع یلغوابواواهاک ندلاحو یعو» نلعویدردلوا ۱

 هر صو هجر دشرو یدتا لتقیئابودیا هلام داکنا عقار یدردنوک 8

 هنا ناسا رخ ییعای هرهردلب وطت بجوم ی رک ذ كلا هک ءا

 هکر ادت كن ابسا یاتف كار تولوط اسوء ن عات ید شهار وک

 هرکصذ دم ابا ج اقر د دیڈرںو دنا لع هل حوم نامرذ هم ره هلو لوعُسم

 « دقدراو هناجرج بواوا هتس> هداوب و یدلوا ناور هصجهع كەم ره
 لیل ءان هنغلشوخان كنساوهناجرجیدلواهدانزیع رم هنوک ندنوک |
1 5  
 یدشربا ےس وط تدالو لر هدنا لکا ر عطق نوهی>ح ندناح حک لماع 1

 سودا نام هل هفار هره هک دش ر اربخ هد.شرهداا ىىدتاتەاقاەدناو ا

 0 2 ا هراب ههنادم یا ی دا رعاو ی دیر وک هسوطی یھب

 نينه ولار اار لب دتنا تواوا هرات وا راح داكا يدشود ھن بولاو :

EER E REESE ESE TERETEا  

 < و ۶

 ندنرب و ی دلش اب ها رطضا واک E A E BE هظطر یدلوا



 3 زو نداهءفوالع 0 EEA هج راب ره دسر هکرد راشعدو ی دردّیک

 تعاخر ه رکصا دک دا ماعدا 8 ك8ا در یدلن وس هدیصقرپ :

 هدرمگل دراو هرهشودزوک یصص" وش ی دتا هاعع ی مهارا نالقا :

 توئود تودبا ماتیراکش دیشرنوج تیاراصحاهع روضح ےب یا |

 هک $¥ ۳٩

 تودیا باطخ اکب ندنرلعا رنا دیشر ردن تبس هر الت او با رططاوب

 سوط ەتشار دم « اک طا دعوا و مکیدروک هد هقر لی اربجاب یدتا

 هه داخ رو رسم ه رکصت دنا مدیشمروک هد هعقاو هک ینارط لوا هتشیاو
 هن اف لدشریوراور هرس۰روتک قاربطرا دقءرب ندناتسد وشراو یدتا

 || یرالوق ب وب يص کب رورمسم هدانثا لواو یدروتک قاریط هضبقرپ

 ۲ یدلوا شود هث رالوق كرو ممع یرظن لدیشر نوح یدنا شلچآ
 لوف و نام لو مکیدروک ه دداوخ هد هقر مند نوه>ادخ هکندتا

 ی دد ردقو قرف ردقلبق ی دیا قارمط وب نامه قارمط لرقویدیا
 جواو یداشاب هغلرارقس و هلان بوروا هن رل" د یب رللا یکیا هرکصددنا

 ی رکد یتفالح تد یدلبا ےل هحاورالا ضداق یتناح هرکصادنوک

 هدن وک دشردکراردبایدیالیب ید, قرثهداوقر یتایح تدعو لیب حوا
 قمصت مهرد ك نوک رها دعام ندناکزو یدرلیف زات تعارزو

 ه2لرب رب وها رع ل رب دوش رانوراههک رد ایرو د ةقنحولأ یدردیا

 یی دقک هد و یدر روئوک هلیب هلاودنک بور ویب راهقفن كنیشآ

 یدر ردن وک هڪ بورپ وب رهلحارودازز هسه رغزو,جوا هد هنس
 ه ل٤د لم لر.ر د ص >> یا ناو رح هک ردلع ( یدیآروس یارعشو

 3 رد لو ا عمت :دمه اک رد لا هفرلخر ال ضفوارعشوا رها وال نالوا عح

 |یسب رب ندنرلمز ال ءل دوش ر یدیاراو یبضر ما« هنا ال طفو علها كناو

 | یسل ر ندرادهاز یدردیک هراکش هدنسح اول هةردیسرنوکر هکر دذع د

 هدئهاعع یدالحدیشرقروق رد هللا دیشر یا یدتا نولک هنکوا كنا

 یدروءددری دنلباهنتاق كنا ید ھاز لواناتک نے ھارا هدک داک ه هور

 نو دهاژ راددر و هدهاز ن د دا ماءط بولار اح هرس ۳

 هل سرب ندنسنالقیا هکیدشا هدهاژ دع اس ر یردلوا عراف ندکع ماءط

 نس 4یازوک یاوص ق! رط هد اوج كا هک ردکر ک ن ردا لاوس



* ۳ ۳1 

۳۳ 
 ردگء!دروس لوا ی ال دا لا را ال وا تحاو ی دژوامب یدتا دھار

 یدتا دھار یگ وعرف هس ول مرشاو تعخا 2 یدتا دءشسر

 یعالا ےکب دانا بودبا نس اوعد تیهواا ارز ردرشاو ثب>ا نوع

 یدتا -هاز یعوراهویسوء دوخاب ا ت یدتا دیشر یدید

 رر دیر اره نادخو یو ط.همرلنا هکراو میساتم هن هر هسوک ل واعب |ا
 هلدا اس رینوراهو یوم ندا یرلنا لاعت قح هکنسم رب یدعا دنشر |

 هک ر درا شع در ارم یدد انیلالوو هل الو هدک دردنوک هاو نوءرف

 | كوعرف سپ ر کا با طخ هلبا بنک هنوعرف دا رم هلبا نیا لوف
 هک ردوب مشاسعم مب و نسردیشیا هک رداوا یلاح هدنناطب و تاالض
 ناکءالار شب ماواو مرداادا بم ڪڪ | كنها ضیارفن-رروک

 نسو مر هدا تااتجا روددلا بس ندن.دهاولو مر ر 2 ۵ رب

 طش م دتهصتو لدا نات طخ هلترابع ءم شو تا ماع اکب |
 تور وتک هان ض ردم بجو الب ییدسنکو دز وک یادآ ۱

 راقفت-ا ندتاز لواو مدت ا اطخ یدعا دهاز دمت رو ندع وهع ممب

 ليب 6 | ا یدروو هب هار نس لاد قح یدتا دیشر مرهدا

 ر-ذو جاتحا هلام عینک حای-عر ن یدتا دهاز ژ ہر و مهرد |

 هعاضارعا ندا >! كنن.واارعما لعاجیا یدتانیعا ن ةغره |

 رد هع: یس هلعاسعم كنا هک ود هلاح ین نآ هره یا یدشا دیشر :

 2 اعلاو نا س حا کس زب ی دعا هدعاز هرکصخت دنا ز دط د هک خم

 هک ردا وا یتداع كنافلخ هکلب رداک د - ند که دل جان نس کد ا

 هزص هب ه--وک یراکدترا هء,طاص لوا هلا لر ذا: هما هک ہلکی ره

 ل و فاك ما ندلامو هنلاع ید راررو اطعو
 هدارا لوا نکل بو دا لو یتسابع لوا دهاز هلبا فرص هرب

 ید-ارا تع هرلبحاح نالوا ا

 ۹ یرالغرا هدن ما تفالخ هرئصا دنتاوو لدیشر نوراه 9

 ۱ دک ر ناو ناتس لا هحا نال وایراح هذنایم نوم مو نیما
mm 

 ینوک ی نوا كنهرخالا یداج یوم ربخ یکیدشرا هقح تجر
 ۱ راو> هدعوط كد. شر ندم فست حوا رایتمفط زرو ن ا نو> |

 ۱ عا GAR یسارا ۳ یدروب نیما هدک دشرا نہا دخ هددادد



 4 ا 3
 تم تخم تن ای سر س سو

 یوم كن ر د هدو ا رار داوا لوغشم دتر دد یارشاو

 نامرف هد راضحا هدصج دعس لمالخ دک دتشدا نس هءفاو

 تارطق هددطخ ءانا یوفیح رم یداوا دقعنم ساع نوح یدشا

 هرک ر ناسارخ لها یا یدتا بو دنا ناور هن راسخر یتاربع

 | رابدلهزان عیب هلتیغرو عوط قاخ نکیدبا دید-جیعیب هرکماما د
 اأ یدلوا كولم تقفاوم قد رط ,دنایم نومامو نیما رلنوک جاقرب
 تع دعاو ضعنرثو تاایخو ردغ ندندناح نیما هک كد هتفو لوا ات

 راصتخ | ىي راتفلاخم كنومامو نیما یروخد *هغنحوا یداوا رها ظ
 ٩ هدنیها د تفالخ مهم نوچ هک ر دثمروتک هدنګ ر ات هلی رط

 هداهتندصبصلیمعها نالوا یرمسأا باک یدن.ک یدتا رارف

 نس رر وک هجا لاح لام هل ما نائلوا هلاوح هزب هکیدسا لاوس

ETA ۱ردود مة سهو كرابهرب تاود ناشوا هلاوح اکس یدتا  | 

 اعل قح ردنا رم عوقو میفر تبا 4# تاز نالوا ییازرا اکسو

 || ملط«ندنس ےب ی دتا نیما هریدشرا ماعا یتا هلی لب رح لصف اکس

 ۱ تاوص قد رط ین: هک رد-اوا مصر غ م هکاد ردلکد قلاوخ هصق

 هک هدصوصخ ره یدسارا لیععسا نس ه دنا تاالد هتسار هارو

 رطاخ ندنزو قلهاوط دهد |تروُسم هاب نی وللا ریما
 ِ ضرع 5 هع

 ۲ ندناسارخ تموکحو تفالخ یوم هکمراید یدعا نیما مرهدنا

 1 ید تاج ص نا مر و هبا س وە مولغوا یدنک یراد لواو مدیا لزرع

 ا يضوو مسر یییدروس رب رفت لدیشرو نددهع ضعت نینه"و)ارمءایا

 کیدا هدئع> ناوعام كدیشر یدتسا نیما نیفص هرادخ ن درست

 هدکلهروما هکناو رم ن كللادبع یدا یروص ەد یدنا هو تدصو

 یو نا ردشعد ( دحاو دع یف ناڈ ےس عمت ) ردلعا ندنس

 بسا هسدارروب دارم لرع ندنفالخ یتومأم نیمو ریما رکا یدتبا

 هزاد دمت فا وار هلو أم ب وت وط روت سم یزارو هک ر دلوا نالوا

 ا ماهع تاس AL هر دهد هما لواو هداتوعد هو الح فذو» یاو

 : مهدودالبو راصعا رب و داعلاح هفرو تکلم روعا مینو تفالخ

 | هباجو كنس نوهلجا دادضا دقح هرات نیکو داسح دناکم ||
 هک رد وا نالوا قدال هکشن رش ناش سد مانع هکمو دو فا رشف

I“ 



 دیس

 | كرم رب وات زس هروب هجوت هساجوب بوئوط كولم یتوخا ثب رط
 را هفرط وب نومآم سد زب هربدشربا هلصبف کلم تا٥4 هلیئنواب
 هدنفح كلا ربما هرکصت دنا رواوا شاوا ادج ندنرگشا ھوا رواک

 ق> كرد ها كراب لیا یا یدتسانیما رروتک هروهظ هسرلب د هنره |

 ددخارب صقل ج دقلهاوخ ربخ فلاظوو كدروتک هنر یی
 ندزغاو یدزاب همانرب هنومأء هر زوا ررګ لاونم نیما هرکص ندنا
 ییاسعی نچ و ییاسو» 5 سابع هلا رارم> بسام هلع هج ید

 راغے رانا یدردنوک میلاسو دن او نوا ی ییصم تحاصی حاسصو

 ؟ میناب یی ونکم كنیماو رلیدلک هت راد ورع بو دنا یط لحا رمو

 تھک و ل دکر هاکنس نیما كشادن ۳ نیم وما رعایا راب دتاو رلددرب و

 فیعض گیرد زس هلوا قفاومو نی ثنبه زسا ردجاتح هغلوا

 لو زن هلام بسانمرپ یرالوسر لوا ات یدرورپ نومأم رولوا نیکمغو
 تعاقاورقس نومًامو رابدلب بن سه یا5 و هفواع ناو را درد

 یأر ءا >و لەع رو ز ۳9 لهس ی لصد یدلوا د در هدنصوص>

 تروشم دنا وب هلکنا نوم أ ید اهتسارآ هلکلنیب رودو مزح لاکو |ا
 یعحو كناو رد کرک هساکر یخ ندنیمااکس یدتالصو هدک دا :

 دی یدتا نو نسهر وک تقلا اکا لالا ف هکر دووب ید

 یناوارف لام كنیم ارز هلوا نکم عاما ندکسنک هکردکرک بغا
 مدیالءانرب هک وبات رو تاه ماک٫ یدتا لصف ردراو یاب کچا و

 كن رلءااط جد ك: کیا هک لوا یدیارهام هدعوحرع نوح لصفو

 ضرع هنوم ام حایسصاا ىلعو بو روتک هناءا رظن ینیر هجماز ||
 هنیما نس هکر واوا مولعم هل وش ندیموجم لئالد یکلف عاضوا هکیدتا |

 دتف رطنیما نوم ام سد ردک ر ک كسلا ندناناامو تالة كلا بواوا بلان

 ر٤ ردپ هک ږدن وم لوا یدزاب هعانب هنب ردارپ بویهروک باوص یکشگ |
 ۹ و رلزسد کد داتا و هتالوو نب نوڪ لات هللا هج ر

 هدادسب ب ويقف لاخ یناسارخ نی هدماناوب رکاو را هیلوا یل و: س٥

 | .عسادنرق یررہ ہک هلرا ثداح هتفر ردلاغحا سیا رولوا هحوتم
 رزم اکی سا ار امار دلو ان وا سو لوم ام هش را هته ول ازما

 ی ردع ا هارک وب بوم رو راسم>ا یصع لا یلدرو» اه

 ۱ ۳ لوبق ۱ 7 ۱
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 یرالوسر ناگ ن دنفرط نیما هرکصندنماما كب وتکمو رل دبا لوبق
 ا ندا هش راذاربصتا بورود شزاون هلا هلاک وام فراوعو فطاوع

 راد رد شر | هثیها ۳ کم كئوع اه تواک هدادود روسرنوح و یدر و

 كنوم ام مشادنرق یدتا بور و ویقوا هثلود نایعا ی همانلوا نیما

 تاودناکرازمسو دهن هدیاب ول رس ردرا و خاتا هدو اهم و تعحاصعم

 بواکورلبا هره ةمزاحرکم راتدتا توک نوااص هژیفز شا اب

 ت ر هتشاک-درا لردع هل و یکتلود ناکرا نیمو لاما یدشا

 ضا رگ هدهء ضعن یران و رارد | قلافوس ید اکس هاک ات اما نیسردا

 یدتا نیما هلوار ے ھ هطول جد كزاءعب كنس هکم رد رد روڈ افا نعرروب |

 لرکیأر زمی أر كنوراهن یسومنب ىلع نالوا ىش كرم ودمزب ||
 ا رع اعرو تبا لظ مزن نوم ۷ حشاد و Ae لع رد والد

 هز ق دواعهو ددم كلا هدام حماوسو هل وا نوصعو سو رج دا

 نان رکفشا یدنک هرکصا دنء دقت نروشم نیما هصالا هلوا نورعف ۱

 لرلنا ییاتتوم ن ىلع بودا زارقاو بانا یرارج راوس كيب شا
 یدلوا ناسارخ مزاع هجوم نامرفیبع روکذ عو یدلبارمعا هن رزوا |

 كراد لوا نعهراو هاسارخ نوح هکیدیداکا هددتفو عادو نیماو

 ییرارط اخ رانا ب ورس وک شزاونو تل اسقسا ہنسا مما
 هديا لسیمکت نتامهف ات ریو تاهم نوک جوا هنوم امو لسیق نم |

 هکدبدخا ۾ اسوم ن ىلع نوناخ هدسیز یش انا كسئیماو
 ی بجز وب یدعا تباجا هتئوعد و تعاطا هن رها كنشادنرق نو٠ ام |

 هل ره ذعاطو وش یدشا لع نسهردوآ هاج وب نوقاط هناداكنا

 عاش من ازواج ندکت راشا یاوعقو مریرونک هنر هسیا دروب
 ندنرکشل كناسومن ىلع هدزعرع عیچ رایدتا هکر اردیالقن ند دادغب
 هکیدلید یسوع نی یلد هکنامز لوا راردبا لدمروک رکشارب یلنوکزود
 دوعسمرمق هک فقوترادقمرب یدتااکا ےچم رب ذقیح هرشط نددادغب

 تداعسوداسفو حالص نیدتسایلعردرطات هس و ھ۶ هدنفووب هک هلوا

 هيلا كنج هلءزب ی مکر ه هک زاو ردق وش قحا نر ندرت ىو ۱

 | زرراوصندنناقف كنعهد یرعرلجلق هدنتفو هلن اقعو زرهدیا كنج هلکنازپ
 | هک نیسح نی رهاط مدقم ندنهجوت هندناجناسارخ كناسوم ن یلعو



 و

ETE e 1هذا رطا بوک هنر هشیر هلیا یا كن ی ۲  

 هنرپیظفیو ظفحن لاکو یدنانییهآ رایج هخرچ بوردنوک راسو عاج ||
 ُر هل ون بو > هرم نط نددا رد هل ارورغ مات ىس ونيل ءو یدرونک ر

 | كرهاط هنعهلج كراناک ندنن اج نادسارخ هدا و لواو یدلوا ناور

 Ag هراندرد هدنک ر ادن لتا ھم باسا رهاط یدارروص یبرمخ

 رانا اک هموش را حب هک هلوا ہک رهاطهکب دارد ها۵ ا یدن و یدیا

 هلت عرسان ی دروب ۰ رکصادنا رد مهشآ ین س هیعع ناد زب یعا یا

 كناس وم ن, ىلع راید کک یتسهبقع نادم دادغب رکشل ن وچو رهدیک ||
 ششخ هحل ساو هجو شعارز و راطع هن رکڈلرهاط هک رلیدردشر اهن |

 یدیاوا قح هح اق رهاط رک اردبیا یدخا نسح لیغوا لح ش شرد

 مزرح ق دش اقاب هند زب هدلاح یکی دعس ر نمرو لد هر ی دعس

 ) یجدواردرب لاح بوشدربا مد جنزرب هکادانم زکر ک هرزوا طاتتحاو

 روصت كس رهاط هک لوا س وعاخ نس نالغ وا یا یداییع هاو ا

 طعسو طظفح ندنلاگءاو نارقا یدنک سکرهرداکد هجردئاک دسا

 رل بکر هاط هکر دعیفر ندنا ماش ےھو یلاعندنا مه: مہر واوا ہرزوا

 رهاط یدشرا هثیالو یر یسو«نییع نوچو را هل هلک هموشراق مب |[
 یا ا یدتیا تروشم هدنیما كنا هلبا یراسیر ییا-وصا یدنک |ا
 ۲ زب هلوا نصح هدرهش دیک دا دماهزب انا و اه هک ردلوا تاوصرلردتا :

 رهاطزب هدنامفد ندرع رزوا نیر كند هلناک لون ندراص>ح ور و :

 رل دلوا نص ڪم هراص>ز ار زردفیخ» *دشد دناو فیءضیآروب یدتا ۱

 رردا ت تل اع هز بودا قوخ نداسو هن, يلع قلح رهش هجرب دعت

 لهرتسوک ليم هف رطاوا جد یسص« ند: نگرش مر هکرداکد درد و

 هللا ی٥ بو ډا لکوت هب یهلآ لطفو زی هقیچ هرشط هکر داوا تمص#

 | وهف هسرولوا رک مولج هددارم هنیآ رفظ تروص رکا زوهدا هبراسحم
 | نایعاو رلناسارخ عوج و ز هدناتکر حهروک هنساضتفاالا و بولطلا

 | صوافویدعی>هرشط ندرهشرهاط نودیاقافنا هرزوال و ها س

 رادربخ ندنروصوب یسو«ن ییعو یدروق هاکر کشاهدعضوم 4

 امانت | ا بت نود یدک هعبززوآ رانا ولو
 2 بودا بعص .ET هت 2 كالع هلا هنر را

 4 ىدا # ۳



 0 E یا هکر ,دشا و یدلبا aE 5 تواوا مد تبات هدر يلع و ید

 | نریرکعل رهاط هدانا و مهلق هلج هتشد هلفا فن ازکیلک هعاق حب
 كايلع قوا لواهبا یناررب دقت یدنآ قوارب هثفرط یسومنب ییع هسک ر
 رداطنواوا مار رلرد ادب و یدشود هک له اخ بولک تار هه

 قاخ ق وج ن ندرلنا لد هاتف ب ورغ رل ب د شود هتیقع كرانا یرکشا
 ۳ مف رب نوچ و یدربک هنرللا ناوارف لاوماو نیا و را. دره
 | رلیدر و یمالس تفالخ بوراو نخ كنا فارشاو نایعا یدشربا

 قااب هدنرانک هلجد هلهداخ رتوک نیمانوکرب هک ردرلشهروتک هدتاور)
 لرتشاو لبتق ك لع بواک صدر ندرانوهح اق هکی دنا لوغش» هغمالوا
 ل وا ندنلافتشا لاک هب یهام دص نیما یدرونک یب ربخ ی ارهلا
 هرمشظ بود وط ندنرافالو 5و كفلاب یا یکیدتادیص بو: لب وس یه"

 تو داب وس یه“ لوا یدت اما یشلا یھهامدیص نو> یدرافیح

 یی یرامثا نجزا دع هدقذا وا قەغ ا ج یدنک یبارهنا كن رگ

 م رج هکندنا تص وو یدروب نییعت هنکنج كرهاط هللا را كم زوتوا

 دیاوا لهاذو لغاغ ندنثد یک یسومن ییعو هلوا هرزوا طاحاو

 | یدشریا هلام ب ودیا تالاسم مطد هلهابس كب زوئوا نجرا دبع
 رسا یکیا شم رهش یداوا ناور هلیمرع هراح جد رهاط

 لات هاو هبراص۰ هب ,دتعمنامزررلبدادغب توال ۲

 یدل وا لوذس» ا اا ارهاطو رل درک هرهش بو> او نزرسکعا

 نجرادبع هدق دلوا ماس# ی رلهبخذ لزروصح بوک یآ رب نوجو
 رهاطهدیا ملا یرهش نوعیج هرنط ندرهشات یدا بد ناما ندرهاط

 یدلوا یهتنم هبهطاصم یراثب بودیالوبق ساعا كلا

 لناج رلادبعو بودناردغ هرهاط كخ رام نجراادبع #۴
 كایعاو یکیدتا هحوت دو رطدادفب كل رها اط و تواوا 1 ۳

SER 

 اکا رهاط هدف a تن ه رشط ندم سواق ناد یراپ | نجرلا دبع

 نجرلادء عیدر اما هنناخگاو کا توداافو هقایمو دهع ی ؟یدتا

 دات رکشا یکیابولک راک ھاک رشا ره اطهار هد ا

 یدارلشاوانعا ندرارضاود صو هر را واوا عا و طاس او ط التخا
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 هنن کش ها ط 2 ر بواوا گلاس هس هه طرد ع نح لادبع :

 نجرادبع تاع بواو ۱ ش>ح ۳ لاتف هدانا رک شل یکیا یدلبامو

 6 هدک دشرا عود كاما رارم> ولو یدلوا مرام یرکشاو لوّتعم

 ن نسحو یشرج نچرلادبعات e یلوئسم مع ظع قو ۱

 راهدآ م ا :هدد ل رهاط هلا رش ہک عج ندااحر لا طرا یسع ن لع 3

 ۱۳۲ او مدد یون نادیه ب وج ندداد#ر ۳ ۵ صا

 یھجوت "ناو آ در ۵ رهاط رلدادغدویداوا هجوم هنرارزوا بولارم>

 فوت ردعاوا هداولح رها -ط رهاطو راد هزاولح تودآ رارف هلا

 هئ دا دما | ند:ورط ا ها راك زودوا نیعای هره هکیدتنا

 هک هرادد یی: رهیدتک هاو ط هردو زاوها ندناولح هرکص:دنای دلک :

 رالهاعندنف ر ط نومأم ٥ تالو بویمو رد ضد ما كا یدار كوا :

 علخ ن دت وال یا ج هددا دع) رد لاوحا و و یدلب ۱ بص

 هردو ز اوها ی هتد الخرب رس هس و ؟ حار رلیدت

 هدانا وو یداوا ناور ۵ ر < یرعس ؟دادغا 3 رکصا درخت 0

 عفاو تایراخ هدننابف رلیدادد و رغاط
 ےس هد هب را ۳ رهو تواوا

 ذع رهو رهاط هك هس ید نا-تهءطزول و ی دسا ۵دناح رهاط ترض ۱

 هرس ها نیما د نو دنا لوز هنس هر شط لدا دغ بس« نره زو نیعا نا 2

 تدهور دت | قضا داخ ر هش ںود اب صد راة نو هوا رعو رلب دا !

 یصاو>ح رک ۱ كاما هکرد شرا دماعم ر راک تواوا دا هرم هاع

 هن زخات یدرود نیما و رلردت؟ هنس ودروا كلا بولند ناما ندرهاط

 نودرایاوداوتالآ نالوا E وصد او نوّلاو رلیدحآ رود

 لهاو ساوا بولاص هسا ھو فہ یی دعتماو او راد روا هک س

 یدا-ااق هتک یربع ند هروک ذم ی را ةد كما رلددر و های وع

 نواوایلوئس هدادغبداسفو سشلها راسو زارا عو یدتا یوق |
 ندرهش ییاغاو رلیدعا هرداصعء یرللوع*و ردح آلا هحارا و بد

 ۱ د2 تیفاعو رلیدردشرپا هثهاک رکشا رهاط ییراددخ؟ رلنالو تصرف

 5 لر و یدایا اصلا هرهاط توردود زول ندا ج ر نانا

 حالص لهاشاداو لدارا تواوا رک الا هتف ی ندمس هک كااعع

E 

 < هرزوا
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 ج وک یه هکیدراو هب هب عرب داسفو مشو رل, داوا یلوتس ءهزژوا |

 كما هو ڪڪ ندن وکو یدعهر 9 ك و ند تلف لا هدرصع رب ۲

 هما عمر هیضقو یدک ندد ق كنو مان بولوا فض یراکح

 ۱ راثآ هددغره ارز یدردنوک لوس ر هاف نیعان هعره هکی دشرپا

 71۲ ۳/۸ یزید لر مس ات او

 حالصا هکر داوا قو ندنس مردا تعب زوم ام م دک ندنسا دوس

 :aC در و باوج هک ره نس هرو هش ر ی دق طر هدشبلا تاد

 نکع ی راد ها زەند یاثما كنو هکر دشمک نادر هم مھل وا هرڪو

 | ههک هکردلوا د رط كب واطموب قحا هل رب و نیک ست هرهاطو هلوا |ا
 أا توردنوک قالوا هنوم ام نیم ول ارعا ید نس هلک هع رداح ےب هداتفو
 مدا اعدتسا بور وليد ناما نوګا كت سو ید ضور ٠# اکا یکلاح كنس

 ناقثیدشک هدنتفو هک نیما سر هلق دکوم هلناءا یئاهب دعاوقات
 نکا FE او كن هک ره بوريك هب هایم هلا هغاطرب ندنرلک رنک و

 | یدشریا هلاک لحاسیساش قر وز بولوا انف بآقرغینایح هنیفس هاکان
 || ندنس هلسا رمو تعقاوم هللا هغره كايءا رهاط هکر داوایئاس کالاقهوب

 | نوحیدیا شروط هدنهاک نیک ردضو رکم هلتعاجر بواوا راد ربخ

 | نیا بودیا موه ندناوجو فارطارهاط هک ندوص هکیدلیدنیما ||
 هنوماههدندن الو و مع بو دنا ادج دشت نشا تعاسلوانامشو رایدوط |ا

 عقاو هد هر رڪ كيش هس راس ناسءط زوب هعفاو و و راهدردنوک

 | نکس یمرکب یرع تدعو یا نکسلب تردیفالخ تدم كنيمایداوا |

 وه یدیایشکرب ضا ینو یور بوخو الاب و دنلب نیما یدیا لب
 هل مشعو شدعیتاقواو ىدا یار هراوسد تعحاصعو لئام هب رطو

 ییاكيماو یدیا روص2 رتهجییا تاب هدب ز یسانا كلا یدرروک

 | ندتهجیسوم شوش و هو هلج و و هللادبعو یوم یدلاق ی رالغوا

 ۲ ندنفالخینومم هلق دهءلو ییاسوم هکیدل.د نیما ارب ز یدلوا ادب |
 : هليو 4۶ لو ٠ه کصذ داسومو هدا عاخ ۱

 د رولو ا ناي قوال لدہشر نوراهی RE هرلادع 3

 ها سارح یرم> یلتق كا هدداد۶د ۵ دیس ۵ی نکس ناسعءط ندر

 عار تعیب دیدجت یسا عو سوءا بای را كرابد لوا هدک دشرپا
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 یلقنوللقع مواعو هدنمه واعو تماهش هغیلخ نوم ام رلیدروتک ه رب
 ی مو یزاتمكسابع ئ د دال وا هداوصو هت ر روغ كم« ی یعرشو

 و I aL اک یدبا

 لوغشم هر هرطانمو هثحابم هدهد مواد ءا نودا ببتر معسااحو

 یر یدنک ییتسطا ن رهاط نوش او ردشهروم نامرف هترالوا

 نب نسح نیو بودیا لزرع ندنتموکح كدالب ییدتا حف هلباینب |ا
 بواوا وته هلو هام تالهس نی لضف یرب زوو ندنکیدرب و هله |

 وام را ندع و و ا رفقا تودروتو | هدگشوک ر وام

 ار و کا تربوشم ا هکر و ت ومر دا یراق
 ئاو رو مساهیب ندنکیدتا صرع و لخد هتفالخ روما هلی اضم

 ل|نشحو رطاخ هدرزآ ندلضف ینارشاو نایعا تاک لام رکاو قارع |

 قوح ندنرادتفا تایصاو ا مارا لوداع ورد رب راد ولع هل رالوا |
 لتخم لاع لاوحا نامزرپ هلبایرا کج شاب نددایقناو تعاطا رهوک |
 رد روطسم هدهطوسم بک لی ه هتكلاجاویدیشلوا ترطضءو |

 < ییاسو«ن لع ندرمشعاننا هعا كول نوع ۴

 + گرا داد-:د و كلرل.سامع هدک دا 44۶ یو %

 4 روناواناس یا داوا لو ته۰ کال چھ ۔ ن لّصفو قفل 3

 ب واوا بوشار , زا>و ن و ترع دالر یارطا ندنغد أ وا یلوتسم

 ر تعاطا هرلن یو بودا ور < یولعرب ندهشوا ر ھ۵

 یعبدلوا لهس 5/ نس> س E و لر هدف وب لهس ی لصف

 ندیلعدالوا هد هش ره هک, دشا مالعا رووا تورمردلت هام

 برع راد هلک عا تورا هرلنا قلح ودا تق الخیاوعد ص درب

 9 یعوا میدی كن هاتف و نکیانکم یجالع ردش اوا صو حره

= 
 هکیدشارارق هدنایرلبآر هرکص»دفداوا هز و اتم هدا وب سا یدید

 لوا زاد هلعروو دهزو شاادو ۲ هک ےک ندناداس هه وام :

 ر هيعاكب رک هد جدر بودا دایعناو تعاطا رظ ولعات هدا دهعء لو 1

 ییاضرا یدو نت ىلع را دعء اع ماما ہرکصذ درب دو لم أ ها هود و ۱

 | ی دژردب یاّمعا هنمدقتو تایطو كلا رک و رمغص هکر اد دا راّتخا

 4# سب *



 هک ۸: %

 زارعا توردنوک را مدا هره نومام هدنس هئتس زوکنا ندنرع سا

 دالوا هدنفولواو رلید وتک هن رهش و رهیاماهلءارنحا ريق وتو مارک او

 ورم بوک ندقاقآو فارطا رلیثک كيب زوتوا ندبلط)|دبعن سابع |
 تاود باب زا هلج بودا ناود نوءأء یدیاراشلوا ممتح هدنرهش ||

 دالواو هل طلا دع ن ساءعدالوا هكدا هدیرارضحم كن طاسناکراو |

 ن ىلع قیلاو لوا هتفالخ ج مدا رظد ناع-ا بلاط یا نب ىلع

 ظوظعتو رورمدم نودا لولا قلت قئالخ مدعل و نسو مغنداسوء |

 ی درب و هد یلغوا كماما ىلضفااما یرق یدنک نوم امو رایدلوا ||

 | نی رال هایسو نب راب و هایسرانالوارمطاح هدتفالخ فقومانهکیدروب و |
 | مکح بوردلوک زرهاو ماکحا همالسا راد هلطاب و رایدتما لب دېت هلشپ

 تعدو راهر دلاق رلقا صسلشو هل رب رلاع هایسںو داسا رفات ی دتا

 هلا لص لرشلارخ هدرمشح زور ات راهروا هر اسوم ن لع نهاد ق هام

 نآ دیاسرد هک ره (تد ) )هلوارمش> هدنس هراس یک لس و هباعیاعد |ا

 راطقا عوججو # دشاب د ریس لع رب زشاج # دشاب دق یهدو رس
 تعاطابولک ورلبا هلبا اضر مدق هثنامرف كوما«نادلب ناکسو راصماو
 کب رل يضم ندنسهعیش تالع كراناوتعاجرب ند سابع یب رکم رلب دتا

 تعاج لوا نوح رابدع !تعاطاو دایعنارلنایدنارل!وایلوتسم هداد#هب |

 رلید تبا بودا مش هنوم أم رایدتشرا یتغی دلوا دهع یلو كناضر ماما

 هرشط ندننادناخیدنک یفالخ یدیلوا یغوا ل دیشرا نور اه نوم ام

 نب مهاریا ہرکصند٭ را او هرادنسا تعاج لواو ید مراة يج

 نب مهاربا هدقدلوا یوعس* كلو أم رربخوب راپدستبا تعیب هپ یدهم
 كنج هلا ےھارنا توراو هدادغب رگشاوایدردنوک کشا هنعد د ك دهم

 رلکنهرمم هش ررزوا ج راوخ ەد مهاراو راد دل وا ممه بودا

 تکو شو نود هلکرونک ینشاب بور دا لتق ین یجراخلوا بوردلوک
 || ابا یدراو هناسارخ زربخوب رلیدلغا لکوک هم كلا قالخ بواوب
 | هنوم أم یرابخاوب هلک جا یس هنسافخاو مک كراربخوب لهن لطف
 ۱ یرابخاوباضزایسومی ل٤ نوکر اما یدایک د رداأق سوک هک اضرع

 | قجاوا عاطءهلاجاوبنوم هیدتبا ضرع هنومأم لیصفتلا ىلع هدنولخ
 هسوطنوم هیدلوا هجوم هدادغب نوا مهد یی ار, ایسی د نک تاذاب

> oV ¥ > عبار ¥ ۱ 
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 ۱ یدتا لانا هاش راد ندانفراد اضرا یسو» ن ىلع ماها هدقدراو

 هقاخ ییزاغیمطا دیعمهار | بوراو هدادفب مالسلاراد نوء اءنوچو

 هد هنس ترد زورک» شب رعهنومآعیدلوا نت نوک ی سارا بور واو

 راس واح هلا یدصف كەر و: ک ا یگداربا ی دلوا ل>اد هد ادا

 ۱ A ندنارمسرب تو ہال هرلتروع هک ر ےهارب|یدردنو 2

 | یدنک ےھارا رایدروتک ھن روطح كلوم امو رایدنوط بوایب ینانکیا

 ید نومام یدوقوا میشم لصفر هنوم اه هدشاب زاغاووهع ندنمرج

 عج یني راکھ ر مسو اا هل ح اما یدک ند او ا تودنا تح رھ

 یدتا رهاهسسع رمءاو یدرمس و رانا هدننروص رلآروء ی ء>ارا تودا

 یی هلب رھ *و راج وا بواک قاخات ی دلا ۵: بح زوگنوک قو یا ات
 0 | هدیددص تار کا نوم 1۳ رکصت دنا رم ,دروک هلای اما ریروع

 ِ ا 234 رکصا دنده مو یدندآ ت>حاصع 1 ودنک 1

 او نا رو راک زور هد "زهر هجر ھو هد رپ نوکره

 دع هی *اراو یدتا دعو مهرد كيب زول هنروتک ب وئوط یی ار

 یسلر ند هلج لواو یدر و لا را هعفاوو رالاح هج هدناقوا ی! داوا

 ندا مه مو داوا ننګ هدو کک یمارپ هلیدسح ات: ا یدعا هک ر دود

 هک وب لاحو وب رب قج هلوا ناهن یریضرب هکمدلبد بوةیح هرمذط
 ییکج هدیک هب هرو هيات هک نب هد رظ) "یدابات مدیسع | رمیغد 3 مه

 هدنکو ا وق لواو م دشريا ه وق رب هدقاقز رب ه اکا م دا ناتب حد

 | مدستاو م در و مالس ب وراو ورلبا یدیا رروط یک هدرج ها
 روب ورگا یدتایشک ل وا نس هلا هکا مه ینب تعاس رب هکر دیمکع

 دیدان بویلغاب هع ر زوا ینسوبق كنهناخ یشک لوا مدریک ورجما نوجو
 راناوع ص“ لوا هکهدارغوا ها دقروق مدا یدک یدنک ,یدلوا

 رد کرک هسنلیا هنتاق كن وم أ١ ب ورب و هلا نب ب وروتک راسسعو
 كناو تا ردقهر و یدلک هقیح صع” لوا ءاکا مداهدهشیدناوا ن

 یدتا تودیا قلهاوخ رذعو دارو راهش نالوا مزالراسو

 رد هلیس اضتم ی رورض مهمر مکیداک مک ںوناکا م یشک مارن

 یکعاو ىا ندألا كے لوا مدل فردا ميهاريا ی دید توطروذس

 ماج مد سلب ماعط ذیذلرب نوجا eê کت مدلا ی زا وار :
 د میس تا حس سس سس

 6 ید
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 وهلو هروضح و سبع كد هءاشخا هاکنس هر صز دکن ماعط یدتا

 پوچ ۳۳۹

 یا رصوب ماعح سد ردکنس راتخا مدتنای لهلوا لوغش» هرورسو

 یدتابوراقیح دوعر هد رکي دکح ماجرجوا رک و ره ندنآ توروتک

 یهدش وببودیاوفع یعلخاتسک هکمراودیفااما مدتا ی :

 هد توالت رطع بن 3 سم دا ن نسهروم ظوظح e یدامع وانغ

 العا ند هرم لوا نس یدتا ماخ نس رولب ن شر دلو آش

 هدررو- که روضح بولو: مکر ه نشود هن رد نس هکس

 یدتا میهارا نس: eA دبد مے ہرا ورنهرد كز رو

 مدنا زاغآرم رب هکه داند بولا هی ای دود مدنشدایزوسو ندماع>نوح

 ماعح س مدا لصفر ن مدةم هک ردلوا ےکلید ندنس یدتا ماه ا

 ندعاعسا لای یدروت؟ هعیرراکو توصو سد نولاهنلا یدوع |[

 تدعرب یدتاماعح دن کو اندیک یتاوصاوب نس مدتنانولوا چ ۱

 یا یهو مدشلوا یزالم كنیلصوم عهارا ن قعسا |

 مدیک هر رخار ندنل مع كماعح هک مدت |مرعیدلوا ماشخا نوح یدید

 ی راد وعلو او مدوق هدنکوا ترا یدهطد رخرب ولع هلباراسدو

 مردباه دهاشم هکردنلاح بج یدساماع> ترا فرص هکفراصم

 نس هلی نوین هلا وی كناات مر و شکشدناکس هسواراو م هکهراپد نب ۱

 کی ددلوااشاحوالک نس هل. نون نب هلکماءذاو هلص هکنسرلد د نسو ||

 یدمر , و دشت مدتا م ۱ راوهغلاس هکر دعاواو او ردلکد قحالوا زکر ههنسن

 حر واک یاد یادخ ات مدلوا نن ی یدشلا هعضومو یو

 « دنهانا تف الخ كوم أم هکرد رلذمروتک هدخاور) ی دیا ناسحا |

 رایدتا تعبابم اکاربثک مجبودیاجورخ كباب دناقااطو ناجمابرذا |
 یگر كرلناو ی در انوط ی ھه لم لد هکیداراو ديم رب هل هلکناو |

 كد هیکا وا عفدنمراناهلوا حابعیکیسب رمغو یک انز تام رع نکا هکندنالوا ||

 عقاو تاب ی ن وزفا نددحو یداوا م رهن رک شا قوح

 نسح نوم أم هدننابعشنتامو عس هلس هک ردشاک , دتاور ) یدلوا |

 كنس>روک ذم هدک دلک هم ضوء یراک د د ےل صلات نالوایماعم کال هس ن

 هک یا هب صر یاجونس>تنارو ویدرونک ه> اکندهعیناروب ره

 ی دلکد شعر و یناشف ۱ كنا م دمالساو تله اح نامز 1
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 هنعا ك رلقدنف لوا بورودزود راق دف ندکسع یرب ند هلجلوا |[

 | رایدزا یني راعسالاوء!عاونا هنم راهراپ دغاک لوابوب و یر هراپدغاک |
 هند هل وهب راجومالغ همدا وراععو دوم ص دة عا كرزدغک ی

 محساه یب یرلد دف لو بوزا رناندوهارد دام ) ورطاقو هودوتآ

 عل اطاا تست ف دو رهو راد اص بس رژوا نایعاو ۶ ما راسو ١

 لواو یدارراو هايکو كن صع لواهلوا ی ها ك صخر

Ekیدارواا ندا اوب ےبلا هن رهلام نا ۳ 8  Eراس  

 یس ەھ لا نیا رل داران یرا هضم رینعو یر هفان سم ید هفاخ

 بت ورودزود قاراو نوا هاد ك یرادسعم یسهط روع رودصع

 هدنامز لواو رابدحاص شا کات بو وڌو روا راب ی دزرب

 هن زروا كنانومآهرابدشود شرف تەب رزر هتاایرلقادا كنار وپ هلن وام
 ءایصح هکنسر وئاص هدک دورو هدنرزوا ی دشا هدک دتا مدق عضو

 e e ل میر نم ضرایع

 ندکتیاز فرا ونام صو هر E ما مط راحالسورایجار

 رح ك  راتکلم 9 سرافات یدروس نومأمو رابدبا خ اف
 2 ا )رایدتا ع لس ھا راد ه ز یاب کا او نی بودا لیصح ۲

 كنوم اد es هلا دیش ی یر :ع معرب نام ف رگ  ,دنسدصک

 ردفا رسا وب ت و٥ روک لوععم ی ؟ رحلوا و ۶ رلرد روتک ۵ ساک :

 رایدلارهز اجور هلصورایدلیوسرارعش هدنع> نوکود لوا ارعشو یدد
 نینحا ۴ نارو هللا كرا ( رعش ) یدد هام زاحوبا ند هلج لوا

 ی دا ە دک دتا عاعسا ی رعشوب نوم أم نکاو # رفط دقنراهناب #

 یدتاېعذ هس و ی دتا یم دم یی هلت وب مزاحولا ن راب

 دڳ ص۰ و ی رلتربس لاو توف كل وأم ¥

 هک ر وتلوا ناس ی 9_4 رفته تاب اکح ¥

 ندان ۰ افطبو < ساند دایعناو تع اطا دف الح مانار خاوا نوفا :

 مور ر E دلت اح و ۵ رو E لت 9
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 هکر دما لوبق نوکنا یت.اجر یلص كمور رمهیق نومأم هکرردبا)
 ها و ی دیشعا عدقن « رزوا انکل وهام نما یدک دنن وتکم رصيف
 كموب زر لوا بو دیا ت +۵ قرص هن رخ و حف كءور کلام نومأم
 سود رط دک دنودورکن دازغلواو یدلیامحق هءاق ترد نوا ندنعالق

 ۰ هدعانالاییدق و یدروس لوزتهدنراک هجچرب مان نودیدنعقاو هدنسحاون

 هلیس اضتعم تكلم اص مو ی دبا روید هرب ثق هنمان ك هع لوا
 هدبهذلا جورمهرو فق وت نوک ج اقر هدنراک تنهعشج لوا کیدا تیل
 هکی دبا قوغص هبن رم لوا یی وص كنس هعشج نودیدن هکر دروطس»

 ا ردقاواو یدبا لکدرداق هضم روط هظطرب هدنما كب وص لوا هو
 نومأم نوکرب ی دباروخ روک ین لاهکس نالوا هدد هک, دنا نا ص
 ندشموکرب هد" رزوا كو وصلوا«اک انید,شهروط وا نیو اک هج>لوا

 هکیدرود نومأع یدتار وهط یداراو عاردرپ یلوطک قااب ضیا

 | یدتوط ینیلابلوا بوریک هب وص شارفر هروسنک بوئوط ینیلبلوا
 | كيوصەكىدشودە وصبولوا صالخ هلب وش ندنلاكشارف قاالواو
 | شارف یدلحاص هنشاب و هنتس و اوه زوکو هن زوب كن وماء یتاصر
 كىدرون وأم یدرفیح هرشطو یدنوط یییلابلوا بورهک هب وص ەش

 یدشود هزررب هنماضداكنوم.مدقم نده قلابرهروشبب یبا لوا

 نکا رلشءروا رلسابل ردقاوا هثندب كناو هءلاق ندنرب هکیدم رب ولاسحم
 بوقاب راشنآ قوج هد هدړپارس هصعلا یدزدنادان رفوتد دربلا درملاهش

 نوحو ی دردیا تاکش ندقوعوضص ب یدالوا دی رلب دتا نازوس

 ۲ ید ا! وارداق هغاط ندناراب دروتک هن روضح كنا بوری دو ییلاب

 || نالوا یسابطالا سر كنومأم یدشرا هتارکس بواوادنشم یضرعو
 || هفیلخ هکر دیمراودیما چه هک رایدعږا لاوس ند هپ وسام ناو ندعو

 | دنضب كنا بوراو هنت اة كنومأم هلقافتا رلنا هل وب اش ندض موب

 | كنومامهدنف و لواوراب دلوت جراخندلادتعا نضب تکر حرلب دا طاتحا

 | یدیشاوا ناور ندنساصعا قرع یک باعاو یدیشتک ندنشاب ییعع

 ۹ دلت مر قرعو راب دا رتا ردق رع هل ول رایدتا لاوس ندرل,دبط

 یدتزوتکه ن رو > یب رار مسا مور تولک هثشاب كنومآمو رداکد قرع

 كنظفل هرمشفنالوا یعما يکهعم كنهعمجو هکیدعا لاو« ندرلناو



> ۰ 
 ردکع د تازواکب رلد انا نمد لياحردم رل ردع ارل:اردز ید وا یاثعم 1

 لاوس هنن ندزربسا لوا نوما ه رکصادنا یداکد لاف زوسو هنومًامو

 ك و امهک و لاسورد هقررلب دتنارلنار.دب یکی رڪ تكعضوم و هکی دن ا

 ی درلشءزاب ود نايا ۳ اوا عداو هد هدر یافو كا ا هحاز

 ا 11 ره هدن رهش هد رنالوا عهاو ۵ كب رعقأر ا

 كغ : ازارنحا ندرب لوت "هکر دلت ید "سر !یزوس و ن /درل. هورنوحیدیشماع |

 كی ددکفا یر د راد دارت ی ط وا ل اجر دمو یظغ نود دنرابدتبارلیط هب وزا لوا | 4

 ی دشا هکب داو یالک اك وک ًاموردکعد تازوا یکی رثقادا ی هنا دعم ید

 نقد تولناهسوط 3 ایدتا تافونو> و (توعناجرا ما نما )

 یرعتدمو یدبا نوک حوا یآ شب لی یرگب یفالخمابا كنارلیدعا |[

 راقو و ایحو عو یوصوم هل:ح اعسو هلن وا “نوم ام یدال کش قرد :

 نداسعنالوا یبحاصم كيلصو هم ها ار !ناقههایددا قورعء هلورمو :

 هل کا غا نوم أم هک هدماک ھه لوا یدتا هکر ردبا لدن "

 كيوم ۳ یدال او هک تب هد رح نداطع ترک هداموا لوا مدیا

 کاش الو نالو هکیدشرا رمح ها از یدک لا تعا دو یک کک

 نالوا بد ر 0 ه هزاورد نالفو را درو مهرداد زولو | ندنحارخ

 ممه و رو میم اد: :عایسا لرمح وب نوم ۳ یدشر 1 ددهص وم نالو

 مدیا رااهلام لوا 9 1هدم حس یرو یدعغتا هک ی یی یدلوا

 . نوھ 9 هدتفو اک دک بوراو a رزوا الام لوا نوخ 3

 ا و رم گیس کفر کفی زر و حج ۱ ا

 ندالوا دن.هص> ندلاموب رکا رع ازاپ نالوا هدر ر الم ین یا یخ |

 رووا ش دیلوا ناو: س هاچ رلمیا هاو هاا رک ی رلل مه نولود

 و زارذا مهردكي ی رک ندلاملوا مدنا یدروب سا

 یالف قاب و رایدتا نعسق هروک هش رااح هتس امد و ص اوخ نالوا

 ید2ا یسبع هیلبا تمس هرکشلات راب دما ےل هشرپ ندنرلب رقم |

 اک ایمزوک مدي روط و دس و راق كلا ںو دیک هل هلنوم ام ناموا ن ۱

 یدرروآ دا لوا یا یدرربدلا یراق و شاب هکر اب ره 5

 صاح“ یک دتا ماست لام نالق قاب یدلوا رر ؟م تروصو نوح

 هنسدج زوگ یر هک رب و هر اسدع ی کن . شا ندمهاردو نالفیا ید دا

 مدروتوك هلزمم بولا يچایم لوا هلطاشو رو رس لاک نب رد- شما ۲

 4 بحاص #
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at 
 ىدا هک رل ردا لفل نددقاو نالوا یز اة ءو مس بحاص )

 ۶ یاد هزعربرب اما یدیا یعشاسه زع رب ادا تسود رفن جوا زپ
 كدرداروصت ةدح او سفنک یزعدنک هکردیشاوب ماكا دن لوا

 || مدا تفایض هلفاکت یءاجر هکیداوا مزال هک رزوا ماب تب و رپ
 یدشعسرب 1 تاھا م ENTE :ةو لواو یدیشاک نیمه جد دبی مول

 | رص دلتد شو تاع E اکب یسەدلاو كع رالغواو

 ردەراب هراب ندٌتهح دالوا م کج هک عهدیا هت a رکشو

 هلتولم اولا یلایعو ۳ a سو یدشالقا دے مایا ارز

 نوزګو لوام هد: چ اج هنهک رادنعسهوب وردک ر ؟ ا ن

 بور ونک هلا هس 2 مقر هک تیا رییدر سیا ردا رکا راروااق

 كنروعردبا یدقاو نس هديا فرص هذ رلءوسک اکبر دث وکر کج
 هک مدردنوک هسعقررب هةحود یعشاه لوا بودا رثا هعاج یرازوسو |
 شعاددم یوقاکب هدماناوب هک ردنوک هجا ج اقر اکب هساراو كتردقرکا |

 هرسصو .اکب تودیا علا طم یی ه9روب ی شاھ 0 لوا نس رواوا

 دن ردوو كيما هک شکاو شهردو ۲ مهرد كروه هدنکا

 لوا صح رب ندجآ یتیرهم ز ونه فید ض3 یی همه لوا
 یدرون؟ ههقرر 6 نکل دک و سالفا دک ندع“ ودر

 بودیا میلسا هے نروتک هدقر یروهع هتسک لوا ید نب

 مدد نوسا تر و را مدد تابا هعسود لوا یرصو راو

 هت ق ےب هللا یرهم یب هسدک لوا یمه تسود لوا نوک یسئربا
 لدتا ها ی هرم مکیدردنوک اکسس هک هلل وس ورعوط یدعا تورو

 ی هرص لواو مد, وس اکا هر زوا یوفو ییه-هفاو تروص ید
 بودا ايح نما 2 کدر ردنوک هتسودرپ لوا بولا ندعاه تسود

 مکردستنا لوا م هحوکنم هدک دملک هءهناخ بولاق هددج م ها لوا |
 باطخ اکب 4. ال فدع نویلب وس زوس یار اکب نوعا را ا |

 مایع یداک ۵:۵ر اکر ن ددس نوح یدتا یعساه تسودلوا یدعا ۱

 | جدن مدردن وکاکس بوبهروک تو رهیککیا "عدرد ندنسیدوهعم ۱

 هلسابلا دادما هرعسود لوا تویلو هراح یرمع نوا عدد یک رور

 کا غل رد ند یدوهعم غابم خد زود لوا مدردنوک هءقر



% 4۵1 $ 
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 دش شعر دنوک اک: هللا یرهم ی ہرص لوا بوه روک تورم |ا
 یدقاو مالو عاطم هنیفیک كن هب رغ ةعقاو وبات مداک اکس ن دمبحت لاک

 كع دالوا هوا تا دعوا د زو لرو عاب هرکصن دناردیا

 ت سود حوا نرد زو زودط نالف قاب بو دنا زارفا نوعا یراانا

 یدشرا هوم ام تولوا شاف مخ و و لدتا تعسق وتلا ىلع |
 ید یدروب ر اسا ندلاح تقیفح تو دا بلط ثب نود "امو

 یدروب واز E ایق ض و رعم لیصهلا ىلع یهسقاو تروص

 هه هح وکذم ی 1 كس كهل ج لواراددرپ و مهرد كس یداکب 7

 تسود حوا a هدتیا تعسف یه رد زو زوّط لوا یتسقاب بور, و
 هدهرع تدم یدروب هک ردآ وعنم ندنوم ام ( ر هدیآ نعسق هدرعلبام

 هکلیوس زوم رب چه هد اوج كرلنا هکمدلوا مرلم ندهس-ٍو جوا
 هدف دل وا لوتةم ل صد هک یسانا تالهسن لصف یس و مدلوا رداق |

 نوف باکو لعاوا و کج ا مدتاو مد راو ها كنا نوعا تب هوز ن

 یدو ماقعاقرب نیلعب هر هسا یدلوا توف کالغوا لوا هک هع ېک

 نیمولارما یا i نوتا لوا ےن ید فالغوا 5 هک توط

 كاغوا لوا هکع هیلوا نیکبغ و رام هجن ندتفرا فمالغوا 8
 لب دنوط یب رب كەواغوا من نس یدبا راو یو یو

 ردء> هوا ین ی ےک کس ین٣ا ردء> هنوط مک کر كس هجرب دقت ۱

 دعاق مب : یا یداباتومن یاوءد هکی دیا صف لوا جد یس رب "|

 یون ید-تا لوا نسدشک هک نس هکمدروص ندنا ن رابدروتک

 یکاضید وی ؟اصع ردراو او تاب لزاسوم مدت ی ءارع نا

 ۱ ۲۱ این كسا ررتسو اکب یی رب كنارحوللذم لوا نسرک |

 تیهولا نوعرفاما نسسک وا ن س یدتا لوا مرروا کش ول الاو

 al رھ *لوااکا ید یسوهیدد ( عالام گی : رابا ر بودا ساوعد 1

 اسو چدن كساربد ی وکددد كنوعر فید نسرکحا یوسوک

eهقنااطرپ ندرلیفوک هکبدا لوا ید یسرب و )  

 هدسنقح لءاعلوا هک و لاحو راد عا تیاکشو زط ندنرال ماع بولک ۰
 ندلماع لوا مدت! ن مدیارداداد ه:عا تناماو قاععو تاادو حالص ن ۱

 زا صرا هجو لماع لوا ید تا صخر ندرلنا رد هل هجو هل نکتاکش

 4 نالوا #۶



 هد ز۶ راهناخ هدر هس یکیدلک ادا ه زالوا ریذ ردیلظا ل لما نالوا

 ٩ بونا ص یزیگشودو وترواو ی راتو یررتدب ثاثا نالوا |

 || یزعاضوراقعویزع رباخذنالوا هدرمناخ هدردنس یخکیاو كدر و اکا ||
 ۱ كح هر و بوئاص هک هنسول و دا عود قا بودیا دیزب نم جیب ۱

 لدتا صرع ا تولک هر صم E 0 ت تحهباپ یو نم هدسل رب

 نالی رسمد-ابور و مات شد هرلنا ن ردکثمولا ریما نامرف 9 قاب

 ندهللاینک لوا هک ردلوا مدافتعا مد هل دود لم غ لوا "سراب وس

 زالوا رداص ندیشک هلوعم لوا سد ردا فاصااو لدعو راقروق

 شاعتنافطاو شا عم نح هلهالاداعو تلاش دنارمخو الف الا

 نیش ولا رماو زرد وس نار یدتا صع لوا رواوا ردا ص

 یا قح اما ردوو ص وم هلَلادع و تافص) لماع لوا هکر لد وس ورغوط

 لاعقلخ هلج هکیدعا سالجا نوه هتفالخ تذوب نشل اريا
 .رهلوا ده ره هب وسلا ىلع ندنناتما ھلو ناسحاو ماعدا كنم ولارمما

 لدعرتا تالماعوب رداکد دیعد ندفا ص او لدع كننمولا رمماو

 ندا وہ جد قلخ كراتالو یرغ بویلوا ص وص هتالورپ
 هفوڪ لماع لوا ن هللا ظفح ريغ مم مدا ن راهیلوا مورحم

 بصن یا هترب نفسا ردنا راتخا یک ره مدا لرع ندترافا
 نالوا هدشندپ یسابرقا كايسشک هک ردندننالک كنوم ًامو) مديد مدیا

 یسخضعبو رواتوطزب زع بوئلوا نیب زت یسدضءب كلرالیق هکر د بک یرالبق
 هدارا فرطا ( یدرود رو دی تک ناو رولیتروا توناوا اوا

 (سا:لالع د او ناک اهذها نه نکب : لنوذعانصو هعارزو راشو هراما

 مدد و یدالوا ك ہلاط یا ن ىلع ۵ نی :م وارا ا بلک كتوم 2 نوکر

 كرلنا ىدتا ا یدشلوارک ذ زاطخ نالوا عداو ندرلنا هدنکلع

 كردن داعس لواات ید | فض یژرییدن یوندویوق یژربدنیورخا

 كرلتا اسم و و یداوا حطم لا5 تاق رح ر یرلد اح 7 هدر

 3 راز هسوتاها یر هیت رولع تولوا یتاحرد تعور باس «دنرخآ

 رد هدا ز ر نبات ها ه- ص قعلوا اصحاو دح یراسخاو راب | ۳

 رد ر وطسم هد را وت بنک لی صفت

ENF Ea 
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 هک نوراهنقصسا د2 وباهللاب مصتم
 < روثلوا نايب یفالسخ  دیشر #

 هفرُذ یکبا قاخ هرکتصل دنئافو نسا دهع یو و ناو» م

 سابع یس دقرفر و راب دتا تعب ھمت یس هق رقرپ ب ولوا

 یسابع ت وردتوک EEN مصتعع سا راد داید ییتقال كنوم أمنا

 EAS بودا تعيب نیدتعم سامع سد یدععاراص>ا هن روصض>

 ی«رعیب تحت لوا هرک صد روس مدلوا عراف دمع یفالخ ن هنعابتا

 لرصنعمو یدال و نیک هتف هلکعد زکیدا كرت

 || رلیدتنا تعم هکباب یزفکا كدفاخ ناهفصاو نادم هدتموک> یادشا
 هرانااتیدرد وک هند ال و قارع ییعصع ی ھا را قوسا مدتمع سس

 لتف مدآ كل ا ت وراو هاون لوا یا هرو بید اتر هکر ک

 هک ردشعت را هتعصرلبد) وا هدنکا رب یرلنالوا فیساا هيه و ی دلیا
 ربثک مج ندفن؛ط لوا یدیا راو یطرفم ليم هفلا راءالغ كرت لعصتعم |[

 ندنرهدی دنسدان تاک رح كرانا قاخ دادغبو رلیداوا عج هدتمدخ کلا 1

 یدتا نیہ یک رب ندسا ماوع نوڪر رل دا هدنتنمو تز

 س س ےہ و س

 یدتنا مصتمءزر هدب | كنج هاکنسالاو تیک قیچ ندزع رهش مزب قاباا
 هکیدر و باوج صح" لوازمسر دبا هلتوف هنوهلبارکشا نق ی هراس هلم |[
 لا هباع د هديلال | فصن نعد ز ر هدبا كنج هلب رلقع راپ لزم رالا ىکا |

 ه دنا مهأس برق دعضوم یرلک دید لوطاق مصتعم هل.دس وب زر رب داق

 یدتک هرهش لوا نددادب بود اان ر هش رب ه

 ډک روئاوا ناب ییددناوا راتفرک هنلع یازج کباب ۳

 ہلا رکشل نیکنس ےہ م یرداهبر مات نیسدا ندنرهدارگب رهنلاءاروام

 عازل هدننایم قد رف یکبا هدیدم تدم یدردنوآ هنس هر را اکا

 ےمالارخ ارایدلو فلت قلخ هزا دنا ی هد راکنجلوا بول وا عقاو هحداکءو
 یدت ار ہا یی ردعاق تاکباب تواوا باات نجوا (یلعدالو وان یخ )

 یرلش ادب روو یعاساو دالوا كناو راد هند الو ۵تهرا بوح اق كيا

 یدیشهرک هنلکش رار جات كياهدتفو لواورل بد اهل هلک.ا یصاوخ یضءدو

 وص ر بواک هنسبحاوت یسدعلف كهرطدرب مان طا-نس ن لهس نوج

 لالا نایوج یدل ا نوتاصنویفرب ندناوجرو یدلوا لزا هنراذک

 < قیرطب #
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 ۱ یدید رلیدلوا لژات هعض وم نالد تعاجر هلوش بوراو ها قرط |

 سپر دیعابتا كناو كباب تعاج لوا هکر دقوب كش جه یدت !قدرطب
 هدک دروک ی یاب ارگ | یدلواناور هندناح كبا بواواراوس

 افص ]لک شوش كالا اهدا يدنا بوراو قلا توتا دحز فدا |

 کر دلوا لوم ام هدلاصکیدعش لدلوا لژات هک هاخو دنک نامه لرلک
 كبابنسهروطوا هلنا لاب غارفو عوج رطاخو نسهروب فیمشت هب هعلق |
 شوک هفااسمهدنها رک اوزارعاكنا قیر طدورلبدنک هب هعاق هلرعاببتا |
 یسودنک و درو اھ یتا بوردنوق هرالرمم بسانم نعا-اكکبا ۱

 هکع ماعط هلکنا قد رطب رل:دروتک ماعط نوح یدروط هدتمدخ ماعم ۱

 ند هرفس قبر طب نس هی ما هطنوروطوا هی هرقس دلع: رک ر دهل دح كس یدتیابوداباتعو باطخ هق رطب ندا هجو رج لاک كباب یدلشاب ||

 IN مرم م او اا ین منعا اطخ تاللااسهبا یدشا بوعلاق ۱
 قدرطد:یدلوا عراف لدما اهط كبابنوح 4 ماعط هک ولم هکر دک ر

 یکیغاا یاللااهوا ید | بورونک ی رعدرو یدعاذخ | نس هلج كرلنا

 یدقاط رمز رغآر هنعاا كباب ید سد راهروا هرمز یتاات ردلاق |[

 ا قدمو بیر rs ی هن رطب ك

Eا جد | ین لس زا  eا  

 نیجرک وکو ویدا مفر یار خ ند ت کا٤ كنا ہد هبا م لوا یخ د نیس ا

 یدشربا هبه رعاس نیجرکوک نوچ یدتاناوریویلغاب هءانر هن داق ||

 رایدلوا ءاکا ندندخذخا كنعا بتاو ككباب بویقوا یی همان لوا مصتعم ۱

 نیسفا هرکصذ د نوک حاقرب رای دلو یداشو روس راهظا بوکچ زاریکن :

 هلابقتسااکاتلود ناکرایدتا هجوتهنفرط هرماس هلایعابناو كکباب |

 ۱ ۳ بوتان هنن ركشا كسا تک دک نیس هه صا س كبا رلد دفیح 1

 : رلید راترو ناحاناحو تفندمجتاق ےب ور ار ارج

 نو ید زا و ید الح نوا كکباب یدتسا هک ردلونم ندصفث و ۰

 مرالونقم منبیدتی الت لاله مدآحاق هکر ایدروصندنا مدا یس ر را |
 یوارلایع هدهعاو ردشاوا دراوهدنا هر صد و ردهداز ندکسیمرگب ۱

 ۱ ا رك ئ یددع كن Rt ی یربخو هدراگنح كکبا :
۱ 
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 ل ست تک بت سیا تا اس نم ترحیم یا کیک یی وا سیا مس شب <

 نسيج كلا ید مهم راددروتک هاو م د ی و لابو

 تام

 : ی نوعا كمك ندناقو ۴ وو كنم ولا رعا یدشا لوا 5

 نابرع یا یدتا سما بويعا لوف معضم مرددنا ص رع مظع لام

 هد الج هرکصا دنا راب دلیقا دج ندنرازصقم یتیرافاداو یرالا كناو رای دتا

 ۱ یدلیق ادج ندندت یشاب ب ودوص جلف رب هت رک وب كلا یدلىا ما

 | نالوایسالاو دادةیرلبدردنوک هدادغبهلا هللادبعیادنرقنشاب كکبابو |
 یهالادبعهسیا رایدتا لاق هج يکياب هجشبجوم نامرف مهار ا نیا

 | ندرهشبوتلبا هم قارعییشاب كکيابراب دالتق هرزوالاونملوایخد |

i e9 9۶ ی فا و  Tk١ ی  

 : توت کا رلم وعم 2 جا رپ دی لارض خا د مدو رچا تاو

 ۱ كلا ہداامو تال بول وا یلاع یسهبت ص كنسوا را بدا زجاع ن دتنیمد

 : عاق كکباب ویدلو!تاود ناکرا دوسګ هکیدشرا ده هجردر یراستعا

 3 مدااس وو) یدلوا عقاو ۵ لس یس فا رکن زوکنا ندی رڪ یو

 : فورا ۴ ںودہا تیک سم نام طاس رھ 82 هراد دع یر کا مور هاشداب

 ندعلف هل ماد نب مقف و یغرەمک ورشنص کت الو لو او دلار و هرتساحم 1

 ماشرپخ وب راءدرافیج یتیرازوک كن رلیضعبو رلیدسک ینغالوفو یتنروب |
 بودیا رارف ندرلتالو لوا رلنالوا یتردق هدک دشربا هنیرلت الو هر رجو
 توید هدیصقر ی دهم 5 مهاربا هدنف و لوا ورطدراو هما تم

eîسد ی دابا صا رګ هماعتا دا ندراهک و ارع و دا هح  

 یدابا بلط رک توردنوک راد وا هدالب یفانک او فارطاو یدندیا

 رلددل وا عمن هدش ارلط كنارا رحراوس یرا د۰ كيزویکیا هدتاودرب

 | ید نیا ات یدلبا نامرفو یدلواناور هناج مور رضیق متو

 بولا او كنیسا سصبق یدلوا هج وتم هءولز رم لوا نداوب

 مور هایس نایعاو هدرا رکا و یدل وا مر ھن مصیق لرد اهرا

 هدنکلع لواو یدلبا مجد و هرمعا ۶ ینه را ع مهتععو رایداوا لوتعم

 كنهبراع هکیربک قیرطب نالوا هدشمان سطان و یرفاک رفن كس زوو



> 
 ی سو ادب قدس نو تا وا

 | لوغتم هنقارحاو مده كرهش لوا نوک تردو رلددت ارعسا یدا یک اح

 سابعاماهدیک هلویناتسا هکیدلید محصتععهر ؟صا ده ییهبراعو رلدداوا

 لوا هلیبس یرلکدتا دا ر نایصع بودبا قافنا هلبا |ممانومأم نبا
 هره هاش ب ودا لت ۵ خا توئوط یساسع و ی مو یعرع

 هل ای ص ع نیسو ا ه دس هئس شب رک: زوکیا ندنرعو یک بولود

 راها ناصع یدلوانوف هدنادنزرخآ ید هاو سد>بواوا ۰۰

 نالوا قد رطب هرا عور دردل وا هللا ییرمص هنابزاب قراطی نانزام ندا

 ماهط ق وج ن وکر E ن سابع و رایدصآ ندنزاغ وب یسطان

 یدل والالهن دع) رس وصات رل دهرب و وص توردب

 € روئلوا نا ی رابخا و راثآ ضبكناو یتافو كعتعم ب

 هدشن الوحاحو یدتاتافو هدتس همس ی دب یرکیزویکیا ندر ڪ مص

 تک مصنعم رلود | جاع هروص تیاغب یسلاھا هلا وا لیلف وص

 یداهن-ارلخروم یدروتک وص هرادلوا نور دا رف> احر ندنلام

 لدتعم مے تەو ردندرهد لوا ییارومعء ك-الولوا هک رد هش رزوا كنا

 یداشکک یرزوک و ینکرب لزق یلزقو قآیاو یدنایشکرب هماقلا

 هوم ض رم هد هراس یدیاتباعمو تعا بحاص و تم دنلبو
 ردهدنا جد یربق تواوا ال.

 هک روناوا ناب یفالخ كمصتعمن نوراه هللا داو #۴

 یردپ خدا وا رلي دعا تعب دیدج هقفاو هدناو ڪک یتوف لمصتعم
 یدردبا تبع ر هیالع و E اما یدبا ECT هلع ی ک یگ

 یا هو ندهقناط ی 5% او مد فال ناو ا 2-2 ارش

 هرداصء ی رالءاع زا ءادتا و یدالوا جات ورق

 لوا ىس ك:طر هد هش رللام رانا و یدلا ناوارف لام ندرلنا بودا

 لآ هلبس هن دیشر نوراسه هکیدتیا لاّوس ندنراءدن دک رب هکب دیا
 جا وا و ؟ذاشاس س ید رلپا ی دلا ی رالام ب وداب تیام هکم رب

 كنهغناطلوا ديشر نوچ یدتیا داو رلیدتا ناي راببس جاقرب هرزوا
 یدنازوا لا دن رللامو نوخ ل رلنا نواوا فاو هش رف الناو فارسا

 راهلوا ج اتع هننکما هپ را هک هل وش زرهدنا هذخاّوم ی رال ءاع یخدزب

 ند رلتا رکاو یدلبا ه ردا صم ی رالام بول ود لا هرالءاع هرکصادنا

ERE EAE ERE RFE ERR SE EDT SEER SESEوز  



 هک 4۲ #۶
 تست داد سا ي د ا ج سنین تحریر

 .] یناطبالامفیلک بوتوط نیتاقلهتو ءاب رقاكنایدبا هسقا رارف یس ر ||
 تافصوسفن ترارشهکیسپ و. ندرالهاعهکرددب وم یلاقموب و یدردبا |
 هزاره ندندهشء كاضر ماما بودا دش یا یدا فصت» ہلا هلیذر |
 كلام یی دلاهدنرلرصذ. لص "لو اهک ر درا ثمروتک هد اوریدردنوک |

 معاصر هدرابد رخآ كناو رایدریو هثااراصحوراپ دت | ضرع اکا یترتفد ٠
 رخآ هلم اش كے لوا ید ا راو یشادارق عرارم رمةفو نیدتمو 1

 یدت هناجر اک كالءاعلوانوجرلردتبا راض >| جد یشادنرف لو اند تکل ٤

 یرلنا ید را وف هفجاق یا یرارکو لر ال ےعاما ی دتا ح.دصد رار و

 هر هبلاطعین هرادهب لوا ر س:یدتا رارف بولادلا هللامرا دعمرب

 رااصح یدیا رد ردقو مر 2 ۳ لوا هک ردءاواو رلب چ

 ردقوب مراتخا مبهدنوخا 0 هللاقم ناب ز 3 لوا و
 دان شک | الم هتسالپ قوا ی ین رق صد لوایب لات قح :

 اب واکس زار دات کا 0 هللاح ناب ز ید رالصحو عهدنا 1

 رابخاءالع ) ىدا نمار یشادنرق كلا نس ی دییلید ساصا كتحمو |
 ءهجرد هدنسارا تیدح ناکا كيعادرخ رص یدجاهکر درلتهروتک |

 روک ذءو یدیاردنکر رواک داف كنا دح ناهاویداراو یس هل اع

 یدردیآ تاداعم هراد ردقواخ یار فو ىدا نع“ د كد دهلزن مم د حا
 كعئاو ند هرم تالف ا تعاجو تا لهاو تدح ناعکاو 0

 هجا هددادعر هد رلدامز لوا دجا نوو یدرارد ا ص) و هلاڪ

 یدراردامارنحاو ظن اکا قلخ هاکع ارکم یهلوفو رم لح رد 2

 یدنک قلخ یدیشلوا یلوتس# ھه رعع لدجا قود چ ورخ ءاث کا و

 لوهارا ی قحءا نالوا یسلاو دادغد و ید)شاب هنوعد هتعدام

 رسا ندجانوحو رابدتا تع اکا ال و ندر رضو ندنعابتا

 هک نالف هک ریدر و رارق هنب رزوا كلا بودا ادیب برح تلآ قوج
 دو رل شک حاقر د رلد دا تعب قاتا رلءدنا ح ورح بوروا لہط

 راتعا هم اح "ستقول .طرلنانل ول هدوافنا اتو رلید)اح ماکنهیپ ل.ط

 2 دارای د نالوا یسهن هل دا رو لر ررعی> «رشطند لاح تویعا
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 أ هدک دتا صعقل و سس ر 77 ردن یلبصا كل نوت

 اسرع ی اح سا رلیدید رولي ینییبس البط لوا یسک یحاجرایشآ وق
 هدف دثلوا دد هنو فی و رايدر ,ک هی روضح>كدادغر "هئس ب وتوط

 كحراوخ ںودا نا- یہ ہیضق تروص لہصفتاا ىلع یسع یا
 قرشكن وص هد هڪ ہیک لوا نا" یدلارب رفثر رپ ییندماسا

 یب رعب اتمو یرمصذ نب د-جا بودیا نیت راهدآ هنب راف رط برظو
 ینس هلج هن نوک ی سن ربا رل در سرا در وضح كد دور نه وتوط

 یدجاات یدروب ی و و ا قناو هد هیعاس بود رب ررد

 | ی دعا با-طخ ندا یورخ اکا قلاو رلیدتا راطحا هت روطح

 || ردلک دید ادچاردب دردی واڪ ۰ نسر دهل هدن :ة> نارق هگیدت لا وس اما

 یدر و یی اوج لوا هندجا رد کد ردیبق ول هللا مالک یدتبا قناو

 ا دجا ردیلکد رد كءررک ىي للام قح هدتمایقزور یدتا قناو

 1 یدروب هکر د دص سو هيلع ىل امد هللا لص ندهللا لوسر یدتسا

 ندهننیعن نایقسو ( هضورق نو» اصنال ةمایعلا مول مک: نا

 بلتنا ) یدید یدروب لسو هيلع یلاعت هللا لص هللالوسر هکم دنا

 نالوا ن دنسارزو كعئاو ( نحر عب ر اصانم نيعبصا نیب مدا قب نا

 bS ۰ نس یدتا دجا نسر د ی هل و نس ۳ ال و یدتا قا

 ج نو دلاق ورک نرتعصت هننم و لا ريما PE تگد تب ول ھ- ےن

 عهدا منم ندعا تقلا هلوسر لوق یتا هک ن رایب نڪصن رکندا

Eسەر دهن هدنه> كصسوب هکیدتا لا وسنداوتفو سرد با را  

 كناید-ا!قح ان نجرادبع نالوایسضافیس رغ باج كن هلجد

 مدعم یدتا دوادیان دج-انالوا یسارزوااسركقئاو ردر دهید

 قلاو زالوابجاو ین هسردبا هب وئرکا ردکر کیلو اضرع ۾ وت اکا

 قاو رلبدرامیح ییصلق كي رک یدعمن ورع ندهناخ دن نخات یدروس

 قءروا ی و كے و بو2ا او یدتا هناضووا اع بولا هنلا ناق

 كرصا ن دجا ه رکصادنا دل او ندنرب سه ردک رک ی رتساا

 یدتیا ما سپ یدهرردتباراک بوروا جار اکاو یدب روی هغ رزوا
 یدروج ھاو یدلق ادح ند شاب لدا یسار ندن راک بهز

 لیعهبلا هل:ةرمصانادچا (لاضاارمآر اذه) هکر لب دزاب 4 هراب دغ اکر



 مل او ا :هلییاف دنا هيلع صرعو ها دونا هلا |ا

{i $ 

 ناخ هاو دا ما ماونآ دعب هللاب قناولا ماما نوراه نی هل اد. ید

 بودا لا هنعالوف د>. ی دع لوا 5 ی دا صاو ) هراعع

 ندعلح ەت ۳ ردا تاک فنص ید فورا مقار ا هدا دول

 روک هل و هوب هکندتا ۳ .حندقعلاخ هلو ید | مرش

 ډک روئل وا ناس یتا “٣ ضد كنا ؛ینافو كتئاو #۶

 اھت شن ایی ہدتاقوا مک ا ی يدا صد رح تاب دکع ماعط لاو هکر ردنا

 هرو یا یتا بببطرپ یدلوا الت هنص رم ایت ا هک هتسلر

 یداوا لئاز ندنا تجز لوا هاکمرب و هب وداو هیدغا قفاوم بوي و

 هرزواقداس بواسارکا كيرشو لک | كنس نین م ول امد ایایدتا بدبطو

 هءراقناج زو یدتا هاا: ناساقلاو ردیاتدوع هن ص مو هسرواوا

 هرونت هن سپ یداک ورک ض مم لوا هل ءاعوط ینی زوس كبببط سپ ادق
 رلددرافیح هرمشط ییا یدروب بویمر و کت قاط هنترارح > لرون یدرک

 6 در و ربح هنصاوخو ارزویدلواسوهب توالت نه دمت

 لب شد هڪل وق یدوعسم ف الخ تدع كنا یدک ها رر: قااو

 قلاو یدالب ید زوتوا یرع تدمو یدا نوک چ واو یآ زوفط

 |تکحو اع هدنسلح كلا ماودلاىلع ىداقالخاكبو 3 رکد سرب

 هکلب ااعر هدندهع كناو یدرردا یو ىلع م ولع تاثح ايم ابطاو

 | كرلب ولعو ید ا كالا هکر ههدنتفالخ ماناویدیاهدتحاردهمانارب عیج
 یدردنوک لامقوج قق هنیمرحویدردبا ما ۶۳ا هباذلایصفا یری عل

 نام كناو یدراردہا ے ةت هنیکاسمو ارفف كف رش همش یکیالوا ات |
 هس لھ یرمخ یوم ثكنا نوحو یدال اق لناس هدد دمو ۲ هدّماود

 كنا بو ةیچهناتسرازم عیع رانوک هجن یرانروعو را كنهتیدم یدشرا

 یار كعناو ش سد وردر هکر دتا لفن یجاحر كمئاو راد وطن هحا رج

 ۱ نوسر و e مهرد كي ز رو اد ال یخ راو یدتا اکب تواک ھم عو ہک

 نوسروک نوڪ یدت ۱ شا ورد لوا م دل وک ندنعایسا كزوسوب ی

 -ع) یدتا شب ورد روک اک ازا زب وچ لة نوبخت حلا دتا نب
 || ( ہیٹ نا هالو عاملا نینموااربما یلعو عالبلا كيلعو طلا ۱
 ۳ |یکیدشا هرکصادر Ki مدردشرپ ۱ هر هولخ ی ید زوس كس ورد لوا نب | :

 ج ا ةا سم ا ممم عمم ا ج ا سر 9

 € ییلطم 7
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 ۱ مش ۳ و كل دنا میلیت ر دن ید اطاق € E ام 5

 نامر 9 کا حاج الوسم كنا تردحا نرصض> هک ردلکد قال س

 علبم لر دت | اکایدعا لوبق رايو ملا ورد یرو نم عاب تا

 ۱ )شم تست —
۷ 

 شد ورد ن س رکا لود نوڪ ريدر و نوحو لدتا نوڪ یزو نع :

 نسردا د الر احیعا جر یھلا هکعدب کا ت تاحان ۳ ههک ن نود ید. أ

 لواو ردرالکد قبال هراس لوا رلنا هک نس راک دابع رادرس یرلناو

 || ناه-اقناو راو هکمدتشدا زاوآر ندفتاه ءاکان ردقئاویسب رب ندهلج |

 یداناص*امطرغمنب ندل قسوب سا هلوافرطرپ كههبش كن-ات تبا

 | لوا یب یلاعت قح هکنوجا هنارکش لوا نکیدیا قدصت هیارغف ینتاق

 یدعا لی هدئناب تن ورد

 رول واناح ییفالخ كمع رو دو لصفلاوبا هللا لع لکو د و

 تعب ۳۳۹ وی رج هکر لد اید تلود نایعایضعب هدننوک یافو كما و

 قایق زامن هدندرآ هک مسنم زالوا یدتنا رت ن فیصو ندارزو راد
 دی هلج زوسود زس هدا هفیلخ یلفطرب نایلوا غلاب هنس هب رم قلوا زیاج
 راشخا یعصتع ن رفهج هتفالخ هرکصادنروشم تون ر وک ل وق

 دننیفکنو ره كئاو هرکصادک دیک یتفالخ نعلخ رفعح رلیدشا
 یردا ۳ الا رع ند یر زو هداتفالخ ءا د ہم لک وتعو رای دل وا لوس

 دنرک و یدردلاق ندانروا نوهکءدشا تئاهار هب ونک او دائر

 ۳ اس واک لها 0 یدلناناف رفلکوتم هدنس هنس شد زوئواز ورکنا

 كرلناو ید-یغو مدعم ندنا ےسروب و ربدک ابع بوالعاب راز تمد

 لاسعا ی دو وار مه رلیدتنا ثادحا تمالعرب یخد ی راتروع
 ی راعم كرلنا ات یدر وي دو رای دعا مادا هداعر ند هبناود

 هرهثنس«یرالغوا چ وا اتیدروب لکوتع هدهنسلواو رلی دعا رارب هیمز

 زاویخد یرالغوا یکیاو رلیدنبا تهی قلخ بیا ىلع هد وعو ۰ معو
 یدهرونک هیاس> میش یرانایدیا رارید قفوم هل ر و نهم هان رب هکیدیا

 یرلتفالخ نامز كل رمعمو رمت هکیدنا هن رزوا كنایهلا تدارا اما

 رز رم ر لب هڪ د | يم و یدعٌ“ر 1 ه,ص» لوا دب وهو یدءروس قوح

 ۲ شدعا رارق هاست وه شم اطلس تموکح تواوان کم ,دتفالخ

EN 6 جت 
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 هدنادخز 4 ۲ یو + روم شمع ارادخ تسااد+ دنژ رو (تش (

 هکر درلهرونک هدتاور هد د راه مکح و ءاشسااو هللا لده تن ید

 یدک هرب هب 2 نوا ندنزهب رف ناورمق هدنمایا قطا كاکو 2۰

 صال هسع ۲ مجید یرغ ی یا قرف ندئسلاها راهب رف لواو

 || یرانایمود كرابد لوا رلیدلک هن رهش ناورمق تعاج لواو یدلوا
 رلید د رک هریک هرع راهش رم یا توصعمرس رلب دتیا تویموق هرهش

 راب داوا نکاس هدر هناخ لوا ر هراصب لواو یدروبدا ا لازم جاقر

 قرف زویکیا هک ر داوا یخ د یسی رب ندنداوح نالوا عقاو هدننامز كناو
 صن كن رلتراع تکلغ لوا ب واوا هل زر هدن۶ءاد هدنس هنس یکیا

 ادتبا هل لزوب ی دّسوک زوب هثداحوب ید هدنرلتالو نعو رواشیئو

 رلیدعیچ هرمنط لخ كلوب رق لوا بودبا روهظ ندهب رقرب مان سموق
 (هدایعا ذجراب رفواو لجا هللا) هک رلیدنشیادنلب زاوآرب ندنفرطنا او
 ندهغرذ هدتالو ىع هک رد و دیس ر تكرداوح لوا یحا رد

 اوفا سات اهدا ) ه دعا دا رف بولو هنجاغا امرخر سوفرب و

 یدحوا بویاب وس لص ناسایتالکوب تب ون ق رقو ( هللا هللا هللا هللا

 یرطان كت الو لواو یدتا ادای کو هر ؟ قرق بواک هث . نوک یسلر |

 1 هتفالطا راد بودا رطح هلتداهش كر ها ن زول شب یه.ّصقو

 ادعا تیاور لالا یان دیس رپ ئداوح لواو یدردنوک

 كنا نوح بودا تافو صع“ دنر كن ز هب رق ناتسزوحو زاوها ۱

 یدتا هاا یزوح بواوا لزا" هیارا لوا شوقر رلددردااق ی هزانج
 یبارغ رغو و یی اراب یرل هاوارمطاح دنس هان > كناو قیم و لاما یادخ

 EN .ءوب و ردشع | لق ندعس اھ بن > ن دج ہد ھلن راک

 زونوا زویکیا ندنرهو ( هخم ران یف ی عا چلا بح نب كلذ عج رگ ذ د) |ا
 بصنم بواوایلاع یس هب رم كناقاخن حف هداناتلکوتم هدنس هنس یتلا |ا

 ناسارهندنرشو راو دیعاندنرمخ نا قلخ هک یداوا ض و۶ اکا هلیلح

 كنادهشیهدن او كح ماما ۳ یدروب لو هدلا سوب و یدیارلاکد

 را دلیق ناسکب لکاخ نا ناو بوت 3 بارخ ن ررمق

  % TEEرباو <
۳۳۳ 



ET ۱هگلد راب كس ها عامهندنراب ز واخ زرق كن رالغواو كملع  

 رای دردتا تعارز هدنرزوا یرربق كخ رلتاراب و كن رردارب و كس>

 زوئوا زویکیاو رلیدنک كولفمو لولم تباق هدنمانا یفالخ كنا رلب واعو |ا

 را یک یرادماعع هدح المات هکر دلا غیاکت هتمذ لها لک وت دنس هنسید |

 را هیلوا راوس هر یرمغ ندرطاقو راج |[

 + یاناطق ضهبو ند داوا لونة ك اکو نم

 دک ر والوا ,کحذ لقفل كن هقرفتم #۴

 یر ند هلج لوا ردرلذعا ناب رلدس حاقرب هدنلتف كاکوتء ربخروء

 ىناراععو عايض ندملا فکر ن فرصوندنراب رم ودنک لکوتم هکر دوا

 لغوایکیدتاد هع لو هکر دوب دیر ویدری و هناقاخن ج بولا

 هکلب نسلک د رمه سم نس هند ارد بودیا ادا هداب ر هرصمتس# ۱

 یهزادنادح ددوي نوح و نسر =X راظ#ا ھوم ےب قیسع) نس رظدم

 بولوا رطاخ هدرژآ هلتعاجرب ندک ارتا ءا ما مصتتسم یدت ا زواجت
 ردا یزنعع اودا نالوا ندنعامدن كاک وتم راد دا یس هنلتف كنا تق ا

 یسهرکاذم جلف, دمالک ءاثئا دبا هدنسلح كاکوتم هیاراءدن راس نوکر

 كن ه- عآ نالفهدرصب نینمولاریمایایدتایسب رب ندرارمماحیدناوا ||
 لکوتم ردقود یریظاو لیدع هدلاع نسههلابم هکر دراو یملق یدنه |

 بواانوئاص ندنیحاصیعلق لوا بوزان هءان هالماع هرصب لال ایف
 ندنفلخ ن ی و هکر دلک همان ندنسدلاوهرمصد یدید نسهردنوک اکب

 لیصح یجللوا لکوتم شمروآوک هن راد نی بولانوتاص هه رب
 هرکصن نوک جاقرب ردبا یرتصلاوبا یدردنوک قالوا هنع نوا |

 نیئمولاریما اب یدتا بوک هسا هلل رب هدنلا هاد عن ې ندنسارزو

 رل شمر دلوک ب ولا همه رد كيب ح وا ندنبح>ا ص یملق یدنهنال وا ك ولطم

 2 بو روم لکوت+ یدوق هدنکوا یف لوا بوید ردوب هتشبا |
 بودا لاخدا هتفالغ ھه: یدتا رظن بوکح ندنفالغ یعلق بواوا

 نی حڅ یداوا نوک یسنریا نوجو یدوف هنتلا كطاسب ینیدروطوا
 لر یحاص لات و تدعترت یدا اکا هدقدراو هکع وا لا ناقاح

 هدساحمن هکعادام بودنا تظفاح یب عسر و اکا یعقوب ہک هساوا

 مان رغاب ندنراءالع لر هدنساشا زوسوب هسعا تقفرافم ندن هثذاوا
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 ۱ ع دو ام ای دانا حج ELL الغر

 ۱ هرزوآ ارد ا 0ا 1 لوا دەلو ير دوبشا #4 1

 | نارفا یتسهبرم REE كناویدرویب ی

 یلکوتمالا یدهرقیح ندنفالغیصاکلوا رغاب و یدلماهدا ز ندنلاثءاو

 || هک هجک لوا ردا یرفصلاوبا یدرتیچ تقو یکیدستا لتق هلصل لوا
 | كولم مالك قایسو یدیدهروطوا هد داع هلام دل رابد2 | لتف یلکوت»

 | تفص لوا لکوت* یدیا هدرانالوا فورعم هللا ریجو ریکت ند هیضام
 دهبحو یدنوط هاج هلق ییزو بودا تمذ ءارا ندهدیدنسان

eهب زول و هث رب بولا لا هضم در هرکصذ دنا بویق هایهز تن  

 مدنوادخ هک ی کک ره وقر ندن رالوف كابل اهل یادخ ی یدشاویدروس

 ۱ هلو یدعا رد۶ ر ید قاریط یریصعو عج مكا یدنارب ندقاربط :

 لوا ردپا یرتهلاوبا هبءزتوک ربکت بودیا عضاوت کر داوا نالوا قبال |[
 لاف اکب یتاکر ج كاو یدشا روهظ هدمرطاخیایخ كاکوت» هد:فو |

 | یدلشاب هناسغت نغ.وقدلوالوفدم کا ناش هکنوچویداک دن |
 | هداننا لوا مدت ر طا ید ندانڪهوب ن و یدلغا تولک تر هک وتم

 | یبحاصلاجو نس> لاک هک هب راجر ندب راوج نالوا هدننمدخ كلکوت» |[

 ۱ ردراشعد مکتیدبا رارید ید دمای كنا بودا دا م نسکع هةوا

 اک وتم بولک هب راج لوا * روفاک ینز مان د-نهنسکعر (عارصم)

 بویک یبهماجلوا لکون یدرونک بشراچ اب زرپ و هءاج فلکتمرب |
 | یبشراح لوا لکوتم یدلنربب بشراعلوا هدقدوق هتلاعولب وایشراح |[

 یشراحوب هک تبا اکایدتیاویدرب و نیلا كنه راجلوا بوک و بورود |
 ودنک زدیا یهلاوبا نوسنیا نفک اک ینا تقو مکیدلوا نونمهلقاص
 هتناهن یسا كتاود كشك و ب (نوهجار هل اناو هلل انا) مدیا هع دک |

 1 رکش لکو تم یدک نامز بم ر و هتعاس ندهشک ن نوح ردشع“ر 1

 || میس ہلا رایڈکر فن نوا ن ہکآرتا رغاب مدروک ینا «اکات یدراو هیاوخ |
 | صشز ورغابسپ رابدلواهدنکاارپ رلنالواهدساګورل درک ورع ال مکه و ||
 ب وروا جاق هن زوموا عاص كاکوتم رغاب راب دقیج ه رزوارب رسید ||

 لوص ید .a ل وا و اف ملت لد هن جهش سوب
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 | م ,دلاح EE sa جلفر هب زوموا |[

 هن رزوا كلک وتم بواک ود کرک قلا صاکب ءرکصندنس ناقاخنا |
 او رد ر داوا جد ی راکر یداوا هدنددص ت)۱۶ نوشود |

 كنسکبا ها و نوکر راب دوق هد هش وکر نوراص هطاسدر جد

 ۱۰ EE ییغوا تفالخ صاات یدلاق هرزوا لاحلوا ی رام

 | رب ههیطاد راب هدن سا بارش لک و ههک ردرلثهرونکه داور ) یدتارار 5

 لنالسرایصتر ںوروت کی السرا هک بدر روم یدرواواهاک یدردا |ا

 ۰ ی درو هد وق صدر یار یدر روب هاکو یدزارانا هایک وا |

 : واوط هل رفعهداهوارمک او یدرارد هام هک اب رت بوقوص یانالع

 | . دنکارپ هدسلحملوا رار واج لوا یدررربق هداج بودرونک ی سدرب ||
 | ارجو نوچ هلاو-اوب هسيکو یدرارواوا ش>وتم سلح لها بولوا 8
 هک" هل ورغاب هلغلوا یتداف هدراب فداطاهلوةموب كاکوتهویدرا مهد |

 یعضوو رلءدن « دنرلق دلوا لخاد هساح هلا راجا کالا ناکرت نالوا |ا

 یحاقر بودا نطرد دعوت هدرا فراطا ناکیلوا هل سما كاکو:ء جد 1

 | تاکیدتا هلتالیب و هلئالسرا نیم ولا ریا یا هکرلب دا بودیادا رو |[
 | یدتا لکوتم دلشابهئس هفرطا ريشم هدلاح يکيدعت هکیمرغ راهفطا |
 : رلبدتنا هام یهو :«ندعامایزوسوزون هو بولدردزو سه زوش وب ۱

 ۲ زوعطو یازوفطو لي ترد نوا هداوو یدوعسم یفالخ نامزكنا |[

 شیاسااءاعر هدنتهالخنامز كنا ویدبا لبب قرق یرع تدعو یدبانوک |
 1 ندهذءالع ۵ دابا ما هدودلوا هدیلحا دتا راد دیا هدن>ار باوخو

 | هدنسلح كاا رک اورهل وا « رزوا قرص دیلقن قلخ یویغا هثحابم |

 اا یدباه رزوا لادتعا هدف روج رخ و یدروگلب وسرزوس "آل ره |

 ۱ هک رووا نایبورک ذ ییفالخ كلك و هللاي رص سه

 هیوریشوکرلیدتنالتق ه دعضورب رلک رت هلینذا لرمصاتسف ییضوا یلکوتم

 لک و مو یدررب د 4 روجام هلو او یدیشع التف هدعطوء لوا ی ردپ

 رصد وی داراز ده رفعحهرصق لواتودنااش مهر هدعضوملوا

 یدانا ثء اقا ہد رصف لوا نوک ید 3 رکصا د.دداوا لوتهم یرد |

 رلیدت ابا رخ بوة یرصقلوایدعا رعابوج وک ہر رخآ ه رکصادنا

 حاقر هدنا هکم دروک ط اسد رب ه دن ق هل رها سەردا لهس ند



 ه دشدناج عاص كرلتروص لواو یدیا شا زاب رارطسیسراف حاقر وراتروص

 ندیسراف طوطخلواویدرلپ وز وسا. وک هکهدروک یتروصهاشدابرب |

 هکر دینروص كن ه ورمش ن دیا لت یزب ورپ یمابابتروص لوا هکیدلوا مولعه |[
 هدندناج لوص كراتروص لواو ی دم هدیا قلهاشداپ هدا زند |

 هکر ددا یتروص كناو رم نبال لا دبعن دی زب نددالتف نع تروص نالوا

 یدهروس تّطاس هداب زنددآ قلا ه رکصن دئاتف ی دیلو 2 یجدلوا

 هاو ادت ین طاس ج د لراس هکفدت اب واوا عجله ندهیصف و |

 فیصومدننارب ر هکر یاق و ن فیصو دخ ط اسب وہ ورکر ک |[
 راب دخالت هدنرزوا كنا یلکوتم هک ردط اسب لوا طا س كکیدیدیدتا |

 را دقا هشنآ یطاسب لواات رلددر ویب فیصوو یاقو ہ رکصندنا ا
 هاقوب بصطن دجا ندارزویدلوب ماکعسا یفالخ كرمصناسمو |

 ةفیلخ دی ومدوخاب و تعع هد رب بولوا نوق مصاتسه یدتا رر راشو

 یکیا لوا هکردلوا تحل ص یدعار موق خاص یزع رندزر هسرواوا
 هل روض > رمصتسه ساب هدوا یس هن رل طوال زرع ندکلدهع لو كرل دص

 ییاهولادبع كولغوا یدنک بودیا ماش ندنفالخ قی رارداربب ولک ||
 لرم هنس نده و هک دنجرهو راودتا حاطاو مارا ود لو دهعىلو |

 ها هات ید ردنوک تعاجرب یدعا هدنافاما یدا یماضر یالخ

 دعا دل ومیدا فکر علخ هرلنانوح راد روتک هنب روح یدب وه |

 لک < | ته صا هنشادنرق دب وه یدرتسوک عاتماواا رم بواوا یار

 عج هنن وع وزان هعبور هدا لواو ید نسوکاضر هدلح د لوا: |آ

 بو دوا ناود سەل نوک یهاراردبادب ود رلددزاب دهاش یرثک

 دعا" ردیلک درس هقیئووب یدعا بودا راضحا هنساحم جد یر
 ندتو الخ ی رعدنک و ردرشمزا هلنعرو عوط ف هعیدو ول رب ردهرب 0

 ررکلاو داوا تا یارمعا دنس ل دا هرو رد نشعا علخ

 ی دتا یصتسم ه رک ص دا ید-ابا یارمعا هنعاخ ی دنک ه روا ۱

 , د:ءہط قلوا عاص جنب وہب مرللغوا ےب ہک زکلوا هدناک لوا مراشادنرقیا |

 ن ه رک صدد هک هللاو چ نوسلوا هول مرالغوا هرکصادت بواوا 3

 ه رکصذ دنا ر دکر کی ندةلوا هفیلخ ماعایب قلوا هفیلخ مرلشادنرق

 فاك ی یکعلخ ل زساکب تعاج وشا یدبا یوددا تراشاهناکرت
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 یرادت هک هشپ ریاررضر هزس هک ردله>۱ مشا تفلاسح رایدتنا

 ۱ 99 رک بول وا ن اب كناو بولیق واطر و ياا ۰ نک

 دک 3 ۳ نانو ضد و ننافو لرے سم دو

 اوف رل دتا رلیصم»د ردشلروک رلتاور حاقر هدننو» باس ]رب هه

 لوقجاقر هدناب ويو راب د د یدو اتو ندنتلع ماس رم رل يضع و ندنض ره

 بیصط | ن دج ا مرد یدتا هک ردلقت ن داسو ند څن دج ارد راو ځد

 مادخ كل هفیلخ نوکرب یداواثداحتدور رهدنارایدیایبءاعلریز و

 یینص2کاکااب كنس بصل ان دا یعب رب زویدتایس رب ندنرلصاخ

 زب دنا هرداصم هلوطعلامیب زدات یدتا ماویدرب وهي هب نالف
 مدتنا ر رفناکای دهداوتروصو و مدراو دن اف رد بو دیشدایزوسوو ی

 یدراو هب هبقا عبوموت نب رازوک هظطرب بودیاع امسا یربخ یمردپ
 هر وش ۵ دوش وایدما و یدناب وا ندو وانولوا كانحرف هرکصا دنا

 دادعب 9 الخ یدتا بوروط ° دوص وم وشر زو بصح انا هکهدروک

 مدعم تعاسر ن ر دب یا مدت ا نا ا du اوا توو مه رکصذدنوک جوا

 ۾ لر )و ىع یادیالوغشم دغعل وا ناک وچو ی وک مدیا هداف لرے اخه

 باخ ییاشنم كن هعقاو كکیدروکوب ابا وب یسهناشن توم مه
 ندء اعط زونه قدلوا لوذشمهکع م اعط ه رکصذدنا ردیلپ وا رقص

 ه دهفالطا رادیرب زو NE کر ندنامعا هک دوشم هہکج لا

 نيم یلارما هکیدرب و باوج ۰ دیگیدتا لا یاسو مدروک رد س

 كن هناخ هدف دعیح ی یک سا رکصا دقداش وا ناکوح وبوط

 ندىشک لوا رود هن وط هعسا شمهک قوفص یدعس یدشمود واهدنرک داب

 بوط نیلم ولارممااب مدشا بوراو هاو كن هقیلخ مدنشبا یزوسوبن

 | بوعیج هلا رج ن دیاجنو نیم شم روب راشخا ماج هرکصندعت ناکوجو

 رداک د ع شلو اعف مه اوتدورب راز ؟نوامه ند نداوهز مش. "اب هدرک دان

 ا هک نودار زمرقدوق ندنو وم دچااب یدتا رهذتسهلر ؟ كماكج زا

 یناکدنز لیب شب ی رک: نس ی دعا اب ص” رر هکم دروک شودرپ
 ا لونع«یرد رص: ٤ھ راد NT ندع راو باعا ردکرک كنا

 وشو د هدو > یجدرلنایدشاوارمغتعو ناد 5 هر ندکاارت 2 رئصت دوداوا

 || ییصتتسم 4ارتشدنوا هزجد ماج رادتا هتف ا ییاء>رب



 و

 هک اردپا) هلنادبع لاو یدچ وک نداد هلبس لواو یدلیا نصف
 لعترضح یدیاتارها رک و یدیا یشک لقاعو روبصر رصتسم |
 هکر لب واعو یدر وندا هل هراز یرادق رم كنسح ماماو ی

 فاصاا ةع رطنوجو یدلیف نعایرلنارلب د الات ه شد دنا ن داک وتم یساباب :

 كناباعر هلرب هلتطاغ و تدشنالوازوک یه « دنهدطیدلوا تالاسهفاصتاو |[

 ی ن ییعوا رلد دیآ دما ماعو صاخو یدلوا ی وللا لومعم :

 یاس ےس هدنن رد كسع را یدتا هکر ردبا لش ندیلهاا |

 م تدافد هلا نوناص یی هعر نم لوا: و ی دیاراو یسهعررب |[

 NEE ق دع رئم لواو ید عو عر دق هادا نشك انکل یدناراو

 سەناسم مدراو هد او لس نم دلا میدلوا نور ندیندعلا

 ی دتا لاوس ندا الم بیس بودیا هدهاشم لالمرا هدمه رشب ےب

 رهتتسم مدتنالسوت هیهناهب ر بودیا ناهن ندا یب هعقاو تروص ن |[
 لوا هکب درویب لاوس مدعامالعااک |یلاحتیفیک تیقاعبورپ و نیم اکب |

 هن لس ی دن | لوا ردمشرد ك حوامدش ان ردرا دعء یساهبكا هعر رم ِ

 زوسیرمغندباب وب یصختسهراور ۸ رد كيب یکب ام دت ان راو كمر درد

 رطدحاقر بوينسإا فو نوادو یدایو لوم هر هنس رخ ارب نب نور وس :

 ییکیدلب وس اا یدحا وس هک حاقرب کاو یدر_ و دهدا رو یدزاب 3

 یدبا لوغشم هتحاصم لعب رصاتسم یدنک بوقیچ مداخ لوامدلتب |
 كس رارد ییعاا ىدا بوع) اف هغانا س ےس هدک دلکورک مداخ ٤

 مدلک هی زج نورعو لوام ںوقااف یخدنن تیک هکل زم راونذ اکس |[
 هل مو تیانعر اکب هکیداذوا رداو رم هل مدتنا ۵۶ د: کک کک 1

 یدتا توعیح وشر اق ماده مدشربا هنس وق كعارس نوح ۴

 رد, یلع وبا یدروتک مهرد كسب یرکب بولک یداخ كنم وا ریما |
 مدم هدا اسما یعدننک _هکیدلوا بلاغ اکب ر ورمسو حرف ردتلوا |ا

 یتعاسهب كندعرم بو دا راضحا ییبحاص هعریم لوا ناو ۱

 الصا مدراو هاتمدخ مصنتسم نوک یسلرزا نوجو مدسعا ماست

 ها وا TE ج لواو یدک | ین:دآ كنهعر رم لوا

 لراس ر دیا یدوهسم یدعا ن اما اک ن د تھکن ناسا لوا ۵

 هدنس هناخ و کلبا نمد 2 ی هکم هدنمابا یتفالخ |
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 هدک دشرپا یوم كن سلاو EE طوول ا بارش بوح مجج

 بور او صحت لوا هدو درا هح نوروس ند هک« رش ید لوا |ا

 هرزوا قیاس لاوتم هنو یدلبا ادبنکسم هدنا بودا نطوت هد

 لوفسشم هکمحا بارش بودا عج یراتروعو یررا مرجان هنس هناخ |)

 اا هلوقعوب كصخدو هنسلاو هکم تعاجرب ندن_بلاها هکم یدلوا |[
 ۲ تودا راض>ا E یخ لوا لاو هدنرلک دا | مالعا ی عاش

 اآ ندم رکم تاب : راوج نوڪ ا E تاک رح > هلوءهو سن ىدا ۱

 هدا فو قسد لو | هش هدهارح رەش نس ہدلا ےک ریش مدرامرح بوروس |

 زرلب وس نالي تعاج وب هکیدرب و باوج ص لوا نسشعا لوغشم

 شیارب ریما یا رلبدتا تعاج لوا رردیا توادعو دت> کن ارز

 یدستایاوهلوا نشورو رهاظ اکس نعذک و قدص مز ات هک هدا

 | تودنا مج ن رلکشا یارک رایدتا رلنا ردک رک "رک ها شبا ھت

 ۱ سس ررراو هل مع كمعشو و رغوط رلکشا لوارکآ ر رز ویلاص

 رظوط ررخ لوا رکاو نوسسلبا بدان یا بودبا قیدسصت یز ریما
 م هلوا شلوآ ناد دک  هبسدا رار دیک, 2 بومراو هازم كنو و

 رلید-2 | کد ی یدروب بو روک لوعع» یزوس و هکهرپ ها

 | كصنخ لوا ورغوط رلکرم لوا رایدرپ ویلاص ینیرابک ره یجارک ین
 یدتا لاو ہد راک دا ضرع هب لاو یی هی صفو موقوب را. .دراو هل ریه

 یدروب ۵ رکصادناا و و ید وا حفل ر نه هه تشو كش یدعس

 یدتا صقت لوا را هروا هئابزات ب و دیا ناب رع یه لوا ات

 یدتبا یلاو نیسبردیا بید ان هلا لاب زاتبرمض ها ریمالا هل ےل صا
 ك٤ا بيدآت هلا هلا زات برض ىب ى دا صع لوا مزدا تلا

 بواوا بند زوسوبیلاو رولوا ماندب هدنګا قلخریمااما ر دلهس مما
 1 وف هکم کرار د قلخ كب رع دالب یدشا صخ لوا نوعت ىدا

 "رجاع ن دتا لا رج لوا بو دنا یوعد مرج هش رزوا كاع

 | ی رلت داهش كرلک مع یک کم نک ءا ردا نیع هلع اعدم هدنرلق داوا

 | کرکیکح لا ندصعو یدعا 7 ک هکم یلاو رد ىدا لوڈ

 یر# ت ده كلرهتتس رد ةو هداف ها هرس ندضرعت اک و

 یدیا یآ قلا یفالخ تدعو لی شب یک

 ۱۰ 6 مار ۶



 چ ان تا رج نت تا سست نکس یاب تن

fos ¥ 
 5 نت تم ست

 € رولوا نایب یتفالخ كوصت**نب دمجش ندا سابعل او ناب نیعنسم ۶
 ند رشم ییغوا كلکوت ملر ءا رھا ید اتافو سانس نوح

 ۱ یرلفو>

 هرکصاد هرشک تارا بودیا حورخ هددفوک یولع رع ن یی

 هک د یتعارب ندراب ولع هرکصت درو تنای و یدلوا لوتعم

 تقالخ هدا: ربط یدبا دز ن نسح یماو قطایا یاد یا

 تموکح هنس یکباو یداوا یوتسم هراتالو لوا بودیا روهظ هل اط

 یدلوا 2ا تاع یشادنرف توا تافو هرکصفدک دثا
 كندن اماس لمعء ها تب اص بو دیاقاهاشداب هدراتالو لوالم رس نواو

 | نادنرعدو ىداوا لوتقم دلا كلو راه نا د هلی وقت

 نالوا یلناق كاکوتم ندکارتا ءا رها نیمتسم دنس سرب للا زویکیا

 بواوا رطاخ هدیجر ندنیهتسم كارلا ارا راس هلکعا لتقف یرغاب
 هراس هل ترو رم تقو یاضتعم نیعتسم رل دتا نامصع راهطا

 ۲ تواک هن رهش ها رت ۶! ما یدنک هدادذد ب وةلا ند رهش

 نیەت سه رایدتبا تعیب همع» بو راقیح ن دساإح یدی وهو یازنعم
 لوغشم هنعج رکشا نواوا نصح هددادفب هدک دا عاما یربخوب

 كل دا در هللا رک شا ردععرب قوم د وا ید موم نددرطو یدلوا

 لو دا ااو كل دادغر تواک دیس وا یدردوک هنس هرمصا

 تاعفص كيعتسم هلفاوا مقاو تایراسح هدننیامقب رف یکیا هدک با

 یامظءویداوا حالو رهاظرقفو زج راسکناو فءضراثآ هدنراکزور
 یهارب ره ندهالا د.ع ندعو فیصوو ریه ص ءو وب ندتاود ناکرا ۰

 هدنعلخ كایعتسء نوحما یرلفدلوا رطاخ هدیحشر ندنیمتسم هل رقترر

 هک راد تاو رای در دنوک رالوسر نه ب واوا تهویو لدکی
 كرت هتیعتسم كدیا نعآ غب رد ندزپ یصام نالوا رمهاوخد رکا

 كرلتا هدک دشرا هراء رج > وب مہا توب E بوز دستا نو ال

 رروک ذمیدردنوک هرلنا بوزاه.اتدهع هلغلوا ن رق لوب یرلوسم

 ھا رم کال مس ن نس> یا تو دیاملخ ندستف الح یی س جد

 | یتیعتسع رتعم هرکصذدنوک حاقرپ رل یدوف رللکوم ھن رزواو رایدتا لسا

 هب ه صام هج وم نامرف دادی اما یبدما توعد هره ماس

 ردو ¥
RST 
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 مدیا دنس هو كەتسە هدر لوای ردا مداح تا شب رل دردن وک

 یدل روک ولنآ ند موشرات كد شرا هوض ود یرلکدید لوطا نوح 1

 یرلا وشد و سم ر كتعاج ول هک لتف رظل كهاشیا ی دت | نعت ا

 نوچ ردا كهاش رواک هک الف ین هاا بحاح جو ےس رکا ردعک

 لاو سس مدروک هدننایم كرلنا یجاح دیعس مدتارظن هتعاج لوا ۱

 مراکزور ےن £: (نوحارهااناو هلل ا ۱ یدتا نيد رد لوس ناکوب

 یدردن | هنیهژ ند هفت ین ےھت یدک ۵ ني نوو ید شرا هتاهن

 ندند یتشاب بورا هرژوا یساع هر کر ۹ یدروایشاب هلا هناب زا و

 ی دا ی از وعطو لب ۳ وا یطاس نامژ غ یه یدلا اد

 هاشداپرب نیعس# و یدا له شد زولوا هد-تاوررپ اڪ تدع و

 یدا ماع هل یرل اذ اورابخا كز هیضام نو رقو هلاس ما هکیدیا

 دڳ رووا نایبورکذ یفالخ كکونمن رفهج ن د هلی زرع

 عاقجا هتفالخ نعم قلخ یداوا لورعم ندتفالخ نيعتسم نوج |[

 كنيعتسم هدقدلوا لکم” هدتفالخ دنس عه سد رلبدتا قاعغاو :

 هلن ره هیماس ند دادن لاری ن دجا ندا عیب یس هدنعاخ :

 هللادبع ن دم هل بحوم یس دعو غراما داده و یدت ارزو بورو" ۵ ۱

 فیصو ندرلذدبا عیلب یس هدف رخ كن دنک و یدرب و هرهاط نا

 هرلیدک هدنس هل اقم یرلیعس ںولوا رانک اس هددادهد خداقو و |8

 كرلنا ند هفالخا راد نکیا ررظتتم هن روهظ كبصانم نالوا دوءوء |

 نامرف ههالا د.ع و نالوا دادغب ىلاو هدا يعطق كن راهفولع |

 یدی- دعا رمخأت بوم روک باوص قید كنامرفلوا ذج یدلک |

 وید نس هردنوک هعاق بوسک ییسشاب رویم هرکصادنوک جاقرپو |
 هیئارسا ن د-حا نالوا مظعار زو د-# یداک یخد ن امرفر |

 نولصمو لوععع ىرلّعلوا لس كرلاو ىدا بود دنوک توکم

 دائسع كرانا ب ولوا مهوتهو سوپأم كر ءارما راس ارب زا ر د-اکد ||

 ندادوسوپ یتب و هک ردلوا ا رواوا یدٌّوم هن رانا يص ءو |
 ندنراناق كراتا تع هلیبمس كهللادبعن دح مالا ذیقاع نس هروك |

 قولو فیصو رلي دعا هزنعم ب و دا حاخاو مارا ظرف یدک 1

 هک زاید ر ر ردرلشلوا زء رادرس مز نامز كتو رد رارادکما كارا )
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Êاأ رد-ةلوأ هدا لوا تم "سس هدا ماددا هد هیلاع بصانء بوروتک  
 0021 لرد ی لوا تبقاص بویلواذیقم ید شا للعت |

 ةيفخو نوتکم هد یسالاو دادسهب و یدردوک نامرف دن رللک

 هد داد-#) ت ویم و5 دکلک هب هماس یرلنا هکید ر دنوک ریسخ

 || «ریسرکأوا فقوتم هدنوب لر هرانا تبون جاقرپ د نس هبوئیلا |
 ۱ ن وجو رلیداوا هناور بوعا تر ی در وک هد را |

 | رای داوا قرشم هل س وسد ف را توش ر ,ا هتفالسخ فوم

 ا نیعتسم هلبای رلم امتها تاک ارا ۰۱ مهارت اسو كنلو د ناک را |
 زا دل رتعویدلیق ررقمو انا هرایدشک هن یرلیصتم یراةدنوط هدننامز |

 ۱ هک ادص3 هود یه هکر داوا ید یسرب ندنس هدب دست تاکرح

 لک 2 هس ورا دک دتا هظلعم ناعاو قیاوءو دوهع ردوو

 ژ ۱ روم و٥ لاعقاخ هکی دبا لوا ید یسل رب و یدسا

 | هه رخ بولا نددی و٥ یلاوما لوا یدرارردنوک رهیدهو را دف
 | ی دردنوک هنادنز توئوط قفوم یسادنرفو ید وه هرکصا دادو

 هدنررضح اههفوالع نورافیح ندنادنز یدب وم نوکر هداتئاو و |
 یدردنوک هزادنز هن هرکصذدک دردتا ملخ ندکلدهع یو ی ودك 1

 هدي ومو علخ ندنفالخ ېب ودنک یشان ندنرلاضر مدع هلاوح اوب كناکرتو |
 كنەراعب لوا ات یدشا صا هدفداوایعوعس* ل ٴرتعم یر انا

 || وص ۵, رزواو رل د موك هراق بویلغب ینی راق لاو یی رالا لد وم ییعب |[
 | اله نوک وط یندا یدود لا ند رش ناج هدارهش لوا ا :

 ,a دعا نور دیک لروکر وسو سابل اکا ,رکصت دنایداوا

 هبرسعب ققوموید:د یدنا تافو برشا را ییبط لجا هعهادن قو :

 دعم ات یدلاق هدنادنز رلنامز هجن قفومو یدلیا سوبع بوردنوک |[
 ا لاوحاو و یدردنوک نامرف هتقالطا کا تولوا هفلخ |
 یدلوایاله بحو. |

 ٩ «اقوب نالوا فورعم هلیءان ییارشو كفيصو #۶
 ډک رووا ناس ی 0 ل وتقم رب فص #۴

 اعوغ لها نالوا یلوتسم هکلاع نوکر هک رد روطسم هد تک ضع!
 ۱ سس ۳ تن 8 8 5

 € راد $
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 2 هرستطایسو فد. صو وا و رابدنسوک بوش وروشیولک هئسوق هال اواد

 INE قابا ترد رابدتا زلتا رای دا لاو س ن دبالس كاغوغوب نوهیج :

 لام هد ه ر رخ ید ر رک قاربط یدتا فص و زززا ی ههیط و

 تاطخ هرانا اووب ابد وترآ یاغوغ ب وتو ینیصو موق لوا ردقوب
 هس بودا تروشم هدا وب هلا نوا ریما نک لوا هتسهآ هکیدتا |

 ۱ مو لوا رنک ورکر نارا دکھ نتاق هد لح اء” واقوب نا لمروتکربخ

 3 ندنر ۷۱ ا :ا ییص و یس رب ندنرل:سود كف صورلیدروا جز کا هی صو ٠

 : لهاوناکر یداک ورک قوب نوحیدزولو ۲ هئس هر اخ ید: :ک قیصو تواا ۱

 ۲ رارق هل و رد هدنددص هب راګ ها راد دت ۳10 اقول هکر ادد تا نط اغوع :

 1 کرا 3 كل رل ربع هدءب تور دلاق ندایروا قیصو ام دعم هکر لیدر و :

 | نیصو بوراو هنس هناخ كل هسوک ندیک بوروتوک نبصو شپ رهروک
 ندش ییشابهرکصت دلا ورق ق: راو زاب كلا هلداربت ادت او رلبدت راع ج هرمنط

 ییغوا كفیصو ژ هدیا اع یدارس كةصو هک رلد داب دو رلپ دا اد

 : وصح كن روژرالوا اک ۶ تعناع بوروط فراز یاب یاو اص

 یدرب و هنافول یف یلص ھ گلوا 0 رکصا دوف كيصو رو یدلاو هر هنربا

 ٤ اقوا م لس ۵م تردیللا زویکیا ندنرڪ هکر درو طه هدیه ذلا 6 و

 ۱ كن اقود یرلم ال ل وە هدک دنک هنذرط لص و٥ توقا اق ندهیهاس رهش

 | هدنناب هدقدلوا شاف هدنسودرا كناقوب ریخوب راددتا است یتیارمم

 ںورک هر یه سس هکنداید اقود رلد داوا ناشار و قرة ف دا نالوا

 و تولود اهنتیاقود هسک 0 ر٥ دل و هلک هی هریهاس ورک بوک یب وص

 : یغیدتوط یاقوب تورا 3 هتف الخ فو وم ال رخت و یدشا سو جا

 : ورک ؟ دیاو زونک نشا كا نامش كع ویدتا " رود یدر و رح هزم

 : رادر هده اسر هش شاب كنایدروب و یدردیک نعاخ ۵ رکص دک دا

 ۲ تسهثج ساب ماوعو رلد دلبا هدا دقب هل جوه نامر د هرک صد دلا رلیدا

 ٩ ها رلنا ریعم هکر لد دروکر اکر نوحو رلدد ردلا 4 یو کج بوقا ها

 ۱ کا تودن اما اهتیصو نب عاص ردهدند دص ییادعاو انها 2

 ۱ ی رلتاک ناوبدو لبا رسا ن دج-ایرب و وم ادتبا رلددرپ و تد وعل
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 دع نر هدادع و رلد دل وا تهی و لدکی هد ك رام

 ندع اراه طا تفلاخح هزتعءراکرهک راردا) راددتروتک هب هراس يا نا ||

 بودا لق قيصو نب طاصان رایدتنا بلط رانیدكبب ىللا ند تم مدقم |
 هدصوصخ لوا هلغمالوا یدقن كرهه هراتروق ندنلالخا كانایرتعم |
 هکمر و لام ردوا ی یدتا دبد یدابا تەجا رم دهه: یسهدلاو أ

 هلق یلاوما كنو یسانا بودا لتق یزتعم ن وج لک د رداق

 یدقبجیامیواسم هران د كب هرک كييزویچوارهاوجو دقن رایدروتک |ا
 تعیب اکا هکردل,د لا را رلددرونک هه اس یاو ند نوح Akl و ٣

 نی عا لوبق یتفالخ هک د مروک یز نات یدتا قثاو ن دم ل
 هش روطح كد هلا لیده هنهک ر و نهار رک رب یر س |

Eمظد هدک د روک ی ع رار د یدتهم اکا هک قئاون دج  : 

 عم یدتناراسهتساندلاحتروصو یدحوقو یدب وایناویدس | مایقلا

 قلا كراک وب و مدمهل وا رداو هکلک ندنسهدهع كتف الح مما نی یدتبا

 حالصاوقیفوت یکنیام كنس هلءوقوب كسیارلید رکایدتیایدنهم میک د
 یضارهنص موقلواو ردقوب ججایتحاهب هکاصممنب یدتیا اعم عهدیا
 نیسدرانوط اعم ندکتعب نالوا هدمرزوایب ید |ی دته رازاوا

 هاو یدته*سد مدما ارا یکتمد كنس ن هد ماو یدسا زعم

 ا رلیدمرپ و ماعطو بآ اکا بوتلیا ها دنز هنن یم رلاکو«بوا وا یدصتم
 لاله هل یدکح تخر هناشومارق د شوک ندقلربسوصو ندعاحا ات |

 اف نادنزب 3۴ ٽڪ م ناج نیک ن او 5آ (تد ) یدلوا ٤

 کد ھ  دادروآ ناوار و
 لب چ وا یتفالخ تده كارم هرکصذدنعلخ كايعتسم #4 داز یم هک وا

 ادا NE سس و یاس

 یدیالیب ترد یرک یابح ندمو یدیانوآ چ وا ی رکبو یآقلاو :

REL :یدنا سم نب هر یا دنیا  

 كه اولان دج ا وب ها یدتهلا 3

 دک رول وا نایو رد یف الخ #

 ۱ توداراهطا حالصو دهزو حالقو ع رو رر دریا تعیب هر ید هه نوح

 بودنا رکنم یهذو فورع+یماویدلوا کلاس هد رط كل نرعاادء ی رک

q4 

 ر ر لود ترد همان اطال + ۵ 3و یدانا 4 ندارشو ۶ یلخ
۲ 

 اے

 4 ان #
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 ام عفدو ی وعد لصف هدماعم ل وا رد تاذلاب تر ان |

 قیصو نب اصو یدیارولوارمضاح هعءاجو دج »۶ هعجرهو یدردنا |
 ج ورخ هدد الو ناتسرمط هداننالواویدلناتماقا هتخلم و روما ماظتا

 هندبال و یریریگنا ءووب ی یسوعم نوڪ د كثب ولع اا نسح ندا :

 بوئود هرکصتدک دروک یتام#*یییدلوا روم بوراو و ۰
 یربخ یهجول ه نو رط هصاس كلا نوحیدادا هحوت هثف رط لا

 | لوا بوئود هتفرطیر ورک بوردنوکرلب وتکماک |یدشریا هبیدتهم |
 یهفیلخ همان بول-ا یسوم یدشا ما ود تا هظفاحشیدحرس |[

 هل رد س روفایضعد هدناقوا لواو یدلک هراس ويد ن عا كمروک ||
 | ءان اکا یدیشلوا ادب هیلکتوا دع هدنراارا ف صون خاص هلبایسوم

 || توردنوکر اس وساجیسوهیدلبا افتخا اص هدة دڈلقاب هبه رحاسیسوء
 كخاصنواکتعاجرب و رای دابا هن ارم س كاس ومو رلددر وتک هلا یحاص 0

 1 را ,دردزک هدنحارهش نوکید هب همت سو رل,دتا | ل>ح ند دب شاب

 ندنر عمو ASD لو بو اد رلد دانه و

 كن , رل نیر بودا لاح هلا یدنهم راکوت هدنس هنس یت یللا وا

 بودیا عل ندتفالخ یب ید تھ بواوا بلاغ رک .E ةه یر |

 || یرعتدمو یدا نوک ی دب نواو یار نوایفالخ تدم رایدت| لتق
 | لها یولع م "را بحاص هدنمانا یفالخكناو ىدا لس زوةط زوتا

Eكنکلم لوا بولیق عبات هب ود: :ک یرایکنز نالوا یراکولع  

 بواوا لس تدمر یهو “هرات ر كرلناو راد دل و !یلوت 1 . راد وک

 أ نامز دلریعم هرکصت دق داوا قود هرل الو او هلباو رصد

 یدلوا قطع هد تلو د

 3 ر وناوا ناب یرلترمس ضمد كن دهم 3

 | ب ودیا ماعطو سا بلرمسیغت یدلوا هغیلخ یدتهم نوح هک را ردا
 ى , رل یناوا شم وکو ن والا نالوا د وح وه هد هښ زخات ید ر وډ

 | یدر وب و راد سک مهاردو ےناند بود را یتسهلج بورعیح

 | هک یسهلوقم طاس رهو رلیدتاوحمیرلتروصنالوا هرزوا شرفو طاسبات

 || رلیدردلاقنداتروایرلنایدرغوب یعرشتصخر ه۶ءروطوا هن رزوا كنا

 | یج رب یک نالیقو نالسرا یکی دعاربجت زردو سبح كقباس ءافلخو



 هکی دیاوب یرلعهر كنافاخ ناک م دقم ندناو راید رداوا یزروناج |[

 دتس-میدتهم یدار وئاوا فرص مهرد كب رتوا نوکره دن راذعطء |

 هل وس ابادخراب دکیدتا هدو و یکیدتاراطفا ندنموص مدعم نوک حوا

 ردا وهم ,دکناو كس یزاعد كع اص و كم ولظعو ثالد اع ماما هکم دتشسلا

 نوجو توطورمک ندنب نب رش كتعاج نالوا دما تقلا اک یدعا 1

 تفالخ و تمو > مامزبواوال وتعم یدنه» دکیدیا قلعه 6 اییزا تدارا 1

 یدلاق هنر آیس ا كناع دلواهرمک هارد هوو دنناذ؟ فک لرجع

 یسضعب ی داوا الم هضا را ی رک-ثل , دارالوا بووا هج وتم |[

 مررهنع دن یدشاكنج هلیارلیکن ز بودا بالن هنیفس بودا لاغتشا |

 تولوا اد لود دشر ویدشود شل ۳ هنهاک رکشا هاکاننکنا لود :

 ۵ در أ لاوحاو و ی دل و فام ھلان اح هص اس یتع نعناع ن دارا ۱

 ی دلوا هج وتم ه دادفب پواوا یلوت-ص هم قارع ثیان بومی ||
 ۱ هدام وکح ك را وص هةول یدتا لوز وص ود یرلک دد لوفاعر دو 1

4 x. $ 

 ید:هعو ید ردښا هه ردزول نس هول لّطم  دک دّک والد ۲

 رهاوح راب داوب ف ودنص لقمر هدر كن را هر ه رکصت دف دل وا لو

 ةءاجرب و ربجشزرپ_هدنا رایدجا یقودنصلوا نوچ رایدناص ردهسغن |

 تعاسربید:همهدق دلوا رهک هکیدتسا مداخلوا ردااحهن و هکر لو دتا

 ندع وا لو ید هکر داس یدردا تید ا6 هل وا حایص توواط ۱

 4 روئاواناس یفالخ كاکونلا ن رفع> ن دج ا هللا ىلع دم عم
 نالوایرب زو ڭا یدط قاور كتامو کالم یدلوا هقیلح نوح د

 فراوع عاونا کرت حل ٥و قفوءیشادنرفویدنبا رر زو یاقاخن هللادربع

 وص ود یراکدىدالوب رها a رکصادناو یداک هطساو تور دنودز ول

 هتک راد بر>بایسا هرکصذ دفدلوب تج یسیضهب بول وا توقف

 هب رح تالا بیت و رکشا بهجت هن و یدروق هاک رکشا هد هقر بولوا

 لواو یدک هطعاو هلغاوا رفتم ی رکذلو یدناب یهاک رکشا مات

 | حس

 »- ا روطس #
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 4٥ 37 هدامز لواو یاس هاش نا رد وارو ھ

 یراک كجا بحاص تودناروهط یس هتف كيان بتوقع ویدش را

 هجاراتوامغب هدرات الو نالوا نیش هرایدنکر لیکنز سپ یدلوبتوق
 كب وههبقفومنوچ و رلیدتا راقلبارخ عاونا واوا لوغم هلتقورساو
 یاب تولوا لوغسم ۵اس 4 راع يلعا تحاص بواوا عراف ند 6م

 كعءفومو لا بح اص رک !یدلوادنمهب راحو هلن اعم هدي رار ا لیت  تردنوا

 هوا ,EE ید نکشه ی ترم بت ا زاهساک هر رڪ یالس ی رالوتعم ددع

 ناد را ور ندنا نی زا جم كع "را تبحاص صالا دبقاع راردا لح |

 هدقدلاقاهنت سد یدلوا ناش رب یرکشا بودیا تنایخاکا یتامثو

 كن" زاتحاص هرکصادنارلندتلما هتناققفوم بو دنا ادج ند تشان

 ید شع زویکناورایدرد رک هدنوارطا لرھش بو ردنوک هدادغد یا

 د ورلد تان ود ہد هقاصر ینا ںولو ۱ ا تو هددا دعب قوم مكس خوش

 e داسو 9 ی دتا دهع لو ی دص حس هداز ردار ه رکصتریدذک

 5 رمغوهدعماح و دی E ا :هددادف* ھن له

 برود وا 0 در رازاب هک ند رلنژ لاو نيم” و هد وس ظوعو

 مالک لع هک رلیدلا هد و ندرلناو رل هدر و نیک ه راف اكو هیچ لاف

 ja اص و را هيملا یرلب ک ىلەت ھ هب هغوو لدج و

 ا روئاوا نا یناءصصء) و اف فلو دل

 لواو ی دلبا بیر" تفایضر ی دیشم ر ووا هدنراک طش دیک نوکرب
 تویلا تباصا یضرص قاتحاکا بوب قو> یارشو ماعط هدتفایض

 ی دا تافو ٥ أف دععم یدتا یزوج ناو یدک ندض صلوا

 یدال نکس قرفهداوقر نان تدمولع جوا یرکد قفالخنامز

 یدرروچک هل رطو بعت اقو|یدنا شاعم بوخو شایع هفیلخ دمو
 كقفوم تکلعروما تایل رج وتایط ىدا هفیاخیما لودنک نامشو

 یدبا هلبا قبسوم باب را تسلا کا كناویدیا ضوفم هتنب ورویأر
 ی درزتس وک ماما هرجا فانصا برو هغلارآ ساحو امدن بئرتو

 ید زودنوک هلبفیک لوا بود رشي رام ذیذل عاونا م دنطءو

 یدشرا هنأناب یلودمانا ات یدیا رردشرپا هر ههآ

 < ٭ مار #*
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 7 روئوانای ای یو وا ی سس و

 سست س تی تاب سس

 رو« رات الوتواوا اسر ةف یداوایاو راع رادان نوح

 رایدلوا داقنمو عیطماکا لاع قاخدیب وبب رقو ی دلوا نازرارل خرو

 ۳۰۰۸۸۲ رد را روک رنا راو زاب هتفالطارادندب رغو قرشو

 هب هل جداا ص ر هکیدروک هدنس هعقاو هه رب مدقق ندزالوا هغلح

 هو کس وراک یاو یدرولآ هنا یج وای عوج كن وص هلحدتودازوا

 ق هکیدت ا لاوس نددصنعم ص٣ لوا یدرراو ها یلوا وص

 ملاط فان لء ن یدتا لوا نوا یدتا اکا ET نسعءرولب

 هد هسا ضرب و هللا تالدا هع دالواواکب هش رتااکبس تفالخ نوج

 یدژریدیولما اد زند څا هک یسب ر ندنراک اح ناتس ربط هکر دروطسم
 راد كب زونوا هرجاتر ه ددادخب نوععمتلوا مسن هر ولع هنس ره |

 ندناتسربط هناکرزاب نالف هکر دتشادادغب *هنهتبوئر یدیارر هدنوک |

 بصغیاملوا هنهیدلک نونلا كب ردقوش نوع !قملوا تمق هناداس |[
 یدتابودیا نامرف هندادرنسا هو یدتناضرع ہد توه نودیآ

 ۵ دریک مدشراهب ور وک رک ا هر رب هکمدروک هد. ءا ور هک رب

 ` ندور, وک ص و واب ا هکیدلکدع رطاخرابو زامهدنشاب ور وک صدر ر

 مدرب و مالساکابوراورابای دلوا عراف ندزامن نوچ رولوا عنام هکمجک
 لوا جدن یدید هللیب یتیمز هلالبوب و یدرب و لیب ریاکببولا ماس
 مدت نر نسمرولسب میک نیدشااکب مدروالیب حاقر هنيمز بولا یی
 هد دع لیب كد دروا هاممزو مااط یان لعن یدتا لوای زاب

 ٥ دیر ی, دالوا مب هکر دکر کر رول وا هقیلخ رەس ردةلواندک دالوا

 را هیعا رارضاواذیا هعدالوا هکنس هدا تیصو جد هکیدالوا بويعا |[
 هکر درلثمرونک هد اور دک ندورپ وک لوااتیدر و لولاکبهرکصن دنا
 هدنس هزج یدکح رکشاه رزوارلمااحشتبوتجاقر هداتفالخ مانا دضتعم

 دّصتعم هدنس هنس ترد ناسکس زویطا ندن رع*ویدلواروص:مو رفطم

 ره دبا تئل هنایفسیبا نی هیواعم هد هبطخ رخ آب و دبا را هیاطخ هکی دلبد
 برطضء ندا نهو سانماوع هکی داف ون ینابواوا من امیرب زو
 | با كدب واعم كنو-ام تويعا تاغتلاهنن زوس كلا دضنءم ررواوا

 | هعلح یی هتیوکلوا هکنداید يارا ی هدیه یا 0ه ا

 ¥ هروتو 1



 رک ۸۳ ¥

 ین هقیل ی دتا هب یصاعلا بوە نافسود وا ی ر زوهر و ووا

 هب هةیلخ یا فسود وباهلوا ثداح هتفرب هکمراقروفروک ندادوسود |

 1 كنیم ولارمءاو هلوا فقاو هننوع 2 كن هی وصو؛سانماوعر کا هکر دتا ضرع

 ی دتا دض ءھرارواک هتک رح .E ےس هسد دا نالوا ه دنفح هب ر واعم

 | هلاط ییالآ یدتا فسود ویا مر هدا انک لیا ن یرلنلک هتک 2

 ردروطس# د یزرآءو بقاثم كرلنا هد هدب لواهکنس رلید كع اه
 نوحو رردا توعد هثیرلتع ودنک قلسخ بودیا حورخ اکادو |
 بلاط هتعاطا هنعاج لوا هتبلارا دشا يفاصواو ادم كرلنا قیالخ |

 کالم هجر دوا رارلغابهحو رخ تواوا رماد ید رب واع رار واوا ارو

 ی دتشیا یرازوسوب نوج دضتعم رواوا ادیب را لاخ ہ دننطاسو |

 یدم زوتک هل دد رم> نددت یک رع لوا

 دڳ هدضتعءو یرلبهذم رادم كنه-طمارق

 ډچ رودلوانای ورک ذ راربخ ی رکدردنوک # 0

 یزاوعد كرلناو ی دارا روا لالح یامر ۶ ع و وج هطعا و ءتاط |

 زاغ رد هنفالخ كرلفا نیطاشو رودو رد رلادتتم هکنالم هک

 یک انغ سج هوکزو ردئرابع ندفع وط دید روم كم وصعم ماما

 و دامندانز ردکت ارارصا هدموص بور و هماما ی رسسعو |

 لو وان یعرش رهاوط راس سایقلا اذه ییعو ید رار د ردکم اعا اشفا |

 طرق ءط>ر : هدنراروهط ادبه یس یم ل رب ندیراسیر راز هانوچ و یدرردیا ۱
 ت هک كرلتو رل: دد هطما رةبوداقالطا هرلنا ظعل هطا رد 9 شإىدزا

 نارا ا لوا هلا وردروطسم و حو رشم هدح راوتیروهظ 1
 لاهنجاراتو ترا كمالسا لها بودیا عج یب هقناطرب ینابچدیمسوبا |

 هرصب لاو رلیدکچ رکشا هنبرزوا فیط بوقیج ند رح و رلردنازوا
 دضافم ی دابا ضرع هد ضم یو رال كن هیغاط تعا-ج لوا

 ق: رف کا نوح یدروب نییعت هدد كرلتا یرگی ساسع جد

 رادسوک رف یدنوا سابعهر کصا د هلتافم و هر رام تواواقالم هش رب رب 1

 ندسابع كرریسا لوا دیسوپا راپ دلوا کلات لا هدرب دقت فصل هلا
 خو ع یر دازآ یابع هر صد دما ح اقر بودیا لو نسا رمغ
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 یزودن وکه هوجو جفا بودا ع طو ی دهان دع ایح ودنک یدتا رسا نب

 ۱ £: بولکمدآ نددیء- وبا و دنن اتا الدىما لوا مدردشر | هر هک

 یدالبا ها دیعس وبا ب ویدردیک رهعاح هر کاب اکب و ی دراعیح ییعدش

 تانا مدت ا هسی دنا هو لعم هک دنح ره یدتا اکر دیعس ولا سد :

 رده داره كءردنوک راربخ حاقرب هدضتعمو مداوب هدنافرب بن رع هکلتق
 ه راه دعسزامل و هسک ل رک ى کف ی را هدضتءم یرارمخ لوا

 یس كساررد شرا هدضتعم نی رسکعاربیغتو لیدبت یع راریخ مب
 ناه هسیار روپ هنرهریما نوع >ادخ یدتا سابع مب هر ویلاص
 نوکترک تدا هدضتعمیدتا دیعسوا مر هدا ضرعدضتعم هلترابع لوا

 یبوص یزو كنف الو نسر دا یس نصف تاکتمرح و تدهو دنک

 هک شکر ب نب نس رروشود دورط یرلنهد یدک و نسرکو د هراب

 ناجوراومرازاب و رهشهئو مراب زنش هنو مراکو بک ۵ مروروط هدنابا ب
 | یعدنک ندنلذم *: من سو ردعثلوا یضار هتشعشوخان ندنسوفروق

 ۵۶ رزوا مب کی رکشا عومعح ۱ نومععحارخ مدمردشریا ناصعترب

 برو رازدنآ تو راقم دذک ما لس ه رانا ر و هرالوک كهابس ك

 ی ره هدن رک داک ههو شرا مد ورازا وا ردا کم ردشربا ترععم

 ر-ع رات روف ناح ندلا 8 دن و رر> و یرکا كرلناو راردیادع تعتع

 دسغوجر کاور دیسک مکید.دلاح هسیا زارکشا كکجهردنوک هزع رزوا رکا
 رداق هنا ع ود كنس و یر د قب 0 مر هدا رار 3 دنکوا 1 رلدا ادتا

 مردیارارق هد هل>رحر هجک رهو هدلزهرب نوکر ه هدرلنایابب نب راز وا
 اضرفو مرولا ماقتنا بودیا نوذشبش یکی رکشا كنس هعفدلوب تصرفو

 یع زبا ےب د رانا مسیا ریل وب رفظ ہرلنا ندنتهج یرلطاتحاو ظفح

 ثکیدتا باکترا یلک ودوب هک رداوا ضرغ تباغ را رمهروک یع زوط

 رک اردک رک هسلوا لصاح هنر یرمغ ندکسوعانو كن ناص قن ندرسدرد

 كسرولی هردنوک ردعن هس)الدل وب هدنافر ندکهردنوکر گشاهع دزوا

 نس هکجلا ندن كسرولب یتوداواهدض رەت مدعاکب باوصرکاو نسهردنو

 E نام و

 ۱ م



 غاب ندنن امضا یذنک یدنا و ام یا زودی هر وبا نوح ردیا ساع

 افا هدادغ؛ند هفوک ن ها ک هب هقوک بوش ود ىشک رفن نوا

 بواوا ٻج“ ندغيلع اص ےب یدروک ی نب نوح دضعممراو هنتاق دضتعم

 یدااتولخ سعی ولع اضرعهدنواخ یک راریخ مدتنا نی رخ هیدتا

 هک دلوالانعُم> ردعلوادّصتعم مدتسا رب رعت ییرازوس لدیعس وا دن

 دضتعهرکصادبا ردیارفس هب رزوا كلا تاذلادضتعم هکمدسا نظنب
 رکم یدعا یسهرکاذم هطع ارو و و ةا یا لدیعسووا

 قلخ بت واک هن داوس هفوک هقناطرت ندرلنا هکندتخردا هک «دامز لوا

 لوا یدردنوک كنهرسرب هنکنج كتعا-ج لوا سد رروب هدا اوغا

 ۱ دضتعم بوتوط قیر ندن راربتعم كرلتا هرکصتد هلتاقم نوراو كدهرس
 لاوسندیهاذم لوصا كنهطهارق ندنا دضتع نوحیدرودک هلن اق

 ندهنسالوا نسراوهدنافه ندلاّوسوب اکس یدتیا صع" لوا یدلیا

 | ردن هن سد نالوا قاعتم اکب یدعا دضتعم هوا قاعتماکس هک | لاوس

 مارخ هب رامن ع لسو دیلع هلی ا لص یطصم دع یدتا صع لوا

 ا یدعاتفالخ یاوعدنوک لوا نون سابع هدک دتا

 یفالخ صا هدنرع رخآ ب ولوا هفیلخ رع ه رکصندنا بودبا تعلات»

 | نىدا كسا.ع رع هدتفولواو یدلبا هلاوح هب اروش ه رل ےک رفت یا

 كتدالواو كسانع رع نوح هکر داوا نع داف:عا مزب دایکی ریش یدکا

 یدروس دضنعء رد ول قح ج كرل:ا ه دتفالخ سما یدیکا رادآ

 وک یسترا رلددصا ندئاوقرب ینا بورق یب راشد كن ییطرف لواات

 لوارلخرومو رل بدروا ین ول ب وکي راقاىاو بورق ب رالا كا

 لّفع هک رلیدتا لقن تماركر ندناهدنتفو ىلتف كص یطهرف
 2 قادصا مه یا

 ۳ روئلوا رکذ یت ام“ ضعءب كناو یتافو كهلل اب دضنعم . ¥
 یداوابوف دصت aa هدن رخ الاعب و کلعس هم سزوعط ناس کک ۰ کیا ندر

 تدعو نوک زوعط یازوعطولیب زوفط هما وق یدوعسیفالخ تدعو
 یدایشک ی ا اهشوتعاصتر دص: ء٥ ی دیا لزوهطقرف یتایح

 یرلصوص#و یراب رع» یدا راو یتیاهت یب كاسماو یطرةم لاما

 قوصو» هلا حر تاق از ز رلددا هرزوا سارهو فوځ ن دلا اعاد
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 ندنرلع ا اد اراد

 بو ر دزاق ر و وح ر هوب مدآ هساوا رداص ها ی رج رب ندنسل و :

 یدیا رردموک هغربط ینا بوب وق هروقوچ لوا هغاشا یشاب یرح لوا |
 لبا رلباذعنوک انوک ی رلمر ع ضب و ی د ررر و ناج « راصت لوا ات |
 | هناودكناویدرواوا تش حو بج وم یعاعسا د رګ یا هکن دنا رردلوا ٤

 | دقورعم رصف هک راردنا یدیا صا رح هغعا انن و یدناراو یلیم ما |[

 هکر دیشغارو م یرک ذهدلوا رفد ابلاغ یدایا یر ےراغد كب زوب ترد :

 رکا ی دا صد رح دود ناقو یدا

 ۰ ردضا "هره د وص م هل هر دو رحا بهذ دام هلا راشد طا ۰

 | لاعنوا یدیاراو ینید تیاهن یب دکیدیاراو هسهآ رب ندالع هدزءایح ||
 هک هرزوا قوا نیباک میشربا ی مرق كوب كب نب رق كنهسوک ر ندنایعا |

e :ىد ر ویلا هئلغوا یدنک یدا مهرد كم زو ٥ رک زود ى  

 هکندنالکد هدا زیداردفو؛ناه۵ قرف هدننایم كلا علوا هل ادضتهو |[

 لئرتلاعوب ویدلیا ملست لامكلاو ماقلاب باك كسورع لوادضتء» |

 قع هتریصإ باب راویدمررو مشرالئرپ هسورعلواو یدیغو یهشریا |
 نوا تر اکب "هلازاو كنعا قرص مهارد هتراع هکر داکد روتسو :

 ۱ هدیه ذلا حو مردوو ینافام هتناهن ن لا ماو یل كل: اف رر ناد 1

 رهاظ صخره هاتر وص هدضت» هدتفالخ رص هکر دروک ذه ۰

 بوح یهاک و هدنتروص نابهرر یللاعص یآیهاک هک هلم وش یدرولوا أ

 یھاکو هد فاق ناک رزاب رب یهاکو یدرو وک ه دنلکش ناوج ر تروص
 باوبا « داوا ضب و یدررتسوک هلیهافدنک یهاکو فنلاب ه دنلا |[

 نحو ه دنمافن هناخو ه دنماب لرصف یادضتعم نکیادو دسم سه

 بواواروهشم ه دنسارا ماعو صاخ هری ؛هصفوب ویدرروک هدیارس
 ه دصنعم هک رد اطیش صو روک لوا راد تا رل يصد

 هللروص وډ یب ودتک هکردن موم "نج رایدتا رلضعبو ردیادصقاذبا |
 | بهاذ اکا رلیضهب ووا ا ندتس هود لاعفا دضتعمان ررتسوک |ا
 هلن امسطو تاجنربپ نواوالئام هب هراج رب یس و ندهادسخ هکرلیداوا |

 هلیسو هلوصو هنس هک وشه یراترو صوب بورتسوک هلبارلنروصوبیب ودنک ۱

 ٭ شا #
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 یدلیاتعجارم هع ارع له | ںواوا برطصمند دصق وب دضتهمو هلوا شعا

  #۴هک روناوانآاب یفالخ لدضتعلادجان ىلع هاب یتکم

aر زولا هللا دبع ن مم اق یدیا هد هقرکم نامز یکیدتا تاقو  

 ۲ تداهلو ردب تاوو تدزرعا هدوتکم لواو یدردنوک کا توژأب بوک ەر

 | یدنشیانیربخینافوكنیر دپنوچ ینتکمیدروتک هرب سا رم تفالخ |
 0 لد كوم یدتا ٍصاو یدرو تعسرارکت هما > تولک هدادیعد ندددز ۴

 || هدنتفالخ مالا كنيفتکمو رلیدتااش مماجو دهم هنر كربماظءلوا
 : یبح یررادرمكرانا هدنامزلواو یدیشلوا یلوئسم هب رعراد هطعارق :

 | عفاو رهبراسح هدنراارا یرکشا هفیلخ هلبا یبح روم یدیاابرکز نا ||
 هدقدلوا لو یی یدل وا لوتعم یی هكر لر هبراخ لوا بواوا

 رلی دنا رادارس هرلیدنک بودا توعد یصشر مات شرز نی نیس>
  .دنزو و یدردا یوعد ويد ءدقداص رفع> دالوان نیس> روب هر

 | یسع كناو یدیارید ردعصاس تمالع ےب كب لوا یدیاراویکبلوس |
 || لواوردراو هدنآرق ردم بووقریدم ینیداكنا یدیاراویع نار همان ||
 : بو و مان قوطم هت ندنرلم لغو یدیارب دردنرابع ندیسع طءا |8

 | ر“ یاش تیالورتکاو یدیشعا ضیوفناکاییلتق كنم ارسارانلس ||
 1 هد راو ویدراروقوا هنمان كنا ی هبطخ ود نی ءۇ اري ما هدر ام بودا :

 || بحاص ندنسامحا نیسح رو رم و ردا وا یرلکدید هم اشلا بحاص |

 | ییهحاقر, هدنفارطا ماش هرکصندنا یدتنا ماعلتق یسلابها بودا | |
 : سود هیلو هلا ها صم نویلید ناما هعلف لها یدلوا لوتس ید |8 |

 1 یداموق 7 ند رلنا بودنا لو هل ییعلخ هداف لوا هدنراقدحآ

 هرکصادنا ی دتا لف هلع شیراموص»م صادوسو ییرانروع هک هوش 2

 | یرلنآ بواوا یل وتسع هرزوا ارقو دالب نالوا هدرلذفرط لواو هل تسرط
 || قرطویدتارسا ییلرلالغواو تروعولتق نارارا نودیا رسل ید

 هر تخم شح وم رابخاوو یدلوا ماعرفت ب ولوا دو كسه ماسشتالاسه

 ٤ هللاعفد توردنوک رارکشاو یدایق تگ لذ aa د كن هطعا رق هدک دشربا

 قوح نداد و صاو> كنم هد رکنح لواو یدشلوا راهرراس- 0

 3 س بسب



 هک رد $

 ماش هللا رکشا كب زوی تاذلاب قینکع یمالارخ  رایدل وا فات راه وک
 ینا ياس ن د بو دنا فقوت هدارا لوا هدک داک هب هقر یدت ا هجو ت هنفرط

 ھما ثلا تحاصءایس ںوراو د یدردنوک دشک وا هر ارکشا نیکنسرب

 هدک رعم لواو رابدشارارف یرکشل هطعارق یدلوابلاغ بو دیا كنج هلا

 رسا راهه رفت زومتلا ند هطعارقو قوطو ردم و هماشلا بحاص
 یدنک بوود هدادهب تىكە یداوارم دم ذوب نوج و راب دل واریکتس دو

 یتیرلفااو قتیرالا كنس هلج و رلي دتابا هدادغب هاب یتیررمسا هطعارقو

 ی رالاوحا دیش لیصفت كب هطعارق و رلیدروا ىن راتو ںوسک

 یلیم رد روطسم هد هروهش م راول یرلکدننکب وروتک یدوسالا رو

 یدتا تاف و هوای تا سڃ هنس قتکم هیللا تعجا مم هرلنا نالوا

 ردنوک یا نواو یآ ااو ل قلانوا هحل وق یدوهسم یتفالخ نامزكنا

 یدیایآیااو لب جوا زووا یرع تدمو

 ډک روتلوانایورک ذ یفالخ كدضتم ندجا لصفلا و ا هنابر ددم

 هدنسهرغ لنسهدءمااید ی” ھهّتس شد زورحوا یدتاتافو قتکم نوح

 لذ ییس>ن سابع نادجنی نس مد طاس ادم كناو یدتا رارذ

 ی داوا مقاو هلا ەمو هل هم هدیرلارا جاسا كن هعلخ یا سا

 اک هکردارو مرهم ی زنم نهللا دنعنواوابلاغ مداخ ساوع ممالارخآ

 هدهناخرب بودا رارف هلا ین رم یدراثهوذ بغل و د هللا ید رم

 یدلوا اد را ھاتف قوح ندهد و ل9 هد ر هش دادذدو داوا ینگ

 لواناس*و رلیدت الف بوأول ییغوح كاسا ما ریعه یصاوح لر دتعم

 یوم كنا ورا دانا هتف الْطاراد نولوطیچد یوهالا یا رح هدرا وک

 هنلایعو لهابوراص هطا سار یتیم كلا یدلواعقاو هدننارمس لرذتفم

 هب رطو وها یدنک لب ودا ماست هندی فک كنارفلا نا یرب زو

 یھ“ رب سلا عرک رب تارفلا نیایداوا لوغشم هنرشاسعم هل ارلدروعو

 *دقناس هلی سان لنارغل ایا كنا كنسحن نايس هک رار دا یدبایشک

 ۱ لواویدیشع | ترعد تارن اجد نا ء۳ روب م هلغاوا یس دورا ×۵

 ا رف



 هدا ق چہ . لی عد هو ییلخ لر دم هدواد ند 9۲ یا 4

 یرلد و و ۳ لوا یدیشهرمک هلا ك ۱ رفل !نبا رل ءوت م ییدردنوک بوزان

 ی شدا ریل وحدمءییاعلر ای ھه دنا لرد وم بودا ت راھ ندردتعم

 ا لدات ہرا بص: ءناع ناولس لول هات ها نس> كلا ا یدردیا ۱

 لا رقلا نا نا شمروآ ییءاعداو ناتسب> ۱ ردوو كتارقلا 5 ناتج

 لزعندنرازو ییارعلانا ردتععار هدا ضرع هر هقرلخ هکیدلید بوزان

 هے ود یدعاکو د ا و هر و هل جا لع ی دجا یلص أم تودیا

 كنا دعاک لوا ن ؟یارلیق راع و یدراو ۵ تاج ك ۱ رفلا نا بو دوو

 0 یدغاک لوا کر هلا 0 2 نیک توشود نوع ود

 قوج اس ِ 2 هو و ار هنرهش میم رند یا

 IBS ر E E اس لب ا یومصم ۳

 ناراب ارز مد ندکمرج كنس ,دلاصگب روس یدلک كراسبم اکس كا
 هک ردک رک ردندءزاوا OF تو ص تارا كلَءا تیاعر هنقووح كیدق

 اهوا لوعسم هک راد كنارصعت نالوا عقاوات نەدا هحوت هفرطول

 تویلشعا مرد كم کا یداک قد اس تنا رفا یا ن E ياس نوح

 ذيع هدف الخ نامز لر دتعم و یدروب م اکا ھن ین اس ب صم

 دانیمژز ىر ەھ ىد هاب بعللاقداصلا ر ةمج نی لیعا- a ندجن هللا

 نیدلرعم ندنرالغواكناو یدتا رزو ریز یرلنادناخ دف بوداحورخ
 ءه ولعنامدود تلود تالو لوا رلت دم دین تواوا یلوئسم رک ا

 یدلاق ق ا هد هیایمعسا

 4 ر ولو! نا یلتد كج الح روص: ی نی ح 2

 ندماح یتراز و بصم بودیآ لرع یتا رفلا یا ردتعم هک هدنامز لوا

 | لیصفت كلاتجاوب یدنلوا لستق روصنم ن نیسح یدرب و هساسبع
 ساقلا وبا و یرتسللا هللا دبع نب لهس ندخاشم نیسح هک رداوا
 رارسا راهطاو یدیشعا تیک هلا یر و نسطاوناو یدادغب دینج

 هدنءاکنه ترازو كسا ع نی دم أح یدیشع اراوعد لوڊ بودیادو>و

 1% * < عبا ۶



 نی

 هدنراتوکز اب بودا تعارک یاوءد هکر دشاوااد یش کر مک راب دداکا

 یراهد رم هکر داو رد ارا هانی راهويه زاد .دنرانوک شقو نیراهویم شق
 تشرد یرا ەس چک قوح ند هق الطتارادو ردمر شمس عبرلنجو مردیاایحا

 ی هکر لب دنا بودا تیاعس هدنناو رزویحد یرلیضءب ندباکو ردشعا

 كنا دءاحسد معرب كانو ردادخ حالح یدتآ یسیرب ندمسا-ه

 | ود زود رلیعاد كجالحز هلف وَ و دیدهن یتعاج رب ندن رادع |ا

 نیسح هک ردشلوا لصاح نیش هز هک رایدید دو یدردتا فارتعا |[
 یراتلاح وب ندروصم نب نیسح نوح ردنا ايدا یراهد معو ردادح

 نساوءد تیهولانب هکاشاس هلابذوعایدشابوها راکنا رایدتا لاوس ||

 | یتسیرغندرمخ لاعاو مراتوط حرواو مرایف زا لصتم مثکر نب مدیا
 رپ دتبارلنا یدل د تصخ ر نداقفو ۴ دنص وصخ ییق كنا دماج نیر
 ردتعموژرمو ویو هل نف كنار هد دل وا تبا یسهعرجرب بج وم هلت كلا

 یدتارما هیاسع نب لع نالوا ندقراعم بارا هدک ددا یراریخوب

 كبحاحرصذ یی دلو ۱ سو. یروصنه ی ۶ نب یع هدب اور طانم هلکن ۱

 یدتا ح الح یدش ارلب اطخ ظر.اغاکاو e هن روض ح ند: ا

 توقروف ندز وسو یسعمر رو دن ول هر ییعالاو هعازوایزوسندعول ود

 هدمس اشنا لاوحا و و رلید | لس چکا یبالح نیسح و یدلبا راففتسا

 د وکراتنک شوخو هجا شوخ و یدپا یرس بحا ص كجالح هک یئروعرب
 كحالح ندنروع لواداحرلیدروتک هنا كهللادبع ی دماح یدیا

 هدمتح ےب روصتن نیس> یدنا هفیءضلواو یدلیاراسفتسا لاح
 دشراوزعا ین هکر دش ەر و هدعوو ردشاتف ینازرا فاطلا فاثصا |

 هک ر دلاش>ا هک ر دشعدو هدیا حاکن دفع یاو نالوا یدالوا |[
 هدا روس ربا هورگمرب کس ندنیلس هل.ساصتهم تالنروع و گالرا ۱

 | ق هنت سوا كهیدرب هدک دلکیقو راسلعفاو هلباتبن هموص نوکر |
 | یی: د نایلوا ققاوم نام ندناعلسو تا راعوا هوم مو مک اخو ||

 مردبا معقد یویف لوا كس ییعب و واع ی هکر وجک نداکوک :

 £a رد هکدد داکبیرق كحال نو ڪڪر ىد تاهو ض لوا هو |

 جالح ردصوص# هدوع» ترضح دوش" مدتبا ن لیف هدعم

 وکو ردراو ادخ رب زا دا اما رد هلن وا یدتا ۱۳ دتشذا یزوسوب
 یو تست بس ,aA e Odi nano pagename n ag e 1 یس ہے ا همم هیس باج

 27 1۳1 ١
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 أ یدسشا بلط یب نوکر حالح یدتا دومّص لوا هش و ردراو ادحرب

 یدیغوب هن-ذ رب یرمغ ندریص> هدهناخ یتیدروطو مدراو هن روصح

 كنهناخو لا كسیارللد نونا رد هل نداتلا لمصحوش یدخا اکب

 تراشا لواو مدراو هعّض وه لوا دش یا ترا څا هنس هش وکر

 نوتلا قوح ردعلوا هدا رص > لواو مدردلاق یرضح یکید تا

 یاشا كيوب تروع لوا مد اكد شمروک ییاثم كلارك ره هکهدروک |

 هلق كجال> هللا یدرح لوق كنا هو رب ممه بویلب وس رازوس
 یزاب رطسحاقرب هل طخ كحالح هکندالوا یلق ببس لكناو یدعامکح ||

 بواوا یسوزرا جج ہد-ناکوک هک ك یک ره هکیداوب یتوعضم رای دلو |
 هدنحا كنهناخ لد-شوک ترد رب نامه هیلوا رداق هب هلحاروداز |ا

 ۳ ھش راج مانا بويه و سوک چ هبهناخلواو هیلباادا ىج كسازم

 هرزوادوه»م هجو یهللاتس تراز كایءو هدا قاوط یی هناخ لوا

 رد اقو بورونک هب هاخ لوا یرلعتء حاقر ه کین لا ہر یک هیت و ا
 یسیدنک تاذلابو هی وق هک وا ك رلنا ییکرکب كم اعط ییهدلوا |

 هش رب ره لرلي لواو هب وا نب رالا كراناو هدیا تم دخ هرات لوا

 رولوا یماسنءاق كج لعوب هیلشغاپ مهرد یدب بور, دیک تلءوکررب
 رلیدتا راضحا ییاضفو اعات یدروہ ید رک هلا لدماح روط وب

 ندجال-> یطأق ورع وا ید ړو ویقوا هرلنا ی هروکذم تاکو

 باوج جالسح كدزا ن د هو یرازوس ناشر وب هکیدتا لا*وس

 مدزاب ندص الخا ته ییدستافیلأت كئیکم ناعع و رعوبا هکید رب و

 رد رمشهروکزب یباک لوا ل-هلا بجاو یا یس ییتشکی ا یدتا یضا
 یزوسو ورع وا یضاق نوح ردقوب هدنازوس كکیدد كس لوا ||

 هارد تک 6۱ نوح هکیدشا با طخ هب یطاقر زو دماحیدلن وس | |

 | هدصوصخ لوا هک ر د-داوا ورع وبا یضاق ریو یونف ه:هد تحابا كلا

 یدرب و یوتف هنمد تحابا كحال> نیسح یدال وا ر داق هتفاخم |ا

 ر واعد مد ریمل ضد رلبد-ا تعدام 4 یا جد الع راسو

 جالح بور و یو a كا هرس سدق دن ج هرزوا ییدداوا

 زلات
 س ےس

 1 ار رد-هقاو قالسخ یرلک دد یدد وكيت اس ع
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 | یدنکمهدقا رم هللابیط رایخا ءال راسو اسرا دم هحاوخ
 سد

 ندناتف كحالح نیب> یدادفل دشح هک ردرل ٹع د هدن راد افاص»

 یوتف نو> هصقلا رد كلوا لاما وهف تجر مدقم لیزوفطنوا |
 هکی دتا نامرفرلب د-2ا ضرع هردتتم ییهعفاو تروص یدشوارب رګ

 یدشا هر دن تھا را هدبا اره یچچال> ارغ تەد ریش یاضصختعءهر

 هل خر هنأب زاترک اروا هاب زا ك تولیا ۵ تشاب رصد یال نران

 ,CENGAGE صا هنشاب رسج بودناادح ندادن یتشاب هسناوآ
 ۱ Sa هیماکر د دزو كزا هک ردکر کو ود 4 هل >د لوا وک نوقات 1

 لع ه4 بخ وم نامر 2 نو ۲ یتسنوا IY نسهیعا ف شاف هد هنازاتو 1

 1 ها زانزو هجالح هنن وح رل د اک قاخقو> شن بشار رر وک ی دا

 هر ه-فیاح نصل لوا عدبد تیهصا ر یدتا اک جالح یدروا

 ْ صضارعا ندیزوس كا هیس ردرار لھ هين ط٣ط نو كسا رردشرا ۰

 : جالسح یدلوا ماع ھازا عو یدلوا س وءاخ جالبح تو دا 1

 یتزتسکاخ كنا بورتب ییسیا كدالح د الح یدعا «آ هرکرب هدعاارا لوا :

 لنت هل د هرکصادالنف روص.م نی لوس قاشاو یدک ود هر هلحد

 یپپسكتنایفط كنهلجد رلبدتنایرادب ره كحالح یدلواهدا ژیی وص |
 هک ر ۱ هدلیسش ول هراعصو قدص باب را ر د رسک اخ كحال

 ةفناطوب و ردش دوس راژوس هدشاب لوقو دركحالح ر ایک م :

 ا اا لیوام اک نالوا یفاوم هنر عرش رهاظلا بس بواوا لئاق هن هبن رم ولع كنا عجرب ندرادعاع
 تا دا هدصد بس ۱م اعم ول 3

 دک یی دناوا تەب هرهاقںوناواعلخردتقم
 ¥ روئاواناس ید داوا بااغ هش لرد تھ و و

 اع#)اوباو مداخ سو نداما مدس هنس ی كب یمرکن زویحوا ندرت

 | قتع قوع> بودیا ع هبطت یی رارطاخ كراتا ردتقم رل ددتا
 | یتبفاعكنايغطو ىب یدستا بوروتک ها ر طاخ كرانا نت لوو :

 ٤ 9 ( سا . ek ناف RE ا و 1



r 

 تعب هدم ۍشادنرف كردتقم هرکصن دنروشءو رابدوروب هتفاللا راد

 | هنناق ردتقم یورع وبا یضاقو رایدوف بقا وید هللا رهاق اکاو راب دتا

 ٩ راي عام هرکصا دا هدا لرع یو دیک. ن دتفالعخاو رایدردن وک

 ۲ هردتعم مداح سل وم ندنرلحا توراو فی اه وام رکیعع كورع وا

 لزرع ن دوال ۵ E م تشاع توت وس رلتاکح ولرد ك

 ندراربتع«یا رما هک صع یراکدد لوزانراهلاحو و ید-2ا

 ند هفال تا راد رس یدشا هدعلخ ییارس كردتعم یدیا ید ۳

 هنشفلخ یارس زوسوب نکی روق هعضوف نالو یک رارداح توهیج

 هن سوق ییارس كلرهاق بواوا لمعو سم هرکصن نوک یکیا بوک جوک

 دلا ءادسشا كوژاب روکذ مو رایدت-ببا هفولع تو دا ولغو راددراو

 هکیدتا را هتعابتا نودیا حابقتسا نی روهظ تشحو ندهقناطلوا
 لوا راهراقیج بوروس ندنسوق یارسسو رهدنا عنع ییهقناسط لوا
 : یی دای بغشو روش تورج هننارس نع كرهاق بویاوا ع ون هفناط

 هکلب همت سوک تنوشخ هي هقنا-ط لوا یدشا هک و زاب رهاق رایدروا
 هب هفناسط لوا لوزا لسیق بیطم یتیرارطاش بور و تلا یرلنا

 ندلاحو ردرا ٹاک هلح الس لی رانا هکیدروک بوح وشراو
 كردستعهورلب داهد یا بویر و تصرفاما یدلیدقم> بوزو

 بودا تقفاوم هل اهفلاسط لواورلیدردلوا یخد ییادج نبا یعا ئا

 هنن رازوما ندنارس كدوم یردتقمو رلیدراو هن ارم كم داخ سذوم

 ه رهاق ر دمو رايد =| تعیب دید و رایدلیا هتفالخا راد نورد

 كردسنعءمداخ سذو» هک راردیا و ( یدلا هاچ لاح یتا بور و ناما

 تقف اوم هسنب رلفااخ هل > ترو رض نکل یدلیکد یطار هنعاخ

 یرهاق یشادنرق هرکصت دقدلوا نکع* هدتفالخدئسم ردتفمو یدرشعا

 یدلیفایهم یر هنسا یییداوا جان بود اسدح

 د روئاو انایبییاصوا صع؛كناو یتیداوا لوتقم لردتعم ۴

 سل وء هرکصا دق دایق روهعم یی رلهلاع ردتعء هکر درا عدد ناوار

 یدلیفدنلب نسهر كلا بوروتک هر شب زازا ا که

 هلو ی دا ط وسا دادو قافو ةن رط ۵ دن رلارا ل زلئا رلئدم ۵
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 ر دوم EEN هسا وه هد هیس SE زویحوا ندنرعم ات

 رهدیاذخا نس هکرلیدرپ و رارق هنب رزوا كنا هلعساق نب نیسح یر زو
 هدا-او و یداوا شحوتم نولوا ناکدب ندنعایسا كربخ وب ساو» :

 یدلوا ففاویخد هادو ردنا درک انو قلدصت یربحول ساوم

 رس هل دا لرد تواو ۱ هدا ز یشحو گكساو» هلوک ناد و س |

 هفن اطر ندنصاوخو مداوت كناو یدداوا ناور هسفرط لصو» ||
 ی ندنصاوش سنوم ندتهج لوا رابدرنسوک تفلاضماکاهدرفسو |
 رظدنم کاو یدرد-.؟ هرزوا ی هدرللو بوردو هاو رد ۰

 ر دتقم ور ڪڪ بواک هما تلاسار هب و دیک ندر دنعه هکیدیا

 | هسنوم بواک ورک لوسر یکیدردوک نوچ هدیک هشاق
 ینددل وا تراغیارس كسنوم هددادغب بود ارو ھه ط ینالخ كن دوص۰

 یدتک لد هلصوم هلا ليڪ نقل وم هدک دردش را هسا وه ین ررمخ

 هنادج نا نالوا یسلاو لصور زو نیسح هدنسانا لاوحا و و |

 | یذغا رکاو هدبا ذخا ینا بودا كلج هلسنوم هک دردنوک بوتکم |
 كلا دج سد هیموق هکعا مارآ هدررادد لوا یراب هسیا زا وا رسم |

 یدشسا بودا تفلاح دواد الارللدنیا قافلا هن رح كدوم یرالغوا |[
 هدنتهذ كنادج ن دواد کا رب ز رداکد نولصم كا هاف ها وم ۰

 ۳۱۱۱ ود تدان یدیعلزا تنا قوعح قرب ی اق كشنوم
 مابا یدتنا دواد مدعءندهب راحتورلیدتنا راب راک هداب ون توداداا |

 بقاجت م یعانطصاو ناس>ا هدیم> مر سا وم دخلک همدوب ندٌتی وهط 1

 بودی اتباصا قوار لتعم و دن وک کد > هکمراقروق ندناردشلواییاوتمو ٤

 بواوا اله هنیرب و, قیرفکیانوچو هشب ربا اک: قماش نعت نارفک |
 هناتفم كاس لوا ناتسداح كندخر او[ ات رلر دلشاب هکنح

 یرکشلیرادقعكي نوتوا كنس رالغوا ا و اف ورا
 یرالغوانادج رک قاراندرفن زوز نکس كد ود نکیاراو

 یدالوا لوتقم هو یرمش ند دواد ندنرااغوا نادجو رایدلوا مرهنم ||
 اتنارآ رب ۰ هرکصا دنا بواوان کرم هداصو«یرادقم یآیدن نوا ساوم

 3 ااو و ارزو راه هو ید و | هح وشە هدادود هلبار Ç2 را

 ۱ رلوص ںوھیج ها ند دارد رهش دن دص یاب راع كس وم هلا ۳

EE TERRE TR TRT E GRRE RE GERTETEER۱  
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 1 ۹۵ $ ا و

 رلی دشا مو کا توردنود زو د هفیاخ یر کشا كل هفیلخ رل دکح

 ی هک ردقا وا راد تدا كمردا وا بواوب رفطاکا تعاجر نده راعو

 سس موجب موش هوس تست یوم سو سس سس

 ٩ ەق سوم و رلب دک یتشاب تویلوا دن یدلیا داب رو ود ع هیفا>

 | كردتنمیدلباسنزرسو ځیوت هراذدبا لتق یناو ید الغا سنوهرلپدتلبا

 تدمو یدیانوک شب نواو یآرب نواو لد تردیرکی قفالخ تدم

 یدیایشک سفناا م رکر ردنتهو یدیایآ شب و ل ید زوتوایرع
 | هللا اردمو قذر هل-ةلخ ویدیارواوا عاصو یدیاررب و رەق دص قوچو

 | هلخادم هنکلعروما ءاسنویراوجو ارزو هدتاود مانا كلاو یدیا رونی ||
 هدلاظءناوبدیس رب ندنراه راج كماتا هک كلدهددح لوا اتیداراردبا

 هسک رب یه ند هقناس هافلخو یدیارروطوا ونازب وناز هلبا ااو اه
 یرلک دا عج كندادحاو L1 یدعاسواج AEE هد كلا

 || هل دا ) هدناوررپ یمتاخ شه كناو یدلیا اطءو شع یر هخ رخ

 || ردتقم هکر دشاروک هد راوت ضهب و یدنا ( یش هلثک سل یذاا |ا
 راشهزا هقرو ك سان اض قف الخ مایا

 چ رووا رک ذیفالخ لد طعم درو ص: مورا هاب ره ۳ هم

 هک, دلبد ںوکج قس ان هنوف كنا مداش سدوم ی داوا لوتقم ردنقءنوح |

 كالودیامظع هک قی | بوعد وباو هدیاتعم هسابعا اونا یلغوا كردم

 ندهفیلخرب یزب هدااح ییدعت لجو نع یادخیدستا یدیآیسٍ! رب

 ٣ ما لخد هدکلم روما ی)هب راجو یسهبادو یسانا كنا هکیدراتروق

 | هرزوا عون لوایدلوانام* هک هنلغوا كنا مم د ایم۴ یدیا راش وط

 || الا ززمر واضرزپ نوههح ادخو ن عا تعیب نی ر دکر ک هسایاشاعم

 : تاذلا و هلو ال ءاک لقاع د ص هکزرر و اضر همفالخ كنە-يک لوا

 | هلوا رفرمصت هدنجا رم كنا ید م زب و هلوا رداق هروما مبدت یسودنک
 | سنومو رایدتا تعیب هره اقیشادنرق كردتقم هرکصن دنروشء دقت سب

 ا سنومو یداعوا رداق هعاجا فالخاما یدراتوط هورکع ی رھا لوا

 زا ىلع لیغوا كناو بجاح قیلب و هدف ودنک ات هکیدرب ونیع هرهاق

 || هدنا لواو هیر درب ا ترض هرلنا تویلواشیدن اد هدرا وح قلب یا

 | هلیسماسا كفارشاو نایعا ییدمان دهع لوا بولا هان دهد ندرهاق |ا

 نوک سراف یدنوط رارو هد رهاق تفالخ نوجحو یدلیق فرشم
 ع چم موس ج اس ج ہا مج . ۰ 3 یی رج ی وخ ےس د م س یی ج ےن یا ےہ دک تست هیدن دن پھ چم



 ترا اکا کو 4 ا و 0۳ 20ا ۱

 | ندنفو > یتوط» كرهاقو یدرویب ینازرا هقیاب نب ىلع رار د یساغا |
 هنط رم اق ساس | هک یسانا كردتعم و رهاق راب داوا تن یدالوآ لر دەم

 یاب ندتغانا یتاو یدلبا هبلاطملام تو ر و هنا را رشابیدیا اليم
 هکم هک ییعایضو بابسا راسو رایدل ایلامنالوا هدا بوصآ یغاشا
 فلک واد رو ییساهب و تاصیرلنا یدیش# افذو هئسارقق هن دمو

 هسی یدالبا ضرع هعیب ییاشاییدعافقو لوایمانا لردنقمرابدخا
 ا رهاق هرکصندنارلیدرب و هرب هفولع هلان رکشایعایضلوا هله وا بلاط

 راتک رحوب و یدلباتاقیلکنو تالیمک هرانابودنا ادب ییدالوا لردتعم |

 هلبارهاق هرکصذدنوک حاقرب هک ردلواقادصءكلاعمود یدالوا كرابم کا |

 رهاق یدا!اقفیراداععا هنن راز رب بواوا ۱. تدورپ هدنرلدن یسارها

 نداتروا ی لء یلغواو قیابو یسلوءندهروک دم ءا ابو: درو تصرف ١

 ند هد ل رهاق یدنا هل هدواعتا هلا ارا د هلعم ناو یدردااق

 رلتروع هاک و ورک هنلکش رلیعا هاک هدافتخا ماناویداوا نت ںوةروق |)

 رغاقویدنارواکرراو ه> رلهناخكنا ما ندیا تو ليم هب ودنک هلیسابل

 !اوحا می دلت !قاخ ندش l.a مدع ه هاغه ناعا بودا رکمو ردع

 هس وا نودا مکح محم 0 مات ن ۱ هدانالواو یدراردا هر ادم

 کن تایسا رهاق هصقلایدیشءد ردکر ک هداوالوتعمو بوکنم رهاق

 یدلوا لخاد هفاغنا هلا هروک د٥ ءا رما ید ءايم نور و لا تاب و

 رل دت العر از وس EE N ۵ توش هکا | ندو رط ھاذو

 2و کدړ اورا دک لم هش زژوک كرهاق تودناقانا ناکرس#

 لءب ق ر و یدبا لب یکیایللا یرع تدم یداوا هدنابح رالی هج
 هک یرصلا لء ن در یدبا كد كابي كافسو ۽ اط رهاقویدروستفرا>

 هب رحر هالا و رها نوکر NES ندنرلد رعم رها

 تعایس اکس الاو هل وس ورشوط مسردنا لاوس هزرهندنس یدتنا بولا

 ہرزوا باوصوقدص ی مشی دی مدت ا بواو ایم ندعاجی مردا

 الد هرزوا بالر یءاصواو قالخا كن هیا.ع ءافلح یدتالوا مرلب وس

 اکب هک مردبا نایب هلطرشلوا مدننا یر وددءا نایب اکب ناصقنو هدا ز
 كسدا رب وس و رغوط ۲۱ یدالوا نسهر و ناما ندک رهقو بصضغ

 < ءدناما ل
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 لوا یدا لو صد رح هککود ناق یابعلاولا مدت ان نسهدناما

 رے سوتی. لست

 قوج هسا را البد كم دآ كب هدنوکرب را هکر دا ص) رح هد هب يه

 لوا جد یسا مما نالوا یلوتسم هکلاع ندشناح كلاو یدرعد مدعا

 یدا راو یاهو دو> و ىدا م و٬ دم نده جول رل ردا هدب رشه

 لاح كروصمیدتا رهاق رل دا قوص وم هلا سو دو ج دیس ما

 تاش>حو ادا هدنرلارا ىلع دالوا هلساسع دالوا م دتا ی یدا رهن

 بلاطیای یلعلآ هلسابع دالوا مدععندنایدنالواندیا ادب تفرفو ۱

 لع هلموجګ بودیا راتعا هرامجم روصتو یدیا ریهصلیق هن راازا
 یهو ےچ نالوا 2۹ تڪ ون ند هج لوا یدنایلوا یر افلخ ندیا

 ییژ ال و هقالطا راد ییا هل یعس دا یش هلک هن اعاو تولک هلا عا

 هلاک ندرلناسا یرمغو ندیسرافو یاس اتش هدشنامز كناو یداوا

 تغ هلا ینامرفكنا رلباتک هکنیپک یرلبرمضو یطسحت باک ویپک هنعدو 0
 رس بک قع دح هدتلود ماا كناو یدلوا لعن هب ی رع

 ۱ كن دهم یدتا رهاقیدر و ناصع هنیصاتمو بنا رص كم رعیاسور

 قلخراس ید اراو ییرک ت ءا ھند ی ك دهم مدت ا هل وس ییرابحا

 اکا هدنباب مرک وفطا هلیساضاقم ( ےھکولم ند ییعسالا ) ید

 ی رهردب مناندو مهارد یدرواوا راوس هک تو رهو یدرلشع | ا دتوا ۱

 هدا باط هنس رب ندنانکیا ردیک هدلود س رهویدرارروتوک هل کا

 1 لوا یدیشع اروهظ هودا از ەد امزكناویدرولو ار ورمسم هلرسا طع كنا

 هلا ی رها كن هدننامز كناو یدءرتسوک ن واهو ریصقت هدنهقو عاق كتعاج

 ید نداشاعص كبداه یدتا رهاق رلرد) وا باا هر دناع»و هردم

 هر ر و یدبا رڪ و ریکتم هاشداب ر یداه مدا ن هللا ناب عرب

 هليا ز دوعو زرکو هلبا راجا نا رع یر هد ايپ هجن وکوا هدنک
 :8 مدعیان ىدا هح یک ولس كلدیشر هکیدتنا لاوس ۵ صادنایدردب رول ۲

 ثادحا ررمهقو رهکرب و زوص هدرالوپ و یدردبا ت ٍظاوم هبارغو 3
 انب راصاو نادمو یدا رودرا هااعقاخ یتاسحاورپ كاو یدلنا

 ی سس
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 کد ژ رفعج ماو یدراردبا ادنفا کا هد هلرج لاسفا اامرو یدشا

 مرطا تب یدیشعا مادقا هرارم لاعا عاونا ید ایریع مرح كنا |[

 تست کت هارو 5 رب رک یا ر یے جو ی

 | حانمو یدیسشعا را هکرب ییروا یتسواو یدیشهرونک راوص هدنرالوب |
 یو نداءلح درشرو یدک 0 رال زو راطابر هدعضا وە نالوا

 را هدولع هوا ناب رطشو رد وا كرنا وا 3 رطشو ناکوحو

 ۱ ت.هافرو تحار ترک هتوالح مانا كناویدیشهروس نمد راموس یهو

 | یدنا رهاق یدبا راد سورع مانا هلبس هطساو یجازوحوا كراتمعلو |
 هداب لوا مدا نب لدتا لساکنو یصعت هدنش رعت ییاصفا كرغعج ما

 رادتعاو نوح ردنا لعند مدلوا ثالاس هنس هه رط راصت>او زانا

 یدروتک هتکر ح نوئوط E رح یهدنلارهاق یدلوایراح ندگانشل

 هع دکو مدروک نایع هدنحوا كنه رح لوا ن٬روص ٽو هدتفو لوای

 ردثاوا روه اھ هڪ د یک ور م: ردتوألا کالد ص#±” و مدا 0

 ۶ اصوا ك دکتایح ی دنکر کم یدعنا تو دن | دصو اکر هرکصا لا :

 كل هدب ز رفع>ح ما یدسا لوا نینواارمما ا نوهب مدتنا ی ردکس

 ا تاثس> كيهدس ز مدسان ك دعا لی-ضفتو نیست «دنراثآ
 ثادحاو E کم یا رط هک رد و هکر رو رد وب تاه

 ۲ : هرک كب ه:وراصء كنار هوحو ر اس و كلراثهو اس یکدتا

 : كتهدس ز ر د| لعن رش ردوا فرص راخد كبزويو كم

 هنیما ییغواتفالخ تبوننوج مدتبا هرکصن دیگی دعا یار لیصافت
 قلا ردراو یی هدا ز هره الغ د صا كناغوا هک.درو نوح هديب ز یدشربا ۰

 0 رز هما هذن رل شاب تور و رل رب هقرط هژ هر راح هب واب یدروج :

 | رلیدردک یرلباو انا اغ توق یدوراب دناشوقرلفاشوق هناد مەش رال و

 بور دسیک رل> ات لاکم هلا رهاوحو رد ځا راشاب كن ر یضعإ ندر ئاو

 ۱ تولوا یرظدلومم كما تعاج لواو را دایق رک هول هدن رظذ كئيما

 حرف راهطا یدتساا یزوسو رها نوح رادود تیام زاع ی راع“ 1

 مالغیایدتا تور و هنس هب راجنالوا هدنروص مالغ تو دنا رور »و |

 یراوج لاخلا س لدکح هنقوش تار الات روت ڪا رشح دقرب

 بواوا اهمو صحت رل دا هدنروص رام الغ هوجولا ناسس>ح :

 وياج لوا ر ها5 نم فیبر تب کرابدرونکب ارش :

aعینی تست ی سل تک شر  

E E 1 e ا 



 نیسول اريام دک اپ هاطوربت ن
 یرامب و دنا لاغتسشا ھم وج اءیدک هتفالخ دن نوم 6 نوح |

 دکناباکح نس یدسا اکب بودا

 هلو. جوا ندلوچ ضصیض> بولڈ صوص هنس هناهاش فطاوع

 یدردا دات هناکبا رم شدرآ هدنکلعو تالهروعا تدش# و یدردشرپا

 لافتا هنس هل اطم مدق بنک یدل و اعراف ندتکاع اص مظنتنوج ۰

 ددا دغر تاقوارنک | هرکصذدنطولهدناو لوصو هرع قارعو یدزتسوک |

 لواویږ اهلا لد جو ثح بایراو نیمکت مو العو اهقف سلاح كنا
 هد راشوا قوح هداتاود مابا مصتسو یدراتوط مرکمو هد رح ی هفناط ۱

 تسدویدررسوک هشت هم كولم هد: اماو یدردنا دیلقت هزب ورپ |

 رالو و نکاس هتد هد لود نامز كئاو یدشا هدا ٹک یششخ و اطع

 هنن رک ذ كاکوتهنوج ردا لعن د- یدیا نعا ندیءارحو صوصا

 یگ رازوس ر ھاق مدلی ضورعهاکا ینتالاح یضعب خد كنا مدشریا |

 كسدارا د ںورا و ندا کیو یدرویب اطعو شش مظعاکب هرک کا دنا ۱

 دوه ده رها هکمدروک مدلوا ناور بول اق نوح و یددتیک دکلام ۱

 هکمدسعا نط نوصعح ادخو رواک هګدرا مب بولا هالا ینه رح

 یدنک مد جاقر نوحرلید كمروشو د ندقاا بوروا یب هاه رح لوا 1

 تواوا راو درء ها رح یدنک نس یدسعاهجوت هت ارس مرح بولود

 مدروتک هن ر ی یھاارکش مسا مو مدعیح هرمنط ند هقالحاراد الاس 1

 ا هن زوک كرهاقهکردلق) یدشراهنااب تاود كنا هدرلنوک لوا نا ههو

 : یالیصلبد یکرژیعا راس هدعهاح روم دا دعر هرکصن دک دک> ليم

 هفدص ندع)> یر رب یسا رب ندحاشم) یداراید هف دص و یدردا :

 هدانا یعلناوج هک یصعش وش كروک یدا هدک دروک ر دارج

 یلرب یا یاعت قح هلفعاح هءبضت قنام رف كنيااسءت قح

 هک رونلوا نایب یفالخ كر دتةم نب د سال اوبا هللابیضار

 ۱ یدا منا هل اب یار رایدتنا ماخ ندنف ال یرهاق هک هدنامز لوا

| 
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 هر
 توراهی> نداف:ا مک ی هلع نا ید تا سولح هتفال رب رمس

 ناسحاو کال, ۳ رند ندبا کالدب هب ود: کض لةم نبا یدندیا رر زو
 اد هدنرانوک تفشءو تح ےکیدکج لوا نب هکیدردبا اءاد ب و دبا
 نوجو ما رارضاو اذیا هن هت هکردمشعا دهع هلبا لسحو وع

 ك رب نداما هتفالخ كن ار ین ۵ سهیل و ندنراز و

 هب هديل یتروصو رلنم“د یز دیاوک دمر نوعا سرای ا هداد#ب

 | یدستاراکنا هلقعنا هدک دا راسفتسا ندانعهوب هفلخرابدت | صرع

 | راد سک لا كل هلقم نات ىدا مما یضار هرکصندنروهظ كط

 || ٭# یاب طخ نوریات نک دهج # ین یاکشم طخارکره (تب)
 هک رک عط و ع هکیدتادان رفدنح رههدق داوا عطقیلا هلعم نا

 ےک کے ہد کک ےن

 | ناک ردلد هب رغ تاق افناو یدالوا دیته ر دش زاب فدع هج وب
 یدشا مايد هدننمدخ ھههلخ حواو ید-اوا ر زو تبو حوا 4۰ ۱

 ۲ یدناوا نفد هر ۴ حوا روت مو ىدا رفس توت جواو |

 | یفالخ كتضار رلیدلوب راهتشا هلقافنا ها جوا ندنعابتا كاو
 || قوحهفلخ بودناتوت یاوعهد هدنسحاوت نایناغح صرب هدخهابا أ

 اأ هءذادم کیک رهو رل: داوا میأت اکا قلخ قاقوحو یدرمتسوک راهدیصش :

 | نا-ٍاغج ج اح تبقأع ید لوا لوتقم یدراو هش رزوا كلا نوجا |
 | رک ردششرا هنصو یدسعا لتق یتعابتا رنک او ي بولو رفظ اکا
 | بوغ رم یرب رقت بوخ یدبا لضاو لاعو بیدا د ممر هللاب یضار
 بو دنا راّض>ا هن لعل طف بایراو شاد لهاو یدبا راو یلکش

 یدرولب بوخ ییاساا اعو ځرات نفو یدبا رروپ مارمحاو زازا |
 كنت نوک ر یدیغوب یرظلو لیدع هدنحایهو دوحو توا” |8

 یدعاهللایضار یدتا تمام اكا هدا “و دوج صع“ ندرلیسج

 ۱ هک ردشهالواقاو می ارز ردمشعا ديل هحاق سرما هدا” ما ن

 هگیدردنآ هقیج هره) ید نیسدوسک و هلص ندنساح كلا ب رطءهر

 || ر ردیا رورمس» هلفبا طا یزع رطاخ هکردزع زردارپ مزب هدتقیقح امدن
 | هدتاور) زر دا نامداش هلهاسهدا و م, شش یرانا دز

 رهأخ رد تا کا یداوا ههیلح هل اب یطار نو هکر درل ثهروتک |8

 بو دنا دا ی و ا هدک دتا لات قو ىسلوم | تو
 سس سعععسسسس عج

 4 الا و
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 رلیدتا رب ذعت نوک انوک هرهاقا یدروب یضار هلببسوب ردشءالقاص

 یدساوا رهاظ یرلبذک كراندیا تیاعسو نم بويع وب لام نوچ
 یدندا ب>اصعو سالج هب ودك یتا بودبا جر هرهاق یضار
 یدلوا هدانز هدسنة> رهاق هلوک ندنوک یدسغقفتو ف طات كنضارو

 ك:ضارو یدلوا طقاس ندشانع مشج كنضار هک كد هنامزلوا ات
 ید راو ییناتسورب هدنهازت تاغ را هکدا لوا ینارصا بس |

 بلارغ یحص كناتسب لواو نوحشم هللا نیحابرو لکو راجا عاونا |
 ۱۱ هد اکل عضوم لوا 0 دابا یفالسخ رها یدیا ولع هلا رویط

 هب یضار تفالسخ بص نوجو ید ر دیا سونو شیع بو روطوا
 ۰ یدرر و ناف ندنانح ندارد هک هدناکملوا یخحار یدتا لافتا |

 هدنامز لواو یدنا لوغُشم هروط>و شعو رورسو وها بو زور |

 هب یضاررهاف یدندبابحاصمو سلج بودا ولیم هرهاقیضار |
 نوح ن زرعدیا نیبعت یناکماما ردراو م هیقدرب هدنتسول ون ےب یدسا

 هسٍاراو من یدروی لوذبم قاطااو فاطعا هجو اکب نینءولاربما |
 هلا ىلط هود هد ککدتشا ۳ زوت و یصاد نوساوا اد کا

 كیهامو واک نالوا نیمز هرک لعاحات نس هصرع كناتسب لوا
 هرهاق لاح تروصو یدالو را ند هنیفد ید ردزاق لد هناا

 بولبوس نالیر هلبوب هسکیدلوا ثعاب هل ید-تا ب ویاپ وس
 كس یدتا رهاف لد ر دتا بب رخ اکب ی انس ول نیل وب ۱

 كنس هلعلواوال ر و رس ت ر ڪڪ لبا ج ره كن هه دح ل وا |

 یدسلوا تعا کیم ردا ۵ هل.> و رکم وب اکب كس واح حر روس

 كن هش دح لوا یعشج كرلب ربغو لوا ىعا نإ هکمدم هيد یی ||
 کتا هل وا كسرولب هصت ره ه دلاعک: دع" هل وا نشور هلیس هدهاشم
 روهقم كننضار رعاق ءان ههیضق ول یدید مدشرا هعد وص#من

 ندعاخ ۾ دنس ورق عاج رو٥ ا ماجا كلا بوأوا ی دود صو

 یعار ها دنسزوعطیمرکب زول حوا ندنرڪ*و یدارارو هدااوسو رج

 نوک نواو لس قلا ی9الخ تدم كلا ی دابا تافو نداهساسا تاع

 یدا ل دا زوتوا یایح تدعو
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 مهم فارشاو نارعاو تاضقو سابعلآو ندهناهیب یدردنوکربخ |

 ر 5 دا توس ۵ ر ندساسع د ال وا ی راکدروک قا ل ANS رمط>

 ۳۹ رل.در وک حالص و لوععم هل وش ه رعصا دیهده تروئشم دادغد راکا

 : را هر وهن رادّتفا دصف كردتعمن مهاربا هللا یم ییمطاس ماهم مامز

 زسسماضر كره اقم عن یدتا تم رهدیاتعب هب يء هک رایدلدد نوجو |

 ندتف الخو ی دا لوک رهاقلدەنامزونات ار زن رع الوو یراکو ع

 : بودن ار ءاعد هب ته هدک د شرا ۰ ره اقزوسوب یدشماعالرعیب ودنک

 كنساما ی دش ربا یدءهنو فح قوحاکب ندیضار كشادنرف یدتا |

 لقد رطرب بودا روهظ کالبدا یب ضد ند گ هداشاو و یدلوا ٠

 نایصعو تلا 4 قىم ناروت یسا ممالارمما كاوت یدلرا لو ِ

 بولوا مر قم یدلوا ادیب راکیب و كنج ۵ دن راارا تفاع بودا

 0 حا یسلاو ںی ےد ۵ رک دشارارق ۵ دد-ور تواکورار ند هک ردم

 یدت ادیشحا یدتا مالعا یل ال ھر لاح ی لک توردنوک لوسر

 یتش اک ع” ارم قللرداکا هسر رود یازرا فرد س ہر۵ دقلخ رکا

 ه دتهدخ ںوراو هئس هلع هتع هسر روی نامرذرکاو مروتک دن رب

 لوا 5 یدردشرا هب ق“ ی ربح وب یلوسر ادا نوح و مدیا مایق :

 ن“ هکددر دنوکر یخ ۳ دیس>ا نودآ زارو رم هلمارکاو زارعا یوسر 3

 ز هدیآ لع هرزوا توو یا ضم ه رک صا در وشم عدعنات نس هک هاو

 هلیا تم ںواک هر هفر ها راک شاب قاالور هده رغآ دیشسحا سد

 هرویهج ول هنداره نین مؤ ار ما هک دن اح اځ او مارباو یذشا دز اه الم 1

 هک رداوا باوص یا .بوروک لوّقعم یارو ید گر ژو لایت ۱

 نویملکند یززوسوب قم هلو هلاوح ۳1 رژوا ناشر عفدو تالاع ظ.ءص ۰

 د یجدنارولو یدلزا یا: ودهع هاکنا بوردلوک لئارولسر هارون

 دیعا تقلا هد ولارما هک دت انا ودهع توردنوآ را همانو رالوسر

 نايعاو:اعوتاضة یهظ)۶«ناما یيددعا هن رزوآ كاي ودهعود و ۳
۱ ۰ 2 5 ۳ @ 

 %4 هدارسساو ¥
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 هک دتا ساما ندیهتهو یدردنوک هب ام بور دزا رار طح هفارشا و
 : هکر دقاوا هلو دل | فیس و هل ود)ارصانیرارب زو هروب تعجا مه دادم

 1 ی مالارخآ یدالوا دیفراب دعا ردحو عمه ندناو ال هل ار وا ۵ یتع

 هدرفتسو؛ جد نا دج یب ویدتک هرصم دیشحا ںواوا ھج وته دا دا
 لافتا اک انار وتی دش ر اه اسیع رهن يتم نوج و رلي دتا فاح ندیعت»

 حاقرب ویداوآ هدا بونا ندنآ هدک دروک ی قم یزوک و یدعیح
 سا یداواراوس ها ب ور و ني اکا یت یدب روا هدناک ر ك قتعمدق

 | حاراذداب یسودرا كن ته نارود هدک دشا لوز بواک هنع اک ر کشا قم
 يء نالوا گر, زو ی دکحلمء هن رزوک و یدنوطی یت بور و هاو

 | قف الخ ندم كن ينم ید سوی قا انا هللاد,ع و ینهل2نبا

 هک رار دبا ) یدبا لیبش#لا یتایح تدعو یدیا یار نواو لب حوا
 ا یوهنو دهز جتمویدلوا هدنایح لم: شا ی رک: هرکصا دق داوا یا قا

 1 ی دیا هةل یاد لک د لح دک هدتععح اھا یدب | هقیاخ یبحاص

 هک هلا دبع عساقلا وبا هلاب قیکتسم
 د رودوارآ ذ یفالخ كنيقتم لء نا ۴

 لاایقنم رلب دتبا تەب هپ قکتسهیدکچ لر هنب رازوک كنيةتناروت نوج

 ]هم رس و ی دی دو یو یو سو ی arnt سیدی ی سه هی هر سس سس ی تو سی عیسی توده ست سس سو سس سوی سس وب
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 ینگنسمو رارد رتسوک تعابم ید ماه یب ءارعا نالوا هدنهاک رکشل
 | كعد قحا ماماک اویدبا هدهشاب ر یف رف هدک دتا س واج دتفالخ ددم

 | ردتقم ن میط» هلا یقکتسم مدقع ندتفالخ هک ءا اکا رای دعا بیات

 یاثماكناو قازاب رتوبک و هلیس هط ساو یرلق دلوا یشکو ف هش رلرب ر هدانابع
 | هفیلخ ه داسع رهت قکتسم یداراو ی رلتوادع هلي هطساو رائد

 | ویو یدایاو ی دلبابلط یعیطم هکر دقاوا ه دک د اک هدادغب تواوا

 اا لئاوا لامفکتسمو ی دنا فا ینوعهدجو دجو امش بلط نمد هيض

 ا لدهعو نايب ضعنو كتمت نارفآ بودنآتافو نارو دە وک

 یرلقافنا كفارشاورب اکا نکتسم هرکصن دنتافو كناو بوک هناوب یتمأش

 هدقدلوا امالا رمهادازرمش ناو یدلیف ها مالا ربما یداژرمش نا هلی ا

 رل,داک هل اج نفی كياااعرو رازاب لهاوراح تویلشاب هی دعلورط

 کاج طساو هکه ون دج-|نراقم هلاحو ویدلوا طوضاندادعب و

 هب و یانددادغر یدناراویراّتعاورا هتشا ماسع هد معع لوا ی دیا ك
 ی. أ



> ۰ % 
 ییفاناش رپ كالاوحا دادغب دنرلها وخاوه بوزا بوت اکا یسل رپ ن

 هب ون دجاو یدلبا عاہطاو صد 2 دن ر دادذد یاو یدرداج

 هل التخاو بارطضا را دادغد هدو دق ح ه رشط ندطساو هلیم رع دادغد

 جد نکتسمو رلیدا وا قرفتع ناکرو یدتارارف دازمشیا بوشود |

 هدادنب یکتس م یداک هدادخا هب ول ن دج انو ی دعبح ۵ رشط ندرهش ۱

 ۱ ندگ ارتا ےب یدتاو یدرنسوک یداشو تر.هراهطا تودیا تدواعء |

 . را فوخ لوا هلمودسق لدجا نوکوب هک دج اهللو یدیاراو مو هدا ز
 ۱ تعاح کا ی E ۵ دادعاهب و ندجاوی داوا لئازندخ

 صوص# هنافتلاو شزاود جد ییسحو لع ی رلشادت رةویدردیک

 نب رلبقا هلودا | نکر هتسح و هلودلاداعهب یلعو هلودلارععهدجاویدلیق ||
 دجاو رليدتا شن ه رناتدو مهارد ییاعلا كرلناا یدتامماو یدو

 نیرهدرانید كب شب هدنوک نوجگایرصمو حرخ كن هفیلخ هلودلارع |ا
 رلنوک حاقرب وراد دلواقرمصم شادنرق حوا هنلاوعا كراش ال وقاب یدشا |ا

 ت.داع یدالواسم تو لم قا رط 3 دن راارا هلو دلا رم هلا واح

 هنن زوکك هفیلخ هلو دلازهم ولو ا لدبم هتو ادعو تشحو یراتبحتولیم |

 شحو نالوا ثداح ه دننايم كن ەغلخ هليا هل ودلا رعهو ی رک لیم

 دارا هدنح راورا طظفاح هک ردود یس ر ردشلروک راتاور جاقر هدنيبس |

 ماسع هکب دیاراو ترور مانهنام رهق ه دنمرح کایفکتسم هک ردشعا
 بدنر تفایضر یە نشج رب تروعلوا یدا یحاصراهتشاو راتعا |ا

 هلو دلا نهو یدل,اتوهد یهرعذک تعاجرب ند دولرت ءا ما بودنا

 كل هلو دلا رعم سرر ردا كع ادص3 کمر هب ودنک راوب هکیدش ود هن کل وا

 ههیلخرلب دش القا توراو داف ههیاح تع اجر ندرلکنهس هلم ار

 راب دش ربا نیب هب العار رس هیاپنوچ رارتتسیا كچ والا هکیدتبا نظ
 هدندرک ین: راتسدو رلبدردنا یئشا بوکح ندنلود دنسم یی هفیاخ

 بورك ه رب رب ناخ كچ دیک بوقلاق ندسلج لوا هلو دلازعمو رلیدروٌک
 نو روت وک ها مسكن هلودلا رہ یب یکتسم و رایدش | تراغ یتفاللخیارمم
 مش كارفکتسمو رلبد ہک ییلید تودوط ی هامرهدو رلددروا دن هانا

 هعقاو وب و رایدتا تعب هردتفم نب عیطعو رايد کچ لم هنیب ناهج

 1 ی دلوا عقاو هدنس هنس ناسهط زود جوا ندر

 ¢ ميلا #



> ۰.۰ 
 4 لصف ن ی 2 افلاوبا هللاب عیطلا %

 ډه رونلواناس قفالخ كردة ارفەج نبا ۴

 هلتفالخ اکاو رابد روتک بواوب یناات ی درو هل ودلازعم ی دیاوا
 ی دے١ بولوط دهاش قلخ ناثلوپ ه دنساح طم رلیدرپ و م لس

 ی اول هدٌابا لود لنت هلودلازعمو مدعا لرع ند ظا یھ دک و :

 لو طء هلو دلا aa عات ۹ ی دایتتف )و یزراتعاو رات>ا كس اہ ۱

 || كن هلادو کاش نیت مس نوا ۾ هطظفاحم نفرصو ۱

 نسل اونا ؟ E ءب ر هل وا شا هل.صع یصم لوا ۲

 ۱ تداو لصفو ی دا ندناداس *هلحا EY EW E 2 ی رح

 رب یمس ییا 3 ديغول لب دعه داوقو رذورکو تعاعشو تسارفو :

 نوح هلو هات ون نا اب دن٣ ماد ییایصاع تس د بودا سالحا هتقالخ 1

 صرع هود)ا ر یداوافقاو هر اھم وب یربعد ۳۰4 رفع> وبا یر زو

 || ی تعواطم اکا نسهدباسالج اهتفالخدتسم هکر دیسرب دال هتهاماهکی دتا
 ییددلوا نک ی دشا هلو د)ارعم نسردبا ی یو رد هح ول نسردا 1

 دیس لوارکا یدارب ز و مر د| یی هلیصح یب رطاخ یاضر كلا هبن رم |

 اا ر دنا لوف هد دتا تعانق هلیعا تالمءاو كج لا ن ددءوکح اکس |ا

 | فرلکت ھر هد سا تاک دد اک, لوا ی دتسا هلو دلا ردم نسیمرعا نسام 0

 هلوداارعم نعرا ہیٹ هح ردعت یکیدتا ینیلکت لوا یدّسا رب ز وزا ۱

 نایصعالاو مرگ ندهلهاتشداب هسردا ها متق را ی دشآ
 نایصع ه هقیلخ رد هل وا کد ی دا ر رو مر رکح شات بودیا |

 بواوا حداق دنا تفال> درګ سدس 4 ان كك هو الح هل س هطساو

 | هدرایسابعو تەب هن ر كرل سابع نایلوا هدنعقوت دايم" او تعاطان دیس

 1 ی دید ن درلنا ار رر دیهناو یوا کس قلوا «دادرار د توال

 ۱ ىن رخآرب ها و ملخ ن دنف الخ یا هجر دوت یکیدننا تغلاحاکس |ا

 ۳ هفیلخ ب ر ندرل: ولع ادعام ن دوب و دک كعا بصن

 ۱ ره هکر دلاوح ااو نسرایوا نیما ندرهرطاٌ هجر دعت

 ی نام راد ,E هت بودا حورخ رايسامع

Eu Fe f dh 



 ۵ لح س هئس حب وا شا "رویحوا ن دیر و ی رک ل دټس ادو س بصا

 | هکیدیا لوا یپس كتروصوب و یدلبا لزع یی ودنک ن دنفالخ عیطم
 : یجاح ك هلو دلار «هو ی دا رعا نو ات شا تولوا الّمع هضم ف

 ن دتفالخ ی ؟یدنک نالوا بساتم هک لاح كنس ی دنااکا نیکتکبس

 ی r را ید ۱ و دنک هل زوسوب كد: کیس ر دل ہر <

 یرک. ین طاس تدم كعیطء یدشا رارف , دعلاط یلغوا تق الخ

 ی دبا یآ شب و لی روقط
 < كم a :  رکلا دب © هاب عیاط
 ¢ ر ولوا ناس و رڪ ذ قفالخ %

 تەب هەااط یا وک م> وا نوا دی 0 دعد)ا ید هاو نیسو رو ۳

 هاب راد عط۰یردپ هدک دنا رو ره یایکنا ندفالخ كناو ربا

 هدب لارا لک هل ایلبد هلو دل ازم هدنمانا یفالخ كءداطو یدتا لافتا

 ندتفالخ كعواط هلو دلاءاهب هکیدلوار کاکا یبقاع یدلواعفاو هب راع

 نوذأم یدلبا باط نذا هلوخد هستفالخ ساحم نولوا مزام هنعلخ

 ه رزوا یس توا دو و "ہد ه دقدراو هئسلح ساب تولوا
 عب E دراو ورلبار هک حوا يا ن دید ها او ید ر وطوا

 بو وطییلا كهداط تءاجلوا یدنازوالا هرلنا هلرنظرواک هود د

 ( نوعجار هیلااناو هللاا ) ی دتا ا وک

 لام یراق دلوب هدرامالا رصف بورفیج هرط ندهرامالا رە فاو |

 ل ید نوا یفالخ تدع كەراط راد عا ص.فودخا یعاتمو

 یدوک یلاو یا "ر,ّةطو

 ۱ هک روناوا رک ذ قف الخ كر دعم نا #۴

 هک دتا تروشم هل اود نايعا یدوط ییباط هلو دلا ءاهد نوح

 كقاعسا نب دجارلب دتا رلنا ردك نالوا قبال هتف الخ رمطخ بصنم
 هدنام"ر لوا هللاب ر د او یعب قاع” ۳ دچاو ردراو قايل هراکوب

 احا هب هلو دلا بذهم 9 بوراو هعط) نوح اق ن دن ورو عباط
 صسیص س

 رز فە ۳ 9 ناسا تو روک لوم هر هلو دلاز aa 'رودود هیلوا

۱ 

۹ 

1 

۸ 
1 
۶ 

۳ 



 ه دادفب ن د هح! یتا بوردنوک رافالوا هلو دلا هاهب ی دا یا

 نوکرب هکر دبا یبح ن هللا هيه نالوا یبناک كنلودلا و
 كنا بودا تآ FANE او مدراو هثساعم ل رداو هدوط)

 4 وس ه دهدا و هک نود یدتبا بور و ب اوج مدعا لاوس ندتی.س

 كلاب رد لواو شاوااب ردرب نوزفا نددحیفار طا لن هھطإ هکهدروک

 صادر ندندناج هتوا كورپ وک لواهدانلواراشهروقورپ وکو هن . رزوا
 لب و نا كس هک ن ندا ردوب هک سمری د یدځاو ىدا "راوآ

 دا مب ب واکات ی دتاوان وا ن دتدناح کت كنا رد صعم لوا

 ا تبیه كصش لوا ن و یدروکن دارالوا نب و یدشرا
 نا ن لد ن یدتا لوا نسو نس هکم دتا لاوس م دینفروق

 هک ردکر ک نسرولوا ربع هلبا لی وط رع بوس رپا اکس تفالشو ملاط
 نوحردا هللا هيه هصد ؛یوار كسهدیاتج رم هد هعیشو دالوا مپ

 یرای>هد نم تفالخ هکک دروک ینا یدشریا هماقهوب یزو كهللاب رداق
 ی د شرا هنسحاوت دادخت رداو نو> را. دروتوآ ۰ دادی ییا بولک

 یمچوانوا كناضهرو رب دةیح هلابقتسا ینا دلفارم او ر اکا هلودلاءاهب
 هلم رکعو لصد كنییاعد قحو رلددوقوا تما لا 7 ه دننوک

 كن او ی دلک هش رب یراضاو توارط كتفالخ نچ هد تلو د م اا كنا

 كن هلا.د RY یدلنا رز , هدی رالکوک كماعو صاخ ها ته

 علخ ندو الخ عذاطو یداق ی رللاح هکعا بلفلو طاس

 د لب ی ه-ءطخ هر زوا قیاس بواسا رلتامز هی هرکصندودلوا

 زاعاوا ملخ ن دفالخ بجوالب ماما بورقوا هنهان كعباط هدناسا رخ

 رداق یدلوا یلوئسم هر ابد لوا نیکنکس دو ناطاس نوح رلیدید

 یرتاند هوجوو را سر ن دافددلوا یر « رز وا صالخا ههالب

 علاقو « دلاع هرو « دنتلود مابا كرداقو ی دلیق نی نم لسا كنا

 یس ر, كنس هلح ااف تنا طعم ۹ داک هر وهط یهگالو تون ال

 شات شیک ندنتوف كنار هاشداب ر ر ن دنرلهاشداب مالسا هکیدباوب

 بهاذع لاب ر ناخ نابعطو ی داوا هش داب هنن ر كنا ناخ نابفط

 نو اطخ قعلوا التیم هب هضراعر هاک ان یدیاناطاس رورپ تیعرو

 هکیدفیج رکشلر دلو ا ندرادد لوا بودا عمط هتکلم كنا یرارذاک

 ید! 2 هسدوک ی رع ن ديغلا ع ترە ح ی رادهمو تیک لا



 < دو
 ی دیاراو ءاکرخو هي كی زویجوا هدهایس 9 مارانو 2 طنفاح :
 | هیضقلوا هدنراک دشرپا نیش دن کالا راد هاش نابعط نیت لوا ْ

 | ی دلیا ران لجاع یافش ندالعورغ یادخ بواوا هاک آند هللا |[
 | لظ ءرکصن دق دلو تک بواوا نورف» هتاجا یسامد كهاش نابةط |
 | یدتا هحوت هتاقرط نشد هلا رکشا نالوا ععع دتا حف تير ۱
 || فوخ ر دل وا هنن ولف كرلنا ه دک ددر ا هتخو اطخ راقک خوب و |

 لاععتسا ترمصو نعط تاوداو برد تالآ هکر داوا یلوتسم تشحخو

 1 هلرانا یراد2۰یآ ج واناخ نامعطرلب رعد ها . رلت الو بوود ی سکعا

 ۱ یزژرفاک لوا لوا م السا رکشلو یدشربا هرلنا تبقاع توشود هابعع ۲
 || ن دناثوا م دسبعناک رشم لول راث دووا هرشخو میت لا بواوب لفاغ ٤

 جد ی رادقم كلب روب و راب درد شرا هلتف یرفاک تا رویکبا |[
 ا اغاغو الاس ب ولوا شلع حد نیلحم وب هرلنالسم و رای دا ریگتسدربسا

 || یدیا لیللا ءاقو ره دلا عاص رد اق E تەجا رھ هن رل طو ۱

 | عباط هکر دل وا یسب رب ن دنهش نساح كنا یدبا ر دیا دادو لدعو |
 ییناسح اوفطاوع هدنعح كنا بودا نیشنمهون رق هب ودنک ی واخ |

 | رادروخر ن دنطاس ورع هلساکرب یسهلیج لاعفاو یدردشرا هع دقت ا

 هدنس هدس یکی ا یری وود رد ر بورود رع هلغانا ماکو یدلوا

 | .دلوقر یفالخ تدم كنا ی دا وا لصاو ه-ٌیلاعلابر تجر راوج |

 | ید هدنرع تدعو ردلس جوا قرف « دتاورر و یدبا لب رب قرق
 ی الیصءب و رابدیدیداشب لب یلاناسکس رلیصءد ی دناوا ف التخا

 رل دد یدراو هحوا ناسهط

 هک دج نی رفعجوبا هللا ماب عاقلا ۶
 + روشوا نا یفالخ كرداعلا ۷

 ن دافلخ ءانص ما رلب دتا تعب ههللا ماب عاق « دننوک یتافو كرداق
 یرلتکلع بواوا ضر یرلدلود كنه وب لاهدنتفالخ مانا كنا یدا |

 ه دنتلود نامز كناو یدلیا لاقت هب یقورطس كب لورغوط ناطلس ۱

 تاغ و ی دنا نددادغب ءا رها هک ہلا در مار یربساسا

 5 داد رهش بو دنا صع ی داوا عفاو هان 3 1 [| ۰دنرارا هلا یمظعا ر ز و كف ی دا یفک هنادرمو رادو عاج” |

 ےل اس سطر تب ر مجلس یخ ا اسس مم



 ۱ یدتارلهلبارخ قو و بودازوا لا هجاراتو الو یدتک نوفیح هرشط

 ندا بوردنوآ لوسرو دمار هب یولع رسه نالوا یناطاسرەەو

 ا كع یل داوا هدنددص تاعا اکا جد یصتسم یدلبا بلط دادعسا

 رح هب قوس كي لرغط هل سالا ییقد كن رسا هدودلوا ییولعء

 ا ك.لرغط رایدتا ثخ نولک هرزوا كن مساسو حد لرغط یدردنوک

 لواو یدراو هراس بوجاق ندهاک كنج یربساسب بواوا بلاغ
 ِ بود آتساتیسیراترمک هلاندشاهلعته و قدرا كي لرغطهدش الو

 میهارا یشادنرف مال كاکب لرفط هداشاوبو یدا لتف مدآ ق وچ

 ۲ ناطاس یدل وا هحوتء هتف رط ناد« نوګا عقد ین سضع كيخارا

 | هل دصد هفیاخ بولوب توق یراک كن ریا هلکع کهن رط نادت”

 هدنسو ده اید یس هنس شا یر و نادر = داوا دج وته دادغر

 | یدنوط یرشک عج ندنصاوخوامماو یعاق ب واک هدادفب یریساسب
 || یدلبا ربه لآ بور درک هدنحارازاب و رهش بورد هراهود یرلئاو

 | سوب هد هاب بوکج هراهم یب هفیلخ بو دیالق ینس هلج هرکصذدنا
 || یدنوقواهنما یولع رمصتسم یی هبطخ هددادفر هرکصا دناو یداق

 | ینوعم* یدردنوک بوزا بونکم هک: لرغط هدرب یقیدلوا سوب ماقو
 EF یدل وا فص یلنا لسم بولوا راکشآ یم“ رز كب هطءار و هک وب

 شاا ن “س هلق ف طعم هد ج وا ی* رع ناسع ربخأت ال, كسا ردأق

 ine) ناطاس رد 1 ندشاب یسایرد نریصع و دک ندشدا

 لو یساعلا بوزا رازوس بسانم حاق ا هدناوج یس همان كن هف.لخ

 مهتنألف مهلا عجرا) هکدژاب هس رظ هک وتکمو یدردلب یتعددل وا

 هعلح (نورع ع. هه هو هاذااهرم 7 ہجر یا و اھم ڇا لقال دون

 كەم ر 1 تیآوب هکر ددبما یدشا بو ناسیکسا نرو كناسطلس

 یدردل اقندانروا ییهاریا یشادنرق كب لرغط نو جو داک هروهط یتوعص

 هنزاغ وب یئاق یدشرپا هب هی>انلوا نوح یداوا هحوتم هنفرط دادغب

 مسار لرفط ناطاس رایدرونک هتناق كنا-طلس هللا راهم نایقاط

 اس سس سس سس .



 یب (نیدلانکرابکر ا) یدرو بو
 جتا كلا هد راروُشْام ا یدید کر كندیا لوا راوس هکدا ||

 نا طاس نوج رايد د كب لرفط ندلانکر نا طاس بوزا هلاونعو ||

 یدردنوک هنرزوا لوب ماش هلتعاج رب یییکنراجخ یدشرا هدادغب |

 هجیوتمهن رزوا كنربساسب یسودنک تاذلابو هتک هفرطلوا یربساسبات ||
 هاب یرها سا هدنسلاوح هف وک یرکشا ۶دم لوم كناطاسو یدلوا |

 یداواد:٤یآ ترد لبر یس هتف كناورایدتباادج ندششنییشا توشیرا

 نالسرایمان هکیدبامالغر ندنراءالغ كد هلودل !ءاهب یربساسدو ||
 لوا هکیدا لرد یریساسب نوهکناکاویدا ثراساوبا قبنک و یدیا |

 مایا كم اق هکر دشهرونک هدنیاک مان ین ی زوج نیا یدیا ندهبرق
 هدانرندنس هب" رصروصت ییوص كن هلجدو بوغا قوچ رو! هدتفالخ |[
 هاک ان یدلوا ره ظ عاسو تایحو بشخ هدنزوب كنوص لواو یدلوا |

 ندوصواویدلوا هج وتم هرسق ء اف بوج وص ند تلا یر مس كن هفیل>
 ا لاس ندانف تاقرع بویاقاجوق یا مداخرب بویلوارداّو هکمک ۱

 هرشط ندا رب یر واترك بولارغوا هراتسرا موصو یدراعیح ۱

 بولا هنیزوما ینب رالغ وا جوک یکیا صخعثرب هک زردیا یدرافیچ |
 لکد نک ٤ هکردروک نوج یدشا یس هصالخ ند هکله م لوا یرلنا

 زویردندنرسهویدالبا هتمالس ییسفنودنکب وتآهب وص یرایبصلوا |

 لږ ٽرد قرف یتیفالختدم ید ا تافو هللاي 3 او هدنح رات یدیشغلا 1

 درر, عأقو یدیایآجواو لببقااش ینای>تدمو یدیا یآ زکسو |
 نوجویدیا ترس ه«رکاپو تروصبوخو یدیارعاٌشلضافو لقاعلاع |ا
 بودروتک ورد ین یدعم ییغوا یکیدتا دهع یو یدلیب نیس و

 یدرویب رلیصو بوخ

 هک رولو انا یتفالخ كهللا مما اف ن هلل ا دبع مساقلا و هلابی دتقم ۴

 نوح ورایدت ا تعیب هبیدتف ییغوا ناسیعاوءا یهایدلواتوف عاقن وح

 كيو هاشکلم ناطاس یدتیا رو رم لب جاق رب ندنتنطاس كنا |ا

 | یزفقلوا هلا یرما كنردپ هدشسهثس نا- کس زوییردو یدل,د ییزف |ا

 راطق زونوا زو هلیارق لوا هاشکلمو رلیدروتک هدادغب هلماع لمح ||

 شع ویدباراش#هروایوریابید هنراتسوا لر هود لوا هکبدردنوک هود ۱



€ 
 سا _:جاونولاو شوک یراکو ل .و د لواو یداراو یرطاق ترد

 ترد ش٤ و یمهفح جوا كلنخد لواو یدیا هسفن *هعتماو یلح یی
 ندرارطاقلواو ید: اندنوتلا یرلهد القو یرلسرج هلج یداراویرطاق
 شوک یراک و كئسنکیا نواو یرلقو دنص ن وتلا یراکوب كرطاق یتلا
 یدبا ولم هليا هاهنارک رهاو ج راقودنص راسو یدنا یراقودنص

 ندنوتلا عصیم هلبارهاو>ورردیرارکیا هکیدیاراو یرانآ شایجوازوتواو
 || یت لکن رگاسو یدرردیک هحمآ وا كنس هفحم كرخد لوا یدبا شلزود
 ییغونایعاو اما هجا یدلک مخدلوا نوحو هناوا سابق ندنوب

 | یدنک هةیلخورلبدنیا لابقتسا بوج ءمشطندرهش رکو ریفصرقفو
 هنواخناکر یس هجوز كلا طاس هللا هلعشم زوی>واو لد زوجوا یرزو

 یرلبارب ز و سب یدیشاک هل هلا یزو نوتاخ ناکرت هکدردنوک وشرف |
 نينم ولا ریما نحالومو نمدیس مزب هکیدتا ضرع هنوتاخ ناک رت بولک
 یدشا نوئاخ (اهلهایا تانامالا اودوننآ مک راب هللانآ ) هکردبا

 كلما ما-ظن رلیدرونک هداد-غب یر هک هک لواو ةعا-طااو مای
 هکک لوا هک رابدقاب  هلعشءو مع ردةلوا یتلود ناسیعا كهاشکلمو

 هشوک هتسارا راوس كرم يکرا هرکصادنا ی داوا لر نشور ندزودنوک
 هک هبا رله راج تشرهروح رفن زو تلا یناطاس خد بورک ندرازابو
 ده وا كنهفحم هک رلهداخ هو را.د روتک روا و هدننح یرالثء كرلتا

 ییدحهآ رب نیلجتا « ددادغبو یدزلک هیاسح رلنا یدراردیک هاد راو
 تفایطر نعي یوط ر یدتقه نوک یسنراو یدشمروک هوا مج

 رام یدناوا شر د ناب با لب و :دیوطلوا بود
 N كهاشکلم ناطلس هقیلخ نوک لواو هناوا سابق هروک اکا خیاوح

 یدتعهمالارخا یدلبازارفارمس هل ارل ءا هدا قبال عرب ره ند ٽلود ناعا

 | بودیک هاب كرد رنخد تولوا ادب ترفنر هدر لارا رمخد لوا هللا

 هتفرتوئرب هد دادعد هدّتفالخ مایا اب دتعمو یدتا تاف و هدناهفصا

 ردروط م هد هط ودم بک یلیصت كنا یدتا روهط مظع ب رحو

 بدس كناو یدتسا تاقو ی دنوم هد هنس ید ناتسکم زویتردو

 | مانراهنلا سم نکیارب ماعط یدنةم نوکرب هکیدلواهل-تیفیک لوایتوم

 را ,داوالخاد هک رحم مش د ام هکر درلوک تعاچجوب یدتیاهدس 4 راج
 س ےس سجن هت چه تلا دارت لس بو یل م ی تب حسی سر سس تحت ج ےن سن مج سس حس ست حس مس م ت م تخت سوت چ چ
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 نوا قفالخ تد» و یدشرا هرخآ یرع بوااق ندلع یرلقانا و یرالا

 نوک یدیو یازکسولیب قلا زوئوا یناتیح نامزو یا شب و لیپ زوعط |
 مکحو یدتا منم یراهیراح همنغ» ندسل و لواح یدتعمو ید

 یرهاخرتوءکو هیمرک هم زس هطوق ناک نماشاک هراما-ج هکیدروب ۱

 كنارومارک انالوا فلاح هم رش عرسشور هیهوف هیهیفسرب یروعورا |
 ی دا وا جونغ هدشنامژ

 ډک رونلوارک ذ یفالخ كالا یدتقهندجا سابعلا و !هللاب رهظت-اا ۶# |ا

 یوعسءاشکلم نب قرابک رب نوک ییدداواتوف یردپ هکرلیدتا رایضع» |

 یتافو لر دعم رل دتا رل يڪ ءو یدلبا تو هره طس توالوت هدداد#د

 ینیدوصةم بوردنوکر  ه دهو تءلخ هقرابکر ب رهظتسمات راد دت ااشخا |
 یالیمیسا 1 حاصی نبی هدتمانا ییفالخ لره تسمو یدتا لصاح 1

 نیم ورلهعاد نیص> هدنرلتالو رابدورو ماشو قارع بولوا یوفیزاک |
 لید و هک رابدتا ےکح راب مادام زل رمطدس و ید روتک هلا یراراص>- |

 ندمم* یاسع ناره ظتسء هلک هروهظ نافوطرب وال!« حون نافوط ||

 ھەس داف وط ح ون یدتا یسع نا هدک دتا را _ سا ی ههصق ول ۰

 هدنوح بکو ک یا هنسو اما ىدا راشاوا ممنح هدتوح جرب هراس |[

 حوت ناغوطیدیلوا هلبارلنا لحز رکا ردلکد هلبا رلنا لحز بولوا عمتح
 هر ر ندلاع راطقا هک ردلوا مداعتعا مب اما ید رولوا نافوطرب ست ۱

 قرغ یرلنا ںواک لیسر هدق داوا ممد بواک ریثک مجندفرطره

 ندننایفط لیهلحد ههاخو هلو صال>لياو دږع ندموقلوا بودا :

 یلاقحاقعاط وص ند هلحدأت یدروب ندنمه وتلعسرا ررر هدادغل |

 "هلذاق هدا ز ندکب یاو رابدشا میل یس هدماکعش-ا یرالم نالوا |

 یرم لیس هدنامز عیجج نکیا راردیک هثب رتطو بونود ندهکم زا |
 : هطاحا یرلیحاح بوک مظع لیسرب هاگات هدنرل د)وا لزا ههردر نایلوا ۱

 هنن رزوا جاعاو بوج او هنغاب عاط هالا ھتسا راد یک ج اقرب ندرلنا ی دانا

 ن اراب دتا ضرع هره ظ تس م یی هقاو تر وص و نو ج رايد! وب تا ند الب
 ت لمم سس ےک صو رح س ج و: تم ر ی یسک یو توس تصس

 ۹ ابف م

۱ 
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 مو هد هر رصد كارا یدلیا رعفم ا :ê ناق وا

 هراس ثعبسس هدشنافوط ح ون هک ر درلشءد د هفلاطرب ندرابخا باب را
 ندنرعهو رارید ملاع علاطاکا رام هکیدراشلوا عمتح هدناطمس جرب

 تدمكنایدسا تافو بواوا هتسخ رهظتسم هدنحرات يکيانوا زورشپ

 یدبا نوکیلاویآیلاو لیب رب قرفینایح مااو لے شب یرکی یتفالخ
 هلا ۵: رک قالخا ر را درک نوک هلیهافر هدشاامز كلا قلخو

 لب وک بو یدیا نملکید نی رازوس كراما ٤و یدبا یشکرب فوصو»
 . یدرلپ وس رعشو یدرزاب بوح طخ ویدزع ال هلبایرازوس

 4 ی لصف روص:موا هللا تا. تن يلا $

e4 ر وئلوا ناس ۲ رکذ یفالخ كل ره ظتسم  

 تحانض ل دشرتسمو راد دشا تب هد رع هدسوک یاهو كسانا

 وا تبقاعو یدیابلاغ هب هيق وچ نیط السو ی دبا یشک رب تبیهرپ و دوج
 تفل نسطاوا یشادنرق لدش تسمو یدرب و ناج ندنجوا راک
 یدلیق نعا ىلا هلمارکاو تافغتلا ب ورونک هلا ىنا هلکعا نایصعو
 ۵ دنگارازا و رهشقراروا یعافف هلا هرد بورد ههو دا هدلوفر و

 هر کصذدک دعا ماعیاوسرو صف دب مول نسل اواو یدردتامهشت

 یدلوانایسد ندشنالوا بوداقاهاوخ رذع

 هک نادحنودنامایق 4 رج هلا قوعتسد و ناطاسل دشزتسم ل
 د چ روئاواناس و رک ذیرلک دتا لق ی ولظم هفرلخ لو | كد وش

 ضب هب قوچلس د وجم ناطلس هدنس ها زوّفط یمرکی زویشب ندنرعه
 هرات ارىس ھو رابداک ه دادهل تواوا مهوعندنآ تودات 7 هلام یسا مما

 كتعاج لواو یدروب نیعل رمان ا هرلثا تودنا ما رک او زارعا

 كا تورای> ن دنرمفد توال یا لد وج هلا یرللالضاو اوغا

 ہرا نکردیک هداوب و یدعیح هرمذط ند دادن 4 دص ىه را

 لد و د شرم هلکع !فلخت یسلاو هرصب یدت | فاش بحاص یسلاو
 هدناب لوا !مما امایدلوانایسندتع ره لوا بولوا دد ړم هدنکنح

 : نا اش كا اک ۹ ۱ یدلوارادرمخ ندنهح و كل دشرپیم

 & ۰ $ ٭ عبار ۶



 مس پس وی ۳

 مره: ركشا RE هد رک دن -ا قالئو برات کشا یا یدتا

 ی وعد هدلارب یدعا شک نم یاد: ک نکیشاوا ریسآ و لوئعم یژنکاو

 هن بویهروطبوتوط جلف هدئلار و
 1 یدر دات وعد هدناح ۳ هز

 نداک یدیعوب یریظاو لیدع هدتاک و تساء 1 هکلع ۶ و كناو

 ا اهلطم نوژتسوک مدق تاس هلا هقن اطر ندەفالخا راد صاخ مدحو

 قتناضقلا یضاقو یبیلع یر زوات ید ردنوک تعاججرب هش رزوا كرنا

 هخاصم هدک دنا لوز هن رهش هغا رم دو ناطاسو رایدتا ني هد

 هرا صاس هارد هت ر aa هک هله حو لوا یدلوا نایهردیمالک

 هد انشاوب هردنوک هد ادب یدش رسم هکیدلبد بواوا یحار یلص وب

 ناطاس رو لک لوسرر اکس ند-:ةرطر ج ناطاس هکر لیدت ا هناطلس

 ندنلاح هلدٌشَرمسم رلاک وم هدقدلوا راوس هلی رع تاق الم هلوسر لوا

 راب دلکود هنس هي كن هغ ل نولو تص رفیراہ اد هدحالم هلغلوا لفاغ
 هکردلوا یجد تماورر هد اب وب و زلددردشرا هن داهشی هفیلخ لا این

 یدروف هاک رکشا هد تور ۵ غا مع قوس دوج ناطاس نوح

 لرادت هک ر دکر کدو هکی درو :کر بخ هلب وا بواک وسر كرس ناطاس

 ناطاس هداقلهاوخ ر دعو هر و ورک نغیدلا ندهفیلخ بودا تافام |

 رهاظ)ا بس یداکد رداق زواج ندا ریاص:عم كل رڪن وح دو

 یلاهناما هردنوک هدادعب هلمامت لمگ ی هفیلخ هکیدر-وک یتروص لوا

 نی زوسک اتعامج لوا هلک۱ صر رعو ارغا یءاجرب ند هیطاب ر

 | یدزسوکیتروص ع رفو ع رج بولواراوسناطاسرلپدتالتق ی هقیلخ
 یتسارغ كن هةیلخ یدرویب هرکصادنایدتن|صاص بولو ییرالتاقو

 | رلیدتا ناغفو داب رف بوجا شاب هج روص ماوعو صاوخو رایدنوط
 | كنم رب ندرباکا هدناو رلبدتابا هیهغا رعبوتوطیتتوبات كنا ءاضقو هعاو
 یرگتدعو لیب یدب قف الخ تدم كدشرسم رلیدت | نفد هدتس هسر دم

 یدا نوک ج واو یایلاولیب قرف
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 ٭ نب روصت رفعج وبا هللاب دشرا
 چ ر ولوا نایب و رکذ یفالخ كدش رتسلا $

 نوحیدیشع | ده ء٤ لو یدشارلغوا مدعم ه:سر ندشنافو دشزنس»

 هدشارقارشاونایعا كت الو لوایدشربا هدادغب یربخ ل٥د لد شرس

 4 هنه*نالوا یسلاو دادغب ندنفرطیدنک دوج ناطاسو رلیدل,ا تعي |ا

 هیلدا توب هدشاز تودا تعاوم هرلیدا دف جد لوا هکیدزاب بوت کم |

 ہد ها صم نیح بوردوک ریءار هداد-هب دوج ناطاس هرکصت دنا و

 بویع | هدعاسءدشار یدلمابلط نددشاریامکدتا ررعع كل دشرنسم

 رایدادغب تو دیا روهظ مظعكنج هدنرارایرلیسنع لدش اروكناطاس |

 ناطاسو رایدلیف مره:هیراددوجخ ںونوط نداج كن هف.دخ هرزوا موع |

 ندناجاب رذآ هدنامز لوا هلفلوا دیر ندنسانا دوادلبغوا دو |ا

 رلبتدشا ت ءفاوم هدشاز ب واک هدادغب جد یکنز كياتاو یداک هدادغب

 ند هبطخ یعما لدو ناطاس واو توق هلایرلتهفاوم كرنا دشار |

 عاعساییانعمو دو یدلبافدر هپ ودنک یتمات كدوادییغواو طاعسا |

 هد دادفب یهجوت ربخ كناطلس نوح یداوا هحوتم هدادغب هدک دا

 نددادفب هل یمرع لاتفو برح یکنز كباتاو دوادو دشاریدلوا رتاوتم ||
 ربدادغد ی دا! اق هفا ٥ قوج یب ام لرکشا يکنا هکنوح رلب دق هر شط

 رهش بولک دوم ناطاسو رلیدنود وريک بولیب نیش نی راتءواقم مدع
 لصوم هنیلخ و یکنز كبانا هرکصا دنوک ی للایدتا هرس صا ید ادب

 لخاد هدادفب دوجم ناطلسو راءدنک هنفرط ناجابرذآ دوادو هثناح ||

 هدارا لواو یدتک هب هغارم بواب رآندکبانا هدلصوم دشارو یداوا |

 یدیفوب یراداعا هدو ناطاس هک هقناطرب ندارماو دو ن دواد
 بودیا قافتا هکیدیا لوا یر هیعاد كراناو رابداوا قمه هدشار ںواک

 هدک دشرا هدو قاقتاربخ كتعاج لوارل هدا كنج هلادوڅ ناطاس هب

 یدشود هات سزوح بو>اق دشار یدکح ركشا هب هعا ره ند دارد

 كلوب رب دشار بوم نامزقوجویداک هدا دغ بون ود دو ناطاس
 دکصخرب ندءد> الم هدراددلوا یداک هناههصا ندناتعزوح هلبارکشا

 یدردلوا بوروا قاګ رب اکا یدیا یز ال كنادرکرم راب لوا



 ندد هدناهفصار هاظ یتیم دشار رل دتا لنف یا كن | هدرب 299
 بب رف هل رب هل وق یزوج ن | قف الخ ندم رلي دعا

 ده ندج هللا دبعوبا هللا رمال قلا #
 دج ك ول وا ناب و ر ؟د قفالخ لره ظ:سلا %

 تکل# لواو یدوف یلاخ یتفالخ زک مع بوقیح نددادغب دشارنوج

 ناطاس دا دود "یلاها س ا ! یدلاق | تک دو ناطاس

 هک رایدزاب یو ۱ ۶ هل. اثمو براعم عاونا یدوج

 هدصوصخ ول زا1وا قبال هتف الو تماما هلو | فصتم هلزافص وب هک صدر
 | ریرسق*نوجویدشود ههالا مال نته یراراتخا عرف هرکصذدنروش |

 ۱ كنعابتاو كسدن کر او یک هد اک ادو ناطلسیدلوا نکع*م دتف ال > 0

 هروک کا هسرواوارادقم هن رلئوستا نییعاو لیص نس ههزال قراصء

 هردنوک هب هفالخاراد EERE ندفرطوب

 ناطاسیدد نودا سایفهروک کا یزاوایا ردمزال وص شم قرف

 كلا ىلاعا یادخزمشع | هةیلح یردعلا میظع صح“ ر زب یدتا دوج

 ہک داوا مدنایح دو ناطلسانو هیلبا عفد ندزع رزوا مزب نب سس

 ندیهلا ضف هرکصن دو كناو یدیغو یباورو قئور كتفالخ

 0 هیقو لس نیطالس هرکص صا دنایدل وب تراصاو تاورط نج لابقا اعم

 دو۶ ناطاس ن دج هکر داوا ید و«تلاسءهوب رلبدل وب لو «دادب

 ۲ توردنوک لوسرر ندم قارعهرک صد دننوف لدو ناطاسهاشکلمنا

 یراج هدننسام افلخ هلبا ین وعاس نیط الہ هکیدنا سالا ندقنم
 هلی فددر هنما یدنک هد ه طخ ید ییعاتكنا هرزوا بولسا نیاکیلوا

 هرصاحم یدادفب بوکج رکشا دع مع ا لوبق نعلم كلا قم

 هدننسارحو ظح دل رهشبودن انایمردیداهنجاو د> رک ینه سد یدلبا

 | تنواعم هن قلخ 0 داد و ی د وط ل وذب» ی هلیج *یعاس

 هاگات هدانئاو 9 رل دهرس وک لس و مص هن هد هءدادم ېد بودا

 | هند یربخ یراکدتبا هتفرابغ ے45 هدقارع یراغلاخم دج
 | بوئودو یدکجلا نده سهاح دج ناطاس هرورضلا بوش ربا

 مع یابورپ هرکصا دنع وخر لدج ناطاسو یدنک هنو رط قارع

 ییفالخ ی “م هک ر دیس راهنت و یداوا اله قلخ قو بولوا ره هال ا

 ےن ی < ت ت ت تت تتتی

 1 هد :ء ابا 3
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 یکسا كن هءعک و راددتا باروم و لاکهرب هر هبک تاد ات یدروی هدشانا

 رایدپاب توات 8 نوا یک ندشح اولا كا بودرونک هدادفب سوو

 یاوا ا ن دن رال رم ترخا بول وو ه وات لوا هدو داوا توف قتعو

 | نادکاخوب تم هدنس هنس شب زویشبندنرعش ورلیدروتک هربق نعل هل زم
 ترد یمرکی تف الخ نامز كلا یدتا م ارخ هیابقع یارس نداد

 یدیالیلا شقلا یتاہح نامزو یدہا نوک رب یرکد ویآ جواو لب

 یدیا تریس بوخو لداعو م رڪو ےک د صر تەو

 یدتباف رص رالام ق وچ هراراو رایخاو ی دبا تعیبط هریک اپ و
 : ندنروهط یلود كن هلابد ی دا رادربخ ن دنا رج و تایاک كذکلعو

 || نمهدیا تموکح هفیلخرب مه یربغندیقتم هجاک هنتفالخ نامز كلا
 | دیظع لزالز هدماش دالب هک ردندعلاقو نالواعقاو هدشنامز كناو یدبا
 | بآویدلوا كاله هسوک یرادفم كب یرکینددمم تما بواوا ادیب
 | قوح ندننالحم دادفب هک هدهب رب یدتا نایغط ب و-شاط هلحد

 یدالاقرا ندنرلتراع كرانا بواوا قرغ ر هل

 دج فس وب رفظلا وبا هللاي دجتسملا ج
 4 رول وا ناب یفالخ كنيعم دم یا «

 || روب م یدبا راو ید یلضوارب مان یلعونا یرمغ نددت كنيم

 | هکیدنا سا بور و رلتوشر هنلود ناکراو !رما یساناكنيلعوا
 | هدننایح لاح قم رایدتا ایا را هدنا تعب هب لع وا یلغوا یدنک
 | یدعایسانا كایلع وبا ردن ردن هراکو رد چا دهع لو ی دعت
 ۱ یدتارما هن راه راجو مروروک ینیدیق كنان هدک دلک همرح رج سش

 لهدا لتقو مو هن رزوا هدکد لک دهس*یوروط هد وصور هلاراقا ج

 یارس یی هیضق تروص بواوا رادربخ ندلاحوب یسب رب ندراهداخ
 تروص ید“ یجداوا یدتا ضرع هن دلا دّصع یس هتسوا

 نوج بودیا تکرح هروک اکا جد دصتس# یدلیق ہاک آ ندلاوحا
 لره راجلوا بودباسوبح نس اناو ین لع وبا ی دت ار ارق هدد سه نف الخ

 رانوک جاقرب هدقارعوماشهدننامز كن اویدر دا قرغ هد هل جد نس هلج

 | یدلوا مدهنم یتاراعرنکا كعشهد هک هل وش یدلوا راه راز بقاعتم

 ؛دوق للاخ یرهش بویقیحهرهع> هرشط یلکود اخ كيلءب و



 نا ندناک از رک یر دنخا دم حج a از كا رلخرومو ) ٣

 رلددرا و هءءط وم ر ا رارذ ندتفآ هل رژو هک ردلوا :

 ییهمقاووب دنهل یزوج ناو یدرواوا ادیب هراز ید هدنا هوا |
 كره :سم و عا یا هللاو ردشعا ر رحم هرزوا قاوا هدشامز كيف 1
 ERASE .هک ردو ره ندننسایکو ت سار و :

 رولک یژاو آ ی تارا ؟ رز ندسلا یو س هہعالوق ید ہے

 هکر دال نرواوب الاغ رمش | لعوب توررمط یب ہداتلا فقس .دلګوب |[

 نالفراو یدتیاهصخخ لوا هرکصن دلمآترادقمر و ردا برم نوا |

 كسیار ولوبیهکر ه هد هناخ لوا ورک ورا هدو دلجا وو روط هدورف

 لع هنه> ومما ص لوا روتک ۲۷ نو £ هل 4لا رن اندو مهارد

 طاشحا رسم یدرونک هن روصح ریعتسم یر رز ییدد بودی

 اوسر ردرایع مانرز یکیدتابرمط كنشک لوا هکیدروک بودبا ||
 اکب سالفاو رتف یدتا یشک لوا یدشا لاّوسن دا رج بس هربطخ :

 لک نم زدقول مگر هدا زندروهنء رب مبهدلع وب ویدلوا تعا هلع وب :

 ۵, هد ا هدب رمضلا راد يع لوا یدروج بودا جر ا کا هفیاح :

 ند ده ۔سھ ران اک قوح یاشا كنو و هيلا سافر ندا هک و

 و ددس هدس ی ۱۱ شا ازویشل ندن = ۵ ور دایوطن بجوم یلص فر دش وا لقن ۰

 یدا یآ 3 ول شد نوا ی وال ت دە ا یدتا تاقو دست مھ ¥

 یرظن ما ا اا دیر ا HGS یافلخ رسد ر

 17 و لاعشوک

 هک نب نسطا دج وبا هللا رون یضتسلا #

 د روالوارکذ یفالخ لرمتسلا فس ول 3%

 نیسح نینولا رمما هاکناو رلدتا تعب اکا هدشوک ی افو كن ردب :

 ید هدنننک و ردوو a یک هنعان نسحهدا-ءلخ یرمغ ند يلع نا

 بیرف هکب نوک یکیدتبا سواج هنطاس تو ردعفاوم هبانج لوا

 | نوجو یدنا یشکاطلا رمثکو تمه یاعو یدرب و شدم رهءاج قوق
 یتتفالخبوردنوک رالوسر هفاذک او قارطایدتارارق دنا تف الخ ما

 هلخاوا اوا علطم هقالخا واک قفا نسل اوات یدک مالعا

IS r. 
 ےس
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 ۳ kkگگگکگkÃگkÃگککک سس سم

 هدنس هند ید ش۶ زورشب ندنرحو راب داوا رورمسمو ٣# ندربخوب
 یلیصفت كلاجاوبیدایا رارف نددادغب رايق نیدلا بطق !رحالا ريما

 اقلطم هکیدی-شلوا یلوئسم هبت یه لوا هتکلع را روب نح هکر دوب
 لق یکیدلیدو رات وط یتیکیدلید بويعا تاقتا ههو صا لی هسهیلح

 بلغت یدزالوا رداق هندو من ثم رل ڈا تیاکش هب هقیلخ ی دیار دبا

 و یراد هن زج 7 نوار ایت ردش ربا هم هر

 بوج قاطع بورد وآ مدآ هو نا نیدلامهط نالوا ییحاصع

 كن هفیلخ ییاطع هلفنعو روز ه کیدلید راهقیدلبا اهآ| ه-تفالْخاراد

 دا دفب یدتا موع* هنارس كن هذلخ سد هرافیح ںوکح ندنیارمس

 | هدنسونفرمصق هقیلخ نوجرابدیا هلس هلکنانوګا كع ااشاعو جرف یا

 هتماط مصعق و یدل غی دا وا هن لاح ب وديا نب زاو ابلغ نالوا <

 كرايق بودا هت اغ “| ندراعق هش ا واو ماوءویدنروک هعلخ بوقیج

 هدنراکدتشیا یزوسوب ند هفیلخ یدید نوساوا ارس یلامو معب یشاب |
 هننارس بوروک یلاحوب را رای دت اولغو موعه هک اربم كراهف نابه
 یدالوا رداق هەم ندامعب و تراغقلخ یدتا یعس هک ردقلوا یدنرکس

 هدا مسا لواو رلید- | اعد یعاتمو لات ن الوب هدشارس ساب ماوع

 ی دیا ولع هللا ربنعو كم هک هقح لوح ر شا زود ندنولا صااخ

 ندکیلاعءو یدایا لغب رد بواوب ندنموقوق ینا یسپرب ندکیلاعص |
 یبیرولف لوا نکآ یداوب یرواف هردشبهدنوگا را هک ید یسرب |

 كفلبم لوا رردپاامعت_نولا ندا سان ماوع هسراقح هرمغط تولا

 !نام*رروط زهرهطرفاو هکیدر وکی دریک ط٥ نک ردبارکفتە دن ابیهیلخت

 تانهرطوب یی را هساکی رو اف لوا و ی دیک یک هیقان هتشابینبرب كن هرم لوا |
 مش دلاوب هدنتررص شرک ہنسا هرج یا, یتخاسف بود و هنگا ۱

 یدقیح هرمشط كر هد یدیا یرلب واطم بعكاایءو لها را هنن
 صالح »| یابه لو اهلا هلیحوب وراب دشاوک بوروک هدننبهلوا یناقاخ

 | ناور هنلوپلصوم بوددا رارف رایو یداوا یذکرب ندا نغا ب ودا

 | بوکسج هت رخ | ی ارس قخر ند یاس وص و قلج آو ی داوا
 زویدو یدساک هل وډ كنا تف ا كغ دل وا ه. | ن ارك

 ی: دلو ا لص او هد> تجر یطتسسم ه دنس هتس شا 3 ّ
 یم ج ر مرم سک ےس س س ھم ایس د ھم چہ تہ د کہ مص ر ھھھ ےس ب اک ےھت ت م اک س مھ اپ ا ھت ت ےک



4 ۰. 
 یدیا یشکرب فوصوم هلتواعسو تلادع و تعاجص ه-فیلخ ل وا

 ییایحو ید ا ےک ها هد ودع كعارح و یدروس یمعروب ودع 1

 یدسا تفالخ یآرکسو لی زوفط یدیادیعس ییاعو دیح

 د نسا ن دجا سابعلا وبا هللا نیدلرصاسا ۶

 ۴ زیوبلوا ناو رد شهدا یارصتتساا #

 هدنرهش دادغات یدرویب یدتا سولح هتد الخ تی رمصات نوح

 راددرق ین رطووهل تالو ریما رمو رای دک ود هارلي دل و بارش هدئق ره

 ندعالسارابد باو>ح و فارطاو یدابایعس هنحاور كنارغ تەد شو

 یداوا نادانآو رو" رلتالو رلیدلوا هجوتم هدادغب مالسااراد قاخ
 مھف رتو باوج رمضاح و عام هقیلخ رال هک ردشتربا هنگ

 كکلاعو یداکد یتشا ندالع هدشح و لدج یدا یشک تنطفرپو |ا

 ربنص هک: دبا ف ورس ه٥ اکا قمه هاب بواوا فقاو هللاوحا قیاقد
 هلوب ماظتنا هلاريخ ییاوحا كهالا دابع میجج فد مشو عضو رکو |

 راذتسا بودا تشک ننوردو قاوسا دادب هک هددسح لوشات

 هلی-سهجوز هدناوخ هماج هبا هجک هسک رب رکا یدردبا لاوحا
 بؤر وا قاوق ندندرا راوید رمان اب هے اوا والی وس زور,

 لصتمو یدراردبا زارمحاوفوخ وید هلوا ردا عا ا یزء رازوس 8

 ندشلاوح !تاکولمو نیطالس بودبا رود یتوکسمبر یراسوساج كلا
 چیه ینیرلج ربسخ نر ونک ربخ هبودسنک كناو یدررریو ربخ اکا
 دن مش داده و ی دا هاقناخو دخاتسم قوشو یدیآ نسب هو
 هد! رات یدنک یدادفب خرو: يلع یدیاراو یرهفایطاا راد هجن

 یراع مات هبط > هدا رغ بتاج لدا دغا رمهات هک ردشهرونک

 هدنفایض لوا هک هلوش ی دابا بیرت مظع تفایض رب هدک دات |

 هک اوفو هوالحو یدناوحمدرفص كب حواو یدلرغو ن وق كب شب نوا
 یشاکمماتلاونا یدلا لاج ) هتنلوا ساید هروک اکا یس هبرشاو

 هرهاظ) هکر لرد رب دشرپا همش لریصات راس وساح نوکو هک ردا تاور

 ه اتزو هرج ترس یر کا كاع هلط نالوا نک اس دنس هسرده

 تو رفیح توروس یواع ة.اط ند دسر ھه لوا رسان سد رد رال و٥

 ¢ لوا *

—— 



 نرمصح مک ر EE دنوک جافر E رطاقو نا هر هس رده لوا

 1 واک دروک دا س هاو سو هیلع ىل اهن هللا ىلص یهللا لوسر

 هکر دابد مان نو> دیا هکر الف ك رسا لواتاللا ما ظا ندااش

 ضارعا ندا ترمض> لوا هر و مالس هلوسرترمضح بوراو ورلیا
 هللا لورا ید-ا بوشود هذغادا كرابع كنرمضح لواسصات یدایا

 ما ظذ رور لوا دردنود یکی زوب كرابم هکیداوا رداص هاک هند

 ارش و لوادونشخ ندنسیشکوونات ید ا بودا تراشا هكا

 هکیدروص ندکللا مان رمان سد نزلا یمالس كنسو نزلوا

 لیصح لهاو مولع هبلطیدعب کالا ماظن رد هن-ه كثر بس ندن
 هدافاو هثحابمو هرک اذم هد هس ردم لوا ات مدپاب هسردمرب نوجا

 ندهسردء و لدتا ضعت یرلنا هلییس مرح یلدا نسو هناوا هدافتسا و

 ماطن رسا كدلعا تاناویحو ناود هش رار بو رافیح تو روس

 هلو جا بوژانوکایق هراذتعا سای یدوق ساب هنغاا كکالا

GETهدهضوم لوا کش نسا اا یکلوا  

 هرکصاداض تسا ىكل٣لا م اظ سپ یدید مب دبا انب هلاخ بنکرب

 تب و دنا )تیم یعودسد فرش كند هان تلاسر تربضح

 یدردنوکرامدآ تعاس لوا نامهویدناواندوه وا هلا یداشوحرف

 نوک یساراو رابد راقیح یتاناویحو باود ن د هسردم لوا ات
 اتعا نع ك صانو رلیدلوا لوغ شم هنتراع كن هناخ بتک ات یدروس"
 هس و رل دلو ثەجا رھ هن) زانم هش مولع هبلط ها ییاعها نس>و

 زوتاو ) یداک هش ر یماظتناو ماظن كن هيما ظذ هسردم ناکاک

 هل ارا كد زوی>وا هاشم زراوخ د ناطاس هد: هنس ترد نوا

 ترک شا ب ودا تع- 4 یذمرت کالا ءالسع ندوب ت لها "هجا

 هرصان كهاشم زراوخ دم ناطاس رلخ رومو یدکح هدناح دادی

 هدک داک لګ رد رلثمزا رلهجو حاقر هدشس كننوادعو تفلاخحم

 هفلح رمان یدشرا هدادهت خوب نوحو هللا اش نا روئلوا ناب

  هلالاسر ییدرو رهس ندلا تام ۶ ها نایعو فشک بارا " هود

 باسنحلو | هردود ندتع رعوب ید ناطاس بوراو ات یدردنوک
 بحاص جش هک دوحو اب یدشربا هسودرا كناطلس هدن ارہھ دو دح

% ۰ EE $ 
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  PEمغص من هلی كن ۳ رک رھ هکیدا | هدها شم رک ۳

 | یدبا یباکر مزالم كنارارج راوس كی زویحوا هدرفس لوا ارز
 | كناطلسهدرمهعلواره2ءاروامو ناسارخو قارعراكاو كولمکاو
 داشرا باتحو یدرارد۔ا راهظتس او راخدا ها یهزالمو تقفارم

 a وا صخ رم وخ د هن.ساحم كهاشم زراو یرامطح ب 1۳

 یدساوا نوذ E وخد هنساحم نوح یدابا ددرتو ییس قوج

 فلک ا ب واوا لخاد هتهاکرخ كهادەزراوخ

 مال یدروک, شروطوا هرزوا یاسها فاکتر و شیک راهءاج

 ەد: ا وى داملا ییءالس كنا ندنربو رک ۳ : تاغ نا طاس یدرب و

 هدر, ییددروط هرزوا عاا مش ترمعح یدععا تراشا هععروطوا

 بورونک هنناسا یرازوس لئاهو یدوفوا +-طخرب هلبا یب رع تذل
 ییانا-صف كرلناو یدلبا ر کذ یسایع دالوا هدد كنهبطخ لوا

 یدتا رک ذلاب صیص# هليا هدیج لاسص> یرصات بور ویب ناب
 ابنایرج و عنم نداذیاو رارضا یسابعلا یب هکید عا لقت ثیدحرو

 هدک دنا ضرع هناطاس یینوعضم كنتالک له نامجرتیدردبا رابخاو
 نام كص و مالا سةل ىدا بور و باوج هاشم زراوخ

 دن ودر ۵تف ال > رب سم هدد دراو هدادفب ن ردلکد یک یکید-ا

 فتم هلبا هیج فاصوا یکی د سارک ذ كص" لوا هکمدیا سالجا

 یوق لوا نکل رد ٥ یکیدید یدرویب عثم نداذنایرانا ریمغیب و هلوا |

 یدالوا نکا كسابع لآ هکنسم روک ر دندموق لوا دن ندا هدیجتر

 نو قوخ ندسانف نب لا هدنامز لواو ردرابشعوط هد دز |
 ی راباوج وب ن دلا باهش حش ن وچو رایدا سوبحو نوعسم

 یتالک یکیدتٌساا ن ا زر و یدلک هدا دشن تول ود ید: شيا

 راصح وا رااح ندانعهوب دادشن لهاو رصات یداب وس هب هفیلخ

 ناولج هاشم زراوخ نوجو رلیدلوا لوغسشم هنکرادن یس هطفاح
 مربدلیب رب هنسودرا كلا نکیاییئاوا كم رخ لصف رلیدشر | هنس هبفعص

 قید راد كنشاومو باودو یراهسوک هح ندنقاخ ودرا بوشود

 یرالا لر هما ن د رکنا بوح قوفص د د شر و یدتا لاله

 ۱ واک وریک دای هدادغد هزار ما ناط)هرور لا ید-اطود یراقاباو

 کا م سی ست تب ص نم تی سیب می: س

I RIN TRL 

YS ۳۷3ی  



 ات تج
i ی ISIE 

 ۱ ندزاکژوراما یدنک بونود ورمک هل تب قلا ماةتنا نم السا هفیلخ ۱

 كدصدوو یدلوارانف کس هلع ییوعهراتاترکشا بولو تاهم

 رک زوتلاو لامد ملا اس نا ردل و ندو E E للیصت

 یفالخ تدم یدجوک راق اع ندایئد ینافو رات م دن هنس یکیا

 قلامو یدروس رع لییزوفط شتلاو یدبا نوکرب یرکب و لیبیلاقرف |
 لاو یدردبا تو ليم 4 یدک ندا قرص هراعو تفایص

 لاساا تا یی رللام ل راس نالوا توف هددآ در دوال مابا

 ردذشسعا هرداصع هجو الب

 1 ا هالا

 < رونلوا نايب ورکذ ذ یتفالخ رتا

 هتفالخ دنع یدک هدسح یرعزکا نکیا ید یو كدعابا رهاط

 هک راددید قلخ هدناقوا لواو یدیشم مک هثشأب کیا لا هدک داک

 رهاطو رک رک ها هلعاعم هراطع ناحا هرئصت دی دنکیا یتناکد ||

 رد :یدناراو قفس ماع هنانامر یدیا رای شه لقاعو رادند د مھر |!

 یرلتعد یکیدستیا ثادحاو عفد ینلا-ظم كن ردپ ن اکمالاو مرا

 یکیدستیا كنا هفیلخر چ٠ هرکصدد زب دلا دع ن رعو یدلتا عفر

 بو و یبزوکرب هب هلګ ره هدانا یفالخ سصانو یدغا ی عاادع |ا

 قتداوح نالواعفاو هد هلحلوا توت رلیجزوک لوا هدحابصو ماشا
 یدنشرپا هرهاتظ تنطاس تب و نوح ی درردارانخا هودنک ||

 هدفشک ییلاوحا كناناعر هکیدا رد ب و دنا !ةلاو لاطبا یعهر لوا

 داع و زلپد تا اکا ر دقو هدناو نادتح هدکته قیر رس كرلناو

 دکیدریو باوج ردبجوم قبرا داف كنان اعر كا كارت

 | لام ات ید ر ویب کحو هلیف یزور حالص هکمراید ندهالا ن

 نواهیضاقورلب دا قالطایعاجج نالوا سویح هدنادنز نوجا ناوبد |
 نود ونادر بور او از ,یضاق هکبدروی بورد وک راع د تك

 رادهمرر وراضخحا ییراشاد كتتاسج نال وا سوبح هلی هط-او

 8 هرات روق نذمع ږدو قعاج لوا هرکصذدکد تا اضرا هلکمرب و لام ر

Beam YESدر رس  



 ات س قا

 ی ناما لوف لوا كر ERR ھال یرات الوات نود تلخ

 ۱ یدک نی مدجا  هرکصن دی دنکیا یاکد نی ی دتا هدف دا وا یعوعس*

 | یرکیزوتلا هاب رهاظو مدیا هلهاص بوخو رخ لعات هکیکی وق هیلاح
 | تردنوالم زوةط یفالخ ندم یدلوالصاو هعحتچر هدنسهنسجوا

 | رهاظورابدنارل ههقررو«هخررمس كناتب ون هک هکر ردنا ی دیا نوک

 یر عقر لوا ءا اکا یدہا نع یتیاسسو رلهعقر لوا هکیدرولب

 | هکنزیا تئارقو محف یرلنا نوه هکیدردباو یدزیا تئارق ب ولا
 || كنصهدمو بيع | رز مرد ن وساسلوا رهاط ییاصعو بیع كت هو رب

 ردک رگب یتلدلوا ناهن و هدیشو

 < روئاواناس یفالخل رهاظنروصنهرفعحوباهنلاب رضا 9.

 ا رادو ےھرد تیاهن ی هنر شاب كعلخ رل ید ود وا هنمان كنا یهبطخنوج

 تولا هلصرفاو ارعش نیلیوس رهدیصق لمس نیحدم كناو یدحاص |
 هدنرانوک دیع بوررا یراهاخ تفایط رص سمو رلیدیک رلتعاخ ىِ

 لب زج تاما دنا هجا تحا بایراو هنرامامادجاتسم و هاشموالع

 تو دنا ات هسر دەر هدّتاود مانا یدنک و یدارری و رشک تاقدصو : :

 یهباهن یی بک ندمولع عاونا هلاخبتک لوا هکیدزود هناخ بک هدنا |

asبها ذم یسار ره هک دانابصا سردم ترد,دهسردملواو یا  

 نالوا ن ڪا هد هسردم لوا یدروسو یدا هدهذمرپ ندهع؛را |8

 هک اون فانصاو كعاو تا تیافکر ادعم نو ره هنسار ره كه وا ع*هبلط ۱

 ارققلا راد نانعمهو رل,دلیق نیعع ندایشا راسو ناوالح عاوناو

 هرومیارفو هر وع رم تالغتسم هعا-ه ولو ريدا ثاد>ااهشاارادو 8

 نالوا زو هدننام ز مصعتسم ليلو حاتم كرب باوباوب یدلیا فقو |
 ندشالحعدا د۶د و یدر و دنا فک كزيعلع د2 بلاط وا ندلادوم :

 دا ناولا هدعضا وم لوا ى و دیا بیترت ر هفایضلا راد هد هلع ره |
 قارعهدشلودنامز كناو هدناضهرلایلاصوص> یدروللواراضحا |ا

 مان ؟دنیاخ نوکر , هک رردبا) ی ی دیسلوا ناتج میشاراد دوست مع

 ۱ هدنرنک | را هناخ هک رو یدعیح هرس صق ماب مدعع نوکر ندننوک دع |

 ا رو رم هی درو نیرزو E ب 2 2 بأ



oo ¥1  

 دءاجدیدج هددیعمو هکر دپهژرف ردقلواات دادی لها یا
 || رلقدنفندنوتلاات یدروب هبیشاب یعکوق هرکصندنا ر هیلوارداق هکعدیا

 لوا هن زا هناخ لدادغب لها بو وة ەناک شزکات یدرب و هزهداخبوزود

 رصنتسه نوک رپ کردا بمر وتک هدتا ور ) رل دنا یرافدنف نرز
 | كضوحر ۰ اکاتیدلیالاوما ص بورا وهرا هاخ هن رخ هژرسد رب نال رل رقم

 ی دعا هدک در یارمصتتسم ی دا واع هی رند و مهارد هن رزوا

 ) مرگ كد دن دیااففا لاا طوو شذحو بوج اوا رد لام وش ای .

 | بیس هقیلح ی ندزوسوب ب رەم نالوا هدناب ی دعا ته

 رصان نيمو ا ما مو> رح نوک ر یدشا هدک دتا و ن دیسهدنح

 هداوطضوحو هدتفو لوا لدیشمروک یضوحوت بولک هماتتعو هلا

 ) رثاندو مهارد یض وح لوا نینمۇارەما یدیشااق یرادهم بجو جوا

 هدعاسم مرع نیک د میخ ر دل وأح یصوحوشابک كحروک لام الام هلا

 | راو هک رپ مان ییارم# یابق ندنرامداخ لرمصتتسم و یدید ی. دنا
 || یدرروئلوادعندالخ هلنب اکا هکماربو نععو احهداششهو مرک هکیدیا
 هفاذک و فالك ز اج هسلوالیص لاومالاون یکیدتالذب هقلخ كنا رکا
 نوآیفالخ نامز یدتاتافو هدنس هتسقرف زوتلامصتتسم هوا لج

 | یآ تردو لبر للا یتای> ماناو یدیا نوک یدویآ یکیاو لب قلا
 یدا نوک یدیو

 : دک رول وانا قفالخ ك رمصتتسم ن هللادبع دحاولا وا هللاب مصعتسلا %

 رب مضءتسه روک ذو رد هعللخ یجند زوئوا ندسامع دالوا مصعتسم

 | یدرفنو زا كتهيساص ءافلخ هدسلاسفو لاوما ترك و هدریکنو

 ۱۳ درا ناو دا اد او یا روک مد دنا هما هلن و تک وشو ا
 ا ن ا و قرش دالب نوشا اک فا ا
 بواوا ثداح اور هدیرع قارع هدتلود نامزكناو یدنوقوا هنمان كنا

 یدروب قدصت یصکالو دود ال هایشا نوک د تكضلوا مصعس#

 | زونلاویدرویب ینازرا هبیمعلع یا یترازو هدن هنسیکیا قرفزویتلاو
 | یتالح رک كدادغب هکیدتانایغطردعلوا یرهن هلجد هدنسیدقرق

 تويم اق لە هداز ندد“ ح وا مد دیطع "هدلب لوا یداوا بارخ

 ۳و یه دسر یلازویتلاو ایدی اد مبل دقوا ىق



 ات یا شا
 س نک ی م ےس س ا ا ا

 واد س ةة ىج ا ىللازوتاا تواواهجوت هب ن رغ الاغ ندرس كلا غ

 كاتکلعرابدو رنالوا هدنفرسصذ تن كلزع ا۳ا هاشهزراوخ نیدلانکد |
 كنسوطرصا هجاوخرکصادنا یدرونک هری مد صدق نعالف ع ومع

 یی هعلخاو یداوا نلوتسنم :هتکاع لوا وا وا هحوتم هدادغب هلتروش»

 هلبا زدسوک حاقرب یفیدلیق سوب لصعتس» ندسناسبع لاو هلرالغوا |
 هدک د لک ىلع هد رتف د یش لص لالاطق وب یدابا لنف یتس هلجج |[
 لب قا نوا یفالخ تدم لوصعتس» هزلاءا-شنا ردک رک ھر وانا 8

 یا قرفههاوف ییورف قوم هللادج ینایحنامزو یدایآرکسو |
 هکتردشلوا متخ هیسابع تفالخ هد هبلخ ممے ەتو ردآ جواولب |

 قح اراسآ (تبب) ردشعد یزاریش یدعس "حش ارعشلا خا |/

 رلیدتا س واج هتفالخ ر رتس لديك رق ید زوتوا ندسا-,ع ءاا ۱

 نانسزک# ماما یدندوب تفهو یس سابع ییزا (هعطق) ردشءدیسیرب |
 یدوهعو روصأم یهگناو حاعس وا 9۶ راکشادعا ھل ناش م و |

 هاکنا مصتعم ;Ee راکاک مامانآ نومآم و نوراهو یداه ¥ تععزا

 ۰ راکشدب رغم تسد وب ْنیءتسه سا ره 2 تساکوتمو زادء) قلاو :

 2 رو رهاق سد دضتعم # قنعم نسد.دضتعم س ده و ی دته |ا

 عافو رداو # تسعلاو و عدطم ییهاکنا قکتسم ی ۶# راکزورماما

 دسر ورا دهن رک ا دش رز دف ی وزا یت

 رش A ۱ روت ی ¥ ت دنا 5 و تس رهت سە و

 رهاطو سان و "یضخسم ¥ راکش دش نودرک

EEم و نی رخآ 1 ۰ن  

AIراک د رک مکی  ¥ 

 دجلاو نابحالا ةضور ذرت نم ثا اا تفدلامت

 ۱ نایب لەو لاو ةياتكلا عضو سايق ی ر شو لد ییءاو سا سو ل چح 1

 كيلعصقن الکو )هک ردارحاوقیلا هیالعولج مالاو نورفلا لاو>ا ||
 دنلاس نورف رابخا هللا یییلج صن ( لداوف ه تبدنام لسرا ءابلانم ۱

 4 رااو #



 ن وساوا اعنرمع ه راصءاسالا یود حال ا ی نوطبراتآو
 هلغ هرویب بيه ر ندلف افلو ضارعاو بیغر 7 هریطست ور رحم نوا

 كنرصعو یدب رفكنتفو بواوا ربتح» نفر ند اهب تعم نونف ريس نف
 ل مظن ین محو ربط> لضاف تسل اهنا هاطع ندلا لاج یدیحو
 هک رنو ربع راتمانبابحالاةضور نالوایس هدرک فل ات ندرس ن
 | فراءمراھزا یدصةمرهورابخا فنا طلاب ر قر ورھتال ىلج ر 11

 لصف تاکو دودعم ندنس هلوعء رهدرداون هداف بول واراوتا رب هلبا

 دوج نالواماخ . هلکیید هداز ی لکب یا. ەق لوا هلغلوا باططا

 | هلایتفوم هئس هجرت هبکرت ناب ز ۳ توکو یدنلپ تم كن واستغلا
 ۲ هعفدوب بواوا ریظنال میراث هدظافلا تسالسو ما رم تلو هس هک اح

 یدناوامبط هدهمماعدهبطم یترلوایمکیا

 هک هنلیثبعو عبط ماستخ كبابحالافضو ر باک وبا
 هک یدنفاروب زولنفوطعیرظان نونا ̂ ف اقوا لاح

 ردع رات یراک دساااشاا كن رات رطح

 یهز كناخ درجا دبع ند ناعاش لضفا
 | محصااسیند بتا دننام یداوا هلم

 رس ب اک | نالوا لاک ناساا راب دد

 a یر کک هس 0 تح هنناذ

 یاالعنا ءر_تهسا دلج ی ودت یل ودنا #
 9۶م < الما هم" هدورامم تر ی

 9 ننک وش نم یدع كلک عصا لهدا #

 9: سا اب اس . زهعوجرب یداوا یدهع لص *#

 # رد القت هرابع قوج راد هقارشالا ةمكح #
 ۲ 4۴ عدا اعا اررھم نوط الفا بودا #



4 ofA $ 

 * سدقن : تا ه دهنلاهاش هداس یدو ۱ عبط 4

 » حما یعا كي یدلوا یاسر ار یا وچ

 دانا ا قتلاو ۵عاب ییعبط ك اڪ و

 محصا الا كنا یارابع شاک: نم وا

 سا داد مدلیا مش ران کا

 ما الال واو اوا یکیا م رکج ھےہطا الس

 ه دناوا دعس ول یداصار با ہح 1 ةضور

 عدا الاو كب بابحالا ةضور یدئاوا مبط

 هک هل سران ه رهاع ناخ عبطو علاقو ی وقت

 چ رد یخ رات كن ەك یاد ت اھ %

 شعاوا مکییا ون مش یٰلع
 تاذ لوا یکبار زو ها رقس

 شعر دشالو| بویلیا سفن بەن
 شعا رارداماحدزا شورو»
 ماع ییها فراعنوکر هت

 ندهردرربیر رهبوکجوص
 هللا ءا طع مه رص لضاق

 هع هک تنها قاشا

 سش۵ روسنآ هثص راع دوا

 كنا نلاک تو الک ارش ك

e۱32222 ب2 یسم  

 هناو ۳19 مک مر ِ

 لوا مک زا هل رب مرسلا
 هللا ءاطع تویلنالاخما

 هات ۴ ا.کس و ىدالشاب

 نکل بورسوک هعهل تفت ۳

 هرکص 4 هجا وا هداز یلکب

 لصاطا شعا تم تو

 مک اما وا می

 ناهج هاش رمهء 2 دچ

 ردوا م ما .ع ین

 تاد « دلاک راز هشم

 ب ایا ی ۲۶ لها ٌش 11

 باصندح هب نیس هرمزالع
 بابلالاولوابولوا عج هتیدزن
 باربس بولواندریش سا۶
 بارشا او نلضفیس لح

 بالا کا لاح وا

 TET ساوا لخاد
 باکر یلیح هر الضاف بود الراب

 باطخ بس صاتقا مبا

 ا واو رد یو
 بالا تهذم ردکحات

 با وصو ےس یقراقات هلوا
 ناھن فر یدتاندانء»یور

 باوبا مهو لصد ل صو یدلبا
 با عفر ههوعر دشماعا

 اتو درر ته
 ب امقشهب هنحورقحهدیا
 تایکوردان هدلا یش هد

 تاب مش یدلیفیولع هو

 تا ود الا 3 ه-اع



 ۳ € چيس ۳

 ی اش ذ تاذ هل وا مادتسم

 سس ان فرا هلارادیدلیق
 دا۱ یدلبا شداد ساخ
 مھ سرادمو بدكم ردوود

 با رکا لا باب ز ندشاب یکی
 ناثط ءاعنج هک اق> یدروا

 باقر یولع هلیاای> ای دابق
 كه اشلوا 5 دذ ازادناس

a 05 ۰ ۳  

 را د هفراامو ن9 هد کا

 بالط نوعا كليا عافتا
 تاک هج وب یدئاوارثکنو عبط

 تایتتسا یار یدشوا عبط

 ںاےحرا نوتا نم حاس

 ب ااو ربسوب لآ لاح
 باص طبس یالب رک تب رک

 جد هسفن ةا وی هتشا
 نوسوقوبواایلاطیزادعب

 تایرالایوذ نوسلباراتعا نوسلی نغبدلوا هه شعاهن

 باچ "دسر هلاریخ قلوا

 قالسا تاداعقو> ید
 لس اغ ناب یا
 نابح ال اهضوروب یدثلو اعیط یسازفا ره وجے راتیدلوا

 دک رگید خش رات هلو

 كناخ دیجادبع ترمضح شاد ملقا هش

 ردح صم م داد نم قراسع« تارابع

 حام رديفطأ تسد هنافرعو نكح ناوص

 ر رعقه یفک تفرعم ه داود نامر

 تافیلأت هوب هدنس هناهاش یاسیدلصاب
 ردح رم هلو « دننف رس هلج نازا

 هب کر طفل ن دبس راف ناب ز رد رم
 رده یرمسءلوظاشلا سلسیادافا

 یدع" هلال بورلیا ناسح انقیفوتادخ

 ۱ ودحوءو لو دبعیپ بک ست یدااغوج
 كنا ےک هءاخ هبظن ی دکچابب ز می راتیکیا

 ردهو.«)رهوجوواّوا یرب ره یناج ر



 یر

 گرو ۰ 0۰ :یب یک

 لصاطاو لا هضور e حا 1

 وچ دیساا مجد شاپ ہد یمام هناعبط
 هک رد را :یراکدلبااش ا كند دفا لء جالا و

 ع رانوب هتشا ندو دسهذا تربع لدار

 رب رب ربخ ول رداکسندیضام لاوحاررب و ۱
 م ولعم رولوا تیک هلن اعما مج ليف رطد

 7د, ریعرا وس سو یطوط ٽ٫ا س 1 هلن اجولد

 ۱ لو لم أت راب وس رە نادنلاس یالسا نڪک ۱

 2 رردا تم ندا ینامز تاعوقو

Eین را زا و لر العا هرگا فراسعم عاب  

 3 سکا هدنول و رد هز زدعءأح 2 راترب و

 3 14 ردیا دخلا ن رددوات یابرا كنو

 ینالخا لاستبا سایق هفالسا لاعتیا رظن
 هک نام شیک ۰
 e تک زهر ورح چ راک 1

 EE . ردیکرب رب رب رولکردلاح هک زوا تلاح

 ردرحاع ج6 ردامعم لکشمر وب :

 رب ی زدبا لح هسوک هنرد ایک یوکس
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 ۱ تبا صد وقتهغحهلروما یولص بو دیاطه> كناسا

 را رپ رخ وس رب واکس یوا لود نوعا لععارب زەك

 نماما رات كنوب ( محا برا ) مدد

 چ رب ربهلوارمدن هناهج اه ا ضیا مدلصاب 7

 ¥ ردشعا و ۱ لی و عبط هد هان عدد هد ه ره ده طع ¢ ؟هیغ ۱

i ۱۲۸۸ $هک ۲۱ اح  














