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 نانرتلا لها هوند
 الو ناھا با را یادتعمو

 اسلا هرس سدق ییاجا نجرا دبع

 هدیشک هروطستالس هرزوا هن رد نا ز كن راترمّعج
 سنالاتاع# ) نیم ییایقنا مظاعاو ایلوا رباکابقانءیخیدلیف

 عبط كنس هفيطا هجرت مان (ندهاشلا نواف خب و زل نب دهاعا

 ناطاسلا ¥ ناطلسلانا ناطلسلا یهلا لظ لدغ لظ لیشتو
 دعس نامز كنرات رطح ۶# ناخ زب ملا دبع

 یسهنس زوقط ناسکس زویکیا كب هدن ران ارتقا

 ماتخ هدن رح اوا لوالا د

 ید وا ۳1 4

 ح
۱ 



 ەچ ۷۱. م

 : * یهر ز یدلیفیرب رهنخر 9 رک
 * ریدتانادزب رو قرغ یبرغو قرمش کی # ۱

 0 + مات ندرطاخ حوا بوب وب یریغ شقن فرح# ||
 ٩۶ رایدتا ناف رع بال رطصا يقع یرللد # ۱
 ۰ ٭ هنشاط ع راددروا زوب نوجا 9

 ۱ + رایدتا ناب رق هدفح لاصو هار ن رلذاج # ٍ

 % ںوک ندیسرکو س سر ء یم حرا هسروک ۶ |۲

 | * رلدتاناج ن رانت لد ن رازوک هدلوب وب نوج#*
 دز بیع رارسا فقاو یک اطهظطر هر هساوا × 2

 نایهکت ےکنوچ یرلت ول هدن د ئالم ۳۹
 « رلددتا

 3 كران و ندنهک رد درملوا مدیماراو # |[
1 

 # زلیدتنا ناسحاوح یتامارک ویشا هقهزاب #

 ۶# كلوب وب مک یعمال ندنرربا كزوب مربا * |
 | * رایدتاناساكيل ردقو>یلاکشامک هحرک #۶

 هک ام الا رات

 هل _ماستخ نیکشم ۳ قرودصلک # مامه باک وبشا هللا دمح #۲

 ډک ماک داش نخر راذدیا ریس دولوا * ناجیوی لک وک ندنامدر هرولآ چ

 ٭ داشمرابا ر ندا لها سدقرک * ردسنا ةت ولط رسارس

 چ ماع ی ران هدناس> نره ک *د دم نوری اندنل صف و نوع كفح #*

 ٭ مات یدلوا ہد تا یا حر ٭ !یدیاید یرکب زود زوةط

 ماركلا هلا ىلعو مانالا رخ دع ا دیس ىلع هللا لص و

 مد سالا لها هغ اىلعو م طظعاا هراحصصا و

 لا مول ىلا مهم" نهو

 را 5

۳ 



 رک ۷.و رقم
 كما ظع میاشم و مارک هللا لهاهکس قلا تارتضج نم » سالا تاق

 هودق کر دهدناسیرا هینس هلساسو هيلع بقانممهرارسا لاعت هللا س

 یدا شعا عج اجلا نج را دبع مش انان الوم الصْماا ۳۹ هقلا

 E ىلع ی ناعع ى دو راذعم ی ر :

 كنم رز کد تف رعمو ته رطو كن رل تن وک تقیقحلوارادرک ه هرطقوراوهرذ

 نوعبودیاتوق دادا ندنرلت انعراح وتردهدادعتسا ندنرلتمه زاونا

 یتماشا تنس هجرت هلناسایرت كابا تداعسیاتک لوا بویلبا یرا یراب
| 

 مرک لوارک ردلوا یراو دیمایدتا رذعم هلا رصد ییماتتخاو رسم هبا رخ

 لا رح یطو لزانم عطق هدنهاز بلط "یدابهللافصو قدص مدقهکر ور

 رارسا یرلناج و یملا قالخا دروم یرالدو رذزاثهربا هدوصعم هببط و
 ماظاو رد رادوجر وجو هل رانا تیکح ندلاع داحا و ردرلٌلوا یهانتمات

 لامفاوقالخا كرلنآردب ردوهشفشک ماقمرلنآ ضرغ ندمدآ ی

 هلکع | هشت هن راذب معو دنکنک هج رثا كن رل عهدنا یلاوحاو تاماعمو

 یالکودو دعم ندنداذعیدابعیاعتو هنا ع" قح یک ف هک باح تاك س

 ندنامارک و رارسا كرلتوب هسخوب هلضفو هفطاب هیلبا بوسع ندشاس> |[

 هتشکسرهیک ق كلنا لح ینرادرکز ونکو ینراتفک زومرو كلیوس زوس

 ردلکدیسهقیطول طاخ هی و ناهد هتسب ره لاثناودو لرسهاقو ناز

 هک ریز و
 * رایدتا ناماس كرت ےکر ر درلمش لوارلنوب # |

 ۶# رل دتا نامر هدنن نیلهارمسفاو تالمو ت ٭

 3 قحرادیدرد راد درلو مک ردوبقح #

 * رایدتا نامش هدلاع ن رزوا ندیبس لوا #

 * بواوا بیعدومشیاد رد صاوع یرب ره *

 * رلیدتاناجولد حق بوهوب زوک نداوسام *
 "+ یوک داع یلاع ییاهدلارب بودان وا *

 * رلیدتانادیهمرع نیدنم “تہب ودار صد ٭

 * نوجا ا قح رارسا مک #

 ۶# رلیدتنا نار و هلج نیموسر تروصرھاط #
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 تنسیم سم
 نیس ر روا شب رارعا نوع" ردشو نوحیدتناردش وب رل ۱ مدتا نیس دیا

 هه ۰ 13 ات ها 9 ۶

 هدان ز هکمدروک ی دلکندماج نوکر مرشود بوصگندة>بواواشلوا
 نوکوب یدتا مدستا مادقا ودر و باوج یدلوالاحهناکس مدتاراغآ

 یدجآ ی تب رزغآ كرافرظلوا بولاقنوناخلوا نوچ انو سروط كاپ مدتبا
 هلآ یرزغا مکنوج ردش وب یرارعا هکر دشوب نوحا ll یدسا و

 هلوا ره اظیددلوا شو یتراقكنا نوح رد هلع قوت ید كفورطو سد

 قح لالا ۳ یدشا قرصلو نواح لوا سد ردیلوط هلا بو حو هل

 قح نولاخ لواو یدلوط رلذ رظلوا ةکدردنوک یادغد ردقلوا كو ۱

 دج هجاوخ + اهر یاعت هللا س دق هيا و۶ یدیا ندنرادیاو كانيلاعت

 هرس یامت هللاسدق كنترل یدنقرعسل| هلطادبع هجاوخ هکعسا

 هلسیسانامدلآ نوئاص هب راجرب هدنشابیدب یدتنا ردیلغوا كنيلغوا یلغوا

 یرادقملب ید ویدا هن رزوا فک ندنوابص لاعو یدیا هچلسیدآ

 اکب تاقوا رنک ۱ مدمروک نیغیدلوا یراط تافغاکا سفنرب یدلوا هلغ

 یدا طب ره هللا طابترا ل :E5 و یدردالج هل ونحقلخ یدیاهش رزوا

Esاکی رب 7 سا تعحاصم هک هک ره هدهریطو یدزرع ارس ندس  

 هش رزوا هدهاح اعادو یدزلنا تیاکح ا نالکهئو یدراد وس

 مدرروصندنآ تو ییددراو هب و وا ےس دادام تلی یی هنسرب ىدا

 قحا واو یدرود وا هن هدلاحلوا ادهعم یدرر و تاو لصخفمر ۲

 : دکار دن ید نیسر اہ مکلهنا وب د ےب یدنفایاه هکددرب د بودناردع

 حاکناکسمدشایدع ا لوہة بودا عرسضتمدنسا كع ادازآ ,نوکرب نیسرد

 هراعح ندن مدشا همروشود هیاعح ب هما ناس> او فطا یدتسا مرا

 ندش ت: لوا سفنرب و هلی ردراو ےب لااکس ےب یدنا نیسرشود
 مرگانو ینجا اکبنس هدنیحلوا نیسهدنادازآ ی نس نامهرداکد عطنم
 همر گان د يح لوا بحت ےب نیسهدیاح اک هعف د یب نس نام ز هنر هو نیس واوا

 دکمدمروک سقنرب مدت ارط) رک ها رهو یداراو و ملا

 ناتک ناو نلاعت هادم اهرسییاعت هللا سدق یدساتاقو هدنشا ترد



۳ ۱ 1 
 ۳3 لوشییس 0۳ در 1 ردورروط هدنرزوای اك هب راح لوا

 رةتسيالو هيبشنالا الجرون ىلج تادا ا موةبال ىذا ناحس) ردشلیا
 3 ا راصبا هسدق ناهس تفطخ لب هدي ًاثالا هتتفص رو هظاتاسأكلا

 مقاو یلجاکب هدا و طظ هر و ) لوڪ 1۳ الا هیاهب ناڪ ٿ "دحاو

 ٤ ا ادمع یا رلیدتا کی هدنرخآ ه تم سا تاطحرپ هدفطابو یدلوا

 هک روت وا ندنعفز كلراءهد مع لوا مزالم هدیح وتو کب رنو وفید ر 1 هاط

 زومرب دشرباءز4 رقق رسد تلا را ددا رع نود صاخ مز

 كشاب كنس 24 هن نوکو ب مزل ناوجیا یدتیا هب راج لوا هاک ات

 رود یهرباد لر هکن الم لد هاما نانعو رلیدروا هي ر ندرون هدنرزوا

 | یسهلجو ردشلاقهرمح هدنس ندنراماتیدنکی زوک تنایلوا عیجورردا

 ۲ یدک دی راس لوا هدر درر هل لا ردشلر واکسک هتس لو

 : هک اهرس لات هللا سد هداهدصا “ارا و مدمروک ی آ یدو

 هدنرزوا ریثه وحش نوکر هک ردشعد یرب ندناما كردافلا دمع ےس

 هلج ید راب و یدلز و> یدعع رب كنس هماعو یدا وا مفا او قارغتسا

 هنعاداربنمیب را هیقاطو ید راراتسد نودنآتهقاوء هش رنا وا رمعاح«دنا

 ید تسار نس ها عیدلبارخآ یزوسویداک هنلاحوریک حش نوجرلیدتا
 هیاصعرب مدلیا هل. وارب و هن هن راحاصیرا هیهاطو یراراتسد یدتااکب و

 هنزوموا مدر واک ار واکب ك یدتا جش ردلک در هاطیحاص هکن دلا قاب

 | ندربنم میش نوج مدلاق ناربح ن یداوا باغ هباصع لوا لاا یدنآ
 ریا دن رد زدر مر رلد دنا جزا هماع سلح لها نوح یدتااکب ید

 ا مدود همزوعوا نر یا ی هاصء یدلوا ندناهف هاردراو

 « ۰ ا 9 ۰ 2 ۰ 2 ۱

 هک اه رس هللا سدق هیسراو ہآ رها ۷۶ یدلا یسهاصءںودازوا ن دناھقصا

 | ندرهش ناکناباک هدنور کردید شعزب ن لء دل تیر حد

 نوناخ رادربخ یدرواک همهناخمب تقو تفو یدشاک هزاریش نوتاخرب

 حاقرب هدمهناخو یدرولس لاح لوانولاخ لو یدیاراوییلر اط لا ےب ویدا
 هسرپ و هنس ی يک هب راو یادغب ندناب وبح لاد قحهدت ور رک !ید اراورلفرظ

 ِ هزوط لا کات مدنروا ینرازغاو یدبا شوب رافرط لواو مد اراب ود هرلفرظلوا
 | یدتااکب راو هنس هدنحکا كرلتا هک ناص ا لوا كلد منتفو ت

 : ود ند هدنشا راد رطوب نوا یدزتسوک زوب ییلراطلا اکسنوح
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 نوئاحر هک ردن ا :اورندنر تحاشودب دان اما رات 2

 ذد رمصم ما 1 یا تلاش ٩۱ رب مه كس رو |

۳ 
۳ 
 ۰ دنا e و نا یدل ۱ ناجا هدرا ل ل E اول رەد 3

 هد رسهه 2 را یدعا وص ید ۳ اعط هر چ ۳ یدع

 هک ردشمروتک هدنیح ا زا ضوربأک ی جهاد ماما هج <اهرسسدقیر ِ
 ناریحو لاو مدر وک نوتاخرب تم :سلح | ول رصه یدشایرب هاو |

 زدنوک هنرروتوا کک هل یدا شروط زا و شف هن رزوا ینانا یکیا |

 هردو ارطارلنابعلورلنالیب ویدیعوب یر كحهدیا هانب رب ندر و« وندشنوکو |

 و  رات قاب ماما دن هک اهرمس هللا س دق هی مزرا وخ "دا ما š یدارزرک |

 : ندلب کر Sı ۵ هدروک نوتا رب د هدەزراوح هک ردخلا لس ندنر كنالع 6

 5 حس اهرسسدق هیّسح ةن زاچ ۴# یدمح او یدک هنس هءدا ز |

 ا نددادب هک هعفد لوا هکر دشمرو هرسسدق ینالیکل ارداعل دع نیلا |

 چ e ناوح ماکنهومدتنا تع عهد ب رزوادب رک مدد

 ۰ نیسردم < هدنق هکدروصیدناناوجیچدلوا یداک ھعاب ےب اس نی |

 : یدس "را f رزواد رج مدق نب مدتبا نیسی ار هتیحاصعیدن | هک دتا

 هیساح 70 : راحر هذیصعر كما 5 ک هل د رزوا كن ر مدو دن

 یدردارظن همزوب تو یهود وا مب و و شه عقر یداواهر ها |
 هتچر ی نوک وب یدشا عدم م دتا خر اوحیا نیسادنق یدتااکبس

 هدهاشم هل وشاکب مدنا هدشیح دالب تعاسوب یدتا نوع مس ا وڌ

 | نفت لوش اکسو یدلبا یلصت هکاکوک ك نس یلاعت قحهکیدلوامقاو |
 نس هکمدلیدیذهرویاطعیک كنآ ندمراکدلی هک رغ كنس هکیدویباطع |[
 راطفا هلکزسەجکو ب و یهدزکتبهلزنمنوکو ب ن ید تیا ع هر هلک او عهروک :

 نوجكدردیکنبهدنف رطر و یدر درک لو اهدنفرطرب كنهردیدلواناورو مر هدا

 لوا هلن ربسو هلبا هک سهعفوت یا هدنرزوایدشا قیط رب نداوهیدلوا هه |
 یدزما هعق وب یکب دا کر هک ره (یییصم رکاومر کای نم ۳ :

 ددعا یدناوص یل ربا جواهر TY ره ده ون

 3 لوا سپیدزمزکب هب وصنالواهدنزوب ریهکیدیاوصربهدنوالحو تدا
 عفاو لجل هدفا وط هب یدع جش ك دش رباه هکم نوچ یدنیک بولب ربآندزپهنب
 كدروک هاک ان یدتیا تاقو رلدتنارلیضعب هک هل وش یذشوددوځب هکبدلوا

 ( لوا )



 E re میس سس چود : و . ۳ 2

 ۰ وج رمال دلو بوک 3 1 هی 1 بوس یرغوط ل

 نت تویلت لی اما یھ اوط هدا یدشرب ,اهناجسآ نانعی ناسصالب |

 | كندس وادردرپ هعالوق هاک انمدردیار ؟۵یرون لوا و ووډ راو

 گر 0 تا .A مدروک ا لزا 1 لوا یدشرپ یزاوآ :

 قاض %3 2 تلا e ناحوم ممدلاو مسلما لوضو# ۱ ٠

 || یدتا س : میل نا رک ندندرد كنا بوراو هفر طرب  *یردصنامتکلاب

 هکیم رع ولاکس ه راج یا مدتا ( نینرفغالا یکم )یالومو یدبسو یو

 ِ یعل نیس رد یكی هکیهح مگیدوس ید ی قعل نیس هد كا یک

 یادخ یدتایمروس نس لوا هکنشرواس هن نیسرن د نح تکی دوس نب نس ۱

 : یالاع قح ید رلداروس یرلنا یا یز قح هک ردراو یر لو كيالاسعد

 ٠ هللا نود قوس Ee یدد هکک دخلا نم دا ڪ كنالاعد قح رروس

 : و دم لک د قیاس هن رزوآ ت ,ک كرلدا ت 3 ہک لوح + هروبح و مهبح موقت

 1 ( رش )ید | نیش هتسخ رک e می دا ر ىس 6 |

 یزامل نا ما ذک %3 هادهاوذف هی لواطت * مقس ات دلا یف هللا ب

 || * رلنوس قحرشود هدرد قازوا ٭ ةجرت # هارب یتحهرکذ ب یهب اب

 نیعصو هب راچ هدیعتریاکیذک ر دنا تیاکح هرس یلاسعت هللا سدو یر ەد

 : فیعضر مدراو هربدلوا ردة ارخرب درب رای دا .|مدروصربخ نان لاحرلندما

 ماوجمذرب و مالساکا یدشلیا رثا اکاینارسوخ وا هک هکهدروک میس
 كشاب یدشا نیس رولوا ی هدننکسم یراصت هپ راج یا مدننایدرب و

 مدتبا نیسمزر و ک یربغ نذ الاعتو هنا“ قح هدناهح ییاردلاق
 01 هکلو ۱ عارب دا ندس یدسا نیسسیه نمکح تشحو ندهلاسمنت ج

 اکب یرادد قوشو زد شلیارب هلب وشب یبفدارشو قم - فباطا

 منا مرا و نوا یربغ كنا ییض ومر یه هدلک وک هکر دشاوا را

 یایدت اتسوک یوبیرغوطاکب ورانروق ندقلر اطول یب مري روک یک یم

 رافناخ تیا كولس نوبلبا بکر اب یروو قب رظیدهزو قزآییاوقتدرناوج
 هن رلنزاځ تاون هن نیس هروک ناخ هله دلا هکنس هش رباه وق رزان دعب رط

XM % 
۱ 0 ۰ : 



 هکندربد نواب ویدنع) راشخایب ندرلنشد زبا هتهدخ للا نږ مسح |

 نا جک ؟ .درچ ۲
 رواکندروعوا رب هک وا ےب هکدقوره مر, دود بوعر ۴ هسک نالف |

 ى: رک ندروغوار هر هکتفوره و زموک 0 هدهرشط ج

 ۳ ید مس ندا ریل با رس ورود ها ات هوا ا س E کد 3 تان كنا درام ا 2 وه ا هاب هم رک وا :

 مش نیس هیموق ینا هصبحروتکن یسهرونکی ترا كتر وعو نیسهراوهرهشنالف |

 شاطاک ارلتحملعوا هکمدروک هب راجهایسرب ردیاهرمن سدقیرصمنوللاوذ

 لدلس ندن یب نسمدنیانب یدرغاج بویدنوللاوذیااکبمدراو هجن درآ

 (یرغوط 2:

 ابا مب و یدیاراو یلاح بک كلا ار یلاسنوهزاحه"ق>یدروناص» دنا ترد

 "2و رطهد دنسد رهردرظان اک ایزوک كناو رد دوشم كنا اما و ها“ قح

 | یرارعوا بک راردیا نیساوعد تبع هجن رلمد موب ورلوا باغ نيعلا |

 | یدتاررلپ وسنوجا هنیزوسوب سپ ردهدان زندراب رقعیج یب رقكتبحم |
 1 نیسرلد وس ر هکر دلوازوس مدتنآ نوسر دن نس هع زوس وب م: لعوایا

 | هکر دشمروب ,داکلاذحاف مدبح ےن رواک بع اکب هاو یدتیا هرکصن دنا

 | ردشمها لوغشمندمیبح یتبباتکلاههافزکر ههللاو هیلبا تمدخ اکب

 هدنکو اكنا رب هک هداننا لوشر ربا میش نرصح هنن وردشمالوا نا اکی و 1

 | مزتسیایدتنا هاکوربکهکنسمرتسبایدتاهلآیخدنوناخرهک رذلوایسهیعاد ||

  ییهحانهرونک ین راكنوتاخوب هکعهدیا تیصوکاو هزدنوکییاتکلاذحاف |
 ۱ تروصرب ی او یذوقوا یی هحاف هکمدلیب و مدوقو اهل دن یدلش بهفموقوا |

 | ناتکلافهافیایدتنا هدتفو یکیدردنوکو یدزدنوک ییآو یدلما اشنا

 | تصرفردعلوش یی ام كنامز یکیدلکیرا كنآ ن دنامز یک ید ر دنوکی ذحصافردا 0

 | اهرمسسدف دوس هبراج 9۴ یدیلوارمسیم كن عطق یب هفاسملوا هکیدلکد |

 | كن هبراجلوا نی ردیانونلاو 3ریدمرب زوکی هالا نب هقیدنزوب هکیدراریدورارروا

 | اذن الغوا وب مدنیاانشآ هلی ربیرب ردب رکشل تا ی اج کنی زلتسو د كنآی دنیا

 یدتنا مروروک یهللانب هکنسشمزید نسهک رارید مدنیارارید هنیدتناردنیکیدید



 "| هیوا كنسهناخ دجمارلیدتبا بلطام زوج اروغارایدلک هنس ورق ا |
 قوج بس وص نس مدروآ هک روس ی بوراحیادنوا دخ یدشایدقر> ۱

 .Emm فیبر [ زا یتیزغآ ك راکشهابوک هک هلهجو رب یدلشاب هغغا روغاب هکیدمک نام |
 ا ربمد رمیدنا هوس كدا مداک هل دوا یاید ا ا | ۰ یدیا راو نزهرب رب هدنآ رد كيب كدبا هدو م ردا هرسسیلاعا هللا سدق
 کر نیعلا ذفرطرب 5 هکمر دردلب زوتوا دموق هزب سفنر یزبهک ر اردااعد

 || یب سفنرب نع! یدع“ود قافنازونه ےعراو ندوخاب میک نب هکمړوک اتو ١
 رحنا ورا دعس وبآ جت هک اهرس یامت هللا سد یکرتخد #یدموفاکب :

 || اما یدنا قاع هنلوق یدنک یزد كمك هک رددعذ هرسیاعت هللا سدق |

 ۰ هاک ان لوق لوا نوک رب ردشمسوذ ځد شا رباک !هلوارسسم كایوس هش رزوا |
 1 ةه رژوا كنالغوا لوا رگ یدشیان هنح وا كيك یدلو E تكعک 1

 کیم یلاحو الت کاو علا مدنفا ی هکیمرع وناکس ید اویدرغاح

 هک کوس لوش دتا دیعسوبآ حش نیس ردنا عبط کر هکمذ رحوا ۵ د رزوا

 1 ردتعد لواو هژوا شود هليو قواع ر هکر دطد هلب وا رد لوا 2

 : قشع#تدنم دوسدمآت راس! ششوک # دش مدروآر9ازابار قْسع ( رعش) 2

 قشع # دنس یا باتش ندرک ناوتک ۴#د ذبات هنا رک یاب رد

 | دید دن اب تشز # دنسدات ددان دیدخسدپ کسب * یر ناب اپات هکیهاوخار

 مسد | دن مدرک سوت # دق دب راکنا دزوخ ا وخ دب راکا |

 هس مدک هلیبعار هقشع (هجرت )دنکد  درکر ت كنت دا دک رک ٭ یک /
 ردد واک ا قشعردزک درب # دنهدوس مدتنا شوک قوح یدالوا # دن |

 3: نیس هلوب ناب هککسرتسبا هتشع»#«دنتسیالوا مسب لو تو * راک |
 ]| رارهز* لفلکا بوخ هلتش زرهبولواراب#دئسد لکتادنسداترهكجم را |ا

 نیدلایحم حش هک اهرس یلاعت هلا سدق ی1ا تذ همطاف9دکرواواكرپ |ا
 تش A4 5 هست رال عن هکر دما هدناحوتف شات هللا سدق ی رعلا

 منی زوبكنا نی و یدناهدا زندشد ناستو نس كل آ و مدتبا نام دلت یی

 ۱ نوا هسروک ییا مکرهمدردیا مرش ندنکاکزاتو ندنکلهزانكنلاج هغخاب
AE ERIS E aیو وتو کر ۳ یو <  



vo Beeچ  

 دلا |قداط رلبدلبا د ولاکب داتسایا یدتنا

 ۲ (الیج یزراب والیفک ةعسلاب یلنک ےھللا) مدچاقاکی ندالاعتیادخو مداک

 | یدستیا نیسرلغا نوبت مدنیا یدلغا یعدلوا مدقاب هبتم نیا بونوذ |
  رداکد یضار ند یدلبا توعداک ا حد هک در ر هنس لوش لاعتقحاس وک

 ۱ كلام ےب یدعس یدیل وا دازآ هفص هل ےب هکندشعا رما اکب یی اعتیاد ی ا

 یضارندنه رھا لوا یلاعتقح هک ركل وشیدلوا خدم هدنفادا زا كا

 ۱ مدتیا مدتا دقدص هللاصااخ یلام عیج هک لوا دهاش نسیدلو

 "| توهلاق هغګ هدعب هن رزوا كن هلج شعاولوا هنیتکرب كن هغ بیا |

 | بوغیج قر وياغاو یدیک سالبهرابهراپ ويدراقيچ جنب ناب را یهدنک ۱
 ره(رعش)یدباندن قلا وبیذرب وقاصالاکس یاعت قحمدنبا یدنیک ||

 | تب

 : لانا تح ۴ هند نيب EY لاوسوهو هقحو# هيلع و هلا هنم |[

 : بلط ی هفص هک ردقنو قدقیحهرمشطء رکصندنا# هیداتوج ام ویظتحاو

 كن هغ ن ویداتافو هل ول ی ن نا اكدت کر ءو هعک قدلو كتا |

 ۰ نزاو | کكح ورحرب , كد ردیا قاوطک هدتقواوا قدراوه هکم لبا ىسەجاوخ

 لواطد 3۶ ےس ان دلا یف هللا بع( رعش ) هکیدر دد ندرکح ل هراب لدتسدا

 ماهو ٭ ماهسدا نچ اا ورا ساکب هن نم 2 4. مادهاودق یس 1

 || هلا قوش یعدانم لا دک ۴ هاوس اب وب دب رب شیاق# هيلا اعسو هبح |[

 : یربسیاید- | نرو یشنوحمدراو هنکو ان | # هارب وح هی مه |ا

 هرلاالا هلال یدت ا اکس نوسنیا تجر هللا نیسوآ مدیا ا

 | شاوا یک لابخرپ لواو مهفحت ن, یدلوا عقاو قمهلکا هر ا
 ES ۵ کصادک دنا ارای>ا قلاهت ندعلخ هغ یا مدتنا ىدا د

 0 رخ كند یدل غار سڏااکب هلی رق هیودنک یلاعت یادخیدتیا |

 ۱ لات ها سدق یا یدلباتافو دلو تنا منشا یدرپ و تشحو |
 بدر داک ار ہروکر زوکہ کیدتیااطعردق لوا ندراتمارک اکا ہرمس |

 یدلبااعدر زکر دهاک هلس هلع تجاوخ ندیادازآیس مدتا زدعاس مه |[

 تافو آب ولک اب اوج یدتاے لست ناج وشو د وشرف هر هبفکوو 3 1
١ 

ِ 2 9 
 ید لوا مدني رگ یآ توراویدشود ۳۹ د رژوا یو ا

 ودنا نيةكنو رھ شلیا حور ۲ Eا اهه رس لا هللا و دليا

  7 % ۰دمع نب دا یخ 9 ۹ اهرس 2 ی دڅ ما ۳



 بک ۷.۱ روس

 ۱ كدا توت وبدردنا تب دیدنی ین از یدلشابهخع او یدلهراپیندوع 1

 لا ۵ هدروص ندنسیدنک شع و رث رثا چیه ندا هکی دل اوا مولعمو

 | قلایییطاخ# ( رعش ) یدتا هلرب هنسکشناب زو هتسخرطاخ ردیم هلی وب
 هللا نصخو ۴ دع دعب هئم نبرد یاسا لیع ىظعو ناكف *# ینانجنم |

 || .تنجاع تفخو#یناعدی دالایبلم ٭ اعوطتیعدال تبحا# ییافطصاو |ا

 قناه كە زاجمدت | هنسح اص كه راحهرک صد دنا#ینامالاب با مد وذ#امدق |

 : رداق هنساهب كنا دنق نسهارف او یدتا بورغاح ع هر و حد هدا ز لی ندنب

 || ىکا لیارا رقد اروب هن دل ی نس مدتیانیس ٹک شب وردر نسنیسرولوا |!
Eمب ن روس مدنکو لغو غا هدعب  

 aT ٣ ۳4 عروس وین و !

 قەي وبقي ۳ راک ان هلا یاوسر یبمدشا دافعا هکلضف كن د ن ویموارک و

 ی ویا رندرلب ±یدتباردوک مدنبیدلیا ِ

 ۰ ۳ مد ب ونذا هکمرکو رګ ا داتسا یا ىدتبا مەل و

 و هک وب عیلم نید حا یدتیا نیسوگ نس مدعا یدریکو را نوچ ||
 ۱ !کناو تلسا ا رونو کہ رد شبیدتنا بورغاحاکب فثاهرب هکمدزوک

 | ردراو رغانع هلبا هفح مز هلا نوناصیەفح ےک ات هلیا شوخ هلکنوب یتسفن |

 رکش "هد هنکیدربو یتمعنوب اکب ییاعت یادخ مدنشیا ینوب نوح |
 حایص نوح مدلوا ر طاتم هجو مدرووا دهک لوا رذا یرس مدتا ۰

 ناتسراچ مدنلبا هناتسرا بوش هاو مدقبجهرمشط بولبق یی زام |

 رکو رجاابح رم یدتا بوروکی ب مکنوج یدروتتابهلوصو غاصیحاص |!
 ۱  فلاهرب هک نود ردرا ویراتعاوبرق كن هفح هدننا یلاهتیادخ سرد ِ

 تب رف# لاوننم ولخ سیل لاباتماهنا هع رعش ےل یدتا بورغاحاک |"

 یگان شا وک یدک یر لک یفتیلعو تبقرت۶ |
 : كدلرا روهشم دنا كماخ قب یدتس ا ںواک هناحانع هلا اعد یادحو 1

 | هلا مدا یدلک هقیچ قرویلغا یحاص كند تعاس زمشید روتوا |

 | ها كب نوامدتنا قود هللاو یسشبا لب هدناف ها كیبشب مدرونکی ککیدید |!

 | عیج رک | یدتیاهلب هاف یرادقم یساهب مدنا قوبهللاو یدتنا هلباهدن اف |
 ۰ ردن هصق مدتیا رد دارا ه3انضااح هد .هکم رنا لوق نیسهر واکب یابد

 سم هو رب نود عج حج 7
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 نا
 ار ندنزایو ی ا ن روس لام ناسراع نوع یتلباذن
 1 * نکلو تانجام سانلار شعم(رعش)یدلشاب هعموقوآیناساو هده:یداک و د

 هبحف یذهجربغ # ابنذ تا لو ید مالغا # یحاص یبقو ةنارکسانا
 # یار نم ها نع ییا تتل # بدبح بح ةسنوتفمانا # یجاضتفاو

 نع یی عام*یالص مک ی دلا یداسفو#یداسف ی دلا یال صد #

 | یدقا ىب الك كلا # حانجنم هسفلل هاضتراو * اولا نلومبجا |

 ٤ رب ویرسیا یدنا یدروک ینامزوک منبنوج یدرشود هه رکو کو |
 لورم قح ینآرکا نیس ردیا یروتوا ندککیدنسشنا ییآ کردە رک |

 ه ودنک یوا دونهب تعاسر هدعب رولوا دهن لا نیسدیاکا |

 | یدتبا نیسرولنب ندنقبمدتبا یرسسیاكيبل یدتباهبراج یا یدتبابولک ||
 1 نر د تبحهکعر دیشب ایدتا مدلوال اهاح* زره مد ینهکو رب ندنامز لو

 قب را هیطعویدرداس یب ران )هر کسب E ر ۶ ا

 ۲ سح مکه دنو ی مدتأر دمی هرات اسو تد رو اا تنعهرب

 | یدروا هعیهشرپ هدعب یدلبا مدراب هو ,, یر راد اح یرسیا یدتایدابا

 3 هرکصخدنا یدلو | عطعنمییایح ندندوحو هکمدلبا نو وش

 یدرب و لاصرب و یلاصیو مدتا هبحاص ِ ,یدوفوا تد چ اقرب دن

 كاکو ؟ د هک لوا عهدیک هدنو یرسیاید- "تیک راوكسرابد هدن :۵ مدتا

 دسرواوا یضار ےکلامرک ا ردشلنالوام e یضعب ردیاب

 ۱ هایم هج اوخءاکان ر کر اقا ندش وب هللاویدتبا مرایاریصالاو
 | هه راجوب ندکعا مظاکب مدتیدتا مظعل قو بور وم الساکب و یداک

 یععردقفوحی اس ی دا لدتا سوب ا وز

 || رلبارلەب رک ق وجو رارکفقوج نمود ءفموب وایزب و نونو از مك از

 ههر د كس یمر کی بورپ و یلام عیج یوب وردوب اض مع ےب هک ردوب لاح و ٠
 ندنشب داواهلماک هداتعد صه دید دناخربار هکمدرو" ]دیمام مر رودب وا نوا اص |8

 ۲ اک و تجزو هک ردنامزردق هن مد-ارد هب رطءیدتا ردیعنص مدتایروتوا |ا

 ۷ هاب اوتتوآ ادوعهنراک ید اید و اهن یس اد !مدتاردلس رب یدتنا را 2

 دعا تردک الو # ادهع رهدلا تضنال كحو ۶ ( روش ) هک رد. و |

 || *ادهاو واساوذلا فیکف * ادجو بلقلاو یصلاوج تالم # 2 ِ

 تولاق هرکصت دنا دبع سان اف و ی 9 و لیبل ن 1



 یجدزرسرواوا شو ید هنس نالواهدزفاب هلوا شوخ نحراک و مز نوج

 یر "هذیل إل هلوا شوخر هنسن نالوا؛دزکنباتكنوطشوخ یکی راک وک |
 | لواویدا یدرک اش تتمطتس یرسکددنان تام اهر س دق طة س :

 یدردنوک هندرکد ینالغوا لوا عمیدیاهدنناععیدیاراو لغوار كنوتاخ |ا

 یدرالیب لاح یلوا بور دنوکر بخ هب ی رس امی دلو ا قرغ بوشود هب و“

 رلیدراو بوةلاق سبصاهراو هنساناكنا ىکا ترکی اک هل زرکقلاق یدتنایرمس

 یدل وسزوسنداضرهرکصت دنا یدلشاب هکلب وسزوسندربص بانی رس

 ۳ نت لل وا ET ا ۱ تر

RL SS 111۳1 9 
 دی

 هر وص تالءوایدتنا یرسردنلدا رم ندر رتو داتسایایدتانوتاش لوا

 یادخ یتسردب یدتبا نوناخیلب یدتنا یمولغوا ےب یدتا شاوا قرغ
 یدتا نوناخ یدلشاب ءزوس نداضرورک یرس حش ردٌشعهعا ینو یلاعت

 رایدشرا هنغامراوص لواان رایدنک هلکنا بوةلاقرک واک هلب هغ وزکقلاق

 یدرغاحو دد لوغواهداروب رلددتا رد لوا قرغهدنف لغوا هک دزوص

 | توُسدات هلا كنلغوا یدلاط هر وص نوناخ لوا یددان ایا ك

 یدتا دنج ردو یدتا بودا تافتلا هدنج جش یرمس جش یا

 تداعر هسا یدتنا بجاو ےک رھ هنن رزوا كنا یلاعت یادخ نوتاخو

 هنداسزب چه تبسناکا کر دلوا یمکح تنهسوک للا ارو ا
 راکنا مرجال رايد عنا مالعایتنوف كنلغوا اک انو ج را دیعا مالعااک | کز لوا
 هک اهرسهللا سدق فک 9۶یددرذشمهع ایوب یلاعتیادخ یدتابویلا
 عار طضاو قاق بید موخو اهڪکر , یدتاهرس سدق یطقسیرس

 مدعی :> هرسشط نوایق یتزاغحام موج دلاور ءدلوا 8
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 ارخا ید ۳ اج م قم فر دک مدلدان ط وب دهلوب نیس یار طضا هک هدر ره ره

 نوح TE NT لها | هکمدا ارعوا هناتسراع
5 

NATALIA E 

IEEEی  

 د دروک هب را راح ریداک ان یدلوآ حرمشنمم دیس و یدلحآ ماکوک مدرک ۷ سراب

 ۱ ۱: یدش راو سوخر ندنا هع اشم ی ا هما : اح رخ اف ه ەرەك اب وهژات هدا ز 3

 ینوج هدنشادن یعانا یا ولآ کب 7 یدیاراو یلاج كکو ۴ و یر

 | هدمحاصناتسزاع E درب ویدلب اسا واط: وط ن ا

EO a n ea 
1 

ام یدناردیکو کنن
هام او شاوا هود 

 Eی  



 یدشهروتوا نواواهجوتم هب یاس و هناصسقدح هدنگا هناخدج مایسهدلاو :

 یا دیا هکندرغاح یدلشاب هغلوا رهاظ یراونا كتسههکر دق «اک ان م
 لو | بونیاهغاش میش ردهدنول نیسرد» الط نس ەد a هن A اعوا

 00 :هولوا هکیدرید مر هدعد و یدشود هنغابا كنسەدلاو یدروک یراونا

 + یلاعت هللااهجر یناکارکب وا تش هاف ۶# مدان يتردق كعءهدلاو

 یدیا هدنسلح كن آ همطاف یدیا راب وس زوس ندتبګ بح نونعس هدنفور
 هصذ رد, وناحخدی 2 چ وا هلکن هدر وناحبویمروت کش وا

 هک رد-عد نع یاعد هللا هچر لام حب زاوا حش 4 یلاعد هللا ااهجر

 یسهبعادیترا زك آ هاکوک مد دشا نلاح ترور ندرا ادخاصهدهب رد 9 یعع)

 لوا او یدشءوطتر مس دنا E مار لوشلوا علطم مک ات یدتود

EFتداکح كرش ِِِ ییدلوا نو> ا  

eدلم 9 ی لدتا در ا  

 كدحاو قدغاصدح دد لوایدروت اک ینویف 9 زوهروک ی فدا یراک دخ العن

 زب وید ار اور روید ر مر یدسا قد روص ندم EE 1 ید دوس هللاب

 نوو یدتنایدآی هک اصر مرا نب یدلوا ینوک م ارب دن مورففرپ

 اعا یدو ردراو تصخر هکمهعا ن ناب رقه | ر قو مدتا ۽ مدیا ناب رق 9

 مدیا هع را یداکنا 6رب دجوزهدنوک لوا ق اةتارواب یرجاشحا هن ویق 9

 هک هلرغو هدرب راما هلرغوب ینویقوب قااقز رومأم ہلکا مارک | هنامهمزرب

 ینوبق لوا راروشلغا ارز رلومروک یتغیدلرغوب كنا نع را الغوا
 نویفر هکمدروک هاک ا هیلبا نارد هدندرا راود هکردنیک تول ا هرشط

 نورف لوارکممدتبانب یدشود ورا بوبارصع هنن رزوا یراوید كنهناخ
 رزول یس) رد كنوب ۔9 لوا را مر وک دف هرشط ردٌشجقفندجوز

 ا رک: ید یلامدیادخ هک داش یدتامدلب وساک ایی" دصدو مدل هدب

 یدتاهر ؟صادلا یروئوا ندزیگیدتا مار | هایم هوا شمر و ضوعرب

 یزالکوک كرلتا نوح رلدوا هد 5و 3 راد ره نویفوب یسرد لعوایا

 رولوارغتم ځد كلوب هلوامذتمرک او ردشوخ یدوس جد كوب هلو شوخ
 یدتا هنع لاعتهللا هجر ییقاب م 2 هک کد هل :اشوخ یرکد راک وک س

 | یدلی وماعنکلو زد راویسیدنکد امندرادب رع یکیدید نوتاخوا | ردد E ىكىدىد 3

 سو



 | دید (مهرذقاوكناب ر دنکو ا

 ۱ 1۳ اهرس هللا سدق ةيع درملا همطاف 3 ندهراک دید لوا مدلباهب وت مدا

 ۱ كلام یدا ندنافراع راد وسزوس دلی ےکش رلد دتا یدارواوآ هدلیدرا

 | تعاسر رلیدتبا لاوسرد ( یترک ذنمسیلجانا ) کندن د>وبینیدرویب |
 1 دهشتنارک ذلانا ) یدنیا سپ رایدشاب وس زوم هلبا هسی ندا لاس لوا

 || تاهرک دیس و هرک دین كرک ذیتفیف هل رک د ماود ع٥ كاروک ذلارک ذ ١

 ِ کد ی“ وک ل هدتقو كکیدتار RE س یعل ( نامزالو ناکمالنیح

 5 گیت سد نکیانراقم دگر ر و نیس هيلا هدهاشم یکیدتیا

 ۲ نامزهدنا هک هدنامزرب هلوایابیکدتارک ذیتسكناو هلوایناف هدنرک ذكنا ||
 : راک اه ریل و ورخ دجا دحوزییع ما و قوبناکمو

 ِ دجچاو یدل اوة هار یس لج یداراو لام راو یدا ندندالوا

 : اه رس یاعت هللا سد3 ی رزوا لاح كم ورمضخ 0

 | هدنامز ره هکر دذعد صحو ا یدشءا رلاوس ندد زانو یدنتمروک 1

 یسهجوز كهد ورضحدجا ےک داکا مدراٽوط هورکم یرازوس رلدروع

 1 3 اد هکیک ره هک ردشعد میس هل شاه دی زی رود دسرارد هدنف ره

 : ع ت ۱ نوت ا كمهب سوحدجا هکر ا هینساا قلوا دن د رزوا

 ه يلا علو هاك“ ق = - هک ردشع د ىلع م | a لاح ا كاا هلوا هند رزوات تھ

 | سي رایدغا لو 5ی دلبا توعد هننانحیدنک هلبا راکلوداو هلفطا ع اونا تلخ
 هنف رط ید 5 هل اال یرانا ےہ کت یدکود زالب ولردوارد هني رزوا كرانا

 | ند دیک قاراوخقلوات ا ردشعد هنيو روسیرانآار ز هردنود
 ۱ ۳م حس تاب هکمدلکیدتبا تواک کا یشک نوناخر ندنلهاب ردکر اسا ات

 تمرح هر یلاعت یح نوڪ یدتیا ےلیاباط ترعت هر یلاعت قح هل.س هلیسو

 ]| هللا دبعوب حش "هدلاو دما ۶ نیس هی ا بلط برقتاک | هلیس هطساو كم ا
 | هللادبع ونا یلغوا یدیاندناتناق تادیاع چ اهرسیلاعت هللا سدق فیفخ نا

 3 یتادهاخو تاقشاکعكناو یدنیک هعح ندنلویاب ردنولواشادلون هلعیمخ |

 ا ءاہحا هدنربحا رمٌشع كلراصهر ه دعیع> هل دیعوبحیش هکر ار دردقوح ۱

 یدیارولیفزانوعیح هیرزوا ماط هشرپ | هنسدهک ر ذق مک ات یدیارد |



 TB و

 اک نداقمر جىدا هی روب اسين طاف ترو ء لوا مدروک تروعرب ورارب :

 هکبدروص هزوللاوذیر ند ام یدنایلوا نایعاک | ربخلوا هکمدمرب وربخ |

 ا ناک ارد راو نوتاخ ر هد هکمیدتبا د روکو اوا او کند هفناطوب

 | لواورواک بگاکب هکر لب وسزوسندنم69 كل رلانعم ع رک نآرقزارب دهب روپاشبن |ا
 ۱ لکیلکتو نادیم لک یلعحهلاف لابیبع ا من )هکر دشعد ا

 || هنم ءايلا همرلاو قدصلانع الا هس رخ الاب ىلع هنم هللا ناک نعو نافل ٤

 یا لع دن رزوا كعا هدهاشم ییاعتقحرک هسوک رھ یک (صالخالاو

 ۱ قح هلوا هند رزوا هدهاشمهک ےس رهو رلب وسهلنا ناسا رهوررول هدنآدیه ره 1

 | هن ورولوا هن رزوا صالخاو هش رزوا ایح>ندقح مادو رابا زساد ینا یلاعت |(
 | ءاعد هب روعد هجا وما هیلع برضت رگیمویلا قتل قداصل )هک ردشءد ۱

 ۳ هداب ردر نوکوب لد ایوقتو قدص عد (ناملاو صالنا هب رلتسد قد رغلا 1

 : صالخ ندنب رورلبااعد یکی د رغ هی الاعت بررکو د ینا یوم كنا رد لو اهک رد

 ۲ ىلع لع نموفراف وف هدهاشلالبعلعنم)هکر دشعد هن ورتسداةاحو |[
 هدهاخیم ییلاعلو هنا“ قح E یعد ) صاخلا وقمنا شا

 هدهاش»ینا یلاعلو هنا حک“ قح سوکر وردقراع هسک ل وادس ل چەن رزوا :

 یدادعاهسسدقهنوت ز ل ردصاخ هنيا لوا هسایق لع هن ززوا كا
 : شىق قق نوکر هک ر دشع در دعا تمدخ هیر ونو هد نحو هبه زج- وارد همطاف

 : مهرونک هن مدتنامرب یدتا نیساهرب محبت ج مدیا مدراو«یرول ید ۱

 ندلوک یدیا راشقایدوا هدنکوا مدرونک بوراو سد دوسو كمایدتسا

 یدارونا وبیسارقیدرونفوط دو هک هنب رب هنرهكنيلایدا شلوا ارقیلا |

 || سبزد قو یشغوب رب هدنحا كرلنوب شعلریک بع هن لرلیلو برات یی |

 ٠ هداروب هکیدتدات اکر تروع رد مدرپا هرب رب مدنیک بوقیج ندساب كنا

 | دنکواربمایب بوی د نیلا نس یدیاراونانغق هعکوب رب ندبه نمررب
 3 یدلوا راس هتک وا ربمآ تواک ندمدرا بودی شد ایا ىرونىدىلىا

 | ما ردندنرابلو كنيلاعتو هناسصس قح وب هک نکمتجلا ینوب ید تا

 : هراقرب هک ابرابابلط ناتق هک ول رد ندنایعصح هکع هدیاهراح هن نب یدتا

 | هک زکیرب ویلاص ینوپ یدتا هصس هلی هجځوب لوا یدلوا رهاظ هب راج
 كرما توشیاب هيلا منب یرو سپ مذا و یراناتنق هلپا هغ وب لوا

 ) هدنکو ا (
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e U NEPA: 

 ۱ ۳ یدتا تافو E 3 روزا رسا 0 شلزا ها

 هرس یلاعت هزلا دک شک | تاقو نو ڪڪ لوا دیش را نوراه رلد دا

 "هعیارو ردندنراولوا امار ¥ ¥ اهرم زنا س دو a“. SEE ءریکح 2

 هاش "هعار و یراو ۹ یا "1 دجا سا لر هیعاش

 اکب ید روقوا ے رڪ نآرف مد راۋ ۾ فیعتعد کج > کند 2

 هکنرزوا گم یراوطا شب 51 وبا ی كرا را هعاار یا کیا

 | لوق یس هجن ید تا رد هلب وا مددتا شعارتسدا قلا خد نوتاخرب

 كتنآ ویاکسرکم هیلبا لوغشم هتروع یکیا یناکوک ندادخ هلا لقعرب ردنا
 | یدتیارد سرا مدتبا (ےلس بلق هللاا نمالا ) ردشمهعنرا یرمسفت
 ج یرغ ندلاهدکاک وکو نینهربا هر یلاعتیادخ هک ردلوا یرسقت كتاو

 1 لباغ ندنرالزوس لواومدعیح هرس ندنوکواكنآردا هعرار هیلوا دیس

 ر شب ندرلنرا و هو و مدردیک كلرداروصتو رکفت ی يعد كره دبا

 ا هلا سدد ا e مدردیا مرش ولد رل هدي ن م

 ٠ رلیضعب و یدراو هراز ك یرو نایفس یدا ندنداهز كالها | هفوک |
 1 مدراو اکا ہد ةور هک ردشعد یرو ) نایقس قدم سد ا هد واخ یآهکردشعد | :

 هد . رالغوا كع رکا مدتنامدمروک ۳۷ بل یراع ندرمص> .ûn هکر ۵ 2 :مهناخو | 1

 معبلوا ندنوب نایفس یا یدتا راردا تداعر یکلاح كنس هل زات بوت |

 لوشمرعا باط ایدز هکر هن كدا مظعا ندنکیدعن هدخزوکو هدلکوک |ا

 لوش مع لتا لاوس هج ردد مصتعو ي ا هراتند ۵ کت

 ندمزوآ مع 1 ذکمدر حتا ت هلا نا ةه یا ردلکد ردا کا هکندب 19۳

 2 زوم هب یز a ید دّخ ن کد هک تقور

 زواخ هد کف ردشهروص را هثسا نا یرمصع نولاوذو یدشعا راتناکا :

 یدا ردنا تع>ا م هر هکم ورک یدردیک E SE تاب اایحاو یدنا :

 نوْلاوذ نۆكر ردشتک ندایند هدنحوا زویکیا نره هدنل ول ةرغهد دكه

 هند ندرلنولاخیدتاو یدلیا لود نونلاوذ یدردنوک هنس رب هب یرم هم :

 كرکب ندنا خه هدایند یدتبا همطاف ردراو ناضقنو تلذم هدکعا لوق

 ۱ a ا هیفروک بست ا قوض قدولو و



 ۱ ته 4 رس

 هلا تونارا # یهآرواواافش 3 e ۱ لءقد دم ۱

 أ هتءاطورک هرکصأدنا ٩۶ یهاركنلها تعاطرد وب # تالصو موصو دج ٤

 || رارلخا هلیب هنا رنوتاخو یدلغا بودیا مر ةلتاباوب و یدتبا ٹەجا رھ |
 ۱ یدتاب ا اک | ضايع ن لیصف یدلوارب نوح هکر ارد یسا ۱

 || هکر دیمراوهنمثر هدکتسام كنس هلایاعت یادخ چیه لیضفیا یدتا ۱

 یدشود دوش بوروا ده يشرب لیص هوا تباجا ببس مسلیا اعد ر | ۲

 | ردبا تمدخ ههناوغش ردن :دزاوهاب ندهرصا ج اهرسسدق هردرک ۴ 0

 0 لانا مدراو در و وا مدیا هدهد تن هناوعش هکر هک ردشعدیدیا ۱

 | ردهربتمیرب و واردلک د یر وم واهزو هک هيدر کیا قالاق ېدتباو ید, دب |

 | هننبص كنا ییا یدشر اهن کت نین یک ےک ر لهلاوعش رایدتا اکا ||

 نداد لهاو مد: ع نوا ق زرو مدعغدبا تسود یابند ورندي هربا 1

 یر جه ندرانال سهو یدمروک و لوا هدمرظد ندنتهج عبط هسکک و چھ |

 | كنیربسن دج ٭ اهرسسدق نیربس تاب هصف> ۶# مدعاص راوخ |[
 یدبایساتاما و تاناویدبایک یشادن رد هدعروو دهز ردیشادنرق زق

 : یغارحیدلص زاعو یدقلاتنودنا نشور عارح هدئس هناخ هکر هکر اربد :

 || هیماشهعبار % یدلوانشور هش یسهناح لد هحاص ید وس هدتقور |ا
 یراوخایا نادجا ردیس هحوز كن راوخایا ندجا ¥ اهرسسد3

 یدنارلدا هل تصوقشعاک | ۳ یدا فلت یاوحاكنا هکر دشعد

 ا ر یر یار لغ تاسخو قود کو سنا 6و |
 باص یباق هاوسلامو * بیبح هلدعبسل بییح ( رعش) هکیدربد هدتقو |[
 سن ءاکو * بيغ ال ید اود نع نکلو * یدو یرصب نع باغ باح * ۱

e۱ # یدحداوهلاق كتاعجدقلو ( رعش) هگددر د هلا لوا  

 | ببحو * سناوم سال یت یھ مسطاف ٭ یس ا ران
 ا یدازو ( رەش ) یدیار درد تاب یخ هکندتتداو * ۳ کو ی

 | * ىلا اعاب راثلابیق رکا # یفاسملوطا ما یکباداز اینم ارال لبا 1

 | تسل (تب) هکر دشع-یراوطاییاندجاو # یقاخ نیا كنم یناجر ناف |
 .  تیجوز منباکس منب نعي # ناوخالابح كبحااعا # حاوزالابح كيحا ر

 هکیدرد ید ارروشد ماعط هک هدنفو لوشو ردینبګ توخ ا هکلب ر دلک د تب

 1 ردشعسل لبس كن را وطاندجاالا ردشم عسل ماعط وا هک یدسیا :

 هکر کب رذلاق نک وب یدتنا یدنارروط نکلرب هد نکو ا كنانوکرب ےکرد رشد



 صح رب هر وک ل وځشم هر هرم ۶ بکر او ۷1 9 2

 یآ ند ی اعد ق” یدتا عودنا ا مراو I مرمه دیک هج یدتا 5ا

 : هر دشرا هثماقمرانالوادونشخ نودنک سو هلوا دولس ندتس هک هلنابلط

 تمدخ اکاو شا تبع هلیاكناویدبا هدننامز كنهعداریدیا ندنلها

 : روس ن رازوس تو ییا ش شاواهدنایح تدمر ,هرکصفد هعبارویدبال لا :

 تبع هک هدساکرب هک زربدویدیاروا وادوحب هسا نرازوس تبویدیا

 لوایدرب وناج ی eg ی رازوتس

 هللا سدق ههلاو 7 اهر نوع ویو کرا قوا کم ۱

 نیشابلس قرف ردشعا تص هلکا و ردندننارقا كنه ودعهعبار (اهرس |

 یدسوب وا وخ وا هک و یدیب ماعط زوذنوکن کر هویدمر دلاقاکیندکو ک |
 ۱ 29 ا نیس a 9 )1 کا ١

 ها 3 ا یدا و هرسهذ 4 هر مر را املا

 یقه یدتا کا هم یدلوایعا هکندلغا ردقاوش ید | شع ات |

 ردک ر اکشمهداز ید ق لوا وک ندیلاعت یا دخیدت ا كلزمسز وکر داکشم ۱

 قلوا یا یلکوک بوع ا مھف ییدام یهدیعاوا كنيلاءدو ها“ یو ٤

 2 ررولو ۳ هلباید ندم چ اهرس هللا سدقەن اوردر کشم جد

 ۱ دیاعیدبا روقوا راهثساو یدیارلبا طعو هل هع سوخو زاوآ بوخیدا 1

 ت ادهنح نمتناک )یدیار رر | وارمطاح هثسلح كن 1یرللها لک وک و دهاز ر۶ء

 یجیداغاو ىج اعاو ىج دبا فوخ هناوعش یني ( تایکیلا تایک ابلا تاقناحلا

 لززوک ندکغیدلغا قوچ هکزرهدبا فوخرلیدتااکایدیا ندر هدهتح |
 منهج ردولکوس اکب قلوا روک ن دقلعا قوج هدایند یدتا هلوا یا |
 و مورک ندا كل و.ع هک نوک ب هک سلا ندعوا ناوک و ا رو ِ

Êرا ا هوا  aردعلوا هک راربد ردلکد وبا قلوا زس هب رک لوا قاسم  : 

 || بواک هدو وا اکا e ىدلأقندادابعو "راع هكيدلبا ةبلغاکا هصغ |

 (انش ءا نش هح اینلانا #ةیجاش تنك اما كعومد یر ذا (رمش)یدشا

 (هجرت) انیعیط)!لعف نم توذلااعاف %3 ةبادرهدلاموصو یوقویدج
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 عا ورا یاعت هللا حور هللا لها نالوا یررا نم هدیارمنقاو هد هين نوف
 د - كاج یلاعدو هراصس ق ۳ > نابه رد a ند صحا اد

 هیلبا دم رعد یاس یرلیلاط 0 هداینز ۰

 ی

 - یص>وا تم یا وص هری * E تاحوت9 بحاص

 ۳1 ز ما نار وبا هکر بدءرکصندک تارک ذ یس ندهللالامر
 ردبااغلاجر نکلورداسن هکلب یب رداکد لاجریسعیج كزمکىدتا رکذ
 رللدناردفن قرف یدتیار دجاق لادن ایکر لی دتنا لاوس هنصع ندهقناطوب

 ۳ خو ردراو یخدنوناخ هدنرلما ید-تا نیسرعد ردرا قرد نوه
 تافراع ءاسلو تادیاع هوس ردیحاص میام ت یر ا نزا

 حرشوردشمزاب لاوحاقوچ ندرلنآو ردنانا عج باب هقشب هدنرکذ
 | لاحرا للع ءاسنلاتلطفلانرکذ نك ءاسنلا ناک ولو مهضءب لاق ) ردنا
 || کد (هجیرت ) لالهلارتفرک*دننالو + بیع سعتلا ممال تین الف##

 و هردب ردلک دتلرک دم*راو كش هنهدنلضف هنتسوا لاحر#*نیتاوخ هسرواوایک 0

 | یلاعت هلا سدق ه ودع *دعبار # راع ههم را ندکانوم# تم |ا
 یدنا رروص لئاسم ندنآ یزو نایفس یدیا ندساهاءرص) 6 اهرس

 یدراواکا نایفس نوکر یدیاررتسوک تبغر هنساعد تا و یدیارراوآک او
 نایفس یدلغآ هعدار ( ةمالسلا كالس یا مهللا ) یدتبا بورداق نیلاو

 : یدتیا دج یدّسا نایفسلدالعا ب نسیدّتسا ردن نادلعا یس هکبدروص

 | هعدا نیس هدولآ هلا كلا نسورواوا هلن ال ارت ین تمالس نداد هکتسمرا
 ۱ و22 ا یو تنفرعم رواوا یسدرح رم کن هتساره هکر دشعد
  هللا رففتسا ف قدص ل5 نم هللارغغتسا ) هکر د_شعد لوا هنن وز داوا
 یرفب كراتالوا هلیسو هن رشت كن لاد یک هکندروص ندا نوک رب نایفس

 نیکی دند تسود ین مع ندنا هدنرخآ و هدا د هدب هکر ذاو یدساردن

 نسرکا دلت وب نالت یدسا هات رحا«یدّسا هدزک ها نا نایقش نوکرب لس

 دنا را ظ> ندتایح و یعلیدزااواراوکشوخ یناک دنزاکس اد اوان وزع

 9 ِ e نوا میدلوا ۱ نیر £ مد ۳ دشء د تن
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 نوسأوا یلندواو یسیاوح كراشب ورد یسب رب ندکجه,دیوشراقلوش |

 Ll د هکر اشمروم راشمروص وید زمملدنرادب رح كچ هب ر ران رمضح باب د سعد
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 یر :ندرارومسم هدمورو ۴# ردیناتک هن رزوا تک لاک ظا اب راو 3

 بوتام 61 ما رکاب ز ےک هچر أ EE ام ا طم فور هم و روشه
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 هددر !تلشاطروک مورد را ددل ڭهاشداب ناعع 7۳ لا

 تواو ارد هدشنامز ناخرواناطلس رد وسام کال هایرلک دید یلیادوغروط

 دار دج همت یهودی رعویدشهرونک تدارااک ابودناتغارف د

 ید یدشع اتم هن راتمدخ باب ولکیک م اید یرلت مع ناخ رو ناطلس

 ال میدیا لو. دیدلش کار ھنن . رله دخ انا هل سج اوئوا رق عیججیلو هنا اهک رد

 بول دردلک د ییها كنآور دق وب چا تح اک الراشد وردر دکر که رلهاشداب لامو

 بودنت N اهدا ز هاشداب ممالارخا شاب ار دع
۳ 
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 هرس اوا هللا سدق ر هدد رط افوا اوا لیسو ۳ : هدنرادب ره سایلا

 دو یلح دجا یرالغوا ی 2 زا هدیلو باک جد کر ندرارومتمو %

 ۱ ا فاى لحدا ¥ را امج ر ردكم اح

٤ 

 ماند لسو لطف ا و یسکیا ردیح ا دا E ی

 ردم ولوم ندا اه وم س ءاصوو تیافا ر ونا لوک رر ەس ل ا

 رداطالا لصو El یر ر دنع: هدیه ندا دوخ هد ناتکح

 ردراویرازوس فورعموروهشم 6 هرسیلاسع هل نت ور ساو
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 زوهرو دی رفت راوطاو دیحو رارسا رسارسو ردش اوط لوبقم یس هلج
 ی و را اقدیاطو لد ٥کر دنراشاو

 0 یدمروتک جانا ا رب زکر هو یدروت ک نودوا E یش رال هح هلا

 شکاری روک جاغا یرکا رب هدنیما E ساو شعا قدیاط
 هر رعصهدنرزوآ دیهانوک ی با e مغص یرکا | هدو 3 وب اطلس

 ا لواو ال زار دبا E رولا هد ن . ید دشراو هن وص

 روتا هد تالو ناک رر د + هرس س دق یرات ا ندهلج
 ردهاکتراب ز تا: یرارزواایلاح یدبا یس ۳ وا E الو بحاص
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 جارخا ی السا دفع رندنرلتوس 1 ۱۳ هدنرزوا یک ریتم رازه وراس

 لاج ن سم كند را لوک را دما عيل وز رک ا وا تحابا تودنا

 روه تم هدرابدر ھر ۱ بی رد 9 کی ا

 کک



 یش ەد 4 رسصیق ی 7 عرش 2 یدتا مدلبا شفت

 میظعرب ن کیا لوغشم هداشرا هل رلش رش نذا نکا هدنایح یرلترضح

 و ی ده

 | جش سپ شمالوارمسم راذلوا لوغشم هتف د هکر دقنرهراشثود هضبق |
 جت قآ و لوا ش و تک رع نودنآا دسق تراز راتیصضح ٠

 "ا نامارق ر 5 كنيلکسا 1 نک اس هدهب رد مان كلوا یراترضح

 هجو را شع وط ندناقوت یراترضح مدلاو تیشالوا یترف كايلغوا

 هدنروص e ےش قآ ہک ر رروکر واوا یرادعقاو قافتا
 اأ همرقمر هنتلا یاب هدنشابو ریک هبحر شک د یوا .دن۔اقرا رولک 0

 ۰ ل صد E ید هرلذوب بورووا هدنرزوا كمرک رونترپ شم رو 1

 | هدلزم نامه ید یرلرمطح مدلاو سد راباملعد وید هلا هلب وب یدنس ۱

 ۲ روتو راددرذقایدوا دنحما بوریدزاق روتر هیهدددجا هجاوخ یرلمداخ |
 قرع بوروتوا هن رزوا ید دلو! تراشا هک هل هجو لوا 0 رکصندق دلوا مام

 1 یدلو یراذلع ) ظن فن : تواو اعد صد ه لوا تعاس نامه رلبدب ود

 ٩ دع نم هکر ل دروب رایدتا ضرع ەعداو بوراو یش 9 هدعد

 0 رد یرلشد وزد هر کردن رک دردتا هراس و ردو ر HE دا

 ۳ رم بورب ووص سد یتسد بوب ود هب وروب هدنرزوا رونت

 | ناسکسزوب كنرعه یراتافو یدزردبا لصاح هیفصتو یدرارکو د راقرع
 جد یر یدلوا مقاو هادئس هک دیاش هس هدالصف زو هك دم

 | ندنرک ذ كنضاشم مور فبرش باک وب دوصتم هلاهجر ردهدهبرصیق |
 E زواج * ن دنا بید دعكرانو الاو ردکءدنوسلوایلاخ هیلکلا ا

 هناعع كلام اه ردلکد رم هده اامز ق ى و رغط مام عفا ولا وهام ىلع 3

 هک ردشا روهظ رب زعهبالولاو ةمارکلابحاص هه هرکصذدقدلوامحف |

 الثمرواوا رّزفد دلع هج هسالوا ع ورش دن رلفانم لاجا كرلزا درک 0

 ا دما دجر اشاب قشاع نارفغلاو هجرا هيلع هدننامز یزاغناخروا ندا لآ !

 || فراعم نامهردندناک كفاشعو ردندنراهفح كناها قد رطوب ردشعاروهظ

 | هدفوقو هنلاوحا كن كنار ظنر دفورعم هلکهدینا ویداشاب قشاعدک هنن را مان |
 ا دن و# ردق ون یرمظن كن آ هدکو لسراوطا هکر دب اک ر لوا لصاخ اور دیفاک

 | دن رق هسورپ رد 6 هرس هللا س دقیراترمضح باب یلکیک یرب كراناهدن امز لوا |[
 هر وآزوهب ر هدنرز )وا 1یرلن مض> ناخروا ناطاسروئا» دنکنایعاط ش 5

راکیک هدعاط دنشهزدخا تب اتو
 : دوغروط شعا ردنا تسحاصم ها 

 ( کیا )



 ناغمرا اند ندنسل شد ورديا مش ترضح مذلو اربصت ندعاع

 یلکوک رب اطاسمدتبا یدیدردراوكت ندلا وحار اسو ند هعقاو نیرقسلا 8

 یدرویایح او یدتنا مما تولخ سد ردقوب مند چھے هریک هرق یزوکو
 تاودراید د الص هن زاغ حابص نوچ 9 زول ترد هد هک لوا |
 لیصفتلا ىلع هدمرطاخ سهل مدا تراشا هنلئاوا كع زهعقاو بول آ قو |
تلاغ ناتا هل وَ هد اذه عم مدل ول 1

 مجابقوا تبا همسر وط زاغ ەكىدا 
1 

 سد ردد ر كش هلج E ظعح وب هکم دل , یدنا زاک هع رطاخ 1

 جت یدیاتا بار “هاا ہک ہیک یجشدب N مدت ت ةو اا هر ولح

 ییغوا وارصمو رولان ۵3در یک ما E ک عبات همور رد دارج یدآ هکیماش 1

 ر 'وردږہحاص هةمان ند> و رولا هدبحاص راصح هرق هکییلچ ےحرلادہع :

 رلددنآ هدنواح هلج روتا هدنیلکسا ردق و رعم هلکء د لیعوا راطع هکندلا 3

 جالوب قانجر هدنتفوقاشوقنوکر هاکباما رایدیارومأم هلتضایر هلجرانوب |!
 ییوصو مدیا مب یال وب لوا بوتوطماغیدنارر ووص قسدر و كار و :
 ۱ دلکز وب ردتدنا ورح 2 ھ رط كنس و اوت نو 2 ۰

 حش مدلوارداق a lL 7۳ و ۱

 زا O ات ات ْ

 كرلدا ردوب یساضتعع كيرشم كنس یم زل یکنعیبظ كنسو یرلزوک |

 یکد نا نکس رلیدر و حالوب قانحر هاکما کیا نوک لوا سر رداوا |

 یه رانو ل هو وب تر نوا هکیذل اواو هرطاخ دیک

 یدلکمدارب ند ۾ هرکصندماشخا یدلوارمسم مدابا عهد هکر دقن ره

 هکدا رعر داکدهدنو ندا س یدتاویدر و والبر ج یم دعل اویدبا

 كوارع یدر و زوتسداکب ولد هل اتغارفندتولخ هدعب مدبب ماع ی

 هج ویدب ارونالوةزدنوکام دعمیرلشب ورد نروتکت دارا هکیدیاوب قل ر 1

 ۱ هارون ید ی رسم ذ هکک داکایدنارریدت |ایحا 1

 كن راترضح مه ارد اے دریع> وب ردشع ا تادحا ے ها ربات نيج

 نیس روت ثنادحا توت هللا | مس ندنرلت د ره > ی هللا ف طا ت ۱



Kw E 
 ۱ :تامش ۳ FE ال وا نعیلا هجو يلع هردو رب رب

 د الیجر ذ ناک وب دوصقم ردزوامصم نددح یسهبایع یتامارک

 زا هلل وش هدنرهظ كنناتک طسوتم یکردا فقو هتمارک ءانبا ردقمالوا |ا
 | بتللا رج ن دچ ةفاکال طسوتلا حرشلا اذه فقو ےک راشمزاب |
 ۱ | ءاسالع + نیسلصلا دراا ىلع یورا يا فوصلا ندلا ا ق ا ۱

 ها_هلصاا ىلع مث مهضارقنا ىلا لسن دعب الس نرق دعب انرق هاش |
 هو یه! قلعت نعالو ,هباوالو هاضق اوسل نیدلا ءالع نم نيجاتكا

 حصا فقولا اذهل یلوتلا نوکیو ا-:نامزیف لودعلا ةروص ىن نویمارح ۱

 ۱ ٤ ا يلع هیف فقاولا طرش لعام ده هدب نک ع لع نيو ۳ وا

 || هللا سدق نیسح فارص نب مهار حش ج نیمچما سائلاو ةکناللاو
 | هدنناببوقعب یراصانالوم هد ذلو یلعلیصح رددلولا یساویس 4 هرس |

 | یراص ایالوم هنس هیردمنوناخ دناوخ هده ر سه هرس هللا سدق ردشعا 1

 || یرت یدابه دلا یداش ردوا سر دمر کصادندک دتا | تاقو توقعت

 ٠ كنهسر دم هکندناوب بیس هن رلتغارف ندهسردم رد حا ص كرازلک ںاتک ۱

 هلوا به دلا يلح هلج نیدعتسمو سر دم هکشعالوا طرش هدنسهشقو

 || رخآ راشلوا هنبرزوا حالص بودباتغارفندهسردم بوروک یوی سپ |
 | روا نارق عامسا هکشعا هبلغ ردق لوشاکا هللا تبحو حالصرون الا |

 | بوشیشیراکروببولوا ادب شنآرب ندنرانو زدرا هستشیانسح توصربا

 | ندرلددنک تولک هعهز رب ندنراتطاب یک راتج هثسئر ا وک شعا رارلغا |[

 دنا نیس هداتناوب شعدود یسهیعاد تیک لي درادنراګا شعازردک 1

 هدتقولوا رلغلا نایج رک ذ كرلنا ردي راترمضح ندلاسهینا هکموکب ||

 میها را مش شعا رالوغشم هداشرا هدنرازابك یرلترضح ن دلآ س ق آ

 7 2 حش قا قافتاراشمراو م ید

 | را-ثمراو هنب رافیرش تمدخ كجلک نذکتب وک شہلوب شتک ھکنب وک
 مهار حس ا راسقتسا ندیئدب ضا صا بواک ندفارطا قیالخ

 ۶ رد, یدتا ا ترضح رل,دلغاط قیالخ کو چزدا یراترمضح

 | یدروص ندلاو>ا مب بوند سپ ردقوب ہیک رد زرغا کوکرب جش
 مدلک هموا نامرذیدلوا ادیب دردرپ هدغنوردمدنا یسردم هب رصبق مدتنا

 نیفلوا رقف لاک هدش ردنا هاربا ےش زاید دراو ناغمرا هن,نبمدد

 ( ندیاجخ )



 7 نیر رمضح اشاب 73 ا ندا و نت دم ناطاس سالار +۲
 E ۹1 رخ ول د یمردعم یھف ق راصح نرخ قآ یاعت هللا هجر :

 [| یضاق هناخد نیابنبناخ لس ناطلس هللا هلس یدنفاهاش یلغوا اشاپلاک |
 | «دنراکدرونکح هضاب اشنالا قیرطب یامع میراوت ردشلوا رکسع |

 | نیمز و بط ناخ دع ناطاس نارق تحاص کرا شمزاب هلل وش

 | یدیا رظان هنامسآ فیس هلرمس "هدید هکه ن راترضح ندلا سش قا ناعزو |
 | یداهج رک مع لع نوعا دادما هیارغ شاکر فط شیج هلااغد دادم |

E |نلواالوم بولوا رضاع هدنزژوا راض» یدیشتک  | 
 ) هو ییلو احد ولو ىدا رافت سا بوردنوکی یاشاپدج-ایلغو اندلا

 : ندنرراب ررد طفلك رار سا ناک لوا یدتا رابه ساو د 3 اونو رفظ

 ضيف ردقلطم داوجو قاطم رداق یلاعت قد هکیداوا رداص باوجو |[

 كنابند ردققح ردقوب یردق ردق هشب رب كداسفونوک,لاع مات ارظن هنءاع |
 یراتعا ردقهن نا رج راصحوب دنا نکا رادقمی هلب و یساک |

 اوت ناد اخ سوغ ك هکر ان دش ناک ونو ا زا هلوا |
 "هدیعو هدسنع هلع كلا یراداتجا تسد هدا رم نمادید راهدیا ما |!

 هنضعخ كندحاجتیآ تلالضتبار نون دبا دوصعم نب رسک كانصا |
 هیعسود هلط ماد مارح دیص ید راهدیا ماها هنعفر كمالعا مالعاو

 ههانر:فالخ هاشداب تراشب ر تراشالوا هیمرک هرادتفا ضد راکشلواو

 یناشویدردنوک هنلاسررارکت یلوسر روک ذمبویلکتعانق قجا وب لوصو |
 بلاقبولوا لم ًاتمنام زر ہد ذبقا رم یاب زد یرلته دخ حش ید بلط با وج

 نیشاببولوطرارد ندرآر د بط لکلوا بولوا قرع قرغىسەرهج كرابمو |
 هراص> ندر نالف هلته قدص ی صن را یدتا بوریدلاق

 لوس هلبا ناذا یادص بولوا حف رفظ باب هلبا!دشنذاهلوا شیروب |

 حابص راب زاغ بولوب زوهط حاجت حص ربشابت نیدعوط نوک هلوطیجا |
 ناداش ارغ راز هزبس هلبا داهح ریشم بآ راهلرق هدنحا راصح ن زامن |

 رایذرویب هک هلهجوئره لصااو زد هدنجارا یرادرک دی زافک بولوا ||

 ةدلب)یدلوب روهظ هدنسیدب یلازوب نکسلترسه نیم عفو ویدلوا هل وا |
 یی راکربتعربق هنع یلاعتهللا یضر كن راصف بول ترضحوردیخ رات( ةبیط

 ئدتخ :ٹمک د تقالغ < 4جوا روو یدلیا ت نیعت و دون قآ

SEEیاب سم  
 تست تک



eع < 

 a ی ۳ کره یرت رم 9

 كولب كواب هر رهو زررونک نیشآ یادغب و ترغوب هل ردنک گی بوشر ا ٤
 | مارب یاحو 5 ود شارادقمرب ید هنالک كنواب وکو راردیاعب زوت |[

 کن | فیلکت هماعطنویلوا تفتلم ھن < ندلا ییا هن ی رار صح

 یر E وج هتنا كماعط نلیکود هالک لوا فلکت بید لوا

 رر وتک هنس هرفس یدنکو ربد )لا مامتیز هک ور هس و یاه راتخا و

 || ردشلوا یسیتفم هیساماو ردیلغوا یشادنرف كش قا موحممىلچاشاب |
 ۱ شلوا هتسخ هدهنردا ىلج ناعلس لغوا كناشاپ لیلخ 0 مدنشیا ۱ ٠ هلب وش هرس هللا سدق ندنرلرضح محرادیع جش یلغواواربصء

 || یصاف یلج نايا ییغواو یدارزو هناخ د نبدا رم ناطاساشابلیلخ |
 1 یزلت رض حش قدی هدضاقهنردا اشاپ میهاربایلغوارب و یدیارکسع |
 1 یدلیا توعد ی ےس ۳ مو ع اتشاب لیلح یدساو هد هنردا ځد |

 ۱ تورکو را نوح وا یراترمطح جش ردا یلغواوارمےم ۱
 || هلترشابم هجالع یرلبتبط كهاشداب هدتفارطا كنیلح نال هکیدروک |[

 | حالع هضرم هجا هکیدروص ندرلبیبط یرلتر صح جش رواکود راناوه
 ردکر ک یالع ماس ساک ون هکیدروب دص رھ نالو رلیدتا رسردنا 1

 | نجالع یدعا دا صیعشت نیفالخزپ ردلکدلوا ضر كو اعا
 | ندنن ًارجوب كنه ردبایلغوا وارصم رابدتیک بونجتاوید زکروییزس

 | سد یدلیا شفت نیلاو>اهنیدراو هنا كضد رم هنارب ز مدلوا ربح |[
 1 یه ودا نالف نالف a ةوتاود نامه ینرضح حش |

 : تعصرا تعاس نامه یدلباح الع ربدد روتک یدروب ود رلنوسرونک

 : لاله ۵ یک. ول ,e یدتااکب ج هر شط یدلوا ۱ رهاط

 | قح ردقوب زوس ج هدئسب ونعمو یروص تبابط كس یدیارایدتا
 زا عاود هضرمنالفنب بوایوساکا راتوا هدررب یراک درو هڪ رد
 یزاغ ناخدا منب دم ناطاسو هدتم گیس یداتقو نا ییا

 8 e هش رزوا نوحا یصف هینیطنطسق یاس هللاهجر |
 یدیار اعم ۲ هل هبارع مه هلن سدق راد را اسا هجاوخو ی قاو

 یا لب ار توط در راهم راغ م ل ووک ترود لا |
 یدربک هنا راصح بواکمدرا باریک ندکرفو یدلوا كنج |

 1 ) رخآ)



 م ۸0 ¥

 رود 7 هد یاعد هللا یضر دف دصلا رکب ولا نینمولارمما ترمض> یبسا 5

 نیدلا سم ق اب مه تلاد میش رده بتر وب یراق رش بس تیس |

 صح وبا نب دج جش نب یسوم نب هي ده ن دڅ نیذج نب ىلع یجاح نب هرج نیا
 ده ڪڪردلو ەم هلی وش یدرورهساا نیدلا ناهش حسب مهشاارع ْ

 یداراو یلعوا تردهذع یاس هللا یر كهبص رکب وبا نرضح

 انالوم هللارصت مهنع یاس هللا يضطر رفعجو دو هللادبعو هللارصت
 زا رذیس العادج كليب قرهش هللا دیعور دیس العادج كنيمور ندلا لالح ۱

 ۱ ردرفع> هکیلغو| یحتدرد ردیسالعادج كن درورهس نیدلا بیج حش دو

 || هکرد هل ون یردش رشءاعسا بوتر یدلوا دیهش هدنلارافک یدنک درح |

 ا دعس نِ: هللادبع نب د ن هلادع یدرو رهس بيجا وب ن دلاءایض خش

 مساقن د نجح رادع ن نب هللا دع نب دم نب مسأقن : رصف نمصاع نی نس> نب

 حشو نیعججا یهبلع هللاناوضر قیدصلارکب یاب کلا هللا دبع نب د نب
 ید یغوار ك_هللادص یانا یدرورهس بیلا وبا نیدلا ءايض

 مشقاو ردییغواكنا یدرورهسلارع صغ-وبا حش وادا نج یدیاراو |
 لوغشم هر هب رهاظمواعلیصح هدلناوا روش راهرلنوب یس كن راترضح |!

 هناخذجن د زاب ناطاس ندناغع لآ ردشاوا سردم هدف ۱2۶ بواوا |

 مت هکر لیدتا ی هرم سهللا ساله یدنوا ىلع ماما نالوار و یطاق

 ورا روشلوب هل. دلا سم قااعادو یدیا ید رح كماریب یاح مایا ۱
 : یاحویدنار دنا بیعرت ةمارعب یاحبودنا ےھد نیلیم هع زط كن دلا سکس :

 لوایداردناهزو رده ارالواتوسمه و دنک انایحا نوا سةر ىسك مارب |

 كنيفامنا نب زج ناًمز لوا یدرولیقابا ندادتقاران نیدل سش قا ندیس |

 نیدلاس»-قآ یدشاوا PA ءیارطا یسهزا 5 هرسلامت هللا س دق

 لوا ںوراو هبلح و یداواهحوتم دی رعرا بد تو ديا كرت ی ا
 ۱ دا لوا قافنایدندیادا ممتع ز ع هنف رطیناخند زم هلا هلاق ندارا | :

 : یوار كرت زو ردراو رګ زر هد ول ام ی دکبدروک هدهعقاو

 بوئود تولوا هشتم ند هعفاو a مارد جاح هدن ره ه رعنا

 بوشاو هن رااب كن راترضح ىلع ماما روک ذمو یداک هخح اتعورک |
 . قاحرو كماريب یاحهداننا لوا قافنا راشلواهجوتم هنتهدخ مارب یاح ۱

 مارب اح .ررولک هننرزوا یبهسعا لوا شعا راو یسج هسعا |



 راددتا ۱ یقرت هدناحور 9 ندتساسفن aT اط لح 1 هلیمحاصم :

 مهربغو یک یورقنا مارب یباحو یودنرال رفظعو ییامارفنیدلا حاجت |!
 هرسیامت هللا سد دج حش هکر دل وهنههرسیلاعت هللا س دة ندسانا اال وم 3

 هدعشمدرالر هنر ترضح هکر ای دتا لقت هلب وش ندناقئو یدملامغ ۶

 ت رطلیمک ۳۳۹۷ هدر و كن رب ندر رع كع رط لوا هد دید زن ابهافناخ 3

 هیج درا لع هحاوخ هدعدر د تهالع كلا ل ویک هدنس هد كس رلحایوردشلنا

 : یربندن رب رع هي ز ۱ 25 قوص ود هلا ا وه و یورعم هل الصردشمراو ۱

 هد رک رب مر یدتا هری هح ول ںوشود تلس 2 نوکر هد ی اص ءانما ۳

 دماح حش یداراو شا وردر رار دهد دیسو» شا تعارف ندعلهابس ۳

 یدتاهک ردعوع-* هل وش ندنا یدناشلواقوح د ل كن اتر ج 7

 و نواح نوکر یدنا لها تعارز هکب ربندنراشد ورد لدماح ےش |

 دو ؟ر خش و رک و الت کی دک نواز جت "نقاش ا ی مدک ۷ الزر نوحمایدنکو 5

 شا ورد لوایداناش و ر بورد لا ول رب ۲

 ۰ نوم ماطسیرخا س ورد لو !یدل وا لولم كی دیار ظد هال حڅ

 یخ رام ر ینفو یک *یدبا قو ی جد رک وا رمایند یه هکیدروب کندلوا ۱

 مان لصد لوص هداصا + EEE یورفنا ما و 2 کاخ ول یدلوا ۱

 1 ردددنشاهرد هدنرزوا و 5 هتد جس ه فتا | هک ردندهب رف 1

 توک قرش 2 لحاف 2 ۰ هرکص ردا تال سر دم نامر لیخ هدلناوا

 هدشامزو ردشانا تقیقح لیمو تق رط لیصح هل رلتمدخ نداعسو ٩

 یدیایم دا هر ودعمو دنایع تارا رک را ماعو صاخ عج سومان ودق

 هبا ردشم ردشریا هتالو "ورذ ي هسوک قوج یدارتو«تباف بک
 ا O و یورفنا ساح ااو ندلاردب هل رقو ندلاردب ا

 هللا سدق یکیوسورملا هددرعو ںوذخلا ق قاو هغیلخ نسل مو

 هرکصاویا یدید ردن د ادا AEE مس ر ع ریصعد ےھرس یل

 ىلا سدق هزج نت نید لا سس قآ دز یدتنا تبضع لمار یباح ا

 باهش حشو ردغشمد یداومو رد قآ یقلو رددجتیدآ ٭ هرس |

 تشدلا باش 7 3 نرصح  ردن رس و كندرو تالا ندلا

 8 | سس
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 !یجد نوازو زوفط لت رعم ی دارید عدرب و قالطجوا هنابندی دناردیک هوا

3 

TFET 
 ۱۳ زار رس دو سا ۳ ترو و را

 ماها تاغ .دنرابدا رهاظ یدیا بلاغ هللا ف بضغ هدنراتع بط یدا

 ٤ دام یدازع الو ه وازو تهجیداندنیلک وتو یدنا لها تفرعم مام
N E 2ا  

 نا هه دسر راک دص"یدل ردادر نصعد ولوص یضع كنانادهوحوتف نالوا

| 
 هد هسور ردن وف د٥ ۵ لرد سوءا رع هد د قاسمد یدلبا تافو ۵ د لد 1

 e A 1 اک دا تعحا صذب رعراددردرلش وا تدم یخ

 | هل وب هدنفح كناجرا دعو زیرا ییررس یلاعت هللا سدق نجزاا
 ۱ دبع رم قت هناا # | ردکی ندش هک رایدروب

 ذو زومط لتر عه ردندنب رف رسک یاب نجرلادبع شو مارح هدنساب رد |

 | هلکسوراقوب ندنس هلحرما تربضح هد هور او طرف هدنزوفط نوا

 دود ندعاح 2 ¢ هرسهللا شدق ردشعلوا نفدهدرب یفورعع هلکع د

 | یراک ریتم روو ردندنرهش هب ره 4 هرس یلاعد هلا سدق یرصحعلا ۱

 | زدندتراب ک كا اشم ئ ر أ هم ردا وا حرب ی دادسفل 4 رد هدنارتیقآ :
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 ندناب دح یا و یدشلوانیعتم دن :امز رد.نطاب ویرهاط مولععماج

 یدب اراتراعكعا هی  هقرارابم ردشلوا قوحدد هسورپهدلئاوا ردز واهم

  سکنانالوعک ر ا 2 اکر بد قد الخ شعار د رانومرانموء
 | رباکاوالعهودقو ندنمارکم جرعو ندنماظعلا و:كمور کی راتلادجش نیل
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 هد ET E 3 ران کا
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 ۳ ر د >حور ی ا نيو 0

 كنا يع لا || ردندرل:دیا تحاصم مالسااو هال صاا دیلع هر ارمضخ ۳

 دنا ا یریک ععاح هد دیو رد كاز هعااو هج را هلع نادي 1

 د مش یدلبا س ۳ أ یعابأو ۱ طعاو دا ندن رلت موح 3 ۳ موج مس

 ۶ الجاهداب زه و دنک ک هد رخ ید دا ظع وهدنآ دعفد چاقرب المان زا |

 تعح ارم هب ۱ ا نوعیح ید هس و رد ی مش روک نیلا 3او

 4 ل اسم جست سرم تم تحت حس ۰۱۷ تانک لخت اه سا ی

 قرشو یدلوا هن رز وا داشرا و تحاصم هل تعاج ره هدئاو یدتا



 هراک زور زا دععر

 نر ۱ نون E 3 E الا رسم و ل اوحالا لک ی نیعلاوهو ملبا 1

 هک ردشازاب هل ول نسا ا رف ردیلسح رس د هرسیلاعا هاا سدو ٤

 نک ای لیحاعسا نفسو ی رک ېب انين وي نب ىلع جش |

 دیعن قس ول ن رضا ن ی ن ناهلس نب نویح ن هللا *اطع
 دردا 51 رھ 3 2 5 تبرع ن روکسد 1 قو رزاو 51 ننلب نیا :

 -هیلع یلاعت هللا ناوضر بلاط یا ن لع ی نس> ی هللا دبع نا

 حلا ةَ رطلاذخا) ردوا ناب هل ا بات رتو ی رط "هل تساسو |
 دج ا سابعلا ییانیفراءلا بطة نع ی رغ ا یل دالا نوي” ن ىلع فیرمشلا |
 وهو ین اور هلا لداشلا ف وول نب دجان = دخاوهویسلوتلای ا لاد نا ت

 ناهول ادبعنع ایا ا ىلع بيدالا نع الواذخا
 هللاد.ع ںی فا ن حا وهو یاردساا یسو«یانع د>اوهویدنهلا

 و ءال وه و یسعلا وكلا یه ` نفسو ںوەعا یا نع دحاوھو یزورلا

 یلیبشالا فر علا ندم وا س ی بيوس رکلا حلا نعاوذخا هللا

 یدا هیققو لاعیدنا به دلا کلامی فنر ىلع و( مهر ارس هللا سدق

 یهاشداب ساف یدادجا یدل وا یصاقهدساف لوا ندرععورش هنن رط

 لر یهاجو لام عیج نوش ریاهیه)ا هب دجیدیاندناسد كناطلس سا ردا ِ

E :تبحاصم هلا هک قو ندنحاشم برغم  

 هد نام د هللا س دو ند دج ن طب سابعلا وبا قته ر ردشعا :

 2 ندناو ردشلک هماش بوس هل ی ک هرکصخدقدلوا ردشع ۲دحا ۱

 دعاش دن و ردشعا تیحاصم هلی ا ار هد دفن رش کم تودنآ

 ۵ س ی اعد هللا لک ف الیکلا رداعلا لیمع ج بودا تەجا م

 زداعلادبعوب »3 رذشعا تبحاصم هل یدفص رداعلا د,ع ج ندنمس رط

 هک راربد زردسکد هر ظا هب هات ؟ودصد ردیص راف ن ۱ تكنامز یدعصلا

 لر هدیص لواو ردٌشمزاب ها صا مالسلاو E كتلاسر ترصح

 : یعرشه هدیصف لوا كلاولع شو رد ثم وف (نیغلا باه ذال نیما كالس)ییدآ :

 جو ردشلیا ناب نقانم هد هلاسرلوا كن دفص رد اعلادبع شو ردراو ۱

 تول>وتلرع رددن رزوا تمدخو تارو تب ج رط كس رم ىلع

 : هدلاوحاءادت | ردعلوا هني رزوا سفن رھا دلأوحا EE ردلک د یب رط

 ) هرج (

 : كرز رع نالو راهتشا هدزهرمصع ترقو هدرهراددو هد
 ۱ | ناس یرات اورابخا نسب ربا هتهص ندنر هینستامارکو ندنر هیلع تاماقم |

۱ 

 ۲ س
| 



 ۱ دوب لو لوارلشم سواران نوار E رنآ مد روک 8
 6 لزغخ

 هک تک اوا ندهطروو ین: راترود #ز رک اا دو شك ع 2

 E اماط 6 و هرا وید # فوصد راتفک ۰ ۶ راوطا مد رو

 :تو باوخحآنزو ک کوک # ليف دب ا رادس یت: ییانم لح وف

 و ا هک اط م دید هلعطا # یانو هقرخ درو محبسدو هداه

 زکر ک تاضان رول ردلد نرهربه * تا رعو تواخو هسوسوو هح کف

 نک رک نامه ورب ای وب تازع * راوخ عهلواوق ییب,دککشبا یک س
 ۰ کرک تانج هل اروح اک: ے۱ ضرع # لماک دش صانا مر ادید قشاع ی 1

 کا او اد و نا ناود # حج در وا ۰

 | کرک تاکشم یلا هسررک ہت الط ٭ ےیل د هس رول وا تمه كتیعم ال رک |

او هدنشاب شکلا UY ود ت رصح
 و وفط زو ز كن رم ر دعا ت

 لاعت هللا سدق یزارمشاا ظداخ اد ندلا س هرس یاعت هللا سدق ۱ ٤

 مولعم مک هح رکا ا د يسا ہلزا وهدنلوسک تروص یی هیعیمح

 ايسا a هدفوصتور دیعشع وط یا یدارا كرب رب هکر داک د

 عقاو ا ن ز زوا یی رش كن هفئاط و یرازوس AT اما زر شما تسرد

 ندنراز رع ناکجاوخ هل ساش رد شم هعشو د قاقتاو هب ےگ کے کرذشلوا

 یشک رکا ر دقو ناود بوح ندظفاح ناود هکر دشمو ب  یسلرب

 هاب هک ردروهشم هدهحرد لوا یراعشا كلا مکنوچ دسرواوا قوص |

 كنناسل رغو یدالیف قورصم ندنا و نانع مرجال ردقوب ییابتحا

 || فوصد قد رطنوژان رلحرش BPN راک زور ییاها هنضعب

 | رذتاحو قشع ةا رب یبب ری ره لصاحاو ردراشابا راقیقح هنب رزوا
  ندنسهوشنو هتفشآ ن ایلام لوةع ندنسهعرجهکر دتفرعموقوذ هاکمر رب و

 1 رشتنم هنیمز طیسظاعل الا ردا ونک ث صف تصرد هتف رف نایمدآ راکفا

 | ردشل ون هن رب خرج طاسب لاشالا دراوشک نئاطل و تشو ردشل وا |
 یلاعت هللا سدقییام انالوم ردهدنسکیا ناسقط زویدب كنز یرتافو

> ۸ ۶ 



 : نی رفآ e N یقر هک 1 9 |

 < ہر یلاعت هللا سدق یب رغذا روهشا| ن رشدان الوم % قفر هناد رح ۰

 نجرادبع ندلارون حس ید لوا هک ردم دن ره كنيس لیعع*ا حش

 : 5 رغع راد ه دنرلتحایس صوب هکر اردناو ردندناڪڪا ك سا

 رعلا ندا ی حج راو حرز حس ناسا هک كس رب ندش اتم ۶

 1 اینم لاک جش ردو هقرخ ندنا هرس یاس سدق روشد ربا

 | یعطعو لاک میش هک هدنفولواهک ریدر دشت تبع هللا كناو یدباریصاعم |
 | عادولا * نیا هویشو زانو نیاوریاو تشارک امشچ تیب ۴# ردشمد |ا

 هک-شءد بودشا یا انالوم * ندو لتعیا قارفلا یوقنو دهز یا
 | یخ یربغ ند زا یانعم هک دین وس رعشر نوح ردولوا هداز حش

 || یسدنک بودا تبعد ءاعدتسا ندانالوم نوشب ریازیخرب هح“ هیلوا
 || شا تقفاوعهدتهدخ لوا یخد انالومو شمزتسوک مایق هکمروشپ ماعط |

 E "۱ EOE ءد بویقوا یلطم لوا ےہ دانثا لوا 1

 أ هکر دنکع سن ردبجاعوراو ردناذ هک هنلوارسعت ندع رق نیع هلکنا ,داشم

 | بورتسوک عضاوت اب الومترضح ردناذباجح هک هلوا تراش هنافص هلکنا
 1 شک دنا رآ نراس ورد یسس لیعمسا حش هدتفورپ شااقاص)ا

 شابت ضرءبولد یرغو یجدانالوع شش ا باطجد یالومترمّو>

 ۱ < لرغ و
 ماش دکت اذنآ ییزاتافص هلجا * متشدک تارذز مدیدوت رهمام

 میس نک تاوع* عیسزا هعداورد دا مدینکت ضار كى رات تولخرد

 : مش دک ت الایخ تاوخ ن زا هلاد' م تسلایخو ت سدا وخ همها هن اهکم دید

 مینش دن تامارکو فشکس سزامنوج# ی وک و حتامارکو فک ز ا نامی
 تشک تافآ *هلج زا بلط ردام ٭ دنش رط تا آ همه تعیقح اهنا
 ما اکتیو تکوکو یرغزا # راونا قرشهدو ه- ؟د رول زاام

 را دوم کش ابشوخ * تسیناوت تالاک هلججرک | عش یا

 ریتفوب یدلیا ناسهسا بولوا شوخ یقو ییدتشیا یلرغوب جش نوچ
 نیدلا سم رما ترضح هد هینیطذطسق هدنامز لوا هکرقحو
 | زرط وب مدرولوا هدنف رش تمدخ كل هرس لات هللادق یراسلا
 بذا یک ضرع هش رابانک اخ نکا مدنا شعد لزغرب هرزوا

 ( مدرروآ )
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 30سانت تست دن

 راه راهح ناز # روتسد | ES نیس ضرد# روت هاما ۳1 ٍ

 واوا هدابز هک هرس یلاعت هللا سدق یدنعخ لاک میش ۶ رو ملاعنکر |
 نوحا سالتو تس هکیدرتسوک فاکت هدیاب لواو لاغتشا هرعشو یدبا |[
 تروصو هیلوا یولغم هننطاب یرهاط هکهاوا نوعا كنآ هکلب هلوا |

 فلکت نا + ریش و ردشعد ید دک ےک هیلاق نداعر ت:دوبع

 من رافاکنوب هک هجرت 9 تسنم یا ریجا یتبلک # نم رعثرد نم یاه |[

 هر هدهاحتو هرلتنضاد ر ماودلا ىلع # اکب ردارجا یتیاک # لب هدمرعش

 ٤ او تر عح یدیالوغشم  aهکرلیدروم هرس یاعت هللا سدق هللا دیمع :

 اب دن دل وا رانآ هکیدربد مدلاو مب رلدل وا هات را تدمج

 بویلبا بیت رت ماعطندنآ مدلزاغوب یرغص نی رسةلوا فقاورانآ یدنب زرب |
 | نالواهدریربتللوشرلیدب ندنالوانوحامرطاخمب مدروتک هنب روضح |
 || هی رکیدیدبا شمروک راک ورهدنآ هکی دداراوهناضت ولخر دنا هک هد هاوز |

 هکب رخ ندربصحر راب دروک بوراو یی هرج لواهرکصف دنتافو كبآیدیاراو دن
 هند یر غ ندشاطرب ىىدوقەنتلاىشابوىدياراتاب یدبارزوتوا هدنرزوا ۱

 رب 3 ناوجات هل 9 یدتارلب ۱ روطخ رادغدغد یطعب هع ر طا

 تقو قهشاطوصنوچ یدیاردیا قلبارخقوچهدر لواهدماناییدشاط ||

 هکماعط ر هک هلوا هکک دید بودی سام نت رک راک درک شا ناو دج ربا وا

E:1 7 و توح هدتاع یداراو مر صر 7 مد كس , هوا کف  

 5 تاز ةا رک ول ی کد رص " رصد دکهاک ره یدشا ندنزوب دف طلا می

 7 هکر ذشعد هرس لاعت هللا سدق یاوح ندلانز حس ترصح رابدالوب

 تلالد هب رطوب نن مدشرا دن فک كنا هدنامزم دتا مولع لر صص هدزرب رت

 حک هدرکصوصخ ارس مدتا نرک هنتتسا عقارا مزب یدتاو یدلبا
 سس سس انس سنوات سودا ات سس است 77171131595۱ 7 7 ۱272109 هر 7 0 7 وه امت ی هر یر
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 هکم دل یدل واحد هدنآاکن مدرک ق رطوب هک هد رار حا وااما مدلی ی

 لوا هکر رد شعا مهمه لیصح هدنناب لا او داشرا ٤ هبت یهددنآ

 یل ییدتا نایعط وص هکندنا راو ۸ یدشلوا هک هدنارس هک هدتفو

 هد رب لوا ی ەي” ى: هگیدروب مابدداک ا ییدص3لوا یدلوا بیرق

 لر وص مک ات یدلوا نک اس هدنا بوراو رادرو# هدلا نیس يح نکن زود

 كنرجه یرانافو یدلوا قلبارخ مجه هدرب لواو یدچک یتقو قج هشاط
 هدنحول یربقو زدهدزرب رت یربقو هرسیلاعت هللاسدق ردهدنجوا زو رکس

۱ 
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 رع تسکو و ىدردنا راغقا هلکنا و س

 ا ن ا هک ره هدنمایق نیا اظن حب ید
 3 ورسحو رد لو ۱ دیس هنشزوس لو میخ نسبتا لرو مرڪ م: :

 ارتف مدآ تب یدیلوا هنردپدآر اکب عدا مب هکیدشود همرطاخهدتفو رب هک ردشعد :

 ! من نرضج ییانعموب و یدرلهدبآ توعد دلکنآ تب هدر شح هکن دیلوایدآ

 درانععول ع هددابلطدآ رب نوا كىسە دبا ص تقورب يدروّ مدت | ضرع

 هکیدلوا فوشکم هی وشاکب یدتا حرش نوکرب هکک د اکا یدلوا بقا ر

 زوییدب كنرجه هذنس هک هعج یتافو زهیدیسل هسک دجعاکس هدتمابق
 نفد و ا و ۳ ترد شوک یر E هدشتیل یرکب

 قالخاو نا یدیرمو ی 23 كالو نیاز اظ ر زی ا منا | ءالع

 قالخا مراکم و ییحاصرینه ۹ ید | ضصتع هل هيض م

 تعانق موزلوهد هیفوص شورو لةع ِتماقتسناو هدنیلاحت تفارظو تفاطاو
 سوخ هدب روصبابساو هددرفتودب رج ند وند قبالعو هدءربک اپداقتعاو |

 1 بدّومو ساع رش هل وشو مرب ردب روک. زایک كن اهدکمکشوخ بواوا
 1 مدنی وب هدنتسلاحم كنه وکه ییحار خیدلوبهدنتسلاح کز آ هکیدبا بذهمو

 | هدرمشام هلئسح رتماو ورتسخ ریمارالب هنر د!یحاصروک دم جرات خو |
  رم + ۷ نسب. هک لرلزان در ورس E a مب رنا هن هکددل اواداحاو تو تدوم :

 i هدنرلسام AEA یا لوا هلام هط ساو مب و درول هژوا

 بوراو د 1 اک كن ر یر هکر دشاوب ماكا هلل وش دادو تک :

 دن دلا ماطد حس كن تحرما هک ردنا تیاکح لوا هن و یدرواح :

 ۱ ی یس ده ڪرم ساهنا كيش هکلب وش یداراو یداعتعا لاک

 : رد دمو دی اولا نارد یدآ كو ردشاباعج هدلح هکر یدشعسلا ۳

 یروتسد كندارا تاب زا تایوتکم لوا هدراد ول هدراکحژ و رول و

 یزد رنو یراناوید ددعتم یربغ ندناو ردشاوا یعج ره ین

 | ههفاودص × سرو ز مما نیع یکلد مراد ( تایعابر ) ردراوینأب وشهو

 || نیمرکا مرکایا # !عیسرب رکا موش هدنمرش ربو رزماس نیکرد

 و ھا + ور بت دلو فرج كار ؟بد) سموم
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eمو درب  

 ا شک ندزوب تقیقحاماوه هناسضافووصلا بس یرک ا |
 | هکر درلشءد هیفوص هک هدنناس كلانعم لوشهدلګ رب ردهناهب هفراعناس و |

 دن یلبلد هتد وجو یلامقو هناصش قح كن راقاتش« قح لاج و كن رایلاطلاصو

 هکر عش ۲ هکر روبه وشر د دو هش كلا هن یناهر هندوهشوردب دوجوكنا ٤

 | کیک ٭ ذدوت رد نن ڈووخ *هزادنارک * دیاکدش نازهوادار ہذنهور

 | « تفاوت رجارتدیاشذ * دنکهراپدو هب یاهقرو * دنکهراطناوت رد 3
 | لفع ( رعش) هکریدهدانهموب یجدهدرب رب و # نتفان یردرهزادیاب نانع ||

 || رکو تفوت # ك راب یوموچ یهرهاکناو # كي ران یوکحو یا |
 یاپ رک دوو ول ردزا لمع # دیاشک یلتعب هدّمع نا # و :

 | هکعاضارعا ندیلاعتو هنا قحیاوسام جدر رب و * دزوسب دهن ورد
 || یروتوا ندلابقهنهجوتكئسأب ربکب انجو ضی رنو بیغره ترض لواو
 | تساهراح نيج ر هب زا کرب رت سدا هراوخ نوخ هکماد نم زارپ رب( رعش) هکر د
 || نارددهج *تسار نادرپ هکتسرنازا هبور#تسارتنا دندب هاب ورز رک |

 ٩ كنس همان زدنکسا * یوش ارادخو قس رن دوخ * یوش ارافو هک نک

 لواو هدنسکیا ناسقط زویشب ترجمه ردیسیجنرخآ كن راباک کی رات |
 3 € 2 ۹ یواهدو مسخ ۴# یدنا شمکس یشعلایر هدتفو

 | ردن دنک انا ی اون ون هکر دندنراکب نیحال *هلبق یماتا ردنبدلا نیعیقل :

 | كنايلوا نم اظن یش هرکصفدکد تبا تافو ی 0 كرا ناطلس

 || ردراشندنا تداع یزلهدهاحو یرلتضاب رو اا تمزالم هنتمدخ |
 نیل ا ماظن میش یه كن دنک هکر ردو یدتوطرهد موصل قرق هکر ارد :

 : هللا للص تلا هوا ترضخ او یدلیامج هلی رط ضرا یطولبا

 | كرضخ هلتراشا كندااماظن حشو ید روک هدباوخ یلسو هيلع یلاعت |

 | كنرغا هکشغا سالا ینآ ندناو ردشعربا هني مالسااو هالصاا هيلع |
 أا مالسلاو ةالصاا هيلع رمضخ هی وقهنرغا بويلبا 9 اکا یتراب كزابم
 نیا اد حش رطاخ ا رسخ یدلا یدعس یاودوب هکشمروت

 یرغا ین نرم لات یاس توو واک ترض
 زوعطناسعط ںواو ۱ اک ا هک وش شفا رب هرغا كو رمهخ ینراب ۱

 زویشد مراعُسا ےب هک هزاب هلل و هدنتاقنصم ضعب و دلا فلت تا

 ین وج E کرربدو یدک ندي رول وب تردزک ندکی



 ظذ )ردشعد e e 0 و Ee 3 15 ردنوئف وب

 E نعونع سک مرجال# وا همه نم تعصدشوا هه ن*تروص#

 ۱ من کتفک دیبا رح دنب وکی نوچ تسک نآ ادن و ؟نمانرد چھ رب # مم حس

 یابد مش قشع( مظن) هکر یخی و
 ی رک طقر

 وزددصکا هکناز ۶ تسارو> رد ید وحب ليش | راع"وام * امزارام* 2

 ا لوا ندرانوب وردقوح هنراهشا یا رزهس ندلسق و و # اعوام ی

 یاقاخ ییعل هلوا برش مات ندنسفاصبرشمكرایف وص مربا هک رواک و

 یدادفیرک هدهدیصقی رعلوش یداهدننامزیف الخ كهللارون *یطتسم

 كيرعه هللا د ردا رد جد ےل یطس» ردشلبا حدم

 مک كنبناقاخ عل د كنآ و یدلیا تافو هدنسشب ناسعط زویشب
Eردشمک ییاسکسزوب ایا ددعو زدراو ییاوج هاس هار هه  

 حوبصلا ( ےظد) رد وب ییلطمء یاوا ردشهوق علطم جواه هد صو لواو

 نارخ باوخ نشورزا یراک# راب دماک راثتلا راثتلا ۶# راک دماک حوبصلا

 دنکیم # حوبص تقوبام راکرب خرچ ## راهب داب وچ ید شوخ زا راب #
 عجز هدیصق نیا ( ین ) # رک ردهدنرخا تامدیهفو ۴ راسءهدد ناتسل زا

 ۶ دن وار درک هک رد زا # راعشا بئارغ زا تسا نما 3 تایعیس

 4 لس ی اففار كباهق دز # راتسا یدناشف نمر هد ڪک #
 4 هرس یلاعت هنلا سدق یماظن میش 3 راکزا | دنکفار سقلا ی راو

 ند هلجاما یدیاراو یس هرهب مات ند هير ڻاهطص ةو ندرهاظ مواع
 ( رش )ردشعد ےکتن ید شھر دلو د ەنفرط لال یح ن زول و E لا

 سو مدناوخ * نولعیاهش اا مو یاهقر هد زا تسههحر ھ ڊچ

 مديد ادحرد یور اریمه + مش قرو میتألار aka ج یروره

 یوقنو تعاند ,رخآ ندلو | نس هباعارک ر ع مدید ارت هم هرادخ ناو#

 ندنس هباغا وهو صرح ا ,SE NSN هو هاب

 ر درشل بلط ربت هلکناراک زورنیط السهکاب ر دش ماا تمزالم هاد باب را
 اره # وتر دز ار )رد

 ۱ E کر درب هکنوح E وت ےن عوخ ۶ نم#یداتس رف مردا ا

 هلک دمو وجد هک راد ون وند شک شل لوش # کمد تیک ار

 ردشلوا مک داو هلیس امدتسا راک زور نیطالس یربک | كرنا داوا راهتشا [

 ۱ لواو هات راک زور هل هطماو مش ملا یزد :دیمالوش



- ۷۵ ye E a 

 نوا زوییدب كرجم هدنسبتلا نوا تالاوش یداوا ی دقتعەودب ره 3
 هللا یر رابط ط رفعجنل تا < ردهدناره جرصع یرقو یدک قدا

  2هع هرسهللا س دق یناهفصا یدحوا جی و رد رشط ندندنک هنع یاعت

 وا عاتسا هل و[  ORهرسیل )امد هللا !س دو ك دناه رک ندلا اعا

 | تیاغ ردراو یرعش نا وید ردیم اکا تیس یدحوا هکتن ردت دنا
 راویأب وشو لمتشم قراعو قداعحر دراو یاعیحرو هد و ذعو نواطا

 فراطآ یو>ح دن ولدآ (ج ماج هدشب ولسا ییاتس خش ھن د  Eأ ردشلنا

 : یشا# د دم د لاس دکھ یدحوا(یوُنم)تایباون ردند وام لواو

 | یزاب نیک هدد نکزاب * تسین یزاحام راتفکسس#دیدیش كن یور
 یاب رج * منکر و ەد دراو كلفان# شک سس فالو نوحا ها اس# تسدن

 نايم رد نورب زا %3 2 اهتشاد هلز رهد راه نوح 3۴ ما هتشاد لح

 مراباتسانواخ نورد ز رو  eنع تولاس لاج دن س  JEےک زا در#

 رسد ی اه روس + 3۴ یا هما 52 تسود كَ 3 اه ۳ 2 ن

 مک 2 هس وا شار و ناسا دد عو ردشاب وس ناوج |

 تخ ز دش ناوت نوچ ا هتو ( مظد ) ردنابا وا یبهتعم |
 راک رددهد یک ی ناو #3 رهس همهرد تسکداامر اک ۶# رادروخرد

 ےشورخ رد #٭ راز لابا تین یعرحم * زار عوک هک اب تسین ییدہھ#
 اکا كج ماحو نا توص)ا ماع“ رد % قوشسعم نا تام ےز

 : مد ر 9 نوح ( م ظر ) ردشعد هدنح رات  Eهتفردص

 ِ نه در رنو« ھما نا کنم *# لاسهسو سود و 1

e ا هکر دشلزاسهدنرزوایح راتوردهدزب ر 3 ۱ 

 هک هرس یلاعت هللا سدق یناقاطا یا اليد نب دلا لصفا ۴# ودیدتا
 ارعاغ كلف راثوب هحر کا  Azو ن رهشس ماع هلردشو ید ی ۱

 کا رع ه هکیدنارا او ید یروطر .هدنسارو لر هشروطكنا هکر رد هل وشاما 1

  ۳۳هرس هزرا سدق یوئوم ترصح د٤شدر

 e و ٤ 1 لطف ا هاکنا ۱ مزوا رد شهر رک



 ۴# دنداد مدآدا رم 1 انام دنداد لاعرارقنوج هقاسرد ( یاب ر)یدلب وسا 1

 ۱ (هجرت ) دندا اد یوءدع یکب : شب ی داشازور ناکزا هو دعاق ناز ۳
 : ٭ یدلوا یراژو E بصا و یرا رد كالا هک هدنوکن اوس

 | +٭ یدلوا یرادم كشداود هدعو لوا # رداد و در کک

 ی ارق یدتیک ندا د هدر کس ناتنیکس زوتلا ا دنرکس ا

 | ىلغواو هدقشمد ةيلاص ردهدنمافق یربق كنيرع نيدلا یپحم جش
 | سدد شسح رما 4 هرس سدد ردهدشاب كنا یرق د كندلارک :

 ننسحاووت هرغوب 3 ردند وب رک هداصا ر دنا ننیس> یدآ + هرس |

 1 هل وغ هدزومرارثکی اک كناویزا ع هدنطاب و یرهاطمواع رد هب رقرب

 : هدنگا قلحو رد د رح كتاب 9 ندا ءامب مش هطسا و ییرتنا هک ر دندبم

Eیتیسحربم جش هکم دلوب شلزاب هل وش هد تک  

 ۱ e ت سانا یدنک ید لوا ردد رم کام وب ندلان کر عیش نکرلب صحت
 كنبناتلو ار رکز ندا اھ یساناودنک ید لوا ا اردص

 یضء! ردراو ینافنص قوح كناو مهرارسا یلاعد هللا سدق رد “رح

 حاورالا ةه تروم ىضعإ و یک ن رفاسملا داز باکو زوءرلا مثک موطن |
 فیطل تباغب ردراو یرامشا ناو دو یک میقتسم طارصو حاورالاحوزو

 | زار نشلکوردشمزاباوج اکا یرفنسیج دوج مش ہک هموظنم تالاوسو |
 هکر ربدزدکنآ یخدرالاوموظنم لوا رد هن رزوارالاوس لوایسانم كناتک |

 یدلک وهار هنکو ا یدشیگج > مراکش تر هکر دا لوا یبس كس ه و ِ

 | نیسرروا یقوا اکب ینیسح یذتاو یدلبار ناو وا و
 نوعا كو ردشعارابنوحما تیدوب عو تفرعم نس یاسلو هنا“ ق

 هل ٤ذ ندنناهد كئسحرعا یم 11 بلط سد یدلوا باغناههو

 بولوا شادلوب هرا یعلاوج كالوب رب یدنکزاو ندراب راک عیجو یدروا
 هه و هصک, نوجویدتا تفایص هتعاج ل واندلا ۳ رهشیدنیکه نان وم

 یمعوا مبیدتا هکیدر هدو وا سو هيلع یلاعت هللا لص قلا سر تر طح

 نیدلانکر حر یمادنراب هللا لوغشم هتش رطو راقیج ندنعا كتعاجوب

 سی رابدتا تراشا هبیسح رما ردهک دیس هدزکګا كلارس یدتا را

 ید هیدبلاع نانا یدلنا تسرت توانا جارخا ندهغاطاوا ینآ |ا
 ار هلهاعیج یدلک هناره یدرب و تزاجا کیا تعجا ممهناسارخ سن :

 ۲ ی ی ی ی ی ی و ی ی سا سس اس و سس سس سو سس ی ریس سس سس

 دره



 ۲ عایق یا
 ناف یدلبق مردم ندهور ۳۳5 ترمه ىد ندلا ع ۳۲ ۱

IIS 

 حد یناویدلوا یدعتععو ید مكا ناطلس یدشو د تاقالم هل !رصم

 روت وطیراماکنهو یدیار' رک هدرارا زاب فلک: ی هن حام ایدابا رص ءخویشلا |
 | هننالغوا یجەمشېرب یرظذیدیارک ن دنرازا رابع مشپ جش نوکربیدیا |[

 | بو دیانراشا هن زابل كنالخواحرت ردلعوا ید نالغوا وب هكدا |

 تبحاصم هلا ی هل رد بک نادندو بل یک كنو ردج کد ط یدشا

 هليا ی ۶۱ ردو و و دم د یدتا ی اوا

 هجا تردیدتاردبا راک راده ن وکر ه هکر دروص دن رو كم ا هیعوط

 نیسهلسا درب یشد یش او هکتا ممر, وجا نک کس نوک ره هکندروب حس

 كنا لابلا عرافویدیارروتواهدنناک د کیا بوراو نو کره هل. اعکا ج

 هناطاس یربخ وب رلیعدمیدنارلغا روفوآ راعشا تودنا رظا هن زوب

 بولآ هلب هم" اب وزدنوک یئالغوالوا هکیدلیا لاوس ندرانا رایدردشربا
 1 تولخهدناک د هلکنا یدتا ز جک بولار دتا یمرقل بولا هندو یردیک

 | جش هکیدزاب بوبلیا بلط تیود لق ناف شد یرواوا
 هدا ز جدران د شب ET دن را ددیاح وهن رامداخقارعندلار و

 یدتیا ناطلس یدشود تاقالم هلباناطلس ےس هکن ۲ یس و راذویشا

 شا هود کد رطن هنالغوا ر هدنناک د ی ےعمش ر هکندنلوا جو یخ

 یربسد لوا هسرلید حر کا یدشلدنیب روا یر ليش ت نر دو

 هدعب ززهدیایکح اک اردکر ک قلواداقتماک اب یدتیاحش رلنوستلما ههاشناخ
 ۵ , دزاب هنس الا تالءتماشمصهناطاس یدلیا مرع هماش ند رمصم ج

 تالرلبدتنا لابقتسا نوج ر هدا لابقتسا هل بار شر اک او هل اش مو لع عج

 یدشوداکایرظن كنهشنوحو یداراو یلیغوا لاج بحاصرب كنارمالا

 | یدوقهدنمدقكنعش یاب خد رس یدوق هدنمدق كلآ نشا رابتخا یب
 ۱ راکنارندنا هنلکوک كمشمذ لهایدتبا تعفاوم هنلخوا حدا مالا كله |ا

 تكنآویدنذیا ماقم هدتشمد حس نوج یدغوب یرالاحم هقطاما یداک
 كنساناتدمربیدلک ندناتلوم نیدلا رک ییغوا ید یآ یا هثب رزوا
 یجهدیا تافوبولوا رهاظهضرامرب هش هذعب یدروک رع هذنتمدخ

DFیاب روبو یدلبا عادو بوروپ رب. رنو یدرفق ر قوا  
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 ۱ ایر , رايد وف بعل ندلاریبک گاو دلواولغوارپ ندنزهكنيق ارعحیش ویدتا

 ریا یدلواب رف تاقو همش نوح یدلواهد تم دخ كعش لب شب

 | تناغتا نالوا !تنعرلب ربغنوج یدشلوا هنتج ر راوج كقحو یدلیا هند |
 ۱ رکرایدردشربا هتتقو هاشدابیدریدهدنردوجو یر رمطدسحرای دتا هدهاشم ||

 | لعشر د هل ارلناوج لاج بحاصیبحاصمیجو رک هلبارعشكن یناقوارنک |
 زا كنم ر رش نیمرح یدلبپی آق ارع جش نوج ردوو قاعها كنا هتتفالح |ا

 1 یدک هدناجمو ورهرکصدنراب ز یداداتع رع هثنراب زافرمش یلاعت هتل ابهداز

 ۱ م تعاجر یدلوب رب رت ندنآ تبوشر 1 هنگ كن وتو ند لار صحت

 ۱ یدزا قاع هدنساننا یعاجسال او ید عاتسا یدارارودوا صوص

 8% 1 یدرونیسح تودیآدن د اک هی یدروت 25 هب رظن كنعشیدلبا مات نوح

 ۱ | یدب یدقتعمو یر كنيوا ارعجحیش هناورپ نالا ناف ندمور ءا ما

 | یدیارواک هنتمزالم كح نوکر هوی باد هاقناحربهدناق وتو قار
 ۱ ی یدروئک نونا علیمرب هسه و ِ هاتم رخ كش ن نوکرب

۱ 
3 

 Êê نیزسوک ت افلاو مروی شارب جک: حس یدننا هلرب كلدنمزابن
 |> لاوقو ردنوک هسی نیس مهیا لا هلبانوتلایزپ ریمایایدتباویدلوک
 ۱ | رظن هدروص نسحو یدیا رب ذملدهدلاج نیست لاوفو و ردشر ا هزب

 آ رایدنا یراداوهكت 1 هدسیغو روضحو رلددناراتف رک اک اتعاجرب ویدبا

 ۱ یدزدنوک هسوک هنیلطكت "لا ایفیدروک نب رطاخ قلعن اک | كنش ربما نوج
 ۱ رایدروتکی یس>لاوقهرکصن دقدلواعفد یرا هجا ج تو دیااغوغرلعشاع

 | رلیدزا ۳ نوخ رلیدتنا لابقتسااکا هلدارب اکا راس ربما یرلترضح چ
 ا تب یشهرکصخ دنا یّدصاب هن رغل ویدرب یمالساک واكو راپا

3 

2 
4 ۲ 
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 هنهاقناح تكعش نوفلاق ندناو یدر و تبرش هللا یدنک هلءا یناراباکا

 | یدلپ وسرللرغ هدتفولوا حس ترجو زلبدتا عامو تکو اار

 ۱ PY ¥ میظن o ردوب یر ندهلج لواو

 | رمسردن ی ک دا هدعهشع نر طزاس ( هجرت ) تسزانو كار دنا تالف هنواهجنز زک

 ٠ ندلا نیعمرمما نوکر , هکر ابد # رصانعو الفا ردیصاقریمهجخز ےک

 هل فااتاکوجر هدنلاكهشهک,دروک یدا ارعوا هنفرطنادیم

 ندقرطلوا نس یدتا ےس لهلوا ندقرط ییئفرب یدتیا هنهشرممارروط

 ۱ ی رما نوج یدتیک نولوا هناورناب هجا له...



N Boموی  

 اودوردنحاصڻاعأ اتک رلنو هرس «یاعدهللا سدد قار علا رهتشاا

 شعا نارق ظفح هدنسهرغص ردندنسحاوپ نادمه ردروهشم یرعش

 هن زاوا كن |نادمه لها میجج هک هل وش ید اروةوا شوخ تیاغ ویدا
 هکرارپد هل وش یدلوا لوغشم هلع لیصح هدعد رلدا هتف شا

 لوغسم هب هداخآ هدنصعد "وز . رل ۸-سردم نادم ن گرا او ا ید نوا

 بحاصر هلک راتاو رلیدارغوا هنادمه تعاجرب ا یدبا

 یالغوا لوا نوچ یدیا بلاغاکا قشع برشمو یدیاراو نالغوا لاج
 نوچ یدبا ةلکراتا رلددنا هدناد,شراتآ هکمادام یدلواراتف رک اکا یدروک

 یدشودهن رادرا ا یدلوا تقاطی یدک نوک چ اقرب ورلیدشار دیر ات

 هنا دنه تولوا, شادل و هلکراتاو یدرک هنکتر رانا یدش | هرلنا نوح

 هک ید یدشریا هننبحص كلاب رکز نیدلا ءاهب حش هدنانلوم رهشو یدشود
 دجوراکا یدک نوک نوا ندنسس هلجو یدبوق هنولخ ینآ می نوج
 نیتس 4 مظن 9۶ یدلیوس ییزعوب یدلوا یلوتسم لاحر ویدربا

aSهجر *% كد رکم او یا او مشحز ٭ دندرک ماج ردنا  + 

 زاوایاو * e یاس + ماجر هلا هدا اب دنو ص مہ وش

 دف رطو راددروک , ا هاسناح لها نوح یدارلغاو یدنآ روقوا هلدنلب

 هر هبقا رهه الارک ذاهللارک هدتواخیسهش رط كرلناارپ زرلیداح فلا هش |

 رلددردشرا هنععس لس ندنزو راکنایلاح لوا یداکد یرغندلاغتشا

 یدک نوک جاقر ناو زلال و منماک | ردهرسعنم ندرلنوب هیدروب حج

 وا هک ذتشلا ید ارلدارذک ن دنس رط نابارخ قاقتایرب ندنراب رقم كش

 للاخ تروصںواک هنکو | لعش زروقو اهل هزاغجو كلج لها تالارخ ی رغ

 ا لا س ر ر رکعش نامرف قاب یدسا یدتا مالعا

 # ساف نسا وح رمې د کدوخوجډڳ ظذ هکیدشر | هتي ول نوجه وس

 * شاف رارسردراد دنک نوح نابق چ هجرت كندر ؟ ماھ دیار >ارقارع

 توقلاقیدلوا ماتیشبا كن[ هکندروب حش 3۶ مان دبیاشعرهدبا نوكه

 رلیایمهدنابارخ یتاجانینارع یدتاویداک نسوق یتولخ كنيفارع
 ٩ كرابم خش ىدؤق هدنمدق لنعشنیشاب ںوەیج هرشط یدید ق چو اشا

 ندنننیدنکو یدع زف هتولخ ى1 ادر وید ردلاف ندقارط نشا كلا هلبلا

 دقع هلحاکت اکا یر ۳ یدنک هدعد یدرذیک اکا ب و راعیح یسهفرخ

3 



 میم در, رم

 | دات لام لج قلخ لیم (تبی) ردن یراب ردوردهک قشام هکر ارطبو |
 ۱ كاا رداکس یلیم م كالا e (هجرت) *# تسال یوس هنرکو ندنانش رک[

 هلا ںواساوب٭ اب (نوسلف | هک را لا لوا نوش هد را 7 هاشیا |[ ۱

 ۱ یدشوارادتو ارادعم وب راصتخا تهحوردشلبا حرش ماع ینهدیصق لوا

 ردشلوا دیهش هدئلا راقک هدنسلدب یرکیزوتلا كر ترشح

 || ردهدروباسن یراربفو یدیا ترد یرکب زوب هدتقو لوا یراکرابم نسو |
 یدسعسا هللادبع نب حصد نیدلا فرشم جش ل یلاسعت هللا هجر |

 سدق كيف هللادبعوبا حش یدیا ند هفوص لضافا ٭ هرس سدق

 ندیاداو یدبازاو یسهرهب ما هدمولع یدیا ندنراړواګ یسهعه هرس |

 هجو ردشلیا ی یگلاقاو ردشغا را رفس قوح یدیاراویصرفاو

 ین لوا كراناو ردشمریک هنس هاب اوور دسر هسهداسهرک

 كن دلا ںاھش 7 20 ا ۱ دن قو ندراک خخاثمو زد ۱

 تب هک ردرلشعدو اراک ن ا ردهلب هدیګر اکا و زد نیست هنن

 ۲ ردشمردٌشلواوصهش الخوردشع |قلاقسهدیدم تدم هذماشرا دو هدسدلا

 مالسلاوءالص دیاع رضخو ردشمربا همالسلاو ةالصااهیلع رك مکان
 | فارشاو تاداساکا تقور ردشلیا بارمس ندنلاضفاو ماعا لالزینآ |ا

 . || یلاسر ترضح فو رش لوا یدلوا عقاو كلی وس هل این هلو ربندنرباکا |
 | نوج ردیا باتع هب ودنک هکیدروک هدو وا لسو هیلعیلامت هللاییص |
 رکذم اکا یر ندخناشم یدلبا راذتعا بواک هنکو كش یدنا وا |[

 الم شا یر وبق كنامسآ دکندروک هلبوش هدد-هقاو زر , یدبا

 یزاریش یدعس راددتا ردنو هکدروص رارولوا لزات راش ندرون

 داوا لو بعم كیلاعاو هراصس قح نرمضح هکندند تال ر هکر دن وحا

 ِ قرو ره # رایشوه رظن رد'ربس ناتخ ردلر ( تد )ردو تد لواو 1

 | قس ردتفد قارا ره هدرایشوه رظن( هجرت )راک درک تفر تب زد ||
 هک نامه یداک هب ودنک ندهعقاولوا هکن حر رعلوا *# قاطهررد

 هکندروک هر و تراشد 6ا هک دلک هس وہ9 ه اوز تب چ ںی ےس هدنحا 1

 ۲ یدروا قالوف نوح رلبا دم مزهلایدنک یدنک شقاخارح میش
 1 زدهدنرب ناسعط زویتل كرك یرگاوو نوت یو نیمه هکیدنش ٍ

E 

 ) وا (

E 1ها ران ندارد ے9 حس 9 زدزوهشاکراز زد هدزاربش  



  seدوو ¥

  ۱یس ص كناو یدلنا ىلع هنحور لراطع ندا د رف یروت لرو صام

 ۲ هدشناک د قلراطع نوک رب هکیذبا لوا ببس هنسهب وت نا کرار د یدلوا
 هلی عدد ده و یداک هعبح شا ورد E دنا لوغشم هر هلاک

 دهن نس هجاو یا یدتا سا ورد یدالوا تقلم هشا ورد یدید ۱

 مب نس یدتیا شبورد یک كغیدلوا نس یدتاراطع رذکرک كساوا

 | یغانج رپ ندجاغاكشورد یلب یدتاو نیسسیهرولب هلوا یک مخیدلوا
  لاطارفتم راطعیدرب وناجیدد هللا نامه یدوق ها كنشاب یدیاراو

 لالخانالوم رذرلشءدویدتا عورشهفب رطوب و یدتغاط ییاکد تولوا

 ۱ هراس طعهدتقو یرلدا رغوا هروباسدن بودا تره ندنب یور ندلآ

 | ردندننافوم كن دنک هک همانرارمسا یاتکو زدراشهشرا هننیک هدنکلرپ

 دونگ یک لوا االوغ تیرضح ابعاد راو

 9 تب 6 رروب هکتنویدناردیاادتفااک | هدقن اقحو فراعمناس ویذرانوط

 هدعضوءرب و شولسدوب ستسدزات رش## ای الوم تشک راطعد 1

 ییانسی زاام# وا مشچود ییاسو ذوب حور راطع تی هک رروپ حد
 هک دیحاوم قاوذاو قداقحو دیحوت رارسا ردد لواو# 3 دعآراطعو

51 N aia E rr 

 ج دھو یک کب ے2 ات وف تس 5۹ 5 یا ۷ک ت

 ج نذهفاط و ردشملوا حردنم هدننالرغ و نان وشم كراطع میش

 نیفاسسلا نیملاطلا نع هناصس یاعد هللا ها رج ) زالوا هسل وب جن ك رب

 هدشکر د یوریا چ تب # ردوبیرندنسهض یشسافناو (۰!رطارمخ
 ندب یرکب هدیصقوب و * هدعاراتفرک مسلط نیابقلخ * هدمآرازاب

| 

 هلل وشهدنحر مش كب ولو ردشایاحرشبوخ یا یت ندیلاهاوردهذاز

 تابیعلو کارد دوجو رهاطر و لا كساک همتا لوش یعل هکر نءد

 ِ یعسلطروصو تانیعا و هدناط رود هرازاب تو روا یانروصو

 || هنسابتم راب او هفلتخم تانیعت ردسنروا هنب زوب كنيفحم حك لوا هکالا
 : ردرلشلوا ا هننربغ راد و تافع و نارڪهو دعد ند: هطساو

 || تیارسهنشوب ور هلرجروصو رهاظم وب یوترپ تالاکاب لاجلوا دوخا

 زا یو # تساوت نورب و نعم بوت (تب) یروص قاع یضعب و یونعم

 ُ نک ےس ارب قاب و نسنس ین مرم (هجرت) تسعسلط اع ہہھو ےک

 دج گګALÇےÇQÞOکک سسس _

> 
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 دا دم تور 9 سوهب اندو ندهدرک e: TT سةن مد صو

 ےدرکو ت رج رد# سا و یرادنم یارب زا ۵4 هیدرتم*سک همای مرکب :

 رادیدیدنک a 34 یسوهدزاس  هکتمراذکنرت رد ۶# یسک دارك :

 درک ۳ ,دشامیوکز ون هرهچنوح#*یسنندنام مارا NED E * یسک
 دیآكشخاب رد" رک *د مدیا نانح ی نامهرر دنا۴#د رکمهدول ییا 4! راهنز ||

 | نوخو درکبلدز لدیو#وشنودینبرشدنچرکالةعیا#درس.خزودزاو |
 یا#وشنورب ناب زیب یآردمشج یی ×وش نوکر کیدراکن "هدر رد# وشنو أ

 تفرعم ناهج حاي × ل2 د ر لد عار یا دوس ۴ ل زعسدعمح ورا ر ق شع

 ردراو یسهب ار هدیصق رب كن او* لکت یاب رمد تس د تع تسدزآ *ل د نعل

 قوحر دشموقدآ ءایلوالازونک و ءاسنالازومراکا هک هدا زندتس ناسکسزوب

 ردو لوا كله دیصق لواردشلباجردهدناقداقدو فلاطاو قب اح و فراعم

 یات# راک ی رش ناوکین یا نرط##راتفر شوخ ناةشاع یا باط ( ت

 * عراقامویدهاشناهجر د*راخرد نیههسک زا کان#ا رصصهر نیه هناخزا

 سس نیز*تسودنمادوام تسد سس نیز #* رایشهامو هعرج حدقرد

 جد ییاک حوا یرغ ند هةتا قدح كناو + راب هتةلحو ام شوک |

 تاساو و ردرصتخ اما رد هنرزوا یزو هشدح یسهلجج هک ردراو |
 % دن زهد رعساهزاز نتش وخ # دند هدب ر زاورمت یآ + ےظد %3 ا

 ردوئات *زونه تس روص تسدرد هتشر # زوج و زوجال یوسد زاب
 هشدل وا مات كن قدح * قیلکت تاک شن هتک * یی سبح دن

 رلیضعب و ردشبیرکب زوبشب ندنرعه ردراشلبا مظن رابدشک ےک رال
 0 راطع نیدلاد رف حش ول عاهللاو راشعد ردو نیمه یی ران یفاقوكرانا

 | رددرح كنيدادغب نیدلادحت مش هک هرتس یاعتهللا سدق یروناسان

 ۱ ۳ نوت ر هک ز دنعد:دسهجاسد ردب ومهرلنا هاو لا رک ذن باک
 یگزیدتار دیمرمخ مدت ارغ|یناهکهدروکم دا هدنک وا كندادغب ندلا

E Aهک هدنسهراثم مالسلا هیلع ایدنارلیدنا هدتماوب ۳ ریو  

 ۲ كنسادنوادخ هکم دشع د هصک نودیدت اسد (لئارسسایبءاسناک ما ءالع)
 8 هک لا ندنرلیح هراظن كموق وا هلا ندموقوب شب ردلکد هلتلع كخدا

 | یک ونشعد رای ولو بام هک 9 7 1 ردق قو ی مکر
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 نادلالجو هاجباب رایدبا ضرعمندطالتخا هلی اد لهاو یدیا .مطقتعو
 توتکمرپ کا میس هدیگ هتنراب زو تمژالم لا هکیدشود هیعاد وب 2

 یاد نیا)هک ردوب یضهبند هلجلوا یدلوا لش نناطا قوح هگلدزاب
 دقفت تقاط هک دراد فيضة نکیلو تسنمدخ شد ردحورو لقعار

 هج سردنمهنالکاهودسفاذب رقاولخداذاكوللانآ درا دننآ د مەت تودو

 هعسارعیرابدزا د نارش هب بات هج هقار" ؛دزریشودو راد نارابج هک رابتقاط

 تر اس هو رستم شا نی رد ناشنا نیسح هدرا رس هک رابهکندناد

 دندرب نالوغ *هناخ تب رغب تیفاع تخرار یوم فیض نا تسدمآ
 هک یک رب نوئکا ندرس سایلاو مضخ ناهارمهبار تعانق تعاضب و

 دشوک نا لد هشوک هک تسا هدرک اندو ند كر" نآ ا کلا لضفلاوذ

N۶م ی نیا راقس میخ مک دبیر  
 تفصیدینش هکسب (تب )ردندننالک كراناو (تسایدنوادخ رب رقمفج

 # لش و صرح ی قیب لد همشان# نیب ییاننكلماس و ربخ#* نیجومور
 رب رب کالو هن تسد # مدفرب رخ رحوە یاب *نيڌ ادرک ی ناحهممات

 اضناو )نب زاقییز یکلف بساو هنوک 3 a زیکلم ناکو هنرز #نيکت

 ارت رعنا ٭ راز هراز هور دن اناس 7 رک تک و رم لاثمر ناھ ج نا( اھت

 هم TT مالارخا راغ دا ھار نرم ناو باخ دنز یمه

 1 کش # نازاهحرک ناهج قلخ همها ( رکید) رادرمنادنامزاب

 ت ر د نهر یرمک وتنوح نانح هلک یر  یریتهکیزنانچوت#دنهر ۳

 هذرب س زا تعب تضج از ٭ نوح هک اهن و هتل ی

 ودره زا وترپ ناه ودوتزا *نودنودرکو درد رخ لعاب یا# نورد
 36 ےس تدییعاو ھو “زت 4 ےةمزورو بش نازا یدو عاق *نورب

 ٭ ےج هچ نوصج هجارت یدش هیاسنوچ# 2 تسشنآ بازا 4ا
 فاک رب # قشع دعا هام لولم ممر * قشع دماهاس ر مسرب رس نیسرپ

 هارد هکدد رح ۴ ا هارژ مدق كر همه ناب #قشعدمآ هالک لک لاک

 ا ید هر 1 ۷ دا رکندوخرا نود 8 "۷ نا نع

 is * تسر 0 ا ۳ EF "هدرب رد

 هدنزوت ن 11 « تسد رس د 2 ا در ا ا نون



  هللا هجر ردهدنا مهیربقو یدتک ن داندهددر جرج دات ات . زوئوازو زر

X> #۲دا ادا ید لمس کد هجور یاعد هالا سدد یونرغ ی انس ے  

 ردع ءاشا هلیسانا كنالال ىلع ندلا !یطر ج حس راول e ورم 5

 هدنراباا نوحگا داهشنسا ی رازوسو ردندرعاْولوا كنهیفوص هفت اط

 دی وتو تف رم باب راو دنر شباك آ هقیعطا ةق دح ناتکو ردرلثمرو

 هحاوخ و ردعطاس ناهرب وعطاقلیلد هنلاک هدجب ءان اب د ندحاو هو قاودا

 . ناطلس هکندیالوا یبس ڭى وتو ا ر ك Oa فس و

 ندننرغ ن وڪکمتبا حق نض ءب ند رافکر اد هدنلصف شقنیکتکس د وچ

 هيلا ضرعتوراو هکیدنیک نون دهدیصرپ ہد نح دم كنا یان سو یدو

 یدشمتیج ندفلکت دح هکیدیاراو ودحر هدنا هكدا رعوا هنسومف و

 یدرګ | نیا بارش لصتمهکب دشلوارو شم هلکمحا نیفحا كرا :ارشو

 ۱۱ ۱ را وط هکیدر د هتسفاس کت دن کد کیدرااکآ هدلګ ل وش انس

Eردیمالساهاشداب ورد زاغد مدو # یدتا واس محا كلر  | 

 "هکر دیک ن دعا طرضیراتالواهدنتموکح تخردیشوخ ان هدا ز لد میدتنا

eلوشیدح دور ردلوطیدتا هنن توگاحدنر سا هنوط ید  

 فیطلو لضاف درم ییانس یدجا قاس هنکلروک كغجیانس رعاش

 هکددرولوا لوغشم هشدار یدالوا عبط فیطا لوا رک | یدتا ردعط

 چھ ردشمزابهدغاک رب رززوس فارک جاقرب یدنا ارات ےل صم كنىدنک

 رغتم یدتشاینانوح یاس ۳ ۳۹ نوین e راب مارا ها

 ندنکلتستاغغملا ی 2ا نیغ ابارشلواویدلوالاطا

 نیدلا لالحاالوم یدلوا لوغشم توصاب هش رطو نیعاناو یدلنآ

 میکح هجاوخ هک ردروک "دم هد لوس كبر لاف لا ندد نیوز

 زوسرب د یدشلوا ببرق هوم نعد یار ضخ هک هوجو لوش یانس
 کرا اا ها نوتطا هنارعا لب ۲ نعالوق رلنالوا ر ا ا 6ر ونلب ونس

 نح“ رد # تسال هکناز متنک هجتاز منکر 4 تس %3 یدروقوا ت دن ول

 هلنوح * رردقوندشیدید مداک زاو + هجر % نح” ییعمردو نعم

 قوهک *زوب هدیوادح مدروا یژوس تول وڏ ۶ زوس,دانعمو نعم هدزوس

 هکر دلاح بع یدتا نودیشایا رز رعرب # زوس هدانعمو عم هدزوس

 یوززم ییانس جش اچ ادو ردلوغشم هزوس هن هدنقو ییدلک زاو ندزوس
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 | ندناویدیا دقتعم هنس هن رط كرات آو یدیشع اٹک و یدیڈیم زۆكەدروبا 3 ع 0 O 7 ف

 ! هک ردرلشهروس هن وید ار اتوط هن رزوا تق رطلوا یزودنک هکیدرولوا مھ ۰ ۱ ۹

 || مدزاروصندراب وذ مدیارارغواک هر رههکیدردباهرس سدقدس ترضح |
Ea.هدیو رلیدتا مدتا لوز همور نوح مدرربدشربا هنتمدخ رانا یعدنک و ۳  

 | یدتا هلیلدیمور ید واکس مدنیاکا مدشم وکهز رت هدایص ال
 یدر < کیو یو شع ود هر 3 رن یب مدیا یک رب 0 E هکحاصر ھ

 صال>ندەلج هک دانا نواعم همساو ی 1 مدع راه حاضر اکدلوا یر و

 مدردشداهکراب رهمدنشا ندنتمدخ دیس ه رک هک یزوشوب هکر اددرو مدل وا

 هکتفولوایزوسلوا هکیدلو !مولعم یدباردیفا ی ماشا زوکو ی رولواریغتم ||
 لا تست هدد صعد كنلناسژ تودآ رأن هداز کا یدمروب هوك لوا 9

 هدناره رهش هدنزوقط شع زوسدب كترعه هک ردنمروتک یرلت رضح |

 نکاسهدنراوح امت هللا هجر كندنولخ ندلارهطانالوم هدب در دجهافناخ

 ۱ یدعیح هرس قرویلغا و زا < اال وم نربوح هاک رب هک 5 مدا : ١

 ۲ ترضح هک هلب وس نوح هللا یدتا بود اداب رفیداوا ۳ :

 نونعنامه ویدا رمحاح ا و ا ۹ ا

243 0 ۳ 7 7 
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 E E درامد رح هکر دید اکح رهثاءاروام

 یدیارد بودا عيش یکدب هنس هه یدبا ررر وص قععیج ربط هسا

 [ ندسنج رهو یدنلیا هنس هناج یت هد ازریمارپ نوکر مدنبهنسن یر دراویم هتسف أ

 هداررعاهر ۶ ہے دک هک دا رح هنا ود و یدرونک م اعطناو ار هنک و اك1

 رداق جد رادعمرب ندنسوقروق ق هناودد یدکح ا هب هیاودد

 ردقو مقاط هکعب جد هکر داوا كسررودلوا یدټاو یدیب ةه*ددلوا #

 تم ھل یدتا یک دي كج هنس هکر لددروص یدعیح هرشط هناولد نوح

 هدنزوئوازود نکس كنرعه رول هيب ماعط مک ندنسوقروق اما ناوارف»

 هکندلوا ا هل, وش یدروا جز صح; 1 دنفو هاشدان هدناره عماج

 هیتر عم كن آ هلوا نسر لفقم مدنسهیکت كدترمض> د كص لوا

 دنفرعسو 2 سپ رايدتيا رذع وڍد نوسنیک ندرهش بودبا نيم وٿ قلوا
 لنرعهویدا نط ون هدن او یدلک هماحدرحرخ ب ونود ندناویدنیک هشناخ



  Eیدو صدم كناوهو سةن ناڪكا|  aقو نام بولوا ۲
 ا رزوس نو تو تند تعاج ست ندعطلها سیا

 هست هتنمیآوراشع افر هدف را الواد وا وھو سه :وراشچسیا ۱

 هدننس وتعد شو هنسلداو تحانا ںویلبا همدعمءهضارعا نداوه تافلاعو

 | لابن درام هل ج ون لانا هاههدخ ام مدح دیس و رل زوم ودهنسداو نواهت ٠

 | ماو یدیاروروتک هنب رب قبر هفیطو تعاطو یدیاریپ نشورر,یدبا
A کات یدتا مدروص یدیسلاح ندنا یدیاراویهاک او ر 

 [| نوک اتر هک راب ره هدنطب هر کر وهدنارههرکرب مر, رود بوشرپا هنتمدخ

 كرلنوب هک هلواهدنماكران وب راو هکتالوورک نود هک: درر د مدلوا هدنرلتمدخ |

 | یرلتمدخ دیس هدنفولواهک ر دشمر وب یض)ندرازب رعراداررماکس یی

 یدبا راب وس دما :ا قراعم مدتا تاقالم هلک :ا یدا هددندرس

 0 قیدص هکراب رهو یدیاردبا لقن قوج هنع یا: هلایضز ندرمک |قیدص 1 ۱
 | ندنرزوک یکراوهشردیرهرطقكتشابیزوکو یدیارلباتقریدنا رب ربکا |

 ردهدرکب وبا ماقم ید دیس نعدخ هکندرارب د راد ره یدا رواکود

 یهرک نالوا هدنناذكنازب رارداشعربا هنتیدک كن هکیضعب ندزآ رب رعو

 ۱ ءدرکناو لو هکیضع!ندنراهد مع ماحدرح درح ردزشم دهروک هد هس ک |

 رولوا مقاو ه هفناطوب هکر اتعارک صعب ندرانآ یدیایاخ ندیصءتبلاع

 لقندر ةاسم دن ضعب زدراو داععا هنمالک كنآ هک رب" رعو رلددتآ لع |

 مالسل اهبنکاس ىلع هسوط سدعم دهشم ندماح هسدقم هدر هکندابا ۱

 هدس:قرط درحدرخ نک ر دیک هجو راد تعا تعارع هلا یک :

 هديت شعرا هک وک بوقلاقندنزوب رپ هکندنقوط قلتشورر هنن رازوک

 لوا کرا د مزوکر لشعر ا هدرج رخ هصک ل وا ردقلتشوز هنوب هکر اشنا
 یراناو را شاک ه هیک نوح زدهدندناج یس هیکن كن راتمدخدیسقانشور

 هکندهناخلوا هکر درونر لوا هکر اش اهدهاشم هل وشر لع ادصق هتراب ز

 هکمر رودبویاک اهب وشندرادد ورد ضءب و رروا قربهدنایرارونهدق رح
 تەدخو عا یاعدهللاو رد بس هتیعج مات كعا هج وت هنن رارونمدق درن

 ذ ۰ 5 5۳:

E. 

 تمدخ هکر دراشمر وبه داشرا لالطیلاعت هللا دم هللا دبع نی دارمان یو دع
 اون هرن سذق نر طح ندلاءاهب هجاوخ كررب هحاوح مساق کرس

3 



 تشان ےکح كید ارت %3 قلطم ته كيلو تست کتک .درُ زا

 شعر 3 دراد مان كلو تولوا 3 درا د ماوڌ ق 2 ؟ هکیت ںی x ق>ح ارج

 تفک دوخ# شاب شوخ وٿ نايم ن زد تست سک ٭ شاخ هک تسادوح

 | هکنیشدابسب# دید دوخودوع دوخ هک ورناو##یدرنتوادوخو تقیقح |
 || ردندنت اعا ر جد كرانوب و * هللایوس قیفح دوجوم ٭ هللاو تسل
 ٭ وک ل زتو یره هارهکتسد رع * وک لدرخآ ین مغلدرددحوا(یا ر)

 نوج# وک ل صاح تشاد هلجودو هاصب #یدرک یافویب نود یابندرد
 % یادع قسم تسا سوخ نا راشه یا# یا دح قسه تسول تسال

 | رارسا ٭ یادفم یتسزپتب زیرەك اقح * یزور یتسرپ نیب هکنازرک
 | نوان * لامو تعس>ننخایردب رتی # ا ل> دوش تقیقح
 یاورزعاذ #¥ لاح لازا تهار دنهدن "ر ک ره*لاس در لدو هدد ینکن

 تاع # تشدد مایح ب بآ فرا ٠ دی >زو * تسدحز نورس فرح |

 دیس ریما « گی لحا دحوا ساک راکت اع قرح a دحوا د>اژ

 هب یبدرا نیدلاردصخ هدلناو ۱ 1 هرس یلاعد هللا سدق یرب ریت ماف

 ىلع نیدلاردص 7 چ کوسا یدننمرشوک تدارا هرس لات هللا سدق زا

 یلامن هلا سدقردندنن اه كنینامرک نیدلاذ>واعیش هکیدشر ا هنت كنتم |
 اکا ینتدارا تبس كم *اقدیس ردناهرمسیلاعت هللا سدقیاج انالوم هرمم
 نع ىٰلع ندلاردص ےس ہرا | هکمدروک هلا یطخ كنضعب ندرلنلوا دقتعم

 ES اعاعا ھلي وشو لک د یل درا ند اردصچشىدباروك دم ۱

 هدا ژ ی ق٤ يلع نيدلارذص ز چ هرس هللا سدق ندلاردص ر حیش ۹

 لوقلدیستفدخ زاکز ور لها لابو شلیا تداراراهط ا6 او شەرونکب
 لشکر دراعش انآ او دیربیدبا شل اقر اکیا ندناور د هق رف یا« دنراکناو ۱

 رهاط ندنا"ناذجوو قوذ راثآونافرعو فشکر اونا ردرارساوقباقح ۱
 ۳ زاراتوط بوسنماکا یی رایدنک هک ردنعاجلوشید یر و ردرهابو
 نواه هتنس عرشو تحالو ردرلحراخ ندنس هس ر ناعاو نبذ یژنکا

 برش هلتعدخ دیشاک لوا لوا یاس كن وب کلمو زدرللخ| دمدسهرباد

 . ضارغاو ی دشت وط هدف رط ایم یرظد هدنز وما عیجو یدنابلاع لرح و

 , هك ةة سام ناذ تیمرکو یدشعاوط هیلکلا یطاسب ضارتعاو

 نو

 : فرض هيك a ادزا 4 ره ندر ۳  تاحوت ازار تف

 ر

a 



 ( یروصلا دی ا روا نوتامباع یونملاقاطاالانبا ربصیلا
 1 هکر دق الطا یربردراو یراشعایبا كتلاکا لاج ك یلاعدو هناهسقحو

 : هدهللا نانف قلطم لاجو فراعو یهیهثیحنم ردبتاذ لاج ِتقیقح ِ

 | هدهیسح رهاظم دیعم لاجینعد لوا رددیقم درو رولی هدنا هدهاشم

 || هسرروک نسحرکا فراع سپ رولوا لصاح ندنمکح لات هدهیناحورا

 كفراعو رذشغ الوزت هب هبنوک لزانم هک هل قح لاج یلاجواو هروک هلب وش
 ةبواه ےکات هیغارظف هنایوخ هکردکرک هیلوارظن یک ك نوب دک دنربغ

 ر ط لها یدتا هن . و هيلاق هدنرمح |[
 | هدقشع

 هدنددص قرت مدع كلاس نوچ هکردرادیقم هاب ز روضو رهاظم ۱
 بو دیا ہذاعتسا ندنارا کا ضعب میکتهشود با جحا ضرعمو هلوا |"

 لجلا دعا بالا نمو فرعًلادسع ر رس تلا ھ هللاب دوعن هک رلدد رود 1

 قوضوم هلثس>ح تفص ib هکلاس ۳ قلعت رگ تیوب و

 لادیقم فشک و دوهشاک اولکدنرهرغ از وا ندیمح یھ روصنالوا

 بولوا عطعنم ندنروصرپ یحلیمو قلعت لوارکا و ةسرولوا ی د سم و و |

 کت رو ٹک امادو هيلع هو الع یجد هار وص ر سشلوا هتشازآ ۴ رد

 تفاو هشفو هشامرح ندبابح# یییمو قلعت هنروص كلا سهلاق
 كلذرشنم نيلاصلاراسو لحوزع یاعت هللاانذاعا رولوا بس هتالذخو
 یامرک ندلا دحوا جو لارغ لا مش هکتعاج ضوهب ندریاکا

 رھاظم لاج هک مهرارسا یلاسمت هلا سدق یکیارع نیدلارنف عشو |
 هکلب نخ نسح ردراشم رتسوک لاغتشا هنس هعل اطم یسحو یروص |

 | لاج كنيلاعتو هلاڪ“ قح هدرهاظم لوارلنا هک رذلوا دافتعا قدص |
 | ضع رکاو ردراتمالوا دیم هللا یسحروصو ردرشعا هدهاشم ییقلطم

 رابوعک هکر دلوا د ودعم ندنا هسدل وا مفاو راکنا تبسد هرلنا ندارک

 | ضیضح یدباو رادبعا ساید هن رالاح كرلنا نی رالاحو ره روتسد ییا |[
  تمدخو مهراسابعایلاعت هللاو را هيم اق هدنبط نیلفاس لفساو هدنالذخ |

 | حابصم باتکردراو یرامظن فیطل یربغو یونثم كنبدلا دحوا حش

 | *مادام توه تسد شیثجات ( یوم ) ردشمروتک هدئرخآ كحاورالا

 | دوخ E ۴ دام هتاب تسدزهاس نوح # ماک ان ت تشک رم هراس

 نداهن شتسه * ی هکر ال 9۶ اس لصاردلا

(il) 



 س
 وشا هدانعموب و یداوا یراح ندننابز لنعش عدا مب هکر ب ترخافعمو

 یترسلب ۴# ةٌتسء نللارکد i چ تس ٭ ردشعد قلی رد ||
 + یی هلبا تبسم تك[ دبلوا تماس هک هجر ۷ اکلاب ترظع یا

 ۳ هللا سد ندلا تایهش م ا + رد ر سم اکی لاک هک وک كلو |

 د الا کن دلا ںاھش هک رزکد یدلبا 9 ل كيآ

 هتعیعح دوهش ندلادحوا مجید هک ی دبالوا یدارم ندکعد عده :

 هدهاشم هدنا دیتمروص قلطم لاجو یدباردیا لسوت هلا یروض رهاظم |۲

 ه رسد هللا س دق یز ربت ندلا س“ ےش 2 مکتررید یدبآ رلدا

 مدروک هد: :کاوصیآ یدتا كس دشد اهن ا ندندلادحوا حش ۱

 ك وک نوڪ Es ج نابح هدک او رکا ىدا ندلآسعس مت ی ٍ

 هکرابدلب وس هدشکوا هرسسردق .كنیهور ندلا لوو و نیس نو

 وبویدیالو شوک شعایکشاک یدتا یدازاب دهاش ندلادح وا ےس

 مش مرکت ی ناز( یاب ر )ربا تلالد هاتموبندن.ذلادح واح دیار |

 لاعنا ۶# تروصردرتا تسای یعمز هکارز ۶# تروص ردرس ِ

 تروص به مسلا ( هجرت )تروصرد رکمدید ناوتن نعم * عروصردام |
 شانوقهدیروص ملاعو * ظحندناناج رظن زا ےک هدلاع # ظحندناناچ ۰

 نوح هکر دروک ذمهدش راوت صعب و#ظحندناالا ردیشک نرسن و نعم |!

 | یدیاردیااح یتتهاریپ كرلبوبحت یدیالوا مرک هدعاعس نیدلادحوا ی ۰
 ۱ لنت هقرلح یدلکح هدادغب نوچ یدناروف هن راهثثس كرلدآ یس هنیسو ٤

 عدتبم دوخلوایدتبابودیشیایزوسوب یدیارآ دیوار لاجبحاص ||
 ۱ نوح عددا لتقیآ هيلدا تک ر حر هل وعم ون هدیبخ مب PR ع رثاکو ۱

 راه تساهس (یعایر )یدتبا بولی هلتمارک مش یدلوا مرک عام ۱
 : یر اک هک "هدءآوت * ندوب رس NE ۴# ندو رج 3 ر

 | اکسهدکاوب € هجرت ¥ ندوب رفاک تساور یب وتوج یزاغ * یکبار |
 هغ لوا لوارفاک * ردناسکب ناجو رمسراثت هدکناب * ردناسا نا ا

 نشا لوا كادفیلخ# ردناسحا ولوا لارف راک ٭ سرک شاپ |ا
 هرارسا ییاعد هللا سد ارک صعد یدلوادن ره بول وڏ هنعانا لحش

 | كنيلاعتو هلاڪ” قح هکر دلوا لءاک دنا لها دیحوتو قیفح یدتا

 : ۱ يبدا یدهاتتط هل زوک ترص هدناحور رهالتم ییعلطم لاج د

 ا نوده اشپ ) هیلبا هدهاشم هلی وا هلرصب ید هدیسحو ینوک رهاظم |



“eیک  

 اب

 یتدلوا كني ریا نیدلا بطقعبشیجدلوا ردد رم كنساعس نیدلانکر

 یدیاولوا هدایز مهرارسا یلاعت هللا سدق كن درورهس بیک اوبا حش
 هدناحوتف ناتک شو یدبا شع ربا هنن كنب رع نادلا ی میش و

 نیدلادحوا حش هکرید ردشلبا تیاکح ندنا ید هدنلئاسر ضع و

 لوا كدا هدرقش مدرلءا تمدخ همش هد_ةلناوح هکیدید یتامرکساا
 هکک دشراهرب ر نوح یدزلنا تجز ینراقو یدشمروتوا هدنحما یراعرب

 ےک ات هرب و تزاجااکب هکمدتا تساوخرد ندمن یدیاراو ناتسراهب هدنا

 قانا رامز المو شمروا هدنحا هيرب صع ر هکمدروک مدراو یدریو

 یب نوجیدیا نلتب نب لواو رلشقاب عمر هدنکو ا كنآو رلشمروط هنن رزوا
 كتجاےںوشران ھم وااو یدلک غاب بوەلاق ندر یدروک ر: ارل مز الم لوا 1

 یدرب واکب و یدرونک و رادرب لا این مدل و کا لاس یدید ردن |

 حش هکمدتافوخیدقیج قر هبوط هل یم م داخو یدقیحهرشط هلو

 : مدلب وس هه یمارنحاو مارکا ییدنیا لص“ لواو مدو ی وراد مدراو

 د نسا مدروک کیا رطصا ا نوج دنژازذ یا یدتیا ںود مسن حش 3

 هکصته لوا هکمدلبا فوخ ؛ادراو هدنا نوح مدربو تزاجا اکس مرحال |

 یدنک نیس هژوا هدنمرش نسو همه رتسوک تاقتا اکس ردپ رھا كرب لوا ۳

 ۱ ےکنوج مدرونوا دو کراو مدرک“ هنروص كناو مدلوا ورک نریلک یھ

 ]| روک .ذمهد هبلابقاهلاسرو لدروک هک هلمجولوا مدلبا مارک اک لاک نس

 هدانمهلء او هکنوک لوا هک ردشء دهلل هجر هلودااءالع ن دلا نک ر حش کرد ٤

 : یداآ هدنا جد یسل رب ندنرادب م كندر ورهس نیدلاںاھش ج یدا 3

 3 تالکندعون ره مدروتوا تعاسربیدما یشک زب زع قحا مدراو هنتراب ز 3 3

 1 هر مس سدد ن دلا ںاھش حس هد سا هکمدروصندنا یدکس

 : ردیمکح رک شم هعوق کلک هتناب و شعارید عدس هد یتامرک نیدلادحوا

وا نو لپیدتاربب روا
 eC كس هدعج ل

 مس رب هکم درا رضا و

 لوا هکر کعارکذ یندآ كنآ دعا ےب هک,دروسیدادارکد دلا د حوا جش

 یزوس وراب دنیا مش هکمدنا ماح EBES لس سادن زاناماردع كم

 کب اما یدید عدتیم حش هک واک دنره شعدو شبا نیدلادحوا 2 : ۹
3S ےک E 3 WES RETEST 

 (و)



۹ 

 | نیسر دیک هدنفو یدکحنوشدا ندنلا لوص یدشرا خش نوح یدلبا

 || یرلناقو یدلاق هدنلا كن اکرت بویوق ندنکلب لا تعش ناھ ید د
 ینلا حش یدجاق بوغا رب تلا كش بودا فوخ ناک رتو یدسقآ
 : ماما یدبا قو هنس یرغ ندلب دنمر هدنلا یدشر | هناراب بولا

 ۱ یشداو هکر ان آرد هسی ما ار هنو رانو رذراشدا ضار هزل یقا

 رولوا تعا هرل لا یا کوب هکلع ig نار هنورارا شا
 | عش

 || هزلاد-وفتاوسلا توکلم مین نم نا هملظلا ماسجالا ىلع مارح) ردندننالک

 : ) نادر و ناوک الا س الم نم تناو٥ رک داون الم ریطعتب تناو هاڪ“

 || اهانعل تبصو # یج اءاعرحاملکایهتءلخ (رعش ) ردندنراعشا كناو
 ۴# اخر دف هلالطا ندع عب ر# اهقاشف را 2 تتعلتو # ا

 : + ا-هانا یا لس ال نا یدصلا محر # اتپاوح در "ارایه تئفقو

 ِ هدنش راتكیعقا ماما 3ک ات اتش کو یوطنا مث #3 یج ا قلات قرب امناک و

 || رایوط ندامتعانیسمدقتم ءاکحو راو للخ هدنسهدیقعكت |هک رذروک ذم

 | رلیضب رايدر ویوتفهنلتق كلاالع یدراو هبلح نوجردراشغاتم4 وید
 | رلیدتا بلص و لتق رایدتا رلیضعب و رایدغوب بودبا سبح ینآ یدتا
 : یدنا داتعم هتطاب رنوح رادار هدنساتروالتق ع اونا رابدتا رل يصعب و

 ۱ ز و وایر عیدلوا الهارد مر و ماعط سبیدتبارابتخا ین والتق هللا

 1 عقاو هل داحو هدسدب نا کس زوم E رعهرذشعسربا هرکسزوتوا اولا

 | ه هقدنزو داخا ينآ ربضعب رایدبا فلتهدنناش كنآ ی هابلحو یدلوا
 | هرکصندنلتقهک ژریدو یدتناداقتعا هتناماقمو تامارک ضب ویدلباتیس
 ۰ ندلا سش هکر دعف اوماک ا مالک وب ویدلوارهاطدهاوش هنناما رک كنآ

 || هلوتفم نیدلاناهش حس هدقشمد رهش هکر دشروبب هرس سدق یزپ ریت

 هلوارف اک لوا هک اشاجمدتنایدباراریدرفاک هراکشآ
 ۰ بواک هلا لم اک قدصنوح

 | مضاوتع قق هرادنهزابنق داصییدلوا لماک هدنتمدخ كن دلا سعم چ
 لقع یدیاباغ هنلقع یلع كندلاباهش لوا مرابا رکی ق هژربکتاما
 | ملاعیدیشلوا فیمض  دیالح تلفع هکغامد کاج وهلوا بلاغ هل هکر دکر ک

 | لاعورابداوا قم بویلبلوزتهدنا سپ رایدتالصاحقوذ هفناطرب ندحاورا
 | رکمزروناص یاب ز لاعین اهک ردحاورا لاعنامهاما رلیدلب وسزوس ندینایر

 مع بوصاب هنرغب د مرا و هیذجرب ندنایذج دوخاب هشريا یهلا صف
 | حب (هرس هل سدق ینامرکلادماح نیدلا دحو عحش) هکچ بیپ ر لاعندحاور



e |را  EEEندا  TA9  
 لالاق رارواک ندتناب یدیاراو یراشادنرق هدق رش 8 هکر لید تار ٤

 ییهاگبلط مدلوا ددزنف هدلاس لئاوا هک ردشعدلوا ا ورل,دلوا

 | توالح رغ لوا هکیم هتدابع هسخوب ردلاکو ل صف بجوم هکعالوا لوغشم |
 هنویدلاق رارقهناکب هریارططاوشکاشکوب و ردلاقلاو لیقلا نع تمالسو |

 یب وبمدرونک هلیس هعلاطم كن آ زافنوکو هک هکیداراو عانکر باوخ زا
 مدلک د شمروک کنه هکدرور مدرو کح هدنکا بوحآ یآ هدقارارق

 رلتب لواو مدیا لکد تلا ند نر هک ره هکشازاب تب جاقرهدن او

 اع راو اصلا یلا رومالالک و ۴# اضرعم كءومهنع نک ( تابا ) ردوب :

 هقاوعق تل # بعتم مما براو # اصلا قاض اع رو ۶# قضا عسا 1

 یلکب ندکفومه ( هجرت ) اضرعتم نکن نکف × ءاشیاملعفهللا # اضر ||

 قبض هم آ ولیف # اضف تبا صبوفت هلج ككروما * ضارعاهلا

 هللا لعقب نویقوا # هیاسضر دوصتمو دصق نرابسقم # ل محا لکشم

oF 2 7۷ 04یالوا ن لس 2 تا <  

 لرد ہرا لاا رود ریه 9 زد e لاس تاسح :

 مولعم داوا ید نامز راد مول هرکصادنآو ردشابا ناد داو |[

 یدرورهسا ندلا تایهش ج $ هرانعفنو ع لات هللا یطر ردلکد 1

 نا اشم تح زدشک ن یبحص یدآ 96 هرس لاتا هللاسدق لوتعلا |
 راویسهقبار تاغی نو هال تافینصت هدنرب رهو یدیآ رت هدنابقارشاو ۰

 ندق_ثمد کرل ردنا تیاکح ردرا عا تیس هایی یارلیضءد یہا ّ

 ك تفاح لوا رایدا رتوا هو 3 E بوتیخ = ۰

 کیر ی ید ور و هایت الا رخ رج

 قرار ابرد شوخ با انا یار ر راک ور ۱
 دان رق رد بوشود هند را ذی ناک رتی دنیک هند زا خد یش راب دتیک

 ( یدلبا )



۱۹۲۳۳ POPE CO O E NS E OE EOS REE TT OEP a UO 

 یرهدن و یاس یا هعوط بد رع یو ىدا د بد رع ر ۷

 ۱ یدلوا هدابز جد عج" ررولوپ هسلیدهنره هسا وا هدربهن ره دا ۱
 . یا عهتسبا ق E عهدیا بلط تاخاوم ندوب مدت هلاکوک ۱

 یدلوا تب هاغلاطا قن دن وییاعت هلن اش نا ردک رک ےسلک ھنن کی با لیت

 ند هع تاخاوم ع و یدک یس هک یجد تالاوش لک هدف هکم دات

 ِ ملا يفالا دعسان هللاد.ع ندلا فیعع تاداعسلاو ا وه € ۵ رحد

 ندنراک حاشم ا هع یصروهللاام فرش نی رسا نیمرطآلیزت

 یربندهلج لوا ردراو یناعنصم ید لاع هدشطاب ویرهاظمولعو یدنا

 | ضوز باکو نامنزا ثداوح ةفرهمیف ناظقبلا ةربعو ناک دا رم را
 ۱ ےظءلا نآرقلا لئاضفیف ےظنلاررد باتکو نیطاصلا ةياكح ىف نیحاب زا

 تداکح لواو ردشعد رارعش بوخو ردراویراغینصت ید یرع ندرلنوب
 ۱ مدنصعت كماشداالب دشکر یدتا یزراوح ندلا ءالع حس رک ر دعا :

 سوف كنولخو مدیا شمروتوا قثاب وا هرکصندنزام واب هدشولخ |
 هکر رزم هل هع ةا 4 ولح مدروکص ا ۱ مدا شک 1

ل٤ ای رب و رابدرک ندرب
 تبار ۳ هلزع رب فرد د رل 6۷۹ ۷ د وس روس 

 [] رلیدلبا ان او رد 2 یب دس کو نیش لدایا رک ذ رس |

 ۱ ۳ ی دلا ا ا كشادلوب 1

 | رسا قلد زام هکمدناص رایدنکاکب ندارح بوةلاقو ردلکد تەز

 ماشیدتا روک ذم جت هکر دٌسعد هن و راب دنیک ںوعیحہرشط ندراوبد

 وستا هدنسدنا قرف زود كنرعه هدنا بجر هدتنضعب كن رالحاس

 :ندرهش هو رلدرک ندرت هتکمدلتب رلدرکو رار یکدا هرکصا دنزامن

 مدتا مدلیا سنا هلکرلتا رلیدتنا دعتاصعو رایدرب و حالساکب نوح رایدلک

 هذعب رابا یلاّوس نذلاحو ینک یک كنسهلا ناصسلیذتا نکیدلک نذنق
 8 اید موم هش راکوایذیاراو یکم برا زهرا

 مدت ااکس 0 | تراشب هکیداکا راد اوز زا اإ هنادیع

 1 ر رود وشال و هر لواوزر رودبوشیلولاک ار رایدا ر 9 1 : نددآ |

۳ 

 قار
5 



 | هکردشعد ید یشک رب مداکد شعانط غاب یک كنارکر ھو مدیب ندن

 || بولآ هننزوب اوهو یدکچ هنک وا ینبو یدروکب نا رش هاکان مآ |
 | یدردنا هرب نوشهرب دن آ هر هن یب هکمرلبد مدتناو مدلغاقوحیدّنیک 1
 هکر کیه وشر دیا یعفا ماما دج! ا نسامانیسهدیاجرفت هکمدتسلایدتناو |

 | یدباكم | هعلاطمنیبام كناومس توکم یدارم ندنکیدید جرفتكنا |[
 هل 2 طاخ هکم دید هناح ر ج نوکرب هک ردشءد یتا ندرلطاص ۱

 | تراشا هنشاب كنم دنکو هللا قوخ ردغاص شابوب هکمادامیدتانوشوا |
 ۱ ردکعد عهدنایح نی هکمادام هکردلو اید | رم كن | هکمدناص نب یدلبا |

 || عاطرب هکندیس لوش مدلی هدنوک یکیدتا تافوالا مدلتب یتیدا رسو ۱

 | یدلنا تافو ندنا و یدلوا هتسکش یشابو یدشود نکرک ندسنکنا |
 | یلاعت هلا سدق ىز راولنا نیدلا ءالع حش ج هرس یلاسعت بلا سدق ||

 : یکانوا یزراوخ ندلا ءلو ج زدنا یقا ماما یدناولوا +¥ هرس ٤

 | یدموق هرب نیسواهپ لب شب نواو یدایق زاغ هلتسدیآ رب نوک |
 نشح دحین رجر ید هب ماعط مکنوج ی درون ماعط هکرد رک رلنوک دهن و ۱

 هرکصندندشقوحالا یذهبیدباراو تارادقمرب هدانم هلع ویدا رد هنسن

 | وروتوا ندنارکنم یکیدروک رال ذجن هکراپقید یدب نوجا تقفاوم
 شک ردیا یجفاماما هن و یدبا زاشروم هل وا اک اہکر ابا حح رابتخای

 رطذ نوچ مدشعوط هشوکر ب هدنضعب كنب رالحاس مور هکیدتا ندل !ءالع

 مدراو هنتس رب ندنرلب وک كراناپسم نوګا یزاس مارببیدشربا ییارمب

 كن سوبق متولخو رولیق زاسءهدمولخ ےب هکهدروک مدارب مدلکوریک ن وج

 | ندنق هکمدتا بع یدباقوب یرثا كنغاا مجیههدنرزوا موفیهدنکو ا

 نوصکتآ هکمدراومرکف ن یدلغاهلا یراز هرکصندنازدشمرکورا
 دل رکف نوجا ےن: نالف یا یدتنابودیا تافتلااکب ردینوک ماری هکعهروتک هن

 ر وتنک هساا راو وص هدکناب را نکلو رد هدیغ نیس ريب نس ەك هنسا لوا

 مدابقاقوجو مدروک هدرکی سالویب کیاهدنکو | كغيربامرونک ی یرا هکمدقلاق
 یدک و د هکو ای داب وید وایبهدرک مدنلیاهنکو ابوزوتک یرلنآ م دروکۍ جنا

 ندنا نو یدرب واکب ندنا مداب لواو یدلک هنب رزوا قاباویپیدتناو
 | یروضح كماسعط لوا اکبو ید مدای یکیااب ورب رکمیدو:لواو مد
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 میم مو مس

 : مدتنایدرب و هګ هجا IK هیر و یونس نالوا «دنسات مز رو

 دوب دوخاب ۳9 هکلو ان عدب یا هلعاعم باب

 ۹ هار و مدلا نوئاص یدشءد ج ممکن ره هدیک هدئ و كبلاعت ی فح

 | هو بور و هلاج ر نیس هلج مدلاولح دردق لواویدلک هدا ز
 مراوط لوا مب هکمدروک مدلک برق هنس هر واز كوش نوجمدتا تع رع

 | نوجرزکباکا هکلب هلوالکد مراوط ےب ول م دتا ورکر روط هدنسوق ه واز

 یراوطوب م دتا یدباءدنرزوا نانچ ه۵ مراشاخو ر دمراوط منبر :مدروک بوراوهننا
 | لوامدتنا ورک يلق ووا هنا عهتلباه واز ها د عهیلرععا ا

 | كخش ردرسیدیا ظف> یئآ نوجا منب یدردشربا اکب هزتمالس هک هسوک
 : بوروکی یاواح مش نوچ مدلبا ضرعمدشهروتک هکینآو مدرک هن روض>

 : ىدا مدرب و هر | ولح یدشک هدا ز رادعم رب م دتا ۴ هن ول یدسا

 ٤ یراقو روط عهدا هدا ز د رق ید یدلکد لخاد هدط ثول

 | نساهب نیسراتص هکنرهو هللا لبو تاص و تابا هرازاب یکیراغاق

 ]| رایص یکی رازاپ كنس بولک رارجات ضعب هک هقروق ندنآ و لآ لالا یف
 1 یعرلشاقومدراو هرازاب سد ردهدلا لوص نانا وردهدلا عاص ۳

 || ررحات مدلوا عراف نوج م دبا یی راهب ماغو مدناص هيام هدا ز مام

 گىر هکر لدا هددش سر اص ربدلک تولکود ندرح و رب

 یدرولوا هدندع # هرس یلاست هللا سدق نا ر حس وب رلبدلبا دازآ

 یدیاهدرګ لحاس هدرب برف هئدع صع رب هک ردشعد یرب ندرایخا

 لحاس ههک یدشمنلغار ومقو یدشلوا هکک هکیدالوارداق هکمرک هندع
 هکیدروک هاک ان هیلبانیمامع ماشخ | هکیدبا ق وب یسهنسنضیهو یدلاقهدرگ

 چو رابدلغاپ ییسویق لر هشیدیس یا مدتبایدتبا یدک هعیچ ناح ر جش
 یدتناعیشنیسهر ؤ هسا رهاکب هکمتسیا ےلیا نیماعط ماشخاهک ر دق وب مهسف
 هد ره ناب وک سا رهالازجسلا ورت سی نیماعط ماشخاندنهک زک وړوکی توب

 زا نانجربهکدروک هاکان ردقوب قلتروق ندنوب یدیساب مدت ج زوشپ
 ینوبیدتالرک ید عابیدیسیا مد قوی یغاناما یدلو ارضاح هسی ره
 ضمخادیدیساب مد اچ ا عا نوک سیمی ره رسسغادهکنکن روک

 مدراو هلآ E روتکو ص بويا ذ راتکان رذ یغادرپ وبیدتبا مرچ
 سپ یدک و دای هن رزوا هسا رهندناویدلآ ندلا یعادر مدرونک و ص



 ۱ € و =

 یدلوا هل هلکنا ماع نوک لواو یدروک هدنسهناخهدنوک لوا مهیدیرب و

 || هلب رب ریدشهروک هکاوایرب رهو رلیدشلوبهلب رب ر صعش ی کیا لوا نوج
 هدنافرع هدننوک هفرع لوا یدتایسرب یدلوا عارتهدنرااتروا ریدشلب وس :

 ی دتا یرب لواو یدجادنا هد الط هن زوا قدص مالک لواو یدا

 | تموصخ سد یدحا دنا هقالط ځد لوایدیاهدنسهناخودنک نوکلوا

 | راب دلی وس ییا رحام نک هدنزاان رواو راب دلک هنکوا كجرفم حش ردا
 قالط هثنوناخكزکب رب هو ردشانوس یرغوط ید زکیکیایدتا ےش

 هکمد روص ندحرةم حش نیدکردا تلاکح یر ندراکا یدلوا عاو

 ٹن اے رلنا هک سی, ردمزلتسه یس الوا ثناح رخ ۲ قدص كن رب ره

 رماح تعاجرب ندالگ مدروص یولگ هک هدا لواو رارولوا شمالوا

 | زوشرپ یشکر هنکیلب وسزوس هد لسمو هکیدتن| تزاشا هنس ولج حش را
 | رهاظ اکب ییاوج كنآ «داننا لوا یدغلی وس یناکو یناش حهامایدلیوس |

 مدتنا نب هل وس نس یب اوج كل هلتسمو یدلبا تراشا اکیرحشیدلوا |

 هدنسانعمنردو دعلواروصم هلیروصرب ییناحور كناو هلو اه هلتنالو لور

 هدرلدروص د دعرم ینزودنکهدرلنهح فلج هدتفور هک زا رداه هلو انکم 1

 هدنافرع هلا ضعب ندرلتروصلواهک هس" لوا سو هسرابد هنر ههتسوک
 : ر دڅه روک هدنسهناخو دن هلتروص ضع هک لواوردشمروک تساررد نمر وک 1

 هکیدروب حرفم زالوا فناح هدنیع یر جو ردنهرړوک ت سارید لوا

 سابعل وبا رحم 9 ر انعفنو هنع هللا یضرزد کی دد كنس محک اوج

 هک ر دشجدیرندرارحانر دعضوعر هدر همر واهن ەد 6# هرسسدقیروپنهداا ||

 : ردشلکر قنوقهز یدتبا نکلویدهرواقالوق دعزوسمدلد وسیلاحومدرب و

 1 هرم ط یدتا 1 جد ما و> یریغو ردکر ک تاردقوب ونواردقوب و 1

 راشو وردو م دیک هنکوا كنو "کر ه ید هللاو مدتناهفو دنکو مدح ۴

 0 میت مش رزواتینوت سد راب د یربغ ندنحاوح یدنک 1

 نس مدت بوتوطیآ سد یدلک هةیح دم وک وا هاک ات یدیاراومهتسارادعمرب

 ( لاص)
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 | كلامنا شرف هکیدروک یدجآ ین دیلک یدنو هللوا هس دلغاب هجن

 نوجت یدیسسان ۍدتبا بوراو هب لع میش سپ شهراپ وق قی رار رح
 مارحو نیس هلوا یشکو بارب نس هک هیلوا اور یدتا لدزاق شرف كنهن اخ

 اک ندماتا یدیس یا یدتا نیس هدا تفاضراشب ورد هدنرزوآرا رح رح

 لش صع لوایدتب 1 بوی وقین | یدقلاقرحم ونک د ثاربم لوا

  ۱ا یرا سهم دعف درب هکیدلک هنن رطاخ یدابا لم نقوحیدرولب یینافشاکم

 هلام ادقا ماعویدلبا ا انیلشوا ییایدیشع ا بت رم شرف ی وراب وق

 بوتاص یکی سهره زس هکی ذتنا فارتعا رخآ یدتنا راسقتسا ندنا |
 نیدلا باش حش ہک هدنقو لوم دوق بول هشود هنب رب كنا نیر رح لد ےس |
 هناعصا یدتا شاک هقشمدهلر تااسر هرس یلاعت هللا سدقیدزورهس |

 رایگزام ردیشکر لوا هکرلشعد ملهراو هترابز كدرک لع ج هکردشید 1

 راوس زروروک, یناهتیلاهکشجدرحثرلبا فک, نیرتروعهدناقوارنک او
 هکشهروک ىلع ج نوچ شعاهغاش|شلوابیرف هنا زم كنانوج شاوا |

 یر شاوب کادو وحش ایک نی ر تروعیدلک نیست روح ِ

 لواویدرب و مالسبولک نی سپ زکینامهمكنسزب نوک ب زمروتک او ندنم ||
 كش ید حش راو ماعطرف او هر هل و یدلک لاج یکباهاک ان یدیارروتوا |]

 رذکتفاضكنسنوک وب هکهالا ےس یدتنارخ و رد هام مزب هک کب وق ەك وا

 مءاجدلئاوایدرک ی لع حش یدتوطولوا ییدرکیلعوید ندماعطل وارحش |

 یدلک هقسم درهشیدررید توفان اک اهکن و درب هاگات یدنارولواهدن دیس 1

 هرهشدعب نمویدلو اهدا رگ بوهیجندعشمر وحش دم دریک ه ەرە |

  9حرفم حش و ییا هات هدرهش توقاو یدتا تاقوهدکد از

 رک و ردقلا لیلح هدان ژ ردن دنموق سهم دیعص هک« هرس ییاعت هللا سد

 1 لا هک دش ر | هب دج یوقا ڪا ید لوڈ یشح ر یدیآ ناشاا

 رلدروار مر ره تر هرا ول د هک دناص ىدم#ا وصو يالع ع اعط

 دو دیق رک رادد روک تواک ميکنوچ رایدتا او ااو یا ۱

 : هرس تر نوح رلدد وق هنادنز هدر رآ لواو هدرد ر

 ۱ تودناناب رد سو هح ر راد دتنا نر یرلتارک وب نوح رلبدل وب

 | امت هلانذاب نکحوا یدتاهراشوق شاواناب رم لوارطدروتک هنک وا

 یدروک هدن اف عهدننو ح هفرع یا یر ندناعگارلب داشاب دعچوا



 تاربس بوغان راو رنگ سید ید فرطم هللا دم 2 حس

 "| هراپ رب لدروک هاک ان دغا رول رس نوسلوا تراشبیدتن اردک کز ک هسلوا

 |یدعا ناراببولکهرع رزوا مزباتیدعلاقوراقوب ویداو /  ر,تولو |
 : سو قدلا تسدآو دا یدلوا ناوررالب س ند نهرب لو

 یه دل درک دا حاقرب توش دلوا ناورهرع و و لدروتوک و لدتا

 د هرس لات هلا سدق هلوم اکر نايس حس و قدلو رثا ندرو#

 ىدا ند ر ۍدرکابع دنهک نیک رج هشکا یدیا رواوا هدقشهد ۲

 هدنک وا هلتمظعو تلالح یضعب ندرهاظ الع یدیا راب وسزا یزوسو
 | زامو یدا رتوطحروا هدناضهرهکر رد ردراشروتواوردراذمت!تالدنم زان
 | فا ماما یداررپ وربخ ندراناو یدیاراو یالطا هنابیغم اما یدیازالیق
 ندنلبق سلتولامرتس یلعفوت كنا هک ردلقح ردناهرس یلاعت هللاس دق

 بونوق هثسنرب د راو هیمرو کهن هکیدراةزامهدنافوا لوشوهلوا
 قوج ند هفئاطوب یثم كنوبو هلوا مردنا هغاشا ندنزاغوب و رکیح

 ندنرا ربغو ندناح ر حشو ندیلصوم ناب باضو ےک ردشقل وا هدهاشم

 یدتاتافوهدندردنوا زویدب كار کھ هرمسهللا س دق نايا ےہ ردلوعتم |

 1 عاوناندناویدبا ندشناحم یالقع#< هرسهللا س دق ید رک یعجش

 : ی دهتممو ید ممكنا هلج قشمد لهاردشاوارهاطتاداعقرا وخو تامار ك

 || زردیادایقنا هتک ناو یدرلیا کج یک ر دیا کج هموکح کا هاناورایدبا |

 " عاعوتوعدرب نوجارلشب ورد یدتبا نی ربندنرواوا قعدنوکرب یدبا
 ِ یرلشب وردرو مثءویدرونکر لا وقو یدلبا توعد بیت رن صلوا هلبا بیترت
 5 ول دلوا عجنوجیدوفوا

 هدد اویدرک هی هناخ لوا ید رک ىلع
 ا د

 1 ارد هص وح هلج یررکش وب یدتا كر ؛ اخ تحاص یدزوک لب زا لاورکش

 ا 1 4 ۳ ۳ |« ۱ ر ۳ ۰ لا

 نوک ات راددتا 0 9 رار ګا بت رم راد وردو ید | هلصو یس هلجج

 یدرک لع حش راددتیک بوئودو رایدبب ماعط هرکصفدنا لد هیهلوارخآ

 ۱ میدرا هیح ی حس هلج راعیح شف مه شن رللاق رکشلوا یدشا هتحاص هناخ

 نوا یدا لود رس سگ را ری رد ندرلنا 2 یرددا لار رد یک وا

 اب ےب و ا یدتا هنبحاصهلاخ ۱

 هلا ۹ حه نوک 2 کیا ید 1ا هلب وا ۵ کضادنوکحوا 1 ےک |

 ا و هیاح 1 دن هلا خ کندن ی ا 9 1 و ۱
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 | العم طعم ناخ بوخرب الاجر كوت"ب جا سانلاین نداونراشاربارخص |
 9 رات رها کا ی زاوور رول اب ) تا ناور
 كن یرخالایداج هدنقرقزوس د كن عه یدملاعسان میلع مدل تنا او ر |[

 ندنس وق دابازورفهدنارهیرقویدش ااا لمس هدنرب یر 3 ۱
 ۱ + ا ىلا هللا سدق یی رغلا یناحرلا هلل | دبع دج وا 9+ رد هرتشط

 ار فراعمو یهلا مولع ردندنر اک ا كن هيفوصو ندنرلولوا كخحفاشم

 ا شش مدنک وب هکندتا نالف رلیدتا اکا یدشاجآ یراوق

 نوح شعل وا هناهد لس ندناعآ دوعرب ندرول هکمدروک یدبا ردنا

 | یدتا بولوک مش یدلوا مس طعم دوغ لوا یدسلوا لا میش

 ندناعسآ نعد مدلوا شوماخ نب یدلوا عطقنم دوعلواهکلب یدلت؛لوا |
 : یدلوا عطعتم دادما لوا نوح یدا یهلا دادم تروصرون دوعلوا

  تانو هد دوت هدنزوفط ناسفط زوسلا كترسه یدلواشوماخیخد لوا
 | هک هرس هللا سدق یسلدنالا فرطاا نا فورعلاهللادبعوبا 2 یدعا
 یفاوط» رک ییلاهکی ددشعا درو هدزودنکوو دهک رب رهو یدا رواګ هد هکم

 ٤ ود يک نداد هدنسلدب زود كتر ىدە رک ید فاوطیداردا

 ۲ نتوبات ندلحا ینیدلوا یصالسخاو داقتعا ,دنناناکا یهاشداپ کا هکمو
 1 ندنناعصا كند رغم یرکب دوبارعیش ردبا ییقاماما ی دنزوموا

 ۱ نیدلا م ِِء 2 یدنیک نداد نوح هرس لاک هللا سدق یضعب

 | وبا حس ىدا اکب بونود زاجا نم رقفلا تام یدتنا یناهفصا

 ٠ مش ىدتا تعزع هنئراز مالسلاو هولصلا هيلع تاشو ترضح

 1 فودرشاا ن یدتاهلادع وبا ےشیداک هکنا ع ادو با فرطلا هلادب هوا

 توعات رومشاماروشد ر ,|تدشهداب ز:رسردقوب وصهدل زبمنالف هکمر , رود

 ۱ كدشربا هل بم لوا نوح دا هری تر 7 ۱ گز هساوب وص

 || قار سوص یداوایساهداب زاوهقدوفیدیاقوب وص. دلود یک یکیدید

 ٠ ی وصلوا هکندلیدیسب ر ید:اراووص هجر رج هلمزب ویدتا هیلغهداب ز
 یزانوب نامه نیسرولوا تسرارکآ هما یدتنا دمحوبا حشا

 | لدکح تدش هداز ندیساو ندقل رسوص نوجهرکصفدنا هلا شاب هلکنا ||
 هکیدروص دمعودا مس زو هرو وا هدنا تعاسرپ هکفدلودهاسرپ چو



 قەغ رک او هدنیک ا مس ندا لی هحاوح ترم هک را اوز هوك

 نسهلوا رضاخ هدکو کوا كئسو هلوا هاکتس هشيمه هک هسوکرپ هکتنا هس

 هلرط> لنصءب ندناسارخر ۱ نیسدهردیا رقس هدنماط

 افرش لاتهللااهداز فد رش مرح هدنحوا زود كترعه ردرلثلوب
 سست

 نیدلا جت حش مرح مس هدنقو لواو مداوا قرشم هل راز تداعس

 : تیدح وب هکندروص ندش نوکو مدشرا نمد فلا یدبا یناهعصا

 | هاو قارعلا ی رشد ثا نوعبرا تما ءالدب ) هکردیمشوشربا اکتش

 هی هکر واک ل ڪک شم اک اما ردنا | مدتا ( ماشلا ق نورشعو

 هللا لص تالاس ر ترمضح هکیدروی ی رادلوا هدقارعو ماش نامه دشناطوب

 ندقا 0 یو یر E کیا یلاع جج و :

 ناسارخیرب اسكناو قارعسب ردنلنب یر دنا ةو قرش فصد |!
 ۱ كناوماشو ردلخاد هدقارع قرش دالب ر اسو ناتسک وتو ناتسدنهو :

 هکر دنمزاندیالقن یی هصق و ردلخاد هدماش یک برغمو سهم دالر یربغ :

 هبییاح یا. نداا بطق هحاوخ هکندشود هک رطاخ ےب هدو لوا :

 هحاوخ درون E لاوس نب ےلبا ا ندنلاح كرواس ||

 هجاوخ ۶ ردندهنسوک یکیا نوا قالوا هدقارعلوا ىح ندلابطف
 ردلضلا وبا تک چ هرس هللا سدق یر وادا اج یایح نیدلا بطق

 لا یطاب لاوحاو ىرها-ط مولع رددلولا یرویاسینو ردلصالا اج |
 ندلانص جش و هب هلودلاءالع نیدلانکر مش یدیا قوصوءو فورعم |

 هن زکرد ندلا یرش حشو 4 لب درا ندلاردص حشو هبلیسدرا

 یرراوط كدنک هنفرط ارصص نوکر ردشغا ë هرکی دب و ردشتثرا

 یوق یسهیعاد یتراب ز كهللاتس اکا نداروا یدشتیک اکی ندس روس

 تروص# یدزاهناصعا یب هعقروب بولواهناور ندارالوا نامهویداوا

 جاتنو ارصص قرطب جاهتا و حاترا تیثب هفناط ابزورید  بوتکم

 یرظا لکر * یرذگهرمدشناتسوب تسوداب دک عا ر و + داتقا یرذک

 رد ونواجیا نمر اسخر * اداب تمرش تفک هنعطب رادل د * یربعب زا مدنکف

 هب دج دنکو تخ ان نور هللا عماوعدنالهاک نیک زا هلا تربغماک ان # یرکتلک

 یشوخ دنا نرک € ع رصم 9 تخا دنا نع لد ن درکرد قلا تاب دج نم
 فزطزا مه هتشا'دکاررکفنو هدیدنو هتفرن نطوب# دن رآ شناشک ی وم |

 س
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 ناوناخ مه زا دمک حس رانا ملت هنوز هد ر ھ هکتسدم زا

 3 یتدیماعءط یکىدروذد كران وتاخ ج و مالآ ا نوناخ چ >یدتا نیسمرول | ۱

i.هدرصعرابد هک هلوا رت هکیدیاشءداک | هدیگدالب یه كم  | 
 | لولب رب ہہ وہ یدعیج ںودیا بلط یطق e تاقالم هاب

 | رلیدتیا سبحو رایدلعاب یا س او رای دتباو رای دتوطین آرلیارح
 ۱ راکش نایوط یدشا هع  رزوا ےن مب رب رب , هکمدروک ه اک ان 8 | تداکح

 | كنس هک هلاد.ع یا و راقو روط یدتباو یدزوج بو یب کز ؛ا هنن رزوا

 1 مطب 2 ومداکا یک واطم جج همدشربا ه رمصعم ۱ س مب كو اطم

 ا ۹9 شاک یر ا حس هک رلبدید نوا د هکک دا |" ردهدنف ۱

 یدنفوطاکامزوک ى: نوج درب و مالساکا| مارو ز کک رلبدتا تعاجرب ِ

 هکیدرب ناشر جد لواو یدحآ یگان مو تواک هک ر درب لوشلوام دا

 هکک د هنامز لو ات مدتوط مزال یسشعو تک الح ا ۲ س رلي دلم را

 هدول یدلواهحوتم هر هکم یدتساتافو یحشكنا ےکنوج یدک 0

 یدارضواهنی ربق كنیاذاش نسلاو اح“ ىع كنس رح سابلاوبا جش ا
 كس سش مرح نوح روئواهدناراو هب هکمیدتاو یذلب وسزوس داکیآ هدنربف

 (لهارشو داب رخ لا تعدق ) یدتا فناهرب هکن دتخدا یدشرریا هنف رط ۱

 رد ولرش كماوقا ییوقو ردیس وآربخ كد الب هک هرهداب 8 زاك ید ۱ ۰

 یدنیک ندایئد هدنرب مرکب زوب یدی كترعهات یدلوا رواج هد هکم شپ
 هد هکعهدرهاظین اراب دتا ن ردد هدرب بر رق هش ف ضایع نتا لصف یاو

 : راتهروک هدرب قار ۱ نكن ؛افر ك هدهرشط ندهکم هدناقوا یتیدلوا روا ۳

 ۱ E نطا باب را ی ردءحار ها ءابع كسب ین آن رطابلا بس ات ۱

 هک ردشعد ی ندهلل.ءاب اوا یدبا مولعم 1 ییددراو هدروب یرمع !كنا 1 ۳

 ۲ كن بلا منم "مدنواهحوت دهر E و ۱

i ااو رک هه ند ههر کم کم نک ر هه هکم دشود هنن رکا ٩ 

 هم درو ؟مدردلاق وراقوب مای ل انمدلنا ضاع ااک ان طلا بس ىذا ۱ 6

 نیز ءاح ولد دا اکر ردیک هنناح هندم هدیزود اوه ندلآ مت جش

 ا ]ول یدتیااکا احا ض!نوگ رب 8 یدتیاتالکهلغ و

 اکا یارک ےک "راب اسو هيلع یلص كلوسر هکرردپا ق ر
 گنج این دور مار ردلکد جراح دی ا 4
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 یدنودورک ب واوا نایب دیعس میش راد دیک ادعمرپ نوح یدتسا (EEE ھ

 جاقر یدلکو رک و یدشا تراز نودیک هش رزوا تم زع دجا حشو

 هدیعس ےہ دج اے رایدتنا تاقالمهلب ر رب یدک هنکوا هد) وب دجاج

 ندتعفاوم هلکرلنا نوک لوا هک ردراو قح هک رزوا ی كنارمذ یدتا ۱

 رج اعبش ردقوب قح كن e چیه ہدمرزوا منب یدتبا دیعسحش كدنود |

 دوهق رب ی ارردلاق کار ےکر ه یدتا ریعس ی هر !فاصدا قلاق یدتسا

 مد داعفا یر ےک رهیدتا دجاج زز ۳ رداخ هکع رول نعد زررب دا ۱

 یدلوا راتفرک هلیمالک كس رب یرب ره ولوا یکیالوا سد زرلبا التسم ییازب

 هدنرب لد هیعلوا لصاو هتجر راوج بواوامرووک ینعب دعقم دجا ی |
 كاملاسعت ىح ۳ NS تو یسهدوک یدلوا اله دعس حشو یدلاو

 یتعسک ی اوحا كنار قفردیا هرس یا هدهللا سدق ییفان مامایدشلوا هنن راوح ۱ ۱

 ناو زور بر یر لو تیام انوچ رک تن |
اتنارس هعیعض للاخ كنوف رل هيوا رار رک او ردا تدارس هس ر یر,

 ژلب

 ةقیفص لعا هللاو رهاظلاوهاذه ) لک دقویسرایارثقباسهکرولوا ءاکو |

 د هرفسی امت هلا سدق یا فصالا دمع نیل دبع یدل مج جش و ( لالا |
 ییفانمو ردشلوا رواع هدهکم راس ق وج ردیدرک اش كنس رم سانعلاوتا

 بود وف هتسخ یاب هک ردشع د یش رندنعءالع ردرام یتامارکو رایسا

 ناشی ,یروتوا ندمایابمرطاخ مدلبا عو مدش ربا در هکم نوح مدتیک تج

 ق هک زس هلي هش رزوا كنا یرطاخ هک هواه مدا هشدلا ےب ےش یدنا :

 ا لالا ف سەد هک اب بولوا علطم هسنلاح كماياب هدرکنافشاکم صعب
 1 . هدنرزوا لا رب رس شلود صالخ ندعل هتسح هدشوا یدتا تو دنارظا

 ولتفص لوشو وا هیلح لوشو شموق هنفارطا یییراباتکو رویتوط كاوسم
 :یدیا لکد شمروک نت آ زکر هو یدریو ینیراناشن تسار وید زد هسیآ ]
هلي هلیس هزانح كن رب ندهللاءایلو ۱ نوک 2:

 نداد راک ۍ ديشمکیچ 6 رج 

 یدلوک نیدلا ےن جش یدروتوا هنب رزوا یربق كنا نوجگانیقلت سوکر

 هرکصادن ایدتارجزاکا یدرومص نیس كنسهدنخ ی رپ ندنرادرک اش

 بعمل جه یدتنا ربق بحاص یدلشاب هنیقان نقلعلوا مکنوچ,یذتا

 . ید دیعس ےس یدارغوا هدوس ج یدتا تء زع هنت راد ز ك 2
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 ۱ نشه خلاو یدیسا یفتا نوت هلا بأط روش نوا تل
 | اعد و یدلیقزام ںوةعد سد ردشعلوا صا هلکن باکس یدتاحش نيس ىلا 1

 || دادحدعےش ۶۶ یدغا رونی بولوارھاظ تباجارثا روشلاییع یدلبا || "

 ٤ كنهسکر هدلناوارهوجحش ٩6 امشرس هللاسدق رهوجمیش ید مو |

 سلاحتویدیاردیا شیر, و شبلا هدنرازاب ندع یداوادازآ یدیا یسهدنب |
 نوجیدبایماو یدیاراو یصالخاو دافتعا ماتو یدیارووارضاح هیارتف |
 نداد ینعی یدشریا یانو ردنوفدم هدندع هکک دادح دعسریک میش |!
 | یدتاردکر ک هساواحش مکه رکصندنسر لیتا اکا اف یدنلوا ےھف یاقتنا 1

 | لشیرب رهلوا عج ارقف هدلحرب هک هدنوک یصجوا ندغافو هک هسک لوا |"

 | نآرفبولوا مججارتف یدلوانوکی مچ وا نوچ هنوق هتشابكلآ بواک شوق |
 | هکرایذروک ءاک انرل,دروتوارظتنم هنسهدعو كنهشو رلیداوا خ راف ندرک ذو |!

 كنس هفلاط ارتف یدنوق هدرب برق هزاناو یدننا هغاشا شوق لشرب | "

 | هنوق هنشاب بوک لزمن شوق هکرایدتلدیما یسیربره ندن ولو ||"
 ۲ نسمو و یدنوق هتعاب ؛لرهوج بونا زاورپ شوق لاا 6
 | هکرلیدلک هتناب لرهوج ارقف سد یدبا لکد شم ندنلکوک كنا کره |!

 || هدنب یدتیاو یدلعارهوج راهدیا بصف هن رب بوتلیا هنسه واز كش |
 | كنارتفو نق رط رتفو عهسوک یما یزازاب ر نیردقوب تیحالص هشیاو |

 متالماعمرد هاک ر لنا مب و ردراو قوعح كرلهد رح دهد مبو مراتب یبادآ

 معکنره للاعت قح ردقوب هراح هصالخ ندنوب رد ما یناعتارب وب رایدتا ۱

 هکرکیریو تاهم ردقلوا یدعا یدتا ردا داو باعت اکسرددیالام ا
 بوراو هرازابسپ عهدا جارخا ندتمذ یتقوقح كرانالسح بوراو هرازاب | "

 قبه هلبا ارقفو یدلک هش "هی واز هدعب یدتا ادا نفح كننشکره |
 كناو یدلوارهوج یک یدآ ینعد ( رهوج هبساکراصف ) یدنوط منال |
 عرکلاهللا ناف ) ردراو را هیضق قوج رک ذ لا لیوطندنن لاو لئاضف |

 دعا ندجا ۶ عظعلا لضفلاوذهللاو ءاشي نم هبوب هللا لضف كلذ ناغملا |
 9 امهرتس یلاعت هللا سدق تسا یسعوبا یو تینک هک دیس شو ||
 هلابفراع رک جش یرب یدیاراو مش یکیا هدندالب نع ردیا یعقا ماما |
 یا كس رب رهو دیعس حش ید یربو دوتا ی دجا چ

 ندراارب زنعشمک هلباییاصصا دجا جش نوکر ب یدیازاو یرادرک اشو
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 كلا ندنزو ناصعا یدنلبا هتفایض ینآ صخعشرب نوکر ب یدیا یساهرهاظ

 هدنغامرب كنساح اخرا ىدا یدروتک ماعطول ههشرپ هنکو ا

 مے :یدیارواک هتک رح ربط لوا هسنازوا نیلا هماعطول ههبش هک هسداراورطرب
 ںویلبا راففتسا یحاصماعط ردناتکرح یک كنآ هکر دراورطشّعلاهدلا |
 ندخاشم یربندنیطالس هکر دشمش ر اهل وشاکب ردیا یفا مامایدلیدرذع ||

 تا شع ر و هدنضءب روک ماعطهنکوا كىش و ىدلىا نا ا بر

 یا یدتا بولا ےس نايم مش یداراو تاراد رع هدنضعا ویداراو

 هکماعط رھ بولد مرکب راد ییشح 5 هدماعط وب نوڪ و راشد ورد

 2ا رهو یدوق ہک و ارش ورد یدا راو اا شمار غور هنا

 تودنا نیەت هن رکشل كهاشداپ ویدلیا حاریایدباراوتا شلوا راد هدنا

 لوا یدیاربضاح هدنا ناطاس ( تیم ثییلاو بیطال بیطلا ) ىدرد |
 نینمولارمما هدر رعم هکر وععد تل هکر اردنا تاکحیدتارافغتسا ندناعما

 هب ونو یدلواناعسل ندناو یدلبا لف یتادنرو یریواندعلهاشد اب یدبا ۱

 رللاح کوک هدننطأیو یدشارشأناک | مات هوت لوا هک هلهحورب یدلیق
 هکیدلوا تلاط هش رد یدروک ن رهعفاو تدارا تا راو یدلوا رهاط ر

 یش راید رب و ناشن هنع هللایض ر ینیدموبا مش اک | هیلیا علسناکا ییسیدنک

 درک نیتوطنیشب رب وبل مالاواوا یدتا لوبق خدش یدلیا توعد |
 نوک ل واورد ره شرب هدب رغما التر دش! روم كغك هناساتاکب مرش رياك اناما |

 یگ الس ےب یدتاهخ رانا ك ودعا یداک هناساب نوحیدا هد واج حر 1

 ۱ ردەدنلا كنس مع ساسلاوتا ا نافش لتسهک رکسدو نکن ردش ربا هنرکحاص 1

 بوک یرایج لاك وقعد یدتن | تاغوهدناسلت هنع یلاعت هللا یصر نیدموباعیشو |
 | جد لواویدلیاتوهد یسابلاوبا حڅ ب وقعد رلي دید نتصو كه هب وب ||

 توععل هدنوک ییددلوا مجیدلوا روم هفلو | عج هل وع ءان دە < تر >

 رابدعیص یتزاغوبید كنس رب و رلیدل رعوب ینسورواب سورخرب یدروب |

 هکندلنا تراٌشا هم داخ جراید روک هنکو ا لعشو رادروُشد ردا ورنا و 8

 چ سا یدلش دکع ن رب لواو رد راد هک روو کردلاق یدرب كوا
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 | یدلیا میلست هش هلکااب ییودتنکو یدلرعصا هسنلغوا یتکله بوقب
 شیاشک هلتیب رد نسح كسابع)اوبا حس و هدنناکر ب یسک دعونآ و |

 لیفزاع یدتا ےس هب وقعا راوی هارو لب ومعد سالاوبا حش رانداوا ر ۱ حاتح هروسش قدالخ هد هنسرب یدلوا مدو تباث هدتالو "درمو یدلوب

 ( رازااسهو ) ۱
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 هک تن ھ هکنسم روناص كسد لنک م هالا وع نل خم هلا

 یفا ماما ردنكلددب و رولو اج اتع هتتشرب Ak کلواهلواكلا یاعدیادخ

 ها بلطاعدندنآ دست نوح مر رود بودي ثلا ن دح اشم ضا ر دنا

 تو N o نوعا كنس هللا نەي كلهللا ناک هکیدرد
 ینا واطم عیجهلوا كنهسعک ر لاعتق>نوح ار زردیعهاح كا ر ولطم

 كلام یابخ هسک لوا هکرولوا كتابا لوش ا
 || (لهنلاناک هل ناک نع)یدروم لسو هيلع هللا یلص لوس ر ترمضح میکتنهوا
 ۱ دب الو ناک نا ادحا قعانم قطاعم یوتالانا ) هکر دشعد نسل اوباش

 جه ندناقولنتقجاوا هلقح ربیعی (اّتشدجت ل هتشنق نا ءا وهلا یف ءابهلاکف
 اوه لوش كسایا رظن هج اضتقم تیرشب هک هل وخرکا ز مروک ن رب

 "| نیسریلوب هنسفزبینآ تساباشتفن سپ رون روک یک قیقررابغ یهدنزوب
 اأ نوسلوا كلحرف a كتجاح كظح ندامد هکر دشعد هنو

 : هن و نيس هیلوا ندرلب و ےکات هلا ظح هککی دتا تامین هلکب وبحهکلب

 هرلبجوک هللاربار ار طیآ هیلوابدا تردهدنا هک ریقفره هک ردشءد

 | ندنسفن یمد شا نوا اصنا هدنسف تمرح هرواوا تجر

 || یراکدتاهج وت ه هک رابمهکمرد هدندرد یللازوتلا كره یرلتافو قلاداد

 | یدنلو اند بود اتافوهدنایداوازوط یب وص هکیدربا هبارحر هدتقو
 نیا حش و۶ یداوا ولتطیب وص كنار لوا هدنناکرب یدوجوكراتا
 || ناکاو تالو بایزا هک هرسیلاعت هللاسدق دوسالا ماا یب رغما

 ۱ . هللا سدق یوون ماما ید ا شروا ۳۳۵ ماخاما یدا ندمار 3

 لر ندنمدخو تک نوراو هثنراب زك u ندنرادب صهلجج كا هرس
 هلک هسدنا نراشا عکنره یدبآ هدّتسل ییاعم N بلط

 ۲ هت رابحاص یرلباک نالوا راعتسم هدکناد یدتنااکا نوکر یدردنالع
 | هنن راددنوجیدلبالوبقینزوس هبا ترابزیکلهاوتیکر او هکی راد بور و
 اب ما هللا س دو نیسان یدتات تافو تواواهت ۳۹ یدزوک اهانوشرا

 ناسکسو,یدتاتافو هدنیآ لوالاعی ر هدنرکس ناسکس زوتلا لر عمه هرس
 ش زوج كن رحم 3 هللا دجر یووآندلای ماماو یدروس رعلس

 1 سابعلا ون 7 مش ۷ یدتیک نداندهدندردییرگب كننا بجر هدنسنلا
 | تاما کو هیلاع تاماعم ردد کاش كا داش نسطاوا 4 هرس هللا سد



  Beهک یی :
 كەز نینمولارما ند هد سس هش دم هک ردشعد یتیم سابعلاوبا

۱ 

 یداوا شادل و هلع ر هج وب مدلیاد ص هنترا ز دنع یلاع هللایطر

 ترضح ىذا شعب یسو ق كنسهبق یرا رم كنآ لدشرا هرس لوانوح

 بورکو را یدلج هدنناکرب ییناحور مسو هیلع یلامت هتلی ص كاسر
 رد دلاد ا یشکو ب مدتا هعمادل و رلدا امد یشکرب هد رق كن هضور لدروک
 راشدرپاکا یلاعت یادخ هکیدلیا اعد مشادلوب ردا هدتقووب امدو
 فا نداد رد ۵ ندئسالر سدو مدانا امد ی و هل یزور

 تولک صدر لدشرا هرس ر 3 هب دن له نولودندرب لوا نوح مدت تینا

 هک دلوب تعاسرب دهیم ا سدس>یا یدتاهعهادل وب دن ولت یرظا

 وا نوح كدتا قرص هراتدرب ناو رولوا ناامید هدنءاس لوا 1

 یدتسبا نقیفاع ترخآو اید ندیلاعت یادخ لدلوا یک سالا |
 ۳۱ راند لواو یدروس لوم نماد كنا لاف یادو
 هنتبصص رایخ ءالعو هرهشو هغلنداا نونود هلغلوا هدناباب و هلعاطقنا اکر

 فصو ود ردراو لور هدر ر عاظ وباکی و یدشوددرت هدنسانرو تاک ۱

 مدتناهعدنک م دشرپ اهدنا هدنتفو ماشخامدتا دصق هکع !تراب ز زیارلیدتا 1

 ند ورا هکمدتشدا مان دنس وو را لوا مراو دن اب كن هلأ ہیک

 ا دعا ندکرا هدب كس یاس رحاب ادخراب 6

 ا تک ده | یعلخ و نیس هړ ا ره 6 | یکعلخ ا نا ندئس |

 نیسهدناوخدب یکقلخ هکمتسلا ندنسی تسرد ورلددلوا یضاراکاندنسو

 یف حس و هکتشدا سفنیا مش ۱ هعدنک هما ألم 1 رع ندنساکدات

 مالس نوراو هن کوا كنآ یدلواحایص نوح رلدا قارتغا ندارد

 || ندعلشوخ نعد نداضرو ملستدرپ مردیا تیاکش هب لات نح یدتا

 ۱ رح ی مدتنا ندراتخاو رد نر ح نیسردا تیاکش نس هک هل وس نداضرو ۱

 نوعنو ردناضرو ےل ۷ مرولب یرابتخاوریید۲ |

 یادح تب یتوالح A هکمر درآن وخ یدش | نیسردیا تماکش ندنآنس

 انادخرابهکک دار دمهکو ب ول هکمدنشدا یدیسیا مدت هلا لوعشسم ندیلاعت

ETر والخ رییس ۳ رنک  
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 ی دقح ند هواخهرب مدروک نوتاخر هاک ات یدلوالصاح شا ندشاو

 E هکیدباردو ی دا یرون شوک یرونكنااب وکو ازوب بوخهدتا |
 ER ود رب كد دعا ضرعلع هی الاعت یدو لد هع ماعط یدل اوایل

 | هدهراغهریکردشءدلواهن و رونازان هلالع ه.یلاعتقح یدلوا جا نوک

 | هکهاک ره رار داکب هکمدتشبا مرولواهدشب ر کاش اک ا ھلامدتامدا ۱

 عمدتا نیسهیمروآ ان و 6ا عد هیلع مدار دكا ۱ ۱ 1

 ماعذا هان اهک ردوب لاح ممهروک هسوک ار و تن یربغ ن نمک ےھلا

 | ماعنا هی ایننارک ا رایدتا هکعدتشی ال دتنا ماعناها رحا و لدتا ماعنا هبال و لدتا
 | كدیارلبا ادتقا هيك نس یدا هسلواالعرکادیازلوب ار هفسلوا |

 هکد د رروا كنسندنن یس هلج كن و ولد ازالوانیما ٠ نبیداهسلواار ما کا ۱
 || مدشعوط ناکم هدورامهدانآ یدیاراویشادل وب رب هکر دشعد هن و رد 8 3

 شو ی اط لوصو هب ىلا عت قحو 1

 هایوا یک لوا هکک دلس تل دیعیدت | نیسهکن س دا یدرک ورا 1
 as ا لوش رولوا دج كلا كنسىدتبا ردن تالاح دا ردندهالا |

 ا داشکح اکب هرکصتدنرا و رواوا حاکی نی راد رد هکلاح ۱
 1 ا زعاط ا هر لات یادخ نوع سنیا حالفهنو ردتالو 1

 مجد هزب ےک ات لدرتسوکر اهتسا لدابا هب وت ریدر دن وک ن و ءزب یآ هک 0 ۱

 ٠ هدوتش وا لو هلع یاعت هللا للص لوسر هکر دشعد هن و یدلوا رهاط 1 ۱ 3

 | ( سفن لکی هللاددع ظح سندلانم كباب رهط یلعاب ) یدتا مدروک |"
 | دسأت تنیلاعت یحنیسهلوا دنههرهبات ندکر ح یی رلدعاج 4 اب لا |!
 یاعدیادخ یدشار دیعنق عاب 2 هللا لوس راب م دتا نب هدسةنره هل د دمو 1

 تفرعع تعلخو دوت تعلخو تبع تعلخ ر دمر دیک تعاخ شداکس

 ۲ ره هندبا تسود یی یاعت قح کیک ره مالسا تعلخ و ناعا تعلخو

 ساب هدنرظن a5 ییام ۳ هک رهورول وا ناسا هی

 | كي رشاکحا ییدنسن چه هلی هلتینادحو یییاعت یادخمکر هو لاق ۱

 رهو ندهنسره رولوا نعا هروتک قاغا هر یلاعت یاد هک رهو نحروتک و

 هسزواوا یصاع رکاو زالوا یصاع هلان ی هلوا فرصتم هلهالساهکز ۰
 ندنو ردا نسطاوبا مش رولوا لوبق هليا راذتعا نوح رلدا راد تعا

 ۱ و رک اش تنیاذاش می یکی ار مدلبامهف 7 1



 E وماش دا, هدتعاس 11 ابهر اب ات ۸ ۳

 نوحردک کرک هس تاردنن وکر ازاپ نوکن الف ید اردا 9تا 1 ۰

 نوچ ی تاراف یبهلاق قیرط عاطف هکیدلک ربخ یدلوا نوک لوا
 یدروتد کر فصرپ نیوکا جت یک ر ند رط عاطق یدک ا

 یلاح هل وش نش ابامازکب روشپ بویلزاغوب یرغصوب یدتنا هارت ےچش
 میت ی یدروتک یادغب كولر بواک ی جد یر ه هرکصخ دنا : | کیوق هن رزوا

SEEETIIESدرد هل تن  

۹ 

 ۱ کس هکیدلک وب هع رطاخ مدیشلوا انو وا اس رس هک ردشعدلوا

 هدست ردتا ےس لی د دز رھ ےح و روس كيا ںودکوا و یدتا

gal ANSچ  ae2 زی اد ۱۳۳۱ ۱  A IE 

 ارقفنوح رر: 9 هک رک "رمس یدتا هیارقف جش رایدلک رلیدتا

ISTERED 

 بودیا ار ۸ 1 شا رذن هار a3 ا مرعصرب میش ۳

۳ 

 هرئصتدنا ردیشاب كم رس جو او لس رب لک شاب كرغص یدو

 || مدیشقیا رذن ارفف یادغب كوب رب حش یا یدستا بولک خد صخشرپ

 | لوااهقف نوج یدشربا هیارقف یرذن كنارقف یدتبا جش رلشلآ رلیمارح

 نايل هنن راک دعا نو اومه ارد رایدتا هدهاشم لات
 1 ۱ ارا رایدلوا

 ی رغلا نسخ اوبا 2 دل A نداند هدن رب لیلا كىرش ليج جش

 ردیاسح فد رش ردهالادبع نلیعیدآ 6 هرسیاعت هللا سدق ی ذاشاا
 ا ردرلشرا دنتمدخ كنا هدر لوا ا قوجوید ا نکاس هدهب ردنکسا

 1 هح اس هکر دشعد لوا ردن دئس امطع كخحاشمو ندنرابک كمال ءایاوا

 ۱ رایدتارود لد هعص هدعهرب اد ری و مدنا هدنرزوا هتشد رب هکر رپ مدنا
 ندمرطاخ یدلوا حابص نوح مدلوب سا ۱ كز لوا کره

 هر هناحور یداوا لاح هن سار اکب ندنمامم ساا كن یلاعت قح هکیدک وب

 نوجم کد ر ک كا هکمدروک راکلکک ق 2 فوح مدنا هر هردرب نعل

 ناخ هد ندور روقک ر وشراددکر وا ندر یس هلجراءدتشدا یتزاوآ انا ےہ ۳

 لاری رب هک نک لو یا هک راریداکب هکمدتشدایدلوارهاظ

 كلدقروق ندنفب دحوا 1 راکلکک وب هکندلوا هننوکو باکس ددا شوط سنا

 هنو :. و نیس هلک سفن ید کک نوکوب لدا هلا مرب هک نودنس نکلو

 (و )

 ۱ مس غول یدتا نیسم رول تكسرروک ن ا 1 یدتا ع ا 83



 ۱ لوش یا نیعب# نیع كيلع نیعلا بحاصا 3 هک رد فناهرب 2 ] 13 ۱ ا لذات نوک 2 رطعاطق دنا لو ۷۳

 روک س ردهدکرزوآ ك اس زوک رب ردەدەلذاق زو ڪڪ ك کوک ۱ 4

 ۲ لابقا هب لا عتق حبودا تغارفندشیا لواویدتیا رثا هدا زاکاز زوسوب | -
 | تمزالم_تبصعكنتع مقالا نیاو یدلوا نایشپ بوایق هب وتو یدلیا

 "  تداعسیلهسو تداراقدصو یدلوا رونم یلکوکو هریک اب یسفن یدشآ |
 | هکررید یدلکهروهظتاداع قراوخ ندناو یدلباروهظ هدنرزوا كنا |

 یکم رر ویدقیج هرمشط دن دصقكمروتک نودوا ندارم نوڪڪر

  REیک منکر رش ود نودواةدنگا كرلبداو صد یدتیک نولآ هلسیدناراو 1

  ۱ 1یبک ی هکیدروک هداک ول هک رح هک یدروتک فدوا مع کنوج یدل هراب نالسرا ۱

 ندنالسرانیزود شلهراب نالسرا  Eنیسشلهراب یک رعیدتنا |

 | اکفراكنسالا مرتلکوب ینوبنوجماقح یترع كدوبعم عہدلکوب هوا یتودوا ||
 بوروسینالسراویدتاکوب هنساقرا كنالسرا بود عجیرانودوا لوا س |
 .دنةیدعایرو یدتا بولآیتدوا ندنساقرا یدروتک هتناب كل رهش |

 نوعا قلا نوتاصراب دتا بلطرطعندنادب لها نوکر تیکراو كسرابد

 یدتاراطع یدشلب وس زوسهدناب ود هاکناویدراوهراطعر بو دیک هرازاب |

 رطعمه هدکناک د كنس یدنا ثیعلا ولا ردقو رطع ج ہد اک د ےب 0

 جد راطع یدلوا قو یداراو دنا د هک رطعره لال | قردرسیلوا

 یدرغاجینا جش یدتیاتباکش ندنا بوراو هنکو ا مفالا نبا یخیش كنا

 یکیا ید تاو یدلب وسزوسقوجاک |یرتوا ندنکیدتا تمارکراهظاو
 بولیق ارادم ثیفلاوبا هکر دقنرهلوا غاربا ن دعب منب زالوا ہدفالغر ےق |

 خد ندنعثرب ثغلاولا راحان یدرتسوک ابا یدلیا لوبق یدلیف عرضت |
 أ رایدتا یدراو هنک وا هک لصشرههلوا عفتنم هلی كاا هکی دا بلط

 لدسها عرب حس هکک د اکا ردقو كحاشحا هش زی وب اکس

 ثیغلاوبا یدلیالوبق ینا رعیش ید تبا نیساخلا تبصضو یدشرا هنتبهع
 مدشودهیاب رد هکمدنا هرطقرب ا دننبحه كناهکنوج هک ردشد |

 بودا فتصغ یدلوا ریخاکا 2 ؟نوح یدلی| لتف ینمداخ لا ئ هاشاب /

 هلتظفاحم منب غب ( عزا كراو بابشلا نع ل ا ةسارط او لام) یدشا |

 ۱۳ میلکذاو نیت او مدتا تار نو دوش[



e 15کو ردس ر ودیض5 وب و  ESقهر  

 صحی :رهوح 3 ردشلا رکذ ۱
 بت رادقم ر یدلناتداکح سا او

 . هنراک لب یدیشلوا عقاوتبانجاک او یدتلباهنوروف نوعا كمروشبكتا |
 یشکرب یدلوآ پیاغ نددنک یدرک ه وص نوجاكعا لسغ یدراو

YEلب قلایدلآنوناخر هدنایدراو هدا دغب هک رروک نزودن 3  

 ٤ یدلوا یرلمح الكوا ندناویدتآ تبحاصمو ها دز هیون یر دعم :

 یی هعقاولوا هنلهایدروک هدرصمن زودنک ی درک هر وص هل هرکصذدنا 1

 ۱ نددادغب هلس ها یرلهالغوانوتاخلوا یدک یاجاقر نوج یدلب وس

  یرهوج رایدتناتاقالمهلب رپ رنوجیدروص ینسهناخكن رهوج یدلک |

 | ردقنرکرایدروصندنوتاخ لوایدلیس بوروک یی یراق الغواو ینوتاخ |[
 1 حش لەلاى ردلس قلا یدتا یدندا نوتاخ یشکو ن نس هک ردنامز

 || نوک رپ یسع حش ردا ییفابماما هک هرسیلاح هللا سدق یتع راته یسع |
 تروع مع هلک اکس م هرئصت زد دوب واقلخیدتا اکاو یدا رغوا هب هشحافر

 ۱ | یدک هشانکنا ه رکصندقد وب واقلخیدلیف ن م قی زودنک و یدلوامرخ

 زا كیروع لوا یدت رک بوقیجو یدلیقزاهتعکر یکیا هدنسهناخكاو |

 | ندرلشب ورد ینا جش یدلکزاو ندراشیا یکیدتباویدلیا هب وتو یدلواربغتم |
  هدیصع کی دن اهدیصع ییمابعط نوکو دیدتاو یدرب و هغانولاخ هنن رب

 : ربعار كیروع لوا یددنوساوا رم غاب نعي زک الا نوناصعابوردحالو ِ

 ندرا-ب ورد ینا رایدتا یدشا بح رایدرب وربخاکا یذلا راو یحاصم |

 | یدربما ردقوب یرلغا و یدلیا هذیصعیتماعط نوکود مهویدرب و هی رب
 هک هکیدونر کلا دیش یول E ۳4 هتنش یک ندنزویازهت سا |

 1 وب شکوبناب كنهدیصع هکک دتشیاو قدلواداش |[

 |بولاییهشش کیا لوا یشکر بول داک چک یدتبا یداک یشکی یدردنوک كرما |
 هند رزو| كنم دیصعو یدروساکا لا بولا نیر كرا هشیش لوا عیشنوچیدک ||

 ییماعطیدتبا هب یشک نرونک ینآویدلبا هل وا خد یب هشیشر لواویدکو د
 قرشوخندنار کر ههک ردغافیطلر , هکندروک یدب ندنا یشک لوانوح

 یخدربما یدلباتباکح ییهصق ڪک هنکو ا كرما سب ىداکدشء عاب

 دک هرس س دق ینعلا لیجج ٹیغلا وبا جش یدتا هب وت بوک هن روضح لنحش
 یدبا یحاص هقراخ ت امارکو هقداص سافناو هینس لاوحاو هيلع ناماقم

 2 اس شا

 ( لئثوا»



۰ 

 و سی ترا تا ا تی ۳

۰ 

۳ AG قو ۱ 
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 ابد نا یدروک ی رانا یدشب قلاب یقرلناممم نکیدرویب كمروشب قلاب |
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 ك , زاك هلحد بۆيلغبەرب رب یراهداش» هدنرب ندرل هعجیدآرروتا ؟ ههاقناخ |

 ا هکندروکیدقی > هن بولاطنوج یذلاط ںورک هب وص نوح ال ۱ .ویدراو |

 هدا اویدش را هنناک د یک ويد ر هاک ات ید رکە رهخ ب وھيح ند وصویدتا

 یدیا شع | نرو عزن هاکنا کی دقو هنسیرمغندر ربعربهدنرزواویدروط
 ینآردیح ود هک ون هکیړلب هلتسا رد ناکد تحاص یدق ول یاتفد یرمغ رع

 لوانداس ید کر درب لوا نامه رد دا دغب "هلحد هکیدروک بورافیچ هرشط

 ےس دات دهن ید ی را هداه“ ارل یدو ص هکید ر وک یدلک ههاقاخ ورک

 هه یضعب ندنعاج هکلوالرمتراب دا یضعبندباهص اید ارروط هل وا

 !یدروت ههافناخ هرکصف دک دت اادایزاعویدلىا,دصس»یر هداج "ر دراز

 نوا رانامهم یدتا قت ج لها یدلک دنس هیات هیت كرد بجو

 و یدلبوس نتشذکس سو یدراو هنکوا كن هنیکسنا ینهش هرکصفدنا
 ندرسصهراویک د رادنزرف هکید روی حش یدالبا ضرع قدالوانالوا کهدرصم

 هم دنیکس ناش یدقسج تساریکی دیدیدروتکب ورا 3 ؟نوحزوتنک هدادعن

 كدا هد کف هن نوک کلکه درمکه  هلجدهدادتا ییعینوک لوا هکیدروص ندنا ۱

 ناک هکیدباتیآوب هدمرطاخ ندنلوا كنوک لوایدتنایدراوههدکر طاخو |
 هعفاوو یدتا چ یدنازاو عازار و هغدغدر و#ذنس فلا هرادقم 1

 بک دافتعاو كکناعاو یفدككلاکشاكنسو ردتجراكس ند ىلاعت قح |

 ٹبسن نب راهدش ضب کاکا ردرداق یلاسعتقجمک هممالوش ردیهخکت
 تیس ةنسيضمد هلوا هاتوک ذننادهعم ة سوگ كورا اعو هیللاطس یتامز

ینامزنوزواکر ذوب لاحخدهدنامز ضیقو
 زدافلاهللاو) رتسوک ءاتوک 

 : م ناتو ىدا نوای ۳ لر هنصد لوا س

 ۱ ]وی یی رسا دل 9 ا ةو ) ی ردا |

 بل ردر صم لبو رلیدتاردرب هنو هکیدروصر دربیربغرب ردلکد هلج در لوا

 | یدلبا هنس هلاخ بوت وط شوخ ینآر ولس بوخ یتعنص لوا هکیدروکیدلباهب رګ
 || یدلوا یدنزرف جواندناویدرب واکا بودا حاکن یدیاراو یرمخدرپ و
 ۱ نیشابیدلاط هر وضو یداک هنراک لن نوکر یدیسک هش رزواكوب لیدب و

 || یدوب هوا هسیدوق هن ینب ز هماجویدیا شمرک هپ وص هدنالوا نوچ

۱ 
 أ
/ 
1 
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 : ا رونر ی ۶ د كنيدي هکر روک هدنسهعفاو کل وانامشویدلوارک دنیقلت

 | خویسشلا مش هرکصدنا رایا قتش یرلکوک بودیکوراقوب هدننروص |]

 یدشرپا ےک اکا یذش راسا یدلوامز الم هننبصكندزو رس ندلآن مش 0

 هلا سدق كنب رفع نیدموب میش هک هرمس هللا شدقییاردسیسوم عرش و |

  ۱كز رخ . و دی یناغرف ندلا دیعس چ ردادناح ا هرس یلاعد ۱

  ۱ندیقا ارعلا ی ریش ا دحط هل دیع ن ږےلط ریتعف ےس نوک ۱

 [| نیدلاداع جش هکمدنشیا هدنشب شهلا زوتلا كركه هرم یلامت هللا س دق |
 ِ هرس یلاسعت هللا سدق ندندرورهس نیدلا باش خ ویشلارغش ن د جے

 | فاوطیمللاتب مدنا هل هلمدلاو هدئس رب كراعح یدشا هکیدلنا تداور

 [| بلط كربت ندنا قاخو ردنا فاوط ید ییرغمحشرپ هکعدروک نک ر ذا

 [| كنىد زور س نیدلا باش حش وب هک را دتا فب رعت اک اب ررولبقتراد زبودیا
 كنااادو یدتاربخ ءامداکب و ید وا یانو ید دابح م اکب زدیلغوا

 [| هدنرخآ یتاکر یساعد كن | هکمدرونلدیما ومدرولوب هدهدنک ناک رب یساعد

 | یسوم حش اکو ب رایدتا رده" وب هکعدروص یخدنب سپ هلوا مهارمه جد
 | هکر ابدرب وربخاکا مدراو هنکو اكمدلاوبولواغ راف ندفاوطنوج ررید
 هداد زندربخ لوا مدلاویدلبا اعدرمخ اکب و مدشرپاهننرابز تناسومعش نب

 | هنیقانمو رک ذ كناسوم بش راثلوا طاح هدنا هرکصتدنا یدلوا رورسم

  1هک ردراویدروزوروبش رههکرلیدید یتوب یرندهلج لوا رابدتبا ع ورش |
 كمدلاو هاکان ید ا شوماخ هلل وش مدلاو ربا نارد مح ل بم

  1ردتسارراردبالقنند"اهک هثسذلوایدتا تودنا مشق یر ندنرابت باعا 1

 یدبا راو راکتا ها ایت هدم رطاخو مدشخسیا یزوسوب لوا ندنوب نب

 : رج مدروک بوروط هدندرآ مدلوب .دقاوطنب ین یوم حش هک رب ےک كداک |

 هک هنب رژواهدومعمتداعو یدلشابهتوالتندنلواكنهح افویدب وایدوسالا 1

 مهف فرح فرح هک هللوالت ریدر دیا توالت بوب روب ررر وب هدفاوطقلخ |
 هکیدک ندنسوشراق یسودق كمللا تاب هدفاوط یکلوا نوح مدردیا ٤

 : یدتا ماع ی لکد هدابز ردعدآ ترد هرب لوا نددوسسالا رع> 1

 عیجج یرلترضح مدلاو مدردیشیا فرح فرح یخ لوانب هک هلب وش ||

 ندمدلاو هرکصتدنا رلیدلبا لوبق یتکیدیدو رایدتا قیدصت هلباییاصعا |ا

 ۱ ۱ | رولوا عقاو هللا ءایلوا ضعب هکردیهدنلبق نامز طسب وب هکرلیدروص
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 هلبکنام ن دج جد لوا همداخرواد یحدلوا هسی را نب سابعلا وبا
 یدلوا هاربک نیدلا جنش یخدلوا هبیرصق لیعاعسا حش ید لوا ۱

 | ترضح ی لا هف رخ هج 7 دعت ود سد هبیدادخت ندلادع ییعلهرعو وا

 || اماو ( لعاهللاو ) رولوالصتم مسو هیلع یلاعهللایلص هی نط صم د ||
 | یهش كندنک كنينافرف دیعس حش عي یرکذ نیقلت تبسن كرىقفوب

 | ردندیدرورهسندلا باش خ ویلا حب د كنا ردندیلع نیدلا بیج میش
 ندیلارغدجا یش یخدكناردندیدرور هس بیل اوباش یسع خد کلا

 ۰ ید كنا ندیناکرک مساقلاوپا ۹ا ید كنا ندجاسد ركب وبا یخد كنا

 ند رادوریلعوبا جد كلا ندبناک یلعوبا ید كلا ندیب رقناععوبا
 هکر ید هرکصخدنا مهرارسا هللا سدق نددینج هفت اطلا دیس ید كلا
 1 ر دم وم دم قمتوط ندشيکا تنس یزک ذنیقلنو یتسد تدارا دقرخ

 | تبع لوا هل طرش تزاجا نکلرر درددوقلواقوج یتبسا تباما |

 ترضح هرکصادک ذ سا تقراقم ندشسو تمدح هرم ىلاعت هلا سدق

 ٤ ندنن.هصنرش "تن هرس اعد هالا سدق یونعلا قحسا نا در نما

 مولعو ندننطابو رهاظ بادآو لئاضف سابتقاو ندشنادهو داشراو

 | نیلجناهش و یدلوا عفتتمو یدلوب تیب رت ندتقیقحو تش رطو تە رش |
 | یریخو هست یلاعت هللارو ندیدا دل نارکسلا ند یاب رش ترضح
 1 تعدخكرلناهک هح رک |یدلبا عافتناویدتلالصاحراتب رت ندتصص كراك |

 كب :رلم را ۳۹ ۵ مبله ییج ا ۱ رو ق ودح كن رلت صو

 | یتعهلا مهارعف ) رابدرویپ قلت هندادشرا كن هراصب وب هللا لوبق نس> |
 هللا سدق ندنيدلا بج حش هکر دشعد هدباتک لوا هس و ( ءارطا نسحا ۱
 كراك اب و را اص هکبعص نیدلا ی یاما ر ارش هکمدتشدا هرس اعد 1

 قرفتسم هلنادابع عاوناو توالتو رک ذ یناقوا اتو یدیا ندنرباکا |
 هدئسهمداو نوکرب یددا شمالا ]سن نما نکل ىدا روو

 اهن زودنکر اه و راقبحندنزغانواواروصهر ور یرک ذ كندنک هک رروک ۱

 رد (بیطلا ےلکلادعصد هلا )هک ارة صاري ز ردلک د رخ تم العود ىدا

 ردندنخددالوارک د نیعلت نده ارم ناصع وب رکمررب وناشن نفالخ كنود

 N. ARE 0۳ ی | هاب ی ۰

 :بوراو هن رب ندنرادب هرمس یلاعت هللا سدق كنيلع ناهب زور مچ سپ |

۵ 



  یدبودنآ لقت هد ره اه و 07 0 ۱ جرد

 | یرغ ندنوبو ا نیبلاطا | نع ىلاعت هللا« ارج)ردشعا ا ا :

 هللا ناوضر كن هعب را هعایک (داعلاییا دابعل!میهانم) ردراو یراق صاد
 ھ هد A © لاا هذاا یهاذم نبعجا مهلع یاست 1

 ا حج هک ردعلعتم هفت رط N دن امهم ا لو | تالاس

 7 لوا قاوردلک د رس ںی "رسرلنا نفیم> هار ۲ ۶

 كردم ا کا دارا هدنا رددال هد مو باق ا ر
 ٠ جوارك ذ نیل e هقرخ یرب رد هل رطجوا ندا ییاسانا هاشم

 ینا ردیدارا "هقرخ یر ردبکیا هقرخو رد دات هاکن او نمدخ تبعص

 ۱ قوح ۳ ردکرش "دقرخ یعطا ردلکد اور قلا ندنریغ ا

 هدشناس یدارا هدرخ كنیدنک و رداور قلا نوا كرم ندشانم

 مدسیک ندی زارش شعر لع ندلا بيڪ ےب ەقرخ ی هک ردشعد

 ندید رورهس نیدلاباهشخوینلارعش یخدلوا هرس یاست هللا سدق

 دج وبا یسانا ځد لوا یدیکندندلا هیجو یضاق یسیعیخد لوا یدک |
 ١ لواهدکمردیک هر > یر لا كس رب رهیدیکن دیناز جرف ید لوا نده وع 1

 ید لوایدیک هقر >ند رونددوس ارج اد وبا مایداكلر اشم هللا كس ا

 اوا ید لوا نددینح میساعلا وا یدلوا ند روند داش ۰

 م وردجتوبا ید لوا ندب زاربش فیفخ هللادبعوبا ید لوا ندیدنواهن 1
 الب سوم

 حويشلا مش و مهنع لا هللا یصر ند دینح ید لوا نددا دور

 سس

 رنو

 مساعلاوبا الس هد رخ هرس لاا هللا سدق ندیدرورهس ندلا باهش

 ِ رد لس اتباب مچ ۱۳ د ادا مم نر ندد ردنا ناسا کافر ناخن

 | یدادغبندلا دی اماو لکد هلبا هقرخ ردشلبا تبسن هلتیصص سو هيلع
۳ 

SLU 9اب دا اد  
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 ثتیدح نش كن را هدرخ هدهررملا هوك ات هرم دن یاد هما سدو

 دارا لصتم لسو هيلع ىلا _دتهللا لص لد هلوسر ترضح نعنعم هلع

 5 هدرخ سو هیلع هللا لص قط صم نرهح هکر دنمروس و ردشعا :

 | هدانز نلیکو هب رصب نسحرلناو هنعهلایصریدردیک هب لع نینمّولاربما |
 ۱ نورگجد لواهبیروح رها نوععد ولاچدلوا هدي زندحاولا دعل اکو 1
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 ربا نام قحو راد دم هروک د لام کب رانا او مدلیف یزاغو مدنیک هنکو ۱

 رفاسم بویلیا هپ وت دملا ےب یعدملوا ه E ردن رش

 كرز ج هکمدتشدا ندنیدل دلار دص ج کش هک ردشعد لوا هنن یا ٣

 یدتا یدشود تاق الم ق دافعا مالسلا و هاالتضاا هلع هل رخ نرم هو ا

 1 كد هنعاعجا نامزندنتدالو لوا نجرلا ت تاولص هيلع نوعا نار ۶نیموم ۲

 | یدمهدیاریصهپ هلتسم جواندرانا م دشا اتهم هلئتسكس ندرینلوا عقاو کا

 | هکر دشمروبب سو هيلع هللا یلص تلاسر ترضح هک لوا ردنراشا هن انهو |

 مشادنرق یدالواهن نعد ( امهدابنا نم صققح تکس یسومیخاثبل ) [ا "
 کک هز ندنرا دص كرلتا قح نرّضح ےک ید ۳ حر مکس ا

 قیاقح یلاعت هللا هجر یک ضراقلا نیا كن دنح نیدلادب وم حشو ید دبا زا
 هک ییاو رذند هلجلوا وردراویرر عش فبطا یب رعهدشناب یراعمو

 لع رګ ع رعلا ٩ تس ر دشم روک 5 قارع ندلا رف ےش |

 ا ملک اش لاکشا كن الوب راهناوحاوما ثدا اول انا هدف ناکام

 | *اب ردوب هرزوا مدق ردناک اک + هجر # راتسا یه و اهبف لکشت نع
 || بولو ا نیب ترف # نوک هلبلاکشاقلوارکرک #راهناوجاومااک اردنداوح |

 | لکلا یتدوحولادحاولاوه تی۴ ردکرانیدتب وب و#راتسا هل ا فر
 دوحوم هداینا وه 6# هجرت ل یوساابیمممهولا ین هلا یوس 3 هدحو

 هاب هدیصق هکرززکب هی وشو#مهو یندآ رر و هنغنکلو # قجتا ردلوا
 كنا اه # ظا  ردندلا تس يکياو و ردشابوس باوح هپ هیضر اف

 لاصفنا هنع عتنمه # هدوم لكب هاوه تل زامو * فی لك, ییاضرب

 | رهرزدب رهم نیلبا ه هجرت 9۶ هب رفودعب ناکماالبیاصو # بحاوو
 | یلاصفن # لا ال ناجر ههرزوا یساوهدبالرروا صقر# لاج ضرعندهرذ

 ۱ دیس حت ل لات قوب ز رکر ھ كيلهدعا و نرق لاعحا# رردبجاو یلصو ردعتت# |
 | ردنادحوو قوذ باعا راکاونافرعبایرانک ٭ هرس س دار

 ۱ هک ردشماعا ناس . طول صو طوصمی ک كنا اا نھ تو,ه> س می

 یسرافترابعالوا رد ران اهدئس هجا د یر شك هی صراف ذس ان ۳ از نصف رلثا 0

 ۱ هرس رده ھنن را رمح یون نید)اردصح یرلعش نولنا حرس هلیا |

 ۱ ردٌشمزاهنسد ضع بابلو اتوا ناسا هدا زاک اح “ور درلشا یا ضرع

 | ەدنسەجاج د كنيس رافحرمغ لوا نیل او لربتلا هج و لع هیون آ دعس حشو

 ) ت ی 1 ۴
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 Bhi اوردق وب نیک اس هک ردراو رلقیم 4 قوحهدناو رد ۱ 1

 9# 1 سدو نيدلار دص حس ترمصح هکر دشعد رواوا مولعع لاکندنا و

 دراورباک | هداننالوا یدلیاحرش هکنروتوا لد یس هبطخ كصوصف

 e ید ن یدتسا یدلکا ندس یان ہم ول نوحو یدردتا مهف کر 1

 رب نس ۵.طح مو لاح رمناکی یحوصق ۳3 هکر دا مدم سا ندعش :

 | یدلوا ملاک م اتناک نوع د هکیدتا قرم هتر هك داتا لو 2

 وح مراد | سد را حرشاکا هکد دروساکب ه رکصادنا ردک رک سل و |

 کر دشعد لواهنو مدلناح ریش غب ہط> ( صال الاشعاو هردءلال الحا (

a :روهط تو هدنطاوم ج هرکصتدک دتا ترافم ند همش ول  

6 

om 

۹ 0 

 n ٩  5 4 Eد 2

TEدهن لصاطاو نیلا نا ملان ) هگیدر و  
 ۹ : كلکهنرع عل ( نیمکطا ةر ه رهاط نیر طاا ن دعهاح + هند

 ف یل مکحپ تسد لوا ردکعا دید ین دعماح تست لوا هدنیفرطو

 یش e لاسعت هلا سدق یدنلا ندلا دوم ۶# ردرهاس طلا

 يوا ىر هاط مولبع ردندنرادب رو ندنرادرکاش كن و و ندلاردص

 . یطواصف ی انصدم صعب ك دد رع.نآ ییعد تکرزب ج و ردععاح

 1 ,e 1 كص وصفو رسالا حرش یکم وحلا عقاومو کلا

 | هدعب یدلیا بولغمیفطاب و ییرهاس طمنب یرثآ كن او یدلوا دراو یبغ
 r ا ۵م )ها ینوعصم كراك ماعو یدتا یقرصا بز ےک هد

۲۲ 3 
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 | حیصت ما 3 ندا د هکمداس و مداو ارو ۳ هلساکح وب ید س

 دزبم ےب صغر مدیا هددا دسغب هدنلګ یتا كلام يیددلوا

 تداهش هتساوعد لواندن وےیدهم هکیدبالوا یساوعد یدلا شوق
 نس هکمردا نگاهش هدنوکوا كنيلاعتقح هکمدتا نب یدستا بلط

 هدیخ رامو یدلبا قلئسدو ثوا دعوت نیسرلد د وس ناالم د و نیساک د یدهم

 حس یدلیق تلالد ۾ کا ادن ااک: تودنا عج ق ءاجر نده ریضتو

 کا تمه تیعچو مدنعص هستی احور كسب رع نیدلا ی حبس كرزپ

 . كنیعدم لوا هل ایلارب و یدلوارصاحرمی" ترضح هکمدروک مدلوا هجوتم
 قییتساب مدتای هک هروآهرب یدتاو شوط یعااک | هلیلارب و ِ لایا

  لوا مدراو ہد“ وەلات ن: سد یدتک بو ود رذکنس نار

 ف رو مدیا تافل را : رد تابا مچینعابنان وگدصقا د اکہ ہک هسوک

 ۱ «هنکوار ۵۷7
 3 1 < 3 4و
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 ۱ زا و را iT و E یش ,O ا

 | هدابزورنامایبمب مدلیوش زوس چاق هدیهلآ اما ماکو راک یدج
 | یدلشا هغمرواقرب ندششاشب یز زو ارام هک هل وش یک ن شوخ

 e امو یدیا ردا هداما یصعل ند لواو یدلاص : اب اب ۱

 ٠ هک ردراو تردقاوا هدنس هکثسس ج یدیسا مدتا ن یدیارد ما 2 ۱

 ۱ ۳ او) رلیا لصاح ر هنس یک كنوب هکنسررپ دش ریاهرب رودس رت شو ۱ 1
 درع كس كساناسنا نس ترک اح مرگ ع ی

 ایا هر گصا را ردیشال كرل

 مددتنا ردشلاق ید مج احر مب مد تاو مد وا لاو مدراو تب ۶

 ً قلوا قعد هلا یدا ماددوهش تیفک هبیاذ لحن هلوا عقاو اک

 | یدلایاذل | لا دوهش ن نمهلالصاس ناکام لوص> كاذب عا کو )مز |

 لصاحاکاهکندنالوا ندنآمدآ حر د نعد( لمکال هلودرهتسمالوودعب باا ۱

۱ 

MW 

 ٠ اک: رذق و رقتسم و هلک ید رد و ناخ هدعز هکناذد وهش ناوا

O.هک لوایدتاویدلبالوبق یناوس مباوا و  
 1 مدسالتف معوحندعاعحاو دالوا می نیسرول ن سا ده عمر دلوذب هلدتساا ۱

 ۱ 9 یدلوا لوتعم نالوا لوتعمو یدتا تاقو ندا ۳راوو مدلیقهدنزو ۹

 ۱ دهن یصاصتخا لع هل دا یدیسا )مدا یدلوا رمسم یععوب ةا ۲

 نوا می داوا صتن هلیاتایضف و نعل( تيغو یحكنا 2 ةلیضفلا

 رازوسیریغندنوی و نیسردباتناماوابحا نسیسزدب هکمرولب ن هالا دج |
 لعل ةنملاو) مدنا واند هعقاو لواهدعب ردلکد بسانم یماشفا هکمدلب وس

 صاصتخاامهرسسدق ہدنساتروا ور ندلا ل الجانالوم هاکرلن و (تالد ۱

 0 راک كن هنوقو یدتبا سالح میظعن فا ردشلوا قوحتسگو تب ۳

 ایداشمروتو اه رزوآ دام درز دم ترس هات ضویدیارلشلوا ۱

 [ مار سری ی اکناک | نیسەرا ج "»یدربک و رګایوآوم

 la هد رویه مروئوا هن رزوا یس دا ج كش دکع هرب و باوجهت هدتماید | "

 || یدمروتواانالوم ترض>عهرونوا ن هدنسهشوکرب روتوا نشهدنسهشوکوب

 ا یهداهدر ههرا جد ه ربب دیمهراب همر وتو ان س هک هدا" لوش دکد رویش

 FE راز اغو ید ا تافو ندک و اندران اال وم ید 0 ۱
 دلا رد جش یونق نیدلا ف ورش ہک ۳ ربدیدلب

 کند وب رسس دق ند

 دا واویوزربد ؟ ,دنف لاک ندنق آسا امنای



 "نوت نا ناشر < تم سش مهنعو نسو ةثدع جا رح ب نننکلا س

 هززوا تار ۳ شعاع | نالوار ک ذوا نا مهرارسا یاعت هللا سدو أ

 تعح اراک ندا دارم E هلع تقام رد (SA حور لاسر ۲

 9 1 یونعلاقک اج ندلاردص شب هلک هرهرک دت هجرت هنب نوشنا
+ 4 5 

 1۳ ی هدم ولع توت 1 کاو 0 سی لب
19 

 1 كلآهدنیدح یزارمشلا مال 1۳ بط الو رد عفاو و راب اوحو 3 19

 ۱1 سوت اند وبا ط>یدن وصل ما ناتکو رد فرکاش

 ملا شکانالومو یدنلحا ندلاد و وم ۳ اط ود ویدرداراعفا | هلکر او

 | مه زارسا هللا سدد یناغرد ندلا لوس حس 9 قار ۶ندلا رف ےش 9 ییا

 ا 6دنصص ا هدّسب زر الاب قوجنیب د 1

 0 î ن جش ,دندهاش EE یراقدلوا ھهج وتمهمور

تقرافمو هنر کدمو هنناماعمو هنلاوحا تاي او هن دادعتسا همواعو
 ۳ مرک دن

 ِ ۱ 3 دعا مول دم هلفشک فسا قحولوا عقاو هنره ۰ رکصادخزرب وهدخزرب

 جدو هنناماعمو هر دهاشمو هل اوحا كا ؛ را ده ڵا دالوا هکلب
 4 نو ها كرلنا

 ۱ را اخر رب هقراقلا ذعب و لدهن زارع رخآ هشب رزوا كراناو
FM ۷ ۳ ۱, “ ` 

 8 .یدشرا هن هود نوحر درلشعا هد دادیم یرومآ قح هلوا عداو هرکص 1
li IRE 1 

 || رع نا 8 هل>اکن دع ینسانا هرکصذدشنافو كنساتا ا كنآ

 ہک ےس س دوحو تدح و یاد وصوم كيس روزه كاين مالک 4

 ۳ رسک ا عت یتناقح لا هلوا قباطم هعرشو لعع هک هله>ورب

 ۱ زاسه  ردراو ننافصم جد كراون و رداکد ساھ كعا عف یتساک

 | نات باتکو ثیدح حرشو كوك و صوصنو بیفل مافمو دصناف
 دنن کک رهردشخ | جرد دنا یک ا كنس هیس دق تاگراو هک هلا

 هکنولباةلاطمیباتکل وان وتس راوهلوب ع الطا هائل اج كن ۳ د : رطوب

 ۱ هدیاتک لواردشمزاب هدا ز هدنا نفشتالزاب هو تافشاکموقاوذاو لاوحا

 ۳۳ نوزوازب هک د : نوا كنآ لاوش « وا لا زویپتا لنرعه هکر بد
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 تک ۳ ا
 | دهاجلا نا بعص موسق دج هللا دبعوبا مهنمو ةيليبشا نم نینههرف
 ) وب نا ناو الا e 1 نار ۶ ن ءا تو

 ۱ ی ل نر ۳ ا E u مو ۳ ۹ :

 ِ لا م ردح ىروروأا دا الا هل دع دڅ وبا یو یاطاا یر اد 8

 || یغابلاهلادبع دم وبا مهنعو جا روربملا حالا هيم سيجا ناکو ندا
 هللا دمع و ناطهلا هللادسع دع وا منهو غا نصعح نمزاکشلا"

 51 دیش هنأ دہع وا ممه و یواما نو دعجح نا رکز درج نا

 قاردا نار ۶ 2 یسوع مهنعو نا نم 9 فر ۱

E i 9 ۲امید ساب هو ارقام ۱  

 ۱ ی ےھارا قا وا مد یوالسلا دجا وبا مم و ةيلييشا لها ن

 دج وبا مو ی رفا هللادبع یا حج یرب ها یسعلا ف رينا 3 1

 فیفکلاعم را نا بحاص طاملقلابیرع راع قلاملا هاربا نب هللادع 9
 اصلا قداصاا عطعنلا دوعا جاس J یراسملا چا ممنمو هرعو

 مو نیکلاوتاراشالا لهانم یامنصاا رکب یا ن یک ولا نتا

 ییا طا! نب هللا دع وب | مو هہلیبشا لها ى هحار نب سالا وبا

 ةندعیونعلا نسا وبا ممنموارم عن نو فسوب معو غار لها نمیغابلا ,

 دادطحا دل لع لص اا هو هعبسلا یراعلاو هونعلا لهانم هدنر

 نيد يا باج ان هيراجب ییطرعلا یصعا وبا مهنمو ةيلپشا هد
 اب رع ڻايعألا یسومنب لع مهم و ساف ندع ی ودها هللا دبع وبا مو

 : هزلاذبع و | ص اعلا نا منو ةنہسب عيا صان یګ نیس اوبا نمو ساف

 زارغلا هللادبعوبا مینو هیلبشابیرب ایلا ی ز هللادیعوبا ےھنمو هیلشابییاملا

 هنندع سلا نس 1 ی ىجا رکزوبا مهسو ی طرفن ءالملا لها ماما

 ليطسقلا هلل دع وبا ممد ا A دوسالا مالسلا دہع منو راب :

 یبوم مهنمو هلی ندع ردنم نوجا نیایعلاوتا عو ةيلیشا هن دع :

  هلیادبع دی ویا جالا منو زارا سايجلا وبا مو سأو + دن دع ا

 هالا ع وپا ممنموربعلارادب نک اس J بالا, دع هللا درعوبا یمنمو یناجرلا

 نی هللا دبع E اھ ,دوملا نوه ا طب نیا
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 هنیاطرب رلتلوا ندرهاظلهاو نداهةفاصوصخ ردشلیا نعط هرب و
 تظقاحترک | ردرلنلیا ندطاکا کرتا کردلوا فاصنا ردراتغا فقوت |

 عا ندمالسلاهیلع مضخ ترضح رانا الاواهبف هسیا نوجا عرشرهاظ
 رد دا ثم هلج ه دنعح كس رع نیا مالسلا هيلع ر ضخ ترضحارپ زر درللکد

 نهاط ندرانا ردرلفورعم هلنافرعو لعو رلفوصوم هلب اوقتو حرو هکرلنوش
 هنس لواکاو را هبعا ماس هک ردوبالوا هسال وألقت هثسارپ فلاشهعرش |[

 دعب اناث هجبلوا نشورو حج یعوقو ندرلنا ان راهی لوبق یس كب
 ىلبوأت هدنناب نطاب لها هسزقلوا لب وآترک | زیارا لیوأترب اکا ةحصلا |
 د رد هدرکس تلاح ندرانآ یرودص كنهئسلوب الا رەد ردراو 8

 هدتفو لوا ارز رد ذحاومربغ هلکنا هللادنعو ردحابم رک رکسلوش ید

 مدع نکداراو لماحم ردقوب نطوس هرلنا سد رازالوا فلک مرلنا | .

 (عالبلاعاونا عیجنم ءاضعلاءوسو نالذطنا نمهلایذوعت ) رولک ندقيفوت |

 هد هیس معندند الب سلدنا یتدالو هنع یلاعت هلا یر كنهش ترضح |

 هدنس.دصک هبنشود هدنسد نوا كاضمر ءدنشقلا ويسخر كرس |[

 رخ الا مس ر هدنزکس زوئوا زوتلا كركه یرلتافو رد_ثلوا عقاو |
 ن 3 كعشمدو رتلبتسلوا عقاو ةا اهو ها دهک هعج هدنسکیا ی 5

 عضوم لوا یدمشو ردشنلوا نفد هدنکنا یغاط نویساق هدنسهرشط ||
 میل ا نارق بحاص ندا لاو رد روهسم هلکعد هیخاص ۱

 كحدرا 2 تودنا عرب و ارحد رع ےافاناخ دج ندب زاب نیا ۱

 تبحاصم كه نرضحو ردشعا داش تراجوعماجوهیرت هشرزواكنا |[

 هعلاط» نس هقب رش بتک ر دزواص ندقملوا دادعترابک اثم یکیدتا |

 باکو هسدعلا حور لاسراصوصح رولوا لصام فوقو هلاچبا كدا
 اکر ت یی را دق رش ءانااعا (اذهب ماکتننا اتل نوکیام ) هوا رظن هبهب رد |[

 هتل نملوا وهو مه لهیلبا داربا هل را هسعماج ترابعو لهدیا رک

 فسوب ۱ اماو ایش مهنمو ی رعلا رفعح وبا ادد هللا قد رط ق :

 ٠ هللاب ناک یودعلا اص مهنمو نیدایا بع ىسقلا ینوکلا فا نا |

 یباهنصاا یع وہا معنمو یفرشلا د هللادبعوبا مهنعو افراع یلاسعت |

 ىلع فرمشلاپ ةب رق لی ربشنم ناك یلیریشلا فسوب جاجاوبا مهنمو

 ) نيڪ“ رو (



 ییرواوا بقاعم هلکنا هدتمایق ردشعد قلطهدوحو دالاعتقح هکیب رع

 | رانا کشاک متسیایکهروک همابزاعطق یرزوس هلوتموب نب هکیدرو قوا |
 یدلبوس مکنوجاما رداکداور كل وسزوس لکشءهارب ز یدالیوس ید |

 هدنفحر ولو مه هیشو د ههبش هننطاكراشب وردات ر دکر ک كحال تراحا

 کاوی هد ندزوسوب کر۶ ندلای و هکمرواس نا را هیلوا داقتعای 3 ۸

 ناب ی ملت اب خار هم 0 ردشعد ا 1 هكا ۳1 4

 : ۳ 9 و ی یر داکناو e ااا

 یرش كلوب و رد هل وا ځد یدعش نهد (ناکاکن الا) هکرداوا یی

 هرانعموب قشرب نوح شود رطاخ قلطم دوجو هيلا تابثا نیکیدعا

 شلوا لفاغ رواک ںاصقن هکندشر لواو شلک شوخاکا یدیا تسار |ا

 ندنا یلاعتقح قجلوا شلوا تینادحو تابثا یدصق كن [نوچ سب |
 ةد ةح لاک ردشعا داهتحا ند هلق لها هکیکرهار زهلوا شعاوفع |

 ندناجت لها ردقح لاک یدارع كنا نوچ هدهاب مب ردنعا اطخ رکا

 ندهتکتهکرزکبب وشو ردرمسلوا ندناحردلها ندا تباصاو ردرمسلوا

 هنر و رد هعلاس هدر هرارصاق نیعا هف نب رازوس ليش یدوصعم

 لو هللاو ( رداکد نکع قلوا عجج هدرب ر یل دصو برو تدالوهلرفک

 ندراوکرزءافرعورابک خویشدب وم قف وت وب و( نية ادمزاهدقوقیفوتلا |

 | یدیارلیا حرش رلناو یدردوقوا هنناحدا مالک كس رعناندلایحم |

 | یدلبا منم لد کتا هغلاطم هن راباتک ك حش ینباهه اراب دلو اولقنا تافومک اتقو |
 هک ردشل دشداو سرم هدا مهق یسدن اعم كف اکو یتدا م كنا یدتاو

 ردا نعط هب یی رع نا ندلا یک مالسلا دع ندلارع هوو مت

 کر هکمرادد یدتا ناص یضعب نوک راک" سن رده دنز هکبدر دو دیا

 ٩ ك نس هکر اب دید روا ندا دوا هي رع ناکا نیس هزیس وک یبطق

 مس ندنتیفح ءافگو تش رط خورش هدنفح هنع یلاعت هللایضر كش
 لرل وب و یک اطع ند 1 حا “و ییاهفصا ندلا حس ۶یک یو ۸

 وگو شفا لت اق رد ىع#الو دعرال کیک ناف رعو لکم تان را یرغ 0
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 و 4 شور E ۱ 1۳ کد دروک م 1

u 1 1 ۳نيكاسقاب نوف | یرازق ن لود : یدنکو با  

 | اعدندنعش هکنفوره وا هدنرهش هک هرلوا هدنایحو یدیاردا هفدص

 ندعلهاشدار هک "رک هلا ندایح ییاعد شاعلا هک, درد یدنارردبا سالا

 ن جش مدبب داک مدیسلوا التم داکنآ ن هک رداع و یداک هدهز

 هلاکو هنفاولوا كش هرس ییاسعت هللا سدق هلودلا ءالع نیدلا
 هد که وش ردشمزتسوک فارتعا هد ر قوح دنن سرش ا وح تاو

 | فراملااهداولولااهباو برعلااهداو قیدصلا اهبا ) ردشلزاب هدناطخ
 اما رد دوجوم هدنرانک تاحوتف هلیطخ كنا ایلاحر هیشاحوب و (یناقطا

 رد ردّسعد قاطم دوح و هدد تز > هک دانعم وهی رعلا یا 2

 قوح قن رزوس كش ییاوب هکیضءب ندرصع *یلاها ردع اریفکت هکلب
 کات كل هلاسر یدیشعوط صالخاو اغ تا ید کا وا عبد

 ردقود یقالخهدنسایروا رانو هد زیح ول تعرعح هکر اثبهزاب ہد سے ہوا

 هک ردع>ار هرانعم لوا یرشگدو دام تب 3 ت روح كند 1 نکر حش

 نالوایدا رح ڪوس ردشایا مف ندنمالک ك حش ترمضح نیدلانکر حش

 $ هکر دب راشعا یس طر شیر رداو راشعا چ وا هدد وجو ار زردلکد دانم

 طرشبال یحوا ردماعدوحو هک رد یال طرمشب یکاو رددیعم دوو

 ةرسیلاعد هللا س دو حس دکل وا ردعل طم دوحو ی ط رسد ال هکرد یش

 2 ندا نکر مش رد هرو ڪڪ هرمخآ ردشعد قلطم دوحو دود 8

 ۱ انه شتسوک هغلارم هدنیفو راکنا كاو شعا = دما دوو نا

 ضهب ےکتنردشایا تراشاهروک هر خ) یان هنقالطا كن اذ د وجو یسدنک

 1 ههارو هدوحویوج وب ناعالا يعهد جا ) هکر دشهروس هدا داسر

 ( دوجو هنادیعم الب هل نوکنال افلطم وا ادودح ادیعم نوکب نا نع

 قوفوم ها د یوم ىدوخو كلا AEN قاطمو هیلوا دود ود هم نوح

 ۱ هل ر ندموعو نددیقت هکر واوا قلطم ر * سال طرسشد راحات لوا

 دح یف رواوا یطرش لكنروهط هدبنا م كلا تانیعدو دویفوزااوا ديعم

 هلو دلاءالع نیدلا نكر مش هکعازن لوشو زا وا یطرش كندوجو هناذ
 ردشعلوا رک ذلوا ندنوب هدنساتروا یشاک اقا هلا

 هک و را هد هلاقا هلاسرو رب ارسسلاب عا هللاو نکع قالوا ندلسفود ید لوا



 هنس ندمجا ےب یرلتسود كنالاعنقح هکیدلک زاوآ ندهب سصق لوا

 هل وا نوح ج هللا لوا وا لع لەن كانانو لو ن هرکصتدن راک

 یدلوادرخ توئصویدشود هرب تولارم ندا كهالادبع وا مزالوا

 هرسیلاسعت هلا سرق میش یدلبا قرت هدر لاح بک ندنروصلواو

 لفافندنسهظعوم كه رصق لوارس هکمدتا هساعلاوب اش هکر دشعد
 ندزم.هکر لفرظ قوجیدلک د یک ککیذتا یهوترسیدوصت+كنآزسشلوا ۱

 ندنآ هکلب ردرلشلوا له رک ایات هن و ردرلشع هتد ندنارا هپ رک

 غضوم هنتفرعم كنیلاعت نح "رکی رالکو ڪک هکددیا هست هزس د وصوم
 | یکیدتا یهنیلاعتقحو "رسهدیا عضومهرابغایئآ هکر کر کہ رکصادقدلوا

 ٍ EE ؟ وا کل لاعت قح هکر دنر اشا اک |یییدنص لناو سه ور دنا

 هکیدتبا بو دیا فاصنا ساملاوبا مش "رسکرک قلوا هتسکشهلب وش

 ندمرایاطمنب هکر روتک هدناحوتفدنن وكدا لفاغرب رکیدروس رس کاتدا

 هدنن امز كل اویدبا ناعل ن یهیدآ یدیشلوا یهاشدابناست یس رب

 AR E یددا رار د یساوت هرل ادنع کا هکیدنا راو 2 ۳

 ندعضوم لوا نوکر ب یدیالوغشءهتدابع هدعضوهر هدنس هرسشط ناستو

 اکا یدارغوا اکا هو هلا یمشحو لیخ ناعد ن ی یدراو هناسات

 یدرب و مالساکا بوکچ نیشاپ كنتآ ردیسوت هللادبعوبا یشکو برلیدتا
 هلا رها ےکددیک و میس ااهیا هکدروص یدیاراورلهماجرخ اف هدننک او

 كە هد ارکیدلوک نوح یدشا ی یدلوک حس ردیعاور اش زاع

 0 هراد رح 7 هکر ر کپ هنلاح فلک لوش تالاح تائس ندکعالهاح و ندکهالعع

 : ردشلوا ڻولم هلتساګو نوخ هغانا ندشابو رد: دهد وط توتود

 ید كاتس وید نوسهنربااک !ندآ وب لواهکان هکر ۇن اق نیغاا ىح و ا ولع الوب
 | هکتسراروصندنا نسوردرفاوهدکن وبدابع لاظمو ردشلوطلهارحكنراق ||
 یدشاندنت !بورلغا ی سد قوبهسقوب ردیهاورهدنحا كنەماجو زاغ ||

 یداو ا هدنناب تهش نوکحوا نوح ی دتا تمزالم هنعش یورار ارت ینطاس و

 | نو دوا یروب یدلوا مات ماد تاغلنا هم ید ابروتکب داو غ نوک یوا

 | توروتک نودوا هلرسهقرا ںولا یناعسدرایح کاله تاصهدرازا وروتک 8

 ۱ راروش هلعابوروک هدلاحوب ینا ہرک صد دات ط)سرلمد رمو یدداراصهدرازاب ۱



 1 ورا زر وا تور مزال را هسلا نواص 1 ۱

 ا نوحایطوعو قدلا نوناص یناح كنه رب لدتا هدهاشم ندرهدنک |

E ُ۱ ناب ۴ و رک هک رروتس ۲ هدناحوتف هنن و كدمر و  

 هل وزرا ۶ ات بهذ کند وا یر ندالبع هدزر ساک مرودشت ا

 هناداع قراوخو یدردنا راتا- هک هلت و یدزع ات توج تاناو یدررول

 : یدبالیصد شیفاقافنا یدرلداراکزا مالل اوهالصلا معادن تازرعم و

 مهارهکرارید م اوع یدترا قسلف لوا یدراث دوا هدنکا لعن 7 هد

 ِ یهلاقم اسحادوا ۸ کارت زردلاح و )یدک رایدناءدوا یالسلاو ةالصلا هم ا

 ۱ نددو انانلو ۱ ارکذ هدنا ردا داو !رک كعا لا :ینوب س رد>,طاابقرگ

 ا رددد وا یبضع لدورع دا ر
 ندععاهدوا AD هاڪ

۱ 

 : ردد داوا ن 1 قهر ی ا OS مهار

 هچهار ار یلاعل قح ید اے یدلوا عراف ندنمالک سلف لوا نوج

 ےن ونوسربد هنمسرزتسوک کف قیفدص كڭىكىدىد اا مالسودر یدوا

 یدنکر دکع|عفریراکنا قم ال او هااضلا هلع ےدارا "درک مد وصوم

 یدتا خش ردلکد رادوا وب یدتنارکتم لوا ردلکد كنا راهظا یارک |

 رددوا یدتا رد .مدوا فک ردد رددرع عیط) ابلوا نامهدوایکهدلعنم وب

 كن دنکو یدوف تدمر 3 یک و د هدنماد هل رکنمیرادوا بور دلاق ییقنم سد

 ۷ قدی وژهلهنم یدوا لو اوربک یدقا نس دعا كن او یدشراق ندقرطره هللا

 یدنیا حرت سبیدقابیدنلبا بی رقهدوا نل نوچرونک یولا یدتیا هرکنمو
 یرحا كنیاعتو هزاصس قح یند ددا و یتیددان كدوا هکیداوا نشور
 هدناعونف هنب ویدروتک ناعابویلبا یازعا رکنم ردلک د هلعءءطد رکرد هلا

 یدت الکی هدرصمهدنجواژوبتلا كرر یر رح سال اوبا چ هکدروتک |

aیریغصدنزرف هلادیعرحیش یعد لواو قدراوهرازاب هل ایئاب رف هللادبع  

 زرد ا لوبتاک هکر اربد هفر طرب ند هششەب رەق یدشملا هب سصقرب نوجا

 | رطاخقدروتواهریرب ود ی راب دشلو هلم رب تعاج رب ند الص

 فرظ رضا وهلا نیسهبش رکش نوععالوا عناق هکیدنوط رارق اکا
 لوا ریشماباب وق هنسن كابان چه و ردیکی ه رمصق لوارابدتبا یدغوب
 هلمللا دبع وب ارایدلوا هدنک ارپ تعاجو لد ۵ دوجرلردب وڏ کا ییدربش



 تی نر ط یاعد 2 ارج ی دنا 3

 1 ۱ هدزمراک مز لوا هدو ا یلاوب سد ۷۳ اوا عراف هدنن وک هعج و یدلبا اشا ا

 A ءش نوح مدلب اراک ر نوجآحسفن ظحودنک و مدلو را 1

 لوا مدلوا لوعُم سعد E ہد اوا مدنک ینآیدلوا وک 3

 ممکن امز بطهدکنامز كنسهکمدت الاّوس ندنایرتواندننوق كنوک ین

 شهروک یناهدهکم هکمدروک بب رعد مرید ایر ندعاڪڪا مدلکهرب ۱8 1

 یدک ندرب هنویدبآ ےک لوا یدرلب وسزوس هدقا وط هک ل مدیا لک د 1

 ۳ هس و رل: دتا بروا ۳ دا وا ے3

 ردراو دنافهدب زدن هت الخ هکی ره ك هاش ذاب نالفرلیدع هز یر ندحاشه

 قعراو ۴ رد هتس> ردراو ییبسف ها داعتعا و صالخا ما ید هارسو ۳ 3

 شاكا یخ یدعا لابقتسا یساناكنوئاخ لوایدراوہدنا شر دکر ک

 س |كرادت لوا: ندرک رک ء كرر یدتا رد هدعزرب هکددروک یدرونک هنجوا ۱

 ا تکا نولاص هن یدتا مملهدیا 2۳ هک یدتا هسک لوا 3

 | بوجآ نیزوکر خذ لواو یدلوا نکاسیلاح كع ناجو عزت رایدروتک |
 ا :SS نولا تالمردراو Aa قدر هدی و 9ل نکلو همر قی یهرب و مالسهڪش 6

 نداق ردق و ول هراح هب یرمعندلدب : زغودورک تسد ی ھەر PH وا لزا 8

 ۳ ضبقناحربهک ر کمر ك ؟ وتو درابا تاط نم هح ندارد :لوایدشگاتاب | صالخ | ی

 1 5( ردراو شیاسآ قوح ندشس ول نیسهژوا هدیابجح رکا نس هیلبا

 مرقرب مب رالوا هنسیرمع نوردعلا مظع لادف كئسو نسردعلا مظع

 a ادذ اکس یا هدغاب د مپ ر واوا كع رزق و دراو

 تاکراک درورب هود < ا صبق ناحر ,یدتناویدردتود, هتومل اتالم نب زور

 | ندیاعتقح نب هکیلدب كتوب ها ضبق یناج كعزرقمنبنیسزتک هت
 ۱ تک سند روداد و

 رد درک هما مرد ۱ ا رد نارا

 یدلوایلسا توشود یّخد لاا ی هللا ضبق یناج ا تل | 1

 i ناج وری و هریک رده دف ا ارل نا ی 1

1۳ ۳ 9 
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 لالخا رمغنم نوک: و ناک امناکو ) مدلوابکارەرح هنن رزوآ تریصد و |
 | ا دقلو)ردشهروتک بودبا تیاکسندنلا-یدنک ه دناےوتف هش و)لالتخاو |!

 ۱ ردشارا ۰ ۰ منش (م رسا زالو والي +ایاموما وتو ها |
 کر روپ هدکو کف بانک هرسپسدقیونق نیدلاردص مش هنلوارظن اکا |
 | علطم هنلاح كن هسی رپ هکر اب ره یدباراو یرظذرب صوصخ كش مز ||

 یدرر ورخ ندنلاوحا یوندو یورخا كنآیدرابارظنر اک هسادد قلوا

 هدتفورپ ر دناورس هللا سدق هک ردروک دم دنا یجت درد قر كاوا

 || ماماو مدرولیفزام هلتعاج رایدروک راکزوررب ندمرزوا ےن رلیدلا ندشیب
 یدغوب مر وعش حاکم و مدروتک هن رب یکی رکی اعا عج ك زاغو مدنا

 | مروعشەمگيدلب وسوب هوه هنسنر ندس Es و ك زاەلو هتعاج هن
 هدمدنک ن ریدر وربخاکب یراثوارداص ندش هرکصتدتقافا یدبا راو

 ندنا هکیدا یکی ان تاکرح ردشلوا عقاو هدنامز لوا ندن معکیره هکمدلب
 هدنافوا لوا یب یلاع؛قح هکمداس لکد رادربخ ندنالواورواوا رداص |ا

 ۱۳ زا هکیننا شعا لالخ کنعا ی هلعاعم لوالد و شوط ظوفم |
 یدیمراو یروعش هلاحلوا كن هکمزاببامایربا راررونک ه ودنک هدنرلتقو

 یدستا راد دلب وس هرهرمس ییاعت هللا سدو دنح یاحلواقو هتسح ول

 f تا هک ههللا لوش دج نعد ( بنذ ناسل هيلع رع ۸ یژلاهلدعا )

 1 ۱ جت رتل هكر در E احوتق هم و یدایقی رایسهانک یال هب رزوا

 >:ینارالومارا اذک## هارا موینارب نما 9 تیب 9 یا شمدوی تیب و
 2 مرب روک یا ن رک هجو م روک یان ورروکی ب ا لوشىاقعب

 ی رولز ؟.دروک سلوا یدتایدنارضاح یس رندن اجا: رھروک ۳

 هاراالوامر عیار نما (تبب )یدت | هبهددبلا لیبس یللعروش د هک روک تب

 رروک مو تب هک هسک لوشیا * !.دنال نریالو ابعتءارا اذرک ٭ ا دخآ

 -مامناو ناسا یو و رک هت مزهر وکی دیا "دخاینآ نیروتوا ند# رخو

 E هدناحوتف هن و رعوک 7 هب ودنک ل وا یب مر روک ی جديا
 كو ابا قاوطهکمد روک ص حر مدردیافاوط هرکصندنزامن هعچج

 N e ہهسیک اکاوید"ر ا هج "رم

 .مالساک !بروط«دنشابیلوب ردحورر شلواد ک۶ هکمدلیبید ریا ادج ندنرب
 2 هکمد یدک تاک هد رهاراو مدلوا شا دلوپ هلکناویدلا ی السمدرپ و



 ۰ هدو E رضخوانا تبعك هع ىلاعت هللا یضرلاق) ۳ ۱

 ثالدرغو خویش تالال لس لا اه افش اهناصوا هنصو ی هنع ت "دخاو :

 ۲۱ د- رو ضرالایطو رحصل ا ىلع ىع هت آر دلاوعلا ةقرخ نمءايشا ةالث هنمتآرو |

 : مدتسا تیحاصم هليا مالسااو هالصاا دیلع صسظخ ن نعل ۰ اوهلا یلص :

 | یدتا تیصوهدههجاوم هکر دنصو لوشندنانیو مدنرکوا بداندناو |!
 | قراوخ ندنا ید مدلبا "دخا حلست هروما یربمغ كناو هخورش تالاعم 1

 | هدهاشم ضرایطو مدروکررو هدنرزوا رح مدروک "هتسنحوا ندناداع
 لر انعاطندبانمط هدنمح لنعش ترضحو مدروکرولیق زامهداوهومدتنا ||
 ۵ هل E اوت در اتعاطلواو ردیکطا ضصوصف لاک ییانسا یظعا ۱
 : تک RGAE دقت 9 ٤

 : هدیاتک رب هردشلوا لب فو هدص وصد امضا

 ٤ الوم ر دشمااوارهاط ندنس دیک هلو 9 ردلکد رسم قون ٤

 | ند سرا رصنوا ندلا ناهرب هجاوخ رففوب ردا هرس سدق یاج |

 1 ءاسراپ دع هجاوخ عد نحدااو هکددرب د هک دع ومس هل وش رش فد

 1 هک هدر رهورداکوک تاحوتفو ردناح صوص هکندر وس هرس س دق یدنشهت

 ٩ ردشعد نیفراعا ۴اریکلا صع لاق دیاطف"ا لصف باک ی راوکر زن دلاو كرلنا
 ۱ صوص یدنخ | ندلاد و٥ حس زد ترمه ندنادا رح

 تاورهرسسدعند ونق نبدلاردص 7 جی یش 0 > رش ےکح

 هللایضر ندندلا ی £ یي ارا ےس هکیدتابودنا

 ندسادنا دالب هو ا حس ترضخ هکندلنا تاور هنع ییاعت

 ملوا بكار هر ۾ هکم دنا تعزرع وررمعت مدلوا لصاو همور راد

 ییدتنا ربدقت یترودصندنب و نوجا مب هع ززوا ےب یلاعتو هنا حان
 هدهاشم كدهمرع رخآ یلیصافت لمهیدوحو ةتطا وهب رهاظ لاوحا و

 هر یلاعت قح هلا هل 5 ا واااو ھغو هارو و رهیم ردتا

 كد هم رع رخآ انطابوا رها یدزتسوک اکر اع قح سل م

 لد نن ىح »ا كدلاو كنس یح یتسعدج كلاود نالوا ا ندش

 یکایلجو یکناماقهو یفاوذاو یکمولعو یکااوحا یک تاشو یی



 | حدم ین مالک و ردا E مظع راندا اتو ردرلشعا عظعت

e 3۰ قوح ر < ذلا لب وط ندناو ردراشم هلتفص یآ هام اعم  

 | فیطاك و ردشخلوا رکذ هلی وب هدیعفاب مامی رات ردرلشط*لقن تامارک |
 | اشم ردقوح ینافنصمو ردراویرابخا بیو ردانو یراعشا بب رغو |

 هدناک لوا ردشلیاعچ ا و هیاکحر هدمقانم كارب ندنراک كد ادب

 | تربضحو ردهدابز ندزویشب ییافنصم RN فید ليس رک ردشعد

 هدناو ردشهزاب د هدشس ره هلیساعلا كنضهب ندنب ایا ۾ ذا

 یربغ ضع و ردرباد هفوصت یزنکآ اردک ادا كاك هداب زندیللازویکا ۱

 | ندکعا فینصت یرلباک وب مب ۳ هدهلاتسر هطخورد هد |
 و رلعینصا ىد کلب ردلکد فیل و یییصت یکرافتصم راس مدار :

 || بیرذ و دراو ما ضعباکب ندیلاءلو هناصسقح هکیدیالوا یبس |
 مدردیا لوغشم هلکع|ناب یراهنسن ضعب یعدنک هر دنب وکی ب هکیدیا |[
 | ندندرط یلاعتو هزاهسقح هدهتشاکماهدوج وا هکر دلوایسكنسضءهب و |[

 || باھش جش رلناهکر اشعد ہکر دروک ذم هدیعفای ماما رات مدلوا رومأهلکنا |
 | هن رب یو یدلوا عقاو ع امجا و تاقالم قافنا هرس هللا س دق هلا یدرّور هس نب دلا

 || اکاهدعب یدلوا عقاو مالک نکره هدنراتیام رلیدتا تقزافم بودارظن |

 ى نیج مدد ی هنرف نم ول«لجر)یدت ارلیدروص ندنلاح كن دلا باه شش

 باهش جت تو ولع هلتنس لد هنشابندب غانا هکر دیش رعد( ةنسلا
 ۱ اند دلا

 ۱ كن دلا ییحخحیسوردساررد قیاقح ینعبییاقطارح وهیدتارایدروصیتلاح

 || ر وروشب را هبینالیکر داقلا دبعن دلا حش هلا هطساورپ بسا یسهقرخ |

 | هللایصرلاق )روشرا همالسلاو ةالصلا هبلعرضخ هد هطساورب یخدییسا ||

 | مماجن هللادبعن ىلع نسایا د نم ةفورعلا ةقرحلا هذه تسال هنع |
 | د نمعم اجا نیا اه سلو "هاقسو ىدحا ذنس لصولا جراخ یلقلاب هناتسد

 ْ ىلعو عما | نیاهینسبلا اهادایذلا عضولا نو مالسااوةالصلا هيلع رضا

 || نس>ییا ی هذورعم هفرخ و ن ەد( ناصةنالو ةدابز ربع نم ةروصلا كلت |

 || هدعضوم نالف هدلصوم جراخ مدسک ندسشا عماجن هللادبعن ىلع |
 ۱۳ صوم لوس دك ندنلا لری ید عءاجنا هدنرب زويا كبره |

 تروص ناو یدردیک هدر لوااکب جد لوا یدردک ین آ اکا رخ

 .ES A E EN جد یتلسارب و 9 رد هن ووا
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 قوحو مدلبا تماقا هدنا نوکحوا هج ماضتقم قیصو رابسا نفد ینآ ||
 قاط هکغا كاردا یتآ كلوقع هکیدنلوا هدهاشم بو بی رغ لاوحا

 هننراب زكن ۲ هلتعاجرب ندزولوا نیدلاناهرعیش روک ذم هدنقورب ردقوب ۱
 رازوتهش رزواو شلواعججقاربط هدا ز هد غا ارد هکرایذروک یدک |
 اهیلع *مهروبق یحقشعلا لا نیک اسم * تس * یدوفوایس و شوق ۱

 || هرحاراعم * یکی دنک هشم تبع لهارو د (هجرت ) رباعلانیب لذلا بارت :

 | كرابمو رلیذروس یرزوتو یغارعطلوا هرکصندلا * هدنلادمراسک اخروتب ||
 || ه:هلا یصر ضافلا نبا رلیدتبا اب فا رطاكنربق ےک اترایدیشاط هل رتماد ||
 || یدلبا تافو هدنشسنکیا كنياوالایذاج هدنسکنا زوتوازوبتلا كترسه |

 ° رهاظتانآر دعم ودا تانک 4 هرسسدق یربعطا سصاعمنب مها را # ۱

 | یدیاسالف او قاق وب ود وجو ناو یلکوحخیبه دمیدنایحاصهرخاف تاماقمو
 || ءالماحارفالالیلبانا (تد ) هکر دع د هحور سدق ینالیکر رداقلادع جش ۱

 ال ولط هلم مزورسسم لبلب رب ( هجرت ) بهشازاب ایلعلاو ابرط × اهحود ||
 كنا هاربارعیشو # نیهاشقآ نوحادص هدنتسوا روا زاورپ# رارلک ||

 ٩ ءادساایقوان#هرب ءالما ضاےر لاد رم ءان (تس ) ردشعد هل ویهدنس هلداقم |

 یذرکو رجا یس ر ندنرادرک اش نوکر ب # نیفارطا كچ لوا رودرلیا |!

 | × هلالزو هبت ىن ف رسم ىلع * افرمسم كر تعفنا هلئاقو (نیتی )هکیذوقوا |

 أ كنناصو ندنربس یه قارف * یط یرع فارسا رد او وازور ها 1

 ۰ لوا هدا لوغشمهک چ 0ا مول واكب ر دسد ےک کا سا مديد #3 ندنلالز 1

 اا هو ردکماقم كن سهنوب یدتا میهاربا عرش # ندنلاصو ر یب و وا ۱

 یرقیدلواس رد جا لو اربارعش یکنوح هکر رید هل وشر دیماعم كلوش ۱

 || هناذهعمیدلوا عقمهدناو ( رب ز لاح دقرقاد )یدتایدلک هرب ییددلوا |

 || زوبتلا كره یدشلواهتجر راوج ب: رق نعو یدیاراو یکم هنو جز |
 : 4 هرس سد یب رعااد 2 نب ىلع نب دع نیدلا ی حش و هدنسد دی ناس کس

 اإ قوح ندرهاط ءاهففو ابعو ردیسرودق كرلنلوا لاق هدوحو تدحو ٍ

 کا ASS ند هیف وص تعاجو نداههفو ردرلشطا نعط کا ا :



0 
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 یالحاناعضا اهیسحا مویلا# انمزا مور ترْفط هنما# ییاناتعیضدعو

 | وش# ماا یس شاواعیاض اف رد **مردق هدکنا شعوب اراکن ( هجرت )
 مدنا نب * مالحا تافضانوکو بش ارونب روک # مدتنا لصاحرالب هک دوصقم

 یدآ نوناخر هک هر ودع ٌدعلار مهار یدتا ردماعم ولواوب یدیسیآ

 | كمجول ذمارک لب كننج ین هبغرالو كران نمافوخ کت دبعام كترعو  هکردشءد
 : ندکمهج مدعا یو ءاکس نوعع> رع تا ید ۱ (كيقذبو ر کلا

 نوا ما رک كکع رک هجو هکلب مد مد ۶ | تر a جد ندوڌرود

 رداکد ماعم ے دتا | بلطنماعمو و نوا تم اکرم جد مدلیاتدابع ۱

 بودا مارا ه E سد ردلکد ےکیدتا فرە هدنلوب كن | ییرعو

 او هج ےب یدتیاو یدلیا عادو بور و مالس ابو یداوا نادنخ

 || هدعبلوا هدنجو یشاب كمربق مبنوک واو لیق یزامولوا رضا هلتعاجج |
 هکمدنشدایدلوا لوغشم هناجانمو هد هبطاحم هرکصذدنا تیکراو هک دالب

o1 هن نعد ) موراهرعاب ) هکد دربد مدمروک ن مش اما ا رلد وس  

 نودءامدنم کو د۶ هرظد كنم یدلا لاطدقو مرو) (تد ) یدتا نیسرادد

 | ردیرلمد ** مززوک ید وابریخندقلغاناقبشزور ( هججرت ) تلطیامم |
 یدشلوا هقح یورهداشکو نادنخ دعب# شجر ون یا یهناخ لک تبا نشور

 ندلاناهرز س ھن و راد دا لصاح یلدا مو رلیدرب و یدوصعم ةکمدلب

 || ندهللا ءایلوا هدنتفو یلاسقتنا كضرافلا نا هکردشءد یربعج ےھارا

 !ندهلج لواومدرلک ایصعب و مدرلکا یضب و رابدلو ارضا هک تعاجرب ۱

 ندنسهزانحكياهدم ۶ ن و یدلوا باب هک ی | هکندناز رج لوشیرب

 | زاورپ هدنرزوایسهزانج كن آ راشوق لشي ولو مدنروک هزاج قرعطع |[

 ۱۳۳ و يارا لوا عج هکمروتک ینا هسوگ قوجو یدنآ راردیا |
 : یزاهكن ایدی شلوارضاح هدنایسدقمحور لسو هيلع هللا لص كاسر

 هفداظ E ندنحو سداو مع نح را ةولص ایلواو ابدناح اوراو رد

ک بولنا اا دتا هر رمضط و ۱۰ رکصندن راک ۰
 ها را ره نو ردلیف و نا

 لد دعا وا را o یدلوا رانا یفدكنا هر باس ول مدلیقزا ۳۹

Iهدنفح ك و و یدسارلب صدا رل دل وس ر زوسر هدا لوا هو ر  

 خا 3 یدتانیسا Ga I هکر دید

 هد رخآ كاك نوح هللا ۱۶ ا بوک ل یم جو

(a 
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 مو ر <

 یا نم 4 یر شو 1 و تر

 ۱ نا نبهز 39 رب هدمد 10 ا ما #3 وداع

 ٤ مدمروک نصح“ E ا یدتا یو ا هد ساب روا

 | دمج ٭ هجرت ۶ طبه لبرج هيلع ىذلا یداسهلا دحج دڳ تب #
 1 ےس 4 هدمرح تقو یدا زا لس ارج هک 3 هس AE رع

 ٤ هدئساجحآ وربع هک ردشعد هرس یا عت هلا سدق یر مهار ندلاناهر

 هک ۳ م درلب وس یزوس دادتلا هر ان و هدننک هلهدنک و مدا هدتحایس :

 یوهن لف هک تیب  یدوقوا ییہ وب بوک یک فطاخ قرب هسهرب |
 هدلوب نیسرعیا نیلیصحانف * ینافندلوا لدوجونس نیساکدقغاع کب || | < هدر ۶ اوروہ تقال ام شو« بت نگر |

 1 مدنوطینآ بواوعع هک د را رد یک سةن لوا هکمدلس #3 یناج ندمر و

 || ندلاقرشمسادنرف سفنو یدتا نت ندنف اکس شفنوب مدشاو ۱

 ۱ لوا ندوب مدتا رد هدنق لوا یدعس رکا ردندنساقنا كضراةلا یا ۱

 E ٤ لوا ایلاحو رولک ندنناح رس هم یدعتو مدردیشلا ندزاع> قیسش

 لوارضاح هدنتفو لاس اتل ردشعلوا ما وو ضراقلانا ۱

 ۱ هحوتم هنف طرصم بولد هل و 0 نا یدعس و یزاغ دی او

 ا نوم یقرشم حشو مدشرا ۳3 ا رد بقع كنو 1

 | مالسلاتلعو یدتا هناکرب و هلللقجرو كيلع مالسلا مدت "یدبا شلوا

E ا تل و رولو مهار با
 ندذس ه رز یر 1 تكنسلاعت ایہ 

 3 | نس

او هراس یح ترهج تراشد ون هکمرولس یدیساب مدتا :
 أ ۳ ن ادم ا

 2? مگ وک مبا 3 نهج AT هکمرلبد اما ردشلوا یراح هن رزوا كنابز :

 نکلو ) هکندیهاربا ماقم رس اکب و ردیهارا مدآ مب ارز هلوب نانشب طا |

 : لاعت ی دخ یدتاردرا و بصاردشعد ) یل ی

 زسدالف دلو ارضاح نسو راهلوارمطاح تعاجر ندهللا ءایلوا هدننفو

 اکانوح یدلوا لک 6۱ تشع امد روکا هرکصا دنا نیسرولوا ندرلنا |8

Gi 11 یدنوط رول تخلوا ریغتم ینرو یداُساب هناا ےظعو 5 یدتایدلبار  

 : ۳ زن HCE ایزو ۱ 7 4

  : 7 1 SEO Aا `
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 : سان اعم كوب و دیر زا ییهدیصق و هکر دکر ک هب هيد وص هکن دریداب و

 || كرتون ویتشا-طا لصوو قوشو تبحو كواس یراعم هک ہدنئاو د لوش |

 18 هد هدو ص اشم د دیعیع> مولع تاحال طصا جد ردلعش# ینیرع

 ۰ ۳ e تان و e لج لواو ردقورعم ۱

 ) هجر 7 i 4, % 0 نم كنيلق سفن ع ۱

 هنو #٭ ءاجرقانرود هعرحرب ید وص ەك اخوا # فلت یداواهداوهمرگ*هام 1

 نا قع! عطا حج سد یدلوا عقاو شش ىقەدر یکندشردورک ضع! یف نود ا

 را رتسا هس مد رصد هک هت واتیدوقواهدیصقر .اکایخد مان شیدا

 | ¥ جرفاپ سلادعب شیلا لوق*هنقولالها نکا ملاباله (مظن)یدلبا |

 | روم هلاءایلوارب اک او خو,2مظاعا یسلح كنهشورلیدتادجاوت ۱

 ظذ ؛دیصق یقخكسلحتو یدبارجآ زوس ندمولع عاوناو یدبا رو
 هيم ناسا دن رزوا كن میش ترض > و یدیارولو اهن رزوا تیر ندکو لسلا

 | باصصارکمیدا جوک هک ا ممف ینآ هکیدروی رانعمیدلوززوسبیعع
 | .دتبلوا هکیدا رد یمادنرا هکیدرولواهاکوویدباردارهف هسوک نالوا ندقود

 یدیارلب وسلرعیةد ندیکاوا نعم كربب رغرب وردشلوارهاط جد عمر اک:

 || دیعسحش هکر دشعد نیدلا ست هن و هبلا حرش اک نیلنا مهف

 | یدیا سعا فرص هن رزوا یییدروب تك ترضح ین مان یناعرف
 || لواو هل رعاسنائو یدلنا حرشمللا یسراف ینآ الوایدنا ردا ملعت اک او

 ۲ هلا سدقییفاب اما ردندنناک رب یساقنا كنندلا ردصعیش رمش هل

 هدنفصو كن ارم تب ضراغلا نیایش یدد كګ وک هتیدتا هرس یاعا

 ۱۱ مد رد #ما دمیلایخ نار خو تسمكيلو 3۶ رمورح هج رک اندک لعل بارم

 | هددیاح صعب یدرورمسندلاباهشمیشهک ردروهشم یدتا یف اما

 ساقلا كمر ووبقواهنس ضب ندنانیدلا اه رعیشیدلکاک ا ض جرافلا

 ۱ حس سد # جوع نم كيفامیلع منت رکذ ۴# دف كيلعامملخافهراشملا

 ےھ> اورا یلاعت هللا سدق تقو حویشنالوآریصاس هدنناب و نیدلا ناهش

 هکر بدید رلندراقیخن راک دیک والا رمعاحهدناو م ج س

 1 یدلوا رداص ریصعترپ ندضراقلا ناش هد نق ورب یدعیح هفرخ ی

 | هکیدلوابی رق یدشود هضبق میظعر ورابدتهذخاوماکا هل اریصقت لوا



 ردرل لو | دیهش نا راذ وب راردبا نارعط و ناريس هدماعم یراکدلبد

 رلشوف لشد هلا یراحورو یرادسح یسهلج كن رز دیهش تک اما |

 لجرا اذهو رضخ ربط قوج ىف مهحاوراو مهداسحا مماکف ةا
 ندانج ردهدنجمارشوق لشي یرحور كرادیمشقسردب عل( راد مهتم

 وو تلزر ندش مدیا ندرانآ دن رعاب ر دقاد رلتا یشکوو ردهدنحا

 رارروا یی کر هدررازاب یدو رلیدلبا حرط ندنجا كرلا ید یدلک ذ

 أ قراعمنويع ردراو یاد كضراف ناو رردنآبدآت یرتواندتكزلواو ۱

 زویدب هکر د هسات ف ىر ندندباصف *هلجو لس نیاطل نوتفو |

 سمت با اس یخ تست سر

3 

 اقا ترش نا هه

TOO AS 

 ٤ ۵ :ساراالع و الّصف یرمعكرانا دا و ه دلم کا a e هدا ز 3 ید 2 ىلا :

 5 یاوحا دولسو مس ماع هد هد. لوا ها لعو 5 روهُسم

 یاس ۳ ند دینیع یراعمو ند هب د مولع قیافح ۵ یکصندقدناوا

 ّ زا هللا حور ندنرلذود تكحاشم ناعمح راک اوایلوا نالماک و ندنفوذ و

 هکر دیش وس هد يظن قدا رو ٰیلاف س ک كنا ردشطت ۱ ۳0 ےھحاورا

 E ن ادھر لضخ ا سسیعچد هر هس کوب

 هدف د فطا لک نع رش + ردلک د رمسیم قلو ایرو دق م را عوئرکا دکلب

 نکلونرم#بنع ءءافط) | نکلو رک # رها نس> هنعیی-ملک ف * فسا

 ۶ 5 ی هاو ك ۳

 ییهنات "هدیصدنو> هکر دسهروس هرس اعا هلا سدق مر" #رهاوجتویغلا

 |امرعا )هکر لورو مدروک هدوخ وایلسو هيلع یلاعن هللا یلص ال وسر مد د مات

 ےاوااکا هرلا لوسراب )مدا كدوقدآ ه هک هدیصق رعا عل ( لر ذیصق نیم ۱

 یدتیا فو هی لع هللا یلص هللا لوسوسد مدرب و دا ( نانخا ما اورو ناثطا

 یدیدرب و 9۳ أ ےظد و هکلب ۷ قوب ق ) كولساا ع ۳۹ 7 ِ

 هر "دجرانایحا 9 زر هوس عات هع د ا

 یدیا رولوا باغ ندساوح هدا بز ید نوک نوا ا هتفهرب ید روش ر 3
 هنا حش یت قح هکلوا لا اقروا تإ زوتوا ىدردياالمایدرولکه ودنک نوک

 يدنا تار هرکصت دنا ینا شعا حد ۵ را تدیعلوا کا یلاعتو

 هللا هجر یا نیدلا سکس حس لو ةيصدما نوع جد تلاحر ی رک ۱
 یدباتقوخویشلا عشر دن دن اصصاهرمس ساق كن ونق ندل اردص ر جی هک 1 ۱ 3



--€ ٩ ۱ 

 ۱ ۱ بت معریغ لواو ردندهلءابلوا رب لوا هکمدلیب ردشهثرا یقو كکتق :

 0  تورولوا هنکو ا ردلامرتسو لاوحا سیل راهطا یدا رم كنا ندتسدآ

 ۰ زمو هارو قیفر ج رداکد یگ” وہ چو هدنف هکمهدنقی یدیسانمدت |

 ۱ مدروک ی دکممدلیا رظن رد هدککوا هکعهدشا یدتنابودنا تراشا هللا ۱

 | اکا اتیدلوا باند رظنپ هک مد)وا هج وتم هر هکم بوب وق یر لواس

زایرب رب یراا كن او یدلجآاکب یراویقح# ومدراو 1
 1 تهی دلکهروهطج د

 مدلوا ۳ هدیداو رب هک د اکا مدا ردا تحایس هدنرااطو هدنرلبداو

۱ 

 | هدف رش 3 E شب و یدبا لوب كلتو E ندیداولواو
SRD TESS KERR IRDDIENENILS 

 ۰ E د درب د نوک وح مس . رزوا ٩۶ یدروا اوا ش ۹ ادلوب

 ] یدک هنن رزواكنوب لب شب نواو مدع: 61٠ رک ره او تب نھ ( فک را أ

 ةرهاسقلا ىلا لاعت ر عا )هکیدشرا هعالوف یزاوآ كلام میش لوا هاکات |ا
 1 کا لر ام لی یا لوا رمصاح همافو لک هرم ےم رگ یا یعل ا

 3 الس مدر و مالساکا ی شاو اات يەت وف نعل ردرمهنع هکمدروک مدراو

۱ 
 یدتاو ود ها منفکو رھ هلکنوت هکندرپ و راشد حاقرب اکب و یدلآ
٤ 

 وق قوات هدىضوم نالف هدهفارق نالفورپ و رتیدرپ هنب رللاج كوبا |
ETS SERA RAEN رظتنم یدتاوردهدءضوم لوا یربق كضرافلا نا حش یدع هکر ردو 

 كنیلامتخ > هدعد یف ی زامهلکناو ها هغاشا هسع کر ندغاط هکلو 1

 یتنولانومدا لج 8 كل ایدلدا تافو لوا نوح لوا رظانم دن مآ

 هلع رس یک شوقز با هغاشا یشکر ندغاط هکعدروک مدوقهدرب یکیدىد لوا

 هکدا صخش رب لوا هکمدلب هنروک مدمروک ینفیدنوقوطهرب یغاناو
 هنس هسکأو یدبارار دبا قلهرحش-# هلکنا قلخو یدا رزک هداس هدرارازاپ |

 | میزاوورلبا ۸هلبق نیزاغ هکاک وریا رع یا یدتبا سپ یدبارارروا ییس |
 || ندزامنوج ررولیف زام هلمرب راش وق قآو لشهدنساتروا لوک هلرب هکمدروک |
 هعاش | ن دن ا راشىد لوا سوف هما یظع لسلر مدروک قدلوا خراف :

 رات راشو راس بودو یتوبات لوا یدنوقهدنناب تلا کتوباتو یدتنا
 ندلاح لوا نرایدلوا بتا ندزمب رظناترلیدچوا كلردیا میبسن یب
 .فوج ینءادهشلا حاورانا )هکیک د شا رعابیدت | هسوک لوا مذتبا 0
 | ءادهش اماو فویسلا هادهش مه تعاش ثیح هنج | نم حرم رضخربط

 5 كف
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 1 کا یرظن لهشنوحیدراو هنک وا كش نوناوا ندوخح وا كرههردو |

 | نامه سب ردشمالاق تمدخ یربغ ندنا هکیعدءد اکس یدتا یدقوط |
 | زویتلا كتر یدلوارقم هنن رزوا یمدخ هن بودیا رافغتسا ندهش |

 | + هرسیلاعت هللا سدق فب رط نب قصاوبا ل یذتا تافو هدنسکیانوا |
 ٤ هدناحوتف هرس یلاعت هللاس ٍرق ردندنخناشم كنب رعاا نا نیداا ی حس

 | هک رر دا تیاکح ندناو ردند راولواهداب ز لوا كم اثمهکمدروک ن ردا |

 ۰ ,ویرلیدتا ردندهالاءایلوا یس هلج رارلکا ین رلنوشیدتا ٤

 | .دقح ےب هکر دلواا ردلکد جراخندلاح یکیا رلنا ار زیدتا قس ایا ا |

 هلو دم هک هلی وشرکا رارلب وسیرمغكناابو رار وس تالءاورمخ
 هسک < یا 13 رک آر اتفص ی ودنک الا رملتعص دقت یا

 یدزاتعص هلکن آ اس ,یدیس یعلتص هل.هصلواو یدیسالوا لح هتعصلوا

 هيل ب وس ارب هدمعح م د هلی وش 1 ک او ردندایلوا ه دان ن مب صخخ*لوا سد

 ۱ ملطمیآ هلا مب و هنیا دخ هک رذسحاص تشک و تسارق هسک ءک لوا

 : یوم ا ضرافلا نیا ردند-هالا ءایلواخد هسعک لوا ی د رد اک

 دعس نب وردرگ یدآ ردصخح وا ا 1 ه رسم یاعتهللا سد یرصلا |

 دعلح یسهعض رھ لسو هیلع یاد هللا ی ص هالا لوسر هکر دن دنسهلس
 | ین

 ٤ ر ےم ءا ع یسانا یدا دتل او دلولا یرصم و لصالا یوج زدیس هل بو

 تحایسیدتنا مانا هک ردشءد د ندلا لاک یدیس یلغوا یدیاندن راک ا

 هدرابداو نالوا هدش رق مصمو مدتسلا تزاحا ندمانا هدنلوا مد رو

 كسکاقثرارکر هدنوک نوحاكعا تماعرهش رطاخكماناو مدرزک هدراغاطو

 هدنقیق>قب رطلولسو هدنحایسودب رگیدلباتافو مانانوجمدرولک هئن | _
 یدلوا ج .IN جھ اکبنده رطوناما مدلوا هنن رزوا تکرح هیلکلاب |

 :هسردم مرک دن رب ندنزل هسردمرصم ةکمدنسدا نوک هکک دهنامز لواات

 هرزوا عورشم هحوامارولآ 7 تسدنآ که روک,یدناواو لاقت ریو هدنسون

 یدر وح" هنشاپ هرکص یذوب ی رافابا هرکص یدوبن رللوق لوالکد ||"
 هم السا. د هتسنچف راکت او ردا ۶ میتب ها مکوک ید وب نیزوب زکضا ۱

 یخدخ رزوا عرش برت بوت وه دنګ ایسا یه عف كران سم مدد سوق دسردم

 زا كنس زالوا حد هدرصفاکسز ۽ یایدتنا بۇقا اکر لوا نادا

 4 < هو ۱ لا حس و هکسو e رور : ۱ ۱
8" 
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 €K دیو رقم
 || هکعدروک مدلوا رطاخدئسکش هدابزومالا یعادرب هکعدراو یخدنب یدنا |

 ۱ بورودلوطیعادرپ ومدحابولا ندوصلوا شهمود هنسهک رب وصولتطرپ |[
 | لوامدلیا تیاکح هرانا ییهصق رلیدحمندوصلوامدروتک هنک و ا كنارا ۱

 | ندیهلا تانآهیضق لوا هکم دلیب نب رثا هنری دلو وص هنرالاوص ےک اتلیدراوهرپ
 ۱ نلبع نسل وا ۶ یدتاتافوهدنز وعطناسعطز وسو كره شعآ تبار

 : د نج را تاماقعودنلب لا وح اک هرمس س دق عاص | نباب فورعلا یدیعصل ارج /

 ییمانا زدتلوا رهاط تاداع قراوخدب و امارک قوحندنا ید یحاص 3

 ١ یتدزاو نسخ هيو ص كلا لوا ىجا ول ید یلیغوا هکیدرد یدیا انوي ۱

 | ساوندلیققلیجا وب ویدا رولکرغآ هنساتا یکیدتبا تبغر هن رله رطو
 | دقو شما ویی رل هماجلرلهد ممیدروک بواک یسانا نوکر بیدار دیا |
 | یدیاراوكنررپهدنرب رهویداراوراراغطقوجهدناکدویدلنابضع شمع |

 و ید وو هن :ےا راغطرب بول آ یر هماج عج یدروک ینب ڪڪ ا نوح

 كرلمد مو لدتا یک د روک یدتا تولواهداب ز 1 ید یبطغ كا

 ۱ لدتا كنررب نس هلج نسو یدیشعسیا كرر: یر, رهلدلا مداض یی را هماح

 رد ره یدراعیح ندروغوا رد نیس هلج ںوقوص هراغط یا نسخاوا :

 یسانا نوح شلوا منو ییدتسدا یحاص هعاح
 نارمج یدروک لاحو

 : رو دعم ندتعنص قایحا و و یدوف هنکو لس هیفوصقل رطیناویدلاق

 ۲ حول یتدا كنسد رب ندد رح همادام هکبدنالوا یداع كناو یدئوط |[

 | صخخخرب نوکر بید ریو لوب هننیجگ ولتداهسیدیسهروک هدظوفح |
 ید تاو یدک | هنکو ا نیشاب تعاسرحش یدتابلط تبعگندنا |

 ۱ مارب را صع لوا نیسهرتسوک مایقاکا رک ردشملاق تمدح ج هد رغ اراب 3

 1 نعل الح هتسد رب اونوکر ه یدشا حج یدید ردق وب هراحو یدلبا

 ندکد تی مدخ وب تدعرب ید صح“ لوا روتک یشماق رص > نیغ رب |[
 ! یدقارب ندنلا یدرګ شماق هلکنا رک هنس لوا یدلیا تجنزیلا هردص |

 | شلوا عاق تماسیق هکیدروک هدهصقاو هدهکوب یدلبالرت یتتبحص ارقفو
a WE 2 3 2 - ۶ [° :1  

 1 را رسود دن | یسیصع) 9 را هلتم الاس یسسضوءب رک ند طار ےیل الخو

 هکندرو کک هاک ان یدلاق ریه نویلو هشداناک | هکیدتا بلط هثسارم

 روا ڪڪ ندر روا: ش هوا فساد رد نكت لە ہا یشاماقر بصح لوا

 قراقروقیدل وب تاج نوفیح خروس "| هلکنا ید ا ۲ هی رز 6ن زودنک

E 



 یدقیچ ند دج“ نوح حش هزکصندنا یک ینیدلوا نشوز یک زا
 ؟ وا ردو ناباس ونیمز مدروک مدراوراو رهبعع راددتااکبتعاجلوا

 هنوی>براد هکیذرید یدرانا هکعدارهو رواب رو ردهدنتلا ابا كارو
 ۱ رابدنا هد زاغ حاص زونهرازاسم كدشرباهزارح هدنگ انامز زار وتایح

 نداد هدنرب ناسکش زویسب كنرعه یدیا نکاس هدنارح هویح حشو

 اناک اا ولا وبا حش هک هرس یلاعت هللا سدقربک اج جش ے٭ كلذ هیج دیک
 روضح فیاک اک او ردشم ردنوک اکا هلی ی لا حبه یلعحیش یتسهیفاط بودیا ||

 ندا قح ن هکر دشعدو ردشعد نوسشاوب بواك نعد ردشعيا ||

 یدلشغاباکب ییا یلاعتیادخ هیلبا ندمراد برم ۶هلج مب یرک اج هکمدلید |

 ندرایدروک یار هذرب تالوکر ب ندنرلار ع قارع هدلصارک اج شو

 هدیکن دانند هدنناسفط زویشب كلر کھو یداوا نطوتم هدارماسیدبا

 هرس ق قا دهاش نم ) هکر دشعد لوا ردهدنا ید یرق یدلوا هدنا |
 لاوحا هتسلنا هدهاشم يح هدنرس هسک ربیع ( هلق نع نوکلا طوس

 نوک هک ردا تداکح یرب ندناکصاو ردیک ر شود ندنلکوک كانوک |

 یدشانودا نراشآ ھن رب یدرگندنوک وا كاال رس یر و ر مدیا هلکت

 یدل وس نرلتالع نعل هل وش هب وعاز و تکرار رد هلماح هرعب ول

 راهش ندنا نالفنالفو ردرمسلوارذنهز و ردکر ک هسغوط نوک ناللفو

 رد هلءاح هو وعاز وب یادرب وبیدتنایویللاتراشآیخد در هرعد ر ووادک

 رجابلکر و ردکر کر ا هس ندنانالف نالفو ردکر که سغوطهذنقو نالقو

 هه وازرجابلکر و یدلواهل واهسلدد هر ه حب لاو ردراو ی دصدندنا

 نیدجتهلا دبعوبا حش۴ یدنیک بوروتوک یتسهراب رب كنوغازو لوابواک
 الدونیف راس ماها ٭ هرس یاعت هللا سدق یعتاهلا برعل | ها |

 لوا یدیا هرهاسلا تامارکلاو ةرخافلا لاوحالا تحاص ن

 ید ) كرها بقاوع ىلع ماطاو كرسنع قطف نم ماعلا ) هکر دشعد
 هلوا د هک ها فاوعو هيل وس د کن من كلف هکر دلوا ۽ 1(

 مدم هل وب وص هدر رب ج را نر مدا هداشم نوکرب هک دشعد هنو

 3 7 و هریک نونا ۳ هاکنا | هکیدغ وب د هلع و

 ۳ i ا یود > وص رادعمرب هعاد رب وش



 چ ۳

 E اهرمسا تاب فکور ما 7 ندد یوهل را ی وب
 قلطف هبلعنون :عوهالو# ةحار لا لاتو لوتعموه الو 34 ییوموهو هنود

 رولبق * ناربح لد هلک رکذ بواوا اناج رادجک هسرارق هک هجرت
 رالب ندتسوا ربا بوروط #٭ ناغفا یک ین ندرکح بولا اد ھات

 ۶ نالا ورح اع زا ود یراتفرک نو نوص# هلجرسهدق دل وا صالخ

 یدنشا ندلاوق ییاسا ون ید تا رلیضعب و ٭ ناح یا بشژور رردلا

 كنيلوالایداجهدنرکس شع زویشب كر ۵ یذتیک ندایند هن رزرا كناو |

 ساد ن هوی>ح ¢ نع یلاعت هللا یصر هدننوک هنشحب دن نا رکاب

 | لاوحاو هقداصسافناو هقراخ تامارک د هرس تر ۳ سد ینارطا
 لوا ویدا یسا هیعاس قاسم و هبلاع ناماعم و هرغاب راواوهرخاق

 مرولیب یک ترد هک ردشعد ییرف نسطاوا میش هک ر درب ك تفزو ۱

 رک فورم راردا مادرید هک هل وش رارددافرصت هدن زربق هکندخاشم
 یلاست هللا سدق ینارح هوبح مش و یک ليقع مش و رداقلا دوش و

 دنه یاب رد نوج مدن هان رد ندنع هک ردشعد یرب نداص مهرارسا |

 یدنص یکو یدلو ۱ 92 و یدعرح ل 3 (یاا- 2 مدغرا سا روا |

 مجد مد رک قوجیدقاربهبهرب زج رب نب جوم مدلاقهدنرزوا یسراپ هت ترا ا
 ا دا او لر سم رده اک ان یدناراو ھا رحقوحمدمرو ےگ

— maga 

ESE BEKES 0م ویدرایدروص یلاسو رابدلا یمالسمدربو مالس یدیا راثمروتوا یک | 
 ۱۳۱۰۷ 00 و ووافق ةو

 ماشخا نوح مدلیا هدها شم میظع سا ندنرالابقا لاک و ندنراهج وت ٠

 | مالسهرانارلیدروکی ورلبا تعاچج لوا یدرب ورې فرح هویج حک یدشرپ 1
 هدزاغ كد هر ع ولط راب دلیق هلتعاجح یزاغ وسد یدک ورلداویدرب و ۲

 RCP STITT عده

 ۶ دک 5 ا ۰ 8 ۳

 ڻي اتلان يبح 9 یدت اهدنرخ او ی دل شب هناجانعهویح ج مد متن اورلددروط

5 
 1 نیحانلازر >أب وند رفتلا ساناا و ۹ ندیاعلا نبع ةرقاب و نیوراعلا روریسان و

 دا تسدا ن هاز و نیم دناا بولق هی jE = BE ا و نیم طعم 1ا رهطات و 8

 e “3 و کسا ) نیعشا شنا هه کک ۵. ءلعو ¿ن نیم کا

 1 یدردنوا كيآ یدلوا نور ناکلوا هک هلن و یدلشاب هغلوار ها را ونا 2

O TE O E e ESET 

 ( هک )
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 یکشان یلعا هکندلک زاوا 7 دٌعالوق م دکح كح هکتا د یکشاب یدسا مرظ

 ندفراک یدنک مدروک ه دنر ندنرلهرب رج طير 2 یعدنکر مدر دلاق 0۲ ۱ ی

 تور ومالساک | مدروک ی یشک لوا اکا هج ا مدل وانارمح

 عهد وام دتناتوط مسرید هر هاکس کا ودناک مدلب وس ی هصدو

 : | اادوىروسەدنزوب رقیب وقاط همزاغ ون ی هقر >یدشا

 أ هت . زاعوب ىس ەر < سد Aa تینا ضاّرععا هر الات ق> ولت <

 : لناسآهکوقن 1 یلبعیا هکیدک ز اوآ رب ندفناه ورود ینا هکمدلیدمدرو

 د هتیح ندا لاعد یادخورشدلوا ناب رکو رلیدتاقلت راز نوعکنآیر اکلم

 1 كعاطیعدش ک دلک هعدنکن وحمدلوادوهب مدتسلایزاوآ لوانوجیدلوا

 : ها هک هدتقو ره و مدلی یمیداک نودیک دخت هبلاو مدل وب هدنوک وا

 9 هدنفو وب یدا رازاب وزا "رسک نره بولا یدغاک هوا بکر کا

 ِ ندنایدلوا تا هدر دم تدم و یدزاب وزا 9 نوا نوا

 | نوجامب جشیایدتاو ندنزوب ناع*| یدروتک ورک یدغاک هرکص
 هننوردشلزادغاک و ت دنز رفیایدتا یدابا رظا هدعاک لوانوحزاناعدرب

 توروتوا هدر 5 وراد دتیکه بارک هو کیان دشاکا كنانوک ر یدرب 9

 || لدجا دیس هدنګا تدم وب اک هکیدروص ندنرب یسدرپ رایدلبا تیاکح

 مدیسیایدتا هل د كرب د هنره نس یدتا ر دش لوا لصاح4ت ند ت مز الم

 | یس ر وهلوا لزا ندناعمآ تعاسنیبهیسهمان مادازآ ندخز ود هکمرلند
NR EEO9  

 ْ قوا ا ی | دیمراپدمووک
 1 ندهد نوح یدتا هد هرادخ یدلیا ظداک ادجا لس نوح ریدر و

 | اندلانرانلانم یاحعا قتعینارایذلا هللدا) یدتاویدردلاقنیشاب
 هداسند نغادازآ ندع 4ج كعاعصا هک ههالا لوشدج ییعی# ةرخ الالیق

 را تردق یدتا ردقآ قروو یدیس یا رلبدتا یدتسوک لواندنرخآ کر

 نک E ان يارو 011دا
 یلقماه ليل نج اذا تس 6 ردندنراراعشا لوا یدیار د رار ارعش فیطا هنن

 + یسالاو هام ناهقوفو * قّوطاا ماجا حاناکحونا # کرک دن
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 كمطاک یوم ماما دچا دیس ترصحو ناطیشلانم هللاذ وە رداکد ۰

 ۱ : دیس یبهقرخ دجادیس ترضح هک ردوب لیصفت روشی ربا هبیلبش 1

 ۱ 2 جد لوا ندا لضفلاوا ۳ جد لوا ید ن راق يع 1

apron OPIOIDS۳تا وا  

RES 
 یحاما راتارب یدرواهشد كني رب و یدلواناو روع*ج نیرمشرب یدروا
 اا زو نرش زاتارب ییاعت هلل ان ذاب نوکر راتبایا یدتیا هجاغا لوا ید

 ندجادیس و یدنا یرگبلوا كزرات | نالواهدایندو شرت رانا نوکر و
 دینس لاوحإو هيلع تاماقم هک هرس یلاعت هللاسدق یعافراا نسلایا

 نوجا كلاو یدلیفر اهطا عت قراوخقوج یلاعتقح هدنلاكنا یدایسا
 ناو یدلوا رهاظ قوحرهنسذ بام ندناو یذلبا بیلقت یا ئا

 هلن الب و کز دوآ یسصعب ید اراو ئ درو ی دنګ اكن ایا

 نرالا كناعكاو ندرلنالوا قورعم كاهش رانو و راردنا دیع الم

RETESTED 

 یخ حومه ا

 ۱ ید لوا ندب راب دور ییعوبا ج جد لوا جان 7 8 مالغ لیعوبا

 تروحو مهر سس اعد هللا سد ندیلش ید لوا ندیمکا لبع حس

 أ ردن دلع نسطا وبا حاطب کیدا نڪا هدهد ع مادجا ليس

 || یشادنرف رد دیس ترضخ لع نسا واو ردند زانم آری ندا

 0 كا مدسمروتوا E بوم 3 یتولح كنانوکرب هکر دشعد رد وا

 هدنوک وا هکهدروک مدتنار ظد نو> م E 51 زا كل هسک,

 را هلرر ييعاس راو عرود بوم روک ینا نک ره هک رروتوا
2 

 ا توقیحند هنزورنالو هدنرا وند قولخ لش صع لوا سی رای دشلب وس
 ےک صح“ وہ بوراوهنوک و اكس سدیدتب ؟نوگنداوه یک فطاخقوب

 | لوا یدتا مدروک مدتا A E بس یدتا مدروصو د یدیا

 | ددر كندعب رالاج رر داظفح هلکنآ یطیحرص لاعتقح هکرد هکر
 یدیس مدنا ناب یسدنکاها ردشلوا روع#* هکر دنوکحوا یدتنا

 || ردهتم هدنرب ندنراهرب رج طيح رع هسک لوا یدشا ردنببس هنغلروصع*
 کشاک اک دک ندنرطاخ یدغاب رومعب زدنوکو فک نوکجواهدرلوا
 هلتیس صضاعاوب یدتا راغعتسا هرکصت دنا یدیعاب هرر رو رومغل وب

 یدتا یکدردلیب یتغا روع#اکا یدیسان مدتنان سپ ردشلوا روع

 | مد نیسبم رب|یدا مودا مالعا نب كسرروبرکامدتب|مدلبامرشقوب

 ( ملا )
4 



 لاو 0 ماقمكلا یدرب و هدابز هکلوا لدتا ضزفراز
 رولوا ل ادا مرجال رواوا هداز یبسد هرعق تكناسد ردهداژ ندنر وژآ 9

 اكعد هالا هلال هرك كس .ش هکردراو یدوروهانععوب كن وب ثیدح ٩

 3 4 13 دنا كلا زردبا هی کوک لااا هک ۲ ن

 نکلو او مدنا ش شعدهرک كب 8 و او قلام ا

 رپظاےہدنرزوا ماعطر هلڪا ج رنو ۴ ربات مدناش هه | نيت ادا کن هس :

 هک هدتقو لواو یدیار .rE الغواینک بحاصر . هلتعاج لواو ۱

 نسسراعا نوڪر یدتا یدلغا هاکان هس هکندنوص ا نا ق :

 ےش مر روک داذع هدنح كاف اناو مرءدیاهدهاش» یمهج هدشنایدتا

 هرک كلب شع هکنس زولس نسا دنوادخ هکمدتا ندعطاب یدتا مس اونا

 ندندوا مهج ی هاا كنضالغوا و ۳1 مر رود بولد اال! لاال هک ]
۳ 
 مس ۱ ہدعطا یو ی نوح یدتا ج مدلدانیبعت نوهنوا رس ۱ 3

 8 4 گدروک یا یدحا یدرتسوک متضاشب و یدلو ؟یجعالغوا,لوا | ۱
 تعاج لوا یدل وا لوغشه ۵ هک ماعط اعط سد هدد |یتخل و ص.الخت ندنوا

 تاغح المغٍءالوا یداتسا E TE هداب و ردا عس راو ارهیشهلبا |

 ام دماحایس ضد هکر دشعد نت زاوناعشهنن ى
 یدا ر هجکه دع رد مب : یدرواک سو هر یدرودد را ڪک هک نوج مدردک |

 (سودقابسو دعا )دد هحاص دگعدن دایر ادا تاک ال میو

 و ناه-و)یدرۋاەن رب ربن راتاتف یدلوا حابص وج ید |

 ٭ ہرسیلاعت هلا سدق یراکھلا مث یاشلارف هاش یدع # یو |
 -هدان زقلخ هننا كنا زیا تک هل | ساید داج محبت و لبا یھ لیع حب

 تولوا عطقت« ندعلخ ردندنعباوت لصوم هک ہد 4 راکه لبج راسدلوا "متک

 رلدلوا دعنعفو د رحاکا هلج ید راب اد لواو یدتا اهب وازرپ هد |

 تارا ع هدرابد لوا یربقو ىج ها هدنسد د يللا زویْشب كن مه |

 هکر د روکذ م هدیعفابماما خم راترد رهاظیتانآو تامارک تلاو رفت کر |

 یسدیعاد قلوا عطعنم ندع الخمدنر كرا رخ ةنسل رب كن زاد حك لا |

 ندعلخ هدا رگ و هکمرا.د دهن تیا یدتا هریدع حس لوا یدضود

aهحرول وا توقأکد و مدیا هکیدنالوا وصر هدول هکیدنالوا هن نوا م طعنه ۱  

 هد د كش رب یدباراو شاط ےظع یکیاهدرب لّوا یدتلاق چ یدیلوا هتسا ۱۹



 ۰ [| راتواورلجانا لواو نیسهراو یرک هعضوم لوا هکر دلوا یعالع كت وت

 ۲ اکایاویدلک یش هنب بودیارکش دج هبلاعت قح یدمسلا تالک

  1 e Pzو ۳ ۳

 1 تو یرلکدرب و ربخ و ید نعفانوراضرب ندنرللاح کس راجا ردلاعد ىح

 | ردنعا ناموا قس لاسعت قح یدتنا جس ةبوتلا دساب مدتنا نب س

  قدص مد عار مدعا تلالدهبیاعت قح یتس نب هنرکو ردشمانصو

Nو  

 ۰ ۱ ج ھن درلتآیدر او بونودیرک هعضوم لوا هقلا دبع ون از دی وسزوسهلکتس

 أ نوکیا كعد . لو هل كراتخا یذلا هیدحا ) ) ید ارس ی یداب وس

 ی راجا نومایسیدنک ینس هک ہلا لوشدج یتعد ( ناوكالا نم كلثم

 | كره یرلنافوید# آبوروتک هنوکرب ندناوکآ تالثم كتسیسو یدلبا
 ۱ هکر دشعد تاموتف بحاص هن هرس یلاعت هللا سدقردهدنسنلا زوتوا زویشب

 | زع ردوخا دلبد رب مدرروتوا هد هیلیشا هدناب كابلاوبا ضش نوکر
 ۱ 45 دص لوا عمر ندتعاج زودنا ه5 رص es هکیدلدد

 ردیلوا كعا هرگنال وا یارف نعل هروب رقا ییهقدص یدتا هن هتساآ كعا

 ا یتییدیدهنایا لصتم هنمالک كتاف لوایروف نامش سابعلا واح
 3 | ندوغوص یرغب عب د یا س ٫ ردیلوا يء ا هفدص هزلئالوا بب رق ههللا

 ۱۱ هل وشی>ح مدتسلا ندللا الا مدعسلا یزوس لوا ن هدتلاح لوا هتلاو

 هوا نهکندتمج لوشیدلوا لزان هل و در هیضقلوا کد لاخ

 ۴ زانالواضاح هدناویدلبا بارشا لب وان یلقومدلوا قم هکلناناب

 . له ینیراتمعت كاملا هک ردلکد قبل سنرایدلس هل وا و

 1 4 2 ىد لوا قلخ نوجا رانارلتعت لواو هب هيك یربغ ندهلل
 . | ددرلنانالوادوصتم نيمه ندزاتمعن سب رارب هلیمکح تیعبت یراتت لوا
 ۳ وبا < هرس یلاصت هللا سدق قتلام لا فیفکلاعس رلاوبا #
 ۱ | یشک ی کیا رکا الثم یدتا هنباحصا نوکر ردندنردن مع كفن رعلا

 1 RA راندر یسرب ندرلنا هساوا یراند روا کن هو

 یراند رب و هسادا هقدص یراند زوفط ید یسرب هسلعاص یراند

 .یراشد ّروط هک هسوک لوا اید اردک واق یسیغق كرنا ه.اقاص

 لوا ,هکندبس لوارلیدتا رد ضاق لوا نوڪ یدتنا حش رلبا هقدص

 ییحوركت هللسامارد وخ نککیدد ىدا چ ردشعا قدصد د ر هداب ز

 نیسکیا رب هکر دلوا یدتاردت هلتسم ح ور رلیدتایدلافروتییم ریس زکی دل

E 

 کک سس حبس و چ
۹ 

 (هدلام)



E 17 71۱ ارد نتذموبا مش 0 هار ظذ هست ول كسا  

 : ,ESS E د کنار دیک هکر 1

 ! هدیک حش نوجراوتعاجرب شلو ا رسا ندرلزالسم را هکندروکراددتلبا ۱

 أ ا یک هسیارایدتادمجر دقنر هزهدیک هکر لیدح نکل رارفاک یدلمارارف 5

 ٠ كع رو هی ک هکیدلک نیس هرانآ یدرسا رال یو هک دوحوا یدشرد ۱
 | ردلبیس نادار دتوط یدمش و الاغ راد تا وی رب رب زد و

 1 بوعیحندیک مک انرلیدرپ و تزاما ههشرایدید هلواندن طا تاب زا وب دک دناش

a 7هراحنوح هم رب و لاص یراذالبسم عیجات مز: یدتا و  : 

 ۰ لواو یدلو هناور یک لاخلا رلبدرب و یا یتسعیج راحات رلددمروک

 0 هدارومط قح هكا نعد ( یش دعم ق+ 1 قطا رهظاذا) 53 دشکد

 | :مجو یوس بلقال سال )هکرد-دعد لوا ه و زلاق یاب هند هلکنآ

 | رب نامهكاکوک ینعب ) اهریغ نع بح تهجوت ةهجو یا یلاف ةدحاو 3
 ا هن . ورولوا بوک ندنرغكسدا ردنا جون ی هه بو ی دراو یتهج 1 ۱

 هتي رح میر ردراو هیع ندس# زن هک هدنرزوا كندهسیک لوش هکردشدد
 | هاف 3 هروطقلطاملا او رکشال 62 )رددنرافشا تار یدانوا تو
 | كره * هنابنا قح فوت یح# هرادعء كنمدطعاو # هلاروعط ضع:

 ف رعلا نا سابعلا وبا $ دنعیلاعت هللایطر یدتساتافو هدنناسهطزویشد

 لاع ردد نی دجا یدآ ٭ رس یاعت هللا سدق یسادنالا یبامنصاا

 هدنااور عج یا هاتن ا 3 هوخو یدا ا هدمواع کات

 | فوخ هناکوک ند !كنقو هاشداپ رلددلواعج قوج هنناكنارالاطو زا رم

 نیدعلوب ههاش داپ زلیدتبا رلیضء!یدلواتوف وی یدلیا بلط ینا یدلک
 هننسد زوتوا زویشب كره یرلتوق « رگضت دقدشا و رایدتا رایت

 هکر ابا لقندیلارغهللا دبع وبا یش كن دنک تاحوتف بحاص یداوا
 هدارکو مدقیج هرشط ندنوک وا كد رع نا مش نوک رب یدتنا لوا
 ۱ نالف نهکنوطیب هکیدربد اکب مدشربا هتوارهو هجاغاره مدیا ردیاربس

 یدزتسوکز وب تربح ندلاح لوا اکب و مفاد یررض نالقو عفان هتلع
 ندنو ییسزب هکندروب چیش مداب وس اکا ییهصق مدنود هنکوا كش

 راجشالاكلتلاق نیحعفانلاو راضلاكنم ناك نبا دعا تیزتیرووا

 هکیازکذ عفانو راض یدنیک, ءدنق یدلوا هجا یب (فعفانو ةراضاهلا



 | تسپ توپ هدنسبضعب كيرفم راد نیدموبا جش نوکر عہدمکح لواو
 | ( تعطاو تدع“ ین كنکتالمدهشاودهشاینا مهالا )یدتاو یدلبا

 ٤ لو ن تسرد هکمراتوط دهاش یکیراکل هو مراتوطدهاش یتس نهال یی

 ۱ یدتا رایدروص نیس كمالک وب ندنآ ییاعصا مدلیا تعاطو مدتا

 : دور (هللا یو لک هةر ىلع هدهیدق ) یدتسا هددا دغد نوکوب رداعلادع

 | هکرایدرپ وربخو رلب داک نددادغب یضعب ندنباعصا كرداقلادبع میش نامز
 ۵ ند هوبا جش هکهاک ره یدلب وس ییالک لواهدتفو نامه رداعل ادبع چ

 1 زاالایدار وندلع هزس عد (الیلقالا للا نه ماتواامو) هسنتلا قناوب

 رداکد مز ید لواردش هر و هز یلاعت قح د یلعزآ و هکید رد ایدلرب و

 : ماو دلا ی بع رب سد كد را جد هنغوح كمع لواو ردت ی راعهدزأبمزپ هکلب

 یتعانص هدب رغم ندموبازمکش مزب هکردشعد هدناحوتفهن وز رللهاح
 هن رزوا یکیدنیاحق كنالاعت ق> یدلبا سولج هلی ی اعتقحو یدلیالرت

 | قب رط بیع .دسولجلوا هلبا یاعت هاو یدروتوا هنبرزوا لکوت شب |
 رداعلا دبع ماما یدازعا دریدیلک کا هک هن سدر چ یدا شعوط

 | ىي هنسننرب و فرش ودنکر داقلادبع ماما هکیدراو ردقوب اما یک لیلا |

 ۱ نیساکد لاق هنعانص نوح نیدمایااب رایدتبااکاسب یدرابص هدرهاط |

 ها مرع هنرزوا تماقاو هسفوق هساک قوتق رب هزس ناک یدک |

 : یدتا نوکحواراب دتا رولوامزالهزکب رزوا رس یفایض كنآ نامر ردقت

 | بوراو ز نمروتوا دخلا وز راشیا زسا رایدتبا زرسرلبن هرکصندنوکچ وا
 ] لاتو كرابت نرم رخدزب زکیلبا فاصنا رکا هلایدتبا شكد هیج دیک ||

 10 نا تین هغالوا هدننابوقدلوا قوتق هدنترض> ر یراقوتف |
 || هنن رالوقیع رک قلخ هل وشیلاعت ق>-یسردب یدلوا نیعتم تفایض سب

 ۱ كرم ریدنیا بش عت رلیدتیاردیلک د یلوا یسدنک هفاصتا هلکنا ی درتسوک :

 ٤ نودعدام هتسفلاک كب ردنعاموناو ) ردسک یفب دروب یهددنک یرلنوک

 : كالا قح سد ردنک کیل كب نالوا دودعم رس نوک ره ید 8

 | هسک تدمبولوا میقم لب بجوا دنا تك ناجقرد هجتراوک یراتفایض |
 رولوا هحوتم هرع رزوا حزب رکضازنعا رس تفو لوا لاسلا شداو

 || د ند رتفایضهدنناب كتیاعتقحوردیک رگابندوزرهدیاتافو ریو ید ||
 | ناسا ییاوج لوا هديك نا ضصازعا لوا سد رولاق هند هلص

 اسس

 ( یدابا )
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 ۱ ردنشهروتک ندرب هن یراتسدوب هکر وصند هجاوخنالف راونیشردیابعک

 | فلاح كدبا هدنک لی نک یدتنا هجاوخ یدروص بوراو هسیک لوا

 بلطهدداذذب هکر دنا یتلآی دمو مبا هده هش
 یک یکیدتسبا مک وکم ربا

 هدنزو ناک دنالفیراتسد وب نوکومراو هنمالس له هکمدلوب راتس درب

 هرکصادنا مدروتک تولا نولاص ردعب ال یش راتسد وب مدتا مدروک

 2 ندعش ردص هلوعمو و راددراص هکتار راد یغ یراتسدو یدتا ےس :

 ۱ 4 هر سد ییاعت هللا سدق برقا نیدموباحش *% زدشلوا مهاوقوجح

 ۱ ندا شم 1 ردندترب 61 ك ەشاط و ردنلسح ۳ ردتس> نی تیعش یدا ا

 || یرب ند هلجلوا ردراشلو تد رت هدشنککو هدنتمدخ كلا هسک قو

 قوخیآ هدنناعنصمو هرس یاعت هللا سدق ردس رعلایا نیدلایخ

 ۱ ردیایچقأب ماما و دن له راف رعمو رازوس قوح ندناو ردشدارک د

 زا حس هکردراو یسضعب و ژراتوط تبس هر دالا دیعنع خویشرک |

 | قرشم رداقلادبع یتعب لواو ردیختش برفموب زراتوط تبس هن ذمو
 1 ردزوک "دمهدصوصق ناتک امهباتعف و اهه رم یا هللا سذق ردیعش ۱

 هند وب | یر الس حزب رلد دتن | هنن 8
 1 ندک درذشر ,ا

 تش هلن وساک اهر <کص 8
 هنر E هر هکر د

: اکس زالوا لکشمو ر * اک را راوشد
 

 ماعم لوا دهعهرولوآلکشم |
 وردراو رکو مر نیسکلامن بوک

 ارش ؛ذلوآ رب

 | ندنسب رب كهللءایاوا هک ردروک دم هدناحوتف ی كبعر كنسهماقم |[
 ۱ هدم“ ود هشعللا هيلع یسلبا هدر د هرم ندهفاطوب دما هک د ا

 تكلاحر دعاما و >وت هک هلا نددم وب میش هکمدروصندنمدروک ||
 زا هثلتم ےک لو مردنآ افلا هن رطاخ لا ۳ رب نم هلکنا مب :یدتاردن ۱

 رګ ردا لدتا لو نوع را ندنا هيلبا لوت هنگ رد هک رارکب |

 ندصع “لوا ج هرلنوسعا تراه هلکنا هک نوا ترا دم یا ع

 هدناحوتف هن رد هل وش هناک وک كلا اثم ےب ییرولوا هک هلراهاح |

 یدیارارروس هن دم واحس نم رللا هليتهج نع و كرم قاخ هکر درو "دم

 یدتبانیسمروا و رثاندنا اب هکر بدروص ندع یدرارارب واو

 "دهعمهیلبا جارخا ندت رح ینا هکیمرولوب رثا هدنس ج دودالارعج |!
 مدوسالا رح نامه دش رلیدتنا قوبرلبدتا ررب واایلواو لسرو ایبنایآ ۰

 تست ۲1

 زهر رخ و ۳گروه بیر جب الر ورر



 یک 1. قم

 ۳ رهدنشاوصاک | هکیهرولوا یرللوف كقد ترضح بخعیا هکیدک

 دلوارهاظ یثکر ب ویدلو |قشکب اوصیدشمالوا مات هرطاخ وب زونههدیا

 er اکا هکرد راو یرانراکنالاعت قح دوعسلاوبا یا ییبیدتاو |[

 شپنواهدشوا مذتاحورخندنامدیایشک رب ندنب رکن مدرانا ن وررابط |
 یدګ نوک شینوانوحردکر ک دسلوا عفاو هثداحنالف ا ریس ا 1

 دوعسلا وبا هک ردروک "دم هدصو ص9 یدلوا عقاو هنیعب دن دا لوا 1

 هکعا فرصت هدنتکلعاکب یاعتقح هکر دلب شب نوا هکیدشبا هنن زدی |

 فرصت نوت هکندروص ندنانوکر ب داق نبامزعانیامایدرب و تزاجا
 یلدا قرصد هسراب د دهن مدو هب هنالاعد قح قرصت ن یدتا و

 هدنناتسسروک کالنح دجاماما لک هل و دا |ء الع ندلا ن ر ا

 یدیانیعم یکندناهدنالوا هدنناب قلخ هک هنس را نه كنولوار مدشعا هج وت

 هلو مدلو اهحوتم دن رزو' كرا زه لوا اماردلکد هدنالوا هکمدلسا :نیس ن و

  نوجم دلکد شّشا نیکو اراوراز هودنا زکر هنی هکیدر اودبتک تار حر

 ۱ )۳ هدنق هکندشریا تراشارب هکمدروک مد نددبنکل 9

 شوخ منقو مع هدناو مدربک هدنکح لوآ بوئودریک ید هلیاترادز نب |
 ۱ مدتنا لرد ككلربد رب یک من دنس کر لد وساکی یو ركنا یدلوا

 هش ریااکس ےک دره ندالاعتو هناك“ قح ترضح یدتا كدلرد ها نس

 دیعندل اروم Te رد الود |

 قوت مدننارذوک نالواهددبنک لوا هکن :بدمرولس ج ھهک:دروب مد دهزاج را

 اکا ندقح ےکت رھیدناراو یس هقب رط ب۶ كناوراریدد و سلاو ۱اک ای دتا

 ا سابل فلکمو یدزمسا هنس ندهسیک و یدیارةادریذاروشرا |
 : A شاپ لا هکیدروک یدلک وا هع 0 یدبآرب ماعط ولفلکدو

 رک اف رب ردفارسا هنوب یدتا هیاک وکر اود نادر ب رک دهراشد زویکیا |
  دوعسلا و اهراصهتشاینآ شد وردرب رولوا نکم كجا ناتق هش ورد زویکیا

 ندمدنک ن یراتسدو نالف یا یدتا 2 ا فقاو هنسهرطاخ كآ

 هب هرقس نوا رام ندا اصلا سرا ابد ن ت رکا مدمراص ه_ جا

 یدناص هد رازاب یراتسد لوا بوراو ید هسو گلو هللا حرخ |

 را هسوک لوا یدلوا ققو یراتلگ یدنکما نوح یدزود هرفس ولفلکدو :

 33 ۳ یو بم سا هو زا هکر دروک یدر هک 1
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 ا



OTE 0 8 ۱ 

 FARES ET ١ 1 ۱ نا دف ا ا 1

 ۱ لوا هکندزوک ځد هسوک یرغرب 1 یکجوا یدتا بچا اردا

 یدروک هسع کر رباسعم ۳ ه دن حر یگدردولکد یرلکدروآ

 || ردنمروتوا هدنرب هک رد هی یکلوا لوا یدروک هیقفراید رب و مالسنوج
  رعفلواقو ناشدندرلزا ج ید ا شمروک هدنما زاعهکیشک حوا لواو

 | داکیس یساغنف ر لود وا هد یا یدتاو یدل وکٹ ویلبا رظناکا ۱

 ضع هکمدتشدا ییلثم كن هڪ وب ردنا ییا ها حس یدلیف زاع - 1

 یدیاراو یراکنا ماماک!تالصوء یضاق یدلوا رداصندنابل | ببضق با اهعف

 یدتا هلاک وک رولک ند وراق هدنسا رب كن رالګ لصوم ذکدروک نوک

 جز یدروک هاک ات هيلا تسایس اکو ات رک كلبا هکاح نی وتو ینو

 | هدننروص ییارعا رب یدراویرابا رادهمرب نوچ یدتاروهط هدنروص
 ا نوخیدن 3 وصكن رب نداهعذیدراو لرب رفنوحیدتاروهط

 تسایس بولنا هکت ام نانلابضق یک یا رع تای
 یدتارداقلادبع چ یدلواد ره بویللا هب وٿ ندنراکنایضاقنیسردىآ

 هدمه رک هعد هلل وا یدتا زات زاغنابلابیضق راد ا هدنوکح لوا :

 دیاملاناب فورعلا یناوالا دع 9 ردهددوصم هدنسوشهمک یرسكنا |
 تاحوتف ردندباصعالرداقلادبعنیدلا ج میش هک هرسسیلاعت هللا سد

 هکیدرید یه یدیارید:رضلنا دی رععاک اردالا دعےجش هک رد روکذ عهد هیکم | ۱

 هک ردتعاجر نودرفم ردنا تاحوتف بحاص ردندث د رقم دیاقلا ندڅ

 نلوسر مز و ردندرلنا مالسلاو هالصاا هیلع مضخ و ردحراخ ندمطق 0

 لند ارد فک هلو ید لوا ندع حد سو هلع لاعتهللا لص

 هنر عح مزوب و مد و5 هعدرا ییدئسا ره هک ردنغد داق نا ھا ندرلنآ ۱ 1

 كيکوب هکیدلک ترغاک,مدروک ناشن قامآرب هدنوکو ا كمزود ءا انمدنوط
 ردق ود قیاسن اد هسک جههکیدبا هل وش مداعتعا ارز رانا یا ۱ 9

 سو هيلع یلاست هللا یلص ردیناشن یمدق تاکی ریمغب كسویریدیا |
 هک هرس ىلا هت هللا سدق لشلا ن دوعسااوبا ۶# یدلوب نوکس مرطاخ

 هداج وی ردندنافکا ل ردافلا دبع نیدلا ی مش ید راثوب ۱

 هکند دوعساا وا ج ت صدا ند تک دو قودص ر هک ردروک ذم ۳

 ندمر طاح E 2 ا داد تم هک دلبا ۰ تقو مام



 دود O اس و وش ۳ وکلا اہ 2 ۳37 ۱

 رکصن دا ی | ووا هلع ۳ هزل 7

 | میش ۷۶ ایا نت ندن 0 یدوببولازو | ۳
۱ 

 3 راددروص نتیفیک كناماو 3 هلع هلل | لیصود هل لوسر تور نداق ۳

 ۲ تروص یرهرهطعچاورا هکر دشغا دان هلتوقریرانا یاعتقح یدعا |

 ۸ كحاورا یلاعتقح هک هرانوشو رواوا لکشنم هللایعا تفصو هلداتسحا |

 رارروک یرانا ردشمر و نود قبور هدلتغص نایعاو هدنراتروصداسجا ٠

 كىكىدوبو كس دلوا رکو لنکیدتا لب لرداعلادبع مس هدول :

 | یقاطاکا رشپ"دکدلا هلتفصر لح یلوا یدستا رایدروص ندنبس |[
 یدنا یدلوا تب رزق هک ود جن ن وصکتا هلب ایوب رکم یدا قو :

 ۱ تفص لج ییکداو یدب سدعوطقآ سو هلع هللا ص هللالوسر رکا |

 | تقص لج یعجوایداوا رک نوین زا جس ندنهح لوا یدا هللالج
 | دن وب هلا لضفكلذ# ی دناروببوبازوا جش ندتهج لوا یدیاهلاج |
 ىلاعت هللا س دق ىلصوم نابلا بضق ل مظعلالطفلاوذ هلو ءاشینم |
 هرس یادت هللا سدق یب رعلا نیدلایبحم حش ردهللادبعوبا یتدنک 4 هرس |

 تروص كرلنا کک روکز زر یصعل ند هقناط وب هک رروبت 4 ضد 1

 تروص لواوزولو |لکشتمور صع هن رزوا یراتدناعس>تروص یرلت دناحور ۱

 روص كرنا لوا هکر روناص زر ازا لاوحاهدنرزوا كنهدسه+ |
 ا اتا وش هکک دروک ی هسوک نالذ هک ریذرابارذک هدنرزوا یس هناا
 ۱ ۱ هدنغوح كن هفناط و هرکه جن یتوب زب و رداربم ندلعووب هس هک لوا هک و لاح ۱

 نالا نڪو هک صوم هللا دع واو كدروک هنا ءو دلا هدهاٌثم ۱

 هات ها راکنا اک وب هکر دکرکو یدنآهلب وب لات ردوو رعم هلکء د 1

 | هشروعكت آهلتوقلقعو ردقوحو ردولواهدلاعدارفا یرارساتنالاعت قح
 ید تا هرس لاتعد هللاس دد ییفا هزلا دع حش رداکد رسم كاربا

 یدا رزهروک یغدلیفزاع كن رندارعق هکیدرب و ربخاکب یرب ندلکلها

 ندزو راکتا دو یردشمرونوا هل وشلواو رلددتا عورش هزاع نوکر

 هبا ریکت هزاغ هلکرلنا نوعلاق خدلواسب لیفزا هلتعاجروط هکیدتااکا |
 1 ییکیا نوح یدا هدننا كنارکنمهیقف یدلیف ییوا و ىدلغابلا

 ) تک ر (



DARA a۷و  
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 دعاطو | رلددتنا رانا ےلیا لدن هنن
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 1 یجزار مدعیح ربع لش ین یدوق یرلناو ید هیچ هرم: ط حش سد ۱

NNT٩۱ هتس ردم سا یدلحا را یلوا كدشرا هنس وہ3 ادا لول  

 ےب یدلوا حابصنوحیدرمک هنس هزاخحش یداحآیخدلوا كدلك هنس وق

 | یدلوا یلوتسم تبیههعرزوا منبمد روتوا هنکو اتش نوعا قهوقوا یتسرد |
 هکر هتد ل وش هکمدر ودنااک اوقوادن زرفیایدت اه مدالوارداقەغموقوا

 یشک قتلا لواو یدیادنو اهثرهشلوا یدتنا هیلبا ناب مذشمروک هک

 | بوقبج هرمشط هکلواو یدبا یژرتهم كرانا نیا هلاتلواو ربیدبا لادا
 | لوا یدا مالسلاو ةولصلا بلع رضخ یدشهرونک هدنژوموا یصنخشرب
 تداهشاک | هکصمش لواو زهزوک نل سضاح ممکأت یدراقیج هرمذطقیم

 هتيم لواینآ دکمدیا رومأءهیدیااسوترب هد هینیططسق مدل ےلعت نب راهلک

 | رذیسبرب ك رانا یدعتو یدلوانالسم هدلا ےب رابدروتک ینآ سپ ملیالدب
 یلیارسایایدت اویدیزوبهداوه مدآ جاقر هاک انیدنا اب و زوم نازک

1 

 || سابعلاوبایدتا یدیاهنوب راپ دتا یداک هنناکموریک و هلک دید مالک وط

 7 جاقر بودا ليه ید)رغوا هزهساک مالسلاو هالصاا هلع روح

 یروئوا ندرانامهم یدلوا رو كاهش ن ولا لرد راشد ىلا زویکیا

 | لمشنب رسکتسلا نذاو مدرلکا یا نب هکیدلک هیج صنعرب نوکر
 نوتلا رادقمر و یدسا تاک قوح هاش یدروتواو یدرک هن رزوا

 | حرو لا یو یدتراکبعیشسب ردنوجما نکجرو بل سوب یدتب او ید رایج
 | رده زدق ءینربصمدتآ ردردف ءینرصوب یدتاو رد تاواز هسوک خیدلا
 یحرو را ےکاترردنوک یاعتقح ههللا ءايلوا هک رد هتش رقرب یدتا

 مش نوکر ب هکر دشعد هرس یلاسعت هللاسدق وطب ناف جش رایآادا

 كل وس زوس هدنس هیار یکلوا كريم مدنارمصاح هدشسلک كرداعلادبع

 یدناهرب هغاشا بولوا شوماشتعاسرپ یدلیا مالک عطقهاک ان هدنشاتنا

 هکمدلنا هدهاشم ن سد یدرونوا هدهراپ یکی توعیح هربثه هنن هدعد

 ندفربتسالش و ندسدنسویذلواهداشک یرادعم یکیدربآ زوکل واهباب ِ

 لناحصا سو هیلع یلاعت هللا لص لوسزو ریدهشو د كشود راهنشرف
 | هاصس ق>و رلبدرونوا هدنرزوا كنآ نیعجا/ےھیلع یلاعت هللا ناوضر " 

۳ ۳ 7 ۱ ۱ 7 7 a 
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 بیک ۹. $

 هدوګ وا هک رب هزسسوک "کیر ندیغ 3 هکمدلرد ندالاعت قح

 راو یشکر هدئناب يربقكناو مرهدآ تراز نیل نح دچا ماما ةکمدروک :

 ۱ هراکشآ یآ مدنا وا نوچ ردندبب ۶ لاحر لوا هکیدشود هلل وش هع رطاخ
 ٤ هدترا زمدا وبه دنا یشک لوا مدراو هکع اترا زیدج ماما دن دیماكروک | ا

 ناور هم درا ید یدتیکحبوعیحلوا ندن ی ےک لوا م دلیا هلع ٠

 هرب رب یرادعم عدآرب یرانک یا كن هلحد راه نوح مدلوا :

 مدتنایدروطم لب وس هک ات مدر ودنآ اکاوندروطیدک هنوای هل> دیدلک

 هکیدشود هع رطاخ ) نیک رشلان هم اناامو اه اغ اع نح ) یدتا ردن كرهدم

 | هردافلا ربع مش یآ م ہراو مدت | هءدنک مدنود ورک ردبهذم نح لوا |

 | ندنجما ییارس مذروط هدنس ود ییارسو مدراو هنس دسر دم كنا ا :

 قنسندایلوا یربع ندنا ج ES ندقربشم یدتاو یدتا زاوارب ۱

 نح ندرابک خیاشمالاو ردشع“و د لب وا هدتفولوا ردقو یو به دلا :

 ےھ ریس یلاعت هللاسدق ناکجاوخ *هلساس هکلب ردقوح رهسٍوک به دلا |
 هذ رزو| یه دم باطقالا بط بیفلالاحر هک راربدو ردمه دل ا ننح هلج

 یداهنجا د كندنکو ردیا تیاعر هبههبارابها دم اعاد لواورواوا |
 رونلوب زا ندتمج لوا هدییفلا لاجریلو به دملا ننح صلاخ سپ ردراو

 هنتم دخ كس ردبا تیاکحیرب و مپ كع (ییفوتلا یو هللاو) |
 یدقیچ هرشط ندنس هان عرش دمهکب ی ارد کرک او مدیا لوغشم ۱

 یدلو | هحوتم هنس وق هسردمو یدعا ثاعتلا مدتلب ا هنکو ا غل ر اوص

 گ هل وش مدلوا وا هئاور هیبەع دن یدنیکگ ب وتح یدلحا وب

 7 یدشرپا هنسویق دادغبنوچ زاج لوا یمکیدنیک هلی مب هکیدیالوا نظمن
 یدنلغب وق ورک م دشود هدرا هن دخ یدتک بوعیحخد ندنآیدلحاوق

 یدربک هطابزرب رذریهمداس نمک كدشریا هرهشربهاک ان كدنیک لوب یزجرب و

 نوتسرب نراندرو راه نولکو رادا رايد شمروتوا هسی ۱ هدنا

 | لواهدنامزز ارولکیزاوآ هلانربندشناج رب كطاب رلوا مدلواناهش هدندزا

 هبناج نالک یزاوآ هلاثلواو یدرک و را یشکرب هاکاث رولوانک الان
 ید ص شرب وهد رم صع رب هدنزوماو یدلک بو عج هدهبیدلوا هجوم

 یدزوتوا هنکو ا كنهشو شه ازوا یرلقیو ناب رع یشاب یدربک ورچا
 یدلا ندنراليف كنغاد وطو كنشاب و یدلبا ملعت ن رذلک تداهش مش

 رومابنب یدیتا هبیشک قتلا لواو یدوقدجینذآو یدردیک هبفاطو |

 .( هکمدلوا )
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 4 زا ا 73 3 نر هربب لوا ۱۳ :

 كع بولاق لدا سلوا فیعص ند رس دو 2 واو ندکعزا ۳2 یعا 5

 ۱ ا هک راو یراکوک شوق هدنرزوا هکندر قط ر هدنآ یک هنکوا ۱

 | نیرلنا شوق نس ( یدیسان ) یدشا ھه عش نزور یدا شو یآ

 ۱ 5 روط یی (ممریهو ماظعلا یه یدلایلاعد هل ناب یوق) یدتاو 3

 || بواوا یربدرلشوق لوا ردلژپ یرلکک شع روح هک دذا كهللا لوش |
 د كبس هکتفو لوش یدتا هز هرب لوا ےس سذ یداشاب هکعوا

 ید ر £ یدآ هک رب ندخاشم نوس هازل ید هنر ھ تا هلل ول ید 1

 رظنلا در رک رب و یدلراب را و ود 6L مدا و دگر رب هک ردنا تیاکح

 ا كلبا, کس هکمداک سان یونان 2 1 هقرح صحن

 روا عودنا ملعت یهیقا مهساج یدتا ا | كس مدت ۳

 | بروتوا هش رزوا كنب زدجوا ءاصق رقو ( سکنم هرو ۷ رفلا
 | هنا كراعلا دمع ج یدلوا حابص نوح ردعهردشیاب هتنراق ییرلعلب وا

 | یدتوط یلا مدسلیا هعاصماکا نوچ ملبوس یلاح لوا اکا ات مدراو

 كچرک ین ( بوذک و هو كف دصرعا ) یدتا ن رسکعد یزوسلوای
 نيس ها لوبق زوسر یه ندنا دهب نمو ردیجالب لوااما یدلب وس

 ساج حش نوکر یدلوا هن رزواقب رطلوا یسولج كاهش لوالد قرق
 یراقون زو محشر اب داغاطرامد رح ضبیدلشب هغ رول یداشعا

 دن رزوا ساجر وخل لایق نیسردیغاطنس مردیا عج نب یدتاو یدلیا
 هک ردنا تداکح یس ر ندنژلدب سكش یدلشب هخحل ةتسهرشط نويل

 یدمرشسوک ت اعلا هش اک چه مدراوهن زاغ هعجج هل هاش یت وک هج وب

 هر هعج هشت وشت هدا زر هعجره بیا مدتنا همودنک یدمر ومالسو

 مام هرطاخوب زونه ندنغیدلوا ماخدزا قق هدنرزوا كيش كدروس را

 هحوتم هش هکمرب ومالس رلمد مو یدقایاکب لر هدیا مست میش نیدلوا

 لاک لوا مدتی هعدنکر اتدلوا لاح هماتروا 2 هاش هک هل وش رایدلوا

 كدتسوا نس ینو یدستا بودیا تافتلا اکبر جش یدیا ك دلا و

 ضار ءان دن نلکوک كرنا میر ایهرک ارد هد + یلکوک كرم د مع هک ی ک راس

 و ۱" دمر ردناتناکح یر ندحاشم مر رودنوداک م هه رکاو میرم
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 د یلکوک كلعوا یداو یدرو 4 یس هلب ف اعاو یدلک دنکوا :

 1 مد لبا یر د كلا ندمەح یدن کک ن ۷ 2 هدایز

 ي ۱ سا ۳ نی د رو یا لو ی 1 ج نوجا هللا ءاز / 1 ۲

 ر تاج وب ج۳4

 | ويد یدلوا تزاجامر واکبوربدلاقنیشاب و یدلیاهبقا رعبوک !هغاشانیشاب |
 لوص ن وید" وط یتسوکنزوا خاص قیه لع حش و یداواراوسهرط فو یدروب :

 | چ كدادغب قدراو هتسوپق ییارس تكاصخح لواات مدّتوط یتسوکنزوا |ا
 طاع“ و رلددیآهدن | یان فاو یساملعو یکاشم ۱

 1 رب ل عاونا هدنزز و ارلبدکح

 هغاشاكطاعسو رابدروتک یثک یکیا شلروا ۹ مظعر و أ

 || کاب وک ندتیه كنهش نعي ( هتییهنم ریطلا هس"ور ىلع ناک ساجا |ا

E 

 قلخ ندفرط ره مدلی رام نوح ندلاییح ا یدتاو یدوق نیلعد

 نداو رلددبد ندلای مر حیا بول وا یگاناو ی 1او را داکود هک  رزوا

 ۳2 نو نیک ردی|تیاکحیربن دن اشهیدیارلشاموقوا هلبعل وب یب زکر هلو
 : یس را ند دادعب رب کا كررا هدئسهسردم كرداقلا دبع ۶ ییهلبع

 ۱ هیلعهلا لص هللا الوسرلدج لاو یدب ات ( یدتاو یدلک هنک وا كيش

 ۱ ]مدرس من یایداییع:(یزمعیلا كنوهدانااهو سلف یعد نم و
 | نوسلیا تباجا هسالوا توعد هسوگ رب یدتا لبسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 !انامزرهراو هسرولواتزاجارک | هکیدرو بیش مدلیاتوعد هل ازم س نیهدشا

 الصلایدتا یدباتوعد بحاص هک صح لوا رک ہے دنارلب دو3هدنحوا

 لهاو)یدع ندرلما_هطلواهدنیک ج هویدل شعا هعاشا نیش ےشو

 | تکرح هسوک زکره یدبا شوق شوق هدنرزوایراشاب كلها سلخ

 || یدبسلوا هب ییهیلیع حشو اکب جش سپ ید ازا اوس زوسو یدیا زنا
 : توروتک یدیارغاهدان زیدسلواقدعلاقیدایاتراشا بد كروتک هک وا

 ۱ سص لوا قا یرغا هلدس یدروس قدوق هک وا لتعش
 : جولفمو مو ڏجو مروتوک و یدا شعوطزوسزوک ندتساناهک,دبا یدنزرف

 ۱ تع لال ایف DER لوا ايد اعم هلان ذاب ۾ یدتا 1 ےس ی یدبا

 ِ ندنکا ىم هبلع نرامد مع حس یدلاو یلع رب 7 بود هلاق هلتيفاعو

 || كيوليف دیمسوبا حش نو یدهب جبه ندراماعط لواو یدنیک بوقیچ
 ۱ ئ ) رداقلادبع جش یدتا مدلب وس اکا ییهصق لواو مدراو هنکوا

 ۱ كرداقلادبع جس نزور رب ( یلاعت هللانذاب یولا یک و صربالاو هکالا
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 بیک هد زوم ۱

 م دنا نیسهدرا عد ندشیآ هکذسدهر داق ھی دا مدت وص س هلکنوت |

 قح بوئود سپهر و ورک اکبیآ هک هلیدندیلاعتقح سب یدتا مرداق |
 هکر لر دلبذ ندیاعتقح هدنزربق هسوک كب شبندهلا ءاىآوا مدلیدن دیلاعت

 كنا یاعت قح هکردهلوامدلیالاوس سی هیلبا لوبق هدنفح لا یلاوس 2

 هددادعب زوسول نوح یدلنا دعفاص هاکب هللا لواو یدر واکا ورک یا , ۳

 رلیدل وا عج هیفوصو دا رعد ماش ندن اکا لداجحت یدلواروهشع

 كخش رهدیا ةبلاطم یتقیقص كزوس یکیدد لوا ند رداقلادیع شات |
 یدال وار داق هکلیوسزوش هسوک یه ندنتبیه كش اما رل, دلک هنس هس ر دم

 لوا مکان زکیدیا راشخا یٹکی کیا ندخماشم یدتاویدالشاب هزوسحیش |

 نجرادبعدج وبا ےس ویدا هددادغب نوک لوا هک هب یناد ہلا تولآ نا

 قاغا ارس یلاعت هللاسدق یدیامقم هددادغب هکیدرکلا بیعشن |[
 كراتا انلدرب وتاهم ید كد هر دعجرپ هز رلب دا تعاجلوا س رلبذتا

 هلوا قة رحاونات نکن هما ندرك راز هکید روب میش هوا رهاظ هنندنناب ۲ ۱

 كت هسردم هاکان رایدقارپ هنب راکوا نی زاشاب یخدرلنآویدکا هنیکواشایو |
 نوح رواک كرهونا ماست فسوب جش راددروک یداکزا وا ندنسهرشط |
 یدردتا هدهاشماکی یراج مش یاعاو هزاضسیحیدتا یدربک هر هسردم 1

 نالوا ا هدا راو هنس ردم كرداعلا دیع ریت فس و یا یدتاو 1

 زونعو ردقداص هدزوس یکیدد رداسقلا دبع جش هک هل وس هاشم
 یرګا ںوروک نح رادع محش ید شمهعا مات نزوس فس وچ

 ند ردا-ءلا دبع 2 یدد ید لوایک ییدد كقسو حشو یدرک

 Aa درود رایدوق با ندلا یک و رسد هکندبا هن باس هکر لید روص ۱

 نوللا ریختعرب قانا كلا مدلک هدا دعد ینوک هعجر هرنصعد لع رلدحایس 1

 ردا-هلا دیعاب كلغ مالسأا یدشااکب مدارغوا هر هتسخ ندا فص

 سولج یار دتاسولج بیدا مدراو هنا لک هما بی دا مدلآ نیمالس
 یدلوا ناص یکنرو یدلوا بوخ یتروصویدلوا هزات یدسح مدردتا |

 مالسا نیدنب یدتبا قو مد تبا نیسمرولب یب یدتا مدقوق ندناو
 :(نیدلا یبحتنا)یدلباهدنز هلکنس یب یادت ق مد ایک كکیدروک یب لوا :

 ا هثکوا متااو یدلک هکوا مپ یشکرب مدراو هنعءاج دجس» بوی وق یتا ا



 هدارحکهداشکر یی ودنک ص حش لوا یدنروا هن رزوایشاكنعش لوا یلبدتء |
 یدرلک دتسدرب هه راو ارپ هدنراک كغامراویتامر اوصرب یدلوب ۰

 تسدیاهدعر یدلوا لوغعسم هنحاح یاضف و ید وق هصا ه> انا لوا یداراو

 تسدآ ی ساضعاویدروک هدسلحیب ودنکص نخ لوا یدروتوک ندئشاب ۱ :

 راب وسز وس هدرزوا ریتم حشو سلوا عدد یساسضاعتو شا ندن وص ||

 یذمط هر دمیک ےب اوا شوماخ ص لوا سپ شم ها هغاشازکر هاب وک |
 محک دالر هرکصادئدم رب یدالّوب هدیدنک تویلتا بلط یس ەتسد دیلکو

 رلید زوب لو اک نددادغب نوک ترد نوایدلبارتس تع رع هئفرط

 تسد هکیدقلاق یدنا راو امرا وص لوب رهدنآ هکرابدنوف هیارصر ||

 یجامنا لواویدبا شما تسدنآنوک لواهکر زکبهبارصص لوا یدروک هلآ |
 تو ود ورک هدادغل نوح رروط شلصا هدیآ یسهتسد دیلک یدلوب

 یدتبآ بوتوط ینغالوق بش هیلیوس ییهصق لواات یدراوهنیکوا كش |
 0 حس نوک ر دعدهبذسوگ یواز هدنایحزب هکعادام ییاعلااباب

 راج ےش ےش ترمضح رایدتیک هننراب ز ناتسروک هلتعاجرب ندارقفو |
 بونود هدعب یداوا مرکاو#ه هلب وش یدروط قوج هدنوکو ا یربق |!
 ند رلثآ یدلوا رهاظ هدنزو كرابم یرارثا رورسو تع64! و یدستیک |[

 1 ىدا هز یس ك کشد درود واک دود هدنک وا یرق ادام ےک هکر دروص ۱

 اهن ل هد هعچ هلناحصاو هلیاداج ج ا هک خب دک و رد یدتا ٠

 هب وص نب بودزاوا نيا داج چ لدشرا هنشاب یرب وک نوح دردیک

 0 لیلا و مد | شیک هبح 9 ندکوب ی ویدا قوغوص تافاوهو یدتا ۰

 | یراقوب ییلا وید نو الصا رارج لوا یدیاراو رازج جاقرب هدا |

 | هجزدراومدقیص یمهبحو مدغم ندوصرایدتک بوب وق یب رلنآ مدریدلاق |
 م احا مدت ر اهرلنا نوح ید شک ار شاپ قوغوصهدا زاکب مدتیک ٤

 ۱۱ نوخا ناما يا ن یدتاو یدلبا منم یرلذآ راد اب وسزوس هداب

 ن وک وبیدتارداع)ادبع حس سو گرید ندنرب هکمدرو خاطربیا مدتمیا |[

 ندنتوخا هدنشاب و شک هل رب عرض هلا رهاوح مدروک هدنربق ی ۲

 ندساع ىلا خاص اما نیسلعت نوتلا هدنغادا و راک ز هلس ندنوتلا حات رب |

 دنا لکد ,عیطع ةن امرقو یدبا شلاق ,|
 2 ی 7

 ۱ ۱ هکر دلوا وب یدتا ردوا هکم درد ی
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 هنولح یا همت رب تب هدعت یدلاق هنن رزوا رارف اقعیدرب واکب یدباراو هب ۱

 || لوا ندزعدن هکیدالوا رهاط مار نطاو رهاط اکب هللاو یدوق

 هکم دعا هن ر یه ندهفشاکمو هدهاشمو ماعمو لاحجد هیعد لواکب

 زوتوا هکیدرب ورخ نادر هنس ضع اکو ہا وساکی 8 لوا نۆ

 هفرح نذن كن هطع نا دل کیدیک هق رخ ندنان ویدلواعقاو هرکصتدلس ِ

 ع چ هک ردشعد یر ندانع یدلوا لسشد ییرکب یسام کارگیدیک ۳

 باتک ر ند هفسالق مولع هعحلم وومدیا ناوج زونه مدرا راو هنک و اكرداقلا

 1 نالفابیدسان نیذمروص نداو ندعار ظذ هعانک من حسیداراو

 و یا و ر راو ردشادلو مار هن كىاتىكى ب كنس نعد (اذه كانك یفرا 0

 ید رب 9 وگهد هناش مات لواو ما اقندنوک وا ك كەش هکیدایا دصدن ۱(

 ۱ a وا مسن ےب وزدنسوق روق كش ےمروتوکلدنک |

 ف م ود BE مب و مد شلت د ضصعدن داتک لواک ار , زىدليا ۱

 یدلاو نردف a هدش یدانا رظن اکب ُم حس م ا لا هلن نوح

 دل ج مدح ی ءانک نوحرب واکب یکیاتک یدتبا سد ی ا ادا لوس

Eر مدرب و | مش یدالک د شازاب قۇ دناەكشلوا عا هکر ققاروا  

 هکعدوک یدرب ِ واکیوردنآ رق لئاضف باتکو ب ید او یدردنود غب اف اد انا ۱

 4 هلکناب ز یک دنیا هب وتیدتسا سد ا ا هژطخ ن تم ر , ردنارق لئاضفیاتک م

 وراقویر وطیدنا مدنیاهب و مدتبا هوا .دکاکوکه کی هثسنلوش نسیلیوس |
 ندهرطاخ مدشمیاظفح ندناتک لوا میکنر هو مدعلاقوراقود هه را قلاق ِ

iصرب ادا ییاعلاولانوکر برد مالک هع رطاحلد هلامزود زکرهویدنیک  

 هل وشیداو | عفاواضاعت ےظعاک اهدنسانتا ساع ید ارم طاح هدنسل کاش

 || اکی ندنهش هلب» ر 0 !اتقاطی و یدلاق نلاحم کاک رک

 ۰ ا دباب لواویدنیا هعاشا ندربثمقابارب حش یدابارظن
 | وب ویدلوارهاظ هناسرب وزوموا یکیاهلشاب لوا یدنبا ید هماب ر یدنناروهظ
 : یک یتروص كذخشاتیدرولوا هدانز تروص لواو یدزمبا هاب هیاب شک هلم جو
 روما ؟یعالت و هللازاوآربی ےک یزاوآ كنه یدلوارهاظ تروصرب

 ۱ 9 یریغندن کد لاین قحو یر لو یو ویدرابوس | ْ

 دوخ و رزوآ یاب ك صع E گاز وه |



  2 e OA SOE TEC POD OIL, oنوا  AN ORT OPE ۴ ۰ "۲و را  ANم 1
  0: BEی  7 N NA 8 1 ۱ ۱ 1: 1 ۴اد ا  0 E HSاز 9۳ 1
BN LE, ES 1 اس ۰ ۱ ۲ 7 ۱ 1 
3 ۷۱ î DH} 0 ۷ اب را 

EUIITETIEES 

 نیس یسجترخآ نسكراتاوا روهشم هدقارعیتعب ( قنارعلاب نیروهشلارخآ
 ٠ كمراک منکر دشعد لوا هرس یلامتهلا سدد فب سصورعوبا مش لب
 مزولو مدششود هش رزوا ماقرا هدنفن رص هک رب هکندنا لوا ییادب

 یدیاریدیبسب رپ ردیک بوجوا نیجرکو ک شله داوه هکم دروکم دشعا هلام
 || ید یر و ( مولعم ردش الا هلی امو یشلک نارخ هدنع نم ناهس)

 ناهس )ی دار د جد یرب و (یده من هنلخ* یش لک یطعا نم ناس )یدنار د

 زا لع یاعت هلا لص !دجخ هلع لضفو هقلخ لع ذصح ءاينالا ثعب نم |ا

 یر و(هلوس ونک الا لطاا ندا ن ناکام لک) هکیدر د ید یر و( لسو ۱
 لی رطا یطعب ے رک بر کب ریلا اوموق ک الوم نع ةافخلا لهااب) هکیدر د ید
 ا ا یاس لواو مدروک یرانا تب نوح ( مطظعلا بونذلا رفغب و
 | اکب هک دا لس هار یعد دک هکمدلبادهع هل الاعدیح مذلوا دوحب

 ۱ رعد رب هاکان مردیک هدنف هکمدرراب ومدلواناورو وتس وک لو هر یلاعت قح

 1 ناععاكيلع مالسلا یدتاو یدلک هعیح هکوا هل ارافووتیهرادد بوخ |

 ۱ یس نب زکر هو كداب فدا ب هکنتسعک نسه هدر ودنآ ک او مدلآ نمالس ۱

 زا اا یدتامدا هدنوک وا كرداعلادع مرّضخ ن یدتا مرد و مهر وک

 1 تفهور دشلوا لوم ور دنر هل هود رب دنفن سصص نود سابعلا ْ

 1 دهع هلرا یاعت قح داك ادل ولد یدہع تيابح رھ کا هدنرزوآ ناعسا

ATT ۱سب رونک هکوا یو راو اکی ندناهلیا لس هذخربی  | 

 | تقولاذه نیدقاولهلبقو نیفراعلادیس رداقلادبع نامعا )ىدتبا اکب ||
 0 ۳ 93 دنک کالا مدلو یع رنک" ن ( هتعرح مظعل و هتمدخدمزالع تكيلعد

 ۱ ۱ اكد هل ید ویدلوا بنان مالسا او ءالصاا هیلع مّضخ و مدروک ددا دب

 ۱ هيلا الوم هد نعابح رح ( یدتا مدراوهنکوا كردا لاد عش و مدمروک ۰

 ینآ یسالوم هک هیهسوک لوشابح رم نحر ( ربنا نمرثک هل عجوربطلا نسل
 نام یایدلبا عج رربش قوح نوعکتاو هلل دراشوق یدکحهی ودنک
 هلوا هطعن ئ یتفلادسع یدآ یهرب و دی رمراکس یلاعت قح هک هلوا مت

 | هنس کاله هلکنآ یلاعت نحو هلوا یلعاتدایلوا قوج یبسهبترع كن
 | یلوباو یناشوخ كنآ هکید ردیک هیقانرب هعشاپ ےب هرکصذدنا هدیترخاف» |

 | یدلوا فک اکب نوکلم یدشرا هلکوک ندعامدو یدشرباهعامد 2

 عاوناو هلتاغل فالتخا ه.یلاعتو هناصسقح رانلوآ .دملاعو لاع هکمدتشا



 یار سر دبکل یو ر دراز تب راد دو

 اج ج “ ںولوا رک هداز رحات نیسرولو | لوتعم ۰ نسو رردنآ ترا |ا

 E دصق توشل وب هزداقلا. عش هج وب یدتیک بوح ندنکوا |

 نو نيد رولک هلی دعو نی سر لک تم الس تیک راو یدتا زدافلا دم ع میس ۸

 یدتا رازاب هراند كس عا و یدلبا رفس هماش صح لوا لینک | 1

 دن :رزوا قاطرر یراند كب .لواویدرکه الخ نوا تج اح یاضقنوک ت )۳ 3
 یدتا هب ا! وح وا اک او یدلک هل" زیف تو و رونو ا یئاو یدتیک بوی ,>ویدوق

 لهاورلیدتا تراغ یب هلقاقرتیمارح شعا هد هلقاقرب هکیدروک هدو وا
 تالاح لو ایدانالتق تورو برمضرپ صح “ر یخداک اورلیدلیا لتخی ها |ا
 هدهاشمهدندوحو ملا كرضلواوراو ناق هکبدروک هدش وبیدناب وا ندیم ِ

 یرار اند لوا ونود هک یدلک هنر طاخ راند كس تد دن ونوالواو یدتا

 یهداج میش لوا بعید اهب ودنک یدتناتعجارعهدادغب ویدا وډ بوژاو
 تساریزوس كنا هکع هراویهردالا ك a ردربک اح لوا هکعراو 2

 کراوە رداقلادبع ج لوایدنایدروک هدرازابینآ داج حب هاک ان ردٌشلوا

 ككاف ك سرکر دشُع اتساوخر دندي E اردةح>یزوس كنا

 ررەمەر هنسا لوا نل ر کل یو ید= کړ لا وخ وایدشلوا ردقم هدقلعتاب وا

 هکینآ یدتارداقلا دبع ےچش یدراو هثکوا كرداقلادبعجش سپ یدلوا

 ید نوا نوڪەح دوبعمترعردن۶ |تسا و> ردە رک ید نوایدىد داج | ٠

 مر دود نو دیا تساوت رد هنر او هب هرکشع اتهرک ید نوا: کید نوا
 یدرورهس ندلاب راهش جش یدلوا رک تنه كدام جش كاتا

 O اک اع نکیا ەدقلناوجەكرذشعد هرس سد

 كرداقلادبع جش مع ن وکر ب یدردا حام ندناآنب مو( مدلياظفح ناک

 ھر دکل وا رضاح یدکی و مدراوهلم جدن و یدراو هنتراب

 تا لوا رطشموررب ورخ ندیلاءد یادخ یلکوک كن هکزرب راوهن روضح

 ییغوا ےشادنرقوبش ا یدیساب ید با ے عقد رونو بور او نوچ هشراذیدیناکرب
 رگ یا ید زا مربد هباتغار دندناهک ردقن هردلوغشم همالک رع:
 یدوق همهنس یار ابمیباتک نالفوییاتک ن الف م دنیا دلا ظفحراباک هصن ۱
 واع ندیدم ۷ یهنشنکل یدک ظفلر هدعطقح ندرلباتک لواهللاو |
 تنارناب ) یدتبااکب ردّقطان ندي هکنامژر 0 ند کای |

> 

 کت مر یاصم



  ۲ Fe 0ەچ .

 || می هدنردسق باب تاکرد نب هک ردا قرق هدنزو رب رکم مری رودبویتسیا |(
 | حشو نکیدیک هدادفبیدتبا هتعاججرب ندناشاو مدمروک هدنآینآ زکره ||
 اا هکر دورابا مالتس هزسنجرلادبع کز کیدو زکر راو هنکوا كرداقلادبع |ا
 | الو الخادال ) مدمروک یتسمدنآ عہدتردق باب تاکردنب هکر دلب قرق |
 | دقو ناسمه رداعلا دبع حس هدرشط هنو هدورجا هن نعد ( احراخ |

 | رکشلو هناا كتجرادبع هوب و نکیراو هگوسفط یدتا هنباحکا |
 هل بوردنود یرلنآ ردشمردنوک اکب نوا تلاسر ردکر ک |
 ۱3۱ ا ادع هکرکسد زتسراو هنکوا كنج زا دبع نوح کیدک |

 وه نمیرال تاکردلاق وه نمو تاکردلای تنا ) هکر دو رلدا مالس ۱

 لا عدل و اناو عدخلا ىف وه نم یرال ءرضطا فوه نمو ةرضطا ۱

 أ هلال تجرخنا ةراماب ىنارتال ثیحنم سسلا باب نم حرخاو لخدا |ا

 | ةراماب و اضرلا ةعلخ یهو كل تحرخ ىد ىلع یتالفلا تفولاین ةبالقلا |

 أ وهو تالحرخیدییع كل ة- الفلا لالا یف ىن الفلا فد رشتا حب ورخ |
 | سشع یا نم رضع“ تاکردلایف كيلع ماخانا ةرامابو لا ا عت ۱

 | صالخالاهروساهزارطءارضخ ةيجرفیهو ةيالولا ةعلخ یلاعت هللا ىو فلا |ا

  ردهدناکرد هک هسوک لوش نیسهدناکرد نس نە ( تجرخ یدبلع |
 ۱ نالوا هدعذم ردهدنرضح رک هسک ل وش ید حر وک ینالوا هدنرضح
 ندئلصا دارفا كبطف ترضح هدنئاشم حالطصا عدخح روك نوسیک |ا

 ندتینیحلوا مراقیجو زرک ندرس باب مهدع دع نب رار د هنماقم یرس 1

 ا نالف دقو نالف لوش نوعگنس یعالع ل ماوب نیس روک نیس زا

 ا تعلخلوا هکیدقبح تلخ لوا نومعگنس هللا ےب رکردیفددقّرخ تعلخ |
 اک نچ جو رخ كف رشت نالفنوسکنسهد هک نالف جد قمالعر ر دتعلخ اضر|

 ید قمالعرب و ردصق فب رشتلوا هکیدقبج فد رشت لوا هل مب نوچکنس ِ
 ..تعلخلوا هکیدلر دیک ت علخ اکسهدنروضح كنيلو كد یکیانوا هکردلوا |

 هصقلا ردشمتبج ہللا ےب ردضالخا “روس یزارط هکر دهیح رف لشی رپ
 زایدر دنود ںوشل وب ھن اص | کنج زادبع جش هل .ويیرادب رم كر داقلادبع جش

 نچ رادع جش ریرددشرا هنج رلادبع ا یتلاسز كردافلادبع حشو

 فرصتلا تحاصو تقولا ناطاس وهو رداقلادبع لا قدص یدتا

 مد روک نیما رضاح ماش فاو یدتا یدلک هنکوا كداج میش رچاتر هيف



 ۰# تا رم 2

 ن 70۷ 3 هکید هنسا لوش فو راذتعا کش ام ر

 : یدنیک بونود س د هلاکنس ردعاعجا ر خاو هککلما ۱. ع ادواکس هدمگا

 : یدعتر .| ید هنا ضرر ویدتیک دانند هدنرخ ال میر كن هنس نکا

 هد هلباعم كش یه ىلع جو داراب وس زوس دست مش نوک

  رکیلوا میسچا یدتبا ہیلع لها حش الا ض :واینآ یدیا شمروتوا

 : رظناک او یدزوطهلبدا هدنوکوا كتنه لع شو یدشا هغاشا ندرتمو |

 1 یلسو هلع هللا ی لصین ترضح یدتبا ج” یدنابوا نفع ج بش یدناردآ 2

 ا س

 || هنمدشهروط هلبدا نوصکآن یدتبرعش "مدروک ی دتنایکدروک هدونشوا
 ٤ لوشرددروض ندییلعمیش ۾ هرکصتدنا هلمزالم کس ی 8

wییعمخس مدروط هلب وا نون ان یدیا شمروسحث هک ندنسانعم كن هنس  

 1 یه یلع جس "یدروکهدقلعا وآلوا مدروک هدباوخ ن هک هنس لوا یدشا 1:

 ا ردندنتاهار 1 "هلج یاناو یدا ندع اشم ےاطد هرس یلا عت هدا شدق |

 ۱ یدنک نوتود نالسرا تصدبارکدینا ES نالسزا س

 ا هکر ذککس یروس هدتْا قِب هدر قوج یل رب ینعل هدنافیم ضرا دا ا

 3 عفدثم رلککس یروس امت هللانذاب یدلبارکذینآ لرد هن دن هد

 ۹ هرسیلاعا هللا س دق یجوسطاا نجرادبع دڅو اچ و یدلوا

 ءابلوالانیبانا )یا توقیج هریثم ردندنعیا وتدادرهک هد وسط نوک و

 ےک انروطلوشهدنجحمءایلوا نب یب ( اقنع مهلوطا رویطاانیب یرکلاک

 ن, یلع نسطاوبا جش ردقرو زوا ندنسس هلج ینیوب دنګ اراش وق
 || ردلحر هذیح اوت لوارک هدننچهدو یدبا ندن اهاثلر داقلادبع جش هک دیجا
 | یدراعبج ندنشاب یقلدو یدلاق ندنرب یدہا شاک هنسلحم دوا

 یدلواشوماخ نجرلادسبع مش مرانوط شروک , هلکنسهکوق نب یدتباو

 | مرعروک یلاخ ندهللاهءانعهدندوحو كنا نجوا لیقریدتاا هنباعاو
 بوقیح هکند هنسلوا نیدتا نسل اوا ج دیک نفلد ەكىدروباکاو

 هنس ۀجوزو یدلوا هجوتماکيندننجهد سم مهد عوجزورک مری زوذ
 نذتنجەد ینزاوآ كنا یسەجوز مەیک رونکیمهماج همطافیا هکیدرغاح |

 یدتیااکا نجرلا دبعجش س یدلوشراق هج وب قالب هل اةماجو یدنشیا 7
 یترک ذ كرذاعلادبع ن ید رداعلادبع ر ےس یدتا ردیک كش كنس | 3



N oو  

 دبع دارا لوازلیدتباتغارف یدروس یدلوا لوئسم ته ی خاک ا
 ساحو 2, رج شرا مد عرب اسو حباسم لج هکیدروک یدلک هتطاب ر كرداقلا

 ج نوح یدروتوا هذن ی میام چد لوا راشمزوتوا و ظتتم ود هدیا

 دنسدرب جد هاب وقوانآر هو یدلیوس زوس ج یدخآ هربنمو یدّویح

 لف تنه تلاحب یوق یدتود دجو 3 دنا ام رعاما یدعد قوا

 ا جد یر همو یدعد هشت حس یا , نت اک وک- ق دصحرش یدلوا

 ی تا بونوداکل نزو زداتلادیع جش ردندندجووب قدموقوا هنس

 :e د ور دشاک هدنول ندسدعإا تدب :هدمدآرب تب ر,ندمرادی | ذهاب

 هن , هقدصخت ردهدنفلعن و كن زانالو ۱ رضا نوک وب ردیف هب وٿ

 || اذها ید !بولوا هدوتماک | هن جش زدزاو یباتحا هن هو ردا ه وت ۱ ندنلواهلک هدادغبهدمدآرز ندسدقلا ت چک هکیدروعک نالو

 ۱ یا ا جاتحاکب كناو هیع روب هداوه سدر هکراباهب وت نان

 || باهولادبع نیدلآ فیس حش 3۴ ملبا تلالد هننبش کنالاعلوهناصسح
 1 درب 1 ردٌسع د لوا ردیلغوا كرداقلا دبع رانوب و هرس لا عت هلا سدق

 | رکا یدا رولک نکا كمدلاولوا ندزالؤوایکک الا یدزالوایآر یش
 ۲ ر ار را را لوا رد وقول نما رب رب هدنآ هلب وش

 | زوشبكترسهیدیارولک هدتروصبوبحهلوا شلواردقراکلباو ترک او
 ان دا شم هدنرخآ كنبنوك هج هرم لرارخالا ىدا ج دنقلا ||

 | یدرکو رچا ناوج تروص بوخر یدراشمروتوا هدنبحگ هلتعاجر
 | هدشب و لیا تینهتاکس هکمدلک میجر امنو هللا لو كیلع مالسلا) یدتاو |

 ندکلبا ج ر لمد رھ هدب ا رد هال واردعم ۳

 رظنلا هب ۵ و یدلوا بجر نس قو هنشکب د نوح رلددهروک هند یرمع 1

 اکسس هکمدلک منابعش رهش نب هللا لوا كيلع مالسلا یدتاو یدلک هقیح صفت

 ۱ هلداعو لتفو هدزاعح قلتقوهددادعد قلح ءانفو توم ەد مابا تب رود

 ۱ ها درد مکن هدرب هنره یدلک یا نابع نوح ردٌشلواردعم هدناسارخ

 || كناضم رودننوک هب دینش و دیدلوا هتسخ نوک ح اقرب هدناضم رش یدلوا قاو

 أ ىلع جت ران دنارضاح هدنوکوا كلا تعاجر ندّکاشم هدنزوفط ِ

 صخخرب یرمع كنسکیاو و یک یدرورهس ندلا نم حس و ییه |

 ۱ ۱ رهشی هللیلواب ليلع مالسلا یدتاو یدرمک ورا هلناراقوو 1

 ) عاضمر )
۷ 

i 



۷ x رر 

¥ o Be 
 هنیکلعمور نوعا تلاسرینآ هقیلخ یدلوا بلاغ هننارقاو یدرتسوک غیب

 مازا یتسهلجیدردتیاهرظانم هل رللاع ییارصتاک امور تالعو یدردنوک
 یتخد یوربوخر كکام یدنوروک و اوا هدنرظنتلکلم یدلبا ماعقاو |

 هک هلطرس لوشیدت ال یدلیدندکكم یا یدلوا نوتتماک | یداراو

 اس نا هدعب یدریواکا یتیرتخدسب یدلیا لوبق نیسهلوا یتارصذ |
 هلسبس كنآیدش ربا هتسودنک ےک هن ره هکیدلرد یدتادا یتعالک ل وغ
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 | فاقوا هلهارک اب د.مش نیدلارون مدراو هقشفد نوح نااماو یدشربا

 | توغ هکزوسلوشو یدلوا هجوتم ایئداکب و یدتنابصن هن رزواییاوت |
 ساحهددطا ریدنک رداقلادبع نوکر یدلواتسار یدشعد هدمعخ 1 ۱

 رلیدبا رضاح هسوک بب رق 4 یللا ندٌشاشماعو یدیاردیاتالک بودا
 | یولیقدیعس وبا عضو وطب ناق شو یدیا یتیهییع حش یربند هلجلوا
 حشو ییصوم نابلا بیضقو رکاج شو یدرورهس بیجلاوبا حشو

 ردافلادع حس یداراو رابک خیام دهن ی ربغ ندرلنو یدیادوعسلاوبا :

 | عن (هللایو لک ذبق ر لع هذه یدق) یدتاهدمالک ی انا یدلب وسزوس

 | یدوق هنب رزوا كنوخ وب بوئوط ینکر ام مدق كو بوقیچمربنمقیه
 ےش رایدنازوا ربا نب رانوسی خیام راسویدرک هننلا نا كعشو |
 لک هدر یٰلع ده یدو ) رداقلادٍء حب نوج هکر دشءدیولیق دیعس وا ۱

  هنلالوسر یدلبا ىلج هنناقكنا یلاعتو هناحصسقحترضحیدد(هللالو ||
 | ۰-با وا هدنرزوایلا ك هقاظرب ندشب رقم هکنالم مسو هيلع هنلا ی ص |ا

 هلن رادسح یراب رد رلیدنا ردا شم تن ض كنم رخأتمو نمدعتم |

 لاحرو هکیالمو یدردگ تعلخر هر داقلاد عر هل راحو ر را :

 | .دزو ر ویدیارلنلغب راقص هداوهو یدیارشلآ هیانروا یتسلجكنا بیغلا
 || ندمعع هکر دشعد رل يصعب و یدلیا تسد شوت هک الا یدلاق لور |

 ٠ یدادغب هقدص حس 9۶ یدلوا ناوک نا یدعاعضاوت هش ۱
 ۱ تبسم هکن دلب وس زوسر هو ده حس نوکر 4 هحور یلاعت سدق | ٤

 : رلدد رذشربا ه ههیلخ یزوسلوا یدلک مزال كعا ه"دخاوماکا عربثلا |

 | شاو رلیدچآیتشاب مکنوچ رهدیار دعا هک ا هکیدروس |
 یدلوا لش لا كندسوک نددا دص هعمروا یا یدلدادان رق مداخود

 : یدتاهدهاشم یاحلوا هعیلخنوح یدروتواعرش تبیه هن رزوارب زو هی



Soجو 6۸۸  

 رارساو فراعم اکاو يدیا یا ردیرب ندنخلاشم *هلج كرداقلا دبع جش

 ۱ : رداهلادیعّحرش ىدا شلوایس ه9 رد راک جمیاشمو یدبا شاچآ ی روق

 | هدننبه هل دا مات ن وکر یدنا هدننصک لداج 2 هدنماکنه یتلناوج

 یدقر ۹ یدتا داچ ۶ ج ید هرمشطج بوعلاق ن € .اژ روئوا

 رولو ارومأتبلاو رک هسلواهدنرزواینی وب كنابلواعیجهدشنامز هکر دراو
 عیج هیلبوس یزوسوپ هاو هلکع د ( هللا یو لک ةبقر ىلع هذه ییدق)

 هدخآ ناضمر هدنشب یمرکب زویشب كتر داج عشرا هود ی وب ءایلوا

 هدادغب هدنبلط لع هکر دشعد یس رب دنرللاع ماش مانهللادبع یدلباتدافو

 لوغشمهندابعهددادغب هیعاظن یدبا قیفر 2 تقولوا امس ناو مدراو

 یداراو زب رعر هددادعبهدتفو لواو دبا ردباترابز یراخاصو كدیا

 هدنفو یکیدتسااو رووا رهاظ هدتقو يکيدتسبا ځد ردثوغ هکندررد

 تئوغ یدیاناوجزونهلواو رداقلادبع عیشو اقس نیاون سی روت رک ۱
 هکمزرنسا قمروص هسهرب ناقیا یدتا هلو افس نا لدنیک هنتراز ۰

 ےش ر دنهکمروک ات مرابدقهروص هلئسمرب ندنآ مدتان رای لوا یتباوج ۱
 كن اومربراوهنوکوا نمروص هنس ندنآ هک هللاذاعم یدتبا رداقلادبع

 دال وبهدنربین الدرك هنن رزوآ كن | بوراو ےکنوچ مرواوارظتنم هنناکرب

 هراعسم نا را سح سد ررووا هدنرب دکک د وک قداوارطتنم تعاسرب ۱

 كن آن هلثسمرب ندن اس نا یا اکس یو یدتاو یدقا |

 هشت ار هک ۵ ر روکر ردوا جد ییاوجو ردول هلم لوا را اوج

 | سمر ندن هللا دع یا یدتاو یدلدارظد اکی هدعب رروا هنابز ندنس 1
 ۱ ردو هدساوجردوب هلتسم لوا عهلب وس نر هکنس ردیا ناصداو نیسراروص

 || هدصوصخ ےب ردکرک هسا قرغ هجنراو هکیغالوق یکیا اید یه
 بد رتبودنک آو یدکا و ج” هر E كدتا بس دا :

 دونشخ یاوسرو ییادخ رداقلادبعیا یدتاو یدئوط کو یدروتک- |

 3 هددادعت هکمرب روک ساو 5 لدتا تاعر 4۵ ۲ هر دا لوس لدتا

eکمرب روک و و( نا یلو لک هده ۳ ( 0  

 5 هدر و ی ۳ "مر ریدر با .دن نعاس نامه س د
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۰۸۷ r OTN مو ۳ 

 ) مارک قاف الاخ ورش نم هربخل هتامارکر وهظ رهط هناقافالاب مولعمو

 هکم دلبا دهع هلا ی اعتقحو مدروتوا هدجرب رب لس ر نوا هکر دشعد لواو

 ق گور او عید را اکبات مگ او ہچیع وقتا همدرخاو ید رد ادا مگ |

 یدزوتگم اعطرادقمر و یداک یشک ر هرکصندنوک رقو مدع هر نر

 : هسوآ ندا ی نخدهع ےکیدتا هلا لاعتقح هللا و مذتا

 هلن جو و دج نیس وب ان(عوطاع وا )هکر لب وس هلان دنلب زاوا

 قلفكعسه مد تار د هلو رداقلادبعیدتنایدنشدایزاوا لواویدارغوااکب

 ردرارفرب و تم و هاش كن دنوادخ رواه جور اماو ردا رطضاو

 هرشط مدتا هلا وکم دک ن ES لک ۰ نەناخ رب ىدتا |

 یدت ۱ د رک ورګا مالل او هولص) ا هيلع روح سال اوا ا ز ر

 هدنسوف SEA كس ولا a“ هدروک مدراو راو هنکو ا لدیعس وبا رروط

 رمّهح یدایرع مد ناکس رداعل ادنعیا یدتبارب دءزوک یب شروط

 یدرنک هنسهناخ بول | تب سد یدا 1 ک كعءد یاد مالسااو هالصاا هيلع

 0 TE امد وطات ید ود هع هرگآ ےل ےل ییاعط E2 ۱ ها ل وش ۲

 رداقلادبع دمو باسا ) مدلوا مزالم هنتبصع کن او یدردیک هقرخ اکب |

 راما دیعس یا میس دب نم ورانا یل یلیج ا هللادبع ن مل اص یبا نیا ۱

 فس ولن دم نلیع نسخا یا میس دینم اهسل وهویموزرخا يلع نا ۱

 دی نم وهو یسوطلا ج رقلا یا ےشلا دی نم اهسال وهو یراکهلا یشرقلا

 رکب ییا حشا د نموهو ییا رب زعلا دبع نب دجاول | دمع لصلاییا ےشلا

 هدتفور هک ر دن د میش ترضح هن و ) مهرارسآ یاعد هننا سدد ییشلا

 ید مدیا لک د شمروک ین | نب نکره هکیدلک صخثرباکب مدیاہدتحایس |
 نيس هي |تفلاح طر وش یدتامتسلا مدتبا نیسمرسا تی |

 یدلک هن سپ یدنیکلیب رب رونوا هدنوب هجا نب یدتا معا مدتیا |
 بوهلاقسد یدروتوا هدا ےب تعاسرب مدیارروتوا هدر لوا نامه نو |

 و ک س اک لس ر یدد نیسهیتیک ندارون رب حاکی را 1 3

 هکرلیدرو اکب مرضخ نب یدتاو یدروتک دوسو كما هج هل یدلک
 س) رکراو هدادغو قااق E 3 یتکددروتک لوا مد ماعط هک

 رانو ٩ هرمسیلامذ هللا سدد سایدداج جش ل درک بوراو هدادغبهلیب
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 | یدکد هعاتنق «دنتلا غتلوف مب یقرقو یدوق نوا ےشادنرق یتقرق
 | هغلوا دن رزوا قد هدلاوحا میج کن و یدر و تزاحا هرفسو

 | امت یادخ لغوا یا راو یرو یدتاو یدردنوک ی تب و یدتا دهع
 | مرسویفروک یکیزوب كنس كد هتمایقو مدتا عاطقنا ندنس نوا |

 ۱ لردك ندنادمه نوح مدلوا هحوتم هدادعد هلا لذا یترجرب ید سا :

 | یدتا ضرعت اکب یرب یهو رایدتوط نیلفافو یداک هقیچ وات آ شہ

 | كکج هند حش ید كنسربتفیا یدتاو یدارضوا اکبیرب ندرلناهاک ان |
 ا هدا چود مدت رد هدنف یدتا ردراو مرانشد قرد مدتا ردیمراو

 ۱ بو و5 س مرهدبا اره سا هکی دتا نط هل و یددا شکاد هدعانفو 1

 ۱ باوح هلیوا یجد اکا یدروص هلب وب ید لوا یداک دیر و یدتیک |[

 ۲| رلیدراو هنکوا ررتهم هلبیسکبا یدنیک بوب وق یب د لوا مدرب و ۱
 : کت هلْداو .دنرزوا تسد رپ یدّتا باط یب رایددد کا ن رلکدتسا ندنو

 راند قرد مدتا ردراو لزوصکلیب یدتا س یدراردبا نیس ن رالام ١

 | رادرایعاتفقیدروبب ردشلک د هعاتفف هدنتلا موق مدتا ردهدنف یدتا |
 | دتناقارتعاهلب وي هکیدلواهناکس یدتاراددرافیح بولوپ مدشعد هک و

 1 م نم هدیاتنایخردشمرب و دمع هلل طو قدصءدلا وحا عج اک: مانام دتا

 هدند مع كمراکدرور ن هکر دلی ه وب یدتاویدلعا یرهم كرلتا سد

 هدقب رطعطق رلیدتبا یرلشادلوب سپ یدلبا هپ وت هدملا ےب و مدلباتنایخ

 هب وت هدلا مب یسهلجج لوا نمتمم هدهب وت یدع دیا نورهم مزبنس |
 رلذدیاه وت هدا تب لواو رلیدرپ و ورک ی دبا رلذلا ندهلفا هکلواوزایدتا |

 | یذشربا هدادغب هدنزکسناسکم زویترد كتریه عیش ترضحو یدیارلا |
 . هشندحو هقفهدعب هنأرق تنارقلوایدلوا لوغشم همولع لیصح هلدح ماو |
 یدتا لةش هدنکو ا رلولوا نالوا نیستم ءدنامز لوا هی هيدا مولعو |
 كنرعهیدلوب "یک ندنسلاها كرصعو یدلوا بلاغ هتنارقا «دناززاو |

 یناععو لاوحاویتامارکر هاظكن اویدتا ظعو سلع هدنرب یرکت زویسب

 هنامارک اماو ) هکربد هلب وب هرسیلاعت هللا سدق ةدیعفاد ے رات یذبایلاع
 رمذطا نع ةحراخف هنعیلاست هللا ضر رداقل ادبع میشل تامارک ینعب

 رتاوتلا نهتب رقواترناوت هنامارک ن ا ةعالامالعا نمتکردانمینربخادق و



  0 Eتک 3

 هدنرزوا قاط هلاشو هیلباهناش هتنساحم هکندلید یدنارذیا ءوضو ددج |

 بولار ے٥ ندفاط هاش هر و دم زا له یهلاش هکندناقون AKS کو یدبا | ر

 < دحو ر هللا سدق ییموصلا هللادسب ءع وبا ج ج یدلک هلا كفش
 یلاوحا كا ید نار لب . دهازو ندنراواوا اش هاشم نالک :

 باج س٥ ىدا شش راهن راولوا كنهاشم مو یدبا راو یتامارکر هاظو
 ر یروتوا ندنآ لاعتو هزاعسقح یدالبا بضع هدتفورپ یدبا هوعدلا 1

 ۱ دن دصق تراح تعاجرب ندنناحص اكن یدلوا عقاویدرب و رخ هکندهزره | ۳م و رب 0 نیس وز ۵ شا لو کز حق IDE زور عن ۱ نت

 | هکعا ترات یرلنا وا ر هدنن رق دنفرعم یدناراششیک هدنفرس |
 لش تمدخ هک رلیدروک رلیدشرغاج ههللادبعوبارحش رارجات لوا رایدقیج
 | كلواغار 7 ( هللا ان رز سودقحویس ) هکر ار دیاورایدشمر وط هدنرلگاكرلآ

 هکیدلوا رداقیر جه و رلیدلعاد راب راوس عیج ندزرم#ا مر رای راوس یا
 ۱ یثک ی او راددشود هرهرد یسضعد و هرلعاط یسضعب هلس هلوط را

 | هدنرلصا یه هدب رایدلتروق ندنرش كرنا یدالوارداق هکمک هرب رب

 : ناڪ | كغ رد داب وس یی هصق رلددنو د هنالنک نوح رلبدل وب رل دتا بلط

 || یی ارداقلا دبعنیدلا ی حش 9ع یدلوا باند زما مزپ مع ڑکر هرایدتا
 هللادبع وبا ندنفرطاتا ردیئتس> یولعرددخ وبا قدنک هرس هللا س دق

 یموصلا هللادبع یی تش ذمطافرابطا ةمارلا مایساناو ردیسهربپن كنيهموص

 ِ هرکر ی دع ادو. دناضر نکر ه یدعوطرداقلادبع اغوا نوچ هکردشعد

 | نوکو بییدتنارلددروص ندنسانایادلوا حول نولو مول ناضمرل اله
 | یرلتدالو شعاناضهرنوکل وا هکدلوا مولعمرخآیدم ګا دوسر داقلادبع

 هکر دشکد زد هدر اروي یرانافو رد هدنر شع زویترد كره

 كمروسز, نعي مدقيج هیارصص نوعا تئارح هدننوک هفرع مدنا رک

 رداقل ادبعا یدتااکب تولود مدنوط توشیات هئخر وڌ لزوک و ار نوا

 هلکنوب و كدملوا قلخ نوصکنوب عب ( تما اذمالو تشلخ اذهلام)
 یرایجاحو مدقیج هنماطزعارسو مدنود ورکو مدلبا فوخ كدلوا ما | +

 قحینبهکمدتاو مدراو هنکوا كمانا یدیا راثمروط ؛دنافرع هکمدروک |( ۰"
  Êعدوا لوغشعهلهدنا مهراو هدادشب هکر ب وتزاحاو هاب اهدنشندا كنيلاعت ۱

 مدر و ود یدروص نیس كل هبعادوندن عهدنا تراب ز یرلخاصو ۱
۱ 
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 هبا ولح ضش لو س 2 واورد ا ةا
 توراضهدغاکاولح راذقمر ییاولح نوح یدتسا اواعتیال دکار ںوراو

 ىتەدلقىوا لوا هکددروک ی دلبا رظنهدفاک نوحیدرب و هللا لصذغشساوا

 یدیاراویراسد زو هدیشکز هک رذس رگ هر هصق لوغ تاکحوو رد ارن

 1 !یدلو قع یدشرا قتقو بم a اطم نوح ىد اشا تڪج ا هصوص> لرأو

 ۱9 و نیا چ یدھا سالا اهدو یدراو هک و اتالاچ نا نیش

 اوا ی ےک لوامب لبا BR نواص اول-لطررب نوا حب ا قوخ

 E هنکو ۱ كس بوراضەدغاک تولا نوتاص

 یدشتا تگ سا ردشع مد دک. دروک یذحآ یدغاک نوح جآ

 | نیسکیا ص” لوارب و هکی راه الغوال رس وروتوک ییاولح لآ يکتعح
 وا هوب راب رعوا یرحانرپ نداد لوم هکر رد نهال بوروتک جد

 هن رح و ۰ جش را رلبدلا ى ی هنامرسس یعد لام ا رایدتا

 ید ا هدام تبحاص مه ردیلغوا نا رک ز ندلا ءاھد ۾ ج کید راو

 ساقلا همان شرایسرب هنندلا م اظ م حش م ھ مرلنا تع نع ه هد یدتا

 | ردص جش هریک هئیلا تراجت ةبام رسا هتسوک تافتلا اک | میش هکیدتبا

 یدبشربا هیله د نوج یذزاب هعفر بوروب لوذبمنیساملا كنآ نیدلا |ا

 | زر زعوب روش ربا هکحوتف هن ره كد هغولشوق ندحابص ل وا نراب |ا

 یدتاو یدرغاح داخ جش یدو و سن دلا ماظن حش ییدسصقرو

 یدلبا ران یرحات لوا یسادنراب مداخ لا ملس کا قدوق هد لوب

 هک ثاس یکیا نوا لد هعولشو3یدلبا علست اکاید-لک هکحوتف رهو

 هاش د ندلا ءالع اطلس هدنقورب یدتیک نوروتوک یدلک هباسح ۱

 هدنربار لعشر داف یدردنوک ر ذن هش ررر واع هلا رهاوح ورز یخ

 ( هکرمشم بادها عسل ااهبا ) یدتا یدلک هنکوا ليش یدنا شهروط

 دوصةم لکو ر یدت مش یدتیک بونودردنلق ( شو خامنتاما)یدتیا جش ||
 Hi هروتوک یر "رم هکر دلی د زددالق نوح كربشوخ اهنناکس هکیدیا لوا

 .دتقورب ی و احاتعهکعا ناک مش نم توف و :
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 ندا EE E فقر وه و داشرا و هد :

 یدیا شا لیکو لیصح یھب هاو ایت یا ابرکز

 ندالضفو ندالعنوکر ھه یدیا سلوا لوغشم همولع "هدافلس شب نواو
 نیو دا ۳ رکسدک دن افا جا هک لب قع

 هلج ی مو لاکو ویدلو اب مو شی و لور هدنهاقناخ رسا

 هلا ام چ جر كنسح ربعاو كنيقارع نیدلارتفعشیدلوب ند هناتسآ لوا

 دس هر کصندک دتا لق ندلاءاب جو ور دیش
 رد ص یلغوا ا وا

 تنسکیا هدزومرلآ هریک 1۳ هرس هللا سدق ییلس> ردو یدروتوا ندلا

 حنه شک اب ناح # ندو عرش ءا-ه) تلع ریتم وچ اریک عدن ترصح

 یس ه نخر ٭ مفاد شاوقزاتداعس نا 6# یفاندب زاو كنزا یورک ن ھ |

 اع "هژاو | دلت نا ناشار نام یزاورب د رک #نایمزا در نور نوح

 ی لوبتمناوتلودو ندردص#هاک ردصرانففارمصعرورتس»هاسن
 ےب فورعلا یوله د یدلاخ ندلام اظ حس قبطك شدوجناوخرب

 مولع ردندنراروشم كرته دام دڳ هرس ییاعت هللا سدد الوا م اظ

 احا لد هحابص هدیلهد ممأج ہیک رە کندی ۳ لییض ما هلند

 نأبرلا ) یدوقوا یتیآوب یدةیچ هبهرانم نذّوم هدنتقو ره نوچ یدلیا
 یداوا لاطارمغتم یدنشدا نوح ( هللارکذا مچا واق مش نا اونما ۳ ۱

 داز یی یدلوا حایص نوچ یدلشاب هفلوا رها راونا اکا ندقرط

 اکاویدروازو دن و ضع یمز الم تفکر کش ندلادن رف جش ۹ ریو
 نوا لی یرابلاظاک | مش تمدخیدشربآ هلاک هد مو یدلوا دن ر

 ةو وتچلعت كعءدنلطم دنا یدتا تعحا معه هد نوح یدر و تزاحا

 | یسیکباو یولهد وزسخو نسحو یدلوا لوغشم هنت رت كندارا لها
 ندلا سط ۾ حاوخ یب هقرخ ندا د رف میش ردب دیر كنآ ید

 لواندیرذس ن نیا نی واز ی ی کراتا

 هکر رد لات 2 ےچحر نادینٌح دوم نيدلا بی ماسال 5 ید 9 3

 ےس اس س سپر تختی
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 لصاو 3 ایلوا بطو لا تفه نج ےہ ۸ 4 )ردشعد هل و هك دم ۱ 9

 1 * ناتسو ده شوال تئح *ناتسود دات زهرا نبق و قیدص
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 لقن هنس شعب قلعتم هسوفن لاوحا نیعجا دع ناست هل ناوضر

 اشامز ق نکل رداکد یفاسنم هنب راب وقت هللادنعو هنر لعل ولوا رووا
 رٹکن ار زرد اج هساند یدلغوچ تضاد ر فی رتو ته رظ ربسیغن
 زروتلیاراتروع هن راتولخرلیدلوا ررب و لا هنالعواو هتروع نوګاد رح
 مش نالفراررتسوک تبغر هیرهش مقاوو رارروتک ثادحا هش راساحو

 تحح یرلتصخر رارد یعدلوا رداص هر وش ندر رع نالفو یعدعا
 رربد ( نو هق موش هبشان ء) ارد,ا كس هنلاو> اكل رکشبایرا اوراروت دا

 روعقو قسد ردق وب ناست ظح هدنو ارز را ر شل هتع رع ناحعا

 زرواوا هګ درا كمردیک جات هسا نامه دساک ه- تیک رب هش رب ندشلها :

 ییاوهولیمو ییانغو صفزوززعا ظفح نتمرح راررب و ریو
 ع ی ءاعس طارشو راز ردن عاعم ژرلکآ تلاحو قشعو اتصو عام“

 لوس رو | للاخ ندراد راو و ندماوع س اع دعا زرابک :

 كتاب را عاعس (!مظعما نم یلاعت هللان ملة ان هنس ال رد هتتفەد ساخت رات ارز |

 یب راروشو دجوردمزال قاتن دک دیا ندامردکر که دنزی واقوهد رع ی 1

 یادآ ردتصخر كع هلدا رهج ی رک دو ردبحاو كلاس هعقدلو | نکم 1

 كل رک كعا هلعوشخ و عوضخ بونفاصندش ره یتظافلالرک ك عا هن رزوا

 لوا هیلناعولطرک ذ تعیقحو نولوا یلوتسمهبلق رکذترارح هککد اکاات |

 لصاخ اوردلک د دیعب هسلوارداص هب رغروءا ضعب بو دیک را تخاندناتفو 1

 رهوا د ردّنستباحاهتوعدلرک نج اقندنرارب تب( ا عضاوماوقتا) ۱

 | ماردلک داورقراو هژرب نالوترهشو تعد رداکد" رخ اود وفد

 هدهمشل و درامز هکا-صوصخ ردمزال قجاق ندشنبح اصم نیطالسو |
 هدرب رهنددیح وتر ارم داو زالوا كع نیماءط كننشکر هر دکر ک طاتحا لاک |ا
 هدوا ولد ردتعیع> "هرطنقا ر زالوا كعد ردشءد هل وش ما نم وجا زو س :

 هلا ردیمانا اور ناو تارع ردننامز عاطقناو بانتحا رک رک تشودهزوک و |
 نیسا وعد داشراو 3۳2 ردا ری رای دد راتاو ی راتسود

 نیدغا لصاحنیس رروئک ی .حاص نیقلتو لیک نیدءترباهداشرا راردیا

 وصص نعیاعت هللاانذاعا ) زردادلا قلخ هلب وشم 1« هل و دکمراتفک |

 نوج ( علا ىلع ةروصلا اوراتخاو ایندلل اندلا اوکرت موقیه مولا اذه |/

 تعح رو کذب ننعم ا رک رەد وص م
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 ےکتن ردلکد تسار ضارعا و راکنا نکیا رووا هدهاشم

 ج _

 | توعد هتخ یدب زاب ناطلس توروتک نیربخ یافو كد ناطاس بولک
 تارا رم تناشا دج هلو هکبد نوک زومط زووا و

 ندمرطاخ ےب هبضق و ردا یا ضعجمو> مرلبدروتک نیربخیراک دسک || ۱
 تاک هلا یلغوا كناشاب دج لوتءم ن وکر هداوماتساقافنا یدشتیکا

 ناطلسرک هدنوک لوا یدارا لص ردنا كصرب هدنشابكمانایذت | نکر دیا ۰

 1 حاقر لدصر دنا دصلوا تویلرد رایدرو چک هفرط یلوطانا با قااق ی

 1 یدرب وهشل وردر ندنراشد ور دافورهش نواح الص ایا ش۴ رر هنو رح

 || یدلک هع رطاخ هصق نامهرذنا یلچ رفعج یدل وب هدنشاب هد هداحلوا |
 ی نوعا نوعاط عقر موح صد زا ناطاس هن رل روح یلچ رول ن :

 كب رجوا هد ورد قرف وید رانوسبا اعد بوراو هلبا ارقذ هدهش رش |

 یو ورار د ی وکن انس جش الاح هبه رقلوا رروتابهد هب رقوپمدنب رق لویناتسا
 انالومو یتولخ لاک شب وردویتواخ فس و انالومورد واخ لو سراباب د
 هکر لنا امارد ممه سم یاعت هللا سدق یناحزرا درس و یناومش فس و

 زردا دع ندن صاق یرانو و رردا نعط هیهبولخ قد رط هدرنامز

 رد ر بضع بیس راکنا یک اشم ید رطو ردلک د یلاخ ند, صدت ردیدا ءوس

 زدشلوا عقاو هرس یاعت هللا سد ندحاشم كابا تر یرب هجرکا

 هدص وص > ول هرلتلوا شل وردو ر دنعصت» یمکح هجر یفن لوا كرلتا

 دیضفرب فلاح هتعد رش هدرلنا مک رکم ردلکد تسرد كا دیلقت ہرلتا

 لماحم هن نکلو رداور عرمشلا بس هسرد | نعطو زاکنا تقولوا هروک

 یاقوارکا E یادی هدنا ۳ ۷ تویلنا رکو هک

 ندنا رکا هوار رزوا هدهاحو تضا رو هک هلتدابعو تاعاط
 اند لیمو نواهت هدنروعا ضعاا و هلوارهاط هنس صمب عرش لا

 لاوحا سالا و هلوا یرسهرب هک ردتس رد هیلوا دسب ردت شب هسناکا

 لاوسحا كرنا رد قوب هلبا ییرحر هیلوا هک دقت و هلوا نوا
 ندا

 ےس

داوب راپ درول وک ه چ بور و هګبا هکر هن رلدنک و هجا ۰ :
 هد هب رن ردیک ه

 أ كنوعاط هدلوبناتسا رال هج مرکصندتع زع هح كرلنااما رلیدسا تافو ال

 : كنب رلترمضح یی دیس ( دیه ) یدلوا موم هکلب یدلوا رو” |۶

 | ردیمور نانس محُیرب ندرانشیربا هترهش ردروصحریغ یجاہتاو یساملخ |

e 
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 هکساح ساق غوا ندلا E هعف درب ریعح وب مدشود هنن راتهدخ

 مواع هدتمدخ ءارلتا مقحوب هدنفو لوا ردرلتلوا یسضاق لویناتسا

 هدنناك ارل نایت رلت مضح هفیلح یلجنکیا یسردمهبناغ مدیا هدنلعش یرهاط

 هدنرارزوایدارلنعمل وب تواک ندسسیییدلوا یراتسا تار هکعدرّوک

 ولنک یزاترضح هقیلخ یلحیتح مدستنا هدهاشقلو ابلاغ هذجراثآ

 هنبروضح یدنک یناچ ینب ررطاق یلج ساق نمداتسوا موح رص قوا

 0 مایناطاس هک هدناموارلد دس اهکمدتا عاعسا ل وَشندرلنا ردُشلوا

 ن ییهیساما رهشیدءا كر هدمور یزاغناخ دم ناطاس

 هے! كر ہوا هعدلاونوکر پی دیانت دخ كلذیزباب ناطاس ك یبا مدااو
 a e ere ی سا و هی دیس Annan A nae و تا و اس سس سم تی

 ۳ , 0 1 ر ۱۳

 1 ۱ روس ۳ ۳ |۳9 نت 4 1

SORA ETE!7 0۱: ی ی و  eزی  ALA2  

 نوسابا جرخ هتسهرفسكلرلثب ورد تلیاه هفیلخیلج یب هچګاوب راوبور و
1۹ 

RE n هفیلح یلح شعر هن رب یمدخ مدلاو رار ولس یمدا رح بودا هجوت 
 رلذنمرب و خداو تهاشدار كدا را.سهتسا یی یهاش دار دا رح یراترمصح

۱ 

wn 
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 دص ردنادصرب هدا اشار رج رلشع او ۷ ردیک اله ۳

4 1 ۶ 
i ۹ ۱ ۰ 31 ۰ 5 ۳ ۹ ۱ ۰ تق ۰ 1 ۱ چ  

 ۲ اود سگ ۱ درب دراو هندارطاوردعد < 2 £ |یاصو عیج

 مدلاو یربخوب ےک و ردنا ىلج ر وح رو کز یدشرایربخ

۱ EN 
 ا ناطلس  Ev 5تواک تر ج ندایح اس و ره >> ادم ربات ناطاس شک

 اما کد ندرللو ۱ یار هد ر اله بس EEN ن هللاو هک 53 رل تھر ود ۳

 تودنا 8 دعارا ای ل ا تودنا ی 4ج ناطلس ےشا در لاطوب غ

a 13 دن ۳۹ 5 ۰ 51  
 حشو a نيل ماع 9 رد صد بک نجل نوت شا 2 و

 لوا بعک رردد ويلا یدل یک و رع هحف دهل د دلا ی ےج ۳

 قارا, قو نیک رانا قو هن داح هی رطع دثداس |

 1 جات مدت وطن درب اک ربور ۱۱ وهناخاتسک رلددردش یک ترضح دک

 رکسع یصاق دات معلس ناطلس ندنآ بح لا ا د رلد رمضح ىلج رەعحەداز

 | رانا شکیل مهد هسریدربنزکیدا رع عاظاس شا مدلاوهلوا لوصوم

 1 مولعءدا مو دناتوءدیمدلاو یسادنرابرل عد ید ا شوخ هسودنب راد

 | كناشا دخ لغوا النعیلنامرقیرادا مع ردلوصو هلو صج هللا اشنایدلوا

 | رانوسداص نوک چوازوتوا یدلو رقط ندر و رلشب ورد هله هد

E E۱ عج راه كاسا 3 ند-!وا نوک قرقوررلیدبد هک یربخ  

 ا هلوصح هکر دد ما نوساوا لوغشم ن ین ردراو مدا رم رب نودنا ف طاو



 عقاوهدنسکبازوب زوقط كنرع ۵ یر و 122 و روت نر ۱
 E هدذیساما ۲ ربقو رد رات راضیف ضف ظقل ردشلوا |ا

 | ےش ۷# ردنوفدماشاپ دج هدننابرب و یلغوا كلاشاپ هدسشنا رپ ردهدنن |(
 | رددخ یدآ 5 هرس یاعا هللا سدد هل یا مهسا فامارعلایلج

 | رصتمندیناعم هرسیلاعت هللاسدقردندنلسا یارسقا ن دلا لالچ ائالوم

 قولخ نیدل ءالع هدنامارق بودیا هلع كولس یادوس هنبلق نکروقوا
 هدنناب كنا ںوشاوب هب هقیلخ مان هللادیع ندنسافلخ هرس یلاعت هللا س دق

 ید نیدلاءالع حس هداننالوا هک رلیدروس ءبوش و رادقرب

 | تمدح شع ها هرقرب و شراص رلارفو شع ک راد یدک هنامارق

 : تدارا ضرعمدلو | ی رشم هژب رله رشلاج دهام بوراو ه رم رمش

 عمر واکس هسداراو لاةص ندنو بوشیأب هن راهبج یهدنتسوا مدلبا |

 هک وا لصاو کا ردراو لاخر هدکلش ورد عاطلس مدتا یدد |

 جاش هرععاوت مر یدعا یدعتا یراترضح حس مزایا لویان 1 1

 یدتا تافو جد هقیلح هل دبعو رایدتا تافو تویفلکا نیسرول وا 8

 E هک ارت لغوارهاطوب مدراو هالغوا رهاطندراتولحهدناقوت

 || هدانز یراکشو یدیارد ضیح هدر كد ضيق ق یدیا یماو یدیا
 هدعب یدنوط هتم دخ قاربط ساطیب سد ید ولتوف قطاناما یدروس

 قدروتوا هنولخ هدنصا بوزاقرب رب یدلبا تولخ ها راد یک هعنر
 | نديوڪڪ بوغا لمح مرشادلو یدنوط هعوجو هتضابر میظعی رب

 : یدلبا بضع هرلنوب یدلک هداز رهاط مدع ن رل دب بوروتک ماعط

 مراشادل و یدید تکراوخدنسجداکب یدردیک نیس هلج بودبارجزو
 رهاط قح مدلوا هش رزوا مضار و رک نیرایدتیک یسهلجج نولیعاط

 || قاقنا نوساوا لوف شعا سلوا والا ندتضا ریبح هک راتعد هبهداز |

 | ییههقاو نواک هداز رهاط یدشود یسدعقاو لاح فش اکب داتا لوا |

 یدتا تافو جد رلنا بو لاو یدرتسوک نزول تةطالەو یدلکد

 «دنامز لوا هکبدشود روا هرس هللا ی ایک دیس هلک وک ےن 2 س

 هب یربب اله ندنسافلخ كرلنآ هدر لواو مدراو هاج زرا رلیدبا هدنای>

 هوب 0 رکصددنوک یکیا مدلنا مرع هزاوریش تویلک یللس هاکر انا مدشاوب

 الم هو مداک هناص را ھنن . بوئود یدلکیرمخ ینافو ترا رضحایحشدیس

 3 تولک هم ور هلب راه رس تزاحاو مدلوا ه دادم دی در
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ب زیرارونهدق رعهرس-یلاعت هللا سد كل ران رخ دارید |
 1 رلیدلناتمزالمهئترا

 رایدتیا عقد هل تود السا ورد تشاعیدش و د تفلاح مظعخ رااتروایدہا

 | بیحالنم یدتا هکمدتنا عاقسا هلوتریقحوب یدیاهسوگ نیدتمو للاص ||

ماهعط قحلوا عرو ندزام مدهاس نیفیدل وا مع ترععلوا :
 ۱ راددروتک 

 وراطرب قملوا فیعط تبا هدنرلتوم ض رح ردشروک نیک دنکب وسو |
TN 
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 | تنبح الثم ردالثمرلتوب راشغا هنن ژل ا وزد بوئودو شالا ماوید

 | زب یداک لوا مدروتوا هد رجب لوا ےکاتقو ردہا هرس یلاعت هللاس دق
 هل رلتزاجا هرکصادق داوا هدنرل م دخ لب يکيا نوا سب لد: ےک

 یجاےو زاهدلوا نکأاسس هدنرهش هرەنا تدعرب و رای دتا تعحام همور

 | هلا ضرع هزر لک كسرروک هعقاو هنهفگو ب لوا نکاس هدر لوتراو

 هدهب رمصیقو رابدلیف تیحاصهرا دقمرب ید هل رلترمضح ندلاسقآو

 : ندیدنشع قبل رط اوج و هرسهللا سدق دلوهار اے هدلناوا

 ول رطود دن رشذکمو یدنآ دعتعم ماع هنس رط كرلذاو رابدتا ن لربما

 ۹ ه رله رطورلب دابا تم هرسیلاما ها سدد هلا یطەلادبع جشن دیشب

 هدلحم صعب یبادآ ضعبكراش رطلوا هدکعت!تبب رتهرابلاطویدیاردنادنسب

 ۱ هن رزوا رقس تک رحاب کا ردرا-لاح دعف د جواو یدراردا تداعر

 | ریقحوردشاوا هدر هجو هدن» الو موروهدنلما ندنآ و هدنامارقیدارارواوا
 || هدمورتدالورا دقمرپ و مدروک هد هنوقهدنامز ممد دوقو ای یناه صا یرلن

 | ردفورعم هلکعد ی راکتخ هک هلا ندلا ی می بولوا هدنیلکسا

 زا ی كناخدح ناطاسندرباب ندناععلآ عب هرسیامآ هللاسدق

 1 ید یر شم هدانز هرطاوخو ردم ولعم یردصد هدنکالیها راددلوا

 | هک لاک هللاهجر ندکب نسح نالوا یسخاشن كکب هاشنهش ءدنامارق

 1 مدلواروضح: بولک ےھو یدنیک هتفرطر کفص بوک ندنر مهد

 || هلی دح * ند وسالاا ولتقا ۴ یدلکاکبندرب هراعب لوا رلیدتنااکب بونود
 ندلکوک مدنوص هماعط ےک: < دتا لتفینا ہدنعا زاغ نودا لع

 ۲ كنو و ها ههش ےھاش ردلالح یدتا # الالح ناک ن اللا سب # مدتنا

 زا نخی دنابكنا اک ممه هکر رد یدسا لع رادیصف هصن ید ناثما

 عرب ةي 2ے ( نلاوح )



2 kg 

 1 1 4 نی[ زب الت 7 کد زوسرب | 1

 8 یدالوا یساش 8 ؛ و ردهرکص ندرابدنک كتا لوا هک زرو داما |
 E هده ور۶ کف هدرل هرکص هکب ؛رعانلوم a سوا

 ۵ یا هم ۳ می بو عقاب او او و ییعاش ها

 | کی رعانالومییع شان الوهراشلوا عج درب رب همای لعانالوم هدنوعد هک رب |

 || شوه بوروا هرعنرب برعانالومنامه شاي وس زوار بولیکآ هتغالوق |!
 تسد ندیلعانالوم شکه رات دنک ه رکصن دهدیدم تام شود بولوا

 هینطخطسق افعال ۴ ر رد شالوا لدبم هرارقاراکنالوا بودی اه وت

 2 ا دننامز یزاغدناطلس |
 : داره دخ 5 قوح I راسو |

 شئلواقا رم ب رشاد یرغوپ كرنا ندنفرظ,ماشداپ بوتلوآ فوخ ۱

 ردهدنآ یدیرربق شا تافو وم دنرال كنامارق نکردیک "بوتیچ || ۱

 نوحا نن یرلنا یرلثد ورد هفیلخ ندلا جات مش هکد روهشم لب قو ۴

 | یلاعت هللا سدق یناغارقلایوامحا یرمعلا بببح انالوم ۶ رلثعا لوغتم ۳

 هل یر هاطخان رع نیتمولآ رمماندانا ىراس ۱ تس هک راربد ¥ هر

 1 هلع اک 1 هرلا یکر قت دصاا رکی ولا نينا ربع نداناو هنع لات 1

 زدند دصو قورعم هلکعد یع وک روا هد رگ هدکن هدنامارف روشرپا+ ۳

 دیس ندمور ردٌسلوا ةه هرس هللا س دق اب ا كيس ل ینا نوا ۱

 لرل و ردءادتا شعا روقوا یرشدرامع ةدنرلةدراو هن رلترضح ایح |

 هک هرج اح ىرولنپىةسوك یالوم هدنوکریاکب نکته هکشخا بوشل وب
 تیالوردنڈنش و رد مدق شدب هرسیلاعت هللاسدق كن راترضح ایشدیس |"

 كيبح انالوم نام روتا ةدراهحنرق :دوانوشروق هدنخاسسیرتناک :دمور |
 رخآ شک فعض ماع هح انالوم هک هل وش شمرو | هجنابط عر هنیزو 1

 تخاو هبخ الوم بورونک بولوا ییولعم كخش هصق مالا |
۱ ۳ 

 دیک كداقتعا هب هصضصق مپ ی نحریاق رووا ولتریغ راشیورو,ردشلیا 1
8 

 ا



 1 ۱ FF كاع دیس م ۳ دمت متد هل تا : ۳

aبولاقيجا ندنشاب كالا رکشرپ بودیا نیساوعد قلماقم ما  || 

 ندنزوب کال زاینو کاش ورد نکا یدتااذا قوح نورتشوک حرطو یا
 بویم ےک ناعژ قوج نت راب دید ةعاطو اعمر ايدا مب < رگیدبایرهدازربب

 | هدتاتیدلوا هش رزواتبب رو تش رایج ار کشرت رب دلوا توخرلنا

 ۱ یوا عهد د9۶یتدیاهنب رزوارتف لاکو هنیکسوای> ب=اصو قاعدو ياو | ر 1

 .E || نیدیآردندنسافلخكنابصدسیدوانوب € هرسهلاسدق شوری یهشلا ۰ ۰

pii! 
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  | Rsهد دمور هدنلاع قلهتخوس ودرلشموق یتشور یی راصخ نیفلوا ندشلبا |

 هلکعد یاب رضخ یلغوا یجیل اور دهروک هاکلاپارخ بولوا نکاسرل دمه ا |

  1 ۱راقلء دن روشد>یب بودبا قاعن ماه وبترب رروتوا هد هناشزارفر وهشم 0
  ۱ ۱یدینزودنکو درایو سوغ انرثکا | یدیا باغ یسییط ےظد ردشلبا ۱

 | | بولوا رثع ینا” نوعو ریکتسد قبر قیفوت یمالا ةبقام یدشعا وه

 بوراو هپ ابر ضحایح دیس هدوک اب بودیک+ هم راد انوا ییفشقد رط

 ىدباىھالم یرزوسهدلوارلیدروتوا اوت ورا دورل,دروتک تدارا ||
 ا ا زک ا یدنود هتقیقح راوه یزاب لواو یدلوایهلارسالس ءرکص

 یدلباتاکا نشحنوزوآ ازرم و [یدرعاوا هدحاینا هرقوع درب و یک 4

  ۱یدنایسهبح ماعردیشانا كنازرمم نوقعب هکنوتاخ قوس ینوتاخ كن ازریمو 8

  ۳ههاقناخ یتیدنابیئوناخ كلازرم هاش ناهجهو'ر ربت هدننامزازریم بوم ال
 | مظع هد رابد لوا یدلوا نکاس هدنا رادقمرپ رلدروتک شهرت 

 ردندنزولواهب دنیشق هک ه للا دم ان یدلوا رغانصاو ر اکا عج ممویدلوب

 .هسفرب یه هن رزوا قباقدو قیاسفح هرخآ ىلا هلوا نم هن آرقو

 یرعبعت تغالب و ظافلا تحاصف هک ردشمزا نداق دورسغت ندع | تعجا مع

 هکر دل وعنم ندرلنا ردفیاوط لوم هکر ردشعاحرشیزارنشلکو رک و رب رقت

 یرعءهذدو مدتا تدایسع بور او هرع هدد هدنرلتوم ض معهکر اشهرویپ

  ۱)یا نوا لو امنای کر اتو ومدلوب شعتو دهم رانتکروق [:

 مکن ردشعا تاقوهذتسیکیا ناسفط زوب نکس كنرعه ( تسال ز هآ تسابر

 رظنزا # شوز شنا دون د باتفا مطن زدشع د بو دیا مظن ےجےش

 تسح # شتفل بش یدباوخ رد شمذرد *توف دیذرک لجا ماش

 < هرس یلاعت هللا سدق یتولعا ىلع انالوم و توم توماتفکو تم رات

 (راتو, )

TEE! 
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 || عفش یا دیس ید نیدلاءاهب دیماتخای نامه سب یراخ ای راک
 ۲ گرد یداواد زم وا کار دلار مش نولک 3 1

 ۱: نعام لای دیس یلغوا 48 ےن دل عام مس دلار دص حش ترضح

 ت ند ص او گعشک ردا وعذم ندایګديس ردا را ,دهاگ ود 0

 ا مدنوطتوط نفاع ككا ابی دابا ما اکیهرکصت دلس ر رخآ مدیاپپ رقهک اله
 1 هنساتووا یی دیس هلا هدازرب یدتنا تافونردلارذ صحت ن

 ۱ سان بولد هجوتویدیامدق شد ەداززاب هکندتمجلوا یدش ود تلات امون

 م رابدتا ترع ^ ھر وک اب ندخامس ایک دیس صارخا یدیا هدا ز هایګ دیس

 لنايح دیسو رد ردن كنالکرد مش تب ولاد ندنآورتش تبالووکاب ۱

 یدلوا رشم هد الت قارطا یسدصو تسصو یدربا هل اک قروهط هدنا :

 | فارطاو یهلوا عججبحو دەنا هرادقم كب نوا هکر اربد هب وش یت
 ا رشن هکلاع یارطا, هلطارفآ هکر د یدردنوک را هفیلخ هلارلت و

 | یرزاعلربس ره هکشعارده داسلام د ای دیس و یدلات ندای دیک فا

 | رب لوا هک ردرهدرو امار دتر أو اقش ی ززاعرولوا یسهدرورپورولوا ۱

 نازاحاماردلو اداشرالهاو نیعلد بحاصهدتهیعحر دباروهط ه رکصددنتافو 1

 یک دیس هکر اب رهردنویگنرکو آق رطب رادآ و نوکر و رافتس وب و

 رد دنایح كن مر ےن :ب هکر کیداعد هک لیلخ هکید ر درا هام د هلا ارع لوط

 لاغتنا ید ۳ یازوعط ,رکصفداتافو كب لیلخ عقاولایف

 یدروتوابولوا یلاعتقح ترضح هجوتمیایلا هدنرارخآ هکر ر د یذتا ||
 یدتناهربما هلک یربک در نوکر بزا یدمجحاوصوی دع ماعط زکرهو

 نادر شبودبا رلفلکت ںولوا رورسسمیخدرانا راسا نادر شرب نع رطاخ

 || رایدروتک هننکحوا دیس یماعط نوج رایدتا عج ییااو رایدروشپ
 ماعط ان رایدلشب هفرا«مو رایدلاندئادرمش لوا قشاقر بود هللا ےب

 رها هلکراب دید هللد !بوب وقهرب رخ یدرروطهد:رالا شاق لوا هاوار خآ
 رخآ یدنسای ۱ فلکت هوب نونا هکنرضح یدتسا بودنا كلدنمزان

 كن وم هق> و لیدر رب کک نامتلیدت رکیدع ار اطفاندناخد قاقر

 مسالا دع ا هل برحو فاکم یک كيون ردشمأا دغ هلرس دار :

 هللا سدق ردراٌشع |تافو هدنزوقطاةدنزکس شعل از ون کس كتر ج ر دیم
 هک هرم لات هلا سدق قولخ ها رگشرب زد ہدوک(:یراکر ترقه ریس لات |

۱ ۳ ۱ o ر 



 ندنمج وب شعا یثک لها زرد ماسح ار ال وم هن رانا و راربد هدازربب ِ
 یرلفدلوا ندنس هبصق شکه دمور تبالورار د یئاس> نصا كنب رابدنکت

 رنو یدبا پرشم قساع ردرارومثم هلا كعد ییخواولثک ندلچا
 ردراو یرازوس قوچ ندنایملا یداروس یعاعهو یدیا رظد یب هدنامانم |(

 ٠ تیعجر هدنسه واز اسان توععل دنس هن داوس كن ەيسامایرارىق ردرومشم

 یرادلوم + هرس یلاعت هللاسدق یتولطا یناوربشلا ییشدیس 3 ردهناخ
 كخامس رربد نیدلا ءاسهب دیس هنن رلاب ابرد د گناورش هکر دام

 نارقا نوکرب یدبا لاج بحاص تیا یبحشدیسویدیا ندنزرادلام

 نیدلازع یباح مش هک هدازرببنک ر دیا یزاب ناک وج هلی رلناوجوت یلاثماو |
 رددب مهو ردیسوکیوک كنيتولخ نیدلاردصعشوردیلغوا كنيتولخ |
 نئسحو لاج كاع دیسید اردبایزابناکوحرانوب هک رارغواه ارا لوا لو |

 هناحصسقح هکلمدنا اعد رب نکسکزدنا هتیاعا یهدئاب بوروک ندا لاکو :

 رولوا لا اختم بوروک هعقاورب ییح دیس نامه هک لوا ردب ااا دلاق ۱

 رواواییم دخ مز المو وک اتدرا ںواک هنر > نیدلاردصخشرخآ

 هلس>و لاجو یلغوا هکرلک شوخ هبضقوب هني دلاءاهب دیس یزایاباما |

 كنیدلاردص جش هکلب زالوادیفم ردبامنمیپایص دیس هک هجن ره رایاراکنا ۱

 دنسیدبا ییاکنهاتش هصکرب هکر شود هاب وش یافتا لرد ادصق هنکاله |ا

 شلاق ندلع یرلتنآ ییا هسروک رلید قمعلاق بودنا كرادت ناز دعب ۱

 ۱ راردنا ريب دت ولک دنرهرلبا قاط نقاط هڪ شلوا ادب جد عحوری و 1

 ۱ ندنرزوا ماط ندلادص حش هصک یججواا یڪاکا رولوا هدا جد

 نراو هد« هغابق یت زا و نونادلآ هرونت یافصو تیمرک یح

 : رراو بولوا فقاو ه راجرپ هصاوب رولوب یلک تم مدنامج روشپاب هل

 | ددیا هایش دیس رروک هلب وب یلاح بواک نیدلاءاهب رریوربخ هنیدلاءاسهب |(
 ۱ بواکندماط نکیاداشکر دوهار هک ردهنبیس ر ونک عرشتم كه كنسوب ۰

 | یتیماقاناكرابم ردراخر مار هکر دلوا بیسردنا ې دیس هنا هغاشا ند هجاب |[

 | كنسردیا یی دیسردراوراخ هع! هدهار ردا نیدلاءاهب ردبا تحارج

  J eراکنا )



#۷ 
 لب

 یاو هک هرس یلاعت هللا سد یویساما سایلاریب ل ردهدنب رق دویکد نک

 نوتوطینآ هدکد تا لوزن هموررّوعربم یدیاالثم نیستم نک اش هد هیسامآ ِ

 نککراحان هدربلوا شابا نیبعت هنسن ضمباکاهدنآ شمردنوک هناوربش
 هن دلار دص رن ىدا زور هجر شع اردنا سرد هلع ةءلط بودیآ

 شغا را هد ها بروئوا هراتیهب را شلوا هدتتمدخ نوروتک تدارا

 هش ر رطاخ انایح-ا نیغلوایما ندلا ردصرس و تب ولوم هدرلدنک اما

 یکیا نوا بودیا تەجارم هنبرایلصایتطو رمالارخآ شهارواک تزتفرب
 هدناسارخ هدعب رلشلوا هنن رزوا تضاد رو هدهاع یوف یرادعم لب |ا

 "| لوارانتاتبن هکعبک هناسارخ بودیشیا ییرلتضح یناخنیدلا نیزحش |!
 || ربدروک یلسو هيلع هللا لص تلاسر نرضح هدنزدعقاو ههک |
  نیدلاردصرس حایصااییع نیمهراو هتیدلاردصهن سایلاالتم هکر رروب ||

 ]| راشي ورد رذیا نکرروتوا هلبا باا نیدلاردص رولواهجوتمهنب راترضح
 نوح زردبا لابقتسا یادتعم را هذ تقصن زکب لبا لابقتسا رویلک الا النع |
 | كتر سابلاالتمردبا نیدلاردصحشرپ وا ییلا كنیدلار دص حش بواک |
 ٠ ارم ەيدسیکر ېدکب لسو هيلع هللا یلص قاواتلاسر ترضح یدش رح |

 تا ر هدیدم تدم هدتمدخ دن كشت دلا ردصرس 1 رکصتدنآ ردلکد

 | جر "هلص هنن رایلصا نطو هل رتزاجا یمالارخآ بودیا رءدهاستو |
 ٤ هداشرا هدرابدلواكعند | مولعم یینافو كن دلاردص حب رایداک نوا ۳

 رد_تلوا عقاو هدنراغاب یدنک هددیساما یرانافو رب دلوا لوغشم ۹
 یار ی نکرو ییرلتد لع هد هفصرب هدغاب هکر دروهشم 3

 ا رلشعوط نس هت یرلب وا یدک ل ود نوسعهود هل رثلا یک ك ۱

 : ردهاکتراب ز رد هدر یقورعم هلا كعد هرداوس ا: هشاقا یراک ربتمرانح

 || سایلاریب ردب رلماقم ماقسالاربب هک هرسهللا سد یتواخ یاب رکز خش |
 || كن رد, رم ياا كساسیلا رب ةجساضتقم یراتفیرط كوبا تافو
 | وید رولوا هک داشرا تراشاو رلیدتا تولخ بولوا عجب یراهدقشیب 1

 | ندرانوب رایدتبا تعب بودبا قافتا هاب رکز حش یس هلج رلیدلواهجوتم |
 || هد دیسامایررمقیددا لها تفرعمو هدهاعیوف رد و مرانآ قوج خد ||
 نا هللا س دق یلح نجرلا دىع و رد هدشناب یدک “د رلجارس :

 3 هک هرس

 رانو ندییسلوا ردیلغوا یزق كسايلارپ و ر دیماقم ما كنان ركز حیث |



 یی ی هلل دهاز مهار 2 'هحرک | یدیارافیح هنن رارضح

 كرانوب ۳ رک كن هنولح میاشم بويعا دارپ | هرس للاعت هللا سد

 د> ند همن رمش “هلا لوا یدهربقح رقف وب نکلر دراشعاراصتقا هن رزوا

 لاجالا لیس ىلج كد هيك هزغامز ندمراک دتا مولعم بوشب ریاهراهتشا
 (دوهشلاںارارکذ دنع دو اورا ضیفمهنا ) مدلبادارا رادقمر اکربت
 یدیایما ٭ هرسیلاعت هلا سدق یناوربشاا یوایطا نیدلاردص شم

 "رع تاجو ردیس هفیلح كندتواخ ندلارع یماح یدیا ردنا یلەخوح

 | رذنوحا یدلاردص ا رک لک هبیکشم هوایخ مز راشع د هک رداوقتم ندشدلا
 كندلارع یباح هد رق كن ر ر زدهب رق یکیآ هدناوریش یکشم هوایخ

 هدنرزوا یرا مزد هدر بی رد هنسهز اورد یلعرہم ردهدخاع ېا و یرق

 ندنعار راروئا هدنسهاسرارراو ردر وه ڈش م نوګ ایج ردراو یاغارانأرب

 4 م م جا یش كن دلارعیباحوراژوا قلاش و ت فاق ارز وا ندنجاغاا و
 دج جاور د تولخ د یا یه كناوردینولخ ر عرب ینهش كناوردتولخ

 مها ربا لولس هل هعبسهاعسا هک رارید ردینالیک دهاز مهاربا یش كنتواخ

 هللاسدق ردن زرت نداا لاج یش كناوردشعا روهظورب ندینالیک"

 هرس یاعتهللا سدق هیلخ نیدلا صم نوزوآ ندهیدشٌسعن "۵ رعا مهرارسا

 | نیدلابعظو ردراشهزاب هلبابث رتو هدّشاشم "هلسلس هرس یراترمهح

 | ید رد هبیتواخ رعرب ییاسننا كنيتولخ نیدلا فیس یه كنیتولخ |!
 نرهد لضافا هکساولح دع یبایانالوم ه کز دلوةنمهلب وش راشهزاب

 كنم وایخ نیدلاردص مس یداردا نیسرد صوصتو ااا

 وداع تكندلاردص جن کار یدرا ندنرادب رح قوش لهاو لوبعم

 شهود وا ید و ہد لبا ەماور یبهدنعا درجو هدعاعم ءاسا

 ]رب و اد ا نیک ٩6 روال نسج ندا غوش م راس ھچ تد و
 رن قحلو کس رادعمرب یتیم i) كن اواح انالوم # و نم قشع

 نلا کیا یساناب یی شا رد هکرانمرویب یرلترمع> نیدلا ردص
 | اع ندنسااب کر وناص قعالغوا رر دلا یرات وب ندنشاب ںولآ هنن رزوا

 | هسدارولوا كج هرب و یلاص یتیلا یساناب رک هکر داکد رادربخ نیه یدلوا

 تولوا هتسخ ندلاهسابوراو هنناکعنیاولح الوم ني هر واوا راب هزا ل وشود

 | e یاوت r هربق :e 1 هرکصندنوک حواو
 EOE 7 ۱ و و



 | رد هموزوا هحار 7017 رز هدمور راد اما ردمزوا لزق

 کو روذعم یدتا تور و اک او یدروتک زوم تی یدرک
 12 دلیف یتزاغ ماشخا هدنناب كرنا دهرکرب زاوا شک نک ہدزرع رلغاب

 1 قو یروعش هنب زودنک مهره ا وک هکمدل وب قرعتسمو تولغم هلل وش

 هاکو یدرود فن . رزواییا لوص لا عاص اک یدا رروط هک هدهابق یدآ

 شا رول نکس تنرع ^ یرلنایو یدروف هغ رزوا یا عاص ی وا لوص
 1 یررمق یدلوا عقاو هل هڪک هنشود هدشوا ل هدععلاذ هدشسکیا ۱

 ۱ مولع < روش یاعت هرلا سدق یتولخ ندلارهظ تالوم در ردهدنآروب

 1 هکر دشمروسیدابسات رکب وبا ندا ن زانالوم یدباععاج قطا و یر دا

 كن واح ندلا فيس محرم دمر NE یک ندا رمهط هدتلا تالد ساط 0

 فس حشو و ردشلوا هدننولخو هدنتیهگكنا لب شبنواو یا ید 7
 | كرابتولخ یریقو ردشتنک ندایند هدنحوا ناسکس زو د كره نیدلا

 ك كنینولخ دج نیدلا قیس حشو ردهدنشابیس رپ وک ه اکرذاک هدنرا و

 ۱ ید ا رولوا لوغشم E هدمزاو> هکهاک رهد جے 9 )و دیدن

 یدنارسصاعم هاا راكب دو ناولهډ ویدا ونک ەز حرف تردیزاو 1

 ۱ هکر دشعد لوا یدبا هعبس "یراق E دا ڪک هاکناو
 ديل علامت هللا لص تلاسر ور اکا ب , مدکندداتسوا افا 9 نوح

 ا ندسلوا قوا ندن یآرق ندلا رهط ڈا مدروک کاکا یلسو :

 یدیاررونوا هنیعد را E هکر ارد مدوقوا PEE هن رخآ

 هرکرب هدنوک نوا ره هلاوص شما اق هلا یادغب یداردیاراطفا هرک ت رد |

 | ندنس رپ وک هاکرزاک نوج ىدا ردیک هتنرابز .اکرزاک هکهاک ره رار ڈو

 هکمرلا مرش سا ءااوا هکیدا ردو یدنآ رلدا | تالاب نیغلا یدار 2 ۰

 : نداید هدنزو ز کک عزا > عود دف . رزوا یزو اب یگنانا هلرب نیلعت

 ضع ردهدنراوج كن رل یدنک هدنرا مرراتولخ یربقو ردتتک

 | ردلکدرلتولخ نالوا روهشم هدعور ی هدناوربش ران داتنامزق دا | جام ناتوا رک ذوب هکر دنتوجس» هلی وش ردرلشلوا هدنارهرید هکندربکا |

 || هيناتا ةلودل ءالع ندلانکر جش ىر هيلع *هلسلس كرلنالوا رک ذوب |"
 ینالیکح دهاز میهارا یرهلساس ردزروهشم هزاز هکراتاو رایج |

e 



۷ 

 ع ولر نسکد رکح شعتکهرب و شفثک رادقمر SB 4سااراو ساک ۱ :

 یراک دلک هکمدر دنا تار ی م هرلزا رار واک تفولورد هس چاق | ج

 | قەرا یدلوانآرق منخ ہد دحج هه رب مایا دش راکوا ففوتیب تو

 یدرو-ک یب نعد سوج ناغور حاقرب یسب رب ندراکرت نالوا هدنراک ١

 بولا یو ج ناغو در دن ردندلامیدنک هکیدرب ودنآ ویدیپندنااکب و

 | مد قس هراپ كناو مدلباهراب یکیا خد یبهراپلواو مدلباهراپ یکیا !
 | هنهحو هیناجوب كرزب نعورب ندنفولوا یدلواروت-سم ندشب تعملوا ||
 مرشود هنو وشد مراتب نراکح هلک تقو هنویداوازالوا لصاح فوقو |
 شرلترضح هلیاتعاجر نوکر ردناهرس یلاعت هللا سدق یایانالوم |

 | یغابزب یدتیک یدنک ویدیو هغابیزب یدیایقو مزوا قدراو هراز |[
 معلاص جاقر یر ندتعاج لوالد ندمزواهج : دیگ داندو قدنالوط ِد

 كل و رب هکیدشلوا عقاو ندنضعكتقو ءالع هكدا تاکح ی هصق لواو ۱

 کرت ندنس هرفس كنای ر ندتعاج لوا یدا رلشاوا ناھا سک

 نالف یدستیا مدالوا سضاح هرکنه محهنب یدتا مداخ كدا رکنلانع |

 هو | ی ەرقس مداخ دار هەر وس
 1 ره رفس ورک یهلزلواات یدیشلدا

 .ماعطنو >یدرون :ک ماعطنوحا م و یدلک هعر درو | نیدلا ل ال انالوم

 : هکمروئوک و هک تژاجا لوا راهرب و تزاحا هکمرک هغاب ک نو

 ورکه بمرعس ییهلزلواو یدیدبا لالحهدنرخآ هکیدیا رداقیدیا شعری و |ا

 ها و

 || ندنغابا ذهعم یدرلیارضاح رلماعط بوغ مع نوعا كرلناو یدیالوا للاخ
 هک :قو ره هکیدیاهلوشءدر الوا یدسانوک رب یدنال الو یش لی صاحندنتعارزو ۰

 هکهدرولبیدنارواوا مولعماکی :یدارهلوا هج و ا ییعاجراز رع ۱

 ردتشعهمرب و تزاحا هکمروت وک ال وم یدتسااکا یسل 7 یدروتوک مزوا

 یهننوهت یدتا دمداش یدروئوک ییهرفس مداخنوح یدروئوک هثسارب

 هرکصندکد تار رقت یی هصق و یتوک لوا ی یعدیدلکانالومهر کصنذنآیدقارب

 ی ۱۳ ری هدنکو اوف نکراقیج رشط لدتسا تزاما هکفنک یدش

 تزابهدنلواهچرکا زدشمهعاوبا ردشعا لاغلوااهکن او رد هل هنس هلج

 زیگیدن ود یدشود قرا ز ءارلنا قاغا هلتعاجرب جد هرکرب ىدىيەوق

 هذانالوم ترضحر! هکشمکنذنرطاخ كس ۳ ندتعاج لوا هدتفو

 ( لرف )



 دهاز رز نیل لا انالوم ب 9 مدعهریخ و e % تار ۰

 ندلا ماظا انالوم هدرهاظ مواعیخدرازوب ههرسسیلاعتهللا سدق ییاغرح |

 یدشمرتسوک غیاب لح هی وتو عروو ردسا وب بص ماو طح هلاک 1

 ندتعارز لوا قوا فقاو هما لوا شلبا لامهتسا هدنعارز شا ||
 نسخ موجب دیه و

 Dar Aa دروب ر گن دد ثم“ هرانلو| 1 هرا ربع ندزکی راد رک اش ۰

 ہک هلطرش لوشاما رو اکا هسردیا لوبق ےک ره تایا هب هسر دم ل دنک |

 کھ ٠

 هدکم رو یروک یرما لواو یدیاردیا ماشا هدص وصخ لوا هجعسوو |ا

 ۳ هنس وفن ]لی سد یدرواوایراخندننابز فتا هک زوسر هندنعاصتو

 هدنرارطاخو ید راش اور ک جن یزوس لوا م ۴ دجرکایدرذبا 13 ۱

4 

 تا ترضح ۱۳ و را : قارطر ندا نو رک زا یدردپا

 ان ال ومو هرط یکنساح نایحا دی یاب هکید زوی و هیلع یلاعت هللا یلص 9

 ىذا دقتعمهداب زهنتش رط كاو ردشتشرا دن كئرتولخ ندلا ریهظ | 1

 ندنامهم یسهناخ هکدرولوازآ یدشمالوا لارا تبسد جک ۱ 4

RN 

 | ندق رطوب هلریپس تنس تعب اتعو تعدرش شز رو ردیدرکاش كنم وره

 1 ففقور ھ هکین رب ندتالآ لا.هعج یسجهک ار لا هکر ار دیا تن :

 || قدصت هرلمعس و هنارقف هکشمروب یوا فرصت ینالوا لصاح

 ۱ یدعالوف یدردنوک اکا همسر هیدهنوتلا هرسرب کلم تاره راشلنا |

 1 درک هسا وا لولم مکعب روانا هکلم یو هب رکا یدتا هر سه لعاح ۲

 | یدتلیا ههسردم وللا I شد و ن هن نوتا و نيس هيد

 | هدن کس شعیزو یدب كت رک ی رلتافو ی دعا لوبق ینآ هسو
 أا زیزعلا س یلاصعت هللا سدق ردهدتارهباغ میزربقو رددنآ ها ید ||

 || یبینرش مولع هک هرس یلاعت هللا سدقیناروبدب زب ونا نیدلاالجانالوم

 اا تاماقم هلیس هطساو تنس تمباتم و تعب رش تباعرو یدشعا لصاح

 || درانالسم هرکصادک دتاادا یناعاط فئاظو ییاقوارنکا یدشعشر ا هر هیلاص

 ردق هسا عوجرەدع# رب کا ےک ره ید رک هدکمر ویروک ىا

EA 

 طعاوم یدنا ردا 99 هست دسکر ک كجا عوجر دیک رهندایندءانا 1

 | یدا قوب یر مک جرکا رم ةر رو

 ترضح ا عقاو ا اک هکهاک ره ردشهبیدبایسیو اه ۱
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 : تفت لاو > او مدنآناوج ند عسل ربا هی ر کی وا نیدلانز ال وم :

 فا لا هرانعم وب اسراپ دڅه هحاوخز مدنیک هدهشف مدلک دهاک  ندب واوم ژ

 حاصو یدشرا ةداات هحاوخ ترصحنوح هک رار د یدیاراردیاراھطا :

 2 هدلوا فص بولیق هلتعاج هلا انالوم تمدخ یزاس |
 ٠ یدلوا عراف نداروا ار ال وم نوح یدشمرووا هر بقا مع ید ایراد رط

 یدروص یندا نویلنا همنا مو یدلک ه-ذک و ا كلەجاوخ بوعاا ندنرب

 (ضیشقنامیارب )هک رلشمروم ان الو «نیدلاءاب هکر لد روب هجاوخ ترضح

 ٭ عربب یشقن هک ع هدغآ ۶# هکرلشرویب هجاوخ هلغب شه رب نوا مزب نعل
 یکیاو رلیدتلبا هنسهناخ یرلناانالوم تمدخوزو هتلبا شقن هکک داک یی |
 یدیشعا تع زع هع یر ندناع | كنهحاوخ رلیدتا تبعک نوک جوا |

 هتتبحص کب وبا نتدلا نزانالوم هکراشا تصو هل وشاکا هحاوخ |

 تاماقم كتقيقحو كنق رط بایرارلنا ندنعب رش شزرو هکنس هسشد را
 نیدلا نیعم جش سقم لاو هک هدیاک لوسش رد شعشرا هنسهیلام |

 حوزانالوم هکشمزاب ردشع | فیصل هدنحرش كن راز رم یزارش دنح

 یاصواو ید آندنرمه شم تالصو لع لها هکیدلبلا رکب ییا مراکلا ندلا ۱

 هراداتسا راوکر زب و یذیا فورعم هلا هدیج قالخاو قوصوم هل اه رش

 لاغتشا هسردهدفشع عماج لی هح یدیاراو یرادنسیلاعیدیشع |! تمذخ

 جاقرب ندننافوكنآ یدلیاتافو هدنناسکس زویپ تنك تره ید ا شمتسوت
 "ردراو یتاحرد كنالع کیدا متروک نوت یا TE دکن 8% ۱

 هدنسانروا اینا هلکرلنا هک ردهجرد یلاع هنرهجرد لوایتعب تاجرد هنو
 | دو ریش هکمدزوصندنا ردنوبن هجردلوا هک هجردرب رکمر دقو توافت

 تار را ا یسیغن ۳ 8 هدناب 8 1

 + برم یک ر ب ۳ ینآ
 تالعو هو فضا كاتس مون هدننآ مرکهدنرب ناسعطزوب یدب

 ی دم ظذ ۷ هکشعد هلو هدننافو حیران كرلنا یتزوز نادا ۱

 راها فصل هدش # مرڪ زادص فه ذتش هتشدک ۴# ځراتدوب نیعسلو

 تفر نیر نخ یوس 8 کا یانالوم يیوضح ارس ورک $ ذبنش ےب زا

 (كئالمو ) ۱
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 کلا ین بن یدیروتوهسراو هک ایدق لا که 

 هدنکو صویدارروطهدنوکو اد زحلواندنیم هاو وندقارب ,اهاک توج ۱

 كنرضح لوا یس هکیدرب و باوج رایدتا لاوس یدرروتوا ففوتیب |
 || صخب ویدلوا هش رزواقب رط وب لس زوتوا هک هرکصندنایدیا هلتراشاو مما |

 | ردشلبانآرق نشو رک ك تي هلق رطو ردشلوامولخمهز هکلواردراتءدییاکصا ||

 | ی یوضر سدقم دهشم هکیدلوا تراشا ندنتیئاحور كخش ترضح |
 || یدلوب رلشزاونو تعلخو یدراو هذنآ سد هیلذب مارحا نوا تراز |
 | رصنوپا حش همهکرب یدلیا تع زع هنتراز كسوطتارا ع ندرب لوا

 ۲ سو هيلع یاعت هنلا ی یص یلاسز ترم هداوح هدنکز یتمرا نم كجارس

 : هساک شف وردنأد رعزب هک وکو اكس هدسوط رهش نی راب هکرلیدروسیدروک

 ۱ یدربک هسوط حاسص نوح هليا هد ج“ نکلو لیق تمرحو البا مظعتاک اردکرک

 || یلاعت هللا لص تلاسرت رضح هکیدروک قدبا بوذحم هکیسوط دواب |[

 | یدروک ی انالومنوج ورزاک هن رزواتفص رک دبد كن راترم> ودلع
 ةنکوا كنااتالوم یدکح هی دم یاب توغار هنن رزوار یثژو دک

 1 نددغ یتغاا هرکصندتعا سرب یدروط هش رزوا قانا نامزرب یدراو

 || هیهسکا لوشیداییا هکندربدهب ودنکو یدتلاق هنن رزوایغأنا بوراقیج

 ۱ یرلن مّطح سو هيلع یاعد هلذا ی ص ریهخبب هک نود هکنسمرُخا مطحن

 كئس کاو یدلبا تاقالم هلکنا هدنرزوا یسهب رت كارم زوو :

 مالساکا انالوم سو زروناتوا دنا یرلهتشرف كنامآو یدری و كناشن |ا
 س یسایل وا كرا دور هکیروت یدتا یدلان هال ید لوا یدرب و

 ندنصاوخ هدلس ره هرکصادنا انالوم تمدح هک رب د ورد رظتنم و

 یدرارروتک بوزا یزوسكناو یذبا رردنوک هنتمزالم وجال ی ۱
 انالوم تمدخامایدا لک دهن زوال رطلعع ی دز 8 ۱

 تمدخ یدرولی نیکیدا هندوصتم ندناو یدردیامهف یتسانعم كنا |
 هک هدنراکدنبک هح یهرکص هحور یلاعت هللا سدق اسراپ دج هچاوخ
 لوا هکر اشمروب یدبا مامراو هنر ز یرهطمدق رم كناتالوم تمدخ
 یدشرا هوره لدنیک هج هک هلبا نیدلاءاه هجاوخ كرزپ هجاوخ هک ه رک |

 ۱ زلیدتا لیم هشناج یوضر سدعمدهمدم وب رایذلوا هقرذ یکیا هلقاق

 ۱ ةدروباشین هکرلیدلواروقم هنن رزواكنا راپدلیا لیمهتاره بناج راضعب و



 ۱ برن یر 6 ۱ ا 1
 درب ونا نیدلالالجانالومو دعسا ده و ی ی ۱

 | سنا هتسلحم كت رلیدبادوجومهدنقولوا هکندرا رب رع یر كرلناو یتاروپ
 | سلو هدظعو هانئایدبارتردا ناسکسا هتفن اطلو یراعمو یدنارآرولوا. |

 | یرباكناویدبا رروآردصک قوجویدناروشدربا و هدعاعم ۱
 هتسوقن لوش یرلعد رح هدنافوا صعب یدناردا تب تنارس لها سا۶ عيج

 | هاکهاک نعام رى دتا نوکر یدرروک هدنرلتر وص كنافص نالوا بلاغ |[

 | كنشک کنار و رارداتدوع لر رت هن اما راراقیح هر مط ند اذا تر وص

 رلثا ولزوک ترد ررولک هموک وام د هکنشوره یدتاو یدلبارک ذ يدا

 هکندنرطاخ كيد سوک ر هدنتبفع کیو قوچو ررونب روک هدنتروص

 یدزل#ب یربغ ندهسو لوا هکیدردیا رامظا هلمجورب نا یدرب هنسدرب

 یلاص هدنرپ یرکی كنيلوالایداجج هدنچوآ شقلازوب زکس كره یرلتافو |
 * دول لک "هودقلک اش هک م ظذ ۶ ردراشءد هدنراتافو رات یر ناتو :

 ناسا # E کد نیدلاس ش هجاوخ # نومشر ییعع ارتروصلها |

 هطخزادزر هی لب : مدق سدق تحاسرداح ِتحاس * نوکلینقاد دیشوپ

 خ رجزا شرب ش دیک رات لاس ٭ دون سردق ا رک رح ٭ نور ناکما

 كنم رخ زهد: ر ولا هیهق هدنسلاوح كناره عهاح رد یزارقو %# نود

 یدابیاترکبوبا نیدلانیزانالوم 2۶ ردسبب رک هنیکربتمربق هرس هل سدق
 كنب وره نیدلا ماظن انالوم هذب رهاظ م ولع 96 هرس یلاسعت هللاسدق

 مولع باوا هلیسهطساو تنس تعباتمو تعد رش دایقنااما ردیدرک اش |[

 رسسمیسهیلاع تاماقعو لاوحاكتالو باب راو یدشلوا ح وئفماکایطاب |

 كتيعمانلاد چا مالسالارحش یا رو ید ایس والوا هدنعیمحو یدشلوا

 یمزالم هثش هس دم "درب كلو ردشاوب ندتناحور هرس یلاعت هللا سدق

 هنا دهاګو هاضابر تدمر اال وم ترم هکر ارد هل وش یدشعاقوح

 اکا هرس یلاعت هللاسدق دجبا مالالا حش هرکصادک درتسوک لاغتشا |
 : هد ی اخافش عرب یساود تاک درد یی لاعدقح هکیدتا بد وا رهاط

 د ل رلدا ندداات قاسیزنک ای هرادعم لب ید اال وم ترضح ردشمو

 1 مدقرب هدنفو هکنو یدیارولوا لوغْم ۳ هو التو یدارراو 2۳ هشت تقم

س یحدبات یدنآرراو كرورلبا
 یدشرا هند رمش دد رم هدل

 0 هرکصادنا

 ) هنشاب (



 5 A 0 ۱ فا

 ¥ میم مس

 ماوق کكلاسو كراتربما + هعطق 9۴ ردشعد ہدن زا یتافوو یدالو
 | یسودصته لاسب * دوب ےھدا ءاش لثم بلط قب رطردهک # نیدو تام

 | رومشرب شنقرافم بش # دوب لاعدیع زاغآو هزور حسب # شدالبمراهچو
 1 تن دلا ماوقربما یتعب # د وب مدقم بش خراضف ءاضتفار * تس و دصشه

 || ,رتلس كناضر هدندرد زوتوا زوسد كترعه یتدالو هرس یلاعت هللا سدق

 || ردشلوا لوا نوک شب ندنسمرکیزوب زکس كنرعه یتافو ردشلوا عقاو
 || ¥ هرسلاعت هلا سدق یالا یوسوکلادحت ندلا سش هجاوخ #۴
 دالوا هرس یلاعت هلا سدق كنيقمانلا یماخادجا مالسالا مش ترضح

 1 لوا نامهررد کیس هقرخ لش رز ردندنراوکر زب داشحاو راک ۱

 ۱ زدششربا کا هرس یلاعت هللا سدق ندربشنوبا دیعسویا حیش هکر د قر ||

 || ندتکلکوک كلسو هلع یلاعت هللا لص هللا لو-سر ترضح هدنساقش و |

 ٤ ردشلوا بصن هنسهداولاخ كرنا هدنګا دالوا هلج رددوجو هلصورب |

 | هد رهجرک ذو هدماشو حجج دارواو یدناعماج هدشطاب و یرهاظ مولع
 ندلا ءاهب حو یدا ررو هرزوا یسهشرط ندلانز جی ترضح |

 | لئاوایدیاراو ینداراو یداقتعاماتو یدیا شعرا قوچ هنتبعک كرع ||
 | یدشلواباغندسحرانوک هجا هک هل وش یدیا شرب هیادجاک | هدنلاح |ا

 ےش ندنقوم اشمهدنجما هر "دج لوا هکندروس یدنا شلو اتوفزاغ ندناو ا

 کب ہند صق محالصاو تیب رت ےب یکرع ندلاءاهب حشو نیدلانز |
 مک و کم ب نیدلا نیزه ترضح مدالوا ےلست هنن مه نیامارایدنروک |

 هش رلجالحهک هل وشیدلکزاوار اکب نانا یدلبالغرب و یدروتوا هني رزوا |
 ردشرااکب هکر دزاوآلوا رهچ رک ذوب و رردبا ادج ندهن نکہ درکج |

 ةحاوخ هرسسدق یمانلادجا مالالا جش ترضح هرکصادنا هکیدرویب و |[
 كرامو یدتا روهط کر ردندنراوکرر دالواكآ هک هدنتروص مراکلاوبا

 مدروص ندنتفو زانو مدلک هلقع ماع ورک لاسایف یدروفوا اکب ییسفن 1
 دقتعم هننافنصم كنب رع نیدلا ىح حش مدلوا لوغشم هساوف یاضقو

 | هدنرزوارمنم یزوسلوا یداردبا ر رقت قفاوماکا یدیحود "هلتسعو یدیا
 | هک اراکنااک اكن هسی جه هکیدرروبب ناب هلی وش هدنروض> رهاظ ءال

 أرارسا كنضاشم تاکو كنه وب ثیداعاو كارو یدزالوا لا |
 | تا سس سس ریز کی سس سس 8 : صف یناععردعلوااک | هلهحوت زجر یدا مهد مت 88 هدنفاعحو ال

STAID. 



 نالومو یدنلوا راصتقا هرادقموت بودیا |

 ۱ : ۳ 
 ۱ ۱ ¥ هی ¥

 ۱99 SREB EOS EERE طب و کس دف بهر RET تکه یا ها و و را اه و هد 7,

 ماوخربما هکر د شمروی حش یر ردشلوا عقاو تایئاکم هدنرلنامو

 هربقف وب یدیا حقمهدف اوخ هک هدتقو لوش هحوز یا عت هلا سدق ینا جس نیدلا

 تست نی رار هکر ه 96 تیب 9 یدشهزایبب وب هدشلوا بوزاب بوتکمرب
 كن ۱ ات یذلبا اضتقا هل وش تقو * دوب نیعرون تسدنرک |نیغ # دوب نیش

 نیز # دوب نيش نيع شذب رد نيغ < تب ۴ یدلزاب راتب وب هدنناوج
GEردبع قیقر ناعح هتک ها ترمصب نیعنعل # دو نیر  

 وقروق هیلوا ینا هکیکر ه ردا فوخ هلوا قاب یدوجو كن ز رکا

 تاذیالطالا لع تدحو * دوب نیز ماوهایدوب رک * قالطالاللعتدحو

 ردم دنن تایل هک ندحو هدهاشملوشو رولواهدنسلحم کل یهثی> نم

 یسهدهاشم قالطالایلع تدحو و رک ۷۶ رد دیعم هلیسدناعءتنافص لوا

 یسهدهاشمكدحو وب و رولواهلیماوققب رشتایطاةدامون تق و لو هلوا ماش 0

 ۱ ندئسهدهاشم ندح و نالواهدننعص كناتصعیج شراع هکر ولوا ماع هلکنا

 هدهدهاشم وب ورولوارب دبتش ز تدحو تفرعم و تفو لوا هلوا سلوا ظوقع 1

 ماوق هست هدماهبا نکو ماوقهت هداتروا رولاقنیز هن رولي روئوک تینا

 نیغببحدوشرد # تسیلع هچرک | یتسوم برمشم ( رکید ) ردمولعم ||
 تب رش دساکر کی مالسسلاو هالصاا هيلع یسوم هک ردشعد لوا ۴# دول ۱

 برشموب هچرک | هکر دهباک |یدلکهرومظندنا لا وک مبوب یدریو و
 ۱ مکر ه ردنا اسو هيلع هللا للص هدهالآبدیح “هدهاڈماما رددنلب |

 كنيدنک هلوا بیصناب مسوهیلع هللا یلص ندنب رسم هللا ببح هک هسراید |

 راس مدعرد * یهاوخ مدق نعایداو ( رکىد ( ردکر ک كع ایس اف

 یدشرا هنعا یداو نوح مالسااو هالصا ادالع یسوم 3۴ د وب نیع ضرف

 نعایدا و هکماقم دن انعم مرو هسرادد ےک رھ یداواص الخ ندرل ۶ عیج

 درا امج تف رعءندنار( رکید)لرک كمرتس وک یچسهدعل وب هشد را ردسک

 رازوس هدسلاخ هک: دناوب سده رطكن آ * دوننیحو توکس ردنا فشک #

 تایذرتاضفوب هکیدنلوا هشاک ایدرولس تایض یو و # یدراب وس |
 هأ وعم وب و رسیدن یاعا هالا سد ندلانز 2 ترعحو ردنمعم یا 1

 بلط راصتخاو ردرلش اداربا هداز ندسیمرکب هلیحرشیستناعم یتاسا

 كنذلا ماوقرما ییاتسهف مش
 و و و

 ( یر
 جیم دن

2 E AE رج aA 

۱ 



IO AEEنر اه ها  

i 3 Oا ۱  
 کای درقح مالسلاوةالصلا هیلع شعار دخ ترضح کمدی رده سک 8

 هن رزوا بداتاغ یدلوارمسم یلکءاعش هدناهز زا هللانذاب مدتناتءهزالع

 یدنا رلب ود هل رورص یدا هنن رژوآارنس اع اد یلاو>او ید هستی

 شابلرقندنت الو هکنو یدیاردبالاحرتست هلک |نآرق ملعت هرلقجتالغواو
 | هبهسورپ كمدبا اداسف مظع هدنشالو لوطانا بودبا ج ورخ یسهقناط |

 رتا تیقاع رب دلش هرارذ رادتفا لها یدلوا وکروا هداز فک رواک

 0 رلنا رزرعلک هدن ول و ردق وب قوح هب هسور ندرلنا اد هکر لددروب

 1 ید وا 3 رک درد ےھ یدلک را د ةا یک | لاهسو ۳ دلم الک وب

 یخ رلبدتا تافو هدنکا یراصح هسور هد هنس لوا ځد راد دنک و ِ

 هکر لیدت ا تلصو ءاس کا یدنارارد لغوا هربعح ول هدنسلد نوا زول زوط 6

 ن مرجال نيس هدا ندد هدرب كرب رر نیسهیعا لوب نرسم قانعا قب :

 | هدنراوج یدج م ىلع شاق نالوا بوسنم «نیدج هدنګا راصح
 : هرس 2 هللا س دق ری ۳ 1 ند هدشاب كنج 9 1 #1

 0 ا ندنرال يح رڪ د ۱ 1 مال هنلاوحما

 0 مملهدیا عو رش هر هجرت ەر ک ذت ورک یدنلوا راشحا راص >ا هرادعموت

 4 هرس یلاعت هللا سد یناصس نیدلا ما ودر و ) مسحاو قفوهربخ ها (

 كنه رفلواو یدا ندنساک رس تك ك مس هر د یا رخ ناھ“ هدایت تاد

 لواو یل ۵ درس هد.مع یاب 1 یرفد طبقو هیحوو یرحو ۹ ۳

 ْ یدلبا لر كسلا اراو یسهبره یدشر ۱ هردجرب کا ۷ یدیارازا و رروک ۴

 : فقوهرانالس* غ ایدنک هکر ربد یاب لوب هنک و اوت 9 را قم رطو 1

 : ۳ بودو من م کدشکر ه ید رگ | 1

 ارد :دنا خب ا ول ردشمر و اا و 5 )و هيلع زا رب 1

iتن ایر صول كنيمور ندلالالح انالومو ردراو یررعش قوج كن او  

 بد رغهدنآو رد. انا فینصت ںاتکر وادا نننامنونحو رذدشلب و وس باوج ٤
 ک

 یدیآ رصاعم هلا قاخ نداانز 2 نرهح ردشعا ح رد رونا 4
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 هک یربض 9 ا الا 1 تاقاادم * یاهعذارا

 ندرخآ ی E كس هلسلس مای تهاهدرانا هش هکر دراو جد یرامظن |[
 فورءلا قیطصمرعغلا نع ردوب ببترت لاجا ردرلشعا تراثشا هتسماسا ر

 ندلانب ز یسلانع (ز ) ی دبع ٌعیسلا نع( ع )ینافوب

 فسوب حلا نع( ى )یسب ریثلا نجرادبع سان ء ( ع) ینانا |
 | (ن)یناهفصالادوج علان ء()یربشعلا ن نسح حس لا نع(ح)یمحلا ۱

  یدرورهسلار ۽ ندلاب راش حشا نع (ع) یز طا ندلارون سلا نع :

 !یالیکلا رداقلادب م میلان  (ع)یدرورهسلا بی یا حشا نع(ن) |[
 3ا حس نع (۱) یکینشلا میشل ا نع (ش)سایدلادج اجلا نع () |ا

 هللا نص دع ی انس قیدصاا ركب یا یک ال حجشلا ن ء (ا) اراوهن |
 : هب مع یا ةراشا(ا)ةيهولأ a ۶( )سو هيلع ۰

 . مصحو دح دو راعم هلو هم ور هدڅش ترضح لصاحاو ( ةيخزرلاةيلكالا |ا

 لع لد لیلقلانا)ردقاملوا یلاخندنر هلیجرکذ باکو دوصعم ردقوب |

 ۱ اعل هللا سد یوسورپ فالح مسر ل رب دغلا ی "یتتهرطعلاورشکلا :

 هرب و نوکر ردند هیصق مان كنب وک هدششالو یلوطانا هدلصا هک هرس .

 ندتسایفخا ك هقاط ول "ربد رال اود ولکش وک هکیدتن اهل روص هعیطا یس دیک

 2 کره یدبامامیماعلا هربفقو نعیدا ندنداوحو ندنداعو ندنسایعاو

 هنو یسک هنا ده عمیدررب و نفعا ڪه اعضا شر ونک OPEL ا

 0 3 ىدل واندنیلکوتم هر ۶ شعاندنیساکم دلوا یداراو ام ۱

 یدیشلوابلات كر مدح فیل خ یہا ے ےس ن درز ز قد رطہدادتایدا لها

 یرازوک كربتحوب قافتا یدیاروئلوا ممف قلوایسی وا ندنرلب رشماما |
 ید مب هدنامز ررلیدتنا نوکر یدشلودادتما هدیدم ةدمو یدبا یا

 ۳ 77 رخآیدللوا دیسقم مدا هکحالع ره یدت تجزم راز وک هل وش

 كسبارلهدقلواوباكب رازوک لغوا هکيدااکب مدارغا هناوجرب نکردیک
 اش یلاعت هللانذاب یوا یینذوعم هدتعکر یهدنرخآ یکبا كەد وم ننس

 800 وا در سیدلواافش بتا لعل راتراشا كرا سد نسملوب
 رومسم دك رايدر مدروص ويد ا ا یدد
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 2 رکلا یو رعم*

 سا ی رم چ

 یبط یدادغیلا دریئح
 یراددو را یلعییا ب

 * المع قدبصد نکل ملات اع 9 هفت مهملخ حر بلاسط اف * 0

 ةربادب رفطاف # اهنلیضف نسال راودلانا هک ةمو طلا هلسلسلحدمیق 7 ۱
 # اونطق ناورهرناییع مدو*مهتف رطالتنالفهادهلا مه *نطقا خایشالا

 طخو * اونطشناواونادذاقللنا بنا و#* الجر نکن ییعلاورک دلا ل تاو

 قوف ةروطسلا ةسدقملا "هلساسال نا معا الع هکر لشمزاب هنن هل راش رش
 نیعججا ےھیلع یلاعتهللاناوضر تاداسلاءاعسایلا هیف لاو مظتااب اده ۱

 اهیشتم یلوالا ةع رطلا ف مظن اک رقفلا بناکلا اهیف ظن یرخا ةف رط |

1 

E 1 :ك  

 | الم ا زد بارس نع یھ 3۶ الصح بح اب ؛رع تهز دیعلا قو # ۱ ۱

ENESرخ سم تست اس سیو  TEESE EESو ی ور یو دیو  

< 7 

ERNE 
 ةد اودا ولا فيطالاروطلا ده لع ظنا ق هنعهللا یعد ویش ه رض 1



 ۱ ۱ راکنا او ضاتعا وی درداک دراج بهاذم طا یے لرم ےع ءالبع ا

 1 یدبارروتوا تر مو لس 7 ۲ |

 ۱ ندشنسلاها كمور هک كار سطح ی اشا راهش حوت رج اما ید رلشعا

 | فراعمیرتیدباشمرونکه قداصتد را هتعشیدیاندنسلاومكراکز ورو |
 ۱ نکیا عباتهمضعا مامارلنارک ردشهزاب باوج هل وب هنضارتعا كیااومهدنس همان

 هتحارسا دهساحن وح نکیابه دم نح رلتا دعدروفو اهلرهج ی هلع-؛ ن وت

 || یکیوپهکهاکلاحرب هدرهاظعهلبنوق تضابراکاهکردتس رد هعدرروتوا |
 م رولوا شاو اد متع لوا هدانا سمو سر هلیقدافتعا هلک دنا هل وب قح هد هلم

 ےظءا ماما هلذالتخاردق وامل رواواش الع یدنک هشساضتعمیداهتحا

ks ۰ ۲ ۶ : 3 ۳ 

 اك کا هدم دن هیفنح هعا هکتتسم ر وک . ىج ندنه دم |۲
8 ۳ 9 2 3 . 2 5 

 تس رد لع هنلوب لوق فیض ر هدهیفنح بتک كنسد رب ندرلنا ردنا

 هد هدف ی روا قوح یالتخا مدیا یک كنو اصوص> رواوا

 جد یا ندهشنح
وب شعذبا به دم

 1 ارم هل این هنلا 
E ls 

۱ 

ناضح رلبا نعط اک ا ےکر هرواکحاغوغ هنهدنتفلاخم ردقوب كار رع
 | بصه

 | بودیارفس ردندتتلالضیدنک ردیا نظءوس اکا ےکر هو ردندنتلامجو

 صالخ بولا نوناصندکنرف كم مهار یکی نامرقهرکصرلءدلو رسا هشو در

 ۱ ۱ رده اکنراب ز رد هدنوک وا كنم رلعماج ید یراکر بتم رب3 و رد روهشمو :

 ردب را رات ( هرز هج ر ىلا )رد هدنستلاناسفطزوب رکسلبرعه یرلنافو
 ظا بوپ وا نرالا رام نک رز وئوا هدبآ رک و هعچ رب عج ول

 : هشب یا ددمردق هنقو رخآ ندرظن لوا هکر ددیما مدلوامتفم هلیرلتاغتلا

 یراعشا قلفمو غیلب و موظنم یرو یسرافو یب رع كع ترضحو
 كتاب را یرا هلاسلس هدینولسا فبطالا دبع ےس یرل عش اکربت ردقوج

 هج: وب ملهدبا دار | یراشب یرل کتیا تراشا هنن راقب رش ءا
 ةب بيلا ةيد زورهسلا ةيسدقلا هلسلسلا هده ) هک راشم زا

 + مظن و ةيحلاو ملسلا لضفا بلع ةيوبلا ةب ولا ةبؤلعلا

 ( فو )
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 ۱ لا دجا ی ان ی ها وش ی ۱
 ردن دن افلح كنيس دقم فیطالادمع حج ید رنو ول وع دلا یوئعلا ٤

 رکصیدا رله روک ند هفیلخ نیدلا ےل صم یماما راعاد هدهنردا عن رطالوا

 ععاج ردراشلوا هدنتمدخ كنب رلترضح فبطال درع حش هل تراشا كرتا |
 1 حورس بک هی هر هو ید راو یسام الع دب هدنوتفرتک اویدان طایو رهاطمولع

 رک ذ هن رزوا تاماقعو لوصاو یدیارردبا صاخ فرصت رهستسوک |
 اض دن هدکشا فاقوا مو ردنا رع بارا اسمو نایلاع لومردشلعب 1

 ۳7۰۳۹ ۳۵ هر 9 7 ۹ ۳

 ۱ یدی ابلاغ لالحوا رک هدن رارهاظیدبایپ ہا نیکو هنیکسوراقو یدّتسوک |

 یدناژردناراتعاز اهنابند لهاوی دا هن رزوا لاجو طامسنا ل اکی رلتب اما 7

 تازعتباغ هدنرارخ و یدیاررلب وس هنب رزوا هتکنو ےک > سلب وس ےہ که رهو ۱
  Rtما هنس وق هک هل وشیدن ار اراتیختقومهبهرمشط رل بدلوا هنب رزو |

 یدبارزامعیچ هسلوا مارباو مالعاردعن نیدلوایقو كرایدنکر هسلک نایعاو

 نیس رط یلک عارف ندلاع لاوحاویدیاررولوا حرشلم قوذلها ءارعفو

 ۲ یدا رارد) اداهدنتقو رخآ ییهضورفمو زام ىدا راشعوط

 رلشللا لا*وس ندنرافدقیج ےک هزام هرلنا هک ردروهشم یدیآ رلبا تماما

 دنسرتقحوب اما رولوا هلب وب یزامن كلرالهاک یک مر هک راشهرویب هدنباوج
 عا هل وش ندنرل:رمضح هرسسدق یراخ ریما دجا نالوا رقع داعس |ا

 *همام یاوحو كنافو حب ترضح هک رایدروب هدنرلسلح ك 9 هکم دشا

 هل وش ندرلتا حک تاو ررلفاص ی رطدش رد هروک هنمه كسا ۱

zaصا ےکقون ره رب هدنن رب رظتنم هز راشارب ردرلشهروس هکر درگ  

 هکر درو هرس سدو ریما ترضح زرءدا لاثتما رولوا نراشاو

 ینددعلوب نواقت هح هرذ هدناقوا لواو یرللاح اب 5 AA ردو تاوج

 یر ندنراباوج تفابط) ب ام تغالب كرلناو ردلیلد هننهص كياوج وب

 ارهاط تام هدنعح نم د رعندلا یک میش ءاطاس نوک هکر دون

 شهزویب شوخ هل رب رع لو | شک ازاشءدرگسرروبب هرس شعاریدارهطءو
 دن نوکر  یدنا هل وب نم وم یکناز دب اتداهش هل ول جد هدرمت>م رب يکشاک

 هلوعم و نوسددیجلطامل اان ارل ڈی :ازکسررویهت هنکنددقطااناروصتزلشع |

 ۱ رایعفاش نکلرلب یاب هذاا نح مک هچ رکاردق وب تداهت هنس 0 ۲



oe Boمک  

 كنلب نتقو لوایدتا میش هنب یدید مری روظ بویم هیسلیا اعدیا یا |
 یشک لوا هن ردقو هتسش یربغ ندکمروک ضاح قح رواوا یسدصق |[

 ردیس اد تا كروضح یدتا حش رولک كمرتد رب چد هماضعا یدتا :

 یاق مو سم یسیضاق هسورپ هرک رب رولوا هداز ید کالب یرعرح

 یراترضح حش ید د مناطاننکسررویب هه هب زج هدارا هلی ربج هداز

 هصاوا هکر داوا قە رج داعم رج و ندع ربح ردع یکناربح یدتا

 هقح یتیروما عیج هرکصتدک دتا باتحا نده اوت نود لاتم

 دساا راو هن عیج بويعا دانسا هنس هب و دنک مه بودا یلسد

 اعلئسبال)بوبد راو دارا مب رد راتخت لعاف راشب| هسرلید هل ردکفح

 یسش بولواعبات هشنیاوههکر د وی دلقمربجاما ردقلوا رظان هنآ (لعف
 هیدردلوا هسیدزاب هم دلوااکب ردراو هنهدلا ےب سپ هدیا لع ههساضتتم ||

 یاد هللا لیصهللا لوسر ترضح هکیدروب یدیدیا راشعد ردرثکوب

 ناصقنودایز یخدیسیکیا ردراو بوتکم یکیا هکیدتاهاصصا اسو هیلع

 هز ند رمل مر رلبدکح لا نذلعبهكح دیتشا یو ناصصا سد زالوا

 هل وب قو هکیدرویب لسو هيلع یلاعت هللا لص لوسر ترضح راید.درواوا |
 هدیشکر كمهج لها یر و كتتج لها یر ردراو تمالع یکیا زدلکد

 بودیایسهسلوا هب وا یدعا ردندنوا یشک لواهسنلوب تمالع یقه |ا

 یلاعت هللالیصلوسر ترضح ردکر ک كمروک هلوا ندتنجلها تعالع |

 هلجردراو  عب یدنس ق راو هنماعم قیقح لها هلیعرش سو هيلع

 باصصصاو یک سو هبلع ىلاعد هللا لص لوسر ترضح نيسهیدردکت>
 دنس هسرایدتبا هلهجو هنر ر نعیک نیعجا مهبلع یلاعت هللا ناوضر ||

 نکیآهلب وب زانا سپ ییرایدید ردراو هن هدزی*“مزب رنا یه هلی هجملپ وا |
 یضاق زر هدسیک هجندرا كرلذا هک ردلوا نشود هرب نامه زو الوا هن "و |

 ناتس قجلوا هجولخ ینوب زکیدرویب بوخ تباغ اطلس لاو یدتاهداز
 یتوس#انالوم كدروشلبوس قوچهلا توس انالوم و هلموحمماشاب
 یدباردردق وبهراچیریغندقع وا لسو هیلعیلاعت هللا لص هلوسر ترضح ||
 كن یرخ الا یداسج هدندرد ناسعط زوب زکس كنرعه جش ترضح ||

 ردهدنراوج حش هدنتلا هبقلوا نب یرلکربتم ربقو رایدتا تافو هدنطس |
 سس

 ( مش )
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 | یدکح راتهثرفاو قدلوا هاب هدنزاغوستاب و ماذاو یدنکیاو یدلوا

 | دلیدرپ و لاس د یلاعر هریقحو هل رالا رابم یدنکو قدنوص هلببهیهرفسرب
 | یلغوا هداز هجاوخ هدنوش رلیدتا هلبسانم هدسلحو مدب وا نی رللا رارکت
 | رب لب یدب یمرکب یتالغوا كنرفرب هکمدروک هددسعقاو یدتا یدلک

 | ند-امز یعولب مدلیا شدتقن ییرلتس هکرلیدرویب شعا سوح هد هعلق
 ۰ فول دسدق نالک هگی رب ندنرلشب ورد شعا شلوا لید: ییرکی ور

 | ییغوا یرانف انالوم نالوا رکسع یحاق نوکرب هکشمزاهل وب ردشابا عج

 || حت ىدا نیدصق قاوا هدنش رشتمدخ كن راترضححش ىلج لع

 زا تعرو هلهجو هدادتا بلاط هک ریدوویس هلب وش یراترضح
 | میجج هدادتا یی زولوا هلب وا یولسیجد هداهتنا سما ردنا نیک
 ٠ هسلاردنا یلاع یم نودنآ راتخا یاد بوک ندسوانو راعو نده الع

 | زدلو قّعوط ید قرصاوب هدادتنالاو رروب یک یلوا جد هدتاهن
 | ردلکد مزال كا داقتعا هنتمارکو هالو كننعش هدکغا بلق طب رو

 | ردح یعب رشو ردشلوب ق> بوی روب هقحقد رط یشک لوش نیه
 || هللالصلوسر ترضح هکرابدروب هنب و رایدروب ودرتب كا داقتعاوید

 || هیاطوا هل راضعا عیج یدبا راهساوا ولقاب هقرطرب لسو هيلع اف

 || هسلواهل وا یذیارفاب بور دود شوب لرابم ركلات یدیاراردارظاںونود

 ۰ قعوطنواوا هجوتم هلمات هج وت هسداراتوط یی هن ی شکه کشعا ودا مم ندو

 ىلج ىلع اال وم روک دمو هل هردنود هود ۳ ولطع ےک ۳ ۳

 ۱ هلو یدلبا بلط تزاجا هربهرپ ندناناویح هدول ماا یرات رضوت
 1 لطتس ردد رد مدي تاناورحو مدمحم اوصیا قلا هکر اددروم

 | نوکر ومدل وبهدقوطی راکدتا رها لوشالا مدال وە دنافجیهم دا عارنخا

 || مهيد ( هلال ) هکرولوا تقوریاکب یدتا هنعش ترضح هسوکو
 بوراو هشت كهاشداب رپ هکرولکوُش هع رطاخ تقو مکیدتیا دص

 | عهید (هللالا هلال ) نوکر ه هح مرناتوا هکعدردقوب هاشداپ یربغ ندنس

 یانماک و یدتنا یرلترمضح حش ردررتهدوخ کیدا قو هللایریغندهال
 رک كعا هظحالم شغل محاح كهللا شک نراو هارو راد ناسجا

 | اعد ردییک بار ید لوا م م هد ځد یرک ذ ییانعمیدتنایثکل وا هنن
 | هرسسیلامت هللا س دق نیدلا حان میش نیوشا یراترضح ح مزمهیلیدیخد



 ا هللاهجز شعازردا تبعاصم هلکرلنا یراترضح سال انالوم فورعمو
 هدح رات یراقدلوا هدهبنوق یسدعم فیطالا دبع هک رار د الفن یلاعت

 هربت عھ تک هلع هماطشعا راوهقیلخ یربب یسوکت وک كمالسالا شد رد رکا

 ترضح شعاراروقوا لومه دنا رانا هغ ےلخ نی دلا حات شعاردارب رقت |

 بولا“ لر یتیدلا جات حش را تخا یب كج دیشبا نب رارارق هد هبنوق كش
 بوروطهدنراتمدخ ر ادقمر ورلش اباه وتوتباتاوراش اترا ز یش واک

 یربب بویدرکب وق هزب یدلا حاتالنم س ترضح جاو اولقک هریدربکا هنب
 نددبنوق هل تب ترضح رنشا لوق یجدرانا رشا ساغلا ندهقیلخ

 هرهداصص» یرانا تاصذباناقو جش بولک هج هبهسورپ هفیلخ نیدلاجات

 كن راترمضح فیطللادبع 3 داد اشک هجاوخ رلشعا نییعد

 نوناص یتفارطا كيش رد ردندنرادجاوخ مک اا مدد

 هکر دلوعه ندهدد یحاتسوب یدلبا انس هناخ تاو رعسعو هاقناخ بولا

 | تسج قوچ رخآ قدلیق یوا قیدلا جات میش نوڪر یدستا
 | قدلوب هدنما نامروارپ هدر نالوا یرلفالیاب هدعاط ایلاحبودیا وجو |

 | دحاوخ هرکحص رلیدلوا هذ رزوا تضانر مظع رادقمر هدر لوا ||

 | رایدتا ان رهر>ج صعپ بودا دش هدرب لوا ینوبطسف مسر ا

 هڪ ردا وقنم هلل وش ندهدد یشانج یداخ كنغشو ردروم* زونه
 یرربق شعد مدنلبا ماعطقانج نوازوب هراشب و ردنالوا هدنولخ هکر
 1 کز وب نکس كن ریه ردهدنتلا هق رب هدننانگنیسدعلا ییطالا رع هب

 || جرات ( عیف ررمسب یلاعت هللاكسدق ) ردشعا تافو هدشنآ رفص هدنسکیا

 هل وش هدنرلح دم هرس یلاعت هللا سدق اشابدج | هداز ندلایو ردشود

 ءاهد ٭ نیدلا جات ےس رارسا نو نیما ( مے اف ) هک رد رلشعد

 || ها سدق یتومطسعلا ى هرخآ ی لا#نیدلا جات حش راونا

 : كحدا تافو ندلا جات ا ردیجاح ن هللا د.ع یدآ هک نرس یاعت ۱

 | هدعضاوو قاخو یدایلها تفرعمو |عوراید روتوا راتآ هداج |
 یدا ناتیسحاو یفعا عە یدا دن رد هددداقو ربعا و دیحو هدنأامز 1

 : هدنراک زور یدیا ےس هد هیلح مسج ەدە اب : ىدا ناتسح هوجو ل انامو

 هعواب نس ریعحون ىدا ًالّصدو ارفق فرو یدیا اس ,l8 اکا عج

 1 9 EEE لر فر 1 سرمه وا ص و 7 7 1 کند ۱
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 لاغتشالاذنطا لوخددعبهتین نوکی و هیفءانملاو هللا ةدهاشع مهلاقرغتسم
 ( یوندلا رم ا اذهفداب الادنایلا هتفرعم دن مو ھت ورولاعت هللا:دهاشع :

 | تاجرد دید رع فاو یورخالارمملاو نافرعلا تاحرد یاعلا لوصولا قبال ٠
 ۱ نف نم 0 یغا تاد هنک ی ا دحا لصدال تالدعمو نایعلاو فتکلا

 ۱ نکو هيلع عالطالا تایرد قرعدو هیلاهئم هر هرس هولخ هل !ناک هللاق

 رلا دفن ر تامکلادا دمرهلا ناک وا لق یلاعت هلوق ی ةراشالا نوکیا |

 "دقیقا باب رال لص# قلا ةيهاتملارغلا فراعلایلا نراك دفنت نا لق أ
 "دنورصم "دیفوصاا نم صولا تاب را" هدا هاها نم اتلعح "دنا |

 "دعا ول وكلا قفوب نا هنا” قل امرك نموجراو "هیریسلا هعباتلا یا |
 نما وههنا هاوسام ىب هقلعرالو خزر هعوعلالناو "هللا بارلا ق

 | اذکو "هبیطلاتاقوالاق اصوصخ هناعد ىف ىناسشالناهن» سلام نائلا |ا
 : هلآىلعو لسو هيلع لاحت هللا ى لصد "هماریاسوانح اشلوعدب |

 | دج ن ركب وبافاولا مركلاىلا مقفلا:زاحالا هذههزرح نيلاعلابر هند او |
 ییهلاعا نسل اور لاب مخوهلاح ییاعت ها صاف اولا ن زب وعدا د نا

 زا نینناهنس مارطا مرح لئاواق تاف الا نع تنبص ةارهدالب یاون ضب |
 | هتسخنم راک داب (یایر) ردندنزاجاهت جدا رو و "دناعاغو نیلئو 1

 تسرذک ردهنامز # یراب یسزا نم مسی و دعیطآ یکی # یرادهگنرک ۱ 3

 | لوا هکر ارد * یراذکت تسدز تضرف کتاب شوهب *نارابیزلجاو ال
 راش ەرو هک راڈهر دن وک همور بوزان همان ت زاجا رانا میش توضحهک هدک رات 3

 | هکمدروک هدنس همان كلهكرازاریقع وب ق دنا هن رزوا مور بوقاد نکو تک قشعرب |
 | وراصب هوبا رهشلازپ رع ریما موحرلنب مح رلادبع شل ) شمزاب هوش |
 | هدن سد زول وا زو نکس كنا یزاغناخ دی دم ریعمناد ۱ ِ

 راشلبا نیبعت هرج دمنوا هدا و هقاشب ییوبهرلنا ندند اوز نوف زرق ال

 بود هدایزخد هدا حوا زا ماش اب یترقزویزکسهن كزرعهو | _
 لاوسهدنلورف یهاشدابرادا هرایدنک مدروک یرامکح لوا مقحراثهر و | ۱

iزا همس !لواولدتارصح ههدحاو د ی هقلتح یدانا هک راشمرب و تاوان |  
 لامعد هزلاهجررد هدنوش ز رەش یرربق قدود یرغا كسننلا

 | ندناتوانههدلصا هک هرمسیامت هللا سدف ینامارقلا ےھاربا نب دلاجانصیش ےک | ۰

 ۱ روهشم هداسورب و شعا رار د هیتف یم هن رای ردن دنسب رق رلیجرو |
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 | یندحو رغ نع ضرعاو یلعت هلءابلوا ةن رط رثآ نم دعب اما ءاده
 لها هيلع ال كراتلا هدارالاق قداصاا رعالا دلولا هرس و هک ولس ق هیعس |

 یوزر ردا ن حر و ء هللا هت ییورازب رع رممالان مجرا دبع نیدلا ماظن انالوم هداعلا
 نشحاهناف هقیفطابایرا "هاه زوفیلذع ر طلا تم دعس الا نه ملام

 LS درد هب زصلا راد دلا یرایتحا ثقو ریصعلا سعهاعلا ادهد نطلا 3

 ییمرف اسوماوس اع ضرعءاو هللالاهلالرک نعلتوهللا ىلا تاتو هيلع ناک
 i e دلا نسح نمةدارالا طر ڈرا یفاو "هبا سار ارا دلا ىلا 1

 تارا | شوژد نی طع: هلا ءار ۳ اعم ت اولخ لتحاو د ءال دیگ و هدار ۷۱

 ۹ نم عیسدقودادولاوبرقلا لها ع یاعت هل حب ا2 اكو ن ن طظ حو

 تارا یو دوم خوب E ىدهلا مالعا 5 قراعاا وفز اا 5

 زیرا هرس هللا سدق e ىدلاو ةللاو قلا ناهش ةتيقلا |
 هللا حور یووشلا نيدلاو لا ىح مامالا حش ااه دج قلا نيعب رالاعممادکو |
 اذكو فد رمشلا سدقلاناهنبتک یا اصولا ىم ععسا ذكو ر لاکن |

 لها داسفنع هللااهناص ةارهب هتفلا ىذلا داشرالا هن باک ىم میس ||
 هللادابع داش را ةيلها هنم تس رفتو هدالب ىلادوعلا نع مزعنيحوداحلالا |

 ةيحلا لضفا هيلغ یلاعت هلا ىلص ههالوسر ةش رط ىلا ىمنادهاو هللا ىلا

 ىلا هلصتلا ةقرحلا سیلیو رك ذلا نقلبو بوت نا هل تزجاو میلسلاو |)
 هانا ایصوم ةن رطلا لولس دصق نمل لسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر

 هار نم ةولمل انساجو هقن رطل|باب رانیفاوق تاعا موذعب رشلا ةمزالم |

 نم خارفلا دعب نم ىلا ةثلثلا تاقوالا تاعارب امو# راب و كلدا الها |

 رک ذب اهفرمصو هرخ الا ءاشعلادعت و سصعلا دعب و مصا | هالص داروا |

 اذاو تاعقاولا ربعيو اهلهال ةصاحلاو ةماسملا ةبقارملا مع و هللاالا هلال |

 عامو ىم اهععسیتلا بتكلا نع لعن نا تزجا اذکو ربمعتلاو ذیف رکفتلا
 ةولصلا هيلع یطصلا ةعب اتم ةمز المو هللا ةاصا رع هتصوو سا اهم ایف

 "دنطابلاوهر هاظ)ا عات ]او قوصتلا ی٥ :دهقارسوانطا وار هاطمالسااو

 هاوساع ضرعد و هللا الا تعتانال نا یھ "هر زما "دعانلااما و هم ولعم

 نوکیلباهع*نادجوو ةرخ الالزانمو اهظوطظح لو ایئدلا بتا منم

 قرعنسع (

El 
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 ید شز دشمروک شب رلد ضح یدن :5 رع“ هللا دییبع هجا < ۳ نوڪکتس 1

 وا یدتا مرولس ۳ رتا نیسم ولت كسرو ھن :
 ںودرکسرد هدفاوط هد

 یفاوطلا دعب مدلوا لوخشم هفاوط ید رابا یفاوط مدروک مدراو منا :

 ذجندرا بودیا ماه ید یدتا ماشرانا نذتا ماتیناوطنمدید مشا و ۷

I 1ماللس ےک زوج مدروطهزایدن ۳ شروط هزاغەدچ̂ ارام ام  

 )هجاوحیدتا مداک هب یطعلادب e ۳ مک اند ەجاوخ مدرب

 كع ؛ روک ی مدتسا ترازیه>اوخنوراو لو نوک * نامزدعب ن نیس مرو | 1

 كو نب راشلوا ۳ دنا قك الخو شايار داک
 هلاع یز هحاوخ قدناص اکس یدحا وز دو# التم ا 1

 هکر 7 اوا تا اکہ یرلترنک ی دیا مرطاحش تو

 شطع هدابزاکب مدشوب هداوا فض ید یدلوا رعطع ت عج هدعرح |

 کیا یفوتسم یدردنوک هرس ی طءلادبع حس رد و مرمر یدتاو | ۳
 یدلوا بس هعدارا هرلنآ منب و مدا دهتلدلوا مدار نولآ ندا "

 هدراهتشا دح هدنلاکيتاداعقراوخویتامارک كراذآ هذ هکم راد لصاخل او

 نو هرم ىذا, روا محرا نج اهل اعسب )ەك رزان هلو هكنرل * ناجا

 برعتااب یو سو هاوساع ضار ءالاو هيلا عاطقنالابهداب [ ضعإ

 دج 1 لغتشا نم لک ۱ ىلع مالساا اوالصااو هلال ال رک د هم زدی ياا

2 1 

X ۳ 3% 

 :EE نو ی : 77 ۱ مدارا

 و درک تک یی کیه سالم

 السا ۲

 ٠ هب هكهن ا سوء ها اسد ی کد دو النم ین 1 8

 ندمورییاوم هکندهالا سدقن وا الوم مداتساراسکاخ ریقحوب یدناص

 ںورک هب یک ندروط مدیا 2 تعرع هکتفو لوا یدتسا هکمدتشدا ید

 ا لوا یطعلادبع و قدلوا رواح هدناو لدشر اهر هکم مدعم یا تود

 ,E ٠ ی سد وردر ذکمد روک ین آم ۱ رز واروض عب هلطار دا یدلبا هبلخ ا ۳

 | رو ەچ | یغانچو غیدلکاکب یر بو ندا شروا ییرزوا 1 1

 | ریهشلا ینوفزرم میحرادبع بش ٭ ردلکد تجاح ہراٹکا ها نایب رد |
 | ردندنسافلخ اسم تنیفاخ ندلانیز محشید رلزوب ¥ هرسسدقیمورلااب | س

 ٍ لس ترصح هدداخ قصه رط ردن داس هبص مات نوفزرم كمور

 || ترضح ردشتیک همور ەن بولک هل زاجا كل او ردشعا لیکن هدنتهدخ

 عام او هته رط 9 ن افلا هبڪكو 1 یلعو هافطصمو هح و لوس كا

۹ 
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  ۲ Eتا ۱

 ۱ هل وشندشسارتف صضعد ییصهل>الص ۳۳3 رپ

 3 "هر اعمو ناوحا تنواعمو نوجا حقن بلحو رس عهد رلیدتا هکمدتشدا :

 | دبع حش ردروهشم هدق رطوب هکیلاوخا هجوت لوش نوا ناودع |
 || جش ردشاک هروهطو رب ندفیطللا e ردیع هق رط زر 7 ١

 كفيطالا دبع جش هک هفح باتکو ردق و هدئس عد رط فاح ن دلا ی

 بهاو هت هقح هنهف )هکر رازاب هل وب هدنس هجا د ودندتافل"وم زوهشم

 ۲ ةداعسلا لها قيرط اهیلع بترلا بنارلاو تاماقلا ناسف بهاولا |

 ۲ دالوالا رمنیفداصلا ضعب تاساقلال "هباما ةداهشناو بلانيت فلولا
 ۱ ۱ عب راو "همدعم ىلع اهتنرو دادولا هلا لصواام یهتنمیآ هللا ےھلب أ

 أأأ هفكولسلا ةيفيكو هللا لهأ قد رطناب ین همدعملا) بتا متسو تاماقم

 ۲ راونالابهنعربعولاعفالا ديح وت لواوهو سفللاماقم لوالا ماعلا) هللا ىلا |

 | لامفالا ددحوترخآ هرخآو حورلا مافم ینالا ماعلا )توسسانلاو كالاو |
 | وهو بلقلا ماقم ثلاثلاماقلا) توکللاب هنعربعو تافصلا دیحوتلواو ||

 دحوت وهو رسلاماقم عبارا ماملا ) تورج اب هنعربعو تافصلا ديح وت |

 | بلقلاقرنمحورا قتعیلوالا ةبترلاف (بتارلااماو)توهاللاب ربعوتاذلا |ا

 || دادضالا روهط ةثلالا ةبترلاو )برلا بانجیلا ما دلاربسلا ةيناثلا ةبت راو)

 | ةسماحلا ةبنرلاو دوهشلارح ىف قارغتسالا فعب را ةبنراو ) دوجولا ق
 | لاصولا لاک ین رمضتلاب قفصلا ةسداسلا ةبترلاو لامكلا قیانص قلا |
 | كلوالا عبر هدنستاا ىللازوب رکس كبره هذنراصح هسورپ یداتافو |

 | یراکربتمربق ردشلوا عفاوهدنتفو سم بورغ هدننوک هبنشجب هدتس هرغ
 هدنوکو ا كه واز نالوا بوسنم هرات | ایلاح هدنسقرش فرط كن هسورب

 ےش د هرس هللا سدق ىطعملاديع ےس 9 كرش و راز ردهدنتلآ دیقرپ 0

 | ردمرح حشرددهذلایکلامودلولا ىب ر غمر دن دنناحکكنیفاوخ نیدلانیز |

 هکیدنس دّوج النم یدتا تافو هد هقرشم هکمردسحاص هبنایع تامارک

 | یوق شم همزغآ ساع كرابم زونهو ردشعا زواج ندنشاب یرکیزوب
 هللا ع هجاوخو یتاوطا نیدلا نیز ےس رد هسیک كرام ناکرالا

 | ردشعا تبحص مهرارسا یلاعت هللاسدق هلباراونا مساقبماو یدنقرعسلا
 هد هکم یی یطعا ادرج یدیامدراو هجخ هدنامزر ید کز دلوقنم ندنآ

 یذّیس اتلرعنده الخو یدبا هن رزواهدهاخو تضاب زیوق مدروک



 یدو یی د هلا تراشا یل .las هدسوآ ردراشعا تراشا _ |
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 ی ترو اج یر اترسضح ىسدعء فیل دعداکدنک هقی رش سدق ۱

 یسدعع فیطل ادبع 3 هدنامزلوا راشمروتک هاش تلود بولا |

 ها حس ترضح شا | نيت هداج و شعا ززاحم ندزعلادبع ج ]

 د 7 یراد وراک هلج و رانعرتسوک هقداص تدارا ماع تع دنا تحاصع

 هدان ز شعاراو یر دلاور هغي غ یاقترانعارصق تک هیدجخ بودیا |
 هقلاءاشنا "رکیلوا هدنمدخ رک دلا وکر ات هرو جس ترضح راشعا هتسخ |

 اسار > را | جش ترضح بوډا ترح ندع رمش سده اا |

 راتضام رو رلتولخ هجوم یزا هع رسم تراشا هدنراتعدخو
 كيما ا مات چلا مالالا جش نودیک هما هر اط شیت را
 راشه روتوا هتیعب را هدنرز وا یرا روتهدق رح هرس یلاعت هللا سذق

 هذآ دارنا ا نش ترضح 1 سرم تپ 1

 E ٹعازع هح رقس ندفاح قاخ ندلا زیح ےک

| 

 تقوس هلو!لوصوم هاوصح هسد |4رهدوصعع هجا متقونجو |

 تست

۲ 18 
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 EE ھت و هلفرح لوا ت هلک ره هکر دکر انآ

 رهظم هتيهولا جد هلیبس یروهط هدتس كب هیهلا تافص نیس هلآ نش

 ندکشولحو ندكتعاو و اخ نسه ولام نسو هس كع دلوا

 نذلان ی زس ردیح دات E یناع و هراکسیح همکیدرد میو یروا

 ۰ هدنسهلنا كلاوش هدر کس زوو | زوب کس ك تی رسه هرس لات سده

 | ندناو رلیدتا نفد هدنیلام ٌیرف یا الوا یدلبا تاو هدنسهصک هبنشکی
 | لمتد راوج كنارههاک دیعنددابآ شب وردو رلیدلیا لقت دابا شی ورد
 ۱ روم ل وشو ردراشیا یلاع ترا هدنرزوا یریته را رح الامو رایدتیا
 هلا سدد یجاحا:الوم رولیف یزام رب هکر دشلوا نی مد صو

 كنيفاخ نیدلایز ترضح نامهنویعاداربایهش ر "هلسلس هرس ییاعت
 "هلسلس لوا کرت معحورععق ون مرجالراشمروس راصتقاه رزوا ىلج رک

 مکیدندبآ مولعم ندرازب رع نشی ربا هراهتشا بولوا بعم ند هت رش
 ۲: فیطللا دبع ۶# متارا داربا راصتخالا هجو ىلع ني رادقتع رب

 د : یرلقب رش ےسا هدنرل هعا:تزاسا ضع هحور لامعت هقاسدق

 یمدعلا ءاع نب ىلع نیدجا نب نجزاادبع نب فیطللا دبع رد

 کدر مشا ناسکسزو ہد كتر ےھ یر لت د الو ىراصتالا

 یرللاحرا هعدر ندعسمد رد هدو یتئدوقوا ر ناذآهدنس هصکه مچی

 هدععلا یذ هد روک عهنسردشلوا عقاو هدا لاوشهدنرب للا ز وب کس كتر س

 | كتيب نیدلاالج اتالوم نوج هکر رازاب لب وشیرلیدنکم شاک هپ هبة هدنبآ
 یوتق نیدلازفص ڪجه رکص مدزوک نایرع یعدنک مدا تراب زسه ر 3 ۳ 2 ى . - . -
 كس رروتمدق رح نن دندرا كاش ني نداد منلناتراب ز نب رلترضح
 اکی ندنربق ندندرآ كنا ردشلناح هدنسر عاطوا نذجاغآ كبشم یرزوا

۱ e POR j ست و 

TOM تا HE E EE بحرءهدتسل 

 ردرآ رظتماکس تفر عم له ادکر ار داك هکمدروکه دنګا مولهدننوک یکلوا

 i هر ےس ورب هدنابشلوا مکنوج , ءدروک نیت ا ليوصو ن €2 هلا تع رس

 هلتعاج ر ندا اعر د هناضمر رخ 1 ندتلوا یرمخآ مشع لروک ذم نابع مدلك

 5 ندیع هکمدتشوا یک دا تعولج مدرّوتوأ هنولخ



E 1او  TESیه سیا و  

 € 964 لمس

 ۳4 ۳ نشه الفو الف ,دورلب عرب یا شش نا ۱

 . حابصنوحزتسوک لاغتشا هرج ترش هکک دو هنشاكرا اجر یا یذس

 | هرجخنرشردهدنانارخ ینا لدتشیا لدنیکو یتسلا یال ر ندشاحصا یدلوا |

 ۲ 3 دزوك ك درک هی هناخ لواوردهدهناخنالف رانداقدراو هر لواردلوغشم |
 : ی قیح هرشطنسیدتااکب شادل وب هدنشاهیقاطو شع ود بولو اتسم :

 | یوقو شا ندنشاب ییهیفاط مدقیح هرشط ن سد عہروک ییهیقاظ |

 | رخآ هک زربد یدر و یدروتک اکب یبهبقاطو یدلک بویلغب هنیرژوا كنا |
 نددنک هنلکلاب زدنوکو هصک جواهکیدشربادراورب دن دلا نیز حشهدننایح 1 ۱

 || بیرقەلب رب راید 0 زودنکیناندتییغ لوانوج یداوا عقاو تیغ ۱

 ذج ا شورد نوکر , یدرلب وسزآ یزوسو یدلوا بلاغ قاشوءاخاکا |
 شلوا رو دملج + هر دج هککدروک هدرب رب می هکیدروم ند دست دق مس ۱

 | س ورد هیلوا عطعنم الصاو هشد ربا دجش درایرب یرب یراهبذح هو ۱

 E رک ییاثعموب یدتساهدن اوحدجا

 : ین: رزوس كندیفوصو ىدا ندنسافلخو ندنرلد رم شجروک سا تا :

 | هنس هعلاطم لصوصفوید ردنا ناب بویحیناهدنرزوارمویذیشهروک ||

 | کمدروک هلیطخ کا ردیالاعت هما دج ر یاہو م قدا لوغشمهتسردو |
 سو هیلع یلاعت هللا یلص تلاسر نرضح هکیدم زاب هدنرخآ كصوصف |

 ِ هدنولخ هد دان شب وردهرکصاد درو, تراش اهنسرد كمك ا صوصقاک,

 | نوعرف یف لوقتام هللا لوسر اب هکمدروص مدروک یترضح لوا هکمدیا |

 | یدحا لسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر نیسربد هن هدنقح نوعرف نعد
 ۱ ارهاطتام )ی کیکید د نزع نیدلا یم حش یف مد نت کل اد + |

 | هللا لوسراب مدتا هدعب یدتتا تافو ارهطهو ارهاط یتعب ( ارهطمو
 ۱ با لوسو نیسسز دم هدیس هلتسهدوحو ےک  دوحولا ی ل

 | قو مدق عدقلاف دوجولا لوءارتاما ) یدتبالسو هيلع یاعت هلا یلص |
 1 .دعدق دوجو هکنسبم روک یی یب رعنیدلا یگ ےہ نعل (ثداجنداح ا

 : سو هيلع یلاعن هل للص هللا لوسر هرکصتدنا ردردئداح هدنداحو ردعدق ۱
 | ةيهلالا نافصلاروهظد هلا تنا هولام تناو هلا تنا ) یدتا یرلنضح |

 || وهو كتيفلخو كنييعتو لرصح هولأم تناو ةيه ولالل كس رهظمو كيف
 نیسفولح عا نيسه وا نسو نيس هلا نس نعد ( دیهش لوقاام لع 1

0 
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 "هقيةل |لها ناسا ىلع هیلاراشلا ىتإذلا قیقطا دیجوتلا عماول هلرظ
 1 هللانم ءاجر ىلع یناو ةدانلاو قلا ندعي ءدادعتسا ةوملوهو ما عيمج :

 نعل ( اهاما نیل هلعحم و اماود ءاقن اع و امام هيلا هنم هذخ انا یلاعت

 | هسناوق تاحوتفو هیبیغ تادراو جد هتولخ نیدلا نیز جش ےہ ک اتقو ۱
 ۰ یا ی e و یو ہرا “ا هب لا هل .i * هم :

 ات ین: رلومق رلتبهوم اک | ییامتقح سپ یدلیا تنم هلیلضف هک هلا |
 كناماعم تاحرد یدلبا هداژ جد هد دیک یجدرد ندنلضف یدنک :

 1 ئدلوا له نا هق رقت دوبق ید كد ۵ دیح ول ندتعیعح ماعم هدننایقرت

 كت هعس مانا لوا و طول لوا ندرعا ما یی هعبس انا ودعج دوهت ماعم ۰

 هدنلد تعیعحلها هکی دا رومط وا یر دعل داد قدح دیح وت هدشماعا ۰

 ندندادعتساءوَو نیدلان زج کت لواو روژواتراشا کا وید ما عج 1

 كماقم لوا ینا هکندیلاعت هللامردم ااجر نب و رد هد هدا زو هد.قرت زونهیروتوا 1

 | هکر دشمروی لواو هیلبا ماما هرایقتو هلیقیاهلرعاد ءاشیناو هردشرا هنمامت |(
 تعجاح هناسآ رج یدیشعژاب نجرلادبع ندلا رون ج احا لوش 1

 ہر ھم باح ندناسارح <= هرکصادهدن دم تدم یدلاو هددآدخت هدنکدتا

 | مدرک نسهناختواخ یذشقیکن دابن دش ترضحویدلوا عقاو تدواعم |
 هک دوجواب فرح جاقر هک رک قول تواقت ج مدلوب یدمات تزاحا 0 :

 | یندلصا لوا هکمرطب یدبا قجآیسوةویدا لک د طوبضم هاش ولخ لوا |
 ا یدیا شمزاب هدنا ییهمان تزاجا من هکیدیم یسهدوسم كنهمان تزاجا |
 تدواصعم ندا تولوا توق مات تزاحا هکند لپ هل الو رول هتسق ول ۱

 | ر رقترهب یدبا شموق هدنا بوزان نوچ مب اناث یتآ سپ رک مش
reصع رد-ثعا وا رکذ هل م>ح وول هک هدنولخرب یساش هدب لرم  

 1 e تع زع ند رسم نوح هک ردشمروس لوا هش و یدناتمارک 1

 / ید | شمر و اک نچراا دبع نیدلا ر ون حش هک هیقاط لوش مد ترا 1

 رپ هک داکا یدا هیحلدپ فدا یوا هنشا جد كرب 6 اصن ندخشاشمو

 ٤ یدتا بلط ندن یب هیفاطاوا یدشود تاقالم قاسفنا هلبا هنالبک جات
 لوا هکمدروک د هعقاو مدر واک ا ردیساضتعم کالشد وردو رق هک هل وش
 1 كرلزا رولوا لوشو رانا دانرق قع رلبا هزاتسا هدموک وا هفاط 1



 نی ,داطا کا عوجر هفح ین مدوف وا ) سس نهار وخ

 او رضا )تام ید .O نعیاردیلربخ

 ۱ میش 9 مالسلاو مدلیاوح هیلکل اب یاثلوایدشود مر ظن د دنکیدید( لاثعالا هل

 : ل ی 5 رو || دا ز هدسنامز هک هرس یامتهللاسدق یرصلانجرادبع ندلاروت

 4 نیعم هداشراو تا رب هدرصم رادو ید یس 4.3 كرا لاطو یداولوا

 كنب رب ندنخناشم راددلواهدنندارالئاوا یدیا نک هدتخوه ماقهو

 ِ هکندشءداک !نکلیدناررذب ویلوا ماداب كح لوا یتسلاامایدب اید ج

 ۲ یدلباراظتا اکا رولوامامت هدننا كنب ر كام مع لییصم كنم

 كن ا یدلک هرسهم یناروک فسوب ندلا لای مش هکک د هنامز لواات ۳

 زا اا داشرا اکاو یدلوا مات لص هدکسک ا ندنوک یرکب هدنتیهگ
 1 واشاب نو ربع رد نیدلارو ےس ارز یدزا ود ردار هدننزاجا یدړو

 ٠ ندلا ماسح ا رد هو رط یا E كشدلا لاج 7 حشو و یدی

 ۱ مش, یسکیاوب و هر یی-ععصا دو ندلا مت جش یر و هن یرمشع

 ےش و ۶ مهحارا هللا سدق رابدنا ید رح سم دصلادبع ندلاروت

 | دم هحاوخ ترضح ۶# هرس یاعت هللا سدق یناحلا رکب وا یدلایز

 هود ییاسلا هرانا هدننابوتکم ضع زب علا هرس لاعت هللا سدق اسراپ

 هوتصرو دصلا ءافُش رومطاذالم عفارا لملاو عقانلا محلاود ) ردشعزاب ۱
 "توا مان مان هعدیلا لبا اصا عماق ذسلا مالعا عفار ءافرعلاو ءالعلا

 نیعیلا قا رطلبع هنا مربا ىلا یعادلا "هش رطااو " هعب سشلاتالاسم كلاس

 ندلواوید | ععاج یقتطا و یرهاط مولع ) ندل او هلان ز ار الوهواز دیس ۱

 یر تعداتمو تعد رس من یدیسأ ول ی قیفوت ك هرحا

 ۱ هدنع رطو ردیسالعاهداب ز كنامارک هدننابیراتقح كهف اطوب هک هن رزوا

 1 نح رادع ندلاروت شو رد هبیرمصء نجرادىع نیدلارونرحش ییا

 تاحوتفلاو هییغا اتادراولالووةواطایصس۱) a دزاهل وشدننزاجا
 | یلامت للان مانا هعبس یهو :دومعلا ییولخ هتیلخاو یاعتهللاترتخسا

 بلا دنع نم بهاولا بابا هيلع هللا حق لطف نقاب ىلع اهيف 3
 دیحوتلا " هعیوج ماعم ىلا EIS تار تایقرملاق دادزاو "هعدا لا 7

 اماعا ی 2 5 دعرسل | ماعا لب ا E هو رفنلا دود دم تلعاو :

3۳۹ ۹ ۲ 2 
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 ۳ ماعم مدو نوچ ٠۲ وا 0717 زر اد لر دج هت هل تعص

 N هدطسوو هدساد لوا یدسا 95 نیعیلاقح > مدوق هام

 ۱ یدعیح ندنفالغ نیفلانیع یسهرگ نیعیلاقحو یذکو د ی راک

 تاک هک رس ردمزاح داعمعا قیاطم هعقاو هک در لع مع ای

 هکتیمیلا قح تقیقحو روط تب هشاهن كن هفشاکم ماقمنیتیلاقحو ۱

 ےکر هو روط قلعت درصد ةف ام ماعم تاحرد وروا ندنکیدد

 ۱ هک لواو رولوا قداطم هعداو هوجولا عیجنم ی ید هب ره هش را هبارا وب

 ۲ هکلب رداکد هل واردديحو ت یرخآ تن اماعم عیج هد راسل|لزاثم شش د د

Sd E E ۱ما حم ردشعم ق كماعم  - A9 هک وز 2 د و : ل دد <  

 ۱ نوش ردیتدوبع ا تیادب رد هل. هد كواو هکندتهح تالو كل دمع ا

روص هرس س دق ندد نج هدلاب- یییدنلوا زاد Ug لوح ا
 : هکر بد

 1 هدندناد لد ږح وت ماعم زب رع یا ردگعا ,CES واهن ید ) "هنادمل الا

 | بوریو هلاوق قوج قلاثما كرایعا رو هدنسانا عام“ اضوص هدنطسوو

 (یعار) ردو یر كرلیغاب ر لوا ز دملا راتدم هج هدراقو ذ لو او مر رود

 هاررد * یی وتسه نهر نهر ردرو ۶ یی وتت سه مرک | عمه ا

 ( هجر ) یوتتسه یتنوناح ارح هکنازرو # ناحهن دنامنع نتهن تع ۱
 + نیس نسا روکه را دوحو راوطا # نیس ۰ نش ن مرد نب : کد :

 ا | نيس نس نر > اک اهقاشع # یدلواوحنام هنیدلاق نتهن هدکلو

 قوه نان (رسش)مدشءددسون بون روکر فک اتو لولحهدماقم لواو
 نك دتا !دادشلاپسدق E3 اربع "ی 2 رلاق سیل # انایوهآ نو |

 دانشیار قرف نم لک هاضاواکر شکن تب *اندپتل>ناحور |
 | ندن مقشاماکا هکلوا ( هجبرت)هرخایلا ٭ انابیئادنویرک ذنا ٭ هرک ڈالو

 | یدتیاوه بول *نیدرحوریکیازبهدندب رب × انرغهدنحم تار مررذقون * اکب
 | یدروالب هرژوا خاو لرش ۶ هیلباقد رفنهدزمانروا یک ره + اتقلالهااب

 | نوچ هرکصن دنا # انابقجت رغاحبوک مرید # مادنردق وباک این رک #۲ ان

 قلایاعوجرلا ) یدبا ضع طاغرلنا دوق هتاهن كدیح و مامیمد

 فا ی ر

 E ۷ ١ 9# 1 راش 1 6 ۳

STOR O1 یا ور  OT RE I ۹ OU A, 



 ها نکلو ت تب وتا تب 7 E واب ا لا هو و و ۹

 نس هدتفو كءیدن 1 ینارپ وط هنب رزوا شد رد نیکر شم داد نعد ( یر ۱

 هللا یلص هلن لو سر هکر اهیلمب و را هدا ادتقمقبآ وب یدت اهلا ین !نکلو دمت ۲
 میگن ردشلروب هلب وب نوجا مرهفن هقلخ یتتصوصخ سو هيلع یلاعت

 ید كناو ردملا ےب لا كلا هکر د هس ردنوک , هتکلعرب ین رعمر هاشدای

 2 هدنزاحاكنا 7۹ ردنوک هکع اداشرا هموورپ ب صر ید حشو رداد ےب

 | (نيلاطلا لعهللا ةنعلالا ) ردلوا نامه ضرغردلا ن مدیا كنا هک رزاب هل وه

 ییاثما ك اون دنا( ودق وذ افودع کل ناطیشلا نا ( قلوالفاغ ندا

 كس الينا( نطابلاو رهاظلاو رخ الاو لوالاوه ) كلبا ضارعا ندراتآ

 دو >ول ای حاسحالا "هلتساس هلا یھت نیل یلزالا لوالاوه )ر ا

 رهاظلاوهو هلک رحالامجرب ةيلا هئاب یدبالارح > الاوهو رخا *

 نطابلاوهو هنا دل دتاتلا هزافص نع رهاظلا هلاعفا بس هرهاظلاهرات اف

 یلاعن هللا لص ىلا نع حه دقو وهالا هاذ هغر هالو راصبالا کردا

 هللا لص لاقو هناد ةفرعمینیا يج هلاتاذف سانل!لک لاق هل لسو دیلع

 | لوالوا یتعب ( هللاتاذیف اورکفتالو هلال ین اورکفت مسو هیلع یلاعت

 هک دلاق هدنف ول رولوا یهننم 51 قیقح یس هسلس جا تحا هددوجو ردیلزا ۱

 1 ردعجاراک ارا عیج هک هاکنوش زدیدارخآلوا جد دیلوارخآ دوجوهو

 || ندنارودصندنافصنالوا ثبات هناذلوش هدنسهرهاظ ران ارد رهاظلواید
 | یتدرلبا كاردای آررمصب هدنناذ ردیلرک نی ؛ردنطابلا ید هلبس لاعقا

 ۱ هکیدش ربا توک لسو هلع نلامد 1 ندید ف لواالا رب نتا ا ۳

 هکددروس جدو ردراعجا هدکلپ ناد تابلاعت قح سان عیجج یدتا ۱

 هئشاب لزوس ورک زکلیا رکف هدنناذ نکو لبا رکف هدنرلتمت كيلا قح

 تفرعم یکی هدیننک *یعای ر هدنطسو كنەفشاکم مام نوح كداک

 | هدتروص ا ردرپقح ترضح هکیدیا لوا ترم لواو یدلوا لصاح

 هلتتعص كليجديا وح ین ترس كلو قلجاوم هکیدنروک
 زا طنب قبض یی و عیسو یک ءرمرب اد بک قولختو ردفصتم

 هکیضعب ومر دههاتتساو تعسو كنەر ادردراشلوارههظمهفطا هکیضعب ,
 كالتشم هکردندنفارحتاو ندسنغاراط كز هر اد رامات هکردب رار مظم رق ق "

 قاجاومو زوابقوخم یتضمب هلتفص كای>امو ريا تابثا نضعب هلتفص ۳
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 : تل با زر و کیک زا یه بو یر بن ای

 e مک تك 1

 09۳ دل تراز رند ( ردیف اک هزب 4ے ۳ ۳ ناطش مس و

 4 و اهم دک ستنال نکعال تح الس و الوع عفا ولا قااطد

 نمو هتهازنو هتینا دحوو قاد وجو بوجو ىلع باقلا نشط وا_ھکیکشت
 1 وهت تانا دح وب نعول ل نمو قیعح ردك وهف هدوجو بوج ول 0 1

 : اط وه ن کیا ور مهدیه دا رب نهود لن مو قیفح لرش

 | ربغ ىف یشلا عضو اطلاو هسدق لامکی قرلبالام هسیلا بسشهنال قیفح
 نيلاظلا ىلع هللا ةندلالا هلوش هباتک مكحت ف یلاعتهلا مهنمل كل دلو عضو

 ۲ هک هنن رزوا قراعم لوشهللدجخاینەد ( نولهاج اه هفصاع یلامتو هلا

 ناط,و لا بم دکنینا سفن هک هلتشیحربالقثو القع ردشا-طم هعقاو

 :  هتدوحو توجو ڭوح رولوا بطء لک وکو ردلک د کم كلا كیکشت یا

 : دیمروتک ناعا هن دوجو بو >وكم> ےک ره دندلکاب ید هتسادح و جد

 مکر هو ردیقیقح رشم هیمروتک ناعا هنتینادحو میکر هو ردیقیتحرفاک

 هکر د روئوا ندنوب وردقموق هدنعضوم ربغ شره اظو رولوا شا تبسن

 كنشک مدلیا دعا طم ف وتکم تب ول یک و نوج 4 رخل لصف 9

 قو شکم هذهلتم لوا هک هنس لو هکیدلک هع رطاخیدن ن هجا

 یدک ندنطسوو ندادن نوح كن هتشاکم ماعم نعد یدک ن دماقلوا

 یدلوا سعّملا نم رهظا یطلغ كن آ یدشرپا هبهقشاکم ماقم تیاهنو

 زدن را هن رخآ ك رعو ردقطوم هلتعاط كناقوا هکم ریدیشلا زب رع یا

 هبنکمیراتجالغواهک هل رطرب هدنشاذب كنهفَشاکم ماتمهک هلوا غی رد

 دنیلیف یرک هلذراعم یک فرخ حاقرب زرادلا هلباموژوا حاقرب یلدنوسراو
 رهدیا لب نوعا تبآ هاشنم دودعم جاقزب قنا تانآ تک نرو و

 یو !رسالا لیک د نب ن ا و ردتنآ و کم تنآ ےہ

 Ck مرش ۰ ( ۳

٣ 2 1 
  4و

 ) :ناعا هنس دءنو هنهز رد د ندلاوحاوقام صو | عیجنالوا صتهنانکع هم

 | ق دالا هک هلا لوق وب هدنباتک مکح یدلیا تشل هرانا ات یخ
 : ندنکیدتا فصو 4 رالهاح ر دیلاعو ر دهم ق>ح ناتج # ۶ نیما طلا ىلع

 دل اوآ هکر دشلوا رور ہم هلک: ا وب د مدلوا عاطم هتعیعحو اوا

 ۵ نکلو یدلک شوخ اک اماقلواو یدشود هماعلوا فیض و نوک جاقرب



 کر س هک ردتاوج وا 9 لالض ا دن رزوا

 ٩ ق ۲ مرور هللا لق )یدردنوک هناشاک نواب هندرآ کكنا هل وذلاءالع ندلا 1

 | هکر درلشعد هلقافنا نیش هارناک دنورو ند ناک رز هب الا (نوبعلی مهطوخ |

 | كنآ هجا قدصو همتا بیط هکر ولوب هسوک لواقارادروخ رب ندقحتفرعم |!
 1 رددوصعمه ناهرتوتاماطوب رددوفتم معایکیاو نوح هاوایراثدوراعش ۱

 ردشلدآتاور هرسس ذو ن دش ارفسا نجرادبع نیدلار ونش هکلوا اما ۱ 2

 یدک ندننابز یعمو رک ره مدلوا قرمشم هل نبصص یرشل ۳ . کیا زوتوا

 ! هک هد هحرد رب :اتیدنارروم ممه نا هلا طم یتا قصت كند رحنا لتس هک

 ةبلط ضعب یاس هل ےھجر كن. دلاردنانالومو كوک> ندلارونانالوم نوح ||
 نە“ ” لوابوراو هدنا هلا | هصک شّعسلانیکیدتأآ سرد صوص نوجا ِ

 مزعادنزرف هک هثسنلوا جدو ا ل عنمو یدلهراب و یدلا ندنرالا ۱

 هنت رطح قیقحل از ون هبلقنیع رقاو قيفوتلا دن هللادما یظعانا ة بحاص |ا
0100 

و ندشناب ز كراب 2 شخلوا هلاوح ۱
ندقراعمو داعمعا وب he هلب 

 مرا رب 

 شد هکمدشر ههبساو مدرایااشع یتا حو تف باک هدققو شوخرب ز زعیا |
 یایشاهک هن هک لوش مزذیا حبست نیر (امنیعوهوءایشالارهظا نم ناه” ) |

 قحا نم یعسلال ههانا ) هکمدزاردنیع كن بش | لر اکو لاح ید لار اما
 ها سال شل ادوجو نيع حلا هل طة لو هنا دحا نم تعم وا سنا اهيا

 | نا دهلا اذه هللا ىلا بش نإ لقاعلا عود فيكف هيلع بضذت لب هتيلا
 فکتتسب ىلا ةرعولا ةطرولاء ذه نم وجت احوصن ةب وت هللا ىلا بت
 نم ىلع مالسلاو نوین امگلاو نوبنانویلاو نويعيبطلاو نوب رهدلا اهثع
 هکند یک كاشفا نس رکا هکلوا هاکآ حیا یف ءا( ىدهلا عا

 لوا هّسلا ردینیع لّیهش دوحو ی ال صف وش یک یسرد |

 نيس هدنا بضع هر هنسیک لوا هکحالب ¿ ںیس سا ااف هدصوصخ

 ه> وص) ٤ هد ب وتهدناتبسا هب یلاعتح یا ده هل ونک هلقاع ردزیاح دهن سد

 نول رهدندنآ هکند هطرو لکشموب نیس الت روف کا لاه وت وح

 ىذهلا عبا نم ىلع مالسلاو #رارديا راعنوین امکشونویعیبطو نوینانو و |
 نوح شلزاب ود رداکد هش رزوا م فاسو ج ناهرب هدوورع هکلوشاما

 نوسلواكرک نوساوا هن رزوا نا هسکرک هلواعفاو قباطءمالک |
 هلوا قلاطم هالا سفن و هلوا لصاح ن انشمطاهد لد مز دست نوجو 3 1



 کب ردق 11 قیارب نب یتسردب ۹ 1 زح ی ررکا
 2 ید:کح لوا بروس مر دیّسلا ندنلُناق كن 1۷ ۵ مرودنا

 نیعتمرک او یدتشاندنا اهل نا یا ) هکیدل وب یوم هر هدانعم و

 یذلاوهو )هددیح نآرقویدارواو رومطهصت هدنروص یکیا یدالوا

 هللا یلص رو یدارولوا قداص هح "( هلا ضرالا و هلا ءامسل| ین

 رکی رب ندزمس نعي( هللا ىلع راو دال دوا) هک هدن دح کلسو هیاع

 هدلاعو ید رولک تسار سس رسود هن رزوا كهالا هسرب و ی لاص سا

 : رک كغارکف هدانعم وب رخآیدارولوا برقا دمت ندد رولا لمح هرلئلوا

 ییعب (هثلت تلا هللا نا اولاق نی دلارفکد قل )ارب ز ردرفک ةثلثثا ات هلآ رد صن

 | هثث عبارو ردیسجمجو| كحوا هللا رایدتنا هکرانوش یدلوا رفاک قیقح

 || حوا ( ےھعبار وهالاهثلث یو نم نوکیام) رددیحوتو ناعما فرص
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 | دلت تلاثرکا اربز ردهللا یسجدرد كناالا زالوا كعسلب وسزار یشک

 : هک ردلوا هثلثعباراما یدیا رولو و یزون تو یدیارولو نیعتیدناهساوا
  دوحو كانسدقم ناذ یدنک هعمکح < ( یەم وھالازک االوكاذن ءینداالو)

 || سداسو عل را س ءاخو هلت عبارو نینثا ثلانو دحاو ینا هلیسدنافح

 : رد ریعكرهلجو نمسنرافع رد 7 ردیععع تكعامحو یعل رد هبچ

 || یلاعت هلا مرک لع نینمولاربما میکتت نیارسقلوا ادج نب متلي رم

 | فیعضون وا لبارعال"یسلک ریضو ةنراقعال شلك عموه) هک ردشهروس ههجو
 | هک هجن رهیدتا ترک هل اتاودراصنا تزعناهج هحاوخ هک هدندلوا

 داکن ) هدندا دعتسا گر ؟هکیدا هیس وب رک ردعلع قحراددروان -یّط یععد

 رلهلاع هکن دلبا یک داععاو یدلو یتسانعم (راتهسس مل ولو یضد اھت ز

 1 ردق وب و ا هرانعم و رک !خدیامذوزودلو هر زوس

 یعوب یدرلیا ررکم یتا وب یدیشلوب قباطمو قفاوماکا یتاوق كریکا

 | نایبهدغوهدنلوا كصوصف حرش میکتن یدرایوس رالیلد قوچ هنب رزوا
 || راهدنا رب رقت ٥رس راهلواکذو موف باصارکردنعتناد قمار دتعشد

 ٩ قدصبالنادیلعناه "لا قدصب م نمو )مدلنا زارمحا ندلالماولی وطت

 یخدولیصت ردناسآ دن رزواهسوک نايا قددصت اجا ییعب(لیصفتلا ۱

 اناو) هدیار دم تنا ده هتف رط ییاجیدنک ه نم هلج ی لاعت قحهیع |قیدصت

 | تیادهزرسادو نب قە نیعااوقفولاهللاو نیملالضیتوایدهییعل کاباوا

 ( هنن رزوا )



E.دز کوه رنو درز نو وات  

 1 3 رداد ےک: روزا دوجو حولوب ) هجر ( هد را ا ردتمیهحزدو 1

 و ذغاص فلاح هحا وماوب يارد + ردارا ش هل تروص تار ظو ۰ نشور

 | یدنارلبا ناسییانعمو خد لوا هذدیحوتو *رداب ردوب هتییاس جاوما ال

 ۱ هدزامشهدتفو لواویدلوا فشک ییعموبهرکصا دنیعب را هک اکب کی دربدو

 نیدا ءاضرعیش و یدیلب هوا هاتر وا هلکنا ییانعموب هکر دیغوب نوک ے یھ ۱

 | نوچ یدشریا هزب وب ضوصفات مدیاهدنربحنب یدعوب تععوب هدنسآوبا 8
 || رددوحوم هد رطییعموب هکمدلیا رکشو مدلوب ییانلوا مدلیا هعلاطم |

 || ندلارون انالوم نیلجا هنو ردرلشلوب یاو ردراشرا اکو راولواو

 ها كغ ندلاربمط حس هو كنيلس ناهد زوز ندا ردص ےس و كنيهوقرا |

 | كنسح نیدلا ءايض رك كن دل بطقو كن دلارصان جش و كنبدلا لیصا انالومو

 : مدراو هنب رس ید كتعاج هڪ ند راولو او مدش ا هن رل ڪڪر د رالغوا 38

 ید یدلکد فلاخ هن رب یرب جیهو رایدبا قفتم هدانعهوب یسهلج ۱

 هماتموب مژودنک اذهعم زالوا كجا لوبق یتفالخ كنا هلب زوس كن هسوکرب |
 هارو مالسالا میش اننعش و انالومات یدعوط رارق زکر ھ کوک ہجر |

 یدمالوب هتوط رارقاکا لکوک هک دش رعرب هرکصادنتافو كرف ی لاو ||
 لیلقت هدنباهنو مدرونوا هتولخ یدیغوب قارومعم هک هدارصصرب یآید 1
 3 یدلو نانیمطاو ید وطرارفاکا لکوکر و یدلوا ج 5 قع وات مدل ماعط 8

 (مکسفنا اوکرتالف) هکیدیذیاعت یاد E ه(كاذ لع لد او)

 : اھا عا ) ثدق كب 3 دمعماماو) یدروج ن کل رک اح دم یزکیدنک ا ۱

 زور ج “ہد دادغب نوح ٥ر اد ات ورح ندب دن کیدو ورکر
 ٣  1 ۱فاصاا مدشربا ده هرس سدق كسا رفسا نج رادع نيدلارون مش :

 A ۳ وعااقو رنو |عیلاعت ق>اکب هک:درروب ویدیار دا

 ا چو او لوععمقل رط هکنوح اراذل وا در مررودب 3: ي ربا هماعم العا ندنو و 1

 ۳ دو زالوا كعا رب نا اوا اک هک( a ہرزوا مقتسم 3

 ۱ ااو E ردول یروس هج هرس سدو ید كب راصتا هللادسع

 ندلا نامش جو ردشععرا دف ربص دنح ون هد هحرد یک وا یرخآ

 : قعح ماما مکتن ردشهروب رەد هدعطوم دک هدنزوس كد رورهس
 ۳ یا ) هکشزنیک هدنحرشس یجالک هنع لاعد هللا یطز تافداص فعح ۱ : 8 3



 سةل دوهشو لالحو نیعلاجو رولوا ادسنیعد
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 هناهسقح هلوارسم هبت روا هک دیک ره سر # رثاکتلو لک نطاب وه
 فثک و رراتروق ندلوهع د.ةو رادادرحم ندنانیعن بتا م ىا یلاعاو

 رنوک قاسو رولاق هدل الح بح الاو رر دشرپا هظاا لوا هژد و هش

 ل الا تاس ةقیفطا ) هکردشلک هدنمالک كنيلع نینمّولا رمما
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 | # رهاطوه رخاوهلواوه +¥ رثاکمریع وف دندوحوم # الو ناب عال

 حک راشا زدیفشک كروح لالح تاج تععح یعل ) هراشا ره نه

 نیعهلاقهدنفو کیدا لګ لطم لاج للقعا یسح تراشارک | ارز

 لنانعع وب هدهورع هک ثح ره هک ردلوا قاصناو ( هدحووهالا هف رهنال نم
 رداکد هت رزوا ناهر قد رطو معتسم چ4 یرالیاد كنا شلروس هدنیفن

 ندیوره ندلا ماظنانالوم مالسالا می شاروب دکیفصو كن هتسکش

 لاح كناجر رضخ ردناکرت هراس رب رضخوب هکیدروب مدروص
 1 عراف ندع تایعرشو تالصف هدئلناوا قلت اوج نوحو وص

 اکا هکر هنسلواو ییص یهلالعو تالوقعم هکیدنلوا روصتیدلو 19

  eeید تدمر ردا صالح ندرلددرتو ورر دش را هتفرعهیب یک ۱

NEE 01ندنا هک دشربا ر رب یراضشسا یخ د كآ یدلوا 2 ۵ ی رص  

 رهاط # با رطضاو تشحو رددلوا ندناو راکت ج تروص وا

 ندلفع روط یذرعم كولطم هکیدلوا موا ءمو یدسلاق رارق هکندا وا

 صال ا همارحا روص EY هلم ولع لوا او ز ردالعا

 تن هف وصتم هک لد هتقو لوساب ردسکود هيس هحاورا اما ردرل ثل وب ً

 رکتسدقح قیقوتو یدشوا راتخا ی © كاب رامدهاګو تضخاب رو

 یدلوالصاح دیح ول یانعم نیمه ندندهک و یدشرپا هنت را

 هرکصت دناویدنارونکی مطع تست لنسادبه فسو حشو یصوصذو ٤

 ندشدلا رون انالومارب ز مدربا هنت كش: ڪک ندلا سع انالوم

 9 0 و رک کر E ا i هد 0 هکمدشتتبا |

 | ناخس) رولوا ںاجح

 | سمرضخو رزنکب نآ ررولیتالوقعم هکر دنمشنادلوش هکردندتهجوب |!

OEY دسر مه PITS TRAC مچ نا بدم MYER ENO حب( STASI TAY و LARS PTE ADANA BY PEA PAN 



 ۰ ر

 "| گرلزوب هللاصتا ردامسا رکن لع هک هتیدحا ترضحو هلسدقر و و
 | هال هلا تافصو اسا تایل یخ درولوا تربصب هکر ولواروشهلب وشلوقع |
 || رلیکلوا هکیب هنسنلواو رولو اوحم هدقح تافص یئافص كرلتاو رولواداین |

 || رولوا یکم هلبلقرون یسهقطان سفنكیسق یار هرارروکرلنوب یدیارارولیب |[
 | داکنایرلبحاص تربصب و رارولوا قا” هلبا هیهاقالخایرلیسا لعع نکل ||
 || روذععهدننا ح لجو رولوا لاحشندرلنقلوا قاخذ سب رازولوا تم |)

 | كماقمون وزد>ورذبن رم هبن مع ىج جوا( ےھت م نوک:ناوجرنو) كرکق غو ط |
 مجودوهشو ردرلشعسرا دی هدهاشم ماقم بوک ندنافصیپح دن رم ییها

 نافصو اما تامل بح وا ردرلذمک جد ندیفخو ردرلشلو تیدجا
 فکیاوا)یلاوحا كرلنا هدتندحا ترضحو ردراشا روق ندنانیعن ةرکو |(

 قاخدنما قحا قح هناا قل ةقناط ول ورد( دیهش"یشلک لع هنا كب رپ

 ۱ نوگاقاطمناب و ور دک الهتساهدناذ تر دح |نیعلعا ندنو ورارروک ۱

 هدناقصو اما تایل ناهاقمو( مهب ر ءاعل نم ذبح ی یه ) یدروب |

 || ندماو دلا لع ءاعلاماردرلشلوا صالخ E هل بس نییعتردفترهرلللاق 7 أ

 | رد رصاقند(مارکالاو ل الج اوذ كب ر هجو یب و نافا هيلع نم لک )یانعمو |
 | ىش لک ) وهندومشكتقيقحو و ردرلجانع هنت( طيح یش لک هلاالاو) |

 هدنرضح وب و ردراش لوب رفظ یربغ ندرمخا ةفاط هنسانعء(هجوالاكلاه
 قح هجو هدنانیعتم عیجو ا (نطابلاو رهاظلاو رخالاو لوالاوه)

 (هلا هجو منو اغا )ەزت هدننانعت ك ناو هدس اغا هوجوو رد لادوهشم
 | فض زا * تسو ربی موب دیشروخزرک € تبب۴# ردشاوا قحیراز

 || رعود موب * هدید توقهدناقوب هکنوچ 46 هجرت 9 تسوا یب زا هندوخ
 یاعلو هناصسقح هکر واوا مولعم نددطاحاوب الاح + هدیشروخ یایض

 یددع یب دجحا كناو رد هل.دیعد ا كناو رده رم ندنانیعد عج

 تسدحا (ےظن )ید د هرم هللا س دق ییانس میش ميکتنهلوا تانک ات ردلکد

 ٭ ذو دنا دلقع هکتدحا نا *لوذحوزازابنو تس دعع# لو رعموزاراعو
 باک ریش ادع هکر ددحارپ ی 7« مهوو دسانش سج هکتدعصنآو

 كرهووس> # هد! قوت یسایف تكدحهفو لمع# کا رع رادح هکر دد صر 1

 1 ویعنرمع نیعتمرد رلرعتم هلج مهوو س>و ممذو لععارب ز 3 هدناقو یسانش ۳
 7 4 3 1 ٤

 2 و 1 ۳

 : دحاووه#* ر خآ لوا نوکیف نیمتس# یعساهدیشناریک !هللا ( رعش) رول واطیح || ۳

 3 ۱ فو را



a 

 | 7 u دع دقتعم ودنا یثح هد لال 1 دعلاطم نوح ییهورع تاک ْ

 ىع مش هلودلاءالع ےس ترضح یدتا لابقا ریما لوب هرکصادنا |

 3 کره نددلاشم یدتاوکاعدزمکب ین س هب رطهد دبج حوت كس اد رعندلا |

 بر لوک هوا راد دبا 1 د رزوآ نەۋ مدت هارد

 هش راتهدخ هک داش م دت ازابهتسدرب هدیاب و کندو سوگ )9 اث رزوا

 لقت یزو سوب درح ردد ید هزسو کح كعگاو هییودقفاوم (
 رف كتو هئطإلو عينشتو شالوا راهظا كجا مظعهلبا كعا

 لوا کره منب یدنوروکح بیرغ ندنزوب كلشورد شارب دشا |
 ردلکد قبال كليارفکم هل اربخدرحم ردشم اسود متبحاصء هلا تر ٤

 كح او تدناسسفت ا مدزاب د ےص هنس لوا هگنو لس نیس

 هک هثسلره هکر دلک د هدي شوا ( ملع عیذلک قوذو ) ردلکد ندنزو |
 ردوو یراتعا هدنناب هفناط و هیلوا ن 3 م هش رژوا یتوئا تاسو تاک ۱

 تبآ یکیاوب یمانب كناسنعم وب و راتوط E تعباتم رلنو ارز |
 هنا ےل نیب یتح ممسسفنا ینو قاف الاف انناآ ھی زس ) ردهش رزوا |

 ان ةي مهنا الا دیسهش "یش لک یلع هلا كبرپ فکی لوا قلا |
 یکلوا رد راب رح هنن رزوآ هب ره چوا مد و (طی شل کب هر الا ممد |ا

 راثوب ردا باک او ساوح عابتاوادلهاّهفن اطو ردسفن هبت رهن ر ||
E ۱و رد هادنمرلک دن هئارق را رکا ناقصو ق نوح ردرارطنم  

 رنک مهلا دنع نمناک نا اأ ارا روي یلاعت یادخنوحارلناو |
 شا زوق هرونک ناعاهسعکر ر ندران E قاعشقوهن < لصانم ى

 لو ییهاتماقم و وردرلق بن مهبل میک :ارولو صال ند منه حو رولوا |

 هک ردرلذعش رب ااک اوردشلوا یناص وقع كلرلناو ردراشمک ند هبت رع یکلوا

 تاق رمصتو لاعفا هک هلا تانآ لوش هلرکفتو رارد | لال دتسا هلقح تانآ
 روش زيا هنتف عم كفح ءامسا و نافص هدسفناو قانا رهاظم ردیهلا

 كلاعتا اعهاو نافصو ردن رار كنافض لاعدا هكص رلنوسعر ا هج 1

 ندنس هط) گاوه هلاعع نبع قتمکحو تزدقو لع ن سد رد نو ۱

 قافآ وب و هدیناسنا سقنا نيع یتمالکو رصب و مم"كحو رارروک افصم |
 هنا مها نیس تح ) رزواوا فرنسم هتفیقحو هنارقو زرذنا هدناهج |

 رولوا لاح طاغهدنالدتسا رنو و رار واوا ناهر لها هقئاط و و ( قا |[

EERE E REF RS REE RRR aaa:زا  

 ( نوح )



 قاززادب ندا اش ق قوسعمو ها ق قغ رولواپ * ۱ باحو |
 كن مطن دعصلا دبع ندلاروت حس + هرس یاعت هللا سد ی تاکلا ]ا

 ردراو ینافنصم قوحو ید اعماج ییقطابو یرهاط مولع رد ۸

 کلا صوصف حرشو هبفوص تاح الطصا تاتو تالو ا ریسک 1 1

 | نیلا نکر میش ندنلئاسر یرنغ ا ییکا ىك ن برر اسلا لزاتم حرشو | |
 هدعلوا لنا هدوحو تدحو هدن زاترواو یدا رصاعم هلأ هلودلا ءالع ۳ ۱

 | ردراشمزا زانو کم هنر رب رب هدانعم لواو ردشلواعقاو تاغلاشو تاثحابم 3

 شادل و وب با قازرادپع ندلالاک حس هدنلوب هبناطلس ییاتسس لابعاربما 3

 || هدانعم لوا کالاک جی نود اراسهتسا ییانعملوا ندتعش یداشلوا

 || كنس هکشمروص ندلابقارما جدلا مش سپ یدبا شاوب یتسولغ مات ۱

 | هدنقح كنب ززوس كنب رع نیدلایبحم جش هلودلاءالع حش یم كعش ۰
 | دولیب ناشلا مظعد مینا هکشعد هدنناوج لابقا رماردن یداقتعا |

 طاع هدنگندند قلطم دوحو 4 یلاعدو های 2 هک ررویااما هدو ر اعم : 4

 | كيب رع نیدلایبم حس هکشعد د لاک حش ره ؟ب یزوسوب و ردشلیا

 ۱ هکر ذبع ردق و یژوس لرکب ندنو ردزوسو یلصا كنفراعم عیچدوح 1 ۱ ِ

 | رددن ززوا بهذموب هعاو ءایلواو ءاینا هلجو رداراکنا اکا كنهشكنس | "
 | للمعیج هکشمزاب هدنباوج حش شلبا ضرع هننهش یزوسوب لابقاربما || _
 : ردشملت وس زوس هک هدعلناوسر و هدرلنندو هدرللم عیجج ی عل دلو #

 ا ردکر کی قوچ لد هدیقعوب هب ره دو هیءبطبه دم ت مامتنوجو 3

 | هلاک میش ربخوب نوچ شمزاب رآهنسس قوج هدنلاطباو ن درزوسوو 0

 | باوجاکایتد حشو ردشهزا بوتکم هلو دل العنیدلا نکر بش شمش را 5
 | لقن بوئلوا هجرت هلترابعکرت د بوتکم یکیاو ردشم ردنوک بوژای | "

 | قیفوتودیادادما قازرلادبع نیدلا لاک جش بوتکم هک هجرت ل ید وا
 هنراونا نطا و رهطا رها ندتدحا ترض> قیعغو دیحوتراوئاو

 ةع رطلا بایرا ةودق عرشلا عاضوا ظفاح مالسالا مش یظعا یانالوم

 | مالسالاثوغ ندلاو ق اءالع لاجلا راتساموقم لالخا تاقدارس متع

 هدنچزادم هللقالخاباوقلح قرت تاحردونوسلوا ىلاوتم هغر زو | ك نيلم او

 هک ردلوا ضورعم صالخاو اعا سام ع وقنزادعب نوساوا یلاعتم |

 نکلردلکد شارك ذ مات ےظعت یب یتمان ALAA شی وردوب |
 ۳9 اقا
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 دا ندا ۱ ری طو یو تک

 كراتک لوا ےب 2 جد رسا یلاعت هللا سدق ندنعنصم كیاتک نفراعلا ٤

  نسهطساو ندنفنصم هدکلیا لح نی رااکشعو هدکعا فدک یتشاقح |
 ۱ هد هعذاو ن سرد هک ردلواقد رطلواردراو مت رط صاخرب هدعل تاور

 ۱ یدلبا ےہ اک: سد یدووا ندنفنصم یروک ذمباتک و هکمدروکينآ

 | لبیک زیدلید ردبص رو قیفوت لاستهلا هتشاتدو قیاقح كاك لوا
 ى حشو ردراویمات تردق ههنسدره كزيلاعت هللا لوا EE ےک هنره 1

 | ارمتفک لد ( یعایر ) رولیزاب هکیعاب رجاقرب وب ردندنفراعم كنیدلازع |[
 | هک مک * تسا سر تسد ندب ترک ک ملت * تسا سوه یندل لع
 | * تسا سب فرح كب تسا سکرک | هلاخرد ٭ ج تفکر ک د تفک فلا

 را كکتسدخرک کب ترک وا راو یسوه یدل لع کب یدد لد ( هجرت )

 : رد فرحر * چ مدد جد راوهت یدد فلإ هکم درد 3۴ راو یسر تسد

 | ردات * مرصب رون هدادوتخ رسکعیا ( یابر ) راویسبازوسرک | هدوا
 !|ردنادنآهک یسکو ت زارمغ * وکر خآ امر غب رکنم یتفک ٭ مرکنوت روش وت خر
 ۱ تالاجرسرد هل ارونوب 5 رب زکات مرد هجرت ) مرظن

 یتدهدهدید ناب روک نیسنس # هربع ندمزوب لیکر طر هک درد ۴# راب ره |

 نیا ماوتنم نوچ ی ییادجام ناسیم تسود یا 8 یاب ) راویک

 "نیا رظارد سپ * دناءوج یربغ لاجتوت تریغاب ٭ کات ییاموییوت
 نکیاكن اتالم * رب هع قلادج هلباراباکس نامیا ( هجرت ) یان ییاثغ

 نبود ن نس # ردلوانوح ن روک ه دنس هنيا لد عرب ها قلادخ ةلاخ

 تک (هعطق )ردندنفراعم كنآ ید هعطق یکیاوب # رهن قلاغرمغ

 یک شاوترک نبرد دنام یاد رام * تسا تدحو نک یرگنرد كوخ

 ید ود شاروص رک # یرکن روح تعیعح یورز دد.عره زد * تسا

 یا قاب تکوا ردندسح و نیع ترک وب ( هجرت ) تسكب شا هدانزاو

 یوا (ذحطف ) لصارردرب نکلو كيزوب یتروصرونب روک # یلهارظن
 ر,یدوخ باعح رک * یکش باقنزاتذخو هرهح ٭ تشن یلاخ هنایمرد ||

 هجمتیک لکان ( ةجبرت ) یکی تسقشامو قوشسو قشع٭ یزادن
 نا هلو اعفروج ندنزو ناج #3 قول قلوار هاظ صاخ تذحو 3 نذگتروا

 ۱ (و)



 0 23 1 یی Luk ا ك میش
 ماصم لاحول هگرںلدا هبا ا ج ها مرگ او لاح یلوا مدلوا در

 یدلبانیمایث بو در دعفراو العا لاحو ندلاح یکلوا ردیس ادتاكاع

 كدراوع هجرترلنو + هور هللا سدق یشاکاادو# ندلازع مش و

 فراعمو ذئاب قداقح وجو ردهحراسش کنديضراف بنات "هدرصقیحاص ||
 ٤ رد مزا دیفهرم هنگ ح رش 4 هدیصقو ا رد هداک ییاوب دنچرا

 قوذو ینافرعو لع كنیدنک ردشلنا لح ین الکْنمو فذک یتتنالضعمو

 كا کش نکلا تا د ر هشساضتقم یادحوو |
 هنم مسترپ الیکح رش فعلاطعلا هیالماق مجرا لو ) ردشعد هدننهجاببد
 ولتذتیحولتاف ح ورالاذاب تدشقو ح وتقلا بای دست ران او موسر یافقو
 بی را ناظم نم بلا غب رفت رب رها یفییآدو رمسلاق هوذحو ذاو ربغلا |
 اوال اعاتفتعاو ددل ضیغللال ازمتسا بیغلا ندم ءاملت هجو هیجوتو |!

(Aمدعا عوحر دیه هجلاطم تا ریش ر 2 هدقمژاب قا ول نعل  

 یتسویقح وتف ماسدرا لوا هک هیلوا مست ممراث آو موس رودعلف ندنآمک ۳

 رع مروقوا ا لوا ن سد روشداب ۵ تب , رثماد كحورو رلغاب

 عآد بمدرب رکو هجب ولسا كنآ مرولوا شتارسو هن رزوا ینییدوقوا |
 اک,ندسیعن دم ب ؛ زول كن او ردکلیا عراق ند دچا زر و كش یو ؟ |

 یزوبق تدارا هدا زو نوجا نوسلوا لزان رلطبف دیدجاکا کا

 تزاحا ا وا د صعن هود دلا رع ج عن لواو نوعا نوساحآ

 یراعلاقراوع یاتک نعد باكا یورا اناو ) هکر دشمزاب هدنس همان

 عبشلا ویا هعصالایبع ج نا ن دملا ربع ندااروننالومو یه نع

 مامالا امه نع او شو نب نجرادبع نیدلا ریهط ماعلا

 دخ ن "رع وهو یزارم-ثلا ش عر ن ىلع ندلا رک فران ماعلا

 مه ا یامتهلاسدق یاتکلا فنصم نیفراعلا دیس ءايل الا نطق

 هفنصمنع ناو را ىف قد رط هیالضعم ناب و هشناشح فشك ی لو
 لع نهبنفروک ذلا هاتک هیلع نآرق هرشمم هتنآر ینا وهو ةطساوالب
 ن نعل (ریدق * ی لک ییعوهو ءاش نم قفولا لاو هادو هسافح

 لع جش ندمصلا ربع ندلارون مال ومو مه مراد :اتاور قراوع ناک |

 نلیعن نجرادسبع نیدلارهظ فراعو اع مش ید ندیناهفصا |



 | رلبدروط هراکنااکا تعاخر نوال هک هل وش یدرابودم تابعط لوا
 | گزارش هکر کب وبا كانارایدزاب یوتف ھن ریشکیو رلیدتا تبسف هرفک ی او |

 ۱ كلانا رلتدت-سلا تزاحا 1 د كناو ابابا بک و | كيا ىدا یهاشداب

 | مرب و تزاجا راهب و یوتف خد کا هئب رفک كناهدزارشرک | یدتا

 || لوایتذولوارپ هدنقولوا هکنبدلانیعمیربو شغزپ نیدلا بب محش یرب
 ْ رد ودحت لوا هکمدزا هدش رزوا ن رلیدروت- E 2 ییاوتو سا یدنا

 | كيانا یدزابهب وب جد نیدلانیعم حوا زداکد زاجل 1 ردب واغمو

 | مدرولا تسدبا 1 نوکر کرد تمد لوا ادن و یدمرب و تزاجا هنلتف كلا

 || (تدطاعف را)مدتامدروا هع زون وصنوخیدباردنا رظن کی نیدلا لاج
 ّ فرا هک ردعمل تند ها یدشا یدلا لا زدیک روتک یئدح مد

 0 مش و روتک ین یحاص ڻدح ن ن ( ثدحا عفرا) هکت !نیسرید ثدطا

 مع تالاسو یا درک اش هرس یلاعت هللا سدق نص ن دلا سمع”

 نیدلا ںاہش یش نیدلا بیچ میش هک هدنقولوش یدایسا كرزب تامارکو

 حس لواو یداقیفرک نیدلا سو 28 یدشعا تع نع هدادغب هنتي

 || هفقرادقمر ندنا نيدلابيجت حشو ىدا شموقوا نآرق ندنب دار

 | جش یدیا راروسشودیا ببح هلی رب رب ه۳ ترضحو یدیا شموقوا
 ْ كمردیک هق رخ اک» حس ترضح دود هزارشنوح هکر دشع د ن دلا بج

 جد هالک ددع قرفو یدزابجد نوا نیدلا سیو یدزانزاحا

 | كهالکرهو هنیدلاسعس عش نیسمرکیاکب نیسمرکی یدرب و هک بوزا
 | هزاربش نوح هکیدروب و شمزاب یندآ كنب رن دنراواوازارب- هن رزوا

 || زدشلزاب .دنآ یزادآ هک سەر دک هرلنا یرازوب لغات ےب لوا زس ەشیربا |
 | یزطندمصلادبع نیدلارون حش 9۶ زسهریدیک هقرخ هراب ربغ هرکصندلا
 || مولع ردیدیرح كشخ رب ن ىلع نیدلا بیت جش هع هرسیاعت هللا س دق ۱
 نیدلا لاک حش یشاک دوغ ندلارع مش یدیا ملاع هدنطاب و یرهاظ |

 ۱ قازرلادع نیدلال اک جرش یاش ا سه تک یسک قازرادبع

 | نددمصلا دبعندلارونانالومرمضتش مدتنیا قیقصردبا هدنربسفت تالبوأت |

 | كندرورهس نیدلا باشریک هی هکیدردبالقن ندنسانا هرس هللا سدق

 | یسا میظعقوذ هدانفماتمو هدندحو دوهشودتمدخ هرس یلاعتهللاسدق ||

 | سپ یدیاددیافسأتو یدیاراغا ءدمنا ضع ءاتاو یدیاراو ارنف ضیب |



 تجز قوح ندن ةکناد بوراو هنس ەش وکر دلرحهسعو قااق یدتااکب

 یون مرذنا لاله یس نیسهیادلقا و نيسةدبا تک ر در رک اما دک |
 هک هلب وش میلیا ٽکر حرپ هکیدیغوب مهرهز مدناببوراو هنسهشوکر دج

 ظعرب هدذجس لواو عیشاق هکیدیغوب ممرهز هسصک موضعرب رک ا
 مب و یدبا رردلاق یشاط لوا بوعلاق تعا سرهو ید اراش موق شاط

 هنشاب كلوب یشاطو هکیدردبا هن زودنکو یدبا رولک هش رزوا ما

 نراب ردیشکر بب ز یسان هکر داکداور هک دارد هنن سد عهدیا كالهیوغارب

 | اکو یدلبا هلب وب تب ون هجر یدروتلبا هن ر ورک یشاطلواو رلداع نج |

 | اکب سد هدوخ وا هکمدزتسوک هایوش ییزودنک اما یدلکوم واندفوخ |
 ۱ ههللا نس ید مدر و تجز قوج اکس كس ووا هکمرولس یدتا ۱

 دماط شد نيسه وب واو ملا نعا سات مرهدیک هنماط لرم مدلرععا

 قوحهدناییاما لدح “هو یدلاراو هناخرهدنشاب ینادر دو یدتیک |
 | نسوق كنهاخ بوقلاقندفوخ ن یدراو ههناخ لوا یدشموقرلباک |

 ۰ یدارولک یتروتوک ندهناخلوا یکرب هند رب و مدنا و مدلغب ندهرشط |
 ۱ حاصنوحردقو و تحیهد هناخ لوا هکمدرولس رب هن هکمدنا دن نر

 ینیدلج كر اک عیجج هکم دروک مدرک هبهناخ لوابوراویدتیکب وهج یدلوا ِ

 || نیدلابیجت جش 6# هرس یلامتهللاسدق یروانیدلالاج جش ۶ شهب
 یدآ ردشلکب رغ یرولو هرهشو یدتا هسوک راکب هدتفورپ هک ردشعد

 سپ رولوا هدندهس عماحو رد زاو یس هذج یوقو ردندلا لاج |
 | ندنرتكناو راوقارغتسا مانتو یسهبذج مظع هکمدروکم دراوهدش-لوا ||

 زا ,مالسمدرپ و مال بوراو هنکوا شود هنغانح ناقیکیا یزوک ییا |

 ۰ هل ارل اک وهل را هیعف نعد ردو و مشیا مب هارلي دا ۵ ردا یدتاس» یدلا ی

 | ردند رایفوص یشکوب یدتنا یدیارضاح هدنا هسک رب رد-قوب ےشیا مثب |
 | یجاوع هسوک یروارب نب یدتا مدلیا لاوس ندنلاوحا مدروتوا هنکوا

 | مدراتوط راراوط لصتم یدرولک شوخ قوط راراوط اکب و مزا هتسو |!
 فوش م لاحر اکب ۷ انمدشمروتوا هدنسوژراق رارا وط هدهاکمدق ور ٠

 | شوهب راددلبامفر ندکوایباج> الن و یدتاروهظ هبذجرو یدلوا |
 اک یدلک موه نوح مدناراوب هدننلایغابا كل رراوطو مدشودو مدلوا |
 لصتم هکردشعد ندا بیج مش هش و یدلوا فشک دیحوت رس ۱ ِ ٣



 1 ےک قوح یدلوا روهشم هد او یدنیک هالو یدر وتزاحا هکم رذیک |

 لواوب + هرس یلاعتهللاسدخ بوذح مهارباعیش دی خاک ا

 بک یدلوار ك هدیناس یلاوحا سس ندلا ی جت هکر د هسچ

 هح هک رولوا تقو کید رارید قلخو یدیا هناویدبج هک ردشعد نیدلا |
 تناویدیار ماعطنامطب زو هد هعفدرک رواواتقوویدزچ هنسنمیهرازوک

 | وزرآ هکیا تبحاصم هلکنآ نو یدیا زارلیوس بیع نتامارکو نیلاوحا
 ینآهرکرب یدعا لوبق ملهلواتبعح مه هلکنس نوکر لک مدتیااک | مدردا

 | هکردلواتعاسوب یدتنایدنایمائروا شقمدروک هدرازاب بی رق هماشخا |
 اا رازاب سب زو لوا دنده رازابمک هلطرش لوشنکلزو هلوا تبه مه هلکتس |

 راخو روم سد ےوط ی یدنا یهروتک م ا مدتا قدراو هنر رم

 قاخ قدلیقنزاموس وم اشحانوحیدلواناور ندقولواو یدلشار هغیعب

 | هنس مجآ ن یدتسا مدلاق اهن هلکنا ی واک ںبوقیح ند دم

 ۰ ks روغی مظعیدا دیک و کارد مه مد 6 ۱

 | نران ینوتلاو ردهضاو رذع هکنوط روذعم مدرب و اکا یدیاراو مراشد |
 ۱ جا ن یدتسا .هنن یدلبا ربص تعاسرپ نولآ یتوتلا هللا فرص هکنوق

 هدیجس لوااما یدیا اربا نددجس لوا مهناخ میا روتک هتسنرب قلا |
 مدراو هک ها ك ازا هک منع رب ند ء راقا هدرب بد ر ۱

 ردشاک نامهم تعاج ر اکب مدا 1 نیکیدب قوح كنانوحو

 فتاطا ردق لوش ردتعاجر هدنفیمحیشکر ب رههکعمددندانعءلوا یتو و

 رد ساوا مج هدنا ندنرل ر عو ندحوروندلقو ندسُه هک 4 ام

 یرراکتم د> ردشمالاق م اعط ن دات هد اف یدتاهس هک نیا

 ها هلان ماخ ی کو و هلح رب . ماخ ی هک یدوق قطر به : رب ره یدیاراو او

dEهعردصبراب رب و قرب ورب وولط هللا یادخب ود و ماخ ی و 3 25  | 

 مدوق هنک وا كلا یرلنا نی زکیروشپ زسراپدت اورلب داک بولا دیم هع
 مروشد ۳ واهلا رص مدتنا هلوا نامطب یللا یسهلجج هکمدتنا نیم

 یدلیا ربص تعاسرب ید كيچ هل وش نیس هلج مر هلیوش ن یدشا
 هنرهیدنرکسهرنط ند ده *یدرد اهزو رد هکیداک یزاوآ لّئاس ندلوب :

 : یرلهراب .ماعطویر هراء كءیرادعمنام طدبنواو ىدا |

 1 و ی نسب یدرونک هل ای داراو

 تگ لب 1



 ی یا ید تر "یرتاو یدرب واکب ید ً
 ۱ رانا لوا و هکید هر یزاریش 5 هکیدتاو ِ كحوروا داکز وات 1 ۱

 جروا a دن سا یدب د ج میش هک ردسضص وع كس راکدرکح

 یدرکو رحاهایس لوا مدنیک هعهناخن و مدلیق 1 زاغ حص نوچ مدجآ

 aA هدمت وس دش یدلوس یدرولوا ا ۰ ِ ست ومو

 یدتا مات نيس هغ طو نوچ نو او ا

 5 یدلوا E ااو قاداتسا هدعانروا ےب هلکنس یدتاویدلاق

 بولسا دن هلا فص و نح اشم زارمش کر نیس ندزآرمش نسو عدنع

 | نوجمذلب وس هاب وسد یی راشن هشوکو یب دهازیدسا مال یارکاذ یندآ |
 هکمدلبا فوخ ويد یدتبا تافو نب هک هل وش یدتیک ىلع یدلوا ماع 1

 هرکصندنا یدلوا هنرژوا تلاحوب هدیدم تدم یدشلوا عطةتم یسفت |

 1 ورک یی راد ا رانا نس رپ رب ید مدروک نس هلج مدراویدتا یدلک هلعع |
 | یرانا هب وشلوامدلب وسب رادآرب رب نر هیلب وس قي رافصو رانا نب هک هل وس

 هدنربارب لرانااب چ ا1 ىرلار ی هکر ۳

 یدتنا هدنرخآ مدابا بهت نب یدیا رروک یبانا لواو یدیا رلشهروتوا |
 ینداویدشودن دتالوۀ ب رعراربدنالفنیس> هنس رب ندهرلکدتنارک ذوب

 یهاشاپ كراریش یدتایدلوا هنبیسمدتارتیدتبا و ندنسهدب رج ایلوا
 تم و لاماک او یدراو هننراب ز كناو یدزوتکا تدارا اکارک وا كاتا

 تکا یک دا لوا يدشا سپ مدلوب یک یکیدد مداک هزاش نوح

 م.هروکر د هلکنس لعفلاب هاش لواو ردشمریو هاشدرباکس یس ری كداهز |
 ىدتىاوىدقا ها ىد همر طاخمدتار a> هکر دقت رهنیسدمرولس ردع

 هرعسیدیا رکید عسل یداراودهاز ردهدزار ا کاک ۵م رطاخ ناه 3

 ی اکس و یدتا و یدر 9 كرت ق سل نوح کیا 5 تقو ر 5

 اکر هدر ی هک زاحور هزورانحار هر تین د و ۱ 3

 ورخ کم "و یدک ,هق ی ترس ۳ ها وا یدشر» :

 ا



 1 لامار U راو ید ام LL ردقوح تاسعیفح نالوا رداص

 | یداروقواقوج یی یکیاوب كن درورهسنیدلا باش حش یدلوا روهشم
 مر تماضر لا قوف امد او هءاضر اب لص و اا نم یطراال تنکد قو ( رعش )

 مدرولپق چ هجرت اچ اسدی كنم فیطب تعنق * انن ام طشتوانقرفن الق

 زا ۷# ق رفت تق اما تور و*هلاصو اا ےار ردلکد# مارا هر دل د بشزور

 ۱ 9 هدناضمر هد: و من ید كلر ۶# هژایح یدعتب عناق رد

 : ٤ک ۳ دڳ هرس یاعت هللا سدق یک د ۹ ۶ % دور هللا سدق رادتنا

 ندیاککا نوک و هک ردشهژزوب ەرنى هزلا سدد شعزب نادل ابحت

 2 مدا هدنتمدخ هحور ىلا ەد هللا سدق كنند تاهش ۾ 2 هلتعاجر

 د ص ییادلو هدناو هعبح هرشط ندهاعناح یرب ندناکا هک دروب :

 هرشطیز نداعګا رواک یدو انشارب هعادمهک هلک بولاورګایب رغ |

 هلتبیه Ne 3 مدلوب ۳ یدتاو یدلکوریک توپ لو هسک ی کت عح

 روا دکیدروک هاب اس رپ یدعیحدن نیسرولوب هکقیح یتدرب هکندروپ

 لا هروتوا هدام فص هکیدلیا دصق یداک تولاراو یرثا رفسو تب رغ

 0 نعش “ںوکرواک دو SG یا یدتنا میش

 | بولیک هایسلوا سپ رایدشاپ وسزوسارسس هل رب رب لو اوج یدروتوآهدنناب
 حدو نورلید- هنساو رلید ردنوتک هرفسیدروی میش یدیوانرد كيش

 | راتاهدهرتسلوانوساوا هدناح راتوطجرواےکر ه یدتنا حش مدنا راتوط

 ندم رطاخ مب :یدوق هنکو ایدراقیحن راک درک بوی یا جت یداراو

 یکرباک كنم رابیرغآ تي هکمار القاص بولایراکدرکحلوا کید ےک

 | يلا ءایساوا یدک وب ندمرطاخ نوج جا ی هاکنآو ردشمت ۳

 یتهرطاخ مب هکمدلسیدتا سد نوقائاکب وید و یدلا و بودازوا

 | دا لوردنآرف ظفاح دج ےس ی دتا حش یدروتوک نیمرفسنوج یدلی
 ندعس راها هز وويقوا اکا نوکر هد رسا هنا ریردشموقوااهنته ردتفواا

 ۱ as رایدروک نتمانعاک |تنهشنوح هلوا شا ظفحنآرف ےک ره

 لیحش شو مدمرونک هغاسلاما یدک ندمر طاخ ید ےن و یا فا

 ا کو هد مش یدتایدلنا هلاوحاکب ینآ ےس داب هاو و .زاتخا

 یدلواماشخانوح قوا هدنوکو اكنا و نوراو هکر و ارش لع

 E دزو تڪ رانارب و یدلک دنا دا كشك اسرع میش



 هنر داش را 4 بودا داش اشنا و 0۳ ا ۳ یدشا ا

 تاک لآ ویدلو راهتشا هدنماقلخ یامارکو تالاح كناو یدلو لوغشم ۱

 یسافنا كنید اباهش حت رضح ندنآ هک ردراو ید رش لئاسرو يطل

 1 ر یکیا)یدتا هل الاغ ن نشورر ه دږح وتر مس رلي دتا 6 ل 2 رولک یسوخ |

 ٍ ی یس ر ند الطف نالو ارض احدنا Uy) وهنا 1

 یا یعد درواوفرح نا # نهکرمب ند نيچ لم اک :E یعابر## #

 : نکسروصت دنا ودو ی یهاوخیاتمزا ثدحوز هک اتفک * ن تم ۱

 ۱ دلم اسم لح بودا هلن ات هزاز * لم اک بیج حش شو نهکر ی هر 3

 | * لکتبا رکفوبا هنآ یکباو بیسرپ# هدیحوت كسزتسدا لاثم هکدید * |
 دوش هل هکرذ £ و ا فصو یخ كوو ع دکیدروم نوڪر

 لواو رک هیلنا مص ییانعمو ا کو و هرلید هک درون شال قو لاحا

Eتسان یلاثت ن سگ آب هکرآ یا 4 ۳ یدتا ید  + 

 خرلاخز همه نم اکو * تسدن یلاخ تخر لاخزا نم لاج نوح
 هکاوشیا < هجرت 6# تسلن للاخ ك وت خررب هک هفر طنب و # تست ۱

 ےکیدلبا اف صو# قو تالادا ۱م احزب یک كلاخ* قو تالاق مدح - كنم 0

Êد ورك هدرطوب 0  Eد كز و *قوبتالاخ ی  

 ی نجرلادسم ہک ندلاهط 7 ید | تاقو هذننآ نایعش در

 كندلا بی حر یراانارلنوب ه هرس یلاعت هلا سدد شغز ی 1

 ج یدلوالماح کا یسانا نوعت ردیعیعطا ع دقیلحو دص فلخ ۱

 دا و دو او ند وا مه هق رخ نوهلنا ندا, باهش ۱ 0

 یدنالواهقر جا یکیدپ .ک لوا هداسق راددراص هنسهراپ هقر = لوا: ینآ یدتا | ۱ ۱

 كنساناو یدلو بد رتو یدلوا لو سه دح کزسانا یدروب نوج |

 ]ا

 هللا یلص لودر هکهدزوآ هدناوخ یسدهک هفر ع یدتک هڪ هدننایح ماا |

 ند هه زم هر > یوو یدراو هنس هغ رش هضور سو هیلع ییاما ۱

 يدلوا علطم هلاح لوا ۳ 4 یشاحملاابات مالسكيلع ) هکیدلکزاوآ |

 یدلوا. لصاح دارم هرات یدر,وتراشب و یدتا رادربع تینا یلهاو

eكناو یالیا کینصتو یدلیق تیاور تدجو یدتا , سرد  

 ۲ اورد ردا هجرت یف راوع هکر دلوا یر ندا 1
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 یدل اوا اور هزاح بد اح ںولا تزاحا ندنسات (رضو هنر یوم :

 ۱ رم ذکر 8 , بوروک ی ای دشورا ةنيدلا بابهش جشن وح

 ر ۳3 a تن كا: ح و یدشهروک داخ
۴ 

 دراو یی

 5 0۸ و

 | وک دعت هکر دشعد هلو دلاءالع ندلا ور دم

 تاهناکا هکر دحاومرح ر یدتنالدا ون هجن ییدلا یخ ج هکرلیدروص

 كنس یدتا لدل و هج ینیدرورهس ندلاباهش ا ردق و

 ٣ قدالو ردیخدرب هدتنلا | كنیدرورهس یرون ییعداتم منو دیلع یاعت هللا لص

 : بیچ جش ۶ ردهدیندازوتوازوتلا یرلت نوهدنزوعطزوتوازویشب تزرعه

 || فراعو ملاع ٭ هحور یلاعت هللاسدق یزاربشلا شخزب نییع ندلا
 | یدنا ندراک ءاینغاو راشو ءاثما یسانا یا فراعع مولع مش رسو

 1 هکر یدا شلوا نطوتمو لها هدناو شاک هزارمش ندماشو
 اا یدروتک ماعطهنکو ا كنا ههجو هللامرک ییعنیمولارمما هکندروک هدیاوخ

 ۱ حاصو بیحتراکس یلاعتو هناصسقح هکدر و نراشباک او یدب هلکناو

 | 2 فا نیدآ یدغوط نزف لوا نوچ ردکرک هنر و لغو
 | هدنلاح ذيل بیج حشو یدلبا نیدلا بیجت نیبقلو بوری و یندآ كربما
 راق یسانا هکر دتنره یدیا رروتوا هاکرلناو یّللا هنن رزوا تب هرارقف
 زا نی هکیدربدویدزعا تافتلا اکایدنارو و راماعط دیو یدیا ردا را

 مز, نیماعظ راکزانو مرگ ؟ یئاتفقرانز
 کت بو یدریکراتفق ندکو یو

 ۱ یدلوب توفهدنا ی بذنعا د بلاطو یدو هکک داکا ات یدارب , رلماعط

 ) ب دو ردریبک ےس هکندروک هدباوخ دکر یارو هدەناخو

 ر راد هلو رب نوعیح درس ت لا هحدرا كناو ید تورج رب رپ

 هنلاویدلوک بوقایهن زوب كيج جش عل كنارس کل وا لوا هګ درا كنب رب رب

 ۱  ردنعلدو هدکنا كن و ند یاعت قح یدتاویدرب و ھن الر ہک رخآبوشا |

 ۰ .امندیشرپا محشنیاوخویدسا یسانایدلب وس هنسانا ی باوخیدناب وا نوح 3

 نیناحم دن امزلوا ےھاربا حشو ے ها ربا مر گی ره هدیارببعت هک 1
 ندالقع

 ۱ ۱ یا ها راش نوج E E مک کا ییا ۱

 اید می لوا ردساوخ لشعر لیعالا ردلکد وب یدتسا ینلکد

 ۳ هکر خآ لوا هکر دکر کو رد رل_ٌنئوط ندنا قل رطوب هک زدرلنا رازبب

 دیبا باط ی یش لواهکر دکر کر دشلا هلا وحاکا تیب رکا ەک وا هدنایح
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 || هیمرباكسیارتسبارک :# هلوا شد نوجیروب لوا مومو ےه رم نوچ ٭ هلوا |
 مهیلع اینا هلج * هلوا شددنا دو زومآ دی و یوک دب 2# ھند هسا دب

 نال اع ةف اک مرجال رايد روتک هتروص یربس ولو رلب دلشاا یو مالسلا 1

 || نسهدیادان كرلتسود نوج رلیداوآ ییوذنحم كنعطاو یولغم كنتلخ ءارلنا |
 ٠ رک د كرل شو د نوح رولو ار نډناګ رو لکو رول, >ندافصیناتس و كنورد 1 1

 | قانو رار دنیسرواوار رطاخ رم د و روطهلراموراخ كلور د و
 ×*یداش ۳۶ تر (E |! تشتسما ڍڳ تس %3 شمع وا ی حب ول هدنس هم 1

 1 ۷# داشن دا مالوا ادکر د هج لوا اد و دحزا |عابرد 0 1

 || هدنسیکبا نوا زو ید كن ریه یرلتافو»دازآ !دخ لوا ندلاعیکیا ,دایق |"

 1 ن دلا ناهش 9 یداوا معاو هد هک هبزش هدننواتكبحر رهش 1

 | هلب وب هدنباقلا رانا یف ماما چ هحور یل امت هنا سدق درو رهس | ا
 لاد رارمسالا عين "مو راّوالا عاطم هناوا د رفو هنامز دانسا ) کرد ثمزاب ا
 | نطالا یلع نيب عمال ار اكالا خويشلا داتسا ةقيقلا ناجرتوةقيرطلا ا
 ۲ یدلا م تاب رلا ملاعلا/نمكأ اسلا:دعو نیفراصلا ةودق رها ۹

at 7۱ 5 ولا ( هرسلاعت ۳ د3 یدرورمساا یرکبلا د ن رع  

 بیجلا ییاییسعیاسنناهدفوصتوردندندالواكمثعیلاعت هنا یر قاد اا
0 ۲ 
 ۱ یرغ كرلداوردشعمربا هک كن الكر داقلادبع حس ورذ# درو و ِ ۵

 رداقلادبع حس ردٌسلوت یالساا هيلع مضخوردشاوا هدنادابع "هو نچ

۹ 
5 

 | یا فصم تلاو نیس رخآ كراتلوا روپشم هدهارع نس هکزو د ا
 | ینراوع یربغ ندرانوبو یک قتلا مالعاوماصنلا فثروفراوع ردقوج ر
 | یادخیدرولوا لکشممعارب اکا هک هاک ره ردشغا فینصت ہدەکرابم کم || "

 هکیدزنسب|قیفوتو یدرابا فاوطییهبعک هناخو یدردبا تعجاممهیلاعت |
 یدادفب خویش حج هدننامز هنید| مولعم ردعح هکلواو هلوا عفد یلاکشا

 یدراردبا رایسعتشا ندنا,یلیئاسم ندنیفنو ندقاربا تقب رطباب راویدنا

 هلاطلایلا تداخا لمعلا تكر ثنا یدیساب ) هکر لیدزا هل وشاکارلیضعب و 4

 تلاط٫ مسرذیا رت لگ رک | مدیس مدیا یت حد (یعل | لخداتلع ناو

 لعار هکیدزاب هدش اوج روک بس لوک سارا لک اومروت نوا |

 هدیلاتقا 7 انسا هملول عیب( نار ا
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 ٠ یرزو مس یکید تک ااو نیاطلسم رکصن دنا لوا بطق هتعا ا
 تەدخویدزدلود هنفرطمور نغمو یدک و د دنفمش ندلا سهانالوم |

 رانا یدلیااعدتسا یک هبنامبلوندنراضاخمور راسو ندتناب ز كنانالوم ا |
  1یداواراوسجد ندلا سان الوم یدکح ەن وا شنای دنکر دار او,ق ید :

 ندا ءا هکندروس نیدلا سان الومیداوانیاور ههباک رهدایدل وناطاسو

 ندهشمد هیلوااورزک رهو راوشهدنن راوسهاش یدتنانویق شان لوا راوس

 نیدلا سانالومیدشریاه هنوق نوچ یدوروب هدابپ باک رد هب هینوقات
 مدیدهلب وشاک انب یدتاو یملیا رب رقتهاالوم ن راتهدخ كدلو ناطلس
 قح ىدا سپ یدزسوک تشاشب قوجویدر وباوجلوشاکب لواو
 یک اب نعت ( یرمسرتسورس )ردراو نس کیا مب ندننبهوم كنيلاعت

 هداو ناطاس یلاح عل رسو مدیا ارو هدئلوب كنانالوم داصالحا

 || فرص هلو و تی رع هلجو یدیلوا حوت رع هن دلاءاھب رکا مدلشعاب

 [| هکر د دما یدنیلوارمسنم یدشرپا اکا هدرفسوپ هک هنسف لوش یدیدبا

 | ىج دب یدشاوا هقح راوج انالومترضح نوج هلوب رلیصت یدندزس
 | كدلو ناطاس هلیاحا عیجو یدقلاق نیدلاماسح ىلج هرکصادنوک

 [| نیس هروتوا دنر كدلاو مویلا دعب هکمراید یدتاو یدلک هک وا

 نیس هلو ارمحش هن رزوا تماغتسا مار ونوسهدی اداشرا یرادب مو یراص اخو |

 یدوقوایب وب و مایا كغللوف بودبا شودرپ هیشاغ هدکب اکر كنس نیو |
 ) هاش رح دشان ز هک هش تخت ر*هداتسدا تا زا ناخیالد لاخر (تس |

  0نسر اهتم + ۲ هداتسداردیک لوا ناش ایا دنس اخ لد (هجرت) هداز هاشو

  ۱هدددروس و یدلعا قوحنویقشاب دلو ناطاس # هداز هاشو هاش مک الا |

 ) ردکر کی یفوص هنسهقرخ ( هنقرص یرحا تاو هتقر لوا قوصلا ||
 رسام ملب هتساکاد ب ولاد ید هنتفرح , NEددرلخ هدننامز مدلاوآ مک مار 0

 ناطاس بسر راوک رزب و هفیلخ ید هدنامز و هن كد راوکرزرب و |
 شوش اعاد كسرلددرک | ندلا و یدتا مدلاو ی هک ردو داو ۲۱

 ةر و لوز تسود هکر ھ نیس هلوا هد رب . Iهعوط نیک ۱

 نوچ# شابم شیب سک مهزیبلطیشب ( لعاب ر)یدوقوابیاب روب و |
 : یر ا ی ر و 8 شام ییز اا ومو مهم |
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 رای دتا داشراهرللاطبولوا انالوم ماقمع اقل یکیانوا نیدلا ماسح ل 2
 الوم تمد راد قدر راوج هدندرد نارو لا تره

 هدر رر یدعش ردفورعمو روهشم ردنوودم هدرب بن رد هنن ررونمد3 ره

 هکر دشءدهدباتک لوا هن و ردفوشکمیرلتی اموردقصالم هن رب رب یراهبق |[
 ا درک تبسا هکر دشمروب هکر وشد ربا هفرام جش یس كن دلا ماسح یلچ |

 نیدلاناهردیس هک هحورییاعتهللا سدق دلو ناطاس ایب رع تحصاو
 حالص حشو ر دشا رتمدخ هتسباش هبیزرب ربت نیدلا س څو هقفحم ||

 ِ نیل ا ماسح ىلج لب رب نواویدیاراویئدارا مات ردیسانا كننوتاخ هکدلا |

 || ناب وحصة ناسا مالك كنم دلاورالب قوجویدابقیماقم عاق كنيدلاو |

 | رزوا ینزوییانس ےکح ق دحر دراو یہی ون كراناو یدل یار رقت ل رص |
iانالومترضح هلبنارکر دشققا جرد هتسف قوج هدنا ندرارساو یراعم  

 نطا ورهاط نعد ) اعلخو اھلخ ی سانلا هبشا تنا) هکیدردیا اطخ هرلثآ | 7

 نوغوب هکر ید یدروس هدا ز یراناو نیس یهبشا كسان اکب نسندشنوب |
 تس ز سو تسا تای نیدلاءاهب )هکیدشمزا ہرا ود یسهسرد ۴ ||

 را یدل روااررد شوخردتنهگین رفیدلاءاهبمرب ی ( لعاهللاودریمشوخو ۱

 ندلاءاهب هکندروب بو دیا شزاوناک !نوکر بکر ردورلبا تافو هل شوخو
 | ردمزوس مبنا هلجو ردنوګا یهجكروهط كنس مکیدلک هلاعوب ےب |

 ِ خیدلا سکتانالوهراو هد ىذا اک ان الوم ترضحنوکر نیس منب نسو ۱

 یتفعشب كرابمو لود هنفم!كناطلسلواروتکرزو مسرفاو هلی و ہلبابلط |
 یارسنابراک ر روهشم هد هیطاصنیسهربا هعشمد نوج ردنودهتفرط مور |

 هل نالغو | كرف لاج بحاصرب هکنسرولوبهدنا ین هک راوهدنایرغوطردراو |

 ۱ هاسینزودنک اماردند هغ اط و نالغوا لو هکنسدیمروتک راکنا هک راهش ز رروا 1

 هئن اج قشم ددلو ناطاس نوح هدالک | ید هیلبآاسانشاک | حک هکر اید قآ ۱ ۴

 | هلنالع وا لوا هکندل وب هد ارس لوا دا س” انالوم یدنیک 1

 || تندلا سفشانالومهلراراشادلوب هلج دلوناطلس سد یدرات وآ یرطش |
 ۱ كنآیدروک ی ال و نوح یالغوا كنرف لو اراب داباراتفرو رلي دوق ساب هدنوکوا :

 نايا بود انا رعنيغا یدل وا لح ندنکل مسلدا كثب زودنکب روا یعلواوا|

 ان الومدن امت هسیا راو یسهنره هکیداددوید رّوطهدنماعمیفاصاا اویدر و ۱
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 كنانالوم ترمه یدشالوا هع>راوح ندلاحالص ج نوح 3 تب ۱

 داینب هفلزابقشع هلکنآو یدلبالقن هنب دلا ماسح یلج یتفالخكناو ىع |
 نیدلا ماسح ىلج نوح یدبا لواببس هنوظف كت وثم باتکو یدروا

 تہ ص مو هراطع نیدلاد ردرطلا یر ین مکان یه كياڪڪا

 رارسا هکیدتا تساوخ ردندانالوم ترضح یدروک ن رالیم هنس هما |

 هدنزرط مطااقطنماب ییانس مان یهلا هک هلیوشرک !یدلواقوج تایلرغ ||

 الوم ترضحردتانعتاغ هلوا راک دا هدراتسودات هارو نانک موظنعرب

 لوا یدر و دنیلا كن دلا ماسح یل توراعیح دغاک رب ندندنلد لاحاق

 تاکحنوح یزاونب*شازاتس "رکسنواندم وشم لوا هدنګالدغاک ||

 هرکصندنآ هجشراو هنظفل * مالسلاو دنا هاو کک نه»سد ٭ دنکیم ||

 لوا ند روا ساب هیعادو ندار گی رع رس یدروب انالوم ترضح

 هتالوا یظف ناتکرب عونوب هکیدا شلوا املا ییعمو هاکوک ندییغ ماع |
 ` هکیدرولو | هل وش کک رلب درتس ا ع ورش هب یونثم ین لر امامها ماتو

 یلحوید ارد االمااتالوم ترضح دحش د اع ولط را نوا كندھک ۰

 تردهح, هل زاوآدئلب نسعومح كنهتشوتلواو یدیارازاب یدلاماسح زا
 كنبدلا ماسح یلح یدلوا مات لوا دلع نوح یدروقوا هیات الوم |ا

 هرکصندلی یکیا یدشود تّف هغلاتروا یدتا تافو ینوتاخ مد یرح ||
 نس هيس كن و م تویلنا تالدنهزاماع هب انالوم ته ندلا اس> یلح ۱

 لو ۱ نراشا کا هدنحاتفا كسا دلع هک هر وش ید.خا امدتسا

 : ترش نوخات تسداب یاهم ٭ دش رخ أت یوم نا یتدم # و یو 3م دم

 ۱ E ا ا یدزوپ انالوم تمدخ د هاتکر خ اته دعب

 | اروفوا یییودن وثم باحصا هکتقولوش یدستا ندلا ماسح یلح |
 هدنرللا رلتعاجیبغ هکمزوروک ررواوا قرفتسع هدنرون كناروضح لهاو ||

 | هس ران اافصا هله < و صالخا مکر هو رولو ارضا نوتوط را الف و راقءوج :

 || رارق نعي هرفس رقتسمناشک ن اشکو رارمسک ی رلقا د كش دو نکو ک ك تاعا 1

 ۱ دک یونشم وکار درو نو تم دخ ز ی

 | یا ۴# رس ردنا نوکنرس لعد # رظن ردمد ناو فرحنا نشد
 || هللا هجریماجاالوم#والاعف مع ها تدون قح#وا لاسیدیدوتندلاماس> |
 رش 0 تەد توا EY 0 نی E e ا |



 | نوحو 1 3 راد ) تالهان ھ س ( کی دیآ در ندا 0

 لوا رلل دمروک هتل زار ندناق هرطق حاقرب 0 هشوه تعاجلوا | ۱

 یعوول راوي ور داکد ار دنس ناطلسلوا كد هنامزو نانو 3 ۲

 هی الب ررب هدندم قدارب راک ان لواو یدیا هدنشب قرف زوتلا كنرعه
 رها ظا تاع بر شد دج ندلا ءالعو رایدلوا كاله تولوا التیم ال "
 دارت هنسمزانحكنا انالوم تو و یدشا تافو هدمانا لوا تواوا 13 9 ۱

 | هدنناب دلو ندا ءاهب انالوم نیدلا سم ز حر راددتا رایضع و یدالوا ۱ ۱ 0

 یدیارلثقارب هپ ويقر, ینکرابم ندب 'راسک انلوارلیدتیا زایضعب و ردوفدم
 نالف هکندلنآ تراشا ندلا سس ۵ :دروک هدناوخ دل و ناطاس هکر

 دنس هس ر دم كنابالوم بواوا عج هلناراب مرڪ ہدل ہللا فصا مروتاب هدوبگ

 ج رب ا یاع هللاو رلبدلیا نقد هدشنا كندلارد ربما یسنان هسر دم

 ۷ هرس یاعد هللا س دق کرو فورا یونعلا نود ر 0 نیدلا حالص

 نو حر یدبآی دن ره کارت دەر قعح ندلاناهر دیس هدنلاح تیادب 2

 ند ا رض 2۴ یدیا رج ۶ ندنفارطا گر وب اال وم ترضح 1

 نیدلا حالص حشو یدرک هخرجو یداک لاح مظعرب هیانالوم ترضح
 ترضح یدوق شاب هتمدق كنانالوم بونا ره رشط ندنناک د هلا مالا

 زا كد هن زایدنکیا ان ندنزام هب وایدلیاشزا ون قوج بور دلاق یا انالوم

 دیدب یکک یکی چ رعش ۶۴ یدروبب یلزغوب یدلا هدعاعم انالوم ترضح
 | یهز ین وخ یهز ینعم یهز تروص یمز × یب وکر ز ناکد ن زددمآ
 دازا ندناهج یا رلیدتا اخل یناک د یدروب ندلاحالص جش # یی وخ

 انالوم ترمضح یدلوا هئاور بودا راستخا نتبهص كنانالومو یدلوا
 یرادقع لسنو اویدلا هیلا هنب هلكت یعارازابقشع ییدتا هل ان دلا سکس

 هکر لدتا لاوس ندانالوم ترضح نوکر یدلیق تسناومو تک هلکنآ

 شوماخ نسو هیلب وسزوسندک رس تنسه ردلوایراعیدتا ردیک فراع

 هجرددلو ناطلس نوجو ردندلا حالص د رع بک كو نیس هلوا
 "یگلپاو ناطلس هن رق كن, دلاردصجش الوم ترضح ید ۶ اهعولب

 الص ےس ترضح یدا ندزقلوا یبلحفراع یدوقوا هبط>
 ۳ هللا سد دنر اوج كندلا ءاهب انالوم زدنوقدم هدابنوق

 سد كر خان نر ا و نیس ِ مس 7 1
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 ۷ 8 اب ل اوا ۳ ۳ ۳ 0 1۳ :ولاخ عل كنمر

 ۳ : . یدلو ناطاس لغو ۱ لانا مسا و نیئزاب ردعسادن ق ره ندناح

 1 ژان رارش رادعم ر رکا هکیدروس رداع وال ! یدروب یدارونلا هلک و ا :

 یییسدرندن ر هاګ راد وهج یدعرح i: gs كداردا قوذ دسر ۱

ان الوم یدروتک ب ور داوط
كنانالوم ندکیدرزب ندلا س

 1 یتتعواطمتوف 

 هک ردشمرویب و ردهدانز ندنراکدید مدیاردبا نا یتب رشم تعسوو 0
 1 ۲ هکر ریدیرولوا ریس تقوو (تقو هللاعمیل ) هک زراروص ندخناشموب

 kK اعد هشد وردرب ندد تما اس رب هکر دشهروب و زالوا رعسم قو

 زا اکب ها یادو یهیه یدتانوسریو تیعچاکس یلامت یادخ هکیدلبا

 تواوازح ام دا کم هو هفرقشنو روئوک ندنآ یت کج برات هک هلا اعد

 ٠ كعدنیدآق> ندهاک مدق نعیم د هباتسیدتاهس رب ا مردود
 ادح ندمدنک هکیلیت یآ مدیا دتسهآ رکم زالوا قعوقوا نارق و زالوا

 | هکردشعد رایضعب و نوسلبن تآ ہرا: را هغاشا ندن آ هاش مرم هدیا

 | هتسسلحج كنانالوم یدشربا هیدئوق نیدلا سعتانالوم ترضعت نوح |
 : ۱ هراب حاقرب هنک واو یدنا شهروتوا هدنرانک ضوحرب انالوم ترضح یدلک :

 إربد لاقو لیقاکوبیدتا انالوم ردرلباک هوب هکیدروص یذدناشموق باک
 ا . یرلباتک ع يج بودازوا نیلا نیدلا سعئانالوم ردراو كشیا هن هلکنآ كنس

 | كدلیا هن شی ورد یهب یدتا هست ماع انالوم ترضح یدنآ هیوص

 لا نلا ن لاس حس رداکد روئلوت هکندیا یدناوف كمدلاو یضعب كرلنا

  ترضج شمهغارلاوصهش e :چررب درب یراباتک لوا ںوڈوص

 1 || تنس ردلاحو قوذوب یدتبا نیدلا سم“ جت ردرسهنول یدتنا انالوم
 یدع ۲ هک وشرلبدتادایتت هتک هر ریز هر کضادنآردراو رخه ندنو

 شمروئوا هدیواخ رب هلا ا الود a ندلاس س EN صكر

 ۵عبح و رشط مہ کیدلبا ت تراشا هش 1 هرشط ك ورق صع“ اا

 قوحرارذءا توعد هکعا لتف نب یدتاهیانالومو یدهلاقندنرب لاحاق

 هلارابت مالاو قلحلاهلالا ) هکیدروس ۳ ستم هرکی ملت و
 قاجرلیدنا شمزوطهدوصی و ايديا شعارپ لا هو یدب ( نیلاعلا بر

 بواوا ی شوهب تعاج لوا هک ا ا هرعلرب حس راندروشوا

 ءالع ولغوا یجناتروا كنانالوم ترضح یس رب كتعاج لواو زایدشود



 را هدننو هرب و 3 هدسابل بوی هرات آ کرد رد او
 هک هلبق یزور بحاضمرب 0/0 نومناصس ی هکیدرو لاکا ردقو |

 تک î و هدناراهطا هک دآ E یتهاعحو قراعم كن رحاو وا

 هک دن سال توصو قرحو هوا یراح هثناسل ندنباف كلا ا |

 | كترعه ندلا سمع انالوم هک رد هلوا هکبدآ كنم یزارط كابل لواو |

 ۱ هدنناخرارب ر ر کش یدشر,|هبینوق هدر فاسع ی اننا هدشسیکیا قرف زور | زا 37

 ۱ ۷ قران وام س هردت ەدنامرلؤا ازەر و 5 6
 ۱ یدک ندنوک وا E رو و وا 7 یدعیح > ندهسر دم هلتعاج ءالْصف

 : یدنوط یینانع ا كن انالوم ہ ںواک رانا ندلا س Yg ترا ۱

 | یاعت هللا یلیصیطصم هسخو ردولوا دار اب نیس ماما یا یو ||

 || ندنربیرب ناعنآ تفهای وکن دنتیهتللاّوس لوا یدتاانال ومی سو هیل# ۳
 1 هاما ندا مب شا ممظعرب و یدلوک ود ةف رو یدلر

 | شمشیچ هشرع قاس قاج نوتود رب هگهدرو ڪ ندرب لوا یدنوقوط |
 ۱ ردیسالعا كنلها | ملاعوسو هبلعهللا یلص قطصمهکمد رو باوج 1 یک 8

 || امت هللا لک یطصم هکردراو یسانعم هن سد یدتاردیلع درا هن ا

 مت و ربددیرابو (كتفرعمق>كانفرعام) هکرروی )سو هيلع |
 || ندەعر جرب ینل ر وص كد زی ابمدنار د ید ( نیطالسا ناطلساناویتاش ۱ 3

 ۱ دن روت لوا اویدلوارب یادرب یآردا یدروا مد نادقلیاریس یدلوا نکاس | ۹

 و هيلع ییاعت هللا لصاخ وط ضم اما یدبا" هیس ن هان ۱

 | یرابم هننسویدیا هن . رزو| قاز وص نازسوصو ا م 1
 مر رجال ىدا شلوا هعساو هللا ضر هلیحرش ( كردص كل حن ا( 0

 یدیا ردا اعدتسا قلوا هدا ز ت تر نوکر هو یدروا مد ندا سوا ۱2

 یدشا هعاشا ند رطاقان الوم یدشودو یدروا هرعلزرب ندا سناالوم |

 | هنزودنک اترایدتلبا هپ هسردمورایدروتک ینا ات یدروتپ لن رادزکاشو
 !هناوز یوتوط ىلا هرکصادنا یدرا شود نہ زید یشابلابملنآ یناک

 هکر لیدر لوس اور یرادقم یآ جواورایدلوا
 هنتواخ ET هکدبا قول یسهرهز كنهسع کو زابداستیچ هرشط الا ۱

 یدنک انالومیدتنا سالا وبحم ت لا لو هک رک | ح

1 
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ETAر  

BESTE 

 ا مال

  E ISDNیا 4

 اد ینامرک "تم مش یدشریا هدادخبذطخ نوح هکر ریدیدرتوق |

 یرعو ی یاعرف ۳ تو ی صوم نیدلا یرسو یارع نیدلارحتو

 م | ج ترسع> ید >زوسندننرب رسو توس نان ال و ٥ ی دب اراش هر وتو ا ځد

 نیس هیشاهكنا هلاد مد م ویدا راالوا هدنامزودنحو درب اب رک | هکیدروب

eنوج يا هب وق تنم هن  n7 ا  
 هرکصذ دنارایدلیا ن د رفآنورتسوک قاصت ابا > هلج زرداق وودتواوا

 1 ىف یوو مدنرادنمرابن * هلج تناطاس لوا ید یدّتا دوم حرم

 ی ددرتاالو نك | تنا ىه * ةروص ةیهولالا انف ناکول هک تب »۴

 | دوخ تانک و كشی*تروصرک اهرګا قلخندتیهولا هساراو چ هجر

 1 داد كل نیلع نيد نیدل | سس ان ال وم و نیسنشقح تروص لوا

 || ودشمزاب هلب وب هدناقلا كلا یواوم تربضح + هرس هللا سدق یرب ربا

 | حاصااو جام وووکشاارسحاورالاةصالخرم آل ایادلارعالایولا)

 1 ۱ دنکم رونه هکر دشع درانا (نب را این هللاروت نیدلاوقطا سعس

 زا ندنعشع كندج تربس یدرح و مدا شمالوا قها موما

دزالوام اعط یوزرآ کر
ایوسینزوسماعطرک | ی

درداعنم هلعایو هللار هس
 1 ۱ م

 ۳ و سش هکر ذدشءد رلي صول و ردندنرادرک اشیر رب قاب هلسرکپ وبا را دواو

1 
 3 د یتامرک نیدلا دحوا حس ردن دی ره كنسامتم ندلا نکر

 ِ 1 هکر ارا و ردد: رم كنیدنج لا در ردیدب ره

 ا رخاو ها وا شلوب تد رت ندو# و هلوا را هنگ كل

 | هارسناب راک یدیراهک هرب رهویدیاریکد عنهابسو یدیا ردیارقش لصتم

 ۱ 4 رک ۵ دم دا یتکلوص ی هام یدسا ۵ نیس هدا هر هکندروص یدلوب

 هدنزوبوک نوح هسیضوب كنابچ هدگب وب رک ایدنبا نیدلاسعت االوم ||
 رولوا هدنبصص كالا نیدلا سانالوم هکتقو لوا هکر ردو نیسرمروک ||

 8 یذیا هدنآ هل صا كاب رکز نیدلاءاھب ےس د قارع نیدلار فحش یدبا

 : هد ابرو مظف ینآیدرزسوکز وب هبقارع ندلارضش جیش هک ذو فشل رهو

 : نور نیلا سس عش یدا زر دشراهش رظن لاک ناب ویداردبا راهظا

 قیدلا نیم غوا یدتبا کا لاک اب اب نوکرب دا رعا راهطا هنس ج

 یزالوا خال هنس جیهاکسراپاراهظا نیدلارذت خوا هکندم اقحو رارسا لوا

۷ 
 "اد



 i هک شع د هنناحا 7 زوروتوآ هدنادنز ۱

 كراطع نیدلا دب رف ج اصن دلم للا زون یرو كروصنم هک کوا

 هل تمسرولوا کا دلو یدشم كناو یدلبا لګ هنحور ۳

 هن مسرولوا هدسابل هنرهلوا ی ییا ددمهزسنبات 'رکید:ادا قب و رکیلوا ||
 تل اعتقحنوجو هرن یر واکبیربردراو یا یا ڈر هدلام هکدروس

 یتدقلعتنالوااکب لوا هتسوکز وه دی رفتودم رج معو لوادر ودرف هلینناتع |
 مش لوا درحتو درف هلیننانع كنالا-دت هللا نوجو ردرمسلوا نوکزس |

 (الحامءافثهللالافش) هک دروس یدلک هنتدایع رانا یرلترضح نیدلاردص | "

 الوم ردیناج كلاع لها ترضحهلوا تص هکر ددیما هلوا تاجرد عفر |! "
 هدننایم قوشعمو قاعان ا هه نو ساوا ل سلامت هللا لافش دعا ۰ نم ەكىدروب |

 هساوآهروئر و هک "مسلم هدتسلا ردشمالأق دنسد هدا ز ندکلموکرب ندلیف

 حس ۷# موا رورمیم ٌلد هلصو یاهتم #3 لوا رود ندند یو لایخوا :

 ۳ لرغ 9 رایدروس لزغو ال وم ترضح رابدلّوا ناب ۱ ارصا :

 ۲ انالوم ترمه>و ه رخآ یلا# مراد نیشدمهیب هاش هح ن طارد

 رىسلا قەللاىوةتب کیصوا +¥ تلصو 3: ردتمروس هدننیصو ه-ناعا

 نه سانلار ناو مارکلاو نیطاصلا ةبحاصمو ماوعل او ءاهفسل|ذسلاحكرتو

 لاّوسردرهاظیرانعم ( هدحو هللدج او لدولقام مالکلاربخو سانلا عفن |

 ىلج هکرلیدرویب ردهک بسانم هنتفالخ كن ولوم ترضح هکرایدلیا |

 رایدتبا هرکی جن درود یدلوا ررک«تناوجو لاّوسوبهرکچوااننیدلاماسح
 ییاتحا هتنصو ردناولهب لوا هکندروب رولت روبه تسث هدلو ناطاس

 حش هکیدروب رر وايد مک یزکب زاغ هکیدروص نیدلا ماس> یلحردفو | |

 لوا نیدلا س نالومو رارکج ندقرطوب "رغارا هکیدرونن و نالا

 رایدتباتافو سیردکاکتکر حاد (هللا اداوییجاانم وتاب)ردیا تفعد ها
 A کک زوتلا لر سه.دنتفز بورغ ینوکی هبكتیرخالیداج |

 ترضحن ی ترضح هکر انا لاوس ن دانچ نی دلا دوم خش
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 e 2 لاصول | تاناهنرد مار لاي >زاوا نر ناب رع مدش نات |

 ۳ ةيظاومو ما الاویصاعلانارعهو مالکل | هلقو مانلا قو ماعطلا لقب و العلا

 | مانالاعيج نم ءافط لاغحا و ماو دلا لع تاومشلاكرتو مامقلا ماودو مايصلا



 سا 4
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 ۱ روک یسودت نوعرف ندهناخو و یدنا رولوا لعفتم ردا ھم

 || ردانالا یدا زاب عش یرمغ ندنغاد غارچ زکر ه هدنسلح رلتآ هکر ار دو

 | یاب خارجو ردکراکبمعش نعي ) كولعصلا اذهو كولالاذه ) هکیذریدو |
 زا بودا تااکح یینامرک ندلا دحوا چ هدنرل سل نو ردکنارعذ ۱

 یدا راسلا شا هتسااشانو یدازا اناما یدنازادهاش د ره هکر لدتا ۱

 | تیاهنیب ردارب یا چ تب ۴# یدیک و یدنیاشبا یکشاک هکیدروب

 | ردتاهن یب ٭ هجرت »۴ تسدنام یورپ یسر ی هک ارهرپ تسهکر د
 هکبدروب نوکر ب # قبرط ردلوا لرک تک بشزور # قیفریا لّزبع ول

 ١ یدزب یدتا رکنعرب زرب دیشدا زب هک دن رب رمص یسوبف كح یزاوآبای ر ۱

 یواوم ززلوامر ۲ یک یتددلوا م رک ائالوم نوع نرد شفا یزاوآ لوا ۱

 ینیدلجآ كنویقزرب ا رب هک هنسا لوا (اشاحوالک )هک: دروب ىرلار مح |

 هسی رب هکر دشمروس و ردب زاوآكخدناق ردشبالوا هکناو رد زاوآ

 | شیورد لوانیسشمروتوا اهنت نوه یدتاو یدلک هننولخ كش وردرب
 تعاجرب كدلوا علام ندعحاکب ول دلک نس هکمدلوا اهن یدعس یدتسا
 جد یراتر طح نیدلاردص چ ورل دتا ات اتعاماندنرلت مضح ا

 || زراتلاقوز روروتوازروش ربا هک هربهنرهزیشک لادبازبیدتا یدیارضاحهدنا |
 تراشا هنن رل رح ندلاردص ےس ردع ال نيکو فوصت بارا اا

 فلخ لص اءاکف قل ماما فلخ یلص نم ) هگندروم یدلوا مامایدلبا

 ۲ شاخ زامن هدندرا ریپ هساق زاغ هدندرا ماما قتم هک هسک لوش نیم( ی

 كشد ورد رد یدبا هدعاعس یراترضح انالومردسک
 : ردنرعق هکر داک هبررطاخ

 1 (یابر)یدوقوایتیعابروب اا عاع*یرلت رضح انالومهیلبا لاوس ويد 1

 0 اعلا e ض رم رفا یوسو ءافش ملا #3 ضرع رعغلایوسورعف رهوطا

 هکر دروص ندناو 93 ضرغ ورس وفا رعغلاو س رورغو عادخ هاک

 ۱ اهتشایب هش ورد هک هیب مامطاهتشا یی هکیک ر ره یو | یجراشاو انکر شا ورد

 رغ |وحاصال ۱ ست رد "رع ته ٥ هکر دشهروب وردھانکے ظع کب اعط

 ٍ هک ردشءدو نکا ت« ,حاصم هل رع كا ناخ ءاننا یعد ) سنا ءاعا

 1 9 ,ةمهک ردشهروم یز را ن رب لا س۶ مدنوادخ ترضحبدینسوپ

 تك ] دان هک اب رک او هیت به هلا سوک د داالصا 3 ردلواق -مالع

 ۱ رساو هدکم قعنالغواو هد رسم قفاتم هک هروتوا هل وش هسش ود هنر

 ) هدنادنز (



 | رندا قلوا کرک (هججرت) دیازرهعندوب كیدزت زاهک ٭ شاب وا شیب یشب
 | ندن رق ہک #*تبحص ےل هلکنا لاکر ہم ×رول ی دعب لوايکناجرلباهک *رود سفن

 | هج 2 هحوا یراقو ندنزو رب هکش ودر ردشهرویو #تب#ورهمرغوط

 ۱ زولتروقو رولوادسبا ندماد توق لوا هکر دراو رد و واما: زر هزاسآ

 هکر ولواردق وب اما هیر اهکلش ورد لاکوهلوا شد ورد ځد هسا ر رکا

 | تفخو رولئروق ندنراتجزاندو رواوا زاتءندرازا لها وند هرز
 | كن راترضح یولومیر_ ندایندءانبا(نواقثلا کالهو نوغغخ ات )هکر ول وب

 | هکراددروب مرصقم هدکتمدخ یدتا بودا قلهاوخ رذع هدنوکوا

 | ردرراد تنم ندککدلک كنسرلب رغ هک ردق لوا ردقو تجاع هراذتعا
 | هکندروب یدروک كاع قیر ندناها زراد تم ندککدساک زن |ا

 نیسلوا دازآ نذلاهجوب مدرهر دن دقاغب لکوک هلاعوب ینلراطلکوک یج ||
 ۱ نس زاداط هک ذلرهو نیس ردنا رظل هکنررهو نیس هلب بيغ هدنکو

 نیس نزلوا كنتلد یه نیس زد یک ید هر رب و نیشزلاق اکا هکنس هلی
 ندنکیدنکدالت ۳3 ره هک رد هک وا در دارا هک ردا وس و

 | انالوم هیمتنا ینالوا قعسم هکمتشا هکر دلوا دره ناوجو همنا
 یولوماما ىدا تقو كرز و ردص بحاصهکحدوئق ندلا حارس |

 ۱ هکشعد اال وم هکر لدتا رب ردت A كنآ یدبا لک د شوخ هلل رلترمّضح

 || یانالوم هکیدلید یدیاضرغ بحاص نوج مربارب لیا بهذ«جوا شت
 | دنعشلاد ولوا هکیتیرب ندرانالوا هدنن اب هیلیا تالرستمرحو هدا روضحمب |

 نیسنعد هل ول نس هکر وص ندانالوم هدا رشک عج ر ەکی درد

 | یدلک رزونلاد لوا لی هدیحرورب و ماساشد هدانز هسااردا رارقار |

 هلا بهذم چوا شک نب هک سشعد هلب ور هکیدلبا لاوس هاانالومو
 یدر و مانشد تودازوا لید رعسلاد لوا مر_ رود تولد یدت | مرار 0

 مرب ار يهنیسرید هکیخد هگنوب یدتناو یدلوک انالوم یدایازاغآ هتهافسو |
 هلودلا ءالع نیدلانکر شه ىدتيك بونود بولوا لع دنعشناد لوا |

 یاد یرلت رض یولوم ایت شو ندنآ زوش وب اکی هک ردشءد

 هه رخ هکر دذ رک | ردیمراو هنس جهد ۳ هناخ هکبدر دنا لاوس ندم داخ

 نوکوب ا هکد اهلل هکید 7 ررکنویدنارولوا طسبتم ردقوب هنس |

 سد هک هکیدسد رک ۲ و دز رزکب هنسهناخ لسو هيلع یلاعت هللا لص ربمغیب |



 RE را هیلع EF ا االس ۳ ردهدهب سهبق مارا

 هک زب علا رم ۔یلاعت هللا سدقیمورا اباد ید لا وم نيج ا

 هدنستلا كالوالا عير هدندرد زوینلا كركه ردشلو | هدّلب یرلتدالو

 لاکشاو یئاحور روصو ر ندنراشاب شش هنراترضح انالوم هک ارد

 هدنشا نزع ناق هکسا صاوخونج "هررب و هکشالم هرفس نعل یبغ

 هل ط> ادلون ددل اءاھد الوم رلد درا شعالثغو شلوارهاطردرروتسم |

 هکن دنا هدتشاب قلا هدنرهش طب ی دع نیدلالالح هکراددلوپ شلزا |

 راردناریس هدننسوا رع رلعاط مز دار له الغوا یرمغ جاقرب را

 ا هماطلوا ندماطو لک هکشعد دن رب سل ر ندراتشالغوا لو! یدنا |

 نده اندک تک رخ موس كد دم نیدلا لالج ملهار د ۱

 لرسرک | هلوا لوغشم هرلنوب ید هک هلوا فیح رواکندراروناج یریضو |
 لرلاتعالغوا بولد ما ەچ وا اکب ندک وک کیک ةساراو تود هدزکناح

 | ولردرپ یکنر ندهظ ر رایذابا داب رف رلقجتالغوا یدلوا باغ ندنرظن
 1 اأ زوس هاکرس هکتعاسلوا یدتا یدلک ورک شاکربغت دن زوک و اوا

 ۱ ۱2۵ ندرکصا كس یب تعاجنرپ ولتاتنق لثب هکمدروک مدلیوسم
 نوجو رلیدرتسوک کب یتوکأم بیاعو راددردنلود هنس ەر اد راکوکو ۱
 ۱ هک زرد رایدردنا هماقموب شب و رک دشربا همعجم نکناففو دایرف كرس |

 ۲۹۳۵7 ها

 ژربدو یدنا ردنا راطدا ها هدنوکص تزد حواره هد هنس لوا

 | كراطع ندلا د رف میش هدروباثین رایدا شقتک هب هکم هکقو لوا

 ین او یدیا شرو اک | یباتکه مان رارسا مشو یدیا رلیدشربا هنتبدک

 جو ب هک ردشمروب یولوم ترضح یا رتوط هدیدنک لصتم |
 هکمعلشوخ لواو قوذ لوا نب هکلب مز وطنم هدنرظن راقشاص هک کد |

 نیسهلوب ییدلوا نوح هللا قلا رروا شاب ندم لک ےب هدننطاب رلدی رم ۲

 یولوم م وا لب هک هللا رلرکشو توط تین تا هداط قود لواو ۳
 لوامسبا هدروس ردهدنتمدخ ناو لد هکر ید#سعک نالفرایدتا,دنتمدخ

 هکبدل ول هلو یاحقالد ا لرد U نالد و هدنکا رلمد رح

 | هلا یدشاو یدلبا هن دلا ماسح یا نب زون هرکصادنا هلواهدتمدخرانرا
 | ردراو ی ررثا مظع كي رقلوا ردکرک قمروتوا زد دب ید هلقح ءابل واهللا

 هکیلا رم # دنازفاهسا رخ یرودزا هک # دنا ایا د ظا کن 1
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 اال وم هڪ رالاسشهفسا ن دلال الح رووا تراز ردرومسمو فورع» ۱ ا

 ا ا ا

 | یکیدتا هدهاش«یانالوم بقانم ردندناصصالوبقم كنیمور ندلالالج |
 | هناحشزراندماش ءالعلاناطاس ترضح هکرلشهزا هلل وش بودبا عج هرزوا
 ١ كن دلاءالعناطلس کن وتاش کاله جاتى دابا لوزن هد یم صع ہاعاخ یدلک

 2 راو تامدخ یدیا یسهحوگنم كنىدلارف دیعس كلم یدبا یسهع ۰

 هدنا رلیدسا لوق رهلوا نکن هدنآ رکرلیدلبا ساغلا هرکصتدق ااف |
 ۲ ندنآ رلیذتا تماقاهدنا شقر راد هغ رهش قا تناعز را توا 8

 بوردنوکر لیلا تولوا مولعم هز دل اءالع ناطاس رلب دلوا هجوتم همور ۱

 || رهشو ها ناکراعیجج ناطاسرلبدرپا ةثسارص هنوق نوج رلیدتا توعد

 جاقر و یدلناسو تسد بونا ندا ناطاف راددهیحوشراق هلم ود ۱

 | مادقاوحاما ءالعلا ناطاسرخآ یدوروب هشکوا یآ كاللا ناطاسیدآ |
 هرهش هللا تامدخ دحبو یدلواراوس یدیدلوا زاوس هندلاءالع هلا |

 رايد شالوا هتجر راروج ےک ات ینا رراو هثسسلحم انایحا یدروتک |
 | ردندذمرتو ردینیسح دیس هک هرسهللاسدق ققح نیدلاناهربدیس 9 |ا

 | رتلاوخ یرمشمو ردندنرلتب ریو ند رد رم دلو نا ت
 | یداروهشم هلا كعد نادرس دیس هدذمرتو هدناسارخ ندبس یییدلوا

 هدننمرت هليا تعاجر لوا یداواتوف دلو نیدلاءاسهب انالوم هکنوک لوا

 | تلحرندلاعوب یراترضح منعشو مداتسا اغ رد یدتا یدنا شهروتوا
 | ههنوق نوحایسرت كندلا لالج انالوم هرکصادنوک جاقرب و رایدروب |

 رب RE كران امامت لب زوهطیرلت ضح انالومو رادلواەجوت» |

 ن دلا ںاھش نوح هک رد رلشعد یدلو رلتس رو یدزس وککالدنمزاب

 یک دکمروک یتیدلا ناهرب دیس یدبا شک همور یرات رم یدرورهس

 | ندقاربارهشیدماندنرب یدیا شمرونوا هدنرزوا مسک اخ دیس یدا | "

 هوکس هکر لیدروصنالث راد, میداوا عقاو تالکو یدروتوا بودیامظت | 1

 || نانز هب ود رو لا ناب ز دا لاح لها هکیدروب حس یدیاه بس ۱ ۱

 | ییافحوندیناعم رردان ردجاورپیدتنا رکیدلوب هیت ین آ هکر ایدروص لاق |
 یرلتمضح نیدلاحالص شو ناهن هدتاغو هراکشآ هداغ ندهید |/

 هک ردٌتمروب دیس یدرا ندنرلدب رح هلچ دیس هرس یاعت هالا سدق

 یربترام لد سو هرانالوم یاو مدلنفاب هندلاح )لص میش یلاح ۱
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 ن دم Kk aT او ید شعر | هن ڪڪ < تاک ن دلا رک

 ر نا لاا رد یرکلا ييظللا دجنا نيسلا
 دجخ ندلاءالع دل ودلاءالع یهاشداب ناسارخ یساناو ردندندالوا ك منع

 : سو هيلع یاعتهللا لص تلاسر ترصح ید یزد كهاش مزر اوح ن

 ١ زوعطو هلا حاکن 4 ی طح نیس> یکزرف 1 تر تا هدوک و 6ا

 یسانا یدرک هن ۲ 9 یدلوا دلوتم دلو ندلاءاهب ۵ رکصثدنآ

 ابا او نیه فراعمو ید د مواع یدشر | هرعیک ن نسنوجو یدلنال اوت

 زا هلا لص تلاسر ترضح هکندشرپا هه>رد لوش یلاک ات یدلوا لوغشم

 ۱ روهط ماع نوحو یدود بعل ءالعلا نا طلب هددعقاواو | ۳و هلع یلاعت

 نیدلار ماما تعاجرب نداساع یدلوا ماوعو صاوخ عج مو یدتا
 1 هن رزواتفو ناطاس اک او یدنرپد نادد دس> یر هج ندنرلب رغو ی ک یزار

 لواو یدتارذع نوحا كيك Pe رلدتا ت4ا ود رد اح ورخ

 رایدزتسوک هحوته هکمندنلویدادغبیدبا لر صک نیدلالالج انالوم هدنقو

 وو رد هقاط هن رانو هکر ل دروص تعاجر رلیدشرا هدادغبنوح

 "لوح الو هلن یا هنلانم  هکر یدروس ندلاء ءاهداالومرار دیک هدنفو زرولک

 هنن راترمضح یدرورهس ی دلا باهش ۾ ےس یزوسوب ) هللبالا ه :وقالو ||

 یدشریارارب هبانالوم نوج یدلبا لابعتسا یرات E ردیخطبلا |

 توعد هنفرط هاقناخو یدب وا یدرد كیاتالومو یدنا ؛ هعاشا آ ندنرطاق |

 یدلیالوزت هد هر سصتتسهر دکر ساتم هسردم هب یلاوم یدتا انالوم یدتا

 دم هنن نوک جوا یدکح یی رلک دا هللا ESSE یرلت رطح حو

 هدناجتزرا لب ترد رایدلوا هجوتمهمور هدشنوذو رابدتاتع رع هب هکر ابم
 ینیران رطح ندلا لالج انالوم هدهدنرالو هدهدنرال لب یدو رایدلوا

 دلو ناطلس هدنجوایرکب زویشلا كره رایدردنلوا هدن-شاب رکسنوا

 اوم ینآ هک هسعک ره یدو دلو د ناطلس نوحو یذلوا دلوتم

 ناطاسهرکصن دناو یدناردبا نط شادنرقیکیا یدیاهروکه لا ن دلا لالح

 راوجهدنا دلو نیدلاءاهباتالومو یدلباتوعد هر هببوق ندهدنرال ۷ راز

 هن رلترضح نیدلالالح انالوم هرشط ندنراصح دنوق یدنیک هتجر

 ردّشلزود ندنچافازوق یا و كن E ,هدهب ر نالوابوسنم

 ) فورم (
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 ۳ هسفن دم 0 هند دشا و دین التملاعفالاو 1" 1

 ۱ هال ءار والا شام را و لال اهژاضعا یهو اھل ةريدم اهناک ||
 || ةيلكلارك الهتسالاهلعف هلعفو اهتفص هتفصو ةدحاولا تاذلاهناذ ىر و |
 الو دیحوتلا ماقم ةبترلا هذه ءارو ناسسنالل سالو دیحوتلا يع أ _
 اق راقلا لععلارون زت سا تادلا لاج هدهاشم ىلا ح ورلا صد تبذجتا ۳

 ٹو داو مدقلانیب ملا عفتراو ةعدقلا تاذلارون ةيلغیپ ءایشالا نی ۳
 | قح ناي یتمب (اعجج ةلاخاهذه یمسو قلا *وح دنع لطابلا قوه ۱ 1

 1 تاود ETE هكا لوا هانا لح هلا ۳ لح ۵4 دم هد لا یاعت

 || رروك لعحصم هدنراونا كّمح لاعفاو ناقصو تاذ یاعفاو تافصو

 )هم دا هم

 || یسیدن هدنسعیچ اب وک هک رول وب هل وش :اوولع عجب هدنب لوا نسهنو

 ۱ | يه رد هدنس هراثم یساضعا ك: درن ےک 0 هلجو رد ردم ۱

 رروک براقنم کا ییزودنک الازالوا یراقتم *یشرب هنن رب ندناوللوا ۳

 ! كا MT ها” قح هددحاو تاد نتاذ جد ْ

 ۱ ردشلوا كل الههددیح وت نيع ره هیلکلاد ارز رروک عف ار یلعفو ۱

 ردوو ید ۳ هددیح و ماعم هدنسارو كن هم وب نوڪ ا ناس دا |ا

YT LT RANDراس يا  

 هساوا ندم هدنسهدهاشنم یلاج كعح ناذ حور ترعب هک راب ر ه |

 تاد لوا یرون 1 ردیح دا قرف هدساتروا كنایشا عیچج کا و

 4 ريغ سام ا تن < دو رواوا رمتسم هدنسس هبلع یرو كن هسع ذق ۳

 ۳ رر د ومات هلا هو ار رک سال تم نح اریذ زسدآ | 1
 یدال اےک وج یدیانرشو فیطل هدا ز رایدسک ن واق هدنکوا |
 عیدلوا لوش نب كع اذذلت هلکنآ یدتبا رلیدروص نیسیدکج ندنآ نیلا | ۱

 عام نوچ یدیاراو یدجو میظعو یلاح ماست كن او روق ورک ندلاح |
 ساع ئاكا ,یڈدیاردیاراهععزو راهه ید. ازول وا لا ارغتە هدنسات 1 ۳

ENكاره ی ققو كنس هلجو یدا ردیا ارس  

 یرقو یدتا تافو هدنس شک دعچ هدناضمر *ءرغ هدندرد شخ !ازوب هک

 هدنجوای ایا یرق كنهرس یاعت هللا سدق مالسالاحش ردهدهاک راک 8

 ۱ چ هک و دراشعد رایص# 4 زس یلاعت هل سدق دلو نیدلاءاهبعش ¥ |

 18 و 1



۳ 

PISTE 

 ۳۹ 1 ۶# دنب ورق ۽ 1ام همش زا 2 زوم ورد لد قراد هکیمارالد

 ۱ كتر ى دو راغارر دناهح ےک كزوک مو +#راو ناح یا هلع هراب یلکوک

 سیدلداتافو هدننوک هینش هس, دنس تالوالا عرب ر ه دس كن للا زون رک رد

 1 هدنارلت که کن هک هدا مع لوشودنس هر رد هراةحییاخکار اسویراوک رو دز رف

 هکیدتاامدتسا تقو ناطلس راد دلوا لوخْشم هعامزاقب رق ىدا شدهرولوا

 | رضاحەن زاغ تەو ناطلتنوچورلیدتا لوق هلو هدر پب: رق هرهش یرق
 بلاج كهاک دیعو یدروتک بولا هنب زوموا رادقرب نسهزانج یدلوا

 | ردروهثمو فورعم لعفلا ویدروب هیلاع تراعو رایدتنا نفدءدنسیلاعش |
 ۱ لاعت هنلاسدةدساندجتندلا سش انالوم ۶# روتاوا كربتوروئلواتراب ز |

 ٍ یدیاروهشم ماع هلمهف تدحو هع.طندوح هدرهاط مولع 4 هرس ||

 یوقیسهبعادكنک و اس یا رط كابلاعت قحاکب هدا ناواهکىدروب

 هرس یلاعت هلا س دو یرلترضح فاو ندلایز حب ,دنقو لوا یدلوا

 | مدراوهثساحت نوکر ب يديا لوفشم هنتیب رك رادیو هنداشرا ككرابلط |

 || یدپا رولیقر کد نوتلتوررب وهب وت هراناو یدیا ردی| تعیب هلتعاجرب |
  هسدوط یا كثي وردرب میش هدنتفو تعب هکر د یسهدعاق كراثد وردو |ا
 | راتوط نتماد تنیهکبا لوا یخد یضعبو راتوطنتماد كش ورد لوایض«ب |
 | ندساحملوانوح مدنوط نتماد كنضءب ندرانا ید هج دیک بواکات |

 ّ تواوا لوغشمرکذ مد دبا لد د هر لوش هد دسر ړه مدقیح ۱

 || هیلکلاب طا هککد اکا ات مدروک هداز یر ات لرکذ هنوک ندنوک |

 دمح نیدلا سعت انالومو مدلبا كرت یلیصحو یدلوا بذجم هبال وا
 1 ید دا شوهروتوا هراتعت زاو یدنا س رم < اتص قوح هار £ ندلاءاهب

 یرلترمضحانالوفو یدبا شرب هننبحک ید كاتس رول ندلار فان الومو
 ی رک اک ربت انایحا ییهماح لواو یدبا شمردیک اکا نس ەماح

 دا دعس انالومو یدتا تبعص قوحلرب ؛ یرغثناک ندلادعس الوم

 هرس لاس د هللا سدق فاح اتالوم یدردبا مدعو ا یزلترضح

 یدتا هکر دش ربا هرب لوازوس هلبر هل مدردیک هاکنآ هر وب هعفدرب ردنا

 منظاکا ندمدنک من نکره کی دلوا او صارب اکب هدنجما نوک جاقربوب

 یدلىا تراشا اکا هلی رط لاججا مد رجا ید عفو ییاو یدنا قوب

 ) لجو 1 (

اماردیدب رم كنا هکیدا لوا یداقتعا كرام درم هک لب وش
 ٣ یدلیف فازعا اک و لوا

 * ي



 1 ی ها هدیرزوآ زیور اهن و ۳ ل e شاوا ۱

 1 اکانوحا تاک ردادعا هکیداروق یک و هدنایوا ییدتا حالصءادا |

 هدنلاحلناوا هدتقور یدنا لکد ردأق هکعا طظغ> ینآ یسدنک دا هتل

 ند کید را هدوصقم هاش د یساط ندنشطءت تباغ هب هفناطوب |

 یسک د لان ر ڪا ( تبب ) ید وقوا یب وب یسیاط یدیا راب وس زوس |
 *٭* یراد لغد رد قرا هکیلات ییدحزا یراب ول # درادرتس رد یراب هک دلا

 رد هدکنا كنس یراب رس رد هکنوسا لواهسرد.ا قارف (هجر ) ۱

 دنن د٥ عماج نوح هکیدا هلب وش یتداع كلآ #یرازو تقرفوب ردنكرا ||
 هدشاب قم راق نتامهم رلناسم هنصاوخو ماکح یدیا رولوا رضاح ||

 : كنا زب عرب ندن مرګ یدبا رک ک هلکنا یلاوحا رتسکاو یدراب وسزوس ||

۱۲۹۳ 

0 

grt 

 : هک رلشعا ردن بس هرات کی ردوو هدد هكدا لاوس ندشلاحوب

 هت رد نیشاب شهرک هن رزوا كنا توو ییددغوط شوک شا وردر

 | ردیمرمسبم جه هکیدرو بور داق نی ابیدبا شمروتواهب هبق| رع بود وق
 در یلاعتو هاه“ قح ترضح هسی ر كدهتعاسو ندنتقو یزام حابص |ا

 هک رولوا مولعم هل وش ند زوس رول هيلنا NS ہعو فدا لب ك ىلا

 شروک لب كس یللاو هلوا شلوا عقاو نامز طسب تبسااک ا هدنقو لوا
 ۱ یودّع تمدخ یدیارهدلا عاصوهوا شعا فرض .هتعاط یاو یدنا

 نابااکا هکندردنا تاکح هرس یاعت هللا سد یرغشاک ندلادعس ات الوم

 ۱ راطفا رلب دلا هغلام نافصا هک ردقن اره یدا وا ضراع ض مر, ۳

 هدشناج یس هفح تعا رب ندتیغ لها هکمد روڪ نوکر ىدا
 رایدتبک بوچک بویمرکو را رایدشربا هنسوبق كنس هفحم نوچ زار دیک
 كبطقو ی دا بطق لب ی دتا مدد اکا یی هبصق ل وا نب

 مدشعازوا اا A ا هنس وبه كت ةغع هکشو لوا یدبا ییاهعا

 هاتو رلبدلک eR | ںونود ورک هکمد رشود یعاا نبرایدک بول

 كنا یرات | تصص نوک لوا نامه هکرابدروب انالوم تمدخ رایدوقوا
 یاج انالوم یدلوا جاستحا هکعا راطقاو یدلوا رهاط هدنرزوا ,

 یررمف ضع هکر دش اق هد رطاخ ندنا تسب وب هرققوب ردا ییاعد هللاهجر ۱

 (تبب ) ردوبتبیدیا روقوابودیابیغرت هجون ماودوهبقیقح بولطم
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 یک 1 ها هل باس ناھا یر هل ودلا ءالع ندلا نگار حد هکر ملکد ۱

o ۰ 
 هل ابح رخآ هیلبا باط ودع ندتموکح هک تسلا یدلآ شلوا رد و یدا

 یب ىلع هاش لغ وا هتس وک لاغتش | هند ابعو تع اطو هل وا یو زم

 یتر وشم تم وکسح ات ید ردنوک هبن اج سود روا كو هاشد اب |!
 لوا قافتا یدارعو هزانعس یا و یو رهبوط ر دعم یساناو هلآ هدآ یدنک

 روا قلعتاکا عیجک هوش ىدشود ەپ را هلباێب رطحاطقاکا هدیح اوت |
 4 ولب رب ه دعصوم نالف هکر اد دزغسوک هدنلاع تیغ هر هل ودلا ءالع ندلا ۱

 شارا اکا رد رو ییلباق ماو ردشلاف یر دیر هدنراحاو ردراو رالوتعم
 ےما هلو اه هعف در یدالوب هدنز یبهسوک جه بوراو هعضوم لوا حیث
 یعچوا ید الوب ف ا بوزآو هعض وم لوا نامه ورک یدتلوا

 و هدنرب ا [ یددبا صعت قوج یدلوا روم هن هعفد
 دهن مکحا ید راق ا وحا 2۳ یدلک ب 9آ لب 0 ید دتا ےھف :

 كدلو تعص کید یدتا کا 2 یدلکوا یرلتح ارحو یدلک هثلاح ١

 ندک ابا كس رایدرکاوراو هنناب كهاشداپ كسرلیدنوجییافک كم لوا ||
 رتسیاكتبا تفرافم ندنتمدخ كنه مرطاخ مب یدتنا خد لوا تیک اکی |
 تز اجا بوراو هنس اباب رخآ موروا هتماد كش ىلا تدارا هکم رد |
 یدشرا هلیس ر نسح كححشو یذتسا تعجا ره هننصصلعشو یدتسا ||
 مولع 4 هرمس یلاعت هللا سدق یهارف هاش دج حش ل یدشرا هک اکا ۱
 ردس رم كنيهارف ىلع هاش هللا هطساورپ و یدبا هتسارآ هدنطاب و یرهاظ |[

 هتسخ یدشربا هنا وتم نوچ ندنآ وب زمره یدتا ےج مرع هدنن ایح رخآ
 یداماهلاوفشک تبحاصرد هدنایربشو ید تافوهدرب لو! نامه نواوا

 بقا یدناراو تاب ارخ هدنآ هکر دشربا هرهشو هذن رقس مش هکر رد |

 نیس یدباراو یشادلوب یشگرب ندالع یدروا هص ءاکان یدشهروتوا
 تاغ مدروک نوتاخرب یداوا فشک کب یتالارخ لر هشوب یذتا یدروص ۱

 باوج نوت رایدرب و باوج ندمرس هلشغا اکبنآ ادنوادخ مدتا هلج |

 هیوئو قږذ وت هدتفو نامش نوناخ لوا زو هیلشغاب اکا نس ےک نیس زید ۱
 كهاش رج حس هرم یلاعت هللا سدق رع نیدلا ءاهب حش یدلوپ |

 مولعم یدیارد هکمد:شلاندرباک | ضب و رد دن عو ردیلعوا یشادن رفرق



 ی دنود ورکه هدار اب ویمروکم اع نیحهمی 7 نامهم زب نعرب هزب ی دتا

 ۳ عارصع درو مس هکیدوقوا ینارصهونیدنقوط هرانالوءیرظن نوج

 هدوازب زرهدا رود یلاع ( هجرت ) درک یی ناهجدرکامو هاخ ردراب
 | هدنراتص دسقدلوا هدنای> ظا 2 جو یدلوا تیشعهدنراترواو * راب

 هرکصا دتنافو كرلتاو یدلو رلتس ر و یدروتوا هرلنعب را هاکنا و یدلوا

 هللا سد لدچا مالسالاحرش ترضحویدروتک فد رشت هءاح تالو

 1 اسم لنا شم ماحو یدروتوا هنیعد را هدنراوج یس ر هرس یاعت

 قوب یداقتعاو صالخا ردقلوا هنسهسهک میهندنتقو
 ۱ تنا |هکیدبا

 هرس یاعت هللا سدقلدجا مالسالارهجشترضح کر دشءدلواویدیاراو ||

 هک هیات ولخ دج هحاوح قح ردراو تاقتا قوح هندالوا یدنک عیج

 || هکیسد رب نداره ءال ردراو یتاغتلا قوج یدبا ناشی رپ هدانز یرهاط |"
 | یدج مام هدنکولس ی رط كنيلاعت قحو یدبا روهشم هلعروودهز | "

 | نوئود هکیدتا اک! یدلیق بلط راهظا و یدلک هتتمذخ كنا یدیاراو |!

 یدلبا حالا هکر دقن ره نیسکرکقلوا لکت لهاو نیسکرک كغك هتاره |
 نویتاکاویدشر هنارهویدنود ورکه لجو “یر ما كنا نوچ ىدا هداف |
 | هکرد هاب وشهدمرطاخ ردا یماجانالوم یدشلوا هتجرراوحو یدلوا هتسخ |

 ردروس لوزن ردعلعتم هندلاو رعد وب هک هدنارس لوش هدندرجرخ كماح
 رومشم هلیغعرب كرابمو یدلا هن , رزوا یزد ن حب هکمدبا رب ۳ ۱

 : مست رلذا مدروفوا ینآ ن ویدرزاب 4 زو اوه E ۳ ندرلیسا ِ

 ۱ ) یطاو تعفش كلا و یدیارارولیق تل وفا ۱

 | رولوبیتداووشارنوکر ه ور ندنقولواو یدلوایمض یتداراو یبح |
 ابق تافوهدنحا یرلتبحو لوبتایح هنن رزوا یتیحراناهکر دلوا یراودیما |

 ایکس یتماو انیکسم حلا ےھللا * لوا رشح هدنس هرهز یرابخو

 ندناسارخهرکصندنسمرکب زوب رکس تنرعه# نیکاساا :رمزینیرشحاو |

 فتا تع رع هراز اع رکو افرس یاعت هللا اھ داز نين رش نيه رح

 1 یدتیک هنراوح لاتو هاڪ“ قح تجر ندناو یدراو ه رس هه نداو ِ

 هد لواو هدر بد رق ۵ رو ڭنيەفاشماما رد هد دفارذ یرقو 1

 د هرس یلاعت هللا سذق یهارف یلع هاش ## ردرومشمهلکعد دلار |ا
 ۱ یک ات هرق یسانآ ردن دنا دن مه ك هلودلا ا نذلا اا حق

IRSمو حق کا یکن ع رو دے رک  



 هک تیکحراو یرول قوج ۳ یدتا هجاو > یدروک ییهجاوخ

 هک.دروا هرعن هدرا هجاوخو یدلوا ناوركییع ردراو ماوقزپ زرع

 هجاوخ ن دنا یدلوا باغ ندنرطا كن هحاوخات یدنرکس تر کس ق وح لوغم

 هبانالوم هیلب وسزوس دالي هچاوخ هکن دوق رولو ان و رابدرک هتراب زانالومو

 هکندروس انالوم مرولیب 3 هد رپ نوکر قیر 5 مدا

 لوا هجاوخ هدنساننا توالت مدتبازاځا هن, ردههک حوانوک جوا ما

 | هجاوخ هاو ارخآ تبعات یدراح هن رزوا كناانالوم یدلش اینک داب
 | رایدلوا عراف نداعدو یدلوا مات نخ نوج یدطوسزوس جھ ندناک

 هلت جرو E ضع قلب لوا یلاعدو هاه“ ق ا عادو هن ر یر

 لیصح + هرس یاعقا هللا سدد یناتسروا ندلارخق انالوم ۶ یدلبا مفد

 هرکصت دمولع لیص هکیدنا وب هدنرطاخ نامزره یدشع | رهاط مولع

 سرادم هدنقورب هتسوک لاغتا هنکولس یل رط كاالاعتو هناهسقح

 ند هءااطماک او یدآلوغْسم هر هعلاطمهدناویداراو یهر دنر لر صم

 یسهیعاد لواسیدعیح مرسطن دنس هر ک وحش ارطاخ ذس بواک لالک

 ۱ تار د ندلغش وب هکک دربدعاد یدتاهنب ز ۳ یدلوازان «دنکوک زا
 0و هل رلب اک یتسهرج یدعراو هثسهرع و ردنو کو نوک لوا هدشوا

 1 ها سدق كه" ی ےش وی دیک بول وققیحآ هل وس هل راعاتم إ

 ا یدلوا لوغنمهک و اسو یدراو هنکو ا یدیانیعتم هداشراهدرصم هدنقولوا
 ۱ ۱ 9 ندا نوحو یدقیک ندنتبهک كنا ده دلوا هدنایحلواو

 2 ت رک هدنفواوا یدتا راشخا رفس هدننلط لمکمو لماک

 و ترهشماش هرس لاس هللا سدق ردن دندال وا یازغماما هکیس وط

 1 دلا ی

 تولو ۳ ,دّتساا یر هدا یدتیک هنا یرالعوا كهات قاتق عا |

 لد راش ورد كرمااا مار رلد دا یرالعوا كنياءعیا یدتا ره بس

 ھت ,AS هیعرو درعا نیسهروک یا رکارولوا شل وردرب و دیس هب رفهدربآ

 e a او اه جد شب ورد هل ول راهدا زو وهدا اا رخ مش ۶ یدتا ۱

 نوعا میهمرب ظفاح 23 " یدشرپا هدنا نوح یدراو ههدربا اطاتحا اما

 دنا ص| تو هوا رب ندنکیدلک كا ا 8 ى وکی ریغر



 مداد یدشعا تبصو چ هک راترابع نامه یدلک هع رطاخ صو كاب ۱

 بورتروپ ینیرلشاق كرابم لسو هيلع یلاعت هللا یلص تااسر ترضح

 ردشعد هلی وب ندنعضاوت تیاغلوا هوس هل وب نس هکرلیدتا اکب
 هداز مدلی وس دیش یتیاکح هرکص ندمکیدنو دردندنرب اک اكا م: لواو

 هدتفورب هکردشعد هنو یدتارخ یامد اکبو یدرتسوک كالد شوخ
 1 رلبدلوا سوأم ندنتارح قلخزنکا هک هلب وش ىیدشودابو ےظع هتالووب

 هه درا ندنس هب رفنانام یرارضح ییابام لع نیدلایضر انالوم نوکر |

 سا یدتاو یدتسیایب و یدنوفهدنسهرمشط كنه, رق بوروتک فد رشت |

 هدنرزوایرق هرس هللا سد ك دلاح دج حشو نیس هلک هلس هلع هک رد هل ول ۱

 عهد ییهیلب وب یاعو ناک قح هک داش نیسهدا نارق نخ هدلیشم|در رق

 هحاوخ هدنصرف لوا هک هلببس لوشاما مدرنسوک لاذتما هرم هیلبا

 || ندنرلب وذو ندنرلب وب كفح ترضح هک هرس سدقرک هراوهک نج رادع
 یدیا رروتوا هدنرزوا شاطر هدنس ویق یسهیرت كدلاخ دمعمیش یدیا |

 | .ن یدا عرشتم تناغیلیع نیدلایضر انالومو یدیارلب وس رزوس دنلب و

 نوح راهینساوربک یتسهیلبابو قلخ هک هلوا عقاو محارب هک ادابم مدلوارگفتم
 مدروصندنلاوح اكن هجاو خاک ایدلک هنج صع ر دش ربا بی رق هلیصا

 هکر ویاک جوقرب هکیدتناهاک ان یداشمروآوا هدنرزوا ساطلعقلا یدتا

 بوقلاق نداروا مزام هنفوط هلکنان عی کد ید رح یسهلک كنان

 || «دقاحوب رب یعیدذک اغمر و یدربک هدنا یداراو نهرکدرب هدرب نیشلوا |
 E 7 قدنوق هن دصق ترازو كدشرا هب وک ن وج یدشلرک ۱

 | كنەجاوخ یدبا یکاس كتالو لوا هکك ب یلعربما هکیدنکربخ رایداوا |
 هنمرک د یروتوا ندزرس هحاوخ رابدتا هیانالوم قلخ كر وک رویلک هتنرابز

 | یضغ هز کارل لوا دیمروک ینهحاوخ تولک كي لیعرکا ر دش مرک

 1 یدرک هنمرکد نوح رلددلوا هجوتم EF BF یراترضح انالوم هیلبا :

 | یدتشیا ییزاوآ كنانالوم هجاوخ نوج زرانوط یلب وب یتثوق هکیدرویب |
 ۱ هنغالوق كلانالومهجاوخو رلیدحوق برب یر و یدقبچندرب یکیدنارک |

 یدتااکب ضع ر رلددروط هل وش تدمرب ویدلعا اتالوعیدلب وس هثساوپ

 الو مد تا هل هرانالومی رکج راطتنا ںوروط ہد ود كنییعرتما

 > يع راو یدعیح ةر هحاوح ردرظدنم هرس كب ییعر مآ هکیدروس



 نا رعوا 2 e ددم

 نس ا 1 لوش | هر ۴ 9 | هکر زکد هل وغ یدتا هندتساو ۲

 1 راو ههدرا هک.دروس تالوم ردق وب مسن یرغهکع هدیا هر یدتا 0

 | هک ردنعد ظفاح ےس یدلبا هلیوا لوا دنا ج دیا ظفح ییآرق لغو ۰ :
 ۱ هد ر وب تان یدلوا رهاط ی هاد یکولس ی یا ر ُط کی نامی ناو

 ع ج هك ار وو ید لود هداشرا هقیلح ندلا ۳۳ :
 ۱ یا

 مدیک هدنف هکمدلوا ددرتم نودسبا قیدآ لر عرب هدتالو ر رهو یدا |

 هدناو تراک یلافر و لرم عیفر هدا زر هکمدزو ک هد هاو هکر

 لواوقاطراحر هدنوک وا كناو هرمکابو فیطل هداف راو هناخ تعاجرب

 قلقوح دنع ۱ لی هناحسعاج لواو اشنا هدرب رب هدن کحوا كفاطراح 1

Eنیدلا سم" تل و هوراشمر و وا قوح ر: ندرباکا جد هدق  

 هدنداتروا كنهناخ تعاج لواو شمروتزاهدنرانک تقاطراح لوا هفیلخ

 هسلارولک تسارحاتوب هنشابهک هسک ر هک رد انالومو ران موق هصا جات رب
 ۱ کرم ها یدلا نادا تولک سل ره ردهلاو> اکا نعم یدن ِ

 نالومهاک ان مد ردنا هراظف مدشمروط هدهشوک رب نو یدلک تسار هاب |

 ورلیا هکمدلید نبلک و رايا دنس لغوایدسا یدلبا رظد اکب یرلترضح ||
 هنکر ح یدشلصاهدنوکو ا كقاطراح لوا هک هدر لوا هکمدروک هاک ان مراو |

 كالعیا بول وطب ویدقیح صع رب ولسیهندند را كنهدرب لواویدلک و

 هع زودتک مدناب واندنتیهكنارب و دوس هلعط و توط یدت او یدتلبا هنناب ِ

 كن نوجمدنلغا مارحا هتهزالم زا یدلوا هنتمدخ لع جا هلاوح مدتنا

 مدرب و اکا لا تعب كدلک ےک هدوس طفاح یدتیا یدنقوط اکب یرظن |ا

 ۲۵ هل رنک

 | مدشرباهدادغب هدزاجرفسکر دذعدلوا هنیو مدلا نیقلت بوبلیا هبوت و ||
 لوزن هدنهافناخ هرسهلاسدق كننین ارفتسا نجرلا دبع ندلارون حش

 نح رادع ندلارو جش ییغوا كنيلعوا عل یسهربت كناهدنفولواومدلیا

 هداتفو عا دویدنا یسهقیلخ كن راوک رزبدجویدنا هددادخب مالسالا ےس

 كملسو هيلع ىلاعت هللالص هللا لوسر ترضح نوح هکیدلبا تبص و

 یمکلدشزابن مب هترضح لوا هلوا رم یسدش رشذضو ر تراب ز فرش

 نجرادبع یعاعرب رب ندنرلیصاع كتما هک هد ژترابع و و نیسهرپدش را

 مدروتک هنب رب طنارشومدش رباهنراب ز فرش نوج یدر دنوک اعدرب یدا دعب ||

 ( كعش )



 هس لب ص لیمکتو داشرا یرللاط نوع رواوا مولعم ندتابعا ر نالوا 1 ۱

 زا هدنع هبطاخم كنا هک هل وشو شاوآ 8 تبسهب یررب کیدا لکد ||

 ۱ هن داشرا كرلب اط بواک هدنا ی دادا هژاوجس هسوط تالو 3 1 یدشرا 3 1 ۱

 تو ادعا e E دا ندنآ تو هاشداپیدلوا لو

 ی رابعدسحو ید وب ¿ نیس ےہ ت داههش هد هر راع لو اویدلو | هر هوا هلس

 eT ها سدق یسوط دو ۳ نوش (یریو اب دحا لقت هس وط

 هلعاجر ا هل ادم موش :a 3ور ردندراد رح كهالا ك عج
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 (E ؛ وردیکبا ۵ هک وب ید ا ها هکر یدتمروت وا فعل را

LOY AL 

 هرشطندنواشو را قادوحب A اوا ففاو را دراو یود : 7

 لر هيلا دا رفو كرا هرعل دوج با هاو ات یدا نو مداخ نا ا

 ید سابلاو له یدآ و شل ورد ر یداریع هرشط ندولخ
 یدنرکس دح ردرا مداح یدارع هرتشط ید لوا هم درا كد و باب 0

 هر وش دو و یدلک هنلاح ورک هل هلیتسایسو هلت ر نسح كش |
 رها ظ قوچ تاداهقراوخو تمارک ندناو یدلاق بولغمو بوذ |
 ډک هرسیلاعت هلا سدق هاش قاتف لع جا ۴ ردرومشمەک هل وش ردشاوا |

 هلاک ت رھ هل تد رت نسح كڪشو ردندنرادد رح كهللادم < ج یدو

DESERET DSR AIST 

 راد دتیک ب ,ول اهل سا یهللا دع” هک وا وایدش | و هب س هکلب

 كسشراهنندامشتداعس هدرفسویزهکشهرویب حش یدیا هدرفسیلع يا |
 ندلاءاهب طاح ال رس,دنابصا ین لع خا هرم زر هرکصادزپ رد :

 هکر ارد ردندن دیر كنيلع یا ھچک هرس یلاسعت هللا سدق یدربا رع

 یساب رفقا یدشربا هرییع : نسنوج راد دلوا توک یرلهدلاو نکیا ك رک لوا

 نالا ىر ان الو قوا ربدردنوک کد ید نوا روا ر

 یذبا ندنرادی رع كنناتسمحرع هل ادبع ۱ شوک هرس هللا سدق یاامیلع 1

 هکدروص بوش را ههدرا یدیا یراد تبصعمالسلا هيلع لرضحو

 یدتلانالوم ردهدننابرلب زر د نعي (ت ناز رد شیب )رلیدتاردهدنقرگ اغوا

 هدناب ر نالوا هدنناب رای زرد, ینعد# دشاب ناب زرد دشابناب زرد شیب هکر ه#

 یدنیک ٹولآ هسوط ین انالوم رابدتیا باط سپ زکیدیا بلطینآ رولوا
 هکر یراترضح انالوموهیلبا ظفح یتا رفات یدارصا هاص ظفاحرپ و
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 یدیآ هن لر لکدروک وب سپ هکیدروب ادنوادخ قوب یدتا ۱
 | ندروص ميج نسو یا یروص یلاعفاو رانا تاکنافص كئس یدعا

 ی

 یو اس هم سو ۸ 0 مک 1 و فک

 یدنوطهددنسد ندنآ یاتعموب ویدتا اثهدزوسوب اک !یلاعت قحنیسه زم

 هک هرس لات هللاسدق یادمهلا دڅ ن باهشن ىلع دیس ربما

 روهُسم ۵ دل بء# طاب لها مواع ی 4 1و يدبا عهاح قطا ولع هلا رهاطمولع

 و هراء عا حرشو طلا را رسا : تاک ردراو ییاقنصم

 ۱ € " رلن وب و یریع كرلزول و یک هیطراف " هب رج "هدیص حرشو مکا

 قع طن اھا یدیایدی رم كنساقدزملا هللادبعن دو ندلاقرش

 یدتاو یدلبا هدنوک و ا تسود ىلع نکلا یت باطقالا نیب سسلابحاص

 دالب یاصفا هکردلوا نامرُف يدتاو یدلبا هجوت ید لوا ردن نامرف

 كنيلوزوبترد كيت و یدلیاربس ینوخسمعب ز تب ونجوا نیس ش هلوط یلاع
 : هدنسنلا ناسکسزوس د كن عه یال وب هدسلګر یتزود تردویدشربا هنگ

 ندناویدلواتوف هد رق كالو داوسورک هدینوکیمهالا كن هعطاذ

eچ هرسیاعت هللاسدق یناتسجرغ هللادبع جش  
 ناتسج رغو E ءالع نیا ن ر ج اد رلود ||

 هد د كحامنا لواو یدماراو حاغاولوا ر هر ىشط ندب وک لوا توحاقو : و e بواوا 7 ندنا ا ا :

 هدنسارایرلقارباب و یرلفادوب نوعیح دن رزوا كجان لوا یدداراوراکیرب

 كنهعشج لوا راشلیا لوزن دنا تعاججرب هدنراشورد هلومقافنا شفلرک |
 | یرالوب راشتکب ولآ هلی بور دنا ندجامنایناورا ڈر وک ینیسکع كنا هدنجتا

 | را لکا قتيلباق لاک هدش رطوب كلا هلتسارف رون شفکوط اکا یرظن

 | راشب ورد راشهزدنودینا ںوزدنوکپ هسیک هرکصندنراک دتنارقس راشب ورد
 تبئافح نوج رلشتا تمجا رح هتقو ناطلس تؤدا بارطضا هدانژ
 | كنا ترضح سپ ید هد اف چه یدیشاوآ رهاظهب هل حیش ثرضح
 || یدنبریا هیهیلاع تامام هلیاغاا یو كنه یدلوا لوغشم هنتیب رت
 مولعم یدیشلک هروهط ندعش تسااکا هک اقلاو ا لواو

 ( لکد ) ر ۹ ۴ 1
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 جرمی 2 دن ی ادا رس هر :

 مدرک ریلاط + هاو وغشم هداشرا ۳ نت دل ید و

 ِ رد وب یم جون هنو هاد تذل رد دج وشا KE نیل و ۱

 ورد هکر دلی شب ییرکیو مدمروک ۱
 3 ردمداخ یسادنرقو رد ءدنکا كرلخ»

۱ 1 HEEKRRRIIT ENE 

PA RDS e ANIN 1C ala rا9اف کن کک ری ی و  

 | نددظفل كنا هسوآ جه روراشاک یدرکوا ندنآ هکر لمداخ یربغو |
 ۱ نوسلواندب غو نوسلوا ندماعط هد ناک تار کر هکر دما

 | ردشمتشیا ندنلید كنآ هيك نکرههوا قلعتم هسفن ظح مک هتسارهو
 ۱ و نشر وک نک رولا اهسیک ا ازکر ھه وردک < رلع] وب > قوح هک هلر كنون و

 قلا هصعاا رد هتساا اود نانا دار چ و ردشملب وس هب هست و

 4 مب ومدلآ رععلیب ینآ مدتیک هیهیمک هدعب یدلاقهدنماع تم هع لوا كد هل

 هد ردد اعل قحو زرلبغ ی احو تعاجر دکمدروک هکیدنا لوا مدص

 رز هکر  هلبنامکس وراهروک هل وات ردراو نان زهرانآ رلرروط هدنرزوا كش

 یداروتک ی کش كتعاجلواو دیک هل هجو وب سد هلوا مقر یرادهب ٌشلواو

 | هيلع یاعتهللا یلص كسی ا لوس ۳ کا قدتااک كدش ریا هبهنبد«نوچ
 ۱ یلاعت هللا یلص هال ور هکنسکرک كالا ینا كنسیا مدب ر مب ت اسو

 هرج مزب قارا ندو تک لاق درک و مرلشوا نی و ر دشا! سو هيلع

 ےل جوایدن وقدمعلرپ ھن دعا ید اح یلتا یسودلعو نیسریلوا

 : هک هل وش مدتا هد دکمه لعر لده هج راو هر هکم هب نوک ره هکم دلبا نیک

 || تاکربلاوبا #یدلوب صالخند هطرو لوایدبیبخدنس ر رلشب ور در اس
 اأ ید رلنوب 4 هرس ىلا ەت هللا سدق ینانمسلا یسودلا ىلع نيدلا وت
 هکر لیدر وب مج ترمضح نوک رر دندن اه کار هیودل | ءالع نیدلان کرج

 : رولوایروص ىلج لوا هبلبا كاردا تروصر هدو لج كاا هکمادام ۱ 3 ۱

 كلعبقح لج یئآاما ردکر ک قعوط هزم ندنروصلوا یییاعتقحو |
 (هلاناینا ) هکیدنشبا ندحاغا مالسااو ةولصلا هیلعیسوم هک هلب وش كرک ||

 كعاداقنعا هلا ع ون وب هنیروص لب سیرولوارفاک هیدءدادخیزوسو

 لیبویاکبدکربدرویضیش یدیا رضاح یسود لع یا هدنوکل واو ردکرک |
 نوعنابث یداقتعالراشب ور دویداک شوخ تیا غب یسهعقاو كنيتسودیع
 یدلبا ىلج هدنئروض تادوجوم عیچتب ور لی وباکا لات ق > عەید
 هک ,دلبا حبس لا طفل لوش لوا هننهی زت كقح ندنروص كةح هرکصندنآ

0 ۱ ۳۰ 4 
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 مو ه.ب ععمس ۱ ۳

 هلواشوخ مدتنا هروک یزس هکر دا تساوخرد ردٌشاک دمو شعا |

 یدرب ومالسنواکردلوا هکمدل ب بوروک ندقاربا یا یدریک یورگا نوج ۰

 یروپمدتاو مدلیآ بلط ییداشن یدتیک هرشطو یدروئوا تعاسر و

 ندتعاجوب و نوساوا هل |مزب دنوب نوک جاقریردکر ک هک هلب وسهناوجندیکو ب

 هکیدزوک یدقیح هرشطمداخ نوج ردراو عسل هلا كنس مزب هکنوسلکزاو |
 هش هکمرلد ید اردن لاح هکندروصمداخرروط شود ورک هست لول :

 مداخ مالوا لوغشم هنتمدخ رلشد وردهدنوب هنب هیلبا لوبق یب هکنسهید |

 بولا ینا سا یردنوک هگدرا كنس نوګا مهعول قب جد اا یدتا ۰

 لوغشم هستمدخ ینآ یدتنا جش رلیذتک رارفاسم راسو یدرونکو رها |

 یدیالکد نکم كعا تمدخل کیندنآ ندیمدآ هکیدلبا تمدخرب مدلبا

 كل وکو یدروئوا هتواخ هصنو یدلوا لوغثم هرکذ هرکصادلی جوا |/
 یدبا شدهروآواهدهفصرب لواو كدا هدرفس نوکرب یدزتسوکز وباکا رالاح |
 کا ردراو اح ر هکعدروک یاخود هنلاس, كب آ مرظن ندرب ید روتوا |[
 لال اف یدلوا فشک اکا لاح ولتع*>و یو هدا زر و یدلوا لزا |

 تسع یآلاح لواو ییا شلوا بولغم لواو مدراوهرب یتهدلوابوملاق |
 یدتاءلب وسد روک هنو نیسهدلاح هل هکمدتا بورغاح هننرزوایدباشع | |

 یلاعربسب قلا یدتا هلیجوک هر وسیلاحو هلیوسثبع مدتنا یک درداق |

 هنس بڪر هدشب ورد لوا ندماقملوا هکمدروک نوجاما یدا ماقم |

 هدماق»لوا یراپدلبا فن یئآو زداکذ هنسنرب كکیدروکو ب مدتارولوارهاظ |
 هرکصا دناات یدقبک ندنفامذدیدمندمو یدلیارهاظهنسل رب هدنزودنک :

 دهاسعط هدنا هکر دماقهر لواو یدلوا مهلت دص لګ خد نک نر |[

 هدندوحو یدروک یی ودنک هدلاحلوا نوح رواوا عفر ندکلاس جاتحا

 تفصوب و ردتفصكفح كمهع یدتا هن زودنکو یدلوا رهاظ رورغرب |
 یکع و یدلشاب هغمزوا شاب یساوعد قلب رکن هدننطاب كناو ردلصاح اکب |
 تب رش هن رغ او مدقوص جای هن رغ او مدروا جاعااکا هک ردقنیدلیالرت |[

 مدا تفارق یدمک هعاشا ندنزاغو و امد ید هرشط یرکم دکود

 هتمدخ و یدک هنن رزو اكو لت قلاات یدمعا ج دا هلا قلش ود رکما

 زابنی ندننزودنک تعاسرب هکبدالوایتداعسرب كن او یدرنسوک مایق :

 نو یدیا رولوا كاله هدهطرو لوانامه یدیسالوا هلی وب رکاو یدلج |ا

 ( زوئوا )



  EETو6۱ دلش مدنا ۳ كتدح داش رولا ل ۱۰۰۱
 هد | هکنوسلما لوا دن زولوا یاوا نک د

 امارولواكرهداب ز یلاغحا رعت هګدلوا كرهداب ز هطساو واک دره ردربخ

 د دمو كربشور قد رطهلوا لرهداب ز میاشهرون ولکدنره رد هقرخ هک هدنوب

 یرصم ی عخایدشودییاکححالح روصمهدسام نوکر رولواكرهدانز ||

 یزو قوچ هدشاب كنآ حش ترضح ىذا راسفتسا ندنلاح كنآ |
 هنر ان ز ك ىدا مرک اح مب هک هدنقولوا رايدر وب هرکصتدک داد وس ۱

 تاجانم مدلوب هدیلاع ماقم هدنیلع تحوركنآ مدتا هبقا منوج مدراو |

 یدد ( ىلعالا کب رانا ) نوعرف هکر دنلاح هنوب ادنوادخ مدتبا بویلبا |

 رلیدتا نیساوعد قلادخ هل یسکاو یدید( قل اانا ) روصتلانیس> ۱

  1ردنک> هنوب «دنیهس یسور كنوعرفو هدنیاع یرون كنیسح ید ||
هغلنییدوخ نوعرف هک رلدتا ادن دمرمس ےب

 یی ودنک هد هلج و ویدشود 

 یوا یب ودنکو یدروک یز هج روصنمنینحو یدلیق کی زو یدروک
 یناکرالا دج نب دع نیدلامجت ےہ رواوا هنقرف هک هلبارظن یدلیق |
 دی زر تنداودل!ءالع نیدلا نکر عرش یخدرانوب 4 هرس یلاعت هللا سدق ۱

 لاعاردنقک نداید,دنوکس شع زوسد كتر ییا شهر اهناسکسیرع |

 كاسو هيلع ىلاعت ها ىلص هللا لوسر ردشهلوا نفد هدراصحرپ ندنب ارفسا |
 نار لب یا ردشءد لوا رد ( یظعالا داوسلاپ یکیلع ) هک هدش د>وب

  7یاتسه دج جا  Eنیعب را ردشمروب حر 4 هرس نفاد

 هکمدروک هدنیغااع هدنزوفط زوتوا كنيميرا هدنسههک هبنشعب دنا
 ندنانع كنيلاعت قح هک راوناوج جردن :هالرازآ رلبدشر ورا

 مدتاهمداخ مدلک هتداهش لاعنوح راشعا هلاوح اکبیاو راورظنرب اک

 لب ااضقهمری و تزاجا هکم ا رشا ناهار راهش ز ||
 نعد رانوجینوک هعج ن راب مدتنا رلتدشرپ | رگ الیه اوت ی : تعاسنامه ۰

 ۱ نوجچ مرو < یرلتآ اتروتک هر مردرولوا ب یرلنآ هردم ععاج هلو ماع

 ١ ےکر دقنرایدرپ و مال سرای داکر لدا وردرفاسلوا مدراو ورک ینوک هعج

 2 ۳ مدتا یدا قو هدن 2 ارث | مدا شزوک ن 1 1 مد ظفر

 1 یدتاو یداک مان لک هافناغو قدلیق زاع زدکر ک هساک ید دون اطر

 ٠ هدشناب یرلتخ ررکم ردلوغشم هتمدخ كرانو هک زب ندرلش و رد ول
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 لوا ردراشعد ارا ولید ۱ a 1 مدیآ

 ءایلوالا ددادب ) هک ردراشلبد یو ندزوسلوا رلناو ردراو یردعرن لزوس

 ) ةف رطلا ق ءايالا ةيادب ءااوالا ةناهدو ةعد رشا ف ءاشالا ةناهب |

 || تلکا مویلا ) هکیدلوا ما هدنراکرخآ كنن تعیرش لاکنوح هکارب ز |

 || لوا سد نمةصابمدق هتالو هیعاذخا هلبلاکیتعب رشاتیلوو ( م کد کل |

 | هکرکآ ارز رواوا ادا هب لوهلواراک یاهتم هدعدارش هیپ هک ها

 هدنرع رخآ هدهندموهدیا كولسهلا ماکحا نالوالزان هدهکم هکر
 راکنا رکا هکلب مش را هتالو نکره هیلوا تفتلم هماکحا نالوا لزا ||

 لوبقنمیارش عیج كنیبن هکر دلواتیالو*ادتنا سپ رولوارفاک هسیارذب
 ۱ هیلبا سیو ردقنره هکر داوا تق رطاما 0 0 اس بودا !

 ٠ لو لوا ردشلوا هنععج كنس E عون لوا هلو ایلاع یس سو ۱

 | كنيلو هدتالو ءاهتا نوح سیلوا هک ردلاحتو زالوا لصاح هنحور |
 || (ءادنالاةيادب ءایلوالا ةباهت ) هدتق رط هنعسج كن هلو تهباشمجور |

 ندکلسا ءاک هلادص مالسلا مهیلع انا هکر دشم روس هو رولوا
 | هللا لص نطصمو ردرلظوفح ندةعوط روخ یهاک ایلواو ردرلءوصعم

 | € كلدبع یاواجرفغاف مهالا رفغتنآ ) رد ورم نداسو هيلع یلامت
 رسم یودنک هد هک ردق وب هانک رتد ندنوب ج هدئنان 4 و ۱

 هدعورو ا چ هرس یاعا هللا س دق یرمهم لع جا ۷ دیا مرجو

 ۳ د م نوجاما یدا شاو ا عج قوج راد ره هدنناب و یدین 0

 ط نسر | یدتا راد دعتسم و ندنرلدب ره یدنا ۱

 0 5 را | هکمرب رود بوی او دش مز و ےھح تااظ دت نک هسلاقح ۱

 1 هکمردب با جد هدنداهشو مر رود بوروک هدهعقاو ید ےل اكولس |

 ہدنتمدخدش سو لابی ہدیک غ ردراو لیکهدش ر هدناسارخ |
 E E نا دتا نط هدرب :قلحو لمدا لواس نو ۲ چاقر 1

 ندا نکر دن نولک هلتفا خر ندنرلد ره هان هب هيض و هصعلا مدیلدا

 "| كراثآ هکیدروب جش یدلوا لخاد هنس هقلح یرادب رم كنهلودلا ءالع

 || هدناف هرلنآ كفلهطعاو هدقلاتررا كنسو ردندارا اکبدمپ نم یتدارا اک |

 ۱ هل هللا یلص كنافطصم هلا 2ا هکر دهل وش هد ےب a دو سعا جت ردا ٤

 و ق رط هاو را تام ریش ره هات ات ِ
TEES REE OG ELT REE E ٩5جد و MEF PTAA O RRR هه ترک FOLLY PDR FET 

 ( در



  N 1 7 Aشیر یی لا نا «۱

 نا 11 دز ۱

AA 0 ۳9نا  

 مر رد بودا فقو هیدیفوص نالوا هدرمس رطحر یالما قارانید كب
 هکرلیدو ردشاراد هلتمکح یعرا مو نیمزوب یلاعتقح هکر دشمرویهش و |
 هداف هکندنتراعکناسندهک رل يداه قاخ رک او هشد رباهدناف هقلخ و هاو ا رومعم |

 ۱ 7 رک ه ردلصاحباوت هنلکد هلیه>و فارسا .e نوح لخدو 1

 || ندتعوق لطعم ینیمزو ندکعا كرت یتراع کر ابدا هلس زکاو راهی اتراع |
 0 ره هلواعاض ییابساكناک را هیموق رکرهرولوالصاح هانک مت ||

 | هلوا نک قلوا لصاح هلغ نمطب كم لی ره ندنا هک هلوا یربرب | ۱
 | هلبس كناو هديا لصاح نحطبزوب زوفط هلالامهاو رصةنر کا | "

 | رولوا هبلاطم ندنارادقم لوا هلواخارباندنفلخ كقلخ نمطب ز ویلو

 || شوخیلوا لوغشم هنتراعكلاو هیابندهک هسلوا یلاحرب كەش ر را ۳

 | یندآ كآو هیلبانیمز تراعلرت ندکنلهاک هل وشرکاو ا ا تقو |
 1 با راکب حب ردلک د هثسل یریعندتعیات مدراطیش هر و3 دهزولر

 ۳ دن ره سگ کرک دلکد نکم ردشهروب هن وات وتدوا و رخآ ردقوب دیک 1

 | مشجینآو رتروا هدرپ رپ هن رزوا یر كنا یلاعت قحالاهشی زا هتالو ||
 | یسانعم ( یربغ مهف رعیالی ابق تحت ییایلوا ) راتوط ناهن ندش الخ |

 | هلواهدرپ ندهثس یربغو ندسایرکو ردیراتفص تیرشب زدبقوب و ردوب
 | لجقح ترضح هدیلو لوا هکردلوا یرلتفص تیرشب و رداکد هلبوا
 ۱ مهذ رعذال رز تسوک هدننروص تیع قبر ار3 ر هاط بیعر العو

 ال لوا هغ لوا روم ۳ عفاف دیر ربات هک ردلوا ی ناعم یرغ

 هک ر دش عد لوا هن و هسو ۲ لوارواوا شک هلبارون لوا یآسپ مالک لو

 || لوب هلاطب هکمریک هن راګاهکر دک رک ر درالوغشم هشيا هکرلشب ورد لوش

 || یودع ٭ تبب ۴ روق یلاندراکیراکردد معزوب راک د محرک را هیمرب و |
 || € هجرت ل دمتخف دامرایف عضون رج لاو * ةعد رس ديلا ىلا ديلبلا اإ

 | هنو #رانرهوج هدنالاخ رواوالک ۶# را وجهلوا لهاک یدنتردیادنک |
 یرابلق مات هدتقو یراکدب هلا زاد ھهج راشد ورد کر دکر ک هک ردشعد ۴

 || لفغ ىمخت نوح رد هتل ىم كلاعا بینا تک هلوارسطاح

 لالح همعارکاو هلو لصا وا تعجندنا هک ردلکد نکع راهحاص

 ۰ تعاجر نده راغمو یدمرت ےک ردشعدهن و ه-ساارولوا جد | 1

  ۱1رد  0 E e aا :



 رهاط یلاکكن دنک هک هیلشیا شياربان هشلاح هدانز هدنلاک تابثا كندنک ||

 ۱ o TT هرب ا N یر داش 0 ۳ 5

 | قوذ كا هلواش هک لد لهارب ییهقرخوب رخآ هلوا شلوا مقاو ریصقت

 ا یدناوف كنرابزو ردکر بب رق ند هفرخ ندو ردرمسلوا هدها_ شە 1

 0 هتدناحور كلتسو هیلع یلاعت هللا لص هللالوسر ندارول هک دنا رب ردقوح ۱

 یلاعت هللا ییصافطصع تدا ور هر اوه هنن دمرک اامار واود ا هيلا هجو

 A e ۰ و 3

 یلکبو هروک هللا یسح یک اپ هضور كرمضح لواو هشپ را هربلوا
۶ 1 

 ییعمودهدنناب هدهاشملهاردراویدسلانوک هلاک | كشف اه كل ها وا هحوتم

 هن رج كنم دنکو هننالاکكع>و هنن رایع یدنکر هجا یتب رازوکك قلخات
 لوح و هاه ح كندنکو هئادع كعح و مییط كن دنکو دننر دو كحو

 كعحو هنکیلهدن وین و ها رع كاف 9 ND كندنکو ےنلع

 هنن رات كنندنک و هتسانغ كقحو هن رف كنندنکو هنکلدنوادخ |

 هنن رزوا ساد دوا هس و هئساعت كفحو 2 9 كنيدنكو و هن راک كفحو ِ

 ۱ دن ره هکر دن ه ه>آ هنانعموب ینزوک كل راد رم ید ج

 نون هجوپ کوسن وا رونی 4 رهداز ندنا میت "دل وا

 زوکر روک ا E بنت دب مات هکر کح

 سب رجا ید زوکرب نوعا اک یذنک نامزره د. رم عد: لواو ه>آ
 تار هک ردک رک شد وردهدنعحیدنکر وشاح هک | عياض ننجز لنعش

 1 یتمر اوهموبیا لایت هنا روک یا سفن هنلاک یبدنک ات لولا هدشنک ِ

 زوکرب هکمروک نلاک یدنک هشابلبقر ه سفت هکنوساوا رداربخ هسرابا ۱

 ۱ او رد ول قلصاخ كون هکر ولوا روک ندکمروک ناک كفحو رحآ

 شیورد هکرارید ها راو یداقتعا بعع كرامد ر هکر دشمروبب
 هواح یدش رحر کھ لا۶ا قیح هکر راب هوا جاتحو ادک ۵ ردك ٤

 ندالاعت یاد یرللوق كن ییاعت یادخ هک بلوا نوعو ردشماع |حاتح

 راتوطع اقهدناکرب كرنا هلیارلتمعن هجن وب ییایندوب رخآر هوا جاتحم هبیربغ ||
 هاقناخلس ز ھه هرس سدد یدادغد ندلادح ج هکر دیلکد هل وش ر ۴

 زویشپ هکمادردنا باسحن و یدردماج رخ نوتلا لزق كیا هنسهرفس

 ( كه
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 ہدنادہھ ن تیز 1 7۳ هد ا ی زر رد ندلا

 یناویدلک هنکو اكلنا نوکر یديارد ا نيساوعد تدارااکاو یدرروئوا

 لوا ابالوم رداالح رد وط عاغوط ےب یوا یدتا توروکكدروا 1

 ك:اغوط كنس هل ردددنازوس رداکد هدک دروا زود یدټا اال وم نو روب 2

 تود هغتوط یدزواود نوک وا هر شب ع واط ك را یینق نود |ا £

 5 دک نود ید ك كنتسو ردزر کفن ال هو هکتک روتوک رد |

 كنا نسان ردشاک تو هکیترکس نوک ما e نیسهب را تو ۲

 هکر دن ره صأا ردلکد اور كچ یا اکب كدیلب هرواوهآ هدنر ز وا

 هلزاین نوچ هک هلوا کی روی هکیدید هراشب ورداما ید: ندشنا كنا یدلب وس
 ن ریش شا وردو هلک هروهط ا هدنناک رب یادنمزانكنا رد تھر وا

 ندابسک هل>ورو ردقود یار داهدنګا قارط كند وي نوح هکدتا لاوس |

 یغارط كننشکرپ ردقوت ںایح هدحاورا لاعو رد لوا قراقهندحورن دب

 هل وش ۳ هد افو دراو جاشحا هر هغمرأو دن زژوآیرف ی هنن ززوا

 هک و اوا ا لوأ نامه هسالوا هحوت دنحور كنواوارب هدماقمر ھ هک ردنلک د

 نوح هک ردلوا یر ردراوقوح هدف هکیدرو یخ هساراو A . رزوا زی

N: eرواو اهداز یهجوا ردیک هک ردقلوا ردیک هنئرابز ناز  

 د یمح هیلبا هدهاشمهلبا یسح یغاریطلواو هشد ربا هش رزوایربقنوحو
 هنرهیدیریو رواوب هدانز ییهدنافو رواواهحوتم یلکبو رولوا لوغشماکآ

 لب شخ هک هدندبزبامارذرباک | ناهجعیجو ردقو باج هحاوزا هکردق |
 داب الادباح ور هرکصفدرشح هک روش ندیكناو هلوا شا تیک ةلکنآ ٠

asi ۰قاعدو رظ كنا دعءضوملوا ردك رک هساوا  EEقوراندعضا  

 هرس ایت ا : هللا سد كد نج ت ت وار ۵ کنذلبا تیاکح سد رولو |

 دج هک هل لوش یدشرا قود ماع هدئنولخ كناو مدیا هدننولخ ۱

 هدنامدراو هن رزوا یغاربط كناو ماقیج هرشط یدشلوا هدنولخ لوا
 زب رعلا هرس یلاعت هللاسدق ةن زنترضح مش ییاضموب مدلوب قوذلوا

 قوب هسقوب كداب یعهلیس هطساو دنج قوذ لوا هکیدزویپ مدایوس

 دنج هدعضوموپ یدتبا مدلوپ هلیس هطساو دنج یتعی یلب مدتنا نب
 هلوالصاع قوذ ندنآ ےک اتقو هلوا شلوا نک اس تبون جاق هدنرع

 هدا زهدناقوذ هکر دشعا تبع هلکنا عاد رال هجر کندن لوش

 هک دن * 0
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۳ Es جت eT TEE 1 

 روش ندتفر وم جب هدتفولو او مدیا ه دن . وک ناغش جدخ بچ A درود

 نس هک رداکب اعل قح هک.هروروک هدتنیع یدیاراو مصرح ماع هدکلب و

 هکر دق و یترسحروشد ربا اکب وله ندنربترمسح كنيلارغماما هکتسبم لب ۱

 ه دقعر هدلد مدنود ند بع مل اع نوج یدلک هغرمضح مب ندا نیکو ]س

 ر لوم هعسلایدنکو م دلت :اهشسب یل شوم اخو مداوي

 ردراشق نداند هددادغب و رد هدنآ لاوش هدنزوقط زوئوا زویشلا

 هل سدق یکابا-.ل دج نب دجا ةلودلا ءالع نیدلانکر مراکلاوبا ج |
 شب نوا ردندن راکب نانعم هداصا + هرس اعد

 ۱: تالار دا نکیا هدنشا

 هدر ندنر اکنح ہلا ادعا كناطاس یدلوا هن . رزوا لغشهدتمدخ یناطاس

 هددادخب هدنس دب نا كشر ودتلا كتر ۾ :رکصادنا ئدشر ,ا هیذجاک |

 زوی كتر یهو ید شرا هنبحص كنيقرسکن دلا رون هدشاود ندزاج
 هرکضندنسمر گی زوم دب لنز عهو یدلوب ندا هداشرا هدنزومط ناسکس
 ریاسهکر اردو یدراقیح نیمب را قرف زود لسیلانوا هدنهاشناخ هیکاکس

: a نيب را زواوازوب جد E 

 : ۳ ME شلو ۱ هر قحتجر E E ۳ رب ۳8

 ناوحنوکرب یدلوآ نوفدم هدژسهربظح كياهولا درع ندلاداع نامز

 : ردبت اراکشیدرتسوک تالدنمزاین نویلبا اە رک قهر ریش هاشدای 1

 هع رطاخ یت .اکح لزوروت رها هدتلاعوباکب ید اش رولوا لال هک نر >

 مدیا نیک هنترادز سوط دمسع ی و یدیا هدناسارح هک هدتفولوا رم

 نمس هکمادامهکمرلید یدتیاو یدلک هحدرا هلباولنا یللاو یدتشدا یتا لواو

USIIHITIISو  

  her)ارت تب ۳

 نوکر یدشود تحاصم دلکنانوک هر و مالوا هل رسهلوا هدناسا رج

 ےک ر دیتا نشوط ید اید د یی م دروام دیک نب و یدروتک نشوطیکیا بولک
 دنع یلاعنهللایطر قداصرفهج ماما یدتبآ نو کنی دتا مز نوسروا هسرزوا
 بودیکر دکر ک كم هيد ردشوط مارح یربندرباکا نوج ردءارح هدٌلوف

 الوش ردعصزوا ن ی وهاوب یدتاو یدرونک وهار یدلک هن نوکر
 ندانالا حدد ندزع رانا مز هکمدبشغ : دار و مدردنوب مدنک لقوا

 ۲ لاج االوم ناھ وب مدار دسر السد السد ی مت رم لوا ندنرف

  êندا 111
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 | کردیم E كابرنو نزوب ر لوش ردیسغنق حش هکمدروط ||
 ۱ یٍلاق لا رلیدتا ردیم یهدنتسوا سرعوب دس3 ول رراعیح یراقو قلالخ

 ردهدنوب یناجو ردءدنا لاف یدلوا بلاق نوج یناجو یدلوا ناجنوچ |
 یم لوا یدتبا یسانا یدلبوس هدنوکوا كنسان یبهعقاو وب میکنوچ
 یدعا یدناماتا مرولب ی داو مرلکایدتانیسمرولب ندداونیسمراکا

 | كنالالییعحش سی ردهدللا كنا كاتقم كنسهکننسکر ک كنا بلط یا

 | یدلوناشنومان ندناو یدشا فشک یلاعرالس هصنو یدلوا رفاسم هدنلط ||

 | هدنقولواویدلیارمتنمقب رطوب ویدلک همزراوخ نیدلا جت هکک د هنامزوات
 | صخر نوکر یدا هدنهاقناخكن وسیدجارعهدناتسکرتالالییعحش |

 ندنادجاّمیش هکیدتشیا یدبا هدنولخالال لع حشو یدشاک ندمزراوخ |!

 || ردیمرللوغشم هنن رامدعو ردیمزاو شب ورد مه هدمزراوخ هکیدروص 1
 || رادقمر و رداوغشم هملخداشراو ردشکناوجر یدعیدسا صع لوا " 

 رداربک نی دلا ے 2 یدتا رش یدآ هکیدروص ردراشلو| عج هنا ك 1 قلخ ۱

 ۱ نیغاشوقرفسو یدقیحیوبارصصندنولخ یدّنشاایدآ ا و الال ىلع ےس نوچ

 a هدروس,مرءدنا رفسیدتاردشلو اهن هک دروب یوسیدجا میش یدناشوق

 هنتمدخ ك دلا مث جش س کد رداخ یدتبانوس شق مکان رص

 یدلک هدلا دع حب رکصندم هج ندناویدلوا لوک ولسو یدلک

 | هنشاب شب زوئو تقو ینیداوا لوغثمهکو لس ندلا تح ویدلواد و | 1

 || میش امایدیاهدا زندالال لج لبتردجوا ندلاد ج حش ویدا بی رق 8

 || هک اس زونهتفولواراناو یدشلوا لوغشم هاعبلطهدنعلناوجلو الل ىلع |

 ١ ندا ثم الال ىلع حش یدیا رار ذا لیص#و یدیا راشالوا لوغشم ۰

 لماک حش ترد ییرکی زوب هک ر اردو ید مرا هننبحک ناهسوک قوج |

 | جوانوا زوب ند هلج لوا هرکص ندنتافو'یدیاراو یسهقرخ ندلمکمو ۱
 | هللایصر كنتراضراوباو یدشعا نرفس ناتس دنهو یدلاقوا یسهقرخ |!

 | یدسلاندنا یتناما مالسلاوةالصلا هيلع كلوسرو ردشترا هتبعص هنع

 بح) هک ر دشعد بوروسب ےک یناهلودلاءالع ندلا کر حر 2 رک 6

 e هللا E هللا ا تحاص ۱ ا 2 یر هر و ی ۳



 هدنلصف یه کیا كنباب کاوادابعل داص مع باک یغابیغا | شاوا تعیجو
 | قارع فیعضو هکردراشزاب هلل وڈ یلاعت هللا هجر یرلترضح هیاد مت ۱

 ۱ زوتلا كبره هکک داک | مدرواواهدرمضح«اکو هدرفسهاگ هدنرهش ناسارخو

 یدلوایلوتسم هرادد لوا هللا مهلذخ رانات رافک لوذخحم رکشلهدنسیدب نوا

 ام رارقلامرجال) یدلوط لاع هلد الب بی رخو دابع لتقو داسفو هنتفو

 مکس هکندنادمه ره ریقفوب همس اضتقم ( نیلسرلا ننس نم قاطیال

 لب را هدنزکس نوازویتلا كترعه هلباززب زعو هلا راش ورد ضعب هل ریدیا
 رو هل دادو ل دعك ن هيقوجس لآ راد لوا هکمدلوا هجوتمهمور ندوب

 بات کو مدلبا رارق هدنابودیا لوزت هن رهش هپ رصیق ندنرارهش مورویدیا
 هدنرخآكروک ذم باتک هنن یمدلوا لوغشم هدنا هشب رب رحت كدابعلاداص مع ||

 هدیجر كرابم هام هدساویس هسورح هدنرکس یجرکب زوتلا كترکه رک رازاب |
 ےب یدلوا مامت هلقحدییآدوقیفوت ردنونکم هلبامولعیاقح هکباتکوب

 ن دیعس ن يلع وهو 4 هرس هللا سدد یو زعلا الا ىلع ندلا یر

 ےکح ردیسانا کنيلع مش هک دیعس حش ویو یونرغلا الاللا لیلطادبع |

 بوعهدوبا میش ردشاک هناسارخ بودنا محمرعردیلغوا یسع كنوبانس |!

 ندلا مجت ےش هک هدتق ولوا ردشع را هنتبهص كن ییادمهلا فسو

 ْ !یوکر هدر تاتسارف ر یدک یاده هدنلط تفح یرک
 قافنا یدنوق هب وک لوا یدبا رواوا هدنا ال ال لع ځش هکیدیا راو

  شلنوقنابدرتزپ كدهنایمآ دکیدروک هدفعقاو الال ىلع جش دیک لوا 0
 رلتدراو كوا كار رب راهد رعو شمروط هثشاب نادر ربو ||

 ا لوا و ىدا دنسورد كلاما بوش هغ رالا كرلتا صح“ لوا و |

 ۱ لواو یدر و ہلا لا و هم لوا یرانآ شم روط ید تب رفت هدارا

 || ید یا یدنک یتدالال یلع ےہ ید وقورجما ندناعمآ یرلذا صعت |

 | یا صح لوا رادر و هللا كط لوا لاو را دراج وراقوب ندناددرت

 ٠ ےن هکر درو ذم ل وش ہد دلا ین مش تارماقم یدتلا ور کا ندنامسآ 1

 || ولا هک هد ساعاومدراو هش ترضح بودرکس ید یدتاالال ىلع |

 و مدر و هلا لرعر یمولاات یدلنا تراثا 2 یار مر واکا

 هشرع نوجیدردشربا هشرعانیدراقبحیراتوب یرمیکهاویدنوط ینلا كلا

 SEE 1 سرخ هکهدروک ین رو OS مد ۱ و
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1 
 ر ۳ 4 ل

 ۳9 1 ریل ایی دی یاد اد هجا
 لپ # ناهح تسا راک تاو ناهنتسوا( یعا رر ) لد یا یا 1
 *  ناهن هداراکشادح همه تسوا لب # نافرع لها دوهشدوت سکع |
 «نامج هراکشآیدلوا ناهنقح ( هجرت ) نادممیهییربغ ی لها رک 1

 كی زو رردر#ناهذو راکشآ وب ردلوا هکلب#نایعلهایدروک هنسکعكيا |

 نادخامهن هک یکب * ینادشکیکبنآ هنیلو تسنکی(یعاب ر)ناک اکا ھا
 * یتناهر لئالدزا شناد ٭یتاھر رکا دوخ دوبق زاردوخ »یاشار کم |

 كلب»*ینآ نیسردارکف هکلک در لوش# ی اثردقوباک | هدنامجهک ردرب (هجرت) ۱ ۱

 زاذتعاو مد رک دب یعاب ر# یناهرب لئالدینآ مر دلم *یافن دو وا كسرلب د ا 19

 یوعدودوحو یوعد# هاب یوعد هس ردع ن رد تسه نوح#*هانک زود

 | یارتدبیدلوا ندسهانکم رذع(هجرت )هلال دوقلو لوح ال#لعفو تردق |
 ۱ *لعف وتردقیدوعود وحو یوعد#هاررا وعد دهن یدل وب همرذع ےک او ۳"

 "  زوتوا زوبرکس كنرعه یتافو كنانولاوناهجاوخو (هللبالا ةوقالو لوح ال) |
 ۱ هللا سدق دیاد کب فورملا یزار نیدلا جن شر یدلوا عقاو هدنشب
 ۱ جت ید رت ا كناربک ندلا ۳ یخدرانوب ( هرس یلاعت

 ۱ 9 2 رستو لدابااداص ۳ اب اهلاوح هن دا دم

 ناخ مکنجردراویئوقونردق مامت هدشاقدحرشوهدشاقح فشک كاو

 هبا یونقندلار دص شو ردشتنک همور بوقیچ ندزراوخهدنسهعقاو |

 هدتهور هک زار دیدشود تاق رلع قاشا هرادا هل ایمورنیدلا لالح انالومو ۱

 یکیارلهدتنا سال تماما ندرلنایدش رایزام ماشح | لب دلو اعجهدسلگرب 2

 الوم رل يدا ماق یزاغ نوح ید وق و (نورف اکل ااه ياا لة )روس هل هدنهک ر
 رک ردوب رهاطیدت اندلز و هقیطل دن دلار دص مه یور نی دلا لالج

 | ردەدندردىللا زو تلا كركه ىرلتانو یدوقوا| نو مزب نب رر ونو اكاز ىس
 ۳ رشط ن دنرمق كدیئح میش و تنیطعس یر هدنسهب رتوش كدادغب

 ردن دنالوةنم کلا ایرو واعا یلاعتهللاورد ربق كڼآ هک رار د ردراوهرعقمرب

 *درادییانشآ زوسو هب رکاب * درادییادج عاد نعوج هج ۶ عاب ر)

 ( هجرت ) د اد راد یرسسهتشر ناک + نم هتشر رسک 4 2۳ هتشررس
 مد ره تود ساب ن را ٭ یغاد راو ید كع هحر 5 یک مرفب ۱

 E ثور ا 2 اها یس هتشررمس # ۳" و دو ۱
 میس سس سس

 3۳ص LN ها رد هر رم EKE رب )9 و 0
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 ۳1 رک 1 ۳

 ا ۱ یشادنرف یو هیههدبآ تم رح ساتم هک دب اش رد و ۳ نالغوا و

 ا هلوا راددصت یدلوایدا اا رددومو ردک رک ریزتاغب انالوم دنعشناد
 ۲ .نارنزآ الوم TT روز ود بولک هتمذت نا هلیس لوح لس اما
 هدنیهگ لزا رابلاط قوجویدلوا شم ینالاک تبصو یدلوب تارت ماع

 هکر داربک نیدلاءاهب ع” ید ركراناو رلردشر اه ا ےب مو رل یدل وب رلتیبوت

 ہلا وح اکا ر د د یدآ هک ان الوم دننشناد یشادنرق یدنک انالوم دجا

 هانالوم شاد یا وا لبغوا ك دنک ید نداءاهب حشو ردشلیا |

 ییاستنا كن راترمه>یمز راوح ءافولا وبا هح اوخ هکنامهو ردشتا هلاوح

 ردشعد هدا ب یسهلسلس كنم اشم یدنک هک هلن وش رد هح وفا ونا

 فن رد دعآ نس> یلیعزا سی چ رات دجا زار یخ ضد دیسر (تب)

 تسا لع ول و۴ دیدحو یرس سد فورعءهو ۳ اطو تی 3 رارسسا

 | سپو مسالا وب همه نبا بیتع # رابخارس یب رغم رڪ د
 6 ازآ سد # راعو یدرو رهس سپو دجا ماما # حاس زا

 0 رار ا ف رابخا هود دو هک # ندلا مج 2 روک دم

 | رابکرتق حوتفلاوت سیو د رکد # نید وٽلم ۳ دجاو لاک

 نواب | هجاوخ هرس یلعت هللا سدق یزراوش ءان ولا وبا هج اوخ
 اندي اص را ہل درحا ومو قاو ذا ناعک او لدیحوت باب را كن رار صح

 ا اعا ر اے وص> 9 نا راعشاو نادیلیاشر ےکتن رد راو یی ریش ماع :

 | یدثلوا دا را یعایر ج اقرب نوجا ابنا كن اوعد وب رد رهاظ عمو
 3( # ع ارح وز جاع چر کوت فصورد # عاج ناح تاي ہد یوت دکنایا (یایر)

 یا( هجرت )۴# مادیم یول نم لعع یاباد % منم یول نه ea یاب

 نکل * ن“ 1 اب رھ فالح ہک هج رک * نس س سس عاج نا لاح تایح هکلوا

 (یایر) نس نس عاد هتکنولثعو لدرون #3 نسنیسمحضج ءایض مزروک |
 راد # مد وعسم عل اط لیلد تشا# مد ولات ما هد وبا دج وت زا نم

 ۱ یک د ندنس (هجر)مدوحوم رکا کا مرهاط روئزو # عودعمزا مدد انو تاذ

 ۳ EL رود وردمیا همه

 دما قح تاروهط صعبنوج (یاب ر )روع مو ذعم هلکدوطبرا رسا شوخ
 ۱ ۶# ذنن اکو و لا یا لطابرگنم سد *لطا

 || اک اراکنا*لیب زدن دقح رو مظ ےھ ید لطاب(هجرت) لفاغ قیا ا قی٥ ز دشاب

 ( لّمج ) ۱



 ندهسیلقع مولع فّناطا بوربک دنسهناخ باتک یذتبا تع نڪ هثتیصع ||
 ههكر هیلبا سنا هاکنا هد رفس هکیدلبا بانا هعوجخر ندهیلقنو

 ۱ لک ید قار د -تشب كليك یب هکیدربداکا جش هکیدروک هدباوخ
 ور مساج ندا هند ےب ا هّتسد هکیدلبا هشد دنا یدنا وا نوچ

 صج و ا ول نیم ھی د هک یک کیا ییعلهدیهلا کد دیدم ید
 و لوا یدستا ردن هتشب جش یا هکیدروص ندّعش 1

 هش ترضح نوج ید هنوهج ییا یدناب وا هن نوچ نیس ررد نودا عج

 یدیازالوا هدنافاکس جھ درس هقا ییدعومحرک | er یدشرا

 بعل نامزلا نيع مه رکص دق دلوا ماع نعد راو یدردیک هق رخاکا س

 یسل رب ندا داس ن وزد ىدا رولوا هدن وز و ندلا لات چ ا

 شەروتک تدارا ما هنحشدک هنهاشداپ ز ارش ندنعشیدسا تع رع هزارش

 هدعاک لوایدلا بلطدغاک هراپ ر شىدتباساقلا ا شراقسرب یدا

 دهاشداب و یدلک هزارش دیسلوانوج یدرب واکاو یدزا هند زارو لسع
 ماجردهدماجو ردناتجزیترف كهاشداب رلددتنا یدسا یدصا هی اف الم

 ن دورا هدنردص كماج هاشداب یدروک توراو هنسوق

 نیسرولک ندنق یدتا هاشداب یدر و مالس توراو ربا روضحب میظع ۱

 یدرب و ونص یدغ اک یدروص یلاوحا نيش ندنا ندن ورو یدتیا

 هلتمارکو هلتسارفرون جش یدتبا سلزا نا زارو لسع دنا هکیدروک بوچآ
 لاخایف بوجاراید روتک هلا زارو لسع یدروب شدزاب یرجالعمزب
 هلا سدد یدنجلاک ابا ۶ یدلبا تدامر قوح هذیس لواو یدلوب افش
 ك:یرک ن زیدلا مي ج یراترضح یدنج لاک انا نوج + ب9

 یدرب واکا 3 1 تر اس ملاک ول د نیک

 دجاوا ردراو ییغوارب كيت ھم دلا س ار الوم E رترادیدتیاو ۱

 لاک ایب نوچهعا غی رد ندنا یتیب رتو ردشربااک ایز هقرخ مزب رو دانالوم
 || زونهخذدانالوم دجاویدیارران وانو واراتجالعوا لولب ریدر هدنج
 یدنارازوکن رلناتفق كرلناو ید ارمان واامایدیاهدنحاكرانا یدیاقجتالغو |

 یدش !هرکصن دنایذرپ ومالسویدلیالایقتسا بول اتیدروک لاک اا نوچ اک _

 یدتا نقم رل داک دیس ا كنتفمو یدصاهت ریا یرل رضحایاب

 لر
Sik:نت  aEلات  Lo5 5 ید  eM:ین  

 < ۲ # فا
4 AD: 

۲ SF 
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 ۳ CREDO PERVER ETو بک ۳:۳ ۱۳4

 8 ۱ نل ,e ا یدروک < نیما فست ید هرشط 2 مش

 | دروشود هتجز هلتضا روب یکیدنک نوه زکلوا لوغنم نکیروضحو |
 ۲ هنروضحوتذل یدنک یثکره هکر کیدروی "رس یدشا نیدلافیس حر |

 | هدنس داتا ليش ترص e تداوراک ن دنا ج هکر هل وا لوغشم

 دکب اک ر كنسرلن E اکنوشلوا تراشبهکیدرویب "مدروط تمرح

iندنهندشودو یدک هن دلا ی رس یش یر ندّدط الس کا هدر  

 || رهرویب هر مدق میش هکمرلب ساغلا مر رود دیارذنتآر ار هکیدشاتساوخرد

 || هاقناخیدابالویق ینساعلا جش مردن هنآ یش ترضح هل مولا یدنک ات

 | كل شکرس تآ یدردش ینعش بوت وط ییسکنزواءاش داپیدقیج هنس وق

 ههباکر كعشءاشداب یرادقم مدآ یللا یدلایانع ندنلا كش نودا

 هکر : زهکر دراو تمکح > مدنکلشک کا ویدا هاش داب خش اید 5

 [ راهش هکیدرب و تراشبهز لری اهدنتم دخ كناربک ندلا مج حش مالس الا جش

 تایعابرو و یدلوا قدصم یب زوس كش وب یدم“ راد رکس هیکب ؛اکركنس |[
 ۱ د د وا زا ساب لانع بش ره(یعاب ر)ردن دن هیس دق ناک كش

 E ناک د رز «ا#باسحزور منصیادیارب هک دشا در وکناتسآ ٤

 هک لوا باس>زوران# كى و ا ہا ملبارو د*كي و ؟ نام سار وح شره (هج رت

 # موش هناکس قشعزوک دنحره (یانر) كي وک ناکس یسا رب موا# هاش ۱
 | نازآدرکرب* درذکرب نع یر یرپ هاکان # موش هزاتحهو انشا تیفاماب ||

 | مدمه هلتیفاع # عناكب ندفشعمکنچقر ه(هجر) موش هناوود ثیدح

 ٭ عهناوددیراشیاوب ودار ٭ ناهک ان نیر ,لوا مسروک هب * ع هراعحه |

 رکی ,ع یارایدتا یدلوا مطاح هنسهزانج كشب وزدر نوکر پ
 هلج دن قم رک. ( یع یعایر ابر )یدروبییعاب روببولک هنیکو ا یزوب كم

 0 رک تقوا هک فک e ےش د درک هک تسدیماوت فطا ٭ سد رک ناهح

 مدتنآ ¢9 هجر  مسه نوا هک هاو ن زارزجاع ۴# مرک شاسد

 هکک دی د نس س شد هاکطفل ح هوا قغوط # نبنمرجناهج هلج هسا

 به وپ * ندنوبرتدبیهو نڪ ا ۳ بد قجو ۳ زجاع م

 كبش رک 9 یدیا لضافو دنعتلاد هدایز ردندنیس افلخ کاری

 : ( دان ) ۲



 زود ناب هلو اد bez E EEE ره «یرزو |

 لیبجزو روک ین * ناوضر هن مدنا تشهب هوتی ( یابر) یراب نس
 ھ

EERE 
 هم خرودوت فطلا# ناوضر راد تسحزود ول ۱ رهان # ناومح ا ۳ :

 رٹ وک هن # ناوضر هنو مّتسیا تشهب هن رسنس ( هجرت ) ناح رو حور "
 مه کف چ ناوضر راد ردهح هلک ره %3 ناویح فاو لبڪزو

4 

 | تناویلقتنا ( رعش) ردندلسشلواخد رعشوب و #ناح رو حور هلج |
 | كبح نم باق ىف سبل ۶# بیبط تنا بولقلا مقساو # بيبح هذ ۱

 كرو #یافشو ییحصو رفا تنا + بیظتسل فلاح ارگ رغ اتدص || 0
 : u 9 ۰ نع #* فطا ف تر ام اڏاو # ظن تایطاو تولا |

 : ( دی ر) مت نوش شو دخاس#یربعصو یتس#*و ی رس كل # بیغتال
 ندک رک ذ كنس# مدبط نیسنس ےھ هن درد لد دی ملبح هرگا لد هنیساید

 نوچالوط مهد دو لد# حدبطهرحما تایحو توم ید # نیسسهلج تو |
 || رددهاشودجاس نوڪکنس × میم مسج یعلطم ناجرواوا *كفطا رون

 3 لسجواشقلا e لنعش ترضحو# ملیح مرسسو دعهعو رع ىا ۰

 یرربقوردشفیک نداد هدننوک ع ادیعهدنسللازو تلا كتر ورد نل وا |
 < هحور یلاع هللا سدق یز زرخاب ن دلا فیس خش و رد هد دارآ رج
 هرکصادنرلک دتا مولع لیمو لیصح دن دنسافاخ ای رک نداری جش

 تیک دی وق هتولخ یرلناهدلئاواردران لو تب رتبولک هنتمدخ كش

 بوقاق یتسوبق كولخ هل غامر كرابمو یدلک هنسوبقیتولخ كا هدننرعپ زا
 *تسراوزاس غا رم قشاع منم ۶ تب ۴# نیدلا فیس یا هکرایدرغاح

  نسوج#وخو عودرداکبقشاع ےب هجرت تسراک هج عبارت قوشعوت |
 ندنولخبوشیاب هنلا كلآ هدعب قرح رسشطروط# وغ هن هک اسنیسفوشعم

 نوچ نیدلا جت جی هدنقورپ یدلما هناوز هنق رط اراخ و یدراقج رشط ۱

 3 ترە وم دچک ت يعج ین فافزیدرلشمروت کک ۵ زاجرب نداطح

 ۳ BF E رک لس سوک لاغتشا هعورشم نذار هک وب یدتا هناا
 ۱ رک هلبا مات یزکه هک هلغلتحارو تا رفور کیدیا تتفاونودیا 3 ر ییضان ر

 هلاوص ورا مع هوا ندا فیم جش یدید نوب جش ترسعجنوح 1 رک

 ا تقو نوچ یدروط هدٌسوبق ینولخ كنه و "یدلیا واوط ۱ ۰ پ
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 هتننبهكنآ هرم یلاصت هللا سدق فوق :نیدلاودص جش رولیق هداف |
 ردد راقاسیم نعل يډ ہیاوم یدیازبد هکمدتشدا آب هکر بد ار دشعسو ۱

 9 ی عن" م مش یزو وب 8 ,N 0 کیر تسلاو)

 هدنح ریش A سوت یدنطا 0 as ردهداز تانج ٠

 هجوتیدا هدنآ یل زم هک هر هفص لوش هدنساننا عاغس دلار دص حش یدا

 یشیزوک هرکصندناو یدروط دن رزوا قابا تدمرب هلبدا ماتو یدلیا ۱

 چ

 ۱ یدراو کوا ك 1 ندلاردص نوح ندلا ردصاب دکیدرغاح تومو

 هہاع یاع هللا لص ت لاسر نرمطح یدشاو یدحا ۷۹ . زوب كنآ نب اوت 5

 چ كررمّطح ذات , زوک لوش هکمدلید ید اعصاب هدهعص لوا لسو

 هکردشعد لوا م با 2 هکبزو و ك :س لوا ردش لوا یرشم هل سە رد ھا رم

 چوا نوا یدلوا ال نداقو یدلوا مداو حورع هجور مب هدنفورب

 هدنشا نوکحوا نواود بلاقو یدلک هبلاق ٠ رک صن دلا مدل هل وش نوک |

 بلاق یدلک هملاق نوح حور یدزع E ج یدا شود یک ہد رم 1

 1 هدنا اهم یخ نا ك جا هکددالوا یربخ یدلاق !

 كناو ردشتسود وخ كبلات كنس هک ردنوکح وا نوا رلیدستا راينا

 ۱ ةحاراپ(یعابر)یعابر یب رعوب ردندنراعشا یکیدتنا جردهدب وه باتک

 | رب تيجان * یرصهسلا تقو كب یبق ظقیتسا * یرصبرونو یت |
 ۱ | ناح تحارابا ( هجرت ) یرظدیف یلتئاو كيفانا یا # یرقان یرطاخ

 .ماسهلا هلهجووب * ره" نيچ نسو وا کوک بوجآ * مصب رولو ||
 ۱ لا جد یراق تابعا رولو # رظذ ندنناکس عمدنس نیک # اکب كدلیق ر :

 ضراعزا یو نعوم * ین مراکن فازرا یوشر ۱5 (یایز)رسیلید

 اس تا مراقتقاو راب تژرعات * رکنم ناعا ردور وايم رثک رد * ی نمرات

 ۱ مرآ ا كرد ناعا + لکروک مراکن فازا اا 1

 1 لکروک مراعضاوراب تزرعلک * هناعا تیارظنهن شلود هرفک هن * لکروک 8

 تسدت یرظا نی ( یار )و
 مد شوخوت یور یب * یراک ردا ر

۱ 

 ۱ مدیدوت یور ناهنو ادیپ #یراب اببزوت نوج یاضر عاب رد * یرادراک

 کریس مردن رسنس# یراونا كم بی زیک ردک وا رابیا ( هجرت) یاب
A) +یک اس  



 کک 40 9

 ا راس لالا دصن روا تسار ناف یو اوا كعد یدصاب |

 ر اشف یچدهدم ورو ردتاث یلوزت همور راد كب اكا ق د ن ھوا ۱

EUنذم وصعم هکم دل و رفط ند زب عرب رتآ ردشل وا لصات  

 هکر دوب دارم ابلاخ ید زول وا دار ایاوا رادشید نوشت وات دا ص

 اینا ود وو یر یعیدصاب یمدق كنابنا هس اند ضرغندنع زعهمور رکا |

 || لالا ةقيقح لعا هللا هلوا كيد ردلکد بسانم كف" هر ینیدعای یدق |
 || اال وم زدنا هرس یلاعت هللا سدق هلودلا ءالع نیدلا نکر حس لاقلاو |

 ردقوخ یسروهشم فی اصت هدمولع كناو یدیایشکز ی رعندلالاج |
 | و كناو ردلکد هداز ردراو هطساو یکیا هدنسانزوا یلارغ ماما هلکناو |

 || یدلا دح ج نوح رالباد هنتحک یسەعقاو كنب دلا دع حش تب هر ا

 | راب دا دیهش هدنستلا نوا ز وین روید دی زوینلا كتر | ۳

 0 ونک كت رعهو یدلبا لقن هزولاسن ینا یدا ندرواسن كلا یوئاخ

 || هلا سدق یب وج نیدلادعس حش ۶ ردراش# | لقن هننآرفساهدنحوازوتوا ||

 | ردهیوج دجخن نسطاییا نی رکبیبانی د ولا نی دخ یداهعهرمس یلاعت |
 ییفایلا ج رات فو )هرس یلاعت هلا سدد ردن دن اصصا کناربک نیدلا میت حش

 ۱ یاس نکس مالک و نودب مو باعشعا هلو هضاب رو لاوحا بحاص ناک |ا
 1 تا اب و هدير هاط مولع (لا:ه ییوتف ناسا ر > لا محر م نوا :

 یک حاورالا لج سو یکب وک ف شک باک ر دراو یت اقص م نوچ وو هناکب ||
 لاکشاو ماقراو تالک لکشمو رازوس زومر هدننافنصم و یریغ كرلت و ال "

 نامه و ردقوج رد جاع هدنلح و فک گزا رکفو لعع کیف ۹

 || كنا هیلوا عتق هلبا فشک ر ون یزوک تربصپ هکم ادام هکرد هل .وش |ا
 |, یتصانم لاقو هناصس ینرشب ) هکردشعد لوا زدرذعتم یاودا || 9

 هعطل هيف تح ردنا یل رعلو یرک ذ دامتعالاو لوبعلا نسخ كمالک ۱ ۹

 نمروط ف بصالا لتا دف لالا ق هیلع سالا ناو ةفرعملاو علا

 كنس هکویک ره یدتا بور و تراشااکب یاعلو هزاه-قح نعد ( هراوطا : 9

 | افا هدمشی رعتو هدعرک ذ منبلبا داقتعا د هلبا لوبقنس> یکم الكا 1
 | لوادک هل وشرک ایتقیقح كف رعمو ع هدنآ یداوا جردنم سپ یدلباپ |
 : كمال کص لوا هنن سد روزا اوا عقاو سالار هدلاح هثنززوا كم دا |

 1 نوا دوس در نیز و تخت را To ندنراوطا ۷ ۱ ۳ 7



۲ 

o,كا بوک ۸۶  

 هللا لضا لحر ) هکندروس هدنعح اپنا نیس ر د نعل ) اس نا قق

 دن یدر و تلالص ھت دزوا اعاکا یاعت هلاک ر دکر لوا ینعد (اعییع ۲

 لوا نعل هیعتم نموهیدشا( لوتعلا ندلاباهشقحیلوعتام) مدشا |

 و ۳ کد ۰

 a Oe ین لوس | هثر ۳۷ وا

 لصاو دن دوصم هکر دیشکر لوا ی ) هدوصعم ىلا لصاو لحر وه) 

 قند رص نعوه) هکندروب (نیمرطاماماقحیلوعام) مدتا هش یدلوا

 نسطاییا قحو لوقت ام) مدت اهن ردند رلتدبا مدراب ھعید حب لوا ید

 قو ةرناع همك او ناع ناعالاقدصیوقو تاقانا هکدروب ( یرعشالا

 ردکجرک مزوس ےب کو لاح مدید ی
 یی رود نع تکح ید ردنعناعا

 | یدتااکب یدنا م هدا ےن ر هک هسک كوش چ ناعا هدرلنآ

 || مدا هدعب هدب اک هلا تساوخ رداد 1 نیسان یرالاّوس و

  یعععاویولاخ و ملال د تر و کو ااعدرب کی هللا لو 1

 قیفوت 7 6 ترا یت ي 5 تا ا لاک و تاعاطلا ىلا ب: ہح و دوعاال ت ۳۹

 | ما تدوعیخدر مک ان هله ص ند صاد ید و Cl ول ےک ارو هب ولو

 | هکیدروصندنبهر کصا دنا لب 98 ور کم یرلهان SL “ءاط کر جد

 | همور ی ) موصعلا هلخداممورلا) هکد رو کور هدست | نتسردیک دو :

 و نر نا مدنیوا ر f ٠ 1 ا 1

 دوی ۳۹ یدروصوید نیس یاو 9 درب زا

 مدلوا تحس ی ( موصعلا هلخدام موزا ) یبسا لب مدسا نرو |
 یعد)یدت کی دنا هل سقف ناب یدک نودر Ch مدتامدشیاب هنمادو

 اج 5 ۸ مدنودیرک و م دک لذکنا یی اووق قب وة نب نعل( < |

 ہبامعم ك هربع۵ود شعهعا 3

۳ 

 , یه 2ور یدتتا هور مدا نیسرد2 ہدند یدتا نددادعد مدتانیسرو ۳ داور 2ا هومن نیتسر دکمه دید | ٩ مدتسا ن 5

٣ 

rea w 

 تو سس ترسم ت ۳ 0

 ۱ ضرعت چ هنج ( E هلخ دام مورا ) هحور نام هللا سد ۲

 ۱ 5 E هم ورا رب ز ی لکشم ی ی

 1 ۱ راددبد مالساا كيلع مدار و مالبس بوراو راب | ۳و هلع لاعد هللا لص ۱

 || لوفتامهللالوسران) هکمدروص مدزوتوانوج رایدو وربهد هقلحلوااکب و |



1 
 ےھاوخ اإ هرطاخوراک ۲ ندروا هک دس هقرغا 3 ندروش# | :

 || رخآ هر رد 1 ( هجرت )ریو کرک اوتر ئور مک خرساب (ندرک

 دلو وب ییا قشع رد رط و مب زهوک اهاوا قرغ صاح * متتوب
 هنسدخ كنار کک ندلا ا ا مزوباب # سپ

 یدآ)رید قدر کس ینزاکا ندنس هب رف دانا حر کسب سا یدرا شیوردرپ

 و ول و سا اورد لوا هکیدا" هد هر لو شات ىدا شا اتمیلامو

 لوا نت ندا, لګ شو یدنلاص هغاشا ند وا لهش یراساو

 ٤ جو ید س ےک نا رکو دلو Os یدب .ا رروآ ج تۈز لا 1 3

 یدتا یدلوا عراق ندعم نوچ یدنا فیطاو  كزان هدابز نیر ۱

 دا اش یش نوحو ردیم دن رس هس ول ردع دز 1 هدع ود رام کد اب ۱

 هیدن وط هل وش 4 ددد فروا كش يدا مخا ندو

 تر>اقمود هدتهام 9اک ۵ کندمارد ندلادح ر جش هر 5 دعا یدلاخ یاس

 ةلودل اءالع ا 3 ج هلوا هدمز وا یرثا راش تیکت ۳ هکر دما

 لوةتام) اط ندعو هلع ییاعت هللا لص تااسر نرمّهح هد هعقاو | ۱ ۱

 یاس ۹ هللا یلص لا ) نیسرروب ه هد عج انس یا ی يع ا

 داتسا قب :اکحوب ن یدشود هعهج هکم دلدا عنم هل وش لا نآ ن, ںیہ ڈرا

 ۵ کصا دنا و بک ید تا لوا مدلب وس هدنو ۲ ۱ یلح ندلا لاجیایالوم
 رپ

 مدشربا هلص و نوح م ك 11 همورندنا مک ان ا ا نددادغب یا

1 

 ۱ دراوە و و !نوچمدلقهدندجص هع ج چک لوا |

1 

 هام“ ندنشاب یرون ك ناو شمروتوا ةدنراتروا ی ر a2 حر

0 

 ٤ هکر دشمروم یدادش ن دلا دح ك هکر دش کا هرحس لامعت سدق | ۱ ۳

 یدب هک 2 قیطساو الد لاعت هالا + كا لصبنا دارا لحروه مس هلع

 1 هب یلاعتهلل سه هطسا وب د هکن ارد یان الحروتلوا هد رانلا نطق اذ

 ةکمدروک تیعجرب مدل رطا یو و د نیسار وط ۳ 0 هر لوا |

 ۱ نصاب کو زر وا

 ل
 ۳ بتا ویا ۹ 6 ۳ ارج یه جا SPRL, DZ AIS ETE EE 3 رم ERDE TFSI 1146 هرات

 :ا مهاوخ ۾ ۳ طرح 7 یو ف I کش

 یدلواشوخ ققو كن 1 ,روایس یانثانوکرب یدبا نمروط جاع“ هرم هیج :

 | یدارصدن ززوا یبوب ترلان یه وا لند ویدروتوا

 و

 قم سه مگ

 31 کر



 دز تیز در ورد نوح یدتا نودنا ۲ رطداکا ۱

a 7مزراوح آكل كلمو یراشاب كلرارا درم هع دکحوا  

 دم دو ليش نيدلادح چ هو رواوا ب ۰ > لاعو ر دکور دکح وا شاخ ۱

777 

 e یوم هدر بیو 1 3 وقت زوا او 7۳۳

 ۱ ضرع یداتسع تاق ناطلس رک ہک ربات رلددلزوک تصرف رلیعٍدم

 نیسرواوا دا د ردو نیسرپ رب و کن ها ۇل دنابا هتم الس سدوناعا :O ف

 ی اد ب یداک هروهط ییدید # دنا كندمژاو یدتشود

 نولاخر هلا تیاغب یسانا لد ناطلسو یدیاردنا ظعو هدمزراوخ

 رګ € هرس ش لار هزلا سد رهبهزم هعح وبا مامازک انا هکر لیدلدا

 ی وری یدلو اروصمب هدابز اطلس ردش مرک نج اكان دلا

 ۱ هل ا) یدتناو یدلو ارغتم یدشراربخ هند دلا نت حس رل داكا هر هلحد

 : یدوق ها1 نیشابس یداو ارلیدنآ هب وص قىدلادح رغول( نوجا لاو

  یذتاو یدردااق ندهد سني شاب سا یدلاخ هد ورک نامز یلیح و 0

 | ناطاسیلم نس ابن وچ كن دلا دح اغوا هکمدتسدا ندنرع ترضح
 یدلوا ناس تدا رلهدرب ورخ اا یدروج تباحاەلا نددج

SE 2۳ ولطد طی لکدرو هش  

 ےش سا و رسو ےل هتشا كسدارلبا نماصقر ر نونآآ دیس اد ۳ ا

 "E KE اا فالذناک ) دکیدروب هدناوج

 ندزکجو ادرس یتدزب و یابد كملخ قوحو ردنک كشاب كنسو

 ناخ کن برف و هد ورک نواوا دیمون دجشناطلس زانی |[
 كنيدلادع چ لاوق نو ز یدلواعقالکلوایداواعقاوو یدلیاحورخ

 ¥ قشع هماخ لزا رددا دا شوج ( تب ) یدوقوایدب وب هنس ناخش

 E E 1 5ا 030 ) یدوب نفراتکرب رس طخ لر

 كرابم جش اناج كنآهدن تک هوا ز مس طخرب رکا * انعڑ ع رذشعقوط»
 ) ( يدتياو یدوق هس وب بول غیر منیلاو یدنوط ۳

 | هوا سکا تزاشا ,نداهش كن را نابه * افت راک |
۳ "1 

 یاد ۱۳۳ و 7



 ۱ pee توت موکت
 زوسوب E داكا ا ۱ لوس یجت

 ةجسلا یوا رقص هک واغو| كئس ن اط هک رد

 | ولو تڪ «اولغوا گن سرب وک ر مالغ ن رج اع كنا نب هری و تجژ

 ۱ می e زبان ناطاس نوکر هکر ددعد هلو دل ا-الع یدلا + نک رش

 هک دنا للص ا یدتا اکییدا ی شال و ید دص هد اتنحا رف3 ۵ و

 مدتنآ كدلدا REE هم اب و روک دان نس

 ك ۳

 یراولد ق هک د روک فا 1 نکیآ رولآ تشد تبون وراق حر یو ت

 1 يٍنروک یزدلب یرتشمو كلو کو یدلوا اد اضف ندف رطاواو یدلچا 1
E ۱رد روت 0 ناطاسوب ىدا هتک کر ردو  LEL 

 ۱ ید اسد هنو مدت مدتنا ینآرون نا مدروک خد وکر یذلوا |
 | هرکضددنا یدلوا نج شد ورد لوا رد رو لكت دادغب ندلا #

 ناطق ینیدلادج حشا نوجا نایب هدنتا رم كرتآ یزو مدنی
 ال یدسهکر ه یاعت ىح اما مرعد نو وب لب . رزوا كد

 دی ۹ لوا ردشعا ها وح برش لوا یو لوا ناچ دشا ۳

 یعدق كن ا ناعت قس ئداو | عبا هم رطلواو یدتا هحوت هب رش لوا

 ٠ هزرک اویدلیارهاطاک اهدښتا مالعا یش كب [نوقلق تب هد ظلوا

 : بدبح و دلاور یناشد .ذت مولعورواوآرهاط هدتمایف و بارم ا ىلع

 هداب ز 2 کر ه رداک د ری سم نس ماعلا تم سو هيلع یاس هلال ص قلطم

 || هلتعاجرب ندنراشب ورد نیدلاړ کرس نوک رب زد هدا زا یم هبا رد |
 لد د یس هط ریو زاقر یدتا یدلوا باف رک هن رزوا یدّگروتا

 هک نرو ا مزب ىدا تسر یدا ترا مت ےش هدنراثک اب رد

 : هر یک یسورواب زاقرب دونگ ند# وز مک ات یدنروا

 | مولع یزوس لوا هلاءارک رون نیدلاج جش یدلاق هدرانک خشو
 قا ندلادح میس نوسلو 1 دارد کدو رداصوب ندنرلنابز یدندیآ

 ا قوحو یدلکت :هنک وا ما وج . نیبلا دوش میش یدلبافوخ تودیشبا

 ہری مک اهل اربخ هلوالاح شوت نور یادی عرضت
 دلا دعت ز 3 دلو ا لا شو خم هد عام غدتقورپ !ملیارذغ توراو

 | هلی سن آیکلزپ هی زا EE ي و

0 

۳ 

2 
97 

 3 .ییووشخ

۹۳۲۲ 7 



< 
 کیپ

 بوە ا :یدلآ هیتر و 7 شاط 4 لود یا
 شاطییههکک داک ات E ا هراذاو یدلوا لیاعم هلا راك ۱

 8 بوا < يو + مقوا 7 ات ی ی 1

 || ندنلا لمش یآ E ؟ اھ یعدیا 1 نجف رز
 ِ هکر دشع راب ت و رايد سک یر وک لوا تبقام یدمهدیا صالخ :

 | هب هصق و هرس یلاعت هللا سدق ور دلا لالح انالوع ترضح |
 ۱۷ مشر و أ | هنهش ترضح یباسناو بودیا تراشا |

 اا * درک رغالا ر هکناسلقم نازاه ٭ درک رغاس هک ن امت نازا ام |

 ۱ ٭ درک رفاک جج رپ رکد تسد یکی * دنشون ناعا صلاخ یعسد یکی

 | * رراتوطرغاس بودا شیع مدام ےک ریندنموق مرکو رغ لوا زب هججرت) |ا
 ندلارب #*رراتوطرعال هر تودنآنوسق# ےک ریندراسافم ردق ف لوش 1

 ترم و * رارابوط رفاک ی هدلارب نارش ناسا بودا شوت

 رد هدن کش نوا ژوسلا كلر خاتم لاعب هناا سد قد اش كش

 اا ناھج هناکی یس هجر ندا اما یدا قوجیراد رم كنعش نرضحو
 E ندلادعس حشو یداد- ا ندلادع جت یدارلشلوا 5 یادتقمو

 ۱ ۱ .یزرخاپ ن لا فیت حش والال لع لادلا یصرخشو یدنیح لااباب و یو٣ 1

 [ الوم رو و یک یک نیداالاج جش ویزاریدلا مج ےش و
 | هللا س دقیدبا ندرلن اردیذلاو كنيمور ندلا لالح ان الوعرک دلو نت دل اءاهب

 1 ونک × هرم لاعتهللا سدقیدادغب نیدلادح حش 3 ےھ>اورا لاعد

 ْ ۳ فلاح ایا در وه ن فرش ن داادحڅ 1 ردد يحس ونآ

 ر حیث یدلیآ ساقلا بنظ درب نددادغب دقیلخ هاش مزراو> ردنددادخب

 او مزر ا و دک دخت را ا ید ر دنوکی یا دل

 || یدیا ندنراب رقم ناسطلس نیدلا دج یش یتسب هدلوا لواو ردب وک رب
 | لوا ز راب وس هک زوس لوش کرد مروي هاودلاءالع ندلانکر مش

 امایدیاد م مات ردءةاو فال ردرلشلک هنتمدخ تكنعبشآ نکا وازوب كلات

 یدلبا لوغشفا هبتمدح ًاضوتم یآ حس لوا یدبا تروص فیطآ

 یسهدلاو ىدا بسط خد مو و قدا هبط لواو یدتشدا یس هدلاو

 هداز شنا ۇز ازاد نیلادح غوا هک,دردنوک فسوکر ڪش

 ڪڪ ا

 ٩  (۲رد ( ۱



 مک رهوشهروتوا .دنرزوا کن هتشاوا صح“ ر و راو هتشپرب .دنهاکرذک | آ

 ید یب هاکنلروظارپ هشت نسیربغو رروق ین آ متلعتم اکو ب نب هکهسرید | ۱
 رادود نب مةلعتم اک وب ن مدنا مدبشربا هرب لوا نوح رایدک> بوتوط |
 مدراو هنک و ازدناهب زور مش هکمدروک مدقرح هنن رزوا كن هتش؛ لوا سپ |
 هن رزوا مزو ن دن وه كنا هکیدروا هلس هل وش مکر یسک | مدشود هنعاناو 1

 دبتنمنادتیغ لوا مدشود نوخ-هلبا راکنا یخ لهایخدرب یدتاو مدشود

 ےس مدشود هتغاا توراو ورا یدیاشهرب و نمالس كزاغ ےش مدلوا

 یدلب وس ی٥ل لوا نامهو یدروا هلسر دعسک | یک یک هدادهقاو یخد هراکشآ ۱

 ورک نود هکیدلبا رسا اکب هرکصخدنا یدک قطعا قادتنس> لوا |
 وب هی ی ها

 ره هکیدزاب بونکمرب هراع حس مدنود نوچ راو هنتمدخ كراغ حشو |ا
 ضااخرزات ردنوک هسباراو رقاب ردقن |

 مچ ندنآ مردنوک اکس و رک و ملبا

 اکا یدلیا مات یولس نوچ مدلوا هدنآ رادتمرب مدلک هنتمدخ كراع ||
ETDS 

 اردک

۳۹ 
 الدال

 هن رطو و ردراو رامد ره تبع هدنایدت الواو راو همزراو> هکیدلبا را

 ی! رطوب و یدلک همزراوخ همر اق یروبیدتبار د رار کنه ههدهاش ء۰ دتما قو
 یدلوا لوغشم هداشرا بولوا عج رادب رپ قوچ هننان و یدلبا رشدنم تو 6 7 لا هرس و

 ندزوبتلا یدسا عج باعا ا رددلک همزراوخررانات راذل نوح

 یاراتات رافک و یدنا شجاق هاش مزراوخ دو لاطلسو یدبا هدایر

 نیدلا دعس ج باھا ضءب محشرلءداک همزراوخو رلد دزاص هدمزراوخ ۱

 یدتاو یدلیا بلط یتیرلب ریغو یک الال ىلع نیدلا یضر حشو ی وج
 || هب رغم یدنلکلا عرف ی ن دنا یقه هک کی دیک هزکید الب و نکا رت

 || یلعكنا هدنجما تماوب هکر دەتف مظغر وب و ردرسقاب كد ہر بیرق |
 هسایااع درب جش تنرصح هک هلو اهن رلیدتا ییاصا ضعب ردشمالوا مقاو 3

 1 مربمرب وب هکندروت حس هلوا عفدنم ندئد الد لر لزا_لسم هنتوا هک دداش ٠

 || ردایهمرراوط هکر یدتنا ساغلا باح ت۱ سر ردلکد نکم ییفد رداضق
 | ندنتمزالم ك لات هیلیا تقفاوم هلیاععا جش ترضح هک هلی وش رکا
 ديه ش هدوب نی هکیدروب ج رک روک دیعب را هلوا هحوتم هلا سارخ

 ها شارخ ناصعا سد ردفوب نذا کل هرس اکب و مراید قلوا

 توعدیتسقاب كاع میشرابدلک هزاهش راک نودرایدلوا هجوتم |
 هنسهناخو ( هللالیبسیف لتاقن یلاعت هللا ےسا یلع اوهوق ) یدتباو یدتبا |. ۱



 7 نا 9

 707 سس رک اردراو یتش وردراوهاقتاخر هدر ول یدتا 701 ۱ :

 شو یرمصق لب هيمازحیش یدنیاردنیدآ لع“ لوا یدتا راردآ تمدخ ٠

 3 لباعم هنس دعص راش ورد رلددرپ ورب کا یداراو هدنآیرمصق یذلا ےجت ۲

 1 ندع | هتسخ هلا هلج وب هک, دا ر دویدازوآ کل هتسخ و یدلوا ن ک اسد هفصرب

 مدیا رکن تباق هعاع“ نب کروا ندنعاعس كلرلنا هکمدرمگا ردقلوا |

 e ترار دتا عامك یدغوب مقاطهکع الع ید هری رب و

 یدنوط یل ا دی مشا نیس هفل اق هکتسامرادد یدتاو یدک هت و 4:

 | یدردتارود تاکو اننامزربویدنلیاهماتروا عامو یدگچمرانک ین
 مداک دمزودنک نوح مرهشو د یدعس هکمدشسا نیدردن اط ا

 | اکب شعالاق قلەتسخ جه هدمدوجو هلبوش مدروک تسرد نت یعدنک |[

 | هک ولسو مدنوط یا تداراومدراو هنتمدخ یسادنراب یدلوا لصاستدارا
 لصاح فوقوندنطاب لاوحااکب هکنوج م دلاقددلا تدمر و مدلوالوغشم

 رادربخ ندنطاب لعهکیدلک همرطاخ همه" رب یدیارفاو ید ملعو یدلوا |
 | ىدا باط ی ا حایص رد هدان ز ندنلک كڪش كرهاط اعو لدلوا :

 ]| میش هکمدلم نیسکر ک كقیک هنن اسمان راعنسهک بار فسبوروطیدتباو ||
 مدراو هنتمدخ راع می و مدعط 2 اما یدلوا فقاو همرطاخ لوا

 حایصیدلواهرظاش نامه هکر يندهدناو مدتالولس تدمریخدهدنآو |

 كنس و هک هتمدخ ناهد ا هرصمقلاو اقندلا ے 2 هکندروس راع :

 | كنا نوح مدتک هرصم نوقلاق هدناجارخا یا رب یکغلراو |

 | حش رایدیا هد هبقارم هلجج یراد رمو یدیغوب هدنا حش مدرک هنهاقناخ |[
 ك هتمدروصندنآ یدباراو ےس یرضرب دنا یدلوا دیفماکر دهن :

 ۱ جش مدعح هرشط ن رول تسدبآ و رد هدررمشا تو ساخن

 ۰ جن هکیدلک همرطاخ رولاتسدبا هلاوص ینزجرب هکعدروک ییاه؛ زور
 : مش س ر دعلعت دن ردلک د تسرد تسددا هلا وص ردق وب هکیمدرام

 | هدنب یدنقوط هع زوب نوج یدکلس همزوب مب یاو یدلیا ما نیتسدیآ |
 ۱ کش حو مدرک هل. دن یدرک ههاعناخ حس ی یدلوارهاط قادوخمب :

 هرو مالس حش هکعدلوارظتءهن رزوا قالان یداوا لوخشم هب وضو |
 تمايق 3و مدنواتناخ نکایآ هدنرزوا قالب وش مب و مالس کا یخدنب 1

 كشناوپو زرانآ هدواو وویرتد مو ,E شاوا معاق

RTE 



۱ ۱ NY ا 

FE بادار ااا منو کو E 

 | كنود; ا درک هن ر وضح كحرف اباب سی رلدد شا

  ۱ضرفو یدتا روهط ت طع و هدنتروص ڭا یدلوا ریعتع دم لاح كلانا

 کنت نو ید و راه یکیدیکو یدروا طق تاتفآ

 ١ اکسیدت اویدردیک اکب ییاتَْ یکیدیک لّواو یدعلاقندنرب یدلک هنلاح ورک

 لاح دع نیسهلوا ناه جرف درس هک ردتفوردلک د تقو قح هب وقواربفد

 قدقیجندارا لوا نوچ یدل سک ندنربغ كنيلاعت قح منطاب و یداواربغتم
 وقوا ینآ نوک جوا یکیا ردشلاق قجازا ندەنسلا حرش یدتا داتسا

  1ا را مدروک یجرفالاب مدراو هسرد نوحنیس رول نسهدعد

 كدا ع ورشیم هلبع ورک نوک و دک ل ىم راره ندنيعيلا لع نوک ینود

 مو مدلوا لوغْشم هنولخو هتضاب رو مدلبا لر" یسرد نامه ن سد

 ا توف تادراووب هک هلوا فح یدّلاب هکعا روهظ یبع تادراوو

 ناطیش یدت او یدرک ورح ا ند ود مدر وک ی و ا ر مدلشد دعمزاب ود 1 4

 ییرطاخو مدقار یو تاود همزاب یرازوسوب روهر و شا وسل کس :

 یک كند نک هک ہد اک لوشیناتسسلابقاربما م دلیق یر ول اخندنس 4 هاچ ۰

 ر تد ناار نی زوم مچی مس سد ردا :

 لصاح ثیدح تزاجا بوراوهناد-مه یربک نیدلا مت ےش ہک ر دیا لقت ||
 یدانسا لاو هکر ذراو تد ولوا ر هده ردنکسا هک داو یک |

 ثیدخ تراجا خدندناو یدراو هبهیرذنکسا ندرب لوا نامه ردراو
 هدنشود ی هلع یاعد هللا لص لوسر ا رب هد ودو یدلا

 لوسر هشعار تیثک راکب هکیدلتا تساوخ رد ندر لواو یدروک

 یمهقفحت بانا وا هکیدزوص بان اوبا یدروب لسو هلعیاعدهللا یلص ||

 هکیدرتسوکز وب هلب وش یسانعم كوب یدناب وا نوج ی هددشم هس3 ول یدروب

 هدنبلط دش رح بولوا هنن رزوادب رج لالاف كرک كغاباتجا ندایند |
 ۳ ا تسرد < کا یداوار واسه

 a دلم تا ,Eli ج a ۱ وا رد

 نالسم ر هد رش وب خش دکیدروص ندسع 9 یدلاق >اع هنود ردنا

 E نوک ی ی ری ورکر رب هم دآبب بس رب کرد و: | ۳1



 27 ره ا ظذ هددحو .تالغ ۳ ls دشا و

 حش هیت رطحرفت ناکرزابرب نوک رب یدیاروشریا هتنالو هج "ره هساووط 0

 ' یدشو دهزاک رزابلوایرظن ید:اراو یس وق تلاح كش یدریک هنهافناخ |!
 یدتا نیس ندتالویینق هکیدروص ج یدشوا هتالو هبل ر لالا ف

 هیلباداشراهعح ياخ ا ئدزا نزاجا داش راک ا ندتکلع نالف

 ییهوعصرناعوطرب نداوهلاطایت یدیاراشهروت وا هلداحصا جش نوکر
 ھه هوعصاو | یرظن نشو SU یداراوف توتاق هنکو اش سوق تنور ینعد

 یدروتک هنک وا كيش بوتوط یناغوط لوا بولود هوعص یدنق وط

 ندلا دعس حس یدا رولوا یرب رفنو قیمم تدهک باعا نوکر

 هکردک ندنرطاخ ىدا ندنرادب ره كش هرس ییاعت هللا س دق یو

 ج هدا ریٹ ًتدبلک تبع كنآ هکیم رولوا دسك هدنجشا تماوب بیا |
 یدروط بنوراو سو هاقثاش رفاق ندر سد یدل لسا رفروت ||

abی یدلاص ته و هرز و ییش را هر لوک  

 ن زوب و یدلوادوبو ره بولوپ شش لالا ینیدشوداکا یرطذ
 هکر ادا لقن یحید اررو سهر نیشاب و یدنیک هناتسروک ترودنود ندرهش

 هعاح هدنس هروحكنآ ر د دشکل اهر یللایدنارواک بوراو هک هر ره

 یدیاراره هنس مو ىدا رزغازاوآ بود وق هن رللا ن رالاویدنارولوا

 ینآات یدروی حش یدتا تاتو بوبعکا تبقأع یدبا ررروط هلهرحو ||

 یدیرادر کاش هثسلا یگهدزبرس " رایدتا رویم ی دزو ایریفورلیدت ان ةد |

 نوحیداروفو ای ەنسلا ی ے حرش باک یداراو یسلام دتسهکنرن سگ رب

 ید شمروتوا هدروضح ثتعاجرب ند هعاو كل داتسا نوکر یدشراهن رآ

 یدبا راتیآ هکیدریک و را شاوردرب یدناروووا ی هنسلا یک حرشو ۱

 یدلاق یلاح هتءارق هک هلل وش یداک رغد مام هتهشندنس هدهاشم كنااما |!

 ناب ویو ناب وذ لج هکر دب زی رهت حرفایابرلب دتا ردیشک هنوب هکیدروص
 یدلک هنتمدخ كداتسا حابص یداوا رارتس هصک لوا مش ردندقح

 هلبادکا داتتسا ملمراو هراز كجرفاباب نکیلکح هکیدلبا ساّلاو |[

 نا داشان یدنا راو ماز هدنمومف نیهاقناخ تحرفااب را زا
 حرفاا یدتنساتزاحاو ید درک و رحاتوروک تعا لوا نوچ یدنارار د

 ج راتوسلک دسدا رارواک ی ؟ یرلودراو هنهاک رد كنالاعت دنوادخ یدتا

 مدا یف انعم EE مدشاوادش رب قوا طظ ؛ نوج نا



 هلدلبا تسرد ین کرک یدتبا بودیا رظناکی حش هلوا منام هحورخ
 یراؤہد تاح وت 6 ھه لحن و یدرب و لاتولخم ۱ مدرک نوح

 || ینورزاک هک هرسیلاعت هللا سدد یرصهرک ناهب زور ل یدلچااکب
 رد دنرا دن ره كنبدرورهسببجلاوبارجش یدیارولوا هدرصعاما ردلصالا

 هنن لا یرک نیدلا ےک جو یدناهدقا ر | ماس هم یاقوازکا

 ردشمروتوا هراتواخو ر دشم رتسوک لاغتشا هرلتضاب ر هدر لواو ردا

 ییا كنآ ندنزق كنهشو ردشلبا لوبق هکاوکب هک ا ناهب زور حشو |
 هکمدتشلا ندانطاوبا ر مش ردنا هدهرربلا دفع تاك وا لیغوا ۱( 1
 هک دلت د ارا راک هکبذدیارید م دنتسا ندناسهد زور هدرص»د یدارد ۱

 برا هکمدتان سد ردقول كجاتحا E E ی” رد هل ارت یزام

 یرصق لیععسا ج و هلا فیلک؛ ید ها ردقو مدا 1

 ردندناغکا كن درورهس تل تا تن + هرسیاعت ا

 یدق رح لصاو رد را هتک جد راو یریک نیدلا ےک شو

 یجدلوا ۵ لا امند ید لیععا 2 میس 9 ردي لالا كرل وئ

 ۱ ند سا ردا سابعلاولا ید لواردفورعم هاکعدا تل مداخ هکند د واد ن د څ

 ]هل دبعوبا داوا ندب ربط بوم وبا دلو ا ندناض مر نب ےساقلا وبا حد لوا
 ! نداسود ںوەعل وا یخدلواندب زوج رهتبوقعد ول یجدلوا ندناععنا

 ر ءا داوا هرس سدقندداب ز نلک ید لوا ندد ز ندحالادمعج دلوا

 هلا ی یصندتلاسر ترضحچد لوا دنعهللا صر ندبلاط بان لع نیو

 صعب هر هل ا کک دلا نر € سوهآ ی لعو هلع

 هک زډزاشع د 11 1 ۳ ردب و N ردا کا

 همواع اتم مدبب اوا یتلناوح ده کحراد دنا بل نوهلنآ کاکا

 سد یدارولک با هانا چد امو هرطانم هک دلکک ره یدالوغشسم

 هذا رزوا لآ تلو هرکصادنا ریدوق بقل یربکلا ةماطاکا ل و |
 یدلاق بغل یرک نامه نولوا قذح یظقل هماطس یدلوا بلاغ اإ

 رویت r یو ت
 و ی TLR HD CE ی

 | رووا داععاهرلنا هک رلد دا لقن هل وب تعاجرب ندباوگا رده هجوول
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 . دیلاو ۳" 1 3۳ خان نا ات العلا لا رو نسل EAE نهر

 ىلع ليل د ءاطءلاو ءال | لیصن 8 اد ا ال وصح ده ضعلا ادم فسا

 : دیصع)ا لصد 8 ناک رعشلا ی علا ل صف ن ر ووا الضو

 1 هراضررفف ناسق هک هن رزوا كنارلبدتا قاق ةا عد( وتا لصدل ةعاطلا ىلع

 ديلا تلسو هلع هللا یلص هللا لو سر هس 1 ردلضفاندانغ هساوا نراقم
 باوجاک اهسروتک تح هدنیاضفا كننغ هل ا دح لقسل ا ديلا نمرخ العلا

 هتل يضف هلکعالدب و هلکمر و نیفبدلوا كالام نغنعدایلعد هکر ولير و

 سارولو تصعنهلا لیصحو هلباانددخارهذ نعي لعدن و روشد ربا

 هک ےس ل اوش سد ردڙاو لیلد هننلیصد رفد هدنایضمن لراطعو كنا“

 مت الوش یدتسا لیصفتدنر زوا ربع ل ى یروتوانداطعو قاقنا

 | یدلبا لیضفت هنن رزوا تعاط ییبصعم یروتوا ند هب وت هکیدلوا

 ندناحا كندرورهس ریه اوباش ترضح ردا هدیعاب ماما 2 را ۱

 هنناک د تاصقرپ 5 رگندنرا زا دادفب لش نوڪر یدتا یر

 ا شمل زغود نەكرد نویفو؛یدتا بوروط مت یدشاصانویقرب مدشرپا

 زا هزودنک هکنوح یدشود بولوا دوب یاصق ےشلوا رادار ملکد 1

 یاعت هللا یصر یتافو كه یدلیقهب وت تودنا رارقا هنکي دید كع یدلک |

 سدر ءا را2 حس ¢ یدلوا عدا او هدنحواش لا زوشب كرك هنع

 رد دن اڪڪا كندر رورمس بیل اویا ز چ ترمطح ۳ اا

 ۱ OA در هعقاو كرلناو هفت ورا سو ہک یزا دان

 أ .دلاجا اوف تک یربکلا نیدلا ےب خش یدیا هتب رزوا لاک ماع
 . مدرک هیولخ هذا كناو مدشربا هنتمدخ كراعمش نوچ هکر دشم نوک

 . هییع تاح وتف نوح مدلیا تادا ی رهأط مولع هکیدصک ندم رطاخ

 هلتدنوب نوجمریدشرپا هن رلبلاط كفح ییا هدنرزوا راربنم هر و لا جد

 لوا هکندروب حس مدعیح هرسشط یدلوا رسام نواح ماما مدرک ولج 1

 یو ک منبیوت رب كنبرو ینطابكنا سپ رک تولخ هرکصادنا هلا حک یکی |[
 ,دمرزوا نامش مدر دشلوا هبارةق یع رادعاحو مدلبا فقویع راباتک یدلیارونم أ

 جدراکب ید و رد مرق مب هناخ تولخوب هکم نرو مدوف هر ۱

 یسهیعاد قعیج هربشط رکاا هکمدلیا م مرعو ردد وب یناکما ق ی ره

 ايس او هیلاق هسارتروایبع رتروع ان یا هزابهراب یی هبج لوا هس ر واوا بلاغ

 ( هجورخ ( :



 رارزوا ا دص وا هیس رک * 0 ر نوح رواق و أ

 نیس ەر و ا ۶ اار كرا ا هګ وب نوح 3۴ ییافح م عب ” ردهلوا" 1 1

 هاوهلا ع + یلاعلا هرس س دق ج ر ج 3 % ییاضفرب

 ندنارق كنهکرب هک ردبا هدلکرب بودا تاکحندنا هدا فج را هجر

 REN ی طاخ هثس ۹ حافرب و نو

 ورا وا دا ۳ 1 هزودروس نوزوم ید یناد
 کد شات ندب مغو ندري فت ید صعلواومرولس یتسدضعب رکم 1

 دحاوح ۳ ید هدلع 7 ا و لک 51 هکلب

 هر هرس س ددم دید هر هکر ییاکحو نوح یداربد

 هک هک ردشعد ید هدلگرب و ردشوح كعد ناروعم مر مد ندکعد

 0 هنندنزرف یدیاراویت 8 هکیدلیا تا دنع یلاعت هللا یر ۱

 سگ وا لوایدتا دوو ورد# و EE ولواواک شر

 رد یایدتا ےل و کر رب نو وویچ نوت :س هناخ ح اہصر درک رد

 هدننافنصم هاصعلا نع ¥ هرس سدق دهد مت e لپ اب وا یهلوا نی

 یاد یدّسا ۳۳ هکم دتشدا (E هعئرب هک رد دملت رپ ردنا تاکحندنا ۱

 هکم دکتشدا هرس سدق ند هکر هکر د ځد هدلح ر ور بارش هقلخ ندیلاعت

1۳15 U 

DENRAEEITIISEDUTS3۵ 2 ی اه تن عج[ دلی وب ۱۱۳۳9 کر  E ALIGNSدمت سم ا ملا ل ص فتا و ام تک عام اسم مس سد دا تمساح من مر  

 | رد هعت ا هراق یی مک هدا زند هدلاع یدتنا سالبا هکر کب .ار د ههق

 رهلوا لماک نوج رب هکردشعد جد هدلمر و یدلغآ ندزوسوو
 ۰ نددصق هک هل وش رارولم نیکح هد ربا هماعمهن یراک تدقاعلد مرش

 2 نالف ام نعد دف كنالفکراردا شعلا قوح

 یدرورمسلا رهاقلاذبع بیا اوا نیدلاءایض ےش وز نالفیمدع كنالفو

 ینافلّوم یدا هدنلاک هدنطاب مولعوهدرهاظ مولع هرمس یا هللا سدق

 هه دص ركب وا ترضح ندهطساو کا نوا یبساو ردةوح یافنصمو | "

 باتکو ردهب یلازغ د جا یبسن هدف رطو هنع یلاعت هللایْعر روشی را |
 ناکاذاییفلانملضف ارققلاناییع اوعجاو ) هک دشعد هدشدب را بادآ ال "
 ايلعلا دبلا سو هيلع یلاعت هلا لص ىنلا لوش جج ححانافاضرا ان ورقم | 7
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Be-تم  
 | ناطلس مامالاحیسلا مالومو موس ها اب هک یاکا اب مدلاق هنن رزوا لاحو

 || طو م مب ہک هنادمه هرسیلاعت هالا سدق ىلارغلا دج نب دجا هت رطلا

 ۲ روهظتسنرب اکبهدنګا نوک ی ركب هدننبه*كناویدروب فب مشنیدبا ||
 هللا ءاش امالایدموق قاب هسوک یربغندنزودنکن دجلط ےب ون دن هکیدلوا

 ۱ حوت رع هک هلل وشردق وب یرغ ندخیلطاتو هد هنسل لوا من یدعسو ۱

 | عج هک هتسن لوا مرولوا شماعا دنس مه مدیا لیصحانف هدیلطولوت

 مهروک هدناینزوب كن کز مو ط هی ہن سدر ممیه مزوک ےب ردشا بولغم یلاع ۱

 لوا هنو نوسالوا كرابم اکب هیعا هدانز یفارغتسا هدنا مب هکسهنر رهو م

 هدیفوص مدقم هلاختعاجر ندنسهما ل رمرهشو نیو مانآ هکردشعد |[
 ماناد یداروقوا تس رب یدمرت دیعسوباو لدتا صقرز سد لدا رضاح :

 هکمدر وک ییهحوریلاعت هللا سدق ییا ءدجا هجاوخ هکیدتا بودا رظ

 ديس وا یدر و ناتن ود یدنا هل ویس ابل كناو یدردا صقر هلمرب

 تولوا شوهس لاین لوا ی یسوزرا تومأکد ردا !

 یهدرم نّتردیاهدرمیبهدنز نوج یدتایدنارضاحهدناتقویفیدلوا ||
 ||| مدنا دوم هیعق یدتا ردیک هد ص مدتا نیسمرولب هدا هدنز د |
 ر رع یا هک دشعد لوا هنو یدلو ا دز لاخ ق هللا هدزیدوج هیعفادنوادخ ْ

 | لک دقیفح لی یزاجینآ نیسرروک بوسنهبیرمغند یلاعت یا دخ هکیشدارب |[

 | ینامت(تولا کلم کیفوت لق)یدحبا ےک هدر لوا لیبادخ یبقیقحلعاف |
 هللا یلص دمخترضح (اهنومنیح سفنالا قوت ها ذکر دلوا و :

 .,یزاحم نیغدردزآ كسيلباو لس یزاح نکید تسوک لوب هاسو

 سلبا تلخ هکمانوط لب تقیقح یب (عاشب نم ید وءاشبن نه
 هالنصلا هيلع یسوم هیدنارابیک ھن رزواتفصوت یسلبا ردا لالضا

 روج همه ٭ ےظذ # ( كتنتفالا یهنآ) یدتا یروتوا ندنوب مالسلاو

 نا رافلب هنک * ندیسیک دان یمه مادام هک ٭ تسنا راغلب زا نه

 * تسزاهنتف و البنا اادخ ندینش اوت و ,وترک ج وکب # تس مه

 مد رح هدر رهب ز * راغلب زارناکرتدنرآ ی ۰ هک درب یھ ۳

 * لندن ار 11 تاب وج ید نیز آ ناب وخ Es ندی رد

 كرلناقوب یلو#ییاالب رود كياکير رد |هکردندرابغا منتشره مبهجر) ۱

 . # تن ودر ذوب رر دکر ابوق# ییارحامكسب راکدرک ےد × یهانک ید

 ) نکلو (

/ 



 ۱۳ ه و ی و

 : مش ردمو)عم نادار كسا 8 اصلا نیع ا وش یار نالوا

 : #3 نا غج لصاو یک ناهن و ¥ ابر 2۶ ردکلیتسا ن 1 حاوی ا 3

 ا از # نادر طعت الزهیسروتنآ # ناسآ 2 رشک ر راعو تاعزو 1

 4 ورق تا ؟ هللا سدق ییانع» اکسس نسح مش ول نآ هئودنام نا هت |

 : شو رد هدنانعس هک هاعناخ دک اکشو ردد اهها كاا نساوباراتوب ۱

 || ددشهراقیجرلنیعب را بولوا نک اسهدنا هدلناوا ییانعساا لو دلاءالع نی دلا ن کر
 هب وجندج 3 ردب وسنم حش ردشلبا فقواکا نكالمایضعإ و |
 نسلاوبا ردهللادنع وا ی هن کس دک هرس لات هللا سدق وا :

 | هاصعلا نیه یدا هتسار ارآ هلا طاب و یرهاط مولع ردندن اما تك

 || یرهاط مولع ند هفناطو ى ڪڪ زا هکر دشعد هدنرب كن راب وتکم

 ردند هلج و یلارغدجا حس یشادنرف و یازغ دماحو اماما هجاوخ روا

 هدک و لسو رول لع هکر ر دند هلج وب ید نأب وکو وجد # ماما هحاوخو

 اک لواو زد ناف ناک رب هدذوصت وادا نيلاطلا ةولسو روند رواوا ||

 | سدقینادبهءاضتلانیع ردا جرد یادو قیاف-قوح کک
  نیعوردیجاللا دم ن هّلادبع لئاضلاومایداویتنک هرس یلاعت هل

 1 یازغمامادجارجشو ردشع تب هللا هب وج ن دے رد اا

 ی ییهنردرهاطندننافنصم یس ونععو یروصلناضفر دشع |تسک یخدهلبا ۲

 || ردنلیایشکزاردنالالوا هکشاقدحرشو قیاعح تشک ردعلوا یسرافهنو |
 هدشساتروادج خیس لکن | نولک هروهظیک تناماوایحا تاداعقراوخندناو أ

 اک اش کر د هییبغ "هلاسر یرب ندهلج لواردقوج تالسارمو تابناکم | "

 هنت د ردق وب ه رب 54 اس ااه نان رجو هدنعالب و تحاصف ردشمژاب

 ندنسوک تفک كنيعرمولع هک ردنا هدش اقطاةدب زیاتک اضقلا نیعرولوا

 لاغتشا هنس هعلاطم كننافنصم كمالسالا ةح هرکصتدملدلوا لوام ||

 مدتا لصاح ندنا ییدوضعم نوجمدلواهدنا یتدم ل تردو مدرتسوک
 | *باترو بش زلزمعلزنا(تش)مدتاهع دنک مدشرپا همد وضتم هکمدناص
 | ناهج شعورك ندعشیرو 6# هجرت ۹ نابحالا عیّرح اذهف مد راو

 ندمولعو کز او ندلط هکع داوا بب رقو# لد یاهناناج ل مد راک × لد

 یرادعم لی رو مدزبسوک راصتقا هنن رزوا كنا هسا مدتنا لصاح 4 را ۱ ۲

 چ



 : E ده NT Ra نو وب توارط . لاو

 || هیدق رفت مظعندنسانروانارابهرکصدیداكرتوب رایدتباهش و اوه هنروتقوط
  لواوتردقلوا ,دربقحو رعقفوب هلطاب و, یدلوا ثعاب هرللاو هرالدفو |

 | نوکر مدیانایب ندنس هینس تامارکو هیلع تاماغم كرلنا هکر دق وب تقابل ||

 ا نرضح هکهرابد مد تا ندقوش دنا بدا ر هدنراش رش روضح

 هفیاخ ا ےک ےلیا عاغسا ندرازس تاذلاب ندنتامارکك عش

 یلح هک رابدروب ندنرلفطا مدید رونلوا لقن هیّضد قوج ندنرلت رضح |
 ا شب را اوطا عیج كنار هک هدا ناسهن هرس ند تاما رک لمس ترهح ا

 لا تامارک کر لدروس تسار عین زرولس تامارک یتیراتفک و لاعفاو |
 : هدنا هکر دراو یردقهنو عدوه هدشنأب هتطاب هب ونعم تا كنه رهاط |

 || ريدغلانع ىت ةرطقلا ) هکیدنلوا افتک | هردقوب سی هنلواراثک او باتطا |

 | هدنسسکیا یرکی زوی زوفط كنرعه یراتافو ( ریثکلایلع لدب لسیلقلاو |
 || بودا عادو هلنارا لوانداحصمص تقو هدننوک هنشود هدنآیرخالایداج |
 | یلوطاناهگیبلجكب رضخو یدلواعقاو بودبا تبصو هلتیعجو ها اوقتو |
 لا ترض>نودناتغارف نکنآیسردم هحولبق ردیلغوا كناشاب دجا یستفم |[

 | مظنهلبوپنض رات كنافووب یدا شاواندنرلشب ورد لوبقم كن را ریما |ا
 ۱ یدک هدنف # حش هآ تیاغب كش قرف لک شم € ظذ ل ردرلشملا |

 هکو کد هنلاح و و هره ول هنرسحو قارفو ¥ فا لو رب راک

 | 4ب ویهتسبو هتسکش یخدریقح ریقفوب و × مشهاویذیدخیراتیدهکمدید |
 || داشرابطق * هل فطا باس تقیقح سم“ لوا یناق 6# میظن 9۴ مدد |"

 || * هنتسوا مور بوغوطندار ا ید شلاص هل دش # هانی نود رک دش رم تعب رط |
 1 هه. یدنلوط ناععا یکم جا یدوق + هاش هند كلمو یدیابع لا رم

 || ادوسوب هکنوج نیغامد ناج × هايس لام هرهجدیالیدلوا ندمت مغ * تفص :

 | نستدمو # هاو ءآ یراخت دیس ی ای رات یدید لد # یداباق ىراس |
 ۱ یپاح مساق یدلوا جد رد قوس> ده لو وا ردحوا شک یراکرامم

 1 یراخ ریما هک راع ا كج روک یر نو یک نوا هکر دن و مندیتولخ |

 | جش و * نوعجار هيلا ناو هللانا # ردببرقاب رایدتا لاقتنا یرلترمضح |
 فسو هحاوخ د رانو 4 هرس لا »ز هللا سد ی نس بیا ویا :

 ۱ لکشو ر و ا SEs لعوب 71 نامه
 هست

hx EN.د  



 قم
 هدواعس هدیدم تدم لشن رطح تا ول *% دراد یراکو تسدقرکراب

 | هللاهلس ىلج دو یسوکنوک كرما ترضحو یدشود بیس هن راتماقا

 هوا و هدر ی یک حوا ن اھ رای ل هاب وش هاو لاو
 سونا ندنتصو را ڈٹ مک لا ندنجالع رهش ءابطا بولوا ضف مع

 دن رلترضح ریماو یداک هر هیکت قرهیلغا یرب ندننافلعم رخآ ات ۱

 یدد رەس روب احدرمخ هدن رارزوا بواک رک هتان ربخ
 هرارب هلو هم لوا

 یدتیک بولوادیمون راجا یشکل وا كدر و باوج وید ردقوب یراقدراو
 ندورحا یرلترمطح یدنفا ریما کر داکد ا مح نیسوص ۳ زونه

 را یاد درو یو روش سی

 ۰ یرزوک و را ۸ نر رز ی

 | یدفاو یدجا نرازوکه تسخ نيمه رلیدلوا هجوتم رادقمرب و شو
 ید یراترضح یدنفا یدشود هثراقانا رایتحا یب بوروک ب راترضح

 | ید هتسخ روکذم راددتیک بودا نیقلت رافغتسا بور و میس ر هثس رللا

 ۱ یدتیک هنتمدخ نالوا هدهاشنا واد بولو یلک تک ۾ 9 یکبار

 : رداحرب كجەدا لعت یرلتر طح یدنفاید تا یلح دو روکذم هو

 | زارو شی وژدر و یدلبا لغرف و ییراتدب كرم نت
 1 قرغ ندایح هکیدرلیس نیزوط هلا لاتسدرب یقرع مب ید شی وردرب و

 رطظن یک هدنایح نوجا قن رازوک كراب ۸و رک چ وا هداشالوا مدسلواقرع
 | ند هد نامه راودنک مدوق هنن رزوارب بوردنا هن راربق نوحو رایدلبا

 ۱ رایتخای رلظفاح نالوا راش هدنآ رلددنود دن ززوا ۶ صراط عاص 5 0

 را E ۳ اب دتا لع یرات ہرے > ىلج دوج هس و رادروتک ناولص

 : اغا لوا کیش تبطو هرکت ردیدیاراویانا دنفدر هدنأب یر هصور ۱

 رخآیدبا كع د نوشروا یررزوا هکر داو انالک هن رطاخلربعد وب دراتسآ ۱

 | یلج روک ذمیدلک مزال یسلسک جاغاكم دیادا مع كعروا یی رارزوا نارا
 7 مدر و تزاحا رهاظاا بس رثیدتنا هر وام هلع ردا نيرا تدا

 یاغا لوا مدتیک نب مدد كد هب وا نکسر ولت هت زس نمدیک ناما

 ۰ یراکر اتم رو راتدن روا ی د رژوا نودنآراود هرم یا رطاو راتریسک 1 1

 ٠ قوا هوس نم ی و ورک ِ لوا يک وا اّشاط تا باو ار ۱

۲ 7 
5 

IW Ba 
LES 3 ۹0 

۳ ۹ 



a ۷ 1 ۱ ِ e Ei ۱نت 9 ۳ ازم ف 2  EA 

۴۹ ۲ / 1 , 7 
 7 0 3 ما 1 5و ِ ر ا 5

x 7 : ۱ ۰ 1۷ 1 ۳ 

 ۳ 3 و 1 )

  A Seهی 4 3

 ا ا ا ا ڪڪ کک

cere OS TO 0 GY ETT AYE TTI 7 TREC R ۳ TTI N”. 1سرب  
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 ی کر ی ااا ا

 هد امر رهو رد هن رزوا عاطها ندانئدو ایا هج ونو عابنا تس و

 ۱۳ 22۱ ضرع ندا رم هتسعک قوج زاید ا قرتشم طارح
 نکا رواوا هدواع* هل رات رطح مچ هک رلیدروب یدیارردیک ب ولون ما

 رابدرب و تزاجایرلتر ضد میش یدشود یسهیعاد كمر وک اشم موراکب

 توزا قلاوحا كلرالبا جا ررروپ بودیا توعد هرالبا حیا یزپ هکر یدتنا یه
 هک شیت مرولم ییدس۶ ن هب ردت رعر اد مداک هلو پناتسا سد هلا مالعا

 یدننکیا مدراو دن راعءاج بودیا شیتفت نماقم كنم رات رضح انوش رواد
 بارع هکهدروک ییرلتیضحافو حشو مدتنا ادا هد ه شوک ر هدنایب زام
 هدروراشد ورد ةالصاادعب و راددتناتماما نوقیح نوحآ ی وق یک ہدنګا

 توراو میش هکمدلر د مدل ندمر یدلوا ماش داروا نوج ر ار تا رظا

 2َ .رارعابب د و رلب داکوشراق کر توعلاق ندنراب ید مش ےلبا القا ام

 هن رشب وردرخآ مدروتوا هر توکسو تعع هدنرارظن نامز اس
 هک لوا رلیدتیک بود هلی وب کیدا تامر رد رفا راثوب رلیدتنا

 هدان ز یس E نکدران . عارحرب هدنعاحش ر, كح“ عماح د 5 هعواو

 كعا رحلوا هاندغا رحلوا 1 هر هدلا ید ےب ,رداکد

 < رب ورم یدلواادسات عا رح لوا قا هکمدلوص یوم یکهدلا توراو هثناب

 3 دص هعفد ح والصاطاو را ناک 6 عارح هن مدروکم دروتوا مدلک

 بودا لاو>ام العا 8 رادر وی و ےٹمروط E کچ وا هکمدروکم دادا

 هلتس وب دنا جد رالبا جا نوزاب توم 5و هیس ترمص> ندربلوا

 نماد % e دیش هدر ا و زر ۳ ا
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 . تازعو تبحصو یعاد ةيفخرک ذو تروص رتو هلتع زعل ع یراذرورب و

 | هجردتردجوا یب ر رهر هسقوانآ رقندرب هجن ر, راظفاحرک ایدیازاذوا
 : هاک یہا قو یرلدب هددر رهاط مواع رابدنک اذهعم یدیارردنامسهت

 | یدبا رلزموقوا هنبرزوا بارعا دسعاوف ېپ هیرع بیک ارت هکیدرواوا

 | هک راب رهمدل و ا هجوم هش ندقاربا توروئوا عراف دن ران دل وا لودشف

 مدلبار ظد اک ندرس بور دلا ےشاب
 3 6 ۾ ندنب بورپدلاق نی رلشاب ید حج“

 [| باسح مدنیکه ل رلتزاجا بو یا تبحاص ہوش هل ھر خآی دوا هل وب تیاکح



 تاودور دو 9 زا كس .دردقن هدنوک هارب هن دغاکر ه كنود
 دعوت یهگار : لواو مدیا رزاب دشاکرب هدنوک هعقدلوا :دنایدروتک دو

 مدن دیا رونی یک ر ەجاوخو مدیازالا هف دص ندد و مدیا روش دا :

 نیغلح رخ لوب هثا نوا جش ترضح هدتفو یرلقدلا تزایا هر فسو

 یوم نت شعاراو تآربو بک رب هدنزروخآو راش هرو |

 رفس بودا ادا ہلا حش ی زامن ماشخا راشعاراشخا یک مرا شعد نکیلا ال

 ندهذا نوآ لوارللوا هناور نامه و راش مود هن رلنورق ولا كم ارن دواش

 دی رګ شع اراو یراب وب و یرافدصهر نامه شعا قوب یرقلجرخ یربغ
 هلیهارب !كنهسو رب نی ونشمورا تلر غوا ود ههل و رانش هن رزوا لک وتو

 مهللاراسم هیعی لوق هدهو هقدص ند هسکو زاشا هر ده هر دقا زویکنا

 ی هجاوخ جد لوا شاوا عقاو او قلا فرش ند

 كدمروک جد هماضم جه و رلشما هلمارا هداز شعا هیذرشا شلواردل ۱

 كحدرا لاصتنا هتجر راوح هدنلبا مور حس نرضح یدبآ رارروب وید ۳

 دلشاب کا روهظ یرلتفالخ تنطدسدلوبناتسا كنب راترضحربما

 0 دم راب اوا بغار هن ران رشتهدخ رلءااط ندفرطره

 هنس رغ كنعءاج یزاغ ىح ناطاس * رایدل وب رلتا دهو راتناتع هل رل ڈک

 قحهلاغوح رلبغارو رابلاط یدارلشع ا راشخا یتکسرادقمر هدربب رق

 تارعح نوجا رلبلاطو دج “ر هدنا بولار رب بی رق هارا لوا یرورض ||
 ل رهسلوا ید یراکربتم را مو راید تا داش نکس هش رلیدنک و |ا

 تراز ردرلشموق هر رب اکب ندل وب ردهدشن د یراوبد دید هدئنش وڻج 1

 ب رق هنس هلح طالب یا یی چاه كرلءلاط هدعد روئلوا رو رووا

 هب هلج و و رل دتا ر هر رظات دن نزوا هطاغ هدرب

 راو قلحرخو هند ماعط هراس ورد نالوا نکاس هدنا هکرلددوق فقو

 روئمر هر لوا هلرلفحم كااسو قداص بلاط هگدروطابند هکر ددیما
 لاها یهد-ات یلاوم یراد رک | ید كرما ترمضحو هلواروترپ و

 هدهناند ب دا كس را دلش غا ادن شنا هلو ینیاضتا و سا ردنابیدیا 9

 ا بولوا هر اد افص ناراب هدنرافب رشروض> هکیذپا ۱
 هک ردشءوف نداعسیا را كنبرب ره ره هدنرزوا یراشاب بوک ه ,دراررول

 شور ردا مورح r Nes یرانا و ردیک بوجوا ۵ ےس دا تکو
emدهها دی  LDPE PEELED APIS OILا چ  
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 او
 نرمهع> دن ںواکال ها هد راقد رش ما یجدراتآ مرجال رسا عیب

 ییدسجخ تاقوا قدرولوا هدوام هایش ترضح هکتقولوا هکرایدروم

 ۱۱ هل قراهدناقواراسو مدار E اروا هی 91 قاروا مدار روس تفح هساا

 ۱ ماددا نوک راهو دو تویلرععا دن راک یععسب ندیک هج لوس هده

 ا ردرلشلوا ا نواوا فرشم هل راهلم تفدخ كوش

 : یرطاقر و یک سرب نس ترضح قارشالادهبید ارارر دتا ت هاما هز

 ]| دروتک نودوا ندعاط كد دنتو و هلن وا توروس یرانا نوک ۵ یداراو

تەح ۳ ۵ رکصاد گدس دتا ا ر . زام هل. وا مدا
 ۳۲ ۳۰ ی ها 

EAمدیاردادنب هنراود ی او یعاب ليش ترم مدیارروتک لام  

 مدا رولوا هداتمدخ عرش ترضح بودیا تماما هن زاغ یک

 ا نده ترضح یدسا هنفیلح ندا للصم و

 هلیتس دنا و تساآتهزب نکدارواو ا هدواع “ریما لس قلا ا هکم دتا

 دن رلترمضح ریماردیا هفیلخ ندا س رلدرب وولیق ن: زامن حاص

 هدنتقوینض كه ذیک هکبسک نودواهغاط رایدتا مدلبالوس ندنروخشوا
 هدارالوا مذیارر و ییاص تعاسرپ نوععالتوا یرراوط دنا غاط
 هرس یلاعت هللاس دد ریما ترضحو مدباروت وا نودا داتتسا هحاغارپ

 ا هد هکم هکنامزوا راب دا نوکرب بوروک ن راهدهاحروصق كرا لاط

 هرز ید و فاوط ٠ کی هکعدشا رذن هع رزوا نوک ره مدیا ش زا

 | روا یس زوءط قرقو فاوط زوفط قرد مدبارابایهس هدنسانروا نیلیم
 فاوطهاک و مدنارروتوا« هاکو مدیارروطهاک وش راقب هکمهداذک» مرح ین و

 ۳۳ هينا فیض هدتاغا د ar مدا نحو وا بولا هظرب و مدنارلیا

 تیکهزب ییاما كسدق ۰ نکدارول وا هدون د رمت سدد هکر لیدروب نوکر ا
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 ۸ | تنسردممدلوان رک اسهدنآرایدرپ ودر رس هز ەدىر ك ر راهسر دم سدد بودن 9

 ۷ ۳ e نکا فقو ردتیعت كن ەر وب دا یالارررک ك عا ینا هزر وید

 نسیدعا یدشا موبق زکر ک ردقوب مجاشحااکا 0 تويعا لوق

 نوساواكنس هکمدشا ارو هن هکر ا ندهرخو ود ردن

 هسلک هارب از دیک دنا اوا بسکمرب اک هکیدلک هرطاخوت هدعب
 تا ات یاس یدرک یرگا kt مسسدیا هعقن یا

 هدشلا كسرزاب رادقموب رک ایدشایدتسوک باک ر هل یفمدشانیسمرولب |



 ک روش ات واوا ه هنن 0 لا تکاب رب هود تبعید یروص
 نالتآ لالاق هسا هرطاخر او هساک تزف ده روطح كن و ردرپ :

 شاوج كهرظاخ یو و ید راردارظن ب ور دااق نب راشاب كرابم کی ۱ 1

  هدنرلسلعویدیا هن رزواقارضاح تداقیراسلحم ندبسلوا یدیاراررت روزا 3
 هدب ده دم هکر نا اردا طنا ص قوج یو دارا دها ب ع راس ورد |

 || هن رزوا قلخو فطلو عضاوت لاکو یدیالگ دریسیم هساو اراتولخ و نیعب را | 5

 یدبا رردبام او هساک عراب و یا ۳ هنر سل هک هلم وش را,دیا 3

 || یدبا زرولوا لاوحالاربغتهراتاک هنبرالحما نکا یدیا رررتسوک تا
 || رلذیلسن بولا نیراباوج نیزسکا ضرع قب رهرطانو قب رادار
 | یلاعت هللاسدق یرلترمضح یراخ رما نالوا نت داعس دنسو یدنارروق
 : و حج هدنرا.ش سس ساک را ےس  اعاد هکیدبارر د ۳۳

 1 نیعتمیخدرلنا هدلوبناتسا هدنرانامز رک هر اف هالا سد را منو

 تقومو نراقوو هنیکسو نتلرع ندهالخ یدیا ندراخش نالواعح ص9. "
 یدبا رردنار كد نرلت املا مدع هرجاصاو راکاو نراقدفیح هلک

 یاضتقم مل مدیا ه اما رانا روضح شوخ هکیدیا رارلبا دنسپ و
 یرلقب رشیسا ہرسیلاعت هللا سدق یراملادجا دیس ۶۶ ردلکد قلخ
 نداراع یهلا مش ترضح ردلسالا ینیسچ لصالا یراخث رددجا ۱

 ودارت یبابساو كالماو دالوامیج درانآ هدنراکدتا تع زع همور

 هجاوخ هدا س ردرلشلک هل همور تویلنا ترح اهم ندنرلیلصا نطو

 رنآ هجاوخ ترضحو ريزا ؤا هدنتعدخ كن زلترضح هلادبیع |
 زرواوا روضحباعاد ندنراکدتا لابقاو ع رکتو لالجاو ما هدانز |."

 ےطعت هج هرس هکر اشهر وب بودفارذدغ هجاوخ توضح ¿ نوکر شا |

 i دهانم نتبع كولو !یکیآزومروک ی زسیک ر اپ رههکیل هیت 1

 ول سا ردز کیدج یونغف دوج هحاوخ هک وب ید ر و زمساوسر 1 ۱

 هرلذ 1 حس یا من همورهلبا جش ترمع>» برج اندی |

 كولا ییهس ۲ ندلاعاو یو نالک نی راف يش تمدخویدیا لراغرا

 ندواس یدیا رانا رنا عاص اعادو یددا را مدعن نوا

 را دقمر ردرانینامج مرع هن رزوا لکوتودب رج هب رلتزاچا %

 اک [ra نرمهح ه رکص ردراشع | تماقا وه طعم م بد رف هاو دف
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 ۲ ]نما ردقوج pC ص اما یدیا هلبوا من اطلس
 ا (هلع نمرمخ نمولاذی )ىدا ترضح 1

 ۴ ندر هنو ج” نرضح هکیدلوا هرطاخ اکب یدتا هقیاح ا 1

 : | Sal ولخ نده ترض حر ۹1 زالوا مد تیسانم ج یدتا رعد

  هدنه؛اقوصتوهدننامانم لحكرازب زە. نيدلا صم انالوم هک رای دروب مدلیا |
 1 . هلیسدحسار تّفص كس طراوت هطراضور درا شم زاب رلب 5 ا

 ۳ 8 یراک دنا ضرعهعقاواک اکر دلوا سا ورد ن ل ره دگر دتسار اردن رعد

 ( 1 لرم هعح نیمو هیلبا شومارف یب هعداو بحاصو ییهعقاوتقو
 ۱ ر هد هلباقملوا لانو هاه قحرکا هیمزا lT ولطو

 | عراف دہ رزوالاحوب خدزب سپ هل رعت هب هعقاولواینآ هسیا رایا ےد
 تویاوا هیلسنم نژهرد لوا هککدروک لدتا رظن هاکان لدا شمروتوا

 نیدلا ی عش ےک ن راظافلاتافوٹکن امش رابا بلط نیرییعت كنس دعقاو |
 || اغب روق ذكيدنا لوا حة وب رارازابهد دیکم تاحوتف هحور یلاعتهللا س ق یب رع

 رعت داکنآ سب ردکعد هلا كر عد هللا تفایص فطر رعرعصض هج رع
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 کر دیو رع هرس یلاعد هللا سدق ند لج داع روک ذمو مالسلاو مدتا

 | باو بالو مدروازو ود هن رس تەدخ لّعش ترضح نوح ردرلشد

 ۰ EOS ىدلوا عة هنسنن گیل درو اش نوک یا ار بواوا

 .ردفورعم هلی كعد ىسواب دگش لایت میش ی ست راک دنوادخ هک دلوا بلاغ

 ۳ | هدهب 5 ما تیلکسا ندمور تبالو راتآهدنام )وا مد هاو مدا تارا

 4 دم ترضح مدروط هنب زاغهلب واهدکر بلا هرطاوب یدبا رارولوا
 ٠ | هنتمدخ لعش روح هالصاا دعب شعارولیق زاغ هدنسهناخالا تلکرب ز

 سرب نا نا EE هدهعاشا لوش یلح ه کرلبدروب مدراو

 ۱ :دنوروک هدشنروصیسوا.عیشءزب بع هنر لیدروس كحد یلبیدیبلج

 .دیامنامهلرعسیا هک رل لک تفو هب یرلترمضح حج هککد تا بت یجدزب

 . لاوحا بلغا كش ترضح و رلود فن راقآ بو دیا راذتعا یلج
 زکس بولکر لک, زوا هدمانایراقدلوا هداراخت یدیآ هنیرزوا تبیغ یتاقواو

 رده و راشمروک رهيب بوعیجهرشط نوکر رشا راصح ییاراخیآ

 را نیم زروصح هدنلاو دغ رذنآ نکسرلدغا راشمروص وید ردن

 تاچ هاا لد صو مدلبیدعش د ردلعا ها هکراثمروب ردی لرداح
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 هرادآ TES E هم كاهش ترو ینیارات مروت کم 6

 || رلیدتا مست بوقاب هبوشراق جد راذآرابداب وس زود رپ هتسهآ آ نولکا |
 ۱ ترشح ار ز یدک هرات نی ضر و اکب یدتآ فلک یال صم

 جدیلجداعو یدشملروک ڭم نح ه E دسلک نرش ۱

 ىلج د اەە دک د اک ءرع ر سل | دود یدتا جسد توقان هب وشراق هن

 اک یرلتمضح + حج راد تا و یدصق مدنا مرخوزارمه هلا |

 هدل علوا هقیلخ ن دلا رون هلمارظن هيهغلخ نیداررون هدوشراو هکیدتسا |

 مدر وک مدانار ظد یدناییاما كنیءهماع رب زوی دا رمل رب ندرلولخ رولو 1

 بکر ههاشر هدنثاب شمروتوا هدر ر برق هرم هدنتروص نابهر 1

 کی یدتا هفیلح نیدلا و مذلو کح بولاق مراتخا شو ۱ 3

 شعاتعدخ هزار رع قوح 3 ندلارون کیدل وا هدا ز د هرط

 هژ وا هلد وا رب رهتر ا :E مش ترضح و رد هک ا و ها

 رخآ یدتنا صوص ندن هب یلج دباع یلاح وو یدلبا فشک ¿ن نوڪ

 4۵ ۲ ردیهولعم م تكهش ترمضح عمدتا مدلنا ضرع ییهرطاخ هد تر ۱

 ك رک کال وس یهرطاخیدتا یراترض 7 کن ش رولو ۳ یلدص هر ر :

 | هکر ابدروب یراترضح تك مدلب وس شک یتراشا نالوا هبیلح بت 1

 یراکتا هرب هکلب ردلکد ییروص یظیلغ رفک كن هفیلخ ا لاطو

lBر د هادو اید ديار ا وا |یفلتح ی رال لا ی  

 یرلبلحو رار زەدلو ک4 ا هلفنع بوکوس بوکو د نغجالغواكر ٠ و
 یک ك وبان ایی لج دباغ اور ر دا علیصح هلا فطاو هبازوموزوج ||
 یدداروا وامور ن دقن رطود تو ددالر ددو یهو ضد لیا

 ۱ نزور رب نامش ترمع> ید ا یرات طح هل ندلا لصد هو دن

 1 ارت نوک ور یدباردیک بولک هش ت ترضحامادیدیاراویسهجم |
 | مشلوااغبروقر رکیسم روکهدعشود هه ور یدنن | هش رخ لاا اولا ۱

 تام بواد ردقوا دل تك هدبا فو هلوارمح هکیدروب مش ترضخ أ ۱

 یار طصا كىزەر وب دز لاوعتسم هن رالاح یدنک هن دزوا گز هو ۱ ۱ ۳

 | بور دلاقنیشاب مش ترضچنامز دعب یدیارروتواهدوشراف بویلوا عقد
 نیسدلا یار بوډا ن نب : تود ایران ورڌوا اا رو

 اعقاو يږي درد لوا دد ا لیا روضحراو ردجروب ص اب



 تارتفراددلواو بودیا تاقو یزاغ دم ناطاس هرکصندراک زور هجنر

 فرش هلوبناتسابواک هلداعس بولوا ره اکا یراق رش یر بولوا
 ضرعنوه رلبلاطو یراشد ورد كشبلح یلاسنعم روک ذمو ردراشمر و

 ا ات درز وا لود یافکبو یارح کیا
 هسردملوا قلاب دیناغار ز یدا وا یاخو نار وهکب :ارعح هسردم

 راکزوریلاهاو راب درس وک نوکس هدر لوا بو دارا اا اک دکل

 فرش رادو سع۶یلاوعو وازو هلیهجو تدارا هن رلش سش تمدح

 | رلیدلوا راک اونایعا عج رح ہدنامزا لصااو رایداوا فرشم هل راتبحص

 1 رانک هنن را رطاع رطاخ بوش روک یول كڳ ترف ےس راروص> كنافو

 نایعادوداناب رج هن رزوا یررعدا مما ر ر دن یدشو د یسهیعاد

 راقاج“ ےظءہد هنا هتع دج نعااهک كيدج ا یلغوا كبس ورا ندتکلع

 || دارا ضش 1 یا بد ا یخ ردود اور

 مش ت نرمصهح ۳ هنماعملر e فور وم ا ویک رادرو ۱

 دیس نالوارغداعسدنسهدنرار بو دنا لوبو نب رلعقوتءان هب هقناس هرطاخ ید :

 || رازم یک حاورالا تالو نیقاتشلا داز ىليدتبا تافیلأت هجن هدنآو
 ردشلوا رورو رو راد لوا هتفرش كرلناو ردهدنآ د یراف رش

 بت راز ںواک ندقارطاو ردهاکتراب ز كریتمو ردهافناخو ردعماج ۱

 تافو هدنستلاناسط زوب زکس كتر راردبا لصاح رادا مو راردیک |ا
 ۲ ا ا رخ ( اتظ ) رداد هدا یر رات راتدتا
 هفیلخ ندلا ˆ نوزوا واهروک * یهلار تجر رات شدش # ور

 یلاومو ر دندنراشب ود لوبقم كاهش ترضح هک هرس یلاسءت هللا سدو 0
 هدنعءاح كرز رابدشا هریقح وب یدبا ندرلیعتم یییلها هدنناب ماطع

 هد رهاظ هن رزوا ییدا یراق رش تش رط هدنروضح كش ترضح
 هرکصفدنامزرب خش ترضحقدروتوا تولوا مراد هلناوخ | تماصو تک اس

 یانالومهکندرروتوا یر رمضح یلح دناعهدن رثثاب بورداق ن راشاب كرام

 N ادا لر یفیضفو ید ندلس رس ا لا سذق كنم

Ce) 
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 حب
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 قربثم هلی مس تمدح كسب ا هللا دسع هحاوخ هددنق رم“ ر

 نیعاتو توژوک ندنش رط ادا هدنراتهدخ فرش رادقمر و زدراشلوا

 هحاوخو راشهراو هراراخحم هل رلتزاجا تب اوا باغ قوش موس رخآ نولآ

 1 ردرلتمروس تافللاو یاطاا عاوناو تاعفاو رول نودا لث صال

 ۱ رلشروازوب تب رب ام تداعس تمدح نولک ندقانک اوقارطامرجال رلشلا

 5 دن رلمو رد نوهعالوا حک ئراک رابم مدەم یر اکا ڭ دور تدالو سلوا

 ید اق كمور ناطاس هکبلح یلاستعم راسلف را ها طم تورس وك رلذغر ۱

 زارگت هن رل رش تمدخ رددمورلاومو رد هسوک شاوایرب زوویرکسع

 مک ور و اب

 ۱ یه وص ةو لاروایبهدوآ یرلباتک لوشقدنوطقحناسل نشر راق |
 ۱ ا دقرآ ر و هقرآ قس و لوش مروشوا نب ید ۳ شب ورد اص

 زا رو هارعف نيرا هب ناص هانا جدینسکیا شعا ش ورد سعر و

 | شعدرولواكرک اکسوب شلاباتکرب بونوصنیلاوید لکد ییاتک هلی وش اما
 ٠ بولوا لماع هلرمالک نر آ میش ترضح شا ندحاشم لاسر کر کم

 هن راف رشرا نههرس یلاعت هللا سدق كن رلترضح دنشقن ندااءاهب

 بولاق هدنرزوا تكکربتم را رم لوا هلتراشا یدناحور كرنا ںواوا هجوتم

 1 ضارعا ندایدو تلرع نده ال هدنا ردنیعب رازوفط کا رپ

 ندنرله رش حور كل هجاوح ِترضح و ردراشهراعیجنیعب رازوفط هن رزوا
 هنو ردرادلوپ راتشوراتانع بودنالح نرلکشم بولوا دیفتسهمام

ER ۰ ۳۰ ۰ ۱ ۱ “< 5 >|  

 هجاوخ ترضح نولو قش یراهرونم هضور كنهجاوخ ترمضح هعدد

 || مش ترضح هداشم زولوا مواعلام لاججا ندناتک یراکلسمیکت

 تش رط لیمکت نکلو ردشا تمدخ رب هد رهاظ ےک هچرک | ردیسد وا

 نداراح و ردشلبا ندنراسدعمحور كن هحاوخ ترضح یفیعح لیصح و

 | تراشا بولوا ید رادقمر هدنیمدخ هللادبع هجاوخ نولک ہد ندر مھ

 ۱ نولک تاره هل وو راشن مزرعة مو ر هل راغتانعتزاحاو هل رلا رفا تراش

 بولک هلغارفو روضحنوشا و هراز نع ها و هل رااح ییاح انالوم

 دوحو هک > رلعشاعو رالاط راشمروب لوز هدواص نالوا یژدلوم

 1 ےھفنیکیدلا ےک كتاذ لوا هد رارونو راشلا نيسو تةيق>ندنف رش

 || رشننمە ور تیالو یسز او ناکجاوخ قبرط بولو تیعج ےظع ر هدنامززاو
5 
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 ردرللتف رلمادقا مےظع نوجا كلک هلوبناتسا بور هدن وک مدآ هلا راباده
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 هه م دتنا 5 ) اوا لوغسم هنس هع)اطم كتهتسارب هک دتا کر هدماش ۱

 ی هوا هدنتفو تعس و یاعت هللاءاش نا ردقو ثتعسو هدف و ید

 رانا نوح یدبا قون لم هتک ٌدعلاطم هک ره هدمرطاخاما مدیدهل وب

 لیا یدتا اکیمدلک هنتمدح كنش> دد دی الثم مدعلاق ندنروّصح

 دلو ا درهماک |56 !نسرلد وسیازک لیععسا الن هرلبا بیعرت ی هک هعلاطم نس

 ید ردب ویقوا كد هناداعلاو نامشهدنکوا یسع یشخد دم رخآ

 ردنیلاحتالیععا النمو رد ردراو یجاتحا حس هل عع“ ا الئم 0 با

 لعسا هاک ود هدشیلعیالعا دکمرب روک هل وشی ۱ دک مدمهلب ما ی 2

 هدیف ا مدراو هوس روصح کال عمم ام هت ےکنوچ ردهدنیلفاسأا

 یس یدتا رد هلی وا مدتنا دیا هدشناب یشخدب دڅ هکر د رهاظ كدرا

 ند دع)اطم کس یدتا ا عن مدنا یدتا یھ ند عج طه 3

 كن راترضح هللا د ع ه>اوخ راوکر ز دح هدنرلتقورخ ارد راو هداف قوح

 یدارردنا هعااطیب یا ریست یددارراتوطموم مرا هه مدیا و :

 هکتفواواردراو اح هفرط ےب هلا ی دد دڅو هکیدتالب هجا التم ەس و 1

 هکتفوا واومرب ی کای 5 دم کے لدا تعحاصم هکر آمراید

 یش دن eS دو مزب سوک 8 لوسا 3 یدک مرحاق ندا

 هدعشمدردیکیایمرکب ز وب زوعط هک د هنس یکی دام یرصع ملسناطاس

 را ردهالادبع یدآ# هحور یاعت هالا سدق یهلا 2 ¢ یدلا تاوو

aےکتن رد هیحأت رپ هد الو ناف هدمور هکر دوام یدل  Ag 

 ماقاریهلا دش فاکت رد تب ل ردشعد هدنناتک تالسع یراقدزاب |

 كح راه ريغ ن نم $ هاک ر دزادر ؟رود فاکتزا ارد و> هج رک * وار ریل ۳

 نکیاهسردم ید رش ععاح كر ز هدلوساتس ارلشلوا لوعسم هنیرهاط مواع 1

 تالومبنوشود ی ا5 قم . راک و کراتا لش رادعمر رب هدنا 0

 ۰ ردراشلب ۱ ناسا رد =< تع ز رع 0 وام با یدنا ندرصع ین انگرک هلبا ی

 لات 24 یر هداط مولع یتدرا دعهر ات : یسوطانالو ەەن مش ترضحو ۲

 ۱ را ود هنارطضا تواوا ادب ید شل 1 هدنرلاکوک و رل مر سوک 1

 هکشلک وب هنن رطاخ شعاراندواهدنر هر ب ویلا عج هرب ر یب راباتک نامه :

 ما ر ay تر وص ندعفا و ر دن
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 هلوا ماودلا لع ماظتناو ماطد ول مايل اهعاسو هعاسلا مايد لا 3 رد دیما

 || ندوب بیئریدلاق یدنجرا دنزرف ید هنکوص كناکحاوخ ترضحو | "
 روک دما قطادع مجاوخو دو دنواخ هجاوخو یداهلا دبع هحاوخ

 دیهسشلا ادع هحاوح و فس ول دوج هحاوخو ےلعلادع دحاوخو

 ندستفرعمو ار ظح نذتشس رط كاس هلجو ضصیلاوا هجاوخو

 هيلدا هداب ز ۳ هناس وئس قح ترضح رد راو یرالم 6 تا

 ردد دهد نا رار 2 ارش هللا سدق و هداژ التم ¥

 ردندناتها هرس لا عد هلا سد كس داد رس هل دیبع لحاوح

 هحا و> نرهح رشا تعهد هلا هجاوخ ترصح

 MES هدیلح نکداردیک هک هرس ۷ ۳ سدو فاح اال وم هک رلربد 3

 ى >| لوس ىدتلىا قمر , كلموکرب ویدراو هنتمدخ نودیٌسلا یهداز | 1

 ندناتففرب ا دامو 11 ردا رهویدیارک کر ها هدنشاب ۱ ا 1 1 ۱

NTهرس ىلاعتەللا سدو یشح د ل زدم یدا قو  ELS 

 مدلو | قرشم هل تم دخ قرش نکناهدنشابناس کس كت هداز دانم ات یک

 هکر دل قر ةهک رار دو مد روک رولو ان 9 اس هدرب رب هشت یا یرلناز ؟ رو

 یراک ریتعربق یدشم زدشرا هنلاک یدیرجو كرت رد هشرزوا لاح وب
 لات هللا سدق یشح دردم الم ¢ ردرلشاوا تود هدنآ ردهدفشمد ۱

 دز وابن در یک ینخشیتدوب ردہد رخت زارتا.داز اک 6 8
 كجد! حی رعراد ناخد زان مل ناطلس مورماشداپ یداهشرزوا |
 زکر هدمورهاشداب د النمهد هعفد لوایدراو هن ران زكرلنا هعفد یناهدماش |

 همور هاشداب ن وصل راشعا ناھ ٥او یدمزس و ناقلاو یدعاتالک

 شواموق هنس لدعدیا مولعم هکر دهاسشاپ رب شا کب دلیوسزوس

 كالاعد قح ن لب دنس هکشعد ر دقو هد هع د او مددهناک ان

 هدا نکو تلخ وب نو شا نا ص راو كنس ق وول ے کول ر ااغ كساوق ورب

 رو

 و
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 لاعت هللا سدقاکح اوخ دز هعساو هجر لاستهللا هجر ۶# ردربس هدنکفا

ORA KEREN IESE 

  e8هدر ول تدارا یی هد و ۱

 كن دنفرعم هلادع هحاوخ ردهللادبع ن دم نب رش مسا هرس

 ۲ ندنزانهدکعادوجوملذب و دوجو یف کر ر دید اظن ی دکلث داع یس ا

 ندنرادرکشلوم كدناود لالحانالوم هک راخت مهار یا هجاوخیدبا هداب ز

 لضاف یک اکحاوخ ترمضح هدمرع رک رهنیدتا هکر دل وةنمندنایدا

 ندرانان هل ےک اتفویدبا دما لفطر هدنناب كنا لالحانالوممدمرول ۱۳

 هکر اب داب اکجا وخ ترض یدروب هن رزوا دنفرعم بو دبا حورخ ناخ كبت
 ردلکد عف دن» هلا هنس یرغو هلبااعد ردمریم یاضةرکسع نیلبا موعهوب

 نوءیحند دق رس نجس ما نیلسرلا نیس نمقاطدالام رارعا)مرجال

 هدناورلد دتس ارارق هدیسحا ندنرلهب رد ناحهدناورلدداباتع نعاکندناجهدنا

 رهش یراند الو ےک یدشمرب اهن کیا شکلا یرارع تدمورل دیک ن داند

 مود هد)والا ۳ ر رهشچد یرلتافو تللذک یدیا هدنیش الامودهدلوالاعب ر

 هک زب رعل اهرس یلامنهللا سدق ی دج هجاوخ هل هللا هجریدلوا هدنیننالا

 ندهحاوخ ترضح ردیلغوا كحوک كهللا دع 4هحاوح جد رلتوب

 هدناف رع یل ٍط ید رلنود ردشلاو گرگ یکاو لیغوا یا نامه ناص

 | هدنررب بور واضر هراضراتوب یدشاتع رع,دنفرعس هل ارکسعناخ كبش

 هل یلعوایکداو راب ذوب نداهشتداعسهدنل| ران تقامرطدروتوارارقرب

 < زب زعلا هرس یلامت هللاسدق قطادبع ه-جاوخ ل نیعجا ےھیلع

 نکناهدنشا یبانوا هرادوب ردیلغوا یججوا كهللا دبعدجاکحاوخرلدوب

 ردشلبا رک ذ نیقلت یرات رضح ید رعس هللادیبع هجاوخ یر هد د
 هسرولواهرع رب هرکصندنراترب و ردکر ک هساواشادلوت وبه هکر اشهروم و ۱

 رانآوتیالو راونا هرکصندتنافو كنب رەد د یک یرلقدروس عقاولایف ردکر ک |

 كنب رلهدد بواکزدنرفرب هک هرکصادای زوتوا بودباروهظندرلنآتمارک |
 زول زوعط كن رعه هکر رس ردرلشمرونوا هداشرا "م دا« هددنف رم هدنرب

 ردشل وا لی یا ییهدنا سول هنماعم كن زا هد درلنا ردیسدن ییرکب "1

۱۱ CM 
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 دع نآ رقودشعد روز هد 0۳ TE هو رص

 ردا رش ۵هماع یی هيوا ڪک و ردشزاب ر رب سن 2 ی رع هوا

 "لاو مرب رود تودنا هجر را دعم ین رعد ن دوخ جسهوشا | دهاوشو

 وا هدنناتک مات بهذلا هل ساس ورد نختم ندا و نوربنددحقراعم

 لصاطاو ردشعا قرف و ماع ندلطابیح هکر دایک ناس هلهجور ینئاوط

 | یلیخاکا 6 لوا ضقاور ردباطلا لصف هدتتیقح ناتکلوا

 2 ردصقو تم اکا بوید نموس ییابعلآو رد راشاروا نابز ضرعت
| 

 | ردرلشمروس هدیهذلا لسلس هدتمذم كراتاو ردرا_ اوا مع ىاوسرو ال 1 ]| زد راشعراتل ےظع ہد هلب اھم بولوا لوخش هوو تهذمو ردرل ثلا | ۰ ا
 تک *دحزایاب یداهنوریدرک * درخ ضقر هکر کنار یضفار ےظا + ۱

 نازا یلبعر دد تسه * ناز عو ردزارجدیاب هک * نان »ىلع تحدمرد 7

 شک *نورفانازا كن هحار لعدوخ دا ا |یففار مهف دریک * ییعا ۲

 کزا عزای کر د۴# ردود یس نودزلب وکم نود #* نود شه نی ایم

 رسدوب * یظن 9۴ ردشءدهدیاتک لواهث هداضن رم تحدمو # رنورفا
 راس 3 3 روی لسر ع>دوذ هد یوب TEDE نخ هتک یوفطصم لاک ۱ 1 ۱

 سوم نک ناردناو #3 دید را شام ا یو تو ال ماحلع 1 ۷

 + لاب و ص قن سسز یسات تەھ )ها اک دنژک اطخ,

 نا ¥ عوج یرهرو هاشناهحرد Ee لعد یهزدشکرس یک رک #۴

 هک نکم ناسا نعل + رک نیعودول رکب وب نيع ۴# رسو قاخ لاکر د لع

 ۶م a ردتساب # تسود تشعا تنو دوز دشاب تشز * گسوا ثّعا 5

 | هکناز # ور دراد شیوخ موهوع وا * یهباشمو ایاریضفار#*یمجو |
 || رهم زارطاج # هدیشار دوخ رهبیب ىلع # واروخ رد تشوا موهوم |

 )دان راز آ "اوآ هلا ییاود هرللاع هکر یش لع رمو 3 ناسا رخ وا 1 ۱

 # ظا ۷ هک ردشعد هلو هد دم ر دیس و دد رک كالم تمدخ

 3 اح لس ق ولغاح لب و ردنا 3 اظ هلورسح ۲ وا لبیک ایع لا

 توزوک %3 0 یا لس i * ر دلو a درد یا ثیح و 9

 دم :En 4# موهوءاطخ ی هاش یربس هک دا مودعم هدنیش ۸ دان دن

 یی راخز هد یربعص * ی آمظعا داوسرایا ,هف هک # ین 4 هبا یک ج



 1 0 tT وا و

 01 ا 28 یدآ ۱۳ ام ۳ مسا

 | هحرج # د شرو ماج مدلوم ( مظن ) ردراتمرویبزایذنک دنیبسمکتن
 | مصاش عمود # راعشا هدیرجرد ببس نیز * تسدمالسالا میش ماج
 كنيماطا مال مالسالا ےس 7 ردندناسار > تیالو ماج # تسماح

 مکشرد ,دنزکس ناسعط زو : لس كرك اوو كنیفاح تالومو رددلوم

 امض رع ةمركم هصورق # رش قم تنحلبام دو دکیعاح ( رعش) ردرلذعد

 هلخدنمو یو می رات * تشهد ردرپ ناوز تشون اضف كلك ٭ اعلا

 ۳ یسالینساهزارهو یر سال رف هک ررد ردهدناره ی راکرتم رد و # ا ناک ۱

 | یدلبا لقن هتالو یربغرب بویلیرغوا یلغوا ینتیمكلالنم قجلشب هروهظ
 | رلیدحآ یتیربق لنالم قجاوا طاسم هتاره یسهشاط شاب لزق هرکص

 ینیعلترب كنالثم ترضحو رادروآ هدوا نیحاقا كربق ںول ورا هدنکا

 | هللادیبع هجاوخاما هرسسدق ردن رغ شاک ندلادعس هحاوخ ترضح

 تب رک هد اتمدخ ا ا تا ی ر رف
 ییدتا نلبجر ؟ ذ لزهحاوخترضح هدنلناوا كننافلوم ےک ردشلبا

 | میاشعو رووا مهف ما ییلسو یتدارا الوا هرلنا كلرابدنک هدرالح

 ۱ ۱  ندرهد یالضف ردشلا تحاصم د ها E هجن ن دماظع |

 || یدبا یدبحو كفراعم نوتفو یدیرف كنت امز ىدا ندرصع یالعو
 [  هلیازهرمصمورناطاس هکیدشلوارشتنم هب وش هلا فارطا ینراعم ثزاوآ
 ۳13 1 هحاوخ دنهلا بحاصو ردرلشع | عقوت ن رله رش مودو بوردنوکر هلص

 هکهویضو تفاطاللواو ردراو یراهب راحتو یر ارم فیطا هلناهج

۳-۶317 ۳ HEEE! 

 باوج ماع هبدسجو ردشلوا عقاو هییشذم زآ ری ود هدام كرلنوب

 ۱ كن دعومح لوا بودیاهدان زخد بانک ولت« هر صادک درب و فیطا

 یاسر رونمو e د یربغ ندناو زدشموق كنروا تفهیدآ
 هش ززوا فورح لکم ددع ج وارداقرط ویو افرع لوبعم رد-قوح

 بولتا مزیهظن هن رطو رذشعدراباوج هندناصف كعلسو ردراویاود

 اودی هو ردلس مدتحاصفو هدتغالب ردراویپ رغروط و یبمک

 ضعب كضراف نباو زدشلیا رافیلأت هد دنن سپ و لوبقم هجنرپ هدنعب رط
 صوصف شن یندآ پودیا حرس یصوصذو ردشهزاب رالح دن دیاصق

 هدیاسو و عبانصو هدصورعو هد هیفاقو هدایع» نونو ردشمو5
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 ۰ ۳ E 03 را 1 ۵ من کدر لک :

 كن راس رظ شورو ند رڪڪڏ ى دیس لق لاوقاو دیس لاوحا

 سدق كناحصاو كن راترضح نیدلا ءا-هب هحاوخ اصوصخ نداناس
 یسهش رط ےل رلثا هکددلوا مولعع ندنرا هيلع بحانم ها ورا یلاسعت هللا

 دیس نیسو رددایقنا هتعد رش ماکحاو ردداقتعا تعاجو تنس لها

 قح هک ردتدوبع ماودو ردعابا سو هيلع ىلاعت هللا لص هنيل سرما

 ندقله اک ماود رسنس هجازم روعش هربغ د وجو هتبانح ك یلاعتو هلا“

 بصعتو ردشمالیق دسح ناطاب و رهاظ هک تل هقناط لودش سد ردنرابع |

 شیراونا تعارکو  ینراث اتیالو مرجال ردشلباروک ین زوک ی راتریصب یدمر |

OTندورشم هک راثاو راونا لوشو( اه!نورصم ال نیعا هلو (  

 ناهیه رردبا راهظا یلاعا كرابدنک هاکعا راکناو دح اکارد_ٹعوط

 هززادنر هک  دننارالاس هلذاق بعهردنخقن ( مظن ) تاهیه لده رغم |

 ةسوسو دریم ناتن ةبذاج هر كلاس لدزا # ار هلفاف مر ناهش |
 ۷ زوصق نعط ار هفت اط نا دنزرک یرضاق ار ه-ح رگفو تولخ
 # دنا هلساس نا هتسبناهج ناریش همه * ار هلک نا ناب زب مرآرب هک هلل شاح

 هلفاق بعع هیدنبشقن # هجرت * ارهلساسناداسکیناس هج هلیحزاهب ور |
 زاموق هدکلاس لد # ی هلثاق دعرح راروتانا ندلونوازک * ردن رلناطاس ۱

 نعطر هسروا# یی هلجورگفو تولخ ٌهشوسو هکلک# كن راتبحص یسهیذج

 و وفرانالسرا*یب هلک لوا ن هع نغا ما هک هلل شاح*ندرمهاقر هرلنآروص
 انالوم مکیوج# ی هلسلسو یزوب با هلی>رلوکلد ۶ ردیس هتسب كن هلساس
 فن رش بقانمهرارمن هللاسدق كناکجاوخ هلساس هرسهللاسدق یماح
 یتماتخاو ماتخ بویلبارک ذ رادقمرب ندنز هیلج هیسدق تاکو ندنرلهیاع

 راکن قراعم مالقا شوق هرس هللاسدق كن راترضح» هللادیسع هحاوخ

 هلساش وب هکیدشود هیعاد) وا جد هرمعح ول A دتا مام واوا هلبانیکن |

 هوالع هلا تبدو,ع هم ر هنسک نداعس "هد بس لوش ی كندض رش ۱

 ورو یس دهد ت تادا نیتلا لح هرس لاد 5 هللا سد كر ٠ زب رع کیدا | 1 ۱

 هنفش ول هنسد الو رمدبیلر هل ساس هک و هيلدا وهن ااا و

 ید راد رضح ییاحانالوم یسدطساو كل رهاوز رزوما نشو فا كل رهوح

 هرس س دق یماجانالوم 96 بلا و عجرلاهیناو باوصلا مهامنا هلق قاما
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 | ]ا هکمدروک مدراو هجدرا کنهجاوخ رادتمر هناخاتسک ردیا بش النه ||
 | هکشرکس تااکب و هاکو اک, لوا هاک لصتم هدارهصلواهحاوخ ترضح |

 ٤ هدعب یذیا زغروک هاکو یدیا رونوروک هاک هجاوخ ترضح یدل شاب
 ۱ یهاشدابمور رای دتا یدنلوا لاوس ندلاحلوا هناشاتسکر لی داک هنن رالزیم

 یدتیا دادعاو یدلوا هحوتم کب ندزب توسل وب هلا رافک دمج ناطاس ۱

 | رثنمو وصنم یلاسعت هللادمعم زوءدیا تواعم اکا هکیدلک مزال مرجال |
 | بولک همور یداهلادبع مدلاو هک اتقو ردبا مساقدحت هجاوخ یدلوا |[

 | دنزیاناطلس هکیدلیا تیاکحرایدشلوب هلبادڅ ناطلسن دیزپاب ناطاس |ا

 یراوی آر زو و ی رش یاهو ینکیدیک سابل هلوتمهن كن هجاوخندن |
 ندنرات رم > د ج نا طاس مدلا و هکر لد دروب مدلیا فصوید روصو د یدا ٤

 || كرافك قدشا وب هل ارافک در نالف ه رکصاد رهظتقو هدنامزنالف هکمدتشدا |

 ۱ مدلوا هجوتمهش رلت رمضح ید قرع هللادیسع هجاوخ مدروک هیلغهدن رکشا ٤

 || زی رعرب نککیدتنا فصوەلاتآ لوشو هلیااي“لوشو هلءا سابل لوش هکمدروک |

 هه هکمدتا نب هللا فوخ دج ناطاس یا ةکیدتااکب بویلبا روهظ
 | رایدتا بوحان راذیتسا كراب« ردهدادز یرکسع كرفاک هکعهتاقوخ |
 | یدتیاراو مالسارکسعسایقیبهدنگاردارهص عظعرب مدقا هبارظن ورکا ||

 ا هدارالواو قیحدنتسوا كي هتل لوش یدتا هدد رد یصات کن هلج وب

 طا با را هلکنح دک رکسعوروا یکی زا لیطهرک جو اوروط ا |
 ۱ اک ت ج یکیدنلب وس ولد قوح یرکسع ا رواک هدانالوا مب زر زو ۱

 مدت یک یراقدروب و یددا نحروک رانا یهجاوخ ارز رلود تا لح

 یدلاص نا هن ع رفاک کمد ر وک هجا وخ تربضح a9 د هیت ر :

 یطعلا دبع حش مدمروکرا ندهجاوخ یدلوا مرهنم رافک ےک اتقو |

 || تاقالم هبا هللادیبع هحاوخ ترضح یزس هکر اثمروص ندنراترضح |
 | لییرپ یالوا ضرفجخدش زوا كراتا هکر اشمرویب رذیعلب وا رارید ردشعا |
 1 یراثافو زروشلوب راردیاجح بولک لہ رهیدلواعقاو كابا كرتیمح ید |

 | هدنراخشرات هدنستب ناسقط زوب نکس كنرعه ردشاوا عقاو هددنق رس ||
 | بقامردهدنسهرشطلدنقرب-هنبیراکربتمربق ردراشعد (هاردش مدنام) |[

 | راصتخا ردلکد لمح* ییولسا كباک وب نوچ ردقوب تیاهن هنن هيلع |[

 هرب رح یی را هیس دد تابلک هرس لات هللا سدق ییاح انوم یدنلوا :

 ( روتک ر



 یدنارلشاوا قدالخ ر ۳3 رومط E 0 نرضح

 دو2 ناطلس یادنرف تك وک هش رزوا كلرجا ناطلس هاشداب دنق رس
 ای

 نورهدنوک بوتکم ها هحاوخح ترضح هک دیکر ه یدشسا ج ورخ

 | هک رلددزاهدنراب وتکم هجاوخ ترمطح رخآ یدالوا دیقم یدشا رازیصن

 د او نایت ی رفا سر وا ردءاهاوخ تاود ۰ رع رازهصل ۾ هزسو |

 میجیوس) < تیب 9 رای دزاب هل دنا رمش بوت قلب و بولد زس هزوک

 1 دوخناطاسنوح ۴ ین ردویشل آنآ یهئرد تاک مزتسک اخو 2

 || بوقیچرکسع نیراب هکیدزوب هحاوخ یدتاهرمصاح یدتقرعم ںولک |
 || ردرلشملا ن رشادنرق رة یدنکهک هنعشالنم ندساعصا یدنکو هیلباكنح

 ییرایدنک هک هساقالنمو: ردراشمرب و ن رامرکم یدن کک ولا ۱

 دکندلبا ما هش دلا ناو ردرلشع | اذق هدنض مرب كنەجاوخ

 فرط را ا نک دو رلهزوتوا هدنرزوا كن رب ندنزوبق كراصح ا ۲

 : ناطاس ےکنوجرایدلوا هحوتم ںورک ھن راهر ےح رب دنکو راهي هی وا

 ۱ هل ندراصح لب یو مظعرب نیمه یدفیح هرشط یرکبسع كدجا

 | لاله یر هجتو یدروا هن رر ییرکسع دو ناطاسو یدقیح

 نلک ةمدراب as یدحاق دوج ناطلس نواوا مرهنمرخآ یدلبا

 ترضح هدنفولوا دجاناطاسرابدروتک هدچا ناطاس نوتوط یک رهن ره

 هک دروص دجاناطاسرابدتلبا ا یکریبرم ی دنلوب ا كلەحاوخ

 نده آینبیدالوا متسر رک | مراتبو یتوش مناکرترب نب هلاو یدتناردن لاح
 دیار اتک هم ترشح نود راد وشالا یدعوط یدا نم هر دن

 ردهحاو> ترضح رلنوب ادا ندقا رطا یدلن راشا هلهعامر

 هرسلاعد هللا سدو قا فا رشربم اردن دنس ر دنا تدا اد نو

rیزوسوب مدیارروط هدنسویق كنهجاوخ ترضح تقواوان هک  

 لاعت ەل ا ەل مساق د هجاوخ ه و مدتشاا هلا عالوق یدنک ن دکرس رام

 تقو نو دن کل ٩ و هدد قرع” هحاوخ ترضح نوکر هکید لقا

 رایدروت A وز ۳۳۱ یھ نالف یدتا نک زرولوا ۵ یکصد رهظ

 واج ندنسارا یرلغاب 2 م نوح رافال ا یضعب ندناهعاو یدنب

 ترضحورل دنود هلج نکن ودرداک د تجاح كل هل زس یدتاهنارا یدل |

 رد ساب تشد ہار لوا هکىدلوا هجوم دارم نا هجاوح

0 



 معهد هب وکر پد نب ردبا ےل عت سرد مدروک بوراوه هسر دم مدلول شف

 ۱ زسردنآ تعهرس هک راد دروس سردلادعر مدرودوا تعاصو رک تولوا ۱

 هک ردوب یر ردولرد یکبا تعع هکرلیدر و باوج رلیدنک هغ ردن یلبصا

 ماعیرپ و ردکر ابم هنبحاص تعع یک كناو هلوا شم ندتب مث مع
 هحاوح ترضح رد رکم هننحاص تع لوارد نام نت رنا

 0 هداننا لوا قاقنا مدل ندنزوسلوا ییعلولوا كن ات الوم نامه ی هکر دشءد

 ۱ سارک هکر لدتا رع دسح باب ر | ضع هتفو هاشداب یی ران سط حانال وم

 جورخ بودا تنطلس عمط هک ادابم ردراو تبغر هدا زاکا كرامد مور
 هر رب انالوم ترضح هکیدلوایراج هلب وا ما ندهاشداپ سپ را دندهدما

 بکس ر هان الوم نامه هکر ایدرویب هجاوخ ټر مطر هدا فی رشت جد
 هظط رهو مدیا هل زیم ىدە و مدنک فتو BEATE بور و ولوط

 ن زاغ حایصو مدیا ردناراضحا ینخد را تسد: او مدنارلدارلتمدخ هتسداش

 رولو اط اے ںواک هرهطتالص ھن و مدنا رددیک هتفحنو راو بولیق هل

 || هرصعو مدیا ردیک هنفیج هن هرکصندرهظو مدنارروک نتمدخو مدا

 ںواک نوکر مدیا رددآتمدخ هله > وو نوک ره مدیا رواوارمطاح ںواک

 1 ران اضرععقا 9 فالخاک ان جی هکم دا مدل وب ریغتماکی ییانالوم ت رمح

 یدروک یب الم ےک اتو مدیارعا مهد ر صفت هجهرذ هدمدنک ن نکو

 | هک هل وشیدالشاب هذلراطحسقن مدلوارغتم نو یدلوا بقا رم نامه ۱

 ۰ ویا كنالنمویددا رولوا م ا مرا مسروط ۳ و کا

 ۱ زج 2 نامه هسلوا بلعتم ا ا

 | جش مراوک رز دج نامهراتخا یب یدیا راردنا مام نب اراق ۱

 كنەب رتمدشرا 6 اهلبادهج كم وم دابا مرع ھن را هس ددم هب ر لروهط ذنواخ 1
 مد شود ورګا ندئس هرها مدالوا رداق هکمرک یرحا توحآ نیسوص :

 مب و یدلوا عقاوبییغ اکب مدلوا هجوتم بودیا ضرع یمفلهانکی و

 هع دنک نوحو رلبدت | لیمح هب رزوا كلالئم نولا یتلقن لوا ندهرزوا

 ما ىع ۳ مدلک

 ۱ رلبدبد(تساهس لبع)رلددروک ید هکنامشمدراو هتمدخ نوروس ردشلوا

E SNمات یا یار النم هکهدلب و مدل وب ةَ رزوا  

 || برطضم شلوا ماد یر رما مدراو هترلنابنوج رابدراوهروض> نیمهو

 | هک هد E لوا ژاعت هل .EE هجاوخ هث ۳ E بولو



 هری یسب 1۲ 3 رهب ما a راد :E ردو نیم و 1

 ا تسالام سد هنرو# دورفدمآ شرع! تس ناعسآ 9۶ رهز ماکردنآ و

 3 ماتردکن ند رهز ضاح*مانوروفندر ودک هرعاقلوا ا(هجو)دوناخ 1

 نوح * ید ی ناز ردالعا كل یس كخرح هحرک ر دقو هشرع ۱

 هب وک تثک یک كنوب سدر دلکد رمسدم كا ممه یانعموب هررص9ز اتمام رب ۳ 3

 انقزر) هسا ندقلو اراتفرک هش ریش وک تذک وب ردکر ن رشقاواراتفرک 1

 هک اتقو ( مسو هيلع یلاعت هلا یلص دم مراتع اند هناراظتنا کاناوهللا |ا
 یرلدس دق نالک هدنقانم كن هحاوخ ترمضح هرس یل ا عت هللا سدق ی اجا الوم |

 دی ایعتامارکن کیاهدندیق یروصتامحراتااریژ هسدارایدش اراصتخا هش رکذ
 كلرادعم یب ریقحوب کن < یدنازک شوخ هن زرطاعرطاخ تا ناسا را :

 اتقا هتسکش رطاخ .دب الف یدنلود ,شعا تاحر هباه اع زلنا هداف

 دجاوخیداهلاوهو مراقبح هضاس رادقمرندنرل هبنایعتامارک هکیدشا

E ۱ 

 دخ

 ر مرک دم 2ک اپا

 هللادیبع هجاوخ ن هل دمع ی دج هحاوخن یداهلا درع ن مس دج

 راسک اخ متفوب هاضرب و بحاع هفالسا نع یصرو هاش او هللا هلس یدنق رع
 كنهجاوخ هک ر لیدر وب مدلبا شفت تا ذلاب هرسسهللا سد ی هجاوخ بقانم

 اما مدروک هدنوایصلاع یرلنآ نی رددنکشات رهش ندشاش تیالویدلوم
 یرله رش تبسنو ر دشمال اقدم د اب یراق 2 شەن نيغالوا رج وک هدا ز

 رلبدتاو روشربا 4 هتع لالا مر باطن | ن رعنینمولا ۳ ا
 مقاو تلخ کو کب هدمرع عیج ردشهروب هکر دآ وقنم هلتح ندرلنا

 لتطاهدا زدنکش ۳ مربا 5 , ه>حاوخ مدیا هدعساننوا جد لوا ردشلوا

 هدنامز لوا ع ب و ثمود هنلفغ ن نکیارولا جاس یدنأب هفحا عام ؛ ردرب

 هکیدأو | عولعهورکص رده رزوا لاحوا زاد مدامتعا 1

 هکر لیدید مساقد دحاوخ هن و شع ا لک در سیم هکلاسرپ هدکب تلودوا ا

 ۲۰ سد و شا سا نا

 یلاعت هللا سدق خرج بوئعب انالومیتش رط لیصح هجاوخ ترضح
 ندنرل» دن كو شا ندرلنا یتیعل ق سو رد رلشلل ۱ 2و هرس

ARزر و که هه یا  

 یرهاط 0 اص اکر EE IR 7 نکا E هاب ییرط. راددتبا ۱ هکر دلو تم ا و E و
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 كعلوا زلف رگ هدنارز لواو او مدتی کدر : رپ ۳۹ هرس اغ ینوزرآ ۱ ۱

 2 ۹ كنا یدبا سرد شوعاخ ندلا م یاب ی الوم مس هردق ا ۱

 ۲ i 7 ی 02 شیخ هجری ۱
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 ج

 تاتو ا ی نا 1 رد تو یراق TT لد را ۱

 هس ررروص رک ارد ا ا كلگوک ندروعشو > هییربغ ندندوجو
 ةسرارروص رکا ردقارغتسا هدنفاراو كنيلاعدو هزاصسقح هکتا ردنداحا

 ۲ هسرارروصرک اردقلوا صالخ ندکز ودنکه دکمروک قح هکتاردن تداعس, |

 هس وووصرکا ردقلاقندعحو قلوا راتفرک هکبزدنک هارد: تواق ا
 ا هس رارروص رکا ر ده٤ ونوایکدنک هدندومش یرون كقحدوحو هکت اردن ل صو

 | هسررروصرکا ردقمرآ یرسندنربغكنيلاعتو هزاعسقح هکتار دن لصف
 ۲ لواندلاحو هک كت هنسوش هکر دةلوا رهاظلاحرب هاکوک هکتا ردنرکب
 یرلت ضح هللاد ع ةحاوخو هیلوا رداق هکعارتس یدنا بحاو یس

 ادرس نرم یشاش للا ما ماسحانالوم ندشاصصا كنرج ربما هک رل دروب

EE The rE rend a 

 یغليضاأق كلارا 6 یدیازاو قار سا ماس و یددا یدنزرف تالالک "

 | هدئس میام كناو مدلوا رضا هدنس و كنآ یدبا رلشعا فیلکت |[

 1 نورولواهداروا یدنا روک ب لواو مدرروک یا نب هکیدناراو ه رر

 ۲ راد ا هش و مدعا مهذ روتفو لوهذ ر ندا )رد ره مدیا رلدا ر و کا

 هکیدرب دو رسد لا یر : هللا سدویرلترمےح نيدلام e ار الوم هکر دراشهروب

 كرك ندعلوا ملودذم هی هدافتساو هب هدافا هدنروص ع ء لها هراک وب

 هجا وخ هللادبع هجاوخ یعل هک ردراتعروس رانا دن و ردقو سار

 دوش: نورلد دتا قرم ےن هدهدوجو ےب هکم دروک هدناوخه سسدق کرز

 | هکندن,دیدیاراتتیکن وب ا 3 هحاوخم دلک هعدنک نوحم دشودنولوا

 مدشرباهب هجاوخ هلاتت قوج یدشالود هنب ر یرب مرلقادا مراو هنر ادرا
 دم هحاوخیخد هعفدر هکر دراشمروس راثاو نوساوا كرابم هکر لیدرو
 | رمسعاما هم لا قرص هدخ هکن دید مدروک هدناوخ یب هرسسدق اسراب

 _ ندنکیدتبا فرصت كکرزب ی در وسیدالوا

 - دیار هکه دنامز لوشرمقف وب زد اهرسهللا سدقیماج انالوم یدیا یروتوا

 فرش كنشاش نیدلا دیج انالومو ندلاماسح انالوم ترضحو مدراو

 و یدراورا 1 REE دلواقرشم هل تمدح

 درس زدئرام ۶ ند راظتاوب دقا اص تعیعح ردزاظتنا هدا م هدنفیعح

 لواهرگصن د قم هل  ارطتنایب ۲ روت رد :رابع نذللوصح کراظتناوب یتاهد

 عل ردلکد هن .رزوا یرغندراظتاوب لوی زن نباش یروهطن در

1 
1 
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 نده ر ط كاذبا هنا نالوا اد ه ۳ لار

 هیس یربغ ند زرا تواوا راتفرک هنن 9 مع 0
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 لصاححورندتعاط اک !هندسرواو اعو مو بوک ندندحو دوهش شاهد 1

 هر :ادعیونمو یروص یورشاو یویندخیج زالوا د ق جعاط هکلب رواوا 1

 حوصن هب ون ردراوییابسا كغاوا صالخ ند هیلب وا رولوا ایهمو دیتس |[
 ۳ همش و لو هک ردلوا ى یک ا مه هب هلاص لاعاو ۳ ۲

 ېب ودنک هاو ردراشلوا صالخ ندا دنک هی قاذ تیک هیلبا اا

 ۰ ا هیلوا نرو یربغ رد و : قاصواو قالخا vi وا ۱

 وا لالو هزاصسیقح فرما د ره ظم درس هطساوق اصاا هلا هر وت ۱ 1

 (رعش)هدنا ماد هندا رح كزیلاعدو هناص"قحو هلوب صراخ تدزودنک |

 * نیطیوب د درک اهزورابیوب یر رک لر اکننآ درک یمشزان کرد هک سپ زا

(a)رابیو یذلوط ےک ٭ 3۳ عیب لکو و ناجیدلواولکدلوش  
 اکا هلی رتا: دارا شت آ هکر دلوا ذب رح نط قوب یدلروتک هلا

 لکوکو هلوا شما1 در د ندننادا ن جج 9 هوا سد ۲ نالوا ولکرک ۳

 ند را هلی عیج نیزو بوروک یراب لاج هدنس هنا گرد هلترصب لا

ER؛ندعلدانآ هدنل دازآ هدتعللوق نواوا رد لاج یس 4 نور  

 ب ںویموق هر یرغ A كرس یشاب زانو بواوا خراف
 بوله دندر لرد قتوافشو هدنلوق رس ف مت داعس یدنک بودا ضار

 روش هند وجو كن ريغ ندربپ بوکچ هنس هیصات دوجو یر

 تسد راکت یار ۷ 1 ( تاب )هوا شاوا صالخ ندنسییهقرفت

 هککدهسوکلوش ( هجر" )# رازهلالیاشاشوناتسب و غابزا # تسغراف |
 هکر هسروصرک(# لوارلث یناتسلک نهورانکر ی اکو و ۱ 8

 صیخی کوک ندتلهاکا هن رغ كنيلاعتو .E هکنا زدن دیحوت اا

 أ زور اناظر نوا ٽٿ -(ظوا )اهن ر و ۰ هراس تسل یرمض ندنسیدنک نمروک

 لوا رە رذییک راب هکنسهرو اس ( کاناو یلاعت هلآ ۳ قوا هدرلنآ ال

 یسیض رم كلسو هيلع یلاسن هللا لص لوسر ترع> ةکلوا اک ۳
 | رد-اکد ندنرضح لوا هک هند لواوهلوا شاوا قو ندنآ رداکد 8. 7

 ۱ اوا ۳ مام رد مین : ره یز و دکح هکلب هل هدندوجو ۳ 2

 ۳ طلا تا هدر لوا هلا ییملا یر کا هدیسانطاو و 1[

%8 
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 : ردنا هدن ول مع ر 4 5 او یدلیا ثیار طض أ قرج و دلش ۳۳ /

 ٠ ۱ رو و طا ولآ شوت یر رم دورود هداف 7

 مرواو' مور ند تيس تعج ادل و هدنوب ورشو د هشک اش تک ود رکو و
 ۱ یولعم ك ی هکیدشرپا هرب رب یسا كنا راددیوط روذعم یا ناراب

 || اکب لوا کتو رهویدلیقیوابنیلود كنسهناخءرک هک هک هد هاتم ر یداوا
 : یدبارولوا هدلوبا مدرولوب هدنسومق هناخا مد راق يج ن دل زم نوح هساوا هم :

 || ردناا یدا روتاوب شعا یشیا لوا مسهتسیا قمروب شا رب اکا نوج
 ۱ زسهذجرن ا» كا صالخ یار دوسان, سفق رسا هکنوهال خ مینا
 هفلب ویحمحافم لالواواغدهلبا هب وغط فم ثعیاتم هبذجلوا هکر دلکد سه

 لا یااهجوتم تنك ناب لسو هيلع یلامت هللا لص هعامتاب كيلعف ) ردمزال

 سد )تادوجولاتقفح هب ودوجوم لک ین هجو اهل یا قراقحا ةقیقح

 | هجوتم نیس هدا عابتا لسو هسیلع یلاعت هللا یلص هلوسر هک ږدمزال اکس

 : و لوا هد دوجود ره ا هتعیهح تر لتهرع> عیجج هل هلوا

 قرشلا هللو * ردهلکنا ییعتو نفح كنادوج وم عیجو ردراو یهجو
 قرشم عد ردتراشا EE .هحو اب و ک + هللا هجو مق او ۱ اول وب ااف ترغلاو

 ِ هللادجنوكسردبا ه>ول هدر هنرهوهدتفو هنر ھ سارد هللا هج ورم سارہ سبر رمو

 f رولیبهداروب ردیقاب لوا ۱ كلاهام سا هلجو ردلو | نعتمورد مطاحهدنا

 . دناد ۴# رد یسیامزااع وا ¥ یوم 7 ردندربهن یمالک (مکعموهو)

  Eمابه یا ندر وا رد رقا هر هجرت ۴ ربخ دراد دوخزوک س # ۱
0۹ ۱ ۲ 

 ی هست لو و درو بسه مع یدال ن یدک میکلوارولیپ

  1هوا شقا لصاخ تر هژو> رکذو هژوا شعوص ند د یلکوک

 هیلبا رود دف هرباد كئع رح ی اد یی اد هک یهود یترارح كد :لک وک

 ركاب لوا هیلوا هنس چ یرعغ ندعح یرطق هک هلوا هلن د وشاب

 هک ردراویبصن نیپناذ لج كنا رددوجوم ےک هنره ردراو یه |

 هنترضح ىلاعت و هراس قح ییاذخا كهحو لوا راررد صاخ هحواکا

 لصم سا ا یداه مسا ر کا هرزوگ ۵ ههج ول ماود ورد

 هطس او یاد ا ماود هب هب هسد ده ن اد هل ول فالو ند ےڈف رص

 هر لو نرخ ییعلانیدیهم تولوب او ةيلک لار ناز ودنک هرس

 لبو تا ندالاعتو هنا س قح نولوا قخ ال هنلها



 : 0۳۳  فصضو هو دارد 1 کرک درب E ۵ ا

 زوده دلو ها یچس هاا د هاکن كتب سد وب ج عیج ر 51 دیسک ی

 یانهردهدنناش كس وا وک( ھند یه هنالع ور روا شا ادا نت كنآ ۱

 هلو ایه كمروک هلی "هساح یالاعدو هنابهس تم هلشابتم ۱

 یناراو یزاحوبهرواقرب هعلرب هحابشاو حاورا ندناهذ ی راونا ج
 ۱ هک یر ٩ رولاق ماند ندرلنا | هکر باقوت هایی > 13 اجا 7

 | روضح س رده ندقرحو تو كد تفوح م لوا ۳

 زالاقر هغ حص یربغ هد لق تفیهجیک ر لبا قر ههجردر هم ضا وه ۷6۱ ئاو

 قود لاک نددهاٌشم و و دهاش هعحو رار د دهانه هدف هدلاس و و

 هروضح هدک لهاکآ :ند روضح فصو تکلاس گر ولا توت ۲
 كنس ههرادقم روعشهروضح ار ز هلکروضح ربسنسهجا رود

 یسدقع تاذ كنا رولوا عقاو ناصقن هدک روضح هیالاسنو هناهسقج ||
 هشرباهسح رظن هک فیکفغلک هنزوک بلقتربصب هکر دالعا ندهحرد لوا |
 هرک ره ہلا یرس هدهاشم یشطع كن رلذظعتملاصو لالز هکر دنداروب |

 قیافص لعا هاو رولوا هدای ز یخد یازمسوص هلرانا هکلب زعیلوب نیکست

 ندقشتو طابرارب لوا هکیدرونلب وسزوس ند هبتاذ تبحم هج رب زومالا | "
 نیبج وما وراه نیيس كنا هکر داک دهل وش هننرضح هزاعسقح ردنرابع ٤

 هکر ادروب ز زالوا تردق هنعفد كلا هک رد اذحاو ل لیحرب هکلد راه الکا

 3 راع ا مز عادیرب مدل وب بس ہول ندنالغوایکیان ندنسچاوآ دنکشات

ANنوک رب یدیارکا ننیوب و یدا رروتوا ند)قرا بولکو ردیا  
 ندنامدلوا عراف ندتراهط نوچ ی رک دف ر ,ا تراهط, مدل را مط

 نیسردیآ رود س ی هاو زدن تبس هکلکو دن وب كنس هدروص |

 ق>ح ترصح ع اک هدنوب هکتقوره هکمزولیب ردقوب مراتب ید یدش)
 ندد الام عیج یعدنک و مروأوب پاتار هدعطار هنفرط یلاعنو هراس

 مراقیجه رشط نوجو روژي رباتذل مظعرباکبندنلاح لواو مروروک یلاخ
 یدیا بوخ یتروص هدتیاف كن الغوا لواو مزواوا سوپ ندتبسالوا |

 یدیا قلعتعیرطاخاک تا هسوکقوجهدبحاون لواویدنا طاخع هبا او
 غطا نی رکییارذعاک مد ایدبارردبا نعطو تمع اکنآ سد رمااو
 دغم العا رخآ ید اهداف رلپدت  ههلمیک سبقت رهنوسنکب وراو هکر لو س
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 جد ندنروعش یود كنامسا ا هژوا ماو یقرترکا هدم اعمول کار

 هکر درمسم تالاس رد ڈمروب هکر داک وب یتراشا كنولوا لوا رولوا عطقتم
 دوصعهم ندلوصوار ز هلوالصاو زونهو هلوافصتم لبا هی اصوا

 یش د٣ م فاصنا هوا صواردتاذ د وهش روعش هجا می هندوجو هک

 هک كس رلدد رکا ردرذعتم رمسل رک ندهحو ر ردیتس هم ص ناعص تایلص

 كس هکلب نیسدژو اهدازآ ندشسهسوسوورکم كنا طه هدنماعم روضح هلعح

 هکر روضح كنس جد تکست هکلب هیلوا یعالطا ید تاکلم هک روضح

 كرلنا هکن_سهلوا نیشنمه هلهد حرب هکتو سلوا هکیرزوا كنس هیلواقوقو |

 هوا سلو صالخ ندنزودنک و هلوا قتلوا | قرفتسم هدناذ رکد یلکوک |

 هیهرب ولا تداعسو ر | ردرلشغا رع هل شاد دان رلي ضعوا و هلبات اذ لبع ۱

 بودا لوبق نسم رط ناکحاوخ هبذحو هج وتا ہت من رط کد ۹ رز ؟ |

 دک دراءطع تلودونات ۵ نیس هر دش ر آهنشزرو كەمى رطوب :یژودنک هیلکنا

 و یهتتم هللاءارو سال ) نیسهربا ردلکدروصت» یقوف كتآ
 تسوا عو ینامداش ارتاقشاع 9 یوم چ دی رق .نادابع ءارو سیل

 9 دوب یاشاتزا قود # تسوا مهتم دن نرحاو راکد نم

 رج هکر ه # تخورف دنوحوک تسا هلء نآ قشع#*دوب ییادوسهزرهدوبن

 راک د ری و زوسكراعش امر ردلوا هک هتک O نا قوه

 ردادوسهزره * لوصو عاص ق! قوشعم نی وق * یه مو غادورابو
 ندقوشعمرش مک ٭ مارح شن | رددیشروخر قشع۴# لوا قشع رذلکد

 هکر دکرک هلی وش لغش هدنظفح عد هدنتشادماکن كفلهاک | # مات ن ربع

 هیهردش رب اروتف هنتبسن هل عمر وصح بولوا فقاوهدنج ورخو لوخ د ك ..فن

 اع داخ كاا لوا ماد طظفح تجز یی هک هشر اهرب لوشات

 لوا هک هلوا هل وش ماک هیلوا رداف هکعردیک ندنبلق هلن مو هلاکت یتاو هلا

 ےس هنهلا ندنزو دنک یکلاس تلاح
 ورک هکر دکر کک ر هروتک هنزودنکهن کلاس نوح ندبل فوقو

 هت رب یعس لاک هدنتشادهاکن كنتسد قلهاک ۲ لوا هرژواهرر هد عن ر ۳

 را کا مادو هیلو لوب روتفاکا هرس هطساو هناسفن ضراوعات هروت 1

E Ee ۳ ٍراتخاو اهل هائج كن ا  iا و كعا  

 هد وصعمهنو هوا رادربخ ندزودن

 الرضا و ردرلڈعا ریمعت هلا دوحو رلرصعا و هلن ادوهش رلصعو ندشعمول ۱

TITS EKEN 
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 یسهظحالمریغدوجو هلتوطش لج وب وهلواشلوارهظهب لجنوب یرلثطاب |

 هلوا شاو صالخ ندروثهریضوة زودنک بود الیص قیقحیانفو ||

SDAIN PATEL NERVOSA bE 

 دوجوآیوابآ ندننا یدنک یلاصتومناهسقح هرکصندتفح لئانفوباو
 بوز ءتقافا ندلاح رکسو ندعلد وجب تودنافقرشم هلایافح توهوم |۲

 ٤

 ردتراسع نداق وات هک ها ی هطساو EES داس لوصح هرلد رغ

 ٤ در هزاهسقح یرلنآ هنسار چیه ن دنانکع هدماعم وب

 هک ام ۳ تا ی وا ندعل راتفر ۰ رب اج تعفیعح

 صالخ لوا ندزلوا يود بورس وک ک كتسعاکا ردبس هما

 هل بسام لوا لوُّسم هرک دهن یدادعتسا را دن کرک | کا دیبا

 و ات مو یی رادادعتسا رکاو زهیموق لاح هلامها رمصقت هدرلبدنک
 سا رولو ١ صالخ هر" مس رد ندعل زاف رک لکوک هد توک كلدوهش باب را 1

 كوك رادیلبا ٌتمزالم تودناظفح قی نادا هستی كلرلهد و

 اا ردبنامز دوهشو لوصو هدنتیقح ینامزیصالخ ند راتفرک هلقحرغ

 | دوهش نامه یداوبتاجت ندنسهجا مروعش همغدوجو لکوک نوچ
 : وااب حک ن مشوتئحوالب (عارصم) ردقوب هتسیرععر دعا راتف رک هلعج

 | هکدوچ * هتاروضح نسنآ نیفصتنحرک و زدغرکآ ( هجرت یاسات
 ۳ تاقتلا هقح ریغلکوک هلتوطس یشنكتح نودام |

 ً دنا قحریغ لنقر دال غبت < یون 3«یدلاقهتسا جیم یریغندف> ت اا

 أ * تفر هلج یاو هللا الا دنام *# دنام هح قح رغ هکر اد د

 یدلیق نوحال م حب < هجر e *# تفوززوس ت قسعیا شانداش ا

 هلج یدلوا هللالا یدلاق # الدردشلاق هنروک قئرا ندقح # اوسام لتف

 ند ودام كب :یلاعتو هنا س قح# یکب زوس کر م دیشعیالوا مرخ # یط

 هکر دلکدهداب زندږ وب ردسامزدوحو دوهشو لوصو ه دتعیعح اعز تاء ج

 راک > یتلداواهروک هنن راهعاخ یراشتعاد راع نعد( اه او2 لاعالااغا) |ا

 4یاع ماعم ول باا قود لوا ندنیکش هدانعم وب دوح دو تود ۲ بابر |

 ندتدحا موم ردانف 7 یروهط لنانعم وب راد دع اص ندنشرپ را

 قارغتسا هکر دیګ رو جراف هس روهطیرشابت تللوصو تداعس 2



 رهط ةولص یاو راد و یدالوا جد دین در كد هارب ه رکصتدن |

 كرته هدشنوک ید كن رخالا یداج هدنوک :هبنشرا ها

 ها دسع هحاوح 3 هرس ات هللا سدق یدلوا مداو و

 یرلث رمهح فاح اال وم ج رب زعلا هرس ىلا هللا سد- 5 زار الا

 رایدنا هلا یرلت صح هللاد ع هجاوخ هدماا یراقدزاب یاتک و

 95 او ه هی نوک هکرابدزاب دل وش هدنص وصخ لات آ مال

 درعهجاوخ ترضح یماظتنا هطساوو الا هطدار كنب رلدش رس

 كران | هکر د هلل وش یزاو دیماو یرادنهزابنو یراصلخم كراثاو ردهللا

 نروص قلخاتسکح تاک هلوقموب ندربتفوب ےک ةچرک ۱ هلوب دادتما
 دکی دعوطرارق هنن رزوا كنا یرطاخ یدلدارکف رف وەک ر دقن ر هاما ررتسوک

 ردكلتا سا قعانم ا ول ند؛عج ا دوصدم هک هعومګ وب

 یترمش ی او او یقانم قلد سن هل سلسوت الف هلوا نا ن دند ترک رانا

 مانطنا هیکسم هل زهیسدق تالک نالوا مقر هلب راکن یراعم ةماخ كرلث |
 هراس قح وک ک ردلیلد قلاش ون و كلسک ن دوری لک وک هک زرروس یدلدا |

 ا فراخ هکردشلوا رهطع هنسلح هلیدندحا فصو كتلاعتو

 تاب اص هکنوساوا ر و دعتم هج ردرذ ءوز سانعم وب ل لوصو ا دصو سا

 تودح اک او هک هنسار ه تاک تا هتالوم ,5كنن راس e یراوا عماد

 0 ندرادو e ریسله رجیحاش ور ندنافتلا کا لکوک 0

 هل وصح كنا عمود ع هلا دجا فصو كناذ ردف وفوم سوپ

 هرکصذدکمرونک ناعا ههحوها هن رلددر و كرنا هنلوسرو هه الا ید

 ندنذخآ كلا هدتمب رش کردن اضابر باسا لوا کر د راو تاتا :

 راتسکنا فصو كنب رزو IA نادحو E ماودو ردشماغلوا چ

 ردکمرتسوک ع وضخ لرب تمیاتملاک هلسو هيلع یاس هللا یلص هلا لوسرو را

 قدص ات هکر دو بس كر و ندنوب مگ هدناصحص کت د وب نکل

 عج و جم اک و

  Eا نی 3

 وا ید رأو ی هدنرلکواو مدلوا قم 17 مدخو راددروس 1

  3هی دنا هش رب رایدتا بوتوطاکب ب رزوب مد وا رداق هکعد یلاح

 : كتعاج لوا 2 ا 0 ا ا دی ۶ قیلسااح كعاجرب هلازاسو



 6 ۳ یو نامه ۳ 1 EAB ودر قار 1 ریو و :

 2 جا ۱ 1 هل وس 7 هس ر سود لکتمرب ۲ دعداو ر ۱ لوا لو خشم هغ ۱ 1 ۱ ۱

 ۳ 9 دن ]| دعس نم جعل هدیرل درج یولوم] هدناددم 1 :

 ۱ ۳7 یدلوا e الیتساو هملع E یزاقداوا

 4 یوقو هم وا کندی رب یدرتسوکز وب جرات قادوخحم و

 یه سم ہدشرا هم كرنا 3 هداناوا یدا ردا مهوت دو وا ین ۳

 ۳ ی oF دامک هل وشم دهر وتوا هدنکو ا كرانآ هدعماج

 ا تعاسرپ رک | مدستا یدک یراوخم وا هکمدلبا نه وشنا

 جد نع ساری اوواکا دوشم مارب رکمرلیدنا بودیا سینه زکسودیا | ۰
 هللا و واراشی ورد ضب رلیدستبا نوکر نیر داعتعا هنکیدباراو

 | نجا هرکصندوضوآ کر نم هدیقرف یربش ندنوب قسارا اقتان وا | "
 | نوسلوا هدوخم وا ينللوغدم رانا الاو زرولو تفخرب هدزاب ذنکح 1 ۱

 ضعب هک هدنلاح وع وا هکلب رد هشرزوا هت رطرب نوسلوا هدقلقنا وا || " 1

 هلا سدد ی اج انالوم رواوا كرا وقو كریفاص یر لا رولو | عفت عناوم | "
 تراشا هثلاح كرایدنک یرلک .دیدلوا هک ردهلب وش ےٰنظ ظ مب ردیا هرسیلاعت | ۳

Eهوب یندرب ندراش ورد نش د ربا هتد كرانا کشا  

 یدیارونل و ارکذ ینراعم راشد ورد هک هدنرا سا ظعو اکب هکیدتا تاک

 بوک یروتوا ندناو مدیا را هرعذو دا رد قوج ىدا رواکر غن قو ج

 ی هوا عقاو ربخل 53 هکتفور ھه هام یا مدد هر انا یاحوب نوا و :مدیآ

 ند راهسردم یدنارر ایک هن رعس زا رانا کیدو لوا روتک هنر طاح ِ

 مدا هجوت هرانآ یدال اب هکر شتاب هنن یدیاردا ظعو " و رب هلو

 نرالایناو رایدشرا هک و اب : و ورک ور ان ندتسوبق هسردم کمد کا

 هکنامز لوا مدل وا ش سوهو مدت هک ندهدتک نر اردو هع زوموا مب |ا

 ىدا شلعاط سا لاو یدیا شلوا مات ظعو سلحمدلک هعدنک |

 ی4: ڈک رح 1 كنا ناصمر ,e شاک هع رز وا / دنوکو |

 اس اوج سر رو ۷ نجر

 ۵ BEN ا ی یدالوا د ی ارد رک مس کیدیآ

EEE DRE EES KZ 
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Ekeیدوصعم ر اکلاسعیج هک دا او نیع لوس اشا اس  
¢ 

 ۳ BT د ید

 هکر دات وب a هلصا رب لوا - aE ۳ نت ردع وا :

 ۱3 ا لئاوا هک هرس س دق یر شاک ن دلا دعسان ال وم رک دلتا و صوم
 ٩ یدناراشاک فص هلوادتم تکو ید رلشملوا لوغسم هعولعل ع

 أ یدلوا رهاظیسهیعاد كه رطود نوح یدارلشع اید یروص تیعجو

 | كرادا رایدتا رابدشالوا هننیک كن دلا ماد اال وم بودا دب ر وو ماع

 ۳ نيف رش نهر > ترا زر هدنن هرکص رال هح ند غل دلوا قرشم هلت

 ١ اا ندرانا یدلوا یوق یسهیعاد اع رکتو افن رشت یلاعت هللاامهداز

 هدنگا یس هلق اقرایج اح نس لس وب مرەد ارد هک دهن ره هکر دد روج مدلید

 ربع درلناو مدیا مهوتمندنا هکمدنمروک را هعقاولوا ندناو مزعدروک

 لوا نیسردکح نوح راددتا هللا وخ قوحندراهعق او لوا هکی دبا

 "هداحور دعرمشدحد مەك هلا ضرع هن زاترضح ندلان زانالومیز هعقاو

 هللا دق یدنا قاوخ نیدلا نی زج یدا مك راناو ردت ا هنن رزوا تنس

 1 رلیدیا نیعم هدئماعم تیحوشو داشرا هدناسارح تفولوا هرسیلاعد

 | یبی راشعد نیدلا ماظن الوم ےکتن مدشربا هناسارخ هل تین تیک هح نوچ
۳ 

 هدست

E N 6 

E E SE 
 ناز ج نوحو یدلو ۱ هبیله و رکصاد رال دهن هلبعد و یدشود فوفو

 | هلمز هکر لبدرویب میا ضرع یراق مدشرياهنب اترضح نالا
 ندرلدا ید رطوب هک رب ۰ رد لوش مدتناربک هنن دق ز < دارا مرو ا تعب

 a EAS اثیعا ارس ردهدئایح دیق زونه 2 زود

 هراتعا هکر لیدر وب لمدیا هل وا ههل زکمولعم ینیدلواز اعود هدنشر

 نسراددتا ز کیلا هراکسا را مس ردق وا a همراذهسا ےب مدت 7

 مدتنا هراس ا یدلوا ماشخا نوح لمدنا هرا سا یتدز ریه هلی هراس :

 تقولوا حس ترضخ هک هنهاکنراب ز كن ره ناکحاوخ هقبطهکمدروک

 ٠ را بضغو رهقو رابدش یرراویدورابدراپ وف یرلحعاو رلیدلک رلیدبا هدنآ
 ۲ ردنراشا هم زا لا لوا ةکمدلس ىدا رزهاط ةد رزوا ل ارلذآ یا



  e. ee 6ی فا 9 ۸ ۷

 | نوکر ۳ را e بوشود د دل زور ا ندز من ۲
riدوح ردراشملوا هتس>یرلد رضح اال وم هک رلددرپ 7  aAا کرا كرلزا  

 قوجو یدیا راشقادوا هک هل وش یدیا شعوط همرتد یظعیرلنا مدراو
 ندناتفا ل رلبا ید شالو ¿ u 7 و لواو یدبا ,راشقروا رلناتفق

 هکشج قوغوص .هدابز نوح 0 ییا جلبا یادغب دیم 1 ey و

 یدنایدرو ےک 6ا االوم نوح ىدا ۳ ود هب وص دنلوب نمرک دا ۱.

 هللادبع هحاو < د رابدلک هت رللاحورک و یدلو نیکسد لک لوا ۰
 كن دلا ءالع د> وح یخدرانو + هرسللاعت هللا سد قا هو ۳ اما + 1 ۱

 ئ ان وا مدشرا ۵ ممکن كنهجاوخهک هعفداوا هک ردشعد لوا ردت رد سا ۱

 || تسنیالاصو الصا ْناعو# سب و تا لاکوش روزو( ژدوا

 | قجالاصولوا قلطوح «ردوب قجتا لاک لیقک یوزوا (هججرت )
 یسهش رط هج وت كنه الع هفاط هکر درلشغ ار کد هدنلناسر ضعب و *ر دور

 اس اکا هکر هیلرد هکتقوره ردهب وشیرلن طابتبست شرورپ و

 هکنام روا E دات اوت دنا ینسنوب هکنتروصلصعلو االوا"

 لوا هرکصندنا هلوا رهاسظ یرنا كنم زهدومعم تیثیکو ترارح كرلنا ||

 هلساوف عیجو هلیعالوفو هلب زوک و رارلقاص ینا هکاب ربا ین نلاشیخ أ 3
 هکر دنرابعندنا یناسنا ةعماج تشیقخ هکر رولواهحوتم هبلق هللا لایخ لوا |

 ندلولح هدماسحالوا ردیتروص لیصفتكنا ل ولع تانک عوج || #۷
 ردراو تبسن ر هدنسانروا یرباونص م هراب وب هلکنا نوح اما ردهرام

 كناو راک re یغوط a . رزوا كنا یاوت 4 لایحو رکو مچ سد

 Aa زرع !تاشزب وردک ر ۲ قمروئوا هدنسوص لکوکو رل 1 قلوا یرمطاح |

 لودر قیقیک لوارلشا دکمزسوک زوب یو قلدوخ وتی هدا 4

 دید وتم هکبرلق تفیف> هاک هکر کفرهو رک ك غیک هح درا كناو ك رک یا ضرف 4
E:لواو السا لینا بولو ۳  Eندلمع لواهلکلاب و قعالوا لوغشم هەر  

 لوا د دصیلوا ۳ هرطاخلواو كر )۳ 5 ندیلق تعیعح یود کی ٣

 هظطر یتروص لوا و كرک ها لا ةنتروص كص نالوا كادنقو |
 تروص لوا دوخ ناموا هلوا رهاط تبمنلوا ھات درك كليإ طك



 Mer کد

 ۱ 1 كن ETT 1 ؛یییسكس ر اکل ھت هسک و ج 9 8

 ۳ هکر لد روس یراو ضرام , یو ضرر هس رب ندنرلصاح و ندنرادمتعم

 ]  لوانعب هسیک نالف رایدتا یدبا رار دیک هوپ میلهراو هنتدابع كرل
هکر دکر ک ردشعاز اتم ریش هتسد اش ریپ

 ۱ ق راو هنتدایع لا 

 . زا ناسرتهداب ز نزوم اوا مرطاخ من , زوهروتک نض ص رمو زوده هنلایوپكنا ۱
Nلواو یدروتوا هدنخوا هاب و نوح  Eyهدنرزوا ك9  

 | االوءیدیا قوبلاح هکتیا تکرحو هکلل وسزوسو یدیاروئاب بوشود ۱
 هکلیوس یدروتوا بوةلاق صع لوا رایدلواهجوتم تعاسرب یراترضح |

 ۱ 5 داکسلاوح دنب فدو رلیذحا برپدلاق نیشاب یجدراتایدلشا |
 یون كن لوردولتنک هکمدروکر بدتنارلب دعیحهرشط نو>نیسراب وسرلزوس

 ندض مم 2 صع“ لواو كدلبا هلاوحاک این اورکر دلکدولمرک هنتلا

 | یعدلب و زو هرانا یرب ندرارکتم هک رب هکر ابدا راناهتب و یدتیک |
 1 رانا ندر نعلداواز و یدازوازوس هک هلب وش مدلی وس هد هلراعم دن

 ی تک دی ۱ حابصنوج یدباقوب یناکما كعشربازوس هکیدیاراو هدیعب ةفاسم هن رب

 / یدرر و .شیوشن هزب دز اوا كس دیک ودآ رلیدتا مدراوهنک وا كرلتا ۱
 هللا لوفشماکا كرطاخ نس نوسلپ وش هسیارل,وشه یشکر ه هکر دکر ک |ا
 هب رق لاعذهللا مادا هللادبع هخاوخ یمودح نانح لوا هدکشا یدنکو )

 || یدلک هکوا هل وبیربندراانشآ مدیا شاخ مارحا هنتمزالم كرلنا هکر یدروب |

 3 هزوسیبیدیارهاظ هدنرزوا هاست لوا یراثآ كنا شعا شیگارجخرکم
نيك كرل | نوح ىد اک اب وئوط

حارب رج نسر گمرلب دنا مدشر اه
 ۱ ۱ نیسرروطبو

 ار هلکناو مدشلوب هتسهرب هوب مدت ردلاح هیون اکشن سد رلیدشا قوبمدتا

 || هو ردنا تیارساکس هک ردیلاح كناوب یدعا یدتا لدشاپ وسزوس
 || هکی رب ندنرباک ادنقرعس هکر لیدید یراتهذخ نیدلا ماظنانالوم هکرلیدرویب رانا

 ۱ یدلواهتسخ یقافتا نوک ب یدناراویتداراتبعو صالخ | تسد قوح هد

 || لوخشمرل:دتا كلدتمزابت هدا بز یراهلعتمو یرالغوا یدلوا فرم مهتومو

 ماد یتعد هلغلوا هدقوتلوفرکمردقوب یاکما ۳ تایحو اش 6ا هکمدزوکر مدلوا

 ۱ تمگدو هز ر هر کد ار قوج لا همام ین سد د:.طداع

 | هکیدنازداق صخعلوایداوآ یضتقم ۽ لالذاوتناها مزپ هکر ايتا ثب

 ۍدنک نعي یدبا قلراد نتشپقخاما هیلبا عفد ینا بو دلا یس .ذنالوا



۱ ۱ 6 rn e 
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 ٩ هب ژو یدا شلوا و هنادهاح هلتضاد ر عاونا e ترص 1 ۳

 3 هک هعذد لوا هک ردرلشءدو یا ۰ ورسو ماد هدبل ۵ هیفصتو 3 3

 e ءا هجاوخ مدلیآت تعزر هر حص كت دا !ءالعهجاوخ | 9 ٤

 ا یدتا ید ۳ یب نوچ یلاشهرولوا هدرا كنب رار و 1

 : ندزرهز تکیدتسا ندد: زودک لوا ۱ هکیدلو رخ تفو ن دن ما ۱

 هنگ هجا اوخنوچ داک لیفت هع رطاخمب زو لوازم : "رک اپو 1 فک دن

 ا تمدح یدک لیمت هک رطاخاما راددروس یرابعو نم  یچتررلب | مدرک 13 3

 کرا ۰ ق یرغشاکلا یدلادسانالوم یو دو یولوم |
 یس كل یدیالکشم اکب و یدبا برج یوا كنس راناتفق كرلنالصت |

 غ نالوا هدنرادوجو هداشنا یرلکدب ماعط هکیدلوا مولعم هی وش رخآ ۱

 برج ںواکود a 2 نوشود ندنر لا قغاق ندا ۱

 ] دهم نیدل الع هجاوخ نوچ کر دسشمد رایو یدیارولوآ |
 هک.دزسیایرلتم دخ هجاوخ یدیارولوارهاظ لاح هبلغو هیذج راثآ هدنرزوا ||

 یرلمدخ هجاوخو راهرو سد ارات هکر ایدروب هردنود ندلاعلوا یرلنا

 یفو قا ار نوح یدرتسوک لاغتشا هرحالوا هست ںونلغب هطوف :

 || رخ لبتف یتعی هشوش هللا بودیا بلط یییدلا ماظف انالوم یدارولوا |
 هحاوخ یدرشود ندنلا دشوشآولوا تولغم یدیا ها ارق هکدررب و ۱

 1 هزاهس قح هک هسیک لوش.هکو راقون روط نیدلا ماظدانالوم دکید رل روب :

 دن . وزلیک درداق هکمردنود ندلاحلوا ی اب هیلبالوْسم هد ودنک ی یاعتو

N. ۱"0 یلعدع هجاوخ نوکرتب هکر دشمروم نذلا ماظفانالوم  
 می دروتواو مدقیک هل تیدلوا عقاو تع زع هراز هرم سد تندر

 هحاوح نوح یدلوا مصأح یاناحور كرنا مدلوا هح وتم هرلنا ندر

 هکر زکب هلب وشرابدل وی شاوا یلاخ رلیدشربا هنفب رمشرا ئلرلنا یرترمضح |
 ع ولر و رهلوا لوغهاکب هکر لی داب درا دلک ورک نوچ هکر دشانبیترمسکكنآ
 : مدلوب هدي هات رتومکوب ئ لنک مدل اوآ هج وتم دن را دنا یرصت

E 4کیک هاش وا  E۱  

 زاب دلوا هتسخ ندغ لوا یدلاق لام یفرتضد هر هجاوخ مدلاو + ê ی ۲
 سس مست تم

 براون ت ا من ۷1 :.نتناخور ام ایت



OA ۳ ْ EAS 

Eا  
 u نیروص تن ERE هلتنص لوا Kp EE هدهاشم ||
 | علخلوا هکرداوا ید اقتعا كریقفوب یدشمروک ی تدرلنا نب راکدتا ملخ |
 زا ندنرلت ضح بوق انالوم ىدا هل راهتخاو روعش كرلنإ تروص سلو :

 || انالوح هکردشتلو | عانسا هلی وش نوچ ا تابثا ييانعم یراکدنبالقن لوش ۰
e 8كيل هنر ع زر تلاطرپ  ردرلشمروس  

 نلتفو شمزود ايهم یعارج ل رک لک یک هللادیب 2 ةحاوح نرضح " 1

 هجاوخ تّرضح كرك ك رک ۳ اک | نيم ك شا رضا نیغا و ۱

 ۱ حس یرلتمدخ بوقعد ات الوم هک راد دروب یرلتمدخ ها دعوت ا 1

 ا راد دنا قبس مه هدننأ یار بس ندلا تاهش انالوم هل.فاوخ نیدلانب ز :

 | هلام اهنمرببعتو هعباقو لح نیدلاناز حش هکرلیدروص ندش نوکر |
 | مدا شعا ژ ردنا ماعا ماست هدناب لواو شعا رار سوک یللوغشم |8

 | هلب وا یسهقن رط كلرناوراپمسعا تیغ ندنرایدنک تعاسرپ زده وا |
 | رضاح نوح یداز رول وا بئا ندن رایدک ةعاسف ةعاس هکیدنا

 ٭ے وک اتفآ ز همش عاتفآ مالغوج ٭ تبب ۶# رایدوقوایب وب رایدلوا
 : رک < روا تدح ۳ ەن مش هل

 : ۱ هحا وج ی EE 1۳ ندلاء الع 1

 : ترضحیدا ندناما ندلاءاهب هجاوخ اودع ندا ءالع هحاوح

 | یدا راو یرلقارفتسا مامت یدیا رشتا هلاوح هنتبهع اسرایدج هجاوخ
 ۳ باغ نددنک هدا تالک هکید رواوا هاک و یدا مالک نر شو ِ

 رابدتیک هک رابم مس اسراب دج هجاوخ ترضح هک هدتفو لوا یدارولوا

 فیعضورینهدان ر ندلاءالعهجاوخ هکمدلناتسا وخردن دنرلتمدخ اسراب

 || زروک دیعب هتوط رو ذعمینآ ندرفس وب رکا زلک شيا ندنلا كنا ردشلوا |
 ا ¿ نوح کی رغندنوشردقوب زهشلا جھ هاک: آهک ر ابدروس یراتمدخ هحاوخ

 سوماخ یدلا ماظنانالوم رواکهنرحرطاخیتیسن كرل رب رع زوهروک,
 ۲ هجاوخو ردن دنباصص اراش ندلاءالع ه> او هرس لاد هللا س

 ۱ هذن كن ر ندنسالع ارا یا وت ددو ناوا خد دلا ِ !

 ۱ او ها سر اتم A شەروك



WOE ST E 

 ر 1

 ۱ هحاوخ نرضح هزک صن دک: دنا تافو رلناو ردندنناصصا كندلا ءاهب

 ۱ لوا ردرل شهروب هکر اردنا له ندرلناو رلددش را هنر كن دن | ءالع ۱

 هن هرس لات هلا سدق كد. ذلا ءاهب هحاوخ ترمطح هک هعفو

 سرکل لهروک دهک وب زرعا شاار ندنرعدنک زب هک رابدروب مذدشرا

 نارکره هکر درلشمروب اال واط ا ەدىا لوب هیخدارب هسااررد لوش

 ۱ ردجا یبهلاوبقاکب .د وب هکم دن اهد 3 مدعار واھ هصکینتض-ندنا

 هکر لیدروب مدراو هنکوا كرانا یدلوا حابص نوجیهلدر هسقوب
 هرکصذادنا ردکر ک كساوا هدننصص كن دلاءالعهجاوخ اما رایدتا لوق

 نیدلاءاهبدجاوخ نیدلا ءالع هحاوخو مدشود هشالو ناشخ د نب |
 راتدلو ۱ با رایدلک هزاسناغص 3 رکصف دک دا تاذو یالرضح ۱ ۱

 ۵ دمی : م "ر هکر ردرا نمروب هحاوخ و روت هک اندر نوک مور کت رک

 | یدبا هداج دیق رانا هکمادام مدراو هتکوا كراذ سب ردکرک كسلوا |
 ندلا ران هحاوخ ی ام داش را یودح نائحو مدلوا هنر اتم

 الوم اکب مدنا هدناره هک ریدروب ردراشعرا هلتبصص رانا هللا دع

 37 دلو ا 0 ا ناو مدا دا E نب وام

 2 د لاا نوجا هک لیدر و اوا ا ا رک اا ماع یلون لوا |

 سابلاکب یدباراو ضا ین رجرواوا بیس هت عبط ترفنهدنزوب كرابممدلوا
 رایدرتسوک یتسایس ردعلواورابدتا روهطندنز و قلب وک تشر ده دتسامس

 ساع هکیخد عود ۳7 مدلوا مودعمو نور هدا ز هلوا اضا نیت

 "رکر ه هکر ایدلوا رهاظ هل وشهلبا قفص قلب وبعاکب مدشرپا هن راق رش |[

 هل د-بع هحاوح هک هدئفواوا ردا هرس یاعد هللا سرو صاج اال وم ۱

 ۱ 9۲ ء مط .Ad فصال ر رع ۳ هدنرظل كربعذوب راد روس داکح وب یر هد رمه> :

 || قوچو یدیاهلتبس ر رع لوا ماتیسهطباز نبحو ت دارا ےب هکر لیدتا |
 هلب ود ی رای دتا عاخ تروص لو ا لاا نویدشةیک ندایند رانا هکددنامز

 5 هرکصْ دنا یدآ ۱ لا مب نیمه تروص لوا داش کم دتا روا |
 1 یدرانا ی ی اعم ول فا ی مه تر یا ER ترضح :



 هرکس هرعو ردیلغوا لراطع ندلا ءالع هحاوخ رلزوب دک هرس لادا

 اأ راهسا صد هع) ره هلا هندج تفصو یدناراویسهبذح یو3 رد رلتالو

 یوقلد وب هدنماعم روضحو روعش هلاعوبیرلناو یدیا راردیا قرن

 ج هکو لسباب زا ضعب هکیفو ذانفو تییغویدنا راشم ردت ربا هعلروعش

 عیج یدازلشم ردناط هرانآرواوا رمسيم هردنلا يبس ىل ةر صد هدهاخت

 مات یراق رصق تشک هدزرازو هدرلدلاط كرلتا هدناسا خو هدرهنلا ءازوام

 زولو ۱۲ FE هل سس سو تسدكرلا هک هسک ره ردٌشلوب ترهش

 نوکر هکیدنلوا عاغساهلب وشیدیارشودبویم هروط هن رزوا قانایدا
 یدنابلاغ هدنرارزوا تیفیک لواو رلب دقیح هرشطندنراهناخ هدنتقو حایص

 | راددلوا دوب بولوا سکعنم ییفیک كرلنا یدنوقوط یرزرظن هک هیکره

 | بذج رایدارخوا هئاره بودا نمزعلرابم رفس ىر ندنراشب ورد كراذ
 ندرازاب هک انقویدارهاظ ءدشب وردلوایرا [ترمحو قادوه و تبیغو

 بولک كقلخ ںویلیا بولغمینآ یتطاب ما دکندروتیروک هل وش یدارک

 الوم یدیا قوب یروعش ردءلوا ندنرلک دا تاملکو ندنراکدتیک

 هک زب رع لوش ند هلساسو ردا یراترمضح هرسیلاعت هللا سدد یماح
 | هدا زندنو لاح کاش ورد لوا هکر لیدروس رد دش را هاتمدخ كرانارقفو
 | یقردص لواو هلوابقا رم هنتروص كنسح هحاوخ ماودلا لع هکر رلکد

 انا ی جا ات

 د ا مجموع یو

 ر جہ ہا ا ام نهی دی ته دم 14

 هشاو ردوي تقص یسهذج كرلنا هلساکرب كظفح لواو هیلبا ظفح

 0 _- رم دکل وش ىرلار صح نسح هحاوخو هوا کز ترس

 راع كراو یدباژررک هل یو راراعب ردیسهع رط ناکحاوخ ۳

 8 هزارمش تودنآتع رع هک را ایه رقس ل یدیارارروت ک |

EET NS 

FO OPS HA 

 ضر یدا ر وط صالخاو تدارا م 28 ةر هک ھت راکا لر لوا

 لوا یدرک هتتلا کول یک ص كرا یربت رطح هجا وج یدشلوا حق و

 هد لواو رلد دلو | ضد رح یرلتر مح هحاوخ بولو تګ رع

 || زوبزرکسكنرعهیدایسههک هیتشود هدا! دیع یرالقن رلیدتالقن هنرخآ

DS 
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 ۰ لفن هنادن 3 تالو ندزآرمش ی رکراسم شعلو هدنستلا رکن
1 
۹1 
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 اأ رد هیرفرب ندنژ هب رق نیئرغ هکندا ندخرح هدلصا 9 هرس یلاعت |!

 هللا سدد رح نوقعد انالوف ۴# ردتفدم كن راوکرژتْلاو هکر لردتا



 كاذ لنز ر مالکنا لوضف نع تکاس دمکلا ناسلب قطانوهف هناسلب ۱

 ۰ تماصول از یررد هنرژوا مسد یکیا نوکسو ٣ نعد ( همرکو هلك ۲ 1

 یایز كن هسول رب سد ردقلو|تماصندناوکارطاوخ هل لق ید یر وردلوا |

 یلق ےھقابز هک كن هسک لوغورولوازآ یراهاک هسلوایلق هشاوا تماص |

 دنوک ددو لوشو ابا لاک | یس ررولوارهاظ یز

 هدندوجو كنند رواواناطش تکل هوك لوا ,ER ابذ |
 یر یاعتو هزاهنح رولوا دمیک و لرهرکا یاملک رولو کا ناطیش 1

 ندناوک | رطاوخ هللا ی یی هکد جک لوشونوسا غارا ندلاح یک كن

 هلنمکح ناسا هسوک یک كنا سپ هیلوا تماص هلیناسلو هلوا تءاص
 نالوا یراح ندتنابز ی رولو رک اف ندمالک لصفو رواوا ق طا

 مالک یعالامو نانذهو لزهندنا رولوا تهدو تفرعمو تمكحەلج |
 رتاسلکد ناسل هحصاوا ماصبلق ردباناکاو ردبلقیارحم ناسلار ززراک ال

 دم یلاح لواهزب هلیلضفو مرک یلاسءت قح رواوا اضید حراوچ |
 هجاوخ رانوب 4 هرس یلاعت هللا سدق اسراپ رصنوا هحاوخ ل نوسنا ||

 رد راتالو ورم هارو ردلغوا هرس یاعت هللا شوت كلارا دج ۰

 ردرصنوبا یراتینکو ردن دلاظفاح یرلبقل ردراشم روتوا هن رب كن رانا |ا
 موسرو هتعد رش مولعةباپ ردیراهلا ظف الا دج نب دج یرلعساو |
 لذ و هددوجو ینو ردرل شعر هيس هطساو یراوک رزیدلاو هت رط ۳

 هددیاشرب هدماق» سلتو هدلاحتسیدشم روک ندرانا یراک هددوجوم | _
 هکلب ندند E E و و ردیم راشعب مدق ەق رطو رانارک ره هکر ایدنا : 7

 ر هسا لاوس هنسنر ندرانارک | ید اراوار هاظردس رقم هتسنن دم ولع ر اس |
 ناسا یدرا هچآ باک نوچ ےل هدبا تعجا رم باک هکیدیا زررویپ |

 یدیارواک ورکا لوا قروییارباب و یدرولک ىلع كن هلثسء«نالوا دوصقم
 نیدلایحم حش هدنسلحملرانا نوکرب یدیارواوا عقاو زاكعا فاض ندنو | ۱

 ندنرادلا و یدک یرکذ كنت افنصم هرس یلاعتهللا س دق یراترضح ین رع
 ردراڈم روب کدر دبل تاحوت ید ۳ هکرایدروی بودا لقت ۲

 ۱ نا ترضخ یھ < لود وبا یصوصف هکه وکره

CEO EET TENT EIT TSHR NIS EIR IESE ENTE 
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 د شار گن تایر رولوا مک ی هيك ءاو یعباتم )سو لع | ۲(

 قادر اط نسح هجاوخ ردد یرافب رم رش رق ا

DL ARES۱ 1 ون ورا هجا  

  A TEAهارو |
OTP 



 ۲ 1 رسطاحهدنحوا ی اب E تود ۳ اوت و ۱

 ن ژزوک ملیار ظذ گرا ی رازو كرام مداوارضاح هکوح مدعل وب ۱

 `8 یگ زول ومد راو هنجو ایراقا ای دلو اهدان زیارطضاو قاقرلیدتا سس : توحا

 1 هد هن دمك رانا نوحرطب دک ج وراق ود قی رلقانا مد روا هن ران ابط كثب رلقابا كرابم

 3 رابع ول هلا هه دیس یدش را دن رب ندمعک راکا یربخ یرلکدتا لفن

 || هکندتاروضح هدر لوا هنیع#دب زانا ازآ هکیدب زاباجتا یه ٭ هکیدروس

 1 یدتا یر ندنرل دعتعمو دن ص كن هحاوخ ٽرڪ ح ید اندر لوا یزان

 ATEN هدیتفو عادورایدتا راج تع رع هحاوخ ترەح هکن

 ۱ 6 ریلدش-ظ هکربتم ساسفنا كرلئاو لدتکوو هلدتیکرایدروس یجرکیدتیک
 | یتطابو یرهاظ ارس اعاد یرطاخ كرقق وب را_ثمژاب هش رب ندیاصصا

UNTER نه مر سم ۳ NTA 

2 

 هر هیهلاتاعیتارظن تبس هرذر لوا ماودلا یلعو رولوانارکت هزکلاوحا

 تدنا) هکر درلشهروب هرس یا هللا س دق دج ههاطاد, ین رولوا ر ظالم

 هسارواوارظر ندعارک یعل ) نیهاس !ابنیمح اللا ا مار IE ن نبع

TENT 

 4 ا ببرد لب

 || مه>اورا یلاعت هلا سدد نید ءاربک با هلج وب و راروشالوا هراقاس ۳
270 

ISتق رطهکرلدروص هرهرمس س د دن دلاءاهب هحاوخنرضحو  

 رسد هک رل دروب رو وب هر | هر 1
 هدماعط هلک زوک طسو هدا حره یدر و هل ع

 هروک هجا رم لادسنعا هدمون لیلقتو كع هی وطهیو قمتجا هلطارفاهن ۱

 ٠یک ےصلا لدو ینناناھ وسان هلم اث خا سوصالنا یلع یا 1

 | رطاوخ نو كلبا رکف یلاوحا هلمات هح وت كلنا ایحا ندلوا ملطم 1

 هژوا انعهدنا هروک هلاصتساو یطاعو كا هلا E هل وش اصوصخ كلا :

 ردرا وم هداب ز هدکلیاعفر یز ان ندلکوک كابا ین یررطاخ كلا 1

 هزاکس هللا عم بلقلا قطن مالکلا لوضذنع نالا تکساذا ) درب و |
 ناب زندمالک ل وضف ناره نعد ( بلملا تكس ناسالا قط اذاو ىلاعتو |

 ام وا مممنابز نم 2 رهو ۰ هزاشد هز هزوس هلا ی لات قح > لک وک هساو ۱ تکاب

 تدصو ناسا, تمص نيم مڌ لع تمصااو ) رواواتک اس باقر ةسالخد هنالک |

 نو هززو تەح باد تل لو هزار تمکن ناوک الا رطاوخ نع بلعلا

 دیاق الو هزاساب تعصب 1نمو هب ر هل لو هرس هلرهط هیلقو هناسل تص

 فر و نم ۰ ا ا د ناظ E E ناک

 سس تست جم بسم سیب سس سس سس سست ق

 ۲ ناسا (
9 
4 

7۰ ۳: N 1 

0 1 ِ 
۳ 1 4 5 
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 | » یناعلاو 1 ییاصت او ٭ ینوغا كل دح ید ا 6 تاب ر ده 1

 ماغ ی ناکراو رایدشرا در همزن هکم هلرب تیک اعو تماس تحصص نوح 1

 ١ راددلیا هدنگا هفگیعادو فاوط هل وش یدلوا ضراع ض ممر هراتارلیدتا |

 ۰ ا باط ینا | هج و رای دلو ھج < ومه هسدعمدنن دمند رب لواو 1 ۲

 ا هرسد ی امد هالا سد نالا ذهن اطا ۵ سس 9 ءاح ا نجرلاهللاعسب ( ۱ ۱

 ۱ ام ی دا دیس ةا یذ نم دک ۱ هوجو 1 ا

 ٠ نحو اتاکرب و £ رک لاد ترا اهدا هكر املا 6 1 ادارا اح

 | تظقيتسا منا تر وسو ةمكلا هذه تظفحف لوبقم دصقلا هنراثب و ||
 ىب رع هركصذدلا ( كلذ ىلع هلادججا ذظعیلاو مونلانيب ةعقاولا ةلاخانم ال "
 هک هدحاو هک وب هکردول یس هجر رادد زاب جد تا صعد هلت راع : 0

 دار هعماحرد هکر یداواعقاو هرس لاختهللا نسدق نددنج هت طلا

 هع رانو ا بداغو رضا ندزعابحاوباح او هو هدا “لمان ریتراشب وزو

 ۱ نمیدتا هدماسعمو فوم رهو هدماطع رعاسنم وب ندصق مزن ا

 تراشب وب دص لواو یدبا یسوندو قید ځاصم كنهلج ند هیعدا |

 0 ای رط اچ هراس هل دو ( ردنورعم هود ههساضتقم :

 هب هفت رم ةن دم یتوک هشراهج نوک ی ج جوا یرکب و ) و كر : نم ییاکیو

 بولوراراسشب و هد ع یاعت هللا یی ص ندتلاسر ترعحو رایدشرپا ۱

 دایزخد فک ید رادههربات هکر لب دا ناظ ف هدوسم یرکدتا الما لوا

 ۵ دست ورايدا اهداز ردرلنوب نیمه هکر ادروپ راددتا هعلاطمنوج را هدا زر

 فور 2 د دلاس س انالوم رللدشاوا هنجر راوج هدا

 نتمۇلارھا#دك واصل زىم لوا WT را دلیق نی زان هلفاقو هنده ر
 : e و دروس لو هدنراوج یسهبق مع نلاتفف هللایصر كتا

 | دف بدروتک شاطقآ شانوب ندرصم یراترضح یاوخ نیذلا نیز
 زدزانع ندروبقوناس هل هطساو راش اطلوایدعشو رایدتاح وله ر اکربتم

 هللا سدق رے ویا ندلاناهرب ه>اوخیراوآ رز كل و كرد

 هل وش ندلاناهر , هجاوخ ترصح یدا ندا هست

 نت



 ۱ ا ا 3 رسهعل 2 7 ا هک دی

 ۱ هدشزآ مرک هدنسگکبا یرکب ز زو زس كيرعه نوحرملوا اصحاو دع 1

 || یترا ز لسو هیلع یلامت هللا یلص كنلاسر ترضحو یناوط كمارطا تبب ۱
 ۱ هنانافصنوهترا ز ی هه ت و نداراح هتد ۱

 | مدتمالع ۱2و داداس e رب ره راددارغوا هح بو ,ذهرتو هنارهو
 || انالوم راددرتسوک قلت هلعارک او زارعاماغو رلیدتادع تونغ نیزاف رش |(

 1 نوح هکر ولک ac راح هک رار د ةر الا < هللا سد یرلترضح یماح ۱

 1 ید داج رخاوا ندروک ذم لاس هکر د هلب وش هدعسایقو رلد ذګ 1 ندماح تا ۰

 ۲ نادردنم زا یردپ كرمتفو یدیا یرخالا يا لئاواب ىلوالا
 أ میشم ےب و یدیآ راشمعیج هنندصق یراتراب ز هلیارشک مجرب ندراصاتو

 نوروتکه  زوعوا یبهکر ید د ه رب ندنراقلعتمیدشمالوا شب ماع جد

 ۱ نوتسوک تافتلا ید رانا هوط هنکوا یراهفحم فوفحم هل راونا ك ران

 | تءلطزونه هکرذلی شلا نوک ورلهدروب تااثع یتامرکت اہن شاب ریو |
 | رد هداکوک یتذل كن راکرایم زادند ردهدهزوک یسافص كن ررونم 1

 ۱ نالوا عقاو ندرعذوب ےھ>اورا ییاعت هللا سد هلاک هحاوخ نادناخانامهو ح

 | دیماو ردهدناکرب یرظن كرلنا تو تداراو دافتعاو صالخاهطدار 1

 | هدنس هرمز یراصلختو یرلبخم كرلنا هلینع كنه طبار لوا مه مراتوط |
 | كس رطو یترارح كناوه راددشر | هرولاشد نوج هدوحو هنع لواروشحم ||

 هنن راتع رع لاو یدک E هدنسایروا باحا ند نهج نفاخ نان

 لافت نئاوب د هرس یلاعت هرم هللا سدق كنیهور نذل ال الجانالوم یدلکروتف

 لابقاب#قح ناتشامیادب ور € تابا 2۳ یدلک تاساوب رایدجآ بودی
 ۱, . تاندابلرابم 2 ن یدوعسمجریوسب ۶# دم نوحه دیشا ناور # منا ۱

 ۱ نامه#یدوع ۶ هکتشد رھا 0 رهویرهسر هد % هللاناما ق دوت هر ن ۱

 | ترس درو را ی وتکتوپد دارا لودر یفم تب ك

 هدشهدهآ ن ورب ذکی زوررددشهتش ون بوتکی نی هنامیس ذعسار 4 توت

SGمهدزام زور ناو تافاخماو تا الا نع نیم اد الب  
 تمالسو تگ لاحرد ةئاغاعو ن رشعو نینناهنس یرخالایداج زادوب

 توقو باق توفو هرک ذلج یهلآ مارکاو لضش مان قولو تیهانرو
 هلا تبع ر راه وتاراشا کع یا لصف ضيف نيش
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 | یرلنآ هکندبس لوش هلوا نوا اذخ

 تایئاو یی یسهش رط هبقارم رداکد عضاوت ردتعنص لواو نیشهروک

 هنرازو هبت هلن هبذج ند هبقا رح قرط رد رقاو ردالعا ندته رط |
 هلتمهوم رظاو عالطا هرطاوخو رولسشب را هف رصت هدنوکلمو المو

 || ماود ندهبقارع هکلم رند هبقا مع ماود قلتش رونم طابو كایارظن
 || ردل,قوعجیدآ كنانعمو و رولوالصاح بولقلوبق هاودورطاش تیعجب

 الع عاججا هکر لیدر وب رایدشا لاوس ندهیالعرک ذ هناز رع ترضح |

 كشب وردو ردزناج ڭا نیقلتو كعد دنلب هدرمخا سن هکر د هن رزوا كنا |

 ءسمسدق یافو كنراترض> ندلانالغ هحاوخ ردربشا ف یضنره |
 كره هدنسمرکب ك زی

 | نا افجو ی هرهطم ةو و ردشاوا عدا و ,ON زو کسا

 یراق رش ما 46 هرسیاعت هللا سدق اسراپد هحاوخ 3 ردهدنس هب رق ۱

 م> ی هنشراهح هرعصا دنزاک وفا

 كن دلاءامب دجاوخ ٹر طح درنو ردب راقلا ظفاح د نزح ن دج

 ناجع اور درلڈ مروہ وک كرلزو هجا وخ ترض حو ردندنرابک ںاح ا

 هکتاماو قوعح لوش هک ردراتشعد بودا ناطخ هرات ولآ هدنروصح

 فیض و میهحاورا یاسمن هللا سد ندنژ هفیلخ ناکحاوخ نادناخ

 ردکر ک كءا لوبق یدارصا هفراع انالوم یی ردارب هک هل وش قدلرععا
 ید رلنا ردکرک كءریذشربا هنقلخ كنالاعنو هزاصسقح یتناما لواو

 هدنزربخا صر هحاوخ نترمو> ه و راددتا لود نوتسوک عضاوت

 دوصعمهک رلیذروب هدنقحكرلنا هدنروضح بابحاو باصعا ندنتییغ كرلنا
 تا ر هلی رط یا تاکولسو هر دحیتااها رددوجوكنآ ندزهروهطمزب

 ۳ یقتعصخر یدهدلحرب ور وا رونندنا ناهح هلو لوغشمرکا ردشعا

 ما ردروک ذم,دن اتک نولقلا توق خر هصقورلیدتنا تمارک هراناهلب رظن تبه وم

 لوا هساارلید هترهات راب دلش عاب سفت 0 داهل ارد تسهوء«جد هدلحرب و

 لاعنو ها“ قح هسرار د لوا ےک هنره هکر لیدروس یتدهداحرب ورولوا

 تیدج ) هرب ال یاعثو ایس هللا ی لعمسقاوا 7 هللا داع نم نأ ) رانا یا

 نیعلت نخر ک دةرلتا جد هدلګر و زل وس لوا مر ده وس هلبمکح یه 1

 ند رط بادآ قیافحو قباقد هکرلیدر و تزاجا هراناو رایدستا |



 فو شومارُد و هدیشول هیلاط e کلام نوح E یروضح

 زام توو سا رولو اف هلو ا هدیش وب هکلاسخد یدوح > و گاکلارس نوحرولوا

 نانو كد نیس هک اک راهغتساو رک رک د هر TE ء هرک اذمو ههیمع 1

 هتس هند كنەنسا 1 رک قمروا شرب ل رد ددم +هح ون يس ِ

 4: نح Pk 9 اتو ردق وب ا كغروا هتسذاب و هنسواهبا و

 هدسهنر رداک د كعد قوحدوصعملک د هار ا باف رار د هل اهدعمرد رال وغ شم

 دڅو هر دنیا هنن رزوا بلق بویلشابندنفرط عاص هد (هللاالا هلال )هرک چوا
 لواندحابص زالوا زس هدهاح هيلدا جارخا ندنفرط لوص یهللالوسر

 راطع جش هید «دنرتفو تغارف ندقلخ و هدتولخ هرکصن دماشخاو

 * دیکح لدزا نو هرطقناراره دص »< تب ل هرسلاعتهللا سدق

 ± یدمطهر طو نارا زهدص ندکروب هک هجرت « ےتا ناز " م ر طة ناشلات

 ۱ نوا ا نوه رک ز وقطهدسفنر ان E ° رطفو ناشا مد و | ون اتهک

 یاعت هللا سدق راک خانم دیشاب ندئشاب هن هرس ضر و هت رکا هد

 لواهک روشب را ضیف رادق» لوا نامه هراندبا تراب ز ین رارا نم ےھرس ٠
 لواو شەزسوك هحوت دل ص لوا تودنا مهد رادعم هر لیعص رب : رع

 برق هدتنراب ز کا تم ۱ f هح رک ا هلوا شعا لوخد ةو

 ۱ ار رک هر دس لوم حاوراهجوت هدتعیعحایا ردراو نهار ا یوح كن روص ۱

 هک ( منک ام ثیحیع اواص) هد وبن ثیدح ردلکد عنام یروص هدب

 نیس هیلاهروص كروبف لهاو ردناهرب و ناد هزوسوب ردوا دراو
 تراز یراناو هدعلبف هج وت هرلنا ردراو یراتعا زا كکعا هدهاسشم

 هحاوخ ترضح اذه عم ردکلنا مهف نی راتفص ك رانا هدع هدکلیا

 ترواحندهللا قاخ نرواح هکر د رتشهروس هرسهللا سد ندلاءاهب

 یدرولوا یراج قوچ ندنرلناسل كرابم تیب وب و ردیواوق>ا یلاعا قح |[
 ( هجرت ) یسردر ۳ ناد رح راک هر کب س رب ارت ادرهروک کانوت(تبب)

 كندر کا ۶ بط كلا نیکددلشدا الو ۴ بطرتب ولد رد ردن رقرانرا ۰

 23 راثاور دعا جوله یلاعلو هراس ا | تراز ییدهاشم |

 هل رهاظلا بسك کت ردکلیا هلسو هقح هحوت لاک یتشرش حور |

 فح عضاوت لوا هقیفخا بسح هکر د هلبوب لاح حد کما عضاوت
 دصاخ عضاوت لوا هک ریو رم تقولوا عضاوت هلباقلخارب ز ردکرک قلوا
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 Rye ۳ 1۳ ها لو دلو نیس هیتر ۳ لیگ 0

 2 هوساو نیما ءالعلا و هو دق رک ردشعسلا ندرزب رع ضد ربع وب ا

 ید سر كسلا ةعدارلا ناقیقحلاو دعداشلا فاصلا ب>اص نیعقدلا

 ردراشلو طارح ا قیفوتهنکلسیاهاكرانا هرسیلامتهللا سدق یاحرطا |
 دراشلوا ندنرلمداخو ندنرلمزالم كرلنآ هلبا ما صالخاو مان زانو ||

 نیخیمش را هنگ كن الک ىلع نیدلا نی زحیش نک ر درلشعد هلا تاعفدو

 هجروا زول هدتمذخ كراطع ندلا لع هحاوخو مدلنروق ندضفر |

 هد ساع هک یرهیس دو تاک ضءب كرلنآ مدل ییاعت یادخ

 دف هر سرد یلاعد هللا سد ی رلتم دخ اسراب رج هحاوح رد راشم روس

 نوسللوارک د هدشوا هاد داشرساو كرترادعمر ورد راشهروتک هتانک

 ندنعل راوديماكتلع یتاثع لوا ردکرک كمروک یلزا تداتع فاش

 1 ا 2 تم ردکرک قمالوا لقاغ هظلرب ندنیلطو

 هکر دکر ک ندتفص جو ها درک قلوا ناز رو ناسرت ندیقیمح

 || هک لکوک اد و هدنظح كنارطخ نالوا عقاواب هیفلوا یلاخ ندراتتصلوا

 : كللاوحا ندا رد هاکوک ان و هدئس هعاطم ك هژ وا ا وک هلا کا

 هک بط ط راتخا ردلکشم ردح الا زالوا عام ت ارط> هد وزرا قا

 اما اه طخ هلتسنرب هاکان قدلوا هدسنیفن كنا یزادقملبب یجرکب

 هک رد دن رزو | كنآ رایضعب و ردشبا یوق كعاعنم یارطخ یدالو رارف

 ا ارز ردکر ک قعوق هعالوا e اما ردووب یرا تعا كتارطخ :

 هنلاوحا نطا عاد ءا کو رولوا عفاو هدسهدضف یراع ۹

 1 دش رها كلنا یهنارهاظندکمرب و نی یدک ودر E قوا صع

 | یبس كناو ردشلوا نک” هک رد و و یار طخ هدتیغا هدروضح هلا

 : هدکمرب و سفن

a ٤ 

 لصاو رد هل تسیغن ددنکو ردکخ المات هد اوجنایدتک نعد رد(نتفر

 3 ردکنیک نددنک یمالع كار هدلاوحا یدک ندا هدش رط ریتعه

 | ردهعرادقم قشع قلوا مطاحملبا هراصح قو بودا تع نادك 8

 هلعح و نیغ ندد رد هداز قسع کیک رهت ردیس ےیل طرفم بو !



 | ۸-..دک هروهظ رارسا لاوحا عظع ندرتنوب دکلوا فقاو راتبا اکب
 | یروهظ كرانوب هرزوا یییدروب یرلترضح مدلاو یدعش هدشیا ر دکر ک
 لطبو قلا عقوف ) رلیدلوا راسعرشو لع هیلکلا راکنالها ردیمانا

 انالوم هحاوخترضح ( نر رغاص اویلقنا ئ كلانه اوباغف نولمعلاوناک ام |

 هک رایدتاتساوخ ردانالوم رلیدلید كك بودیا رارذع قوج هن راتمدخ |!
 | هلراثرشابم را شب وردو نوش بوش ماعط رادقمرب هدرککر بم مدق |

 ماعط هاکو رایدروتوا هلباالومهاکرلیدتنا لوبق هجاوخ ترضح نوسلوا ||
 هکب دشود هلر وش هعد در قافتارتددروس فد رشت اک, ندراشد ورد نر وش !

 ۳ درخ انالوم راثدر ولوا هدشام كدر الوم نولک هحاوح ترضخح |
 ا رلدراو هن رزوا ماعط توعلاق دن هجاوخ ترهع> نوح یدلوا یخدرب

 اکا باکو انالوم یدشود شوهس بودیک نددنک نامه درخانالوم

 || رلیدت اورلیدتابلطیوقیرقف و بولو نارکدانالومرطاخو راءدلوا لوغشم
 ۲ ۶ مو ندهحاوخ ترضد واله درخ انالوم هکر دزد
 نرضح مد ابا ضرع توراو هر هجاوح نرمهح یدهصو جدن سد

 ۱ ردکر ک تاتار ییانالومرطاخاماردلک دینا رکن لع هکر ل دروب + هجا وخ ۱

 قعو یدلیدزرذنع یویلغآ قوحو یدلکهتسودنک یولوآ لئاز تای ۱
 هدنسو دهاتم لالاوحا لواو غول 4 بک هن ۸>اوح تر 2> بلعلا ے٥٤ 1

 نیلاع) ابر هلن اد اویدل وا لدبم هتسخیضه وهرارد|یراکنا ځد نا ۳

 نیە ا هاڪ تاو ها ىلعو نیلص)ا یداه دجاندیسلیع حال سلاو ءالصااو

۵ sS u» 

 ۱ یا هرطعلا ) هرادعموب ردزوامص» ندددع یرل هه رس بقاثم ےک 2

 : هدنرب ناسعط روید كىر یرلتافو یدالوا راصوا E ( رهلانع 3

 ندلاءالعهجاو = 9 یدلوا عفاو هد هدیه هبنش هبنشودی هج وا تالوالاعیر

 رع ی دې یراق رش مات 4 < 1 رع | وه ریس :نلاخف هلا راک ۷

 ترس عح و ردندنرابک یاصصا كن دل ۱ ءاهد j ترصعح ردن راحلا ۱

 تمارکرات او تالو راونامرجال را یلیخمب ندلاءالع |"

jsزا نسحو یرابرصط نعو و و تاک هروهط نوت[ لک الاو مالا ەجو ىل  

 بدر کو ترق اک شاب CBO لوا 6 اب i قوح 9



 ید و راراب E يس هيد تا كزربققو ا

 یرلکدتا هدصوصخ وب ویرلش ورد هل ج جد كرلنا یدتاتالوم زکسریدهن

 لع یه یدیارلیدصتم هضارتعا هکتعاج لوا ردلوبقمو هدیدنسسد مات

 اد ےک دع هحاوخ تزضح ااا رایدا شوماخ نولو د 0
 یهندنرهش دغ سال لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر رايدتا رخآ

 AOR 2 ید فسو هحاوخ ترضح راتدید ردنرهس بیس دعو و رد شا

 رداکد ند سابا نالوا ترش بس دغو رلیدتا ید ارمصاح هدساک لوا

  اکا قلخ هکرولوا هدنسالعا كفلکت بتر سابل نالوا ترهش بیس

 | نوج کرابدروی هجاوخ ترضحردلاطا طسوتم دغنوب ژرولوا لوفشم

 1 یدباراو رعقفرب هدعج لوا زوهییک هکر دلوالوا یدلوا ثص بس دغور
 1 ع ككراشد وردزپ رلدتا رارکتملوا هردصتدنا رلیدتا راثااک ا یدعلوا

 ۰ كرانود س ردک bA رلسج هنن هکعا ثح هاکراتوب زره نس ەق رط

 مالک هسرادد هنره هدنعح كرابوز ما هکید کج دس ندن لج

 1 ی ۰ .
 | هکرلیدلبااکا قافتا رخآ رلیدتاولغ بوید هل وب نوسلوا لوا نامه
 1 ا وردرپ 0 ۳ هجاوخ ترضح

E 

 ۲ راک 1 A و هد دو u < ترصح E رو

 a هحاوح نرمع> راب در دن وک مدآ هنلط تا كاا سا ىدا هن ںزوآ

 1 ء۴ ۹ ۰ ۴ ۰ ۰
 5 اکا ن رکتعهش اط یداک سا ورد لوا ےگنوچ یدا راررودوا سوءاخ

 كنەجاوخ ت سے >ح سد رادروتک هسا بودیا مارتحاو لابعتتسا

۱ 

 ا هحاوح نترمعج مدیا رروئوا نر UE مدلاو نوت رب م هیلب وس هلا هکر

 | تو فلک ورک ورا ا زاب قم راهاشداب ندلا ءاهب

 ین آی راتریضح مدسلا درو بّوراو روتک راو مرورود بویلقاص ۱

 نس هکرابدروس واکب نمر و رايدر و هرانوپ نیممقرب رایدستا مصییآ : 8
 نیدعع تالرداو هدزعتبام مزو ردمدنزرف من ید رلنوا نیسهدنزرف مب

 أ یاری مدلاو هرکصادنآ نکش ود هلا نکی رب رب هکرایدوب و رایدلغاب |
 6م

IT,وب سو وب جو و سو و سود  

 ۳ لقب با ا یو ندیم ایم مش



 ار ال وم ت اللات بدل 0 حرم درج ا 8 الوم كاا ۱م

 هحاوخ نرضحر ادروصنیبسیراروصح ید ا رل ارح حا وح

 یس دفیطو نالک هلو ةم و كرل انما حزب ی دتا ال وم رایدید نیدنلوا توعد

 تماقتسا ےھل نکلاوح امیجج نا یدعسود باط یز رس ندش ردلک د

 هکر یدروس هحاو < ترضحز دقو یصارمعاهرلا رس كندسک رد هنن رزوا

 تعباتموه وهطصم هداج رک ول مب ۵ ردلوا رمد و صدم مهر وح بلاطرپ

 راتک سمرصعیادتفمر رسوهلوا هن رزوا مین ندلطاب قحو هن رژوا تنس

 یترابخا كلسو هبلعیلامتهللاص لوسر لرکتاعا ذخاندرمس یتمکح

 مولعم ندرس یی راثآ نیعجا مهیلع یاس هللا ناوضر كياصصا و

 هنس رک | هنلوا ضرع هرس نمعد رط مر هک ردمزال ها ر دک رک اع دیا

 ندنا هسرولوا فلاح رکا وزو هد اتمزالم اک او لع هلکنآ هسرولوا قفاوم

 نداطا ید كنەجاوخ ترضح ن دلا دیج انالوم نوح زوءدنا عوجر

 ندنسالع كناراح و ردروب ساع دمع راددروک ین دح لاک هدناب می

 نوع تعاجر ندلع ةبلطو درخ انالومور ا: دلکرش هو سا هوو

 ال و یدلوا قاور ی یضعب تكسرادم هک رط هنول راددزیس ۆك

 اع هبلط هسردنارذک هنن رزوا كنو تدم هن رک اید اق ینمطعو یک ب

 ا تو جه هجاو< ترضح و ژرولاق ندهدافتسا و هدافا

 ۱ قلعتم هنن رلشا وردو تب ا هنس رط شور رانا مگنوج یدارررووا

 1 ا ندهداح اک كررکت مرجال یدغعود س ضاّمعا لع

 منم یراثلوا عبات اکو یا ات الوم بوک هع ندلا دیچ اب الوم س:

 ترضحهدعب ردحراخ ندباوص قبرط رزوسوب هکیدرویب و یدایاغ
 تیانعیلا-ءنو هنا قح هکر لید روب ورلیدتا هجوت هبانالوم هجاوخ
 1 هک هدلح رب یدلبا رها طظ هدنرفطاب مرب قیدرد ند هلسهطساو یتلع یب

 || هیات هلیمکح ( نولعال مننکصنارک ذلا لها اولتساف ) هلوا لکشم هزب
 | دروب سپ زوءدنا لع هلیمکح كراناو زوهروص ندرلناو زوهدیا عوجر

 رکن رط هکیدرویپانالوم ردیلک داب و ردیمهش رزواباوص مقل رط مب وب
 هکر دمزال هم ال با لها عیج رد هن رزوا تاس "هداح و ردن سس تاغ

 هج اوخ نوح هکر اب دروب هحاوخ ترضحهدعب رلهدیا تمزالم هتش رطوب

 فا رشف ندنرلمرک انایحارلیدتا مهف هدزب ییهیعادوب یرلتهدخ فو



O a EO U O 
a so E ی 

 ھهج و> ٽرڪ > م نا ۱۵ و ۳ تراک

 هر اهجاوخ-ترمض>نو ک ر هکیدلنا لقن یلاعت هللا هجر كرداد نیدلا ےجتانالوم

 ۱ یدیارار دیک هبناحرب هکک دروکو هارفنیدب زکباردیک هتشدر ند ارات یاو

 یک كنوب هک رواوا هل وش هنن راهدن كنالاعد قح هکر لد دروس هجاوخ ترضح

 د رسمدا نرلنوسلک هلن توعد یر نوب دنس رارولک هنا د كراناراروناج +

 باطندش رم هکر ل دروب هحاوخ تره ردراو مدحه ۶ هدرکر وصح ْم

0 

 نیست 5 هکر لیدروب هحاوخترضحرددروط °۲ بولک هکمدزوک ین وا

 هر

 توروش هتساوراكرلتا ی رللالرابم هجا وخ ترحم دلو رصد نتو ۳

 ندل ءالع هحا وخ هن رار دار طظداکد د ندز تووطهدارا لوارلوها لوازونه 3

 مارک ءالع یرلبصضژنک او یدلوا عیاشهداراش نوجی کد تنم تاتو
 انالومو یییصا نیدلا ماسح انالوم یمدقم كنالع هداراخت هدنفواوا یدیا | 

 نرضح ال رکا س ارس هللا سدق یدا یشاش قدلا دیچ ۱ ۳ ۱

 نیدلاماسحانالوم اصوصخرایدلوایرلبحتو رایدتبالیم هه كن هجاوخ |
 نسحو نیلاوحا قدص كنهجاوخ ترضح یراترضح فسوب هخاوخ

 رلیدتا رت یس ردتو هسردم ندلجا یراکدتا هعلاطم یفشاک نراثآ

 یراک د تیا عج ندفاقوا لاوما هدراکزور یراکدتبا تمزالم هب هسردمو
 هدند دص لب ىسەلج یدلوا راند ا , کیا نوارلیدلیا ناب س>» لام

 تقفاومه رحاوبیژنک | خد لرارتعشن اد ۳ عبا" هروک ذم یانالوم نکیا
 برق رابدتنا نودا راکناهیانعمود یس العورب اکا ضعب كلارا نیکعا

 رابدتا رليضعب ها یهباو قلور كا و هلوا روعع+ سرادم هکر ,دلوا ۸

 راك قاذك ی عباتم كنا هلا اک لضاف نيدلا مايدح انالوم# |
 یدا ندنرادرکاشولوا كنشاش نیادلا دیج انالوم هکب رهظ درخ انالوم " 

 : كدلنا 3 ناو الم ۳ مالسلاوهالصاا .A اعر هحاوخ هدرازاب کرا

freسس:  FPR REYبز ۳  

 یدلواد لرد مدق جافر نوجرار واک هلا ءاشناهلرلطردقوب ردلکد تحاح

 ۱ یدرواکورلباخد ید رب موطنرب هکمدلبا دصق هک ره توط كسرلپ د 41

 ا کر ادقم رندارالوانوچرداگدتجا ۳ ١

 : | 1 ۴ Eجرات اوج قرظح نیر یو مس ر تاط ندنرات 1 1

eهکیدتاو یدروتکم الس ندروک ذم یانالو هب واک هب هجاوخ ترض > نوکر ب  

 ۳ ی الو 7 ۳



 | مدراو زاو هن راثک امرا یروب هک راتدروپ یداراو اویعامراوصرپ و رگ ۳

 ه ؟ردشع وقف یدعس ننام امل هک ایوکر واک ەدنزوب وصنووأق س دقن ینا هکر وک 1

 دم داعتعا لاکو همی دب هح مب و مدروتک دن راق رش روح بواا ینآ :

 كن راتمدخلاللک رمما هرس یلاعت هللا سدق نم دا دا اء الع هحاوح یداواتس ۱

 ترضح نوکر یدتا هکرلیدتا لقن هلل وش ندندلا ناهر ینغواولوا

 ب هکم دا سال اند هجاوح ترمضح ید ا هد زل زم مزب هدراخروس هحاوخ

 هسأو اج وتم فا مدت رطاخردهدفسزراد اومدن دراو قاتشا هدانز دفرامات الوم

 أ < هنب رزوایماط كهامساخ هحاو> نرهح می د یدارارولک مت

 | یدتشا یزع زاوآ مزب فراع انالوم یدرغاج واد فراع انالوم هرکجوا
 ال ندعس) فراعات الوم نوح یدتانلناهرب ما یدلواهحوئم فرو و

 لاو نیس هصق یلط كن هجاوخترضح ندرلنارلید]ک هزاخروس هداراش

 ۱ مرا هلا اود ءاس نالقو APG الورلیدتال دتا

 ا ر اراضندفسن لاطاینیدنقوطءغالوق یزاوآ تنهجاوخ |

 | تر ضال هک هدتصرف لوا هکرلیدلیالقن هللاحور نیدلاءالع هجاوخ هنن
 ۱ ۳ هدیک هثتراب ز كنسوط قوشعءلولک رلبدت نوکرب رلیدا هدسوط هحاوخ

 را قدلوا هناور هل ةا رش مدق كن ەجاوخ ترضح هلت عاج ر راد ورد

  كيلعمالسلا رای دتنارایدرباهنرا ن كنسوطقوءذم هجاوخ ترض>نوج
 ۱ ۱ هکدلکزاوآ نرندقم كقوشعم نیسعسوخ نیس دهن یسوط قوُعمیا

 | رهسکرد اراکد اهر هجاوخ ترضح دنا كتعاج لوا مشوخ مالسلا مکیلعو

 لدیمهرا فا یراراکدا تولوا لاوحالارغتم هلیسو دهاسءتالاح ول یداراو

 | هجاوخ ترضح هدنافراعرمصق نوکر هکیدتبا لفن ینیمرکو رسخ حش یدل وا
 | هجاوخترضحو زدهدغابلوایررهطءدق رعیدعش هککد ناهدغاب رب لب

 مدر و مالس بواک هغیچ دث: یدردب|تالک رپ رب بوروتوا هدنرانک ضوح
 هج او وب کز ابدروس هج اوخ ترضحیبلوا هناوراکیندنفر طركخاربس لوا
 رایدید هلب وب هجاوخ ترضح هرک یکبا ردمالسلاو ءالصلا هیلع رضخ

 . کیانوچیدلوا ماک ا مب هلنبانع كنیلاعتو هناصسقحو مدهطحیهنب |
 لاح وب نوج مدل وا دیقم هن مدروک یریبلوا هش هدنغاب هاقناخیدک نوک وا
 یب مدلوا قالم هری لواهن هدنرازابا را یدک یرادفمیا یا هبرزوا

  تصلو یدص) هر رعب ب مرو e یا ۳ ۴
 بورو
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 نیلاطلا سنا نت ê هللا س دق ا در 5 ی شش د ورد ۱ ۱

 ینامتهللا سدق هحاوح نرصح ف 2و لوا OT اک وادا

 كهاغداببوراو سد رابدتیک هناره ندسوط هل.امدتسا كتا رهتالعهرس ال

 مدخوندیچوبق رایدتبا رظف بوبارخوا هک ہیک ره ریدر هنارس ناتسل ۱ 4 1

 رلیدلوآ لاوح الا ریخت یس هلج ندنزرب زووندناک راو نایغاو نان و 7

 دب وم یمارکوب و بسام هلاحوب و رایدنود یخدهلاحر ندنرلاح یکلواو ال
 قاغا نکیارک ندنارزاپ ارا هحاوخ تربضح یو رب هکر ادا لق هک ال

 ندنلباس نم اطسب د زب وبا نیف راعلا ناطاسو رایدروتوا ںوک ناک درب

 | هدنناماقم كنيفراعلاناطلس رلیدروم هکیدرا هر رب زوس و رددرک هزوس ۱

 ۱ هسعک لوا مسردنوقوط هب هسوگر ب س هشوک كم هطوهر اھ ردرو دم هل وا

 ا ہک رايدر وب هجاوخ ترض ح راشع د هشود هءدراو هوا مهن اويدو ا ۱

 | عناریحوهلاو من :كجوکو وب ییها ارام عیج مردتبا تکرح منینسا نیرکا |

 یینرالاكراببودملب وب را هشود هعدرابوبوق ناک دونیسهاتو هوا | "
 هنجوا یکی كرانا مرظن ےب هدلاحوب ردیا یحاص ناکد رایدکچ هنآ |
 مشتو دەنا ناک دو مشاوا دونشب بولوا عقاو لاح بکر باکب یدتفوط |

 كن هجحاوخ نره حدنک دمر شمک نامز قوح هن رزوا كوو

 تغارف ندناکدوهلاخو مدلوب شلوا للوتسم هدمدوجو مامن نتبع تنطلس | ۳
 ترضحنوکر بید ایرب هندرلسا ؛ ورد هک ردلوقنم ندروک هیات هن م دا 7١

 مدرونک نوا كو رب بوراو یدعوبنوا ر

 قوچو ندنغیدلوازآو نلجرخ یواوب هکر لیدرویب هجاوخ ترضح
 یرادسقمیا ییاهجاوخب تربطح سب هعرب وربخ هذيك ندنفیدلوا
 ندنرلتسودو ندنرلبحم هلیس هطساو یف رش را رطیدلوا هدلنزمب

 لواو مدر و بویلدا م اعط ندنوا لوا ههدنورو | اعادو رلو تک بواک

 ندنراکدتبک هجاوخ ترضحو یدیا هنبرزوا قیاس رارق هننوا
 ترضحنوحیدلک ناصهنرح# عمدتا حرح نان راد امزقوچیخد هر ۰ 0 ۱

 ةه ءدالواو هلها یاس لوا بودا تفلاخ هنن زلف رش سهل 8

 هدیلطلئاوا یدتادهاز دڅ شیورد مڊالوب یدرب ی کرب ؛لوا دنر

 اکب یدبا راهب لصد مدیا ردي رک هدار کر هلا هجاوح ترمعح نوکرب

 ھارا لواو متا بلط ندهسجاوش ترضح وا زر نوا



 10ے یر ماجرا وا تو دیک )اد پکس یا دا دام هه ھا
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 هکر ET ف رشد ۶ اسا اا و 8 ولدا

 ۳ ۳ روبک ناف هگیدروب 0 ۳

 7 ۳ rk E ا رف ا ربدیترب

 4ک الفراب داو رلیدمرب واکبورلبدتبا تبسقءراناوا مضاحو رابدروشپ
 زا "رها هرس هللا ا فاح ار الوم نوح خاک اص هک رد ییص؛دوخ

 سالار ۳ بودا ناب رادعهر ندا هيس دق نالک كن هحاوح نرمّع>

 رفق ول هد هس راد درس وک افتک اںوب اباراصتخا هر >ر ندنرا هنایع تامار 1

 ۱ 2 املاط هک دلا صاف ۳17 E تروص نالوا دقن رش نادناخ وب ربع

 هاب ندنر هنایع تاغار ۳ نسل ردا هتک یدرادععرب نوه روترآ ن دوش

 ترمهح هک زب "رعلا هرس نیل »هژ ۶ هللا (سدق اسراب دم هحاوح مروتک

 ند هحاوح تروح هدنآ ردتلا E ن رادبسدق اس كەحاوخ

1 

1 

1۹ 

۷ ۱ 

1 

7 

8 
2 

1 

 ۱ ی كلن رات رمح لالکرماهجا وح ترم هدناملوا فک را ر للب | لعن

 ue د دنور هکددروب یدنارارولوا هدنراش مس

 یداراورهشدن هدزع رللاولدنا شمفبحنوحا سار لد اهدار ىدا

 ۲ هلزع رب رپ و قدلوا هچوتم هتاباب بود وقهر یراهشیتیداباروهظ تلاحرب

 ادقو تیدوبع هکیدسش ربا هرب لوا تالک مالا رخآ دریک هزو-عونره
 هک رذلوآ مدا رد ا دو تباه یدتسا دھار لج یدئل وس روس هدنناب

 هدنننکاریدیئوب وردکر ک كا تافو نامش راه دتیاتافو هش ورد 11

 هلا تافو یی ( ربع )مدتا تولوا هجحوتم هدهاز د یدلوارهاط تفصرب

 تدمرب و یدتا تقرافم ندد جور نوشود دهاز دم لاطاق

 فصخات یدلاق هل و اک,ند هلبق یناد!هدنرزوا یسهقرا یدلاق هن رزوا لاحو

 ندتفص لواو یدشمک هناربم شاوکو یدبا مرک تا اوه كدهراهللا

 رګ هد هاس لوا نامزربیدباراو هناسربهدرب لوا دلوابرطضم تاغ ی

 هخهرا رد یزو نداوهتیرک هکمدروک مدراو دن رزواكناوربک مدروئوا

 هرک جوایدلوا ماهلا هلک وک هدنربح لواهاک ات یدلوا هدا ز عربح یدلشاب

 بواوا رهاط نایحرثا لاحرد لوا یرید یتعد ( وش هدنز دم ) مدشا

 هنلاح یکلوا هن . یدلو ا هدیز لاو یدلشاب کا تکارخ یساضعا

 | € شیورد 17

 ندا e ور مد امت نیا هجاوح 9



 تفیعحو هش رپ 1 هنتعرعح e هک هکر دلواد وصمم وراد ردکمروتک : 1

 زدلک د طرش 4 قوحهلوا یل یلکباوسامهدک دید یی هلک وب هکردلوا هلک

 هکرد رلشعد ناوضراو هجا هيلع نازب رع ڻرصح ردراٌشهروب هو

 هر د بک ی زود قذرط هکز ربدزپ وردک هرفس هنر ظن كن هفناطوب یزوب را

 كعسرا هدیحول رس هکر دشمروس هن و ردلکد بنا هدنرظن كراتآ هنس

 هجاوخ ترضح هدتقور ردلکشم كعشربا هتفرعم رساما رد_اکد رسم

 هدنراکداکندرفس ریدیا شنا رکذ نیقلت هنن رب ندر هدازربکارلشقک هرفس
 هنرارگت کیدا رو رک ذ قس نیقلت هک یک نالق رلددتا ه هجاوخ

 هکریدروص ند هداز رولوالوا سد نکعرباق هکر لیدر وب یدلوا لوغشمزا

afندزودورتب و نيه هکر لیدروب مدروک یدتا یک دروکهدشودیرب  

 هکر د ديما هلوا یطابترا 1 زحر هرز نعول هککن هسک ره ہک رولوامولعم

 عشر هلوا بس هنناس زد توت و یا ایر راتو سالا رخآ
 J ا طاخرد هتسخ هسوک نالف ةکیدتا هدنشرش روضح كرلتا |

 رطاخ هحوت هکنادناب ی هتسح تش ؟زابلوا) رای درویب باهزوب رد نهجو

 الا کش رطاخ هرکصفدنا ردک رک ید تاندتسخ لوا ( 2

 زمامارک مز هکر لید روس رایدتنا باطتامارک ندنراف رش تمدخ یهجول

 زرولی ه وروب هدنزوب رب هلیدوجو كهانکح كوي ردق وب ردرهاط
 ۱ هرک هزانح دل رس هک رلددروص ندرماودا دیس وا هک ردٌشهروس هن و

 هکیقوا قا ود ردشااول وا ا هک ر اید روب , 1و اا یینق هدنو ک وا

 تسود دزن دسر تسود##راک قافآ همر درب وخ ن زا تسیح < تد ۹

 كلر ۶# راک هرحناهجهلج ردیهراووداندنوب ## هجرت ۶# را كد زب راب

 مرک رلددروب اا ترضح سب # را هلبارا هشلواتسود ییا هدا

 هل یش#وتیوک ر د ہدمآ مناسلفم تد ال نکیقوا او وبهدنکو ا نمەزانج

 ندکااج * هاش یا هدکبوک زرلسافم نوکوب ډ هجرت وتی ور لاجزا
 هحاوخ هکر اددروصندنراته دخ دلا ندلالالح ار الوم دهن" سزرولیف

 ییساتم دیک ندئ ا عام كنتسا یرلتش رطو یولس كنب دلاءاهب

 یک كوب هکر د هداب زندلس زویکیا رک هل وس ندرامدعتم هطیدروم ردراو

 هلرب یهلا تمانع هنراتمدخ ندلا دهد ةحاوخ هکیروهظ تالو راتآ |
 نیدلا بطقعش ردشما وا هبهسوک ندنرارخ اتم كنشرطحیاشم ردشلواعقاو |



  Nند ۳ 1
  OEروند ر را 0 سل

 و رکیلدا تمهد ژ رافت یدک هک ر درا شم روب ورع ها مر رم ۱

 هدنناب كن هلوا شاب یر ؟مودنک کا ۱ و هوا شمدلکا هلا ق ۳ زعارپ قیسهتیدنک

 هاك كرغ هکر دشلوا سوک قوح ندنراکل اس قلرطوب ردا لعود

 هک را روب هنن و ردشمکح ن ۳ کود 19 رب سا دانسا هن زودنک

 هدنیملا هّفرطره هکر داک اتراشا (هللاب اونمآ اونما نذلا اهیءاد)یلاعت هلو |[

 || حب نیس هیلبا تابنا ییقبعح دوبعم لواو نیسهدیا ین یبیببط دوجووب ۱
 1 هىو عەدکەر ۳۹ ناعا 0# ردلس سلا هک زدشمرویب هرسسدق دشح |

 ۱ 7 یراشحا نکلوردقرط بردا هدزرکاب مرد دوحو ۳ هکر درا در ونو ۱

 هکر درلشهروس هن وزالوا لصاح نت رمسکعروک ن ب روصق لاعاو نرسنکعب |
 e تساعح قلعت (تس) ردنا واو اهکلاس کیت اق یاب اچ

 هک ردرلشعا فد ر هل هر , و یناعاتفصح لها # ىلصاو a و وح

 راصلا و مهانلان ه هبل | نواقلا تهل ولام عیج یش بلقلا دوع ناعالا)
 ۳2 STS) دیس ی. بر دیدی ید کا

 ندراضمومفانمیرمغكنيل اعن قحر دم < و و < ناعا نعد لج وزع( هللا ی وس

 | هکردرلثمروم هش وردشلوا قشاعوهلاو اک ارللکوک هک ,دیفت كنابشا عیج

 | تريخ ردراو تفآ هدنرهشوردراوترهش هدنولخو ردتیصک زمةد رط مزب
 لاو ردد نھ هلیطرش فد یتیرب ر باصصا ید تیعج ردهدتیعج

 كس رطوب رکآ هکر دنراشا اکاردشمروب ( ةعا۔ نموت لات ) هکولوا

 هک رد دیمارووالصاحقوج تاک ر ورمخر اهدا تره ت عاج ر ندنرلبلاط
 هک ردرلشهروس هش و هلوا یچتنم هر یه ناعا تموادمو ا ۳ مر سد کج زایی ۳

 | یتعیانم ار هرلع یلاعت هللا ییصلوسر ترضحرداقثو ورع رمقد رط مز
 ردکعا ادنقادش راثآ مهنع یاعتهللا یصركمارک هباصوردقمر اک 1

 ۱۳2 باشم هتنس اما رولوا حوف قوح هر لعزا هدف رط هوا
 ردراو رطح هند هر و> زود ندر جعل ط مز EN هک ره رد ئاوا ۱

 ییدتا تب 7 ندنرلتسود ق> یر 8 هکر درا مرو ه و

 هیابا زا وع هلا نامر شه ینامز یو هلوا فتاو هنلاح یدنک هدنامز

 ر رع لوا هلیمکح (منزاف تدا )هیلکا قوت هدناح حر هلوب توافت رک |

 (هللاالا) ردیفنیعبط ههل( هلال ) هکر درا عروس هن و هل تمدن نت

 هتماعم 0 7 ےس ( یا RIESE 4 عطا ن دوم عم
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 713 1 7 مالس مدرو او مدروک
 هکر لیدیدورلیدروتک هئاس هل ردعلعتم دننداما و a :طسوو هتادیم تکولس

 هکر دتراش و نراشا اکس رلیدمسوک E هل اتي هک لوا هکر بغارح > لوش"

 1 تاون هک" 8 > نس ەل تف AN ردزاوكم راداوو ۵۱۶ را هم رطوب
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 هغلا مو رایدرویپ هنن و هدنا رومظ رارسا و هلوا نشور کات ا

 نیسهب وق هن رزوایسهداصسیهنو ما یمدق هدلاوحا عج کرا دنس وک

 ندرلتع دب و ندراتص>ر و نیسهرونک دارت يع هلا تنسو تعرعو

 یر د كاس, هلع لا هللا یلص هللا لوسر ئ دو نیسهلو قار

 كحا کس هبادصو كالو هیلعیلاعتهللا لص هللا لو شرو نیس هندیا اوشن
 نسهیلبا سستو صع# یرانآو رابخا نیمجا میلع ی اعت هللا ناوضر

 دهاشهکلاع قدص كنس رابدتا اکب تعاج لوا هرکصتدنازوس لواو
 نیس هیلسا یا نالفو نیسهراو هر نالو حاصلا ع ن راب هکر داوا

 هرکصادنا رلیدتاو ردروک ذم هدنناس یراهیلع تاماقم لکو كل و
 ی را كرلنا نوح زاو هنن راترضح لالک دیس ریما نولوا هحوتم هقست

 چوم

 شدتا رکذ نیقلت اک و ریدر وب تافقتلاو رایدرتسوک رلغطا یراترضح

 ریما مدشربا EE كەرى یاعد هلا سدق رعماو مدراو درد هب

 لع هدذدعفاو نوحو رایدلیق لوغعسم هل ه> و عح هنن رط تابئاوقلو

 هکیدلنا لاو رانا هک رب مدعالع ها هالع د مدنارو مام هلع رع

 34 در دح ( هک رلیدروت رریعستکم هس ول ردیوروم ES كرس

 أ ورک قدلوا فرش هلتداعس وب هلک ) نیلمشلا ل یزاوت یخ اتاذج

 ردیمراو عامو تولخویرهح رکد هدزرکش رط 3۳ سو ران ۱

 ( یاعاوهناصسقحاب نطاب وقلخاب رهاظد ؛ نما ردتولخ ) هکر رای روب

 یک شوتابب ز زنینح نا #* شو هناکب نور زاوان :شاوشنوردزا هک تب 3

 + 8 EP ند ر 2 نوشلب ¢ هجرت در و ناهح ردنا دوا

 هلاک قح 0 ¥ اکر دشوز ی او هرگآ ناهحهک

 هءافموب روس واد ( هلارکذنع عیبالو هرات ےھیھلتال لاجر ) یلاعتو
 یدیغوب یربنکو مالغ زکر ه كن :جاوخ ترضح هک زرد ردناق

 ندرلنا تک رک تسار هلا هحاوخ تال دن هکر اددروس درو
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 هد ناک ا ب د.خ كل ۳3 رطوت لسیلاو Rk ك رول

 یر كما 0 را تبار نرابدا یراتتطاس کا
 یدشود تحاصم ههن a5 جد لوا ندننطاسلس ا لواو محا

 اعل قح کیک ره هکدرد هدنروص> یهاکراب صاوح هر قوحو ۱

 مولعم اکن و رولوا ولوا هد قلخ هی نهج کر نوعساضر

 فسا زا تکلم كلا ی ندان یلاردعگ یدوصةم ك هکیدرولوا

e « ١ ۰ ۰ ۰۳  
 دیلکلا و یدلواروُنم ءابه مشح و مدح و کالم لوا هد هظار و یدرالاوز

 ندنرلب وکا راع هک هدننرول رو مداک هیاراش یدوغص کوک ندا اسد

 هجاوخ یرظن كعا لوبق هغالغوا یرانا رد راهلا دحج نب دڅ یرادآ

 دیس هرو لآ ت < یرللت ته رط باداو ردشلوا ندیساعایاب دم

 قاب ر وراد ا سا وارانا ةقصلا ی اما یدک یاب هک هل وشردندل الکرما

 داش دوم رر ور كاوا ى الا ادم ع هجا وح

۱ RE e م 

 هل شر زا بوقیچ ندنغورےک اکر تسیاتکر ح همسر هلتفاماراو هل تفو

 عقاو تبیغ هدهجوت لواو مدروتواوشراق هيهلبق هدرا م رخآ هر وجد

 روهظتخ ولوار و یدلوا قش یراوبد هلبق هکعدلبا هدهاشم یدلوا

 هجاوختعاجر هدنسهر اد GS لی لک هدر لشل رب دنک واویدتا

 یر ندتعاج لوا ردرل مک رلزوب هکمدلب بروکه دنا ییاباب د

 زدی را هفیلخ كنآ تعاجوب وردعلاح لا دبع هجا وخ ید ر زو | تخ هکیدتااک

 لال کک الوا هجاوخو قددص دجا یدرتسوک ترابشا هن رب رهو

 یتیمار یلعهجاوخو یونغف دوڅ هجاوخو یرکوب ر فراع هحاوخو
 دوخ هرلنوب یدتنایدشربا هباباید هحاوخنوچ مه>اورا یلاعت هلا سد

 اکسورررد بور وهالکراکسور کیش كنسنیسرر د بو ربا هدنرا:ایح لاح
 تعاج لواءدءب هلواعفد هلکتکرب كنسالبنالوا لزا هکر اد دتا تمارکل وا

 ردکر ک هملیوسر زوسیراتمضحكرز هجاوخهک هاکدواورواقالوق رلودت |

 ترضحات هکم دتا تسا وخ ردندتعاج لواردم۶# اکس هدقح هارولس

 رلدد ردلاق یب هدر, ندنک وا لوا رشم هلیکر ابع لاچ نور و مالس هی هجاوخ

Cm 
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 كنس هلج نسو نیسلس یسحن وا ردراو مواحا زوعطمپ رلد دتنا تور و

 رارواک هک هبا راش ندنسح اون ۳ د .کحص رال و نیم دوم a . رزوا

 ۵ تفص كالراک بلطو یاد او یدیار دنازات امر هرات اهحاوخ یدا

 ندم ۱ دولاصم ا جھ ڻندراقداصو نندرلم اط 6 روک هدّتس /

 ۹ زدنغلعلعل ی لاکو ند *ءاطونأ تاغ هرم یاعد هرز سدو ها اف وب و

 شب رو شالا ولرود وارود بواک د ر ندنرارا زاب ارا رخا یداراو
 یدروئوا هدناک درب دار هاطهدنرزوات کرا 1 یدتیک نوعیحو یدتا

 یدتابا توعد هح یرلالوا هل هلا یدک نفاخ ندنرالعواو

 انالیلخ ٭ یدلباحور میل لالا قورلیدید یس هلجو ید یسیدنک سب مولهید هلتقفاوم نسهلک دیحوت ردسشعربا ینامز نا مزپ یدشاو
 لاک وب هک ردشمروس نیدلا ءاهب هجاوخ تمدح ه هرس یلاعت هللا سدق
 كاکرتیاشم هرسیلاعت هللا س دق هک انا لیل هکمدیدروک هدوح وا هدشلناوا
 لوا مد وا نو> راراععا ی راردنا شرابس هش و ردر قن رد دنراش 1

4 
 یدیا راو مهدجرب هطاص منو یدبا شلاق هدهرطاخ یئروص كشيورد 8

 هسشرپآ بصا ندکرت مماشماکس لغوایا هکر ادروب مدیداکا ییاوخلوا

 تاقالماک اهداراح رازاب نو ر ا ماب اط هتد ورد لوا مادنردکرک |

 ۱ ۳ دو لوا شعا لیلح یدآ مدراوتک مدلکا هجروکیدلواعقاو |

 شب وردلوایدربام 1 خا مدلک هل زم نوحیدالوا ساده تااکمو تسلا

 ا رشد هزانآ صالار 1 رابدلوا هدنتهزالمو تعیاتم هرمس یلاعت هللا س دق

REEL OPE TRT FIKIRNE 

 ۰ توروتک هویمهراب ر یدبالیصذیمانا زابیدلک دصاقر ولد رسا نس لیلخ

 ملیوس کا یاو لوا هکمداىد مدروک یآ 0 < مدراو هنأت ك ۰

 رای ردنایع هدرکوا مرب رد هدک رطاح ك د لوا یدتا دشکر ت

 ید لیمكم رطاخ هنن ڪک كناو یدلوا در ملاح ٤ زدلکد تحاح

 رەئد بگو بی رغو لاوحا مظع ندنا هنت كناو یداوا هداز
 یدلواررفم یلهاشداب كرها ارواماک اهرکص ندن دمر و حا هدهاشم

 تمزالمو یدنروک كقا تمدخو تشژالم هاتمدخ نا یشداک, و
 ا

 قوح اکب و یدا رولوا ی رادهنسل مظع ندنا ید هدناتوا

 ست 1 وا تنش رگ اوز اب د ا کیس تعفش ِ



 یدیا شمروتوا بقا رم هجاوخ ترضح هلوا لصاح داقعا اکب هزکفص |

 دنر ن دل ءاهب هجاوخ هیس دق تاک عماج یدن روک یرثا قیقحرک۔ویداک

 هک ر نوکر ب هدنرلتایحرخآ یراتم دخربما هکرلیدروہ یراترضح هچاوخ |

 | ایندلا ويل ایف یرشبلإمهل ) ههللءایلوا یمهلیا در هسخوب رلرجآ ی هلا |
 هلا لوبق ندایتد هدنقو یراگدنیک ندایند هجمکح كلا ( نرخ الا قو |[
 دجا هجاوخ هک زب زعلارس یلاعت هللا سدق جش ےق لم راردیا تراش ۱

 | ریما یراتمدخ ندلءاهب هجاوخ ردندخحاشم كوو ردندتنادناخ یوس |

 ۱ هک هدر هنره زدنزاجاورکند س هک هیج وم یرلش رش سفن تالالک دیس

 | رصقت هدنخل راکبلطوزکیدا بلطندکی زا و كرت هش را وقرب ,نکماشم |

 | من هکیدضود هلب وشهدنتاقال»لوارلبدراو هنا جش مق ندیسیکیدیدزکعا ||

 تردهودحوابورک ورا ییداخ لمس هدساعنامه یداواعفاو هل وا 1

 هجاوخ ترضح یدیا شلوا عقاو ناق هدنراتروا هک اب وک کر ایدنجبا ||

 كنهش منق ك ہک وترا یآ چوآ کیا هچاوخ ترضحا رابداک رلیدنیکر تاو

۱ ِ NY 1 ۱ و ۳ ۲ E 

N ۳ ٤ 

 یراق دیلف اار هدساغو رلیدا شلوا هحوتم هاتمدخ دیس رععاو

 فق وت هکر اد روی یم دخرما را: دن 1 شعافق وتهدنلاتماد ص الواندسس
 ۱ هج وتم هننطا ناهرب ریما بو ابا لاثتما ه را مہا هجاوخ تر صح کرک ك عا

 ۱ ردا فرت لو الا | یترایدرتسوک لغش هکع فرصت هدننطابكناو رایدلوا

 ۱ هرومظهدنووج وان !لاح ےظعو یدلوا رهاظ ءدنرهاظوهدنتطاب كناهرب

 هک ریدتاداریا هلل وشهد هیسدق هلاسر یراذشا اطف احد ندع ہج اوخ ینعا

 | رکشنواک هزوس هرکصخدنا رايد یوسزوس هب ةسٍ و رایدروتوا وشراق ه هلبق
 : لوب ی ویقوبهک الوا مولعمهکی دبا لوا دوصعم ندهجوتو رلبدتاو رلیدتا

 هدسکلوا هعد د حوا راد هام ینباقلوا كر لییسرب نیغلواهداهب

 یآ ۱۳ ها دوری رانا ر هجاوخ ی یددمدلیقوواب تا

 بوقاب هبهچاوخ هلا تبيه هلی وش هسیک تردندرادب رم نکنولوت یش

 دیلکا نتفص مکره ثكکرت یاشم هکر اشمروب هرس یلاسعت تلا سدق

 سپ رلبا ضارتعاو رولوآ ديمون ندرلنا یتروتوا ندنش رط كرلنا هتل

 هجوتمو رلیذتبا هبقا رم بوروتوا هن رژوآ یزید کیا هجاوخ ترضح
 رود یدشا بورک وراه مداخ هرکصا دقدأیق نیزام ماشخا نولوا

 ي ۳ ۳
1 



 و دو تعاس و لد ۱000۳ هدول 7

 مدردیک هشرلر کر هلا زان ماع فب را داوا ناور نو ردکر ٤كم

 ردکر ک قاقاص یرطاخ هکیدرارد هساوا رهاظ هقرفت ر هدفطاب رکاو

 یداکوشرف هلبا زانو تشاشکمام راذدشربا هتلر كنسرپ ندرلبح هلو

 | هکرلیدتاریدتا هدهاشمن را بارططا هدرتهف لواراددروب لوزت نوج
 قود كما لوردراو قعأق رادعمر یدتارعشذ لوا هل وس یرغوط ندکلاع ۱

 هلا تفاح کرو زا لوا الدرر نودا هر
 یدلوا هدانز میقب ھن رلت رصح ندنس هدهاشهالاوحالوااکب و یدارپ 1

 كروک ذم یاباب دج هحناوخ هک هرس یلاع هللا سد لالکر ما دیس و۶ :

 تادآ او ی ی وص ترس كس رلرم ناذلا ءاهن هحاوخ ردندنس افاخ |

 لالکریما یدا عج حمظع نو ؟ رب رذگددرلزود یرکد نیعلتو قس رط ولس

 رلیدتاو رايد تا هخوئاکب ندرات او رلذدلبا بلط ین ەجاوخ یرلتمدخ

 یاس هللاسدق كن رلت مح یساعماباب دم هجاوخ ندا ءاهب لغوا

 جی یاب جم

 و

 یا

 2 - س
 3 ا

 مو بیس هبج

 ی اچ ۷۸ اح

ES ا 

9 

 9 لوا هکیدنا راشعد مدروذک هس رد ماگ هدر مان ارس قیسقن هرس

 روت هس رد وک ندلاءاهب وا مدرونک هش رد شش كنسندتس ر

 یناتسی هکر ابدت ا ںودہا تراشاهث راهثسودشک و مدلنا هل وا هیالا ی ردو

 ت؛رشب نعرف كل نناح ورو مدتا كشخ نوا كنس ىکا نعل

 هدنعلراک باطكنا هشد رپ اور هکماشم هک هدر رب ك زانو كرتردنزاحا

 هکر اب درون ندنرلترمط>م هحاو>ح راردنا لعن هل وش هانا ریصدت نذکتهه

 دلتا لوا یدلوا رهاط سلو هرم هللا س دق ند نب رما نوح ۱

 تو

EOIN 

 ندالتا قدالوا هنن رزوا ینروص قعلاتم كرعمارکا یدلوا هلرسهطساو

 هجاوخ یهدخ رسا ن و رب كدا رواوا كس رق هتمالسو كرد یعب

 كن هکرتسبا هتبلا هیلبا تیب رت هن درک اش داتسارپنوح زایدتا

 تاب زن :یکیدتنا لوک لوا لصاح دانا ک اتهدیاهعلاطعهدندرک اش یر
 یللخ لوا هسروکللخرب هدن ما كدرکاشر Nua ورد 4

 ردا شا ناهر ریما اغوا هدشوآ هکرابدروس ه رکصخدنازلب هی

 ۱ مب ردشماعا یونعم ت تب رثو ردشفاموفاک| ىلا يت فسک شه و

 كلارسو ےلبا هعلاطم رثا كل Td ۱ لوغسم هتل رت 3 هدم رظن



 | هجاوخ رکآ زدرا نمره هک را هل وش ندران و ردقعتالوا هقح |
 ۱ هدنزو ر یر نی دنزرف هزمش امت هالا سد كنناودگ قلانا دع 0

 || ییاعت هللاسدق یساعماراردجخ هجا وخ % یدنازالوارادر روصنم یدیالوا

 ردي هیلخ كښ رارضح نار زعهجاوخ 46 هرس
 | ندلا ءاهب هجاوخو

 | هکراب ره هکر درلنوب و ردشلوا ندرازوب لوبق رظذ هکلدنزرف ییرلترمضح |

 | رواک یدو درم رب ندقاریطوب هکیدررروب راهسک ندناو دنه رمصق ٠

 | كلالک ریما دیس نوکر ا هلوا نافرامرمصق ناودنه رصق هک ودبب رقو |
  رلیدتا رلیدروی هجوت هنقرط نادنه رمق ردندتسافلش ران آدکندشلزمم |

 رہے3 نوخ ردشلوا دلوتم دم لوا هک رک دهل وش یدلوا هدابز وْ لوا

 شمک نوک جوا ندنند الو كندلاءاهبهجاوخ رایدروب لوز هناودنه
 هجاوخ هللا 6 زاین ایوب وق هلماجمرب دک رزوا تک را نا یرهدد یدیا

 ردزع دنزرف م زب وب هکیدرویپ اید هجاوخ رابدنلیا هنتمدخ كاباپ دجڅ
 یوزر هکد یم لوا هکرلیدتیا بودیا هج وت هنا تاو دتا لوبق ینآرپ
 | هلالک دیس رماو ردکرک هساوا راکزور یادتقم ردوب یدیا شعم را
 | اکسو نیسهیعا مد رد یففشو ته رت هدنعح ندلاءاهد معوا هکر اددروس

 كلەخاوخ رکا ملوا د رھ هکر دروبب ریعاكسردا ریصقت رکا مزعا لالح

 نوح هکر دراشمزوب ندلاءاهب هحاوخ ترضح مایا رصقت هدنتنصو |

EL هکیدردنوک هناناب رګ هحاوح ورسایس یب مدج م دلد قل وا ٠ : 

 "| هکسارکل وامدلوا یرشمهلیساق كلراتآ نوح هشم یا هلزاتمرب یک رب ییدق |

 هک لو هکب دا لوا مدلیا هدهاشم |[
 : هر هدیکش» ےشاب و مدلیف زاغ تەكر یکاو و مد راو هنن دیس رانا ںوقلاق

 : هکیدلوا یرا هل وب ندا زهدانئالوا مدزنسوکز ابو عر م او مدوق :

 | تع ارک توقناس>ا هکهروتک یت تنحو هکبکجیالب یراب یهلا

 دنزرفیا هکرلیدروب مدراو هنتهدخ كن هجاوخ ترضح حابص نوچ هلا
 اأ دش ود ردهدنآ لاضر ر كنس هک هنس لوا ی ھلا هکر دکرک كعد هل ول هداعد 1

 هننسودرب هم < > لاعت دنوادخ EE رزوا كنآ هلکم ۳ لصف قیعص ٤

 || رهاطاک|ینتکح لنآوردباناسح |یتوق كراپلواهلرب قباثع هن هردن 1
 | هرکصندنا زالوا كليا قلخاتسكو ردراوشد كا بلطالب لارا تخارابا |

 ندم ی 9 کب كدب DAY نوح و AE هاعط |۲

 یدنا شلوا رهاط عرضلوزابنهدن هج



 | هندسی لوا تفصنیلجتو و راعقندنآناطی هلو ترغهک هدنق رهو ر واوا

 هلا عاص ی اک ۳ اهر یادخ و هل اوا شک وط هع قا رط نت زوب هک ك ا

 | هدنسارا لرونیکباوب و هلا هلالوص نتنس كس و ةىلع هللا للص هللا لو سرو هلا
 شه سخت نا دوو قاسم , نوکرب هیلنا لوستر ظ

 رب یدیاهدکو ک ی دزد یا هدف کیو

 یرغ یدنا ش نا دن. وکاب دو ید اشم ود ف ارا ندشمافمندسسریصعت

 رلهتشرفهرب دشربا دعاعم شب دن یاعت قح رکیلشلا شدا دن هکنذتا هرلهتشرف

 هن ویدلوا لوبو كدلباامد یدّسا بلطاغد نواکراتدر وناش؛ییاروناکا

 ۱ نوساباددم هباعد نوح ا زغاع | ځد هزر هجاوخیدتارفاسم لو یدشرب | هثماقم
 هدعویدروس هجا وخزو هراترود هلتمالسییاح ندنهاکءادود كناطیش هک الوا

 نس رولواباتس» هادا اد هرکصنذک دا ادا یضارف یشکر هک ردلوا
 هد ادا نس در و هلبادان هداعد یرییءرکصت دتا رذو لوا هش رزوا شد[

 ۱ رب مه هدکمخ کت مه هلوا رهاط یرثا تباجا رب دلا تروا وب هک هلوا
 هحا و + هرحس لاا سدق یرک هوا ر قرام هحاوخ هدر عح

 قلدصدجا هجاوح یر زدراو یس هفیلخ جوا كنناو دریک یلاحنادہع

 نیدلاءاهبهجاوخ و نالک ایلوا هحاوخیرب ویرک ودر فراع هجاوخیر و
 یس هلساسیراتداراتبسا هرس یلاعت هللا سدق كن راترضح هدننشقن

 سدق یون رب ادوڅ هجاوخ # روشرا هفراع هجاوخ ندنعاجوب

 ینیمارلعهجاوخ ‡# ردندنسافلخ كنب رک هود ر فراع هجاوخ + هرس
 هد a E نو هجاوخ ۴ ها نور

 ۳1 ۳ ییاح e لوغشم ونص قاهالح ید كا

 اال وم هکل وا هک ردشجشسل 1 هل وش ندر کا ضد عقود ردنا هرس یاع

 ٤ ردراشهروب هک هدننابلرع ِ صمد ۵ رصد یاعت هللا سدو یور ندلالالج

 "دجاوخ یراح نایعا * هد * یدش هکر د د وا لاو قول احلعهنرک (تس) 4 ۱

 قویسم اتو هکر لیدروص ندرانآوردتراشاهرلنوی۴#ارح سل ,
 ناعا هک کرد روصند رانا هنن و ید رک وا ندعص هکر ل هدروب راقل ۳ نا

 بولی زوا نداوسام قعتالوا بولی زوایعی(نتسوب وندنک ) ریدتاردن
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 ۱ رلیدلو ۱ هدب 3 دو هداراس 2 ردراو یلق 3 2 0

 1 ی قبس را مالسلاو هلو ۱ هيلع رمّهح هحاوخ گراد

 هرکص ندعس ول هجاوخو ىدا یس هفرخو قبکګ ر فسول هحاوحو

 : یرلتالوو راب دن ارغس نلاوحاو ربدلوالوغشم هتضان ر قااخلادبع هجاوخ

 ماشو یدنا رر واک ده توراو هب مک هدئتفو زاغرب هکیداو اهلل وش

 مانارل يدا ادب هناتساو هاغاخو یداک هرومط یوح دن ص هرلنا هدق رمش

 ۱ یدنارشمروتوا هد سه دل كن هحاوخ تعاج قلفوحرب هدار وشام

 کا ه>اوحیدرولوا هد هشوکر ب و هداعت هدنزوماو دقرخ ا یدلک :

 ا بسر ترمه> یدتا بولاق ن اوح لوا ۵ رکصندّتعاسرپ یدتا رظن

 هللارو رظن هنافن موما هسارف اوقنا ) هکر دشمروی سو هہاع یلاعت هللا لص 8

 | یرسكان دحوب هکردرورب هجاوخ ردن یرس تن دحو ( لجو زع یلاعت

 هک هللایذوهثیدتبا ناوخلوا نیسهرونکن اعاو نیسهبسکیرانز هکر دلوا

 هدنساقراكناوج لوا بوقلاق م داخ یمابا تراش ا هم داخ هج اوخ هلوا مر از ےب

‘CS 11 مهروتک ناعا نوبل یرع راراتزتودنا تففاو 2 هدمع ع ولو ز  

 ردراع ند 5 نطا قدر . ید هک نرانز رهاطوب دک هوش

arروا ناراب لوا روفعم ید یدلوا روععم لوا ےک  

 ٠ رلیدتاهب وت ددو را دشود هنغانا كن هجا O. E یک

 هدمر ۶ عیج نار ز مردنآ راشحا یک نا هیلبا رګ هدنسایروا مهج

 رولوایدا مع تكسقنتحهدل ام واو مرورود تویع ال EAS . رزوا سندا رھ

 هکر لیدروس و رایدتنادر ییالک لوا هحاوح رواوا یدایح a مهحو ۱

 هدف ره و زردنک هسربد حک فر ھ ردراو یشلاهب هر راشحا كەد

 شد و رد لوا ردلکد تاكد د نس ن رد ول تل هدش زرولوا 4 -سراربد لوا

 هکر اددروب هحاوخ یروشرا یا @: كناطش تمت ۲ ط نیکلاس یدتا

 یتربغ زالوا یمشخ كلا هلوا شعر ا هسفن ءانف درس هکگلاسوارول وب لا

 ۱۲۹۳/۸ نا ۱ ار رک ۳ رب

 ٤ ناوح لوا یدلوا رهاط یرانز ندنتلا هقرخ یدرامیح نیس هقرخ |

 | نارا یا هکیدروب هجاوخ ترضح یدلک هناعا بوسک نرانز لاخاق ۲
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 مرک هر د ر توددا ك ا یالساند یا یدتاو یدلیا ا

 ىدا ناو چ رله هرصیقو یدتیک هب هینیططس هاکناو یدابا لوق قاشا 1 ١

 طظح ین آر قاتسنا هک راربدیدتنا تافو هرزوا تانارم هاو یدلوا ینارصاو 1 7

 هنس هدکر طاخ ندنآرقمیه هک رایدروصندنا هدننوم ض رع یدیا شنا

 اونّک وا اورفک نیدلادویاب ر ) هکتنا وبا یدلاو هنس ج یدشا یعدلاق

 حش هک هل وشرلیدتنا لفن فلاخماک وب نتن اکح كناقس نیا رلیضعب و ( نیس

 فس ود هحاو داک نج و هل اشنآ هدنیقان یتالیکر دال ادبعندلا و

0 

 1 ۳1 وه ناو > هج اوور هلل ادمع هحاوجر دنرد یر هعب ا: کنایه 1

 اوو مهرارسبا هالا سدق اودع ۶ قلاطادع هحاو او>و یوا دین

 یرمع تو ی یا هدنوعد ماع»یرب ره هکددرد و ه رکصت دفسووت

 یوسدج) هجاوخنوحو یدیاراو یر هيل خرو لوا هدننمدخ هد دا قلرط

 هر یناودحع قااحللادع هحاوح ینارابعیجج یدلناشع رع هنقرط را

 رد هل وه دنس لاسر كنض دند اشیم نادناخ و یدلبا تلالد هک !تعداتم |[

 ردتعح هدتش رطیدور لرل ۳3 € هرس سدق یناو د قا ادب ,ع هحاوخ دل

 عرش زی هرافصو قدص هار ماودلا ی ردو هم كو رو ۱ 1

 تعد تفلاګ وٽس او ےس و هلع یاس هنا لص اهطصم تنسو ۳

 شب ا دراز وا ندرایغا رظد یی راشور هریک ابو ردرلشعسلاح هیاوهو

 هالصاا هيلع ردُش | ندرضخ هحاوخ نرضح هدنفلناوح سرد یلقرک د

 هه 5

 هزاصلا هیلع طخ هحاوخو ردرانمرمسوک نیطاوم هقسلوا مالسااو 3

 یطو>وص هک ردرا-ثمروی و ردراشابا لوبق هکلدنزرف یرانا مالسلاو _ 1
 هلب وا ( هللا لوسز دم هلال ) هکیدتا هلک کوکو لاط بورکه نکا ا "

 لواورا دلوي رل ڪو رابدلوا لوغشم هشداو رایدندنا قس قوب ودایداپا

 هدشاب قاخ عیج یراکزور رانا لدهش رللاح رخآات ندنرللاح ۱
 هحاوخ یتا ر فراع ملاع ح ویڈ د عش رکصندنا ىذا دوو لوب

 | هب ی را هرس زا لات هللا سدو 2 اد_مه فس وب توعع وا ماما

 ۱ کرا دندا وا 7 رای تا 27 نارو ۳ قزل جاو

STEERER: 

 ته وام ی
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 ۳۳ ا

 13 جک : داع ك او شنود یسرطاخ قمتمج رشط

 ا ا لیتفاکا *رطاخلواو هقيج هرسشط هدتقو

 : یدربک مد بونا هعاشا جی یدروط هدارلواو ATA ورک

 3 یدردل قو راق وب نیشاب هرکصل دتعاسرب شیخ ورا نیا لشکر 5 رد

 یدلواعفاو هلت م لکدمرب اکب فسوباب یدتیا یدبا ناوج واتییهرب
 | دنزرفیایدتآ هرکصادناو یدلناناس يا حسو یدلنارک د ی هلئسو

 | هعوق هنجز ینبو روص ندن و لک هرهش هلوا لک اک هکتقوره ّ

 ید را نا مش ردع- ت ول ر , یک ساک شاطر ه هوا لکشمر ۳ ۱

 كير 2 ا یدتک یک هل قدص قداص در هکبدلس ندنان /

 e سدق یزاریسش شغن رب نیدلا بیج 3 شعا رولوا رداق هکعا

 || یدا شمرک هولا هرج جاقرپ ندننالک میام هدنقورب هک ردتمروب

 : ردیمالک كيكو هکمداوا یلاطاک یدلک شوخ تاغاکب مدلیا هل اطم

 | والقص قا ولتییهو راقورپ هکمدروت هد هعقاو هک رب لوب نیسقاب كن او
 هل تشک ان یدتیک هیاضوتمو یک بورک ههاقناخربت ینارون تیاغت
 | هللایی وصنوتلا هلط یریا هنب رزوا كناتفف لواو یدبا شیک ناتفققآرب

 كلان یدشعوط ییاتفقلوا هغانا ندشاب هک هل وش لزا یسرکلاتبآ

 33و دا هدنتلا ناق لوایدربواکب بو راقیج نناتفق دک هدرا
 | یسرکلا تیآیخد هنب رزوا كلا هل رطیکلوانامهویدنیک یخ د ناتق لش رپ
 | هلا ظفح یرلنوب هجا تسدبان یدتا یدر واکب یخد یتا یدشلزا
 نی رسا نسنق مر زواکس نب ر كنانقق یکیاو یدتبا یدلا تس دبا نوچ
 کیا لسد ردن وب كسرر و هکنسغتق ره هکمدتا نویمهدناراشحا لب

 لوا نت نیسمرولس نب یدتاسد یدیک یدنک ییاتفق قاو یدردیک

 داوی ا ةبتراک او مینادمه فسو وبا كدا بلاطاک ا رکیدنصم دل راورح

 لزاتسونرب ۱ لار ور رو تاغ مہ دم ومرورودبویوق

 هدفون زد و مدلوامر جی ندیاوخنوچ یک نیکلاسا ۱

 a) را ی



 2 هر O ی دگر

 كمالسالا 4 هک" 0 ند ورڈ E در وص ما هدنیکف

 1 ا كدجا جش یردار هب صلوا م ال سالاد یدراو دن

 | جد یدخا مالسالا حح یدریوربخ ندن کل : قو لواو یدرو ۳
AT 3 3 ۱1 یداراو وزجر هس هل. ردراو یدتا ردیهراو هلس هلکنس ن دنر  

 || یدلیارظنرا دقمر بول آ ییزجلوا مالسالاذع> یدوق هدنکوا تورافیج
 || رضتح هکتفو وش هکر لرد شلوب دجا كدلبا بلطز هللا ناه یدتاو

 || .تسارفا رابدلپ وس ی هدنکو اب راک وا بواش وب یزاب رام
 ۱ راوس ی هنرلید مکر ه ۳ , نوج یدتا بوش دیا مولعم هلا

 | یراکربتم یرقو یدتیک ندایند هدن_سبدب نوا زوینب كلر نول وا |

 شیک 6 ٭ هرس یلامت هللا سدق ینادمه فسوب هجاوخ « ردو
 : j FE وهل زج بها دمو لاو>ایدا یاب ر فراعولاعو ماماردب یی یبآ

 | قححاوا حش بوراو هدادغب هدالتا یدیا یحاص هرلخ تاما

 هننارقاو یدلوا یسادنلب ردفو یدتا تمزالم هنسلک كن زارش

 ینآ ق اوا و حشو و یدلیا هس لع هد رظن ع اصوص> هدیربعو هدهمق

 ال ندناتمک قوجو یداردیا عدم هنن رزوا كنناا کا هللا یسرغص

 یی هل جو هر SN یدلکد تیدح هدسنقریسو هدناهتصاو هددادغد

 هکر دلو ارومشمو یدنوطنیس رط هدهاخو تضابرو تدابع و تار

AT |هلل دبع ےچش هک راددو رد 4 یدمراف یلعوا جش یاسنا .دفوصن  

 ۱ یدلوان نک اس هدو رد ا تص جد وبا یا يیسج > حر و قیوح

Sehaهو مو رم لها ن د: |هدعیدلی تاقا هدا. تدم  

 ۱ ها ارھورک تولک هو رح دن داانا را راید- | س املا یکعا تعجا م 1

Ere۱ لر یدیجا تاعو ا تودبا تعجا مع هو رم هش هدعب  

 ۱ دجنرب و رایدشا ن هد هدر ییددلوا توف نامهو هدنشب زولوا زویشپ

 ردروهشمو رهاط هدو مح یرا مالاحو رایدرپ د ال هو ره رکصندتدم
 هک رد هدنضعب لتنافتصم هرس یلاسعد د هللا سدق فرع ندلا ی حس

 هدنرهش هیلو امرك ذماح ندلادحوا ےس هدنسکیا زوتلا كتر
BEV 1 ۱اوخ هد مدالب عرب هکیدلنا تیاکح اکی یبدبا < Aفس و  

 داشراو قلم هداب ز ِندئلس شّکلا هک سل اهن هللا سدق یادم

 هنلکوک یدبا هد س هیواز یدنک نوکرب دیآ یا نوا دن دا



 8 El كناوهو ردکناوه EOI EER و ردقود ی دی بیا یربغ

 3 Ks رکد وبا مچ د هرمسیلاعت هللا سدق یارع دج محشر رک د

 || ردراو یر هلاسر ربظن یب و یتاغیلأتو تافیتصت ربتعمو ردندنياصا |

 1 ۱ ا ۳و وام رد و هاراص EE 0۳ ط

 رسم كفروک اوه نکل ردکر حضینآ هکر دزاواوه هذنس هرذره كلا هکلب |

 ا رداع تسه تس هدکل لر ج قاربط سد نا روک ردقارط و ردلک د ِ

 | .ندکا اع:وكار هم ,دنلااوههدتک رح كغ ربط دان تسینتسهاوهو ۳

 | كناقارع ندلارخف میش تامل هکردحاوش "هلاسر هکبر ندرانآو
 نا دعدارا هک رد و لتس هحاسد شام هک هر وش ردشلوا عداو لکن ولسا

 1 2ا وسودر ک الما تقونابزمشاوس نیسرب قّنع بنا ناس , رددنحهلک ِ

 هشم اوس سد ر دقو تعم | 8 عیج قوّدعم ردول یر ندنلوص ل

 : ردات كنا :ER راهتفاسب ردعشاع ا YE قشاعو ردتفص كنآ

 "هق وشعمورواوا یفص كنا هشمه راقتفا س 1 ك رک قوشعم هشام ھ هما

 رولوا EE قفص کا مرعنال ۵_لقاص یودنکز 1 5 و جھ

 | *یروذعم هدوم زاب جه ع # یروذعم "هدوب ر لدوت *هراوبه( یابر)

 . ا ۳ و ول ۶ 1 ردنو بش دات زا

 ۱ او درد از شمع نس # %3 1۳ ه ندعو قارف مر رب و

 | ( اوذرسا نیذلا یدابعاب) رلیدوقوآ ییآوب هدنسلحت یظعو كن آ نوکرب
 ۰ فرشمیرلنآ هل ع اتفاضا هتسفن یدنک و

 7 , ۶ مبح باج ف موللاىلع ناهو ( رعش ۱ یدلیف داشنا یو هر <

 2 اهدبعا یل لیقا ذأ 3 یتناوی بر ثیدونادا عصا میل هزا و

 ندنروص وب ن هدشناب aR راکت ردناس ۱ هک اب تمام ( هچر 3 عسا 1

 نریک هع وک متا لسا ےسنلوا ادن # ندع عراف راروناص ادعا
 ۳ هسسهگرندنآ نوک ربا # نت ندلدو ناج مه هسراریدراب مالع

 ردنوخقرغ یی ردهدنا ید یدروص وید رد هدنفنوجما مالسالر هح

 :لدج |خیش یدلوبهدده»» یدلیابلط یمالسالاةخ هریک ندنالاّوس
 ید لب وس همالسالا هک ییدصق بودا بھا ندنمالکو ندنلاحلوا
 هلتسمرب ند هضاحم لئاسم هکردشعد تسار ىدا مالسالا ةمح

 ( :دنرکف ۲



 : یدرب نر لا ال لوسرا مب ::یلارع یدتا یدنا شمروطهدرپ 2

 1 یدنوصاکا لا از مو یدلآ نیمژلس سو هی یاعت هللا یلص هللالوسر ل

 مدشرا هتفصو تمثنوچ

 ی رولو ید وا شیلا كراب ایم كيسو هيلع یاعد هلل الص نا لوس هر

 € سو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر یدرو وا هر گن رو ی - ۳۹

 ناک د اعءلادعاوق ر 3 هکندمزسوک رر اشدتسا ردعلوا ندا و هسوک 3

۱ 1 

 رک ال -

  liآسیا وا ندوح وا نوح یدرتس و ۰ وفا 4 ٤

  1نسطاوبا جش مدا شعا هدهاشم هکندلاوحاو تامارک لوا یدباراو

 | جم تک یدایطق كننامز هک هرس لات هللا سدق یلذاش :

  |" 1دیلعیلاعت هللاییص تلاسر ترمح هکر دشهر و ربخ هلی وش ندنسهعقاو ||

 | نان هللاسدق یارع همالساو ةالصاا امهیلع یسعو یسوم سو ١|

 هيلع ىلاعت هللا لص تااسر ترضح و رد الا تاهابمو ترخافم 17 ا

  1شا یاقوت اجر ءاكنیعق و:یدروس ر ذذ هن را رگنم ضد كنیلارغسو 1

  ۳نیس اودصا کرد دتمالک هنع نلاعت هللا یطر ناو یدبار ھاط دنن د كنا

  ۱یید(تسااع تسال تسهحور / ردشمزا هدب وتکم یکیدردنو هنصعر ۱

 ردقوب لو هکمروک یآ كد کا رون روک ما هکر رددوحومز حور ۰

 | رارروک هکنر هردیس هراتشاو رسا كآ بلاقو ردلوانالوا قرصتورهاقو

 " | زا هل لع موبق جد كلام عیج رادقود یرم> ن ندنآ كباقو ررروک نداق

 یاوفكنرذر چ ن دلا رد ا تن تسه اع موی )ہک ردوب یلاثم | 1

 ىنامويقكنەنسدر مورد هلیفا مود كن "[هکلب رددقود هلاددحف یدوحوو |

 | يدوحو كيّوقمو رولوا ا دوچو تقیف>و رواوا هل هلکنآ :رورضلاب

 | (متنکاتیا یکموهو) رووا تب 0 یدوجوكموقمورواوا هدنلوت تي راع
  1 ۷لیسح ن ® رم هک دسعک هلا لوش نو  eكضر ءا

(he موبق تیعم هلوعم ب زول ناعم هلم كص رعاب و هل ضر 

 تب , ردسبار مسف قبع» تیعوبقو زا مهف یتیععوب رواوا لات هدنقح

 مهد قی هم وکر اتوشرداغ تس تسھ جد تیعمو وڙد وب ٽيعم هدنتیقح

 دایدرک ردندانعموب هی و) رارمالوب نشور نکلوررداب بلطیمویق رز ا < |
 رایج اک ندیفا ضط یا وه بولاق ندنزول رب هکلب یراک دد هع رم “ات لوش یتعب

 هلت وش هس ارظن هک ی رام دنن وک هدنتروص لي طی :*هراتمو

SSN 



 | هرلعدتم وات یدالوهدنابس سو هيل ین امت صور یدب ال و

 1 | مداد دییوح و واهلا رکذوب و یدنا هر ورخ ن دتعانَش انش كم راکدتا

 ر مدآوا بناع نا دی هاگ ات هیاوا ٩ ی ی عر اھط ےک

 ك 2 روط قلخ ی یو>وس داح !هداب ز زهکهدروک هص را 2 ارا

 )اوس ندناحكرلنارازراو هنک و !تصضعثرراوباتک لح ر هد
۱ 2 

 راتو وردم رونوا هدار ول لسو هلع یا ی هناا لص تلاسر ترضح

 لحن هه لصهلا لوسر ندنرلبانک نیهآذمو دیاقع هکر زدیهاذم یاعصا

 || یدلکورلبا صخر رلددیا جد یندیاتعو به اذمورهب وقوا هلو هيلع
 هنگ | كل هقلح لوا باتک رب هدنلاو هنع یلاعت هللا یضر ر دیعف اش مامارلتدتا

 بوروتوا هنکو ا كلا عفاش یدیدابحرحو یدلا نيمالسلسو هیلع یلاعت
 ٩ یدک ید صخر هرکصتدناو یدوقوا نداسهتعاو بهذ ندخاتک

 ها د كنيعفاشراو راتکر  هدنلاو هنع ىلاعت هللایحر رد ةفشح وبا رلیدتنا

 بها ذم باحا هلمحو و یدوقوا ییداقعاو بهذمنداتک لوایدروتوا

 یدیاردا ضرع نبهذم هکیکر هو هسیکزا رم یدلاقاات رایدلک رب ر
 هاانرلددلوا عرات هلج نوج یدا رارریدتا سولج هتان كن و لوا یتآ
 كراناهدرل-رح-لواو شمالوا دلحراودرح جاقرب هدنلاو یدک یر ندضهاور

 زا ینآ بوک هنحما كتهقلح لوا هکیدلبا دصقو شلزاب یش هلطا:دناقع
 | كلسو هلع هللا لص لوسر هب وقوا هلسو هيلع ىلا هللا لص لوسر

 ندنلایرءزج یدلبا عتمو رجز اکا بولک یرابا یرب ندرلتالوا هدنوکوا

 ِِ هکمدروک نوچ نب یدروس ندساح بودا تناها اکاویدنآآ بولآ
 دلحرب ءد)اعب و مداک ورلبا هب وقوا هنسد هکیداق هست و رلبدلوا عراف

  كمالعالهاو ردم دقتعم تب یاتکو ب هللا لوسراتمدتنا بودن ازاینراوباتک

 یدتا ۳و هيلع یلاعت هل یلص هللا لوسر ء وقوا كسرروس ندارد دعتعم

 تعارف قآردشلبا فص یا" غ ر دزیاقعلادعاوق باتک م ۵ ردباتک هن

 هکعدشرب اهر لوا اتم دلش دقیق دلو كل اتکمدروتودربونذا هک

 : هنلا یلصا دجم یشرعلا یہ رعلایمالا ینا ثمب یلاعد هللاو ) ردشعدیارغ

 و E A (سال ون 3 ی هيلع

 بی رک" .OO ۳ تک ی و دا2



 | هدراسلح رارکن هلرتعاجلضافا نالوا هدننبحک كکللاماظفویدلوب لوبق

 | یسدردت كدادعب هيماظت یدلوا بلاغ هنس هلج نوبلبا هلداخو هرظانم

 حج یدراو هدادغب هدندرد ناسکس زویترد كنرعه رایدتا ضیوفتاکا
 : یداوب دنچرا تلّم و ردق رلددلوا ىس ةف رفو هتفیش قار لها

 | یدتوطیق رط عاطةناوذهزو یدلیالرتهلر راشخا یتس هج هرکطا
 یدلبا 2 بوراو یدتا دص5 هج ه دن کس ناک ےھ ۱

 | ندناو یدتیکه سدقلا تینذناویدلواهدناتذمر بودا تعجا ممهماشو |
 | یدتناتعجا مهماش هنن هدعب یدلوا هده زدنکسا تدمر ویدراو هرصع |[

 1 یدنک و یدنود ۀننطوورک بولوا نکاسهدنا یرادعم ییبدلوا یدامو

 ۲ فیئصت هد,ةمبتکو یدتا راتخاتولخ ندعلخو یداوالوغشم هلاح |!

 || ردداح قرف هکبکل ی وات توقاد مسهنونآر قلا رهاوجومولعاهایحایدلبا |
 تدوعهروباشدهر ؟صددناو هرومشم بتک یرمغكرلن وب وی کر اونا هوکشهو

 : " نویلیا و هرکصا دن دم هک و یدتسا سرد AE ٌهیماطت تو دنا, ْ

 هسردم رب نوجا لعهبلطو یدتا انءاقناخرب نوعا هیفوصویدباک هتطو ۱

 | تارا تبخکو نارد مج یدلید علزو وح فیاظو یتافواو یدلیا انب

 | هدارخالا یداجهدنشد زویشب لترسه هکک د اکااتیکمولع سد ردئو بولق |

 ۱ هل زاغ هوا نوکر هک ردشعد یر ندالڪر اک ایدشلوا هعح تج رراوج

 ندارقف لاوحاونددحو ب و مدرک همارح دج“ هدنساتروا یزاغیدنکیا 1

 | هکمدتسار رب مدلوا رداق هغمروتواو هغمروط یدیا شعا نولغم تلاح

 : تعاج كنك ەد ندراطاب رنالوا هدنس وک مرح ملیاتحارتساهدنا تعاسر |ا

 مدنا هنن رزوا خرط عاص وشراق هب هبعک هناخو مد مک بوراو هنس هناخ |

 دیلوزوب تراهطو هيلا و وا یتب ےکات مدلیا كرد ەن رزو! مزود یو لاو
 لوا ینسالصمیداک هقیح یدا روهشم ةلکنآ کی رب ندتعد لها کات |ا

 هل وش منظ یدرافیج حولر,ندش وقویدقارب هدنسوبق كنهناخ تعاج |
 || لوا سد یدا شازا هنس ضعب هدناو یدیا ندشاطح ول لوا هکیدلوا |

 | كن زویویدلبق زاغ نوزوا نزواو یدوقهدنکوا كنب زود بوپ وا یوا |

 وراقوبنیشاب هرکصن دنا یدتبا عرضت قوچو یدروسهریلوانیفرط یکیا |۲
 هن وقویدب واوربک و یدروسه زازوکو یدپ وا هنیجول لواو یدردلاق |

 مدتیا هلک وک یدلک تهارک قوحاکب ندنا مدروک ینا نب نوح یدبوق



 ااا I 33 رو شا

 رد هی ا شرس زس ترا سل دعع اک, ید مو تا

 نس هکلوا رن : يلع وبا یا یدشا مدراو هه لخت تاب یدلک هسوط

 مساقلا وبا رحیش هکیدمک قوج هم رزوا کنون رهرونک هنالک یک كاحطوط
 ۱ نرکب بوی میش یدلواح# مالک ناباکبیدروم معا هللا سالح دقعاکب

 كنیناکورک ےماقلاوبا جش هرس ىلاعتهللا سدق جاسنلا یسوطلا هللا دبع
 1 رادیدهک رلیدروص ندنا ردشعا تی هللا یروند رکب وباو ردندناعکا

 لواو هدیلط ها هاو دص ۶ هدد ید تا رد رسام كمرو وک هل اهن ی واطم

77 II 1 ۰ 
 هم

Ra LK U OAS RAA û ire LOÊ E ۱ ترا رح یر 9 كدواو نردیک قازسوص یروصد كيوص هک ردشمروب 

 قاراوموهو هوبات هک ردشعد دن و مر دشرا هر ولطم بلطیاوعدو رب و

2 

 ےک هر شاکا ار ززالوا هتخورفا هلرعع یئایلم ناناج یسهناضولخناج

 یدکحمدهاحقوحهدبلطءادتاهک زرد مزابوزاهدغاک شازا ورلجاص
 ِ یدلبا هلان هنهاکرد لئنلاعت قح یدلوا یهنم هره دهام یسەدهاحو 1

 كدا هن دعلوب كس هیلبا تعانق هبلط د رد حاسد هک رلیدلبا ادن هنن رس

 كنىلاعت قح ییاطعو 2 هک ردل وا لک ول کرا عاب لوا هش وراو

 د کر دشهرونک هدانافنصینارمه هاصعلا نیع نیس EE ندنمع

YI ۳ ۸ مایا و ما مع مکیدخا نا ایا خش 
 ۱ ردراو و هدععار ی 9 ید ( قلخ یف SE یھلا (

 || ( كةى هو كسوز تآ رم ق شور كقلخ یذمکلا) هکندلک ناوج
 ملبااقلا هکنکوک یی و ملبااشامت یلاجهدکحو ر هنآ هک ردلوا تمکح

 اک هرس ل N سدق یسوطلا یلازرغلاد ع نب دج مالسالاذعح ل
 | هبیدهرافیعوبآ ج یاسا هد دوصد ردن دلانز یلورد دعاحوب اتم 8

 أ هرس یاعت هزل سد ن دمراق عانا لا تعع“ دق )هک ردشعد 2 رد

 1 أ نیفمتاو هعسا ءاعسالانا لاقهبا هحور سدد ناک رکلا مساع]|ییا هح“ :

133۳5۳۳۳5 5 ERLISTE ENS 

 هکمدتشنا نمد ( لصاورغك وللا ین دعي وهو کالاسا ادبعلل ا :

 : هگیدد بودا لع ندہناک رک مسعلاوپا ی ندیدمراف یلعوبا مس

 || ردشمالوالصاولوازونههک وبلاح رولوا یناصوا كکلاسمسازوهطنا.سقط

 همولع لیص هدروداشالو هدسوس رطهدناح لئاو ا ىلازعدح مالالا حو

 ۰ مانو ید ۳ ماظد هر ا ۱ یدیا لوعسم هفراعم ل ۱ و 1



 ا

 ندرو اشد حس نوح یدزنس وک زون رلاحو یدلوا رهاط قااتشورو 1

eد کب  eرشد  Eرهاط و جت هنکوا  

 MT ا ندناود ی ف ا 1 دب 9 هلع | 1

 نوحیدت اعامادات ۳ مدلی رویم 5 | یلاحومدراو دنک وا كم اقلاوبا ماما | ۱

 هلماعمو لوا هت رزوا شبا كحندنا یولا دنس یدکج یی !ا ندنس لع

 كماما داتساو رو ههاعناح ند هسردم ییایشا ںوراو توط لو ۱

 | نیزکلایدیا شقک هماج ماما داتسا؛نوکر مداوا لوفنم هتک اا

 | یدةیج ندماج داتسا نوچ مذکود هماج وص هغوق جاق رب بوداو | 7
 1 مام دتا قلرس لعع ا ن یدک و دو: هدماج 0 ےکو یدتبا 3

iنمدتنایدند هعو د یوا نوج مدمر واوحهنب یددیدرب مدلوا  

 نس یدلو هدلس شعر مساعلا وبا کی هثسد ره ییعوا ییدتا مدنا

 هدنان كماما داتسا هنن رزوا هدهام تدمر سد كدلو هلا وص هغوقر

 مدلوا قودهدنعا كنلاح لوا هکا دلو یلوتسم تلاحرب اکب نوکرب مداوا

 وراقول ندنوا جن دور مب یی لع وبا یا یدشا مدد ماما داتسا یی هعفاو

 هکمدتنا رکو هلاک وک ن مراتب نع ر EN رد العا ندد وډ دکل وا ردلکد

 A ,هنرزو اكنوپ هل انب العاندماقموب رو دکر کر یر اکی ||

 هسوط م ددا شعشلا نیداكنیناک 3 مساعلاوبا مس ن ویدلارواو ی

 نايف مدروص یر ك عش مدلکهرهش نوحمدنا اس "یار 01 مدلوا و 1 ۳

 اتع کر یکنا دنن یدبا شوهرول وا ورم هل اندر 9

 تورد ]اقنیشابیدبا شفرب دیک ر وا نيشاب مدراو هک یا بول قشم

e 

 مدلب وس یعراهعقاو مدروتوا بورب و مالس بوراو ن یلعوبایا لک قد ۱۳
 نوا ه هجر درب ز ونه نود بلوا كرابم لا دنا لب یدنیاےماقلاوا حت 2

 مدا هل کوک ن نيس هشربآ هب هحرد لاع تكسروب تب ا اما نیس | 4

 تضا ر عاونا هد لبه تدماکیمدتا تماقا هدشنا 0 سا رزد وا مربا 2 1 |

 یدرو ساع دععو یدلبا لاسفا کی هرکصت دک دتا ا هدهاح |

 هک ردنا تءاکح یدعراف لیعوبا هجاوخ هنن و یدتا حاکن اکب یس £ ر



 O یا ی ی نا ما ۳

 ری و ما رب هک LSA UU ۳ دو رزم تا عص س گیوگو کوبا دهن توهم
 سس سس تستی

 os یدرولواو و O REY یک د رداو

 كولادرز لدلرا فدک ۴ مکتا دن و ادیت هکم دلدا تاج انمەن

 ها مالسلاو هالصل اهللع رطح نکدا هدناماتعوب هلا فٌسک لاحد ۳

 نوسروف ندا فتو ے: کام ا رهاطانا A رد روج و یدلک تورک

 كيم اورا حرجا كنس كد رکو |ندوک ینو نیر دل الح ها وا ههبشو
OG TINI DE RNAS SUE 

 مر ی ؟عیرتسلاعتهلا سدق ی ردیکه داب العا لوک شا |

 نخ ریزد مساقلاوباداتساهد 1 یدا 5 E هدتش رط ید 1

 مساعلاولا راوک رزب مش یر رد هق رط کا یاسا هدفوصتو رنک

 ۳ ۱ كن انسهک رد هب ناقرخ نسل او اراوکر زب حش یخدیری ورد هب یسوط یناکر ک

ETE 

 قلتاوح ۵ ردشعد یدمراث ییعوا حس یدبا یبطق تازو یساوشاب |

 دیه وبا حر هگمدتشا مدیا لوغشم هلع ب بلط هدر و اش هدنسشا دا ۱

 مزوک نوچ م دراو هکدروک یا شعارا ساع نولک ند هنهیم رم وبا

 هدابز دک وک یت نمڪ ا وو مداوا قناع 6 یدنقوط هنلاچ لا ۲

 ۱ یسوزرآ یرادیدكعش مدنا شمروتوا هدمهناخ هد هسردم نوکر ب یدلوا
 ]| رص یدبالکد تقو نچ ہرشط حب هک و لاحو یدلوا رهاظ ,دلکوک ||

 | مدشرپا هتشاب وش راحنوچ مدقیح هرمشط بولاق مدالوارداق مدتسدا كعا |

 شم دیک هم رادرآ دونخب ین ر دیک هلا رک تعاجرب مدروک ییعش |

 دی هشوک رب و مدربک دن رایدریک ید تعاجج 0 یدربک بوراوهریرب |

 جت رلیدلوا لوغشم هعاع» نوح یدا نمدوک یت یب میش هک هلل وش مدراو

  یدتیاقش نیسهماجو یدلوا رهاطدجو هدنزواو یدلوا تفو شوخ
Oےس رار دلەراب هدنک و ۱ یدراعیحنیس دماج جرا  

 یسوطییعولایا هکید رغاچو یدوق هلل وش بورپآ یتکیرب هلیملب زرنا
 | ندادن رم دیا شر راجو رزرو مچ و ۰ نیسهدنف |ا

  یبجوا مدمر و باوجیدرغاحیخد رینخشردراوهسیک وادآیسیوطیجوبا |

 بوتلاقهلوا رىا نس رکھ ےچش رلیدشا تعاجمدمرب و باوج یدر ءا هعفد

 رن یدهاو یدزب و اکیا یکی یزب را لو جش مدراو هنکوا كيش

 اا هدرب زب نعرب و مدلیا تمدخ بولآ یئآ سپ نیسیکيوزرتاو



 اإ ولادرزاکس كسردنا موبص قیر آ ل مدت ۳ یدلیدولا درز لد سفت

 هنن ر مامن یھ دح یدشا سن یدلو 3 لب نوچ یدلنا لوق مهري و

 مدراواک ایدار ِ aE هل اافو هک هدعو دنس مدروتک

 مع م دادا كا بولا م سر هلزوتب هل وش a سع ولادرز لافس مدروک 9۹

 6 مدتناردن لدوصعم ندکحح دتا ا ر یتوب | هکر دابا دان رَ 13

 هکعدتا دع هلکتس یدتا سن شما رذک ندنفسرغب كروناج رب قاع ۱ ۱

 ید نیسهنادجاقربو مدي بورشولد ولادرز هاد جاقرب ندچاغا س
 بوراو هنناب كنایدیا تم رعب ےک درکر هاطوب | حشبوب وق ها منیتسآ

 یلادرز فذو هز دجایدتابولودیدلیار ان کتیا مدوق ,دنکولا

 مدرشولد هژمولا ندج اغاکالم یدن کر داکد ففوحس یا مت لدرونک | 3

 یز نیسزر و هز ولد مکلم جد نیسرر و: :کو لادرز فقو تنسحا یدتا 8 3

 هزاهسقح ندعطا ومدلواش واخ نویلقاص ندان نیسرذنا دع انسان |

 هلم ولا ندمکلم یدنک زول س ادنوادح هکم دانا تاعیانم 4 یلاعاو

 هلا فشک کا یاحوب 0 ندا جاعا لواو مدرشولد ۹

 روتک نویقر ندد هک دروس و ید یلغوا ۳ رکصفدتعاسرپ :

 هنعامدو هْشاب یس | رفص قلحا كدجا رانوسروشب روش ی ردو هازاغوب و ۲ ر

 هلکوک م ا مسا kı یتیکیدتا هز شعروا 3

 39 س وک 1

 اب !طنیلعوا مدیدیدنا شو املا هلک وک هکلو وسیرغوطیدتا |

 ییاصق مدلا نداصق نالف شتیک قارباوروسیدشایدروصییلاوحاكآ |
 اکب شما شال هلط هنهش هکردئوبق رب تا لوا یدتبا باح یور 3

 یدیا شلاق یسهعن ریو یدلا هن یس هيرب مدور و و زاغوب رايد روک ۲

 بوتلاق نیر .هنکو انیشاب ر هاط ونا یدروتوګ ۲ بوک ةداز حش مپ

 یدتنازوز قلغ 5 ومدرکآ اک ابوز اویداراو هعموصرپ هدرب نيسو ج

 1 E ا ا و

 1 ردول اد رز خدود لدتا لوق هن رزواواادرزهلکنس نیس هی ردکر ا

 ۱ بولا حاحا رواک ښوخود مدتسا نیس ۹ نوع یدتا 1



 ی وی زد 3 هوم هددرو جلب ها وسایل و کت
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 ْا کو مالسلاو 0 هلع ردیسع هزه e ءا و یوم ءایحا

 | تسار هصن زوس یکیاوبرب زر هدیزب هکیدلوا یراجوب ندزکلیز هعفد
 || ندناو یدنا یعالک ك دجا یدشلشدالوا هکلوا هکیدر ورم رواوا

 | هوب هع رس م دشرب اهتسارآیالاد ندهاقناخ نوح امایدا لک درد اق 4 یربع

 | ی یسیع هصرب او هک او راباهدنز ی یسع ییهد مع لوا مسیادجا اهکرلیدت قلا
 ۱ ص ی

 REESE ۳ را ا

 رب هکنودورک ک رلددتناو راددرغاح ۵۶ رزوا عد سد رب زرهدارب ردنا ح الع

 ۱۳ كذعالغوا لوا
 | ۱ یدناندح هلج لعفو لود لوا سد یدلوارداصیخدندعاب ز هکیدلماروز

 كرلناورل داك هش تارهر اک |نوکر یدلوارهاطهدنسفنو هدنلا لدج ا اما

 ۱ هکید روس هرس هللاسدق حش یدک وسهدنناب تفرعمو دیحوت هدئسارا

 ِ رلددتاو رایدلوا ریغتم تاغ ندزوسوب لتا نکس ر د هلا دیلع یزوسوب مس

 || ردراو لبلد كي هتنابنا یدوجو هناشلج كعناص هدنظفح كزع رب ره مروا
 هسردب اطفچلیلد ك نوا رکدر رهرک ا هکد درود حش كسرد یداعمەزب

 جواهمداخ حشر دکر ک ناهرب نوا زوسوب هز راددت ارات و نکس دلع مهن

 | وج اوب یدنباهرلنا جش یدروتک مداخیدروی ولد روتکن کلر و وجتاهناد
 یدلبا ذخا قدصیئآ هکرد راهرطق یروخل نان رابدتا ید اهن ییصا

 مالالا شی دلواوجتا هل هلماک تردق كاالاعتقح هدنس هلصوح كناو

 نکلو؛ندنزوب قیفص ےکر ھ هکیدروب و یذقارب هب وصهنکآ یزوجا لوا

  یروهلوا وصوجا هنادجواوب ( محرانجرااهللا عسب ) هک هدیاهنب رزوا
 ززعاارمس هللا سدد حس ز کس بد زس رد: کوو راددتا رلماما هشراو هنن رب

 راوحارلء دید هوڏ ٩ رلزآ ےد دن هلکاکب تب ول نوح نکندزس هکندروب

 ٠ لأ رهاظ ,E هدنرزوا كش یداک هنخش تب ون نوجیدنارارذر هل وش

 1 9 سد( میح را نجرلاهلا حسب ( یدتباو یدلن اهحوناکب ندنکل لوایدلوا

 a ۱ چ یدلیارودهدنو دما نکلویدشژاق هم رب یز بواو اوصوحا هناذ چ وا لوا

 زا ره هلج یذلواوحاهنادرب ذعلد لا ان (یلاعهللانذاب نکسا )یدتا

 | یراتافویدیا هدنر قرف زوبترد كترعه یتدالو كعش ترضحو راددلوا |

 | ضخامت هلا ةجردرکر هاطوبا جش یدلوا عقاو ها زوتوا زویشپ
 ٠ اإ ماع هلکنا كذجا مالسال مش راد ربا تبت هلا مالا ةیلع

 1 7 ا ردشعب نیک ویا

 یک
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 لوا ےن رزوا شال دھار یا یدتاو یدتا مست نکرروتوا هلع اچ و حش

 هماجو یدلوا لضاو هدوصعم نامه دهاز ردتسار شدا هک هجا فو

 ه دنا یراودترد كل رهش تعاس نامه یدسا لس نوحو یدتا هح و

 هکیدرو مع ش یدلک هنتمدخ كعنوجیدلو هافشک کا ماع هسداراو هنره

 ۱ |١ یدالک د هدانزندراولد تردو كتم كنس نوحردراو ۳ كرا

 : یدرول و !فشک ی دیلوا یراودترد كنابد صضوعندنراو دنردل رهش و ۱ ۱

 هدنه افناخ كتر اصدالا هللادبع م ال_سالا میس ی حس نرضح نوکرب 0

 حب یدوق AF یعاعمب كفش مداخ نوح رلددنک بول آ هتوعدرپ 1

 هرکصندتعاسر یدنروک تحل صم ر هک ر دکر ک كع افق وت تعاسر هکیدرو ||

 بحاص هدنباترمس و هدنشابکیا نوارلب داک بوبکو رجا هلن وتاخ ناکرتر |
 ترمضح حش یارلیدتاوراب درونک هج را هلب یعا یزوک یکیااما لاج |[

 | ردقوبطعوایرغندنوب وردشمرب وتم و لام قوجزب یلاعتو هنا ع“ قح ||
 ل دردزکی لاعفارطاردش ماعا عر د هنسایریغندنروازوک اکو بیات ق حو

 هب وش هز ید اهداف حك دنلباګ دتشیاب بابطر ورا مرا وولوارب هک ةدرب ره

 : رمفح الغوارکارولوالوش كسرنا هره نسندیلاعا قح هکید) وا مولعم

 | ردادفاکسهسیارولوا مهنرههلوانشوریرازوک ےک تنیسهدنارظنرب هدن را

 ا یزو دنک هیلوا لصاح ي کاو زکر اکم دخو كەدن كنسریو

 : ەد مردشاا بک هک.دروم ¿ ر زرولوا لالهاتز روزواهرب هدهافناخوب

 هلعرد یسع "ورم كلنا 5 دص راو كایااش ياسو كما هدنژ

 ا یدلوا و و دک ور اا هذيابوب دجا مالسلاو ةالصلا
 نوجزلیدلشاب هغمز وا هز E یتسودنک ناکرتلوا

 مظع هدنرزوا كس یدشرا هنسارا یرلهد ییعبینالاد كهامعناخ جش

 ِ هدنا هک هل وش ) ززرهدبارب ( هک,دلوا یژاجوبندنناب زو یدلوا رهاطتلاح

 || یدربک ههاقناخویدنودورک جش ترضح سپ رایدتشیارلم اما نالو ارضا
 1 رایدرونک روک کوا مبین الغوا لوا هکیدرویو یدروتواهنرانکه فص

 یدک بوي وقهن رازوک ی کا لع الغوا لوا نغامرب شاب كرابء یکیا

 نشورویدلجآیزوک AFR یدتاو
 هک دلک وبن درکناب ز كلرابم لو هکر ددزوصرلمامآ لوا هرکصادنا رو 0
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 || یدنارتبا لاصو موص هکیدیا نوت یدیارریدده از لا درع ا دنبدآ
 | تدارا یس رب ندزدجاوخ یدالوق بحاصو یدبا فورعءو روهشم |

 | هدنسهناخ كلا کید الس یدانواویدشمرب و هغلنوناخاک انس هع رک ندنلوب
 ۱ هنس هدیعضدهازلوا یدلک هناره دجا مالسالا میش نوح یدشلاو ۹ ۲

 ردینکو لواهک رررداربزهراو دنا لدجا حس هک روتک ییهماح یدسا 1

 | كسرراو ندور ناهارکا راهن ز یدتا هقیعضلوا ردنیلاح روکا 6

 هنرهلوارک هسیاوبهدکلکوکر ک | ردلک دتكکیدت اروصت كنس لوا هک همراو

 هک هع < روپهدنسدهرب اد كنان ررک اوراونیسهزوت کس هلن رب و نیس هتوط هسر د

 نناتفق سر نیسرلتب نس هکر ونک یعاتففیروب یدتبا دهاز كسردیانا ز
 نعالس حس ترضح یدر و مالسو یدلک هنتمدخ دا حس توک

 نوناخلوا هکنسمرول, ك دليا مع همر وم السهر نوچ هکیدروبب و یدلا

 نیسراب وستسار نوچ یدتبادهاز نیسرسا قعوط قر وبیدیدهناگس
ESناصقدجحراو هنس هلع نیکنس نودوریک هکندروب مغوط  

 ردنا یلقوطردراور یرلک دد یقوص قرب وق نعد ن اردرک هدنناکد كن زو رح

 هلکلا لا د غانو نکی رادقمرب دلاق ولآ نوئاص ردشاصا هده راتق ||
 اا م ر دی هلا لچک یه ککے لتا هک هناشب نوروتک
 لو اور هیلدا هیلق ندنالوا هکلدو رولوا یربندریک هسروتک ییعاتعیدنک :

 هک هتسن لوا و هلباراطفا هلتروع لواور هدناقحولناطبوب وق ند رکون دغا 1

 || لواو هلا لغوراوهماجوروتک هش رب ردشلوابجاو هکی رزوا ردلییکیانوا |
 هیلوا لصاح یدا كدلو و لدنابلاط هدلس هو هک هر هنسلره هدتعاس |

 یدد یو ج نوح هعیح ندنس هدهع كلا شئنا Ks كرجالک

 هلی زوتوان و ردقوپ تردقاکا هکر روب شیار اکبیدتا هلیلکوک دهاز |[
 0 دن هکع|لوخ د هنوناخرکب : رب ع رود بویمروک توق هدمزودنک

 | ردناسآ یروب هکیدروی رایارکذ هندهاز هکیدلیا میش ترضح وا رداق

 بو*لا ندنرب دهاز هتسا ددم نددجا دنا و دابا ا هليا قوخ

 هرب رو رایدروشب اول حو هبلق یدرونک هنب ر یدشمروب مشهکیآ

 | یدک هروهظ تکرح هددهاز نکیا زب ماعط رایدتا راطفا بولک |

 | ندماعطرک هلا فقوت ردق لوا یدتا نوتاخهلوا لوغشمهترمشاعم هکیدلبد ||
 برشابم هکیدل,د دهاز راددلوا عراف ندماعط نوح ل هژوا عراف

 ( .تفصم ر ۱



 OTL SAO 0۲۸ 0 ۱ نر ۳۹
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eلا عیب و  

 || ×رددجاتمارکو ر داٹکب٭ رطضمرسسکی وچدشدرک ساقلا وہ < ین
 هحاوخ سد # ریا ی كندرامح زوزره ٭ رک شدافک لاوحدند رک

 هکمدروک نوتلاهراب رب مدراو هنکو ا كشاطلوا ړکرلباتباکح میساعلاوبا
 تولوارتتن هکم دتا مدراو هنتمدخ كش ںولآ ینوتآلوا شم ج مرشط

 2 هج یلاےكرلنا ك دیا تافونر ردراک ره ۲ مراتجتالغواو مدررد

 | یو وا ری مکر ه ندکرلذالغوا رهیتاتنایخ هکمادام یدشا

 ٠ ںواک یرالغوا تدم هک 0 )۹۹ دا تافو عمساعلاوبا هس>اوح وا

 رل دلو جدربهدعبیدلبا تنایخ یس ر ندنرلحا هکک داکارلب دلا وتلا لوا

 رل دشربا هزامیکش هب رة نوح یدشودهاره تع زع سس ترض هدتفور

 | جش ترضح رک راددروص یولب رب ندزولوا ناکبولوا شادلوب هلی
 زا دیضامخاشمارب ز قوب دسیا رارقلیارک اهکیدروی میش یهتسبا كمرکه ناره
 | یدتایدشرپاهمللادبع ن راجربخ وب راشعد ردیس هڪګاب راب راص)| هزاره

 ۱ یدروب سد م هروتک هرهشبولاهزع رازوما یدجا مالسالا ےس لهراوزب

 1 رابدراقیح نس هفح هرس سدق كن راصفالا هلل | دبع مالسالا حس دا |
 | رهدیا لابقتسا هدججا مالسالا جش راک |عیج هک ریدتا ادنرایدانم هدرهشو |

 رادد راو هنتمدخ ليش ترضحو رلیدشریا هنس هب رق نامیکش نوچ ۱
 رهاط راتلاح مطع رلیدمار وطهدنرارب یدنقوط هرلنا یرابم رظذ كهشو

 هن رزو ما ی ہادرف یدلوا

 هکیروتواهب هدو ر 2 مرد زو هتلبا هر هش بو وروتک هدززوموا ی و رد

 لوف لوا یا كلەقحو یدرونوا هر هفو یدلبا لو ےس ناضح

 | ینلوق یهدندرایکاو یدنوط یی لضفلاوبا یضاقو هللا دبع نب راج ےس
rرلیدلوا ناور هل ادر واو یدنوط مع: ,ه ن دلار ت ماماودابز  : 

 | سدرلیدتک تعاسریات یدنارروئوا شوماخ حش رایدمر و هیهسو 2 و
 ۱ هر یی هغ نوچ اب وز وس هزس ی در اب هک 0 د وقهر یی هفت هکیدرو مش

 تادارایدتنا نک: روب رابدتاردنتدارا ۳ ت رسهکیدروس رلیدوق

 زکلواراوس رسرد هل وا نوح هکیدرو سرد هل وی رلیدتنا هلج ردعغوطقر وب

 راوسر کا سد هشدر | تدصاندناهب هست الدود د ر هغ ید یراد رعات

 |: دکینسک ی نت کاهش زدعلوش رایدنوط ییهفج رادربغو رایدلوا

 || مالسالاعیشرا دلک هرهشنوجیدهراتبوت هکمروتک ذفحص هی هسک قوج
 ۰ و دا ها رب لور 3 ا E هللا دمع
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 تعارف ی فلع را ۱ 13 نامه + اا اد  لداآ لود ین
 4 رایان و رلشار ندنرازوک و رب رلدداشار rh E هر اولد ن رلشاب ورلیدتا

 1 ۰: و ا 2 0 ۰

 1 ںولک هن راددر وریخ هر هشت نوراو تورو یلاح وب راساس
 ۱ E عاط هش نب یدلیدرارذع ندن و یدراقیح بوروسهرشط یب
 ۰ زح ییضف لاعلو e 0 1 4و رال هجن و 0

 1 ردا 09 س 11 ا ٩ aS !كنم رلشاب 0 1

 ۱ یددا راترآ هکلد توت a هلج یدیاهسلک جد یرلذ امد رک او ید

 اکر هکر دشع دیدنا رخ لهاو رادلامو دا یشکو وا د رک مساقلاوبا هحاوح

 لالا 0 یدعیجندلام دیاكلام هک هسن رهبولوامقاوهثداحرب

 درام هسوک a بو: ءلوا تعجامویدا قوج , 1 ءمدلوا

 دارس|تیهو مدردیک هننزا زرا مو هتمدخ اش موا لع لص عم

 محطظع رد رد نک و مد مرونک تقاط هکعا حاحا ضرع هعلخو

 یدلف راع E یکاو یدرک ور كأ رار مدٌسمرولوا تواوا لد كنت

 هکندلوا لوتس دیه ےظعر ندن اکی یدر و مالساکت نولک هاب د مے د

 ی و و NG ۱1 د لنت دار دس نر ید هد ص اک ۱ ۷ هدا ژ

 / ارد هد هوکر هک نسل ا ندجا یدتا مدلد وساوا یدصق كسرروئوا

 تمارک بحاصراو هنناب كنا یرولیدش ار دعسود یکسا مدیا كسم رولیب

 كنابوتلاق یسادنرا سپ تسهلوب نامردرب ندنا هکیدردهک دنا ردد مع

 کس نحرطاح A د دا نو دا هکیدروب مدت وس 6ا یدصقو

 لوغسم دل رطاخ یرو) ردشلوا عفاو نشا 3 کز هکمدلیب یدیا رولیکح

 هصک وب هکمدلبا لود ابا نابسآ ییا یلاصتو هن اس قح هلا
 هکمروک مابا لاح ضرع هنئرمضح یلاسلو هزاصس قح هدنتفو تاجانم

 1 یرظدكراسنوح .مدراو كره ل هندو حابص یسا دنراب رولک تباوج هت

LEKE RNR رک RES RINE EARLS IELTS SERSAR DSN MARRS LAR SESS HERRERA E 
 ۰ ترد مدسا وک رک نوا ف داف م نوکر ههکی دروي هدو! یدروتک

 : لکراددللا هلاوح هغاط نالف نوع کنس یکنناد ترد نول ر ۵ھ یدتا راد

 || ردشەد ا 2 8 ی هصدوب 2 نم ن و لا |



 4ر نی ن روت

 نوعت دچا هکدنوقوط هعالوق زاوآ قر هاگات یدبآ شلب هقالع

 هکعدلیا هر وت یا مدتاو مدروآ هر یک زول نامش زرلبا لوز هس ربا :

 كموقلوا ات نوسی روپ بک یم هلبا را دما بارش "رکر ھدعب نم |
 هن راکوایرج نوج یدلوا ناور بکر لای ملوا لی هدنکوا |[

 هدنخ یز رایدتیا مدلیاهب وت نب مدتا رابدتنا فیلکت حدق اکی مدیا |

 هکیدشد ربا زا وآ ۲ عال وقهاک ات رایذلنا حالا دن ی هکن دنک هسخ و نيس هرلبا |

 مدناطبولانامه سد ردناط ج دهرلنا ندحدق وب وتاطندنرالا لادجلااب ۱

 ۲۷ رضا هدناو هلب رها كلاعت و هراشسقح ید شلوا ده شرج لوا

 | رلیدتیک بولیغاطو رلبدلیا هب وت لاحایف مد ردناطهنس هج خد كرلالوا

 هدناو مدنوط ز و هنعاط راو ا و یو یدلوا تحوم هن ا ٠ه ه

 ۳ درب نوچ مدلو | لوغشم هب هدهاخو تضاب رو تدابع 11

 ندکموو اردک یل و هلو قح دچارک رلیرتنا املایتوب می رطاخ مدلاق 1

 علاض یراناو دیحاو یرلعح بت یک دف یاسر دح وب

 یریغندیاولا رباسهدک هناخ ڭم هکر دلک ید هرطاخرب هیت دنا كد وق

 چر هرلیدنک ولا هس رار مسا نیسونفر ھ ردراو تارش بوک قرق

 لوغشم هعم ربا نیرلث ای نیس هل ید ۳ | فر 1 هکیتفو لوا راتوسا

 هکر لیدتا اعلآیوب هع رطاخ ید تعاسر هن رزوا لر و ن نوح نیسوژوا

 دنن رل وک رج یلکوت نیس رولوا كلاس ویا هدنش رط كنيلاعتقح دجخاا

 كنسلوا کات نیسزما لکوت هنمرکگنيلاعتو هنا نح نوڪ نیسرلبا ||
 نسردلوا قازر هقیقطا ی عهک هر دش را ندئس هنارخ لڪ هکر راض رق بحاص :

RE AOA ال هک بت EN دام ار ONISHI ایر ور SRO DALAT EY NDI SRM ES TLR MRO FO YE PPE YETI [ #ندغاط دوم یدهیح هرفعص مظع عار نیسردا هن وک رج یداعع 

 مدلشابهنربق یرلب وک لوا بّولا اصع هل او مدراو هیهناخو مدنا هشاشا ||
 اکحاو یداک بونا ندعاط نوا هک رلب دلنا رح در د كىو ۳3 /

 مدآ هس 7 ِت د و رل هراب ی راب وک ب ودنا ھه لع نونج |!

۱ 

۱ 

 ۱ یو دلش 2 یب هدنروخآ رات 6 یدراعیح ندهناخ یب ںورەدنوک

 ۱ مدوووآ 99 علاو مدرواوا هد هشوکر روحا لوا ید

 | تسود ره) زاره ود 3 دک لص ددرکی ی سارا تس % 1

 1 هر ® % نوجا NS را زارهرتسا + ET دل #3درکر رھا یدرک ِ

۳۹ ۱ 
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 غ یتدارا كرلنآهکی داوا يلود رهقرق هکر درلشعد ولو اید تیک هدنق ږو رح لا

 ٤ مالالا مش یر ند هلج لوازمرس یلاعت هللاسدق یدبا هدیعسوبا جش

 e هجا Es دار هک اھ و لعوبا هحاوح ید یر ر و یدبا لا

0 1 

 کر, 1 دق اطوبو رابدلوا قورعمو روه-ثم جد ی کیا ا ردیدمراف

 | نوذامەت راهطاامار لب دلی فواو هرطاوخیب عونا هحاوخ هکر دش هک 3

 3 ا هرار هاط e o یدج ی

۱ 1 

 ۰ زر ديلا یاماعمو زرورود فرو ج رلداتک تا اشمزپ ۳1

 ّ زد-تمالوا رهاظ یک کارو هوا یه هل وا رهاط ناد هکتلاحود

 هکینضاد ررهنالوارداصندنریلو ك: یلاعت هازب هدنتقو تضاب ر هکیدروس |

 ۱ مربا ندروغوارب هلیمرک و لصد E هراز ۱ قرفتم ید

 ترضح ( یبرلطفن ءاذه مر راهرو ٤ قلخ 3 کلوب افا
 لاوس دش ترضح ندنرالاح تیادب رددا نیلسا عج ناماعم كش

 نلاعاو هزهسقح ترضح هکم دا هدنشاب یا ا 2 ا رود مدلی ۱

 STINTS و 0 لدا ذو قسف لها نوچ هکیدنا لوایبس كم هب و ویدتنا تمارک هب وناکب

 ۳ ی

 رلردتا بلط رود راس ر حو یدبا باغ قمات نس یدو کر قبول

 ۱" اکب رودویدباقسق ساع ەد مرد ارود تملک رد 13 ریس مدتانب

 یرود یدبا شک بول نا ا یا وصر وادآ قمان یدیاشلک |[
 هک رک لوا هک دناش زرعا فقوت رابدشا راقب رح مدتنا یر ات اکا

 یدلک هته ن وج زوهرب و ښدرودر اک اهسرو و هشاضءنواکردناسآ مدتا

 رلب داک ۲ ینا د هقابو ےب نوچ یدلیف باطخدرودر و یدلبا هع اضم

ERچخ هسک ؟ ر رلیدروک ندیم  RA۱۳ ۱  

n 8 2 
+ ۹ 7 

n تیکت ی 

 | ردشیارولوا هنوب مدليارارعک" ی و اقا

— 

 E ا 19 نولا “ار کتیا ۳۹ اوچ هدنا
 ۱ ّت رح هی نقویدنوس رول ان ىدا اف هدکعروب



 | زو ۷ نوا 14 3 و ۳ و ۳1

 ال جد راس قوح هر کصادناو ردرلشاوت هب ود هدزلا مر هدوک ك ن 1 6

 ٠ رر , كن رالغوا هک اس۵ نیلارهلتعشردشلوا دنا

 |. رخا كيهرس سدق دجا مالالا میش ماا هکر ردشهروتک هدشافطا

 كالم ندنلوتتصعمو ردرلذلیاه وا ونک كم زویحوا هدنلا كدهنرع

 راو یسهفرخرب هحور هللا س دق كريناويا دیعسوإآ میس ردراشلک هتعاظ+|۲

 رکبوبا هقرخ لوا هکراربد هل وشو یدیاردیا تعاط هدنماكنآ هکیدیا
 | ديع سوبا هلت وذات یدشلاف ثاربم هاشم هع یلاعت هللا یر ندشدص

 هبا لست دجا ییهقرخ لوا هکرایدتبا تراشا هلب وشاکا یدشلکهرینوبا

 دنلب ا ب هکیدلبا تدصو هرهاطوباحشیلغوا
 | هسلک نوریک ندنسوق هه ناوجرب دجایدآ قرزامشمدقالاب |
 | لوا هکر اهن زنیسهلوا شموتواهدمرب منبه دنا نارا تق واوا نشو ردکر ک

 || وزرآ لواهرهاطوبامحش یدشریا هرخآ میشراک نوچ هلبا ملسناکا یی هقرخ ۱
 | هیلرعصادپ و دنکی سا شلو ا ببصن هشت ی هکیذشود ۱
 || رایدارمصا هرخآرپ رکسراباعمطزمس هکتالو لوشیدت او یدحآن زوک ی

 ۰ یدبا هد هد ع مزب i رل دکو د هدنانا رخرب نم رمل شر 9

 ]| هه ندننافو كعش هککداکا ات ردن لاح کیدا دسک ٩ رام لىنىا |

 ۱ ندناراب دیعسویا ج هکندروک هدباوخ رهاطوبا ےش وع ج ۳ لی

 ی شا حش ردلیعکت هز هکبدروص ی ماجر

 یداب وا هدیکه کیدلید رهاطواا a دو: لک ایلوالآ یط هکلک کنش |

 كيش ترضح یدنا شەر وتوا هدها-هناخ رهاطوبا ج نوک سم

 لاا رھا طوبا حس یدرمک ورا ندو ناوجر ولتعص یکیدیڈ

 || ردت رشب یاضتعم هک هلنوشاما یدلیا ماتحاو زارعا قوج اکا یدلب

 || ناوحلوا یذید مزاقيج ندلا هصن نیسهفرخ كمانا یدلوا اث هشيدنا

 تقوشوخرهاطونا هجاوخردلکداور تناسخ هدتناما هحاوخیا یدتا

 هنن رزوا ج۶ر هلیلایدنک دیعسوبا حش هکی هقرخلواو یدقلاق یدلوا

 || هنسهقرا تناوجلوا بورونک یدیا هدنا 1 كدءیوکل واو یدیا شوق
 زد راد یک کیا ییرک ندحاشم یهفرخا دا هکر اردو یدردیک

 هکر دلی هک کے هرکصادنآ یدلوا هلاوج هدجبا مالسالاحیش ۱ هد رخآ و



/ 

 ۱ و ۹ ۳ تك ۳

 د 2 2 یدلیاراتمصن یراب یر, کا رذوا یدشلت هکنروک 1
 ۰ ا

 || راغطا قویاکخا ردولا یدروتکه ن کوا كرذوبا ۳ 1 یدا قحالغوا

 نمناک 2 ا رعل هکر رب ۶ 00 دنرامشا كناو یدلا 0 یدرتسوک | ۱

 ار درج هکلوارلدا فی زب چ هجرت 2۳نورکتنانل سالار اسو × انسذج
 بوت ۷ ےن و ردندنراعٌشا جدول ۶# شال اش دسردما ر اکناهلوت

 |, نیهبیکب نمونآ 5 ود * یدیرخ بیو هکن آیدید * یدیدا مع لزا
 نولاص * نساهاشهدازا زورنب هک هجرت 9۴ یدیدنس دوخ هما نکمدر د

 لوادر نوحاه * لوا ع وبع زدوا كاهش * نوروک ىع ویع كدلا :

 1 هرس یلاعت هلا سدق ییاجاقمانلا رج مالسالا جش و ۰ نندکوم

 یلاعتهللا یصركنيلحمل ا هلادبع ن رب رحرد نسطاییان دج ا رص وبا انک

 | رډشهروک ن اعا هدنلاس یتانو كلسو هيلع یلاعتهللای لص لوسسر هک هنع |

 ۱ ۱۲۱2 )دن هقالوسزقحام دنع یلامت هللا یضرلاق ) ردندنرادنزرف ِ

 غددلوا نا سم ن یدتا هللادبع نر رج > یحی ( یهجو یف مست الا

 ا یی رادر هدیرلد اعلم ۳ سو هیلع یلاعد هللا یلص هللا لوسر ز ره ور ندنامز ِ

 . یدیا لاج بحاصو تعاو دنلب هدا ز یدبا رلدا جست هع زود هک دروک

 قحو یدرد همالا هذه فس ولاکا هنع لات هللا یر رگ نینمولا ربماو

 | زونوا یدبا شمریو دنزرف یکیا قرق خش ترضح یلاعتو هناسص» |

 . فینصت بحاصو لماکو لمامو ملاع هلج لغوا تردنواوب و یدلاتقاب |
 چ ترست حو راددلوا ق حلح یاوشب و | دّتعمو تالوو ما ارک بحاصو ِ

 ردك هغاط نوشهر ا هوت قیقوت نکنا هدنشاب د کیا ی کر یدبآ یا

 راتدردنوکه نا قلخ ینا نکیاهدنشاقرق م OAR ز لیب رکسنواو

 هلتکحو رس اعو هدنف رعمو هددیحوآ ع فولواحفاکا یزو یتدل اعو

 فینصتهداب ز نددغاک یات ژویحواهدتفیمح رارساو هدست رط سورو

 ردرلاک دزداق جد هک ا اب zg لامر کردن

 اعلا فا لص هللا ل وسر رامخاو هل ارد ۳ تانآ هلج تافنصتوب و

 هدش ریاسلا جام بآک هرس هللادق میش ترضخ رددبّومو ذبقم هلباسو

 هر وناکی هام اکو فطا هوا شرع قح همدا هدنشا یرکب روک

 ا قدالخ یب ةکمدبا دنا ٥ قرقو ا تمارک

 ترد نوا هرکصادننافو یدبارو یوا لغوا یزوعط
 : ن ج واو لعوا



 : هنر هکر دشع ده و هرب دنلولع ا كراناع لو

 یکی راک هسروآ وب هدراک لوا نش لشارع 8ا وش كنتنا رولوا هدد | ۱

 ماعطذجرک | هلو  هلکنس كنالاح عج هدرو لماو هیمهدنا لی دید هراک رب 8

 كتنه دلع لواو هلو اهللاصااح هدنطاب هکر دکر که لوا لع حابمر اسان هلو ا كع
3  

 ِ هکر دشعد هش و ردکر ک قلو اځ یس تطفاحو لاعتو هناصسح یاضر |

 تور ی E هکتسها وا هل وش هدرهاظ هکردلوا صا كتدوبع 1
 هل دعوا در ملت ۱ :ا یرع 3 را هک دسهژوا هلل وش 2 طاب و هل وا رهاط ۱

 تمارکو تیالو بحاص یسهلجو یدبا قوچ ینا كنترضحراستخم ||
 ندناو هنع یاس هللایطر یک بسا یولعلا راتحن یلعد وا یدا ۲

 ا یدا روم هلکع د ماما دیس و ردل و هم تاکاخ قراوخو تمارک قوح 8 ۱

 1 یک یر ص ناععوبا ۵,29 و ردهدنحوا یعانا هل راه هللادبع وبا یرقو 1

 هتخوس قوش اکا ندکلهتخوسو ندنفوش تات هک هرس یاعت هللا سدق ||

 ۱ كنا هدر لوا یدا هددورلاو رخ ناععوبا هیعف یدلباتافو ماما دنا ۱

 ۱ یدلک هنآ ره تولوا تفاط هک هوش یددود تدصم طع دنا

 نشود هنتطاب و یدا شعا تاقو ماما دیس هکددلک تقو نامه 9

 زا دایهحانخ یدشا تافو هتخوس قوش نوح یدلالوا یس كيارطضا |
 | لامنهلاسدق رابدتانفد هدنحواینادا كس نب د>اولادبع هدناتسروک | "

 : یدتا مالسالا ڍڳ هرس یلاعتهللا سد یناحزو رذ وبا مش ¥ 9 |

 | رکر وک دایص یدا شمروک یییاجزوپ زذ وا هکمررود بوروک ی شکر نا |
 1 مدل وبینا هکمدتا بلط قوحو یدشراتجز ظا هدناحزو یدک 0

 : هسر دمر هدناحز ول هک رر دید ا یسارهاط تمارک یاجزو ر ذوا مدروک و 9

 كن هسزدلوارذ وب نوکر یدنآریدابلواهرلنلوانک اسهدنارذ وباع هکیدراو :
 یدتا رذوا یدلک نوهیح ندورحا هسردم مداح یی سس هدئسوش 1

 توتر هدنګ اكن هسردلواو رلب دل وب دنا هکک : هکیدشا مداخ زرلد اهن ایلو ۱ ۳

 یتذکلسبوراو مداج كلش یجاغالواراو یدتیا همداخ یدیاراو یباغآ |
 یدشایدروتک هنکو اكن یدیانوتلا صلاخ یدشودندنا هکقارییره

 لدوجت ناظاس نوکر رز, ویلا نوتاص ماعط هلکنو نوجما رانا راویرو

 کنید ندا کوبا رخ یک یساناب



 هل. بوناص شعا لوبت 1 ید روک ییوص لوا بولک یداخ |

 ۱ Ss رد هلج هج#*دانیرا ادن نه ۳۹ دول هجوما ن "رھ لدزا ۰

 م یدرولوا #4 ندا ناو دسشرپا ددم مدر # زوما ر روس ینا ندع 1
 س. یا هست سحر اسم یو سن یو سنت سن نون ي

 ihe ORISA mB سام موز 1و 3 یی ام طی پایا شیوا تم سی 9

 || ىم هربسقم كلا ردیبحاص ناکلاو نامززا ذفرعم ىف ناکمالا هيات لاسر |
 ثللا دبع ن دج نیدلا سکت انالوم دوج حس وب و ردنوفدم هددنک 1

 3 ندحاشراکا هکر دندنسهدمالن و ندناصعا هرسیاعد هللا سدق كنيلبد 2

 یتس لوا كس هلوا شی یتا نس کی هاب وش ییاعط هکردشءد لوا شتک |

 قاب یالبخورضفو ت تنوعر E | هدک ا ا ۳ نانو و رولوا

 ۳ تویلبا هآرب رکر ح یدلوا حور یساضعا هکید روا هلل وش قآ

 1 رکر جو یدقاب ید بولوا رهاط شر ید ندحاغا 4

  یدراوهدنآ یدیاراو رازاب رب رار د ناشورف هج بو دیک ندرب لوا
 | بوزاو هجدرا رایدربو ربخ ند هیضق لوا ههنلاط یدلادجم ناطاس

 ۱ ورک رکر ج كسرامه نوح ىب وب رھش رانا وب رڪ رج یدتبا

 ا وو یدن وس ناھ شا یدقارب هشنآ لوا ت شا یزوکو یدنود
 ژ نخ وس وا *د وب هنخورفارب رکود شا نا # < یار ید د ین یار

 | دمك زورفا ان شنای دک نود لوا هجرت دوب دتخوس یره

 یتاره هکیدلوا ب رق یدلک لیسه دتقورب هک رار د*زوسر نو در کل درسسارم

 | زکب وق هنکو ا لبسیم ەق رخ من یدتنا رای دی اربخ هم دلا دع ناطاسهدیکب ولا
 | هلا سدق یزار نیدلارق ماما یدنود ورک لیس لالا رابدلیا هل وا
 || یدنارلدد كربتو برفت هلیتیصص كلاویدنا هدننامز كلا زب رعلا هرس یلاعت
 | دایازوربف هل ك دخ برود هدنما كتاره رهشیدشریا تافورانا ےکنوج
 هک هرس لاغد هالا سد یونشا دو حسو رلددتنا نفد هدنسانروا

 [| کلا هک رزوس نالوا هدنباب قیفص كناو نامز تقيقحو ردندنرا ققحو
 دن راتخهنلا دبع ورا رولو زا هدننافنصلرب مغردراو هد افیتصد

 || لع ردندن راولواکنا ره عاشم + هرس یلاعت هلا سدق یورهلادجا نا
 | هکر ارد یدا تیالوو تما رک بحاص یدبا | عماج یرهاط لع هلبا نطاب

 ندایند هدنسدب شب زویکبا كترص ۵ رکراب دلو هلب و هدنحول یربق كلا

 1 نوتول هلج هساار سلوا رکا ورولوارون هلج كسر یتا ن شرک اهیلوا مک



 قوح E 7 U او مالسالا مش رد 1 تیام یربق

 یداب هالا یورهلا قحا ییا ن رفعج یہا ن رص وبا ۴ یدنارراو |
 رفعج یا ن دجا ن دم سصدوبا هکی داند د هرس یاعت هللا سدق

 ندنامرک هدلصاو یا راکزور هیقفو یذبآ مع هدنطابو هدرهاظ مولع

 نیدفعا هکندلنا اتفتسا صخعشرب نوکر "هکیذا لوا یسهبوت بیس یدیا

 | زاردر ندنزوب بضغ هد لام قاناوج صخعرب هکرارروب هل هدهلتسموب

 هکندتا بور دنود هدرا نزولا شک یدروا جاا حاق ر هشوک ۱

 ن را اما توط لدروس هش رزوا كمواظم ربخد ر وب هحاو>یا

 هکر دلی رکی یدع نا ضالخ همت ندنس هدهع كوتحوب
 یدنا شفود هناق یاب كن زوک هدلاح یکیدمشو ربغآ صح لوا

 کح یزامن و یتراهط كصنع لوا
 مارح ادننبحص كص لوا یدلوا شوه ندنتییه كزوس لوا یدوقوا

 ندایندهدناهودناوهب رک لوا صح لوا یدک هنلزبم كلآ نوح یدلغب

 یکیاو قآ ییافصو ردریپ یارونرب هکید روک یدلیا رظن یدیا شک |
 كنا ءرصنوبا یدروک اما شع روق هدنزوی بولوآ ناوررلناق ندنرزوک

 نوحرلب دیو ن زاغو راددتنا رهو نکن یداک بچل ندنکیدلوک 1

 ی اوتف ول رسولا نوح رد ها ی

 ناوج یایدتا نوشلوب اک ارد ر یدنود قرهلغاندارا لوارصت ودا |[

 لع هلکنا هک ردشعیرا 0 , اکس ندهالا باتک رکم نیس رارغا نوح

 هنسملغا رانا یک هروب رک هن : ملا رلتاخ یکتا كلعا كنسوب امالدعا |

 هندرد لرصنوبایدتیک بو و یدید هلپ ودرب لوا سا
 | هنن زوسودرد

 تحایسو رفس ولدا تعارف نداعره ییدلوا لوغشم و یدلناق زوس ۱
 تب اکاو یدسایق تمدخ هر زویحوا هک راردو یدتا رابتخا

 | سدعلا تس و ه دمو هکمو یدلوا رم هاه مالسلاو ءالصلا هلع رضخ ||

 | .دنکو صویدلبا راتدابحو یدکح راتضادر هد رب یرغندرل او نیقتراع

 كرو یدشریا هلب ترد یرکب زول یرگو یدشا تعجا رم تاره

 رتو روئلوا تراب زرد هدداب هجعاخ یربقویدنیک ندایند هدنزویشپ
 هک راربد ه هرس یلاعت هللا سدق هبلاط ندلادم ناطاس لرون ەلد |
 یدبا دی رف هددب رک كرت یدبا ندنلها رکشل هبلاط نیدلا دخت نا طاس |

 یدباش سهرو+ وج راکزورودن تاج رهیدد نباتی 1 رکر جد ن شب ورد



 | نیلغوا كنس هجاوخ كنا نی دتا مالسالامحشیدندیا ماقمناویدلیاداینب

 یدبا شاک لیس هد نور هکیدت الو ایدلباتباکح ندنااکیمر رودبوروک ۱

 دیکر ه برات کیدا رد توهیح هنن رزوا كن هم ندشاط رب هحرح و

 ۱ هک هکر هو رو نوتلا هسک نوا هک هیکر هو ر و شم ؟ شیک ریتم ۱

 نسنیمهه, هجربخرب وردکر ک مکه رهورب و نیمزو مالغ رکن یمزو مالغ |
 یلاح كنیچ دبا تماحح نع یلاحكنا هرک لوا یدتیامالسالاعیش کسری ||
 | ردلکد هتل عو باسی راتخاهنب راهدشن ك یلاعت وهاس“ قح اما ردنرمع لګ ۱

 | هبنو هبقعو لهجوباو یداوا ترضح لوبق» نکا یشبح مالخلالب
 ۱ هنسا میش راددتناهترلنو و یدساهن لوایدنلوا در نکیا ندنتاداس هکم

 محشر سا زوسهدبای وب هر هسک ر دشملغب هل تمس و تناثع كنا هلجردقوب

 ا هتسعا و هساوایجسز وك ونوح یدحا مالسالا
 كدنعنادرب هدنقورب یدرابا رومظ تحارلالایف یدبا زوقوا هصافاک |
 لوایدروفو بوی وقواهللاد ااک | هجربحیدراو ههجرمخیدب رغا یشد

 اکی آنس نمە وقوا تسرد هللادجلاا هجربح یا یدتا یدلواودا رتعسناد

 مالسالاحس هللا تسرد کاکوک نس قود یدتا هجریخ مهدرک وا تشرد

 لواو یدبا هد هالدا یدنا ییا لوا هکمدتشدا ندناقرخ نیدتا ||

 ییلالارصم ن نج رادع ند جا هللا دبعوبا ۶ یدنآراک زور توگو دیس :

 یدشایا مالسابح هلکنآردندنراولواكنا هاشم ھچک هرس ی اعت هللا سدق

 le هذئطاب ورهاط مولع یدیا نشا تص و یدشمروک یر اشم

 || یدیاری وسزوس ندکر و دیرج یدیا راکزوردب رف هدعروودهزو یدیا
 ۱ كنا یدنا تیالوو تامارک بحاص یدنا ربا رثا ماع هد رلاکو کو

 : مب هکر دشعد یدبا محرادبع ن دج ن هللا لع هکر ندنا_دګا

 || نالفو راو هبهکم یروب یدتبا اکب نوک ر رص دجا هللادبعوبا مه |
 1 هد هکم یعدند نوتا ےدا جاقرب نب س هل اهل وش هر وش د هب هسک ۱

 | هب لوا ندزا-* مدردشربا یربخ لوا هی هسوک یکیددلواو مدلوب ||
 | لوا علیا يج هکسمدلید مدیا شبا هبهکم هکتقو لوا مدلک هش ۱

Sas.4.أطا قالخ هت زوس لش یرود یا مدیا شش وب  

 ۶ هلدچ | هیلا د.عولاو نیسر ولاو هج وا یآچواو نیسزمهدنک هرکص هسحود



 SVE HEE LSPA RVR تب و قبر AARP ی سه و رب را PEAS RS PR 1 اف

 1 ۷ 1 ۱ 1 4 و 5 3

 | ددل این دنشابنپ ورک كسیمرواس ر دیک دحا اما منمتاکیدید لوا هک رد یوم

 ندنژواوا كموق و ۶# هرس یلاست هللا سدق رزاک هللادیع ن د ۾

 ۱ دوو ) ردراڈمروتک هد راتییآ یداتامارک تحاصو هدنارهیدنآ 7

 ELT DE “> 22 2اشلا فا نم هاره میشم ناتف نم یورهلا راص#لا هللا دبع نا |

۱4 

 كلهذوا هللادبع وا هحاوخ ( هن رطو ااو اده هنس>او هنقوق ||
 یدتااکهدنقورب ید شعارا شدا قوج نوهگاویدباراویت دارا مظعاک |
 كرزوس ندرهش یب نس را دلتا نوا متبدکراشدا ردقوب هاو

 هحاوخ یدک راکزور ها دش رزوا كلو سد یدتا هجاوخ رد رک 1

 هدن الماعم بان رزاک هللا لع ن 2 و یدا و كن ره هللادبع وبا :

 یدنا ربا رثا هرللک وک و یدنارلب وس وو بو هدنصوصخ اند كرو |

 هجاوخ رایدتا تغارف ندن کحالماو رایدکح لا ندا بدر انا
 نادنرهش هرزاک هل دن ن دج نویلک شوخ لا لوا ها

 هدرمش و تكسرلبد هر هئره ندرهش یاوحیدتا ویدد نو ۳

 لعکج لا نداند قلخ یا از ناز هس الخ كزوس كنس هک ذم راو ۱

 لاّوسیل ترد هلا دعوا هحاوخو رولوازالوا دناع )ام هئاتطاس ۱

 داوجاک | لش ید ا شطف هقفناکا لام قلقوحو یدشعا تمدخ هل یش
 ىلاعتهللا سدق رڌ و یدیا وک کم و هه و ظفاح یدارد ناسارخ

 شب وردولواو یدیاشلواربب ج: رقیدیا مالسالارعبش هک زب زعلا هرس
 نوک رب ردهدزرمهاک رزاک مز ید یربق یدیایسا تسارفو تیالویدبا |
 ناف لغوا لهذوبا یدننا ج: رق یدارغوااکا لهذوبا هنلادبع هجاوخ ||
 هکیدلب رایشه هحاوخراهرافبح وراقود نب بولوق هد هغاشانس هک هوا |

 هغاثاغب بوراقیج و راقوب نس هکر داکد نکم یدتا ردیشکو لوارب
 یب هکر دراو هداف هن همنهبا یلغوا لهذ وبا یا یدتنا ےب رق ره وق

 یدک هتفهر هنن رز وا كنود نوح را هیموق هد هغاشا نس جد رلهراهیحوراقود 1

 سبح هدنگا قاط ر و یدتلىا هنسهماق تالق بو وط ییا ناسارخربما

 هللا سذق هجر هحاوخ 3 ELS هدناار یدیاب دوق تودنآ ۱ 0

 || دزاک یربقو یدبا مالغ رب هجربخ یمتبا مالسالا جش هک هرسلات
 : راتمارک ےظعو يدا رروک رز 9و ندنآ یسهجاوخ و ردهدهاک |

 ۱ هناخرمصتخحر هدنآبوراو ههاک رزاک یدلبا دازآ ییآ یدبا ردیا هدهاش
 حج
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  Eمد وا  E Eروت یدعش ۳

e: یدشا مالمالاحش یدلوا رهاظلاحه هک هلبارظن لدوقوا نس 

 لوااتیدلیوس ندنزود سدت یعدیدلدا تالرز كنر یدیا علطماک | ندلوا )

 || یدلواعاطم یهدنن اوز هیلع لوا ا وسهدشلاح ةلغ هککد دنفو |

  ۱كماالس سالا رس هک راک دو رلتم < لوس ردولو ا یلوا لاد

 |  ۱كرتا ردرذعتم هکلب ردرم تم یییصفت لناردشعلوا ارجاو یراح اس |
 هلک ید یضعل کوا و رذشمک عوج  eرادعمولهدنود و یاعت

 كه اید هدنرب ناسگسزویترد كتر که یرلتافو یدنلواراصتقا هتن رزوا
 ےش ل ردل ترد ناسکسیرجو ردشلواهدننوک هعج هدنسش کدا رکی

 : ت هکیدتبا مالسالا حش هرم یلاس» هللا سدق یجش وق ثبالوبا
 | هکردشعدلواو یدیاررو قاا كلا یدیا تاذرب فراعو ولوا ههشوق |

 ٠ رک ندننابایخ ا هکندنس لوش مدلاق هدناو مدلک هناره ندکنتوب 1

 | ندناردام "کیو رذامناج هکیدرید بوروتوا هدنرزوا كربقرب نوتارب

 | یر ند هفاطوبیدیا رالغا هستشیاهحوئرب ردندنرلولوا كنيعوان هکیفوکلا
 | ني كغلغا قلا تذل ندعلغا نعي ( ءاکبلا نم ءاکیلاب ذذلتلا) هکر دشعد
 کک یدتا مالسالاز 24 رد سام و

 هکنوج ردهدنابایخ یربک تره وق ثیل رولوپه نالوب یتسرواوب تذل

 هر ر هدنرازوا یربق كنابوراو یدیاراو یتارا كلا یدتیک ن داند لوا |
 025 نداندرب ران یہا رازولو اهدناو رلیدتاقادراح نی رژواو رایداب :

 1 یدتا مالسالا یاعت هللا ےھجر رلددتا دد یرثنا هدنناكربق لواو

 ۱ تنه راب نالفوب هکددرب د نویس را ب رو كرنا

 ھنن رلتماعتسا تعف اوم رانا ںواک شوخ مالالا چ ور دکن الفوب و رد ريق !

 ۱ ORE هکدتارزاک هللاد بعد هکمذت او یدیارلبا دس

 زار هلي هش 5 تل هکمرلبا مهذ یا نیسس ل راکلبا عیج مکیدلیا

 ینرغهدنغامباتا رهنوکر جش وقیدلاقهدامد مب تذل كن 1یدشلب وس

 زدفود و دق هصالح هک ت وط یهلآ یدتا ر>ا آ یدنملاط را دعمرپ یدلوا ِ

 نذنایدسا عهب وقواذخاهللا و هیلقاکشمرک حوا كسرراتروق ین هلتمالسرکا |

 مرد دحاتفوره یک درداق متسیاقءوقوا هکر ذلب زط مدلواصالخ |



 رولوا عادا هدهاشمول ورانا هدهاشم نیکیدلب وسو رد وس هلتسارف : ١
۱ 

 ریس JE هش رزوا رشاد یحعد هکبدرد هکیدنا لوا یو ندیهارتش ۲ ۳

 یش ا کر کرک لوااکب یدتا م مرب روک ی ا دیک هع> ندعلقارب :

کر کک ع نيغ كننکر ه هک ردراو تمار a ردیک ||
 3 هدعل ارب نو رد

او 7 هم :>الصو راما مرو اوا فداوزا او
 رظداکاو مرواو وا فف

 مر ناب را دەر هر : یاهم ك هدناب اعد قح هد رو مرهدبآ

 تسارفو تم ارو رولوا تقیفح بولوا یراجندنلید زوسلوااب و رلب وش :

 ولوایسغنق ل رها یکناوب هدرکناب زس قوب یربخ ندلاحو كنااما رولوا ۱

 ردتالولهاردعاداک !تسارفلوا هکر دولوایسکلوایدتا بونود سرد |

 هل دز لوایدروص الی )| نی فسوپ هکندوکرهیدلک هش رهشیر :

 یرعرهدنر طاخردر اویدت نیس اوبا ردیمر او تدهدک ر طاح ج یدتبا

 كتنکلم یدتا نیسراید هن یدتااکا هکیدروک هدباوخ ن لاک فا یدلبا

 | یدشبا نیسراید هن د مدر و یدتیا قاوارطان ین فارشا هن رزوا
 ۳ .رزوا تکلع كنا یدحا مالالا یدناوا س) مدر ویدتا ت

د رد خورو قشهگدوروک» دنرزوا یهعیودب مس هکمروزوک |
 ۳: س

۳ 
 1 سد یک هدتعط کز هس یم درو“ ۳ . رقوحهدرخامامدروت ک هنرب زا

Eمرا بودا می ندنرارخآ ىنلهارلتالو ەك ر نود یب یدتا  
 هکرولوا سچ یصعبیدتا مالسالاحش را د دم و5 مدلبد قمربآ .o3 5ور

 هکر دکر اح هیضق یهرکص لواو زولوا هداهزو هژاریاو لا دبادرنک | رعاوب
 رک اورولوا تقیقح هسرلبوس لزهرک | رواوا هراکشآهاک و هدیش ون اک هک

 تاماعهرواوامهاوکدید دن ندتیلبح یییدل وا ظوهخحید ةییراب وسد لفغ

 یدیا نذیناث قش ینعد یدنا نیلعتوب جش ردا یعماج كمالسالا حس

 بودا و زرآ بسلا نئ فسوبا جارد نیسحا ولا یدشا مالسالا ےس

 نیسان یفسون یدشاوناکا هرکصتدنآرب ن نوح رلبددزدراو كشداهن

 یدلبالصاح سروش تودنا غا نیسان فسوب یدوقوایدیاراوتیب

 هکر دیارب هک هئوط ب و هناورنافوطندنزازوکو
 ردراو كشیاهن هلفبدنز لوا هکر راکم رروض یلاح منو نیسرزک ذی د

E 1 ۱ ۷ 



 : یدا هنر هم TA عا ی و نما نایت 3 5 ۳ مال اش

 3 هللا هدمر < ۳ ۵ھ یدتنا مالسالا حیشمدیارپ جانم ةسا بوپ لوا رداقاک انهنو

 کاما رولوا محفاکب نامژرهو ردشء«رو هدنلط ادیب نوک ق جو یاعت

 هلوا یو ردقهداکوک منبكنآ رک اومرولوارفاک م ها لوبق رک !هنندنآ
 و ی ی

 سیم قوب همفیلوا نکرکاکب لواو هجیلوا صالخ ندنآ نات مرفاک |
 مدیا شحروک هدناعزرب هک هند ره هنن دنا اکد هژوا نایلس تالءر کا یدالوا 1

 هک و 1۳ هعزو ک راک زورو ید ولکرکو یدنآ ش درک شوخ هنسلوااکدو

 0 نت هک ردلوا وب هکمربد رايدر و یدنا دمت ینآاکب یدعس ىدا شوط ۱

 . ید رک اکب هکتقو لوا ىدا نویس ندو مدي شهروک هدتقو ِ

 ۱ | رال تمزالم هنساحم كمالسالا عتش هکیدیاراو كرر رری و یدعت یدمریو

 دجا مش نوک رب یدرروکروتیرادقم ناقلقر هدنسافف كخشو یدبا

 دنس یناقلق ندرو لوا هدنروا یشابك هجاوخ یدتاه ینافوک |[

 اما یدیا نمزوک لوا یدتنا مالسالا مش مریروک یدتبا نیسم رروک |
 هج لر لوا م نمروک نب هک هد لواو هرو هثسارب ف ر لوا هکنوش هکندلید

 1 یدننا مالسالا جش ا رم لوا هرکضن دنا یدک ورکو و

 ییدنک یدعش یذتا اردنبس م نر ا یروتلوا یدعشهکیدتا ك ر لوا

 یجاحو مدلبا خارز نیسررب و ردق هکندنک هدکر ظن نیسرتوطد روفغم

 ىدا مالسالا حش ك ديا قاتشمولدباییها تنکسمزا تقولوا نیس ربد مذلوا |
 | رد ونعممب یدیقو راهب ردراو یسهقوشعمربییعد قد ركل ەسو ره |!

 9 وزرآاکب یدا شعرا رلاکو یدنا مرکاوه هدنقورپ مروس یراهب ن

 ۷ مدراو ههاک رزاک هلی کوک مزوک بدا نیس اشامت لک هکیدشود

 . قلوا هدابز نی ۳ هداز مدروک هلال یرادعم هرکسا هد هحگایرپ

۳ 

 | ن هدعارسرزت مدنا لد كنت هدا ز هدتقور یدتادن و یدنا لکدروصنم

 ول هشوک نکشو یدسا لئرب هاکات هل بیس صار مدنا شەزوتوا ید عل دالس

 ) حرف جرد ) ەكشلزاب 1 هلن رس طخیدشود هغاشاندب رافوب دغاک رب

 بولوا رواح هدهکملیب نکس یونی ریلنا وبا حش یذتیا مالسالا میش
 هدنقورپ بولوارقف هسک رب ردشیا بعص تیانو ویدلید هتسنزب ند ةسوک
 یبا شما هنسن لزذنوکو یلهجک نوک ناسکسهیما لّوسو ءزوطهد هکم

 | كرەن روس ب هبا هلبح یدلوا تشسب یدشود هکل هتسخ هلا
 ۱ هنلغوخت وا " ندنفلتسس هلیقزاغ توکر کی هدنا هکددراو هیماربا ماعم

E 
 ۷۹ ۱ و
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 | یا هرکرب یراپ نکس نلوارداق هکعدیا تداعو هغاوا هنن رزوا كنا ماد ||
 كم اشم نیلجنا هو راهدا ندنس هرمز رلینس یزکیدآ كزساتزک لٹا |
 زكى دیک هج درا كرلناهکر دراشمروب هلکنآ هز هکندنسهنمح قالخاولاوحا |

 هليا یرادقرب یراب زکس وهدا نیس هلج رکا نکیدالع هن رزوا یتریسو |

 ردا وآولشرب هکب ؛دریو دنااکب شب وردر مدردیک هجو نرو :
 سا ! وردرب نکر دیک بواوارا 70 ییاکح كماما لو ادع رطاخمب بولد ۳

 | یراولخ کا نونا ند آید ما ماما لوا س هر ودنااک اولد شعاب راو اڈراکب
 ردرلقارزو رلجالب رادکو  هکک دتا ول وب نوت رلذعا راد رع یدو و

 اور یدریو دنآهی یلاسعت هنلااکب نوچاما رده وا مرولب خدش یدتا ||
 مش مدیا دعوت بور و یروک ناجا كناو مدیک بوس هکمدمروک

 ها اهماجرب تب راعو مدر و ییراولش هد ورد لواو مدنيا هوا ید یدتا |
 مشا ہرک قوحو مدنک لغاتو ا تواهرک قوح هکر دشعد دن و مدیا ناف

 || مراد رکاشو مرلتسودو مارا هدتقولوا !ذهعم مدررودبود و ركه نتلا
 ۱ یدآ راررو مسلسل هک هنر ره یدا ژرادلامو را نع یسعج هکدیاراو 1

 || نوکنراتا هکمدرید نب و مدیا اراهظا یللاح هرانا وم دبا سلا هتسن ھام |

 ۱ كرحوک ن مدیارجساا هنسا جد E میس حد مب کز ۱

 مو یدبا شا واثبا یتسایندو یدما شکج لا ندایندمایاب رونه هکمدیا

 م یدت | مالسالا ےس ردءرن دتفو لوا و ما لا توونگو تیکلشت ورد
 ا یدناواو خم دوشم ور زا ۱ ۳

 ید یسراپ هکر و مدیا رولیهناب هدنتسوا هکر دقوشیتدلوا یدیاراو
 انرکاو یدا رولاققحآم اب مسنروا عابارکا مدیارونوتروا هکیداراو

 | رو : یدیاغو دصی هکیدیاراو میر و یدیا رولاقچا مایا مسنروا |
 ورا زب نعرب نوک رب مدراصا اکابوراعیخ نس ەماج ساخ هکیدناراو حج |

 : 7 و یدلشب هغلبعا ا بورصا نیفم رابیدروکی لاوح | ےن بورکو |
 ترثلف )وا هدن یدتام السال ê7 ىدوقەدموكو | ںورافیج ندنشا ی دنیلد

 لوک رس دنده ما ی ومدن ںایتر ااغ کا

 نالفهک شعااکا یدزوک دنشود یر لابن اد صع ر ىدیاراو لا ندنا |

 لوامالسلا هبلعلابنادنوسرب و هرانیقوا یس هجا كنآهک وقام هللادبعیتاک د
 یدر, و رانا وقوا یتسهخا كناکد ل لوا ص لاو عیب یا ع
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 ید ربا شبا بسانم ھن تش رط میاشم هدنش رط هکردلوا درو

 دب زاب هم مکن دکز ودنکیرعدیما مرب تراب یدتا هدنک وا كد زا نوا

 یدتا مال دالا جش سک ندکزودنک یزع رادیما مزب برا یدتا

 دتا مال الاش زالوا فوصت هلتیفاع هک ردشءد قد رکب وبا زالوا
 ہکلیق ےھتم یکلاعفاو رداوعد هکلیف ےھتم یکلاوحا كدا نوصرکا

 ںولوا ںرطضم هدهبدان درغناوجر ردانع ی هکلیف مهتعیکلاوداو رداز

 نوجمغنارک ذ نسزکر ه نیسهدیا صالخ ندنوب هلتمالسنب رکا یدتا

 هه وطیدر و ماعطو یدئلا ها سوکر یدلنرود ندهرداب

 راده درعاوجلوا رک | یدتا مالسالا هیشیدتا ملست وب

 هش اداب رکا و یدنارولوا هاست قول رس هتک دا قح تولوا هدنابح جد

 ییلدلواراع هعح ىدا کیو دنک هکلب یدعد ندنزو قاراوخو ءاهتسا

 را دعمرپ دک هاها هکنعا هدو ص هايس لع وبا a یددد ندنهح

 هحرا دعمر وصرد کو ص تعا رش ردناص ةت هدا ز هدتعد رش رسا قلوا

 كذازسوص كسر عا تسک | رک او رلیانا ز كسر عا قوترا رکا ردکرک |

 یزو دنک اتم دمروک ص اخ هدنطا یزودنکر کر ه ردباشعذ رح نمردیک ۱

 هک رذلوا ییسانعم لزو_سوب یدشامالسالارعیش دحر وک ماع هدرهاظ |(

 یتداص كم السالا حشر دکع د دعوا ناص معد رشات یدک تسرد متقیقح ےب

 هدنیدح هسا عاعسا هنره ندهدیدنس لاوحاو هدیج لاصخ هکر دنا

 هک ردشعد لواویدمامسلا كم ای آ هل نوسلوا هدنرلتاکح خیاشنوسلوا

 س سس
ARES IR SAE ASST۱ مر  

 مدیارراو ها ےکنوجردشع وق هم رغآ ۳ شکم و ردشهرب واكب یک ۱

> داعتعإ هلکن | ےب ید ارلرا مس
3 او فلاح یل مراهت ہد اص وص 

 ۰ 

 8 هدئرب د.ك رادعع رب ندنا هک رشرگم رولاو رادقم رب هدئرب اک :

 ماع تعا رشرددک یک یدندو ردشعد وبا تیاغیدتا مالسالا عرش او 3 ۱

 رکا هسنلوا لقث هرس تنسرپ لسو هيلع یلامت هلال لص ندربمغب نوح |
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 | نادمه ےضہج نسطاوا لا مرح خیام عیچ و ۳۳ تیحص

 نسخ اواو هماساوبا جش ورک لاوجو یرخاسدحخو یتشج ریا وبا حشو
 | یدا شەروک ققو خیاشم یربغ كرلنو و باضق سابعااولاو یکرمم

 | یدا شاف رلتمدخ بوخ هرلنآ ید وع حشو یدیاراشا تخاون اکاو

 ٣ یدا شءهزوک یییسوسرط حرفلا ولا حشو یدا شردشراراتحارو

 | یکیاناسفط یرجوردنشک ندایندهدنآبحر هدنر قرد زوینرد كنرعه

 میش یدتنا مالسالا میش هک هرس هللا سدق ینافوک دجا میش ال« یدیا

 | رارذس بوخو ىدا شمروک راربب قوجویدبایمداخ كنوعینافوک دجا
 ۱ نعد كدلس ندنس یرم ؟یدروک یرایک "رب یدتا اکی نوکر یدبا شا

 ۳0 هرمد هللا سدو را نسطا وا ۳ نیسشعا موش نش هلبتهیعح ا

 واواو یشک واتیهو کا رکلد لوا هدزدنهف یدتا مالسالارحش

 دیس هر رلدروک ها ۳ تب ید سما ینآ هسوکیدایشک

 17 ۳7 وا کا

0 3s 

 كن رصحو یدبا راو را هسیک شک ه رق نعل رادهوکر یللا ندنردی رح

 ( یذاالا شعلا علطتال ) هکیدتنا بودا تیاکح ا یداخ

 || یزرخابصهاربا یضاق یدتبا مالسالارصیش ملی انا نالا زمعوطشوک نعل

 : نا کس هدنن ادنوادخ ) مدتا مدروک هدو وا یبیلاعت هل هکیدتا کن

 مالسالا حش( هیلاق یجنامر هر وق ورک ن دن ینآ هکنقولوا یدت روش ربا ۱

 ندناقرخ هکنوح اما یدالوا بیصا یرادىد كهايس یلعوبا ج اکبیدحا

 ندنآ اکب سا رویلک بولود ندنا یخدوع مش هلا ,EY مدنود ورک

 | ءایس یلعوبا و مدلبا تباکح ندناقرخ اکا دت یدریو یدیا تیاکح
 ماللسالا کیش یدیایسا ےظع تنال وو تاعارکو یلبها زوسویدا یشکو وا

 ۱ راو یرلنضاد ر كاو ىدا دکل قداصو تا روشک دکر یدتا
 | قرف هاکآ دنس یدبا هدلاصو هدتقو رب یدنارابا لاصو موص ید |

 رلیصءد ویدردشراهو ؟ نانکس | لوارلب دا هر ۵ د مدلواهلد لد هنوک

 1 هش رزوا كنو ر ۱ هکیدشعد اکب عا هللاو یدر مو و هک

 یدشا مالسالا مث زالوا تالفم كس هدد رو قرش كسرولو | تباث

 ۲ اکب:و یدبا یماتمالمو توقو رادیوعدویدیا ریپ ولتیبه فک دڅ

 | هلبارباوا دیعسوبا نب هرک یکیا یدتیا مالسالا جش یهیاشعا تیاکح
 یرمصع یهدننکاو نورافیح ندتشاب یتراتسد لواو مرب رود تولوا
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 اکر دره تی ر 0 هدناح را رددد رکاش كاش هکخو یکنام هللادبع ودا

 هللا سدق یدانآرمصن لیععسا مش ¥ یدا شا تاک > ندرلنآ

 كنبدایآرصا مماسقلاوبا جش راتوب یدتیا مالسالا جش 9 ذحور یلاعت

 یزاتاکح ندنساناو مر رود نودا طبص ثیدح ندنآ ردیلغوا كلوب

 + هز یلاسعت هللا سدق رزاک روصتموبا میش ۶ مرب رود بودیشا
 ۱ اشم قوح یدارب ۳ ولتمطع روصم وا تن یدتدا مالسالا حس

 علو ین یدانارتتسا را دچا ج یدناواوا نزد وکو یدآ شهروک 2

 یفربح ساید لیععسا ۷ ىدا شم رو کک تیار رسا وا یحاص

 ردندمرلربب مب سایدلیععسا یدنیاماللسالارضیش هع هرمس یلاعت هللا سدق

 یدیا شمروک ی یزارش نعوم جش یدبا تدحو یدیا مپ رون
 حس < ہرس یلاعت هللا سدق طعم دیعسوپا ۶ یدبا رلیارلتاکح ندنآو
 | او یدبا قداصو لد ین ا صو رب زونم لعم د.یعسوبا یدتیا مالسا

 || وبا دج جش  یدیا شمروک یب ییسیک مهاربا میش یہا رک عقر
 | دع جش یدتا مالسالا جش #< هرس یلاعت هللا سدق ی روک صفح

 هدستفور ردندمژرب منب و یدنا یسا مظع تقوو ىدا واوا صح وبا

 ندنحما كموقلوا رلیدرک هزوحو رلدراو هکمروک ا مود یدلوا ماده

 1 ۲ یدمروتک تقاط کا صعحودا یدتا یوعد و هدسنک وا 01 سا 7

 تعاسر نوچ یدد قح هرکس جوا تواارک ندنر ندنترمغ ۱

 | رذعو مشی وا فیعض هللا رفغتسا هللارفغتسا هللا فغتسا یدتبا یدک |
 و دچا یدآ ردلیععما نکا ۴ هرس یاد هللا سدو وڳ ج ¢ یدلید

 ۱ ناسارخ مداخوع ست یدسا مالسالا ردیفوصلا هرچ ی دج نا

 وز لک وا نا نعوسرو تاد آ كرابفوص ردمواش رف رب عبو یدبآ |[

 هساک مه هاکنانی ویدنا مد رب لوا هتن نکی ها د ماکا ن و مر رود

 ىز ەمات كعد يک هرفسو مدرولوا ن هس ر كا تدو ددال وا لوا مدا
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 یدنوامن سابعلا وبا مو یدا شمروک نخ اشم ناهح یدردنوک اکب

 رکب وبا حش «دروباشیو یدک یاب هک هلب وش یدبا شموق بقلوع اکا
 یاعلاطر مدد جا عرش ی مالساو ند رفس لواو ید شمروک یار

 یدینجو یدیاشمروک یب یاب لاف رکب وبا میش هداراخ و یدیا شا هلا |ا
 : EE رکب وبا جو هلا دین حو 1 شرک یا مو رگب وبا حشو



 نود یک یک ھگ ES et یدالخ اکب یسوپق

 ۱ نعو) هکندشر | هتاوب مدرو هک د اکا یرولوا شا یک كنو رکر ھر دشا

 ۱ یدشالوا بول را حق رش وبا سپ )ادا دنا هل نود ۰ نمننه:نم ساتلا

 ۱ السا نخ ی هرس لافت هنا سد ییاح دجبا ےک %3 یک

 نسلاو او یی یرصح ج ردندمرا ر مب : ڪا دجا حر کید تا

 هکمدتبا یړا رایا تیاکح ندرلناو یدبا شهروک یراب مغو یب یزرط
i:لبا یس ر ندحاشم یدتا رديه راو دک رطاخ هند 3 ندب  

 5 ) یدتا و میش یدا قو هنس ندید ماعط قدراو هب یرمصح

 مدنا د یار ڪک و ها د كسب عا 2 کفلعا یدیسات كیاود

 هنن رب یر نیلاو ندنف ا حب یا ردنلع یی رلقحاو :> ردنلفلع یکی رلهیاد

 رطل اکا هللا رظن هنعیدل وا ییاتحا هقلع یدتا مالالا م ج یدروا

 2 ۶ یدلبا ت>اح ضرع هر یرمغ ندعح ید هن یرع ندا هک هلا

 رسوب ا جش یدتا مالسالارهیش هع ہرس یلاعت هللا س دق یدرواب همس ویا

 قوجو یدیارب قلا هدانز ردندمررب مب حایس ینوص بیطخ یدرواب

 دیګ ورعوباو رعاش سابعو یرابدور هللادبعوبا یدبا شمروک ځیاشم

 هل سدق لایک یلیعوبا و هرس یاعد هل سدق یک ی روجر هد بوععب واو
 مر, رود بوروک یه لاک ییعوبانم یدتنا ماللسالا حش هع هرسیلاعت
 ناتسس لایک ییعوبا ید یدلا ولوا مزم هدبا مهف مدا كج وک اما

 هک زالوا كم احدم هلتمارک ینا یدیا هنب رزوا یب رط تمالم یدبا یک

 | یتلام دیعسوبا حش ورصن دچا حش لوا یداولواندنامارک یتا كنا
 یلعوبا مدنآ ساح هدنآ ن ورلیدیا و یارس هنصییواوب

 ¢ جدرکرز یلعوبا یدتا مالسالا خش ٭ هرمم یاعت هللا سدق رکرز |

 || یدبا شەروک یییلمآا باصق سالا وہا یدیا ینوص واوا زدندمژ رپ ا "
 | مالسالارحش < هرسەنلا سدقرکه تود یلعوبا ۴# یدیارلیا تیاکح ندناو |

 || یبیرصح ميشویدبیا هسوک داوج یدیا ندا مب ید لوا ی
 1 هللا س دق یناقرصذ وبا ےس چ یدیا ردنا تیاکح ندناویدنا شا ۰

 || یدیا شا ررفس بوخ سصنوبا ےہ یدتنا مالسالاعرش هک هرس یلاعت ۱

 | کاو یدیا شهروک یییاکا ورعوبآ حشو یدیاشهروک خیاشم قوجو |
 و یدبا سمروک یدیګ و یورعوباو یدیا شعاتعدخ بویوا |
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 ها ان و ی اقا رد هامرساکت زوسلواو
 دل جت رک هناا یازاش هدراقو هدد و وص هرکصتدناو یدحاص هع رزوا مب

 اخ رسما که دوهطمدآنمراکرهمز و ید هدأ قبلوا

 یسا مظع تسارفو یدآ ندتاراب تایی چ مریم لاف هللا سد

 شعلا ندا ون عاشو یدیاشق كدتیک هنازانزب هک تقولواو یدبا

 مدلب وسزوس هرلزا ن هدا زندنوک قرق یدارلشلوا هدناهلج هس هک یا

 هل نودرلناهسوک ځو یدناهدرب لوا یساشقا تعیتح اعو مالک طب و

 ۳۱۶ لاو ید ایراب-اصتدارفو تارک و تمالو ی هلجو یدعشار ار
 هکسک ی نادرواف صع>واو یدلک درد نار < ےگ ک ندناکرت چ ةدلو ۱

 ۱۳ ارد نوا ویا شرط 2 رازوس مب نیغالوقو ا

 اا یتادرواغ صح وا رڪکڪا ید تا مالسالا چ یدایسا

 لیمس یانو کد رقاب اک او رک راد وص سداح ا یدالوا

 یر ندنرانسود و هل رب طع تسارفو تامارک م رود توروک واواو

E Eندنراتسود كعح ی 13 نیترخ لوح  

us لک او 0 یر هل زوس كن | e 

 قدلواهدن اد صقر هدنرزوا یعادب یاغا توتر

 لوا یدا شاک حوتف هما زویکیاكب ولدا نا« هک نور

 هدانالوا نوکرب كل رعطسا هر هناخ دید یربغ ندهداغس هنهکر ندحوتف

  ۲ عرافندعاعمنوچ م درهراب ییهماح تودالعاحشروش و مدنارلیا ع اعم

 ۰ ۱ دعیحیرب انا را ارا عامسزونه مدر او دعماح دڪ هحه مدلوا

 مدّتآیدب اردبا عاعم 9 هکیدیا جک ناوجلوا هک دراوص ندس یدلک

 هلگتس توت وطنیعاد» کر نوزوارب | ناوجر یدتا ناوح هج

 ید رروتک هنکوا كر نک رت لوا هکقوره یدنا ردنا رود هدعاع*

 هرکصندنآ هعد E مدتا كدرولوا كزنفاط یب وروشرپ هدعاعس

 اک هکعا عادوهراتسودواکب هکصمح وار 7 قدعملوب هللا زع رب یر

 : 9 هدنکا هوه نامو یدا ش 2 | | كتيک ندابند ارز یدبا

 هدنسل قیعاج ید یسالما كوا »ا ظا یناشاوکی شب واو یدتیک

 | زوسو e eR ید ۳ رووا ۹ بد يه اب



 ۳7 هدعانروا ى: 223 2 ۱ لو ك لوا دا 1

 1 یدک هروهط ةو لعوا یولاخ یدتسالوا ڭدلىاە کف ۳ نوساوا 1 ٠

 هنکو اكن E 9 رج ید ا کو یدتیک هب بولاق ندناکد

 كن رس هش و یدتی ک ندانندهدشآ نابعش هدنزووازوشنرد كتر یدراو

 میش هک هرس هللاسدق هتخوس روصتموبا 9 رایدتا نفد هدنطب هدنناب

 | یتسودنک هدنفور و یدناربیر هدزدنهف هتخوسروصنموبا یدتیا مالسالا |
 هتخوسیندآنوهکنآیدماب یدناهدوا نوحاقفاب هدب كنيلاعتح [ "

 هحاوخ یردار و یتشچدجا حر یداقداص د رم وات الص رلب دو ۱

 دجاوباهک ارز ردیریغكلادنا دجاوبارلنون 4 امهرمسسدق یشج لید |
 لدودوم ن دج ا هجا وخوردشمامروک ی آم السالا حش ور دندن راهدقملادپا

 ام روک ما ردندن رح ًاتهدودومدج اهجاوخار زر دیربغ ځو

 ل ماغولر وق ندب نح دچا مهد ا E طن یدسا ۳

 تكنامچهدنطابقول یراکابندهلخرایدیا هل واهلچرایتشحو مدمروک دن
 لوایدناشودندنحوا هيدا هنن بو دنا هردان مع هرک واو ردب ردپس

 هلصالخایلاوحا عیج ندیس یکیدمروک مات صالخا هدنسودنک هدباب |
 اور هدعرش یغالوا هش رزوا قلتس هلهجو جه یدیا ةلباا ر كرو
 یدشمروک ی رایرغو یراجتدج ا جش ورو لوا ل صاح هن ن ذنوامن هکیدرم روک
 اکو یدا ردیا میظم کب و یداواوا یشح دجا یدتا مالسالا جش

 یدروس هان مب قااقص و لوا یدازعاههس۶ کم هرح یکن د كتا

 قس وندن اوید اس در هراز ناز سو هدتفورب یدیالوا

 نزا # ماد ا یک ه عناد ټک اغ د ! رد ( تب ) یدیا شثتسبا ۳

 ندلهج طرف اغ رد ( هجر ژ ما £ شفا نیزو نوک انوکر اب 1
 ِت معاي ندشنادوب عاش 3 ندشبنجوب # مادادخ ن دو ۵ ۱

 دسک یک یسادنرف كنيتشح دجان هدتسارفو رادد یدتا مالسالا |

Jهدز دهد ن یدبآ رلبا مظعاو یدیاردیا تمدخاکب لواو مدمر  

 یدل دیا تخص هلکنآ کیدا او هک ا مب و مدروق سا

 رب نکی دنبسناد < كرسوب هکندربد لواو یدباراب وس کا نکا : زوم وس عبو

 7 عد زدراو هن دشا رم 9 ندنزوس كا رول بقا رده ۳۷
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 مالسالا میش 4 هرس یل اعت هللا س و یتسب رصعلا وبا ِ یدشهروک

 قفاوم كنب ریه ماا ےب داما ید دی یدای کولوالوا یدشا

 3 ژرمب یب مااهدنرانوک هم مدیا كحوک ن و یدشم هع یا نیغمالوا

 دنکو ا لرمصعلا وباو یدیاراراغص یا هلی رالا ےک ات یدداروتلاهنتمدخ

 رصعلا وبا هک ارز یدبا دنده هعج جد لوا اذه عم یدنا نکا :

 یاس ات نسل اوبا شاما ىدا ارق د رح TT مالم د رم

 رلیدیا را ربب رو نمو رلپدبا یرادب رع رصعلاوبا دو با چ یشادنرقو |
 نعد رلیدیا ہلا یرادب رع عج كرمصعلاوباو يايا رد هرعن میظعو

 یدیازردیارلتاکح ندرصقلاوبا یسیکیا لواو یدیا زرروا هرعن ےظع |
 مالسالا مش وچ امهرمسیلامت للا سدق هچروخیردارب و یینسدجااک اک #۶ |!

 هدئطابو یدبا ولوا ندهجروخ دم یشادنرق یبنسدجا اک اک یدتبا |

 ىدا رادمانو كرات ندنا هدرهاط یشادنارقو یدباكر كّکوک ندنا |

 هدعصوصخ مب و یدبایسا تبالوو تامارکو یدیا شب ورد هدتاغ لواو |
 هللا سدقیراصنالاد روصنموبا 9 یدنادن رزوا تیاعرو مامها مات
 ردد ره تابع زج قد رشو ردیسانا كءالسالاعیش وچ هرمسیلاعت

 دجااکب هکیدتا مالالا حش یدباشعا نتمدخ كننذیمرت رفظلاوبأو ||

 کااب نوع كدتارود یناهجو كدلیا هلج یشباوب یدتا ییافوک
 مدنرکو ا ع لب هس اید لسش < نب یدتا مالالا جش ؛ادمروک 0

 نکل مشرکواندایاب هلج یتلواكنا هدنلوبداقتعا مدکچ تجز مدزاب و
 یدنا نر هد نیک دن كنا هسیک هک:دیاع رو لهاو قتعو قداصیدناارق مابا
 مب یدتا مالسالا ج دن و یدیا نم هر دشار یک یییدردشارب كناو

 هکتسر درب هت هلأ درع هک ردشعداکی یدیاراو یشیا ول رک ےظع تكمانا

 میپو ید یهار .اردشلکلضاف هدا ز ندئس مهدا مهاراو ضایع لیصف

 رب بعت نوک ره هکیدر داما یدنازعد اکب یدیاشمروک اور نوجا مب

 یسفاصتقو هدکلدر 2 ماداب حب ىدا مالالا ج“ رولک ت سار مزهدیا

 قلا لوا بوشود هدنرفو نژافا یدبا راو غار د كنلکوک و یدداراو
 یدیا زروئوا لدکتتو یدیاردیا تمالم راهطا اعاد یدشم راقیج نپلا

 0 مچ ۳ 7

 ۱ هللادبعوب اشو Ti ندتفو و ام یرمع ندرلذو و

 ۱ ین یریط هعرز واو ییرونو RS یدبا یدر رز كففح 1

 فر یو 5 ۰
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 ۱ نەک ر دکر ک كمك لس ورق یدتا مالسالا هرس شسمو نت کوک كس

 | تلا نوازونرد كتر قاطلا هللادیعوبا ےشو الات نیگیدنا رون هتلوا

 دن ک كراص د یدتسا جالسالا اا ردشعا تاقو هدزفص مر ه دنس

 | مامت اکب باصق دمو یدلکا ینافرخ یب اما یدرتسوک و لوا یب هناکوک و |

 قلا كجدنیلد ر نوعساپاب كمراب مب هکیدلک هرازاب هل و یدلیا میظعت |
 | هرازاب وب و عهدن هکر داب زوتوا هکیدتنا بودیا تةفاؤم هلک یدیا راید |

 | یزاریش یوکاب هللا دبع وبا حش یدتا مالسالا میش مر رد ویمارغوا |
 أ هدنرطاخ ندرلناو یدشمروک هلج یناهح اشم و یدشعا رارفنس بوح 1

 || ردع زاںودہاںاغتا تیاکح كم زوتواندنان ویدیاراوتاکح قوح ||

 ا فوصت یدیا كام لوا یدنبا مالسالا مش ردمش زا ثیدح كيبحواو |
 | طعت هاب وش اکب لواو یدبا راو یبصن ندمولع عیجو هناهب هدارا
 ۱ قانا مسراو هنکواكیا نیک هدتقوره یدیارعا هل وا سوکر هکندردنا

 : یار اف هنب رل رغو ىك. را نانا ندنګاش مر وباش ااو یدیار اعلا هش رزوا

 : جت مود ود ندير نوچ ىدتامالسالا ج یدبآ یسا تسارف ےظعو
 | یدیاراومتسود جوا هدهاقناخلوا می و مدراو هنهاقناخ كيوک اهلا دبع ویا |

 | وک اب حش یریشرت رتصنوبا خد یرب و ج رفلاوبا یرب و یزاریش یکم یر,
 | یذتاو یدقیچ بودرکس ندنسمریج د لوا یدرغاج ولد جرفلاوبا
 | مدیدهناکسنب تقوییدنیکهرفس ندهاقناخوب دننشنادیدتازعیش كل

 || لواوردقبالاک ارثسهنوردنوارفسهنلواو ردیک هرفسلواهکرکیدید یدتا
 هیلیوس روس ندنالواو را هروتوابواوا هقلح هدنسبو اد هکر دنوصکتا

 | هد افرفسمز هلجوبات یدیلوا شعد تقولوا یزوسو یکشاک مدشان

 | نوهکا مرغوب نب تەي یدبا رک كمروک یبناقرخ نکلو یدیا هدا
 السی هرس سد یرسیرشب نسل اوباش  یبیا
 یناقرخر ادا ولوا هکمدروک هسک چ وا نب ردندمریپ ےب لوا یدتا
 هقکلو و یرشنلا نسل هاو ابا بواقلا سونا یسکناو و یا
 رک ك ءروک هک هلبوشیدشهروک ځاشم قوحو هدنتااور كریفوص یدنا

 یدشمروک نخهاشءمرحیدیارولیبویلی وس بو دا عام روس ندرلناو یدیا
 یک 9 یسوسرط رکب وب او مضهح نسطاوباو یکرممو یناورس

 EEE REFER ERE ERIE REET اپ
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 تاماقم بخاضصی ارا روس دی لوا ۵ هدا هن یکی ه دی د كنا هک SL کک یربع

o سر Be 

 یی دما م هنده هرکصن دوب سب اک ین :ردیخد هتلر وب واور یذدا

 ج

 لو رهشیر بولبا مزع هیدن هن دلو =« جلب شلروک اک را 3 ع

 یب مدرب ۱ همك کنین اقرخ = ەدشۈنود داوا لول .لوا هر هذا مدراو

 یدهآ اب ردزاوت ةو شەم نعد وت هک شامنمیا )رکو رجایدتنا یدروک
 1 نداالامت هللا لدلك نداد رد " نس مق وڈ ےن یا عل (یدماا ردزا یدمآ شم

7 OD FRM و یو اب NE 

 زدکعد هلعج هنیعسلدلک ند هقرش * یا رد ا ردش#د مالالا

 هکیدستا کر هک دنا دا ما وب اکب ندنتاما رک لی یدتیآ مال سالا شنب و

 ) RE هکیدتا | هکیدنا مع یجدوباکب ندنلکكناو دلک نداب رد

 : مدلو | ن ین اقرخ > مدنش دا ندنآ یزوسو 2 ؟نوح هکیدتاو ردیحد هثسلرپ

 : نیسلاع ن س هک هلی هرظانم هل ید !هدنسانا| نامک aE د جدلوا

 ۱ ییاوب مدعسلاو میلعرو هک ج 8 یدتا مالسالا حس لهاحن و

 هکمدمروکو مدا هسوک حه و قاطهدنار 2 هدناو رخ ینا رحولو ی دور ۱

 یرادب رح كندنافرخ > را ودا ےظعن اکا یک یکيدتا مظعاکب دسعک ی یا لوا

 | دتا کج E ےک هر یناقرخ هکر دلس ز وتو ا هکر لدتا اکب

 دس۶ یب تاعر سو OL ظر هر دسوک یک

 یدنارلثم ردنوک اک ایبارب ز یدتا مالسالامحس رو ی تاعر 8

 نم یاروص یدتا ردراو ماوس حش یاهکمدداک | نوکر, هکیدتاهخ و
 | هنس هاج هلراک وک نیسکیاو هلسابز نجوا مدلیا لاوس هتسن شبندنآ (وتدکو شام

 | رخ ندناو یدباشوط هدنرزوا یزید یمواایکیاب و یدرب و باوج
 ۱ زوس هل لواو یدرفآ ندمرزوک مبروص یک قمرباو یدرواهرعن بواوا
 | دجخیدآ ٭ هرس هللاسدق قاطلا هللادبع وبا جش 9۶ یدبا رلیوس
 كنتف رج نارع نی یسوءیورهلا ئاتسا یاطلا دج نب لصلا نب

 لوا یدستا مالسالا حس ىدا لاع ییهتطاب و هرهاط مولع ردد رح ه

 | مدي روکینآ ی رکا هک دند اقتعا رلیلشح ندمداتساو مر £

 ا رولتیه ندنان رکرهو ۳ اب یئیداقتعا رایلبنح |
 لواو یدیا راردلا ےہ ظعد 5i خیاشمو مدرو ڪڪ هرکیا انان یآنو 5

 مد روک هکر هو ی ارت تسا رفو ىدا تامارک و تالو دنوادخ

 | یدباهدیا هیدسوک یک یکیدتبا تباعر ینبویک یکیدتبا یظهناکب لوا |

 ۱ اکو 0



 | هیدن یدارو ۴ هل هلن E ینینلضوا نر ا قا 1 راع
 هکند راردنا بلط ند راةح الغوا رک دن رهو مدر از ف رع

 مدیاراب و. هدا ز ندنراکدتبا ب O كال زا وند هلن ر وس ر٣ش رب هدانعم نالف

 بلط da هدانعم ره لوا هکنعا فن نسارار نوا مب قمالغوالوا هدنقورپ

 هکنداکاقک راو هشم شعا یدما یشکلضاف ی هان ازلب 9 عش ژرددبا

 1 3 تدا دورو ا دکیزور ) تا 3 نوت ا ن رع قط و

 قلا موو ) رعش ( مدتیا لالایی %3 تسالاشیدنا دب زور رکدزور

 ةداعسل تمرام لصولا مر # بیصع ءاقشلا موب راسو # ةرسسم هشاعام
 لصاح هک هکر تلوار: 2 ,ay) ( بم 9ر نر 1 اا شاع صفن 9-2 ییدلاو

 تصر 3 3۴ رو مه هدما دار دن مک ی آ هئاصر 5 ۴ رورسو قود تودنا

 ۱ نکنا شاوا برق قاتشم هی 3 رود هک هعد مهدبا توو نیمص صو

 ) عارصعم ( هلا رج هکر لب دید کا جد یعارتصم وه و 3 رود یدلبا

 # وحرف رم قعالا ان دهع ) نر ( یدتا 3 هدولیزور هکر وجاب ناتا ا ۱ ۷

 ۴# رد رد ییندقا كعساب هلدایر 3% كضراع ( هجر ( هرو ءا ع وحراوعزاک 1 1 + ۲

 ۱ ِ مالالا هن و # راقا هعامرا ییداک اقا وص ندازا هک

 | نوصکناهکر لبدتا دجاوبایدآیدیا راو جن الغوا لاما بوبر هدیتکم
 | رپ دمالغلبللا ةهحو دجا یی ال (رعش ) مدد یتوب دنن هل وس هتسلو

 ردنا رف لاچ كرا ( هجرت ) هعاهسس بلقلا قشر لارغ ظل هلو

 لوا هنو # ریتهربش الف رروا یرلشقاب یکوها ٭ رمسا یرهمو هم
 هس : رزوا نزوتسار هک ردرا و مرعشی رعهداز ندرت شا قلا مب ردشسعد

 ساید هدتقور هک ردشع د دن و رد هدن ر كع ۰ رازجو هدنر ا كرلمد رح

 شعاراو هداز ناب شع ردراو راعشا رع ولکد هن هدمرطاخ هکمدتا

 ندنرلمدعتم كب رعیارهنتس یی رع كب زود م: هکر دشعد هن هدتفورب و ۱

 6 حاص کردید هن و ردراو هدمرب زا قرفتع ندنزرخأاتمو :

 مدردیک هسردمدرود بوب وقوانوچ مدرراو هبیرقمنوجا قوتوانآرق
 هدنتفوقاشوقمدرواوا غ رافندسردنوج مدبازرب زا بقزایدغاک یلاو
 مدیا شعا سو یراک زور مدرزاب دکل و ا رخآ نوکو مدرراو هب دا

 ےشیا هد یدیا قوی تغارف چ اکب و

 رکصد دنزا وتاب و قوح یدیارواوا هدا ز ید هکلب

 مه HL ERNE NOLA و یاس اس اج احرم ۱
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 یھ ا كلاس ىا n TE 7 ٤ و |

 2 دی نوار و شک مروس هدانزیراهب و مک وط هدراهد ی |

 میعد راک هک ردشعد لوا هش و هدنسنلا ناسهط زویحوا كر هدننوک

 ی

 رولوا ماعاس یه ریاهدنا شاوک هکتفورهو مدغوط ن هکیدنا هدنس هحرد |

 ك
1 

 هک ردشعد لوا هن و ردتفو نيحا رو ل کور دیسانرو الراهب توو لوا
 هیت ور مدرراو °61 نکیا قالغوا ن ردندما رقا مهر دمر ےب مصاعوبا

 ده ار نعد یدروتک هماک هلا هروکساو كا هموکوا مدراو اکا هنن
A,هک وناشكناو یدر وویفوا هنس صد تودناقالاوقاکب ویدر ونک  

 مالساا هس لع ضخ نعد م ۳ یدتا یدیا تالو بحاصو نزدرس

 یدتا رد رود خدا رد ۲ وب هکیدروص یدرو ڪک یهللادبع

 ل و ) و هوا ی ندوب ناهح e دەب رفع ندقرمشم

 ردثداع یا الت اے لء > ق هه روصوب یدتا مالسال حر ندنس هژاو 1

 ا ا کار
 هدکنشوب عج انا

 ندنا مع لده رغم ندفرشم هکیک دروک هد ره ینجیالغوا لوا ۳

 دیلع رطح ییعبمریپ ےب یدتیا هیلاع یوناپ هن و رد رسیلوا ولوط بوط :
 هدنشاسیدنوا زدرداو یلغوایرازاب رب هدرکب رهش كرس هکدتنا مالسلا

 ولواندنآهدنزوو رب عیج هک هلوا هاب وشیسو دنک هنور دېګ لواهک رولسسیسانا

 كن هیلأع یوئابوب و هلواولمندنالده رغم ندقرمشم هکیدتاات هیلوا هسی

 عل یدلید یوا هدنشا قم رب یداراو یزغج'ر ةر هکیدنا لوا یلاوحا

 هک هماسا وبا چ یدتبکه حح نوب وق یرغجرق لوا ںویلید یییناصسقح

 ىدا یسع كن هکی دلک هترابز ندنز و لامعتسا ی ولاب یدیا مرح حش

 هکیدر روتک هنکوا كزربپ یدیاراو یتاودرب قعد یسهربحرب كنونابوبو
 ودر ویزا هنر هدغاک وب ندالاع ق ییعد لر وود هثسارپ ندنااک

 رايا ناب زهک رایدتارلیدرب و هشتکم كلوتاخ رب یب لوا یدتا مالسالا جش

 هدنشاب زوفط نوچ رلیدرب و هنبتکم ینیلام ینب مدلوا هدنشاب ترد نوچ
 هکم ریاهدنشابتردنواومدزابالما ند: زوراجو ندروصتمالا یا مدلوا

 مدراب وسرعش هکمدنا كهج وک هدنتکمیدان ورلیدشا بص هسلک یب

 یبح هجاوخ هکردشعد لوا هنو یدیا راردب) دسح یر اس هک هل وش

E"( كراع )ی. واک راع  
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 یراصلالا دج روصتم یا ن هللا دع لیععسا ویا رولوا باط 1 ۳

 مر دود بواواهدناومرب رود: وغوطهدز دهد ن هکر دشع د مالسالا محبت هوا
 س

 Ch HUR OES ONIETOTETEESEESS ست ۳۳-۱ زر تر عابر ی

 زا تناور ثبدح ندا هک 2 یراض و و دنع را نصف رددت |
 ِ هدارغو هدحو ثدح بلط نس هلجیدبا قوج یلام هدلناوا ردشعا |

 ۲ هننیدنا رولوا رخآ ی امهک هاک ره یدبا ودا رفس نداره یدلنا فرم |

 | الجان یدبا رابا رفس ورک بوئاص نضعب ندنک الماو یدبا زولک هتاره ۱
 ٠ در دا کب ترد كنس رب ندنراتسو د هکر ار د یدتا قاشا هل رطوت یلام

 || هنسهناخیشک لوا مکنوج یدلیق راهظا هدنکوا كنآ یداوا یباشحا / "

 u نەكا ك ترددیلولاوبا یدنک | ۳

 ییلبم لوا یدک تدمر هت رزوا كاو یدتاتباقک هنمهم كننشک لوا م

 یدلال وقدیا وا اونا ید ردزوک هدیل ولا ولاهنت ولوو هر هرم صرب ب ويلبا دقت

 | مالسدررکایدتا دیلولاوبایدرب ومالسویدلکهدیلولاوبا بوروسیشک لوا |

 هدنسکبازونوا زویکیا كنرعه یدید كدردنود ورک ینآ هکیدراویردق ال "
 ارت هلکناو رووا تزاز ردهدنس هر رد نادازا جد یر را تافو

 هسا د مالسالا جاما طم هک هدرب ره هدیاک و دڳ هر سد هللا سد یورهلا 2

 تمروصم ولأ ردشعلف نراشا جد هادی + ر دص میکت ردرلنوب دا رح

 | هکردیلغوا كنن راصنا نوباوبا یراصنالاتمو ردنرادنزرف كن راصنالا |

 هدنن امز یفالخ كنامع نينار ما یراصن | ت مو یدمارلشع | ترڪ ور هني دم
 ےس یدبا شلوا نکاس «دنارهو یدبا شاک هناسارخ هلسقن قحا |

 ردشلوا هلا لیعع زج فد رش دطب روصنموبا من ےب هکر دشعد مالسالا 8

 هک هلب وس هروصتفینا ب هکیدتا هر ییقع فد رشینک نوناخر هدتفورپ 8

 یسهیعاد قلا نوناخ نکره هدنن هکر دشعد مانا نوسان لوبد هغلنوتاخ

 تالغوارب ,لئسو نیسرولانوناخرب رخ هکیدتافب رسد مدلیادر يآ ی دیغوب

 فب رش ےئاک هدوجو نب شل نوناخو شاک هارهمانا نوچ لغوا هچترولوا

 (تاماقءمعاج نمنانج)یدل وا لغو ار داره لر وص موا مزب هکشعد ہد ب
 عیج هک رد نرفآ لک فلا نه نعل تاراعوب هکر دیا م امت ال | مس

 زالواهسلوا فصو ندنککتوک تبان هلبۆش قسد رد دنن كنآ کای

#4 
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  صقن هدتشح ز ھ 0 نا ایس هاش 07 7۲ ۳1 ۱

 ندنشج بولواراوس یدالوا تجاح تراش هکتفورهو یدعا تراعط
 ىدا رولیق تەخ رحت بودا تراعط هدن و دنا ردیک هغاربا هریشط

e ۱كلبدایا هدنا هک هیلوا اور ردکربتم م ماقعو ردکر ابم لازم تشچ  

 اکا دودوم هخاوخ یدبا رارید ناصس هجاوخ اکا اٹک ا هکراریدو رانا |
 یداراباززعتو ترخاغم هلعلو دوج ندلانکر اع ادو یدوق بقل هاش ر

 زوي ڈبو یدتیا تافو دودوم هجاوخ هدنسددب یرکب زویشب كتر |
 . دودومن دجا هجاوخ ۴# یدلیا تافو ناه“ هاش هدنسد ناسقط |

 ندنکسایا یدنا ولوا | هداب ز 5 4 ا هللا سد یسحا یسو ن

 عفش همانا ٌدفاکو یددا یلوبعم و اوط و یدروتوا هتمافم هزکتص :

 هيلع ىلاعت هللا لص هاثدتلاس ر نرعح هکر ۳۹ ۳ رب دیدبا ماع 1 و صو مام 1

 ۱ اکسزب نیسلک دقاتشههزب نسرک | دج ایا هکیدروب یدزوک هد هعقاو یلسو

 ۳99 یدتیا رابتشا ققاوم را حوا یدلوا حابص نوج رقوم
 || ای رکتو افن رشت هللاامهداز كيف رش نیمرح هبلدبینآ هسوک رک هل وش

 0 ٠ مرګ مرج یدلبا کی طارشو ناکرا تاماق نوح یدلوا هجوتم هراز ۱

 یدلیقهجوت ا اصلا یه اهراوزیلبع هر هب وه طصم 4 هون د رمش دضورو هدم

 یرلتمطاوم هنروا ګه ده رح لواكلرلن ۱ ۲ هکر بدو یدتاترواحهدن ایا ق و

TSE 

 || یدلک زاوآ ند هش رش ةضو راهدیکباین آ هکر لبدلیدیدلکر غآهرلماخ

 حسو یدشرا هداد-۶ل هرکص ندن رلکدتا تعجام ناد هت دمو

 | مظعن قوج اکا میش یتدلبا لوزن هدنهاقناخ كندرورهس نیدلاباهش

 توعدین | یدشمروک هک ءان هراو> لوش دادغب دقیاخو یدتا مانحاو

 قوجه هفیلخ ید لوا یدروتک هنب رب نیس هفیظو مارتحاو مارک او یدلیا

7 

۳3 2 ۳ 

 س

 ود هدلوق لح یسهلجو یدال وس زب ,ذاملد میاصتو رشات طعاوم

 تا رای رو ج وو
 قیععیج هرشط یدلا ¿ نیس ینزجرب نوچ ر اا

3 

 یرلن دالو یدلنا هجوت ااا رگ ندا یدلبا تعمد هارت و ید ی آ

 | دیلولاوبا ۴ یدلواهدی دم شع زویشب یرلنافویدیاهدنسی دب زویشب ك ریه
 هکر دندشس هب رد نادازآ 9 هرس یاستهللا سدق احرایان دجا

 / تالشح دچا ماما یدا ا هدسنطاب و هدب رشا ط مولعردلصتم هزاره

 ۱ مدار
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 ورگا بولک دانم لول و ید ۰ هجاوخ یدییآ 1
 1 میش رلیدلشاب هفمروا رلورعثو ردا زاها هحاس تور و مالس راددریک ۱

 نیسهدنق یدشا هس ک رب الهس ی ه یه یدتا توردلاق #ِ مالسالا

 لصتمویسا تمار و ندننام یا یخرس یدنآهسو ۲ ر الهسو و

 كراناو یدلوارصاح هظط ناه یدیا رولوا هدتمدخ كم السال ی

 هجاوخ نیمه رایدجاق بوب وق نی رادنبلدو نراععتاب یدرغاج هنب رزوا
 راغفتساو یدروط هن رزواقابا بودنالصاح تلی میظع یدلاه دودوم

 قوب ماضر هشیاوب ےب تبووپ هک ردنشورهزسیدتباو یدچآنیشاب بویلیا |
 دحاوخ كداک هلکرلزوب نوهتاما 0 دوش او یدتا غ ید |

 ودول یرول مدلبا وهع یدتا مش ز کی روت وع مدتا نمار یدشا

 هلب وا هجاوخ هلدا فق و نو جواو وعیلا راکتمد> یا نامشو ردود

 | د مدلبا یکزکلبدید یدتاو یداک هنکو ا كش هدسعب یدلبا ||
 || وق هبهردناصم یبیلصم لوا هکیدرویب مش مایا هلب وا میک ان نسرویم# |
iitناطیش هرم دهاز مسلح هکنرکوا !ءیرو و ليف تعارف ن دلش نعد  | 

 نوح هکند روب زسرروب هل جد مدلیا لوشف یدتنا هحاوخ رولوا

 یدبا ولوا كدادحاو ابا هک هلبا ایجا یکنادناخ نیس هلوا عراف ندل يصح
 رکیذلدا رھا نسایحا نادناخاکبنوح یدتا هحاوخرابدا تمارک بحاصو

 لکو رلیایدتبا حب نکی رویب سالجارب نوجامنب انکو کویت ید ززس |
 بوکح هنن راک كنس هداج نعد كنشلاب راج بوشیاب هنيا یدللکو رلبا |

 | هجاوخ س هل ط تاع هکیدرد هرکحواو یدلآ هثئاب یدودوم هجاوخ

 LE قتاوق قوچ بو واوا هدنتهدخ كش نوکحوا " 
 لیمو مواع لص هدنصرف یزج 9, هرکصندنآ او یدک. بوود بولوب ۱

 یرادعم لس تردو یدروب فد رمش هندن اح اراخ و حب نوعا یراع | ۱

 هدراد لواو ی درس وک داهتجا ندا لوا ناکالاو بولار

 لیصمت هکر ثیدتا هدهاشم هی تامار 1و دین رغ تانا ا هدرز ره

 هنس رت كرادیفتسمو راد هو یدلک هتشچ هدعبو روش ریا هلی وطن ۱
 رلدداوا هحوتم هنتمدخو هنت كن | رایلاط ندفارطاو رلیدلوا 9
 فاخ ناو ردد وج ندلا ن ن کز یداو ی لا یر یجس و ۱

E.هدتشحتدم هج بولوا رسم هلی فرم کنهحاوح  



 قوا هک زکی ردنود ورک: یرلثوب هکید روب ل رویلک هنو ادع هرس |
 مال سال جش ند ود ۳ الس نازهعناطچ وب دیتا رس 8 و |

 قوچوصرلیداک ةن رانک و ص نوج بولوا هج وتم هلو با ىش ک حاقر, |
 زو هديا قلحلم ر هکردلوا رازد نوک ول دکیدروب جالبسالا مچ یدا

 لاو هزج هکندشرپا قود ردعلوا هرالک وک یدلیا دای هزوس ندق رام :

 هرک چواو نکموب یزک رزوک زک هلج هکیدروی؛سیرایدلوا نازیسحو |
 یدجاآ رت ق ر وک هک ۳13 ره دک م> زا نج 3 هزلا ےس دم

 هدنفرطهتواكب وص نیک ی دحآ ےک هک هسول رهو یدنلصا باق یعابا

 رلبدبتا هدهاشم لاحو رلیعلیا نوج یروق بوق ناق ياا یدلو

 ید اداغعا هیر لب دلی وسنلاح لوا ورايد لک هدو دوم دجاوخ نورو د لیل ۱

 هدودوم هجاوخ یرظن لاعس نوچ راید ارغوا هڪ هجو ورايدلوا |[
 نیس )ارعش یدیوا یتغالا حش بواک بونا ندنت 1 لالا یدنفوط |

 ییالودرلذا هکیک دلی كسرروکه جن نشا تبالویدساوب ود تس دقرا لا :

 نیسرلبيککیدلباهنو نیس الغوا لوا راوس یروب زالوا هلحالسو مشح |

 یرلد ره ٌلدودوم هجا وخ یسادنزاب رلددزوق ههل ر هلآ ی راد رح دودوم

 هلم نوکو ب ممد حارخا ندشالو یدجا ج هک كدا شلکزب رسا

 دود وم هحاوح ردکر ک كا رکذ رک ندو هدانعموب زروئواهدب وکر

 مهراو هتمدخ کا توکل ند رک هک روش روک هلب وش باوص اکبیدتا

 رداک د دا وق رم وژاد مر ىلا کا هکلهود ورک بودا بلط تزاحاو

 . | كشياوب هک ردلوا باوصتلدلبا تروشم هلزرع رب یر خدزب رای دتباراد رح |
 یک هذان كناو هژوا نولحه دوو هلولید نوح له وق سوساجرب هن رزوا و

 تااحو مدیا ندا عاعهو لمدیک هل ےح ھا درس یشک حاقرب داق

 هکر دطکد باوص ویدتاهجاوخ لهروا هنسلر اک اهداننالواو لهیلبالصاح

 هدي اویزود كن ەجاوخ تو دنا دانع راد رھ ردیسا تمارکو تالو لوا

 هکددروم i رعل اهرم س ذو میش هيلا هواي هدیزژوا هک فیس ود هند ر هش
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 | تبخو دامتعا و تدارا اکا هلج یرلمد رح تلتالو لواو یا فا
 || فرشید كنيماطا قمانلا دجا مالسالا شو رلیذبا هنن رزوا دایقناو

 ج نرموحهد: :دولوار ؟میدنا شلوب فرش هل ر و ۳

 ماوعوصاوخو یدیاشهرونک فی رشت لاره ندعاج تبالو مالسالا
 || كنا هلجو یدناشعا تاداع قراوخ و تامارک هدهاشم ندرانا

 | هنفانکاوفارطا كتالو لوا هصقو و یدیارلذلوا یدتتعمو ید رم

 1 یدبا شل هج و هتشح هلا لرتمراره ندنارهیجا وو ید شلوا رشم

 ١ حش ےک روبلک هلا د رح قاقوحیشحدودوم هجاوخ هکر لددرونک رخ ِ

 || ررلفاص یربخلواییاها كمالسالا ج“ و هيلبا حارخا ندنتالویمالسالا

 هاتروا هل> ابصنوکرب نوچ یدیا رارولیرکبندن هلجج دوخ رلنا یدیا
 1 ردراورایسلفا هل وب کی دماربص تعاسربیذتیا مالسال هی رادد روتک هرفس ۱۱ 1

 | رلیدشررا تعاججلوابولک همالسال خش مداخ یدک تعاسر نوجروریاک 1 1

 رلید ماعطورلیدلا نیا وجورلب در و مالسرایدزونک یرلنا سبیدرب ورود /

 نکسرلب وسی رم یکی لک هشدا هب رسیدتنا مالسالاحیشرابدرونک ییهرتسو أ

 ادهاز هحا وخ هکبد روب نوس روب میش ترضحرلب دتنارلزا م هیلب وس یز هسق وب |

 1 | هلتعالس دلك نوچ اهن هز الو مزبهک "رس هد هدجا E وک ی ۱ 1

 سپ رایدلبا قیدصترلیچلبا مرب رودنود ی رسی کی رک هلو هنر و نودوریک || 1
 ٩ ردکنا هردیکلم E هسا ارلب ر وکو ب یدا رم ندتالور کا هکندروس ۱

 ۱ رد راتیعر لر ےس رانو هسا یرامد رح یداهندتالورکاو رد ۹

 مرولیب نیک هسب |لوایدا مندتالو رکاورولو ۱ رج“ خوي لا حج“ هجر دقت و ۱

 ۱ ردهنتالو راک هکمتسوک هرلنا نی راب رارولیب یرایلوكنالاعتو هزاهسقح ۱

 هزدنوک هجکو یدلک تولب مظع یدلبوس یزوس وب نوج رد هو ||
 مالالا جش یره-یسادنرابیدالوا عطقنم جهیدر دغاب نارابیرب دشاوا ۱ ۱

 ۳ ادع ن هرکا یدتا ناکا ميل هدیکه کر 3 را یزراو ا

 ردناس ا هل هک ندو صح المر چھ هدنوکج وا کیاوب هک ردلکد نکع

 | مالالا عش رایدعبچ هبارصص نوچرابداواناور سپرلءدیا قاج الهرب کو |
 || رردیک هجر هلس را ثب رلحالس ثعاچ كولب وب د طن |

 عباد ا رادیو دیر را هکددروص | ٍر



 نا ور

 یاب و یدرلبا قرص هسنجاتحام كنآ بوریک | تالا هلیلاو یدیاردنا 0
 هتعاط كالا یادخ یروئوا ندنتمدح هن ردارب و یدنا سمرا ه3 رف :

 یدآ هکر دراود رر هدنن الو نالفاش هکندتنایدروک هدناوح یدجاوبا :

 رته روک زا زار ی راک زورو ردشعا مواع لیصح ردتامس رع

 یس هرو یدلبا بلاط نا ید هجاوخ هلا دععاو | یکشادنرقرف 1

 ندرلنا فسوب هجاوخ یدلوا نطوتم هدنشح یخدلوا یدّتا دععاک | |

 اما یدتیا لهأت هرکص ندنشا شب شا دد هجاوخ یداوادلوتم
 لیص یدلیفتس رو یدندا لغوا قو هحاوخ یدلوا یبغوارب ج 1

 رکصف دننافو مک ۳ یدلبا قلا الد هتک ولس كنلو یاعا قحو هم واع ۱

 عاطقناو اوزنا هرکصن دنشاب یللا ید هفسوب هجاوخ یدلوا یماسقمماق ||

 واوا هداز هک هدنناب یر نح كنيكم یاس ه>اوخ هکن دارد یدشود یم

 فناههدنحارب یدنا رولکقوج هنترازكل | یماش قح اوبا شو یدیا |!
 نوحردبسهناخ هلج كنار لوا یجدیدع هک هزاقهناخ هلجرب هلتراشایسغ ||
 هحاوخ یدلوا رسم قهزاق هکندیا کچ هل وش رب لوارا درو تک هباحو لد ٤

 ۱ یدلیاماغ لد هاب وا ندننفو قلشوف لاا ید و یدرونح یهأح 1

 ۲ تشهدو رکس ردلواو یدروع ؟ رو ناو هدنکا كنآ لب یکا نواو

 نکر کودوص هنلا نوح اوضو مداخیدرواو أ هاک ذکیدشاوا بلاغاک تربحو

 1 كسک اد وقئراابیرا دوم ها و تواوا باغ ند دنک E انا وضو

 هک هدنقولوا یدیا رلبا مات یتسدنآ بواوارضاح هش و یدیارولاق هدیغ |

  تشح هرسیاعت هللاسدق ی راضنالا هللادبع لیععساوبا مالسالا جش ا
 سلاح رکصددنتدواعم هنار هو یدآش یا ید ادت را سام ۱

 تافو هذئزوعط یللا زوسرد كرش یدا ردنا ناسا اکا هدلفاحو

 | هحاوخ لغواولوا هدنفو یکیدتیکو یدیا لد ترد ناسکسیرعو یدلبا |

 یدندبا ماسقم معاق بودا نتیصو مولع لیصح هدودوم نیدلا بطق
 نکال هدنخاب ید د ف لاس هللا سدق یت شح دودوم هحاوخ ¢

 | نوج یدا لوغڈم هم ولع لي ا یدنا ش نا طظوح حجو یآرقمام

 یدک نداد فس و هجاوح سرو دا یدشربا هنشابی اا رکی

 هر !هدندتسد لاعفا ویدبافوص و ا لا لا رفا



 | ید هدنهابنف د 0 ید be هاو ۹
 | ردغلوا تاداع قراوخو ,تمارکیاثماكنون ندناو یدت اب وت ادا لا

 | زوبجوا كره هلوا سسم ییسادا هلیصفت هکردلکد شلوا رداص
 | ییاعت هللا س دف یت شتا دحج واند هجاوخ ردشعا تافو هد نشد ىلا

 یدلوا,یرلم ءاقم عاق « هرکصندک تتإ تافو لادا دجاو ای ها ¥ هرس | 1

 دکیدلکد هدا ز ندنشان تیر دی كنساناو :

 هنب رزوا عروو دهز ماو ینا سا لر بک قبع قراعهو ید مولع

 هباسید كربو دهز اعادو یا بت تباغ ندنلهاو ندا دو ید
 هکر دکر ک ردررقمم اندلرترخآلوانوح هکیدردو یدارززتسوک صا رح
 هنسارض ناینموس نیکنکسدوهدتقو رب هلوازامجا ندئ فور ورغكنا

 هزاو هددماکا هکیدلوا تراش) هلن وش مدئاب هعقاو هجا وک دا ست
 یدشر اهر لوا نوچ یدلوا هجوتم ماراشد ورد حاقرب دا شع

 راک ر شم نوکرب یدلیق ارج هلبا مانصا "هدبعو أ راكرشم ها رک رابه سفت

 یدب اراو ید رب هدتشح کب 10 دنص هکی دلوا تب رقورلدلیق هلع

 لاحرد شرا و ا چ هکید رغاح هحاوخ و 5 دج فدا د کد

 یدلوب ترصن یرکشل مالسا اتر ایا هب راکبود !نارطضا رایدزوک وک ا

 كنمرکد هکدراشهر E وک اک دج ہدنق ونا مو یدل وا مزن مرار فاك

 نیس ن دنا ید رکو د راو دورد كن مرک د نیدهرود نکر ر دلا نغادلقاح

 ناه + مرسنهللا سد ناد داتا ۶# ی دابا تاک یی هصق وب رابدروص

 ییراشاظاتسا رار و كن هجاوخو ندنسس هب درصد قاوخ

 رما کا تعحارح هنناواک | نوکر یدارلیارضاح قی وص تسدناو
 مص O ا هتفراقم كن هحاوخ نئ یدتاو یدلغاداتسا ىدلىا#

 هلوا يفد 3 مراد د ماکس هکتقوره یدتابورتسوک مرک هحاوح

 نیسهروک هدرب نامه ئز بولوا عفت رح را هفاسسم یتاکمو راباعیناعس>

 مر وروک ییشچ ندناصس هکیدرید داتسا یدشم روس هجاوخ مک هلو

 ناعم ندع نن فسوب هجاوخ ۶6 راددتاتافو هدنرنواوینرود كره
 یشادن رق نو كدجا یا ن دج هحاوخ دک هرس نا هللا سدق |

 هنشاب شب شا دج هجاوخ ردشهروکت درت ندناو ردد حو ردیلغوا 8 <“
 ۱ دک کا هکددراو ی هز وب یدا شماعا لهأ كد در هشراو ۱



 3 لاد,ادجاوا 7 ردشلو تیر 2 ندنآ بواوا قفرمشع هلینبح قرشو ۱
 0 هکر دیلغوا كاناطا س هفانسرف 3 زب زعل هرس یاعد هللا سد یسح 1

 ۲ ۱ لوا نمی ناو ردندتراربما ك والواو ردندنرلف رش تسح هاشدابلوا ۳

 ۱ كنا یاش قعساوا حش یداراو یسادنرفرقرب ها اص تاغ كهاشداب ۱

 تاکشادن رو ات ,یدتسااک | نوکر یدیارب ییماعطو یدرراو هنس ها 1

 رک AT هکر دکر کح زدرسللوا لعوار ردعلالیلحو ناسا مع ۱

 هتس ول ههبشو مارح هدنماا لج مک ات نیسهدا ظفح یتنولاخ ىع

 | | کلا هلیلایدنک هصبجوم یرما قهماوبا حش هلاص هفیعضلوا هیچ |

 | اإ یدررب و یروک ییجادحام كنهرح كن ثادنرقو یدراناص تایی
 | هدخامز یفالخ كهللا مصتعم هدنشهلاز وبکیا كره هککداک ۱ ات

 | یدرلسد هد ایا نولاخ هطاص لوا یداوا دلوتم دج اوا دحاوخ

 | یدجا وبا هجاوخو یدرراو هنس هناخ كن قصعاوبا مش انتیحاو |

 1 El تگ لوش نده الغواوب هکن دنا ردو یدرروکح هدئلاع قاحالغوا

 . || هبیعکلاوحا قوج ندنآو ردم-ددیا روهظ نادناخ ولوا لوا هکرواک
 دنشار یمرکت دجاولا هحاوخ هک اتقو ردرسلوا هدهاشم هب رغ ران او

 یدتیک هنفرط خاط هندصق راکش هلبا هفانسرف ناطلس یساتا یدشربا ||
 هکیدشب ری هنسارا خاطر یدلرا ندنعاناو ندشسانا هدنسانئا راکشو

 حش و ىدا را شمر وط ۳ ساط رب .یفک قرق ندهالا لاخر

 ندننآ بواوارغتم لاح لدجاوبا یاسا دی كرلن | یاش قساوبا

 ۱ | كر هسبا راو یسهنرهو یتحالسو یتتآ یدشود هنغاا كو یدنا
 | اإ یسانا هکردقنره یدلوا هناور هلکرلن و یدیک رابعو یدلیا
 زا فآ هکنداک رج هرکصذدنوک هنر رلددلوب رابدلبا بلط نتا یعابتاو

 هسک وب ریمانا وید دروکهذعضومنالف ندغاط لوا با قماش

 ندلاعلوا رایدلیادنب و رایدتیادنب هکر دقت رهرلبدرّوتکب وراو یدردنوک
 : نوکرب یدساراو یسهناحح>رب کا اتو هکر اربدو یدالواربسم كعود

 کهدناو یدسلغاپ کح یتسویقو یدربک هیهنانحخ لوا بول وب تصرف

 یدقیج هنن رزوا ماط رایدر و ربخ هنسسانا یدلشاب هغمرق ی راد وک
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 هنا كنا ورم ند هنزور هکدرونکح شاط مظعرب ندننضغ تبافو 0 5

 قلعم هدنزویاوه شاطلوا ابو یدنوط یشاطو یدلباب هئژور لوا هروا
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 تن دعا نه 0 نوا الساک 0 ۱

 لوازب ردشعوفوط یرظن کس ا یدشا و 1

 | یددینوب دیعسوب اح نوچ ززاک یروتوا ندن زرولکیرووا ندررظد
 | یدلغاقوجیخد هللادیعوبا شو یدپوق شورخو ۾ رک ندتعاجلوا
 | هلبارطاخیافص تعاج 1۳ یدتیک تموکح ےکحو راک لوا ندناکوک و

 ۰ حس یدنیکراکنا ندهللا دبعوبا نوچ رلیدلغاط بواوا لد شوخ
 || راکنا ےظع هنصقرو عا ل ات ازونهاما یدلوا رزاو هنمالس كدیعسوبا

 ۲ فتاهر هکیدروک هدوخ وا هشک رب یدنا رولیقیخدراهمظا ءاک هاک ویدناردبا

 نکیدیا صقر نوا هل نکی روط ید ( هللاوصقراو اوموق ) هک ریداکا |
 ھن ردیناطیش هعقاووب مظعلا لعل هلال ةوقالو لوحال یدتنا بوتا وا |
 ( هللاوصراو اوموق ) هکر بد فتاهر هکندروک هدنسهعفاو ورک یدوب وا |

 راهروسدصارب ندنآرقو یدلوا لوغشم هرک ذو یددلوحال نونا وا |
 هکیدلبیدروک یک ایکلوا یی هعق [ونامهیدو واهعفد یعچواویدووا ۳

 یدلوا ره" نوچ ردندایسیراکنا هد.هس واج ردلکد یناط, باوخو ||
 ۰ ےس یدشرپا هنس وق كه اهناخ نوحی دلک هنهافناخ لدیعسوب مش نوروس

 یلکوک كهللا دعوا میش (هنلاوصقراواوموق) هکیداریدندورجادیعسوا ۱

 ہلا سدق یزاربش نمّومعیش 3 یداوا لئاز هملکلاب یراکنا بولوا شوخ |

 بويا تین هج هکیدتا سارد لەم“ |هکی دتا مالسالا جش 3 هرس یاعت | "

 رانا بال زرد ش شمهرولو ادو موم حج مدرک هدر مد هزارمش

 یدتبا ین جح مدتان ردراو تین هن یدسااکب مدرونوا بور ومال
 یدک شوخاکب راو هانا كالا ورک نود یدتاردراو مدا ردیمراو ا

 ج یللانب هارمهو دازیپ قانا نیلا قیچآ شاب نیسرونجبا هن یدتا

ibراو یرول رظاا رورسم 2و مدل شعاب اکس نیس هلج مزرود بویلیا  

 ہداب ز 9 هسسسیلاع قلا س دق یماش قحا وبا عیش ٭ لواهدنتمدخ تاک انا
 ردندناڪڪا كن رودولع میش رد هدهکع ماش دال یرفو ید ولوا

 كنشع مم هشذح خد لوا ردندناما كنارصب "ریبج مش ید لوا

 ۱ ول و مهرارسا یاعد هليا سدق ردندن اما نره دا ھار اید لوا | ٍ

 هجاوخ بوش را هنسهبصق تشح کل لوش عاش قحسا وحش ۱

 تو راو هنتمدخ كل 1 ردندنرلمدعم تنها شم اتش رج هکلاذبا دجاونا

۹6 ۶ 
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 ۲ رەدو اع و اجر یو ور ار 5 هزارمش هک ۸ هدەرا ھر

 1 تافو هدم سكنا قرد زون رد كرك = 8 یدیارردبا تمزالم اد دم 2 ك

 : ماما داتسسا یدبا هدرویاشبت ربطاوبادیعسوبا جش هک هدتقولوا دلتا
 هدیهام احد ارلزان وکرب دتعه ره هکر دنکاامدتسا د رلا ی رشف مساعل ۱ وا

 قیالخو یدا رلعروا سام س رزواو ید رلشموف راته راەدىا ساک

 هعهروص یاماو ا هللا دہعوپ ا ےس نوکرب قاقفا یدررروئواو زرواک | ٤

 : رد هنو یدتاهنلادبعوډا رلیدروص ن ر یر رابدروتوا نوحیدنا س ا 1

 عابعسا هکر وئوا ردک رک هانا سلاح دیعسوبا ˆ یدتا ماما داتسا

 رروئوا هللادبعوبا سب ی کددقتعم اکا نیدتا هللادیعوبا كسدبا

 ردراو ف وڌو هرطاوخ رشم د حور هک هلک د یدتا اما داتسا یدبا

 || راهظا لاخاف یئآ لوا هکنس زلف هثیدناو نیسرغا تکصرحرب مش
 رلید وةوا نآرق راد رقم یدیح هرم بواک دع ولأ ا 1 هيا

 هللا لب ما یزغا وکاب هللاد-,عوبایدربک هزوسنوج یدلیاامد شو
 وا هدداب زد نعد (تسدان زیدرد هک دابسد) هن زو دنک هتسهاو نش یدردلوط

 || ردلوادا معرد:دا كنه رقرب ر لازم رب هروباشب دانزید ردراو لب قوح

 هطخ المماتیزوسوب زونه ش۶ وچ ترواصتروآ فاذکو فال هدداب زرد |
 دای زید یلب یدتیا بوردنود اکی ندنآ نزول دیعسوبا حش ہک یدشماما ||
 هدزوس جش نوح یدنیک هن رزوازوس هن جد یدد نون رددا ندعم :

 هرارطاخ و یتنطلس لواو یدروک ینااح لوا هنلاد,ع واش یدلوا مرک ||
 ردذ وب ومدروطهلباد رجهدفقوم ردقوب هکیدلدا کف یدساهدهاشمقوقو

 هلجوب هکر دن بیس مدلبا تمدخ هراثآورپ ندقانالفواو مدروک یخاشم

 دیعولا جش هیلوا رهاطهنسن یه هزب و هبا روهط هدد مو تلاح

 هکبنانچون ډک درف ل هحاوحیا یدتا 2 اڪ ندنا لاطایف

 "# نینچ و تسا نينج تا هک منینچب نم * نائخو تسنانح تحفارت

 و ا ا 8 یا هار داریم ل یان لصو
 هن کس وا كنوک اب هللا دیعوباو كماما داتساو یدنا هغاشا ندربنمو

 هر هجاوخود هکندتنا هماما داتسا دیعس وبا ےس رایدروتوا هکنوح یدلک

 تقواوا یلکوک یدتا هللا دبع وب| نوسلیا شوخ زب نیلکوک هک هلب وس

EEO 
> 

0 
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 ۱ ی بمب حس نا |

 | بودیک ندسخ رسن هدنفورپ یدتبا یدیا هج زکلاحءادتبا هکعدروص
 | صو لوا حآ هکیدی لوا مدوصم لصتمو مدردوک هودهدنااب |
 ىدا هدملکوک یلوقوب كنالا-دتو هنا“ قحو مدرر هرلیربغ |

 مدروکن نوکرت , یدناراو مذافتعا هر هقناطوب و * مه دنا ىلع نورتول و#

 هر سکو ا ر و یدابا كاله غ رب ندمرآهود عنب ویدلکنالسرار ندناباس

 | ندنعا ونا اا روئاح یکنرب ردقن هدهشاب لوا یدتازاوآنوقیح

 | یهود لوا بولکنالسرا لواو رایدلواعج بولک بودیشیا نزاوآكتا |ا
 | هلج رلیجرب یدفیچمرب كسکوب لواو رک و یدعندنا ج هو یداهراپ

 | لواو رايد هڪ: وطندنا بوشوا یلاثما كرانوب و کادو لاتحو دروق |

 | دتقو یداک هرکصندنا رایدتک بوئودرلناات یدیارروط مساهل وش |
 | یدودورک نالسرا یدلوا رهاظ یکلدزب ندقازبا هیمهراپ رندنا هکیدلیا

 | یدنک بوئودو یدیب هدا رمبولک یجدوکلد لواو یدقیج هی هتنپ لواو
 | یکیدنکم دردمارظنندقارب ان وید راب رب ن دنا بونا هغاشاورکن السا |
 ۱ كنب رلنرا ند ردیشیارلکس كلباراثبا همقلدج اب یدتبا هاب زحصخ تقو |

 ِ یولا ندم رللغ عیج مدروک ندنا یتاهر و ننوج رولواناح یراثن

 | < هرسسیلاعتهللا سدقیدنک دا یدیاون یسا دنا كم هب وت م: ومدکج |

 هن رزوا قانالس ییرکب هکر ارد ردندنررصاعم كنحاص نوعا فذک |

 نیس مر وتوا نون هک رلبدروصندنآیدمروتو هدر یرمغند دهنتیدروط ۱

 || نسطاولا ۶# مروتواهدنسهدهاشم كفح هکر دقو هجردلو ااکب زونهیدتنا

 دعس وبا میش رد شم یلعیدآ ۴ زرعلا هرس یلاعت هل سدد ثم ۱ 9

 مدراو هتمدج لاشه نسطاوا هکمداناوج هدداناتسا ن ردارخ اوا

 : كرلاو یدا شعا تبع هلالشو یدبارس مظعرب یسا لصف لواو |

 || یدتنااکبیدنارروئوا شد وردر هدغا مب ویدشلواعفاورالادجهدنسانروا |
 ےشلا اهباا مدتنا ن هيل و-سزوس ندیلش هزات روص ندنسطاوبا رب

 | سو هيلع یلاعتهللا لص ندلوسر لوا نوح یدتا هب وسزوسرپ ندیلبشهزب |
 | یلاعت هللا لصهللا لوس ر یدتا هب وسیخد ندنسکدامدتانب كدعد هل وس |

 هروس مجه یربغ ندةهكأا ةروس ها ر ۲۱ هکر دشعد مسو هیلع |
 || ندنسا وا ج هکردیا دیعسوبا میش هنو یدناردنا تافک یدیسهعلا

 نم رو نریم هل كنيلش هددا دل ۶ ردو هکم دنا و



 0 ۱7 POT ی ی ها 7 ام

 ۵ ۲ ا ۳9۹ .

 نان ۳ ¢ TT اھا رکو ردعبات کا a دک 1

 ملا عردنسخ اوبا یک ¥ هح ور لاعت هللا هرم سدق یالجا لع ییا نا

 قوچندخاشمو رذیدی م كنيلتخ نسح نلضفلاوباحش ىدا فراعو

 ردشملا عج قلامحو یفناطل قوح او ردن دنس هرینعم بتک كنفوب 1

 دنع یلاع هللا یطر ندیناکرک مساقلاوبا خیاشلا میش هکر دشعد لواو |
 وردات هک ردن یان دار هنسن نالوا رک هشد ورد هکمد ر وص

 كلذ ورد شل

 واکر کو زالوا كسکا ندحواوردکر ک هنس چوا یدتاهلواراوا زمس هتعسا |ا

 هلبا كسلا و كليوس یرغوطیندرب و هللا كليد هراب ورغوط هکردلوا |[
 هل راشد ورد ولب ر هلا قعروا هنن زول ر یرعوط نیغابا ید ر و

 : کیلک لدتا لر ا نوح رلددنآ رم طاح هدنآ توو یکیدید یزوس وب

4 ۰ 7 4  

 ۱ اک, توئنوح یدلب وسزوسرپ سارح م هيل ورود ر رک راک هدناب وب :

 ۱ E هز راەكىدەلرەف هکردلوا كم دد یرعوط یهراپ مدتا یدک |8

 هلآ e هک رذلوا زوسیرغوطو رد رغوط آیا ی تا کا

 َ هدنآ دژ دح و هلهحو لک د بوش دنا وزرا و دا مم نعد لک در تئم نیس هہاک د

 لکد هلا لعع نیس هدنا مش هل ینآک دنزو لک د هلال ره نیس هدا یقرصت 1

 ۱ هز یکعااو نیسهدیا ےھد هروک 6 ك رولد رد کار د هع ى

 | یمالک وب بو لکد هللاو ها نیسهروا هلی دجو هکردلوا قهروا ورغوط |ا
 : ( لاعت هللا هربج یلیعیاصا) یدتارلیدتا لون هدنوک وا كنولوا لوا كەل

 1 هس و نوسلوا نیم کا لاعدو هل اب ا ق یدلب وس تسار جد

 اه هدنرزوا یرف 4 دل دیعس وبا حس هد دم ره هدو ور EE لوا 1

 نالئروا هد . رزوا یر ك ںواک هکمدروک نيج و ا رز مدررونوا ۳

 ندنح کوک یه مد الف وب ىلا كننروا توعلاق س د یدر ا a ا كنتروا

 مدلاقهدبعک" ید نوک یی “> واو مدروک هلی واهن نوک ےک مدلو را ر

 | نیجرک و ک لوا یدتنا مدروصیم دعقاو لوا ندناومدروک .دباوخ ینآ هکر ات
 ھم هریعم خب ندنزو تیحاصمنتمدانمنوکر ههک ردم هلماعم نراعص مب 1

 | تدم هو ىدا یر داب قع یزرابم كآدابع ینامز لو ارد |یحاص بولا |

 | ندلانوکرمدروکب باخ قوج هدنراکز وركناو یدباشلوا شادل وب هغ
EERSTE LELE ERA A اب کلم SEY AI AN مچ ٩۵ کرم است دما 3 SM IN e a 
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 رفا واک رد هلع اصروتاب ا و Ky ال ۱ 2

 لصفلاودا ۳ ریل وا ادیانو یدرم | ا دے دغ وو

 لضفلا وبا حش رلذوب د هرس یلاعت هللا سدق ییتطا نسح ن دج
 هدنش اب دبمع رد و ر هکر دشاباتافوهد دنا تب ردد رضكنئسخ رس نیس

 رداک ام ادق | هدّتعن د رط ےب ردبا روکا فثک بحاصهدرپ تب رق هعّشمد

 یرستحاص مص و ید یدد سالن سصحو یددا لاعهدناباورو ر ست ۸ :

 شو ىدا ندننارفا كلا ۹ نس طاوداو كنيد ورق ورعولا یدنآ ۱ 1 ۱ ۱ ۱

 یدشعارسرولب .یندا هدنحا قلخ نوحاق هر هشوک هلبمکح تلرع لب

 قامارک و تامآكناو یدروسرع كد وک یدرواواهدغاکا لحر کحاو
 هلا لها موسر و ییا رغ وط نم وسرو نسال هد وص تم اما ردقوح

 مدتشاندنامدمرو درک كل رمیهمندنازک رهن و یدنا هن رزوا تدش

 ماوس هنوز ہند نعد( موص هيداناو موباین دلا ( یدتا

 نوح هنر E مدرکو دوص ها ا ن هدتفور و ردموص

 تو دنا نیدیمآ تعارک زهدازآ نوه سد رد هلند رب دمت راسا 62 1 ۱

 یر كمکحره مداس ی هظحالم لغوا یا یدال هدا قللوق هر

 هروانحات تمارک هر هم: ناوعرپ هک هیلید لاعدو ہرا ھی نوح ردراو

 هنتعارک كلا رم نسب وبات رانا لوفشم هتمدخ كنتسودرپ ودر وه وناکا لوا

 یدناشمغد رومغت ی دانا د صعد دعممد ا دنا تس یخدهدتفر هوا تەش 3 ِ

 یدیایروقبوق ییلعت لذحش مدلبا رظذ لدردیک هلتجز ندعطاب زو

 یماب بوروتک ق4 ندنلوبلک وت نیلب یدتا مش مدپ وس هش
 ندسعطاب یک دو 2 یدیلاع دنوادخور ندیل هیلاص ندنلود تش>و

 نلینخ دج ۸ ردبا تیاکح یحاص نوعنا فثک هن و رد_ثلتاص |ا

 مپ ےب یدبا رفقا عاقحا E یرلیلو كن ییاعتقح هدتفور هکیدتبا ۲

 هود یک رب یر ره هکم و دک ںولا هل تب یرصح

 یتیلع رواکم دروک ناوج ربات یدعا تاللا رانا یرصح رواک بوش

 شع وک یادناو قیجایشاب شلاق ندلع یعاباو شعص یساصعو شارف

 فاو یدراو هنگ وا كنا بوی اره ندنرب یرمهح وا رازنو فیض
 . Eهدروص ند دود مدل اق نم 5 یدروک هر هج رد اع  Aلوا ۱

FERE هکندنا یا د ۳ e ےک ناوج 
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 ۲ 1 e 7 شن هک لا هرج n اب ۳ و |
 1 ساعلاوبا جیم و مدر, کر, ره را ۱ ندا یدعتاغ رد ۴# ىدا | 0

 ٤ عورف نوسلوا لوصا ءدمولعنونق رددهش ندجلا یدآهگهرسسدق یناعش
 یا وا كف وصال اھا او یدشمتر | هک اشمقوحویدب :اهاما ناوشل و ۱ ۴

!یحاص روکا ق شک
ک كناو یدباراو محسلا طع هلک: ےب ردد 

 1 قداصا

 دیک نددتصرب مچھر کر ه 9 ید مداتساهدم واع ضعب و یدنآ راو یتیعفش 3

 ندایععو اند لص یدالواردا میظعد هعرش هدا زندنا هکمدمروک

 هکمرتسدقلق و رب نهد( هلد و عالام دع یهتشا ) هک در دویدن ا هنن رزوا ترفن

 یسواکرک لاحرب كمدآر ۵ھ دکیدربد هد" راب و هیلوا تدوع زر 11 ره ندنا

 هکر دون لواو ردلکد رسم قي ,ةصکر دراو مواکر ک لاحت ید ےب و رواوا

 : هکا ر ز .A لوا ضراع دوحواک | ر کره هک هتلدا هم دع رب یب یاس د وا دح :

 SY تا ردراو ندنامآر کو تناماقم هک هنسا ره :

 1 قلواقو کا هدرادید هسا نکا مارآ ,دیاعح هلو شاواقشاع هناعح

 : ردل اع قلوا یراط م دعاو ا هک رددوجومرب یاعدقح نوجو ردکر کد

 هیلوا یراط دوحواک ار ۹ ره لوا مودعم ر هکر دناناب زەن دکلمه “|

 مدراو هنک وا تسابع) اوا نوکر هکر دنا یحاص نوعا ASG در : و 1

 (*یسلیع ردعبال اک ولع | دمعالثم هاتر ( یدروقوا یو دنهدروک

 | مدا رتسبا كغك نداد هکمدناصیدنارروا هرعنویدیارلغا لصتمو |
 !ندارو ورد دمشر ا هماقمو مدرومک ردلب ر نوایدتار دلاح هز ورجشااهبا |

 هدنهاقناخ هدروباشبن ریطاوبا دیعسوبا حیث نوڪر کد رداق هکمک ||
 كش یدیا ندنراولوا كنب رادیس روباشین هکلجا دیسو یدیاشمروتوا
 حش یدربک ورا ینا سابعل وب احح شیدا شمر وتو اه دنن اب بولک هنترا ر

 || هدنلکوک و یداواروض#:ندل |لجادیسیدرویگ هن رزوا تالحادیسینآ

 ندلجا دیس لالا مش هیلبا مارا یش هکیدلهبتروص تموصخو یکح
 هللا لص هللا لوسر هسرلدا تح مکر ه هرس هکندتا بودا هج وت اکی

 ندالاعتیادخ هسرادا تبع 1 رههرلتوب ورلدایروئوا ندلسو هیلعییاعن

 ات
۳ ِ 



 ۱ یدتا 11 ا لهس یدت ۹ ۱ ی it و رود

 | لوا ندو هک سا رهیمب ( هناوهل یدصل دعف هناوا لبق شارا

 هس نوک و رولوا رشابم هتعحو تلذم كن دیک هس ا دصق هردص ۳

 ندن ارق *هلج هکی تا مهاب یعب هی یدتیا هدنساننا سرد یولعص |!

 ad ردا هم السلاو هولصلا هیلع یوم یاس قح هکر واک دریک وب اکب

 مالسالا حش مدلهدنروا نوا مد دیک نس ن نعد ( یسع تتنساو)

 : هللا سد یرشق مساعلا وبا جش E دن زوسوب كنا یدتا

 1 رستو هلاسر ردي مشعلا نزاوهن رک لادبع دا ۳۹ یه رتس لایت

 وردیبحاصتاراشالا فئاطلو
 قوحهدندره یرعغكنوب

 1 فیطاو یقباطا

 ردداتسا كندماراف ییعوباو رو دد مه كداود لیعوبا ردراو نباص 1

 | ردیایحاصبوسکا فثک یدشعا تانو هدنشب شغلا زوینرد كنرسه |

 | ندناوبمدروغار ورک یدبارولوا رهوک مدربدلاق هکیشاطرهیدلواتجاح ال "

 نوا فدک هئیو یدبالکد رهوک یدیاشاط یدوصتمكتا هکبدیا
 نابذههلوا ماس ربلا لثک ینّوصلالثم) یدید هکمدتشیا ندناردا یحاص

 سک وک ردتغل هاو هاب نت ماسرب ( ۱۳۸ رس اننوکسهرخآو

 هنسهدرب كېلق توش ناج نالواهدنسارروارکح هانا هدعم هکر ارد هنض مع

 كنفوص یا زرد یدلو اماسرمس رواوا بیس هتغلبار > كغامدوروشد ربا 9

 ردکلیوس نایذه نولوا ترططمیلوا هکر دیلثمقلع ماسرسرب لوشیم

 یرشف هن و رولوا سید .هسا لصاح ن Sg“ 0 یرخ او

 عولط دنع رایغالاءانف سالار و هظدنع ےس لا ط ا ردشعد

 هب رقدحودنع رایغالا ةن وردعف قلاقطار ۹ الت راون الا

 كنبحاومسا ردقلوا طقاس یناکما مسر ردن دیحوت ی ہد ( هرک ذلحراشا

 هدتنا یساغاوپ كرابج تب رق ردقلفیوا یرابغا تور کا ی
 زدقلوا لععصم قئالخ هدتفو کدتاعولطقحراوبا رد اغا

 ردندرلتس یتردوقوا نوا یف کا هدنفوز یکیدتیآ روهظ قذاقح ِ

 لئالاةضورنیوهلارغلو # مکهجوب ولخا ننک اتفو هللایس*( تدب #۴ "
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 اص هدنااوجا رد پال ند هنس یا دیوان می رات بدا عدس المو ی د

  یداباتافو هدنسبا نوازوینرد كتر یل نیر ادبعوباهکرد هل وش ||
 دعوا مش ¥ هزس یادت هللا سدق یلسلایسوع ند ن نپسح و ۳

 با نقل یعوباوهلبالزانم هنيا دبع رین داش راسک ردیسانا كنیلس نجراا |
 .مولعو یدباه رزوا هدهاح مادویدا شمروک ین لشوردشغا توك :

 يکلمردهنرهیدلوا دلوت نج رادع وبا نوح یدا لعاک هدن الماعم 1

 هنا یھ نوک |یدلوا کكلغوا راد دتا اک !یدلبا هو دصںوتاص هساا راو

 كل را ابص عد ( نیطاصلا لوس وهو ( هوا لاص رکا یدتالدموق لا

 یولعص)|لمسوبا ل یدلبا تافو هرکصن در زویجوا كترسهمرولوا |
 مولع ردرتفلا یولءهصلاناولس نی دع یدآ هک هرس یلاعت هللا سدق |:

 هدالبد نمد و تسود یدنا یدیحو كنامزو اما كاتقو هدتعد رش

 هلا نق یلعوناو هلا شەت رو هللا ییشیدیاراو قاسفتا هنمدقت كنا |

 || یروباسیللارافصلا سصن وباو هللا جش وق نسل اوباوید اشا تب |:

 دبع وا حش ید تقولآ بيطو عاعلا نسح ىدا شالوا شسادلو هللا |

 لهایدتارلبدرو ه ندعاعس هر یولعصلمس وا هک ردشعد یلنجرا |

 لواو ردهورکم هثلها روعثو قسفو ردحابعهلت لهاو رد هقباقح

 لقفو مدمروا موکود ههئس رو مدفوص هج ىلا زکر هدکر دشعد
 نک نوکبنا ینا زما یدعت دق) هک ردشعد هنب و مدالوا كلام هدیلکو |

 + یدلبقوزرآینلفلوا یکن کچتجزهک ہیک لوش یدلیازواجت نعد ( ینعت |

 نوک: نان نم نج دق) ردک, و هکیدعدهلی ولن وا ردنوتفم هلی هقفاوتم ۱

 یدلیقوزرآقلوایک نکج تفشمهسوک لوشیداوا مر یی * عت نک
 ردشمید یکے کیدد ن هسوک شو ردکی ندناوا یدتا مالسالا ج

 قلوب ىح نعل # رولو: بلاط دن یا امار ازال وب هللطیآ * هک ردوب یگیدید

 هدهاحمو تجز یناسحاو لطف لوا نکلرولوا هلیناس> او لطفك ةح هنن

 تحجز ی ےکرھ نوا هلص لوا ندیآ هدهاشره مک هچرکا عرب ولا

 یولعص لمس وبا یدراشب ادوس هدوهب یدشا ییانعوب هدهاسو
 یدتباتافو هدنزوفط شعلا زویجوا كره هد هدعءلایذ هدروباسدن



 5 نسحاو نماز بو اعداز لپ تیز n و ۳
 نضارمالاوه اش یاس سا اوت امامالا حشا | هلاقام قد ارسفن ین لیق

 مدنا اهکیدرد کدال دیک نب ورگ وڊ ام دج مدنشاا ەد ) ضازءالا نع ۱ 1

 ۱ و ر دعا یراک د د قوصتیدرب د هکندیدآ د ذب دڅ نیدینح مساعلاودا

 ناد هدنرسفت قاخوردهداب ز ندنسهدق وص هساوا هدا زندنس,دهلخ 1

 ندضامعا ردت قلخردیگید,د كنیکو لعص لهس وب می سجا كمال

 | :دش اب یج رب شل از و هرم س دق یحاص هیکم تاحوتف ناتکر دک ا ضارعا
 یهدنسانروا تو: هليون دص

 يک هک رداد كماعم
 ناسعط ر رويا

 مدن اهدر قسه رغمرادنب تقولوا مدتا لوخد هماعم ب هدننآ مرگهدنسلدب

 یدنسوکز ودتشح و میظعندتهجمدارفناو مار لابیدلوا بلاغ اکب ترم

 لوا نس یدشلو الصاح ۰ حر ردنیدا | كماقم لو ا هکم دلت وب

 هرکص ندنزامن یدنکیاو او مدنیاتکحر "ندلزس ی دلوا وا هلتشحوو ترج
 مدنوو یداراو تسااوممامت هدشسان روا كانا هلع هک دنس هنا ت

 یسهیاس تك صعشرب ةکمدروک ه کان میشاب وس هلکنآ ندنشح ووتر لوو

 نرم رم کن اکب ندنا هک هوا صرب دباش مدارصع ندمربیداوارهاظ

 ج دک مدلبا لمأت نوج یدلبا هقناعم هل بولک هلوا لصاح

 شلوا لس ر ینا دسجرب سور كنا هکر دیلس نجرلادبعوبا

 هکمدتا کا لس ردنوک اکب 3 ۲ ندنکیدک سسا ی یاعد و هزاص»قح .و یدنا

 وب وردرا دالا ض,ق یجوریبهدمآبعم وب یدتبا مری روک هدماقموب ی

 هدماقم لوا سب مهدماهوب هثیمهو ردمشم هیابقع ندایند هدماقم

 س ( شحوتسم بیوفلا) یدتیا مدلبا رکذ یقسلاوم مدعو یعشحو
 هللادجاف ماقلا اذهین لوصحلاب ذيهلالا ةيانعلا كل تعسنادعب ) یدتیا
 4 رک ضد دک دتا تفس هیهلا تراثع هر: لوصح> هدمافعوب اکسیعب ) یخااب

 راشم هدماعم وا هل ارض> هکلوا یطار اک او ےشادرد یا ها دج ههالا

 ینآ هکعرلبردیمرا ویدآ ممیهكماقموب نجرلادبع ابا مدیا اکا كدلوا
 ماقم همافحوب یعب (هب قق هب رقلا ماقم یمساذه) یدتاع وقواهلبادآ لوا ا

 دبفوص هک ردشع د ناجرادبعوب عرش لوا ق ةه 2 هلکنا سب رارید تب رق



 رک قارقوب 200 7 دات هلو ك لح ا هدي

 رراز ۱ ا هاضملا مع دن و 2 ۴ رهاط یزد مه ب یدا رک :

 نضع ندرلنا رک هلو i زسرھر هک e كتعاج لوش ۱

 | ناباسهنن رزوا یاب 2 الا تالتسمو یدتا طفح هذنهان یدنک قلب ولغم |

 يک لوا ندراب ولفم هلجو رلیدل | نیشاب یدلک هلقع مک رهو یدلوا ۱

 || هلیاناب راک میظعرپ هکیدلبا تیاکح ندرلنآ باصق نیسح هک رایدیا ناکرت
 || زس وب رب و رایدقیچ ندنحاكناب راک لواناکرتیکیاهاک ان دیار دیک هود
 ندلوپ دوهمعموب ررولیب لوی ر, ناکرتیکباوپ رکم مدتناهعدنکر لیدیروب هرب
 هللا نواساوبمدتنک بوب وف یا راک و مدشود هن درا كرنا سد ردکر برق

 هاک ان مدنرکح لود جد ۳3 نوح یدرپآ م احا دکک دکا مدتیک

 نکلو مدلیق ووان یلولان یداواوک ارق ماع نورک هنا یا

 | ندنولوپ یا هنب یدلوا لیلا فصن نوچ یدیغوب مراح یربغ نیک |
 || یداوا حابص نوچ مدنک بولوب یب رزبا دراوج یکیا لوا یدقیچ |

 بوصار مدق هغاط لوا راو هناد رم ناکرت ینالوا یداوا رهاظ خاطرب
 هروط هاکو هشود هاک بوشکحناح ید رایدغا هنن رزوا هدتعاسرپ

 میظعرب یدغوط شذوک مدقیچ هن رزوا كغاطلوا رخآ مدنیک هک درا
 میظعرب هدننایم كرار اح لوا شاروق زرداج هبا هن یب مدروک كلرکشل

 یگادا عاص ردکناطا- س رلد دی ات دوو مدروک ردا

 E Ek ناطاس هکبدشرب و رب هعالوق ا

 عاصو یدلاق هدوکنزوا عانا لوص یدلوا لئاز لعع مب زرد هراکدش

 اضةلا نبع هلكورك ناطلس هکعهدنراظتنا كنا زونه رروط هلب وش ابا

 | یلاعت هلا سدق یدیاوبعییعربمایربو قوعهدخیرناکرت کیا لوا ردا
 ۱ ٭ هرس یلاعتهللا سدق یروباشتلا یلسلا نج رلادبع مس ل ارس

 اشم تاقبطو قداقح مست ردیلسلا یسوم نبد نب نیسح نب دم یدآ

 و چ ردراو ییافنصم قوح ید یربغ ند رلنود و زدییحاص |

 كل سش یدانآ ET E دیک ندنلا لنا | ییدق رخ و ردد ر كنیدانآ

 | كنا هرکصتدک دتا تافو لصفلاوبارس رتخا وبا دیعسوباحسو رک ی

 | هکردشعد رطتاوبادیعسوباعیشردشی هقرخ ندنلاكئاو ردم ر | هننبحص

 ریاکسیدت اکبلدروک ین هک هرک لوا قدراو هنناب كنیم نچ را دبعوب اش

 ( هرک دن )



 ۱ اتا یدرویب میش یدک شیورد |
 تنهشیدرا نکم كَم زوئ رهشندرب لوا کال دارا اا یا ۱ هره-ش نوچ رابدلوا هزاور هب هصنهرخ كن رلبفوص عیججو رایدلوا |

 كفوشعم شب وردلوانوج راددروطخد رلیفوص هلجو یدروطیتآ |

 یروپیدتا بویلیامسن قوشعم یدلب وس نب رخ كنهشو یدراو هنکو ا
 ندارالوا نامه یداب وس یزوسوب قوشعمنوج نوسلک هک بوس |!
 بواکوشراف هش شب وردلوا هوډ رایدلواهناور هلجو یدتروب نت |
 || كفونعم یرغوط ندلوب نامه سد حش یدلیوس ییزوس كفونعمو |

 | یدتناویدصایهش رغب نودنالابقتسا یھ د قوشعع یدراو هنکوا

 | هسارواهدکهاکر د كنس نوک جافر رولب رواهدنوب هکتب وئوبشا هکلوا عراق
 قوشعم دڅ هنردشمزا هدنضعب كنلئاسر یادمه :اضقلانیع ردکرک 8

 هالا یضر ندیلارغدج !ماماو دم هحاوخ و هب وج د هجاوخ یدیارطتفزام

 یکشاک هک هلوا انتوب هرلق دص *هلج هدننوک تمايق هکمدتشلا ,هنعیلاعت

 یدیلواشوق هن رزوا كنا یمدق قوشعم دج نوک ب هکفدیلوا كاخزب

 دیعوباخشیدلک هنعماج سوط نوکر هکیدیا هتسبابق كرت دع لولوب

 هتساف دڅو ثا سد یدنا شعا سلاح هدنا هرس یلاعت هللا سدق منا وبا

 نوچ یدلغاب یتلیدو یدلیا شوماخ یدیعسوبا محو یدروا دب رب
 یاورسصع ناطاسیا یدتا دیعسوبا میس یدک تعاسر هن رزوا كنود
 كداعا نیز ویپناع-آ تفه هکحزوح یادش تاک اش دوحو رورس

 ۱ صد دم هاصلا نبی و 4 هرس هللا سدق وع لع ریما ۳

 ۲ زانلوا ناسکب تبیغو روح هک هدننا كصوصخ لوش هدنابوتکم
 هل وب رادانیساضاقت نادبالابرق هنن لکوک ن کیاراو بولقلا برق هکلب

 ئیدی صز رار د یدانآرهش ر یدیا ر واوا وع يٰلعريما هکر دشمزاب

 هرازابدب هوبیدردنوک هغالا دنسارپ هرازاپ ید صلوا نوکر یدباراو

 بلط كغ ںوتاص یتزودنک یداملوب هتد رضاح هدشناب و یدراو |

 كنهعقاووب نوک جاقرب یدردنوک هه بواا نوناص ی هتسف یکیدتا |8
 هراک تع یدنا شلا نوناص یدیرموب هک ه سوک لوا یدک هن رزوا ||

 نوچ یدلک هنکوا كنهشدب رع یدرب و روتسد هدیملوایدلوا فقاو
 لاعرغاج مزب رالب كسب ههوب درغاوجیا یدک ایلعرمما یدرکو را
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 تور یهاشداب کیا هک هسلا راد كمروک مکرهیدتببولوا هحوتم

 یدنشیایزوسوب نوچشیورد لوانوسروک هکتناهدنرزواتخترب هدرب رب
 یدروتک نداتروا ناچ تعاسنامهییاءتقح یدلمارظن هب واوا کا لوا
 هدهاشمنیفلولوا كرلنا بولوا فذک هناکوک كناقدص كنمالک كنعشات

 لنيلاعت قحنوک و ؛هدنزود را. هکیدندنلکوک تشد وردلوا هس وىدلىا

 لوا ورک دیس هس ولا ج” ردیمراو 3 قرولوا نادا دی یکاوپ

 هالا | نوکر ه هک ت الم لوا زولوا کالم رے 6 یدتسا بود ةا ها ورد

 دجال ف رفطم هحاوح ¥ .A مک واک كب س٤ جا یک ناتو یک اولا

 هدتسانر شلاباک | یلاعت یادخ رددجاوبا یتدنک ٭ هرسسدقنادج نا

 هرس سدقربطناوبا دیعسوبا عرش یدیاراویترابع ی اموقاب بوب داق و"
 ی رفظم هحاو خریدا لاخدا ند ولكل هد هه اکر دولیزب هک رور مروا

 هل اه ده اتم لوا درا هب هدهاشم هل هدهاحرب ندنلول .ق ادنوادح, 1

 ِ لوایدتنا هکمدتشاندنان ردنا ی رحاص نوع ا فثک یدرا هر هدهاک

e۱ راددلوت دلکعا عطق رانا و ۸ ار راهرداب یرالوف تاو  

 ندر لوا یزوسود ِ تاوەر ناحماو مدلوپ هدردص هدنرزوا س 7 اب 5

 ندا ىدا ا ۳ ا ۱ لجون رل ۳ ال هدر = یاوعد

 رع هم هحاوح نور ه ءلها ایا هک 2 زاوا اوعد كلی وس

 ۱ یس ر, ندنرل دد ره دیش ودا ج مب اب رداوا یسهنادرب كيوراط

 واحس و یدیک قباق یعاا بوعلاق لاخلا یف بولوادتت یدیا مطاح هدنا

 یدلنالقت یعالک یکیدتشلا لوا ندرفظم هداوخ نواک دنکوا كلدیعس

 هنس میهزپنیسنس جد هنادرب لوا یدهرفظ» هجاوخ یروب یدتبا مه
 یالعع رد د2 یدآ ۷ هر مس اعد هدا سدق یسوط یقوُحعم ۶# زاک

 هدسوط رهش یدا 0 تحاص هدنل 6 و یدا ولوا ف یدبآ ندا

 ند ههم رطاوبادیءسویا حد هکتفو لوا ردهدنا ید یزنق یدرولوا

 هن رب ندرلهب رق نالوا هدنسحاوا سوط یدا نر اک هروداشان

د دف وشم رح هحاو> توراو هسوطر پس یدتسا درد 1 وردرب یدرپا
 لء
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 سلاش تعرخا ناار 0

 ۱ رک دعوط#ندناسارخ شوک ب راد د( جرت ( یاسارخ نم هسکسلا مل ۱ ۱ ۹

 ۴# یاس ا9ح كل : حالطم هس هنس ال وو یراکنا مدىد#* یا لاج قوا )۳ ۳

 نسرامب عاب قاور هک هریسر (هجرت)دنرب واز !راکزور و همهار

 | یلعوبا را وبا حس تنفس * نیسراب د یاق افصو ج هقارعو ماش

 | قو یدشاداتسا یرولوا ماودلایلع تیدحوت ذکندروص ا

 ماو دلاییع تدحویداتسا ید هثب . هرکصن دتعاس ر بودا حاشا

 حس رولوا ردات ید هسرواوا رکا یدتنا ییرولوا ماودلا ییع سس دح ول

 مک عج عش نرضح ردنزرداتلوا دوب یدتا بوروا هنیلا نیل
 هدنفر 9 زونرد كتر ےھ هدندرد كنا نانعش هدف یزام وسلا هد

 زواو ایاتردولیب نام هک ردشلوای كب گرگ تد مور دشقنکن داند ۱

 هل امز ردیلع یدآ 4 هرس ل لاعت هللا 9 یاکرک مس املاح وب

 ےش هک هد دطساو جوا یراتیس یدا لیدبیب هدنراکزورو یدارطن یب |
 هضاضتلا دّیسرد راب دوریلعوبحشو باک یلعوا حشو یب رغم ناغعوبا |

 هک هلن وشیدناراو 4 یوق ك اھل اوبا نعل كناو روسی ربا هدشح ۷ 3

 هدکعافشک نیسهعقاولرادب راندا هحوتم هنهاک رد كلا قدالخ لج /

 دعقاور اکبهدتفورپ هکر لا تیاکح یحاص بوعت | ڈک ی دیا تیآر ءزاکشآ

 یئاومدراوهب یناک رک م ساقلاوبا میش یدلک لکشماکب یلح كنا هکیدلوا
 ییدعفاولوا مب وم دلو راهنت ا و ر هدنوک وا یسوم3 ییا ارس

 مدتا مدلا عاوج ندهروص کا یمدعقاو نب یدنا رل بوس هروتسر اهنیعب

 تعاس نیمه ییوتسود لعوایا تر ی لا اهدا

 دیس وبا حش نوکر یدلیا لاوس ینوپ ندش بوروتک هقطن یلاعت قح
 هدر رب هدنرزوا تا هدشوط اه رس هوا سد ساقلا وبا حشو

 لب وردرب یدبا شهروط هدنوشراق رلشد ورد كولب رب ویدا شبا |

 هش ورد اب RE 3 و = هکیدک ن ندنر طاخ |

 , REجهنم احاور ال تاقف ۱

 را وو دهد و ی یعا ر)قواییعاروب اک از او ی رع مکر ھو

 1 3 دىژب ۱2 کو او رحرد#دنرب وئزار 5 داب دا هک *دنرب ولزا

۳ :1 
 ۱ ۳ نیسراکنو سن ءو هبا طخ و نيج نسر اک دادهرآ رللک :a هد / 1

صز دتعاسرپ توکآ نیساب هی خم قول یدتا ا
 BER یدتا هرک
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 KK ی ا 5 7

 روا وات هدم ا نل مدل ی د روس ك | هک د ہک ھا

 یورو مالی بوراو هنا كت آ فواکندلوا ش شوت سوپ عد ضرب
 ىلا 60 هک ا دود NS می ۳ نوزادی ناو الا یدتأ

ENR AEE ۹ 

  ۳ 4“ك

 نوح یدتاربب مدرو ار 17 هدوشآ هلو ھا اوشا مدناوط

 رلواهدوننآ قلخ مهو كدبالوا هد مپ ۷ ۳ ساک > لا ندئ دیک

 زالواز a ردشءروب ربلوا هکر دیف اک: را زر وڈیول دتائدیا ر
 اردک نیک هکر دلوا ییصا لزوسود هک ریو وب چ دن و |

 ۲۱ نیعذفرط یسفن ىلا یلکتال ملل ) ردثهروب ی لات هلا لص لو سرا 1

 ۳ وة نمزر اردنا تاد هموقهمودنک هظدر بها نعد (تالدن هلفا الو

 تل یو ها

 اس وک یزپلدروک یر ف ارمصر كدباهادو رز دک ردڈنهروب حس

 .مالساکبازورب و وص شات اکیذک وق ی هد وک مه هدلامعیججحش یا کیدا
 EA نو زا هلتتروق ندنرلب انک تعاسرب هکر رد قلخ عیجو هرو

Nبذارم ور لوا عا دنا كنا هدنز کرد زدعتهر رود, هدهاعم هر تعاسو  

 هکر دشمروی ځش هنن و ۳ بوئاث هل الو هکیدود شنآ رب دنا |(
 7 آوا هک دک د هه  ردزاوا یاد ی 9

 ۱ و وایدا كنادخ نیسهلس هديا دانا دان ۳71 ردشا داب

 و یک رک ا راط یزوسودنس اف رک ف هر هل ۳ هاظ ك ات

 یشک ر لوا نینکر کكيديا اوشبب
 1 لسسا هدنقر 2 گلد لود هکک كسا تلط هدنف یت احا ا یاه یدشانزءرس

 ۱ 8 بل دنق ییادخ ید هز هراز

 1 رولوب زسیا ےکر هو یدلود یدتسا مکر ه (دحو ا نم ) نیشرولوب

 و اک هکن دنا توراو ۹ ي ری رب ناوجزت هک ردشمرود هن و

 یدعیابور دلا نیشاب ش یدتناز و بلا عادلا نیشاب تعاشر رن

 را ورا ۳ اک هار لس ید نیسردنا راطعا ییهلاوج ناوح یا /

 ]| ردهدنناس كنيلاعتوح هک ذنسرهو زکد هکباوس ردیرمغ كلالالج لح |[

 ندهاطوب(ر کذب رک دب وا فضوب فصو؛نا ن هل اهلا نا )زا 2 چ راع

 هدادغب کنند مدلوا هدننأب دم وبا جش تدمرب هکر دشد یر ۱

 دن E ی نیسهراوهدادغب هکنوچ یدتنااکبمدیک 1

 هز ره م دتا نیسر د مدروک یبلافصرب و زود رب ردکرک ڭىددەن هاو

 (تایا) وقو ير واک رول یبرع هک لو کد خرد هسرروی |

  ۳ ۷اا ۴ 7 0 5 1 ِ ۲ ۱

  0ا ۲ تو ۱ ا ۱ ۷
  1 ta 9 O A “4اب 2 ۳ جن ۱ ۳ ۱ ی "0# ا

7 a E A ei i r ERIE ۳0 O 
  9 û: Eو ر  2 ۲ ۷ 3۳ Eع  Arn 5 ۲. ۸, ۳۸۵۰۵ Ipرا ۲
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 هدعار د رب و ۽ رولوا كد راب درن سوکر دیا قلعت هدانژ هن ثینابس ۱ تقیقح |

/ 8 
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 نوح هکردلوا یراق د شراب ووم لدنراوةروڈ لادار :A لا گو

 دالفزولافلعی و لطعمراددشک هس ردا ناربظ ح وز کردا هدها

 ردراز تراشا هنارمط دنوهال ما تس همت مولعو واوا شضع) كو ۷

 لوا ندنسانعم :كذيعاب روب هلوارتا ندمللا تبح ه مش دامن زا ۷

 تمارکو تبالو هک اص وصخر وا و ااعش لیست ودالصاح عالطا هلاوجا

 لوق هنلاو) هلوا شاک لب وب ید سن بو ابوبهیناجر تاچ ندنرارلک
 ےس نوکر ےل هاک هیهرک ذنب (ببا الاو عجرل) هملاو لیبسلا ید وهوقطا

 یدا ی نشد وراصیراهارس كدا فرا کدر وتو تل جاش بوق وب

 نغودامرهسزاوت# درزرهمزا نمو درزرهمزاوت ( تب )یدوفوایلب وو
 هلرهم نس * مدردرپ رهمن كسبا درز هل رهه نس ( هو ( رفا
 هداوه 9 نالف رلددتا هش چ ٤ مدز ک ناهبج ٣ رک نت سا هام

 هد هظط ر مس ؟ نالف راب دشاراجوا هدا وه ید سکمو نعز يدا داوا |

 ر هم لدق رمه هدسنرب ید ناطرث یدتا روا تره سو ندرهشرب

 شل اوهروئواهدنحما قلخ هک داوا دا مر دلک دولت ۶3 داب ز زلشیا یک و

 هح“ دیلوا لداعن دهالا سور و هشد راق هفلخو هل اواو ,دنا شرو

 فکر دە او % یهسیرادرمشرد ها * یدتناردنقوصت هکرایدروص |!

 یر ga 4 یگدناوت رپ هم او# یهديراد .

 رارفر لرطاخ هسوولوا عقاو هنر هاکس و تینا ناب د یہ دکلاو | :

 14 سل عطعت اووه هاوسامو سیل ( هکر دنع حنو نیپەدا

 ردلک د نامتساو ن نمز با اروا هدنن ا ار هکر دهد رخت هل و

 ندانروایو ر کا رداج تنکلنب ¡ وكاض لگن ردلطد یس رکو شرع |

 دیا هدرفسس هدتقورب هکر EAA 'نيشسر وشر لا هیادخنیسءروتک |

 رلددش| زدم ساوا هسی هک ہود ندارن e كدتا كد شن را هی روب

 ردیمر او هس جد شهروک ین آ دتا غار ر هراداکا کیا او رک

 ربلوا لدردیوک مدآ در وک حوا ۱ ندّقوج هکر دراورب ۳ هنود رلیدتنا

 یدتانیسهرزودب روك یرادنس هکفدروصندنا] یدیارب ولسهر قیدلک

 تثوفلوا ه دمت ىدا :e ندنآ دتا ا ۱ 0 اغوا

۳۳ 
 . ی 0 2

 `  Aق 3 3

RE ۱ ۱ 3 
۳ 1 ۱ % ote A ۹ ۷ ۳ 2 29 

5 ۲ ۲ WE 4 N 9 ۱ #و ا ۴ 
  RRO O TANدر از ۱

  ۱ 3 er, 1اب او و دی > 0 4 ۱۳9
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 ۱ ی یا سیاالو بطرال 7 رد دنا تق “ما 2 دیش



 ۲ هکر یلعع دار ندناوضررازولوا صاح لوا ايسا تقو ینلدلوا

 2 زاغ ۳: هزوره کرک چ زار 5 ۲ ۲ 3 یا 4
 8 ۹6 هجرت زا هلج نمزاموبو 3ی نوح زاها مزاج موب وتا نوچ
 سلو دروهن جرواو شا هت 3 زارط ع یا و یک زود نوک ات

 رس ۍدلوا مرا ہک رے رر هلج رسیدلو ۱ مزا هدکلصو *# زام و
0 TPIRIIES 

 eS یقافتا یدیا یني رقم كش هکلیاصوبا داتسا ( زاح هل

3 

3 

E: 

 تیویدیددوپ بورذق یآ A) كعشدالوا ەكبدۇبم ركب وبا

 وات روح ۷8 ) زا یدستیا حس یدروتک دغاکو قو تی وید
 تم

 0 ۳ هيس لاح كم # دز تفک رب دوخ فک بم ناوضر 6 دز فص مراکن
 :اهجاوخسب 3 دز فدک د رد كنج مب زا ادا ٭ دز قرطم ناخر

 ی هننب وب بولبا هطاصوبابور اویمزا فیاب زول بدوم
 ندخناشم دنا كنيعاب رو یدقیچ هرمشط بوس روب نوکلو او یدلوب تع
 مس دقیقا نابطلسو هقدرطلا ناهرااما ردراشمزا حرش راز "رع قوح
 9 زر E یلاعد هللا س دق یدنق رع ا یدنشقلا هللادبع هحاو>

 | ندیس یتیدلوب نشتقئرا راهنیسو یلپست هدابزرلاکوک ندحرش ینیدزا
 ۳ ار یکیدشا كرانا یدک مزال كلا ناس نوعا نیبلاط *هرطاخ عفد

 لوا ا یراتراشاتراشب هتنمومجاورا هد يعاب روبهکر دوب یلاججا
 ۱ هکر دیئاس ٩۱ حور ندراک» دارا زروژلواد اوملي اع ودا اوة رفت هلدراتل

 ا .ناو>ا یدوصعم ندروح ردفورعم هلبلودعمو فوصوم هل ا ويک

 هک رداشکلدیرللاعموا "رفا تریسیرللاج هک ردرلنلک هراز ندافو الو

 ضف ور كنموم هکر داروح تعاج لوشا وردلیلعلا ءافش لیلا ءاقل

 یکیدپد یدروا هسلانیلا,نذبجت ناوضر ردیسج وبق كنمنشهب لکوک
 ٩ هکیدلوا | علطم هب هنسارب لقع هدلاب یندداوا عزت ناسا حور مر نر اشیا

 هکر دقلراوخو ثاذملوشاددوصعم ندهایسلاخو یدلوا دعبتسم,هدنرظف

 هک ردنروص يف رتف دوخا و رولوا لصاح هنبحاصق هدنتفو تافو

 (نیرا دل این هجولاداوسرتفلا ) هکر وثب روک هحو لا هدو ادای

 ردندنس همزال تافص كل 1 رغتو لدبت هکر داس یار ندلاداو

 ندفحصمو ¥ دوشلدصوا هکن آ ۱ لادا تنسخ(عارصع) زدرا دود ے کن
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 اکر توژاب یدرو رو . هندو د ن دش > رانوسزا هدر E دو نوسر

 مت هرلو دا دذ دے: ا هک ورک بول و یو

 هک هنس لاۋا 2 داش را ود دو 0 ) هکر دشعد .سسدق

 ایا رک ردفا لوس را اردنا و دانا او ردةلعتم هناب ز : برم تحول ۷

 نر رانا زتایحیب , راع وب کما دایر دهتسپ زر ارد( "دعا لع انءایآ دخولا ۱ ۹
 كتول كل «نوخرونروک ب رس ةر هدش اس رورغرد ادم هکع |كي ار 1

 زرواوا یاوسر هلا ندنحوایراللد ید ز ییزام وا هلوار 0 و

 رووا مقوت تار قوج ن دناو رد هت درر راو ط قلع 7 و |
 زا (تس) یدوفوا یا وب هدنکوا لّحش لاوق وکر .مداند دنا 1

 ۲ یناوح شلوجح مهد دسوب وڏ تلو اع تشک مهاوخ نا هاش بوت لر

 یکیزغا وات # كعا ناهن یعدنک م 1۷ ها مرش (هجر) | ۱
 یدتاهراعرلیدتا ردشعد 4 ؟ قود A عك روق وا" دلبارمس |

 یکناکبهاررد(یعا رر)ردشلوا یراحنادنناسآ ارام كيش 3 رز تر کک 1 3

 ناهح ناح یا %3 نیج هاروهن نور دوخز مو SS ۴ ندهبو تش فک هنا تك

 رقك هل ) هجر ( نیشدم دوخا و نشد دیسرآماب Ee نبارك مالسا اروت |

٩ 
 تم تبا دئل یکعاا هو صا #4 ت نام قیرط ررد ند هنو
| E 

 ةه و × نری ےک لر ه!تسفت هژرام لیق ٭ تربع ےببجیا .دادشءار كج
1 1 

 (تاس )سە وقولوا ووا مزا ےب Es ترضخ

 را ر.راروتفر تسودرب تسود # راکدوب هچنزا ناهح ردلازبوخ | 8
 رادرک همه نیودوب راتفک هه ناو #یداش ھه نودوب هودنا همشنآ وا 7 ٣
 ر و هلبارانرابک راک هکر هدناهج نداعتصو قوذوا رد هک هجرت |

 تکه لج وا × داش بهوبیدیاهودناو ع رمسدرشوا + رایغا تی بیداوا

 هداعنم رخ فعاسر Sa ) رلددروض ندعس # رادرکو قول قدیا دونشو

 كتبا کف هد وت ی ےک عاس رب دا ردن یسانعم كد اد لح نس

 یدودوا ییعا رو ەر کصا دنا نیکی تدابع 8 یک لی دک

 . هم 3 سرم

E ۴ 
E I 

 ت

 ۳ من * راو وواو ی ۳ وشە E تن نو لو 0

 یدک بودو یا د لش رپ داف E نوح ید ۰
 : یدصد

 جوک

 یاب رول راد دات ۳ انزینابوراو هلتعاجو سد اد اترا ژ یا بوراو ر کیا

 ۷ ۷ 1 7 2 A م 1 ag ی
 ن ۰ مر 0 7

 3 « 33 ۹ ۳ نت من

E SS Oh FF 2ر  gsی ی  
 ELE رم ایم اب ی ی

 ارو ۶
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 77در اه ۳
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 نیلصم, ۱ و یار هدیلانفمامآ :سرذو وبا دندن لورم

 یدتیا بوارا ۲ هنا كلا یب :یدټباد صو هک * هرودا ساب نوجا

 ی N جت ا ا :ردراو لإ ۳۹ او دار 2: نیش راسا الت ,روباشین هکمدتشدا

 لوس باھ e نکلو نولپبروتآ ناو 39 نيس هروص ند دیعس ویا ۱

 یوادلرات اة روض اا ید ردن فالاوس یدتا رکون آ یل لوانیکیدبا 1

 بوزاب هدشاکرب سزا هدشاکر مری هتوط هدمرطاخیدنبارکی وبا یرواوا |[
 || هدیارم ناب راکرب مدلک هروپاشین نوچ ید رکی وبا هجاوخ یدربواکا |

 || .دنعاو رخ ناب راک هکرلذد رغاحنو ربدلک بوک قوص يا مدنوق

 مالس دیعسوپا مش رلیدت طب هکمدشا زدهگ بیظخ رکبوباماما هجاوخ
 6 اک سهو دنا سننأب ۱ را تخارزب دکیدتناو یدلنا

 | كراو عهراو ماا ھور او هماج مدت ازس هلک هزکابمزپ
 رخ اکا هسع کک . نیس یدلک هات ےظداکب ندماسو مال

 هکمدروک مددیچەرمشط نوح مدت السع بوراو دماج سی ردشمامر و

 هتمدخ اکسیزب میش رایدتنا رارروط هلبابالکو دوع شی ورد یکیالوا
 الها ( تدب ) یدتنابوروک ی ب مدراو هنکو كنه نوح ردثمزدنوک
 مدرب و مالس 3 لسرثا هحو بذ لوسرلا هحو ۴# أد.حو لوسراو یدعسا

 مزی ود كنا كسراتوطروخ نتلاسر لر لوا نسرکایدتناویدتناباوح

E 

 قدرایصز لّربم لز« هور نن هدبا حورح ندو نس ردرب رج هدزکا

 RESIST ندبه كش ردباوکب وړا هجاوخ ردشءد هناکسرب لواوردراو كنرونک

 نیاوجرک |یدتنا ی مدر وه نوراتبجیدغاک شنا ندمرطاخلاّوس

 همش روک هسداراو بالغش هن نس دیک بونو د نامه هکر واک مزالاکس عد ید"
 دهآ ره یےمکل دلوا هدرو) شل سد رواوا مزال ېک نعلم ەربو باو اکا

 مدد م والعم مدتنا ارد رو ادا رار اف نوع عا ! (ردنالویبنال ) هکیدهربب

 یوا توراو هرب زا وو دنا قلدتعدلا دزو سود یدتا

 ۳ تو 0 تی ا رب دن و تک تنی 7 7

 :i اوصل ی <1 NE ۳۳ قوشعم*

ESقّسع ول ندر ۱ یدالاق * راو ماچ واناط س سوح نت یك نس  



 شهر ومریح رب هدنس هل اقمو دنک هدب وبا ق زاغ لوا تحار ار بوق 1
 ناق رکمیدقیح > هرشط ندنس هعم وصیدتک یا اوا میش دیک رب , ىدا 1

 یدل وا رادربخ ند 1 ےس وب | چ و یدبا شعاش وب یا توز

 قلوق بوزاو هدنناب كذشو یدلک هرشط ندنس هلاوز بوقلاق لااق

 كندنک بوراثیج ینتفق كضشو یدلغب یرطو یدر و یو |
 یدک بولا یتسهما لدی وا خد ےس ید وق .دنکو ا كنحش نسهماح 8

 ج رزو اسارب و یدّسا او هزامو یدلبا كا توا ول یناتفف لی“ س) , ۱

 تور دنا ندا یناشف ید روق رلداتفف هدنگآ ہیک نامه و یدرس ۳ 3

 تراشا می یدوف هدنکوا كفش بوروتک یدک و ب یدزدو یدغوا
 حایصنوج یدنیک هنسهب وازو یدیک ولآ دیعسوبا یک نسیرلنا هکیدلبا |
 كدیعسوبا سابعلاویارعیش هکراب دروک رلیدلک هرب رب ورلیدقلاق تعاجیدلوا |

 سال اودا بش رل دلاق هدب شب 5 کک 8 ۴ اس هما ك اوبا د ع: واو

 یدلواببص) هب یکن مم ناوجود یم 2 یدنا راشن هڪک نود لب یدتا ِ

 ج رک کا نوک رهکردشعد کچ وبا څخ کا نوسلوا كرام ۳

 یدزوسرپ هد ر عماف مر رلددتناو رلددرودواو رلددلک هنک وا كاعلاوبا 1

 : لزاک درو e e ىر ردو ج 1

 1 4 نور ۳ :

 ا یداشو هصعماشخ ا هنور او حابص ەن هدئنا رک ریل ( ءاسموحایص

 ٠ ردقول لو دسع دق كنداحو زدنداح نفخ كتس هکنرهو ردکتفص

 ) كهالا لوسرو هدیهاو یهاردرسهدنن كنادخ یغوا باصق دشا ودو)

 1 نیساوعد قل ر طظ تالدرغاوح هوا او رک ودنعا اتم هرس رد ر کیم ردح 1

E 3ییاوب هکمدروص رلبدتیک هرشط ی مک یکیالوا نوحردود  : 

 نت ردسات تاک هللا عو! ایر و يفر نوفا گر یدتا یارک یک

 مدرو طودنناب كسابعلاودا 2 لس رنوج هکر دشعد دیعسوباحرت هس و

 دنسوبف كيارس کوش یلکونوک جاقرابراو هر هنهیم هن نود یدتااکب

 هاد وتفو ا راژ 1 ه مداک هدنهیم تواود <a4 S ینیراشا نا را هگید

 هو رسا رع یدآ یدنا راورب ر هدو رم ندرهتا ءار هام عاشها

 هکییطخ رکب ودا هحاوح هدتفو زا یدبا شوت حس 3 رهو ۳ ۱



  ‘FPNنا ۲

 a و نوح ی شگسود ھن : رزوا

 تال صفا و ار و یدشداب ها اتوقلاق سیل دکید هکر وک ول هلب اهراب و یسز

 لصعلاااد یدسایدعیحهرسمط ید لوا ید رغاح اکاویداهنهاقناخ |

 یدسلیا هنګا هافناخ یب بوشیاب هولا ید رب ردندزس هک هلقاص یتوب |
 ۱ هک هر وش جداکب یدیارلبا رظناکا بولا وزحر هنیلاویدروتوا هد دعصو

 | بولب ریردراوهن درج لوا هکندلوا ادیب بلطرپ هدلکو کر دت داع را دنعشناد
 َ هعلخرلید رک هعلح هکی رمی كي ترد یرگب 2 دعای ۱ یدتا

 . رلب هدر د یی هلک وب کا رلددلک نوا نیلصحوب و کی دەللا هکر بد

 یدعو وا نب هج لوا زوسوبیدتا دیعسوباحرش راددلوا قرغتسم هدنا

 0 اوا هز درفت مدلیدروتسد ن دربب لوا )7 عو شوک ح امص

 هللا لف)یدلک هب هع رک ترآ وب یسرد لوا كنيلعوبا هجاوخ هکنوح م دراو هنکو ا |
 ندلکوک هلکعا عاخسا ی هلک و تعاس نامه )ن وعلب ےھض وخ ین مھر ذ م
 بوروک هد یرغ لوا یلعولا هحاوت ىدلا نكت یو یدلحا وقر

 ۱ ورک قااقیدتا مدن اهدا لصالاوبا رب مدتا دنا هدنق هک نود یدتا

 هجر هاو ید س 3 لاک کو ندانعم لوا 6 ردمارح راو دا

 یدروک یب لضفل اودا زر نوح مدراو ا ا كالضفا اودا ۳ تواوا هک ود

 1 ك مک ناھ Ee سان : و سا ینادنی ھه 9 تنه تب ) ديعساباأ اید ۱

 لزوا شلاق نواوا قوج سوخزس ) هجرت ) سا وح "هتشررس ناوت 2

 a مش یا مدتا %3 ندلا لغعمراهیح تشر رود وا راهش ز %# ندلعو هد

 لنهلک ود هکلوا لوس در هک ود و روثوا رک و را ىدا نیسرروب

 : لرلاکشا س) كدرلبا عوحراکا یدرولوا هکر ماکشم هر ره ر زب هدننابح تده

 1 رنک هما مرجال یدالوامولعم یرع ندسابعلا وبا ی ایا اح

 مش هد ا تعاج راف وص دکر رب د قدلوا WEES ا لرو

 تورولوا هنا عج هدنا لب ر قرد ۳ یو تسال

 E قوترا یزام شد ورد ر هلا دخ کا یدا او ری

 ۱ رانا ی ِ Ee نحا 7 نشر ەل یا هکر د دارد یدنآ

 : رددوا ی 2 ِ ورک هناا 2 هراک وب كأ رلّشلا نوا لرس

 ٤ سکس وا 3 یکی ده 2 ۳ بد لوا: زکر هو ۳



 ۱ ۳ ی ۰

 ی 0 e ی شلل ایی

 وا ھن و عدمرب واک زونهرلبد نارا یشکا مجاری راد وص قووص محارب ےہ مس
 كد هماشخ نو اه کوالی دقوج ناھ داب ا و

 هداع تر a كعاخ

 هیلوا قلخ هدنا ۱ هکردلوا یزشورلرلاکوک هک ردیشعد هن و نیسهلوا

 هک یر الح كراتعنو هیلوا یرکف قولخهدنا هک رداوا ییرکب كرالعو
 تص دنز كنا کو دا وایرکب كرلء,فرو هلوالصاح هلکدهح كنس

 ۳3 دک هرم یلاسعت هللاسدق یناتسادلا هاذ :ع وبا حش ا هلواهلقح, |
 هاکردو هذهولع عاو ا ی !اسر داش تای یلو ردنناتسادلا لبع نا 4

 یدا راو نطل تاراتشاوزی نهم مالک يا اور رایت تا 1

 ی ج هد هاو چرا و و ی نت
 رد دب مو ردیلعوا"یزادارپ كدب زاب نیفراعلا ناطلس هکر اقیچ هب یاط سب : ۳

 E گم ۳ ۰ AO AN ۳ اه 9

 هزوعط للایرعو ردا ندان 3 ه دما گی نوا نورد لر ود اتحر

 هکندلهد خش ن هکر دیا تیاکح یبحاص بوصکا فشک ینا شعداو |
 یدا هک رکح هد ما طب تور قدتا هکمدتثیا یدبا ندنا دا كاف أ

 نرالقیالخو یدلوا هراق بام ند هلع كن رلسعاو راک هو ۱ ۰
 ركشا رو رکح مدتنا رد هن هلفشم و یدبتا اکب حش رلددردلاق هلشو رخ 1 :

 ن زوب و یدعیچ هن رزوا ماط ںوھلاق جر دشلوا روضح یب قیالخو
 یدنکیاهک هل وشرار دن کک روقلاقر هکر کچ میچ لا این یدنوط ہک ک
 شما اوا ناب ز هتغادب را جد كنهبیک ھو یدلاق یزپ كد هان
 ن هللا ل اتو یدآ هرس یاعت هللا سدق ر منا ییا ن دیعس وا مش 4

 بوالاف فرشهعو یدناتش رطلها لاجو یادلآ تقو ناطلس ردرناییآ

 میش یربب كنآ هدستشن رط زانرا رھ اک | اش هلجج هدشنامزو الا ۱
 مدیارواک نوک رب هکر دشع ددیعس وبا حش ری و ن لتا

 كنآ نو نال یدیا راو یسهید لکرب هدنس وڏ كنناتسراش سر

 ل هل ومدقی >وراقو بودنآ د صد اک دای هن رزوا ۳1

 ا ا وشو !ردیر طد و یانگ
 مچی 1 6 ERED ERDEN Hr UPN AI ELS a ۳/۹ الب مات
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 ید E ردر عح یر ید ۱ > ور اد هر ا سد

 ےس ید کا تلر هدنمابا كلا یدبا یسهلبق كننامزو یدیآ یثوغو
 ردرسشود هب یافرخ رمغجرازاب وب مزب هکر دشعد باسصق سابملاویا
 حج ویو دار = یک یکیدیدد رک“ دنناوو لا تراب رو تاحر یدل

 ۳ , زب وبا رس نيرا علا ناطاس ی ار یا ددو صا كن اقرخ دن نسطاوبا

 ردندنراشناحور لد زب وبا میت هدکواس یراتب ر و رده اطا
 ردهرکص تدم دما ندن او او رب وا ج یدالو لا وا جو

 هد مرکب زوئرد كن رحم هد اروشام ی ورد هس ر ا مو

 ا ےن یا رلیدتبا ر دکر کب هنس ینا هاا نوکرب ا
 قوصهکر اد دروصندن ۲ | هوا یداب لی هدا هلح هکلک وک رب ر یدتا هل وس نس

 .هت داصو مو-رقوصو زالوا قوص هل اهدا هو عة رح قوص یدتا ون |

 دن و هلوا شا للیصحانف شعب هلواقوب هک زداواقوص زالوا نوص
 بکن و هیلوا یاتحا هراتفآ هوا زدنوک هک ردلوا قوص رعد

 هغلراو هکر دقاق وب رب قلیفوص هیلوا ییاتحا هیاتهامو هرایس دبتسا وا

 دان ینآقح د هغابا ندشاب هیلباداب ید نوج هکرولی هلکنآ یدشا
 قدصیدتا ردقدص کرا دروص ندنآ هن و رواوا نا ۳

 کرار وص هت و هیلب وس یالوا هدالکوک یف نع هيلدا ملک لکوک هکر داو
۳ ِ 

 ج 3 ردصالخا ن نیس رشا نو اهلا هک , نسل ۵ھ
u 

۱ 

 نداه نداشف هک رز دزوص هس و ردانر اکا نوگاق ا هک نسا

 نآ ها مش ربا لرب ود ET یدتبا رشود یک كل :وسزوس

 عیجو هسراب وق یرلغاطو یرلاش و یرلعآ هساک لی رب رلدسصا ندکو ک
 کر ه هک ردشعد لوا دن و هیمهدا كب 74 نشر هسرداوط یراب رد

 دیلی وس زوس یریغرب لوا نس هد هللازس هکنرکعبا تبع ملا هسوکرب
 دسلک هروهظ یشاب كزوک هک هبا بلط هصذ هکر دشعد لوا" هنو

 ۵-ساوا هثسدرپ 0 کا کر دشید لوا هن و روس یرانبلغا ىلا اعل قح

 دیجنلاقح هلکنا ید هن ووا نآ و هک ردک رکی ندا هساند قح هلکناو

 هکم رجلا یا هکر دشعد ی هل هراو نزول ردغاک هک ردلکد دعا

 رب و 5

۳ 1 

Ea 
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 سس تاکسی تست ی ی پد و و هرس تا سرت کا

 زب هکردشعد دیعسوبا میش هن و هسفلهنو هترخا هنوردراو قلعت هنابنده | 1

 تورک ورا سگ رب دیا اندک ها نس> لصْفلاوبا رب زدن و

 كرب لوا و یدروتوا ةسنجوا یشاب لضفلاوباربب یدتبا مست یدروک |
 ندتعاج ىد ارت د نغادوط خج و یدرر و سفن رر توقان هنن زو ۱ : 13

 هناص3 رج یزس ی یداراهلوا ه دز ایح باصق دو یناقرخرکا ىدا ۰

 ص ت س

TEER ISTAN5 1 3 ۳  

7 a. 

 نالف بو ردشلوا هدناهو رد لە نو ناب یدتاو یدلک :

 یدتیانوکو بیدب ازا: وزوسمیهردهدنآهک ردنوک جوا یدیدكنلبا هطایر |
 یزوس لوا نوچ لضملاوباربپ روبهدیک نال هک رکید هلطتلاوبا رد |!
 یا نامتل نوح راددتک هدنآ ها تعاج مملهدیک هدنایدنا یدنشا |

 زراتوط هن رزوادی> وت نیسقان و زر رود تولآ یزرغار وزر رود ور و ۱

 یدنیانامقل نیسکرک كمر وهوا کلا کیدنک رخآ یدتبا شا وردلوا |
 شوخ زوس لوا هلطلاوبا رب نیسهدیا ها ید رع هزب هدنهاکردقح |
 | یکلوا هب ویداوا عطقتم یسفنبوک تعاسرب سید هاب وا یدتیا بولک ||

3 

 || رایضهب یدالوارهاظ رخت زکر ههدنرظنو یدرگیدنزوک هنیزوب كرب یک E2 ی رز عه مخده ا اها

 ردتسردو تسار یرظازونه یدالوایدنیا یسیضعب و یدلوآ مان یدتیا
 زا زرورونوا هدنوب زب هکمادام نکل و ردشلوا ماس# دنيا لضفلا وبا رپ

 | یدموبنیعشجنامه نامش یدقلاق لضفلاوبا مب نوچ نعود نعش لوا
 | هدنافماد هک زبزعلا هرس یلاصعت هللا سدق ىلع باصق دج جش 7
 كياصف سا بعلاوا باصق دج ےش یدتبا مالسالا ج یدیارواوا

 | ندکعا سلح نا سابعلاوبا میس یدیا ردبا كلرک ذم یدیا ید کاش

 | لواویدبا شالوا دنلب یزوس ارز هیلنوسززوس هماوع هکیدیا شا منم
 مالسالاحش نب و یدباچور كرلنآ لواویداهفیج ناغمادهلجیدیاواوا

 عد یدا N لوا هرس ندسناقرخ هککد هر یناقرخ مدیارردنوک

 | مالسالا عش هش یدرولوب هرهب زآ ندنادیرح یدبا یهتنم یناقرخ
 | زرولوا ینافص راکت وره عب ناک وب ره یدتیا اکب "باصق دم یدتیا "

 زر روک هئن ینرا ندناعص زارد.ا لن دمر ڪڪ و وقعو تجر قعد

 رهو لکد هلا (طع ردها یطعم ینا رد هل.اد یس هژهابسع» كرا:هدوصو

 یافرخ نسل اوبا میش ل رولوا امج ندنا اک ردیربغ كنآ هک هتف

Ke $ 



 مک بم ¥ 0
 كس دست لوا هک زتناکس تراشب و ید ردکرک هساوا هدنا 5

 مسالا وبارس نوک رب هکر دشعد ه رس لاعت هللا سد دیعسوبا حس ردکاغوا

 زوسهلاادخ هکنسهرابد لغو ایا یدتا اک: مدناهدنوک وا كتاب رشد

 ینوبنیسالوا هدنولختفوره یدتامراید نوه مراید مدت | نیس هشلب وس
 ناسحا##درک اوتنرارقاناسوتیب (یاب ر) هوس هنس ق ترا ندنود وهل وس

 درک اوترازھز اوتر کش كر یی و مرهد وغ نایز نم نتو رک درک مناوتنر اسان
 لرکشرک 4 ناکندنن رع یکی رلناسحا# راک ن دنتر ارق زم دنس ن اج یا ( هجرت

 نامتلرعیش و راک ندناراذکی نب رب ندکس * ع ومره نابزرب هسرولوانوح
 ردشعا هدهاع قوح زر ءادعا دم هرس یاعد هالا سد یسخرس

 یدتیک ی لقع بوش ود بولواعق او فشکر اک |هاک انر دشا ہلماعم هلطا.تحاو

 هدا زمدلبا هدان ز یتالوق هک ردقترهیدت اردنوب یدیاهن لوا نامت رلیدتا

 زر عرب نس رار دیاد ازآ ق جآ و ارس یرلوقلراهاشداب یهلا مدتنآ مدلواهدنامرد

 هکمدنشیازاو ارب هکیدتبا سپ هل دازآ یتبمدلو ارب .دکغللوق كنسنیسهاشداب
 ییعبهدوب ر تالفع هک هلوا لوا یناشن كغادازآ كدلبا دازآ یسنامهل رایدید

 ربطنوبا درعسوپا جو یدبارلشلوا ندنیناح ءالتعرلآ مرجال هلواشاباق

 یهنورما ندنآ ردندن روادازآ تنالاعتومناصسقح نامل هکر دشعد قوح

 ید راشم تعاج ده هک ردشعد دیعس ولا جی هنو ردٌشلوا طقاس

 هدنرزوا وص هلا لصفاا وبا رب ز و ید شعلعب یسوش كهاهناخو

 یتلوا لکشم هلئسمر درو هل وسزوس ندفراععو دنا ,نشمروتوا
 هدزرم وک وا ب واک و یدرکو راب وح وا ندنماطكهاةناخ ةکک و ر وک ی اہل

۲ 

 یسهب بلد مود درعسس ولأ یا یدتا لصفلاوبا ر یبا هرشط

 یدتا نوح مدتیا نمهرانهیادتفا یدتا مرب روک مذتنا نیسسم رروک

 فی رظ هکریدروص هدسخرس نددیسوپا جش ردقوی یلع هکنوګکنا
 هدزرک ریهشمزب هلا نیس رلیدتتا ردنامه هدرکن رهش كز ہ یدننآر دیک

 رد هریک اب فرط ماع لوا نکیدتا طاس یدتا ج ردقول داف اپ

 ذنوج ی و هقالعی ندناز و هیلوا قلعت هی هسدرب چ هک رذلوا هرکأب و

 ردد وب قلعت هلا هنر ج هدلاع هلج هک نمروک دوکه رەزكابو

7 



 کش وات

 هح مو ندید ار 1 ندر 17 و EE ا رات رک ا

 شام هک عارصم # :تسرولس ید كغد دم هلوا نذرانا واک ا

 كنا تفو یر لک دید نیسع ا ا % نیو .دح زا نوح یا

 یی راانعم هجر ۳ كم هدنیدا ییمالک ك رانا نوحو نیس هد عدنراتسود 0

 نیسهر د راد اص شابک كن | راب الاس ا هامل د ١

 نیس هوا صالح هاها وب هک رددیماو ردراو لوح كن لک هر هد ۱

 قساع تساب هکر هاب ۷ ن هک یتشاع همهو نشد ناتخاعاب ۴ دز د و |

 کیک ره # راتخا هلا یشعو روتوا هل اراشا 4 هجر ۶ ن رفوشمنیه

 هللا سدق نیسان رشد ےساقلاونا ج را هلکنآ هلوالکد لوف هعْشع

 یدنا ندرهد جا ثم رابکحو سصع ءالع ریهاشم ٭ هرس یلاعت ۱

 زویحوا كره ۱ داد مدیا و یدا شهروتوا هد هنهیعو

 هکر دشعد هرس یلاعق هللا سدق ریطاوپا دیس وا حش هدنزکس یهرکی ||
 بولاهب هج یب مسطاولا مابا مدروقوا نآرف هکنکفح الغوا
 و ملا و ایایدتسا قدشواو نسا رسد مساعلا وب ارب هدلو ىدا

 هنبرزوا یغاناو یدلک هزفاب مز, س: رد دز یدتامأباب ردکیک قجالغا

 یدتاو یدلوط هللا شا یرزوک بویلبااکی ندرمزوب نزو و یدکوچ
 درو ڪ نلاخ اقم هککدنا لکد رداق هک ندناهحو زب رای
 هکمدلوا نعا مدروک یکلغوا ا هکی دمت یدا رارولوا عياض راشد وردو

 ن درا یدتا همانا هدعد ولت ۵۰ هاا یبص) ندفع الغا وب كرلت الو

 ريب یتماباب قدلوا عراف ندزاس# نوچ روتک ءز ین الغواوب قة
 لواقدروئوا هدنکو ا بورک هتسهععوصیدتلیا هنن روضح كع“اةلاوبا

5 IK, 

 تموم را ی AA هر تور یر ساب یک فکر

SERREدرج عارف < ما تککر ریو  

RR سو ERECT KE RE 

 ۰ ساقلا وار یذیا كسکوب تاغ یداراو هردناصهرب هدیکا كن هعموص

 1 نیسردنا ی ۴

 بول[ ندلا یکم لوا ااا 1 1 اراب وط میل سس کد

 ی وا نیس هرابرب یدشا هراب یکتا 0 هليا ساب یر

 حیا یدتا مایا یدمرب و جج همابا و ید یدنک نیس هراب وب و یدید
 هک ردلبزوتوا متناوب یا یدتا می دمر و هصحاکب ندکربتوب نوصن

 لوا كمئاوب هکند راشمرب و ةدعواکبو یدا شوق هدهردناصهوب كعاوب

 كمالک وب و رد رم هلو تایح,ندنا لاع هک ردرمسلوا یساءدنلا كەك
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RS PE ARE تو یاب 46 سمی( NS AEE EEN ان UN CARROL SA ما SREP LOE NO 1 نویس سیب بیا و یوم N یاب هل هد جم دوام خم شیر RSS KIRAR یو و a O نه دا 55م یاب ۳28 اول E AEA ARE FE r 

 : دوو E 1 ۳ اول

 هل وش یزوس هدام + چا هک اردو ناص لدران و درب ی * هرهحرب

 ی نمک 1 یک دا و يديارعهدیا ممه ۵ یگ هکیدلوا

 ۱ مالسالا مس یدارولکی ک۰ رکسنواو ید نوا او هسک اا 4

 ندعلخ | ی مر مر جال یدلو !یاع یرزوس كدافد لعوا نوج یدشا

 | ندم یدآ 9 هرسهللاسدق یزورلا یوشلالعوا 7 یدلوایاخ
 0 سای هل اوبا یدیارنظتلا یدعو ىدا مولا ناسا هارابدرد . هو هل ر £

 ۱ سابعلاوبا ۳ ساقلا هفوصلا CC ران زور زدند افا كن راس
 || یبنمدحا و قلاعامولع ی, ناس | هل یزورلا راس نی ا مامالاتش نب

  یلعوبا یناععسلا ناسناتو هب وبش نب ورع دعش ڼ دج. هب نم لج نم
 ۰ دیعس وا ےس ( یر رفلا فسوب ندم هلن! دبع یا نع یور زی

 ۰ قاقدلعوبا ناسا د کس هرس لات هللا سدو ردا e ربطتا وبا

 : E كدا هدر 1 ۳ یددک دنا ۱ 4

ir1 و وشردب س ی ا  

 : ردواغاکد یدانعم ك 11 یدتالع ولاداتدتارپ ووش وسزوسندش دخ رارسسا

 | هلیسسهطساو نزای ےک اب لهدا زابن زب هلو یدتاریپ ردشمالوا حق

 7 یدتالوم ادارات ردشم ۲ یعم ارز هلو | حق مالک واکس

احث مالک ن گل یدع.ح مح هرم یاتسا یدارود ساحخ س+
 یا : قیالخاربز یدلو

 یرظد لداتسا نوح 9 0 ندنسوف دسر یدک د لها كنا

 یدتارسیذلوا ر لر ےک > دت | مالک حق نامه یدنفوط هرس

 | یدا قو مالک د 9 اکسس ییعد د لدنازب وب كدنالوا نا

 1 برقآ ندزابن ج هر یلاعدقح ار ,ز كل رکاب سا ردعزرب تو

 نوک در ربا حق ی د راهعسج وص دسر شود هشاط هراقرب زاب رک | ردقویلود

 1 ردنکر لیدر وکی رب یداشغوطزول ی ]عو یدایسا تاغ ی وک زاب

 هدنا هکمر دکه هاناخ نالف یدتانیسردنک ه دو ااا اا شبا

 ییرکت زود هنن رژوارلش» ورد هدنوکرب هکم واوا هدنآن و ردراو رلش ورد

 هدنا توراو هکمردیک ید هد توو هل ولیق هک اصوصخ عا تجر

 هک ردشعد رولوا هسغا ید اکب ند_تجر هک هوا ملا هژ وارد

GAA) 



 مک نیس زوم

 كداتسارابدلوب رابدتا بلطیئآ هکر دقنره هرکصندنا یدک نو 1

 هکیدروصو یدراو هنت دایع كن حش یدلوا هتسخ ید اراویدب رب ناک ر زاب
 مدلد قلا تسدنآنوح یف نزام نود هکمدقلاق هلو د یدتا یدلواهناکس

 داتسایدرب دشاو ادب یجو یدرواس تجزققرب وید وق ترارحر ندماقرا

 لواواک رک اکس نیس هلق نزاغنود هکیدنا لرک هکنقالوضفو كنسیدتا

 الط هنغابا هسنرضا یشاب كن هسیک ر ك دیلی قارب نذکنا ییایندراد موب هکیدیا |

 زلوا كاب هلباقوبنیکب هساوا سجتیلا نوجو زلواوبا هسیک لوا هلکعا |
 ندنسهدنرزواربنمهک هانایاوسر ییبادنوادخهک ردشعدهدننایاشمد اتسوا هش و

 یب ہک اهدنکو ا ےساحت ںاب راكسردنایاوسر رک !مررودبوروارافالقوح |
 نەک رب واصعر هیلار وقادر هي ارب وود هد نګ ا ىس ەق رخراف وص هج هل و

 هب یداورب ندنرایداو عهج هلنروص وب بهر کن دنا مروس یت نسم وشرق وص

 ےلباھح ون ہدنحا یداولوا اومدیآسونقارق "یا وحدت ادا الات ,لبص

 هسرلوا كب رق یراب مدیا نینام كمغيدلاق ورکو میلغا نوجا ماراسوکنو |
 لدتا هايس هلهانک یزغاوبد ز ادنوادخ هکر دشعد هنب و مک هلک هجون

 یلاخكنهرقو كفا یا كدلبا قا هلاراکزور یرلافصو یزجاص نسو |

 مماقلاوپاداتساهلباوح هتعر> كفارک دب فس كنسیزمکی دتا هاس مزر هلکلط |
 رزم س 1 را رم رد هدا ژ هکیدروک هداو = هرکصادنافو كنا یر شف 1

 تسجا مو رد رکررکب یدلواهن داتشا یا یا رالغا لصتو |
 زوسبودبا سالح هدناو نوچ ته صد اند یو یلب یدتبا نیسرتسیا كا |

 یاصءوبوناشوق ےکع هکمزتسلا یر وا ندنوشاما مرسلا نوعا كاي وس

 هلا ماصع ںوقاق ن را هقلح بوزآ و بود كد هماش>اندحام ٍص بولا هيلا

 رخآ هکر ارد: نکسررودنولاق ورک ندیک هک گر ب هک میا هکع یدو مروا ۱

 نوفنجهنش رزوا ماط هدنرخآ نوکره هکیدلوا رهاظتل احودردرب هدن ۲ اهدنرخ |8

 هدرب وا ج تکلع نادر رپم یا هکیدردو یداردنا هجو کر ندیاتفآ ۱

 كن هعقاووب هدرب ر ها دااصوتر هش رزوا یسواهصغ كب دحوب

 یدردبا تالک سنجوب هصتاب شنوک ات یکدلاربخ ندنراشلوا زو رز |[

 ٭ یدرک لاعوتنوچ تین کر ویا ٩6 یعابر ل زروییاجالومیکت |
 خ زر # قشعهر ردلآهک یدىدا کدوم # ۶# ی : یرواب وار شنا ور هرنز |

 نامجو نیسنس هکر ېم یا 6# هجرت و یدرد لدردو ید رک سدوپ



 فک ا زی

 بل قلا هرع یت م هکیدرار د

 یدشا مالسالا جش E هدنس هلیاقمهسرواهرعذرک هسک ر ھ

 : ی 2 ا هسک ا هد ِ كاخد کیدا و ِ

 1 نع 73 دعوربع ۳ E ى 3 ۱

 * ماجولد یاهلوایکدنشبا یکدروک ٭ هجرت # دعولاب كبلق قیلمت |
 یتسهکرید نب ودیاتراد زهدعو یی#راپ رههندبعبولک هکمرکا ندب ر لوش |

 گرما وبا دعس ولا حش 3 را یا ندعیلع هع دع و مدیا طفح * ی

 یدیلو هکنوح هکندد هلقوش ( هجرت ) یدنع هتل هلالالحا تلقامو #

 هک ردشعد قاقدحشو*رادلداکبنوساوا مر ییا .la ظوعو * ےسلوا یلوق

a2 ۳7رلد ؛دنیکر اقفحو نعم بایرا هک نکوط ےک ن :مادزک هسروک ی ی یعدعرب  : 

 یدتاهکمدنشلاندربب رب هکر دا تاکح یحاص نوا ا 5

 هدنشاب نیش مدراو هلت ی قعءهروص یس زا هنس كفاقد نوکر

 داتسالااھیا مدتا یدلبا لیماک | یلکوک یدیاراو یدنیاد یربط سفن رب

 ینو نیس هسک كعمط ندندنلد كةلخ هک ردلوا لکوت یدتا ردن لکوت

 E TE ۹ ۳ ره هکر دشعد قاقدیدنا کی تورافیح ندنشایدباد جد یدد

 زا مالسالا جش یدلاق للاخ نادیم زماکورک ردیک راردیا درهکب ا

 ۱ هکر دشعد قاقد هن ردزا رد هصد هکساک ورک ردزان رداکد در یدتا

 ۲ ض۶ فور, و قاریاوا شامر و 9 کا هسک ه هکر E ر

 اتا 1 2. کر ھ ندد نح ید 11 ا دلو منوط ندیدابا 1

 تولید ف هک را یدک وت رس یرنوکر مد نحر اوهنکوا ڭنىداا رضا :

 ۱ رلبدتسل سرد تولوا عج یر ک1 كل رهش ردةافد یلیعولا داتسا وب یدتا 1

 *مدبع تنکیتیلاقوش تلق و < تات ر دنا وارکد ید تان رب هدنناماما

 هره سد هيلا طظعوار هکر لید رود ریتم ورلهدتبا حالا هداز دل لود

 O )یدتا TT عاصو یدعیح

 هیجنررایدتاوب رعو رار دلك هر ندروغوا رب اره (قیاورخ هللاو) 3 ۱

 بونا ندرمنم هدنسارا هلغشم ویداتعا رلیدلوا ملست هدرب ییلدروط ا ۱

 ) نوفیح (



NEESER 

 یدشغ اک هاذاود یلعو ہا دا ساو ی دما رمصاعءهلب رغ ندفاطو و" 1

 کا 2
 ل رول en ك. ید | ى قلا 2 ۱ 3

 در و ی هدل هنامآ زر E رس کو 4 زروق : ۱
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 (ج 3

 رد مدس هد هناخ رل هسا د تلدیدمرعب ماعطیراکب رشد ارگ رک او ید ا 0۹

 صاعقطاب ویاربط هرلب رغ م درر وت وا ہدارعع هک رهرک ردشعد لواو |
 کر هب لبع و وا یدتا مراسالا حج یدبا رواوالصاح ل درون کر ىدا رواوا

 1 هی لواردراویدتالوا ۰ ب ج كما هک ردب هراو هک Ê یدشا

 نسیدعاید یدتا ییعوبا مج و تویعلا ر اس ىلع لقا سد یدتا ۱

 ١ هزاب هزاب یناتعد هدنرژوا نوا هتک کل وا لاغلاق لار س نب دن | یدنک و

 | بویلبااعدرلیدتایرازوعرمضت هش سپ یدلاقناب رع هلب وش یتتویدلوا |(
 مد تر هب رد یدنک هدتقورب یدتا تدوع دنا یلوا ورم هسک لوا ك

 هکر داوتفیدتا رد هر یهدکلایدت ارتوط دغاکر هدنلا هکندروکیصتششو

 ا هات یدتا س ید هزات باوج یدیسیفم كنامرلوا هک لڪ ونا ماما

 || هلزوس كش ید : صح لوا ردشلیا اطخ هدباوج کیا هماخا راو
 شالا اطخ هکیدلب ید لمأماما نوخ دنکو ا كماما ییاوتف

 1 دداا ممج نام ر

 1 هددرد رک: ز و ترد كرس یدا هدنآ نابم هدو صییافو نشو

 ِ هدرولاسنردفا دا د ن نس> یدآ هرس یلاعت هللا سد قاقد لڪ ودا ۶

 ے رےہ دناب ید ار ظن ی هدن اک ید ا یاما كنتفو یدا یاسا كل امز

 یدا ید رم كن داب ارصت ید ڈمروک ےاڈم ق وج یدا ج صدرا او
 كره هدنآ هدقعلاوذ ردشتک ن داند هدرواسبن یدا ردنا تكلرک ذم

 e رب ویدیا ردنک هرب رب لب رهلوایدتا مالسالا حس ہدنشب زوترد
 س کی وک كاا یر ٩ ےساھلا وبا ۹ اس ما یدار واک ورکو یدناردام اء جد

 راو یر وش قاقدویدشع | 5 ی د ریل كناوی د یو ؟اشویدا :

 وک هکردکر ك هدنهاک حرفت ییعلودن "انایح كن ره هکیدربدو یادم کو

 یداشتنک هعار .ا یرووا ندا .م و3 و لب دم زملب اوا تی 1

 ERTIES ره یا سه ۸13۳۵ نور ودر ام ٩ ای طرد ج

7 , 
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 3 ۱ هيلا اش هومن ۷1 هدر لوا نوا رلیف وص یدروباکا هکددروک هداوخ

i « 

 یدکچطخرپ هنس رادو یدلنا تراشا ردهاعناخ یدعس رک هعضوملواو ۲
 3 هللا یلص نط صمد هکطخ لواو یدک هر لوابوهلاق حاص لع و اداتسا ۳

 ٤ رلثوا هدنآ عیجو یدیا رها هدنزوب رپ یدیا شیک ابو دیلع یا |
 یداباماغو یدتا ان یتراوبد هاقناخهنن رزوا طخ لوا داتساو رلددروک ا 1

 || مهاشمو ندخاشهرابک ردهدنناب كهافناخ لوا هکیدلباام ناتسروکر و

 ماش كجوک هاسارلیفوص ی ردهدنآ ی“ ر رمد زو رد ندایلوا

 هداسنیعجا هیع یامد هلا تا ولص زدراوایسنا ہدماش ےک ھن عد رر د

 ما هاک هنیقانع رصن دجادنن ممحاورا یلاعد هللا سدق ردراو ایلوا جد

 رها ندناتسارفیمارخارک او ا یا شعا ج ییرکیرصت دجا
 ناماط ناکا ندنفناعحو زاارتسا لر دم اطو ۵ دم رح نوکرب یدا

 هسوک ناسکس زویکیا ندژرب هدمرح تقولواو یدلیوسزوس هدنترابع
 رلیدرافیح هرسّنط ندمرح ا لدا وس نوح یزوسو رلد دنا یداراو

 2 | نوعیح ۸ مع ندنسهاخ هدداد_هل یر عح ا نامه

 ورحا كيك هعف دوب رواک هدول لب رههکنناوح یتاسار> لوأش یذتسا

 2 یدراو دنس وق كن مص> و یدلک هدادغ سے دج نوح نیس هیهر ولول :

 ۱ ههر ولول ورک کا هکیدتا نوفیخ هرشطهدتفو نالو حد یدتامداخ

 | هن رزوالاحوب نوک هجر و یدشود بولوا شوم بودییاینوب دجا
 1 ٤ نوعا یدال ر کد دا لوا یدتاو ید هيج ر 2ط ىر دد نوک ب ید

 || رزخنوکره هدنآ لی رب و نیسهراو همور هکر دکر ک هب وش تمارغ |

 نيسهینأ تعاسر راهن زونیسهلوا لوغشم هزام ردراشاا ندرلنامم

 مگنره مش لا این ید قداص هکنوحدجا راهدیالوبق یقسرربب هک هلوا 1

 یندسا مداخیدلک همس ود نش ەش ه رکصا دناید ر وا ر هسادروب

 هاک ان نکیاهداشنا وب یدقیج هرشطهرک یدب وب هتسا نس جش ن وکو ب هک لک ریت
 ندنغلب داش کددجاو نیعهرةویدلوا و دجااب یدتاو یدلک هیج

 لابیقتسا یزربب كمرح یدلوا هجوتم اکب ندمرح هدب یدید كيبل

 یلاعت هللا سدذ هایسیلعوب بش ۴# هانیعترقو ءادلواب هکریدتا بودا
 | هلیارصندج او هلا باصق سابعلاواو یدیاندنرباکا لو مم جام 9 هرمم

 . (وو)



 نه دا و ار رد یر
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 فر و هن كا :ایداق و نوزوا نسا الر ابمویدقلاق 1

 یدلوا رار هراعکتسا ییاقص هکبدشرباهرب لوش یلغوا باصق هکیدردو |

 یدتیاو یدشود هنغاا كع بواکو یدنص بوزوک لاحو لاغلوا |
 بوتوط ندنرالوب یبهودرب قجنالغوارب نوکر عهلوا نام یکی بش یا |
 یدشود تولاقهودیدنا قلاب یدباردیک بوک ندنرازاپلما هلک وب رغآ ح

 ندارالوا ج هر دنا نیکو ب هکر لیدتا دصقرلهد م یدنشوا یعاناو |!

 بوشیاب هن رالوب كنءود رایدلی وس یلاح ردن تیاکح یدتا یدیارگ (
 تسرد 3 او هلا تسرد یی هودو یدشاو یدلبااکب نداء“ نیشا 1 ۱

 كدقاب هلیغد الغا كفحالغواوب یناکوک تنلغوا تاصقرپ هڪ كعا

 رلیدرک | ملاع عیچ هکردشعد لوا یدلشاب هکع روب بوتلاقهود لالا |

 هلکنانوحهک ار زرکحتجزالاو ردکر ک قلی وخ هل الاعت قح نابدرک او
 نکسلک نداق لمك رراک اکسندنا هک الب ره سد نیس هنل وخ

 كرک یلاعت قح ارز زمنهبا كاک وکو راک الباکس الی لوا سد نیسرولس

 قلوایضار هنن مهاكن آ سد زعاربیغت نیر دقت هلوا رک وا یضارنس ||

 ضارعاندنا کر ھور ولوا هدنح ار یلکوکہ ناب وخ هلقحهک کر هردقلتحار |
 یلاعتهللاسدق رصن دجا جش رولواروضحیپ قهلوادراواضق هیلبا

 یدبا یرصاسعم كياصق سابعلا وا میش ردن دنزولوا میاشم هک هرس

 هننبکو هنتراب ز كياصق سابعلاوبا میش ندهنهیم رحنا وبا دیعسوبا ےچشو

 لوشیدا رولوا هداس رهش یدشمروک ییرصحتفو یکدتادص

 یغارمط كخاشم هک هدنرانک ناتسروک هدشناب یسوالرهش هک هدهاقناخ
 ییاست هللا لصهللالوسر قاقد یلعوبا داتساو ردهدنیسهب رت كولواو

 رهش دیعسوبا ر حب ردشع اان هافناخرب هدر لوا هل راشا سو هیلع

 بوک ندزلب وک یهدنشلا كل رهش یدمریک هدنحما كل ر هش یدش ربا راسا

 دج ارش ردهدنایرمق كنايلعد هک ردهب رقرب هع-) یدلوا هجوتم در همسب

 نالوا هدنایدراقیح هرشطنیشاب ندنسهعموصنالوا هدهاقناخلوارصا

 هر دع“! هسرسدا كمروک نب زابهاش ته رط هک سوک ره یدتاهرایف وص

 9 هکتقولواو ردکر ک قعساوب دن دسوک ندا ارذکن دناید"بوراو

 رق یدلک ها سنن وګ اكا ترا زن رەب ر ناو وعاش قاق ليا ۱ ۱

 اسو هيلع یلاعت هلل | یلص هللا ل وسر بونا دفک . لوا یدیاقول ون كدپهدیا ۲



 ٠ یدتیک طف بوغان رارومغب نامه یدردنوک امار اکا حس هلا اعدیدلوا
 || یس ر ندراشب وردیدرولیف زاغ هننهدنفور یدارولیفقوج یزام مس
 ی || یدیا رلبا فلکت یلیخ هدنکلب زرد یدرکید ناق رب نویلبا کال زرد

 || تسار هکیدرروک ینآ یدیا هرب ومالس بولوا عراف ندزام حش هکنامزره |

 | لوا (ینصیتیمصیتنآ) یدنی من یدرکیدبوکو سوزک ی نکیدمگید |
 1 هرس هللا سدقردیارمطخا وبا دیعسوب | رخ تسرابطاک | ردکت كنسردکت اس

 | سابعلاوبا میش یدایا بلط تامازک ندناو یددک هنناب كاهش صخعثر |
 | باصق رب هکرد یلکد ندنامارک لوا ردشلوا عقاو هن كسمرروک یدتیا

 | هدوبرینآو رلیدتسوک هنسنرب اکا هلوا شرکوا قلباصق ندنساباب یلغوا |
 | رادتلیا هیهکم نددادغب و راب دنلبا هنکوا یلیش هددادغب یتاو رلیدلیق

 | رلددزتسوک اکایرمضخ هدسدقلاتب ندهتندمو رایدتلبا هرهن دمند هکمو |(

 | یدلیق تبعص هلکتاو یدلبا لوق ینآ هکاترایدتاا قلا هنلکوک كرضخو |ا

 | ررواک ندهلنایارخات یدلواهجوتم کا قلخ لاعو یدروتک هر ولو |
 || ندلاعفارطاو رارولیفادق راتمعدو ررولید هب وت زرولوا رازرب ندراتلطو |

 | یثک لوا رولوا یقوترا ندنوب تامارکرّتسباق- ندزب بولک راش |
 هک هلبا رظن اکا یدتیامدا هدهاشمنهک ردکر ک تامارکرپ ےش یا یدتا |

 هنرع كرب وهروتوا بوک هنب ردص زواوا یلغوا كب اصق ینعب كنشکربزب
 نکیغوب یکلکلمو یکلم هیسود هنتسو اه اځ وب و هیلی هن رزوا راویدو و هیمک ۱

 | ردیلکدتامارکو هرودی هشالخو هب قزر نسببسکو رستلآ هیوط تالو
 حش هکیداک ی شکر ندرصم هکک دیاهدلمآبهک ردشع د دیعس وا ج هنن و

 | یادخنعیدانادانیادخ یشکل واو ید ا شسیانربخ كسابلاوبا

 || ندنماقم یش ںووژتس وکی لیف وصی دیا شاک هلمآ ند رمصم یدبا هسک لب |ا
 || یدمراقیچیباقیناباو یدمرب و مالسیدرک ورا بولک نوچ هیلیاحرط |

 نر ج۸ یدربق هساراو یراقادرب تسدنآردقن بوراو هیهناخ تراهطو

 هخش یدیار ارد لک هغادرپ رلناو هرونک الکر کب هلب وس هی یدنباو یدموق
 ی“ هلج تكنال وا هدنوب رلد دنا رکتلبا قادر یرمغ یدنیاّمحش رل دد دص

 ندهناختراهطلفاغلوا رایدرونکم چک زکیروتک ندرازاب رلیدتبا یدیص

 هک کد هش هسا قول زک الکر کا رکسزمرونک الک نوعن یدتبا توقیح

 اا ندر یدتشیایزوسوعش مديااصتسا هلکنآ هکنوسرپ واکب یلافص نولک
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 هب وب سپ ردش# |ظفحدرانکیبانعیدنک ی ب لوا اریز کر که کیک ۰
 ىلاعت هللا سدق ىلم الا باصقلا سابعلا وبآ مس + یدرنو نادت د

SNA ASSURE "EUG 
 وکو یسهلبق كننامزو یدیا یسا ریت تسارفو ےظع تمارک ر دیدن رع |

 | تمجارع وب هرکصادنا سپ ر دکر ک دس کد هب قاقرخرخآ زمخجرازاب |
 | یدتبا شمزاب حیاشم تاقبط یلسعیشرابدتبا اکا یدلوا ھییناقرخ تااحو |
 شعاعا OR چ یدتسا قول رب دنا یعدمروتک یمدآ ۳ ه دنکا كرات ٤

 قلاقدو هدنند لوصا راهی یک مزب هکر لبه وش سل و ملعا ی و

 سابعلاوبا هسیک مکید د لواوزراروص ندنا هسلوا یلکشم هنسار هددیحوت

 ن هکیدررد وع حش هدورم یهایس یلعوبا جو هدرولاسبن یرصا 0

 عی ( یش هلک سیل یش یکبام ) هکیدربد ینوبرخآ یدیارای وسزوسو |
 هکاغیزوس کمر روط بوروک, ناب کیا نیدتامالشالاصیش یس قیام ۱

 افلاوا |
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 : راشا کا زوم هزات هکر داوا قعع یدتا مالسالا ےش مر رب و اکس و
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 یولاخ هکنقو لوشیدنار د ارانناهنب راد رهه لیکل هزان سد اوا تکو یراک دتا
 ا اکن یدتا رلددرو کک نغلرمصاح تک كنا یدلوا لم ندایند

 لنابسسریطو کالهآ ردع رکلا طمع 5 رح 5 دچا یدآ چ 7 "علا هرس

 كن ر رج دع وا ی دلوا رد د ره كس ربطلا هللا دبع ن دخیدا نش

 مرب ول هکر دید لوا یدا راردنا ک1 قەجا ر ههخل دا وا هدیابج ید

 ۱ ناتسربطیدب اراویرا هتکنو یمالک یلاع امایدنایما سابعل اوباش ترمضح

 | هکردلوا یر ندنلاضفا "هلج كنالاعت قح هکر دشعد یرب ندنس هعا

 هنا و ج اسعاد ید هدعامز ےب لوا یدنیا مالسالا مش ردیاصق

 دجا حو هدلما یسابعل وب اورحش مادبا تراز یرد جوا كدروشلب وس

 : یداوتوف لوا ندلواراهب نکل هدیکب ولآ هل نسر دکر ک مسنک هدراهب

 رولک مدآندنا هنهاقناح كنوع جش لصتماما یدلوا سیم یترابز كنآو

 ینلاوحا كنآ هسوک چیه مدراروصیناسلکو ینلاوحا كنا نیو ینا
 رفا چک تقو هکردشعد لوا یدل یک مکیدندیا مواعم نب ناک و

 یدیاردباداب رف هک ع یچج سابعل اوباش عی لوا یدنیاینافوک د حاج

 رزاک ىلع ج یرب یدبا رازعد هش رزوا جرح یتعل یدبا را مەديا طلت

 یدتا مالالا جش یلمآ باصق دخ جش یدرکاشركنآیحد یربویدیا
 طعت هدر وب هکندردنوک هسک رباهسابعاوبا میش یهاشنامرک سر
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 | ردکرک هک زهرک هکیلا نومهکنا ید ردکر ک یدتا یشک لوا یکرک
 ]| زز علا هرس یلاعتهلا سدق دیعسوبا حش مدل و نوڪکنا مرسلا نب تعي

 یا رایدتا یدلوا واچ وک نداد لضقلاو ارحش نوچ هکر دما تیاکخ
| 

 هبا هناتسروک نالفس رل دتا یدمرب وباوج لمدنا نفد هدنق نسج

 | راوژولواوراءاماو هجاوخهدنآ هکبروت وان دنوش نکقملیاهدن | یب هللا هللا یدتا

 || هتشیلوش یب یدتا لهدانفدهدنف رلیدتا لهوا نقد ەد ل هک کد

 || راتاارخو راراکمنکو رایج ان وا راق نعد راراق هدنا هکرکلنا نفد هدنرزوا

 || تقاط هلبا ریپ لوار درلنا رمش المزپ هک رکو يق هبهربقعهدنایب ردراورازابشیاقو
 ردرا ہن رفهدتجر كھحرلزو هک هاا فلرد هلراراکهنکو زب م روک

 | هدسخرسک نسا ند لضةلا وبا حش هکر دشمروپ دیس واج ش ه و
 رظتشنالللبقتسلاورک ذلالیضالا ) یدارید هکمدنشیاندنا یدیاتقو حش
 ۱ رامتفالا ناش هندو علا "هعیعحلاقمم "هيد وعلا" هعصا دهوربتعب تقوا ایام

 هللا لو سرب هودعلا نسحو هیدوعلا لصانم |دهو یلاعت هللا یا

 | ( ه->ارالو بیصت هيف سةل سل یدلاوهو سو هيلع هللا لص

 رداک دعولعم ینایناهک زکر کر اظتنا هلهتسمو نهلوا را دت یدک یضام یه

 ٠ تقیعحیدتأو رکصردتدوب ,عتفصوب وز ؟لاماکاهک ردلاحنالوا ریتعم نامه

 لصا هلماعم هل ولسا وب و ردرافتف اهیالا- هدهللایر رد هنس, کیا تدوبع

 لوشلواردا دتفا نس> هلو هيلع یلاعت هللا ی ص هللا لوسر یرب وردندسدوبع

 لصفاا واح نوچ تحاره ردراو بدصل هن نوجا سفلهدن| هک رد هنس

 راررونوا هدد ه٥ یسادنران رلبدتروا عف رم داب راک ا ییاتصایدنیک ندایند

 كس یدتناویدنآیر 2ا ید م لوا ی e ر :یدبا

 هللا س دق یروب اسینیولاخ 9۶ یدنیک بود هاب وب رک رک هزب رکعق مدان وب
 ندایند هدن آه و یدلا رولوا هدسخرس رددجا 1 7 هرس: لاق

 یدبا یسرفاو "رها تاعارکوو هرهاظ ثاالو یدلبا لارا هترخآ
 || راشبا هنلو كنآ یتسایند عیج نسحندسیدآ یدیاراو یدرمرب و

 عیجرب قالودر هزوسو ردماق دی مر هرب یدستامالسالا جش یدشعا

 دم یدب رح یرولاسب یوااخ رمسکسک او ردهامت حبصرب هغلوا رونم اع

 هلکلهژات هنن ررر و ندنف رط ق > هزات هزاناکب یهتسا لوا هکیدرږد هئس>



 یتفص كتقوو ی ےش رابدشرا هار نوچ اب هر ۱
 یدک ءزوسندانعمر هرحشو رلیدلشاب هدانرقوهرعل راشو ورد یدلوا درب |

 هش رزوا یسه رت كرب بولی رغوط ندلو نامه یدشرپا هسخرس نوح

 | یاتسیداخ ندعم#گ تب ۶# یدتاتساوخرد یب وب ندلاوقویدتیک

 هجرت 3 مرح ک6 ھ "هر اد یورام هلق ¥ مرکو دوج ندعم

 كعاخ یمهاق رد زوب كراب نه م رک و دوج ندعم وب ررد داش ندعع

 فاوط یی رت بویمروط ید چ رايد ا شعتاب دنلا تنختو × ۹

 قارط قانا كلا و قجا شاب راشی وزدو یدبا رروا هرعذو یدیاردبا

eج رات ینوکو ب یدتایش رلیدتا مارا هراب ر کوچ ال  
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 هشددنا ج هکید رحره هر کصندنا زس روک ن وک كرکب ندنوب هک زکیدیا

 هکیدبا ردو یدارردنوک هسه ر فا ریا جش یدبالق نیس
 دوصةمات لیق قاوط هدننهرآد هر ڪڪ ید و هلا تراد ز ییهب ر لوا
 تیاکحبدیارک ذینیدا كنولوارب ی باتک هلوالصاح
 درود ممد رب را مذا نخالعتا یدتا دکم رند ندا هد

 مدشمتج هجاغارب ومدشر او هب هر تو هکمرب و
 یدارغوا ههل لوا لصعلا وبا ےہ قاقتامدرسک نی رلفادب كگاغالوا

 اسان ید باغ ند دنک حش هدعاكشحه نب ویدعروک یتبو

 | هکردقترا ندلیرپ یادخیا هکیدتا بوریدلاق نیشاب ههساضتقم
 ] ها سود علیا شارت چاص هککسدمر و ذقلاب و قنادرباک
 | یرلدادب و یراکدزوا كرلععالوا 9-۳ ا س زرد ا

RETهی او  

 ااا ی دت! یروک ءرج ر هدنلا كنا یدلک هتناب نح ن لصقل اوبا نامتل نوکوب
 | نسهکمردبابلطینآ نامهیدتنا كس رقابت دن كبنجوب لف

 ۳ ی هن نسو لک هک لپو هاروتک فا ناب وا ندرمو 8

 جاغار بوسا دعاشسا ندنزوبا ۴ ه نوکر یس خرس نسح ن لصالا وب ول

 ا

7 

۱ 
 لاح و جداکسنسر دنا بل ی داعش e رز ا



 . عین ی دفتر ی اف ام ار هه یک کز نا رب تون کا تینا ی تا
 وا ۰ 3 " : ۲ ۳ "1

 و مپ زی

 ناهفصا ربع روصتمویا یدتا رو لاس 0

 یدیا ماع هدشاقح مولعومدرهاط مولعو یدرا تقو ماعاو یدبا ی
 شف ینافوک دج اےس ید ا لح یبهذمویدیا یدب رف اسم 77 4

 | یدستا ردیمراو زوس هدکر طا ندنآ حبه هکمدتااکا یدیا شمروک
 ۱ ۱ هو کیس ( ار رعرمعع 1( هکیدتا هدشساتروا زوس نوکر

 ۱ ٭ هرس یلا ق هللاسدق جارسلا رهن وبا ردوا زوعو ندرعب ره
 میظعهدنالماعمو .دتضاب رو یدبالعاک « دلع نون ردارتفلا سواطیبت
 هدئساروكناو ردقوح یرلقیاصت و ردسحاص كعل یاتک یدناراو یاش

 ۱ جد یر ید ا سوط, یکسمو ) ردراو ی HEEE ۲و هد رط لع

 ینیرست لهسو ینیطتس یرسو ردد رح شع رم د وبا رد دنا |
 هده رینوش دمو یدشرا هدادعب هدننآ ناضمر هکر ارد یدبا شمروک |

 اد هدیع رلیدتبا ضب وفتاکا قتعاما کرلذب وردو رلیدوب و هناضولخریاکا |

 هت ۔هناخ كن مداخ هکر ه یدتیا ےتخشب هدح وارتو یدلیا تماما |
 لوا یدروک بوراو مداخ یدلوا دیع مون نوجیدرروتڪ صرقر ٣
 شاهدنا نادشتاو یدیسهصک شدق هک رب رروط یسهلجج كراصروق ||
 ىدا لوا ںولک تلاحر ست ىدا ر و وسزوس ندقراعم یدلاراس 1

 ا ۶ | رک ر هو یدلبا هد“ هرا ادح هدنرابروا ت كشنآبودبا هجو تاک 3

 هک دنسوکرب یدتارلیدتا لاوس_ندلاح لوا عش یروس را رر هس زول

 زالوا رداو هاب ین ءزوبآ شدا هلوا شکود نن وصزو هدنهاک ردكَآ

  rsاربط ےب هک هراس ره رد عد هک ژردبا تاکح 7

 كن قیراءزانج سوط لها هک كنراماوب و رولوا روفضع رلءرو

 زرد رڪ بولا هرکصدنا رازاتوط نامزرب بودارغوا هنکو ا یعاربط
 ردنسلا نده یدا 6 هرسسدق یسخرسلا نسا ن لضقلاوبا حس ع

 و | ےس هاک ره رد ی راب E و دطد مچ ك

 e تب ید رلد 'رےد و اوا ےس هسلک قو

 | مقاو صع رمح : ن نوکر کردا تب هاکح رددنزرف دیعس وبا حج

 | یدتنا رلب دشلعا | هج رلتلوا راح هدناو یبلغا هدنحأایرو | سلخ یدلوا

 | رسا هحوت هنعارط اصلا وبا حس یدیال وا مقاو ضقأڪب هکتقور ھه

 | عي نونهراوط لالا نکیل رکاراوطیدیارولوال ادم طر محع مدیا

 ( نارا )

 ]9 تم هر
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 فای زنا ورک ورم اهسکک ل وا ملا هلس یا دور ورا نالتق دارو
ETیسا دنرابیدغان راق ےظعو ی دمت هر مشط هم هڪ ۲ لو اویدلاقدوروت هنو  

 : ررولو | هدنحا راو دماحو ا هک دارو یدعبح هرشط هک لوا

 || نیسم هدنوب زونه یدتیا هسی ل واو روایکود زراق ندنرزوا هک دا
 ١ دن رب نيساقو كرلتسود رلتسودر وتوا هدن وب کک دعد نس م یا

 لو !یدیارولوا هدنافرفردرع یدآ 6 ا # رارروتک
 : باک یدبایساهرهاظتامارک یدنارردبابهراتهتولوا یرلتد ورد كرابد
 1 مالسالا ی یدبا ندضرالاداتوا لوا هکر دشءد ی بوضکا فتا
 : ناکا a نوکرب هک ردا تاکح ید س شەروک E هکر دشعد

 | ورک بکس هک هلا اعدر یدتناو یدرکو رګا هس رپ مدیا شەروتوا
 || نادشت ارب یناغرف با و یدرواک کنج هکیدبا مهار بکر سو یداک

 ۱ .دنخانایذناشمروتوا هدنراتک دار ےک وتتولفنمو قاسوا نی

 1 بوروا نکل لوا هلیغانا یدبارروط قد رباب هدارالواو یدیاراو ییروچ
 0 هعاشا یتابندن اب کرس هدنس وو رش لاخ این مدروشود یکر س یدتسا

 | بورکورجا یشکرب هکر دیا تیاکحوع حش ەت و یدلزوانب وب بوشود
 || یدلشا هفعاب رومغب یدلباامد هغا رومغت هک هلنا امدتابیا هکیدتا

 رم هزاخ عج هک هروط رومع هلن ااعد یدتا ںواک یشک لوا دن هتفه یس هلک

 || هک رد یحاص بوكا فشکو یدروط رومغب یدلبااعد یدک هغاشا

 ۱ مدلیا نیدصق تراب زیاب نوچ یداراو یسزوععر وادآ همطاف كاب
 | لواومروک ةروص یتعشات هکم داک مدتنا لدلک هبن یدتامدراو هشاب كناو
 || ندنوک نالف تس دوخنب لغوا یا یدتا هیلبا رظن هل:ةفشاکب جد

 | تمروک یی هکک داوا باغ ند-نب نسور ندتقو لواو مرب روک یرب

 یدتا سد یدیا یتوک یسا دتباكم ز مدلی ناس> یتوک لوا م هتساا

 || هللا هه یترا ز دعبنم ردیشنا راحت الغوا كمکچ تفاسم لغوا یا
 ٩ كداشاو رمسلا تراز بلاقعد رلهدیا ترا زینآ هکر کد اک ١ صحو

 جه نعد ردشماعلعل هند میه هدئسلوارمصاح
 یدتا سی ردقو دنسا

 | لاحیدروتک م زواهزات قبطرب هب شب ور دوب هک روتک هسیاراو كن همطاف یا
 || هدهناخرف یدیاراوامرخهزان نعد بطر هدنرزواو یدیالک د ققوكنا هک
 1 اع الا دج ان روصتهوبا و ردلکد نک قلواامرح هزایدوح



A Eهر هسک کر هلهانکل وا  

eمر رود بویغاراب ییهدن نالفاب سود ن الف نەك ر دهان لواوب هیعاباذ  

 || نیلوا ءانک هک هیلبا ضیف هلل وش یناورداش مرک ن راب یدتامالسالا میش

 ۱ هدو رح 6# هرسیاعت هللا سدق ناتسود دماحوا # هلوا ادباتیرخاو |ا

 | یدا شروک ینآ مد روک ی هکر نب یدتا مالسالا | ےس ىدا دولوا ۱

 ۱ هکیدت | قسح دجا هکردید ید هدستقور 1 ج رجا یک 0

 | شەرو ؟یدعاعوبا شیلام دیس وبا ردکرتسرد وب و یدشایتیلام دیعسوبا ۱ ۱

 رولوا طقاسناعف نععح عد( ا طة نھ) هکر دروص ندنا هلوا

 طقاس نح لك تص ند ( "همشطا تطقس ةبص)ا تمدقاذا ]
 ۱ رد هنس رپ هدسانروا تشحو هلتتیه تعش> یدتا مالسالا حش رولوا

 تبیه هلک نوقلاق تش>ووهژوا دق تب نوح
 | مالسالا حس رولاق

 فی ردد هسوک یدرماکا نیفلوا لفطاما یدشمروک ی ییلام دیعسوبا
 کا هکندشم روک یی هسک ر شەر وک یدماح واک رزکب هل وش نامه یدلا

AO ERYه کر دلوا كہا هلت یدتا مالالا حر رزمګا  

 هلوا را وط لوا ےکات كس هدیا راشا هربغ ارهاظو نیس هما یی هسرب

 | راشااب ردهرشو صرح دوو ا زد سس
 كنالاعلو هناصس قح هک رد روک ذم هدقرعا حرمشو ما هن ايما هلا ناهن

 بوزتسوک مایقەزاغ هکنسگ ره هکندلوا بلاع هل وش هناتسود دماحوبا یی عل

 شوهب رسکعدربکا حد یداو د نظل هللا هسهتسیا كعد ربکا هللا |

 هن رزوا لاح وب نامه es هج یدیارشود بولوا
 یزدی کبیر نا بل یزودنکز ؟ره لوا ارب دو ید !تافو

 یدبا Hg تصرف هسا او ایدوصقمناتفقلوا كەس ر رک اودا

 یدرواا بوکچ ندنا یتاتقف لوا یدبا زاوا E كن آ ےکنوج

 هک ر نوک یدبازعد كسرابا لب وشنو کی ه هال نو ھنر دیک ناتشقه

 3 1 یرلتسود ید کپ هگاوص لوا 3 هکمرددا نم وا جاو سکعر

 1 | نسرد ۳ هدنول مبیدت | هک لوا یدردیک. بولوا سادلوب هلا

 ۳ دماےوایدتا یت تح - دچا ید ماسال مس یدد هسوک لوا ییهصق و

 ۲ بوآایئآ دماحوبا یدر ووصاکا اعسرب یدنا رروتواهدناک دربهدو مناتسود

 8: 1 یدتا سرما نور یایدتبااتسیدروطیدنوط مفلا تعاسر



 نوچ هجیلوناحهم یدارع هنساز لوک یثلث نارغ یدتبایوره سابع
 هل. ونوکرب یدیاراتوط جروا هسلک ناصقویدیار هلکنآ یدیلک نامهم
 یداک نام8*ر بد رق هعاشحا هاکات یدلبا تین هجوروایدلک نامهم

 قح هصک لوا هبمزوب نیجوروا ےک اتیدنوط ھت اکینآویدردب رق ماشخا
 1 كندا عك وکر لمر كنس نار ع یدتااکا هکر دروک ءدناوخ ینالامتو هنا

 لدتا لدم یکنداعنس یداراو ریس کک هلکنس ید مزب یداراو

 | هکیدمک قوح یدلوا روض حب تون وانام ك دابا لیدہت یرتنس درب
 یدردنوک لماعر یدا یکام كنارع هک هته رف ثلث یسلاو لرصم
 | نارغمرجال یدلباجوک ًاکایدااسرت لماع لواو هکح هاسح یا مکان
 | ن هکیدتبا ربقف سابع مس هکیدتنا مالسالا میش یدلیارارفندرب لوا
 هر فو مدرولوا هدهافناخ هدنناب فیلاس نیسطاو اح هدزارمش

 نارع یدّسا بودا رظناکا نیسطاوبا ج كدا نکیدنآ ےکزب یدلک

 هنن رب ویدصت هن رغاب و یدلیا لابقتسا اکابوقلاق حشیلب یدنیا كسعع

 هکر د هنود یدتنا محشرروب هنسنرپ هکددروک هدنراز ۲ ییا مارکا نورگ

 هدنزوک مب وردراویمهنسارب هد هزوکی هډ ( یش فو ) ,یدننا ررو هدکزوک

 | سپ هکر دبا تیاکح ریقف سابع یدلوارادربخنویهگنا یدیاراو هنسف رب

 ی هدنرزوایدنک مش مدنی هماج تابا هماج-ینوب بت یوره هکیدتیااکب 2

 5 1 ماشم هم لب رهار رز یدشلوا قوح ۱۹ كنا نیس با

 : مظع لواو یدا رارراو هنسهناخ كنا هده رقوادآ تا لوا هدنناب رھ

 1 یسا دنرا وتس وک مایق دن صور كرلتمهدخ یکیدتا كناات هلو" هدنناب دل لودنک

 مردیک یدتاكسهلوا تعحارات لوا هلم نوک جاقر یدتا نویخا حش

 ۱ را هبلوایضار بوروک هدمعن یب هک, دیلوا یهسوک شلوا باتعر ی ر ز |

 هکر لیدل وب هد مهد هنارب ور هدرصمیناهرکصاد هیضقوب یدسا سابع جش ٩

 هرس هللا سدقیدورلاو رم نیس اوب ایذا شت یتغالوقرب شوم | 0

 ردیک یمرکالا مرکا هکر لبدروص هب ی بش هک ردشعد ویدبا شعروک ی یش ۱ 8
1 

 تک ےک 1ے وقف



 هدنک مک ات مدنود ورک نامه 51 سا ردا هللا دبع نب رع رزسوک ۳

 یدناک هباره بوپ ک یتباق یغانا سپ مدنا معتسم ھه رزوا لاحوب 1

 رببلوا تن 3 یتا خام هکن هم ۷۹ لوش یدتا لک هر کصادناو ۱

 .ینامج هکندتسا ںواک هدنول یردنهد نی رت هکیدشاراب ا هک د اتداکح 1

 هللا سدقرایعفراع 9 مدرانروف یعدنک هنو مد روک شانروق ه مدنالوط
 یدآ ردندناحصا كنيليقع في رش یدیا رولوا هدب هک هرس یا

 سود ريخ هنعهللا یر ىلع ترضح هکر رد یدّتا نوت ردر وصم

 یو هيلع یلاعت هللا یلص هللا لوسرو هیلبا مدراداک:یلاعتهللارک |یدراب وق

 کچ نیتمارغ ےس رپ وڈ یفاق ہوکر ک | لوایبما راقفلاوذو ےلبا هدهاشم |
 جواو نوعا يلع هکلب رو صقن ماکو ب هدنفح یلعیدشا مالدالا حش

 ¥ زب زلاهزمس ىلاعت هللا سدق هلاس نیس وبا 9۴ ردتداهش هللا هنس
 : سابع یدنآ كب ردو واوا هدنراک زور ید رد جو یا هدزارشاکا

 سموا یدا ررولک هنهافاح ك یاشم كنامحو ردیربب كنب وره

 | یو سر رردنوک دقح ى نح و 7 و 9 وردنا 5
 1 لو وح اکا بودا صالخ ندکزودن 1 ی“ دکیم ت فموس قرا

7 

 ۱۱ ی.

3 

 وک

Oe: 

 نداصو لع یدراعیح ماعط ہرا دیک تولک یدلوا لوْسم هم لح

 هدنجوا شع زویئرد كتر ررل-ثلوا رواج هدنهاقناخ تعاج قوج

 || یدلوا بی رفهنافو حش نوچ ردشهلوا نفدهدنهاقناخ هن و ردشعم |تافو
 نق بدتر هکددردنوک هرازاب یناجرا دع ن هللادبع حش داخ كشك

 نوچیدلبا ریهجت هتيم یکیاویدلآ نوناص نفک ییا بوراوسپ هیلیا

 هللا کر بوصاب هش رغ بیش نامه شتیک حش هکیدروک یدلک نذرازاپ
 د رص هک ردشعد لوا رابدتا نفد هنناب كه خد یا یدرب وناج بولد

 ارز هلوا هدنح یدنک هکر دکر کیرک كيب قتلوا هدسن :کح كهپ روکرب

 هدنا رد هب رقرب بی رق هرم هم ٹلث ٭ هرسسیلاعت هللا س دق یلث نارع حش وب

 یل رط كمالىسلاو هالصاا هیلع مهار ىدتا مالسالا حش یدارول وا

 یدا رارد ناقیضلاوا هنس هناخ یدبآ رع ةن سلام ھم هکیدالوا

 3 ع شو هیلوا نام هکمادام یدیار سام كاوجیدزواهن اه

 : .( شاع )
۸ ۷ 

mr وو ت ۳ 5 
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 یی هروع 17 یادش ا مدمر وک ین E ران زا هدنکا ناکد |

 ]| ثسسک رب هلع ید. e هک د در د تواک هدول ا اوروك |

 | قاع غرجهراب رب هدنلا مداکورک م دلیقب زاكنآ بوراو یدشاواتوف |

 لآ تسرلید مدلوب شود هطوبیتو یدنایداراو یفجو نع نعد
 1 يداوه مدردیک بوک ندنطب هدتفورپ هکر د_دعد شورو لافس دحرعما

 تب ۷ یداروقوا تد وب بولاح هنس برطمر هد هق لوا رلشلب هبقرب ||
RR E ۰ 8۱ 2 ی  

 + هججرت و داد یناوتن ےسو معشع فک ٭ نان زهدرکر ب یرمش ع نوع>ه#

 1 *اما ےسورز كر کف نیسروفوا و *اجاوههدلاع نس نیساعرشرب

 ید یرابارقوب یدتنا ںواکاکا یش کر هدنقورپ مدلرزا قی لوا سس

 || نسیدتا رراباهن بوآآ ینا ۱ هک رها بازو

 ۲ عیتسهروک ییلغوا كروب یدتا مالسالا جش رلداهت هکر وکر او هګدرا

 : دخلو یدا یوره ¥ هرس لا وق هللا سدق یلیعع هرج فد رش

 ُ هالصلا هيلع رمضخو یدبا تاماقمو تامارک بحاص یدبا شلوا قم

 ٠ كمالسالا حشو یدبا هوعدلا یاهو ید اندرلتدیا تب ص هلب ام السلاو

 | للادبعویسرافبپ هل رابحاص تامارکو راولوا عیججو یدیا یریب كنب رپ
 كمالسالا جو و رایع فراعو یربط نسحو هنانح مساعلا وباو شا

 شا دلوپ و رانی ها هر اریک یراصتالا ىلع نید روصتم ونایسانا

 هکیدتنا یذمرت رفظلاوبا هکیدتا مانا ےب هکر دشعد مالسالاحش یدشلوا

 | افحاکس مکر هو یدلناراتف رک هنن زودنک نس یدلبا كلوا اكس هکیکره

 ردک٫ قلوا صالخ ندهلراتف اب یکتا صالخندن زودنک نش ۷

 نیس هلوا صالخ هکندیک ره هد کوک و هدر یدستا مالسالا می

 هرزاک هللادىع نيد e یدلنا تساکح کبر نیس ردیآ دنا

 هددصسم نوک رب یدنیک هروب اش یدشود یمهیعادرفس هدتئدارا یادتا

 هرفس ىدا نیسردنک هدنف یدتااکا نورک ورح ارب ولتکر رپ نیا

 نیسردیک هعن سا یدنسشا قو یدتا ر دیمراو كخلحرخ خش هیدتشا

 هن تداکس نیسروس هدا ز ییک یدتا میت دننرولوا ترورمصض یدتا

 هد سرا 2 یدعا تەر و هتتساکب یدتنا یھ هیعرب و هسقو یگهرب و
 هک هنگ و وا ار ر هیر و هت نی کس ee ؟ كوس هدا زینآنیس | ۱۱ ۳

 كاکوک كن نی رلیف توعد دن زودننک قس ندقح رربو هن ا



 1 وج نوک ی رب یا کا EL سا

 هقتبط وڳ هرس لات هللا سدق یذمرلا رفظ!اوبا 9۴ ید شالوا

 بهذم یینحو دهازو ییا مامارد دجا ی لابح یخآ رذر 2 ا

 یدبا یش كشنامز یدا ردا قاظعاو یتعب ثالر کم هدر ' ىذا

 رولوا 9 هثسلح مالسلاو هالصلا هيلع رضخ تقو یکیدتا تاتو

 ردب در ان كقارو کیو هکر ددر کاش كرد اش لدماحن د یر

 هداوعن و عرو و دهزو هدنالماعم و ردن ريب كريم كمالإلا عرش و

 یدشا مالسسالا حش ردراو یراتب اکح كکو ڪو تاملک قوچ
 یداتسا كناو دماح ن دج یداتسا كناو یذمرت رفطلا وا

 رکب وبا یدیا راز عوق یککس یھب یسکمندنرلودنک یذمرت قارو رکب وبا
 ندزکیدنکنساوا شمروتوانالسرب مادام هک هدسلحترب هکیدرید قارو |

O 0نوسعوق زا نوا توراو بودیک ندزسان زر گم هل هّسوا  

 ۵ هدرربدویدیا رلهشوا یکس هساوا هسوکو هدنناب هک زواو | مولعم ند ول

 یدبا را مروک ثاکسرروتوا هدنرزوا كنآ ج ییا راروشلاح هاک هاک
 یدشعاتبافک هنلغش كرلداهدناک رب تین كّکوک لوا یلاعتو هنا قح

 هکیدتنا مالسالارخیش هک هرسیلاسعت هللا سدق شورف لافس هچریما
 جر بوراوبوئوط ندنناک د ی رقع شورف لافس هجرععا هکی دتنا مایا مب

 یدتنامالسالامیشیدیا ردیکر وف بور وبلاص هدناو یدیا روتلبا هنب رزوا
 ردبهذم لادا وب یدبا زعا لتق یروناج ر چ بودا هلی و ید مابا ||

 ید نک بواوا تقو شوخ ینکر راءدیا ندتامارک لهاو ندلادیا رانا
 چ۵ یدتباهروک یزس ی 7 کر دکر کكعا هن هکبدتاک اویدروک ییسهنشرف

 یدنارروک ی هتشرفیدبا-رمتجنا روناممهیبثکل واردک رک همتا ووناچ

 یدروشودبورواییآ هلا هنسارب یدرصصایب یشک لوا هج رق ر نو ڪر

 هرم هدنفو رب یدسا مال سال ا حش یدمروک هتش رد رک رھ ۰ رکصادنا

 یدشسمرونوا هدنوک وا كنا یشکرب و یدیا هدنسو ف ناک در شورف لاقس

 یدلواتوذ ENE قارز یا لوا هاکآ یدتبا بواک هقیجهزوګ ر
 تو رک هنا كناکد هحرما یدتیک ب ید هل و كم رک راوع و هزانح

 یدریک هنگ ا كنناک د یشک لوا یدمیچ یدک تعاس ر یدر و یورو

 یدساكدیا هدنو یدتا یک لوا یدک هرمشط هحربهآ هدرعد یدهروک ینآ

 ( ناکد )
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 چ ما
 مچ - ریو

 بوبد هی وب یدنا ك ديدن و هبلع یلاعتهللا ىلص ةنلوسر كهللا یدشاو 7

 كدید ندن نو نس یدتا سد یدد یدشعد هک | رخرحش یدلوک

  یدتامدروک هدعسود یلسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر مدروب وا یدتا

 | هکلب وس اکاو روبط نتراقو تابا هک اخ ینآ یدلک نامه یوخدب اکی

 : یلاعت هلا سدقزک لاوجدج اح ۶ ردذکدیرب وزرار ول هکر او ید هر و

 || رلردیا تبع هل و رب هک ردندنتاراب كرلنا دوب یدتا|مالسالرحش چ س

 | ةکیدتاوع میش یدتا مالس الا یدیارواحهدعرحو یدیاند هناغرف یدبا

 || رلیدل ارلزواخوراب دتبا له ات موقرب ن درايف وص ید ثاواقلراطءد هکعهدقورب

 | نوناخیخد زک لاوج حش یدلوب تعسو هدان ز لاحلواات رلیدلبارلنوک و دو
 ۲ نالح هرس یدتا هرلیفوص ندنزوب هفیطل یدک سک نو یدلآ

 | عش زکیدمداکب وربندنامز ردقوب و ردلکد شوخ هل وب شیاوب هکیمیءدیا
 ۱ رساوتنوک رب هک او دوئ کاو ماعطاهتتاع ادرک لا وج دج اے شیدا مالسالا

 | ىب ریپ لوا مدوقیخ دهر رب بویکبمروتکت اراپ رب هکمدلید مدیا هساک هی
 نوچ اراب رغ نوع نیسرمکب نوجما لدنکه کی هن لوشیدتبا یدرغاچ |

 بدا ےک امر ماعطا هنت یربندتقو لوا ی د. دوق هکن زغانیسروتکب هع رزوا
 هن مدروک هدناسارخ یتا نءرکصند هبصع وب یدتا وع لوا هن رزوآ

 4 هرس یاد هلا س دو یوره دادح نیسطاوا 4 یدیارب ۳

 | كرلیفوصیدبا فب رطو درج شی وزدو یدناولوا لوایدت!مالسالارح

  سابعلاوب مح هد هکمویدارواح هلا تمهد هکم د لوا یدباندنسافرظ

 سس سس سس
1 

 عھد کن رو باوح سامعلاونا رذز تالدرغاوج هکندروص تواک هاص

 درس یهسا ره لارا هلرت لد یاوه هکر دلوا ئالدرعاوج نیسطا ونایا

 ۱ لوغشم هتحصء یضعب كل دنک نیلا وا مس هکر کب هر وش كس يا

 یدتا مالسالارحش یدشعوصیر هسی ره هلغلوا رظتنم اک | ناران بولوا
 || راربهبهتسن هکردراو تباکحرب ندنافوک دجازحش هدعشکرت یمیهدمح |

 | لوا هکیدتباکا یشکرب یدیا هدداباتسا نیس اوبا هدنرع رخآ هکیدتنا
 | کبلواو رولواهاک هاک دوخوب یدتیالک هماخمنب هیلک قونوقاکس هکه جک

 | یمسر هدنرعرخآ نیساناوبا هکردشعد دجا هن و زدکرک نوا مدنک |

 || قارضاحلوا هد یدنناو یدلباراهظاتمالم ندنلاو>اضعب كرلرفوص | _

 لصاو هکر وض> یدنک تب یهلایدلک اک,تمالعوب نوصل"ا یدیاقوب |



 0 2 یوم و زینب دو هاو هما نزار

 نی = ۱

 a REE ER ارایکرمس نیس ویا

 EFO هل جد تعاجر و یرخاسد څخ حو یو رھ

E Eu 
 رزرو خل بولو رلتولب ویدتیک یک یکیدیدلوا عقاولاق رکسرولوا باریسو
 یدنیکب وروتک یتنیم كنيس اوبا بولک ليسو رلیدل وا باریس هلج یدغا

 هروص یتسهننک و یدعر رووص مار هنسهدنز یدسا مالسسالا ی

 نی رع نیسطاوبا حس ید ا مالسالارحترابا هر وب هل رلتسودو یدتیا قرع
 ریفوص نکرروتوا هدعارح دص»» نو کرب هرس یلاعد هللا سدق یفا

 مد ندکلشب ورد رپ هصن یدتنا حس یدک زوس ندکلنب ورد هدنګا

 9 ۲ ۳۳ تم

 U IY ےس.

 یدبا مارغوااکیندنا رع رب ندزب یدبا را هزابهرا وید یکلشب ورد رک !نیسرروا
 هکر دزوسهن ویرلیدتا رلیدلوا روضه موق لو شد ورد ن هکر د هسیکر ه

 رلب جارخاندکلشب وردیز,بواک هالجر_زویلکد شب وردزبیدعترید لوا
 یدلوا لادجو كنج ردسک یکیدیدرلیدتبا روا مضاحهدنا ندحاشم

 یدلک و هک بودیک هپ هرگ یکرمس نیسو یدشربا یعو هرع هدانا وب

 لوا وغلاف ندنرب سد رلبدبا رضاح هدنآ هلج تعاجو یدلیق زاشو

 ندحاشیدلبا رذعو ید وا ی رلشاببولک هتناب كنس رب ره ندتعاجب

 1 ید كدلب وس زوس قح لوا 9 ید شلوا سادر د هلکنا هک و

 کرس نیس 1 ویا كدنود ندن املك حاقرب كهي هس رپ تولک اس

11 
 ی ی اس لک اس سا ی ی ی یر کد ED ی و ی ی ی ۳ ی و ی تا ی و سس سوت

 : u ary TALUT Du یو 7# 1 ۳ ی 1 [100251 الت 0

 ۱ تیآ هصنرب هود در ذکر تگ وز امامدعودندزوسلوآ یدتا

 یدید هل وشلوا هکمدربد هعدنک هود نوکو بو مدروقواد رو قاقوچونآرق |!
 یدنک بواک یدمش یدک هارتاملک تعوصخ لوی هلجج مدیلبوش نیو |
 ۲ نوسلواهس رزوا قح هسکر ک هرلنآ مدلبا صالخ ندشب ون لوا یلکوک ۱

۱ 
: 

4 ِ 1 9۹ 

 . e تک E ی 4 1

ys۰ ۱۳م  £ ITبي  o2 بس 1 .  

 TOTES TDL OTL DLL دام با مس تب مع دم ناف 10 "ND DEDIR الت ۱1 هتل اعراب یی ید ادا OID TT 7۲۲۲۲/0۱۱ ها

 ۱ "ملک وک هک دسوکر ه مدراتروق ندلا یک وک ن هله هت رزوا لطا هسکرک :

 رجح < رلاص هر دو رفتو شد وشاب ودنک او او هدوهب ردکلام
 ۱ یرحاسدج ۾ 3 یدسا مالسالارحس 4 هرس لاعت هللا سد یر حساس

  یدراوهت رزوایربق كلسو هیلع یلاعتهللا ی صهلا لوس زەك ر د هيك لوش
 أ ۳ كس هرویط تب هکر دلوا ا مداک نامهم اكن هللا لورا یدشاو

 توعد ینآ واک هسیک رب س مریدشوا بوروا هنب رب یر. یرالدنعو 8

 ۱ یدروط ییا تورو: یدسنعا رضاح ما ءط یرعو ًامرخ یدلبا ِ



 ك a ۳ دخو و كااشم ۳۹ مالسالا جش

 ٠ یدنیک هج ندنسب قب لیعع یدتا مالسالا ج ردضرف هن رزوا 0

 یراولش ار زمرنسا را ار ندارد هراز ام واچ یدتاو

 نودخد هکیدتباو یدری و راولشریاک ای یدراواکا نوح یدیا قو
 هدیک دعح هکی دمو یدروأ و راولشرب هدل زمم ره هروتوا هک دمو 2 1

 لکد هنن رزوا لوععم روط هکیدراو واغوا رب لمعهج نیسغاوبا ع

 رفع نادا لار ارح د مم نوک رب یدنا روح ام |دندناحو ۳ ۱ ل

 ۱ رس هوا وا او ج یا یدتا + یناورس و کر یدبا ۳

 | یناورس حد ردزاو مرو تءالم ردقن هدنرزوا كرب لوا ندنالغوا و
 ےظع هلب و یسایاب زکا ار زرد هدئرزوا نالغوا و ندري لوا 2مریدتا

 هک ردندنلولوا كتاب یدبا ردا دان ےک ین العوا یدیا هسلوا ردعلا |

 | یزرط نیسخاوا # رذ_كاواقاخ یان تشکناو ردود هلدولغوا |

 رد ر ر هدسراف ز رط یدتا مالسالا ج ¢ هرس اخت هل 6

 ۲ تنایصو بانی ارییار مت با ورد و یدیاربع) مملو

 : حس هکندسا اکب ییاح رص وا یدتا مالسالا و 20 رلیدا هد رزوا

 ۱ نالوطنابا نعینیس هیت یا تی یبیزرط نیساوپا |
 ۱ ی دتا مالسالاح "یدروس هنیزوکو هی زول بولا ۱

 | حش یرلنا هک رلیدتیا تساوخ رد ندن یدبا نشور یرالکوک هکیدراو
 : هتم دخ كنه یرلنا بویتسبا روتسد ندنهش سپ منا هیقاط هزلادبع وا

 0 مدتیا ردمرالھ اتم یدتیا كسها تدصور ءرلنول هکمرلرد مدّتاو مدتلیا

 ۱ هکر دن و>تاف یدتاو رد هل وا حیا نی یرالهابک یدنا رده وا

 یشک ره قحلوا ماشخاو رهنوط هک وخ ینرللهاو را هماشدا " ركشا اف ۳:

 توج تءاسر , ورا هلماعطهدرب رب وراهروتم O نس هرهبندماعظ 8

 ۱ هپ وحش ینوب راپ دنیکب وا سپیدلبااعدهراناوزهلغاط بو اوان رزوا
 ۰ دکم اد ام ناجا کن . زرطنیسحا و او كن ود هل دبعوبایدناوحش مدید

 هللا سد یر مس نیس اویا ۷ یدا رردنا هلهاعمهب و یدیارازواوا هدرب رب |

 ؛و یدرو ورهسسابعلاوبا ویناربسمچ شید ارواح هل هل اشم هد هکم(هرمس ۱

 | یک یرخاس دمت حشو یزاریش دعسوباو یڈبح رسطاوباو هماسا وبا |!
 8 ید ا e یدب رد ا جوی لس ۱ هلج
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 : هدنرزواكناو هشبر | هقاف هک هب هسوکر هی تم اد کر تشپا نود شکر دشد لوا |

ly 19 aا یناوربس هم خش ن 1 نیل دراو هتسا مھ  

  ترعندنزوب لطا هکوکر ه یی( قع الذ لاعت هللا ةثرو | لطابسارعبلط نم)

 هکر دشعد لوا هن ورلبا روخ هلهجو قح ینا یلاعتو هناه»قح هت سلا
 اولخ دام هنحشقاطنا )هک رد ءد ههبع2و )€4 ادا رفاوقلطالو :فوصتلا)

elkرلیدع | لوحد هر هتلر 2 هک ردم قلخو نعد (هودسفاالا  

 ۲ ردکرک زارنحا ما ندنتیعص كرلزوب قعد رایدرب و هداسف یی هنن لوا هکالا
 | هن و رولبق كرد کوک هيلدا كرت یتربیدت کیک رههکر دشعد هنو
 | ترخآو اند ارفف هکردشعد هنو ردسان هننالالکد یتفآ كسان هکر دشعد
 هتقو نارفقلا ) هکر دشعد هن و ردرلش# هک نوعا تحازتسا هکر در زاکب

 | ردعبات هتقو نالوا رم دف نعل !( رفقلان ره حرخدعف نان تةو ىلا علطااذاف

 هنب وراعیحن ادر E هد دوطر زوک د هور رکارزوک یا نامه

 هش وردشعخر ,اندعلل, اکا هقافلوارولی هوا شا | A اوایاتفف قدرارب |

 ا هبلط یز یی ( باطلاب_یجئالوهو بلطلا یلعانوثح ) هکر دشعدلوا
 ا هکر دشعدلوادن و زالوالصاح هلبا اط یراک دید بلطلوا هکز کی رب داق

 es نا ( اها ةعاس قدص 3 دنس ی رش عرفا نفل وا ) یدتا فرخ

a9ا ۳ هساوا هت . رزوا قدص تعاسر هر ۲ ھا تعل لس . یر  

 3 ۱ ( نیقیلا لق هیدارا اغا بعالا نعیهاشاح ) یدتیا یتاوربس سد رواو تاج
 1 ۱ ناور هش و نی "دو الا یدذلبد هلکن وب راهلنا یل را اشاح عا

 ۱ 1 مطرح یقه کب یندشا | هکمدننیا ندای را واک 3
 . لوا یدتیا ییاورس ےش مدروک یلھا 22 رو هن رو یاها رکا كنا س

 ۱ ] قلم نیس وبا e لک 4 زآ یرلنیسالارلیدلوا قالاس

 ۱ نیسطا هللادہع س یلبع یدا ا ردند هفبط ی ا ۷ هحور یاعتهنلا سدو

 رداذر ؟اش اب دلخ ر ردعجو 3 E اولوا ردننادمهملا مما

 ا هدنناس یاماعم و لاوحاو تیاکح كن هفناط وب یدا ی مس كەر =

 ت ووهدندرد نواز وبر د كرم ردراو ییاتک رب ربتعم وادآرارسالا "ڪه

 ۱ یدا شعروک ین ینافوک دجا حش ردەلب وند یعفات حجرات ردشعا

 | | كععوج نیسحاوا هددکم دکم راکا هنک رب فب هک ردشعد ماسالا

 | لا ندنکیدتامظتاکا وند مذلک هنتراز كنآنب یدلیا مج بوراو هتئراب

 ۱  لکدضو e > نعل یا ا چ لواویدمردشراق هل هلکنا ی
cae aa ECTOPIC N AE TITRA ET ER E 7y Caran a 

۱ 

 (یدبا و ر



Eهل و جد هدنلاح عامو یدارواوا مروتکو رک یدا رلدا مات یزاغنوج  

  ۳ E ANY: E 9یا نت ۳۳ اه 0
1 9 

03 ` 8 4 1 

۷. ۵ E ۰ س_ 
EE 0٠ 113 3 :آ 1 یدتا ا "بسه مدتنا | نيسم سد 1  

 ۱ ۱۱ دار دو اتو و تسفرولم اح ےکنوج( رصلاوربلا ین مهانلجو))
 | تا هک رب ا( عسما فک )یدتابولکاک اسی و نوک درو و

 | محودیف هیف بان # هب و نیسللالیللاذا (تس) یدوقوا تب و اکایدیاه |
 | *ىا رطضا ماج هلید رد رکج * اج تلط هلام هسارو ( هجرت )

Fهفط # هحور یلاسعت هللا سدق رغصلا یتاورپسلا نا وا  || 

 ییاورس ردنداورس برغم رددواد رفعح ن لع یدا ردندهسداسس
 ۱ هد دمو یدا رولوا هدربصم ردیشاد) وب كصاوخو ردیدرک اش مک 1

 : ندشناشمورددرک اشكن رصذاعمو یدنیک ندایندهدنآ ی دشا نرواح

 ۳ لع واو نیا رنا وباو یبییشو یدنحو سزاوم کوا

 یدیای یش كمر هذنتفو ییا شمروک یرلبربغو ین یرصم رکب ولاو
 ۱ يا هد ا كرل يووص ی لس ےش یدنا یدبر د كحصاشم هدنراک زورو

 : هلن رجرخآ یدشربا هل دود نم هکر دشعد تویلبارک ذ

 یدارروط هن رزوا فا هدک د لبا تماق نذوم هکتفوره یدلوا مروتک ۳

 | ررلباهنو یدیارل ردبا رخ هلا كءروک ینآ سابع شو وع ج یدیا رواوا

 | هکر لیدروصندنایدبا ضرفهرانا تا فال هرس لوا هک: دز هبغا رق یدیا
 ندعلخو ردعلوا دن رد لج ی۶ل (دارفنالاو دارفالا)یدتا رد قوص)

 عمال تادراولا عمذفوصاا ) هکر دشعدلواوردکع | یناکدنز بولوا دیرف

 | قوص هکی تا مالسالا کیش رلوا هبداروارولوا هلن در او قلیفوص یتعب(داروالا
 | هدنلاح كناو ردهدنتلا یمدق كنيفوصرانا هکر دشمک ندلاوحاو تاماقم

 رخآ) هکیدتبا یناورمس هکیدت اوعمحش ید! مالسالا حشر دشلوا عج هلج

 هرعصندنغامد راع دص عل (فسات را بح نیس دصاا سورنم حرام

 ۱ هکر دلک د تعا ر لوش دا ر هکی دنیا یناترفدیعس میش رديت تمان رنایقیح

 || نالوا هدتنا قیالخ لوصو هثلوا كنماعم قلق دص ار زالوا هدنناقیالخ

 | كنماقم تعافش هللادنعلوش دارم ندنا هکلب نلوا هجم كرتتسار

 || هکمر دا تبصوهزسهکیدتبا یناوریسیدتبا سابععشور ذذ وشق هثلوصح
 || یناوربسیذتباوعمیشوزکیدبا تراب زیرلنا رار دیا تبع هزمس هک زهسوک لوش .

 مدرلب :اتراب زیرالن دات ەز بوراو ا ار ا اار کا هکیذتا

 یتماعموراردبا نا زور دراو یکی هکی رتا شاور
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REA EEE ۱رد روند قافادرع ند یدآ  : 

 هدئمولع ا اطوو ردئدنرک | ندوب لاو ند )واوا اتام

 یداهث رزوا تناعر ن رل د! كن او یدنآهرقفیعوحرهدنامزرهو ردندنععدا |
 دن FO هدا رفلایداو رال هک یداەت رزواتسک هنلهاو

 دتا مالسالاخرت ورده و هدست اا یدلبات افو هدنآ تر

 u رله د رح یداک ہر , هدا رعلایداو هدن رک رخآ لوا

 هدن آهک لوا رایدمرب و یخد ماعطو اید لوبق هغلقونق یناو رایدنیک |[
 رلد دا نفدو رادراص نەك کاو رل داک یسادنارا یدلىا تافو ندنفلحا

 هدنتسواورروطهدنارگ نفک لواهکرا هسر وکر اد داک هد« هنن نوک ی ستر او

 رسو یدلک هرس یر ندمرل سود ۴: aA لات هدنگاو دعاک هراپ رب

 كرمسر گیدتا هاله ندهلحا و * نکیدمر و ماعطو : 7 کیدا لوق 3 هغد ودق يی 1

یادت لاک دشءدیرون د هللادبع وا هکی دتنا مالسالاعیش زرع سلا یزکندک ۱
 

 هدیکرب لیب رپ لوا( ےکیلع ماللسلقف )ہک رب دهدنارقو ررر و مالس هيا رقد یدنک :

 بو: مهراب مد هی دیدار د بورفیح = نيس هور =< یدع*آلب هکن دلاو

 لوا ندرما لوغسمس یب مع دکیدژدو یدلک ههالک تی ونان یدر کد 1

 هرلرگ كلبا تبعګ هلباواوا رلیک کر دشعد لواو مرایا لوغش میت آن
 ا رلیک رولواو ردندنکل كرز كراكو ردندنتیفوت *هجج كنىلاعت هللا |

 3 ا یرلعل رسلععو یفاجو ال دخت كرولوا یرلعا تبغر هند ۱

 اظلا "هالا هذه نمى ام تن ) هک ردشعد هناحصا عب هٿ و
 0 نوسر ونک هک یس نعد (نطاوللااوب رخنادعبالارها وطلااوت زافمهیلع
 زا همتا بارخ نراتطاب راتو سد رلسابل نالوا هدنرهاظ كت هشاطوب

 مدنرکوا نراعغ نطاب همگان یدسا مالسالا جش ر ابذ ا تب ز نیز رهاظ |

 یه وب نوسلوادونشوخ یلاعت هللا مدن رکو ا نیشیارآ هماجو نیسهدروخر هاظ
 ظفح بایساو هداجمو رکو هقرخو نیشیارآ هماج نیمشرلنوباما ندرلندنا
 E , نطاب و هنسانعمكراز وب ورلي , دوا لوغشم هنلاثما كن وب وهراهنسا كجهدا

 | لواوهناصرودوب هلججراب و راک نامه هروک یرانوبمیکر ه انراپدلوا لوفتم
 ردقوت رکف وب هدرلناردب رلبحاص یناک دنزو نطاب ا هکر درو

 راهژلو لوغشم هر ها وب یربغ ند اعا قح هک را م روتک تقاطاک او

 دکمدروک صعس قسغار هدیصع) كع ررفس هکر دشعد دن و
 قاارب

 رفس هنس مکنوجیدبآ ترورعط ه رف Su مدتا|یدیا راره,هن رزوا
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 5 . ناسارب کردی ادر د 13 ۳ E ردب رقلا 1

 دال احو یدا هزاکن هد تهن رطو یدل تو ا رفو یدا ندنرولوا

 هدنشر ولواو هدنراقوو هد و تان آکر د یل شیدا فی رش هد و

 یر رجو هلا اطعناوقدلوا قالم هل زا ندخاشم هدنشروطو ۱

 EEE POTD ERS 4 تیک لا یراد ور یلیعواو هر و ركب ولاو هلن ادعس وانت رکب واو ۱

 . حد بم

 هک ردشعد لوا قدیم نداد 4 KS شع زوي حوا كن رب ھ ردشعا

 هالو در A U ارا لوغشم E O و دوا اا ۱

 یرلادتا | تک ر كمریک هفوصت هک نداد لا مت و 2. ا رظ) هلدر رظنداب و ۱

 1 قددصتیرلقداص نرب و ربخ ندنراهثو نان ات E هک ردلوا 1

 ۱۱ ردید هتفاج دقط ¥ هرس ا < هللا ا سا ادم ولا و نیس يلب ا ۱
7 5 
 ۱ ناردندنروا وا كحاشم دادعب ردیدادغبلا یسار اد ن هل ادمع یدآ :

 هدا دن هل و ردفا تلحر هماش ردنعا تم لا یر رحو هلااطع زا

 ۱ هک ردشءدلوا هدنسبد شل ازویحوا تر عهز دششک ندابندهدناو ردشلک 1

 || هدیابساو ردقلوالوغْسف نرد ر تاک سفن ںاکک یظعا هدتسارا هللا هلکنس |

 را كربهانک راهصع هکردشعدلواهش و ردکشا داععا هرحاعر یر 1

 ضرا هلةنال > ابف وص فو ص1ا نوکبال ( هکر دشعد لوا هن و رد رلت وعع

 | لاوحالالکین هعج ر نوکبو قاطنادنع لوق هلنوکمالو ءاعم هلظتالو

 || كوكو ذیمرونک ینآربیدک رواواوصتقو لوش وص یب ( یلاعت قطایلا |
 یججرم كن "هدلاوحا عیجو هبا لودی آق اخو هیلاصهاسه رزواكنآ ا |

 "هبا ) یدتایدنلوارک ذ یلاوحا تبح هدشا کیا نوکر هلو آلات 18 1 ۱

 | ناخ تبع ىم ( اكل ا لق تقک اذاو بلا اهیف حطتفا تره اذا | "
 ۱ كاله یخ هلا هصع هبالقاص ناو ردقلناوسر هح هتلوا رهاط

 ارجع # یی راهظات هقرافا دقلو هع رعش ۷ یدتا داشدا یوبورابا

 ۴ هزا ؟ یوهلا حاب زو ٭ هژاهطایوهلام "ک اع رو * هالعا هرم رال

 ارهاق اناردق < ھا ايالا لتقاع رلو# "دعالب تابا یدل بنیا یع

 قع ی هد هنس مر هدا نوک ( هچبرت )9 هناطلس هبص ل ذ سانل#هناطاس
 فشکر ولو ثعارنوکو هنا هص# ناللعا وب نایعنب رس هلق رابه ات«نایع
 كار سلدرر دن تغالبهدننا را * ناک ورس یاعرولو لرامظا هت رو مظو

e Eزديشدا نت کد  

 هللاد,ءوبا # ناج تفآ مرکه رق رو اوا مدروک قوج كل * نایزرف



EAE ازا EE و یر 5 داش هک کک A 

  ۳ا ىدا كەش ںوروتکو یدب وق نم 5 رادعمر هناو یدلا شا ی

 یتنکمال لع E تد ًارالا اش دا یه لفام ( هکر نثعدلوا هس و

 ا دجا ی رفعح یداو ردد دف شک دع.ط < هرس لاعد هللا سدو

 oT ایدرمک ی هیقو9 كعا یس | هنماشم كش یدتیک توی وق

 ۱ نیسرلد ءا یشا یلک رک اکس یهلایدتنابوتوط هک وک نود زول ردیکیدتاوزرآ

 ن“ رراق محو تبس یک شا كراتسود هلو" تیاثع رڪا یه

 لصاح هنس جج ند رعلطو ند نم دهج مزب یدستا مالسالا حش
 ۱ یرعذا هل دسع وا 3 هلوا ییانع نا هک رکم زا هر هنس جو رلوا

 ردپ رعلادخ ندجا نیدجیدآردند هسه اخ دف هرم یاعت هللا سدق

 | هلا یهاشنام رکر غظمو هلبا یزار زارخ هللا دبع و هلتسلا نب فسوب
 ندنرادرغاوج تح و ردشع ا تحك هلااطع ناو هلا یر رحو هلع ورو

 ی۶ل ندراععو عايض یدک د ثاربه زاسد كس يللا 6أ ید ندنسایحهاو

 تدحو هل وش یسیدنکو یدلبا دعفت هار ەق نس هلج یرغندک الما راس

 كټرڪه یدیا ناوجون زونه اذهعمیدنلغب مارحا هس> هنب رزوا دب رجو
 ىذلاقداصاارعفلا) هکر دشع دلوایدتیک ندایند هدنستلا یا روم حوا

 هژوا كلام هدشره هل ر داوا | قداصرهف ین نعل € یس هکلعالو یش لک تل«

 ۱ ا لح نع زارع نه ( هک دشعد لوا دن وهيل وا كلام یشراک او

 | كني رلشا درقو هکیک ره یتعد ( ادا هثم كاکفنا الالذ هللا ثروا
 "1 ۱ 3 ۲ روو ا 1 کره هک ررب و تلدمر کا اعل یح هسنللک وک ندٌتم دح

 هل مح ا فسا لوبق هنسدر ندن هک هسوک رهییعب (اهبجاوب مایقلا
 لوا دن و رداکد 52 كعا ادااکد فح كتم لوا هکمرولوا راد س

 یناامو هیلبا هلماعم 7 وک هلا E هک رک ردلوا نوت هک ردشعد

 هلا دا ترفن یعبطو هدنا لد هریک یکیدشا تهارک

 ۱ كزا رخ هللاد ع نوج هک ردشعد ه و هلي تب و ترش اعم

 ید تا نیس ردنا صا هن اک ےشلا اهدا هکم دتا مدشرا شیک

 | دهج كرما ردقلوا صیرح هكا ادا یضثارف یرب هن چوا
 ۱ و د:کح یر و ردکشا تعرح نل سد تعاج یر و هلا تعاطو

 || یرقلا مساقلادبعوبا ) هلو قحقفاوم هکرکم ردقلبف مهتم یکی رارطاخ

 ( نا ) ك



 ۳ ۳۰۵ ر

 : نیا کا ها اویدیآ و لادن :

 ۱ ربثمنوکرب , ین شن هکن دتا كم هللادم مع وبا حیش هکیدتالوا مذروقواتب | ۹

 مالسالاےش یداریدر دعار > تیغ ردرضاح قح دنح دکندت !هدنرزوا

 || نوه یدیسكموق یا هکرایدتا اکایدلک هرصم زارخ دیع-وبا یدتیا
 ا ردنیغكعا رک یخ ودر ر ا اش را و سنی نیس وز ۱

 ۱ یساروشودجویداروآ واهدنودرد دش رخ ام (هرسسهللا سدق یتو د هلل! دم ءودا) |

 ۱ اکبید رکاش كنود هللا دبعوبا هکندتا اکبیئافرخ یدتیامالسالاحسیدا

 ۱ تلتسم د ییاعیداوا هپ رزوا تللتسم ییایح كرم مز هکیدتا
 ۱ نیدتاینافرخ < لوایدلب وس يرغوطیدتا مالسالا ےس ی داوا ھن رزوا

 ؟ایدیاهش رزوا تالتسهدنتاموهدننایح هکیدیا یلشرکپ وبا تکیدید لوا هکمدتا
 : )ناز گشاکب وید اردا صقرهداونه. هډموکو ا یدنک هکمدروک ییلشن

 عقاو مس ) یدتا ردیرعق هکر ایدروص ندتود یدتا ماسالا ىدا

 بش ردلوا ها لوپ لاک کره شفوقردذآب شب( مت اذا
 هک رهیدروس ییعاعساو یدروفوا قوح یآرق ییود یدتا مالسالا

 نورفیح ناسارا وید اژولوا رورم سم هبسشرا هندنآ .دقدصا و هو کز

 ۱ ید نواه ہرواول مت 5 رهاتوقهدرب OE E لکه دا

 ا دیعس وا یدیارواوا دنا ر ھ < هرسس هللا !شدق لو هللا دبع وبآ ۶ یدیا 3

E :مایا كنان ود .دهار ۱  f eSنود دیعس ولآ رد زوه ودر لکه عهاج نو  

 فرصدیوترکا یدتابودب !تالک یدربک نا یدیا شماملک 8
 شاعم لاوحا نعل ددکر ک یلعود ورم ک او مدلی وسهدشوا هنا زر

 : مالعالا محراب وس هزسںواک دین ول ان راب 5 ل یود ماکحاو

 || هنبرزوا مادنا هدان ز یک ردرپ یعالک هلج 2 الف ندنلوا كشیاوب یدقیا
 1 ےکتن رواوا راتف رڪ لب وس ما دنا ی ییک و رولوآ صالخ راب وس

 1 یدا را شود هدرا راحت الغوا و یدیارلب وس یوم هللادبع وا

 1 یوم نامه کی وڏ یهللادبعوبا هکیدریدا واو یوم هللا دبع وب | هکیدر رب دو

 6 دونگ 5 زوس رب یص اول لوم هللادیع وبا یدتسا مالالا حر زر دد

 | کیا هکیدشودوزرآ لواکاو یدیا شیجآ هدتفور هکر دون زوس لواو
 یدناب ها دن مهاح ےس رزوا ات او هب هک هوا هرکی و كا یسا

 هنتلا یشابلاو شاد هدنرزوا یسهداص» هکیدروک ینا یسب رب ندنرادب رح
 EAT ی کی ی یک



۱ 
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 هسیلوا توف دوصتمو هلوا لصاح دا رم کات لآ تمدخ ههلج سب
 یدآ ردند هسم اخهقبط 46 هرم ہیلاعت هللا سدق یرایدورا هللادبعونا ۶

 ا ردروص یدبا شم روتوا هدروص ردندنخ اشم ماش ردراطع نی دجا
 لعوا ردود هنګاارد یدعسو ردهدروص ید یربقردرهشرب هدراک

 راب ورف یبا فوصو ید ا ولوا هدننامژ ردیلغوا یشادنرق رف كشرادور |
 نوعا ییغوا نوناخ هاف كنرابدور لع وبا میش یسانا یدیا هدننروص

 كن و وردارق مواعوا مب ول ید( ایفوص ناک هلاخو ءارق اذه ) هکیدرد

 )عو هدنعارف اع یرایدور هللادبع وباو یدیایفوص یرابدوز یلعوبا یسیاط
 یدا لوک یلئاعشو قالخاو یدبا لاع هدشدحو هدتقیقح لعو هدو رش |

 | زوبجو اكره یدیاقوصوء هلک عا قفرو تبع ٠ ہرا و ردو ےظعت هرارەف

 E ت ادآ كناو دن ندان دود آ ها یذدهدنزوهطشعلا

 أا كوا هدهیداب كنس هود هکردلوا یرایدور یلعوبا یدتنا مالسالا میش

 (هللالج ) هلب اح صف ناب ز ید ی هود ( هل OL عانا

 ردراشهر وک یت آهکمرب رودن ور وک یشک کنان : یدسا هالسالا ج د

 هل دبع وبا حش یدرواب هاو با ماقا وبا حش یر ووک ا هللا دبع جش یرب
 ا كر فوصللا ) یدتا هکمدتشاا ام هللا د ہع وبا جت یدتا و 5 اب

 ٢ | داسوبا مسالا وا حو ( فرشنلا فذحو قرطتلا لامعتساو فلکتا |

 اب ۱ قمزا تیدح یدتا | کمد ۳ ند رابدور هلل ادع وبا نب یدتا :

 ین (الیه كيهانف اتعتجا اذاف )رردیک ینرم تشک« تالش وردور ردیک یلهح

 مک ر دشعد ن الالات زب لو | قرش اکس دساوا عج هدر ریسکیو بنا

 ۱ مدروقرب ر یمکیدفک» مدر القاب با یرایدور لع وا میش ید ایر ق مديد س ولا

 ۱ دب تو وبهک وق هننرزوایو كشدو ردرب هکر هلفا ص یککیدمکب یدتازعش

 | فاصنا جد هدنکسک كنالخ هکیدتبا فرکش دج یدتیا مالسالا عش

 | فالثاو فارسا ردکرک كعالع هن رزوا قاصنا جد «دنآ یتعیردراو |
 جت + زب زعل اهرمس لاد هللا سدق كأم هللا دبع وبا دک ردلکد ا ّ

 | ن دجا یدآ یدرولوا هدسراف ناغرا كم E وبا ىدتا مالسالا

 | ذو یرع یدنا شمروک یبییش ردیدرک اش كنيناغرا رادنب ردکنع میهاربا |
Eندنفرط ینا ینک يکيا هسلبا تاک هکنوح یدیا هدانزلس  | 

 1 ۱ یراب یر ندرس لو یدیاش 3 یو يا ارم اب ا فداب ی یزگا



 ۳ توژو> راو اس لس نامه در سما رال هد زوم دو ۱

 یدلبا ثوام ییرلناتفف ل ارا و یناتفق یدنک هک هلب وش یدلشاب هک
 مود لوا سد م رووا ةلماعم تبع 1 5 وک هزرلیدتا موق لوا ۱

 هزات راد رح هګ وب هکر دشا هول تولوط هر اراکنا ید لوا یدا 2

 ر دیک لصتم جش هیلبا لب وب لوا راهدیک هل هلب ررظن بوبحو هلی راتدارا |
 ن رلناتفق بورک هب وصلو ۱ یاتعت و هو سه ی درب ,اهب وصرپ ےکاتی دا 9

 دمداخلوا نولود یدابازاغا ا دن نووی > ندوصو یدولاب لند و 1 ۱

 هکلعشو هتفولوار و تا مظعرا رز نیس هیعا راکنا هکر دک رک یدتا ۰

 ام < Û نیس e ك نوڪ هوا ن Ce“ قلوا 2 هلا وب را دةم وب

 زار دنا نڪو نورجح ےک E را و هنل وا راتحا

 ی لوبو و زرولیق لوس ییلقو رردوروج یک هباه مسو
 ندنس هج ادا رمقاللخاب رهروک بیع قز جر نو ردن دنر ظ دم روک بیع 9

 :a سیده رول یدتا مالسال مات رارولوا ۳ هلج هلوا رداص لعفرب 7

 هتعیطو هثسفن ود Ab هکیدتا ا یدتآ نوح یشاو لوا

 یردلدا هل وا مرجال یدبحاو هن رزوا كنا لف ف 3 ر شو

 ردد ۳ هتط د زب زرعا ۱ هر سس هللا سد یدیعو ا 9 3 ۱

 یر نا ا و كند رلواوا كسوط اسم ردنا ی د ن 0 ۱ ۲ ۱

 4 ك ام هدّتش رطو ردشعا تم ا ماش نالوا هددتط لواو 1

 ا لرز و اش دل و درک یدا یسا هرهاط تامازک ىدا ید

 ی رلوا ردشتک ندایند هرکصا دنسللا زویحوا تره ید
 هکر 11 £ ا ود ئ حل ( هرمع هاو ما نکی ناو وط) |

 2 3 کر 4 ؟د لوا هت و دلو ۱ یس هلیسو یربع ندادخ هن یاعد یادخ
1 

 جز ات زا ٩ 2 7 نوا اد یابند ید ) اتدلا عج نم ایدلل ایدلا | ۱ 9

 ناو an ید کک هتسهدش یدنک یلاعت هلا م <د لوا وردندکلیا |

 رلبا طایم ینالب ۷ . رژو ۱ گم 0 لب لوا یرادعهتفر (E لوارر و نر و

 هدم لک لوا قارا هکر دشءد نا و هزوتک ییالبلوا دتوف م

E 1ندکمدعا هل ود بودا ا هنضوب 2  E 

 ۳ 11۳ رهاط نیس: و | کت <| تمر 3 3 ا لوشاز

 ی ؟ ما سی قلم رضا کات 2 :STEEN ۳ روش رنا
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 ۳ مع نر كد نع E ٤ هو هوا یرغ نیا iie رو

 هر ؟نصفدنم لا زویید كنرسم یرانافو هلوا لطابو لاسح هدنکوا كآ
 لاحت هللا س د3 یتفرمج نار یسوع ۴ رد هدزاربش یربقویدنا ش سا وأ

 مال لا ۳ طر دن رب كیقاط اط هلنادبعوبا حبس یدیارواو | هدتفرج اهرم

 1 هدنسانروا نارعن سوم حس هلا فخ هللا درعوبا ئدا

 :/عدزاربش منب هکندردنوکربخ بوزاب هماناک !فیقخ هللا دبعوبآ یدشود لادح

 | | یدوهراررپ ورزموقهههک مسهتسیارانبد كنيندنرب رهرک اردراومدب رم كي
  تصرفاکب رکا ردراو مند ڭى , هدنفرج ےب هکنذردنوآ تاوج نارع نا

 ن هسحود نی ساک قوص رار دا لاله یب را موق هءاشخا را هل ود

 یک نامرک + هرس یلاعت هللا سدق ییامرک نسح نب ىلع هجاوخ
 یراک کات اقتل راد هدنامر 7 ردندیرا رخ هادو یدنا

 یدال وک یسهلءاعهو یدبا قوج یرادب مو یدیا هن رزوا ماظن
 وب مک یابد حش ید: اردا یوعدودد عید: كنو و

 نسح نب ىلع هجاوخ هدنامرک یدستا مالسالا ج یدمرودوا هداشرا
 هان هب ىلع هحاوح لیلخ یدشود لادح هدنسایروا نزاخ للاخ هر

 رات رشورلوراد لد هعولشوق ندحاص نس ەكىدزانهد همانو یدردنوک

 ا ندحابص اکب و نوک راماط شوخ بودبا منت ےک ان نیسرپ راعطاهو

 ا وص ےب: بولوب هنسنرب مکات ردک رک كملنا تشک ینارطا كد هغولشو

 | لو. ندش الخ رازابا ای رعط جیاشع نی هسخوپ نيسم”
 ۱ ا كلاوتق لوا هکی رتوا ندنوش کید دتا لوبق لراتاو یکتا بلط

 سنو راردب روچ ی ھیامرمس كنس رلآ ردراو یرهز قارورفم هباهذ یب

 یتسردب هی اظفح یلاءتق>رک ارولوا زواهنددحاتراردبا بج ینورح

 - 6 هرسیلاعت هللا سدق یروباشین هرم ل ررهظع ةع هیضقوب موق وب
 یدراوهیاست هلدا مداخرب یدیا تمالعلهاو ند هقن اطوب یدیاربب واوارپ
 راد تبا تبحماماکا یوق كراددلوا نوعا تصهرغاب نوا تراب ز

 0 ی مادون رونجما ندصوصوب لواو یدلوا عج رادب رم قوچو
 هلکنآ قلخ قوح یدسا دص3 هتعحا مم نداد نوح یدنا ردبا هدا ز

 رادرلعک رلزوا هکندروصندمداخ رل. دوا كك هس لکن او رایدقح هل

 لز هتشل رابیدعد هنس ۱ ها بو دیاربص راردی نومك یک كت یدتبا
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 * تسال اط> ندید ناروا دیه و دو نا وا در و ا

 || ندارومط ندزوی رهدک * رداور كس روک یرغ نت هجرت )
 | ۶ زداطخوق یداحاو لولح رد اوا لاع هنررد للع لوا # رداد

 و ےن ی بلط یاب نا * مدر هلن ہر ےشج ود قحاب (.رعش )
 %# م ره ےل > نمو اسا نا ¥ دید ترک مش ا روڪ

 دم مدر مرعا تغار %9 نئور حج دهیهروک هر روک ( جا

 |  ن ع هوش نوسد هسر دهن لوا # رار د يح نحروک هسو ا

 || یلاعتهللا سدق یا هد کا روشاع«د:ستلا ناسکس زوتلآ كز سه یرلنافو

 هیحو حس + ۵ رسم یاعت هللا س دقراهلک ابد نیدلالاج جش دو هر ۱

 | تعاطو ىدا یسا تاولخو تادهاح یدیاربخا یذ رظنلا یھب یدا

 | هناجر تاراتشاو هناحور تالاکیداراو یرادرو قوح ندنادابعو

 لوا کرا هرس یاعت هللا س دق یایلل هللا دبع حس یا یحاص

 هحاوخ مانا راعلکاب نیدلا لاج میش مدنا قجالغوا ید هک هدنامز
 هرک ذلصتمن و یداهدننبکک هرس اعل هلا سدو كدوعسم ن دلا ءايض

 هدناقوا صع) نوا ر طا تعج و یدیاراومزاوآ بوخو مدنا لوعُسم ۱

 رروا قالو همزاوآ من نیدلالاج جش مدروقو اراعشا هلعرتهدنسانشا رک د

 || یدیاقوب مربخندااح لوا ےب ویدبارولوا تفوشوخندنعاعکكناویدا
 || ورک بود اتغارف ندعموقوارامشا و کیدا عاتساب لواو

 حش یایدتب |یدلک غاب نیدل لاج ج نوا , مدرارولوالوغشم هر ۲۵ | 0

 اکسزپ ونيس روقوا را هنس شوخهدنسانتا رک کتسرپ اهلب وب نوڪ هللادبع

 بویملرغوب ماق نعد لم“! ےن یز و نیس رولواشوماخ نسوزروروا قالوق
 ندنسنوچ لآ نوناص یني رطاخ كراشب وردو هل هلب و|یخد رپ نیس روق
 لوا دنس ردرابلاط هکزاوآ كنس رانا نوح نعي رارولآ نوتاصیزاوآوب

 هلب وا ید دوعنم نیدلاءایض ماناو هلباتداعریناكۆك كرلنآ هليا هزاوآ
 هدنرسفت كآوب و مدشا لوبق ینزوس كراتآ ید سا یدارشهروب

 مد نع نیم هکشمروب هل هل وشر لنا ( نیعیلا كأ قتحكيردس او ۱۳

 ردنداع سگ كجا تا هثنایع كعدق نع ردلکد یرغ ندقلوا نصا |

 تيدا كعدق نع لع تزوصو ردوب هلوا رک نداع کین لوشو

 نیع ی ولطء dT هکز دلوا ی تدایع لب زس هم

# ۳۹ 6 
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 هک تک

 هنوط یآ الد یدلک دقیح نالتترب دنکوا ااقتا ید ا ش٤ا تاع
 یدردنو هک كولا ر راددتنا زبخ میش یدشش یساصعاویدق وص

 :اکسهکک دیوط نوح یتالب لوا یدتنا رادرونک یش ورد لوا بوراو
 5 رددوا یرمسغ ندادخ هککد روب نه حش یا یدشا یدروا ی

 فاو مدا قاردامب هل وب نوهکنا مدعروک ادح نداد الس لوا

 2 چاقنیسهروک هدنسابل ره ییلاعاقح راب ره یدتیا حش مدنوط

 هنب و نیسرولوا لصاو كسردبا لصاح واود رکاردکمهقحا تالش ورد

 ناد یادخ رکو زکلوا یا: يح مر ( دیشاب ناد یادخ ) هک ردشعد
 هک: روتوا ندنوش زک هلوا ېج روک یزرکبزوا یدنکح نکسزالوا

 | زور جش هللا دبع میش نوک رب,رسرووا ناد یادخ قعبالوا ناددوخ

 هللادبع جش نوچ یدا شهرولوا هدنرزوا یسهب رت كنساباب ناب زور

 تدمر بولاق بودا ملعت هش ندلاردصحش یدروط هی یار كرو

 دت دمر واک هن رزوا قابا هن ویدرونوا هدعب یدروط هن رزوا یقاا

 | ردص جش یدلوا غرافندنراب ز نوچ ید تاغتلا زکر هرعیش یدروط

 جهزسو مرب روط هنب رزوا قابا هکیدلوا نامزقوجخشیا یدتانیدلا
 یا ىدا سەرو رانار علا ناهد زور یدتا ےس نکیدمرورب تاغا

 ٤ كا یادخ هلج ام ( رعش  ردندنراعسا "هاچ كنعشو مكا لوغشم کوب

 نایرع # هشیمه سینو یتسهزا * می اخو دابو بآ شنآز یت مک
 0 داب وشت ازاین * زکاببیادخ هلجزپ ( هجرت ) کاج هماجوعا هدش

 کاج هماجو د رف و ناب رع ۴# ندم دع هلا دوحو راوطا * نک اخو تآو

 رج ملاعود ره كش یب هک * تسیناوژ ندیدادخ رج تقیقح (رعش )
 ین #* تسهنادخ اور ندّرکو دب تبس نیا هک * هنهدشوا ملاع هکم وک

 مس

Oia EET زی 3 ےہ EETج 3 2 0و 1 اد 7  

 هدعاط ر هکیسل رب ندنرلدب ره كع نیساکد یرا تكخداوب

 ۳ 1 قلا كرام شد ردکسشلوا الم 51 لعقلاب هک رلدا هل وشالاو همراو هاب

 قاخاتسک یک كلوب دعب نم یدتاویدردااق ینآ بویلبا هنتلآیشابكنآ |
 لاکا فید هلفوابوسلدا اعد هرکصذدنآ نیس یلدا كکوک ینآ ہک کما ها |ا

 ردا سا تالهدن هلج رلن وب ردکلا احا یرادهک هنو رداکد حورواو



 رب ووصجر + حس اور 60در

۰ 

۶ ۰ 
 | كندلا بيع شو مدراو هزارش بولاق نسب راددحاردق لوق 6۱ |

 دیضق جافر ندغاماقعو لاوحاو ندغاعقاو اکاو مداوا قم هل تمدخ

 تعاس رب ویدمر و تاوج 3 و یداکد كکوک یس هاج مدلب و4

 ۱ ترور گمرب اب هرکصادنآ مدنبکح نوتیحمدعب مدزوتوا هدنروطح

 : حس عءهراو مدتنا هعدنک هکیدشود یسهیعاد کتک رع ر هن توشود |!

 | رده دور چ اع شراب دنیا مدراوهنسوبقیسهناحنوچ عهروکر بوس هن نیدلا بیج |!
 || رافج یدعس مش ,کروئوا هدهناح یک هد هش لوش ینیدرونوا جش راو

 || کم درون ءرجر «دنوک وا یسهداصسلاعش مدرودوا توراو ءدنآنوح
 هکندلوا مولعم مدت هعدنک شازا هلج هارو ےکیدید لوا هش

 لاح تش ند هیضق لوا سب شعا جاتح هرازوس مکیدید لوا جش

 هش نوح مدعیح میش تویمروتوا نامه ردهد هر دن هکمدلس

 مدلیا ادم تربع هزار هدغ وردو مدرعاح هع رزوایدنک مدلک هنورزاک

 دنا نوک شب مدیا شعسلا ندالاعن قح ےکترھو مدروتوا ھت ولخو
 تن دعس عش نوکر نکرواوا هدزارش حش یدرب و اکب ہدتولخ لوا

 یوروتکا سولاف جوارب هرس یامدهللا سدو یدعس س یدلک هنهافناش 1

 رازوشا حرح هد هرفس ییولاکر بت راشد ورد یدتاو یدوق هدن ظز كاهش

 سب روتک فرط ها لواراو كمررونک ی عسولف یدعس یایدسارحش |

 نوح اراش ورد یدردنوکی ا بویلبا یکی ید دروب كش یتدیدعس جش

 | شا هدرازاب هکیدیاراو یدیرم خابطرب له رایدروتک هرفس مات هیاتروا

 || یدیارولآشآقانجرب فسارغوا هنکو اینک د كن جش هدنفورهیدوروشب
 هدنلا میش ترضح هجلداع هنمنوکر یدنار بوروأط هن رزوا غالب وشو

 هنکیا كب عی ی رازه فلک رب یداک هفیچ شو وردرب نکیاراتوطیشانچ
 تلالد هر یلاعتیادخ یب هکمرابد جش یا یدتا رک هقرخقآ شملجاص
 هلو اهن ید تا ج علا هر وا ےکات ردد فا هک هد و نیس هدیا

 یشاوب هله نوسلوا وب یدایش كشدا یدتا و یدر و اکا یسآ یهدنلاو

 حش یدلوا عراف ندماسعط نوج یدجما بولآ یشآشب ورد چا بولا |

 با هلب وانیس هس ماعط هک راب رهو لیسه هقرخ تاکیدیک لوا یکيلا یدشا

 حش ا تراشایخد هنسفیربغرب مرمهدیا ینوب جش یا یدتبا شب ورد ۱
 نیس نەدا ےس د هنر هیخ د یربغندنوب و نیس د| یردق وب نوچ یدټیا

 و



 دش و رو ا 9 15 ۲ یسدکح ۲

Mkکن ندن نزو ااا لواو مدنارروط هل هدن درا نودیا  

 دا تر یدا رردنود
 ا هدر ر یرول هکیدنارپ د

 هش و یدیارواوآ لوغعسم هنسلا یدنک واات مداررونوا هدرب رب توراو

 یدیارابا لز تاکب یلامكن 1 هک د هنقو لو مدیارلبا تقفاوماکا بوقلاق

 هل هرم لاا درا ۱ 5 ولا دهازو مدیآردبا ر اتا یتلاهت و دعا

 ندزرب ںواک لول هک مر لا ا یدا 1 یلولاکد ندنطاسا تا

 هنک وا ه کام امز هجر شد یدتی ک۶ هدنق کمر یدلآ هت سدر

 مدع د هنسد 5 فی عضاوت ٌلدروتک هنو یا هدنق ةکیدروس مدراو

 هکیدناوپ اوج ك هکیدایا لاوس ندا دهاز مدروتوا تعاسر و

 ۱۰۱ رس ۲

 Oy مه ر یا دع راس وب دلو ۱

 ۱ رایت ارا در یروصتمیدتاویدرب و مانشد ظیلغاکیدهاز مدواصندمدنک
 لد: اما كرو ص ثم لوا هکمدرب و باوجلدج اف نداصعرب ندو یدجاق

 نوح ردرب هلج هدناب كل یلاعتو هزاشمقح ید اكر ؟ نخ اقالاو یدا
e 9 0اما مای م 9 تب 9 شع  

 روصتم ا دهاژ 3 ۳ هلا ابوح E هداج” یدعا

 هلا لیلدهنیزوس كاکیدید رلیدتا رادرب سد ی ۵ روت تا

 هلا نیس یوعد قلراوس هکر اوهره هک ردلوا لیلد مدتتا كدلب وس

 قشاكلا ید هسردیک رک؛ او هلك ندنلا ناع یکهدرتس تا هل وش

 كننارک او ردک الاحراوسو رذقداص هدنوس راوسلوا هلوا رداق هفعود

س یلیلدوب نوحردماعات هدنغلر اوس لوا هيما وط شا
 قد دهد دهازمدلد و

 هک ردشعدلوا ه و مدهرو هسعک كرولتریصب ندنسس هکی دشا توها

 هک رب ندنناصصا كل ەرى سدد یدرورهس نیدلا 0 € هکیدیداکب

 ندوش مدل ومرخ هداژ یدلک هزارمش زا یاد نیدلا تک حس

 | مد ا ۱ س نا یا 1 كرلفوص

 | ریدچ ہدحأ رد3 هر ےب هکس 9: یدربو ا ی مدا شقش ۱
۳ 
4 



 مالسلا هيلع یسع مه مب هکر داعاد ردراو یا دز هکیدشا

 افغ هد رح نیو یدیا رایا یربد یعیبط ہد رح لوا کک ردییک نفت
 کب برا یدتباو یدتاهآرب بودیڈدا ینو نسل اوبا میش مرایا یر د
 یرکندع"مربدیشدا رازوس یک كلوب هکمدشراهنامزرب هکک درب ورع ردقوش

 توف هش رژوا كن آ نامه ںولوا عقاو ضف هضراغ سن مرقعبا كلربد

 ناهبزور میش نوچهدنرخآ كمارطامرح هدنستلا زوبتلاكنرعه یدلوا
 یشکولوا هکحارسیلع حشو هودرکن ساوبا مش یدلوا هتسخ ی

 هنندابعكنامب زور حب یدیایسباط كناهب زور میش دالواو یدبافراعو
 یاس تایحوب کیک یدسا و یدلوا هحوتماکت ندرلنآ حس زلداک

 مالوا فصتم هلبناحورو یدبا تایحو ملاقیج هرشط ندناف "یناکدنزو
 نسطاوایانسو مرهدیک لوا ندزرسن یدتا حس را یدتا ل وبق خدراتآ

 نیسروشب رباهرکصندیآرب ییعیا نسو نیسروشو ر ااکب هرکصندنوکش بنوا
 یدتیک دنرخآ نسجل ا وبا شو یدتیک هترخآ هدنفصن كمرح میش سپ
 سدق ینایلب هللا دبع ےچش 7 یدتک هنرخآ هدنساتروا كرفص ىلع عیشو

 | ردنددالوا كخاقد ییعوبا جش رد نیدلا دحوا یبقل + هرس یلاعت هللا

 لعن دم نب دوعن هللادرع رد هلهجو وب كده ییعوبا حبس یو |
 مهحاورا یاس هالا سد قاق دلا لبع نان لیععسا نرعن دج ان |

 هکو ناب ةمطاف یداراویرقرب و لیعم"ا یداراویلغوارب كنيلعوبا داتساو |
 ها ذىع حشو هرس هللا سدق یدایسهحوجنم كن مش ےساقلاوب اج

 نیدل ءایض یسانا یدنک هللادبعحش رد هلب وب یسهقرخ هلساس كنينايلب
 یدرلن آ راربد ید دوعسم ندلا ماما اک او رد هفرح نددوعسم

 د لواند زاریش نیدلانکر جس خد لواند زاریش نیدلالیصا حش
 ندب رهبا دیشروبا نیدلا بطق د لوا ندبس ا4 نیدلانکر جش
 یر ره كرانوبو ندب اعز دعصلا نبع ندلا لاج حج جد لوا

 ,6>اورایلاعت هللاسدق رد رل ٹیک ندید رورهس بیحجآ اودا خش ید
 هدرلعاط ل ر نوا مدنا رتساا دارقنا ندعلخ هدلناوا هتصردشعد لوا

 هندی هرس لات هللا سذق كنبنادبه رگت ما دهاز هد! مدر ڪڪ

 یدروكناو یدباد میحاصقداصتسارفو یسا تمارک لواو مدشالوا

 ییاصعلوایداراو یساصعرب یروعو یدیا راعلاق رلصکر ه هکی دنا لوا

na رک 



i ۲۲۶از تی سیره  

 ها و
 یساعل كن | ناهبزو ر هکردیفاب كدهنامز لوا ات ردشمروا هنغانا كناهب

 هک ردشعدآ ا ئدا ندنناه| كعش هکر هاطن رکب وا هش راهنت داعس

 هکنوح نب سعر , و لوا رر مدیاروفوا نآ رد هن ول هار مد ره

 مدلی هراع تو هدنرخآ لی دهک یدلو ۱ راط کی اد یدلوا تو چ

 ا نا و 2 2 9 یاب یه زر , حس ۱

 ناکا 1 روقوا ی یرشع ا ندر نیر اوآ

 با كنو ا تدهو و یدلوا مطعتم زاوآ سد رابدلوا a30 ںولک

 ینزاوآ کعشءرکصادن آ مدلب وس یلاحلوا هش رب ندابحا نوکر یدلوا

 ۱ زور a3 کز روتک ع یلاعت هللا یحد درکم تاحوتف تحاص مدنبساا

 | هدنلاح هللا .دجو ید رلیا راهقعز هدابز یدا روا هد هکم ناهب
 ۱ كم رحویدنآررب رو سل وشف هراندلا قاوط ی هللاتس کس هدتیلیحر

 هنعمرب هاگ اب یدنا الإ قداصو یدیا رلب ۱ فاو 13 2 رزوا یرلح رد :

 لواویدبا لک د علطم هلاح لوا هسوک محبهو یدلوا التبم هنتبحم كتروع

 نوچ ا هللا یره یکلوااما یدیارلیا هلی وا هثب هسیا رلبا رلوصص هت |
 دافتعاهن قیالخ هکیدلت میس ىدا نوح اهبنغملوا رلیک هرکصو یذا

 كمرح هیفوص ردنوحا یلاسمتهللا ورك یسهعص يکیدشوب هکر اردنا |
 نیس هصق و یدوارب هنکوا هارلتآ یدراعیح نیسهقرحو یدلک هث_سلح ٠

 اوا سد لوا تذاک هدللح هکمرتسلا ید او یدایا تیاکح |
 م رل دد هر هنْغم لوا لاح قبو قسع لّعش یدتا تمژالم هتمدح

 ل اا كلا ءایلوا هسوک ندیا قلعت کوب هکرلیدتاو |
 |  ندناکوک كفش سو یدلتاب هكا تمدخ هشو یدلبا هو بواب
 تافویدیک نیسهفرخ تواک هر هيف وص س اهب یدلوا لئاز تب لوا

 ۲ ردشلوا عقاو هدنطساوا كمارطا مرح هدنسالا زوتلا كره مش 1
 ىدا یسایوعنو 5 هارد یاعت هللا سد + ودرک نسل اولا مس
 ۰ ی زاع هعج هکر کم یدامعج E TAD دز ریش یا

 | یدیآ راقیشنوصکروک نیت اہم ضع را لیس یلع دوخاو هک ادا |
E E,أ تبع هات یالبا رو روک اکا انایحا مال اب  

 ۷ ظ کا از رب .هکیذاواود بفس و تك کرد یدپ را
RTT:جوک  

HR. 



i 1 :۳ ج توصو میص  

 4 ر ریس هق راع هل وغ راک یک كلو زد ۴ بانتجا ندلاوقوب |

 شعرواندکیار د هعحریع یحهددو هلوا ر 1 هنلاک كلف تراهط |

 ۰ افعوو ۳ یکسا كزاربش لس ىلا میش ت رمضح هکر ارد هوا |

 1 نو اخر هح دش | هیلدا را نچ تورا او هکیدوروت یدریکه زارش هکلوایدلبا

Iهک هلا رامظا هیهسوک یکتسح مزف یا هکرلب دوش نو دنا ترڪ هن نق  

 هک ر داکد ین طاراک ا نس نوناخیا ی ارت 2 ب نسرواوا راب تعا ی و روخ

 هلنن> هلو ا ن رق هلع ا هدنانز ره لوا: هلواد رق رفنفو اودا

 حس ےک اتقو راهی :آ ندنرب یر ازک ره هکر درل نما د هع هدلزا قشع

 هکیدنوا a ا رد لوا هناا ندزوسلوا یدتیاینایو

 تیاکح هب ودرک ها وبا هر زالىدا 1 میس د هدنجما لا لوا یسصعد

 زونهو مدلوا عج با ناهب زور مس و كندیفّوص ىب را
 معوتراندنا هدلاحو هدلعن هکیدلک هع رطاخ مدنا لکد شا ماتی آ
 ین ندک دک یرطاخوت نسا ایا کیدا با ما دع رسم 0 نامه

 ردیدب رف كنامزوب لوا هکر دلکدربارب هلا نام زور ەس م چیه نوک ب هک با
 داق مهنامز نرد هک ریش دو هدرعشوب یدلبا تراشا هب عمو لو

 سه ی

 تم سل ی

 کا 8 یقراعم نا دور یصقا EAT اترواخ دیبا ۳ ۳۳ طارص |

 عام باص ترضحو 3 ارو یارواع ما ۳ ۲ لا 3 دننیب ۱

 راز و دت یوج هدنعح كلی 1 هدا وب یدلیا تعارف ا هدنرگ رخآ یار ۱

 i ضرع ساف لحو رع نرد ن 4 ح هبا ینا ( یدتا بل 4

 ندر ترا س E دفا 1 ندع ر یدعش ی ی ( هربغ ن هک بع”

 2 ےےھش هدیرگ ر 3 هک“ زز دو مدلیا ضار <| ندکعا

 توراو هرسصع ن زرسکعد هنهش )ی راد رم ضهب یدلوا ضراع بر

 هه ےک ات دوم مغان ناسا صااخ زادقمرب ندنر هز 2 نیطالس
 ىدا ۾ 23 یدروت e روح كع یعا لوا نوچ هب جالع

 ردزاو باکزو وار هدن [ قیح هرشطندهاهاخ ( كن رع هلال ارب <(.

 زالوا وا عار چ نا-هد زور هک کتو روس کا یعا ول رو ۳ ۱
 زود ی 1 بت ق> در EY 0 نیسرروک تن ۱

 ۱ ی را

 زا چشم دم رخ تی ےھت ر ا ۱۳۲۳۱52۹۹
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 ناع هل لر یوصتلا )

A ۱سو هلع ۳۹ هللا ی ص لوسر ردن درد ول هکدروص و  

 | ندناقواو یدبا زالوا رهاظ یشا كن رزوکو ید زالوا نک اس ا

 یدتاردبیع و اساس یرواوخ لسو هی ها لس

 یرانعموگ ریرلاوهد قوصت ەد ( یت

 كلذ فالح ناس هللاف كلابخ یف رطخوا تالاب سهام لک ,) یدتا
 هکلک وک رک هنس ره ید ) لیطعتلاو 2 او تا لإ - نک هه رل ا ديحوتلأ

 یلاعتق> دیحوت ردیف الخ كن [ هزاهس هللا هدا روطخ هکیلایخو هشود

 هللا لوسرر دن لقص هکبدروص هن و ر دکلیا ږ من ندل,طعتو ندک ر شوندکش

 تادیسالعاو ردحمللا رت یابند یساندا تالقع هکید روپ (سو هیلع هللا یلص ۱

 هدعملایذهدنستلایمرکب زول ترد كتر یرلداف و زدکلا رت یرکفت هدع>

 د وا ت اک + هرم یاعد هللا سدد لس ناهد زور ¢ زدهدنا

 | ع ناهرب و افرع ناطلس ردن زارش هدعب رد وسلا لم لار ےن ییا نیا

 | ر دنا نیرفس ماشو زاعحو قارع ۴ تباد یدنا قاشا هودقو

 / |> ییضوم كحهدیا ح ورخ رفاک هدهب N ییعل هدهب نکا رغلو

 ۱ ۱ . هدنعابس یراخ 8 هأیدرو رهس اا وبا جن هدرب یرلکدتا

 " مالسلادب ءندذغلخ ن دوج نداا جارس مت یهقرخو ردوا كىرش

 | تكا ر هدنراغاطو هدفارطا كزارش ردي ندهلاس ن دجانا
8 
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  كناکوکی دبایسا ماد دحوو قارغتساو قود یدلوا لوغشم هر هدبدش

 ۱ | ا ارزو ندننح هل :عاسرپ ف 0 یداز عالصاح ن اعطا ۱ هدتفور

 1 هادا رذواک:یدناردا رک ه ید: | زالوا یلاخندرلهلات ورود نعد

  كناو رشربااکا یموف كنیشکر هک ردراو یا هدنلاع دخو لغ كناو
۱ 

 | ریس هک 1 3۶ نامز E تس "| لب دب هک دک و ج 7 رد

 ۱ نیبنآ ام لکرداب رخ #نآ تسادوم كنراملکرد# نیهزشوکود ||
 ۱ یالوق ییا یدعسلا هک ۱ *كااع یزوکی کا لک د شەروك هکن 1( هجرت (

 | "اروک ر دنایع هلج كنآ هداک رکنر# یک لک هلسکرناکب بواوا قالوقزوک ر
 ۱ سراففاا و رع یک ایش عر شو سارع ریست ردقوح یاقیلأت كناو

 | ۷3 كلرلتا ةهکدریسغ رازی و یک 2 رارسالا فذک راونالا باک و

 ۱ ۷ ک ردکر ک لاوق هک ردشروتک هدراولالاب 5 رول وار۶ هدالک لر وطد

 وخ )
5 



 میش 1 E رفندناالاورار ها دتقا SD لالخ توق

 فیقخ هاد بع وبا چ د هرس هللا س دف راک الار ن ن

 كنا یخشاشم لر لواو یدلکهنورزاک راک الانیسح میش هک رد "اورا |
 اکران تسد وا ید قصالغوا زونهیهسا وب مج هتان

 رودوا ںوہع یار و Es ER ا هن سج خرس ىدا ش اک

 نوچ ید تا دحاوت بولک شوخ هع“ و یدوقوا نارق یدرو چت ۱

 ندتقو میاشمو یدتلبا ہزار نویتسیا ین آ ندخاشم یدلوا عراق |
 هلکن اویدسا صا یکعاعاعسا ثیداحااک !ندننامکا كه هللاد,ع وناو

 هک اکا یدشربا هدنناکرب بعص كعشو یدلبا ترفاسم هزایحو هقارع 1
 یرفو یدک قدا رکصددنزوب حوا تكنرع ۳ نان ےس و یدشرپا

Eكوبفح هللادم رخ وا  Nقحتاوا حر 2 هدزاربش ردهدنس وق  

 ردلصالایسراف  هحورو هرس یلاعت هللا س دق ینورزاک ران رهش نر هاریآ

 نالسندرفاکر اب رهش یسازا كخشویدناندنورزاک درون یساشنمودلوو 1
 هدفوصت كخشو ردرلشبعوط هدننامز مالسایدالوا ریاسوعشو ردشلوا

 تاعاو رد هراک الا یداباز ورتفلا د ن نیسح ن یلعولا یاسسنا

 هدهرصب وهدزاریشو هدنورزاکر دشعثربا هننبع كن هو قوج ندشدح ۱
 هدهکعو زدتناتیاور راتاو تی ندا و دو |
 ىدا شءروک یینادمه ی هللاد عن یی نسخا وبا ا

 للف اضرلا ناف دصعلاب كتیلع ) کرد د نوتلاوذ هکر لدا تاور ندناو ۱

 راتخاهنایم هدلاوحا هکنوساوا هکی رزوا كنس نعد ( لملاربسب یر قرا |
 نيس هيلو ا بلاط هدازو نیس هيلدا تعانق هنتقو ترور ید نیبسهدیا

 لوصم هلو اپ هکلعو ردا لاب یس لع كلنا تعانق هقزرزا 1 7

ESشعزونک تدارا جهش یسد ر ندارزو رولواقیال هوا كاب  

 رخآ یداز =| لونف :هنششد ندنارخش یذنا رابا دهېج هکر دهن رهو یا

 شوا كدا لوبق هثسا قد مدتاد مچ زذا ھ ` هش ۱

 هرسس دق خش وحد لغات هرس یب اوثو مدایادازآ رالوق همت یرول وا ندنس ۱

 ینرکش در راکابا ۳ 5 E اکب كاسر كنم تم توت ۱

 ۱ یلاعت هللا سدق ردمت كنعش BEE دور زاک یعساواو رد دنا |



 یدردخ روبه

 مدام
 بولا ۱

Ezره هګرادقم یب  EFطول ن ےح لا  

 | راو هي ندنکمنا ۳ و مدتحا هدابز 3 ترا

 کما لوا هراپ رپ یدیا شلاق نوک ترد هتقو مراطفا هرزوا
 اما یدر و مالساکب ںؤاک نح لوا ھن هاک ات یدلوا نک اس خلجا مديد |

 یروئوا ندک رص هرالب وب و یروئوا ندرلتضا روډ زپ یدتا یدمنروک |

 یدنک ب وید هلب وب ق دلوب روب صل دتبا ناه نس نوجد رادو رتسیا نس
 ۱ ور ندو لوا يدقارإ دمو وایعتاب وب یدلک دعا نمو
 هک ر دشعد هرس س دق فیف> هللا دبعوب مش هک هرمس یلاعت هلل! سدق ینارص

 یراناتفف یکساو یدلک هزارمش هد شد قووص ققر ییارح زب زعاادبع

 نوکحوا یدبا رلبافرسص هیارعف یدبا رواک کا هکحوتف رهو یداراو

 ندنرگب راذأتهد دل" رس سقت ےب دیدتناربب داب وز وساک اهدنا و یدلو اهدزارمغ

 ۱ یک هدرهش وب هکر يح ندرهشوب نب هللادبعارا | اا یدتا اکب سا رت

 سد هنو ارطرحیدتا 9 :3 مدنا ر دقوب مین ۳ کوک ناتفو

 هککدروک . U ES نورعیح ندوف یک اک ندناو او مدیا تعداشم اکا

 هه هل و ررغاچ هزب و رواکبولاص نرلفاداو شت هرافرب یکلامربطنوبا
 هحوهلر نکلا لصف ىدا ئدرا هز تواک قدروط هدر رب راو ماعط

 زا نیس هداشت نوعلاق ییارک هدعب كد ماعط تورولوا سد هیت ماعط

 | كد روتک هل رادعمر ندماعطوب یکشیاک یدتاربطاوبا یدتآ هنن زوموا

 یدتیا عل هیلی یراهاعطو 9 ابیدتبارعاوبا ردنقیکو ربا ینهطیدنیا
| 

 دک هرس یا هللا س دق یهکح نسخ اوبا )یدلوا هناور بوبد هل و هرلرلک
 كنيطفس یرس نوک رب یدتیا هکمدتشبا ند دنح را سقف لوا

 مدیا رکچوک هدنرلگا نیو یدیا شاوا عج رلمد معهدناو مدیاهدنسلحم

 . یدتنایرب یدلب وسزوسرب یشکر هررهدنک ی وخ وا هنسذ هل هکیدروصیرمس

 تولعلا لع )مدتبایدلک اکب تبوننوج كم ازا یہ وصیدتبایرب وقاجآ
 هنکیدتنا ہا سک هر سن ره یلاعت هللا نع ) تبسك اع سن لک ىلع هللا ع الطاب

 كعد هلن ول ن نر هد ید و و اردسذلوافقاوكرباک وک ند دلو | علطم

 نان لوا ىذلا ا ی و ع-الغوا یا تدشخا دنا ی رس

 كن هلجج ملو هک هدر هن ره
 ییکح هر و مدعمدن رزوا

 7 اش هکر دشعد

 قلراک ریهرب هدنارک | یرار هادا هکمدروص ند دنج ییلاح و



 يدرواشب وا در بوروتوا تعاجرب یدباایرغ ممح نع یذیا هم |!
 مدلواریغتمندنای یدروتوا هغعان وا درت هلکرلتا ںوراو نا :

 بوروک یرانآیدناراراش وا جرط شد تعاجر دف دنا اوآیدهدرب ر لود ٤

 راد دکحراقاح رانا یدتغاط نک ر طش كعوتلوابوراو یراناو یدلو ارام |

 یکیاوب نیردیا هللا دبعوب رب و بیک کیرپ واکبیزکیراقا عی دتا ےساقلاویا |
 رواوا هب وا ماهل رظذنندل هکتفولوا یدتا مدلبا لاّوسندنا م دلاق هب ندلاح |

 ردشمک هد راقوب هصقوب رولوب روم هلب وی عاب ہل, رظن ندلرخ هکتقو ل وشو |
 هدنن اماعم كهللا دبع وا هکر دشعد یرمسصق رک وا کو مالسالا حس اہا

 هوا شلک اوهسیرباب وهلواراو یتنک, كن هک هلوااماو ردیرصق ےساھآ اوا

 هنو ( ےکحاو معا هللاو هلوب روهظ اتافتا ید ندنسسگنا هک ردلاقحاو

 یدا قارطالامثک یربصق مساعلا وبا هکر دش هروب یخ هرذا دنع وبا

 هدرللوا رابدتا REE یدروعا ر قوح وا شاب نعل

 یدر 9 رک کر ںواک ےگ 1 ندن ج مد ردبا راطقا م ا هد هتعه ره ۱ ا

 دو اک اب تسهلوا ر هاظ هک هلو اهن مدتی یا نوکر ب مدهروک نص شاما ٣

 نموم هکیدتا نیسشکن مدتایدلوا رهاط صخر هدنروصبو>هداد زر ||

 مالسو ز E هدنا تیک 1 ف ےسگ 53 یک لب هکنفو ره ھ مدراینج :

 تی بولنا هل : والوا رهاطاک تور ھور کز ریس مدتسا سد درب رب و

 هکنګ یدتنا ےلەروتوا تعا وام هد“ ورب لک مدتا کا

 مرجال را هیمروک ینب راهروک یتس قیالخو كس هديا تاملک بوروتوا هلع
 هکلهروتو اهدنفصر خال ده لک مدتبا ر دکر رک ر هسا تیس هساوسو س

 هن یرلمد موب یدتا قدروتوا كدرک ورا سپ هیمروک یز ےک ره

 مرب روک هک ییضءهب و هد او یضعب و هدناوخ من یی ضعب مدتا نیسرروآ

 یدلیسیع رزوک ق ويم دنیا نیسمرروک یرنردهدنزوا یر اب هکل وایدتیا

 یب رزوک كیضعب شمروتوا بارغرب هدنرزوا یشاپ كنبشکر ه مدروک
 كنس ضب و شوق هدنززوا یشاب نامه كنسضعب و شع روپهل, راتانق
 هکک دموقواهدن ار و یدتا را هاکو رتروا اک ید راز و کک هل رلت نو

 فرق هلو هذ اناطیش هل ضيقت نج رلازکدنع شعب نمو )زرو یلاعد ق

 هنس ر رهو رد راشمروئوا هدنرزوا یرلشاب رلنا هک ردرلناط.ثرلتوب
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 1 نوکرب یدر ۹1 وا رب جک یعد کی و یدنوط ا ماع و ید سوک ۳



E ۳ظا ۷ ِ 1 اب ۱ د  

 : حایصهن ور تی ایا ل ر و بید اراواتج داسا

 أ  هلیقن رط حازمو طاشن رایدی ماعط ده نوح رک روک کن

 ٤ یدل الا وج لوا رلیدلبا تراشا وب د هليا تةفاوم ځد هن اوج ل واو راب دل شاب

 دکلوا اشوءاخ یدتاںویلبارظن اک !یلش یدتا شاررسییعل رییعد هقول

 هنس جه یدلوا شوماخ ناوجلوا مړ راپ وق یکنب وب بوقلاقیدم
 هکیدراو هب هناخ بو-هلاق رلرددهدنج یتیاکح یسادنراب یدتیک بویعد

NY 

 هرکه کن هکیدتا هناحصا ںوقیجہرشط یدولو ہلا یعادر و ییاصعلوا

 ولد رکا روضح ف كيل بد روپ هدن ول هکمردنا تلصو هرس هک رد

 ح )شست بولا ند هناخ نیعادرب و نیساصع ن زمکه و نب نوڪ ۶> هللا

 هللادسبع وبا جش هک زیزعلا هرس یلاسمت هللاسدق یراو یلعوبا #*
 یداک هزارش هلتموکحو لع جراو لع وا هکر دشعد هرس سدق فیقخ

 هل. بواک هرکصندنزا# ماشقا یدیاب هرقس نوجا ارقفندیک بواکو

 ۱ یرک ذتداراهدنب ر لر دک كدروشاب وسزوس هلزع ر یرب یدارروتوا

 یرادستم قوطر هدش وب یدردلاق یراقوب یکلموک یدشود هاتروا
 مدشوک سالب رب و مدیا هدنغاط ماکل یدتا ردنوب مدشا یداراو ناشف
 یدتتا هدنرزوا كن هرابلوا مدا تجار ندربلوانو>یدبب یهیو

 فیعض مایا یدشا دو دندن هشداوب مدتان یدلا هک ردناشن كنا و و

 مدلوا جات كسرروک هک هلاحوب سپ مدندیا حروب قوچنو یداواریو
 ادعوا یه هرس لا هلاشذق یدهانا رفعج لطفا وبا ب
 N هک ر دشع د یر طصاو رعوبایگرلندرب ورمخ هر یدهح رفدح هکر دشءد

 بولوار هاظلا یکبا نددرآ هکمدروکی ا یدلزوج مرازا نکردبالسغ
 || كورعوباو یدراو هرتطصا نولاق یدعج رفهج یدلغاب ¿ 7 ییرازا

 یدتاو رجوبا رلیدعلاق ندنرارب باخکا یدشیاب هتغانا وک نسوا

 ید ڈمرود نایب یلو حرف یکیا نواو ردهلل یبضغ كنآ هک رک هفط
 هلب وڈ هکاب ع رود بویع د هل وا نیدتنابولک هتماعم راذتعاو رعوداسد

 كکوک هریدعجر وح یدروب هناا هرکصخ دنا یدد ء رود بولد

 ۴ یاحا د هرس یلاعت هللا س دف ا مسالاوبا ۳ رلیدتا رلتمدخ

 ۳ افلا ودا ik فی هللادم عود حش ردندنرابک دخ

 هکک دشرا هعضومرب مدتلیا تلیا ارح ینب یدتا اکب نوکر یرصق

 4 ےہ ط ےم (



E ا 

 تولا 0 ۳ یزوق E هد وعد ۳ ا

 ی( تناالبلک ) یدتا نسطاوبا مد: بوكج ىا من ناب هکفرود ۱

 سد نا كالا هکمدلیا زط نی بویر هدانرو ؟؟یدنک ۱

 نوکر هور ندتفو لوا نو یدنیک ماعا هکعدلبا ساسحا مدد هما ۱
 | هکیدلوا عقاوراتنساو ششوب ر اکا نعد یدتامالسالا بشم ردک هموریک ۱

 | ردهدهاشم یناعا كفراع ردنداهش كناعاكنس یدردبک یتسهنناعم ناکا |!

  ؛درواو اهدا زندسفن اسم هد رعهکر دشع د فرخ هللا دبع وب اش هم و
 1 ب 1 ۰ ی . ۰۰ ۲ « 1 1
 لود تالل ات و كل ءابلط تصر سه ةعاسمو رد ول هنس یل ستم |

 ۶۱ هدزارش بلاط وا ٩6 ردشعد فرق هللا دعوا حس دن و ی ك :۱ | 1

 هبیسرکو یداکبواا اصعر هنلاو ویک سالب ر تقو یکیذتا ساحم لوا |
 میلی وس هن هکم زاب یدتبا بوقاب هقنالخ مدیا هدننا نب ویدروتوابو هيچ ۱

 هر اهب رکو دان رف یدتلغا قدالخو یدلعاو مراکهانکر هدنگا راراکهانک

 | كنغاا هکیدلوا رهاظ مظعلوبق نوجماكنا ندش الخو یدلوط سا

 ۱ تراشتلاک | هک هکبدشو د بسر هدعب یدب ارار ولآ هنتینافش هرا هس یتغاربط

 ۱ یداک هاست نودیک ندزارش رلیدتا ضارعایس هلج ندناو رلیدلوارعا

 || هلهس ن ىلع نی یدراو هناهفصا ندنا ىدا تاغلا هسوکر جد دلا
 هل يسن یی ع بوراو لواو مدلیا حرش ینءاقمو لع كلآو مدزاب هنس یضعب

  یدلباضارعا ندنا د لهسیبع یداب وسزوس هدنفح كن او یدعل وب
 1 كنادمه یراولعوبا یدراو هادو یدتیک هقارع ناتسهوک ندنا

 ۱ ردمدا رم یساداكنآردراو جرویدتاردن كنجاح هکیدروص یدناییعاع

ILE RE HI 3 

 3۳ یب
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 نالف یدشا ردراو كتحاح ید هکندروص هنن و یدلنا اداینآ لیعوبا

 | ید نکس»ینآبوراو یدرب وبا ور وبا هاهلاخرب نوجا تب هدعضو» 1
 دیک هایس ید یدنک بودا كر هاست یهاعناخ لواو

 3 نداسدو راد

 . ا ۰ 1 1
 ۵ :ے3 رھ کر دلوا درئاوح یدتا مال ساله" یدلوا نک اسهذنا دن : 3

CG AUTRE 

 | ترسحوهروک نغار_تبصهلواتوف هنسر ندناا و هشب ربا تص مهر اک |
 ناهذیئابواوا توفلهاو تببصم لها هکنآن هدینیکرادن كن هلمادنو |
 أ یدعبا فیفخ هللادبعولا میش هلوارورغم امت بویلبایوعد راهطاو هیلیا |

 كن آ دنحیدلک دنا ز لد نج ندناسارخ ناوجر هکیدتا بلاط وبا میت ۱

 | هک لواو یدلفبی ویقو یدتلبا هپ هناخ یتغادرب ییعییسءوک رو ینساصع |



۳ lh E ۳۳ ERT ik AO AN AS A RO Dele N 8 

f ۷ = 

 مر هدیآوب هک مرابد یدسا هلک وتم 7 یر ندحاشم یدک م دارا

 روڪ“ هل قلاق یدتااکا درک رب یدتا لویق كس هدیاراطفا هدر
E 

 اب ز مرک ن یدتا میهرا را یهرفعس لوش یدتایدقلاق له

 ت رج نوجا ناسا یدتار ۲ شو هنک وا ییهرعس مهر

 مد اتک رح نوح ا ںاہےسا نهللاو یدتا و ردنواب كدرب د مزا

 1 یدشود هک وا بونقوط هي هرفس مشار مدنشبا قه اف ندمرب هکر دراوردعاوش

 یاعت هللا سدد لء ن حرزخ بااط وا و مر ماعطبوروتوا هک رداو|هدشا

 ندنياڪڪا لد نج حررخ بااط وا هک ر دشعد فیفخ نیل دعوا ۷ هرس

 E یدلوا التم هنتجزیسل رغا حیا یداک هزارمشیدیا

 7 ی شک n ا یدراعلا 1

 دم رغاح در مشماجسا سم رظاحهرک رب سو وا ۵ مک نودا ھبلط

 كفولحر ی تک اراد یا یدتا مدیا دنکوا کلو مدعلاق ندمرب

 مس و تكسرروتس هب را هک نمد قلاح كس یهدنا یخ کا مد

 درو میتسلایدرغاحوبد یزارش مدنا هداف هدتقور هکردشعد لوا

 توشرا هلع رس یان هللا كلل كس هدنو یزارش یدتا یدرغاح

 نس هک. در وص ندعو هللا دع وا دن ید عو مدّتلدا هنن وا شکل

 مالدالا جش مدنشدا یک هللاتجر یدتبا لدتا هحصا یهال كنعللوا

 هک یو س ندا و همم یادم وك دات N : جلو A ا

 دخل دا مع اادردو هعوط دم سا ر هللا كجحر ف و و رسد هللا كنعلو :

 حلوا حالقاردشع و هنالوق یدنک ی عا رد هتسرد وخ ی 9 نو ۳۳ اینک دنز

 هک نلوا ح القا قالو تلا مس E رکر د و داتسا کا :

 aA ا ی ا قدر ۴ E 0 طظ کھ ر ( هاوا رسد اتش

 فسخ هلن دبع وبا a یزارش یدتارارړد یس داروو نراقاک |

 9 زو! كعا صعنن ؟ر هو مدیار دا یرو۶ هد هک ر نوکر نیدتا

 یر ث یدتا بلاط وا مش مدرونک هی ةابز وَمطنوا شاپ یدعت ۳

i REنس وبا نوک 3 و ندا هسا دل را ھ  

 اتم و5 تب TEIN تاک یر جد



 م ۶ 8 : دن 3 8
eهدنففو«تافرعهلا حاج راس ںواک هرشط ندکل رھ هدنن و ڪک  

 ناعا کا دز هکر دابن هز هسا تساررتح و رک اك با رز اس ال

 مدریو مالس و مدراو هلهس جدن سیرذا راصق هلاک ملهروتک |

 هدنوکو ا نیلعن رب ندعاو یدشرو هرازار ویدا شهروتوا لوا و ۱

 هع رزوا یدباشلاق قجا یرلزوک یکرلناریحو هلاو لوشو یدیا شوق
 نوناخربهداننالوا مدرولو هدف رطر مدلوارداق هکلت وسزوسویدزدش تايه

 غوا مرو. شلات ندتکر حر ےب حساااھدایدتاو یداک هقیچ

 (هیرد 9 دلم ال (Y1 یدتا لمس لس هیلباامد هکمدر ونک اکتسردراو

 تراشا هللا لس سد نیس دنن اب یراک درورپ کیا دنس نعل

 نوناخ لوا یدلوا هناور ویک یتنیلت مدتپا هنلا ك مدقلاق یدلیا
 کدر وک ینالغوا لواویدتلبا هنرانک طش یآویدلوا هناور هگدرا ید

 اک,تالا یدتیا هنالعوا لوا لهس ر دیک عونرب هب رام ردهدنگا هب راع» ۱

 یدتا هن وناخ لوا لیس ردلک درداّد کمر و نبا یدتا نوت اخ ۳ ۱

 قلاق یدتنالمس یدر و وص هل مس نا نالعوا لوا روط یر ۱

 ۱۳۵۵ رز و ید اه خاص هر راع لې یدلک ہرا 1۴ یدلاق ا

 لوا سپیدلیا هلب وا لیق زاغ تعکر کیاو لآ تچ دبا یدننا هلاغوا سد
 یك هللا دبع رابدتیک هلس وشراب هلا شداب هنلا تکدغوا یدنیا هنوتاح

 قتلاسر كحماتمو مدلبا طاسنا نا مشهد EY یو نب نوج | ۱

 تسو دا یدتا ۵ رک صد دزا یدلا هعاشا نیشاب تعاسر لس مدردشرا ۱

 رزرو اعآ هالا موف ه ى ( ءاثدام لعق هللا ن نونو و موعلاءال وه) ۱

 سب نعل CR EE و وا مدتنا رل ا نکدلید لوا

 حس < هرس یلاعت هللا سدق لکوتل ميهارا ## ردن یلاؤس ' ندناكرائا

 هدتفورپ هکیدرد کر یر ندهه ر اط وب کد فیقح هللا دبع وبا

 شهرس وکو شعو یتاتفف هدزوک یلکوتم مهار مدعبح هر ارخک

 هلعب یورک هلی هی وش نامه نیکلموک علی ماعطو ےلہدیک لک مدتا

eیدر وک تلعلا تبع هما رج ر هل و رک لو را دعمر نوح  

 بودا رایت طوا و یدو وب كا اا ندر ا یوزوا تا ید شود

 دیک رد ردە را تاک نه هک دون رد CC 9 یدروتو
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 ۱۳و و ETE و
ORE 

 || تنعل بوراوهرپ لوا مدلبا دج نوروک ییآ هدعضولوا کز داوا نامه

 ا نیس> لدتا نربخ لا ید یدنیک بوقیچ بود هل وب مابا |!
 € اھ رس لاعت هلا سدد یرکطصالا رارطا رفهحواهبحاصو هب وج نا |

 | رةعحوا یسادلو كل وج نب نسح هکر دهد فیفخ هللادبع ونا حس ۱

 زا ینا هک وب هکمر هدیاوزرآ یدتانا دو نا یداک اکب ندرّتطصارارلا |[

 ۱ ناو هدا ءانئا م دیبا هنسلک ك فات نیس هروتک هزات مزب ۲

 ۱ دوخ م یدتا كس هيلي وس هنسارب ا هکمرلید یدشا هرارح |

 ۱ نا ملی وس ندنرات اکح میام ے ؟یدروک کس ا رل :داما ردق وب میاکح

 نح هلتعاجرب ن یدتا رارح ردلوا مدا رح د م: ید ناو
 ١ | یدژواهئصر ہک انیدشفاو دنک وا |تشابلو او مدشهر وت وا هد نسا كو وج

 ٠ وللدتاو قدشقاب هزع رب یر زب یدلوا بناغ ندزعرظا مزب هلا هک لواو |

 | رلیدتا دارا هیضق عوقولاردانرپه رانوس هعده هسک هک مل هیعد ییهصق
 رکا دن وکجوا ارسلا نربخ كنآو كدمروک ینآزب یدلوانوکحوا س |

 شلوا رحم یوا یدرمکو رحما ندنسومق دج هک درو کص ءاکا

 مدرلبا طاسنا اعاد هلکن نو یدلوایاحم هکلیوسزوسكهسوک ندنتیبه

 مهرونک تاسرر , و تزاجا ردراو مزییبهزان رادعمرپ مب حسلااهیا مدتنا

 ۱ ا هللا سر ۵ 9 ارب مدروت کروت ک یدتیایدرواک شوخزییهزات هنسمهاک او |

 1 ناد زنا یدتیا فیقخ هلل ادبعوبا حس ر کد يود هکیدشا تراشا |

 | تکح و امار یقواصد مر د موب دکر دق وب كمیدتنا بودیاکیندنب نی زوب |
 1 نوگارارحرفعح وبا لنو امج مدتیایدید عانا هک زود هلی رب مرعاتا

 بوتان رابدقارپ كتشود نوسالکید نداتج زلو هک هرکیشود شود

 هک ےک د هتفولوا ات مدلنا ناب آو مدروتوا هللادن ز نا ی یدو وا

 | یدنا همت لصا تالاحوب هکرلرد روص ههلل ادبعویا حش یدد مدناتا :

 | هلسابل لوا هکر لیدتروا ساپار, هنن رزوا ك لآ نکل یدمک ندنرب لوا یدتا |
 7 1 هک ززل هرس ناعت هنلا سدق راصلا هللادبع *% یدلواباغ ندراصدا

 دوعح هدتفور هکیدتنا راص هللادع هکر دشعد فیفحخ هللادبع وبا ج

 ها دمع هکنوح هک رلیدتا کب زا ربش ماشم مدتیک هرم بودا تعز

 كنسزپ هکنس هدو كسر دشربا اکا یرعالسمزب كس هراوهب یزتسن
 هکبدفربا ربخ هوش هززر هدباد افتعا كسرد هکنرهو رفربعم هکلضف



 5 ۳۳7 دنا بت اشا EES مت : یدتارب را اف

 هرس لات هللا س 3 فانا ۰ م تك N جد

 تا هکید زاب هز ن ره ن“ لا وبا هک دسعد فیعخ هللا دع وا | ١

 هرونک رهاوجنوگا لرسلر رب را و تاج رک اردر راوزکیدب مهر هدا ردآ |
 ۱ e یافح دوا هکر دشعد هس هش و یدبآ یقاع> د وا یدارع ندناو.

 Ay ره ید ود زوسند هدهاشم رلد دشم زوئوا هدرا رب هلا یاش ۱

 قد شوهاخ یافح درج واو یدلب و بین زوس یرادعم ناز ادب ۷ 1 8

 كک وکره یدتبا هلب وس زوسرپ دنس یدیا کا صاصح لموم [ فا
 اب رد ید تا لد قم د هل وس به یدلراو دأب ول کوس | ۱

 ,ia کی دلت وس زس هکلوا یدتا ملک ددزوسر کا

ECELE GAS ze 

 ناعج هکر دلوا هافه اینها توقع حو یدال اک د هده اسم. ټر د ید

 تر د وس ندرب هه یزوسوب نسرلیدتا وا نیسدروکنایع نآوهلوا فاثکت»

err EOD 1 تفشمو هقافەداز مداهدنس هر داك وب یدتیا ردشلوا مواعه دهن ی 

 مدروک نایعینآ یداوا فشکتم باج هکمدروک هاک ان مدیا ایانم مدکچ | ا 1

 ناکما ذهام ییالوم) هکمدتا نویلبا دج” شعروتوا هدنرزوا تشرع |

 اکالموهرایدلوا شوءاضرلیدتنیا یزوسوب موق لوا نوچ ( كنم یو مو " 1
 لموم یدروط یافخ مهدی ترا ز بوراو نت اسم ضعي یی یدتآ |

 نادعسنارایدر ا رایدراو هن هناخ تند ناد جس نیا روتا هن ا
 هللا لص ندد هز هک ز هک زر هل دهی اا هبا یدشبا لمومیدلبا بیغزتو مظل ورانا 1

 ناطیشالنآ مالسلاهیلع لاقها ) هکنس هدا تاور e ەل ا
 | نادعس ۳ ( هنع هلفنک ةف دیدارااذا ضرالاو ءامّشلا ¿ نیت ر

 | 1وي ترض>اىدليالةنندنالغنالف هب(نالفن نعنالف نئدح) یدتن | ۱

 ا نار هکید رو مالسلا هبلعینو یدلبا داشسا درو هاسو هع هللا لص ۱ ۳1

 را را دكا هاتف هدبعرب ناخردر او خر دقت روا لوک كلاش ۱ ۱

 می دلی اس قد تاكا E دز ۳ 17 ھنن هر کص ۲

۴ 4 ۳۷ ۱ 

 نعد ( هنع هلفشک هاتف دعي دارااذا ضرالاو ءاملإ نییاشرع ناطرشل

 ا سی یدلباهد اغایدد هلا هداماجدربیدت با ییدح وب دشوپکاتقو |

Eمدم روک ینارانوک هجنرب یدقیچ هرشطو یدقلاق ندنرب بولوا ناب  || 

 افتاب ۳

 نوا 1 نا
 و 1



 1 ن لع هک ردشءد ERS لا هنن و ۳ و زا £ بودنا ترامط

 | اکاتعاجرب ندرادرک ندنکیدتنا ریس هداز هدرلارحصو هدراغاط هی واش |[
 ۱ هنک وا تنهسوک هجن ر ندنزاسه ز كتعاج لواو رلدتنا تبع ندناح ْ

 : نود كم ترد كند ر ره هکر دراو یزد ر رع ر ره رل دتیاو رلب داک

 | بواک رانویق لواو نیسهدیا لوبف هغانوتاخ یرترف لوا هکزر هلید ردراو |
 | لمم نوکرب یدنلحاکن بودبا لوبق یرازق لوا سپ هلوا كنارتف ندیک |

 : مزب دنس دنا لصعت هزک رزوا مری و رح ریس یدّسا بوشولوب هلکیا

 | یدتا لعوم م دابا نوحا هللا یشداول نب یدتاهب ولش نب یلع كلدلوایب ک :

 ۳ 7 رحوا ا د یدسا هر واش نب یلع ا انوع اهلا یسدزب :

 موشیمأب ) یدنیا لمم رک: رب و قالط زکسراپوس یرغوطرکا خد رس |[
 | كونوا نیکیذیا هن تنسهدقالط كرابمانا ىنعي ( قالطلاىف ةنسلا تسن |[

 | هلا سد فاکسالارکب وبا # ردهورکمكمر وندروغوارقالطجوا ار ز |
 ۱1 ۱ وا ناکسا رکی وبا هک ردشعد فو هللاد ع ورا حس ع هرس یلاعت ||

 1 بودلصااهب وص ید هراب ر یدلوا یقوعزن نوچ یدنوط جوروا لب

 ا نداد هن رزوا ردا یدتا هنابب بويعا لوبق رلیدالنا هنن نغا

 ۰ ودا چ زز لا هرس یلاست ها سدق اعضا | ورا ول یدک ۱

 كمهناخ یبتیا هکمدتشدا ندک اهطلا وبا هکر دشعد فیفخ هللا لاڪ

 مدتا ررک هدنسارا هلح مدروک ی ہللیا مدرا شمرونوا هدنرزوا ییا ط 1
 هی رزوا ماس د ندرب نیعادا نامش نیسرلدادر هدنود نوعلم یا |!

 كوب و مدروشود بوروا هدر , اك|قدشوتوط هلی 5 رب یر, یدصیح
 یدشلوا عقاو ج رفس ر اکب قافتا هدنقورب یدګر الب هج هن 0

 0 هکیدبهدایزوصویدیا قوب ى پوک ددک هام ار هدشو ودورک ۱

 د-یدنک یدریک هب وص بولک هکمدروک ریپ فیعض رب هاکان مدلاقرجاع
 ین درب لوا بوروط ندهر,سپ لیک د فیعض ندرببوت نب مدا

  كخامرب ا نيغانا را لوا دشا را: هتان روا كب وص مدر بڪ هب وص

 | قرغیب بويلبا هبلغوص مدلاقهدنساتروا كب وص نیدفیچبوبقهنیرانک
 | یادخ هک کد5 ا ات یدتیک نوااوص بو یدالصا مراناتمد یدتبا"

 هدنرانک كي وصرد لوا هکم دروک یدقاربهرانک ینب وصبوبلباتیانع ی است

 | «رعشطبورب و تافسجت یلاسعتو هناصس قحنوچ رابا هراظ کب شمروط



 | تلاوس ردناسآ یدتبا نسلاولا ہللا قفر اکب عهسوک یمع نیو ردراو
 0 رلعاکاو رله یل ) ديجاوأا ءاقنرا موهشلا قلرله) یدتا لمم هلا

 1 یدتا ںوقااک ا ن ۰ بیا وبا E ربا هنس هبت ره راهدهاشمو راع) ول لوس ۱

 | یدتیازرید لمویدتبارد هلیاهز كنر هشیدتبا ندزاربش ىدا ندر |
 ۱ مادویدلآ ناب 1 ر داک 9 , كنسلوا هکقلات ندر كند دروتوا لوش 1 7

 یدیارلوک و نیس بک یا پچ 5 س ع ( یا یمجا ا یداریداکا

 ِ رردوید 9 هلهومیدبار ارویخ تم رانا هک 8 رگ« رکصادناو

 هللادبع وبا شونو و یدارلب !هلاوح اکا نا وح و روص ند کیدا

NNEصاصح لموممد الرکج وک نب زونھو مدابا تع زود  

 EEE تافرع نیس هند ربا هعف وم هکتقو لوش هکیدتا تبصو کر

 : مکنوح ردهدنآ یر كراتآ هک هلا تاط ا یایلوا تو دا رشد دن درا

 ) بومروک هسکه مدو5 یرلمد مو مدنیک نداروا رس مدشرپا هد وم ۱

 1 رادعم رب یدلبا دل اغاکی تدارا خب , عود یر 1 هکمدبادصق مداب :افوح ۱

 نراشاب و رارروط را ها ا قم 1۳ مدنیک ید

 ید اتع دخ وا حش ےب وراو جج ولوا رب هدنرااتروا رلشارپ نب راکوا
 a وا رثا سیراب دليا تراش ۱ و د رلدروک نب نوح هل هدنرلکا

 ےکنوچ یدلبا ت توعد ا د یب ےک راددلا الس مور و مس توراو

 همش مب و رایدلوا ناور دن رزوا تشه لوا نامه رایدلوا عراف
 : هدنسارا كم“ هلا ج لوان لا تظفاح یی الغواوب راد فتا

 || هلپوش هع رطاخ یدنقوط ا مب فرح نیس ندنمالک كنا ۳

 نر اح ید ن رلددلیف زاغو .Nk هدرب ل واو رایدتیک 0
 بواوا باغ اف نامهو رلدلیق ینزاع حایسصا مدنودورک هلکرانآو 1

 حش هک هرسیلاعت هللا سدقهب ولش نب لع مدم روک زلنا در رایدتیک |

 هدنشابعاطرب هکمرولسد رب ن یدتاه واش ن ىلع یدلواعقاو تالک

 EY هکندلید یداراووص هدعاط هک هدنسوشرا یدلوا یقوزاف ندا ۱

 بوصابنیغابآ هغاط لوا ندغاطوب رلیدلکهوب رب غاط ییل لو  هیلبا ترابهط



 نر E :هنساورکے چه 1 كدرب وا هلد هود ی یدسا

 ینا ورک یمکیدید نود لوشنامه یدتنا نیسربهن یدنیااکا هن لهس |
 لا ییالع تالهسورلیدروتک لروتک اکب یکلوح هد ید ارل درو

 حر ادبع هيلدا 3 هسرولک لئاس رکا یددا رروطهدوش نکیغول یربح

 یج وارا يدرب ورب واک | هني یکلوجیدتبایدلیا لاوس لٌئاشرب ورک هاکان |
 یکندید لوا لوش نامه یدتنا نیسرب هنی دنیا لمس هنن همیح ر لادبع نوک |

aدنس یه و یدعیح  ASهرکصندنایدلو اماغ یارب  

 شروتوا هدنرانکو صر و رانوطكما یروقهراپ جاقر هکىدروکی بەسوک ر
Eیشک لوا ی معل یدیب یدزوتوا دلکا یدلنا اعد "سا یار و  

 نی یدوئوا هلی بودیا لوڌ ینتوعد كلا یدتبا توعد یهحرادبع
 ردندنرلوا وا كلام زارش 4 دحور یاعد هللا س دق صاص لموء 3

 ناسللا نسح هدفراعمو هد دیحوت مولع رذسشمیا رفس هقارعو ءزاعح
 یاهفصا لهس لع یدیآ لک د شءهوقواشمزاب یدبا یا ادهعمیدیا

 عراف ندنزامحابصنوج ردشمرب و باوح لوا هلن اسم ییدردنوک هزارمش

 : قلشوقهدعد یدرولوال لوعسم هنسردنآر 3 هت دنا ع افترا باتفا ات یدالوا

 هرکر هک رلبا ٹداکح یرب ند هه اط وب یدراعیح هرشط تواق نب زا

 هنس ورو ییارس مکنوج مدراو هشدرآ هرکصا دک دنیک نوعیج ندزاع

 | راشلوا عج هدنآ هسوک بیرق هبیثک زوبچوا ندجماوحباپ را یدشربا |
 نوجا كم روح نيڪ اوح- كرلتا یدلکد ىج اک کس هلج یدبا

 "رگکیدلشیا شیا لوش یدتبا هی رلمالغ و یدردنوک هفارطا ینباصعا
 هزج ور لوا دنا یواز مدربا هرم دش هدتوا ' رکا هر نالو یراتل 1

 ۱ یا یدّسا تولوداکن ند مدلوا رب نب یدیدتلا هدتعاسرپ یرلشا ْ

 مرادارکذ قوترآ یبیلاعا یادخیدع لدروک هد دمه حایص .ینیدنزرف
 مال-مههیدبلوا لوغشم هراک ِ هکتقوره نذمشدلوا هدد سد حایص

 شلنوطهنرحب| نب هکیدیا ردویدیا ری وسزوس هلبا هسوک یربغ ندناوج

 حم نری و باوج رک رهیدیسالوا بحاو ییاوج تكءالسرک ام یشکرب
 نسطاوبا یدلک هبهکم ساصح لموم نوح هکر دشید فیفخ هللادیعوبا |

 اور ےس یاب یدتا :یدرولواو ید دمو ی هنکو !ثندن رم
۹ 

 ۳ دا و و اید رج اب کاسه روح 90ام طح انتها ح ان 9 ستم که اه و اب چ

 (ردراو ) ۲
 



 ۱ ندنر لا ایف نیسروبآ وا هدشوااکس یاو مدت کس یدلوا ۳ یدتا کی

 a رزواماطبوروتک شساط مظع رب و یدسا هنسغاشا كنارس ,ویدعلاق
 تبع نب ردنا یعاشا یساطوب یراقو روط موق یا یدتاو یدراعیح

 هنراو هرشط مدع 7 ۴ ج ردن وک یدد نوا نوک وب یدشا مدااق

 هرشط ید ل هب ماعط هلکنسهاکاهتشارب اک هک داش روتک كسا دا

 یدلا رظا کا مدن اود هتک هاو مذروتک ندمش دلوب هدرازاب و مدعیح

 هکع هلتغر بوروتوا هلکاهتشا ید اکب هک هاوا ی نسرونوآ یدشاو

 | یدتیا مدسک ییا یدباراو نوار, هدنجنا كع رلکدروتک مدلوا لوغشم

 رداق یدلشاب هک بوروا شید مدرب و ورو ید اکب قج هرابرب
 اکاو رلشملغاب یب وبقوب هکر وتک یدتیاو یدقار ندنزرغا هدوب هکیدالوا
 | یدنیاهرلنایدیا هدتسان مذامایدک د ثار هصقاكب یمرکب ندنشاباب

 | رلیدرب واک |نیکیب نوا مدلبا لالح هزسنیکینوا "رکیرب و اکب نیکی نوا
 ]| هلکنوبیدتبهاک ی درب و شی وشت هسوسو دیکر یدی وق هن اكل هرب وطرب
 نیسروطهدهناخ یدتاهاک و هری دشاوا هنارقق ناسا عهدا نراک

 یدرافیج هثب رزواماطییرب وط لوا دنا كن هصکر خآ مے هلی هةفن ناب باب
 | نوح یدلاو هبح هدر وط هک هل وس ید هفارطا ى هسکا جوآ جواو

 محرادبعردشعا دسقا ده وب 1۳ ر هل وشراددشنارلشک و قیدلوا حایص

 || نوسلواقلیداش یدتیا هناا یدشود هعقا مرا یدکلس یهو وط

 | رک روکر ایدتیا هش ر ر یداوا لصاح یساهب هلقا و كا هک هرس
 رابا قایداشهلبا هعقا مرا یدم"یدحاص یه | ك نوا ییهناوبد لوش
 یدلبا تماقا هدن | نوکر یمرکیو یدنک هنادابع محرادبع هدنفورپ
 زرولود ناکاک هدنرب هثحایصیدیا ررروتک کا نوجا راطقا هک هئساره

 || دبعنوجرلبدتیا تب هلبا ناجاکا بوروک یلاخ لوانادابع لهاو یدیا
 هننراب ز كنیرتسن هللادبعبودیک ندربلوا یدروک یب وب ندرلنآ حرا
 || نیسرلبدد یدتنالهس یدید کلام ھم كنسنوشلود هلکناو یدتنادصق

 مز مل هدا هیت یدتبا لهسشآ ییشکا ینعی رلنوس روشپ جاسیکسیدتیا
 لهسرتسوک مایق هقفایض مب نس هله علیه یدنیارل ری, یینارعاهما

 || یکلوچ هکیدلب وس نامه یدشیا محراا دبعرلیدروشپ جایکس یدرویب
 | یدلیا بلط هاف نوجا هللا هدوبق لئاس رب رایدروتک ك رونک



۷ 

۹ 1 

Boمک( ۷م:  

 | شتفن یهلفاق عیج یدتنا مدلاق نی نامه رایدتنا شفت را هدیا شفت

 ردلکد قج هلو | ےھتم یک یکكنوب و شو رکمیدلاقهسوک هه دانا

 یمعق ممنوسلروک د لوا ردقوب هراچمدا دنآ نب یدتا دیاق رایدید
 | یذتار دقوبمربخ ندوب منبهللاومدتا رلیدلوب هدمت یرک لوا بوریدلاق

 0 ره ردکر ک كلبا هناک وب راد تا هرکصدناو ردکر يطع ندعلب رغوا و

 هلغاقرب ربات زکنوط هدنجوا كنهلفاق ینوب یدتبا دیاقیدلب وس زوسر یشک
 بو وقبویلوا شادلوب هلکنا هدعب رلهذیا شازرسوبوت توتارغوا کا

 اپ الخ كصفح وبا رای دنیک بوبق درب لوا یب و رایدلبا هلب وا نکیدیک |
 هدو هللادمعوبا ا تاماعم هصد یکیدرا ک1 كج ارم وڍاو یکیدتا

 مکحاو لا هللاو ردلکد هجارموبا میش ردشماوا تبسا هزر وبا جش

 ۱ زاعح رد رع ربا یک ه رصد هللا سد یرعصصا مح را درع ۶

 | هللادبعنب لهسو یدشلبق تبصص هلء ورویدشعا نب رفس ماشو قارعو
 | راهماحهنارطاش یدنا تراطش راهطاو رتس یه رط یدشهروک ییسل

 || ید یرانجرکو کو یدبا ردیک بولا هراکش هکیدراو یرابلکو یدارک ||

 میر دبع اکب مدراو هع ور نوچ ردیا فیفخ هللادبعوبا میش یدیا راو |
 | یدتا یدنیکنداند هدلب وډ مدتنا یدروص GE كن رعطصا

 تبص.دنغاطماکل هلبا هسک قوح ندموقوبنوسابا رلتجر اکا یلاعت هللا
 | یدشمفیح هدیص هدنقورپ هکر رد مدمروک هسی كررپاص ندنا لدتا

 ۰ نوح اا تیاکح یک لوا یدنبک هجدرا کا نرغوا هسهک رب |ا
 كن او یدرب ویلاص یرابلک یدشربا هثسارا راغاط یرْکعا محرادبع

 | یداوالوغشم رک بوروطهش رزوا قانآ سپ یدنا راو یکاکوک كوي رب
 ۱ ندرج جه هکمدتاروصت هد وش نو یدلوط هلا زاوا یحا كعاطلواو

 | هک زر درلیدلبا تقفاومهن رک ذ كنا هک الا یدلاق دسک ن دروناجو ندر کشو

 | یراتقوزاب هکنوج یدبا هلی یرازون وب یدیاراویسی ردرغصر هدنسهناخكنا
 || یدررقبج هتضص كننارس یتسوپ لوا بوشیاب ندنرزونی وب یدیالوا
 | هک ردشءد اذح رفعج یدباروتلپا هنسهزاخ هنب یدیاک یمادا شفهکنغ |
 0 هن سو5 یارس نوح ملا تراز ۳ رادع ىکا مدراو ہری صا ۰

 0 هدقاح وا ر مدروک مدرک یرجا شلوا تارخ هکمدر و کک مدش ربا

 | مدستا رتو مدلوا ناری سالب رب هدنتلاو نو دوس انروت وا
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 هکرلیدتنارابدت | بل مدید هاش هی زوسلوا یداواابمنوچ مدلبڪ |

 | لیللبیرجام) یدتا رلیدروص ندنا بوراو سو زو هدیشیا,ندنا زرلید 1
 || هلاحلواو زیو س هدزدنوک هتسن نالوا هد هک عی (راهناب رک ذال | ۰
 هللا دبعوب میش ډک هرس یلاعت هللا سدق یارعشلا رکب وا ال یدلیا رارقا | "

 || ارهاط قدصا ائدلانم اس لطم ادهاز تاآرام ( هک رذ نقد فیفح |

 | یکی ارش رکبووبا هدرادهاز شلاشو ندایند ینعد (ینارعذلا رکبدا نم |
 : مدلبا دص3 هراز ان وکرب مدمروک هک دل ردداص هدرهاط ۴

 بنص كنس هڪل وب هللا دبعاب یدتا مدلوا هل هک ل واو هد ْیطصا ۱

 || هن رزوادوایدیاراو یکلوجربیدلاق سپ زرایدكوب ماعط برج هدنناکرب
 || وص رادقمر هس رزو!بویق هکلوجیداراویسهمرردصب و روقهزاب ر یدوق

 | راویندهسیک ر هلکت [هدطاب رلواویدنانیقویدقارب زوطهراب روید وق |
 ۱ ا ر ردراو یدت ا ردیمراو كما هراب چاقرت ج یدتااکا ید / ۱

 | بورغیچینئاو یدکود هنب رزوا ندابروشلواو یدایاد ری آ یدروتک |
 ٠ لو سیر ی اکا یاری هن روا |[ 8 ۲

 ۱ لوا نسهیلبد ییاعطنالفو نالفنس دیاش مرک سام دتا هرب واکی هکیدلآ

 | نوج لهنوطنوعگنسهلج یرلناو ,لهراو لرهش ردکر که ساواق ران هبطق
 | لوا رایدتا رضاع ماعطو رایدلوا مچ ارقف مدراو هرهسش یا

 | كدلشداهن هل وس یدشا مدراو دن ینارعش رکب وبا دن مدلا هراپ ر ندماعط

 لوا سد نیسدب ماعط هلعب کم رلدا سالا ننس مدي ندماعطزونهیدتا

 || هلاسدق یذناتعلادڅ وبا ۴ مدلواناوراکبندزاربش نو كد ندماعط

 | هللادبعولا ردیسب رب ندن راداتسا كفيفخ هللادیعونا + هرس یاعت
 | دشوبا یلها بسکرب ردپا تباعر یسک تقیقح زکر ه هکر دشعد فیفخ |[

 یکیایدباندنایسادغویدیاردیا بسک ك زاد مننوک رهمدمروک یک یدباتع
 نرو یدنا ردناراطفا قبر یدنارلبا كما یکیاو یدرولا كاک كلەبح |

 ین آهک ر ونار جر هدنکو امدراواک | نوکر هکر دشعد هنن ویدیاررب زو هق دص
 | مروضحب هدا زندرهرافو شکر راف ید ار د هنو مدتنایدبا شا هزابهراف

 یدتانیسرفا ع ارح نوح مدتبارار درکس بوک ن دهزوب ون دعنا راهم

 دهن هغقاب خارچ هکمرقزوق ندنناس> مررود بویقاد غارج هکر دلب قرق

 € هرس یلاعت هللا س دقءا ذل ار فع> 9۴ ردراو ییاسح كس هلجر دکر که نسف



 سم
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 . ورا ردیکلامرمطناوبا هکمدروک مدجا نسوق دج“ بوراو مدلوا ِ | روضحب یدمریو باوج مداخ یدلشاب هکتاقد نیسویق دج هسیگرب |

 عوص نب ندنتییه كن آردیایش یدکیاکیندنسمرطاخ مدالوارداق هکیب ||
 || خرافنوج مد ادقمرپ ندماعطلوا هلکنآ مدالوارداقهکعدمردبالاصو |

 | یتم) مدت روص یذتا مرلید قروص هنسارب جلا اهيا مدتا قدلوا |[
 | سه ناف شبع یافص هلبا یلاعتقح یتعب ( یلاعت هللاعم شسلاوفصب |

 ۱ یزوس لوانب هلروتک تقلا ناحق نعد ( "غلا ا تعفراذا ) یدتیازولوا

 ]می یرواوا لاح یک كلوپعيش یا ید. یدتشیاییک-وب نوچ
 هن و رد رظتسه دنلوصح كنانعم لوا هکزدراو هسک هدنول نادانیا یدتا

 | شادلو هرلیجاح ناوجونر هدناسارخ هکر دشدعد فیفخ هللادبع وا میش

 RE هسیک اصر هدزمامزب یدلوا هتسخیقو یدلکهزاریش بواوا

 ۱ تمدخاکات درد وک هنسهناح كنا ییاوح لوا یدیا هلاص یدینوناخ

 | مظع)یدتبا شلوا ربغت یکنر یدلک یشک لوا نوک رب هاک ان را دیا تباعرو
 1 یدتا ردرمغتم نوح تاکنركنس لدتا ید لاؤ ناوج لوا( کر جا یلاءت هل

  FO FPS os eاد  NEES RACسبز ۳۹

 ما ح صا م: د.هکو هک که تک ن دعا هک وب یدت اهز ناوجلواههآ نود

 | نسردنابوا نیهرکصندنا هلکبنس یوا كنەجك مدتنا هغنوتاخ ردرسلوا
 | و وامداباتامر هلا كن كد هنتفورحص«یدلکاکب تب ونوحو واراو

 || هکوبلاح كسیمروبوا هکیدرغاج هسیک رب هاکان مشموبا یدلیا هبلغ
 رک رس هدعهناخو مدناب وا كره هرد ردشعا لور کنار كاسیلاعد قح

 مدلعاب ینزوک شاک هسقن رخآ ناوج لواوراو قاندا ےظعو یزاوآ

 ۱ هکمدند هن یشک لوا ردا ید احور ملا نامه مدناز وا یتعاداییلاو

 | ریطاوبا 9۴ قدلوا لوغشم هننینکبو ریه كنآ سپ هل وسه هسوک یزوسوب
 | ردیکلالا بوقعبن رادنیدآ # زب زعلا هرس لات هللا سدق یلام

 : هلل دبع وبا حش ردشعا مجب"یمواع عاولاو یدبا ندنزولوا كحاشم

 نصاب ی @“ ”.IT EO | بوئوط حوروا یتعب مدردنا لاصو موص هدقلن اوج هک ردشعد فیفخ

 E ASÊ ۸ام

 او ما رولوا دج عماج ردصکو مدنارردشاوا هبشیزور
 دع وس خارج یدا شعاب رومغت هصکرب قافلا یدیاراروق لیدتقرب

 | یدچ آ بوی هیاتر وا نیلاقسد مدلوط ندنتبیه كنا یدروتوا بورک
 ۱ رلیدرونک هموک وا ییاعطوب مدیا هدمهناخ هک یدتا راو ماعط هدنکا



E WTكی وکو واداةتعاكاب ردراوكنآهک ر دقوا 1 ست ردقاوا  

 : نداد هدنرب زولوا زویحوا تا رع ^ یدلا به دا یواش یدا ولترس |[

 أ رازاب راهساد و کر دهذهدانزوس کیا ندنا یدتا مالسالا میش ردشتک

 | نیحف هللادوحو ) یدتا ردنفوصت «؟رایدروص ندنا هک ردلوا یر
 | ىد یرب رذکعا هدهاشعو ردة وب یالاعتقحهدننفو تاغععو ( لعلا |

 دار مرا رلزابکس نوه یرّعطصا محرادبع رک رددروص ندنا هکر دلوا :

 ها رب عد ( هیلعام لقت نفع فق ) یدشا رک لسابل رخافو زی

 رانا لا تع> نا گول دوجو توش ہلا سةن دا ای ییئدلوا ۱

 ٠ تال هتسکشو قانوب زدوحو لاح هکر ددو تدل هددوجو یدتا ی

 ٤ یرعشوب راد دراو ندلع ەد رولاق یساوح ك: شیک هدناورد دهد و

 | (هجرت)ناکملکب یب ی لث ×اغ اکفاهرک ذ یسنالدیرا(رع)یدو وویقوا
 هلا دعوډا ی ۴ یرادید هج! دقاب رونب روک# یرا لو امدونوا میکزتسیا

 ۱ نوئاخرب هدر نالف یدتیاو یدلک نوناخرباک؛نوک رب هکر دشعد فیغ>

 نولاح لوا رس ۳ تكنوداخلوا ی E رواع ۵ ہک هدنود

 هکنداراو قحالغوار , هدرمگا مر ردثلوا عداو هش بک هز یدشا

 هغعالنوا نويد توعیحو ىدا رب وس هر هسوکو یدرع نیماعط زدنوک

 لوغش,زاغ هدفرطر ا یدارد یک

 هدر رهرشط ند هلق E | هتسخ هدرلنوکو ب و یدنارواوا |

 كن هلق هک هدنتفو روا نفر هاکات یدرواهدنآ كلنا تدر تالهک لوک 0

 ندنزورب قعحالغوا لوا 5 وری ك یدیا رلشلعاط هني رلتیلصم یرلدرا ۱

 لوانوحیسانایددش اب هکغو دیک نمرک د لوشهدنزویاوه بول یراقود ۱

 قج العوالوا یدعترا هئوط یتلغوابوراو هکبدروک وب یدزوک یاح
 هدنزوناوههک لاک ات كارلا رظداکار و یدنیک بویج یراقودهثدراو ۱

 هدنک ارپ هفرط ترد ویا رب> هن رلنرا كن هل يد یدلوا بئاغ ند ص رطذ

 راندنازکر هل دد هلوا شع ود هر رب هدنسراراهردوراعاط هک دیاش قدلیق

 نوناشلوا مدیا ردنارکف یزوس كن وناخلوا ن یدستا م ج و یدعاوب

 یدرغاع هتعاجیر_ ندنرلن وناخ هلسق مدهانبا هنزوس كنانب هکیدلبا نظ

 هری هدا لوا lar , رایدرپ و قاقناظ٫ هم“ رو دراز بواک



N o 

 رخآ كناضمر ضر 1 دکب لر یھ ص و ید اردنا و ری دم هھکر

 ۱۱ نوګا کارتی م د:وط هکحروا لوا ادنوادح هکیدر دو یدیاولبیراز

 | ناکیارینب مرايا وت ندنسهلجج مدوقوا هکنآرقلواو مدل ب3 هکز اغو جج لواو

 1 ¥ زب زعلا هرس لاعتهللا سدق یارحدجا میش ۷# هل الو تویغلرا

 || هرزواماعط قلارفصههرجر زدنوکو هجک نوکزوئوا هکردهسوگ لواوب
 || رروطهدنرب ماعطلوازونه یدقلاقندنرب هکتقو لواو یداوا رواج هدهکم
 مدشهروتوا هلبایرصح هکیددرتهنسطاوباحش هکر دشعد لواویدیا

 هناکی یکتمه ید ( تكنمهدرفا ) یدتبا هللا تیصوریاکب هکیدنباکا یشکر
 لیکا ) یدت اكدلاصهغارباینآ حجشایدتب | یدنارضاح هدناقر مهجلیق

 هللا سدق قر ےھج ۴# اکا مرے و ایک یراک دحل وااکب نعل ( یلعاولاک اک ہیلع

 | ندندنيقد اص ءارتفو ردندنر رخ اته كرلعشو كرلناوج + هرس لادن

 یکیا یدیاندرا_ لوا نارمح هدعاعسو یدیا ندنز هتفشآ عامو یدبا

 هدماجقر ےھج رلیذتا مالسالا مش یدلبا تاقو هدشایروا ریس

 ماج لوا لاطای یدید كفیح هرشط خود ات یدعیحهرشطیدبا |

 توعلاقندنر یدیاردبا صور هلعحت صح“ ر هدنکو اكنانوک رب ویدام ۱

 ۱ توربدلا صح لواو یدوق هئسارا یعابا ییا كے لوا سا

 ا ا یهمرالا نسسلناوبا ۴ یدلیالیاز قلقع نوروا هراوندوا ندراودو |
 | هللادبعوباو كن صح یدباولوا هدنګا تاندهشناطوت 4 هرس هللا سدق

 | زولوا «ددیمرا رابدباتقو خماشمهلجب هک هدشمانا كفيف نیاوكتب رابدوز |
 عوحر هکر داوا یدتا ردنافو هکر دروص ندنا ردهدنا دیر یدبا

 كف ر دمأعد وخوا رل دتا كس هیعا تعحا صورک هب هک كکیدتا

 هللا دعوبا ۶ كولد تکندلکنوگا هن هکر دلوا یدتبا ردنصاخ |
 | ردند هسماخ دقبط 46 رب علا هرس یلاعتهلاسدق یزارمشاا فیفح نا |

 | ندروباشبنیساناو یدا ندزارش ردیضلا راشکفسا فیفخ نب دج یدآ

 ۱ بلاطوباحیش یدبارلرید مالسالاعیشاک او یدیاعاشلاےچش ,دنتقویدا |
 | نیسان فس ویو هلاک ویدا راو یگ ور ردیدر ک اش كنیدادعر حزرخ ۱

 هللا یسدقع رهاطو هلجاردلا نیسطاوباو نیزلا نیسطاوباو هلا یزارلا |[
 | قوذرح ندع اشمراد د هک دعا وک هرب ربو هبا قشمدورگ واو

 ِ | مھ یدتسا ماسالا ید ۳1 هدشافح مواعوهد هرهاط مولعیدیا

 ,:ِِ_»__تححسسس ب۰ اب

 ( دسک )



 ىدا شم روئوا هدنغابا ربنعیرب ند هنناطوت و دا هدنساگ كوع“

 ىدلبا تعارف ندنظعو تاک نوعع»نیا یدابا هبلغ وه وا ها کات

 لوتسر یذتااکا نوعمسنیا سپ یدلوا خراف ندوش وا هسیک لواات
 یدتا سد مدزوک یدتا یکدروک هداوخ و هلع یاعت هللا یلص

 | یدنسو ممرب و روتف هکبأوخ كنسان مدت تغارف ندنالکنوهگنا خدش
 رتو هدهز یرلمد رح رایدتا اکاو ودد نیس هیلوا عطعنم ندتلالوا

 | نیشر_ راهمقا سینو نسریک رفماج رخاف نسو نیسرلیا توعد هیابند
 هک هلوا هلب وش هلا یلاعت ها رکلاوحا رس هکتقو لوا یدتا ردنیلیصا كنوب
 ۰ مالسالامیش نعانابز یفاظن كهعاو یقاطا كن ةماح ردکرک قلوا هل وا

 || رردبودجییرصحمداتساارب ز ایک د ودا هلو عم نب نیس ا وا نیدتیا |

 وا جش ردکیندنسبلک نیس هیمح| ندنانسو هذعتیا کد سا سس
 1 یدادر د بحاص یرصحو ید مالک بحاص نوععننا یدتا م السالا

 ۱ ندنرکف توس هردو و لنز کک

 نوم“ نا نوچ ردوها هلوایاخ ندنربع هک رظنرهو ردوهس هلو الاخ
 هدنارس دن ینآ یداناتافو هدنسدنان هدنستلا ناسکس زویحوا تنه

 | رهدیا لن اتو وک دا کرادیا کصادلس زوعط زوتوا را

 | ردک ورغت هدنارکر هو یدیافیطاو هزات هل وش هسبا رایدوف هجن یک |
 || یلاهنهلا سدق نرآ ناهوس نسخ اواو زابخ رصنوبا 4 یدیاقویرثا |

 1 ردکر عدق یشکی کیا ندنخناشم ہاکرزاک ی دتا مالسالاچش چ ابهرس |ا
 هقشاط ر ندنرادرکحاش ىدا یشکو لوا ردزابخ رص ولا می ی 7

 | یدشا هرلنا یریح رایدراو هشرابز كن رمح هوپ رایدتیک هح |

 || یدلبا هزاوآ یرب ندرلنا كر و ویقوازک هسررپو وبقوا هنسنرپ رکا ||

 | لوب هجح هرسلیب وب یدتنهنابوئود یداوارارقیب بودا عا"یرصح |!
 یرادرک اش كزابش مصنوب,دنغاط نالف كار هزسیدس اوکو دیرکرد ق ود |
 2 نکنود ۷ کک وک روتسد نذنا دشا رد هل و ارلد دا زرسسالکد 1

 || یدلتروق هلکلتمالسیدنودوریکم یک هندرلنا س کی راو هنن كن ھن و
 : هنادزعو ید بولا رو دموع* هدهبرب یدک هک بویکود مک لوا و

 کیدبنژآ ناهوس نسخ اوبا ج ندنخناشم هاکرزاک تیر وینشرا ||
 یدرکاش و مالسالا حبس نکبا رروتوا هلکن | هدزدجس عماسمزپ



 هدنوطب یرص> یدیاقوترا هدروط فبقخ نیا رلیدیا هیبش هنب ربیرب
 وچ شار ز یدبا شمامروک یییرصح وع حش یدتنا مالسالا حس

 هر هکم هدنر شع زویحوا كنرڪه مدتمروک ی یرصحن ردسشعد ۱

 تراز یقیفعح هللادبعوناو یی رصح منود ورک يک دوح هکمدتنا مدنیک ُ

 فیفخ هللادبعواو هددادغب یرصح هکیدلکربخ هی هکم هدلبب 0 مدیا |

 ہا یذ هنس لوا هرس یلاعد هالا سد کک یدک ا هدزاربش

 مچ زیال ینوصلا ) هکر د_نعد لوا یدلوا ییوتم هدننوک هعج هدا

 رارقوبرطضم هدنتقو بارطضا ینوص ەي (هرارقیف رشالو هجاعزتاف |
 مدعاالو همدع دمب دجوال ییوصلا ) هکر دشعد هن و نلوا ررقم هدننیح

 دوجومو دوجوم هرکصادق دلوا مودسعم قوص ینعب ( هدوجو دسعب
 وللا تاجاثم هدنتقو رصسر هکر دشعد هنن و زلوا مودعم هرکصن دقدلوا

 ناذک یا هکیدلک ادن ےضار ندنشن هکنسعطار ندش یهلا هکمدتا

 راددشااک | كدرلبا بلط ی ماضر مزب كدیالوا یضار ند نس رک |

 حاملا ن نوروز دا رقنالاب د صالالواق م s> ( یدتا ها تیصور هزب

 ۱۳۱ با هرس د ( نایدلا طقسا دب رف | ىلع نوفقن مت فراعلا یف
 "رسهدناترابز هدفراعم یخاشم سس قلوا رکلا هد رها لوا نوساوا

 فلک هروش ود ندزک رظن یابند لاوحا رسلوا هنن رزوادن رقت دن هرکص

 ند عطف ج هساراط مساقناو عاقوا مب هک هدو ره هکراد عد هنو |

 برودک هاش یب هدمانا قباوس لوڈ رکم مزل با بلط تسارو قلشوخ نب |
 بلط قلتحارو قلشوخ ندکعارک ذ نب راعد تدومو ساا یافص نک |

 ناما * لل فلبا رهدنا چ ٹا و یدوقوا ید و و مای :

 | دجاندخیدآ ٭ هرسیلامت هللا سدد نوعع-ننیسل وبا  ناسحالات |

 ۰ E نیکح قطا ردنوع ع“ لی عسا نا

 یدبا ردنا کالرک ذم یدیا نالا محیلع و ناسالا می ,رلع لرلو ىدا |

 هدعماج هدننوک هعج هکر دشعد یناهفصارکب وبا عرش یمراخ كنيلش ||

 ور یدبا قعالخوا نو نی نسخ وبا مدیا شمر و توا .دنکوا لک |
 یدمر و مالس بوک ند زان مزب یدیارک ه اکر یلقلکت هداز هدنشاب یداک 1

 كنالاعت یادخ هکنسمرولس رکبابان یدتنا بودنارظن ندندرا كنآ لش

A ESAS a ند E ردرو واو 

 ۲۲ نوع ۱



E T7 1ہوا  A.ی۶ ا ر اروم ءایه نیس هلج دسا ا نوح  

 | یدتاهیزاررکب وبا هسیک ر یدسا مالسالا حش رولات نار هد الاس لوا |
 یکیدنک رد رم ماد زا ترطو مآ هو هداژ یدسا نیس ر دهن دنعح عام”

 سو دابا یا یدتا ییرلب دعا ما میاشم یدتا نالوا هلو اصند هتد

 هبا یکكرلنا دن هلوا یک قو كرلنا كنقو ید كنس هکتفو لوا

 یدینج یدبا ولوا ردندارا کک د هرس هللاسدق ینانیلاف رکب وا #۴

 نوا ترابز یبینبرماف رکب وبا جش هد هنامنالئو نیعبس هند هکیدتا ||
 نک اس هدنا هکیدناراو یسهناخرب یاوقرپ مدلبا بلط یاو مدراو هاراح

 یدرونک هرفس مدروتوا یدبد روتوا مدرب ومالسو مدرکیرګا یدبا

 نکیاریب مد بونوص لا یدبا جآ عراق یدیاراو زوطو زوجو كما هدنگا
 هک ید تاب مدح ندماعط یا رلغا دکمدروک مددا اکی ندنا

 رازوس وب هک بت هلوازمت یدتیااکب دشج ساقلا وبا ارز مرلغا ندا داشنب |

 هدنږ هسلوا ندرا زوسوب هدنرب هساوا هرج یکیا هد ډګر, هک هلوا هلی وش |
 هکعا عاعسایرازوسوب توراو هر هر لوا ندهرعحوب هسوک لوا ؛هسلوآ :

 زونه یدک هباراح نوحا نحمصموب دس رب نداره ید هیعا لیم

 ٩6 هرس یلاسعت هللاسدق یره ا نیلا وبا ر دکک وک تصد و
 ندءرصد هداصا رد رصبلا میها ربا نب ىلع یدا ردند هسعاخ هقط

 هکر دتعد یلسمیش ردیتش كدارع یدیا شاوا نک اس هددادغب یدنا

 .دزو سوكر رش هدناب زو كرام ندناهدلاح هکمدمروک هسو رب نداشتم

 1 کب وعش یدتامالسالا میش یذاش شعروس شان قوجو یدا شیر 1 وا

 | اصوصخ یدا ید رف كخئاشءو یدیا یناسا كنقو هلوا كرو ع ندلا

eیلبثس یدیا رایو س زوسس یک كلا هددی رفتو دیحوت هسوگ و هددیحوت  
 كیلشو ر ددر ؟ اش كلاش لوا یدتا مالالا“ یدبا بهدم

 هکداقوجرلیګ دا عاهسا زو- یدنا قوب یدرک اش یرمغ ندنا دوخ

 ندیلیش ید ردیحد رب یزوسوب اما ردراشعا عاعسا رزوس قوچ ندنآ

 یدیا قو یداتسا یربع ندیلیش او: ریس لا یتئاربم كالعوب

 دنا وب د تا ) هکیدریداک او یدیا هش . رزوا ملعما هداب ر هدنراک كل شو

ENیسهناوبد شزاعمو رارسار یک نب دنس نعل ( یلزا |فیلات كنب  
 فی هح ن هللا لب واو یر جو ردر الا فک نو سه کن

 ف ردا اد
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 تاراشا یدبا روباشدن یماقمو یدلوم رد و وع ن دم نب مهارا یدآ |ا

 هدهکم ینرع یدیا شا تبع هلبا یرلبریغو هلا یرهبا رهاط رکب او ||

 یدتاتافو هدنابولک هرو اشا ناعع وا هكىدشود باسر ندمکقوح

 مانا هکیدتااکی لیععما لیغوا كندا سصن یدشا مالسالارحرش ی ۱

 تاقتلا هتنج هت هلسبس كن هسلوارهاظ شر ندنرداب قح اکس ناگ ||
 نیسهب ود ندلاحلوا هکتقو لوشو همروتک هکب رطاح یرانا هعهج هو هلا

 یدتامالسالا جش رد درک اشكندنکب رکب واورد شم ياا هنب رزوآ ی را

 قرص راد ىلع جش ید ا شمروتوا ہی ءماج نوکر ب رایدلبا لوبدوریک ||

 ترضحولیر و نیعجا مع هللا تاواصیب رع دجاریصو تمهو یسع |

N ی و ی E E AO CC RLS A 
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 رب دود

 نیسرلتل ییدنک هدتفیقح كسروناص مروروا تب بور و ندا مك سفن

 زدند هسمأخ هقبط 9 هرمس یلاغت هلا سدق یدابآ سصتنآ ےماقلاوبا

 یدا مع هدمواع عاوا ید ا كئیاها قوصد ناسشلو قااعحو

 كننابش مهارا هدق اوج مولع ا هدک راوت عو EE اود

 شحد و یرادورلع واو ید N ییطساوو ییلیشرددرک اش

 هکیدتا هلا هع طا ںواک هنلامعتسا كن | یی رغم ناععوبا یدبا مش و

 ه روا كنو ردو ا كنس ەكل ىدا لوا ردك هرکلدش دک

EIA REP TRITETL PL 7 

 ندایند هدنسکیا شع زوبجوا كترحه بولاق رواج هدهکم یدابآرصنو

 راتیلاالو ةنج لاال اهب تفتلتالف قحا ىداو نم یش كلا دناذآ ) یدتا

 ییعب ( هللادههظعام مظعف لالا كلذ نع تعجراذاو كلاب اهر طخالو

 هلبا مظعتاکا دنس ردشلبق مظعم یلاسهثو هزاصسقح هک هنس لوا
 نیلیا تبغر هی یطعمر دقوب یرادقم كل هدیا تیغر هباطعهک ردشعد لوا ه و

 هللادبع ن د یدآ ٭ ه> ورهللا سد ا ینار رکب وا ل ردزب نغ

 كنا نڪ رات یدک یلشو ردیداتسا كنیم نج راا دعوا ید ا قوز رم

 هلکنا یدلو الت هغ2 الغ وار هدر وادا یدبآقوج یوبقو یظعیفو كن ۱

 شعا ینالخ هصقمک ر لدن دا مولعم رخ راد دتیاوصهییا قد الخ بودا تم

 اکسیدشودندن سلاو و یدلواعفاو هکی دل اس 4ن و ےشلا اهدای دتیااکا

 تعصعو یبنوم نیش و قدصو میهارا مزع هبدسهگ رب رکا ردیا یدتا

 (كنج) ٠



 ۳17 7 OE ید 1۳ و 29 شر :

 1 زوحوا كنرع یه ردو زب لسنوازو رددر i کر . روت دلا علاص ۳

 ۱ ربا قو اسد کا رق ار د یدتا مالسالا خش ر دق نداینددناسکم 1 ۱

 ی دا تقولا راحو یداراو یدح ك رظدهدان زوهدامز یدنکی دا

 یدوجو ناشت ید ادحومهدشناذویدافراع ها ص اوخ و سهلا ماوع
 1 ک

 || رابتخایشکن وا ندن رخام حیاشم هدنرعرخآ مالسالاعیش یدیا شلوا
 1 ساو قرص رادن يلعو یرصح و قارفو یتا رکنا ا یدا شا

 | هکدنارردو یناطو یناقرخو باصقو یدنو اهنوریغص یتاورسو یدابآ
 ۱ رلد داغب نیغاباو نیا یدانآ ت روا هدیک یار 9 تقورب ردیحدرب رانو

 رروط هدلوافص کادو او سداوا EOE نوح رانا هر وو 1

 هسیک ینکیدروک یریدكنآ یدتنا مالسالا حش شمالواشاب خد یتاتقق |
 لاس یدشا مال ال ردهدنز ید هلناحر ےک لوا هک نهر دلوا

 اور و همسر فلا A نو>ج هگندند قارف تاداسلا 1 / :

 مالسالا میت هک هرس هللا سدق ىل ناهس وبا از نيسهدیا مک ۰
 یدب وا شاب كنيفارقو یدلک هر نارق نوڪر ىل ناعلشولا یدتا |

 هکند-تا بودا رظداک ا ار ٤ هداز ناتق كنا واو ||
 هدننسام تکیشاق یدااما عرب روک شیک ا هدانز كا ناک يااا 1

 ولو نیسروق كار یج رک یکنا مرودنا هدهاشرم ن را تعود

 ا ضان تا قلیفوص تدم ہیٹ هدعا نیسردبا ی روت هدایروا

 ۱ رکیاباا هکیدتااکا ینارف یداک ه.ینارف قدرگب وا راد دنا کاح هدب رغم

 || کیا نس ن اما رار درد ةن ززوا تالدرح هدا ز نس هدش ارس ناهج

 هکندمک نامز قوح هنرزوا كنوب سد مروروک هدنساتروا كد

 هد ساروا كيشبیباو یدلوا ینجتالغوایکباو یدلا نوتاخر رکی وبا
 یاو>ا بنا هدتسارف كنیذارق یدنارادادان ییمالک كنفارق نوروتوا

 د زب رعلا ۵ رسرب یاعت هللا سددین رجم صاوخ نالوا ردوو

 برعم یدتا تاقو هدعشمدو و مت ارا كرحلا وا ردد هل اط وب

 ی 2 بوس دیک عرب هدنفورب هکر دلوا نت 1

 کان : زول بک رح و ۳0 هنشاب لک یداوا حورگ ر وقول
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 ا هکر ذشعد ت یاشار ۶ وبا هات .a ندر 1 قرص

 i علف... ر ر هکر دشعد و و ی مالک هک ر دراو توک قوج |

 ۱ ۱ : تیب ر یناسحا هکر دشعد هن ورولواروخ قید هسلوا مرکمهدنناب و دنک یش
 | ا دنالوا هدن هکردهتسن هن لوا هکرابدروصندن او ردوارنخ ندناس>ا كا

 ا ی هر بد | هو ردتمز الم هتدوبع هنن رزوا تاس یدتا ردهزال

 || دن هللادبع ¥ رظتشحو كجا سنا هلا یرغكهللا هکردشعد هن و |
 ۱ ۱ EE 6 هرس اد هنا سدق ياز فلا یزارلا نجرلا دسبع نا :

 یدیاشلوا هدرولاذنو ید ككا هدلصا رددوا یتنک ردنددسماخ

 ِ یلعوباو ها نونو هلبا مب ورو هلیا لضفلا نب دڅو هلا ناق و باو هلبا دینج ٤
 | تبصص ہلا یادم هجن یرغ ندرانوب و هلبا دماح دج و هلا یناجرج |

 ۱ یدارتوطو وا یثآ ناع عوبایدا ندنرابک کكناعع وب با باما یدرا شا ۰

 ۱ 3 یراثدحو یدیا اف هنمولع كد اط وب ردراو یرلتضاب ر بک لا ۱

 ۱ ردشفیک ندایندهدنحو ایللازویجوا كنرعه یدیاهفت هدیابلواویدنا شعا ۰

 ا ورام اریززءاط هنرزوا تقفاوم هقلخ ه لاق هلا فراغ هکردشءدلوا |
 یاع اعذ هللا تفر عمه ردشعد هن و ردیهلسلا شا هنن رزوا تعفاومهعلاخ

 ا هک رد هنس لوشاښاد هکردشعد هن و هت و رار اج نالوا هدنساترو ا هد هلا

 | لکوکو تیاکش هکر دشعد لوا هن وهلوا باج هدنتسام یلاعت هللا هلکتس
 یلاعت هللا سدق یناورسلا نیسطا وبا ۴# رواک ندنفلزآ تف رعم یتلراط |

 || كربفص یناوربس نیسلا وبا ردین اورسلا دم نب لغ یدآ چ هرس
 : ىدا شلوا نکاس هدطایمد و ىدا ولوا یدا نال رفم ناورس ردداتسا

 | یناورمسس نیسلا وبا ردذمروتک هدخشاشم نیعدرا یییلام دیعسوبا حش

 1# هتکر نکن م نم ) هکردشا یّربسل هللادبع نی لهش هک ردشءدربک

 34 0 کا (ه مق هن :طاب یلا عجر مەر هاط ین هب یدتش ماما هزوکسو

 1 هننطاب كناهرکص هبلیا دنقا اکا هدرهاظ هک هسلوا ییامارپ هدنلاوحا عیج

 قوفاضرا) هکر دشءد هن وردعو طعم ندقح سوک یک كنآهداعوجر

 ۱ ٤ هلدا رها نالوا رهاطند يغ قح ءاضر عد ( بیلا نمود ام عم دعفاولا

 ۰ || یدتا ضاوخ یدلیابلطتصو ن دصاوخهدتقور زدهدنفوف كتقفاوم

 || رد هدرانا یخ هک هتل ندنتبه ارقف نع ( مهمفرمطنا ناف ءارقفلا مزا )

 نصا نامع ی لهیدآ س هرس 9 ها سدق یف 1 ا 2

 8 ۲ قالا
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 هر و e E ۳۹ هد رب ی و یاعاو ا فح

 قفرعم لوا یاعتو ناهس یہ هيا لع دلییحوم لا ید هدنن لوا |
 لوا

 رلخاب یتسومف تالهدازو ا هدا ز ییفرعملوااما رزوک ناسح كنس هدب 1ْ

 بعصو هموقوب رد هدناصقن هیلوا هداب زهک هنسنرهآ ىدا مالسالا جش ||
 3 لص ال یخ اج ف اعر لکل كرم نم) هکر دشعد راد هس و ردشدا

 | یرما عیجبمک سوک ره عی ( یلاعتو هنا قلا وهو دقیق لكلا
 | رد هناس قح لواهکرلوا لصاح اکا یتقیقح كنوک ؛هلج هسانالرتامر
 8 یدا لنت PEE دقط د هرس لاف هللا سد .دیخن ن ور وا و

 كمالو هلیس عك ك همهم نیس م ردیلسا | دچا 5 دیش ن لسیمعما

 دع وا E یدح ندندرط اناو ردهروهشم * لد رب ند رع فیس ید

 هرکصفدنس هلجو زدندنرابک باعا كنب ربح ناغع وبا جش ردیاس نج را
 شەروك یذنجم دنشپاب هدنسنلا شقا زویحوا كنرع» ردشتک نداد

 | تشاد هاکنو هدلاح سدلت و ىدا ندن رووا كنخماشم ی امزو یہا
 هقلویداشا ظفح ثبدح قوحو یدبا راو یصاخ قدرط كنآ هدنفو

 نعد نوا جرخ هنضعب كمالسا لها روغ نام۶ وبا نوکرب یدیا
 ا نوعکمتی فرص هزر و هرادن رد یکیدتا ظفح ندنمهورانک كرلزاسم

 یدلوالد كن 2 ناععوبا رلیدمرب وهنا ê یدلنا بلط هث خر ندس الخ

 ٤ هرکصد دنزاغو سدا ورعوبا یدشرا 3 نوح یدلغا هدسلح هک هلن وش

 ١ هکیدتاو یدوقهدنوکو ا كناغ-وبا بوروتک هاك ییا هدنحا و

 یدلوا مرخ ناععوبا "رک, هليا قرص هبهنسن زککیدلید لوا یراههردوب

  یدروتوا بولک هسلج ناغ-وبایدلوا حابص نوچ یدلیا امدربخ اک او |
 ده نود تو راو ذیما هدایز هدسنقح وروپا ز رانرا یا یدستبا
 0 هللا هازج یدروتک ها كي . کیا نوح ا الصم یرفن لر لزاسم

 فرص اک ای 1 كمازا هجا لوایدتا یدعلاق ندئسارا قیالخو رگولا

 ناتعوبا ع هرب واک ورک ات زک درب واکب لام لوا ورک ردلکدیضار هنغددلوا

 هنن یدشرا ماشخا نوج رلبدوپ و اکاو رایدروتک ییهسک لوا یدرویپ |
 هلهجو 5 یامو هک هوا هن یدتاو یدرونک هنوکوا تاناععوبایلام لوا



 لواویدیا شم رارفس بوبحویدبا شل كوكو ک یی رط كرایفوصو
 ۱ هنس ر هرلشد وردیدیالوا مالتحا هکهاک ره هکیدا شعادهع هکر ددسعک

 ً یرغوطرکما ورواوا ندعلوا للخ هد دکل شااو هکیدشعدو یدررب و

 | یدیااهنت یدلواقاومالتحاکا یا هد هیداب هدنقور رولوا ندنفیدالوا
 | یدنادن رزوانالیغمرب بوراقیح ندنغادا ننوط ا نوصکعا فو هث دهع

 | ةقيقحالو مسا) یدشا:ردنفوصترایدروصاکاهلا هسرولک تسار میکر هات ||
 | ردشلوا دار نامه فوصت هدرغامز ندد ( مساالو ةقیقح لبق ناکدقو |

 ناک وبا یدالکد دآ یدیا تةیق> فوصت هدنامز لواو قوب ققیفح

 هکر د هسوک لوش ی دتیارذیک فی رظ هکر لیدروص ندنآ هک ردشءدیپ رغم

 یزار رکب وبا نسفلکت هلوا فی هدنلئاتثو هدنلاعفاو هدنفالخاومدنناذ

 ردکو لب چ وا رعد مهکیدیارید یصشوق نسطاوبا هکمدتشا هکر دشعد
 ردرباربیرلتطاب و رهاظ هکرداا*وندنرهاظ ردکر کب یرلثطاب هکر دایلوا |

 رازایا قاصنا یراید:کح ندنرلثطاب ر دکر کب یررهاظ هکردلاهجو |!
 ججا ایندلاق سبل ) هک ردنع د لوا هتب و ررتسدا فاصنا ندراب رغو ۱

 || تب نوجا ضوعو نوجارب هدایند نعي ( ضوعو بیسا بنه |!
 | بلهلانب دج نب نیلا نب رادنم ۳ ردقوپ هسک كرلطاب ندندیا
 ۱ ردنسطاوبا قدك ردندهسهاخهقبط 6# هرس یلاعت هللاسدق یزارشلا

 | اع هلوصا زدهدن اید یسهبرت یدارواوا هدناجرا یدا ندزارشلها

 | رفعج ردیدرکاش كايلبش ردراویلد كکوک هدشاقح مولع آو ىجا :

 | هللادبعوبا یدیا راتوط میظع یتردق كنا یلیثو ردشتا تب هللا اذ- |
 كنرعم ردراو اضو افم هدنزارا هدلئاسم قوجو ردداتسا كفیفخ |

 | خد باک یلعوبا جس هدهنسلوا هک ردش | تافو هدنجوا یللازویج وا
 نددا هکر دشءد لوا ردمودینآ یربط دعرز وبا حس ردشعا تاقو

 ۱ اد ندا هوان ولک نادنقهکنس هروص ندکر اب یدنک هکر دلکد 1

 یدتا مالدالا جش ردگلیاافو هدهع یدتاردن فوصل هکر اد روصندنآ ۱

 ینا هک ندلکوک كجا نوصکتا هکر دنسل رھ 5 ردلوا كابو هدهع

 | قرف هدزکاتروا زس هلمز هکندتا هیوصرپ رایعرب هدتفورب نیس هیلبا

 شرک ندرکلکوک كز رف ےکترھو واتا زرلب و سز میکنرههکز دلوا

 هکر شعد خماشم یدتبا مالسالارعیش نمیرایا ۱ داکوک مدقم هک هرطاخرب



 ندلیننز سډ لک یروط یدتاو یدروتوا هنجوا یشاب بوراو ياا
 || یدب ندرلنآ هج دا رم شد وردلوایدراقیجم دولابهلااب روش یلتروع و
 | بوقلاق صع لوا تیک لآ هکب راف الغوا نیسقاب كلوب یدتنا هدد
 ۱ نیسمرولم ردم یشک وب نوح ج هللا مدتا مدراو هګدرا دن يدنا

 کز دنوک هجن یرغ ندنوکو یک د شمر وک کر ه ینو ن قوبیدتا

 || قالاج مرمعفد عنب ویدیارسبا هدولاپ و شاولتر وغو ندنب مراعت الغوا
 | نوکوب مدیا یزکگیذلید هيلا جد هنسارب یلاعتقح هکنقو ل وا هکمدتا مرا

 هب هناخ بولا نوناض یحاوح یرلک دتسبا لواو مدلنا بسک راشدرب

 | یراقویروط یدلکزاوآرب ندشناهمدوب وایدلبا هبلغوح وا اکب مدرونک
 ۱ هک ود دنک وا لكدشک شلراصهرابع لوشو تابادهس یککیدروشپ لواو ۱

 || هکیراتنالغوا ینالقاندیشک لوا زر رود بودا نوک | یتوبزپ
 | راه هکراددزونک هکوا اعط لوا مرام الغوا مدعلاق ندوخ واروتک

 ند دلخ رفعح یدتا ماللسالارحش ادر وک هک هلن وشمدرونک هدنوبیت آ نت :

 || ینوص هکیدت کی زعم هکیدتبا مالسالا حشر دلکدراناهلوا رلنا کا ردلکد ر لنا |

 ۱ لّعمزوسوب N اوزالوا یفوص هسرولوارکآ هیلواهکردلوا |
 ۱ مالسالا حس یدتشبا ندع یزوسود هکمدراچ ید زوسر حراخ ناد راد

 1 دنګ اد وجو »مو لوم هدناهح یدروک مک ربع ند وا هللا ناهس یدتا

 هکلب رداک د بلاق لواود هک راربدو ناور هدنکا کرک صخ*رب ناهد

 لوا ید ناحو هدا ناح لکوک و شوا هدنکا نو وا رد دنسارب 1

 || ینوصلا نسل اوبا و دب واج ردءدنز هلکناو ردک دنا كنهنس ||
 1 ردلهس ندجا ن یلعیدآر دند هساخ دعمط هرس هللا سدق یو هلا

 شەروک یییرهح ناعع وبا یدا ندنراد رک اوحو ردندنرا هن اک كناسارخ 1

 هدماشویداشع تیک هلدا یر رح و هر ااطع شابعلاودا هدقارعویدا

 || كتقو غیاشم هدن الماعمو هددیحول معو یدیا شاب وس زوس هد هلتسسم
 || یلهاقفرو قلخهبارقفو یدیا نسحاندننوپته رط هدنوتفو یدیایاکا |

 || .دنرکس قرق زویچوا كنرجمه یدیا ندرلندبا تیاعرو راج هرلناو یی
 8 ید ا سلو | نکحاس هدروداس و یدا ندکتشوب هدلصا یدلبا تافو :

3 
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 ۳ ۲٩ بر 2 یو نم ۱ (راش 10۳ نم نالف : هاو

E۱8 ردنسأیا كنيحاحزو رگولا ندتشساوبا ت تک و هرن فاو هللا  

 ا ردندترابک ب اوک| كصفحوباو راددرونک ه ددعش زاب جمیاشم ادا

 A ؟راردبا تاک نذنآ رذهذم تحاص هدکعا سفن تغلاحو هدف رط

 یسفن د ندعاسدقو فکر ب تاقوالا ماود لع س۶عللا فالف )هک ردشعد

 تالاخم هست هدنامزرهیعا ( نیس ىلا اهکر ادن یتنکمااخ ةوطخ یف ٥مھ
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 ESR عجب او هر 6 تک
 د کر سد هد و مدآ ۳ مدلیاهدعاسم یت ر نو 0 رزق هدکعا

 صاوللا یدللنا رص ن دج نب رفءهح ۴# یدالوا رسم یکرا دت كلا لب

 زنا ی رداص الا یدادغب ردد وبا تشک ردند هسهاخهقبط هک هرسهللا سدق

اشكصاوخ مارو | ول دیتچ ىدا یک وعط ریص>رد دلخ یس هلګو
 یدرک

 مود

TTT SS gy Tr ay عکاس 

 | اشم یربسغ ندنآ و هللا یریرج و نون"و م ورو هللا یروئو یدیا
 یا و رده ترم تك اشمو یدىا e هدئم ولع كن ۳ ردشعا تبع هلا

 میام ردشعدلواو داش عجیب اکو س راوتو یب درلتداکحو

 هس و م |! یند آے بش ك یکیا دراو ماگ زوب یکیان د نران اوید ےن دراباک

 یس هه ز سعد مو و ےطش كل ہے ردحوا یا كمارع هک ردشعد

EA 
 بود رک ہدادغب رد راد كن دنوامن سالا وا مش لواو میاکح مو

TAND: 

 چ

 هد هر نوش یربق و یدتیک ندایند هدنا هدنرکسس قرد زویچوا كر
 یشکر نیدتا مالسسالا و میش  ردهدنابیربف لدنحو لكایطعس یرمدب

 کاو یدا س عسا ثیدح ندناو یدا شومروک یا هکشرب , رود توروک

 ی توتف هک ردشعد لوا یدنآ روت ید دو ینآیور هروصتم وا

 كتمه هک رود هو ردفا ےظعت هتم رح دا راز و ردعغوط ردح

 هشس و ردلکد هدهاع ناب نریدسشر ۱ ید a او لا یا رش

 مدرروآ یُس کر رب شلراصهباسیعرب ی مدیا هدسدعلا تا ه ردشعد

 یدتاو یدنوط هک وک نزول بوعلاق یشک لوا A ماو نوکر قاشا

i ۰ ۰ ۰ 0۲ ۵ 2 ۰  

 هدولاب و اب روش یینروفوب ر هکنسرلید یعآ نیسروس هدابز تست

O Eسا  Oی  

 مروا ا و یر هند الی رنو تک هراخ ول هکنسرادد ی 1 هس ول نیسدرب و

 رد ڪر را یش 1 ون مدتاهعدنک ن یدو واو ید ابواک و سد

 نورکو رگ صع "درب هدروک ن کیاهدت 2۱2 ارکف وا ردیا ون اواا و

 ۱ ۵ )ی لوا موج ی ما و bs هل ویدلک

7 0 
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 ا شو لا ی راتش ود یناعت هللا ۳ ءالا نا و ۱

 یراتسود هلببس لواورهدیاتفغش هن رلتسود هليا الخا لوا انهکر شم ریو

 هع.ط + هرس لاڏ هللا سدق یاعزلاو رغ وا * هوا تحار ید

 یروباشینرابد دردی هار |یدآ رایضعب و ردیهار | دخ یدآردند هسماخ
 | ردسنقبا تبح هليا صاوخو هلی دینجو هلیا یربج نامگوبا ردلصالا
 | "نجاصو یدبا شماغ لوبت هدعرح تولوا واک لب قرق هدهکم هکر رد
 ۱ شعا ج برق هشلا ندلحا یکیدتا مظعس ییرحو یددا شماعا رب

 نيس اويا ۳ تُو و میام مدنا هد دکمک ردیا تب اک> دیک ل 9 درک ول ایدىا

 ۱ ك ضددارفلوا اهل اشم هجن یربغ كرانوبو ریغصو رک نیزم |!

 | اکاویدیاردنا ےکح لوا هساوا زوسرب نوجیدبا جاجزورعوبا یردص ۱
 | یتسالخ كدینج لیزوتوا نب هکید ږد لصتم و یدبا رارولیق هلاوح |

 قرقزو ترد كترعهیدبا ر دبا رف هلکناو مر روط بودن كاب هللا یدنک

 شهب رشا نم نصف نال ) کردید ی

 ۱ كلسکا هننرپ ندب رشبدوجو مب حي ( ءاملا ىلع یشمانا نشه ب>ا
 یدلا تافو مایا روا رادیو هن و رد ولکوس ندجع < رود هدنرزوآ وص اک

 نوح, ۳ را ن هن دصد لات ا یدلو ا ثارم راند یللااکنندناو

 || یدتنا ۷ وزاد ی را مدتیا ردقود كرك نادك وب یرظوط یه مدنی

 2 یدتاو یدلک دان د حب صفت 2 مدشربا لاب

 i هني لا ید ا ید اوى که کیدید یدناص مدر و E هل س هسیک رب و اکب

 | راوسیدتناو یدتب اندک س یدتوط یب كفلب رغوط هلبا كرانید
 | مدلواراوسسبیدلباحاحا قوجو رداکد هراح یدنبازکرک مدتیا لوا
 یدشریا هدهکماکر لب یسهلک روش ربا ندکبقع نا ید یدسا

 كن یشک یمگرب هدنم-ومےح هکر رب دویداوا هلی هلغ هج درک ندایندو
 یلاص اکس د كناراب كنو مد 3 کر یدتاو یداک هاب

 یاعصو یردص ا کف لوا ج 1 یغارب ندٌعس هکر لید رد 9

 م زلم ىدابا تراشا هم رم راسشعا هقیطا دلکنا هک داس ید روک له

 هک.دوراوهرب لوشیروبهکیدتیاو ردینیبام د وسالا رج هلسویق كن هبمک ||!
 یدلک بودو د ورکی شک ی مع لوا ندمگتعاسر و (ةاربلا طع ایران ) 1

 ۱۱ اده محرا نجراهللا مسب ( هکشلزاب هل رس طخ هدنء او دعاک رب هدلاو ۱



 چ ۹ رس تا ےک

 3 د . ڪس ندا ب 17 هتفهرت هن رز وا 1 مروروا نوعلاا

 یلاعن هلا سدف ناتلع دم ۳ یوسالا لعنت دن رفعس وبا ۾ %

 كن رمح ناععوایدبا ندنراک كناسد اشم ردند هعدار هقبط و هرسدن

 نداسنو ردیماما كفراعم لها لوا هکردشعد ظوفح ردندناحصا ولوا

 یدارع لا هطویو یدلک هناععوبا نوه روص لئاسم حاقر هلدصق ۰

 هنتراهط مکن < یڈیاردیکهلنراهطو ید ارم ولوا وګاو یدارمگاوصو ۱

 كازا یدتا مالس الا میس یدزرتیک تا | تراهطهنن یدیشد را ثد>

 كّءا باوخو كچ ماعط یدبازناج یدالواكتیک هناشعوبا در یدصق
 هک هسک ره هک ردشءدلوا ىدا درب یدوصمكنااماكفنکن سنراهطو ۱

 رهو ردیعدم رلبا تمارک راهظا هلا یکئدلیدو هلا یراتحا یدنک |

 هکر دشعد هنن وردبلولوا هلو ارداصتمارک د صڈ یی و راتحا یهکندیک ا

 نادنکد وئاو ندشناسحا انا یعلاذق رطرب هک اس لوش نیسرموس ی

 نيعلا ةف رطر E اد لو نیسردا نیساوعد تیحهصلو ناد لا ٠

 كاپ ق هک هسک ره ردشعد ه و نیسرم هدا تعفاوم داکزآ

 هنوطمارآ یا یلاعت هل کر هورلبا لرتینآ یلاعتقحهساءا مارا هلبربغ ||

 6# هرس یلاعت هلا سدق ییارعالادیعسوبا 9 روتلغپاک ییوبمارالبارب مش |[
 نکاس هدهکم زدلصالا یرعب ردد حن دجا یدآردند هسماخ ذقبط |"

 زدقوج یرا-فینصت نوعا هشاطوب كنآ یدا هیقفو ماع یدا شلوا

 رتعجوباو وسم نحو یزول نسجاوباو ناع*نیو رعو هلبادنج |
 كنرعه رد رق هب هعبار ةقبط ودسعا تک هلا لاج حلا وباو راقح

 | یذیا یتهشكمرح هدنتفو یدنیک ن دابند هدنقرفا هدنر قرق زویحوا |

 هدنآردلوبقم تباغردراو یزجرب هدنرا هتکندیحوت كر یدتیا مالسالارحش |[
 زدراو تفاسمهکمادام ( ةفاسم هغوالا برق نوکبال ) هکردشءد

 هذ رب یر هکردراو تالیکیا هدب رد یدتنا مالالا خش زاید رد
 فقوصترد دعا تاکددب د برق كمانارظل هدنفیقحو رولوا كعد زدہ ر ۳

 كرت لوضف یسهلج كفوصت هکرذشعد لواو ردلکد تکی ردکلو
 هک ردشع د لوا هن و ردک | قاععا ىلج یسهلج كتفرعمو ردا

 نس رلیدتا دییاطدواد یدتا مالسالارعیش رولوا هماغالا زالوا قوش

 ردرضاح سود ےب رولوا قاستشم باغ مگ درود نب یدتبا نیسقاتشم

 ا
۹ 3 
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 نس اوبا ج هکر دشعد فی > ےیل ادبع وبا حب س | هلتعاجر ۳3۳۳ دته

 نسصا كهالاد عو هکشعد مدنا هدرتس تو لوای و یدا هدنوعد

 یتسهصح كلا هتبلا هکشعد ه ردد تعاج لوارک وق لآ
 مدر ومالس ورکو ر آمد دش قافتاراش وق یا ر دکر کپ قموق لا ۳

 1 هکیدتاو یدنودتواآ هنعوتلوق نیس هماحو یدهلاق ندنر دنه نیسطا وبا ۱

 ان سیزن وس نالن یک وک كراتموم نعد (تذکتال نموا نولق )

 رابدرونک نی راقدوق ىلا لوا ردسیمراو زکماعط ج ردجا مرافق
 یداو ږد اوا یانگ ¢ زب زعلا هرس لامت هللا سد نایدالاوبا ¥ ۳

 یدرلیا هرظانم هلبایلها ندعیجج هکر ادد نادالاوبا نوهکتااکا ردیلع |
 ىدا هدشامز لدنج رداصالا ىرمصإ ید روس مارا ی رلع) او

 ولدا دج ا ىدا ناسا تحاصو e ردشعا تک هلازارخ دیعس وب |

 || ثخ هدنسانروا یسوحر هلناددالاوبا نوکر ب هکر دشعد لوایدناراولوقرب

 | هل وا یدسا وچ ردیاب ات هلنذا كن e یدتانادالاوبایدلوا
 1 قحدوا۵ س هراس وک هراکشآ هل وشورک و رد ارث ر هل تعط یدنک رداکد

 کاپ دا قاقتاهش رژوا كنآ هریک کنید تاتسهسیارد ار هیت 1 كلا

 || رلیدلیا عج ندوا قوچ هریک هنا كنآ نایدالاوباو رادقاددوا میظعرب

 بوئانامات ندوا لوانوج یدلوا مجقیالخهداب زو رلیدقاددوا عظعو
 || رولیقزامن بوغاو هدرپ ربنیس هذاه«نادالاوب ارابدابیروق لوا یدلواروق

 | یدروتوابوک هنن رزوا كلدوالوا بوقلاقندنرب یدرب و مالسنوج ید ا
 ۰ یرداتیافک زدقو یذتا نوندهب قنوع لوا یدشرا هرخآ راک نوح

 | نامه یدنود نیزوپ بویده وب یمعهربک هدوا خد تب ونو هسغخوب
 | مدراو واینا یدلوا ماشخانوحرلباتیاکح دجا یدلک همالسا یسوح

 یدشا ا جش یا م دشا مدروک قجراسف ردقالار هدنسلا یغعاناو

 و اب مدلوا اغ رک مدراو هد رزوا كد ےکنوج

 هدنګادوا روضح لوارکا مدلب وس یزوس لواو مدلک دعدنک یدشرا | ۰
 یدتیک هعخناددالاوب | هکهاک ره یدتا مالسالاعبش مدار نینالوان کیا | ۱

 هدتفورپ یدیا روت وط مارحا ندارواو یدیارروا ۱ تایر ۱ ن دنا ی

 یدعش هما تدور رلدتا یدلشا هخمرو ا گرما " ر E ند

 مرهروا نوجاجح یکیل یدعس یدتیاتیسرروا يكل ظن ۱۳۳



 ادا د کص دن هه ردشعد ه و نوا قلح و

  ENتحاصم لۆا تقام هانا تحاصم هل طر ت و 1 £

ATEN > هنو دعاتیحاصم هل طرت AE و کفردا رغو | هر زلب 

 رارطضاودحمدن ار مسو هوا ندنزوب را: تعا رکن رظد باند لرسهکر دک ز

 | رەد یدتا ردیکر قف هکرایدروص ن ا هیلو ا ندنزود تګ هلوا 1۳

 یباتحا اکا یروتوا ندن | یدشامالسالا حس هیاوایباتحااکا اکر گلا

 هلا سدق نان نب نیسطاوبا ل ردشلوالوا یجاح عیج ارب ز زالوا
 6کاو 0 بک هادا زارخ دیعسوبا ردند هعبار هقبط 4 هوس نفت

 اکر هکیدتا ی رغم ناعع ۶ وا 1 یدرد"تسرد ینتیسد |

 .:::۳0906# ٩ نیسطا وبا هدتفورپ یدتسابتاک لع وا

 || زسوص هدهیداب قلخ عیج یدتانانب نیسطا وبایدراقاق لا نوت 1 ۱ ۱

 || یرلتسود كایلاعت قح هکر دشعد دن و مرواوا هدنرانک لئنب وررواوا

 | كنآهدنناكنيلاعت قح هک راتوطواوا یشک لوشالا :رتوطولوا هسوگ یتردق
 + هرس یاعت هللا سدق یسراغلا دنه نب نیساوبا ٤ هلواولوایردق

 | ردندنواوا كنصاشمسراف زدیشرعلادنهنبیبع یدا ردند هعبار هبط |

 ناععن ورعز دن تبع هلا رلفرواوا ندناو هلا ادح رغعح ردن دنرلذاعو

 هک هر هسی کھ هک ردشعد لوا هلا رلدالوا EE كرلنوب ویک دین نحو

 ا .دونشحو یضار یا هرب و برق هئطاسا یدنک یاعت یادح

 هدنرزوا برق ات و ارز ندراوطا و لاوحا نالوا یراح دن رزوا

 هرالاعت هللا قلخ نسح هک ردشعد هن و زالوا قلدونشوخانو قلزساضر
 هلسف بیطو لد طاشن هنب راقر وب و هن اوا كناو ردکعارت یتیاکش
 ندوب لامحت ییعل قاراددرب و قل راک وکت هلا قلخو ردکمتسوک ماسیق

 هناف لاك ك دیس باب قرافتال نادهتحا) هک ردشعد هن ور ردکلیا هلماعم

 دهج ن ( اماقعالوارارق اهدعب یرال :دسلا كلت قراف نت لكلا ام
 كن هلجومق لوا یسرد نیس هیلوا قارا هللاحرب eT کاکی دتفا هلا

 ماعمو رارد دعد نمهساوآ رود ندو لوک ٥ ھ سا زدن رب قحانغعص

 * مهيلرفایبرک نع تک ۴ ثس *یدوقوا ین و بوبدهلب و زالوا ی ہا

 ندرلنآی ریس## نهرا E # E # رعلا ناف ىت ی رک ف

 6 تشهد مرەدیا ےسروک ی هکر ره ¥ هدنا رارف دو رحم ک ناب 3۴ ت شح و مراد دا

( 8 7 ِ ۰ 
 ار زوم 1 5



 ۱ نما بیاد مهار ا 3 5. هب داب مرمت یه و 1

 7 کی هدراعماد د دج مش یدتا مالسالا ج 2 ۵ رص نلاسعت هل

 روض: ندرانا نرل داوا رهاظ مالک لها هدرادو هکتقو لوا هکیدتا |
 یتمالک كرلتوب ندنا هکعدنیک هبیاتسهد مهارا حش بوروط مدلوا

 1 اکب مدشعاجا زوس جد ندابو هاکنازونه مروص نیلاح یرلبهذمو

 1 2 ندهالا ىهالا ید ( دحأ هقرعلال ) ه ۹

 ا ۳ نوح سسره لب ۳" یرغ ندنمالکو هللا یربغ ا ۰

 قلا یعل نی سرولواش هایت هلکنآ ست نيس هل هل تنسو هل نآر 4 1

 هدولر یک كنسردق واعلعع مک الواهلر لععد رحم ز ریعاسا و قلدصت

 | ناعا هک هلیا لوبد یسایقو یکلقعو راد وس یسدن کک لوا هک هلآ
 | یاس هللاسدق ینادذیغ رم مهار ۶# ردلکد یلعع ردیف یواکاقد

 ۰ هدنا ےھد قالوق هکس , هثسارپ هکر دهد ی یدس و میس 4 هرم

 نیس هديا ۳ هک هت ۹ لواو ردتیکح > هیلکا مت نهتسنلوو رخ

 ی د هر مدد هزذآ سدق د وزان یهارا و ردنآسی> نیس هلو هلکنا و

 ۱ هل یرمج ناععوبا ردشمروک یصعح وبا ردندنحاشمرویاشدنردعهاوبا

 | دددیسنب دج نیهاربایدآ یدیاراویناش میظم هدنوفو ردشل:* نڪ

 ّ اشم ردند هعدار هبط + هرس ىلاعتەقا سدق یهاشنامرکر فلتم و

 ۱ رییداب 0 ارات ا یدیاٌم شام ناکی هدنقب رط ردشعا تب
 | یدبا شتا شخ جوا ییهصا یهاشنامرک رفظم یدتبا مالسالارعش

 هدد ڈر و یەاروقوا نآرق هدنسسک و و ید اروایقز ام دن ۳ :

 تعسادق# رس * یدناروفوآ تب ول بولنا قلی رازو یدنارلد تاحاسع

 رکنوسف #4 یدروا جنزقشعرام هم رغب * هجرت * قاب رتوییفر هدنعف # |
 : لب ۳ لر %* قا را ٭ بیبط هنردبا ح الع |



 تک چپ من
 ردند هیدار هعمط 4 هرس هللا سدق ق را قوصلا داومن دجا نا |

 هللا دبع وب ردندنرااتو كرلناو ردءدنرانک كن هقر اشم ر دععشسا وبا یک 1

 ۰ هدیاوخهرکصادتنافو ینا دجا ن لع نسل اوا یشادنرف ردا نداد

 || قاتنإىلا ةلذلاو ةللاب كیلع ) ىدا هلبا تبصواكب یدشا یدروک ||
 قالم هکب وآقلوا فصتم هلتاذورةف نوساوا هک رزوا كنسنعد ( ڭا |

 "یشب دسبعلا نغتسل ال لا رتفلا هدیمح ) هک ردشعد لوا كد هم وا

 یرغ ندالامتو هناهسقح هدن هکر دلوارفف تغیقحیتعد ( هللایوس

 ا كن هس هک لوشاکب ik بعک ۶ هکر دشعد هئبو هينا تلطانغ مارا دن هی رب

 هر رغ کن دهن ردراو لوو ههتفح لوضو هکیدلت فک وا هکر

 دن و ( هلاواساو مکب ریلاوییناو ) رروبب یلاعتقح هک لاح رلبایتاک دز
 مدلیا دص3 هشت راز كند رغم لس هدنساد تا كف رمان هکر د نعد

 اط هدر هک رب ییهحافو یدیارلدا اسا مدرک ےن رسم کد نوح 1

 یمادنرابمدلوا هدنا ههک لوا یدلوا عیاضتجز مدتا هعدنک ی دوقوا
 ۲ هدنرزوا لونالسرارب مدروک مدراو هنب رانک تارفاتمدتا یدصق ترا مط

 | مدرغاح بولوا ریو زجام یداک هجدرا یخدیر و مدنودورک ر وتا
 | رایدرتسوک عضاوت رلدروک ینآ رتنالسرانوح یدقیح ندشس هعموص سم

 || یرللک كنیلاعتقحیا یدستاو یدروب نوئوط ن رلقالوق كرلنا لواو

 یاب یدتا کر هراصا دنا رفق دعا ضرعت هع راناحمم ےہ ِ هکیم دع ده سم !

 ۱ ر ندع الح ات كلوا لوم ا ری ۱

 ماب 1 %3 ۲ ورود ندرب قدالحات قدلوا ل لودّتم دکع :[تس او هاب رو

 او تا ات موس )یو لیک (هرمسیلاعد هللا سدق لب |٣

 ےھارا ىدتأ یرعطصا رهزالأورا ج ید ایسا تقو یناص هدنسارا

 قبح كناو یدلبا لوبق ءةلنوناخ ینآو یدلوا التیم هش زق یسع یلیک |

 ۱ کوک یدبا هد ہک بول اندا ندنعلرا گو

 یدتالسع بوقلا دک , : لوامرولوا مک نمد هترخآ هلااحوت ن رک !اکیود 0

 ۱ 5 E 3 ته یا یدتاو یدلیایراز تول زاغو |

 | یعجواویدنوطیج ینوناخ لواتعاسنابه هل اربسم یلاحیکلوا ورک |

 : | وانو تنور یدل نفدیآ راو ا نوک إ



 هسک لوا داژآ نعد ( دحایعانغتساهشنل یربالو نم ددا لع هسغ

 | لوا تب ید هيلا بجاو هنسفن یدن کک یقیتمدخ 3 زهدازآ هک رد

 | زهدازآ كلوبا نعد ر هکردشعد هو هينا ممفاشتسا نوعا یسقن

 1 ندابندهدنحوآ ناسکس زویحوا كنرعه زدیسهداف كن عضاوتو ودنا

 یدلک هدادغب % هرم یلاعت هللاسدق ینالقسعرطا وبا 2 و

 تودیک ندناو یدلیف تح هلاشمو یدلبا تعاقا هدنا نامز هو ||

 یعج ربخاوا در یدتاتافو دا هو یدلوا لهأتم هدیرب ندرت وک :

 یدلباعطقهلرب لکو ت مدق هعفد هڪ ییدبعک ةیداب چ ہرسیلاعت هللاسدق |

 یھاشنامرکلانابش نب ےھاربا 2 یدلیاتافو ہرکصندننوازویجو اكتر |
 لح هدننامزو ردع “اوا E ردند هع ار هقبط ۴# « رسیلاعت هللا سد

 | ردرززجاع ندناقیالخ هکر دراو یناماقم كنآ هداوقت و.دعرو یدبایضش
 ۲۱ ندازاسنم هللادىع ردند-ناعا كصا وخ ھاراو كس رغم هل ادبع وا

 ءارقفلایلع هللا "هج میهارپا ) یدتا نیسرید هن هدنقح كلآ هکر لیدروص

 ردشتن ندایندهدنسد زوتوازویحوا كترعه (تالماعلاو باد الالهاو
 هاوعد خورد هی اتباعر نتمرح كخهاشم هک هسیک ره هک ردشعد لواو
 هک ردشعد هش و رولوا یاوسر هلکناو رولیتوط هرالع ینعیالام غورفی و

 هدر ڪڪ نعل نيس هيعا رظداکا هک رک رک" میل ۳ هک هيد شاوردرب نوح

 نرکو اع هک دتا تاصو اکی ماا هک ردشعد دن و زدکر ک قعالو تام

 || هک هنسنرهونو رلبدا نطاب بال هلبا یوغنو عروو نو رابدا رهاط
 ۲ که نکو هک شو دزآ ارز لوا قارباندنا ربا قارا, ندیلاعت>یس
 یرغ مم دزو 9۳ هلو نتلود كا هجو تاک اوربک هبلباضارعاندنا

 یناسارخ هیقفیزغرم د. زو هجاوخ یدتبا مالسا هی 6 هرس هللا سدق

 لس لوایدلو هدنای یاسشنب ےھا ربا یدارغوا ههاشداهرک بو دیک هعح

 سپ نوهکعا تراع ییاکوک یدنوطمزال نتبع كرلناو یدلیالرت ىح

 میلنع نوک لوا یدنیک ندایند دي زوبا هجاوخنوچ یدتباح چواهدعب
 نود اخ ت راع یدلوا رسم ی د اط و3ا یدلوارو

 لوا یدتا مالسالا حب راددمالو هدنربق رابدادد قعرفیج مه ص راد دلیا

 هو ندرب لوا یدبالک دشلوبندمتف قیالو |
27۳۳ 20 3 1 DITTEEEESS 

 ۱ مها ربا یدیشل ول ن دن

e ا XD 
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 ۱ رکو ۱ اور EA .ج> لواو

 || وبو یشب» رماوباو یکلام رمطاوبا ویصج ربلناوباو ینالتس ریوی
 لا مطاوبا ال هعساو ذجر هللا مهجر ردرخومندینانبت رحلا ولا یشحرعاوبا

 رف هلب رادید كنآ سابعحیشو وع میش ٭ هرس یلاعت هللا سدق یشبح
 یدلک ةهارح ری صر هدنفورب یدشلوا روا هد هکم یدنآراردنا

 تراقح بویلبا تراشاهرایف و صور د هدنة یراک د درادرناوح لوشیذت او
 یشبحربلناوبا جش یدک تعاسر ردیم رانوب رادرغاوج یدشا ندنلود

 یزوس ییدید كص لوا شع راراص یرکب لمسح ماقو هدیه یداک

 9 کرک ذرا جرد ردهدنف رادرغاوح هکر دعک ید دنا سد یدشام

 | دلابقایدآورد هدهوقر .|ىرىقەك ردل ۲ ۳ ۶ا وح

 1"( | ناحر >> ىدا مالع یشح رد رعسناوبآ ت او ردنیعرطا سواط یلو

 كابلاعت قح جد هدننامز ید هدش یدا لود لئضعب ندنرل هحاو>

۳ ۰۰ ۰ ِِ ۱ ۰ ۰ ۰ 

 سا هلد د نكس هکیدر د ىسەجاو > اسعاد یدنا لوعشم دال ود

 ةصاخیب تكسراددرک | یدتبا یدلبا حالا هداز اکا نوکر یدیا زید
 SEDSAL قله کت ام ار ادب
 ی

 مرر روط بورلبا ازا یس گریم ده یدتا هحاوخ هلدادزآ هللا هج وا

 لوانوح نوگایتراز ندحاشمیدلوا هح وم هدأدغا و ى

 مالس نوح یدشلوا تود ا مس ییدشا و لوا یدرا

 هکر دراوك ارب كنسو دا ق واسم ربا اب اان مالالا ۱ 4 و یدتا یدر و

۰ 

SES رک هه O lT ECA هدنیفب رسنیم رح هگندتنا تصواکاور كا وا قرشم هلکزا هدزاع 

 رب

 سی کک کک کیی

 | لصاح هدنا لدوصقم كنس یدستاو افرش هل امه داز تروا
 ۱ تا هند نا هزار هکر ه یدلبا نرواس هم !ا رولوا

۱ 
ARES 

HSE 
 یوحو مدلوا روا ی ی اب 1 یدعا

 1 زاوآ ندفنابه مس دنر E . هکمدرلید هاک ره مدکح راد رش
23 

 هدنوک وا رار ینآنیسرلبا هد هز هلز ول لوش رو هکید رولک

 تر
 مالبسلا یدردنایدرراو مالسااو هاللصحلااهنک اس لع 0 NEE هضور

FETE 

۳۳۹ 
 نیهر زا سواطاب, مرا زا كيلعو هکر درواکبا اوج ى الا لوسراب كالم | نا ن

۸ 

3 
2 

3 

 : یر ال نم یتش او رارت حالا هم E 0 ردسعر لوا



 || دروا قرب شود میش هنب رزواو یدبا ليش یطعب و شرازق یراشع ||
 + مدنازوا دحاعا لوا e رادردنودوا اکب یعدھعو یدلکک شوا 0

 نکیا هدلا جد یضعب و مدن وڌ هع رعا نضع و مد رشود ندنرلشع و 1

 ها ت رکو ت نک هدهرغاو مدجاص هراب ىدا دما هک JA یعدمع

 | هغارا یمهب رحو یماقلق یدشربا یتقوالب وتنحم هکم.تا هعدنکو مدنآ ||
 ۰ كل واد هرب مدشماعا را ارد ماع زونه م دهباط هما ی لا اومدروتواهدرب ر, و مدنآ

 || ھن رانکا رد بولآ ب سپ رایدیدروط بول یفارطا رلقاب و رولتآ

 || ردایپ و رولت لولب رب و رروط هلآ یریما كنيح اون لوا هک مدروکر لیدروتک
 شعا رلثهروا لو ن وک یکلوا هکتعاجرب ندرلارقو رارروط هدنسهر اد

 مدشربا هنک وا كربما مکنوچ رلشمرونک دنکوا كرما لوا هلدش و دیق

 | هرا رفلوا سد مهدن رب ندنرله دش كنالاعت یادخ مدتا نیسشک هتیدتا ۱

 | بیرکیدنکر دزکیزتهملزسوب یدتن ایوب رایدت ازکسیمرولب ینو هکیدروص |

 || رر بوروتکو رلیارپر تعاججلوا یدلبا مکح سپ کز مر وو درکسردیا ادق |
 ۲ رلیدد تازوایکیلاو لک وردا یدلک اک: ثب وننوجرل دک نیغاناررب و نیلا

 || یع زو و م دنازوا جد یعانارلیدید تازو ا سد یکغادا رایدسک م دنازوا ییا |
 || ردراویهانک هن كعاا ردشلسلاهانکم لا یدیسویهلا مدتنا مدنوط کوک ||

 | یدنآ هن زود ر یی ودنک یدروتوکی دشمروط وانآر هدسنجا كراتاهاک ان |

 ردیشک اص هلي هرع رزوا راکوک هک سهراب در ؟سراب اهن یدتیاو

 | نور دلاقندرب یھ کلا یدننا ندننآرتما لوا یدلب وس یدآو
 : ۳ لالح 6 یدتاویدلعا بوجود یتبو ید وا

 | مدستاو مدلغا ةركصندنا رلیدتنک یدبالا شاشیا انک رپ وبمهلبا لالح
 ندلاضرف کا لوا مه یدلس 7 ملا مه هلواهز تدیصم كر ءظع ندب دنوب

 || بحاصو مع یداراورعی رب ی ءالسالاحی" یدقیج

 || یییاو-زکره هکیدنا رلنامز هج رب هکر دبا تیاکح لوا یدیا تافیلصت |[
 ۱ هک رکم مدرک ۶۱ لوق هدکلشد ورد نسف اط لود ینا مدزلاص هع زوک- ۱

 قو و روح هکمدروک هد دعقاو هک رهلوا ند رع لا |

 || هلجوب یغوا رک یارلیدتا کب رل کج هلو نوک كلام قوح ۱

 ۱ 2 ثردراویشکر ند رتهدنرلخا اک ردن دمگبه كدروک ییییاوم

۱ 
1 

 ردیلاوم یس هلج ند هقناطوب هکمزولس رعنا وبا و انوا 5 یدتا م الالا



 ۳ ۳1 و هزار og یدرنب قوحزاس هدفا رطا

 || هکیداکهل وب هع رس نوکر یدیاوب متوق مدرنا ییرال یاب وی راشمورق ال...
 | تساکد هل رش هدنتوق كقلخ دکنسسرلبآ نظ هلیوش نس راو ایل | بن

 || یهلامدتنا كسرروتوامواعم هدقلاتروا کو لاحو كسراب نساوعد لکوتو |!

 : مغازوا هراهنسا نابندرب ییلا دع) نم نوڪ هح لكرع كنسیالوءو یدیسو

 | كسهردوک, ندکلضف اکب هکندرهئس لوش رکم ےچ هنس ندرانا یهو

 | ندهلفان هدعب مذلبا ادا یتلفتو یتتنسو ییضرف كزام یدک نوک یکیانوا
 | رجاعندمایق هرکصندنا مدلیق یصرذ نامه ج د نوک ی کیانوا مدلاقرجاص

 1 ید ندقمروتوا دعب مدسا ضرفیادا نکیارروتوایدنوکیکیانوامدلوا

 ّ مدنعص هال اعل ق سد رولوا توف نذ جد ضرف هکمدروک مداو ارجاع ۱

 هکک نسا .ا ضر 9 تمدح ر, دع رزوامنب یدیسو یا هکمذبابودیازا - هل هرس و

 ۱ كت هيلدا لاصرا ینا اکب هکک رل وا لەك هقرز ےب ور ردک رک كسا لاو رب ن دنا

 | لوا دو هلباناسحا هک ل صدا اک كسررود تودنآ ل ES هک هقزر لوا

 : | کا وک ومدروک هاک انها هدخاوءن ذکر 1 مررود بو ودنا نی هکب دمع

 یدءد رد هئساهن یهدنگا لوا اون سد ر هدنگاو یدلوارهاطصرق

 ۲ رولک هب دعکند هفک اکب صرق یکتا لوا ا-ٌءاد سی رلدمروص ناصصا
 || رندمدیک هدف رط رفت نوحا ارغ هکیدلوا تراشا هل وش اکب هرکصخدنا یدیا |

 || زردناظفح ین ارلزاتسم کبک ی رانک انردودن ردرار د هف رطو زغآ ك اکر اثک |
 رج“ ید ینوک هعج قاقنا ا ولر مدنیک هنفرطرغث حد نب نکا

 یکىدرکه جاغا كن :(یدرلب وس نیسدصق ریپ ا E صاخدرب هدننعص

 ہلاک وک یدبارید ییکیدتاریصهنالب وب كن او یب راکدلد یکناینا لا یک
 || ملباربص ك هیادا التم خد یب رک !شعارابصد مان رکز یدیسویهلامدتنا
 هک رایدروک یت: جد سلوا ندهراتسود د مدرک اطذامدتیک ندرب لوا سا

TEرحرب وناعلقر وج نوعا ےن  n4ج وتعهر 2  

 موئوطماعمهدندرارا وند توقروقندو دع هکم دلایا مرشندیلاعت قو مداوآ ۱

 مدرراوهن رانک اب رد قوا هک مدرولواهد هشدمرب رشطندروسزدن وک

 ۷ مدر ون دی بارخ او مدرصآ اکا یغاعلقو نوکید هرب یە رح

 ن زاغ حابص نوج مدرولیق زاس ەحابص بویلبا لئا ج یجلقو

 هکیدنف وط هجاغار مزوک مدلیار طا نوک LOCA مدرولیف

 ت

 ۱ یر ۱



 ۱ یلوت 10 ار تاک زالو 1 را 1 701 یدر او 1 ۱

 را !وردش داراص هیاعر هکمدروک و مدراعیح ندع وی رلنا رلیدتنادساف ۱

 e تک نوک بور واکا ین دالا یک .الوا سا رول وس ود مرابا وزرا املای

 ا شومردو ۵سال وردول زاد لوا ربنا وا جت ه هکیدک - ندلک

 هک ردشعد یر ند هقناطوت مدم واو ۳ بلط یش ورد, لوا بولود |

 1 یدلش ا هت اک ندا u a م هدنساح دن شدت ربا وبا حس

 : هاس.کر ما ی دا یدلوا ه بس 8 کلا هکمد ر وک ۲

 ۰ بس ا هدعلنا وح هکمدلدا نط هل وش وک یدلشا

 هح ر هکک داک اات مدلی وسزوس یرع ج ^ ر دشلوارهاط لعرب ندنا رولوا

 || كنالامتوهناهسقح هل ر یر قدس واک | هلتعاجر ندخشاشم هرکصدلس

 || «طرا یط زوس رلیدلبا زوسندنامارکب هاوم یکیدتا اطع تیس هرانآ

 ندرازوسلوا "ارمطنا وبا یدلب و-زوسرپ یشکر ,ه ید هدیاب لواو یدشرا ۳

 در هکم هد هککر نالف هک برلن و ا د یدستا یدلراط یلکوک ۱ ۱ ۱

 راز شفا 2 هکمر ولس مالع یسحرب ی هدنوکرب نالفو یمراو

 ۱ كف رش و طاخ E هر ةفرخ نیشابو یدشروئوا هرن رس ۱
 مدیالوا هدفرح ن ید یکشاک هکیدشا 8 کوک یدشود و ۱

 | یرتعاجلوا یدلوب هدعرح یی ودنک یدرافیچ نیشاب ندنساهنوج ۳
 ۱ ردیس!دنکو  مالغ یشبح لوا هکر لدد هلراشا هن ربیرب و راددشقایهثن رب ۳

 || رلیدروص ناراب ءکیدتبا بودیا قاخانتسوگ یی رب ندتعاج لوا سو |
 | جو رایدتا رایدنسک یدلشنا .انگرت یدنایناوا بس هکنسک کلا |

 برم نیا کوب غم یورک ا
 ینانوا مداک هه ردنکسا یدشود یساوه رفساکب مدنا ی هکر ب هدنرابک

 طایمد هل اطش ید لس یکیانوا مدلیارفس جد ندنآ مدلیاتماقا ا لس ۱ ۱ 71

 قلواهدنارد رهشروم۶هر رد ارل دن مدلی تعاق اهدرب لوا مدلوأ هدتسارا ۱

 || یدتنا رلیدید هکن ردقوب قلنادایآ یه هدنسارا طایهدواطشاما ردرمسیم |
 | رایو هدناملواو مدشهزود هناخرب ندشماق هدنرانک قامرا نالک هطایمد ۱

 ۱ TT ى e یارو ن
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 مالی تیکراو ی ۳ OEE و a رغاح

ASشوخ هلادناو هدانهز لوا ردیحد هر ورلدا ندنا رداکد  

 PN ردینامارک كنامارک لوا ردولوا ندتامارک فراع قوص رواک |[
 4 ؟یرلرد ا ندو زم هکر لب ۱ تیاکح لالطا د ن ساب 2 یدتشا

 | کسر دیک دق تورو هکن وب كعف م هک دتیااک اک ییاس ر رنا وبا

 | تسرفوداکا زو بوروتوا هد هشوکر نوڪ یمدسدعلا تد و هس وسر طظ

 ۱ e هک رد هدر لوس نیسدمرولس ردردنف دشوک لوا یدتسا ی

 ش 1 یدتا مالسالارحش كسهروتوا بواو ایا ندک دنک ل لس هیلوا ها

 ترا زهنسهزاخ كينان مطاوبا یدتا ردنوراه یدا هکینائدح لاصوبا

 لس وب یدتا هسوسر ط مدتا كسردیک هدنف ید یدتااکب مدراو دکعا

OREهمس لامت او هزاصس قح یدسا هج مدتنا ا رلدا تان  

 یار سد ز کیدا ثباعر یاو نكد غ د ی ۲ رس یدر و تسل رب

 | ج یزوس ہول یدسا حاصوبا یدلبا هد:کحارپ هدرا ردو هدراهداب

 نوڪ مرابوش هدنعح ارغو مج یلب یدتا كسراب وس ی هدنعح ارغو
 e زکسزعا رارق هدنرزوا لاح لواو زکسزغوط تهنع یزکتقو
 هرفس ندنآا یدراو ه یزو رم لالخ مساقلاونا دن صرب نوکر یدتا

 یدتاد مھ لوا نیسرلبا رف 9 بت نوڪ ر اط تزاحا ۱

 كسل واب رد نوڪ یدتا ی راقوق رواوا همت كجا تکرح وص
 هکر دشعد یر ندناها كندناتشترما وبا نلوا جد هرم ابا تلاوت

 ی هلراهتشرف مدتنا مالسلا كیلعو یا نکرروتوا مش نوکر

 نکر دیک بوک نداوه یرب ندنرانلغوا مدآ قوب یدتا كسزوشلپ وس
 هننرابز كندنانتترمنا وبا ردا یار دْنِیسطحاوبا مدلا نعالس یدرب ومالشاکی

 یدتاو یدعیح هلب لد هنسوبف رشد مدلیا عادو 6ا نوح مدراو

 ا ينا ا کل كسر 8 هنس 99 هکمزولب ا نوشتار

ک مدرب نسغنفره ندرلالالوا سن رروط هدنریجدالا
 1 رهاظهدعب وقور
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 ٤ نایاص تما ارک و ,ردرورفمر اهدا لوصف نوچ دس ا تاما رک دعا

 ردملک هن هسلا قول جد یر اوا بلک ےک هجرک | هد هک
 تفیفحییعو
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 | یدتا املا 35 ایت و ساوا ادع
 3 درو هدو و ۳ و هیلع هل یی ص طصم دجج ماصع نیل دبع 1

 | ندالاعتو ها قح یدتأردن یعیعحتلع رگلدل و اه دنا و هلال وس را

 | نوج هکر دکر کی عد نیسهلوایانندنا هدنقو كیدلوا هلقلخ هکر دق تاتو ||

 : هدنطار هکنسهدن مرشندناو نیس هلو | هلءح هدّثطا نیس هوا هلب |قلخ هد رو ١

 | یدایکو یدلب وسیزوسو لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نیس هلوا هلتلخ ید ۱
 ۱ نیس هلو | هلعح هکتقو لوث یدتسا هلن اهدا زد هللالوسرابمدتا مدنیک هدرا

 | هلقلخ هدرهاظ هک ر دکر ک نیسهلواهلقح هدنطاب نوچ ینو هلبا تجر هقلخ |
 | ییاذابنهللا دبعا۳ نیس دیک | عياض قب راقح ونيس هدا تج یحهرلناو نیسهلوا
 هلا لو-سر هکیدتا یناذابن هللادبع یدتنا مالسالارحش < هرس سدق

 | مبرونوا هلبا هفناطیتنقهللا لورا مدتی مدروک دناوخ یلسو هيلع هللا لص
 هک لک دلبا هفت اطلواو هباراشب ور د نعي راواواقنوق هک هلبا هغ اط لوا یدتا

 || هللاسدق عطقالا یتاننرباوبا 9۴ همروتوا هلراراکب یتعب راردبا قاقونوق ||

 || رده رقرب تاند هدناندت یدامالع رد داج یدآ ردندهعیار هعمط + هرس |
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 | ردند هصیصع هد رغم تٽبالو تاسشت هکر ربدو هدر “رد نوا ندرصع

 | اریز رروا هجن هکیدراب هسوک یدرارروا لنز نکیا قوب هسوگ هدشاا
 هلال سراو روطیا یا راددروک راضوب یدیا ديلا ع وطعم هدرهاط |

  الکلا عن لاق كب سآت عابساانا الب هللیق ) یدنا ردا تاوه ال
 یا هکر ادر و ربخ هب وش هز هکر اددید کا عل ( اضعب اهضعب سنت

 سا هلیصءعد یضعب كرابلک عن من یدتشاشعاراردا سا هلکتس رارولاح |

 هم ی وییماكن ز زول ر قعب یدانیمز راهش زهدننامزو ۱

 هرکص ندقرفزویجوا ندنرحهیدبا قرشم هنلاوحا كم الخو ید یهانب
 ِ هللادبع ون او ردشلک هرومط قوح تای نانا ندلآو ردشفیک هترخآ

 یدنادیحوهدئم رم لکو رد اب هک هر |یربغ ندرلناو هل دنجو هلا الج

 ےکی ش کر ھو ردبنآ مع هدنا زاهطا نلع ےکی فکر ه هکر ذشعد لواو

 او دز اونم سد وام یەو رب هد كور ردیعدم هدا راهظا نلاوحا

 | یدتاهیهسل ناب روهدنرزواوصلوایدیاهدنرانک اب رد یسودنکو رروب
 ۱ نهی هکر هدنفورن یرو هدا ېد لک هبورق رددت تاکیدتاوب ۱

 اکا رخآ یروب نا هعاشا ردنعدب هول ید ارج وا هداوه یدژوک ۱ 1



 شلوار دو ۳۸ رد یک ها و

 قوح شل ناو لوا هکمدروک م دلک ا اب نوح

 یدلوا مک مک < مدلوا ناجل هشا ميکيدتبالوا او مدتشا تریسح

 | هللا مرڪ یتیرانرمضحییع نینمولاربما مدراوهب وش وا هلبا غو دردوب |[
 ۱ یدلیا تراش ا اکر رععاترمّضح هل هلکنا ناوجلواو مدروک هدو وا هېحو

 ندوخ وا ( هلا عنام بحال یلاعت هللانا ) یدتاو یدلبق شنززسو |
 شینواو مدلوا هجوتم هرفسو مدابا لد مدیا تللام هک هبنرهو مدنا وا

 | 2 مدلک هروب اشدن هن شایاتافو مابا هکمدتشیا هرکطفدلط
 | تویلبا تمانع یلاعت قح هيلا صالخ ندارم لوا نب هکمدلند ندالاعتو

 کر هو مرهدنآهدهاشم هدمرز وا ینرظد كلاوج لوا هنسمهو مدلوا صالخ

 خد كد هیعترا هالاعتو هناصسقحو مزلوا یلاخ ندکل هدنمرشلوا
 ٩ هحور هللا سد لزاما دج ن هللا دمع ۷ لوا یاخ ندا حلوا

 ا را تا تمار وات ریدجوبا ین ڪک ربندهمیار اعط ||
 | رنشا تبص هلا راصق نودج رددرفنم هلکنا هکردراوقرطر كناو |

 | یر ندزولواو یدبا ملاع هدهرهاظ مولعو ردا ذخا تقب رط ندناو |
 ا رامد 0( هکر دبدابآ سصاد رخ قع مرولس د ص قګ زن هک ر دشعد

 هک ردلزا من هل د.ع د رح ماو: رک الغل زما یلدا ف دد ( درب هات دن

 مکر ه ردءدلواویدیا رک االصا قیالش نسب (درنماندوشارامد رم

 || رولوا یوق هریک هل فعض ےکر ھو رواوا یاوسر هک هلیاروژ هشیاو :

 ۱ لواهث وز دکر ک ك مرکه لوقو ی وعد كر ک تمرمک هل دارا اوتمرح و زا قعد

 ۱ ین ده لاوسو و دم تالب افت ېک لوا اردفوب راخ ج هکر دشعد

 || یدنک هتوطمزال هک 4ک رف هکازاتعد لوا هن و هيغاط ییتلذمدرو |

 نا یدک هک لوا رد وب جاشحااک | هکس هثسد لوش دست |

 | هن . و راد ۱ علاص ی وتا ییددلوا ی دو ییددلواحاتشلوش یک ك نآ 1

 ۱ آر سن لوا ی تسرد نسر هدنرگ عیج هاد رک! هک ردشعد :

 ۱ هتلادبع ۳ ردا تیارمماکا هدنرعرخآ سف لوا هتبلا هلوالاپ ندکر شو
 ۲ لوا هکن دا ماللسالا می ډک =a ور لادن هللا س دق یزار داد

Eم | قح هللا هدقلن وج ینالاعتو هزاهس قح م کره هک  



 اش زدحو ییا دا دشب کر دراش ءدر دشهروکي دیتجوردندن اش |

 دهم ہد دا دخ شش شعث رو قباکح كن دلخو یسهتکن كشعت مو یسهععز ||

 هدنچوایمرکیهدلوق ر هدن نکسیرگب زویجوا كره یدیارواو مد هب رنو |
 كرم لب رهیدا شمزوب تحایساک | صفح وا یدلباتافو هد رنو شهي

 هدانزندنوکن وا هدرهشر, یهو یتابق یشاب وابا كلاب یدرایارفس خسرف زا
 شعل مم هک ر دشعد داوم ےھاربایدیارواوانوکج وا ہاک و ید از مروط

 كشعن مو یدردنوک ڭغا هلعزوا قابطر اک اراصف ےھارا یدلک هبهقر |

 دنسامب ویدناصیروکو یدلبارازا یر" رم یدیاراو یرممرب و یروکرب
 هدشلاهکموژواو هکیکمنا یدشا یدزدنوک هراصق ےھرا بولا مزواهلکما

 هلکنا رد هدول شعل مع هکعادام هکیدتا اک, راصذ مهار EN کد

 نس یدشرپا اکس ندوب هکهلراوخ ردو ودجایااب یدتنامدا رظوا اکا نوکر

 هس ول مدلبا تماقا ردق و هدنون یر واندنا ی دتا نیسم هدنوب ز ونه

 نکر ه هکر دشعد شدن رحم نحروط هدا ز ندنوک جاقرب هدزارهش راس ی

 ندنا مدهر وک ماع هدرهاط یعدنک ات مدم رو صاخ هدعطاد ییودنک ِ

 نقل هو ردباقک و سللتو لاکشا ید دز فرق
 س و و كمروک ییاضفكهللا یدتا ردلضف | یسغتق كالاعا هک رلیدروص
 هو # مزاطاب رجاعلا تعطا # ندعاساذا رداعلانا ( تدب ) یدوقوا

 هسنمدخ هرزوا تنسو ردتدوبع ےک لیضفا كقازرا هکردشعد

 مدیاییغوا لناعهدر ن هک ىدا لوا مراک مب هکر دشعد دن و ردتمژ اللم

 هقرخر هدننک | یدلک ناوحر هاکان مدرروتوا هدنسوبق مم هناخهدروناشبت

 عفو هنس هلهجو فطار و یدلبا نراشا اک بندن و هک ر هدنشاب و

 رلبا تللرهلید ندعانوا هلواناوج م اسو خاص هکمدتیاهدمسشن یدنک یدتنا

 مدلنا فوخ هداب ندا هکرد رعاح دع : دزوا ےب مدعر و باوج ج ھاو

 سپ یدلبا ناجح هدکه سو یداوا نت هدکر سكنس هکند هنس لوش

 سس E >هرسشطیرب اتو رز هش . رژو منوبد مدلوا دوخ! ن

 1 مرونعص ههالا نعد( ۲ لص دار مت اول رس مان ام هاب ذوعا) یدتناسب

 اد ا ردندنرلءاماو ندنراد رد نخ اشع قار < یدارولوا

 OS و 3 19۳ رک

 ا دلوم میهارا قیچ هرشط هساراو كالاحرب هلهالا رکا مزواو كتا

 1 یدلاتماقاهد هقروكب دم تدعلواو زکعر ومالساک او رک سلب وسز وس

RNASاب حرم بنز  

 0 PAEراه 75۳

 EÊ نه دم



 : روئوا لک ی دنا یدرک ورګا رک ورګا هکیدلبا زاوآویدلبا قد نسوق

 ا ا یر رس

 عج هوم جاش 5

 ۵ یس لج كراکوب ی ) درکر ادرک درک ر) یروب هکمزعد اکس نب 1

 لبعوبا ول ردراو ید هئسا مظع ندرادرکح هکلب رداکد رادرک

 هکر دشعد لوا یدتیا مالسالا میم + هرس یلاعت هللا سدق یژار |"

 نا رب ا معاد ول نم كتو لحو زع یاس هللا تر اذا 

 یاعتو هاه قح ترضح هکنسهروک هاکره نعل ( هسفش كساوب

 کی رابناغهنو نیسرابا ناساوم هلیا رارضاح هنررب و تشحو ندش الخاکس
 یدنک اکس یلاعتو هلاک“ قح دارم نامزاوا هکلکاس كسرولیف بلط

 سد ناربح یلعوبا ج ردکلیا ناسحا ماراو سنا هتسدتم باج
 یدا یتفاشو هیعف ردناربخ نب خاص نب نسحیدآ +ع هرس یلاعت هللا

 هلوا هاضقلا یضاق هک رلیدتبا فیلکت اکا یدبا شعا عج یعرو هلبا ھقف
 هن>اص رهش لوا یسع ن لعیر زوكهللاب ردتقمهک رار د ید الود

 لعوا زرهدیا ضرع قلیصاق 5ک ۳ ها تم يلع واج هکر دتنا

 || یر دعیح هر وص هکر لدوق لک وه هس ؟ جاقرب هنسومق ید رک بودیشدا

 لوا ید هرشط هداز ندنوک نوا را هلک بولا بوئوط تقو ||
 قدالح کیدا لوا رمدوصعم مر هککلکژاو یدتسا یدثرا هر زورخ ۱

 اکا یتفلیضاق كی رغو قرش هکردراو هلو رب هدمتکلع هکیدراهلب ||
 ( هلقع مان لجرا دنتسا اذا ) هکردشعد لوا یدلیا لوق رایدلبا ضرع 0

 مالسالاحش رود وا لمع كنا هیلبا داسا هةن رب ییدآ رب نس شل

 انا قلعا هش ر نعد رولو قاعم ا هلوا قلاب وا لکو ۲ مگنوچ > یدتا

 رفاسع رب اکا ہک رد دز زب نعلا هرس یادت هللا سدق ینامرسیلعوبا 9

 لک ندنوډهکيدردنوکهرازاب ینآ ر سد یروتوا ند هنکیا وب یدلک |[

 | بوراو لصتم هلی لهیعهضو هلک دری و هل ولوا یلعوبا حشو واد ردکر ک |[
 : یدروتک ییهنکیا هدعب یدک بوراو هعف د شعانیدرونک ید ی رب

 مداح هاب اهل رد یدتا راشم لوا هیلباراشخا هنکنا ندنایک یکىدلدات

 مدرلیا هب رج نس ن و یدلراط كلکوک هکنس شعا لک د قدرا نسشها
 یدبا رک مسردوک هرک زو یدب لدیسهروتک یبیبهنکیا رکحا

 ةقبط هک هرس یلاسعت هللا سدق شراب قورعلا دخ نب هللا دبع

 1 قدس هل هرج > هددادعل ر در رواش دن ردد ودا یے دن کنم ا

 SSR OST ERAS عام راه وا ۳ هک



 مدتنا نیسرلبا ليم i نیسروس یرلش ورد هکمرب روک یتس لع ااا

 1 ینامهم كرد ورد نس یدتاویدلوا هج وتم اکب س هللا لوس راب راد هل وا

 ندن هکمدلبا قوخ نس مروايف تباث هن رزواتلاکو نوجاییافک ۱

 | هللالوسراب مدا هیاک ندملا هک هشود شیاربا و هلوارداص شدا ازمسانرپ
 : مداوا مس 7 ل طو تنافک و نعصع یدتا هل ءطرش تیافکو تمصع

 3 ن روزرآو رل:دلواهحونم کا راشد وردو یدلناروهظیاع كلآ ۵ کد

 : دنانکلا هجو لع هرذنوک نکیدلیدكنس هلج رابدلبا ضرعاک ا نی رتا و

  اکاییاحو یدراو هنکوا كبناک یلیعوا یدانسا نوکر یدلوا لصاح

 هکک دلبا مرج هن نعل یدلوا عقاو هت ندنس یدتا یداتسا یدتا تباکح |
 قمالوا كالام هی دثسل و السد ورد ید یدرامیح ندنسارا رلشو ورد س

 یشیاوب لوایدتامالسالا جش ر دک: ندک ل نغو ندکمروک ننسانک كل

 یدروب اسو هلع یلاعت هللا یلص م ا( رف نرهح هکر یدلا ام

 كس هیلوا نکاندرورعو ر Xa سهم >| تلفع هک راهش ز یدلا ددماک او

 | زاند رب هنکوا تاک لوا یدلک دا كنآ یرب ند هشت اط نوک رب
 Siu یول اکا ئدتا مدلک نوحا كن وب اکس نب یدتا یّدل لوا یدو

 لوا مرردشرا نزد هک هذن ایرکقوقح هلک رس ع هطساو ن مزهر ول

 هکم زا نط ن ىدا یدلب وس هبتاک یلعوا حش یهصو ز نع

 مش ید دصو ییاوح كاهلوا راو رب وسزوس كنو یدمش هداسد

 || قذو و هده یر هلثم یلعابا یلاصت هللا جر ) یدشیا یدلبا تناکح

 | دیک یب ڪک كنآ 4یلعوبانوسلبا تجریلاعت هللا مد ( امة مايقل

 هک مایق هنمح تاک ا رولر و قیفوت ەد رواواقفومو رروک ییهعقاءون

 یدتا مالالا هکک ندا سەد ېع ادم ل یتلدلوا روا لوا ى

 هک هنتراب ز كیسوس توععل ودا یدراو هر هر مص ندلوتشم یوتشمیلعوبا

 1 ردهد5 هکندمروص ندهسعل 0 حب ۳ ك یدرولوا هد هرسها

 1 یدرکحاشرپ هاش ناکد ج الحرپ یدردیک هد هلګر نوکر ات

 ل یدتا كسعساا ا یدتنا یدروصندناو یدراوهثناب ىدا رروئوا ,

 ع یا (در کر اد د کور ) هکردک رک هسا داک-تقو كغیدراو اک !یدتا

 ا بوراو لوت یلع وبا ن سد ا dl و ر هناا ےکر ه سرود <



 ٩ و دنا 7۳7 a مالسالا میش ہک
۳ 1 

 ٠ | اوطنقنال ( نورفاکلا موقلا الا هللا حور نم م سآسال ) ردرفک تال ديمو ||

 | لوا یدیا رایوسزوس هدنلاوحا رلبحو هدشابتبنوکر یو ( هللا هجر نم |
 ٭ هعاسلک ین دصل انوکی کیلا ٭ رعش ل یدوقوایبب یکیاوب هدانا

 تاذ قدرفنل * ةيافك هیف رهدلانآ دب ور * اركهلاو "هعیطقلا نليغالك و
 هبشینا# یدنارلب وس قوح یزوسو هدسلحءانناو#ارهدلا یرظتناف نیلا 0

 شعاص هی ین هل جیا ینعد #3 هد رخ ا و هتحور e ر :

 ۹ هرمس E EN NE شلا نوناص ههلج یعهو |

 ۱۱ او دا یرصم زکب با ردندژولوا زدند اجبار 0
 ۲ هر رهاط تاما ۳۲ رد رب كيلوتثم ییعوبا ردشعا تہ هلا یراددور

 ینآ ند راب دوریلعولاو یدناراتوطواوا ین آیی رغم ناعکو باو ید ایحاص

 هکر اره هکر ددعد لواندنلح ا ییلماع كع و ییاواوا یار دوتا

 مدرروک هدهوشود یو دیع هللا للص قطصدجح یداهساوا ياکشهرپ ۱

 | هدرصم كبناک ییعوبا جش یدتیامالسالاحش مدرروص ندنآ واو ۱

 | یدلبا تافو نوکرب دی رملوا یدارری و هنسن هش هکیدیاراو یدب عرب |
 هطساوهدک اتروا كنس هلغ وب یهلا یدتنا یدراو دش رزوایرمقكنآ ۱

 ۱ او یدسا تسرد یدیحول مب و ویدتیک ید ارم د یدوب یدبا 1

 هلا تجرو كالولا اکود يح ییبدلواتسرد كمدیحوت ¢: تی زا

 ید ( اتیلع ربص نم انیلالصو ) ردشعد یاعدقح هکر دشعد لوا هو

 ۱ یدانآ صن مساعلاوپا ج یدلوا لصاواکب یدلباررص دم الب ےب مکه 1

 1 ییهرعف یک او 3 دن سد ندنکیاوب رابدتیا هاو یلیعوبا هکر دشءد ۱

 کرلنام اکا هسلا یعا ندننوب هب" مو هجرد ییسغتق یدتبا یهیاسنغاب 0

 اذا * یتغلا باج ىلا راظنب تساو 6 رعش ل یدوقوا ییبییاوب سپ |[
 || هللانآ كبسحو * ىب ونام ىلع رابصایناو # رقفلا بناجیتعایلعل | تناک

 | رقف بانج # نب مزقاب زكر هاكب ندانغ هک هجرت م ربصلا ىلع ثا |

 : هرص یکیدتا ۷ ۶ ردتسیاکر یدک هکر اتص مب دم ییعا هکنوح یدلوا

 | ییعننس> یدآ ٭ هرس یلاعت هللاسدق یوتنم لیع وا یاعت قح
 لوتس ردید رک اش كوس روا واو تب اا ییعولا ردیسوعنا

oc 2 ۰۲ مه =  

 ردنشک نداد هد اه د در اعط و نیا را هت سر دن وکر هدر حرف نوان د رم صم

 ( لوا )



 EE 2 3001 تمدخ ید شوید |

 | زو یدزذیک را دف هرالعوالوا شد ورد یدقیح دحدرا ف :

 | هنکواو یدال ولا هحورع هنیلاو یدابا روض و یدجاص بالوک | ۱
 تاقتلا زكر هاك نرلعیا نا یرلتمدخ 9 نشو یر وک هسا

 شلو رد هدي ڪڪ هرشط کیدلک یروط ےکنوچ ید رتا رظناو
 N هک 7۳ كعا 2 e ی

 یدروسب ا بوهیچ 0 ملسد نا 6
 سد راب دنا ن فود توروک ندید ن نکو ا دهاعناح یس ورد ۳

 هدهیدأن !یدزوک روح نوا نک مش هر کصادراکزور هنر

 هکنسلکد لوانس ید تاو یدتا رظداکا ییعوا شو هقرخ نیشخرب

 یدتا مدروک هدیاوخ ی درد هک لوا نام* مدرک هراک وب وربندنوک |

 4 نوا هل ا رظن اکب یراب یلدا رظ ظر اکی هش سم هناج |

 ڭىىلەن ا مراو ۳ ره ھت دلو ۱ و انا | 8

 شروک یراصق نودج و ۳ صفح واو رد, اهولادع ندجیدآ

 ند هلج 1 1 هد هیعرشس مولع رک | ید مدعمماما هدرو اسنو یدا

 كی وک ن ویکی ربح نانو ب او یدلوا لوغشم نا افو طو یدلبآتغارف ۱

 م ءالک ہدلاعا تافآاو هدسفن بويع ىدا یک و ؟ كصاشمو یدنارلد وس 3

 هاب معلا) هکر ذشعد لواو یدتیکن دایند هدنرکس یرکی زویجو| ندننو
 كلب ییاسعت قح یی ( فملطاا نم نيعلا رونو لما نم بلعلا ةويح

 هکیک ره هکر دشعد دن و ندنلط رد رونكزوكو ندلهج رد احلکوک |

 مارح و یشسهدیام كرانآ هيعا تبحص ن وه تمرح ازماوا |

 ندنآو زالوا رهاظ دف جا ندنررولو نداکرب كنم رنو رولوا 1

 هن رزوا تللدیم و یدتا ردن یرشوخات و کراکشم كکلرد کر لبدزوص ۱ 1

 هک مچ ۳

 تتت ت
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 1 اطخر لوا چ یا مدیا رظداکس دىدو وناجح هک نشا هرداوا || :

 8 لوا یدیتا كدشود الت درارونا E یدلو ارداصندن هکیدنا |

 و E مراو دنب ززوا یغاربط كناو ملياخو مرغاح |
 2 ردند هعب ار هتط ۵ رس دد ينفث ه*)ا ]ع هنا 2ا انک كیکیدتاو
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a A ا 1 9 8 ۳ ۳ 6 
 ۱ E ون و ۱۳ کاج | یو را ی ۳

 یی
 ف تت

 ۳ : ر دکنایجدراتب و: و یدلیاتافوهدنرب رکیز وچو اكر < ن نشور نیدمروک

 | 4 بابحالابسفالاو یو هلا نعو «هظحنعاباف كن کت نم (تایا) |
 دی ماه بر ای کف*یابسالا نماتتفمناک ام * هل تعجب تبایص هتجنوا |(

 ۱ ظوطح *ردلک د اف مک وش قحبواوب( هجرت )باو لب زجوا ظح لانل |
 رطاخناشد رب * باسا عج ليم هظخ ره رولیف *ندناه> ی|وهاو سفن ||

 روضح # بنارلا نيب بوروط رلدا دا رح # ندنام ناخ رولوا

 : رب هب هس ۲ ےھ هکر دراو مدسح هرعشوپ م: ردیآ مالسالامحش × ندنادصب 2

 ۱ مھاداعو ےااعا لبق مهالاو) هکر دشید لوا نب ور دشهلیوس هلج ردشمالاو

 ندنرال۶ یدلبا قلتسود هنکرلنا نع ( مهلاعاب ےھازاج م مهلاعا لق ||

 یدلیا تازاحج هرکصندهللا اع یب لوا ندنراذع یدلیا التم“ دو لوا |
 رد رالداغ قلخ وډ ردود یسهلج كمع وب ! یدتآ م السالا حس هل رازع 0

ESE E دن وردکر کت قیق هح ٠ 

a Ao hf LOS Û a LA AEP a E 

 شازا هلا هڅم نیش ن E ةرشاعم نوحشلا قيضا )هكر دشعد |

 تنجم ردشلوا اق ومس رد هلمهم نيس ابلاغ رولوا كعد را هص و رود
 عدس و ردکعا ترشع هل دادضا یراطهداب ز كرلنآدنز نهد ردیعجب

 ی ةمركم لاعملا ىلع لاعفلا لضفو ةصقنم لاعفلا ىلع لاعلا لضف)

 هساواهدا ز ندنلوق یلعفو ردناصقث هسلوا هدا ز ندنلعف یلوق كنشک |

 ) هعقن الاع لشد نادبعلا نعهللا ضارعا ذمالع) هکر دشعد هنن ورد چک

 ییهدش هکر دلوا یمالع كنضارعا ندنسهدنن كنالاعلو هناشس قح ینعد

 | نم جرش لام )هکر دشعد هنب و هلیق لوغشم هی هتسف لکد عفان هنب زودنک
 || كسروا ییافهیلکلاب ندک دنک هکمادامییعب ( ةبصادحین لخت مل كتيلك |ا

 : دع مر یرظنهدناک هماجیدرک هماج هدتفورب نس س مرک هثسهرب اد تک

 یدرمک یرجا نوح لوآراو ےک هدماج ندرلشد ورد هکیدتنار a> یدنقوط

 : : رروط وشراق بودیا تمدخ هنالغوا لرو ثالابررب دکندروک شی ورد ر

 | نالعوا لوانوچیدعد هنسنمیه لعوب ارلباشارت نیشا بكن ااغ و لوا الدو

 1 لسغنوجو یدلباراتمدخ وبګو یدب وق وص هنشاب شب ورد یدلکوروط

 ۱ یدتک هرشطنالغوا لوایدرونک هطوفهجورةبوراوشد ورد یدلبا

 ) درواس  ۳
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E N RY r ۳و تب i ا 
 ورک هلکنآ كس هیلبا رظن اکا نسهکر اطع لوش ردلکد ن٤ا ندرورغو ۱

 | هکنسکرک كعا لوبقوزابتخا ییرکمندنامارک وی یطعم نداطع بوتود |

 یکر کج لیق ندربجت لوش ررشود هرشط ندراکو ب یدههاکانتاعمارک ||
 ۱ رد هدعلوا راثت هنن رزوا كرل وب دوخ تاجازک لردنا در یتامارک رلیفوص

 | نکاس هدماش چ ہرا یلاعت هللا سدق یروندلا دواد یرکب وا ||
 || ردماعط لح هدعم هکر دشعد لواو ردشعا تګ هلباالح ناو ردشاوا
 زا قد رطكسراب وق ول ههشرک اوكسرولود تعاط توق كسراب و لالحر ۶۱ |

 هدنابح لب زوب * رولوا دلوتم تدصعم كسراب وق مارحرکحاو رتروا یح
 ۱ دور لع وا ۶ هدنسللا زویحوا كبره ىدتا تافو هدرون دو یدلوا

 1 ساقلا نیدخ نیدجایدآردند هعبار 4 ۵هءط د هرس یاعت هللا سدقیراب

 "| دینج نوکرب روس شرا دنارمسک ی دذ ردندنساشا راس رو ارزوردروصت 1! نا

 | یدارغو| هنساح لد نج ا كن قاقتا یدرلد وسزوس هدعماح د٭٥

 ۱ یدیار د یشک ا هلک د عی (اذهاب معما )اکاویدیا روشلب وس هلا هسی ر دینج

 لد ن>یدروا قالوق هنمالک كنآ ںوروطیدلاصر د هر ود نک ےل ع وا

 ۱ ته رطو یدلنا رت ینراو عیج یدلیفرتا ماعو یدتارب هدنلکوک ییالک

 درسوماماو بداو هیعفو لاعو ثیدح طظفاح یدرتسوک هحوت هن هیفوص

 نی ردبا بناک ییعوبا بش ردیسیاط كنبرابدور هللا دیعوبا یدلوا موق
 ماو هک رماح یعیعح و تعل رش لع یک یراب دور يلع وبا

 یدیاهدنادا ییرادوریبعوبابثاک یلعوب هکر اب ره هرم یلاعت هللا س دق

 ]| رایدتا رایدمهرونکیمالک لوایرادرک اشیداراب وس وید عدس مزب
 دنقیقحندتعب سس لوا هکع هیعد ههیدشا نیسریذ مدیساک | هکو رد هن

 ۱ ندد ییدآ مک ات یخ امالسالارجش زرولک هتعب رش ندنهیفح زب یدنیک

 زر زا ردي نلب ردنوک هب دندوس هیلردنوک ه ب وق

 دینحهددادغب یرابدور لعوب ال رک كملک هزامندنرامطو هزان ندزابنیدعا

 هل ارلذلوامدنس هعبط كرانا ندحاشمو هلءایوسمو هل هزج و باو هلی یرونو هلبا
 یسیدنکر دش | تبع مهر ارمسا یلاعت هللا سدق هلی الج هللا دعوا هدماشو
 كرلاو ردیعش لرل رصمو ردثلوا معم هد رہے اما ردند داد هد

 قلب وب ردشعد هدنتفو عزن رالندنرلرعاش كرلیف وصو ردندنرابف وص
 ( هجرت )کارا تح ةدوم نیعب # اکاوسیلا ترظنال محو < تب ۴



 زکر ه كش OT 17 00۳ او 2138 نا و 0

 هلا هسا یرغ ند وص هرسوص ىدا م السالا چ یدلوا یربخ

 رکب وبا # هدنک هدناو تبح ردلوا یسافو كغلتسودو ردقوب قلتحار |

 ید درمطم یدنا یداتسا كتننا ورمس هرس یناعت هللاسدق یلزاغم |[
 هتسو ق كئ ارس علیا ناما فا نسخلاوا هکم دلید هک ردشءد لوا

 یارس یا قعد( یش ینوساو رادلالها 7 کیو ا ی ولاقو مدراو

 یدشا هثلها ورحا | هکمدتشلا کیدا تاساوم هلبا هن سدر اکب یرلدحاص

 یدیا هساوا شتا مهف یهلناوار تصاو و یرفیح هثسار اک وشهنموم یا

 یرانا نامه مدتشا یزوس وب نوچ ید رک هناا یتیم یدیا ناکاکب |[
 یاما كدادغب 6 هرس یلاعتهللا سدقییطق رک: وبا  مدتک ںویق |

 یدینح ردیدرک اش تانح ن دجا ی هللادع هدشدح یدیآ یظذاح و

 | لکوه نما )یدنا رد هک دتشنا نددیت جک ر دشعد لوایدبا شعروک |

 | كس هدشبارب نوکره هکاوایاییعب ( كن اش ضبنمیلعجانآشیف موب ||

 | هدنرکس شّملا زویجوا كنرعه یتافو كس هلوا هدهشیا ےن نوک و ب ہک هوا ه
 | .مالسال اش چ هرس یادت هللا سدق یاده رکب وا ۶ ردهددادفب

 .عنلاو عمط)ا ۳۹4 ارت ) رد هر جوا تالش ورد هکیدتنا ربع نیسح یدتا

 ٤ هسرواک هنسااکسندرب ر ر کا و كسی عبط ده یه ی مّطاو 4

 3 یریشفک رکب وبا 9۴ كس هيل عج كس هدیاذخا هکنوجو كس هبا عنم

 یب هیت هک ردشعد لوا رد هبرقرپ هدماشریشقت 6 هرسیامتهلا سدق |[

 هدزرب نان هدارعص یرلفدلوا نادرک رس لی ارمما ینب عن هدلیثارمسا

 | مدتسنیا ن زاوآ شورف القاب ر تعاس نامه یدشود یسوزرآ القایو
 | ردلکد تمارکو ب یدتبا مالسالا حرش یدر وتک هکوا بواک هده لوا

 ۳و رو

۳ 

 + ا :

 و 2

  STENT egy gre Op “aموسس سرچ ۳
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 1 ندناعسآاکایدلو | هنشک هد هر دا شد وردر ردتمالمو هنعط ددو صد قل ر طظ َر

 | یدتاشب ورد لوا ولط هلن وصقووص ىجا رادربدننا حدق نونلا رب |[
ك: دنآ رع 2 رکم ۳ وک نوڪعج كاا ع كس 1

 ٣ رج 1 

 رها اراک یعد 1 ملا ی هدعورد 2 ا نر :

 ا | اوا تسر دهلبا تامار 1 تفت ۹ یدتنا مالسالا رداکد ن رها ندر 11 3

۰ 

 ۱ رکمو ردڪڪداهذو لا درآ ترا اورد ردعما رک دوخ هناد ف تەب 0

(i ندرورغو 5 



 یناهابیغیدا قفحوواوا یدرروتوا هدزارش نکأو یدیآندءهرببهصق

 قلاقاکب یرصق رکب وبا نوکر هکر دبا فیفخ هلادبعوبامیش یدیارروک
 هدنماط رازارهکک دروکم وقر هدلحرب نکیاردیک یدابا مهاوید مل هدړکه یار

 یدنازوا نااهغماش واو یدروتواهلباران اویدراورگب وا حیران وادرت

 ررر و یروک راد مچ رابا هکر ذشا هی ول هکمدلوا قرعهفرغ ندنلاعحو

 رراش وا رطش هسک جاق ۳ هککد روک هنكلدتک هد ر یدنایغاشا رخآ

 ىدتغاطنب رلععاو یدلهراب و یدلابوکح نی راءطاویدراواک:ندرلنا

 ٩۱ رنا مهم هککرب واکب اع یدتایرصقرلب دکح قاع یشک یکیا ندرلناو

 هکمدتا بودا تعوصخ هلکنا نو رابدتیک یوگورطدلاتییهندزوسو

 تشز باتسحا و و یدا هل تصخرو تو نعد قاورح رف لوا

 هلبا ید رظن تقولوا یدتا نور و باوجیدبا هتهدارو قایوخ د و
 رکب وبا و مدروکم کح مدقا هلا یلکرظن یدعسو مدمهروک قرفمدقا

 كنبناورس میش یدیارواوا هدرصم هک هرس یاد هللاسدق یزاوم

 هدنماربب ناب رق یذتا هکمدتشلا ندزابخ نا هکید رد لوا رد.داتسا

 كم را وق دراب رب هدنلاو شمروطمدروک یشب وردرپ مدیا هدر بب رگ هبهرجچ
 كلما تسلو مهناناب رقو مهحایذ كيلا سانلا برقت ) یدیساب هکیدردباوراو

 س قرالخ مدنفا مب یا دکیدرد نعل ( تامو هش قهسو یسفنالا

 سد یک د كلام هبیرمغ ندمت نب ورایدتنا برقت هلبناسس> و هاب رانا رق

 3 ج + هرم هللاسدق ینانشارکب وبا 9 یدرب وناجبورةیح هرکرب | ۱
 ندعاط یتانشارحشهکب و لب .او یدلک یسل رن دمراد رک اش ےب ردنآ فیقخ لادي 1 3

 هکندشاوا هل  وش هصقو یدلنا لاك راهتر > نداندویدنصیناىاو یدشود

 نیلورغوا ندهللا دیعوبا جش اكا ید رلیاقللاوقویدشلک ناوجو ر
 یدلوا شوح هرعای» ینانشارکب وباهر ووا روزای رات a ددرلڈع د

 || راد وقوا 4 مدتنا مدراوهدنا ردیاهللادبعوبا جش ی درب و ناج بوش ود ندماط
 ٭ ر الینود توااو#هب ادب بوذ فند هک یظن ید یکیا وی رایدتا
 : ر صا ره هجر هاد تام تامناو»*اصغنم شاع شاع

 رردصغنم یش سارد * ندنسالب ر ردناسااک |تومهدنامج#مادم هلال 3

 یالغوا لوا جش نا ناجهسررپ وهلدردوب ردیک # هلب .ایارف

 و و هع رول هنسهر TT e ری 7 ی

 تب
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 ۲ ۲ یناسارخ یلکود هکر درابفوص رکشآلوآو ر درلاک درالاظوب رکشل لوا ایلاس
 . | تعاجر هلو ندرانا هکنسم مروک ردکر کر هساوط ینامج یلکودو
 ۰ ا لوا زدتسردو رولک رکشلرب هکتسروناص كشارظن ندقاربا لدشک
 | تلات قائ ردرانا راو دنیا رزتسوک هاب وب یلاعنوهناهس قح
 ]| رذرلذا ضارعاندایندو لرولیق بلطو راتسبا ییالاعتقح هکر دب رنرا

 زا نالاعتو هزاصسقح راب رغ ندرلنااما ردراشاوا لوغشم هت رادنوادخو ز

 || رلنوب رلرلیدو رزتسلا هند یربغ ندا رانوب راردبا بلط هتسن ج راخ
 ۲ || هدیشوپ لاحوب هقالخرنک او رد راهشداپ كنب زوب رب و ردب راما كناهج
 ۱ هسیک دهتحو عرونم چ هرس یاعتهللا سدق یزارارکب وبا ۶۴ ردشلوا

 | دب رعرهیدیا قوب هسهکو لشاب یزوکن دنا هدنا یاشم هکر دراشعدیدا
 لكنتداع یدا رولوا یراتفرکو یرسا كن آ یدیسروک ی آ هکر دمو

 یروتواندنترنک كنار طضا دعامو كنتور > و كنغلسربصو كىسە رکو

 یدتاناقالم هلا دیفوص میاشمو یدراو هر کم تودنآرفس هدنراک ادتا
9 

 | مدنیکهنع یدلواراطتقو هد هک هکر دشعد لواو یدلوارواح هدنا لب ربو |
 | ناتفقرب هاکنا هکءهدلید ىدا شاوا هنهکمعاتفق یدشر اح وتفراندراکب

 :هدرب رب یراندلوا مرکب کم هکمدلد مدنود ورک هر کم نوح ۸انوناص

 هب هکم سد مد وڌ تمالعر دن رزواكن او مدلنا نفد هدئسارا ساط یکنا |

 هلتسمر ندنأو مدراو هبیاحز رع وا مدلوا ع راق ندقاوطنوح مدراو

 یا فرص هکشا,لسرروط بوذیا نفد هک راد لوا یروب یدتا مدروص

 | یدر و باوج ه هلثسملوا مدلك اکا سپ مدلا یکیکیدید مدراو
 ا ردههارا ی دجانب دج یدآ ٭ هرس یلاعت هللا سدق ذیقمرکب وا ۴

 || شمروک یییبسلا فسوب ودنج یدیا نددایآرجرجر هش یدبا ماماواوا
 | هدندرد شل ازویحوا كره یدنا شا تبصص هلرایرمحنامع واو یدیا

 ها فد روا کوک ی داو ىدا نوزویرعیها يک نداد

 : هدناو ردراو ییاکربكناو یدیاشعروک ینا وعش یدیا لاخلا ےعت مو

 وزرا هب هکر ددروص نکا شلوا بد رق هر وم زارخ دیعس وا هک ردشمرونک 2

 Md . نیسطحا یس ول کرا عد هنن و هتلعع ردراو مرسح یدتا كسرلید
3 4 

 | چ هرمسیلاعنهللا سدقیرمصق رکب وبا ا رولوا یکی کید دربب لوا معالارخآ ||



 ین 1 ik شر اه تا نا یو و یخی

 | ۶الا ترشب تدمهالو 3 یسافئاب نورفع 7 ذو الا # احرف الو 0

 ا ,ییدشود هکمدروک یتاهاکان ٭ یساکلابكنم الابخ تنارالا * شطع نم

 کالا * زکر هیدلوط یدتوطشفوک هللاو چ هجرت ۶ یدرب وناجو
 سالجهک الا× ن مدیا شولج, داع هلوقرپ # كالاجیدنا ناجو لد دا رع
 el 5 ۳ نو ع عاج e ٭ كلاصو ر :CaS یدا

 | روهظهرماس کو هلآ مگار نولوا هنشست ہد لبا دص د *تالاععیدلوا نب رق

 مالسالا هد همش لاش ملا سس 13 رک وا * تللایخ هک ا یدانا

 باقتالاموید اتفودنوادخیدارولواهدروب اشدنریکشرکب واک ردشعد ۱

 لهسهجاوخ نوک ر ید اندنب راقا كنيک و لعصلهس هجاوخو یدیایناص
 | اکب مری راو اکس یدتنا كسرلک مجه اکب.مصخ یا یدتا یدروک یتا
 | نس رکد هغلراوخو كسرذرا تالریکت ود ا ورد نب عا كنرمعلاخ

 4 یدراو هنارس کالهس هجاوخ هدتقور ماعلاق اکس aS یدتا هحاوخ

 | رکی وبا یدک یروطتقو ییدنیک اما یداک هش رزوا قانا ںوروک یئآ هجاوخ
 | رثک لاملیلق*لایعا ذ تنکن او یا( رد )ید وق واند یاو تونودوریک

 ۰ نکر ه و یدنک نوتیحنامه و۴# قطب و هتل یکاوح # ی رقزرب فعتس#1 ند

 | * لانمو لامزا قوج عود د# ملایعراو مربتفن هج رکا (هججرت) یدهراواکا
 اس دق قزوج رک وا ۴ ملاصص عرداک |مدنفرروک ## ففعت هلع رقزرمرولیف
 || ندملرسوص مدر دیک هد هیداب نوکر هکر دشعدردهداسذ ی رق دک مرا

 مالس رولک ناوحو هکمدروک ی دا شاک متقاطو یدنا شهوروق منرعا

 مدتا یدلوا هراکس محل ااهیا یدشا یدل ا مالس هلهطا و نس> مدرب و

 ۲ ورلبایدتا ناوج لوا علیا ر مزغا هکمتسا قجرایخرب مدلوا هتسشت
 ۱ مداععا هنن زوس كناوح لوا ع یدتا 2ا ها رظذ هکددرا ېد یرو

 كنردابو هل انوواقو هلا ران مدر وک ناتسوب رب مدلبا رظن همورک یه اراو

 | مدرفیح مدلاندمکیدلیدو مدجا نیفرطرب و مدرک هجا ناتسب ول هلرپ
 | لواومدراو هنسوفییارمس كنيقزو>رکب وب انوکو ردیا رحنا ویا دیعس وبا

 ۱ تست ر اکی یا م دتاومدر ومالشو درک یرګا یدیارب رب ۇل ۱

 هکر دشمروی سو هیلع هل ۱ جرب ربو رب ویزا
 ردهدک ؤو ک هکلوا هدرنی ب وهدکو ک یرب راویر کشا یکتا لنالاعا و واكس قح 1

 رد ركشا ناسارخ رد هدرب هکلواو ردلشد یرلتم الع كرلا و ردرلهتشرف ۱



 | حابص نوح كلا هدرب یرضو نکلوا هدنک ارو كراص هبا هداصس یآ ||
 را یدلو شلراص هيهداصس یی ودنک یدلک هن ر یلتع كب رطع یدلوا |

 ۲ || هنوب نوف هلن هکیدرغاجیدلاقربصت» شلصا لیدنقر هکیدروک د ةفوصو |

 ]| هکیدرب ورخ قدشاساکا بولکهتاب هسیگرب مدشودهصن هدنوبنوردتلاح |
 یدلباهبوتو یدزو یییئرت لالا ف برطیدک هیضق هنویداوا هن لاح | ر
 نوج یدلوا یرب ندباهصا *هلجو یدسیک هفرخو یدنرب نیس هماجو 1
 ۱ یرتوا ندنس هلماعم نسحو ندنلاح 7 یدتبکح نداد مش :

 | یدیایناربط دج یدآكنآ یدتسا مالسالا حر“ راي دليا بصف هنن ركع“

 | فی رظهدادزیدلک هنهاقناخ كنوع جش هدارهمرب رود بوروک قلغواكنآ نرو

 ۲ ردمراو هدکر طاح ماع رلتیب لوا یدتا هبیئافوک دجاوع مش یدبا تیکی |
 ىدا مالسالا حس رد ول هدعرطاخ یرمغ ندع رمههرب ول یدتا ۱

 مداوب هدیاکرب ینا یخدنب یدروتک اکب مامت یرلتیلوا هسوکرب هرکصندنا |
 ا لس ةدولانم # اف ۳ قدص ناوخا مولا ۷ رعش ¥ 4

 ٭*بح ام ساکلا عیض) اوبجواو *مهنی ءایهصلاةرداوعضارت #ببس ب |
 وچ هججرت بیر ےھقالخا نم كيبریالو# مهناز نارکسلا ییعنوطفصال |
 هرحما ناه>اکا لداعم نلوا هک ٭ بسار ردع هدنشا قدص ناوخا |ا

 اکردیا تیامر ینرببرپ # بوما ینریشافو یسوق ندهتسرپ * بسرپ ||
 كراتوب راو یرلشبا هدنشاقالخا * تافتلا رزعا كنعیفر هننالز # بجو |

 جاردو یبونو زارخو ییشویرصم نوللاوذ یدتامالسالارعیم × بعع |
 یربد نوک وا یجواندرانوب یلاعت هللا هجر رد راذتیک هدعاسیسهلج |[

 یک ردقوج رشیک هدعاع-"ندرادب و ندا ش»هیربغ ندرلنو و رلءدلوا

 تنهسصب هک وایان ةارز ردراشخا لقت هدعاس یربغ یهک ءدنآرقعاس ||

 یدوقوا ینوب یس ر, رایدوقوا نآرق نکرروتوا هدبارح یدبا یسضاق
 یدرب و ناجیدشواد برفبح رک ر نامش ارز هب الا ( روقانلاین رقناذاف )
 هلوادلکنا شوک و هدیدو هیلبا ددماکا رادید هکعام» یدتا مالسالاعش
 هناعمن زدبا بو ا فذک باک بحاصر دیلحم شوهو تقاطهت
  یدروقوا یراتب وب ویدنارزک هدنراغاطناجاب رذآ هکمدروک یش وردرب

 ۲ ۱ یساوسوو یبلدییم تناوالا # تب رغالو مر تعلطام هللاو ¥ روش 3%

 ۱ تالو * یسالج نیبیسلج تناوالا × مهندحا موق ىلا تبلحالو



 قدالخو یدک یکم اهح وئاکب ندهیداب و یدتقاطادرو بوم

 ۱ رکضن دنا یداوا با ان بولواناب رکندنژرظن مک ات یدناز دنا رظن |
 ۱ ارد" تیاکح ینوبیطوقو ج حاردن ها وبا یدتسلا ن ۳ ۱ یا

 كل وک ندنوکلواخ ی( نر نسحا تیآرام) یدردا یطوفو
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 ی هست تحک یک 1 هد رغم رادیا الح هلا كم ءع وبا خش و

 ندسالخو اروم یرلهص هکمدروک ى کوب هدنعماح ناو قیر "

 وز ۲ و
 ( تفعصت ایفوصالحر © سالا اهدا 0 ۳۹ ددردو یدرولد دنیا | 1

 مدلوا فیعض ندرکص مدیا سوگ یقوصرب ن هستن کالوا هاکآ نعد 1 و

 كن رب رهو یل رز كنرب ووهل یدا كن رب ر مدروک  یکیاهدنآ درو

 یدلک هنترا ز كس رز هل دا ران هللح نوکر ی و

 توو شوخیر ندننارابكن هلبح یدوقوا نا رد یک ناص كش رز |

 || هلب-ج یسادنراد رایدلبا نفدیآ یدربو ناج بوروا هرعت کرو یداوا | ۱
 رلیدتا توعدینآیدوقوا نآ رقه نود هکک رادلوا یقیدتاویدلکهش رز ۳

یدو قوا نآرق هن ب واک |
یدلد ادا ردو بوزوا هرم هج 

هدنرب نام هرب :اوخ لوا
 

لاو دحاویدحاو) یدتا هل.حیدت |تافو نکر روط
 1 رد ر هر ید ( طایداب

 هد هلمر رهس دم اشرابد ردیف وصلا یسوساا e ان دخ یدآ دک هرس |[

 نیناغو زده یدارلشمروک یآ وصل ینانوکد ج اوو جش ئدرولوا |

 لوا هصکر ر هکیذشا مالسالا ج یدلبا تافو م دهد او هناعلنو 6

 دی رط ردراو ناوحر هدر نیه اما قدولو هک ell یدتا یشکرب ||

 77 جش یدید هلبا هفیطا یزو-سوب هسعالوا میلهووتک نکسرلیدرکا |

 یذیا شع هنن رلید روتک زس هروتک ۳۳ یبرطء لوا هکدکر ک
 موسقلا € رعش ل یدوقوا یرعشوب و یدروتوا یدیافیکتم عی

 تو شوخ هلج یدلوا تلاحییظع( تایالا )بسن مه قدیهناوخ او ۲ ۱

 هب رطع راب دتا تعارف ندعاسنوح یدلناشروش ےچش رایدلوا اصر و

 نامر ھیط ےھ ER ر نور ش نولک ایشغ

x 2 9 
 و ۱
a Me 

0 6 4 

 1 عق رو یدلغب رازارب و یدر ب نی ی یدردشاو از

 ۱ للامتهللا س دق یسوساار ۹ وا e و فک رااظیدلوا عامر اوبا دا هکلواامآ |! 1

 ۱ رایدلوب ردیف بلطنامژرپ هسوقوا هتسارب هک هساوا هسیکر هزب هکیدتیا
 ۱ ندي لب وس قوح 11 لیدر اط نانےمھ جد رکبوبا جو



 ۳:۰ زوم

 75 یبایتحا قود#هلو | ایضرب هاکااج 27 ما 7۳3 ۳

 ٭ هنحاص> ارظن هسلو| نناهجیاخ ۶# مکه دنوکو ش تح هزب رردکخر رون
 ۶# هنجالع درد معو هسرذ ادصقرک *# دا لد ندلاو الب نوار وق

 زر ميسکاوچ یدلبا زاوآ کر بو یدزدلاق ینلا خاص جاس عسافناوبا |
 ندهش اطوب هک ردشعد مالالا جش ھن شانا ےل ناحهکر ادد ا رلیدابا زا

 یدیا راشم ٠ رسشط قدالخ Ee ۳" : هدروباشنیدشا ی هل رب

 یدیاراوجد ش A س ۵ش وک ل ری م٥ a هدم رسم نو

 لوا رب وویقواهن سار یدتااکا شی وردلواو یدرکو رګ ا هدن وک رب
 ادا یضعتس ال# دف رعم ىا نیب ونا بیلا ( رعش ) یدوقوایوب ید

 رعشب م حاولا نيب *# مکبحو ایندلا نه نج رخال # ديالا ضقنیوا

 ۳ عاج یدتا بسک عود زدولک دوش ( هجرت )ورا

 مدنامه لوده یل وب هننیفیک دحا #كنامندرد لوا ندابندمدیک *لوا هیلوا

 نکاس هرکصددنا یدنیلط كد هنسایوا زا یکیاو یدشود شد ورد لوا

 مالسالا جش هنب شلوامامت یرما هک كدروک بودیا رظن ےکنوچ یدلوا
 یا هر وصر ردهدن "ساتر واكل هفوک هلی ا هرصدەك هدر مشی یدت |

 هدننوکو ا كناو یدیاراویشک و واربهدکشوک لواویدشریا هند تاکشوکرب
 (تب ) یدنفوطتد و هتغالوق كایفوص یداروقوا هتست هب راج هنغمرب

 (هجر) لججا كياذهریغ لوح موب لک *نسحا كياذهربغنولتت موب لک

 ردوب هکنرربهدنوک كسنا وب # یلوااکس منابردوب هلاحرپ هدنوک كسرتود
 لالومةایص و هل هب راجادیدتیاو یداک شوخ هش ورد # اب ز اکس ماج
 رارکت خده راج یتوارارکت ی وب نوا یشاب لدنفاو نوح هللا ینعو

 هب راج نیسررتک هعاشا نیسروقوارازکت نوح یدتا یسیدنفا یدوقوا
 ا ردشلوا لا شوخ ودراپ شب ورد کای کحشوک ید

 بولوا لاح ی شوچەكىدروكى » رغلوا یدقابهغاشا هجاوخ مروقوا رارکت

 ةجاوخیدلبا میلست ناجویدروا هرعفرپ ویدلب وسزوسرپ رخآر دبا عام
 ن رربپ لرهشویدنیا دازآیبهب راجویدلواریغتمیدزوک یلاح لوانوچ

 بیدیا هراناو رابدلبانفدو رایدلیف ن زان كشپ ورد لواویدنباتوعد

 ]| ندکالماو عابض میره کو قناطزس ناف, نسیم رول
ê ۳ ۰ 5 ۰. 3 ۳ ۰ 

۰ ۱ 

 1 کیس ره ندچسورزو مدلیفلیبس یکش وکو مدلبافتوهرلش ورد هتښاراو م



 0 a NG راو هنر کب وبا عیشیسادنزابیدوط مت

 یش لک یلعهللارتود و نم )یدتنا مدلیاهب وتش یا مدتالدزوکدهع ۱

 ا رزواكنایشا 0 ر نعد (لاحدفرعاارون هباق لالصبال | _

 هکر دشع ۵لوا هت ومدلاحر جهرم ربا تف روز ست هو ءاراشخا 11

 | ینانسح نمی ( ةاصلاوجرتتالذ كناف تاشلا نانک نم لوا تانسا ناک 1
 اا نیدرلدا اجز تاج هلکنو نس یسزدب ندکلریک انس ردیلوا كلارك |

 | دج یول هما ثقبط ک هرم یمن سدق یهبشلارکب وا ا
 ناععوبا یدبا ندنرادرغاوج كتقو میام هدروباشدت ردیهشلارفعج نا

 ۱ راک تو لوا ندنشملا زوی وا كره یدشغا تبهع هل ایرج

 | یسوسرطلارکب وبا * فورما لذبو قالا نسحةوتقلا | )ەكردشەد لوا |
 ۱ یدا ردد هسداس دهبط رلن ول یدشا ماللسالا جش + هرس سدو یرلا | ۱

 أا ردشلوا روامش هدهکم رالب هجن رذیسوس رطلا دم نی دجان ىلع | "

 | كنيكلام نسخ اوب یدباولوا یدیازربدنیمرطا سواطیرتوا ندنتدابع اکا ال
 ییوداکو یدشغا تبع هلا یهاشنامرک نابش ممهاربایدایدرک اش |ا
 رای نداد هد هکم هدندرد شک زو: حوا كتر من ییا رلب ۱ تیساکا |ا ٤

 كنيناورس عبش ردشم ایا رک د هد قت رات اما ردشم روک ین و مش |
 رکب وبا مش ید کب رق سابع ج ےس هکدتا مالسالا ےس یدا ندننارقا

 روقوا رعش كەس هک لوا م كأ ا ,U هد هکم هکندتنا یمر دا

 رشعم كيف مال (رعش ) ا یو هب راج لوا یدیاراو یسه راج زب

 تمالم هر الر هم* نع“ ںو دا قلخ و بولر د هجا (هجرت )ورک اواواقاو |

 | هکیدتاویدلبازاوآرکجاقرب بوقلاق هنن رژواقالا شیوردرب #ی؛یدتبا |
 | رداکد ندا یعالمو قەل نس ر کم یدک كل یدلبا تم رله مک )

 ید دا مالسالا ج یدک ندا ھا یدشودو یدد یو نیس نسالا

 هدعاعس هد هکم هدنس هناخ كنش ورقرب راک وہا هکندشآ وک اب هللادیعونا |

 ندنرب بودلرغوطنیساقراراجت بو ایدوقوا تیب رب یسرافهد وکر یدیا |
 نامكرتویدتیک ییقع بوشودودد ندئسداب ر د هک :دساو یدروطیرغوط ۱

 ۱ هدنن وکر بیدیا هدعلعنوق هلموق رب میاس ےساعل اویا یدتا ماسالا هنس یدحا

 كهجو# حسييلا یا جامحرمع # هک اس تنا تد لک (رعش )یدو: قوا ولا ۵

 *حرفلا كم وعدا ناجی الیاف ؛موب*انتعح نو 1 3



 چپ ببر لمت .-

 ۲ یدنادن رفیسا تامارکو تانا یدبا ندحناشم رابکراد درک اش كنب زارمش

  میانمیدارولی ەچ ويقاحتویتردقویدرآوط ولواین آ ییبشهدنقوو هدلاح
 || بااغاک !تبحو رکسیدیاراردیاتمر> داب زاکاوی دیا شغب! تبع هلسراف

 یدلک هر وباشډن هدیک هناسارخ هکر ابدروک باوصین آت قو ےیاشم ید مروتک |

 : (تولاییالا:ویحاام) هک ر دش د لوا هد هناملنو نیعب راهنسیدلناتاقو هدناو

 1 هدنز ج یدتبا مالسالا شر د هدکمردلوا یسفنالا ردلک د یتایح كبلق ید

 رگب وبا هسوکر نیس و تایح هلک هی رداوا ییدنک رو باكل دز

 مالارادماهٍلع ناف ة6 40| ) یدتب اهلا تدصو ر اکب یدتیا هم یناتسمط

1 
1 
۱ 

 | و ارب زرد هنن روا تمه لوا لوا هن رزواتمهاع اد نعد" (رهالاعجرباهیلاو
 | ندنسفنیمکی مظع) كنم هک ر دشع د لو اهن و نماوب ردعج اراک اویرا دم ما
 لوا هن وردقوب باجر ظعا ند فنه دک اتروا كنس هل مللاارب زرده جهرمشط ٠

 یم ر و5 بو هيج هلیکلىدنک, ندع دیا یشک هک رداک د نکم 3 ردشعد

 : ارفرکب وبا ۷ رد هلرتب کو یتدارا كنا قا ر ود ندسفناری زرد رم م هلک: اهن و و :

 ٠ ردارفلا نودج ندجا ند حم یدآر دند هسماخ هقبط چ زب ردا هرمسهللا سدق :

 ٤ رکایدتنایدشمروک یاو عیش یدناندن رولواهدتسارف باكر وناشد اشم

 | هلبا لزانهللاذبعو هلبا نق یلع وبا مدزالوا ینوص مدیسهروکی یارفرکب وبا نب |
 | هلل رلیرمغ ندخاشمو هلضعت مو هلا یر هبا رهاطرکب وباو هللا ی شرکب وباو |

 ]| هده اقان نیعیس هنسیدیاراویف رط ك کوکو یدیادب رف یذیا شا ت بعص ||
 مدشراهر و باشین نوچ مدلیا دصق هصح هلتعاجزپ یدتاوع عیشر ز دیک ندایند ۲

 || هکر دکر ک هسیدلوااریز همراوهنتراب زكنارفرکب وبا رلردتااکب مرلشادلوت ]|

 || برطضم هظذرب ردیاوع حش نیس هنو دورکن سهک لوا لوا هلک ناو هک انآ |[

 مدلواەجوتمەنترا زك 1س نیس هیلوب هدشو نود ین آ داش مدتنارخآ مدلوا

 : ںورک ندئس ورق دم هکمدروک رکصا دتعاس و مدلول هد ده-*بوراو

 | یسب ردهارکنیتسوپ لوا هکر اویراهراپ نیتسوپ جاقر هدنلاوروشرپ یداک
 ندناره مدت نیسلدنق هکیدتا یدد مالسل !كيلع مدرب و مال یدبا

 || ردراو مدتنا ردیمراو كاا یدتنا هنفرط هلبق مدنيا نیسردیک هدنقیدتا |

 ٠ هلهراشادلوب سپ دنا هلب وا مدتیا لوا هلک اب راو نود ورک یدنبا |

 ےظعر یب مدل وا رقم هکنک وریک هکر ادلب وس اکب ردقلوآ مدشولوب |
 7 س

 ( دیسا )

 و ی و یی یک راو اے



 دکبدلک زاوآ ةيفاعلا ىلا هل هد ا نولواوجاب یذلوا ناور ناقو یداراب
 زالوا تیفاع « رلنصاب مدق هب رط رواوا هدلع تبقاع عل لاف ةيفاعلا

 قدلواقاوذ هي یک“ هدنییص) هک ردشغد یدرکب وبا یدتا مالسالاعیش

 قوذهدهسوک یه و یدناقوب هناکب ج یدا شوخ یلاوقو سوخیقو
 بیطتقو ) یدتا ییع" یدارلشعا ما رآ هلج یدا لکد رهاظ لاحو
 ۱ كوكل اوقو كج وكت قو نعد ( دوتا اذهاخ دض انیفامو بطلاوقو
 ا انتفو ) هکمدتا دش رداقد زدن تالهدرسفاوبقوب فلاح هدرمجا
 لوا هکمرلب وس یی هنس لوا مدتبا نیسرلپ وسهن یدتنایعیعم ( ءیسلا تو

 5 هدد وصت نسو هکروشرا دعالود لصم ردن دئسو ندس هلج روقوا

 لاحر نامه مدلی وسینوب نم ےکنوچ نکرک یربغ ندکلرپ هرابفوصرابن نسو
 | نیردصاج رلئالوا هدنآ هلج یدتا رومظ بارططاو یدلوا رهاظ
 1 رل دالا رانا فو دا رفو رلىدشىود توام هروط هن زوا قالاو رلددل هراب

 یهلا اا هکیدتا بو دیا یراز هده.دابقد هدتفور یدسا مالالا خش

 داکوک دسر ندعت :صن مب كدلبا اطع اب هکندکتقیقح یدنکل وش
 هکعا یراز هلت وش را دتا حد هنس رب کا سد هئلکد ماجا هک لر رهاظ

 ردق ون ممقاطاک هکنرو ايلا یدتا یدلو اب رو دعلوا اله هک دل اب

 | یتیدلوا روتسم كبيغ لهاو كييغ یدتبا مالسالاح شرا دنروا یاحلوا
 ندناسهح لوا اا 2 ۰ ريو هناهح لوا هکر دتچر ندیلاعت ق

 | س روتک تقاطاکا aT اا رول لالایی هسوک لوا هلواهراکشآ
 ۳۳ ردکنش اوا ولریک ردتفیفحو بیع هک لوارولوارمغتم یوسرو لاوحا

 : بب

 وک ارقو ردارس هراهد اندو هکنسهلوا هنن رزوا كت 1 هدننآرس تعیهحو

 رولیحا یسوق بیغو قلاعح دنکو د كژرو هلوا مامن تدمنوحردتآدز

 | تب رفیعب ( هلا یوس یش لک نع عاطقنالانرعلاذمالع ) هکر دشءدقد
 ِ هللا مالک ) هکر دشعد هس و ردکلسک ند هنسا ره یرمغ كسلاعقح قمالع

 اید لا ندندآ ءوس كنار هو لاوحا انام تااکاو ردد قو اوا

 اک کی وا ۷ ردطاطحا ه_اع رهاط ندلع توبە یدل 1

 | عاد مهراو كنيلش ردندسراف ردند هسماخ ةقبط هک هرس هللا سذق 1



 ت ا زر د ۸ امداکاق اخ ردها ها وادول e ےعاک

 هلو (رعش) یدوقوا د نص دك: ر تور آعیح ندم اک نیشابهش وروفوا ۵

 اا ا 5

 لوا##رلناب راهذ ندنس ناش تال طفو تجر ن وج مزب(هججرت) بهذ 1یلكم <

 هل وسیتد هسارپ راددشااک 5 یدلوا نکاسرادقمرب شروشو راکزور
 لارا %# ییناادواذنم تعکاو ) رعش) یدوقوا یدتسرب تورافبج باب

 . | لا نیعاضر كفطل بوقاب مو نع ( هجرت ) بضالاقاَص را نیعب
 ۱ بول یک اراک زوز مات #3راباناتفآ یناهجن نکیامالر ن غ مدره

 نسم اوو تاب یکیالوا یك تأ مالالا ج یدلنا ماراابرد حو |

 | مدیا هل هلتعاجرب ند هیفوص م اشمو هلا یرونو هلادنج هکر دشءدلواو ||

 یهو ةدماج اهبسح لابطا یو (یدتا دبتج ( نوعسب نذلا بیجعسب |

 كن رابدور ییعوبا ىدا ر هل یرکب زول یرعو شم رووا |

 كنقو میاشمو یدماناهج درح یدنا شا تیصهلبا یرمصم رکب وباو ||

 4 ھ0:

 a EN ر a بولوا او ؛ ۳ و هد راکارد ۱

 هدنزوهط للا زوبحوا كنرعهیدا ندنراولوا نالوا هن رزوالاوحا نیس

 || هت یراددور هللاد عودا حش ردراو یشلاهن هلایفاع و کید تنا ۲

 لصولاب تدجناف ( رهش) ردو تی لوا هکهدروک نیسمتجوا كن هدرب رپ
 ورولو هدب اد دم كلصوركا (هجر) بطع)اقد رط ادهفالاو + یتیحا

 یرصلا رکب وبا % راد !باوج مک دناهج ناره رهقالا او#ناج م>هدرم

 كنيفا قو كنپقد ركب وارد ےھرا نب د یدآ ٩ هرس یامتهللا سدق |
 كره ردشع تبع هی ایرونو هللادنح رددرک اشک قاقز ردیداتسا |[

 یدساپا تافو هل |قوطع رکب وبا ا ناص دند قرفزویحوا

 | یدیا شمروتوا دبنج یدلبا صقر بو#لاقیرون یدوفوا هنسرب لاوقو

 ردرد ا ةفرط + هرس یاعت هلا سدد قدلارکب وا ¢ باحسل | هرم

 هدهاشاما رلي د دردن رود هداصا را يص ءر و ردیعتمدلا دواد ندیدآ

 شم روک یدنح یدا یدرکاش كرببک قاقزو یدا ردنا تیس

 جد لوا ندیفدمالغوک اب هللا دعوا یدتسا مالسالا ج ردشعا تافو

 یرمهعح و زالوا عج هدر و فوصا هلو اع یدتا ید هک دانا لع ندیفد

 ) ا (



 هلا 11 1 ا .E ید راهراپ م 5 ید زد 5 ۱ 4 ال ۱

 ولا | یی هر هس لن ردا ادعوا حبس س د ردکعد ملهیدع ما ۱

 ناسا ن لعن دجشیدآ هک هرس یا هلا سدق نوطع رکب وبا ۲ ۷
 هد همر رد دزک اش هرس یاعت هللا سد ادا ردیف و طعلابهولا نا

 مداتسعا من هک دشعد لوا هد قرفزویحوا كره یدلوا وتم

 یرازوسوپ رروتک ن اعاهبهفناطوب هکتسهروکی ب هسوکر ب رک هکیدیادینچ
 مالسالا م  دینواوا ندأاعد شب هک سد د اکا راهش ز رلبا لوبق

 ہر٤ رازوسوب مزب مکر ه هکر دنا هدن رخ | كعج نيع ۳ جالح یدتا

 هکیدت اویس نک هلبا مالس ندن اک | هروک یشاح ندن او ءزوتک ناعا

 هنس EE گی زا از :ارخ هسااراو کاب 11 یدتایناوریس میش

 هکیدشا یناور بس میش ا شو ردبا تبح هزب هک هثترابز |

 رلدا تم هر هد اطوب هک هلىا كا كلبا هر یشک لوش هرس مردا تلصو

 :be 2 یهاتابح هک شع د 4 هرس لاعت هالا سد کا دل

 مالالا ردهدان زیتذا E دا زاد د نا یییدلوپ ۰ هد خش

 زکر ه هرهدش ولت داغ ردقود ادخ یربغ ندنا ےک ادخ لوا یدتا

 فولک 5 ۱لنازوغرک زالوا نوک كرولتخارو قرشوخو اد2 نا

 میظعو نیسروشربا هکیلصا نطوو نیسردیک هنیجارا جرا هقروق هک د

 ردنادنز كنموموب و ردقانوفرپ ناهجوب نیسرولوا لصاو همارب
 رواوا عار او ردیک هام وب ندرغواو ردهناهن رب هدر ول قاراو قب راعود

 تو ( رعش ) روشریا هیناک دنز د واج یشک بولوب روهظ تقیةحو |
 ( هجر ) ءایحا سانلاق مش موق تامدق# اہل عاطعنا تاجا

 E رکی ودا j ینایح قاب هلعح رلرولود # یناع ماجر 2| مکر لیقت

 را کیا راز دیک و هو دشعد + ۱000
E:رلبداشار هکعا دان رفو اعد قدالخو یدتا ج وع هل دش اردو  

 بوراو هند یدیا رروتوا خ راف بوکچ هیلک نیشاب شی وردر هدیک
 هلن و دثسا رب دنس راردا یرازو اعد قلخ ني سام هناودد رلیدتنا

 باقا یک كيلقل تنعع ( .رمتش ) یدتنا بورافش ۶ نیا

 وریک نیشأب و ربا بالقنا نوا هن برا لکوک نالوهلکنس ( هجرت
1 i اب 

 هد تکی جد ا . یدروتکق نافع خاک و هقق ولج وا مدر و هصاقش لوا |

 ی هلو و URI A و ی ی XE کو

 ESER یا ۷

  HERESی ۱۹۳

A ik 



AT ۱ u CPT TO 

 هکر وناص رلنالوا بب رد ەت هدنروص ٩ هجرت
 و × رابا تب رق هلاک وک وناح#* ےکرواوا مسجدي روح یا ردات ہک اکس

 : ردند دنهاخ 92 چ هرس یلاعل 5 سدق نا دعس یا ن رکن ویا #۶

 || ردندناصا كدینح ردیدادغب ردنادعس یا ن دح ن دجا یدآ

 دنفولع كنهشاطوب ىدا یرلاع كنقو میاشم ردندشارقا كن راب دوزو |
 | هدنامزوب ردشمالاق هک ردرلشعد یناغرف سامعلاوباو دچا نسلاوباو |

 : هدقارعو یراددور لع ولا هدرصم یربغ نیک یا هش اطوب

 1 هدعلود و هدکاس : یعاردرتهدنأد رد ندیلعوبار کد واو نا دعس 1" کیا 7

 | كتا کر دکر ک هیلبا تبصصهلرارایفو صک ےکر ه هکر دشعد لواو رادار

 ۱ دن دوصعمهدیا رظن هّیشر ندابس نوح هیلوایکلمو یلکوک و هیلوا ی د

 : ى د حراحلاوه وصلا ) هکردشعد لوا هنن و یو او شود ندکعربا

 سا هل بجوا بسلا دقفف ناسالل دقاقلا وهربفا او موسراو توعللا

 ندرلتفص هکر دلوایفوص ىنعي ( بیسلا ىلا قي رطلا هل لسهسو رتفلا
 یواب یی سپهلوا شلتتیواب ییابسا هک دا دا حراخ ندرلءهرو

 لوا هن ویدلب ۱ نابتآ کا یو هد سمو یدتاب نکا رەق کا قا ۲

2 1 

 ترقاو دوا ی اثلاو

  ESی 1 و 01۳

 ب۳

DE 

 هسک رب ی ) لهاخیا یغوهف ا نع ( هکر دشعد

 فیفح هللا د.ع ولا ج رد)هاح ةسعک لوا هسلوارک هشوک هدقوصت

 ینادعس ییا نا هکیدتا اکد ج رکصاد دیع زاغ هد دا لود 2 ور هکر دشعد

 تسااح یز نوک وب کیپ اک! یروب یدتا مرولب مدا نیسم رولب
 هک هدنګا ریلهدرپ مدلوبهدنس هناخینآ مدر اورلنو سلبا فرشم ها یتسداومو

 شعرونوا هدنرزوا كلا لواو یدیاقوب هتسیرمغ ندربصح هنهکر ب هدنا
 ردزآو هسکک ز هدزرشطو توط یهرعسود یدتا مدلی دا ادا یاسر یدنا

 یدنیازسرفیا لوبف نتوعډ كوور دج وبارکم مدتبا هر وتک ماعط هکر ب واکا
 هللا یلص هللا لور ناهنعلاعتەللا 9 ن < یور) نکلومردیا لويو

 لا ةعلولا اهنوعس یی یهود امیلا یعد لسو هيلع یلاعت

 ىلاعن هللا ىضر ىلع عل ( سانا ا نکا رک لک ا ت ا

 نوکود و ور EG ر یتسردب هکندنلوا تیاور ندهنغ
 هربسک هکلودیک ههناخ هلهرب ییعا قلاق هکندتا سب یدنلوا توعد هنماعط

 كرسکهربسک هلو! کیو ک نهج ماسعط هلی سان ی اومد هک هی



 را 1 نا نایت سدق ۳ رد 9 رکبوبا د

 1 وک هکب ز یکنط یدشنااکا یدنا شلوا بد رق هنوم یی یدبآر ته 2

 , هن زود نک هسروف ی رکا | رارلد وس دا مب : یینس ةا ۳ ۱ 3

 كتر روا وا مینا ور بوتوط نیغورب وا هسردانوعد رک او مرلبا تدا ۰

 4 هرم 93 یرهبالا رهاط رکب وبا #* یدتبا تافو هدنشب زویچوا

 كلبجع اتمردیاطلا ثزاطا نب رهاط لا دبع یدآ ردند عبار هقبط

 ن ىدا یحاص عروو اغ یدنا ندننارقا تنیلبش ردن دنرابک

 مش ید یادو كهاشنامر ۹۳ رف طم ید شع تک هلا نیسطحا

 تن هلا هس کک ا ج ھند كاش .م ردا یره قزم ند جحا ن بلهم

 هدنزوتوا زویجوا كتر هیلبا هداف یک یتبصصرهاطرکب وبا اکب هکم دا
 زار یدک ندنکو ا یناک د كز اب رب رهاطرکب وبا نوکر ردنتیک نداد

 هګدرآ كىش وةلاقندخ اک د كع روک ینهشی دیا تسود كنه لعوا 1

 یدنیکه ګ درا كئیلغواو یدتا ثخ یجب الوبنیلءو اب ولکزاّریدنیک 0

 هنناکد بولآ بودا ادا کا رادعمر و یدلوب هدنوک و لّعس ییا توراو

 كش ی دراو هتسوبق كزازب یسادنرابیدلوا روض عب هصک لوا شیدلک |
 یدتاویدراقبحهرمشط یزاوب ویدتیک ت ولا هلس نلایدآراو ىه راحو

 نود لوشرکا مکلامههب راجوب ندنلام اندومدلوا روض>یب و

 مایع یا ىدا وى دشا اا لّعش نامه زا مدل

 یدشربااکب یللاما با نم یجانک ی ہی د رعوطیدتا نیسرلدآ رذع ی مس

 ردن کو ر ا یسهلج یدتا رابدندرلن ثعیعح اکاو رادروا ی ی و

 تاقرفتلا عج ما )هک ردشعد هنيو ردنقیفحكنا یسلکود یدشا رایدید

 ىلا ترظن تقرف اذاو هللا تلق تمج- اذاف تاعومجلا هقرفت ةفرفتلاو

 یرا-شلوا حجج هقرفتو ردکلبا عج یرلذلغاط تبع ىب ( نوکلا
 كاما لصاح هفرفت ناشو نیسربد هللاكسلوا عج نس ناقب ردقغعاط

 بول عن دبک ۲ 0 ریست هو رواوا و ۴

 3 ]و اویدراو ا ںو کرزهاط رگب وبا ر دو روآوآ نو رادندننار وا زا



 | توفح بااو زدی راک امس تا الم هکر دشا لواو ردت هدنطا 3
 0 bm مالسالا جش رذب راكب كهللا ربفوصو ردن راک 0 ۱

 یعوجرهت :دناحیدنک یی هر وت لوایلاعد ق > هسانا تمز المهرلهانب کهن بودا ۰

 | دداق 0 ۲ اک هلی تیک هلبا یلاعتقح هکر دشعد لواو ردشکا تافو |
 یزسینکو 6 رانا ج کات کلاه ارت دیاتب حک ےل | یلاعد قح+ کس زاوا 2

 | قلخوزکن روئوا قوح هلا لاعت قح هکر دشعد هن و هیلبازاتح|ندمالکد ن اوزو
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 هلی رط لالح همد آر لوغوا ىمي ( لالا تاوهش ذغت ةب وعغلابعلا J ۴ أ

ص ردراو ىس وط صد كناو
 | 1 ۳ هلا راکنا هرلناو هل هل ارم هو

 ٠ | ردسینلتبحاص هدرهاط ردهسوو لوا یسودنک لصاخلاو ردراو لاکشا

 ۱ :یدروک شعءوبوا یرلیفوص عیج هرکصن دنزاغ حابص نوک یدنواها

 ۱ لانتما هاما كن | نوح ین ند رو سلاح لوا هک کسا ل فسا

 لواه و نمریاق زکشروناب رکا زکیدزتسوک مای هنتبحو مال هنبصو
 | هللاو مرلي | ضارتعاو مراب ونوس زا فوصزسرکو ب هکر دشعد

 || ته هکمرلب وس لردنر هن رزوا ران اک رکم مزراب وسزوس دن رزوا كرلتان
 | ردرلااموردرادسعآ تن لهاوتاداسر نکرد وس له یا ا

 هکر دشعد لوا هو مرسلا برون هر اعلو هنا قح هلع كرتنآن و

 دبلبالصاح قفح لکوک هلتنادحو لاالاعتو هناصسق> هکر دلواتفرعم

 كنب ون ع هکر د هس لو بګو ردتعداوم ىلصا ك 2 هکر دشعد هش و

 رفت ور هکر دشهد هنو هیلبارابتخا هن روا كناشا عج یتساضر

 كح اسم 4 هرس ىل اعا : هللا سدق ان مص ركبوا ۴ رلر امار < 1 یی کک لوا

 هدرو ادن ید ا ندسراف ىدىاراتوطو اوا ینا یل ردن دنراوالد ووا

 EL یزوس هکر دلوالقاع هکر دشعد هس و هردشرا کا

 0 ۵ 0 کی تباکس E تورا 1

 ول سک یر ندنا جج ® مزال هدقد هیت لصا او هن کند ۱ تب ۲ ۲ ۸

 یشک لوا یدتا مدروص ندهاقدیلعوبا داتسا یر كنو یدلواعقاو شبا

 زتسلا نیل دلوا ناهن كنا اعل قحو یدا شعا رابتخا قلمانک هداند

 زاسنا | رکی * رولوا ر هلم نا وب نیسهدا هراکشآ هکنسرسلا نسو

 کر شعد لواو ردن دن راداتسا كنم رر < هر سس هلا ید دف |[



 ۴۳ را نن لس 4 مدشرا ا ا عد ۱

 ۱ la كندوهد ر ت e و هلداص یکدمع هکن دلک زا وآ ندنحاغا

 es ییادخ هک الگو ااو لکر بع 2 هکر ایدرو ۰ |

 برف هناوو یش هل ردشعد اب و ی ایش هلوای یصام "

 || مهرد كن نوا ییحاص كن او ردراو دلض» مهردرپ هدعوزوا مب یدتیا |ا
 ٤ کب هاا نا دلکوک به مب زونهو ردم تلا هفدص اا

 تسدنآاک ایدش 91 تسدنا کی هکیدتنا هد دا یل هتسخلوا هکر دشعد

 ٤ یدیاشلتوطینابز كن آ تقو لواو مدو نوا یکتا لیلخت ینساحتو مدریدل آ |
 | یدتا ح ورمیلست تعاس نامهو یدتلیا هنا كقلسا ںونوط ییا من
 | هک هدنفجح اد مع لوشنیسرب دهن یدتا یدتسلا ییهصق ول یس رندراکا

 ۵ ردشع درگب هش و یدلواتوفندن آ بدار ندتعل رش بادا هدنرعرتآ

 ملهدیک هعماج یدتا یدلک تفخرب ندقل هتسخلوا هبییش هدننوک هعچج

 ۱ رکب یا یدشا لش یدلک هزکوا هک هلو یدنیک بوش اطر یا ےب

 زامنو دیک هدیه سد , ردراو رشا مزاد موب نیرابیدخا كبل مدت

 : اصر دژ نالف راد یدلواتو را دیک كدلك دهناخ ورکو قدلیق

 مدروآ نیسو هتسهآومدراو هنس وہ3 حابصلاىلعردلاسغ هکر در او شک

 سب یب مدا یعدحاتافو یلبشیدتیا ندنسوبق هناخ مکیلع مالس مدنیاو
 : رد هسع نصب دسل ون وکه عج مد ودول وا مدز وک ی دقبحم رتشط

 1 مدلی وس نیسس نیسردا بحل ەن یدتا هلال ا هکمدتا بودا نخل

 | ندر نادان یا یدتا لدلس ندن قتافو كنيلبش هکهدر و دنآ هدعب

 | رابنادزپ رکی وبا ۴# یدلب نینیدارا یشیا الغ كنيلبش نوکوب کن

 لڪن نيسح یدآ ردند هسبار هقط در زعلا بس ها سدق یوهرا

 ردصوصخ هر ودنک هک ردراو یسهش رطرب هدفوصت كن او ردرابنادزب ن

 اشم ضعب سد لوا رلبدتا راکنا کا یربغو یکی لش یضعب كخاشمو
 هد االماعم مواعو هدرهاط مولع یدبا اع ید رکنم هش رازوس كدارع

 یدروک هدوخ وای یلاعتهللا رابنادزب رکب وبا یدتا مالسالاش هدفراعمو

 تحاحمت كرك نیکی واکس یدتا ردزاو جاج اداوادخ یدتا
NEE :#۴ ۱  

 هدر یدتنا م السالا چ یر رود ندد سس د رایو ص س نیسراد د



 : لئماسش IR E SANGRE *% یافشلد رولو |

 لشیدلک هقبح كروسد (داوجاهللا ( لئاسرب هاک ات مدرروط ۵ مر ءس دعوت

 1 قولحرب هکیاب ۱ جدم هل ادوح دنا قح ده" یدسشاو یدلبا هاو 1

 دارا * هناولی = فکلا طسد دوعا ۳۹ روش ول رک 2 رد دم رم دولا

 تنا ىذلا هم دعا ك6 دی الاه م هتنحامادا هار #3 هلمایا ۳ کا اضابعنا

 رلا وه * هما ها قتسافاهدداط ۴# هحور ربع هفک یف نکیلواو # لاس

 ٠ هلطسر 2 هجر %3 هل اس دوطاو یفورعلا رنرلف ۷ دنننا اولا یا نه ۱

 هنیتسد # یلمانا ردلکد یضارهض,ف هظلر ¥ داتعا هل وغ هاد وجی دلیق

 اله ٭ یلماوح ررک یدلوا نو>ج یرلعمر ۳ هلو سوفوا لاوئرح ربا

 ٭ یلئاس د مھر هدهاز رانک ناربح * ناهک ان هسزوک رولواكن | لاطود

 نو-ةروقندادخ رر و كشى ب * یسهنسن هدنفک هسلوا قوترا ندناح

 | ردیسهح فطاوناس>ا * قلخ دسرراو ندفرط یننقهک رد رح ر ۶# لم ما

 تدحوا كناف داوجان لب ( یدتاو یدلغا هرکصت دن آ * یلبحاس دوج

 ءانغتسالاب ما ودا لع کالذ دعد تنم ممه تل تطسد و ح راوخا تالت

 دو دح نع نوطعد مهلاف داوا لک داوطا كناو ل ےھلدہاق اعو مهنع ٤

Eداجدیو ۳ 9 ها و  rنعل  

E دوق ا ا TL بم ا j 

 : هلمحوره داوج نيش نس قوب سپ هليا انغتشا ندرلنالوا هدنرللاو

 ان نیسبلاغ هراداوح عج هکنسداوج لوش نس یا ییفصهت ردراو

 هدنرحسه كن هع رڪ ت تیاوب لش ینلداوح كلداو> ره رد هلکدوج

 دا ید (یهراصبان ه او صعب نینمتوات لف ) ردو رت تنآ هکر دشعد

 مراسلا نع ء سورا راصدا ) رانو سمو قىرلزوك ۳۹ لوش هر وس

 مارح لال قح قرازو 13 رهاط ید ) هللا یوس اع بولعلا راصباو

 هکر دیاتیاکح نکموب ندنربغ کان امت نح ب ونا ندنراکدشا |
 رایخنوا ین( یقفادب ةرشعرايملا ) هكيدتشيا نک دیک, درازاب نوکرب |

 زارشلافیکق نا دةر ءرال نا ناک اذا) یدتا بویلبادابرف هی هار |ا ( ۱

  7هجن لڪ ارلددر و كرارش قوا هر هاب وا كرد نکو كلرابخ ەد

 ) ردرسلوا (



: e ۲۲۰ 

 ۳0 9 ندنیا 3 هجر ¥ لو دلا ىلبل یا |

 مات یتسزب را دتا اکا نوکر , * لیلد یراواکب نی راب رردیلیل ےب )8

 ۱ چ e نیسردا اوعد نس هکتبګع لوش زروروکز وم”

 # س ۳ ماقاامیردواو * ید یردامو یلد بجا هک رمز ی

 ىد ول لا ندناج هلمناق رکج * یدیود ېم“ یندرد ورد 4 هجر

 IT نعد زدلاحهبو ردیشداهن هک لعب و ابا عامس یش ذکر هک ریدر وصاک او

 ءقزو برگ رەش ل یدری و باوج هلا تابناوب رلباعامس نکیابرابب کید هن
 ۷ اهمهخا اهو کش | دەلو # نف ف تحدص وهشت تاد # یا فوته

 ۰ یوهلا اصدا یهو اهفرعا ی وج وجا یئارمغ %3 نھ ۳ یک دعلو

 ۱ ىش تجاهو اوج تكبذ + اطاص ارهدو افلا ترک ذو # یفرعت
 | ٭ ناغقءا رلدا هرم ا ناتساک ٭ ناغفا بیلدتع ع مەت یا هک هجرت

 داو وغ ۴ ناح هل درد هد ريکا زر ر اط # نلاحكزکرب رب ندلم

 مدوا ےب * هدنساوهكنن دنک ران لوا 3 ناق رغب هلیعر دشا # رع ر ره

 | یییشاما ردلکد كنونحم تاساوب یدتا مالسالا جش #3 نان رب رکح رول

 ادحا یشلارمغتمأر له )یناسارخ نجرادبعیدتانوکرب یدلنا داشنا |

 اعم ا اف هلل لوس لاو لیشلا تیآراخ تا۱29 طو هللا لوقت

 زکر ه نوکحوب یربغ ,EE یاسر < یا یدتا ید ( هيلع

 ۱ یر هکم دنا ید سد یدسا نجراا ایہ یکدروک هليا زد هللا

 : نجراا لع ید شود ںونغوا یش سد ممروک یکی كنیاش

 3 یدقاق وق تولک در س وک یاس )و منا د صر هک ردیا تاکح ۱

 | یدتا نيستا یک یذتا قانا كلا یاش یا یدعیح هرشط لش ۱

 | ییعد (یلاعت هللا هجرب الف ارفاکص تام ) هکیکدَمْسلا یدا فلش
 | مالسالا جش اکا نوس !تج.ریامت هللا یدتا تافو رفاک یی یک دعا

 | هدنسهناخ هلتعاجر هدنفو رب یدید نوچ یسفن یلش یزوس لوا یدتا /
 | شالوا بیرق هبورغ یدروک یدقاب اک ندشنوک ی لبس یدیا رارروتوا [ ۰

 ۱ یدتاو یداوک لش رلیدلیق نزانیدنکیا بوقلاقردتقو زاغ یدشا لا

 || ¥ ینالصیشعنممویلاتتسن < رعش  ردشعد هک هب لوا شو ۲
 : كمحوو # یی رشو یک | یدیس "ارک دف * یاش دیع نه سم داد ا

 یرفدا * یزاغ مدل و ن هل وا لک و ع نوکو 4 هجر ¢ ك ا

 هلک ہروک زو × ےہ رشو لک اناج یار دکر ک ذ كنس ٭ یناسمو حرص مرا
 DERSE EERE ERE SRR که
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 2 . وقنافهللار ۳1 نک)یدشازار ا ر

 ۲ تالاعرک الوا ]و تمدن 1 كالا عن( كابا هللارک دوهللارک ذ نع تک 1

 روک ذمراءارک ذ یلاعت هللا نسو نیسهلوا باغ ندرکد نس هسرولوا یوق

 رسرد رکذو دش رکذ سرد ناب ز ) یدنیا مالسالا جش نیسرولوا ق |

 نایعودشنایع رسردناجورون رسرد رهمو دش رهمرس ردلدو روک ذه |

 یناکدو دش انفاب اخو مد اب مدآ "هرهبو ذیسر قح "رهب رودناین زا |
 ییشلارکب وبا 3 (اعهر بازنلاق نیکسلا یب ویا الا قلا مر مدعاب |[

 ی فادرلیطعب و زدسلوب ی رفء>-یدآ زدند دعا ار هقمط ¥ هرس سدو ٤

 نی رفعجهدنرزوایربق هددادغب ورل,دندردردعخ نفلدرلرضعب ور درفعج |
 ۱ هدادیخل هرکصرد رم ےمہدلصا ییشرکب وبا یدتیا مالسالا میش ر دش لزا سدود

 رک دمو هي ه3 و لاعرددر IA .:حویدلب اه ول هدنسلعتكحاسارمخ و یداک :

 یمانا یدیآ ش تا ظفح یا 9 لب هذلا کلام یدیارلبا ساجن ىدا

 2 ا r) E ردلصالا یاب < وا :

 درنح رده اس ردرل شعد ےکتن یدلوم و ردندنعلا و هناغ رد و هکر دند

 رظن هلبازوک زککیدتبارظنزکیرب یرب هل وش هبیلبش رک وا کون شعد |ا
 رغ لس یدب ناسکس زدنیعرب ندننوبع یلاعت هلا سر دب لوا هک كلبا
 ۱ نقاد هدننآ دعا یذ هدیدرد زوتوا زویحوا كره رزدٌشهروس ١

 یل شر دیلب یان جد كموق وب ردرا وجار كموقره هک ردشع د دږنج هنن :

 ردیادازآ لکوکقادازآ کرد لش ردرل علیا هزاتسراج هرک یکی ا یرکب ٠

 لب وش ن دیا بش ینو ص ظذ اس یل ام دیع م وا میش ید تبا م السال| شر دلک د یرہق :

 زکیدنا تامر ردراوهدرگیلا هکتقو ةناعرس و هکیدتا یش هکن دادا تب :

 رک ها تک هاکنآ یدباو ردو نک هيام سس هدرکیلا نیمه ځد نراب

 ۳ رادسد a بد ۹ نوا ی السالا میش ردکر ک

 ۵ کار 0
 ام 1 والت تداک>سفن ندنود ندیلش

 هلا امد کر یدسا هر ن لش ۵ ےس هک , اروم ارا هدنا هک رد + کوو یک هدنول

 ۱ ا 3۶ یینوععتسد دن نر یه وی  یدوقوا یو! |

 زاو زهد ۳ 1 ek کرد | تدصوو ۳ مالالا حس
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 د و ا یدتا ماسال میش ا ۳ ع اا

 | یدارروک قوحهدوش وا هکندبس لوشیدناراربد زدم وامس

 خد لوایدارار دنا لاوس ند اردکر که سروک هه ه هنو نوک هن هکب فود

 | هدنفور ی" نیاوجو یدرروط همالسلاهیلغ نط ضم یرالاۇس لوا
 هرکر قرد نو ھ هک هسک ر ره یدتساکا سو ةع هللا للص یطصم

 ۱ یو TF الابمویفا جات )فساد ۱

 || ندیناک ید تار دنداتساكنیملاس هکیتشمد ےساقلاویا جش ی دتا مالسالاےےش |

 ۱ ید یس رب و نیس هبع | ےھف نس رذلوا یساندایدتا ردنقوصت هکعدروص ۱

 ردیک یفوص هکر دلوا قوص یدتناردیک یفوص ةکیدروص نر توج اا ۱
 1 ردرارسا بحاصموقوب و ردهللا سس لعوبیدتمالسالاح هیمروصوید, ||
 | ردلکد قاکا ردعل او ییصاكثداو ردراو یشا هنهلک ولمزار كنابساب ||

 ۱ مرول وبینا یدالوا ناشیرپ یداوب هکیک ره یدلوب هکرلباراکنا یک وا

 | یلاوس كالا هلیداو تمرح نیسرولوبیا هکلب هلبلطو ششوک همئاص
 ۱ لاوس ردراو یس ر ندراکو هک كندسوک لوا زولک ندراکنا هراک وب ۲

 1 ندراکوو هکر دادسوک لوایراکنار ذموشراکنا هک هلبار اکنارواوالرک هنس

 ِ ها ۰ 0 1 2 4 :
 هشاطرب وهراکناردرلشهروط هو اطر وندراک و ردرللوُخْسم دشاطر ردعورگ ۰

 || ردهدنسادوس راک وب هک لواورد دود رم ندا راکنا هراک ول ردرالوغشم

 مالسالا میس IS هللا سدف نج اطع رکی وبا دل ردرول هقرغ

 هر مدشهزونوا هدر كسك ورق نوا رب , هکر دشعد لوایدشا

 هلباز اوآ دالبودنحا کا رب و "یدر وک هدر نغفل یم راع رو یداکلیسرب

 لیسلواو ) تشاعال اطاد تیلتب نکا كردعسو كاك هللا ) هک ربذ

 ۱ هکر رد هن نوه نا د وخ اک ار دیعصوملیس هنجو یدتک هبابرد بولآ ینا
 0 رکب وبا ¢ دیک نولابورپ وم وايش هک ەکان للا هک هتسارهو هاک لیس

 "| كزارخ دیعسوبا ردهالادبعنب دج ئدآ + هرس یلاعت هللاسدق قامش
 ۱ مدردیک هدا رک نوکر هکیدتازارخ د. ولا هکر دشعد لوا ردب>اص

 ِ هما ےکنوجووایدشا هاچ هع : رزوا ۳ ندن راباک كرلناب وچ باک بي 5 1

 ندنحا كرازوب باکقار oL مدلوالوخشم هر هد | منی رلیدلک بی رق,

 ۲۱ یدالرباندت تاک لواویذلیق قارب !ندش یو ید هردو ۱

 ِ ف مدار نا E راک ۱ اش او هک دا
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 ا مدتا 7 لھ E EE هده داب یدتا مدروص

 قرقهکر دشعد لواویدلغوصمزوکرب هکمدورود جآردقلوشمع هدف ندا

 رده دماج یمینشاح كزوسلو ازوئه مدتشلازوسر هدن اب انف ندد نج هکر دل
 ردءج لع ل لج یدا ردلد هءدار هعصط هر سرد هللا سدو یاک رکی ودا

 تروا هحرااس هد دم و ید ندد نج ںادکا ردناكلاىداذغلا

 لوش هدنسیکبا یقرکی؛زوپحوا كنرعه ردشعا تافو هدنا هش و یگنغا
 نداد هدسوس ر ط ردس ر لا ا وتا ی 3 هکنامتصا لح اولا دبع ۹

 هک ردشعد لواو رد ایا كەر <= نا هک ردشعد شعد یدشا لفن

 ر ھاطرل ف وص ن ءا 1 نطاوبلآرار >او رهاوظلادع : .A وصلا (

 تک هلا م كدا هلع رست یاک یدتا مالسالا ج ا .= هل طا و

 یس هلج 1 اطود ر SLL یدتنا ک1 سے 0 3ور یدا ندرلندما

 1 کا مالا هيلع EE لواو مزل یرلنا ن وررولس قب

 بوکح نم هون نیشأب ناوحرب E YF هشوک كرم و نوا رلراکبد

 تیدج ندفازرلا لہ قلح ماسا توراو هتناب كتاوح لوایدنا ررولوا

 عاعها تیدح نادنا بوراو نوح نیسرر وئروا هدارود نسراردا عاعسا

1 

 ۹ ۱ نوعدهفازرلا دع ینسمردناعاتساندقازر هدارود نیدتسا كسرعا

a ۰ ۳ ۰ : 7۲ نیشابیو نیسرضخ یدتبا ے ن كسرایوس یرغوطرکا مدتا نیسردیا | ۱ . ا. + ۰ ۰. ۰  
  یکیدتشاندوا ازرهکن دنا لوا كرى رط یاسا ماسالا حش یدکچ هنس هقن ھنن

 فلز ھاظردراوواهکرلنا ار ز یدیدیشاا ید ندقازرلادیع 11 0

 | كند ثعب رشک رولوا یک طاب صاوخ یرلنطاب و یک یرهاظ ماوع ||
 بیدا یداتسا هکیب 2 ۵۸ ردشعد لوا ھن وردک سو كناح تعیعحو |

 حس هلکہاف مات راو لوا هلک: دن مداند 2۳ ۶د هد و ردلاطد هیعا

 یلاقصو یجاصیدروکربب ربنوکر ناک رکب وب اش ەك دنیایزاررکب وبا
 هعیصقوم رص هللا را عاضا لحراده ( یدتارلدا 98 لب شهر ۳-1

 یترصا كاالاجت هللا هدنفلناوحو هدنغلنالغوا هکر ديشکر وب نعد ( هریک

 یدلیا لیلذو روخو یدروشود هدکلربب یلآ ید یلاعت هللا یدتیا عیاض ۱
 راشرک هلو تاذم هدکلریدیسد روطدن امرا نیلاعت ق > ہدنغلناو = رکا |

È 3۱ 2  
 هدنناب كعلخر لهل وارد ولک دن رهر دی رار كتپلها دکل ارز یدارلبا |

 4 ۶ و رظو ( ۹4 7 1
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 ۱ دل شاعا 2 ف یرع ِ تک تدس وک 9  ران یا 2

 1 یدزنسوک لو در هرس 09 ۳ و ۳ ا

 لوایدزنسوک نیو تلصعمو ریصعت کا هو تعاط حس زا ىدا

 || مالسالا حشر ہک کال ودیحوتهدفوصت ردضحرفکد وخوبیدتایشک | |
 هلج نوڪ نيس هروک لع هدک زودت هکتسراروک تقولوا یر یک

 لنم ) هک دشءد یرص+ بط وا اهكيدتأا ا مالسالا حر نیس روک یتا

 هسک ر عد (ةيدوبلا هل یصا مل هب وراز ء٦ هندو لأ *اغو هل حر دغی

 ناص یدوبع كنآ هیلوا جردنم یسافو تیدوبع هدب وډ رزع کوا

 || یداتسایدباراویدرک شرب و یداتسار تنیطساویدتامالسالا حش زالوا
 مش ردراو و لدينج رد رايس سابعلا وبا ید رکاشورد درج

 e یو هک ریدهدنرخآ 1 ةما کلا كانال ۱ 8

 | یدنکو نیس هلوا الب هکیدنکو تجر هقلخ هک هلل وس هل وش دنس

Nosنیس هل ولب وسزوس هاک رلناات هکر ہک هتناح رانا تواک هرشط  | 
 || یرلنا هک هلبا عضو هعضومزب یباطخو هلب وسزوس هجناحو هجتقاط كرلتا
 || (اغیلبالوف ےھسفنانےالقو مهاوتالغلبا اذهف ) نیسهلوب هن رزوا كنا
 رددیعب رد مب رقا نب هک a هکر دشعد یطساو یدتنا مالسالاےچشس

 || ہیک اقز رکب وبا ٭ ردوبوصت ردکلهتسم هدندوحوكنا رددیمب هکلوا
 || ردشتوط ند هثلاث ثةبط یرلتوب مالالا شا هک هرس یا هللا سدق
 ٩ ردداتسا تكفدرکب وداورغص قاقز رکی ویا رد . سصه رصل ن دجخ یدآ |

 یعارععلادح : عطعنا ) یدتس یک رکیوبایدنیک نداد ر ؟قانن نوچر

 لدبنح یدلاف یزرذع هغمراو راد كررقف ید ( رصم مهلوخ

 كناسنا عيت نعد دک كق رطوب 4 شید لواویدیاندننارقاو ندا

 یلاعت هللا هجرال هک ردقبالهبهسوک لوشرازوسوب هکردشعد هنو ردیچوژ
 هرس یلاعت هللا س دق عود رکب ؛وبا هلوا شمروبس هلب نم هلناج نوا ,
 هدادتنا ردیدر کاش درک قاقز رد دادخب رخص قاقز یدتا مالال حقا

 تقیقح لها هلتقن رط لگد یدبا رازاب ثیدح یدبآ ی شدهروآ لا هد

 نذنفیدالوایزوکرب اکا:یدتا یزار رکب وبا یدیا ۱. ی |

o 
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 1 4 هر دن هللا س ال سل اوبا ۶ یدلوا هاو کر تا

 | هکردشعد لواویدبا ی رات بحاصو یثکولوا لوا یدتنا مالسالا میش
 لا ,لواهکردشغاتیار هرانالسهک ردشعد لوا یدنا بهارلصوم یاسع
 . أ وه الا ذثلث ىو نم نوکیام ) ر ردیجتا هجن ییلاعتقح هرکصدتآ

 اأ دچا یدا ٭ هرسیاعتهللاسدق یکلاملا نیلا وبا هب الا ( مهعبار

 ا 3 دع.طلواو هلا یرولودننح یدنانداهصه3رددادغب ردنکلالا دع نیا

 ۱ ردشعا تافو هدناو یدبا رواوا هدسوسرط ردشعا تبع ها راثلوا
 ۱ نددینج هکردشعد لوا *6 هرس یلاعت هللا سدق یتساه نیسطاوبا #۶
 ا هلوالوا هدلکوکه کتفولوا یدتا رولوا شوخ تقو هنلکوک هکر ابدروص

 5 کلا هدلکوک رولر در اوح یزوس کلا ید مالسالا میش
 | هلوارظانلوا هکرواوا شوخ ناه لکوک هکندتایخدرولوا تبع و یبعصو

 || هلا سدق یطساولارکب وبا  هلوا رضاح لوا هکرولوا شوخ ناد لکوک
 كدرنحردق وردم دلکعد یاغرف نا رداسوم ن دم یدآ € هرس لاکا

 | لوصا هسوک جه ردن دنرللاع كموق عياش مور دندن اا عدق كنب ونو
 جش یدا مع هب هرهاط مولعو هلوصا ردشهالتوس زوس یک كنا هدقفوصا

 ناوج ردقرشم ماماو دی>وتماما هدنراشا لع یطساو یدستا مالسالا
  رهشیدتا یداک هو م ردزآ یرازوس هدر لوا ردشتک ندقارع کیا

 ۱ كدتا ما را هدو من وعت رلیدش ااک |مدشهسبا هکنوگ اوز رار مدشل اوط رهشد
13 

 د

 ا زویچوا كلر یدلیا تافوهدو رح ھن و مدلوب ےھد ارت ہدا زیرلنا یدتا

 یدتا مالسالا حش ردفورعمو روهشم هدر لوا ید یسهبرت هدنسمرکب
 5 هک دراو هسک وب و مرەدىا رظن هعاشا اکا هگردزاو هسوکرب ند هفناطوب

  یایح مرهدیا رظف یراقوباک | هکر دراو بسوی و مرهدیا رد هل وشاکا
 هب یطاوومرهدیارظن هلب وش هب یدانآیصنو مرهدیارظن هغاشا هبیزار ذاعم
 واو واو نېک ردشعد یطسأو هکیدتنا مالسالارعیش مردیا رظن یراقوب

 یسهلج كد تباجا ندناواعد ندش و ضوع ندناو لع ندن و نیو
 رداصندنناب ز كنیطساوهدناسارخیدتبا مالسالاکش ودکلیکیاوردنین ان

 | هکتقو لواو ردشمالوا رداص ندننایز كنهسوک ےگ یک دیحوت نالوا
 ۹ نی راد رک اشكنا ی دشا یا لی ربح ناعع وبا یدلکور وانا پودا ندقارع

 ۳ ۱ 2 دروک هه یرانا هک راپ دنا لاوسندنایذتا عامتسا نب رازوسو یدروک
1 
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 ی و یدک ورابا لوا ردکنس راشخا مدنا یئ هسقوب نااودد ا

 ]| رکو باو مدلیایعسو ف اوطو مدرک هپ هکمهدنتفو رح" نوچ مدراوهب وش وا
 هرانا یدبا شمروتوا هدنوکوا تعاجرب ندخناشم مدراو هنکوا یتاتک |
 نیسرولک ندنوو كل ددک تون یدتا کر یناتک رکب وبازعیش مد مالس ۱

 | هنبرب یرب مدید مدعیچ نودو مرواک ند هنیدم مدتیا كدعیچ تونو ||
 ٤ هلر وش یس هصقو یلاح هک هل مدسالدعیح هک ی دتا رتیدشقاب |
 ہدنباب لاح كن شیاوب ور دینافءادرفعجوب عرش هک لوایدنیارد هلد وشو |

 دنزرف یا یدقا اکو هديا بلط یا al یدسا هدءب رد رجب 0

 هدنتلا كغایا یتزود رب هکیدروص اکب و ر داکد كشیا كنسوب هکمدلب نب
 قارول انس اوبا ردهدنتلا یک ےک ی کارد جوم لوش مدتیا در وک ہت

 حاشم رد دعس ی لڅ یدآ ردد ا هقبط + ةرس للا هللا سدق

 اع ردندناعا كن رح ناععوبا ردندنرلعدقو ردندنرولوا كر واش

 هدلاعف| ںویع تالماعمو مولع قداقدیدایوک نح“ و یدیا لاعهدرهاط

 ہار دنع لواو یدللبا تاف و لوا:ندنسمرک روک را تا
 نیس هیع ادا ید هرک صد دک دنا وفع نم رج كکشا داود کر دا وام رک هدوْدع

 تافورکره هدنزلواهکر دهدنرکذ كنهدنزر یایح كلکوک هکر دشعد هنو

 هکر دشع دهن و لک د لد رغ ردکعایناک دنز هل ۱ یاعد هلا شاع یافص ورکا

 ردتعیاتم هلسو هيلع یلاعت هللا لص لوسر تسود كنآ تبحم هر یلاعت هللا

 رددادغب ردند هثلات ةقبط + هرس یامت هللا سدق جاردلا نسطاویا ۴

 هدنسیمرکب زویچوا كترجه نکیا .دعاعم یدیا یمداخ كصاوخ اوا آ
 ردسشعا تیک هلبا یزارنب سم ناروباو قشمد رکب وبا ۳ ردشع#

 ترا ز نیسان فسوب هن رندادغب جارد نسل اوبایدتیا مالسالا جش | '
 مدلک هک تراب زو هکمروک نس ىنا داك هینیدما فسوبیدلک هکعا |

 هسا | ضرع هب راج لزوک رب ویارسنب رب هجوراکس هسی رب رکا یشا

 اکایدر و باوج لژوکک هدا ز یدنیا مالسالامیشیدلیا ناعما هلکآ

 وبا هرس یلاعت هللا سدق جاردلا ركب یدبا كرک هن لاوس ندنوپ دوش ۳1
 كردهازندنسطاویاو یدیارولواهد دادغب یدا یشادنرق كحارد نسما

 | دسافرطاخ نکرهوربندیلهصاب مدقهلوب وبهکر دشید لواو یدیاقرول واو |



۴ 4 

 رشح قیالخ ن را هکمدلید در, ور دقو كرولکوسندکلشو ورد هتسارب |
 ۵ هر ولدیماو كسهو و لو و كن هر ود هدف كرلتسود ی كسردا

 یس رب ندنرایها س یدلک هباره نیکتکبس یساباب كن ون "رغ دوج

 قافتا یدتبا تبحو یدلوا انشا هلیهایس لوا یدیا راو یتاباب رب رب
 هدکعا جر ایجاح نوک وب یدتیاولب وکر سلوا ید وایس هق رع ىاربناب رق

 هدنآ ی هکنسمزتساا یدسا یهایس لوا قدالواهدنا درب یکشاکرد
 نوک لوا می د یدسا كسهیعد هب هسوک هک هلرطرش لوش اما مرد دش ربا

 دکمرا.ک یدتااکا لی وک لوا رلرداک ورک ب ودا محو یدّتاهنافرع ینآ ۰

 5 هرلزوب هسوک یک مب رکا یدنیا كسرولوا هدنارایهایسهالاح یک كنوب |
 ردنارظن ےک اک | هسا لظنبولک نزهرمن راب و فیعضرب یک كنس هیلو اهدنا

 صالخ مکندنرالازهلوب تصرف ہنوتاخ چکر رک او رر ویلا ےک ندادو ||
 ےش عد هدسوک یرسوب راز منو تحصموب هدنحا كرلتو ورلبا |[

 كمح ارز لس هیکاب هر هسوک لز رظ) وراق هک ردک رک" یا مالسالا

 هد الخ هیلوا هق داص تسارفو ترصب هدنس هنماد امر رواواروتس«یرلتسود ِ

 نامد رم نوجیدتا یناقرخ كسر دا ط هکیدنک ارب الم یاو ارصت
 نب هکر دشعدویدلرمکیییرلتسود د یلاعت قحیدلروتک ت ناماندنسارا ||
 رفعجوبا * مرلبا تبح هراندیا تبحم اکس اما ےلیا تب اکس ملوا ےک ا

 هد هند دم a ردشعد یر ندهفاط وب 4 هرس یاعت هللا سد ییاغماد

 امد هللا یلیصهللالوسر ةسعآ ولش لوس ربن E fF هقناط ع مدروکه اکان مدنا ۱ ۱

 لید مدعیح هګد راو یدعیح هرشط ےک > یدرلدا عادو لسو هيلع

 ید نب یدنیک ب وةیچو یدلبا هیبلتو یدلیق یزاغو یدراو هیهفیلطاوذ
 هک درا كنممدتیا كسزتسباهن ی دتا بوروک ی ب ویدقاببونود مدتیک هجا درا |
 نو لک هګ درا هسا دبال رکایدتنا مدلنا حالا یدامود مرسلا فا

 مدید نوساوا هل: وا نیس كرک قعب هربلوا نامه دنس ےسرمصب دک هری |
 عارحرب یدک یشخ رب كنەج نوچ یدلبا معلول روهشمربغرب سد

 یک “امنع هللا یط ر رد هشلاع ترضح دو٣ و یدتسا یدنروک یتلناشور ۰

۱ ( 7 ) 
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 | مزلوا نوح هللا مدتی ملوا شادلو یدتا قوب مدتا مد شود
 نعل ( یوقلا بتي تح فیعضاار هناعس هللاعنصب نس اابا یا) یذتا |[
 | رد هلبوا مد هیبا بهت ینایوقرک هيلشبا شبا رپ هفیعضوکردرداق یاعتقح |

 | مدروک هدناین آهدنتفوقاشوق مدشرایخدهل مر نوح مدنیکهلباراکنااک او |[

 ۱ بعد تح فیعطلا ب هللا عنص ن نس یخ اااا ) یدتا سشمروتوا لابلاع راف :

 هسوسوود در ننصوصخ كلا هدکوک اما مدنیک مدلی وس هنس حه (یوتلا 3

 ٠ نجس مدشر اد هه دنتقو حابصبودیا لی مات نوچ یدلوا رهاظ |
۱ 

)ی دتا شعروتوا لب خ اف هنب م دروکو یک ب وراو
 هللا نصب ن بانان 

| 

 مز وو مدراو فدک وا 1 ) یوفلا تبع یح فیعصلار هز ام

 مرایدرذع ندنسو ندادخ ید ( كيلاوهللا یا ةرذملا ) مداومد روا هر |
RISER 

  یدتسامرتسلا قلوا شادل وب هاکنس مدتااطخ مدسأردن كدوصعمیدتنا

 1 نالب د یکیع كنسرک رواکهور کماکی و كدحادناو لدعسلا قلوا سادلوب نس 8

 نوسلوا هلب وا یدتا مروک هدلاز هره یتسک هلبا هل وشیراب مدا ملا ||
 | لوا مدصع نامه یدک یتتح قلحاو یجز لو ند هدعب س |

 ییهصقو مدشرا در هکم ےکنوج مروک ینآ بوش را هلزبم كررت هکیدبا ۱

 ۱ تکیدید لو رلیدتنا نت هح نسطاواو یناتکر کب ول مدلب وسهرلیفوص

 ینآ یکشاک زبهدنسوزرآ كمروک ینازب عادو ردموذح رفعج وا حش ||
 مدر وک نکر ا ا قاوط ادب مدنک فو ۳ 5 توراو سد ادار هار وا 1 /

REESE 2 iروک ا هرلنول ورک : خمس هرز سو ماهی اپ  E۱ ک ارلد نت أ مدر ورح ی  

 EEE مد وا 11 !مدقیج هافرعو هانم ع؟نوج م هدنا هلن وا مدد ارغاحهزب وهلزوک 1

 ۱۰ كياع مالساا یدتاو یدلب وس ز وس کر هدرا ۳ وک یییدلنآ هرچ

 | یدلوا مقاو تلاحرب کی ندمگ.دروک یتآردلوا هکمدروکم دنیا رظن نسطا اباد |
 مديد ییاکح هنارامدلک هقیخ دج نوح مدشود دونشب بویلا دا رق |ا

 ندمدرآ نی هسکرب مدر الف زا هدندرا توهارو 1 ماعم ولا عادو و

 | راز مد دتا نیسمزنساا ی رعاح ید زونهنس اب یدّساو ید ی

a 1 رکجوا نهد نیما نیلباعدن سارا مرع ااعد نیدتسا ۹ اعدر  

 ۱ لوا و هشرب!نوکب نوک عوق من هکم دلدد ین وب یرب یدند نیمآ لو او مدل" 0 : ۱

 | موا شا راخدا. نوا ن را هک ر لوا کک اکب هکردرال- هجن یدلوا |
 ج هداید اک: یدعسو "و هر دوس اکب ا ورد هد ینو درب
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 )9 ناخ هکناح ید رولوا لاح کا كنس هل رادىد یرلت سود

 ردندنر EE اشم € هرس یا هللا سدد یقربلا هلادمع ویا و

 باک یٰلکودا یدتا مالسالا ےس ردندلها تس رو ید ردندنرلس رفتمو 1

 راددرونک وص م كار , اکایدنا رو یربلا نا هکندتنا هب ر دم ناع وا |

 منم دوا مداو هلداحر هدنکل«یدتنایدمگا

 یوتسم هش رش مرح هطما رک هکی دلکربخ رخآ یدع هنسا ن وک حوا نوا

 ولدرابد راب وق یدوسالارج و رایدلیا لتف نه دو ندرلناسعورلرداوا :

 یدتا a5 لع ودا یی رقم ناععوبا ىدا وصو یدس ماعط هرکصا دنا

 | هدهکمیدعتهسدا لکد شداقوجرک |یدتاییع وبا رداکد شیاقوجوب
 ردراو تواوب هد هکم نوکوب یدتاربو ربخ نس هسا یدلوا عقاو هن
هدتسازا رلد رکب هلا ملط. وقو ردهدنلا تولوب هکم جن هک هلن وش

 ك 

 رونراصدنبلد لزقوزب هنا هایس هکر د هک ر یدقع» كن هحل موقو ردراو
 3 رلددروص نزد راک نکس جوا لا A رلیدزاب یزوسوب كناععوبا سد

 تباجا عح ےہ ؟ یشکر ہک رد عدی رم نام وبا ید بچ یک یکیدیدنامه ٤

 هکر دشعد دامب ؛ ییعع * هرچ ف رم رارلد | تباحا کا تام "ییاهایدابا ۰

 ٤ یربخندنا كنآهک هغوطدوخا هنر د هک ر در تکلس هک هک لو اا ۱

 دن هدر دک د لمحصماک وب تددوص زدلطا زوسوب یدتا مالالا هیلوا

 رهظب الف ) ردیضعب ردلکد یسهلج هلس یروتوک هک راردبا لیمص ینآ

 قحا رولي هل نیس هلجج (بیغلا ىلع مکءلطیل نا ناکامو ادحا هبیغ ىلع ۱
 دنسا ضعإ دکندرولوا تقو سو هلع یلاعت هللا یلص قطصعدج ترض >

 4 هحور یلاعت هللا سرد موذجا رتعج وبا 3 یدا رد مر سرداب
 | رولواروتسەٹوغو ىدا توغ كنب راکزور رالئدتنارقا كناطع سابعلاودا
 هدرفسیدتا هکمدتشداندجارد نسل اوبا ردنا فیقخ نا هلن ارشات هلی ار :

 دص یدرولو ۱ 3 لادح نت و تل راز نام زا وا اک

 ۱ کر یا ا

 كسمزتتببا شادلوی هل یدننا ییب مدتی هلعشخو تیهارک كسرتسوا كيك

 یدنا 8 ی ی بوحاق نوش ادلوب ت تسرد 5 9 ا



r IRIتیز دا ی ها دا ی  Êنسب  

 ۳ ۲۹۹ لس اب

 ET رد رصد رغصلا دادا 0 5 ردەج ولاو ردندتنارفآ :

 یشخ بارتواو ردش اتالدرکاشاک او ردشمروت وا هلبااظع ناردن دن اکا

 0 لب ید نواهدرصهدادحرفعج وبا ید ماسال ردشعا تک هلا :

 | فرص دن زودنک یس هبحرب ویدیارلیا الجر وچ ه 2 انواوهراندر نوک ه |
 دنسوم دی :> قکل وا ماشخاو یدرا: | دو دص هراشد ورد ی ۰ د هل حب یدرعا

 یدنا ووا تود! هدس سد و یدیارمب نولآ كقا هراب یار و ید رولک

 هن ندرلدو هکندرازوک و یدنا مروص هثساو یدررلبا لاوس ندر رب و

 یعل (دحالق حرم و ریعفلا رض تآراذا ( هکر دشءد لواو رولوا او

 دعوا حالف كن |كسروک ن ی داط یو نعلر ارجاع ن س كریعفر ناشر

 | دوصویدشرپا رنو هوش ما اد ا

 || ندنوبیدتنا مالسالاحش یدشریا هر لوا ید بارتولا یدیا ردا رظن

 1 هدنوا ر ةعحایااب یدتاو ردم .>دنآرولا ز وب ردلکد ی نصب اوتوب ادا رم :

 هل رم مد ۱ شر اه وصیدش مد و وص N یدتا كرا كال

 ك هک هبلدا لغ یساغنف دکمرلدا فود ى مدرولوا ۵ داش اتروا ع

 ردراو تاش ےظء ندنوب تكنسرفعجانااب یدشا تارت وبا ع دو هنن رزوا

 یی هکیدی لوا یکیدید نیه یدتامالسالا حش یدنیک بوید هلیوب
 | لواکیدید معو مرولیهدیاربص ردقوب جا تحا هب وص یک د نسوصیدعت

 | یدنک هکردلکد اورو ردکر ک قعاط هیالاعتو هاه قح ەد هکیدیا |

 0 رس كلا باروبا ملوب وص داش ہک رک كمروتکوص وا ك رش ها |

 | یرصم ذاعم رفعجوبا #یدلنا هراکشآ یدلقاص نسطاوبامرجالیدلب
 زا وباهکردشعد رغص ییاوربس نسطاوبا < هرس یلاعت هللا سدق

 یدیاررولوا هد رمد جد ی مکا ا ندب سهم دادح رفعح

 ۲ و اواو ۳۹ باوح ید یسکنا رده قوص هکمدروص

 لی كب رکا یدتبا مالسسالا میش راک هاکورابا راکشاهاک هدنزوپ رب
 | میجو یبمزو نامسآ كرم زوسوبا ندنوبندقولخم كسهلوا هدنابح

 ییددلو e هدندهدید قاد و د یتیم یدرفل وک هراکشآ یی راتفص
 ندنا یرلترابزورفسو یلط كراتسودوب ردلکد هراکشآ هدهتسنرب یه یک 1
 | نعل هلوا هصک ینربدنوک كنآ هکر دلک داور هشوپ عت رحرب حو ردی رتوا |

  كناو ردناج هدیکنت كنسناج هل راذد كنا هی ینوب هلوا هدناب- نوکر



 ندعح یرلنا ا یعالع لو ۱ مطعتم هالا قح 1 و>

 | هنلاسدق یاغرفلا رفعحوبا 9۴ هیلوا دراو هنیرزواكرلنا هتسارلدآلوغشم

 كنمالک كناو ردندرلالوا لوزت هددادغب نددینح ناکا چ هرس یاعت
 ۱ ثروملکوت هلناسا کردید لواو ردهللادبع ند یار ات واو :

 هک دتن اکبهللا دیعوبایدتا مالسالا حبس دانعءثروم لکو هنانجورداوعد

 كناعوبا هدروباشدن نوک رب یناغرف رفعحوبا یمداخ كن محناسُهعوبا |
 ۴ o شاوا قاب رار بوغان رول ەدرلن ؟لوایدیاردیک هجب اکر ۱

 تعاسرب نوسلس هل یلاح هدف دم هدنرزوا تآ ج هکیدک ندنلکوک 1

 هنو یارا ماز ی دالدا ماولد نوهرفعح وبا نوت آ نت ناعع وا یدک أ

 یدن راجات یدلیا حالا ےس یدلوا برطضم و و: وا ر

 تارفعحولاویداواهناور ه وکو ا بوروتک هدنزومو انیس هیشاغ ناعوبا |

 تآ یناغرف یدتنا جش یدنا ندنآ یمالارخآ یدردیک لیعخ هدنرزوا |
 ۳ هکتفولوا یدتا حس دمروص ج ا یدتا كدا جن هدنرزوا :

 ب لدردیک هګوک وا مب وكدرروتک هدکزوموا یهبشاغنسمدیاهدنرزوا |[
 یک یکیدنک کوکو اكس نبولوا هدنرزوا گن سلوشیجد لاح |

 چ هرس یلا_ہت هللا سدق یتاماس رفعجوبا 9۶ یدتا تس رتهللاحو ناکاو

 11 یدارغوا هنغاط ناال لود نکر دیک هدتقو ر کرو وا ۱

 ماشخا رابا تمدخ هراناهکراو ناوجر هلک رانا مدلوب موقربندلادیاذهاط |

 اک رن نوکحوا روش ماعط نوحارلنا بورونک توا ماتوطر قو

 هکنیکر او دروک یرمکلرد مز رایدتنااکب هلحابص نوک یجتدرد مدلوا |

 هدادعد هرکصادندم هجن مدنک بوراو رل دانا اع داکب نیسیزفلرب د هلم زب نس ۰

 هب یدررعاحںوید د زب نمویدرادا قالالد مدروک یناوجلوا مدارغوا ۱

 ندمرظا ناوح لواو ردد ردیلوا هکم دلنا رظذ نکد اکاو مدلاق

 مکیتحادخ لوش مدتا كسردار ظرهز یدتاو یدکحهفرط رب نبیداکا

 11 E ناتمل س ه سالک د ناو> لوا نس ردهدک رزوا

 قلا نوک ر یدتنا ردکشنا ۳و و دود ندن هدنوباب مدتاتوا

 مدتود هماعمود مدود ۵2 م سواه د تفوت عج مدرود

 رفعح وبا یدتا مالسالا میش 4 هرس یلاصعت هللا سدق دادح رفع وبا دل

 كيورو كدنجردیدادفب ربیک ر ةعجوبارغص یر و ریک یرب ردیکیا دادح

 ) رد دننارقا )
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 او یاب دن> ردلصالا یدادعد ردي داتسا یا رود ا ۱

 قاقز یروو رد یک نداند هدرسهمو ردشلوارواع هد کم رد فا

 كنسارعالایا ردشعا تبع هلا زارخ دیس وا ردهدنا كني رصم

 هکیدتنا یروند غیاص نسطاوبا یدتا مالسالارعیش ردندنراداتسا
 0 ال قطصدعهدعدارالوا یدتسا ییالدیص رتعج ورا مداتسا

 ندەقتاط و و شوهروت وا ہلاک ردص هکهدروک هدعاوخ یلتو هلع

 یدا رارادار د لسو مای هللا لب < نط صم هدذسهر ادكنآ ماش كولد 3

 یلرارو نکیل هد لا یا دهان سا دن ی رب و وراددجآ نيسوف كناع"آ

 یتکیلرلیدتا یدلک اکب تد ون نوج رلدد وب نرالا یدوق دنک و 1 كن رب ره

 ۱ ردیلک د ندرلنوب لوا یدتا نوط ق ر اردلکد ندرلنوب هسی 0

 ۹ سرولس اما نرو لس ید تورولو ؟ ی

 هرلنوب هک ها و 11 یدتا سو هيل یاعت هللا لص سد

 و مدو ملا ۲ نا ینکیلردندرلزوب دیبا تب

+ 

 یه را) a ا E ارو

 سرب تولوطراموط رب هدنلا هتشرفرب :هکعدروک» هدناوت یدتا ےھدا

 ۳ مب مدتا مرازابیئدآ یرلتسود كن یدتیا نیسرازاهن مدتارازا

 اما یک د خد یسودكناو کد ندرانآن مداقوب یدتایکدزا خد

 ییراموطیدتا|یداک د هتشرفرب نکا هدزوسول ےنسود كن راتسود

 ردیتسود كع راتسود مب هکزاهنشاب كراموطنیدآ كنود وهلشاب ندشاب ورک

 هنب راتسودیرابنیسهشب اناک | هک كسبا لک در داق رکا یدتااطع سابعلاوب |
 رفعجولا ٩۶ ژرولوا عیقشاکس هن هدکس نیر |هراذآ هد دن محرک ا شا

 ردند هالا هقبط هک هرس یلاسعت هللا سدق نانس نب نادج ندجا
 وداو ردشعا تبعك هلبایمح ناععونا ردذنواوا تكنخحشاشم رولاشان

 هدنرب نوا زویجوا كره یدا E هزو عرو درو یهفح
 هنبزژوا كراع هل راذعاط كلرلءبطم هک ال د لواو ردشةیک ندایند
 كنشک هکر دشءد دن و ردرضا ادا و ردراد ندنرلصعم یسعلولوا

 PF هک ددا هدالاعخ نت ا هدنلاعم نسح ا

e 



 1 E زوم 13۳ ید ذ ےکتوچ ا 2

 ِ ردیمول نو لاو ذ هلماداو زاوآ ردق وب مدتا نت یدیآرمه> هدهرهاطتروص 1

 ۲۲ یا نوردنوم کم نت نیزو ا کا یل لوا نوللاوف لالا |
 | هلنءط هدنفح یرابلو هیلیا ضارعا ندنلوقرب لایا نر ناوجیا |ا

 || راشعرسوص هعزوب مدشو د بولوا شو هب ننامهرلیازاردیتاب زكلوف لوا |
 | ردیمرمهیم یدتبا مالسالایش مدقلاق هلبارطاخ یافص بوک ه رب اقع ۱
 le عیج هیلدا رتس یا هل.نحطع یدنک یاعلقح دککم ر 10 ۷ یک ل وا ۱

 | هد وک تمايق ن را رولوا باص> هن رلتس و د یدنک یخدلوار ولوایاعح كن

 || یدیا رادو زرروک هدنو مکتن رزاب ورک زدسروک ییهفاطوب حد ||
 | اکس هکتسرروک یرانانس ینعل E نورظنب مهدرو ) ||
 ۲ كد را نوکر, نیکنکس دو را روک یتسرلنا ےہ کوب لاح راردنا رظن |

 1 رسوب یدشا رروط ش وردر هدنآ هر دن رزوا یربق |

آ دسروک شن مک ره هکندردد یدسنتا یدیارف هرکیداتسا
 ار رقاب هدوا ی

 یلاست هللا لص یطصم دج لهجوبا یدتباو ردلکدزوشو یدنادو#

 ٠ لېجواا ندیدم زوکی دتا شد وردلوارلبدقا هد وایت ۳9 رو ۳ و هيلع

 || یدمروک ینریمغب كنالاعتو هناهس> یدروک نیتی یشادرق كيلاطوبا
 كل دینج دڳ زب رعلاهرمسیلاعت هللا سدق رافحرفهجوبا ال یدرارمقادینآ هنرکو

 یدباراردادعندننار وا لدینج یا سان ویدا بد رق اک اهدنسوردندن اهکا |ا

 ۰ مدردنا راش هددآد غل هدولناوح هکر دشعد دینح هکندتا مالسالا ج

 ندمکیداک من مدروکهدنآ یرافح رععحونا جش مدار رعوا 4 هئارب ورب

 هک هلن وسزوسرپ جیا مدسا ندا داوا روضحب وئدهلوا یدنحا

 یدتا ر دهن لود هعجب مدا 2 هیلد وس هن یدتا مدیک نوئود ورک

 یزنشماک | نس یدبا هسلوا یمشملوا رکااکس نوسلوا تراشب

 لد مروص ناو كنآ نس یدیس شاکد واکرک اکس لوا رک | كدرلوا

 رفهجوبایدتامالسالا عش هرس یلاعت هللا سدق یناموس رفعجوبا 9

 توتذلا ردح ن م كتددص ( هکر دسشعد لواو ردند دقاظود یأموس

 كنس نعل ( بويذلامالع ىلا لرباسنم كلوخاو بویعلا لرمصب نم كعيفرو

 ندراهانک نس هک ردلواراب یرغوط
 ۱ كشادلوبو هدوقروق بودبا عنم

 قح هلکنس هکر داوا كشادرقو هسوک اکس یکی رانیع هک ردلوا

 ( ات ر ر
 ۱ ۷ 1 ل :

N ۱۳ ۳ ۲ ۰ 4 4 "۷  



 1 ناسنالک هیق) هکر دشعد راصق مهاربا ٭ ارخ ةق رطلاو مالسالا نع

 || هنعلاعت هللایصر هتمه تناک ناوهلذیفالف اندلا هتمهتناک ناو هتمهر دق

 کت كناسناره نعل (اهپیلع فووا و هتف لاردتسا نکعالف

 یتمهزک اوردلکداورقموق تعقاک | هسرولواابند ی مهكنارگ ارد هر ادم

 : قلوافقا او هزتیف ا و كل: دنا ناس تعا هساار وا واقح ءاضر

 هک: دروص هراص3 ےھارا E هکر دشعد یدا رح ےھاراردلکد راھ

 ۱ لها تبح یتعب ( هناقک قیطیلھوا هبقط لهوا هح بح ا ید له)

 | بود التم يدنباوج ینایاوب یعرولوا رداق هنرس كنا یترلی وس یتتبحم
 || ممد ناتکب ٭ کل نف ناسالا نانکب مترفظ چ رعش ۴ یدلبا دانا
 ر لجح نع رال 4 ناو قوف بلا لانج E رهدلا عهد

 | * یهنس جز مسلپ وس یدرولوا رالب# هجرت 9۴ فعضاو صیمقل
 ۱ ¥ وب یدتلکو ۳ یک رلغاط < u رار مدن شاد زۆ و نکل

 ۲ تودنآ داتشنا هز مالسالارهیشو ٭ اکا نهربب نارکراب یدرواک مکن اج

 ر و ۷ کس دانا مو یترعشوب كرل مع قاطلا هل ادم کا

 یلف ناعفح + : نانکلا ةمالع ىف نيت # هب>ح کا نا دهجاف و دب #

 3۶ عب رادوهشیب .ذکس 2۵ * یناس اد اتعل او لوا رابغ و ۴# ییصاقم داعاراو

 هک دعا موش رتسبا اس لک وک دڳ هجرت 2۲ نانناذیطق لک دوهشو
 لد یاب مزوک # را ره مب هدمدو>ورابرا ا * را قشع

 ۰ 1 ياو ب سبدهاشیکیاه اره ٭ یزوس مزوسییعض 2 : یدوا

 ۱ ییومتلج چ تا *% یدلنا داشدا ردک رلب ربع جد یرعشوب و # راح

 || همون وب مب 96 هجرت 9«لبجالو لمس هلمح سلام * مکتفرفب ینعض ىلع
 | راصق میهارپا * ارحو هوک مروتک as راکت كدتاکوب

 || ندنرلتسودقحو قلرقف رس ییلتسود كندنسشیکیا هدابنداکس هکر دشعد
 ییعب ( رع ن لذدتف هللارمغ *یشب زرعت نم) هکر دشعد هن و تمدخ هنر

ETلیلد هدنرع هسعک لوا قیفح هلت هرع هلا هنس یربغ ندهللا  

 هنادنازیبیلنسدجا هک هدتقو یرلکددقولح هنآر هک ردشع دهن ورولوا

 کات راردیک بولا هنادنز د ییرصمنوللاوذ هکرابدرپ و ربخ رلیدب وق
 مدرروط بودیشیا نسادصو تبص كنونلاوذ نیو هيد ردقول هنآرق
 ها شامت ید مدنالغوانب زونه تقولواو یدزردیک هباشآءینا اخو

ٍ ۱ 1 
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 : | تیا هلضف هلشیاهلبا او مکح هلیانوجا نبیشیاوب یدتباهسب رر ہدنکوا
 ۱ ۱ هک هسوک لوارداکدرقف ید ایدرغاحهش رزواكشد وردلوا یناورسحش

 ۱ هللاسدذ هرعشن نسل اوبا ل هيل بجاو هب ودنک ینتهدخ كىشادلوب ۰

 دع ویاردن دنخګا دمك رایف وصرد هر هش نرکح ن, ناک نب ورع یدآ هک هرس ||
 كن ےکرھ هک ررد ىدا ندنحاشم سهم ردشلدادا ربا هدنیم) رای آشیلام

 دماعوبا ۴ ردیشیا نزاوآ قثوقوا نارق ندنربق كنآ هسراو هتنراز |
 | كنب رابدوریلعوبا ٭ هرس یلاعت هللا سدق یج راب فور علا د و الا نت ی جنا نا ||

 هکیدروک یدراو هرصع ععاج هرعش نیا یدتا مالسالا حش ردندنراداتسا |[

 كدلبا لوزت ندماقم یلاع هداب ژ دعاحاناب یدشا رولیف زا یکنز دماحوبا ۱

 هلا دبعوبا هک دنا مالسالا جش مدلیا لوزن نوجما تعافش هرایصام یدتا |[
 یدشاهکمدشدا ردسعوبا شک هکند زارادج ننسحیدشا یرابدور |[

 ر وش ندفناهمدراو هیوشاوآیدتنارئأن قلجآو قووص هدا زاکبنوکرر |
 كنالاعت هللا ردموصو زامن یلکود تدابع هکن_بروئاص نس هکیدلک ادن |[

 4 هک ردشعد نب نم نسطاودار دلضفا ندموصو ندزام كلباربص دنماکحا ۰

 هرمذط یدروتوا هدنربارب هبعک هدمارح دج »۵ لد زوتوا دوعا دماحوبا 1

 هگاو هيد هنر لوا هکیدمرو و نوعا تراهط هک رکم یدمعبح 1

 | نددجو ےکنوچ یدرواواقآ یدالوا عقاو دجو هکتقوره هدماحوباو |

 قرلا راصقلا دواد نإ هربا # یدیارود هفلارق ورک یدیا رولتروق |
 كماش حاتم ردفصساوبا یتسنک ردند ثلاث هقبط 96 هرسیامت هللا س دق |

 نوزوا یررذندننارقا كرلب ربغو كنالج هللادبعوباو كدینج ردندنرولوا ||
 ردشعا رک ذ هدهثلاث هقط ینآ یل ےشو یدشریا هیهثلاث هقبط بولوا |[

 | ردشلوا هليا ماش خیام ردشقک ندایند هدنستلا یجرکی زویحوا تره |
 ۱ یو یزیل زالم يد هح رزول دی رضو ردتهروک نوتاوخم |

 یعبلوا هکیذت | مالسالا میشیدیاروس هدا زیرتف لهاو هدلاحلوا یدرلبا

 | ها رغوط هرلنفوص یلکوک كعلخات یدشعارفسر لیزوتوا راص مهارا |

 || لواو ردرلشلسبا رابدایب هکندرلشیا هزادناي لوش رهنلبالوبق یرلتاو

 | لوبقم هجو ردشعا تاندراوجهن هک هلیارظن یدرونک هحالص ینسهلجح

 1 یداسف لر هسک ضعإ یدلبا ارو 38 عیجج هکر تا وا
 موق |

 هللا ها رج ) نلیدتآ دانسا همود وب یرلذا هکنوکآ رادن یداسک و نوح الصا



 ۱ هزاشسقح قحانعص هنالاردقو EN بو>اق ندهللا 5 راتداس و |

 هقبط هک هحور هلاسدق یصیصاا نسطاوا ۳# رد ها ب ناو

 یبنک و ردرگب نت ا نی سح ك ارل دتا ر ليضع ردد هنا

 ردهللادبعوباینکو زددوڅ نبدجایدآ یدتباریضعب و ردمللادبعوا
 هدنکار هدب ا اکا هک ل لر دو ىدا ندهرصد لها ردعکا ,کلواو

 || لوغشم هرهدهاگوه دابع لس زوتواهدنګا هاخ لوا ید اراو هناځرشازاق

 || ین آی وق ہرصب یدبازع جد ماعط هکرلیددو ید تی ہرشط ںولوا
 ا ردەدنایرف ىدا تافو 4 یا هس وس نوراو راادروس ندهرمها ||

 هرم قك عج ر یھ: نسخاوا یدتا E لاعت هلا هجر

 ۱ نیسررو ک هکشلخ وب یدتا هن در اش ید شمزوط هدن سوق لر ره

 | هکر دهن لوا هراز ردشعسود o ناص و رډتس هد نک ا یسهلج

 | هلوش تفو لوا یدجص» كنهرصبو رارربدلوط ینحا كف رظرب هلکنآ

 یب رازوبقلخیدا لک د رم سام كعا هد هن زوب رب ندسان ترتکهکیدا

 دیعبلاوه بب رغلا ) هکردشءدلواو یدما راروق هب راهقرا كن رب یرب

 نکیامقم هدننطو هک رد هات لوو بد رد نعد (هبق مدعوهو هنطو نع

 عل ( هل سنجال یذلآوه بب رغلا ) هکر دشعد هث و هوا دیعب ندننطو |

 ترا ( هکردشعد د هعفدر و هیلوا میسلح كن 3 ردلوا بر < |

 تنحاصم هلا هقلتع سانجا هکردلوا بب رغ قعد ( سانحالا بک نم

 یدتیامالسالا جش چ هحور یلاعت هللاسدق یطورس نسلاوبا 9 هیلبا
 ہک ردنا تیاکح یرادور یلعوا ج ردنهشاطوب یطویسنسطاوب!

 هل! طوس نسطاوبا هکیدترا نوراه یحاص كهللا دبع زب لهس

 ٩ دن ویو لاق لزیمو یدا دسفحآ نغراق هکنگ ره قدرووا هده دان

 یدیسواوابلک هدر یدردبا ژاو 1 یک ترو نسل اوبا یدیش#

 دنسهنارات بوراو ردراو مداهدنا هکندرولی هلکنا یدرلبا زاوآ ید لوا
 هدتشات تعففشو تع هناراب ردا یرا دور ىلعوبا حس یدنارروتک

 ا رک یدتا ایا یدزلوا یکی طوبس ن نیطاولا هن کیه

  كهزوک یدوصعم خد هدتمدخو كسل تحاو هکید دنک ینارا تمدخ

 هزاشس حلوا هک هلوا هب قیعح دوصعم كل رظا هدتمدخ غی لکد یود ۱

 1 یاس جش شا وردرب هدتفور هیوا هسک كکیدشا تعدخ ردالاعلو ٠



eمک ب۷  

 ید راربد نوير کا رگ هعض ومر نوح یدشود یک درعرفساکب

 نزوک ید هللالاهلال مدتنا شود هنتلاح كمر وناجناوحر هکمدروک |

 یوهلاندب و * یلفوشحیوملاف تمناانا * + تیب ۶ یدسابوجآ |ا
 × یتوقهلوتناج هسرولوب ردرب لد هکر موج هک هجرت 9 * مارکلاتوع |
 یدلیا ح ور ماست نامهو # یتوم كراقشاع رولوا هرزوا را رم نید هک ۱

 ندمرطاخ یسهیعادرفس مدت نفدیناو مدلیق نب زا بوروکن ارضاح |
 5 زو دنک هرکصاد هی ّطق وب هکر دی اتیاکح مدلک هر هکم ںونودورک یدنیک

 نوک رب نح نسخ اولا ی دتا مالاسالا حج ردعلیاوسر هلی وقع! هان وساو

 هدر ینیدروط نامه نالسرا ( هربقاف هنامام ) یدتبایدارغوا هنالسرارب |
 لوا ( هرشنا ءاشاذام ) یدتا یدقبح ەن رزواغاط ےکنوج یدرب وناج |

 یروندلا عاص نسل اولا 9 یدروط هنئسو قانا بولوتایح نب نالسرا |(
 روند ردله سن دع ن لع یدا#ردند هللا ٌدقبط هک هرسیلامت هللا سدق |

 هدنرب زوتوازویحواكترعههد او یدارواواهدرصمو ردندنرابک كنخلاشم

 7 نسخ اوبا لواو یدلداتافوهدنس وک ۵. هاش و دانش صد کام حره رب زوتوازویحوا

 7 EE رغمناعع وبا ر دی داتسا كن رغم ناعع واو كنصدو كنا رو رد

 مده روک هس 5 ا بوعد و اندحاشم أ

 كادئ ال دیص رفع> ول امدع | هدهاشم كس کک رولتیهند روند علاص نسخ اواو

 اک نداد ورکر اهدنا هجو لوبعلاقد رطییعاکس قد الخ نيس هديا تعارف :

 هلو طقنندنسقلخ لوبق هکک داک ات لکد هللغشو صرحامانیسهلوا |(

 هک ردشعدلوزهش و ردهداز ندنسهتف اند لابقا یسهنتف یلوبق كتلخ
 دساف یجبط كنيمدا وزرآو ديما نعي ( لمالاو ینملا عطا داسف نم )

 لالهیت | هکرد هنسد لوش كح هکسهن كنس هکر دشع دهن و ردندقلوا

 1 17 ید ود ات Pe 0 هک راددروص ندناو رلبا SL 3 وا یا لب ج 7 د ETE ار :

 هللا نم امسال نا اونظو مهسفنا ےھیلع تقاضو تبحراع ضرالا مهیلع ||
 یدک E ی ناب عماویزوب رم ( هیلاالا

 زا رلد دانیم تدامشهش رلیلو كنيلاعت قحر دن م اجر هکید رد بو دنا شاز رسا |

 | كنرصهیرونیدحیشین؛لوا هکر دیا نیلام دیعس وبا شو یدتیکن داباد

ه رکییاهک ردشعد ل واورددر ؟ اش ۹
ندانندهرکر ردکر ك قلوارا مبندایند

 م 

 | هک ار زەبلوا كر هدانز ندنهانک اند بلط یهانک كنکر اید مک ات
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 یاکح ی یدلو |رسرولباصع الا تسدبا ات هکمد و یاصع

 مدت فست هروک ینآرولواینکز ا رک ساوا لاج یوصارایدتا مدلب وس ا

 ردنسطاوبا تانک 6# زب زعلا هرس یلاعتهلا س دق هللادبع نب ناتب و
 قزر یلکوک هککنیفوصره هک دشعدلواو ردندنماظع تكنخاشعرصم
 یلاعن هلاسدق یلع  نابیش 9۶ كرک كلبا رع بسک اکا هلوا ولغاب هلی
 : E هوعدلا ںاھسەو ردندنرامدقتم كل ریصم اشم ی زب علا هرس

 لک وک كنا ہدنقب رطاعو ردشلوایدب ر كن آ هی قوح نو

 ڪج ار ںواک هنکو اك ایس ر ندرلدب ره هک رارد ردراو یرازوس

Eیکسهنوندنلفغو وهس لاد رح کلکوک الوا یدتایدتسااروتسد  

 نوساوا لاند رکی دلوا لصاح دن رج هدشوا ندوغا یکناب زو نداوه |[
 دوط هک هرسیاعتهللا سدق ن نأ د ن نسل اوا دل نوسلواهسک رک |

 هلعالاد,عن لهسو هلب ادشج ر دن د دادغد لها رددج ن لعیدآ ردند هثلا ۱

 ردشلوا زواح هد هکم ردندنس هم .ط كرلنا هک هلکرلتاو ردشعا تڪ

 لواوب هدنسیدیاب هدنزکس یرکب زویچوا كټرڪه ردشتیکندایند هدناو
 نسل اوبا هکیدتنا مالالا جش رابا تیاکح ندعطقا ےچش هکر دتسطا وا

 || ردنوفدمهدنآردن ددا دغب لهاربیک ن مرخص یر, و رک یریدیاییانب نح |
 ندالامقح كج وسروس رتسل رورمط یدتیالوا هکردشعد د ؟ شا

 ید راد ر دشا RS وت سودو ےک یو»ل 9 هی

 زالوا ل اےک AE یرع ندعاراتو رگکحهدراتفک هکشود هسهرباد د لع

 ییاو رل دتاربیضعب و ردتوودم هد هک» نکلردنددادغب یدرص ن نحو

 مهدنبلط كنسا رب كرالو لوان و ردهداب ژ ندنشعاص ناعآموح لوب

 کر هددو> و رص نرخ ید ٍلوا یدشا مالسالا جش مر واما

 E ار یقو>و هک ا یوح ف ص ےک واک د هنره ردهدلاثم قسدسم

 هدا ز هروک هداب ز ز یس بکر هو ا RO نوتلاو

 یدنایطهدر رب هکمرولب هسوک رب ن هکر دشءد ربغص ن ممه و رولوا بلاط

 ]| مدیاهدهکعیک ردشعد هن ویدلبا تافتلک اراقایسدعشجیغاب تیز هدنکوآ ||



 جد ۱ ی وسیع ر مس ا ممد 2 از جو ۱ 0 تک

 ا هکمدتلاق ہرکصندتماح مع ندماعطلوا ہکم دلیادھع هلی اراتخا ماعطا |

 | مدلبارذعر نیسرولپ یزمقب رطمز دوخ نسهلا نامهس یدتانزممدیک |
 : نوک یسر و یدمریک هعل | هنس جد نوک لوا مدتی دم رح دو :

 ۱ مزوب مدقلاقهش زاغ یدنکیان وخ یدمریک هت هجا كد هن زاغ ىدىکبا خد

 | یتب ورایدشوا هي رزوا رانلوا رضاح هدنا مدلوا شوه ومدشود هن رزوا
 ّ ندهرزوا لالخ ىدا رضاح هدنا ضاوخ مهار ارلبدناصسلوا هلاوید :

 || هکلیوس زوسو هکغا تسناوم هل و یدروتوا بولک هاب ےب و یدردیک ||

 كوک یدتا ردب رد ماشخا.مدتا نیسمرمب هنن یدتاو یدلشاب ||

 سبزسلوپ حالف ندشیاوب هک نکصاب رکحشیرکغایا رابدتبم یازسردیا ||
 قانجرپ هجنسلیب و یداک هکمدروک ی دلیق نی زا وتا نوجیدتیکب وقلاق

 یدیدتنا مدبیخد نب یدستا یماوید ییاکب راوهدرک یکیاو یشآ كججرم
 ینآ ید روک ید هدرک یک هلیشكج مع قانحرب یدراو مرد مدتنا نیسدعرب

 ینآیدروتک بوراو هلهجولوا هنیمربب مدت |نیسدمر جد یدتامدبخد |[

 كد ههبکو مدوبوا وتاب سپ ریمدتا نیسمربب یخدیدتنامدب ماقد
 یلسو ہیلع یادت هل یی صلوسرهرکص دنا مد اف اوطو ےدلتڈزاغو مد.

 شب لکا نم ) یدتباهللا لوسراب كل مدتبانانب یدتنمدروک «دیاوخ
 لکوک كنایاعتقحهب ماعطهلصرح هک ہیک ره ینعد ( هبلقنیع هللا یعا
 نیدجا مع ماعط هکدوط د هکمدلیا دهع مدنا واورل,ایعاینزوک ۱

 ۱ قا ویدلناتوعد ییاحصا یضعب هدتفوربیدتا لاج ناش هکر دا قورسسم

 "| لضفل مجزانمجا نا ذاف#انيلع لضفلاهلفاافاناعد نم (تدب 2 یدوقوا
 ر اوا كسا ت وعد# رکاندناوخاتوعدابا باڪصا هس ايق (هجر ال اتیلا

 ردنآتدوعهزب * كناندزب هننوعد هنلوب تیاحارت # نایعلیصف هرس وا

 ىلاعتەللا سدق لاجل ا ميهارب ان قحا 2 ناک ها نرشو لضذ لوا ||

 ماکل یاقمو یدنا یساهرهاظ تامارکو ردندنماظعتخحاشم هک هحور
 | یوا لوب هدنغاط ماکل هکیدلىا تباکح یر ند ههناطوب و یدبا هدنعاط

 | یدتا یدروک ینب ميکنوج شوک نیتسوب رب مدارغوا هربب رب هاکان مدلیق
 | زکره هکردلیب زوتوا یدتا یلب مدتیا نیس شاع یوا یل وب هکر زکب رک هللا

 رتسوک لور اکساصعوب یدتاویدرب واصعر هولا مروروطںویمروک ی یدآ |
 مدلوپ هد هیک اط) | یو دن کک مدنیک تعاسرب ےکنوچیروا یدتااکب و
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 ال یحرب درب هکمدردنا ر 5 ین الخ نالوا ندالع هد هلتسم لوت یدتا یدلک# 5
 | ندنلاوحا ولوا هدابز راب و دو عفاو هدن را یزرعا "زروناج ۳
 ]کا هات شان تن هات یک یه ا ردلاثتما هص اواو رددانیععا هیاعت هراا ندلکوک ) رک ۱۳
 ناوجر هد ب ومدشروتوا هد ۵ کن | لواو ( ردقلاشوب ندنانهج 1 3
 ناوحلواید وقل ا هنر اغوا كن بولک ص خش ر ,یداراو ۱ ۳ ۱

 | هرارتفو هرلایکسم یدتبا صنعت لوا ردقو مجابسشحا اکو ےب اید |

 | یدنک ناوج لوا هذنګا یداو هک هدروک ماشخا يدلنا هل و ۳ تعشق
 نک ها لوا نوعا *ا دنک یکشاک مدت یدرلبا بلط ةتسن نوا 1 0

 رد عد ەش و مدر م معج هلو | هدنایح كد هنامز وب یدتا ك دباب وق ىلولإ 3
 یدشرا هندح ترور ملاح مو مدل وب هند نوحا عوف لنا ڪنا ۱ 1
 نعد ردهطقل هکمدتا هن لا ین1 هکمدلید نوتلا هراب ر هوب فا 3

 هللا یلص ماع رق تربضح هع رطاخ ورک مدتاتغا رد ردیکوش تو 5 3

 اندلا تناکول )ردشمروم هکیدلک ییدح لوش تاسو هيلع لاعت /

 كس هل وا ناق صااخ اند نعل ( ال الح اهنع سلا توق ناکلاطءامد 3

 مدلوا هناور هلو و مد وقهعزغابولاینوتلا سیرواوا لال>ندنایتوق ا
 هر كسکو ب ر یر ندنراګاو راشلوا هقلح راقت الغواتعاچر هکمدروک |

 ندرانامدروطنوجما عاتسا ینزوسكنآراب وسزوسندفوصتهرازوب شمتتچ |
 ۱ روا وب ناشی زل قدص هدنب یعی(قدصل هو ال> دبعل دم ) کی دوو

 ۱ نو سهراب نوا هک لوا نا عد( قدشاا ن هذعطعلایمراذای دنا ۱ ۱

 میهارباو مدیارواحتهد هکمهک ر دشعد هنن . و مدنآ بورقيچ ندم زغا لا نمتآ
 تییهریاکب مسروک ی نآ هکر اپ رهاما مدشماقت!قلانشآ هلکناو یداهدنآصاوخ ||

 ی :!حوتف ج N وش نوک جاقریدارواک تمظعو

 هک دا لوا یی رطكناو یدیاروس ییارةذززاق شاب نعي یدیاراو یشکر ب ن نح
 ماعطو یدبا رولآنوتاص تایدبارراو نوا تماح اک اربتفربهک راب ره

 کمد | مدراو باک دای ی رب ندناربعف لواات یدیا رروشب |

 هروشب ماعط هلکنا دکید راک EA ر ر .هغملا تا مرا اكعا تماج |

 ماعط كد هیجتولوا عراف ندتماعح هکیداک هع رطاخ هدنساشا تماجح |

 تماعخا سعنیا مدتاردلکد کر طاشوب هکم دار کف دن سی

KY F N, 
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 3 دا ربع ردگن قلواهرزوا یشادار الف نانا نح ( هریغد دج ی

  ردندللات هتبط چ هرس یاعت هللا سدق زار طادخ ن هلا دبع ندتملاح |ا

 بلا هن زوسو یدبا یطوسقح تویمراقند هس و اشا هن رزواعرو

 صفح واو یدیسشعا تب هلداربسک نارگوبا جش یدبا رادتفالهاو |
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 ۲ ردیماعط لرادهاز قاحا هک ردشعدلواو ردشلوا توف مدعم ندنسمرکب :

 تدرحو هرهاط تددوءع هک ردشعد هتد و ردن درلتمالع كالاصا هرالاعت هللا :

 یک هللادبع ن هک ردشعد نیسان فسوب ردندنقالخا كرلع رک هنطاب |

 قد رد تمامرو ۹ یکی دنک ید هللا دمعو مدعرو ۳5 ۱

 زا رمتیرطمزب هکیدارید یدبا هدهکمزارخ هللادبعردیا هرسیاعت هللا سدق |[

 ندرانلوا لب هلکنا یدتیک بولاق ندساج مکنوجر دلک د قار ارج یی ردنو

 رلددتا مهر. و رخ ندنوتف 2 رکضش یدنکه زس هک یسمرادد یدتارمس ر

 | هلزبمر ےکنوح رلبدتنا هکمتع رع هلدا هدو یرکیندنر دره یدتازرتساا
 . | (یلاعتهلل یکعدوتسا باصصااب) یدتا یدشملاق لیمزک س نوا هب هکم هک رلیدلک
 هکتسردیک .مدنفداتسایا رلدتنا مرا ععا هرالاعت هل ی بس نارابیا ید

 ا كده اراو ندير ن یدتا ردشلاق هفاسمرا هدکن كس هلا هکم

 دل رکعلش ادلود لرسمرطاخ كد هنارا وب مدلک هژرکس>اصم یتعد هلرک هسیاشم

 هزسهنن و مرابانیتین جح ندارواو مرتوداکی ند رورکی دم یدیاشوخ

 لاج لا دج نان 9۴ ردشلاقیا شب كد هنمسوم ج ندناملواو مروشرپا

 هدرصعاما ردلصالا یطساو ردند هللا هقبط + هرس یلاسعت هللا سدق

  یدتک هترخندابند هدقب رش ناضمرهدنسیتلازویحو اكترسهرذشمرونوا

 فورعلاب ماو یدبا ندرلنیلیوس زوسقح ردندنرایک كرصم اشم

 هل دینح روك دلا تامارکلاو هروهنلا تاماتلا هلو یدیا نادراندبا
 ردندنراداتسا كن رود نسطاوباوردشع | تبصعهلاشنالواهدنفو لواو

 نیتمدخ باسنح |هدتفورپ یدبا مامایدبا لک د لاج لو اید م السال اچ

 ینآنالسرا رلددقارب دنوا نالسرا بوی هبهلاخر نآ یدشغا

 هکلک وک ی دالا بویلقوق نس نالسزا هکتقولوارلیدتااک | یدالابویلقوق
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 یدلما هال کس ای تشاعات یدیارگید بوسک یک رم یدلاق بوتلکا ۱

 كنخاشمماش ردندلاث دتبط چ هحوریلاغت هللا سدق قشمد ورعوبا ل |
 تعحاصع هلنونلاود ناڪ او الح هل دمع واو ی دان دنر ول واو ندنرلهن اک

 هکر د٤د لواو ر نداسد هدنسهرگب زویحواكنرعه یدیشعا

 د ءهرایلو ردذضف رف كعا راهظا تازو تانآ هرریمغس هک لب وش

 هکر دشعد هس و راهیسود هب هتف قاخاترد دصا و كالاّتسو ظفح یتامارک ا 8
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 :دهاشل صقان لک نع سصبلا ضغلب صقنلا نی: نوکلا ةي ور فوصتلا)

 نیسهروک هلناصةننیع یلاع هکر دلوا فو ص نعي( صقن لک نع«زبموهنم

 هکنوحسهدهاشم كناذلوش ردع عو ندصقانرهیی رظف لکا هکلب |
 | هلا لکینا بلقلا ةواسق ةمالع) ردشعد لوا هن و ردهم ندناصقعیچ ||
 | لات هلا لص یشلاو ةياعراو ةءالكلانسح هلأسالو هقلأفهربدتىلادمعلا |

 | قمالع كبلق ةواة عب ( ديلولا لفطلا ةءالك ینالکا لوقب سو هيلع
 || دبعلواسد هلیق دع هرس دن یدنک یدع یلامو"هاحسقح هک ردلوا ۱

 بلطتیامروتظفاح نسحندالاعتو هناصسقحورلءافلادن ميدنیندنک |
 لوش ین:ب را هکیدزوس لسو هيلع هلال ص نط صم دج ترضحو ربا

 ادا) هک ردشعد لوا هت و هلا طظفح یکر حا طدح ینالغوا شعوطیدعش

 أ برق حاورا نعد( تاقفاولار اونا لكا هيلا ىلع ترا ترعلانحاورالاتفص
 دماحیدح 9۶ هلیسهقفاومراونا رلبارثان هدلاعلکایه هساوا فاض هلةح

 || ناسارخ ردرکب وبایبنک ر دند هیناث هقبط 9 زب زعلاهرسسهللا سدق یذمزلا
 كناو ردشمروک یرلب ریضو یهدو مضخ دجا ردندنرادرماوج كنخاشم
 دماح ند# ردندشناتف لج كناسارخرد دءاح ند ن د حرصا وا لغ وا

 .دکر طاخ یکلک وکم کنوج ردکتقوور دکلکوک تكنسك هیامرمس كنسک ردشعد
 هن ف تبع کر کل وش كسرابامیاضیکناقو كس هدا لوخشمهناکو نط نالوا
 مالسالارعیش ررونک نان هنسهلامرس هک هنسمکلوش رد | یصانا سد هلدا

 ینلکوکو یتفو ینوصرکا ردیناک دنزو ردتقوو ردلکوک قلیفوص یدتا
 كنسنوچهک ردشءدلوا هن ورولاق هنهدیفوص لوا هیلیا عیاض سینک دئزو
 ندنوشهلباترمغدن رزواكنقولوا هلوا ماسندتلفغ تفآ تقورندکداقوا

 كاطاب شبا لوا ارب ژ هلوارهاظ لعفرب ندنس فلاخ لاح لوااکانهکی روتوا |[

 هنعنسحا هقلخیف ناسنالا)ک ردشهدلوادنب و ردیشمالغ یماتتسامدع |

e 



 | قلارطاخ ) هک ردشعد هنو دیا لی هدف ر دصتلوا لصاو اک ۱۷: |
 هنسسنرپ جھ اکا هکر داوا یناقح رطاخ یحی ( یش هضراعبال یذلا وه |

 یدقوا رس و كجالح هز و ىدا صد یرامشا نا گووم ولعم

 * ناغجالاینعومدلا ىر لثم۴#یرح بلعلاو فاغشلا نيب تنا ( ریش )

 نکاسنمسال ×نادہالاف حاورالالولک * یداّوذفوج ریعضلالصو *
 مب راونامل ۶ رمشعمب ر الاد الالهان × ناکلا نخ هتكر ح تنا#الالرح |ا
 یکشانالو |هدعوعحان#ر دیک ما یهدقورعوشكل رهمهداد (هجر)نانئاو :

 | یهدنا مت ےک رولیب قح#هررپغورد فوج ہک هلکاوسدرد#ردببک اور |[
 هنس هتد تكخر#* عوجرو لانفا رک و اردک رو در ووتبمرک د#ردریک ماج ٠
 | هدعاس هنیلها رظن * مات ردب رروک هدنلاله كوربا فراع#ردسک مک لط |

 یلاعتهللا سدق حالا روصنم ننیسح نب دجا # رد بڪ مایع

 | یدتیا هکمدتشیا ندوک اب هللادبعوبا یدتیا مالسالا میش چ زی زعلا هرس 6

 هد هصک یمرکص ىجا هکمدنشاهددنعشنددج ا لقوا كروصنیسح |
 ر یتسلوا روشود هلهشر یکسفن یدتا هللا تیصو ر اکب هکمدستا دمارا 1

 هکتقو لوش یدتا هلا هداز دانا یا مدت لوا ند رود لشرب

 هنسذو نسرادشد رودهتمدخ اع عیج |ا
: نییلفلک یسهرذرب كنآ هکشرود هر

 ۱ 

 | نیلقن یدتیا مالسالا میش تفرععیدتاردهنسن هن لوا م دتا هلوا واواو ك |
 | هک زبزعلا هرمسیلاعت هللا سدق هالکو اک روصتموبا ۴# ردنجو سنا |

 ٩ لها ندحاشههدسخ رسهالکواک روصنمولا میش هکی دنا مالسالا مش

 | كن هی وب ید اخیر نا اب هکیدپا عراف هدتفو ر یدیا تمالم

 1 میگنوج یدشریا هبوص یدلوا لوغشم هغهزاقویق یدرولوا هد-طداح

 ۱ نغارط كنو و یدزاق جد وي رب هدنناب كا نوعیح ندا یدلوا ماع

 | ويقرب هدنابكنا یداوا مات یخدلوا مکنوج ید وق هنا كنود یکلوا

 نیسلکدیدافراكنهسوت و نیسلکد هناوود یدشا کا یشکرب یدزاق یا
 هش رپ نب مکان مرايا لوغشم ید یدتیا نیس رابا هلل وب نوت
 هدا رد یروند هللادبع وباو ردراذعا تیصوهدل وب وب اشو هیمروشود



 لر رب یدنبایدباشنوپسر ال, دنق هک هدنقورب

 : ا هتخورقا هارون لوالب دنقزوب ردو نامهیدید | 4
 ۱ تلم یدشا نسدتلم هن رایدتنا رانابهر یداک هنخامراب ورک رون لو" و

 ع یک كرايفنحو لسو هيلع یلاعت هللا لصنددح ماه رزوانایق نج | |
 هسق ول یم هژوا هدو هک " رب زکسرابد نیسدعنق یدتا هرانابهر هدعل 1 : ۱

 - | ردقوبیزهقفلوردجآیرلناق كهارابیدناردکنس گحرلیدتا یمعیهدیک ||

  Uنیس هلج هکیدشالوا امج زونهرابدروت نکو کاهش ها كب جوا نوا 1

 | | یدا راو یسطوطر كص یدتک ںوقیج هرکصتدنا یدلبا فرص

 یدتا بت یرد هللا ن دا هکنسم رتسلا یدتا ج الح یدشرا لجا :

 | هکرلیدروص اکا یداوا هدنز بوقلاق ندنرب یدلیا تراشا هلرغامرب مرتسیا
 ندنداح یعدق ییعد ( تدشل نع مد هلا زارا ( یدتا ردن دیحوت

 ٤ ثدخلا غن )ردن یدیح و كرل وص هکنسدمرولبیدتنا مالالا شرد همر آ

 + ر علا هرس سدق ید ادغلا یسع ن سراف (  لزالا ةماقا و
 ۲ اشم رددت افلح كحالح روصتم نیس ردعساتعلا وبا یت ن ڪک ۱

 مالک هدنراشاو لاوحا یدا ندنراهفدم هدندابعو ندنراملکتم كود ۱

 هه دیک نداندو یدراو هدنف رم ندناو یدک هناسا رح یداراو ی

 یرصاعم كثي د راه روصتلا وا ىدهلا اع ج دنا را وا :

 سرافویدلبا تافو دنا زولوا زویحوا تان رعه زوصنهوبا حشو ىدا ۳

 1 یدیایرمصاعم ید لنیدنف رس میساعاا وبا ج” رر نعلا هرس سدق یدادب :
 هلر یر مش e :«یدنلو ارکذامدقم یافوخرا كاو 9 ٣

 یدلب ااقلا , ق ادح هاب . رش اه لحا هق رفت هک لد اکا ات رلد دنا تعحاصم عاد

 یتناکو ردرلذعا مهیج کز یتلاوحاكنآ ی دمای ویقم كل هلج یدادخب سرافو

 یدامالکلاق واحص«ا ن رکب وبا فراع می ردرلشمرونک حیاشم هدنناعنضء | ۱

 1 تاور رازوس رس هطساو ندنا هدنرلباک رب ملا هزنس هل سو یراخملا 3 7

 هداز ید هلا هطساورب یرمشد 5 ماماو ی )لإ هررا دع حشو ردشاا

 || ندجالح یدتاهک ردلوفنم نارا العن نت 2 ندنایدراب ربغو |
 e راو) یدتار دا ا 4



راهور و روبق هن اخوب ا 1 EEO ا
 ۳ ۳ 

 | رلبا تهص بوراو هراناردراو راهو ندراب عاو ندرابنوخ هدنر ره "

 ح

 هنک وا هلماعط ناواا نوکر هیدتناریهنمدنبا سسک نی رلحاصو نراقب و

 هل یحوا یعامرب هدعا رلرا رظا زند تعاسو ار ر وتک هرفسرپ 3

 ۱ زر روتکن دنکو ارع ندرلنازکر ھوردا هه زو رم هاب هنب رزواكراءاعطلوا

 شکلد تماقو لاج بوخر یدقبچ ندهناش بآ نکا هدزوسوبزپ
 | نوعیح هنفرط هفص e ییهطوفیلمرر و EM قار

 یف یدتا عذسراب مدت ۱ نیسادنف ناوج یا یدتا اکب و یدروئوا

 كناطع سابعلاوبا ی ماش ندش مدزارش مدتآندرهش

 نوسلفاص یر هەر لوا هکتسهر د كسرروک ینارکا یدتا مدلک هند زوس

 هل تفرعم كن رایهاس سراپ یضعب مدتا لدل اک دا هدو یدتا ځد

 و بو یدربک و رجما نارا نکیا .دزوسوپ مدلک
 ندرولوا هکر لا رع هر هقیلخ یبرلنعود یدتنا یدلوا هن اکس یدتا

 یدوقیرب ندسان ةماعهش ر كناو یدرویلاص ںولاران دك نوا قمر

 یدتا جس رد کرک رادسدا لد نود نولا 2 یدعت هدشوا ود

 1 ی رد هدنتسایروا كنار مس یدتک لوا ےکنوج مالسااو تیک راو

 تداهشیداصهنکحوا نیشاب و یدربدلاق هکوک نرالا نولک ھن رزوا

 | یزو رب ندنشاب یزوک هک ردهلوش یدلغا هاکات بودیا تراشا هلرغامر

 و را نادنزرما هدا ۱ لوا یدو# هر یب زول بواوا شوهدم یدنلصا

 1 یدلوا رهن لات یدتا حس یدروتوا هنک وا كش ورک یدلک

 ةنکو اكل هقللخ یتبنوحیدتا یدشود بیسن یدتنا مدلوا دازآ یدتا

 مایا لتق یس لال اینک مدنا هنن رزوا لآ لد هتعاس و بش اید | هقیلخر اب دال
 ینزو هکیدلید میش ۱ دان اوتراو و همک یدلوا شوخ کوک اکسید

 ندی یدا هدنرزوا كلا هغشنم هكدا لوا هیلبا كاب هلا هفشنم لوا

 هک زب ىدلا ییهفشام تودازوا ىلا حس یدنانوشرا ییرکب یلکسک و

 ۰ ہرکصدرلا یداک د هس هعشم لوا هسحود یدنازوا ییا كس

 ا ورک ایا 7 مدر و یربخ لواو مدراوهیاطءنامدنک بوعیح ن

 : هکر ارید مل ةهاص یرادعفر لوا هسا راروداکب تب رکا هکتسهبد كسروشا وب

 یداک 1 تاد رار مو هب رد یعل راد هو ڪڪر شک هڪکر



 نب ززوکو بوسک نیغاناو نیلا بو هیهقاطلا باید د ادب هدهنامتلفو مست
 درب و هلي لوک بوقاب نیعجو راهیلبا رادرب هغاشا یایو بو راقیج
 ا لنودنک یدصوا نا هکءدلزوک قو لو یا لا

 كن هیضق لوا هکم زاب یدتا مالسالا مه ثرابدت اهر وااک | سوا یدید میکنره 0

 : عقاو ییدش دنک تولد هلل و هد وب یدیمرولب یسودنک نیفحهلوا ۶

 || رلیدلبا لقلب خد ین آ ولدآ لکیه یدیا راو یدرک اشرب كنآو یدلوا
 || لتقف ہلا بسلوا جد ییاطع ساعلاوناو رلددوق نیسح درک اش ییداو

 ٭ هرس یلاعت هلا سدق كتاف ن دجا لیقو کناف نب میهارا ۶ رلیدلیا
 | دنحو ردشعا تک ها یرولو هلدتحرد دادغب و ردكناعلاوا 9

 یدا ںوسنعاک اویدنا یدرک اش كحالح جد لوا یدیاردا مارکا 5

 ا مدروک هدوش وا ېپ یاهتقدرایدسارادرب ین آهک هک لوا کر دشع د لوا
 | نایاب و یروصتم نب نیسح كردن یدنکه کیدا هنوبادوادخ هکمدتا

 مدلبق اطع ا و یدلب وسه الخ مدلنا هراکشا اکا ییرس یدنک مش ۱

 لنف لوا یدتبا مالسال میش یدلیقتوعد هن :زودنک ی لخ یدلبا قلانعر

 زالوا اکا شدا وب یدیلوا مات لوارکا یدبالکد تعارک یدا صقتهجالح

 لهاا ےکنوج هیلوا 1 برا یرسكنآ مک ات د رک لب وسه :اهایزوسیدا

 ا وعو دنرکن دنااکس مر حال دلوا شغلک وبك و اک او لدلب وسزوس

 هدنزوسلوا ا ید لو جالح یدتا مالسالارعی و
 زالوارکذم هسک یدارولوا|یسدناک دنزو یسفنو ی اقم كاز وسلوایدیلوا ماع

 | لنآنیدا قو مرو ید ا لک د لع كم الکل و ید الرک هنسد د یدبا

 | مدنا راکنا هسوک اماردرشاح هدنا سان ءاعو مراب وسزوسواو | ندنزوس
 دوخ ینآرذلکد لها لاک هسک ره اب زر ولاق روئسم ار وش مالک لواو

 ۱ یروصنم نیس>هلرا هلی قوح ردا فیفخ هللا دبع وبا 3 نەدا مگ

Eیتعب رلشرف فیطا هکمدروک یارس بوخر مدرک بوراو هنادنز  

 ماب بیارب رب هراوندو شما وا بیترت سلاح بوخو شش و درلکشودورایلاق
 توخرب شا الاغ درا و ادرر نوجا لاسز وب لا نعد هم رب هدنرز واو

 1 تسد اردد ها با یە دەبا ى دارد دف م دنا ن رروطمالغیور

 کس لوا یدتنانیسردا تعدخ هغ ےک ر دنامزر ردع مدتدا زرا هلرمضاح

 نو ؟ رههلدت رومدنامطت جوانوایدتبا رله ج هدنادنزول مدنناژدیآ

۳ PEY یر 
۲ e 



 ۱ اه یدک جارعم لو هيلع هللا یلص قطصم لر ترنه>ح هکندک

 کی نیس هلج برا هکدعدو یدلید نیسهلج نوعن یدلید یراتموم ||
 سهولت سو دیلعهللاللص ینطصم دح ترضح لالا و هلثغا ,|

 ےکنرھ هکندروب و مدلک هدتسلا هکی دلک ترک و رگا ندوبش تواوا

 كن ردیس هاخنامرف كعح زلکوک مزب و زرهلید هلینامرف كەحزرەلىدزب
 نیس لج هک یدییلبا مارکا ردموصولاب ندنرغ كننامرفو كنتدارا

 روطح نورافیجندنشاب یئدنمدروصت۰ نیسح سد مدرادد نیس هلج هد

 نطصم دح نرضح یدزسوک مارک هدلسو هل لص هللا لوسر

 ردکرک كمربو جد شاب هلیادلد هلتمارکوب لسو هبلعهللا یلص
 هکمالک لواو یدلوا هیصق وب باس هدتهشح دنلتف كن | سد وا یضار نات

 هکهرولب ن هگیدی ارد هدنرزوا رادو یدشود هناءعد یدنلوا داسا

 قداص قشاع مزهر وحزول دىدار كيك و یداوا عفاو ندناک س

 قداص لاخ كنآ هدنحم ات ابلغ و ها رکس لوا نوحو زواوا 8

 مرحال یدلوا رداص مالک هلهجولوا ندا زو یدیا روذعمو یدبا

 یوعد بذاک ر رکاو یدلوا یوا نشورلاح تقیعح كا هلاعقلخ

 زا ندزاح تقیفحو ندیذاک قداصا رولوا قم *هنوعرذ هند انا بو دنا

 هللا جر ارانانو * بقعرد هللا نعل ارانانآ 6 یونعم یوئنم ال هلوا

 دشدازآ یدخزا تەك انان و # دشداب رب یدوخزاتفک اانا * بیا

 دهج # لولح هاروترون داحاز *# لوصالا لصا رددوب وهانا نا *

E 9 انعردوراهجر دنا نکر يص «دوشروناوت كنس یلملبا* دوشزک تب  

 یدح هکر حج دد در لش یک د.د یر ەکر ھ 4 انف ردناام نیب ممد د *

 یدهب وهو قلا لو هللاو باطلا لصف مالک مت % بازا ۰
 ىدا مالسالا جش هج هرسیلاعت هللا سدق فاکسا كلل ادبع ۶# باوصلا

 یدشم رو- رگ لر یرکنزواو رددیدرکاش كحالح یاکسا كلا دع

 نس اوہاو یسراقریپ و مابا ےہ و ی دبا شلوا هد با یلی ةع رج فب رشو

 هک ءدتا مابا ےب یدیاراتوط ولو ان دنس هلج یاب ےب یلبقع "هزج فی رشو
 ردا فراج یا هکمدتا هجالح هدنفورب هکیدتا ۱ هاش تازاا.ع

 اب J دلش هس هلا نوک تل ان دنا هدععلاید هکر ودلوا فرا یدشا
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 ییالحو رایداٌاطندساختو رایدزب مامتکنیدیارازاب لصترمروطرانا |!
  باوج یدردنوک هبهفیلخ ردتقمنوزایاح بسحر زورا.دردنوک هنادنز | |

 | هنلا تسایس یو آهک دکرک هسراددرب و یو هتل نزاءاضق هکیدلک |"

 | نوسرواخدزوالاوشوخ هسرولوالالهرک(نوسروایسزوباک !نیسریو | "
 | یدربوهنلا تسایس ءیلاویئآ یتدربزوسب نوسروا نب وب هرکصندنا |

 0 نیلا لوا هسزلوا لاله ا یدتاو یدد ییاوح لنهقیلخو

 | نوا كنس هک هسرد اکسرک او قا قند و ساب هدعب غانا رکنصا

 ١ ندت وععو ها لوق ملبا ارجا بودا شوک ونولا ین هلحدو تارق

 هنس یتوک هبنش یسادنرابولا هصک لوایآ ید تسایس*لاو هک تغارف |

 بوراقیج هنک و ا قاطاابابیدبا شاافنوکی دین هح ا یذندهروک ذم |
 هما باس>ی و یدیارتسوک نتروص عانتما .دنعاك تود لوا حالحو |

 فارطاهدد یدبناءآرکر ه یدروا یعقزوباک اد الج رادلواعجب هدناسات

 | هجاخارب شاو ههلجدییلوک بوقات نندو یدلیاعطق نیسسهعب را |
 1 ج الحرل دت | ییا کک | صد كج ال > و یدک د هد ززو ایر وک هددادغب بو دد

 | لنهصقوب و ىدنلوا اقلا هشهیودعر نده ءادعأ یکلو یدوا لتق
 وقع ا را یدئلوا رکذردق واماردزآ هدنافهدنلب وطتو ردزارد یر
 یعفاب مامااهاردیقاو نوحماتربح هلوصو باڪڪاو ردیفاک نوح ا تربع

 هک كدتساراصتقاهن رزوا لفن كلاکلخ نایهصقو زب یدتایلاعت هللا هجر
 ۱ ردلکد بسانم یقتكنبهذاما ردنا هقحو ردب رقاهقدص تباوزوب

 نعط هد هیفوص نایعطش هکلد ها وفا نالوا رکذامدعم ندحاشم

 كلو وشح نالوادنعح ناداس ندلاوح ا ںاعت او ردیسانمهنداعتعالرلتدن |

 تفغش ییبدلوا لوبح هللا لها لوش روصنمن نیسحو ردعالم هن دراقع

 هنس هلج كراندر | یعسهنلتف كنب دنکد عساضتقمكت اماعمو رعمکح نج رهو

 رالوا موسح ص یس هلج کی یاب ندنرع ترضحو یدلبارمخ یامد

 یبهلا )هکیدارقامد هل وب ها مکح > لال د لاح نالوا هد امهلفح ترضحو

 نمىلع حر نا كتيتوھال ىلع قیلنوسانقحو كنبنوهالینقیوسان تبثفا
 رکب وا ندلاو قام فراعل میل ءایدلا اذه لقناذک ( تق نیس

 دابقلاداص رح هباک یف هرس یلاعتهللا سد یزارا یدسالادجنیهللادبع

 هلل ول ندنر طاخ نوک رب هرس توس كروصنمنیس> کر ذلو
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 یدتلک ود هراهیعص و یدلب وس 6 دکر ه اما ردماماعفا اولاق لوا هکیدت |

 | هلجوب یدلواندیبسلوا هسیدلوا او کت هاکا یدعیا تبار رشو |
 : لتفینا یسادنراب هک شک لواویدارولیقزام تعکر كينوکر ه ےل ءس وعد

 ۱ ییاملارب یآ یدسا مالسالاحتسو یدبآشاتق زاغ A زویشل رلددتبا

 هناتف لروص:ههکبضاق لوا (نیلاعلا نعكهن وا ( یدتناویدروطبوراو

 هی الب وب یئآ لقعورلیا ضالخیب كاهناوید نکل مرای وس یزکگیدید لوا ||
 | قحیدنیا نیس

 | راد ندید ( اهد سفت هش یا ) نیس هلقح هکلب نیسلکد قد یدتبادنحب

 هدفوصت عوهددیحوت بابناععنب ورع دکیدلوا عقا و هلیساعد كنکمناعع

 هعلخو یدلبا هراکشا ولا نيارغوا یئآروصنمیدنا شع ا فینص زجر

 دن رزوا كا نس یهلا یدتا ںویایا ن رفثهروصنم یتدلوا س رل.دلیق كلرتیناو رلیدنتا راکناکا بوی مهف یدیازوس هج با یدرتسوکب ویلب وس |

 نوسلبارادرب بورفیچ نیزوکو بوسک نيغاماونیلاهک هلباطاسمیبهسوک رب
ل وا هلیببس یساعد كنرداتسا یدلوا عقاو هک هلجوب ۱

 ۱ لیصفتاماردوبهرک دن لقت ید

 هنسهدنح راتییاعت هللا هجر یاب ماما هک رد هلب وپهدباطخ لصف باک هصق

 ردتقم هکر ایدتا لقت هکیدتیا هدنرخاوا كجالح ٌهصف هدهامللاو عست
 هدنروصحو | یبطاق E | ا علا ی دماح یرب زو كن عل ۱

 یوتف هناح كنناق او وبا ی طاف سد یدلوا رداص مالک ندحالح

 الدرا دزار قفاوماک نامش نالوا سطاحهدساکو ید زا تچ : ویدرب و

 هحشدالام ىلع او اول واننا مکللحامو مار = یدو یجیرهط ) یدتیاهرلنا

 ءاقلطاو ةعي رالا ۹ صفنو هئسلا یبهذمو مالسالایداع عام او عرمشلا

 نیعچا ,یلع یاعت هللا ناوضر ةبا_دكلا نم ةرشعلا ةي و ندشاراا

  یداربد هل وب لص ( ید هللاف نی ارولایف هدوجوم و

 WE ( رانا )
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 0 تر هلا هنس مها راو یدر وتک لواهنارهنبهذم دج او یدیآقبقر
 ۱ تدهم یصع جیاشمو ایلوا هک هسوکر ه هکر دشعد لوا ویدباشعا

 [|"هدنرب قرف زوبکیا تنرعه زالوا بذهم هسیک لوا هلتعصن رب مه هیت |
 | هتبط هک هرسهللا سدقیواضیبلا جالطاروصن» نیسح م یدلیا تافو

 ۲ ردرهش رن ندنزرهش سراف هکیدلبا نداضم ردنیغلا وبا عك را |
 كننا هکدروتوا هدنناک د كحالح ۳ نوک رب ید لکد حالح لواهدلصا ۱

 مهر ویروک یکی راک زور كنسنبیدتیا یدردنوک هشباربیآ یدیا تسود

 ندسسوباکا سپ یداریآ ندنرلکدرکج راهشب لوا یدلبا تراشاهلیغامرپ ||
 تہ هلا یروئو دنجو ردثلوا هدقارعو هدطساو رلبدرد ج الح

 فالتخا هدنقح كنآ میاشمو رددرکاش كنیکم ناقع نورع ردشعا |
 | اطع سابعلاوبا ہیک چاق رب رکم ردراذلبا دز ینآ اشم رک ا ردراشغا |

 | سابعلاوباو یک یدایا رصف مساقلا وب اعیشو ففخ هللادبعوباعیشو ییشو
 || رابوسهنوا هکمرامب نی یدتناویدمزاب یوتفویدمرب واضر هنلتق كنا رس |

 كنیدادغب دنج ردندننابرتفم لج كنهص وب ردیا ہد اطالا لص ناتک |

 دو جون ۳0و ۳

 | ا كرانالوا ملام هضراوت ارز یکیدرب و یوتف هنتق لروصنمنیسح
 1 لرشح ا اطلادیسو ردضع ءازتفا زوسوب هک ردشلوا نه رو نشور ||

 تنرعه روصتم نیسحردلوا لس ر نوا ندننداهشلروصن»نیسحیتافو
 یک كيهدععلایدهد هن اللا مول هد هقاطلا بایمددادغبهدنزوةطزویحوا

 تر عهدینج هه اطلادیسویدیا ش۶ شون ید اه ف تب رش ی وک درد

 کر لیدیدو یدتبا تافو هد هفیلخ زورن هدتیسلا مو)هدسلدب ناسطزویکبا

 فک باتک یدنلوا نفدهدنبس موییدنیا تافوهدنتقورخآ كن هعچج مود
 مهرارسا یاعتهللا سدق زدراشعا لوبفینآنارخ تم هلجردیا هدب وا
 | یرلکدتبا نعط هشد لا یراکدتناوسه ییآ یضعب كا دم نامدقتمو
 ناطلس ندنارخاتعو زالوا لصاروع۰# تلماعم روح یدیا لک د ندبیس
 نیسح هکر دشمزوب هرس یلاعت هللا سدق ربلتاوبا دیعسونا میش تق رط

 هدب رفمو قرشم هدشامز كلا ردهدلاح ولع هرس سدق حالح روصنم

 هاشم مرا لوبق ینآ نب یدنیا مالسالا رب یدیا قوب هسیک یک كنآ
 یو مس منرخآ یددرو رواندز هاعو هعرشو یروا ندنعفاوم

 لوبق ردیا لوبق ینآ هک ی هسوک لواو نکی وق فوفو او نکیدیا هلبوا
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 هکیدزالوا كسک ار طاقو تآهدنسوبق یاری کان است سابعااویااماد هکیدت |
 هررابز توراو هدوش هکدر دنوک ب هدتفورب یدیا ررولک هننراز قاالخ

 ندناسارح یدرک هوا شااو هکیدک ندلکوک متوط ن رراوط دل رلالک

 هر هربعه زوئه یدتا ۳ مدرمک یر رسا یس میم هکر دلک اکر

 راراوط هدئسوف تاکنارسو نیسهلوا نیشدردص هک هوا رت لدم کک ۱

 لوا یدتنا مالسالاعیشهلواتجاح هسوک اکسهکع| ظفح یرلئآو رهتوط |
 هدنسسو,د كسابع ۳۲ دکیدلوا يڪ ىىدىد ليش یعل هک ۱

 ىدا ررواک کا طلسم وشم a اطا هکندزاساوا كسك | رراوط

 نب نارعن دجحا یدآ هک هرس یلاست هللاسدق رس سابعااوبا
 یقاش ندسعاولوااکا ردششک :نداند,دنشب زویحوا كترحه رد رس

 بوروگ یدنجویدنارواواهد دادغب ویدا یهیقفقارع یدیارلربدرفصا

 یدا هيل وسزو س ندعورفو لوصا هکتقوره یا شعا تک 1

 ۵ ددیارپ د یدناراردنا بل راتلوا رضا ه کلک هکندردا ر رعت هله جورب

 یدراو هنب رانک یسلح كج رس سابعلاوبا یتارح زب نعلادبع هرس سدق
 یدرواهرعثرب بودسیشبا باوح كعک وک یدلبا لاّوس ندع رع واک او

 نامز هجا نب ید تیا سابعلاوبا یدلک هشوه ةکنوج یداوا شوهس و
 لوغشم ی رلاعو یدعت مدلیا تبحو مدلوا هلبا دین کیر نر

 هل ریس ضوصع عهدا نییعک نوکر هکسرارد را رس هک هلن وشرک | یدلبا :

 رسنا هکر دشع د فیف> هللادبع وبا مش عهد تاک ندیاب وب نوا |

 یدیا رلشعا دافتعا لاهج هر هیفوص عیج لع باعا لوا ندرلک هزارمش

 كرانآ و یدلیا نایب نتاماقمو نیناررم هفاطوب و یدلک هزاربشرانآ مکنوج

 مداو 5 هما و یدلبا تدا MEE كرلناو یدل وسز وس هلو

 كنەقىاطوب هکر کمقدالوایمدآ زکر هز هللاو کی دا هدنسلحادع هکیدلوا 0

 هکر اب دا رللاعلوا هل دا كرانوب هکر کم درک و اب داو هلیس هط او یر تخص |
 سابعلاوبا 96 رلیدلوا هنن رزوا ے رکت و میت رانا اعاد سپ زدرایک هیفوص

 هدبعرو ردندنراهدقم كنخلاثم تاره ٭ هرس هللا سدق دجخن ترج |

 تالنح دجا یدیا لدی هدنواشمو یدیا هوعدلا قناصهمو یدیالماک :

TE 



 سابعلاودا سد ردراو ردسیک تسارف لها دنګ ارل نال مم a دد تشل ااشرترپ

 وى ىدا ىر لراصق

 ساب! وبا ۰ هرکصذدنا یدلوا مولعءیسا رب یدتس او ید ور

 بویک هنغادا نيج و ابهر کصا دنا ترد یدعدهنسا ک از کر ھے شیدلقزامنو

 نایرد وب هد نماترو هک راک دتالدرمناوج یستنازعیش یدلب ندصق كمك

 ناسم نیمشاسرت نیسهدیک هناکس و نیس هلک هناکب , نکیا لشلواقح كمنو

 حرفخا و یدروتوا هنر رکصن دک دا تافورحش یدلاق,دنآ و یدلوا

 هدبجر هرغردید رمکدنواهد سابعل | وبا مش دحور هللا سدق یناحز

 یرقو یدنیک ن دابند هدنسدب یللازو ترد كترعه هدننوک هبنشرامج
 ندرلنامهم هکنقوره یدیاراو یسدک ی ندد یکتجر كلا هکر رید رد هدناګز

 بخت یدکی فرار تاناي ا > لوا ید دع ك رلزا ٥ نوکرب قاقا

 یدلوژوق یرلن ۳و قدر. ڪک دنا رانا لوا كح لوا رلدد |

 قدس لوا رابدتا صعتتنوح یدلبالوبت هش رزوا كن رب ندنرااو

 دوس را دعمرب هکوج یمداخ كنعطم نوکر هک رود رایدلوب ناک ندخد |
 یدشود هکلوحندنکیاد نوتوت نال هراقر هروشت عر وادوس هکل در و ِ ۱

 بارطضاویدیارابازاوآ بونالوطهدنسهرادكکلوجیدروکینآكتحلوا | _
 نوحیدلا منم ںودیارجزاکا تولوا لقاغ ندانعم لوا مداخیدارولیق

 كلوح ووو | یزو اك لوا یدالوا هتم هلهحور e مداخ

 ہد ا ینالبب هراقلوا رایدکود یٹآ ےکنوچ یدلوا كالھو یدنآ هنگا ||
 یا یدلبا ادق هرلشد ورد ۵ ۰۳ لک كتح لوا یدتا ج رلب دا ولهد رح 1

 ندجا یدآ * رب رعلا هرس هللا سدد یاس ساب ءلا وا دل اردن تراز

 ردعتلو اهن هک هل یهدنکاننکوقاکی هر قبب راب کمری یرازو

 ٠ یدلآتسدبآ هلکرلنا یدلوای | !تردهدناویدلب 0 كن دنوامت

 | زاوآ هج ددع كرلنآ كنحلوا یدرهدیا هجوت هنهاقناخ تكنهش تعاجر
 .یدیاران وقوص هساکرب هکلوچ نوګا شا هشابزاوآرب رهیمداخیدیاراب

  قیالخو ردرهاظ یربق كنآ لعقلا هکر ریدزکی زود هاکترابزو نکی وقهر |

 أ . مس ید شهروتوا هدرمصمو یدیآ ندروباشس هداصا ردا رکز ندج أ

 2 e E e ہد رہ ےد ا یور هری سامع 3

EREGEE 1روح 75 0 مد  N RC iرو  SDE] ۸ 4 EDو  FN UNEجبر هر و  

 رز هم ختم سم سس سس سس سس سس سد سو سس سس سس سس سس سس اس سس سس سس سس سس



 9 قم و لی ۱ ا 3

€ E ا 
 لوا سو مروروئوا هدنرزوا كشود 2 ا عام“ یدبا رهاظ

 لالح ناي یقەرولوا هعاس هلک رساکد رسرولیقاد توتأب هن رزوا

 هقبط یرلنوبمالسالا جش هرس هللا سدق یدن وان سابعلا وبا ولو
 ردیدرک اش كن دلخرفعجر دلضلا ند ن دجایداردشعو و

 محیشیدیارالاسوعو ردشموقدآوعاک اسابعلا وب اش ورد رب كوچ ڪجو

 | یدتایدنواهت سابعلاونا هکیدتااکب یورهرفف سابع هکیدتامالسالا

 ۱ تنآلالخاو ذهلل دیلوا تح كن یلاعت هللا هک هیلب وسزوس ندلعوب 2

 ۳ زد وا كوس زوس ندفح یدستا م الا حس رواوا ی

 ندتنسو ,EES نعل یدزسوک ماسیق موس ردكم وس نداد

 خد هص وصخ و ردکلیوس زوس ندد كلا ی خدیرب ردسب نالواعوعسم |
 تب جج وا ردشرتسوک مایق هیاصصرات او تما عاجاو تنسو باک |[

 هیدوحو كي یاعدهللاو هیلب وسزوس هديا ول ےکر ھر دکلی وسزوس ندعح 0

 یرصد كناو هيمدشلا | هلکنا تولو | یم” كا ی اعا قح ی »د ثیلوا قت :

 کید تا مالسالا: “ رولو یمصح فلآ یامتهللا دیمروک هاکنآ تولوا

 ندفحیرلنآ یرللا لوصرت | 2 تنها هکر اتآ هکیدید یدنواهل

 ىدا مالسالاره هو ررسک لا لوص هللا خاص هسردنالوغشم

 : رایدیا ت تحار سد ویو صراط دون

 هر یدل واهن رلدد< | لو هنس ندنآو رلبدنا ت د ندصحم*لوا رخآ

 هن دلوا هدا زیلام هلتک رب كراشد ورد صع ۳ یدتاراددروصندنآ

 | هکهدادتا یدتا یدنواهن یدلوا مارح هیارقف یلامكنآ سپ یدیاثاق |

 نددعلق لاماکبات ی دکح ھم ەقاب شب لد یبانوا مدلواراتفرک هلی درد كراک وب |[

 تعاسر هکر د هدوژرآ لوا لاعهلج هکر دشعد هنن و رل درس وک هذ وکر

 اک: ینب تعاسر یلا-ءتقح هکء هدوزرآ لوانو هلوا هاکرلنآ یلاعت قح

 اک كر | وبا دیعس وا ج 'عہدنوو ے هنسا هن ن دکل ف 5 نان, وق

 | زوق هب ودنک ودنک یییشک هکرداوا ییصا كزوسوب ا 0

 وا دفرطیسفن ىلا لک ال للا )کن دارید سو هيلع یاعتهللا لص هتلا لوسر |[

 هدزآیدندنآو SE وب زوک رب یی نعل ) كلذ نملقا الو نیع

U eg ag sen 

  eشهساندنر ازوس كاقدیللع وبا ملارد اس اتسادک هدو مک مدر ۱

 0 یه
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 | شک د ٹاریم نوچ ن دنيانا اک او یدیاراو راش رش ثیدح قوچ هدنرطاخو
 | كرابم لتیکیا كلو هيلع یلاعت هللا یلص لوسر بور و نیس هلج ىدا
 | سیمه وناکا هلاک رب كب وم لوا یلاعتو هناضسقح یدلآ نوتاص ني وم
 ٤ ند هفوصتم هکیدشرا هب هچردرب ویدشود دنع یطساورکب وباو یدلبا

 | تیصو قلوا یلتک ندایندو رایذید هیرایس هرنآ یدلوایماما تفنصرب
 ۰ قلالخو ردهدو رح یرقو رلددب ود هذ رغآ یراب وم كرام لوا هکیدلنا

 | ردب رج رارولیق لصاح نب رادا مو زرلید نیراتجاحو رردبا تراز یآ
 1 دیح و هکر دشعد لواو رد ندابندهدنسکناقرق زویحوا كىر

 || لجا هبیطساو هک رذشعدلوا هنن و هیلک یریغكنالاعت قح هرطاخ هکر دلوا

 (یکیف هللادا رحاوظف>ا) یدتا هلا تصور زب هکر ادا قهاوا بی رق
 یشادنرقرق كسابعلاوبا هک هرسهللاسدق یرایسلا لعن دحاولادبع 9

 لوا یس ردْشلیا فو هرلیفوص هدو ر ارس رد در lu مهرد اغوا

 | یرب ەدی#ا صقر رایدلنا صقریدلدا توعد یرایفوص ا هک دیا

 ا2 رووا یدالوارهالطزکرهویدلوا کک هیتر
 هکیدیارید مدتشیا ندسابعلاوبا ماطهک ردشءدلواو یدتیکن دایند هد
 یتما(تس)مدروفوایب ویدالوار ام قموقوارعش رنا رف هدزامرکا

 یلاحون مرموا 6# هجرت ۴# رح هعلطیاتلقمیرتنآ # الات نامزلا ییع

 || 3کهرس-هللاس دق یدرورهسلا سابعلا وبا 9 هدازآ لاجرب مروک هک # هدایند
 || یدبا رواوا هد هکم هلباراب ربغویک ییاوریس ندتقو حیاشم رددجا یدآ

 1 ردرلشم وتو ا هقناط قوحرب ممدراوهب نم هدنن وک یجاریب ناب رگ ردشعد لوا

 یدنیک بوقلاق قر هیلغآ ی ناوربسیدوقوا هنسربلاوقیدیا هلی ین اوریس خش
 زا وام هک رک یدنیک توهلاق ندساخو هکیداوا هناک و یدشاموقلوا

 زا دمع هللا یدتنا یدیا رضاح هدنآ یک رس نسل اوبا میش هلوا رکتم
 ۱ جش متروتوا هدعاعس رک ره یان وا عام“ لوارک | هکمدتا

 یسادرف متفاوماکس ءدصوصح وب دن یدشا ی درورهس ساد ولاا
 هئمالس تیر ج هلتعاج یرعرب ندحاشمبوءهلاقیم کی ی :او نوک

 ۲ نب هکیدانامزرب یدتا یاوریس رل هیلبوس زوس ندعاعس هک رب .دا د را دراو

 ا تد لشاط ا دوش ا قب ی 3 مدرون هدنرزوا موق



o ۱مک ۱۹  

 یسهجرد یلدا رک ذ ینعو ( ءانقلا ءانفلاح اذهورک ذلا ماء یلا عوجرا
 1 ندرکد هدرک درک اذ باه رک ذور دهد ول و | ضب ریغكعح هر نالوارک اذ

 ردعلاق قرعتسم هدنروک دم ندکعا عوحر هر د مامو ردعلوا بنا ۱

 هللا سدق یزارشلا ییص ن دجا سابعلاوبا ۴# ردیلاحانفءانف هبت مون و ||
 فیفخ هللادبعوبا حش ردیداتسا كفيفخ هنلادبعوبا جش هرس یلاعت |
 | یدبا هتیرزوا رکس مات مدمروک يج هددجو یک كانك زرداد ||
 ۵مللا دعلهسو هع ورو هدنچ یداران وا هل السر ا توو یکیدنک هبار جک ٠

 | لاا دج اوبا جش هکر هکر دشعد هللادبعوبا بش هنب یدبا شعشربا |
 كفجتالغوا لوایدبا هلب هلءزب قجالغوار ندنباعا كناو مدروتوا ||

 شنآ ممظعندنتیدلوا یم-وم شق یداوا یی هنس هناخبولک ی سوخت وا |
 شفا تفو سوخت دعاس نواک هن رزوا قاا یح دجاو یدبا رتشفاد 3

 اوج و ریل ےک E E یجالشوا و ےک رایدتیا باا یدیا
 دنمآ كنبلا بولآ روق ےظع هرابیکیا ندشنآ لوا یک ندجایدمر و |
 1 یاو یراقو روط یدشا هغی الغواو یدکح هنکا ك یاد و ۱

 هاورروک نا دا تاق نسل هللروق لوارو یدنناهسهناخ |
 یدقارب ندنلایروق یکیالوایدلک هنس وق كنسهزاخ قحالغوالوانوح ||
 هزاع ردق هن زا: حاتیص نورک هدصسص هرکصتدنآ یدنا شلوا روک ||

 هدشنامز هک هرس یلاعت هلا سدد یدرواب سالا وا  یدلوا لوغشم |

 رکب وبا شو یدیارولواهدرواشد یدباشمروک یییشیدماواوا

 یسکیاو یدبا شمروک یییبشیخد لواو یدیاهدروباشبث یخدیناتسط
 ا یدنا قوا هلآ هرد ۹ نددیح ولو یدسالاح تبحاص یش هک ردرلشعد

 راپوس هایعابم هددیحوت یلبش هکر د یک ی کندید كرنا یدنیامالسالا میش
 ندجندجایدا + هرم سادق یعدرب سابعلا وبا و لک دهنانکتیدبا

 تیاکحندشعل مو ندب رهبا رهاطرکب واشر دبف وصلا یدربل|نوراه
 ید یراتفک دیک اهدنافاکس یرادد هک یک ر هیدتیا شءت هکر د نوفا

 هلی دنا رهاط رکب وا هکر دیا لقت ناد رهدا رهاظ رکب ولا دن وزا ا

 هيلا یو ند وع هس ردن ااو کس هکر دتسرد هر یشک لوش كلي وسزوس

 نب مساق یدا ردن د هسماخ هقبط ¥ هرسهللا سذ یرایسسابعا | وبا ۷

 كران او ردندو رح لهاردیلغوا یشادنرقرق كرایس نب دجا ردیدهلا ساق

 ( زی )

 سس



 یدتا زد درا و نمزوسرپ هلکنسن نوه >رر) اما ےل هر و كدتا کر ورا

 شو وردر یدتاردهصق هوب نیسو نسویشنآ ےک یک لوا کی وس |
 رس یدعت هله راددرتسوک اکا یبیدلبا باطثراو یدناراو یارمیدا

 یدتا الدر واک ایج رع لوا سد د هکیلوا عراف بویلبا ر ہہ کد یار

 ندزرع رظد بواد هل و یورک ا: زکیدیا فق وت هداراوب رس دططرب

 نیس هعاحیدن یو یف م لوا ىذا 6 ص ندنامزرب یدلوا باغ ۱

 د٦ نوک لواو قدراودب لد 4 1

 ماطدک درب و هرتا داود ل و كن هعاح لوا یدلوا حد دف ما قدلوا ۱

 يطع تعاجب هورکر  ورواکرسا داود هکک در وک هرکصددتعاسرپ ۳۹ : 1

 حوا نوکو برلیدتاو رایدکچ بوتوط ید ینو رارولک هلی راع کا |
 كسر یرب س ردهد رس یس هما یدلوا باغ یلغوایسیر هل ودوک | 1

 ییهصقلوا یشک و ندنماكنعاهلوالدلیوس دهن رخا ندنلوا یی هص ۱

 ندهدرم نکیاهدنز قد اله یج یدتا ا روت کت نارارب

 هسوک چھ یدتاورلر تام ندو تواوا هد رح ناسا ایم #۳

 كاك دیکن دلاع هس۶ ؟ لواهک دی اٿ تیضع هلو دص هل رب زب ندتنالو اخص ا ۱"

 4 EA N CFE اوا هیع ثارمندندالو لاوحا ر

 هلا نیسخا فسود رددح ندجا یداردند هسماح هقبط ۱

 یدا شهروک ییورویاطع نیاوییرب رجویزارخ یدیا شعا تو 8
 هد 2 هروباشبت یدا هنن رزوا تماعتساو یدا کوک طو ۲

۹ 

 یدلب وسرل دظعوم هلند اس ن نسحاو هلق رععناب ز هقنالخو یدلبا تماقا تدمر "

 هن رادرک اشویدرب و هسوب هکر ویدلک بود !لوبقینا دما دم هجاوخ ۱

 هدناو یدلک هدنف رند دمرت هدعد راب ۱ خدم ك وک لواییدنو ادخ ےن

 رک ذ لایدا )هکر دشعد لواوهرک صادق رڌ زوب حوا ك رجهیدنیک ندایند

 نع هرو ie ؟ قرغتسل ور کذلا بیل نر کنلا ةیاسهاو هنودام ین نا

CT n RE 

 ىت اما لو یدشا ولو رو ا نارا هب 7 ناشد کذرب و قدلوا

 دی

 0۹ ۳ ۳ مند ره :

ONYوار  

 : اکسندیلص منبدک هتل دملا ی دتا بوتوط هزاممآ نب رولو یدلغآ كج دیشی

 یرادر 1 كفارو رکی زا یدراو هو نودنک ندروباس هرکصدنآ

 ِ دکمرب رود بودیشدا نیدت ادای ا هلب ون نوک بد اکیدلکشوش شو

9۹ 



۴ 

 و
E 

#۷ 

 ا نسوا E ا یدتا ما و

 مب و نینوس,رونکن داتروا ی ہل تنوعرو یابند لاو>ا یتعب یاخو بآ
 سدو نزلا ځاصوا 2 نیس هب د قح تمانعو ی قح قیفوت نیس هیعد د

 | عا تب هلا اطع ناو ردلدنرلولوا كن ,راک زور هرس یلاعت هللا

 : ا د.ء ن لهس یداتوا> بحاصیداز س A , یدبا |

 دناو مدروکه دم ی شود مپ ت مع هلا ناصوبا هکیدناوزرآاکب
 1 e فو ن زاب اصو ر ۲ ۱لهسیا !یدتا مدابا تلط صد

 نوید هلب و توطنوکو ب ینوک لو نامهیدتنا مراتب م دتا نیس ر دیا تبه هللا

 36 هرس یلاستهللا سدق یزب زرا سابعلاوا ۶# یداوا باغ ندمزوک |
 ن هکبدد ینادابع نیسطاوبا 1 دشا سابلاوبا یدستیا مالسالا جش |
 یجدب دج هئ هثسل رک ره کتک نو خور ھالا ن وردر |

 ۳ هعشادلود لوا رب تیوب 4# ر نوک |
 هدعب كدیب یدروتک ماعطبوراو مدر وپدتادلود ید 1

 كدر و هح الم د یوا هراپ رپ لوا لدشرا هنن راثک ابرد لدلباهار مزع ||

 بوملیا هغاشا نیشاب هدقجوب رب شب وردرب هدنګا یک كدتکب ون هب یک |(
 ۶ واسم

 عراف بودبا هغاشا نیشاب هنب رولیف ییزام بوقلاق یتقو زامره رروتوا |[

 ا راو كننلص رکا نشادلوپ هلکنس ید زپ كدتبا بوراو هنا كلا رولوا |[

 .  هلب وان نی راب یدستیا نوکر ملیوس تقو یتیدلوا یدتبا هلیوسهسیا
 5۱ 2 رتیجهربهط یزس هک 1 هل وس هحالم مرهدیا .تافو هرکصا دن رام

 ۱ لمس هعیح A a ب9, دساارادد هنس ندمرل دعا وب

 ۱ | بهم مامزاول عیج من ا یا و ار رس درک ناتستخ ردر

 تر a , ورسمدنا نفدهدرب لوا نودا مات ی ص | ىب رسهلوب شلوا

 و ا هم کچا ناف
 هل وایسا دنرا یک یکیدید سب "رس هرب وا کا ردکر اک هسا بلط ندو

 هککد روک قدزاو هتناآ كنا نوچیدکچ دنا یعق مع شاب بولیق یتزامن

 تباغر هدنګا در وک ناتسنش اردر یدکحهرانک, ۳ یکالدیدهحالمشقک

 | ییابسا عیجو شلزاقربقرب رمضاح لدروک قدراو هیارا لواراو جاا ولوا

 1 ۱ هجوتم هر هل> نویلقاص ندو كدلبا نفد بوروک مات ما شانو



 هنو یدازعا لوک هت ند هسیکو رر هسیکو ید ا رواوا
 هدنرانارپو هفوک یدشا نیما ن دع یدنا شءروک نیکیدب ماعط كنآ

 لوا یدتیاروابتروق ناشندنر طخ تافغه.دن هکمدروصاکاو مدر 7 یالبغ

 كنسفن یدنک و لا ندنراک دتا یهو لوا لوغسههنغادروس كنآ فو ||

 وڳ زب رعلا هرسسیلاعت هللا سدق اطع ن سابعلا وا 9 هلوا لقاع هدناسح

 | رددادغب ردیمد الا ءاطع ن لهس ن د ن دجایدآ ردند هثلاث ةقبط

 كکوک یززوس كناو ردندنراه رظ كرابفوصو ردندنسالع ل
 ینآرقو یدبا فینصف بحاص هدنآآرق یانعمو یدیا حص ییزو |

 رددرکاش كناتسرام مهار ارد شمار سقت هلتراشا ناب ز لد هنب رخآندنلوا

 یدتا زارخی داراتوطولوا ین ات > دیعس وا یدنا نیو كلدتحو

 فوصت ی ( دن االا هلها نم تبآرامو دانا نر ل فوصتلا )

1 
7 
۰ 

 ۱ كنا یرمع نددح ی جد زاکد الام ee لوا رو را دمت قلخر

 كنرعههدهدععلایذ هام هلیبس جالح اطع ناو مدمرو دسک ندئلها

 كمللاب رهاق رلیدىد هدنرب نوا رایضعب و ردشعاوا لتف هدنزوعط زویحوا
 ح الح یدتا هسابعلا وا یدلیا لند ییالح هکر زو لوا هدنعانا قق الخ

 نیس زلوا صالخندناهک ر دراو كندا ردق لوا كنسیدت انیس ز د هن هدنفح

 یکی رع یدشا رب زورب و یتب را ها كراهد مه هلبا ماتیرانالو اهدکر رزوایی»

 یدلوالالهات رلیدوقوط هنشابو راد دکجر رب یی راشید كنا یدرویبنیسراپا

 قحتاقوالا ماود یلعیدا رددن لیصقا لر اتعاط هکر لد رو صبا طع نا

 بیګ میت ) هدنرسفت كش وب هکر دشعد هنن وردکلیا هظح الم ییییاعا

 هل روت یدنکو ررودلوا بولا یمکلتب ندنب عی (هبییبح و ند یتبوپ
 هکر دشع دهدنسفت تن (اوماقتسا مت هلااش راولاق نذلانا )ەتى ورروک رد" ۲ ۳

 قحاهنت یرالکوک هرکص نعد ( یلاعت هللاب بلقلادارفنا لع | م) |[

 هنن و رلب دتادلرت هیلکلا ر یییاوسامو رابدنوا میعتسه قم . رژوا ق لعل میلاعت

 كژوسوب رایدتا اکا سد ( تاثسه-لا مهفوقولا|تدالا)ک ردٌشعد لوا

 تنک كالذک تنکا اذافهمنالعوا رسبدالاهللا لما 5لا ) یدشارده یسانعم

 هل ماعم هثن رژوآبدا ناهن و هراکشا هل هللا ید ( اما O اید!

 خد یم نسرکا نسزولوا لیدا كسلبا هلماعم هلیوا نس ناد ردکیا |

 ۹۶ حس لکب نا تتکساذ وصل لکب تءاجتفطناذا( رعن)كسرولوا 1

A 5 ea NY 



 ۱ ده یاس

 ر لص فوصان جعل( لصالونع فوصتلا) هکر دشعد لواو ا رک كم 9

 یلص و بلط وصل یدتا مالسالاّحیش رولوا لضام a 8 رج رک ها

 ندب راقود هکنرمطعارون ردقوا ریک قرب و ردرمقرپ لوا هکز | لصام

 هکلواردنازب رکن دنا ردلاطهکلوا راردبا هناشن ینآ هسرابد یک زیا هغاغا

 مالسالا جش هن و ردناباتم اک ندنا ورک هسیانازیرک ردقنره ردیلهاكنآ
 : لواهلوا مزال اکس لواو نیس دحاق ندنآ نسهکر دلوا دا رح ندکنح یدتا

 ندقوذیزوسووبهک هسی لوا هیمرک هکیلا ید نیسهروا لاک |نسهک ردلکد

 زوس 9 كنونداگار ز ردشم هيد ندع ردنعاناس هلنایعو ردشلبوس

 قاقتا مدیا هدئنطاس سلاهدب زن یدتا هیرب رج دم وا شل وردرب رک

 مدلوا نوت ندنآو ندنرید ندم اقم یدلوا حد هنسا اکب ندطسب ملاع

 هردشرا اکا 6 ۲ لول رب اکب ملو ھت ورک لود a لوا

 ردرلالىم هاعاد و وردرراتفر )هود لب یا زا یدتاو یدلغآ دج وا

 | فق 46 رعش ل ردراشعد هفاطوب هکع هرب و ویقوا تبب جاقرپ اکس نکل
 لاسا امتفقودق ك * اوشاو ةرسح فبحالا ىكبت * ۳ راثآ هذهف رابدلاب

 3 اهر ف یوهلا یعاد شاحاف + اهتموا اةداصوا املها نع# ارګ

 ٭ هنب ربا قایالد هرغواراب راد هک هجرت ۶۶ قتللارعفیوهد نم تقراف
 # راناج ندا مارخ هدافص نصص وب نق# هنن رارکجرروا غاد كنا همر
 %3 كنآ هنب ر رهرانآ و تن تب رارمخ لک د ففاو هس ېک یدعشیک

 ۶# هدنار و ما و اهن مگر مد و وا بواوب ۷# هنن راردم هفصصانف طخ یدلزا

 لصالایدا دغب هرم سدقدعس نناغ ل هن رارظن ادفناجع هلق كراتک |

 تافویئآیدبا لاک هدهدهاحو خروردشع اتیصع هلا یر رح دعو ایےا

 یدشا یداشدا هل هلکنس لاعت قح رلددتنا رلیدروک هدیاوخ هرکصت دک دنا

 لوار  !قودیدتنا یدلر هلماعملو ارلیدتا ید وق هنجو یدلد | تجراکب

 ۱ هلا سدقیدف ریسل |: نالیلغ» مدرولاقهدر لوانامهیدییلدا رظد هراهلماعم |

 ۱ قد رطندنآ ویددا ش کا تیک یلدا دینح ںؤاوا ندع ات مرا۔ہک هک هرس ۱

 1 ندفحفراعهک ردشعد لوایدلوا نح بحاصو قراعءلها نوطوط

 ندنیلد رددحو بحاص هکلواو رلدا رظد د هعحندلیلد اعو ردہارظد هوح

 نالبغ كا # زب زعلا هرمس هللا سدق سوس ولا نالیغ و۴ ردیتغترم

 درام زن را تم تا شم یار یا نرو نوا
 ( رواوا )



 كيكو یدتآ صلوا نیس همانا صرف ید رد سا تور و یشوک :

 میهارا ل ةباصصل ار اس نعو هنع هللا ی ص رك وایدتا ردیبهذم ||
 1 لایک ی ندا 1 1 تا سیو یسلع 1 3

 1 سد a هد اذن ر هر سرد یخ وا 6

 | دواکبوب وروپ هدنرزواوص ندشن اج هنواكنهلجدمدرو هس رب مدرولآ
 یشکو ات م مردلاقن گرو زی زود یح كل الح و كلر ع مدت امدرواهرب ییزو ۰ ۸4

 یدلیا كا رح بوتوطنب و یدلک یسع نی ے ھار | هکمدروک و هیملب ردذعک ۱

 زا قوا یتناوب كسهتسدا كلبب ینب رب ندنرلیلو كن یلامت هللا هکناشرهیدتاو
 نهاربا ل مع "ی لکبوهو نطابلاو رهاظلاو رخ الاو لوالاوه )

 بوژوک یا هاشم یلس نجرلا دبعوبا ج ردشع تبه هللا د نج

 ییدنس نلیوف نوعکتس هدلزا لوش یدتیا هلبا اعد نوجما مب مدتا

 هل تدصورپ کی هکمدیداکا و اردکب ندتقو ٌهضراعم 5 كملنا راشخا

 | هدنزوفطسه ازویجوا كنرعه نیس هلو | نایشب ندنآ هک هلشیا شیاربیدتا |
 د هحور لا هللا سدو ی 7 دع وا ۶ یدلبا تافوهدنامعصا

 || رلیطعبو ردد نب نیسح یدتناریضع و ردنیسلان د ن دجا یدآ |
 1 اج هرکصا د دینح ین نا صال دج ردد رد ی ن هللا درع

 : لهسیدیا ندنرللاعلموقمیاثم رلیدتبا بص ییا ندلجا یتاولوا هش رب ||
 ۱ كرى دلتا تافو ندقلرسوص هدنکنح هطعا رو هدئاس ریبه مارا هاد ع

 ن یدتا شیوردر ريد د هدندرد نوآ راطم و هذثسیکیا نوا زویحوا

 ٤ زاد دنیکر لزا کن < مدلتروق ندا كن ەطمارق مدیا هل هلا مود لوا لس لوا

 مر و وص هر هتسحرب کات مرگ دا یو هم السا م داک هر هلق او ورک

 فیر رجد ولا مدرزک هدنګ ارا هتسخ یدراو هت یلاح كلرلنآ هکمروک اب و

 شمس ندیمرک زود وچ تا d1 شکسود هدنکار هتسج هکمدروک ۱

 زا یدتیا هلبا عفد ییالبو یلاعت قح هک رجا اع یا مدتا یہا

 | شد ورد لوا یدریو باوج ولد مرلبا یک کیدتسدا نی اکآ مدید |!
 اضر یدع" ردلکد فو امد یرعمس ردار یا یدعا مارا واد هلا امد هش 1

 || اضریدلک الب نوچ ردکرک لواندزایا لوزتالباعد نعد ردیتفو لسو

۷ 



 هل وُشاکی مدىازمو وا ماتردنایروب دداشم # مهاش هدک هناسهرا فیص

 كيس هد بوت یراق هروط رسا كعروک یر ندنرلتسودهللا هکر ارد

 مدروک یصاوخ مدراو هب هتشب لوا یدنا شعارا مدنان واقیج هني رزوا

 قوبزاق زکر ه هدنآ هکنج یرادقم ناقلقرپ هدنسهریاد شمروتوا عب رم
 مدتا یداشلوا قر ۶ و ارگ ید وجوورک ن کیا شا راقولکدوب دن ززوا

 یدزوک هسعک ری تفور هلبا تمدخ هارد یدتا دا وب هلا هتل "زمو

 شهروتوآلابلا حران یا 9 | رهبوکید ن راز د نعد شابا ەوبح ەد ناياب
 یراکب هنامزرکالاطد یایرول یدتانیسرروتوا هن هدنو قاب اابیدتا

  رارولک هار ۳۳ ۹۹  رزوا عرب را تای م هدلاح در هد رب ول هکیدنا ىل

 صفت رب هن رژوا ی دو داشت یدنا سەروو هدد“ دەدتقور یدبا

 یدکلس یتسداصم بوعلاق ندنر ید صاوخ یدوق ها حوا 0
 ميدروواو یت مع هاگننشا ول یدتاو یدلح !اواص هن سار اقاربط رەال لواو

ONESهسوک لوا  Eكا  
 یرلهس2ا لوا هکمدمروک ولتاذم یک مب و هیلباهلبوب هکم دمر وک ولترع

 یدرک نیلا N ز زول هدر كن زار صف لادا مج ندزورب

 هدنلایدشود دلج ندلاحو یدلک هش . زودن 2 مکن > یدنغاط نیس هاچ

 و یدشار <1 عددا قرص و یاش 6 ه2 نوا

 ندناو یدراو هاب كصاوخ مهار مدش ود هلع نددحو هکم نادا ی ربا

 هدلا مدتعاط نیس هلج یدرک هولا اره اثب زوب هکیدلبا شیتفت
 کس شااو یدتاصاوخ مدلیا قرم ے هلع د ییا ید ا شلاق ها نوا

 یکیلا کاهش نو كدبا شمحا تب رش ر ندنآ هک,داواعقاو نوصکا

 ید وا یل! تالصف تولودهدد رلددروشود ها هل نس تفاعا كدنوص

REEیدشود ها ند دحو یدلیالّرمت نوحدکلالوا نوساوا  

 جاق ن ردش وک ےھردزویکیا هگددروص هر لش صخر یدعشود هل هح عد

 مزالاکب هسخ و ما دوس نالا مزالاکسیدتا ز دکر کت اکز شوک ےھرد

 1 ااکس i ES و ها یوا

 ۱ زر هنر ا شو ھرد

 ےھرد د قالوا E ۳ ےھرد 0 | رداسدوخ شوک



E o ES ی اه ی Deh 9 ET کش 

 اتفاق تن نی
Eنب صول ی او ریست ندا هذآ عفاور  

 | ردشعب ۲ و ا مدد ندنت جی زاۋا هسا و ور د ثلا نق د لو اور دشم وب نوسحا

 ش۶ یدنکن داند هکنوک لوا هکر ارد یدیارابا لسغیدبارولوا خاک راب رم
 یدیاراو قوفص 9 یدلب لس هدنر رهو یدلواعقاو تباجاهرک

ê «۳۹كرمط یرذو یدلوا ماع نکیاهدنما ا وص هددعذد  Eكنر  

 مدر وکر بق یلتکوشو یلتیه لار هک ردشهتا مالسالا میش ردهدنتلا
 || هغاشانوتوط نس كساک هقبحهن زوا هاکان شعوب وا و

 || ردندرلندنا تبعها مالسلا هيلع رمضخ صاوطنا مهرا نعد لواورولا

 | مدا یدلک ندرفس صاوخ مهار نوکرب کب وبا خش
 مهار ایدّنآبوشد ربا اکب م السا | هيلعرمطخ نیل دروک 4 تعک هد ه داب

 لحقح مدتا نوڪ یدتاقو مدتنا وا ن رسا دل وب هلکنس کسر ٠

 یدتا مالسالاّمیش هیلبا قلعت اکس ملکوک دکهراقروق ردي ونک العو

 یدیا روش وس هلخریک هدنساننا ززوس لوش یدتااکب یناقرخ حش
 نیسراو ید تم کک بند هک و لا هب وت نیسدبا تبع هلرضخرکآ
 فلکتالنینلک ین هلک ملا ) هکر دشءدصاوخ ھارپا اب وت یتدندنا
 نیسصرک ,د ا لوش همکح تجز E تفت €K ا عيصنالو تیک اف

 هنا علاضو ردردعم قزر لوا هک ردثلنو تیر افك كنس هد هلزا

 كملاعت ىح دو !لوا ردرلشلا ۱ بالط ن لتس ی e اک لتآ هک , هنس لوش

 هک رانا ت تیاکح یولع ن بسا وبا ردکلبا دایفنا ا نذ هآ وئو صاوا

 هدئسای روا 4 راه هد.نکگ رڪ حد روک یهاوخ مهاربا مدراو هرو دد جی م#

 مل هراو هرب ییتروا ار لک یھ” اا | كيلع مالسل مدتنا نو 3د رسا ی ار

 ڭمرىك دیب ہے بوو ندد ر ۳ سس ا نوعد ی هتس و قبیدتا

 ال وبا یدتا مس ال هیت ردتسوحمقعلعب هر هق العنددارفاو

 بوتو ط یی ام: صاوخ سپ ردیا نسطاوبا ردهدنر تیسوحردهدنرب یاش
 | ندنترارح هکیدلوا بی رق یدناشلوا قرغ هقرع یدوفهش رزوا ییدب

 | دل ( رش ) یدوقوا بس ییاوبو یدلوآ بولبا رظداکیهزا علام
 تااف ءانشلا درو ناف * لدتسو كرخب دحااخ * افحكينا قیرطلا محو
 محار هرگا تعشعراکن 4 هجرت ۶ لظتناف فصلا درو ناو دن یهک

 ۱ رکو * سا
 یشنآ كرهمهسرواوا انش * مهار دندقوش هعاصتباکش * نب



 زن شرح

  jeتک ۳

 | ا ۲در درم لوا زاب ن رم یا یتعب
 اخ ہدتقو یز كحاس هکر دشع لإ هجر کلام نیسطاوبا مدل وا

 یدک ندیدنکو یدلوا عقاو یشغاک او یدشربا ینو یزامماشخامدب :
 یدتاو یدلبا تراشا کن ناب وصف اش ا و نزوک نوحو 4

 | دوادخ رومآم هجن نسهکرب وناما تعاسرباکب روط نعد ( هللالافعفق )

 هکنامرف لوا سه نامرف كناو مدنوادخ راومات هب وا سد نت كسا

 زاغ هللا ققو اما عهدك هضبة كنسدوخ نو زالوا توف نیسروط نس

 بولآ تسدیاو یدتسااوص سد هلوا توف ندش هکعرةروق ردشعا صا

 یدلیا میلس؛یتحور مدنا و یدموب یئژوک ںو تا ہد عا یدلیف ینژام ماشخا

 ردد ےن 3 هتک هرس ص دود و ن ظ وهم ب دعساو هجر لاعت هللا هجر :

 ردندراولواو ردندنسام دق كنا مرو واشف رل ددد ردند هثلاث هعطرلیصعو و

 یبخناممعوبا هحدیک نداد ,رکصندصفحوبا ردندناحا كصفحوباو |
 PETE داندهدن در داهدنجوازو يجو ا كره ر د دع اتبع مرا 1

 عمطالب دسلا لک بنا لکوتلا ) هک ردشعدلواو زد دغا یربقكصفح وا |
 بب زسنو هشو صرحو عبطییاعطنالواهدنبهک ردلوا لکوت عد ( هرشالو |
 تاقفاولایفهسفن مهتیلف ءدشر قی رط مصب نادارانم ) هکر دشعدهن و |

 ۱ || تد روما نالوا فلاح هکیدلاقهدنق وب هدرارما نالو | قف اوم نو سلبا ت4
 یقوصا قا ر 5 ردل “الا یدادغت 96 هرسم سادق لر ن ظوعحم دل دیبا

BUL :سالا یواسء تا بو نما ھما وی )کر دخ و لوار دیس ر  

 E دنک هک هسوک ری ا یواسم هب ورنم مس هسهن وب .ءعرصاا نم

 ]أزبرلدیع كنم دنکک هکر رهو هلیسد واسءكلسان رول وا التمهروک راکلوا ۱

 || ساتلارتک )هکر دشعد ەنى ورولوا لاس ندکعاتب : ور هل ایواسمی دوو

 || نوح ارل السد یرنک | ندننوب رخ كسان نعي (اردص نیماسلل مهسا ارخ

 96 هرس یلاعت هللا سدق صاولنا هاربا ۴# ردنابلوا شغو لغ هدنیلق

 هدنقن رظلک و تود: رج ردفح-ا وبا یتنکر دند هنا هک قن ر دوردند هبنات هقبط

 كندلخ رفعج وبا یا دیحو هدنجا مياشم هدتشنامزو ی دنا دی رف

 یساتاو رابدندردن دادغب رایضعب وردیدابتسا راب رمغو رب کک یاو رسو
 لوا ندزاناو یدبا ندشارفا ك رونو كوع نج یدبا ندوهش لها

 ( كربه )

 هب
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 رك

 ی < ۷ رد زا E ۵ رسرد امت هزرا ۳۳ ار 

 ىر ووا هددادع و ر دنده رماسهدلصا ر دلععا
 5 یدادخب هرج او

 هک ردرلشءدو ىدا: طا روس ند طوس یر سو یدیشعا تب یک هلا

 ۲ كن رونو ردنددنات هقطو ردن اردا لد سنج و یدنایدب مكان رسد

 ۱ هل یسکدا لشو صاوخ مهاریاو ردیداتسا كم رب رجو كاطع ناو

 كلربنج یدردنوک هدننحییش راد دانا هب وت هدنسلګ
 ۱ بویاقاص تمرح

 | «دنابحلیمرکب زوب یدیا شهروسرعقوجو (انریشربخ) هکر دشءددنجو
 : یدتا مالسالا جش یک ندابند هدنسنکبا ی زکب زویحوا كره یدلوا

 هجاسریخ ی هک ردشعد یدلخ رفع یدیاروقوط زوسردلک در وعطر لوا

 حافلا نوک اکا مدت قوب یدشا دنا ىم وةوطز كتەنص دکمدروص

 نوکر بع هبعامرخ هزاتزکر ههکمدررود بو دا دهع هل | یلاعتق>یدتارایدید
 هاکان مد یسهلاد رب نوچ مدلا امرخ زات رادق۰ رب یدلوا بلاط اکیمسفن

1 
 یاب زب رک یاربخ یا یدستا اکد نود شم طب ظذ اکی هس ر مدروک
 کا 2 ا شعاراو ییالغر یلدا رخ كنار e نوغحاقیآ نعل

 ناربح 5 ردرخ كمالع كنس و هللاو رایدعاورا شرا را و

 ۳ راس نب و مدتسا ےھذ یمهانکو مدلواراتفرک هلبس من هکمدلیب وعدلاق

 ندگحاوخ راک دن "هد یا یدتاو یدذّلنا هنسهناخ راک رام الع نا وعوط

 ا بولاق هکر مدلشلا قاهالحو مدلاق هدنایا ترد مد شال ای یا لوا

 مود ۱۳ ید رب ادنوادخ مدتاو مدر او وه و مدلا تسدیآ

 ندنب یمپاشم كمالغ لوا یدلوا حابص نوچ ےکا عورش هشیا لواو
 مدلوا صالخ ندتلراتف رک لواو مدتاعوجر هعهیلصا تروصو و

 هکیدناهانک لو ااکب برش هدا قاحاسن سد یدلاقور ندنقولوااکیدآوب و

 هارشاکا راو قدر نا کر اوبدویدلبا تبوتع هلکان
 یا ن هود دار اکر نالپسم ۳ هک راردلک داور هکیدن اردو ىدا شوق

 هلکتس یلاعت ق ح رایدتنا رلیدزوکه دناوخهرکصا دک د تا تافوینآو مر دنود

 ( ةهرذعلا کان د نع .تحرتسا نکلو اذنه نع ینا ( یدتایدلسلا هب

 ۳39 ته 1

 ۶ ۷# نر



 ك |یدرا شهوف یی | هش ر تشک رب ویدا سش٤ وط ل٤ ەد اںوراو هرب ےم 1

 بوع-ب وبا یدارعوا یلوب هبیادیم بوع؛ وبا یدردبا بلط نيغللالح |
 كنتد اراویدبا شع عورشهشیاوب زوئه لواو یدلکوشراقهب ی یشینادیم

 ( هنلا لرمح ) یدتآ توروس هنشاب ا ایل ایلش یدیآ ےک ی دنا لوا

 هرو الغوا هکر دشا هنود راب دتا رلدلوارضاحهدنا قیمایدتا تودعد ولا

 سدد یتالقسع طارخ نوقعب وبا 9 یدلاق لیق رب دید نیما هدنندب كن مدید هللا كربج بویق هنغاب كنآ ییا مکنوچ یدتبا یلبش یدشریا

 ی ی ۳ دنیا نب نیسرتسیا زا هنس درمل یا یدتا اکب یددارو ٍ ۱
 یسانعم لصاح كتابا لوا مدزاب یدیدزا اکب بولباالما تس جاقرپ ةهددب

 مس

 ۱ : تاز مس رازا و رس ردنا تاتا هدقارواود نسهکس هنس ره هکیدیا وا

 مهف كنآ رددوصقم هکلوا هلبببس زکنابا 'رمسمرجال زرب رود بویلباوخ

 اهتنا یب دوصقم لوا هلیبس وحوب هزب و زکیدااق بو ندنک ارداو
 برس هربکذتو ظعو وب هزب و یدلجآ یروبق یارداو مهف كع اطقناو

 رس هديا باس> بوزاب راقرو میل هروکر هت یرس ردیکغل داود فارس

 ۹ هرسهلا سدق یتروک ب وقعد وبا  زسهلوا بوک ن ددو ص قم لاججو
 تقوبحاص لاج هدشانرپ مرب رود بوروک ین آ نی یدتنا مالسالا میش
 هدسنلس كحامالواو یدبا راتوط جاغا رپ هدنلا لصتم یدیارس تامارکو

 یدتاردنرانوب رلیدتا اکایدیا ولغب زب كجهلرس نزول رب ییعب لاموررب

 بوقعب وا نوکر ب یدتااکب یکلامرموبا جش ر دروط ریس ردنفر دوب
 یدیارللدتعم یس هلج هکیدیا راشمرونوا تعاجر یدیاردیک بوک یتروک

 یدوقوا ییاوب هن زرواكرانا یدیا رلهسوک هن رزوا تنس یرررهاظ ینعی

 هنب رزوا رطاخ تعیجج یرانا نس ینعی ( یتشیهب ولقو اعیج مهبسح )

 ( نیسزوناص )
 ۲ ن

۲ 1 

 د ۸ Pr زی

 ۱ : یاس هی دت ارا درو ص هجالخو رداربا EF یدک دارا 1

 | هقیفشو ردفلوا لولم ندیس ید دوص هب ی صو» حفو ردکمروک ||
 || دنر قرع نوا یک یعب ردرا دید هدنگا ق رغ نکیدتسا رل دروص

 | ردةغونوا قیالخ عیج هدنرادبد لکوک یدتبا رلیدروص هب ییشو هروک |

 دن ود ی هل و مدراو هر یروذ نسلاوبا هک ردشعد لوا < ور را ٣

 فاس هم ال

 ذو مس ب6 93۵0! رو 2۳ ۳6
 ۱ تیم سا کنم ی لا ددسم لم



: E EAN a EN SE 

 كسرلبا لک ون یاوعد رکا ر داس اته شمو تنګ هلج ندهوک روعق مردراو

 یدلک هبضعاک اصاوخ ےھار سد ها مرگ یک ےکیدد نیک لب وش

 | سفنرو رازا فیطا رب بوقیج هکبقع یندیرب ز نیا یدةیج هرمشطو
 1 یکیراعق رح یدتاو یدشرا ندندرا بولا قادرپ ندهحرص رو ادر

 | ندنلا كنایزب ز نیاو یدیک یرلنا بورافیچ نه رعسب ییرلنوب راقیچ

 ]| نوجیدعا یروبیدتاویدرب و هنیلا یعادرب هجرسلوا بولا نیسهب رق
 | ییهبرقو عفرح لوا یزب ز نیا یدنود ورک بویلبامخ صاوخ ےھآرا
 || مهاراو یدند یکكسرلید هنرهوربک ندعو یدلیالابقتسااکابوروتک
 نا یدشلوک ود یاقصو یحاصند هقاف تدشو ندتضاد ر ترک كصاوخ

 | حزرخ بلاطوبا جش هکیدتا لوا هنو هللا كدعبا ینتلتف یدتا هبیزبز

 | خد باصصاو یدّزوسوب هدصالخا باب هدنیبامیزپ ز نا هل هکیدتبا
 | مدلیوسزوس نیهکتقوره رالوا هدمهرج من هک ل وا هکیدیاهن رزوا كلنآ
 ٤ ولكنا هکمدم دنا مواعم جھ نیو نولو ماشخا هل اربص هکیدرب د یز زنا

 نوجا مب یدتا یزب ز نا قدقلاق ندسلح ےکتوج ردنیدام ندزوس

 | كآو كد یماعط قعلوا ماشخاز سب مرواک مک نب هکزکلوا رظتم
 ٩ ت راهط و یدلک ید لوا هکیدنمک رادعمرب ندههک, قدوف یسهصخ

 ۱ شلقاص ءدناشمزراو فدرب كلا هلوا رانا تراهط هلدشا ر یدک
 رلد دارا مازا قاخو یدک ی رب كنەھک ےکنوج یدقبح هرشط سد

 لواو یدفلاق یرب ز ناک دیا شهرونوا لا یناصتفوو یهدوسآرطاخزب

 عج رایشک و ق ميج یدلشاب هغلرباو هغلاح فد بورافیج فد ینیدلقاص
 اتهنت هلکرس تلاطوبا هک رزکب یدتا هیاتسمه رایدلبا رظن اکا بولوا

 .دراشباوب مز لواوزرب رو د بون رکو ان دلا وب ز اشیا شيا یک ك نوب ق جلو ا
 | زوس هلبا ژهیاسمهو یدراش وا بودلرباو بولاح فد سپ ردزمنعش
 | مدلبا یلاش ییهناش یدلوا رهاظ رعس هکنابه یدتا بلاطوبا یدیارلیوس

 خد دعب نممدلیق هب وقهمکیدتبا یدلوا حابصنوچمدنک یخد هب هلترپ و
 ندا ¥ هرس هللا سدق یروک ذم توعءد وبا 9 مت ن رک ذصالخا

 یدتا رابذروص هبیرتسن لهسوردرابتخالتیدتاردنلک ونک راهدروص
 RS صقح وا او زدا ضر یدتیارلیدروص هب ناخ سش ردربدت كرتا



 € ۲ ام

 ۱ ىب د قلام توما فودالنم رعد نعت یاا ) یدتنا لوا # هللا الا هلال نا

 ۱ نیسرل.د یم می نادا م ندنداهش ضرع وب حا (هر “هلا نا الا هن و

 || باج هدنسانروا كن EE روک نیسینشاچت وم هکنوح> یا تاذلوا

 ییدند تزع درب یدتا مالسالا لدتشمالاو هنگ یربع ندنرع ۰

 | راکزور هه نرم نسطاوبا نیسنسنس ردلوا لوا هکر دیغلنآ نا |[

 | ضرعتدامشهن رب ندنراتسود كنایدلک یطاناقربیک مب هکیدراب وس ۱
 || راداک یدن وک هدتیهولا یشکر هکر دشعد فیفخ هللا دبعوب میش رلیا

 هکد دتا مالسالا میش راد دلی ضرع تداهش 5 | ندندرا تع "هدرب

 یشکرب یاس هع ا نعد یدا رضع قاط هللاذبع وبا حش

 رستم رحو زما دار لوا ےس ہیا یدتآ یدلیف ل صضرع تداهش کا ۰

 دیال هکیدنک نس رار وليف ضرعتداهش ه رب ندنرلتسود ا ارابداک هقاط 1

 | (نیطاصلانقل اوال تفوت) مر رود بویلشیاینالوادبالاک |نهلنبا ینالوا |

 | ضرعتدامشهنب رب ندخاشم تعاجرب هدنفوریدرب و ناجو یدیدشوب |"
 ۲ اش هتعاج لواررب و یدقلاع نذر ندر میش لوارلیدلیق |[

 || هرنیشابهنبسب رایدروتک تداهشیسهلجج كتعاجج لوا ات یدایق ضرع |!
 یدتا یدروک یشک رب هد هعقاو ین آ هرکص ندنتافو یدربو ناح بوبق

 مدراتروف یدتا یکدراتروفیکناعا یدتاردوبا تباغیدتسا ردن كلاح ِ
 مدشع ام اعیتالوا دال نوخکنا یدتسا كرا تداهش هداتفو لحایدتنا

 ۱ فخ هللا دع وا ج ( هحور یناعت هللا سد یزبز ن بودو وا )

 ( تس ) یدقوا تس وب لاوقو مدیا رمّحاح هدعاعرب هللا یز ز نیا رانا :

 کک د حره (هجر) رعلاییالمن لو هشاما # اهر یااتیم تدتساول 1

 | یزیز نا * یشاعم یدرروک كدهداعلاموب * نشاط یدکد ىلا كفطا |

 | نیس هتس بوتا هتتسوا هقراو یدوق هنیدرا نرالا بولوا تقو شوخ
 || یربغ ندښ هللاو هلی وس هکیدتا بوکید هکوک نیر زوک و یدردلاق ||
 ى ناور ناو ندنرارمط ی وب 0 یآ هاک ان ردقوذ هک تا ۱

 1 سد یوتک ندندتک تولوا دن ززوا لاحوت و راد دل انأو هک اب وک یدلوا

 "| رلیدتوط یتناق بویلغب یس هراپز, هند ویو رلبدوب یتیرلناق بوریدلاق ینآ
 یز زر نا هل صاو> مع ھا زنا هکر دا تناکح وج هللادیعوبا 9 دن و ۱

 ۳ هد مار ر جن یک یز نیا ۴ ١ روا



 هل ردع جحا یب كلك ماقا *لت لو لذعت لف تیقتلا ینح # ۲ و 1
 رب هاننک اکبقلوازسنس ٭ هجر ۶# مهتمرغلدعدهاش ماقم یی

 تاک دلیب یلاح * مدنا تح هل نو ګار يص فت ردد ×ز هانوک رک هاب

 ریش مهدشا هللاب سانلا فرعا ) هک ردشید بوقمب وبا هش و##تیهاوک |!
 عل ردنالوا هدانز ندننوی رح نلس هدا ز یییاعتقح ندساننعد ( بق

 ذخا نم ) هکر دشید هن ورولوا هدا ا زیشک یلاعتق>

 هر ادیلقت یدیحوت هک هسیکر ب عی( دیعب قد رطلا نعوهف ردیلقتلاردیحوتلا
 یلاعن هللا سدق تاب زا نوتعب وبا ۶۴ رشودقاریاندشلوب تفرعم هستوط

 بوراو هنسوبق كن بوقعب وبا هلتعاجرب ندنازا یدتا دینج 6# هرس ||
 نککلکلک اکب هکندیقوب کلش هلبا یلاصت یادخ رس یدتا كدابا قد |
 هلتح كلکلک کس نوح مدا ن رلبا لوغثم یزس هل یلغش ا

 | وا زراوا شلسک ندعحرب ہلا كلک اکس سد ردندنرادس كعلوا لوغشم 1

 قوپیدتبانیسهررودبویلرب زا نآرق هکیدروصندنرادب رح ضب بوق | "
 ال رزکب هجروت نایلوا یسوقوق هیلرب زانآرق هک دیرعربهللاب هاثوغاو یدتا

 | لا راکدرورپ هلبا هنو ردنا مت هلبا هنو رلبا ته هن دب رح لوا سو
 | ردرفءهحودا ینک وک هرس یلاعت هللا سدق بهون دج ا 9 رلب وسزار ٤

 یداتسا كتاب ز بوقس وباوردشخ اتبصص ےل | راطء عاخوبا ید اند هرصف |)
 رگ وی <د لوا یدر رووان رزوالکود هد ذد رنو دم یر ذم هڪ رد 9 ۱ 3

 زوکناتر هر واب رونی دنا یا 8 هدیا مای نوا تو بلط هک ه سکآ ر ۳ 1 3

 د هرس یاعت را سدق ییا چ بتوقع ولا 2 ردشعا تاف و درک 1

 یراناشن قلناسفا هدنا هکر دلاح ر حد ( ةيناسنالا ماعم اهيف لیحص
 هلا دینج ( هرسیلاعتهللا سدق عطقا بوقعب وبا ) هلوا وعو ل٥ ۰

 هک ردشعد فروخ هللا دبع وبا یدبا یو دا لواو ردٌشلبا هلسا رو دناکم ۱

 َ نداسد E ودا ك E ن یدسا بن نم ۳ ۱

 ی Pr ف اوا دا نیت ایش ۳۹1 تا

 دشا حش ااهبا مدا یدقا اکی ند رتا .ذنحوآ ی اب كلش
MTT aتست  

  0 ۱ی :

8 me ۲ 
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 كتفرعم یعل ( رشصا و لج د اهرب دو سوقنا نم درعلا هق رعلادح

 ندنرببدن هدنروما تا رعحو نامطع+ كس ونو ند وقت یاهو یروئس

 فس وب یدا 4 هر سد یاد هللا سدد یسو سلا وعد وا %3 ردهلوا درک

 زدندنرلعدو كصا خم داتا كند روح رها توهعد وبا ردنا ج نا

 ندهرهب هک هاو یدا رولواهد,رسهب و ردرا ویرلةیلصت قوحو ىدا ماع

 راشعد ردیننج كنابند اکاو ردعدقندهمعب و ردرهشرب دیعب حرف ترد
 زوس نددیح وت ع هلغلکد هک هکر ه هکر دنعد لواو ردخشا تااففدا

 دیلی وسزوسندفوصن لع هلاکت مکر ه یدتنامالسالامحیش ر دکر ش هیلب وس

 ردقرز ه هتساكلیوسز وسهدنفو ییددلوارداق هک وس ےکر هو زدکس شم

 لواو )رک كلل وس تو یکىدلک دوخ نعل هدنناک دنر ا او

 زوسأر زنيس دقر و5 ندعح كسارولواتک اسرکا هکر دکر ک كل وس و

 یالک كن هشاط و اص و صخ نیسهرا هنتفح هکر ولوا حابم تقو لواردتانح

 روتلباهر هقدنز هیجاک ندنح یعلهلواینا6 دنز نوح رداک د یک ییالکر لبربغ

 زوسنددیحوتو عج هدننقو هقرفت هکر دکر کر ولوالصاح ندن آ تحاداو
 یشناهب HEL كەد ارقن تق و لوانئس هیلوا هدایروا نسنوج اما نیس هيلي وش

 هک هی ؟ لو ۷ كا و زو ندم “وا E هکر دشعدزارخ > ردراو

 ورگو هلد ارح رد :دنسالع لحصا مرد د ن قعسا یدآ ر دند هعدار هعمط 1

 رال د رک + اش كن وس ںوععا وا ردشسعیا تک هلا یکم ناعک نا ِ

 ۲ 6 یدلیتافوید آ .دنزوتوازوبچوا كره بولوارواح هد هکم |
 توععت و ا یذلک نیش اکب اما شسکروت هلکن آ هکعدزوک یک ر نییدتیا

OREهدنولخ هدر رهو نیس هيام نوحا اول ییگو نیس هکح كلا  

 ے۵ا را نیس هیاوا رظان ها ودو لع نیسهلوا هلکنا نولوا هدنرنک نوساوا

 لحاس هرخ الاو رعاتدلا ) یدتنایرو> مت بوم وبا هکر دش عيا كاف نا

 ردیلحاس ِ كار جا او حد درام ۳ نعد ( ر ا ساّلاو ا ن و

 یوفنالاز ل 1 هنر 6 لحاس ولی ندر د وک زدهدر ا لوا سالو

1 
 لاله یدعب وى اج ا ا ها ۳ لس هوس

 یروحر مدتوععد وبا دیلب وسندنلعفیدنک ِ
 ۱ ۳۹ 8 یلاعتهللا سدد

 | قلخو لعو ۱ هکعادام نیس سرا هش اول a ردشعد یروجرهد

 3 نیس همود زوک ندربخو ع هل.مه ندلدو ناح قد نی هيعنا نر

E 
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 1 كنن الغوامدآ لرد شعد لوا ه و هديا صالخ یرانآ ندقلراتفرک

 ۲ ردکلبا ملاض ییدضب رف بولوا لوغشم ه هلفان رد هلا هنس کا ی اله |

 لو هک رایدتیا لاوس اک او ردعلوا لقاغ یلکوک بودیا تدابع هلر>راوحو
 هوان شود هنن راس ودوتسود هن راتسود كهللا هکر دلوایو یدتاردیک 1 ۱

 هیلبا هداز ییهنسل جو | هدیلو یاعتقح نوح ۾ ردٌعد درولاندجبا

 ۱ عضاوت ید لوا هلو هانز ىس هنر ےکنوچ رروترا یەنسدچ وا ید لوا

 ۱ رولیفهدا ز ىدا ید لوا هلق هدان ز نام نوحو رولیق هدانز ینکسمو

 رهاط ال زولیق هدا ز یتداهتجا هتدابع ید لوا هليقهدا زرع نوحو
 ندنزولوا كنحاشم ماش ردند هثلاث دقبط هک هرس یاعتهللا سدق یسدقم

 : ردشعاتبهک هژرا الح یایح ردشمروک ی یرصم نونلاوذ ردن دنراعدقو

 1 اک یرسه«نولاوذ هکر دشعدلوا یدنارد ماشلاربخاک | لش یدال

 ةراشالاو يح ةفرعلاهقیفح ف مالكلاو لهح قحا تاذ ىف لار هکیدتا 1

 لوا هک زدنکد اورو ردوو یزوس او یاد كنس ار ردلهح : 3

 یدنک یاعد قح و لب وس یزو لوشر ۳ هیلب وس زوس هدصوصخ 3 1

Ea :یادصد د ردلکدروئاس یت 2 تاب اوردشلت وس لورو ردشسهروب  

 1 ردیرم> كاب وسزوس ندتفرعم تققعحو ردق و هراح یر ندچاسلو 1

 | رد رزحاع قلالخ عیج نزاع 1 یرغ ندیدنک هل تعرعح تار 8 ِ

 ۱ ندتفرعم ا یدک رک كنتسهدش ندنلضف یدنکل واو ردرربضعو ۱

 هدکعا اعدو هب یلامتهلا سو هلع یاعن هللا لص نط صمد یدابادع 1

 (كسفن ىلع ت تب دن اک تا غ ع ءان یصحاالو كتحدم حلب P4 )a رروج

 a رول ردو لوس نامه ) اا نوط الو ( 4 ررود یامد یحو

 1 ار زردیفخ لرش نعد Ez تراشا ندرشمو لث یب ودرفیا دخردلوا

 دوج و ی اعلو هناصسلوار د هنا ق هداتروارلد ربعو ردلوا دوج وم بت ا

 هکر دشعد یسدقمرهاط (لطا هللا الخام یش لک الا )رد هناکب ودرفهدرومظو | 8

 | فراع رک | یا ران یمهلج یدیاارهروک نی رون كفراع قلخوب رک |
 : هک ردشءد لوا هنو یدنا زا راس هدنحا كن ] ید روک رو كروحو |



PALA AR YD AUو تو  

 لوا یدیلو ید تا ا .دینج ا یتفو یدلبا وه نسج
 دیئح سا یدلیاوح رلیدتا ید با وک یر م ییددروص لدن

 ما اوعلئاسملوا | هکندقروق ۳ دی یدت | م لس الارهشیدلوانامداش

 هرم ؟ دنا رلرف وص دکندلیا قوخ ندنآ هکلب هریک هنیلا ناطاساب هشود هيلا

 زهیلیا دارم قاخ لوبق بوتاص یرازوسلوا یتعیراءزوق رلذاکد ندنآو
 هبوصرونیلوبماعرب قا هدیف وص ك یدتادینج یدتا ماسالا حش

 | مزال یرالد لک 2 یرلاکوک كنەقىاطوب ارب زن كاب نو د ٹا نامه

 اقم بولا لاح ندیشکربنوج هکر دشعد عور یدتا ماسالا لکد
 ردشعد ییالقسع رطاوباعبش رارولوا شع كاله یب یشکل وا رز دسوق

 نعل دو وا نارق ندشس هيس یدیآ هسود وا یناسکرکب وبا دکناسک ره

 ردند هينا" هفط € هرس هللا سد یاحرطاییعوبا و یدا راردیشاا

 ید ہا ربظ یی هدننامز ر دندن راواوا كنخاشم ناسا رخ ردیلع نینیس>یدآ

a aE Baaمو-اع یدیا رول وا تقو ردرا و یرلفین  

 لصف دو هل ۱ یدهرت لع نب دح یدباراب وس جد ندر > و ندفراعم

 قللتا) هکر دنیدلواویدیا نسا بیرق هلکرات اورد شيا تبڪڪ اىب

 ین مهلا مهدنعو نودع! نونظلا یلعو نوضکرب قلا ندابمینریهاک
 هدنرلنا دیم تافع قاخ یی ( نوعطث هفساکلا نعو نولعت ذفعیعطا

 هدشلاع تقیقح هکرد هلب وش هدنرلنا و راردبا داع هن رلظو راردزکس

 ۱ هکر د هسعک لوا تګ در هک ر دشید هنن و رلرلبوس ند هفشاکمو رارذنارود

 ا درولا ییا انادج اودج ےہ دیا فشک لو و هل رتس یبهانک كن |یلاعت قد
 ردندنراولوا كنا ا قارع ردد دات دقط وچ 3 ےھرس لات هللا سذق

 هلدساح ثراحو ا حلاو او هلیطقس یرس 797 وا لدنح

Esهلتف رطقاح شفا: :دعرو ته رطو ك 1 ترو هلا  

 هک ردشءدلوا رد درک اش كنيفاح رمشب ردنا وبا قشک ل د حور ذی رق

 هکب دلکزاو | ندفتاه مدنازوا یغانا بویلبا مات زا ماشخا هدنقورپ

 هکر دشعد هنب و نیسرزوتوا یل وب هلراکب یەت ( كولا ساعت اذکه)
  شازرشو تمالم هن راراتفرک اید تنح هک ردلوابدا هدنحارقف هرقف

 ۱ لوایاس قح هلفامد رخ نوح ارل او هیلباتهفشو E 1 هينا

 ) زتفر ۴ ( 3



 ( ءاي ۰ نم ةق رسان م قرص نم ةلریاناو ا هه یاد ۱ او نكر |

 ند وا مرا دا عوجزندناو مرولیقزان تمکر کیا نی هکر ولواءاک نعد ||
 ندب" ا مرولاق دنس سمت ره كتدس ېک نیلبا ع وحر ندعلب رغوا لوش || "9

 د و مزود هشسعا 3 ل قاوا غرافندزامنلو ۳2 نعل عوجر ۱

 لاو ردر کوا N 4 ا یاس هللا سد یرهوطا نسحنا اا

 ی ی ی کا

  REMEی )بیاد رسا ۳21۳0
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 امد قو !قوحهلواش تار و ادا م دوحر لود ةقا ۳۹ ۳ د رغ اوح یا

 قرغ ندنعد ا درعاح ۳ هنالوا قرغ هاوا شهار ور 13 4دا

 م السالا حس ردراو ا هز یربع ندکتیل رز وصهداز درب .زاغو كو ندعلوا |

 هقاساکس e وش یدتا هل ااعدرپ اک: هکی دتا شر صعش ریدشا |

 ۳ کر نک اک رم یر دا رذگب رد هک ام ردشلوا ۰ هدعح

 تشخامومکلب بساینوعدا) هکن دنا هسلوا ید ن هتسلا ندئب وديا /

 نکلو و مدرک ااهدن معلم مس شکل لکد ینوعدیلیا (نودبعیلالاساالاو نه د

 هنسامد كرلیف وص یدتا مالسالاحش زرهتسلا یدروس و دز رک

 ردسلوا رلعحهژ وا عج هک راردا طظا هفاس SEN ز رذق و بهڏ۾

 ی ۱ وا A تدار هگیدت WE ن كنوح دی ادرواغ صعح وا

 dF كرك كسلا هر هکر د ےہ . رزواكنا قلخ عیج لب ویلبا قوه ینا ن

 ,O کحهکلواو رد.دلزایر کف لوح عل ردشلوا هن هکر د هدرکف لوا نالوا

 هکردلکدلوا یس اعم كزوس وب یدتا یهو ره ی لاو هدلطردلفاخ

 كولب زویکبا مدرو لزدنوک و یلەجک ۵ نکرک قءوفوا دروو زکرک اعد
 هه NE معددوقوالوا مرک“ .e € مروقو یآ کردا

 یروندییاسک کی وب 9۶ ردیخدرتم و رد e5 كاز نودنآ لاتتا

 ولوا یدرولوا هدروئد یدیا ندقارع ناتسهو 4 هرس-یلاعت هللا سدق | ۲

 روهشم یرلتنضاب ر ردندتنا داو ندناععا قاعد كدننح رد ها ۳۷

 هدقار e نب یدیس س کد یا کر کی وبا زدیادش> ردق ورعم یررعسو

 ندایندلوا نددنح ردراو یسهلسا مو هبناکم كکوک هر ادینج مدزلو

 6أ توزان اوج دنش هلچ یدباشمروص هش ی ند دم زرد
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 || ناص ۶۴ یدیا ردا نوجا مظعت یا نوجاد نم یتدابع هالاعت قح
 كدارورگیوباویدب اندنلب یلصار دن دنرادرک اشكفارو هرسس دق موتکم

 | ىدەرلارذوبا ۶ یدیا واب وسزو-ندنالصتءو یدا شار زا یی رازوس |

 | هکر دشعد هللادبعردنامارک بحاصندناسارخ اشم 46 هرس هللا سدق
 هنسارب هتعاجتلواهکر اب رهو لدر دنا تع هل ارذوبا هکک دا تعاجرب زب 6

 نالوا تجاح لوا لاطاق ىدا رروطهزانویدرالاقر ذوبایدالواةثرک |
 یدرلنوب هک هرسیاعت هللا س دق یدخس یعشاه ۳ یدنارواوا رهاظ دف

 هجئدیا تاغوقارو رکب وباات رددرکاش كقارو رکبوباو ردنددنفرعهدغس |

 شقیلکوکزوس قوج یدتا قارورکب وبا هکردشعد لواویدیا هلکنآ |(
 | تعقوجو قموب وقوج هکر دراشید لوا ندنا یدتبا مالسالاعیش رلیا |[

 زود قوج لوا هکر دشید قارورکب وباو رلبا یتف یلکوک كلبوشقوجو |
 ES هک دیاز تاک راس عد رداک د,دنصوصخ رشورمخ کرد :

 یر ندهفناطوب راباهد ره نعد رلبا هتامالکد كلا یتقیلق هبلوا هدنامو
 هدنناب رب كئسادر هکمدروک هود مدیا ردیک هلی قارو رکب وبا هکر دشعد

 هکمدزاد یرلنایدناردنوب هکهدروص شازاب مه فرح هدا ر واخ فرح |

 شور مروک ی بم هکهاک رهو مملیادابیصالخ امروک ییاخ فرح هکتفوره

  یرغندنا هدهلماعم هلکنا هکر داوا صالخا یدشا مالمالاحش عليا داب |
 ۱ هن و نیسهیلواروک ات هکر دنوھکنا تو صهر, قلخو نیسهیمروک فسع ۳ :

 ا ردت وب رراکناوتسوحتابلا تیدوبع ةبفصت هکر دشید یارورکب وپا
 ۲ | هدنکو اند ذک ذسعک لوا ردلکد فرام هکر دید قارو رکی وبا هش و |

 | دج هک ردشعد قارو رکب وبا یدتا مالسالا میس هيل وس تفرعمو ع

 قلعت وڌ یدیا هدعاقت ود هد ر رب هلا یدذمر طایخ فسوا فان ریص> مس 1

 هدرویلکوک یدیادناتودهاز مسمدجیدیا لوغشم هب هنس ری هسیک ,ندبا
 | یدتیا طابخ فسوب ردراومشبا مب هک کیلوا هج رتی دتا نیغالوا قلعتم
 | اکس ینا یلاعت هللا هکر دیمراو تبار یرمغ ندقح ینعا یرغ ندنا كنس

 : نیس هراو هبهناخوریک هککدقیج یمهتین لوا ندهناخ خدو هرو یروتک
 . مراو هب هناشور ک هکمرب رود ویمتیجهنین لوا ندهناخ هکر دلییزوتوا
 . بسم دمع یزوسیکبا لوا كطایخ فسوب ردیا قارو رکب وبا هو

 - یبصا اع ر ) هکر دشهد یارو رکبوبا هثیو ردکی ندنندابع قالیزوپ

 ( نینکر )



 هنس ترد هک رد رلشعد یر ماشم نا و ۱ شورد |
 لاک دهزو لامو لاج ید اوو دک هکیدا شلوا عجهدعاعلاونا ۱

 یداخ رفع> و ید س 1وارضاح هبوعدر هلا رلي وص یقاقنا مات توا “و

 | كا تقفاوم رلیدتبا یدّوص نیلا رلیدوق هرفس نوچ یدیا هدنآ حد |
 ۱ کاک راشادرق هدکنابییاوت تاک م وص رکا ید رفعح گاص ید 1

 یدنوص دماعط نیلا ا نامه هجآ یهوص هاا واکوس ندنعلب داش

 4 ڪالا ےساعل اویا و ردو رگ شع زویحوا كنرسم یتافو ۱

 | ردلیعسا ن دڅ ن احسا ىدآ ٭ هرس یلاعت هللا سدق یدتق رسا

 رظا هن ربع كنيااعت هللا هر اوهنارت ندُعرع هک ردرلشءد هدنعصو كناو

 | ىظح ینفکی ما نوجما یراتفخ «اراآ یسماعم را یاو یو
 بیعوهدنالماعم فا ویدا شنا تبع هلقارورکب ویا یدیا لکد نوجگا |

 قرف زویجوا كبره ید راو ا كکوک هدلاعا تافآو هدسفن

 لواویدلوا نفد هدزیدرک اجءریقمو یدلیا تاقو هداروخ اعموب هدنسکیا
 هدر مر لسو ةلع اعل هللا یلص هر RANA ترضح هک ردشعد

 هقنالخو یمکحو یک یدنا رولوا قارو رکب وا یدیلوازیاح كلک رعي

 هی کر ,هک راربد ندنرل:هج یناصااو لدعو عفش

 هنس وڈ كنارسیدنا ندنراولوا لرصع لوا هک یدنا شمروتوا

 یدتیک بوئود ورک ردزل ورشو ضو> هک هرو قولا رظن نواک
 ورو یا هنیر اکتمدخرب مساقلاوبا مچ یدرونوا هدناک درب بوراو | ۱

 هلا توعد یرهاطوا یرول یدتا هرکصادنآ درک یراب ورسسلوا

 اکسندقح هک هثسن لوا رهاطوبایا یدتنا مماقلاوبایدلک هاطوبانوچ |
 هک هللا هلی وش قبحګ هلا ییاعتقح نکل مدروتک ندانروا یدلوا ناخ

 هدنساترواقلخو یدبا شروتوا مساقلاوبا هم ن وکر هیلوا باح جاغارباکس

 لوغشم هلمجوو ینآ یدلک هنتراز ك ایر ندراواوایداردا تموکح

 نوح یدروط هزان بوغارب هنن رزوا ضوح نیس هداج" یدرو

 1 ادوخینوب ردارب یا یدتبا مساقلاوب|حبش یدلوا خرافندزامن |
 رک ۴# هل ویلقاص هدعح يل مهاعم یاکوک « دنعا لغت هکر دلوا درهراردبا و

 راد ر دما رڪ كن هناطوب ردنددنف ۳ هرس یاعتهللا سد یدعس ۱

 یشا عرک درهقارو رکب وبا رذشعد لواردیدرکاش كفارو رکب ولو
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 مالسالا عیشرلبا لوبقن دنتهجنیعرلبا لوق هکلو اماوایآلوبق ندنتهج
 ۱ ۱ ها ترد ندتهجنیعهرلنآلءف لواو راب دلا هل وا شیاشم صهبیدتیا

 | راس قع ردراو یناوخ !كناورولو ار دان لواوریدنا لوبقرلیدلوهلع مکنوج

 | تنحو مو یداش نوسلواولتانوساواوی هک هتساره رد هل وایخدهدنروما

 هک هر هس لوا امارایدمروک هنن یوغندناورلید روک ن دل نیس هلجالب و |

 زهر هدکعالوبق تمحو لامو هیلشب اراشرا یک رلناو هیلوایزادن دنیعوب
 عب رادارخا نعرشویشدو راترب یسهدركنآ یلاعت هلا هیلوا هنرزوا

 ىدمزلا قارولا رکب وا ۶# كاذ نعنیلسما عیجو ىلاعت هللا اتذامارقس

 ردینمتلا ےہ کار ی دج یدآ رددها ةف د هحور هللا 0۳

 ۱ یحاص دتسم یدنآ رولوا هدنطباما ردهدنا یریعو یدبا ندذمرت هدلصا

 ۲ یضخ دجاو رداتک روعشم (یدسب ششم ردیسییاطكت ذمرت یا سعوا

 قیلاصت قو> كناو یدیشعا تیک هلکناو ىدا شرو یج و

 یناولدو یرعشو ردشقوا یبنامسآ بنکو  یروب زویلیجاو یبرووردراو
 هکر دیا ردیک كابا كم هکر دسروص دعمطرک ارکر دشعد لواوردراو جد

 تلذم یاسنک اهکردیاردن تكتعنصرک را هبیدرک او ردکلیا كش هتحرودقم
 قارو رکب واو ردقلمورح هک ردباردن كلصاح هکر همدرک او ردقلروخو

 كنکرب عیج هکیدردباو یدیاردیا عنم ندراتحایسو ندرارفس یباخصا ماد
 e را هک سد ردکلناریص 9 كکدروتکن دارا جاتفم ||

 هک هتک ره یدتا م ال الا میش رولو وا رهاط یتامدعم كناکرب اکس هلوا

 رواوا ندرلنر و اضر هنکرت كبهذمو كن زاسه هلوا هدرفس هدنامز وب

 (نونسحممه نذلاو اوقنا نیذلا عمهللانآ ) رشودهرشطندقح تصعو
 یکیا ارحا یرب ردهفرف جوا یلغوا مدآ هکردشءد قازو رکبوبا ه و
 و | هاست ییاسنکاو شاعم كيعر رلاوا هاب ا ممانوحارقف رکجو اام ع

 ها ارفف نوچو رولوا هابتتعاطو تەي رش شزرو رهواهابت ال۶ نوچو
 كناعو رولوا هللط یداسفكنا را رولوا ءابت یرلبوخ كهالخ راهلوا ||
 یزاراامساتلاوبا 9 رواوا ہلا ر یداسف كنارةفورولوا هل عمط یداسف |

 یدبا شهروتوا هدروباشنرد دم ن دجا ن رقهجیدآ 4 هرسهللا سدق

 یدبشعا هلا یرابدور ییعییاو یراوخایبا ندعو هل ااطع نا یو

 || تقام یدسلیا ج رخ هيه اط وب نیس هلچج یدیا راو یلام قلقوج

 ( شیورد )



 | یدلاق هدد هجکلوا ید. رایدید یبنیسز دیا تفلاخم هدنامزرهرلیدنب
 ۱ ندهن یکیدتا ل کلک وک هکرابدتاهدنسوه وایدلوا عقاو مالتحااکا

 : قاقز رکب وبا میس هکر دشعد لواو رو شد رباالب ر اکس هکک دیمزلبب لدی ۰

 تبع هلبا هسوک لوش یدنبا مہدیا تبع 9 ند

 ٍ ندنستفوتکیدی د هب هسی وا ییا رولس یلاعت هللا ندنس هک هنسل ره هک هلا 0

 رهاظیبع كنیشک تبع لوق یدتبا مالسالا میش دیلسک نودیآ ترفن
 نیکلواو ن زه هکنخ ردع یارح یمدآارب زرولوا تسردهرکصن دقدلو |

 تفرافم ندنا هلوا رهاظ ینلزمار ویببع مکنوچ نیسهدبا تیک نیسهروک |(
 رکم رده رکن دک درو ک نييع تبوک رد_اکد ٿڪ لوا نیس هیلب ۴

 هداید كلبارتس یو ارز رد->در ول هوا تعد "دلوعم اب ند بیع

 هکنیعلوا هلوا هللرورض یرودص كع لوا رکم ردکلشحم و هثهادم

 موصعم جدا رد اسم تیع یک كنآ هیلوا تعدب و هیلوا دتا |

 ردا ییفاش ردمولطو لوهحو روک ار ز رولک مرجو بیع ندناردلکد 8
 مالالا ےس نیسهدیا ارادم هلکنآ نس هک هسک )وا رد و 7
 ولعا رذع ندنا هلوا رداصاطخو بیع ندنس نوج هک هسوگر ه ىدا
 قلتسود لوا نیسهلوا واعارکشاکا تقو یکیدتیا كلوناراکسا ونیسهلوا
 لک كجا هلکک بعص هکیدروص هذاعم یایک صخر ردلکد تبو
 ندنسو هلکروص یس تو كشدلوا هت یخ هک هلدا ت تبع دلکنا هک: دتا

 نەح كنمصصرک ر دن دنطنا مس كره هیلب در ذعندنس قحا وارداصمرجر

 ییعالرط رغو نسهزوک یکسعیدنکو نیس هع | اط یکهح كلسو نیسهر و : ۱ ۱

 ىکا نیس روهعمو رطصم هدّسااربح و ردق قلالخ و نیس ه دد ارذعن وا

 هدنفور نیس هیلمارذعو نیس هبوط مزال هکیدنکی هانکو مرجو هلو | عفت رم تموصخ
 یدل با لوبف میش یدردنوک نوتلاقوج هیهراب وا هللادبع وب اب روفاکر ما 1

 قووصیا یعلدرسیایدتا رود 1 ولد رد ار وا نع ید ۵ و رک

 | جش (روفاكلا ناف ىلا تعاموام هشبامو ضرالا نامو تاومملا فام هل )|
 یالکو كروف اکامایدیاواو |ندنکیدتبا كلا یالک روف اک یدسامالسالا ٤

 | ندرایهاپس هسک نالفرایدتیا هبناک یلعوبا جی دیا ندی هع تاکر ب ك خش
 معرتیا لویق هثسا هک لوا یدتا ربا لود دیک نالفو ها لوق هتف
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 هرس هللا سدق عرضا هللا دبع ویا 9 مدتیک بودا لیصح یب هدافو
 لب یو مدلبا ا ندقوصل هر یر > هللادبع وبا ز دا شل ص

 | ےھت فاو ےھفرط یهبلادنر ال)یذتاردن یفصكرانا مدتا(هیلعهللااو دهامام |

 كيامدنع قدص دهمین ) یدساردهدنق یرللگ ن دلا وح |كرانا م دتا( ءاوه |

 كوا لکدا وفلاو رمصبلاو معانا ) یدتا هلبا هدانزیجد مدتنا ( ردتقم
 یدا #گ زبرعلا هرمم یلاعت هللاسدق یلاسلا هللادبعوبا ۴# الوسم هنعناک

 لږ زوتوا رد درک اش كن رست لهس ینیاهد هرهبردب رسصبلا لاسندجا

 مالسالا بش یدیشعا ذخاندنا نقب رطو یدیشلوا هلکنالس شعلا

 ۲ ید ر ھ هدازآ اعا قح a E هللا دبع وا یدتا

 مدو زوسو ر دافیفخ هللادبع وبا مت " رای دا زا عاندنا هژبازوس وب

0 
وا یدتا ماللسالا حبس یدا رهد

 3 یدع هرژوا یاصاا فروخ هللا دبع 

 قتالخ هکر لد :دروص هب ی الات هللادبع وبا هوا | اعرادید ىدا عكا هکردنکع

 قالخا نسحو ناسل تفاطایدشا نسرولم هلا هنیهالالها هدنساتروا

 رذع ےک ره هلا رذع لوبقو ضازعاةلقو سفن یاو هجو تشاشد و

 نوساوا وانا نوساواوبا هلبارظن هسانعیچهلرب تقفش لاک و هدنراناب سرلا
 ن ىلع ن ر بلاط وا دو رد دیلک تنهمر ادد ردراشعد هن و

 باک لوا هکر دبحاص كي واقلاتوق ( یلاعت هللا هجر یکسلاینراطا دیطع
 تاک کج كيا هدمالسا ندا كم اقد تش رطردیەج كن را سا ته رط

 ۳ ر زا هکر عزرا وو ید هکمهک زربتردتفاخاوا شا
 بوراو هدادغبندنا رد_ثلوا لخاد هرهرصت هرکص ردیفرشا لرل هعش

 هدا رخ الا رواج هیعسلا ناسکس زوحوا كر رد سا تاو ا

 نب دجا هللادبع ییاندج نسلاوا قرام حش قبسنكلا هدفوصتو

a ۱۳3 رد هلاس ندا ییسانا كد دنک یاسا كنس اوا حشو  

 هرس یاعت هللا س دق ردە ىّرسلا E ع ی لهس ی اسان ا ید ك

 + هرس 9 ۳۹1 هللا سد ك ادم قوص هراب وأح قلا دبسعوب :

 هکردهسوک لواو 4 رددآ كعطومرپ ه دم و ررغد هر اب واح ردد عاشر اک

 نت هدتو و ر هیک ندنا ه هدآترفن راک 5 هکند هدف ره هکندشعا دهع

 ارا یدع تولبا ترفت ?e کوک راددروتک اوط یدناهده روش

 ( رلیدتا )



 | سوخنس هللاویدباریدو یدباروفنیلاهنن رزوا كباخ هماج لوا یدروغارپ
N:وسل یزاغ حابص سد مریم کو وا كس هو هللاو نکلنیس  

 مدراو هنک وا 1 راک: ىلع هکر دءد یرب ندهفناط و یدارولیف هلن کیا

 هک اسا یشاوب نسل او ایا مدتنایدیارلت راه ران وایت كن دنک لواو ۳

 عقاو تسکش هرات اسم هکمدیا هدناورغ صعب يدتا ردبقوب كسوک
 اناولانا مدتا یدابا ازت منا مدجاق هاکرلثآ دش رلیدحاق یداوا

 هکردتق ولوا نوعجرهیلااناو هللانا یدتااکب ید تآ ل واو نوعحار هلا |

 لواد ءان ھ مدا همون ود سد یداررباق للاخ هک دو هك هنراح ی :

 زر صفت هر داش ندنآ هم و عهموق هب هسک یربغ مد هدنک قم

 : از ھیشا داود راددلر ندنر یر راهدنا عج نودوآ | هکیدتک ها 1

 هدر رب ۵ وک یک دلش درا اا دالا هک ر دقت

 كاوب ورو وا شموق هن ږد كل انیشابروناج یحرب رب و شعروتوا عل رح
 | نیشابروناجوب یدتبا نیسر رووا ه"یدتیا یشادلود را هشوا ن راککس

 مش ربا نوک EL بولان وا هکمرظاتم یدودوا بو: هع زد

 صاخ كن رست هللا دبع نت لهچ هرس هلا سدق ینادابع هللادبعوب ا
 نیو یدشرا رزوڈاکپ ندیلیش ناه هصن کر دشع د لوا ردندن رادرک اش
 مدم هدیک بویقینآ یدیاراو ماب افیعضو رب رب مروکینآ هکمدتاوژرآ
 مدلب ۱ E ندناو مدراو هدادخب نودارت ا Ea ر ی =

 ا 1 كا هکمدروک تعاجرب ندرلشد ورد مدشرپا ا تک

Nل دلک هر لد دتنارلددیایر هالا ۳  N 

 یوعدو هأراعم داکنا راهش ز اماروشواوا رلیدتا یروشولوب مداک

 و یدبا ینوک عج لوا مدشواوباکا مکنوچ ےلیا مدعا نیسهیلبا
 دا مالسا ك ہاعو ی دتا ے ls م ااس م ۳ FF یاغوع وااو

 1 لوا نت مدتا ۳ 19 دا داع او هللا دانا شا

 لویق دیاش ميسربدرکآ مدت ا نی نیس دنق هک هانا ,كماقم ىدحاردەدنتلااب |

 بوروک عدا معینآ م کا مدت قارباهراب 7 داق انس د نیس هیعیا ۱ ۱

 یدتاییبش یدری و 0 یدرک یرجما شد وردرپ « هک ان مدیکندنآ |(
 هدن یدتا لا یدشا شیورد لوا هللالداباتنا شيا مالتسااكيلعو

 || ندنآنب یدنوک بواکشوخ زوسلوااکا هدلاح نوه لاحف یدتنا

 تو
 ن ي

۹ ِ r J “ 



۷ ۲ 
 | دع ەکیدیارد عش ےب و ردشلوا دص اکا هیلکلاب کوک ک ردهلب وش
 نه فرح تعصارم ۱ هکر دشءدلواو ردق و یساتمه هدلاع هک ردعنب ردر

 : رد دن ی ینا ) هب یلبسلا یفولیع یا اذانکلو هدم ی س یا بسا الوریدت :

 نکلو نوا اتش AE ندنااکو و مدعا فردصا قرح ر هلداركفو

 هو مربا لسا هاکزا وا قلناس ر 7 هدع او صف چ ك ےک

 هد ول ر قاصوا داوا لهاخ هتدوبص یاصوا هکر 5

 راکا ناف ينآ هیلکا یزو دنک هک هسک ره یا ردا هج لها جد هسک لوا

 ماد كسنا هلبرک ذ كن هکر دلوا كءوسیهللا هدنفیقح هکر دشعد هتي و
 : هدایزهکند هنساره یدتنا رلیدروص ندلاعفاو تاذو تافصاک او هلوا

 ناصعتو هدان راک | هک ثسا لواو رد دا دفاع ر دراو لاج ناصهنو

 هکر دلوا راشا یدتبا رایدروصوددردنراثبااکاو ردندناذ تاقفصلوا رک |[

 و ۵ث صاو هنیاوقكناو هالا عد ق ردععوطرارف یکیلق نیس

 ندلاو قطاءامب ترصح ردعلوا قلعم وعند كاکوکر کش یدسا راددرد

 لاوحا *یداس دکحودتفورب ردقورعو .دلکع د دسعر هکب رال اد

 ءایلوالا ودق هکهاک ره هکر دشعد ید راک ناب ن را یراهجوت ۱

 عفاو هج ول هن رتتناحور هرس لاعتهللاسدق تشذمرت ےکح د هحاوخ

 : یدیا ردیا روهط ندنزوب قاتعص ییاضح یرثا كهجوتلوا یدنالوا

 | ندنآ تفصو رابغرادورتارب ج یدیا هسالواناریس هدهجوتولک دنرهو
 1 ۱ ردرل دانم لاوحا كالا ءایلوا ۵ ردرلشعد اشو یددارلوا کھ انک

 ۱ ندنافس كن و رولوا هلاتصیص»د و رواوا تص ی و ناسا یصعد ۱

 لهاا ورد ع لهاان ورد هلماعملهااب و ردتفرعم لشا هکر رد الثمر ول وا یلاشا

 فد زشهدنیاغو ماعم یلاعهداب زوب هکر ول وا هلبا یتاذ فشک قاناشا ییورلشعد

 مهار رد درله دعتم تام ردشسطا وب | تشک هرس هالا سدقراکی

 ن تک
2 = 

 طدا مع ET ردیدآ كیهدلب و عدماش هک دصیصم ورا زا تم دا مه دا

 ناخهماح یسد راح یدیلوا ماشخانوج هک راربد یدلوا نک اس بولوا
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۳ 
 لواربا ۳ ی وس

٤ 

  #۳اک خر لوش هکیدتا لضل اند یدسشا د هکر دلوایر |

 هلو اتش زرا همد عجب ہھلع او هلوا بوح راهن بوح عیج هل د وچو

 لوق (ترما اک یعتساف)یکیدید بوخ تاغ ید تبا ماسال رب لوا ٤
 اک هری لوسراب یدتا هلو هلع هللالص یف طا حم دک ی دز ر زش

 هدر روتک اعا ۳ ار تهالای یل( مت دا عاب تنمآ لی دعا بل تبصو :

 || یزد رپ هک ه سه لوش مرولاق ¿ ناربح ردنالصفلا ند لوا , هدفت 1

 || رانآهدنآبوشیربا هنسهناخ كنيلاعت قح ما © اترلیا حطق یراهردویراغاطو 8
 || هکات نلیاعطق ن رب رو ن راداواوهو سةن نوت,دناهدهاشم ايدا ا

 1 هک رد لوا ج وم روک نب رانا كنب راک درورپهدنآ ۱

 هکر ید هن و ردنناشت قاراساوکنو رادداک !بلطلوا ردملاط هعمروترااید
 قحییع ( هه سل هعبناومماوا ین :دهاح م هدشا هللا سانلافرعا)

 هدا ةد طب دو هدلاثتسا دع> ماوا هکر دلو ۳ 12 ب هدانژ یییاعت ۱

 ردکر دیع؛ندعابتا هنتنس كلسو هيلع یلاعت هللا لص هللالوسر مکر هو ۱ ردکر صد رح هلا تما تنی ما ردک ر بی رق ۶ ا هلواولتوق هدا ز ۱

 نیعیدتسا رلددروص ند دهز هل صف ند# و ردک ر ضر»» ندعح باثح

 ردکلربد مرکمو ززع بوبلبا ضارعا ندناو ردتم#ب هباسیند هلناصت
 ردند هينا ۳۳ زی عااهرمسیلاعت هللا سدقیذهنلا ےک ا ییع ند ل 3

 4 جوملا ین شات وبا واز راک كنحاشم ناسارخ ردها دعوات کک ال

 ا هدنناب كنا .E روج نا ا ۱

 ید یربغندنوب و لوسرارابخا هفرعمی لوصالارداونو € بانک و
 ردشلطا ادت استر و ردراویراباتک ید هده رهاظمولعور دشمز اب رلباتک

 هلا مالسااو هالصاا هلع رخو رد شمام هدیآ ما تولاافو ی

 ره هکر ذیا تاور ردیدب نم كنآ هکقارو رک ر وبا ردند راندا تم 0

 یددارازدیا س دن د را هعفاو ندنرب یر ویدارولک دن كنا ارصحخ يک ۱

 رد هلب ا ک رد ثعاتافو هدنشب لا زویکیا كنرع و

 هد ےب رد هسع ؟ فا تام لوا هکر دسع د یحاص بولا فذکب 7 3

۳ 



  ۱۸ eو ۱ مک 1 0 ١

 | × ردنعیا ع ولط هلبسهناهب كن قح لاجو * رد دک ندائروا درناوح ۱
 ۱ ۵ هد 5 5 العو لح قح ترضح یدلوا ما زوس یدلسک هصد |

 ا رازو 5 ےک ارولوار ۱ هاطدخ . ز وک كموقر هیس هاه! ی ہلا ۳ و رول [ندهدش

 اتم ارور سهبار كاکوکو روضحر وب هلیسهدهاشم كن | |
 ییهاس هژ وا علاط تاتفآ ی رهو رات هارومط هد هدیاافتخا تقی هد 1

 یکلهدنبهدنیارب زردب وب هةن تدوع هکلءدن زکر ه هدن رک او راداروع0* ||

 | ندهنام واکدنرهو رتروا یقبقح لاججییسهناهب كل هد ردب وین دنتهج |!

 ےہ

DN TORS TONE TO 

 ردا لوزن تةیقح هلوا هدجورع مامت هلام نوچ رتراتقیفح هلو ك سکا ||
 اأ رد هلشاوت یراکدید مدآ دیک دارو ها هلک تفیفح هک رابرهو ْ

 | را تعا ردقح رظان یرب هناهب رظان یرب رد هلشیارآ هک همص یکلمدآنس |

 2 یدیاراو ییغوارب ولدا دج كرادن نب لع رد نمو روک |ا

 ۱ ٠ ردشید م السال هی یدبا میت بحاص لغو ا قراعویدبا زب رعو بی یلغوا ۱

 | کره ردنهد یطساو هکهدیاک لوش مدزوک هلیطخ كرادنب نب ىلع دج ||
 ۱ ندتنا ییاوب نیس هلچندنرادرکو راتفک تنفیفح لعوب ردراو هد هغاطود :

 دلبلاو ) یر و ( ءامءاعسلا نم لزنا ) یرب كتنآ یکبا لواو ردرا ثوب
 مدلس هلتسا وب نکیددا مک کنان هک رد تود مالسالا ج رد ( بيطلا

 یتنکردندهبناث هقبط د هرس یامت هللا سدق یبلالضملا ن دع ۲

 ان E یروذواندنهذم یتآ رلصفتم زدلصالا یاب ردهللادبعوبا

 | مالسالا ےن یدلبا نی رقت هراذ 1 بوتوط هرهس e ردراشمروس

 هڌر لواتوراو هدنفرس سد یداع وق قوصر ندنلب هرکی صادن | یدسا

 | یدشریا هروباشد کنوح یدلباتیررع هع> ندن ولید یاقآ

 | رک !هلارک ذلوربک لا یدتباو یدقیچ هبیسرکریدلیابلط ساحندن آ
 هدن او یدلک هدنف ریس او یدنا ندیسرکو ربک اهللا نه ناوضزو

 بوزااکایربحناععوبا هدنزوعطنواز ویحوا كنرعه یدساتلحرنداسد

 هل Ee هکر دلوا زد هنسد چ وا یا ردنیمالع كرواعش هکیدردنوک

 هللاو هنلیق مو رکندلع ضالخا هلد رب و لع قیقولو هم هنر ولع قیفوت

 هل زب ياتحاو مارک | كران و هلوارمسم قصت لود كا راتسوذ ییاعد

 ردب داقن كرل |ییعد لاحز اراس ی یضعلا ندج هکزدشعد نام دیک

 1 تک مر
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 شسلا ثیدح قوج ندران و یدیا شهروک ی امج جاش لب اب دور

 ۳ نیت هدنزوةط ىللازوي حو ا لرعگ یدنا هفت هدش دحو یدا

 ندا هکر اددا رغوا هیر وکر هر فیفح هلن دیع وبا حیشر ادن يلع تفور 1

 یرلیا نس یدتیا اکا فیفخ هللادبعوبا حش یدیارمگ یشکیکیا هلتیعم

 یدنح نس یدتا ءهبورو یرلبا هلا بیس یدتانیسخاوبا یروب :

 یرلتسا ول وا ك هقاط وب یدننا مالسالا عیشمدمروک, نونیسرروطبوروک ۰

 هک ردشعد رادن ىلع ردلوا متم هلن حک كرلناو ردکمروک ینرادید كرر :

 تنح یداینهکر درادوب اند ند ( لاح یولبالب یولبلا لع تسباراد )

 هکر دشعد هش و ردلاح كا شاع ست E ووا 2 . رژ وا

 ییاعتقح ید ( نی رادلا ح رطب قطادوجواهاو ان وهلاب قلا بلطي )
 یلاع یکباالا رداکد رسم قالو قحو راردبا بلط هما خلناساو هلا اوه |

 یلاعتقح هک هسوک ره لوا غاربا ندنفلاخحم هکردشعد هنو هلکعا حرط | |

 هکردشعد ه و هلیا لوق هفاشادرف یآ یدتس ردشادا لود هکلءدشن ال
 1 ها هدعلوا لوعْسم ه الخ هدنامز ون هکلوا عارا ندقلوا لوغشم هوا

 : هللا دبغ وبا هرکصندنوک چ وا مدنک هبقشهد هکر دشعد هش و ردشمالاو

 1 هدنقهدن وک چ واو یدتارد وک چ وام دتا SE یدتامدراوهرالج

 نع لصعلا تلذش ) یدتامدا رازا ثیدح هدننااصوح نا مدتنا دنا

 || مالسالارمیش شموقیلآ ن دااغتشا هب هضب رفنیس لف او تلیضف عب (ضرفلا
 ندنراذید كرلنو هکر دندضارف "هلجهدنناكموقوبیراذید كرب یدتیا |

 هنن رخآ یییدح یندعت لف تض م را مهلوب ند هنسرب زک ره یتیراةدلوب

 | هکردنو یهلا هکر دشعد مالسالا جش هنن و ردنراشا هاموپ هکراو |
 سو یدل و نس یدلیف بلط یرلنآ ےک ره لدتا ناسحا هک رلتسود

 یننرص ¥ تا $ یدوفواز تب وب دنکو یدلتیرلنآ دهه روک

 ٭ نورصبال مهو كيلا نورظنب مهارتو * كرب یر نم كيفبنم أ رع
 ۳ رد > یناقح ہد دره ٭ هجرت #۴

 لد * هدجراخ هنعنچ ناجیزو هسا بجاحرک | * قحروص هرلقشاع
  Rlزددکر اد نح ناوج هش یزوس كرادرغاوح * قحروک هد هنآ ردقح 1

 یدرماوج هکر دکرک درغناوج زد هلیدرد مه هثب یس هلماعم درد بابراو

 هک هسک رش هزوک یدرف لوا هکر دکر ک درف ۳9 نده الع عیجو هروک
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 | مرو نر کش ردراو رک ص ر EZ ندعح

 ردکر کب اکب كس عرب وردکر کب کس كسرر ویدتا نیسرروک تحل صمون

 1 2 نادار ط هل ر هللاد ,ع وبا هکر دبا تیاکح یر ندهشاطوب

 مدرو ۲ قیام شا هراب رب لدع هثسا e دیکو نوکه نر , مدلوا

 هکم دل ید کن ند مد بول ا ی آ هکم دلید شع ود هل وب

 1 4 رقرب ۱ اسد شد هرکص 1 دیا مدع بوقارپ نلید

 نولاص هثس) زرورول قبا و جآ n اکب تولودهدمب

 بحاص ردراو یشکرب هدنآردراو یوکرب بی رقهدنرزوارلوب هتشیا ززاملا
 سا لواردک رک ها تهد هز یک لوا زرب راو هب وک لوا ےکنوچ لا

 شد لوا دشربا هب وک لوا نوح هیلبا هقفن هنلایع رب هرب و اکا یراشد

 ۱ ف یدشا کر یدعبح هرشط نوح یدلنا هعقن كدرب و کا یراشد

 هراپر مزلوا ی ی ی نیسردیک

 نیسنسا قلوا شادلود هل د نیس ردا تنایخ هتسهراب قوبق شاب ۱

 یرصخطا هللادبعونا دل یدالوا یضار هعالوا بحاصم هلا ودنک سد

 لنیاصوممحف ردن دیرلیدق كت اشم ردد ہم ےد لها ٭ هرس یلاعد هللا سدق

 ت.>اصم هلع شز وتوا هکیدیارید م دتشيا ندیلصو هم هکی دریدوردیدرکاش

 تو جا دلب رآ ندرلنآ اکب یسهلج یدنادودعم ندلادا یسهلج هکمدلنا

 ۱ هلک رلداو ندکلیا تبحاصم هلئادحا راهش ز رلددتاو رلیدتا تبصو

 هرتس یلاعت هلا سدق مقرلانب رفعج ۶۴ ندقلق ترشامم
 | كموق وب هک

 | هکیمذرلا رفعج مدتشیا یدتیا یرصطا هللا دبعوبا ردندنخاشم ءالع |
 | ردا قیفص یم اوب هک هسوک رد هلا مرابا بلط هکر دلیب زوتوا یدنارید

 هقبط 96 هرم هللا سدقربصاا قوصلا نيسان رادن نب لعل مدالوپ
 | ییبصن نداش مرا دند ردندن راولوای رارخأتم رویاشین خیام ردند هساخ

 | تبهعهللاظوفحمو هللا یری ناعءوب اهدروداشیت يدا قم ندنراحو

 یعهدناح رحو هلاماح د ا و ۳1 لصد ده هد دنقرعمو ید یا

 || ناو هلا موروهلادینج هددادغب و هليا نیسح فسوب هد رو هلا یناچرج
  وباو هلباالطاناو هلبایسدقمرهاطءدماشو هلباریرحوهلبا نونعسو هلبااطع
 یمعوباو ها ساقر رکب ویو لا یربوعم کیو ہد رے و و ورگ
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 ِ بوک 16 دم "۹ ۱ :

 ۱ بس كاک الب و رولوا یطار هعلوا عاربا ندیلاعت قح هژوا از هرات

 كب رقت وب یاعت لا هسي" لوا قیعص هسملک شواو هم ز سد ردت 5 1

 ۱ یدارروتواهدر 9# هل نارا یدنکه دتشمدنوکر هکر اربدوروس کر كت ردو

 هدولآ مشخ هدنزومآ هیشاع یراکسدخ هولا كياو یدک راوسر هاک ان

 براد یدتا یدلکهش رار كنئاراو دعوا نوح یدناردرکسنولوا

 0 تواوا هحوتم اک نددسعوبا سد رتروق ندتعشموب وهلا دازآ یب نس

 || ندندوا منهج ىدبعو هللاا یدشا دعوا هلا اعد اکب ج یا یدشا

 یددشود ندنشهقراراوطکیدش یراوساوالاطا ی ءادازآندکلهدش و
 || مدلبا دازآهلاهجول ذصاخ یتسیدتابوقاب هن راکنمذخ یراوسلوا سو ||

 1 دازآرلنوب كدلبا دازا نسیب یدتا توغارب جت وا نیس هیشاه ید ماللع

 هګ دیک ندایند مالع لواو یدلناتراشا هناحاو هد ع وا بواد یدلنا

 | هکیدراو معا تسد ج اقرت انایایدتا تولک اک !ییغوا نوکرب یدلوا هلک تا

 || یدلوا عیاضعامرسو یدناشوابوشود نکررقیج هرشط یدیا مامرس

 ی رحمساا هللا دعوا 2 ردوو یس هباهرس یرع ندلاعت للا هدرا

 || ردندنرواوا نصاشم ناسارخ ردند هیناث هقبط 6# هرس هللا سدق

 لکو ت قد رط هلکناو رد شعیا تبع هلص هح واو ردندنرا درغاوج كرلناو

 نععضاوت ه الثءایلو الا فم الع) هک ر دشعد لواور دستت نيم رع ه داب هذ رزوا

 مضاوت رذحوا یهالعكرللو نعد ( هود نعفاصاو ةردق نعدهزو ةعفر |ا

 ]| یتوقردکع افاصا نکاراویرذقر دک مهر ندابند نکا هدتهفرر دکع |

 || بولوا ربقف راشغ هدنساح كنا هک ظعاو ره هکر ذشيد لوا هنیونکیاراو |
 هدا زهرادب مەك دشءدانن و ردلکد ظعاو لوار هیمعلاق بولو ا نع رار عفو 1

 1 ادتفا هدنف الخاو هدیلاعدا هرلناو ردکعا تک هاب ا رلطخاص ا لا

 زا كنارتفو كننارا و ردقلتف تراز یترویق كس راتسود یاعت هللاو ردکلا

 || هقرخ هرزوا یمهردرایفوص نوح هک رلیدز وصاک او ردقلوا  اقهدنتمدخ ۱
 دیک سامال رادرغاوحو كنلها توف یک هکردعلعفانم یدشا نیسریک 1

 یدتسا ۳ توتف رابدتااکا سد هیمرک ها تك رک وتو و

 1 ردکعاتعغشور دکمروک ینرمصعتیدنکو ردقت وطرو ذعم ناصع كم الخ

3 EEE 



 کت

Keke | 

 یدساو یدلوا دوم کر ندرلنا توام نزاع ید صع لوا

 رلیدتا مدعاتعفاوم مدهاعفط هلک رس ەكى دشو د بس هناکب هک ز ساهر ول

 || ندالاعت قح كد هنامزوبایدر_وناوجرباکبیرانبد لوا یدتبا داتسایاز زاب
 ۰ ردا تاصق نا 14 دابا دازآ ةیلبا دازآ ندعوا هد هاند یآ هکم دلید

 سک زویکیا كن ره یدبا قوص ا 2 ر لواو داسا یا

 د یدآ + هرسهللا سدق ا ولا 3 یدلبا تافوهدنز وقط

 e 0 ا ی

 ی سا ٠ هللا 0 ی ۳ یر ہم "نولاوذ

 ۱ هکر دشعد یر ا کات دی رسند فای عوبا ےھح اورا یلاعتللا سدقاطع 1

 ا نوک حوا هو و 3 دکک داک وشاز یدیا لوغشم هس لار یرسسلدب عودا 1

 | نیسمردب هک هح هنا ادنیعابااب رلیدتاںواک اک ای کک کیان همناط وک ید لا |

 هبهنس یکیدید كرلنا كع كنس یدنیا بوئوداکی ن زود سد قوب یدتا
 رز دن اتاکحر دک ر رداد نورا هتک دلیدیدنک و هضرا یطییعل

 | نوح هک

 9 !زروق 7 نیم هی رگ ار N وہ3 كن هناخ

 نوا هدقداوا د.عزور ؟نوح یدا رروغارب كعارب ندخاروسلوا ِ

 1 8 هلبوش شموق هد هش وکر مات یکعا زوتوا لوایدارارحآ نیس وق
 ۶ دوا رول و اهو ید ۳ یدار د هر هلی ء وک زر وتوالوایدیارارولوب

 ۳ اراوس هیاطرب نعي هب رک بسا رب هل دیبعوباهکراربدیدرالیقز ام هلتراهطرپ
 را یدت دم دیعوبا یدلوا توتود دره اط لوا هود یدتک دیار هدعقورپ

 ندنرب لالا كد هیصراو ههر معا رو تىراغ اکر یزغحاطوب ادنوادخ :

 هنلعوا یدشرپا هر هرس ها بواوا, مام یا ازرع نوجیداو | هدنزبوملاق

 قرغ هق رعو شهرق نالاوب یدنا لغو لا نرکا درفحاطوب یدتا

 منلابیحر نهدرط ملا ) هکر دید لواو یدتیا لسد نابوشود نامه

 رک رج سال رددع) اس هاد اص قلعوح ت ید ) هزلا یا
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 : برعتلاوذب رقلا كرت بحا دقف ءالبلاءءاس نخ ةب رقءالبلاو د رطاابیطردقف |ا

 ی د

3 



 ي ا
 ۱ رخ اوبایدروک نک ردیک دنا نول َ

 || نیس ےک یکیدید مدلییتس كرحاوبا یدتیا مالالا جش كدب هکیدر و اا
 || ىذىاكعدكدلب یفرشماق:یکیدید دل كېللادبعوبایدبا كعد مدلی |

 | منر ود رم ماغرب نیدک ردشعد هلیغاواوا یطساورکبوبایدتیامالسالا ع
 || هللا دبعولاد رم ےن لواو یروحالا ةیماوباد رم مات لوا مر روط بوروک د رع

 یدتیا لد د دم ماکو ید ص ماغاک ا نوت رلیدتیا هه طس اورد الج ا
 سالم لک ناکو ) ردشماع هنس نذنلا كقول ج یروحامةيماوبا

 ٩ یدیا هیلوا لع كه الخ هدن اهکیدباربند هنسل لوا نعل ( عنص هیف نیفول حال

 || یدررید ناطقلا هها دبعنب ییعاکا هکیدنارب ندنلام كنبشكر اللا ناو

 یروتوا ندنعب داوا روخ قلح هدا یدیا کب ییهسوگ یطساو ر ولا

 1 را دروص ندض هالا هللا بع وب | یزووا ند رع لدیحوت هدو

 | تبسانهدنسانروا تبع هلغ نع( هب ولا فا نا د رااناو دبصح و یلام)یدتیا

 | هنعسا رقف ناګربقف هکرلبدروصاکا هنن و مرکو ا هوت هکمسبای ردقو
 | هلق وزراو هبلا طم اتطاب و ارهاظ هدنسن هکنخ یدترا رولوا قس

 || وص یني هلی لءوکر هسوک زویجوا هلیب- دخ بارتوبایدتیا مالالا حش
 : یر یدلاق و یا هلکیا نامه یدتىا نیعرع هیدان هل را هر رق

 | یفوصلا ناقاا هل دبعوبا 9۶ یدیا یرمسپ دیعوبایرب والا هلادبعوبا

 باوج ةللادیعوبا مدل هکیدرغاح

 هکر دشعد دادح رقعح حس ردندنراک كدادغب هفوص د هرس سدق

 هکر دشا لق ند زار باصق نا یدیاتامارک بحاص ناقاطنهللادبعوبا

 ٤ هد راک ند 5 یدبا راو یک در هدنس وڈ راح دادعب كمانا مب ی دنا

 ۱ دادخد صع لوا هکیدلوا هلب وش مط ےن یدک صخر هاکان مدشمروتوا

 || اک ندیشک لوا مرطاخ مد مامرا هغوابدح زونه نب وردندسارف

 ١ مدوق هدنوکوا كنا یدناراو مرانیدرب مب و مدر و مالساکا بولاتیدلکح
 || مدنا هعدنک یدعا تاقتا وکد لوا اکب ویدلوا هناور بول ایراځ د لوا

 | هنیرنوش دج مدتک هګدرا كنا سو مدتاقاض یراتد رب نامه

 هنن ر ندرلنایراسد لوا ررروتواینک جوا ندارقف هکىدروکه دنا یدغرا

 || یدقیج هرمشط جد یشکن الا یراتتد لوا یدروط هزامیدنکو یدرب و

 || هليلارا بوروتکو یدلا نوتاصماعط ندرازاپمدنک هصبمع كلا هن نب و

 || رلیدلوا خراف ندکع نوج یدیا رروط هدزاس زونه صحت لواو ید |8 ۰



 U | هل ارذن ا ر رب دا بیر ازو

 صالخ ندالبو ر 1 یا م دتارلیدتا حاطاقوخ مهدیاردن هن مدرک ۱

 كدلبا هکر در دن هوب رایدتنا ے 3 نال 9 ۰ ا 2 کا | ر مسرولوا :

A Eیدشود دار د وش £ ا 0 دس نا ليف  

 هلتعاجر یو یدمص یک هاک ان یدلیف یراج هلی وغ هعایز اعا قحو ۱

 نکر رودوا E ٠ انلدع هنده داترو اوي هک, دک نوک هجن را 9
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 | یداکبو رلیدب ندشاو رلیدلزاغوب بولوط یا یدک هفیج یتوجوحلیفرپ
 1 حالا ا سا تک هکمرب روط تو دنا ۳۹ حدس ای رلي دانا ضرع

 0 | رذتصخر كعا 0 ضعلو رام اعم رار ط.صا هکر لدتا

 ی یوق لوا کیک ره :یدلقوقرب ر تا بوک ہر ۳3 كيا ی ,ا |

 ندوفوق لوا 2 هدش و یدلقوق 1 ۳ قوجو یدلک کب
 نيني هڃرا هکر ,دلیا !تراشا 4م هوطروخویدنوداکب نالت .نیساقرایدالوب را

 مدلواراوس ربدلوا راوساکی KE :یدردل او یراقول ف عانا مدعا ےھف

 یدلشا : رک ت 2 مدرووا از روتوا ادار ا :اتراشا س

 هَ و ىدا روت رو د شلروسو تعارزهدنا ۵ :درونک ی

 یدتک هلتعرس یخدندیکلوابوئد مدن اهغاشا نیاهغاشا هکیدلباتراشا

 ۳ هست راددتنا "۳ e و ۳

 رج ایدآر دن هات هقب < ۳۹ ۳ ناک توإا) شەروت ۳ ۱
 ۱ || ردکر محک قلوادج ارواج | یح ندج را. داری! و رداللإ یک

 رد .دنرلوا كماشمیاشمو ردشلوا هدعشمد و هد هژمر اما ردلصالا یدادغد

 اللا یح ییساناكنندنکو ردیدرک اشكن رمےمنونلاذو كشت نارتوبا
 رد, داتسا كنود رد ڈلوا هل هدرعسو هد هلا ی رم دع واو هلا

 ( تولب )

 هداوه ییالح هللادبع وا یتاشت رمااوبا هدنقورپ یدبا عرو لهاو لام
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 ولا هک رد هلب وب هدد رات ید ندتنارقا ك: ورو لدشح یدا ندورم 1

 ۱ یراک دلو د ند هکم حج احح نو دنا یخ هدشناسط زویکداكنرعه یسنالقلادجا 1

 كموقر نوکرب هکر دس«دلواو یدلبا تاقو ندمک نامززا ندد

 ۱ كاد م الف تب نس مود لوا سد مرازا مب مدتاهدنساننا تاک مدیا هدا

 | مرازامنبهدنجا رایفوصردلک د بدا ید مالسال حش راب دمتلیوس هغو ید ||
i٤ هلک می هنس چه هنزو دشک هدنساترواناراب ردن دنبادآ ران كعد ےنیلعت من  

 ےک ب د قوصر نوح هکر دڈعد یناوریش می هل ترو رض ر ھاظرکم دیک ا یر

 || دنسزلوا یلم كرلنو ییعب نیس هیعتا رظناکا هکردکر ک منی مب مرازامب

 هد نراقب رس ساع اد رب نعلاهرس سدو یراح ناچ ديس نالوا رغداعس

 تعیرط مب ےب كنس كنس ردن تع رش هک یدیا راررویب هدنبنقن ناراب
 یسا الق دج اوا نوح بد کس اب تعفیعج نس ےن ك ردە

 ع: هدکنأب | ادنوادح یدتسا یدنروک تومعالعو یداوا هتسخ ٠

 | ترورض سپ هلیاهدنساتروا لازمیکیا یغوم مب هسیاراو مردق هاف |
 | یدلیا تافو هوب راه-بادەرب رب هکراید وق هب هقحت ینا بولوا اوا

 | یدیا نرلتقح + زر علاهرس یلاعت هللا سدد یناهفصالا بی رفلاویا ل
 | ندیسلوا یدیا شعرا هعججنیع هدقشع ماقم یدمایساتامارکو تاناو
 ۱ یدباردبا هقیطا هلکدا و یدروس ینا فیفخ هللا دعوا میش رلددرد یلواحاک |
 هلذآ یدتاو یدلیا عج یتاراب یدل وا دم و ندتانح هدزارمش ؛دنهوزپو

 هل وس هل وت رای دنا نمسمر د ا لودر دراو متجاحرب ےب هدرکنا درس نوص«>

 هک ناراب نکیدنا نفد هدنرباقم رارفاک یب ملیاتافو هدر وب نوچ یدتنا
 : كنسرک |هکمر روطنودده یلاعتقح یدتا زدزوسهنوپ رلددتاو رلیدلوا

 تافوهدن وایم هلا هد وسر ط یغافو ےب هسداراو مر دق تم اینم هدکناب

 ا یدلوا رهاط را ںویھکا شعول مردق هدنلاب هکمدلی مود هدا

 هکر دشعدیربندهشاطوب و یدتاتافوهدناویدتیک هسوسرط بوعلاقو |

 یداراو تلاح بیو یدا رقآ كرباو ناق یدیا شارات هجراو هن زرد |

 زونهاما نیسزروک هکرد هلب وش یدشا یدروصوید زدنكلاح یشکرب |
 كءوقوب < خرس هللاسدق یسنالقلا ها دبع وب ا سصلا شه هکمدعد ۱ ۳
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 ۱ ۳9۳ دعا EE ر ود e ى ا هيلا رفعتسا, ۱

 مالسالاحش مدنا وا ندنرورس كنلاحوب یدل رب و !ع یلاعت هلد یی ص

 فرو ردکعا نیکی شا كرلن وب نیمه تا خر رک هنکن دت اك ةعناط وب یدتنا

 a ندتعیع> هک هلوادو دعمندراک لوایدراکنا هم راک رلتو هکر دلکد 1

 ندنراولوا كل هفناطوبیدلوا ماذجهدنرجترخآ لیلا مالغ زالوا عفاو زا |[

 هلکنا یلاعا گرانت هاک ه اک یدنا یعزاتم كن هش اطول لوا هک یدغیا والا ن کل ۱

 لوار رای دید هلي اللا مالعیزوسوب ید دەرت واغشاکایلاعت هللا یدنا رولوا مام

 رظارلدلبا لوک یدردنوک هاشم هسداراو یسهرهو یدلباه وتندلاح 0

 هکک ر لنا یدروتک هب هب وت یدود رم د مم لوا رخآ كار اکنا هی هفت اطوب هک ها |

 افساابیعش نیلبع ۴# ردکرک هسلوا هنر دراویراتورارقا هب هقناطود
 هکر اربد یدشغیا تبع هلصه>وباویدباندرولاشدن ربح هک هرسسدق

 تالرهرهویدیا شل مارحا ندروپاشین ۱ شابا ج شب ىلا لوا
 او ده شل)یدتا ردنزاعوب راد تاک او یدنا شلت اف را ر دلا

 هدنب رد هبیلاعتهللا كناوردندمفانم لمح دلکنا من یزاهوب عل( ےل عفانم

سودنک نوک جوانواو ی هةل لی
صكندلوا تتاغندن

 ۲ رج وبایس د

 یب رف كنبلامتقحیدتیا مالسالا حش ردشمک هدننابیاوحا كنيدادغب

 سدقیدادغبلاقفوم نب ىلع  ردنانج كمانارکفو ردتمح كما رک

 یدنهروک ییرصع نوتلاوذ ردندنسام دق كنحاشم قارع هک هرس هللا

 یدتیا نکیاهدج تقورپ زردا تبسن حح ترد شفیاکاردبا مالسالاعیش

 دجکلوا | هل اح ہن میرم یافصهنو لدروضح هنمرولک مر_زاوهلعسأ
 نس یلغوا قوومیا هکیدتنا 6أ اویدروک هدن س هعق او یالاعتقح

 هم هناخ مدیساید نس رکا نیسمردا توعد دک ها 3 هسک تاکی داند

 كموجاکس ن رکا ادنواادخ هکر دشع د لواو مد نروتکو مدعيا توعد

 5ڊ ےس رار ط هلیدیما تنجرک او یوق هج#> یب مسرابط ندنفوج

 کر اکب ممراپ هطهنفوش كفلتسود كتسرکا هعوقاکاو همریو ماعم هدا

 E یسالقل!ذچ اويا 2 هلاك سرلبد هله رکص د ذا س وک یک رادید

 هدلصا هکر دز دا اان طم یا اع هک هرس
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 بک یوم ا یدشا مالالا و ندنرلالب لوح زد البرپ

 ۱ ر اما دیلک المر اکا ندتغارذ اب ردکن لغش ندتعار 6 هبلوآ

 | قوب وتر تغارفاکا رد را لکوکو ر دعرو بحاصو ر دیقتم هک هسو
 || كراکوب تلذیوردو ردسیمهلاخ تبص تنیلعت قح خراف لد ردکلم ||

 و ردوو مر ۶ قدر E وک هکر دٌسعد مي 2 رج نا ردیناک د ۱

 || + هرسیاتهللا سد حالطایناهفصالا رج ن ىلع 3 رداک درسی |
 ۳ ار نیس> ید لکد جالح 1 0 E ا

 ٤ السا لود و وا E ا سوا ر
 || كنا هدتفو رب مدرازا ندنااکح لوا نو یدرلب وس ناوارف ندنلع كع |

 | نب دجهدنفو مجیدشی ربا همرصب بوتودوریک 2 ؟نوچمدنیک هج ندا

 : لکد ناب لباق درام تل هیصح هل عحو ر مدتشدا ن ربح یاقو كوس و

 مدروتوا هد هرسصا ردکر ک هم مب ناهفصا قحلوا هل ول مدتا دعدنک

 || كناو یدارردیا رلتاکح ندنآ ام ادراتاوهدننابیردرکاش كن تست لهس

 | هب هسیک رب هسلک شوخ زوس رپ اکیهکلاشره یذیاراررپ وری ندنرزوس

 مکه نرهمدیاردباتراهطمدنزانکو صنوکرب مدیا یمانب ارب ز مدرربدزاب
 هداز یدلوا الهو یدک هبوص هلج بوشود ندعاسا مدیشمردزاب
 مدشّمیا عج هکید اراک زور ەجتوب هکمدلواروصحب

 3 ۲ یزتست لهسههک وا

 نوک ےک هر وص كرفد 3 رابم یا یدتا کر مدروک هدمهعقاو

 عح تاکتسحم نالوا هرازوس لوا یدشا داتسا یا مدنجما مدتنا یک دنجا

 0 ین نیسم هرکنا بلط OE E یھح كرلتس ودو عح كهالاو

 ند دفص باک لس و 7 اع هللا یلص ینطصم دج مدروک هکک دیا هدزوس ول

 بود رکسندهرورسمدروک ین آ مينوچرايدروب فی سنت هلن ارا تعاجر

 لمس زد ده دصو + نوک ی دنیا بو دبآرظن نادنخ هو زوی من مدراو هنکو ا

 زدنعیعح نع نامه ڪک كن رازوسو قب كەش : اطوب هکنسز ید هبیسآ

 ةیلع یلاعتهللا یلص لوسر ەل کر زکب هلن وش زدم اکا نیبهتبهرانوب ینعد

 یدتا یس لهس سیا شک « نوا كد د یزوسو؛ بیو | ۱ 0 ۱



 احسب (یققلاو لا ممةفرملا ) مدان تقر مليا قفوهلتاق هنکرگو "
 اکس یدلرب واکس عل ( تبطعا دق تبطعادق ) هکندلک زاوآ ندم 7

 لوویدلوا لاق هنلاکو هنلصف كلا هرمب سدق دینج هکرلبدیدو یدارب و

 كيش لس ) هکیدیا شمزابیدیا شمردنوک هلهس نب یلع جش هک هدهلاتسر
 4 هڪ د هالادعابا نعشروص نعد ( كيلع بلاغلاام هللا دبابا

 یدتنا یدروص نده ییآ لهسن یلع سپ ردبلاغ هتسن هنهکی رزوا
 دک هرسیاعت هلا سدق هزاف ندڅ ج ءرحا ىلع بلاغ هللاو هکز اب هدینج

 دهنک هدندابع رذندنرادرک اس یلزاتملا یسوا ندج ردرععح ودا یینک

 | یدرونآرق نخ هرک جوانوکر ه یدب |یننه *هدنیطعو لذب ویدیایوقو
 ن د ین رالریدجت رب یدش ربا ثاریم قوچ ندنسانا اکاو یدیشلوا
 یداراو قسودر یهیغوبیربخ لا هک هلب وشیدلبا هقفن هنلابعو هفسود

 کاو یدرونلنا هنس هناخ تور ویلا هوا تحاح اکا ےک هل ره یدرب واکا

 كلوب لییهحنرپ نوچ هیلبا رادربخ ندلاحلوا یبهسوکربهکیدیا شفر ءا
 | ولد هکیدلدا ماو او حالا ما هنتسود كلا فسود ندج یدک هن رزوآ

 ییعهللاهارجیدنناردهزاف ندج یدنباردوک نریاقیتنو,كلامع مب هک رد و

 هلکلموک ر هکیدروک ینآ بوراو هب هزافنیدجشهدنما سوز رعر (ءارطا نسحا

 هلال هکیدورب ویر, یکیلایدتبانیسدم موشوا رقعجابان یدتیایدررودوا
 یدررد ندنارح هکمدروک ها الهلال مدتیاو مدتلیا هنتلایلکوک ی يآ اهنلاالا

 || نهللادیعهکیدنا هسوک لواوت چ هرسهللا سدق یزورلا یعنلهس ۴
 |هدنرزوا ماطو ذی هتسارآ کیر هب راج وب نوح یدتباو یدراو هثبارستکر اسم

 یدتکب وقیج ےکنوچ مدیا لب وایدنیاكرابلا نا نیسرمر دنا هغاشا نیس روق
 مب هک ردکر ک هسنیک نداد تعاسنیمش هک اکاتشد را یدسا كراشا نا

 لواو رثیوس نالیلوا هکر دررقعو یدیغوی هب راجزک رههدنرزوا ماط
 نیسنیا لوبقاک | یدبا یراب روح تنج یدروک هدنرزوا ماط مب هکر هب راج
 حور ماست نامشیدقیچ هرشط ندیارس هکنوچ یدبا راثمردنوک ورد

 ییدتاتخاول هنیرل,دنب یلاعتقحرایدتبا هبیزو رم ىلع نلهس یدنتیا
 یاعت هللا لص نط صم دار: ز تعارف لکو کی دتا ردولوایسفنق كراتعت
 || ( عارفلاو دعا سانلانم رثك امهيفنوغم ناتمعت ) یدتیا لسو هبلع
 | تع یر ردراذوبغم هدتعن یا لوا سانرمک | هکر دراو تهن ییا ینعد
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 رکوع کر سو رب یل رد لیس ی اعاد و EG و
 رال وص نحو توعع یصح سب راے آو اے ںی متوع تب زدآکد یک
 ید هد کر ووت هصاجر وو کر یدآو مو ھل ول یدو ےک و
 تس یک و و ن ع یا ی کو

arرخ روحوا ل لوا < کدو ردو ردا یک رم یک  

 هی هک یو بلاع حاضحتو بتا راک ا س ر دعا تفح

 روکم وق کرب ددو ین هیدلاب مط لا 2 متعو یتا جورخ

 یر ر ےس روتو لصاے مکر تک یمدووتوا لوتس یاس
 لحو سک رتعو و یتا ول ةة ةص ر نیا و ید وو باع
 ۶ عیش رو ی ر٤ وضو یدیکو دلا ہلاک تح ےس کوکر ھا
 اک وا دخ کورو قو برکا او ین و وتو ےک 1 1ا ص ںودک زط

 یب ول هعرزول حاط وب او ابو ھا بص یر سو یا
 قواو مرمت تقرع ےک رو رک کس کوشا اله

 ر و ووا دیگر ا ماع ژرب هک وروک ںوواو هک روح کو دید
 زا یر کے س یری ار لعلام دو وتو یخ هدو ر بکا
 وک ی یک ل واو مااا راب رع بوک ت اے راک ناھ صو

 ار یک ۶ روسو 3 رار راب مع هک 4اک قا وحی 2

 هال تو هعسرو نوصرتلو تو تا تو 4جب )م قتلا ىر ید وخوا
 کارا مرو توس و رک وکو ع تا کا عی( العمل مع کو
 ىب روتا ب زرو سا تیک کسو بدا كولاو ىا
 اےک یوح ےک کو تەز وا نو راک و زا ےک

 27 لکو کے ب زاب اک دالا یرارو
 ماا رکا کب تار یکم دراو هر وکو ا ر کر کی ار کرم س
 ةر سب هرو روم ےک و ںوط جزو یو ر اعرف نولو ا لصاس
 ہت اوع بوک مر یاو ماگ یک نوسی د تتح ورک
 اد او ی الا ی رح و یا کد ا یاو ننس وو مو و ا
 عرب« را ولا عم ر للم ااو یتا عم اا اھو
 هرز ادو لز اع هسکز کھ دا هما ولوو س اک یس ئور
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 ۳ ۳ هر و که نخ رک ید مالمالاحش

 رللدروص ندلاخو راددروک اا ر هدماشو ات

 ]| رایدلا ماسح ریمطق رقت نع ( اوقتعافاونم | وففدق انویساح ) یدشا

 | دڳ هرس یلاعت هللا سدق ییرفلا نوید »۴ رب دلبادازآ بولباتنمرکص
 یاسوم وا یدا ندنسامدق كحاشم یدیا لها تحایس ردندنموق بردم

 یرابههرهح یدایسا تامارک و تانآو ا سادلوبهدرفس هلیلید
 كالا كد. | عاع” رلبد!اکاویدرولوا عاید رلدا عام هاک رهویدیاایس

 | یکیدیلواملطم دز مرولوا ملطمنیدک اکارک !یدتارولواخدولردرپ
 یداراو ییجرغطر كنآ هکدنلوا تیاکحو یدرولوارغتمزکلاح ید رس

 هللا سدق نون نودعس 2 یدرراتبیح نوقوص نیلا هسهتسدا هره

 قیالخیدلوا طعفهدهرصبهدتفور یدتا نا ن ءاطع هرسیلاعت

 هدنکا ناتسر وکو مدعیح هل هلک راثآ ید و راب دقیحهرشط هسلطرومت

 قدراحرب هدناتسروک لوا مدروک یونګ نو دعس مدقاببونود مدنشدازاوآرب ۱

 دنکوا كنآیدروشلب وس هنر هلا ودنک بوروا یب زبدشروتواهدنکا

 سد (اطلا ك نع فشک نماطع)مالسلا كيلعویدتامدر و مالس بروراو
 یدستا عل ( روبعلاقنم ثعبما ر وصلا ین ) ردتعاج هاو یدتیا

 طف هدنا قیالخ مد تا یدلرید یرلتیم هسخوب یدلوروا یروص

 م مدتنا نیسدم هلس هاکرازوب دنس یدشا رلیدعیج هباعستسا ردشلوا

 باق هسخول یهژینارون باقل ( یواخ بل ما یواع-بلس ) یدتا
 نوک مد مدشا مدیا بلط رول ن هکنسمرلید یدشا سد نیسم لبا یلاخ

 ۳ ارنک دی نو لوع ترانس روا

 رهیملک و a را هيمر وانس 0 ان اطعیا یدتاو یدلشاب روب

 ردند سهدداهز ع هرس لاعت هنلا سدق نا ؛ ءاطع ۷ ا

 نوڪ رل ید تا یدزونا هدشنوک شلوا هتسخ نوکر یدناولوا هدنتفو

 راهب د دکل راد ر ود هناما م را و هب هکل وک هکمزنساا یدتا نیسزاما هد هکل و

 یاهفصالارهزالان لهسن لع ا یدن |مدآ نوا قحا ی.فن یدک

 كنامفصا ی اشمردنسطاو اشک ر دند هیناث هقبط  هرسیاعت هللا سذق
 ىدا ندشنارقا دنج رددرکاش كالا فسوب دم ردندنراعدق |

 و هک تر کر اردو رب نهار هام هد رک به سم اهدا
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 ۳ هلباانز هنوع"و یدراو هنک وا تالرلخا مالح تروعلوا یدلیارجزاکا توی

 تیعر # حرسكنانف نعهارا تساف * ةباحالاوهیل امدالق * حرع و ||

 تتشعوج یذتیا لوبق * یهاللرب لاعرکد مدرولوا * ناجیاندکر هم |[

 تبحاصم هل ر یرب ردندتنارقا كنيهاشفامرک رفطم ردندتموق سلبارط ||

 مدتنا ییاشامت نی یدتاو یدنودورک بولوا برطضمهظطر ویدانازاوآ

 ۵ ,RO نو ب0 او 4 17 ۰ ۱ 7 ۱
 : شوخ مالک وب هدشج نوسالوبق هغلنوتاځ یب هلب وس هنونع"یدتاویدراو

 | بور وتکه ب وزا یس ورک هکیدنایدام هلب وشید لیلا م الغ یدنیا ت۲
 | دالجنوجز هما لتق یتونمسهکبدرو ویدلیق ریغتم یی هفیلخهدنف> كن
 || یدلتوطیلید هدا حاوند هللا لتق یئوتعت هکیدلید هفیلخ یدلوارضاح

 درس هعقاو هر هفیلح یدیسرا هک نوح رلردّتسا خات له لیونع" سد

 یسادنرا سم ردهدنلاوز كنتایح كلا ی اوز تکتنطلس هکلوا شابب هکر ایدید

 وهل قلا رک د ناکح و ۴ مکیح لبقایلاش ید وف ن اکو < یدلباداشتا

 | "یشناک ناو # حرفالرمغب ایندلایف تنک ناو # ایذاک تنک نا كنمنیبس

 ۱ ناو ییلصاو ت محبت ن ناو 3 E " ییعل د ییع نع تعادا 3 اهریساب داللا

 نکیا لا مد هک هجرت ّ ست لرل ی یرا RE3 #3 لصد ال تس

 ۱ 2۴ و هدلاع موا هلکفارد # 9 هدلاع 7 اکا * و

 ا NR لک به دل سو 111 كس ا 1 ۳
 0 1 هرس یاس هللا سدو ی رخل نورهز ¢ یھ ا لرمعسح

 دل رعظم هک هدییسو دحمدرآ كنآ رفطمو هک وا نورهزر درلتتک هب هکم بودا

 | هللادبع وبا اشک رخ ا هد هلعر هلج رال :و هشدرا كرانا یدنا یتوقاخ
 : مدمروکح دم ناوجر یک نورهز هدا زکر ههکر دا تاکح۔ ی رعم

 هلتعاج ر ندرلش ورد نوجا اتاي 7 قو رب نورهز یدتا م ام ی

 ل قرباتسو چ رعش ل رلیدوقوا یت یکیاوب قاسفتا یدیسشق ا
 || دحاسل|بیط #ةلزا هب ىلس لزم 3 یوطیذ نم ی علی لز ل # یرکلا نع

 ناج *# یتحار یدروکربا هلید مک قرب رون لوش ٭ هجرت 9۶ انغلاروم
 روت مک * رم ید سس لازم لاج هام # قحایسنکر داهدافصیداو

 ؟ چاقرب بودناشورح نورهزنامش 3۴ یحایسیدنارهمو یسانفیدبا

 هرشط

 ) نورع (



ASENA LAU ONEN O: 

 ٣  1یتغولن 2 و ار 1

 یدیغوب یربخ و 9 یدیکوا ناوو راناف وا ولو
  3 ۲لعد درا بر 3۴ هبلمتیق نم هو رو یلو یلناک ور

 هرس هم نایاب # قدی مادام ثّعاو دا هنوز یاس دوو

 کلر 1 دنبلقی دلها م دناتحار هلکنآ ےک کوک لوش ( هجو #

re راددم % iT ةد اطا مدنعاراط و ید لوا هن هلا در هک اب 

 یاو 9 نوکرب رد + کن | هدننصعت ک الهک * ےہ

 قم دارلا تاعدقو # یرسرابتخا یتعدیرت ۷ ۳ ۷# یدروئوایس *
 كسرابد ھچک هجرت ۴ یربتخاو تتشام فیکف ٭ ظح كاوهق یساو

 هلیربض ےہ د كسزتسدا هجر هانص # لاوحا هاج و ؟ زولس نیفسک كمزار

 یدلوا ۳ رب لو ساشحا6ک | ندنفرط ق> لاحرد * اس قوب

 هعقاو هسکهصت ندنناحها كلآ هفک لوا یدلبا ربص بولبق عج
 نوح رسا اق ند ات یو رب سا زو اعد ن نو 2 زیور مو ۱

 هر ر و دنک هلن دوبع بدآ دوصعم نیش ۱ | کیدل یدتشسا یهصقو نوتتس

 بونالوطنیس هراد راتکم سب رداکد لوس ردرج رامطاو ردب

 رکی الت کلام د ع (باذکلا م کی اوعدا ) هکیدیرید هال

 نیشاب ه رکصذدتعاسرب 0 دعاشا نیا درک ق صخعدرب نوحا

 الیلع دا تک ۷ تد # یدوقوا ق و بویلیادا رقو یدردلاق

 تس م ییتدایعمدلبا رت ۷ هجرت 3 داقر یلامو یو تدرشو # داعد | ١

 سالف دجاوبا % ڭەەدرب مشحک داو نيسوڪ و | مدروجوا دا كلکوک 1

 لوا هو یدا زاغ تعکر زود یدرو زور نابش كلوا هک ردشعد

 نونع“ یدلیا ووت اار 2 هجا ك قرد و ددا د ذل یشکرب هک ردشءد ۳

 راسحا شوک و , درب لک ردق وب تعاطتسا كر ر همت ول هدر دالا يدتا

 كس . قرد بوراو هند س د لایق راک تعکررب هنشاب دعقأر ۳ و

 نیسودنک هکدیازاو جج رر د لیلا مالع قدلیف زاک ۱ تەكرا

 ندرلش وردو ندخاشم عادو یدیشعا فور هدنا هل هلغفوص

 یراتعا كن دنک بول واروع۰# راز 1 ردا هر هغ لد تالکشوخان

 یتسودنکو یدنافوط هنونمس یزوک كنوتاخرب نوکر قافتا یدیلوا هدا زا

 هنناب كل د.نح نوناخلوا ید تاقتا کا نوا یدلیا سس ا



 ۵ است 35 و

 زا هلل وش یسومیا یدتا هم السا او ةالصلا هيلع یسوم لاء!قح یدتا

 نیسرواوا نکس هدورهو وا هللا مر 3 مب كابز هدنامزرط هک هلشدا
 1 : < یدتا هتسطا نب فسوب ییا هللا دعونا نیسهلوا هل

 : ۳ A کرک اردشلوا یلاخ ندرل, رغوط و

 | ندارم كران او نیسزالوا لخاد هنسه رمز كنپرلترا قیرطو هکلبو

 ندالخوبهکر e كسزالوا دود هدنناب كه الخ هلج هکما دام نیس رلوب

 9 ردنانیسطا نب فس و نیسهلوا لو 2م و رگصت دک تا ت 9 >۱ ی تقرافم 1

 ا مالالا هره کن دک س

 || ندنز وس دام : هللا دبع الا یدربا من ندنزوس کت هسع ا کر

 | یزوس لوانو یدلیا تلالد هنطافسا تبت رمو ردق یب ارب ز یدزیا
 ۱ هلا د.نجر دن دح اشمیامدق چ هرم هللا سدقز ابطا نتباث ۷# مدلیالوق

 تیاکح ندرانآلصتمو ردشعوطنیس رط كرلزآو رد | تب هلع ورو

 كنارقو كنار فو كالع هک هرم یلاعت هللا سدق یزارلا تباثوبا ل یدرلدا

 | هنصالغوار و مدیمروتوا هد ده نوکر هکر دنعدلوارذندنلرومشم
 یدستا اکب یدارغوا هیارا لوا نیسطان فسوب ۳ ها ےل نارق

 تاجر هللا ناھ“ مدتنا هلک وک نیس ردا میت نآرق 9 دع رب کنده رکاتوا

 ینجالغوا لوا هکیدمک قوج هش رزوا كنوب رد هلی وب هغالغوا

 مدرونک تدارا توراو هم لجن تنسطا ن فس و س مدروک هر لس

 ردند هبنات هقبط ۷ هرسیاعت هللا سدق تاذکلا با رج ن نون %

 هنسودنکو زرد ید ےساقلاوباو ردنسا وبا قینکی دیایماما تعقد رط

 ںولد هنسورک یدرا هی وس زو سرب هکمادام یدیٌسموق ی ل تاذک 0

 یرس ا و ندسک هد رګ یلکود یدیا درد هد ع یدزرفاب

 یدیشعا نم هلیساالقلادجا وباو هژراصعلا لعن دو هليطمس

 رلوضعب ویدنیک ندابلد لوا نددیتج ید ندنارفا كن رونو كدنح
 e زالوا یناصهدن تبع هکردشءد لواو رلیذید یدتیک هرکص

 ۱ ۲ دات ملا لاصو لوا ) کرد ٌشعد لوا هنو هک تشز هنب رظن ماع

 ۳ | ا ( هيفا هتلصاوم حل دملا نارعه لواو هسفلل هنارسه ىلا
 [ ادج ندعحو ردیشدلوا اف ندندوحو یسادتا كنتلصو هح كدبع

 حوت نوکر ب ردیکیدتا تبصصو لصو هلیسفن یسادتا كنفیدلوا

۷ 1 



 هتنکیام لا ۳2 ۱ 1 1 عاطق منا هدر را ته ۱

 هلوا ترطضم ید دما a هلوا عناق تعد ) انلعوا ارس تالوحانم 3

 ی یکلاوحامدرهو ردرلیج روا لو راثآ هک درو لوق زار ۰

 ٣ ۱ ارا تقرافم نینوللاوذ هکنوح هکر دشعد نیسان فو و |[
 رداقو هل مد رد ند تجوز كعلخ یدوجو یدتا مدلیا بلط ثیلنصو نا

 ینرما كنيلاعت قحو هعایاخ نوعا یربغ ندنهالا یکلکوک كسرواوا
 هکر دشعد نیس نب فسوب هن وهنوط م رکم یس حد لواات هکنوطمرکم
 نعي( ریکلا هحافمو تدب ىن هاکرمملاو مضاوتلا هحافمو توبىن هاکرمطا )

 هللا سدق رمضاح نب هللادبع9۴ ردکاریک: یرلحاتفمكنآ ردنوفدم هدهناشرب
 ردیسیاط كنان فسو رنو یدتبا مالسالارحش هک هرس ی لات 8
 فسو یداولواندنآو ندننارقا كنولاودو یدیاندنرلم دقم كخحاشم |[

 یربود دیک هرم صم ندشناب كنوسلاودنوح" هکر دبا تاکح نیسطا یا

 ند یدتا کی مدراو تناك اا دص لک هج ید دنا ۱

 تصور 5: هکمرتسبا مر مرولک ندربصع مدا ی نیسرواک |)

 نیس “رع !لوبق یدتباهنب م دیا لوق دیاش مدشا نیسرع |لوبق یدتبا نیس هدا

 لوص هک دلم دما نیس رکا لوبد 3 ب یدت | مدیالوبف هک هلوا مدتنا

 دار دلو ی اکر اویروپدو هک ميکاوچ یدتبا مدیا ۱

 یدک وعو | ندەشددناز ره اکیدحم لوا هدیار Ca مدتا قار هر لج ذ

 یدعا لوبف ییا کوک مدا برا هادنراب یدالوا یصاراکا وکو
 یدشا هل وس ید هنس کرب مدت نیسز زعا لوق یدا مدد اکسن یدتیا ۱

Eنینیسهراوهب ر هکنوح یدت و لوبقیذتانیسرعا لوف  

 مات هک ل وا یزوسوب ردیا فسوبهعوطرازاپهلکناوهودمدروک ی وئاوذ ||
 توشا واک اورک یدلک ك راک شم ید اکب و ندزو* کل اوا لوا مدلیارکق

 یدشار 1 نيس رع |لوق هک دنا مدیداکسن مدت مدد شا وعص راو ۳ 1

 ےکنوچ یدتا هل وس مدستا ردیلکرک تیافاکس هکیلب وس زوسوپ کس اَ

 مزدا توعد هعح یعاکا رک هجا نوعد هکیدنک قاخ نسهراو هک دا ۱

 3 یس هج رسو A یرلحاتفم ك | ردن ورک هدهناخرب یس هلج رخ :

 0 صطاح لک هللادبع عاط ےن مب مدشرا هدادعب او مدلوا هحوتم هنفر ِط 1

4 
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 aN ANE ا

 ۱ و )و € 16.

 | بوروک دعقاو یدنیک ندایند بوبد هلب وب هل رندرانو نب مدلیق ||
 مای وس ورک یزوسلوا هکیدلبا ما یلاسعت قح یدتا ردنكلاح رلیدتا
 | نون هک طر ولاا ىدا مالسالا جش مدلشفباکس نسیدرویپ سبمدلبوس ||
 | ردلوا هن هلیسوو دطساو هدنسایروا كنآ هلا اودنک ی دید مدلعباکسییس :

 || رکیدا تباعر هرکی رپ یرب هکیدرلیا تبصو هنناراب یدذک مالسالا مش
 ین رولوالصاح ندنس دن ردولکرک هرس هک هثسا لوا رکن وط نو

 | ىدا نیسلان فسو ردرانوب هن هجرو هلیسو هدنسانروا كرلنوب

 هدعادنامرلبف مدروک ینآ ےکنوچ مدراو هرضم نوجا كمروک ینوتلاوذ |
 یزو راکسیدتاد ر مدا ننیسندنفیدتا بودیا رظناکبیدرب روا

 1 یدتا لوا هدکتمدخ تا هکمداک مدتنا راک هرمصم هکدلوایمراط

 مخ یباب) یدتنا سپ نیسرایا تنایخاب نیسراب وسنالب هکلوا عاراندش ۱

 اونغ!نآ مهناف كنم قلا لوقباع لغشتالو هنع تالغشیال هللاعم كلاح |

 | ذثبدتقاو هيلا قب رطلل كدشرا هللا عم كلاح تعصاذاو اشيش هللا نم كنع
 ةماع كلها اة كل سالاي یعدتنا كاباو معلارهاظو لسو هيلعهنلاىلص ىلا

 | كدنک هل زوسكملخ ید هيلا لوغشم هن رغ ك مللا نس لاحلوا ےک ان هما |

 ےکتوجزمر وانغ ند ھالااک یزو كقاخ ےک ہ ع ارت یکیلغش نالوا نو حا

 | ییرطنالوا لصوم هب ودنک اکسلوا نیسهیلیا ےک هلهالا نسیلاح |[
 || یتددلبا ادنقهرهاض معو هنتنس لسو هيلع یلاعت هللا لص كالوس ر درر سوک 8

 رک اراد عارب ز نیس هلنا اوعد یا هیلواهدنس دکند هنس لوش نقاص

 | كسفل ةفلاخم هیفامرظناو اهفلأت سفللاناف هلصتلا داروالاذهو كاا) |
 | هنتف ةيصعموا تناك ةعاط سفللا ةعباتمی ناف اهلعاف رطذوا مایصنم |
 ام دازواو نفاص عل (رطخو ءالر دیف والا اتش سا تعلااع :

 ٤ هو ها لوشعادردڈ اوا دانعمو فوا ام هلکنا سن یترد هکندنتمزالم

 | ردکع ماعط رک او ردهتوط جروارک ا هلوا سم تفلاخحم هدنآ هک هللا رظن
 هکر ک نوسلوا تعاط هسکرک هدقلوا عبات هسشن یتسردب هکلبب ینآ ||

 ۱: هقسع مااب دا ود لوا یا کت نره یا ودر اوف ینتمیم
 سالا حم ا نکسنال) اا تاصو 6 نونلاوذ هب و ردراو

 ۱ ( الو ر



 یل : واعف رم ر ۳ و

 وا تونو هل ر و ۱ هکردا | نوت 5 دشع د دن و نیس ۳ كکیدتا اهکلب نیسدیادع

۳۳ 5 e: 

 فر هکلع کره

 هلد وش ةلکرلتاو نبسهنوط زوذعم رواوا عقاو هک کر اشنا دن

 هکر دشعد هن و هیلوا یرلتحاح هکعارذعاکس كراتا هکنس هیلبا هلعاعم

 لاععلا كيلع دل ارو لاصلا ائ الاعفو الاعم ال هللا بهواذا)

 داف حد لاعلا كيلع رو لاعفلا كنم ذخاناو زیعلاهذاخ لابت الق

 اعل ىح عل # هه اهنا معاف لاعلاو لاعلا كئم ذخاناو ةسصم

 هک همرباق هسو ىلع بولا یلوقلوا ندنسهرکصذدکدرب و لعو لوق قیفوت
 دو-صقم ردراو قفا قوج كراتفک ارب ز ردتم هدکفح كنس ما لو
 ردتتصءاکس ما وب هک هل اهح ول هسروقیراتفک بول یلکرک اوردلعورادرک

 دن و ردت :حارحو جزو ردتنود e نفقا کا

 ردتریع دن رزوا یلرا اوافخاورتس تمرحلواو ردرا وقر > ر 2 4 زود

 ا و ردلکد رعف لها هرتسوک ههلخ نود فذشک شلاحیدت ؟ ےک ر عف ره

 هناوخا لع عس و نا کلا کج نم )ہک ر دع د هن وردق و بصااک اند رق

 قضت لاو ع میلع هعسوتلا نافامید هسن لع .صا و ماکح الا

 هنن راشادن رق هک ردن دنرلتم کح كنالوا ےکح یت عد (عرولا یکح نم كبشنلیع

 تعسو هرلنا ارب ز هر دو یکتا داوا دتنشنودنک و هر وتعسو هدماکجا

 هت و ردي” یوهو عرو عا قیضل هنسفنو ردعلو عبات هلبع كمر و

ESSهل نم نوک هلق فق وام ثیح هم دق هز واع ال نآ ) 

 اذ رک هدر هنره هيعازواګ ندنمدق یدص رک رداوای دا كرقاسم عد

 ییاعد هللا سدق ینارلا نیسان یسول دل ردلوا لزم ردنافقوت

 دا جش هداابحو هد ردب وعل ولا یت حک ناشر هع.ط ۷ هرم

 یدیشعا راتخا نسل تمالم قد رط هر هفن ط وب ید!ماما هدننامزو

 رهیلنا نارب و ندنصوصخ یا ن رللوقو رهدناراکنااک | قیالخ مک ات

 هلن بارت و ایدنایدر کاش كن رصمنوتلاوذ راهروشودندن رارظیتاو
 هدرتسهلازارخ ی 0 کا تب یک هر لر , ریغو هلءایزا رذاعمیایح و

 زویحوا كنرعه ردراو السا مالک کهلدنجو یدبا شاوا شادلو

 اکسس قلخ ۱ یدسا هدنتفو یافو یدلا تافو هدندرداب هدنحوا

 ریسه یدنک هکمدلوا رداو ندعل نار ماش رهو هلن ادهجمدانا بوت

€ 

r. 
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 حش نسهلرقهدهاشمقح هکر ول وا لص اځ تقولوا نیتب ونيس ديا قوذ ن دنا |

 o اا ی

 یس E E 1 ناز 7 تو

 هک روطبروک اک as es ا ا 3

 | ممریاقر کر هو مرتک هرازاب نولالوط هسا یغالوط یراددالوط دعا لوش

 ۱ فیفخ هللادبعوتانوکرب ردکعدردشلوا رب هدأب رف سال ەلر ے9 سابلوپ ی د

 لذب وه)یدتبابویق هئساقرا كن یتبلا م وزیدلواولغک مکنوج یدراواکا

 سپ ردکلیا ادقناسشباوبیدنیا نعب ( ةف وصلا تاهرتبلغتشن الف ح ورا
r 

 لذن یدشا مالسالا ین نیس هیلوا لوس هتناهر كرل يدوص راس ز

 هکر دلواهکلد نیسورب دشا لتقف یکیدتک بوراو هنا رع هکر دلکدلوا حور

 هروب را مار اکسرک !نیسهلوا هدنایح هلد و نیس هد وق هنود و 7 یلکوکو

 یدتاردن ثالاح یدنباو یدلک هنا كچ ور هشت نیس هیعا تاکش

 یراعبالو ی اصب سال # هاد هتمهوءاوه هند ناک نملاح فیک #

 3 یمایند یهو هلوا یساوه ید هکبلاح تن هس وک لوا رک هسلوا هجن یعی» ن

 9 هوا هست ورب وح هاصا ,نافرعهنو هتسرن دءاخ هلا اص که هل وا

 ۱ ةو كائاس E هدناوح هکرزر کر هد د ویو ردنراشا گساوت بوت ہک مالکوب

 و وتو سس سس خس مج تص

 شر دا عوجرەلاح ید کو رک ینا هدتفولو ۱ 2 ز دتسردو هلوا تراش

 هدن ما یه تفصو هاد وس ا یحعب ندتلا ی مات راهلوا

 3 شحوتسنا) هکیدرب و تاوج رایدلد 1 e ورو هانا فاصلا

 3 1 2 دو یاوطسام هکر دلوا ی> شدا ى (كسهن نهی - > هزاا رع ن ھ

 اافدتا راددرو 4 ندع کا هنو جد ن ا EF ید 5 =< نی هيلا

 4 1 و هر وبدلا وحا عیج تب لاوح ۷ م میج ی دعفاولا)

 یعادل تاقو * هعاطو | اهج«تعتعتلقولو # تل ۳ یسوب و

 || كنس * ماج هرزوا ناخ ےس اح لدا م ) هجر ¥ ابح صو الها تولا

 ا یولم )دان نیل منفآ ءاضرا )یدتسا هک ردن اک لا او# عاج دوصهرر دک ما

 هلک هکملاو الب هد ره ھ ردلواقلوا یک ار ندهح نعد ( هدهاشلا وهنیعیلاو

 یییرولو یدینحهرکصن لع ور یدروط ولوا ءور هرکصادزارخ مالالا

 ەي رطاخ یرکقماعط 'رکرھهکمر روط بروک لی رکی هک ردشید ور

 a EC E 0 ا وتوو E KE هکر کم و



 . ماسالا 1

۷ 
 < نت نرو
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 ی 'یدا هن رزوا وهنا دواد یدبآ و E رد :

 اما ید رر سوک ندنز درکاش دا دنحپ ی ودنک ور یدتا مالسالا |

 هدانز ند 9 ليف رب كعور ن و رذولوا ندناو ردن دنناراب كنا

 زوس هد درح ول یک عود مزوک مب , کره دا فیفخ هل دوی مروس

 یذلاوه ) یدتا رادروص ندقوصت هک ور یدٌنخ وط هبدسوکر ۳ ران وس : 0 ۱

 ڻي لضاعتا لو فوصآلا ( A ردشعءد لوا هس و ( كلعالو اتش س

 : و دگیلبا لز ییصاش هدئسارروا کر دف ا قوصت نعل ( نیش

 بت = لش اند اماو یدل رک هدنکا اند لها هدنرع رخآ ۳

 نکا لوم ءودو رودس ن > عراف زب یدتا دن یدلوا ند راث وا

 هلا یرو ص ین یژو دنکزدولو | عور یدتا مالالا ےس ردغراف

 ماعویداراو 9 لار راج كن و یدا یضاقلکو یدلنا سەلت هلی عمو

 دنجو یدلبا تعدخ هدنحهرک هک حاحزورع وا یدناهش روا ماشتخا

 كك نددادغد حاعز ےکنوج نیس هبمراو هاب تع وزراهش ز هکیدرد اکا

 ی ودرک او مدیک نددا دغب نیدهروک یعوریدتنا هلاک وک یداباییدصق
 یدراو هعور لزک نددینج نسب مدیا ردع هن هس ررر وصوب د یکدروک
 رد یدلوا تولخ نوح یدروک هداشتحا هر زوا شلاب راهج یتا و

 كزرس اکب یدتنا ءورعوبا عور بوئود سد یدلک هشا كن یرغج

 رانا هجن نیس راک هزغاد مر بولوا عراف ندلغشوب نوع هکر ر دزکیاهعا
 دنسد لوا بوراو هرلذآ م کات رازلوا هدنلغش كراکدروک وب رذا نوت عیراو

 جش ملیوس نددبحوت لع هراناو مر و ربخ مر روط بواوت هذا

 یدید نوا راب لرتجو نوعا دنح یزوسو ع ور ید
 هگیدرب و ربخ هدینح NN یدراو دنکو ا كل دینح رکو رعوآ نوج ۴

 دسکددروک و ورگاایا یدشا دینح واد یدراو هع ورورک وا

 ندمفوخ Su هلا دلا یدتا لاح مدروک ولوا هدتساه یدّسا هل وس

 | کهدکلا بو دبا ضا را بوروک ی ترسو سییلتكنا هک ادابمهمراواک ادکهدرپد |
 | .دناحوفرد هسک واوا لوا نیس شهروک سفت هک هللدج الی یو هلیب کام |[

 ۱ زودنا تی ٩) ردشعد ع وردک ز درو ؟ذم

 هسرونوا هلدا هيف وص هل ا نعل( هلک نه نایالاروود هللا ع ره

 ۳ ق روا نا ۱ العو اح نفت بلیا فلات هدیش 7 ندنراکدلس یه كل راتاو
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 | یدعی ۳ ار E ۳ و ٠ ا

 ۲ ا یدتاتافوبلک لوا لاحرد (هلل لا 9) یدش ادا« یدلبا زاوآ بلکرب |
 ۱ ناوخالا ةمدخو حالا تامرح ما ملا قد رثا ىدا  ۳7 ندا كناو

 1 ادررب وتالهوکر هک ردرلشءدو رلد دا تیاوررازوس ندیحوسمن سو ناو ۱

 1 هاکبو وڌ نع ا|كغادر یال ا یاشر نامه یدیا مروتوک

 7 لد نم م) هک ردشءد لواو ید روت :ک هلااح وب د هر هکم نددادغب و |

Kn Be | 

 || داد رم ید ( هسفن ىلع a نع جورملاو

 1 ںاہساو زلنا تفدخ ھن . رلٌشادرقو ردکعا ما ۳ ملا هثنرلتهر = تحاشم

 × ردفا ظ وفح کو رز عرش تب دعا ك ۳ یه ویند

 | زدیلعوبا یتننک هک زب رعلا هرس یاعت هلا سدة وسلا لع ن نس> #۴

 ۱ الا یرعمو ردندتتارقا كرلتا اما ردندنراداتسا كن هزجوباو لدشج هک لرد

 ۱۳۲۱ ا سنا ه وم نخر داد زد: دنرابک ن اققا كنیطقس
 “لوک کا یە( تشحوتساام ءام لات نم تاموا كع و)یدتا مدلبوس

 || زلوا لصاح تشحوو رک تلالم نکره اکب رل ہیلبا تافو لج رلنلواہدنتلا
 یدیشع وقەتولخىرزاك هللا دب ت د څک هسفن ند یدتام العم الا میش

 نیدجمدننوا نس نکیذلبا نذعاکاتواک رکا دیو وای ا ههر و

 1 8 بس قامت ندن رتسود یلاعت قح هک هزجح | یدشا هسقن

 3 | (هجرت 9 ییستلاو سالا یف شلاق × ىلا س ةناكيلع× كلا ۱ زوم

 . رابتخا لیقندومت بودبا تلرع#تواسوروضحو سنا كسرابدرکاسفنیا
 | كرلنوب یتبنک چ هرس ها سدق یوسلا مهارا نب دجا #* تولخ
 ا ردشع تک٥ ہلا یطقسیرمسردن دنرلهطع كدادغد میاشهر دیلعوبا یخد

 ۱ ۱ 7 ےس هل قادر ر اب و هب ردر ر ڪڪر ھو ید ردنا ت لوا هلا نیلعارب و

 | یدیازوقوق

E e نایلااعتهللا هجوحا هيلا جاتحت وهو هدرذ Lt 
 لوبقینا هسک لوا هسلرب و هتسشرب ندلالح نسکلبا لاّوس هی هنسوک رب ییعب
 لو رلبا جاع سوت للاعت قح ردحاتح اکا لوا هک ولا ها
 و ات معو ال هلا كعا لاوس هنلتم كتهنسا یراکدر و

 هکر درام دوزددج وبا یتشکر دند هنا هقبطدزک زب نعلاهزسیلامت هللا سدق

 رس هربن كنیهم عوز رارید ځد نابیش وباو نیلا وباو ردرکب وبا ۲
 عورلوا  SEكنا شم ا دادرغب راب تاور تءارف



 i ا 2 ۳ E تیراع نیعرردا ضرعاکب قذح

 ردكم رونک كرش اکا كلبا رظن هن ربغ كنا هدنروضح تیک ىدا

 غازام "ِ ردشعد سو هيلع یلاعت هللا لص هدنف>ح یربمغس یلاعت قحو
 نش ا ھ رک ردشءد دام هم و ( ےھرذ ع هلال یتطامو رضا 0

 2 تمدح هلا ییاصلد هکلپمدلنا لاوس اک او مدلوا هث ززوا ۱

 یسهلج كنفرعم هکر دشعد لوا هنو ويد رابا مما هنوراب وسزوس هنلوا ات ||
 ااو # دید قلا قد رط )هکر دشءد هن وردراقتفاقدص هیاعت قح
 كلا لوا رکم ردقازوا لوب هقح یدتا مالسالا حش ( دیدش یتا مع |

 اکس لوا رکمردیلتدش كهروگ راک زورو كعاربصو تبع هلتحو هتوط |
 راکنا قبر ننراتسود قح هک هسک رھ ردشعدداش# هن و هلوا سوفا 1

 لواهک هنس لوشرا نمر واک هک زدلوا كل هسوک لوا تب ودع ق دا هیلبا ۱
 هلرفرز كقارزر هک هسوک ره هک زذٌشعد نوشلاوذ ردسشلرب و هنتسود قح لا "

 كلا لوا نمد زرلو هلقدص یا نک ره هانا راکنا هتسرعت کیدا ||

 ردهیودنکو رک یرزكنا هل ندنقرز کنااکش رلبا راکنا هسرا ید هلصا |

 مالسالا میش نیس هلوا دسنع رب ےکاتروک تسارو هللا رظذ تسار نس

 و مش: وا نم و : یدتا ردیدر ؟ اش E 5 هکعاعوا یدتا

 یدتسیا تزاجا هکعا قلقن وقو یدریک یرجا درعاوجرب مدشم روتوا |
 ندنسادوسرازاب و نيس دا هک هلاخیرلیفوص دیر نکی | ۱

 دیا لود نندايض كلا تویلنا هر اب می د لصال او ناش

 ودنا شی توپ زر هزجش رایت ںی دیک د تو
 هنیلااند رادعمرب هکندندراد رگاوج لواو,یدشا شیدا هنوپ ی ىدا ۳

 هراشب وردوب هکنداک یدعت هدر هي دن :ا کلش ورد نعد یاو یدک ||

 ورک یکلشِ و ورد نعل یسهیامرمسلوام کر اید هبلبا لذب وراثبا هنس رادقموپ |
 نا ردناکوک ید سالم هاند نعد قبح كلا مکا رهن

 ی نی ید ىلاعتهللا هجز یاطلا هللاذنع وبا ی کا ى

 عاف لوا هک ار وک هکمدروک هدم ا ب روند دام یدارد کیش

 نامو باوافلا اول هکدږدو یدیشمزذلاق کی ندکو کن راو( یدیا | 0

 توشود هی : رزوآ كلا ناعسا 1 هکمدروک ىا 7 :
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 ی ناز کا

 ثراحو یدبا ندننارقا كن سو كرم و یدیشع#ر ات عاباو |

 یک 1 راع دق كرد اط وب یدیش ۳ ر۶ قوجو يدا مع

 یدتا مالسالارحش یادی نا هع تالیصفو یو ص كنيساح

 1 تفرعم الا یدک دس> اکب ند هنس ج و ند هسع ۲ میه أ لوا

 || هرطتک يمر ةفرعم ) ردناقاقد ىلع وبا لک د ندش دص تفر ء٥ ن دنافراع

 دنسهرطق یرو زا هیعهرتفرعمییعد ( يسن الیلغالو شل الیلعالدیسو

 هک ردشعد یاطا هنن وردنا بارس یهنشنهنو رر وافشه هتسخ هن هکر زکب |

 نس هک ردلوایرعفا كرف ینعی ( اضارەب والم 2ه تنک امرقفلافنا )

 تابثا ین زو لاج كقلخ هلج یی نیو ی ا
 9 عوجر اک او ردهلببسم تابناو بایسا ند د لاج كرعفو رده امسا

 کر ھو ردنرابع ندیس نادحو انعو نادعفرمف ارب زردهلااضر ||
 تلعیابسا عیج سی رد هللا یدک ردیاب مکلواو رد هلقح ردیسیپ |

 ۱ فشک تکه: لاج كناهجکیاو ردبازقاو فشک لع یابساكرتوردباعح

 | ردشورومخ*اوناب وب ورد هد لب او باح نحو ینلشوخ انكلامو هداضرو
 ۱  یروتدلادانم و گاو ءهلاو هدنهحرتو لیفت هن رزوا انفك رةف

 ۱ ]| ردندنردرفاوج كراذاور دندنراولوا كفارعحیاشمردند هات ةع بط )هرس س دق

 ا ییهدنسولاوحاو یدبار اکزورهناکد هدلبعو یدناناهرلارهاظهدنامارک و

 ار كم : ورولدینجو یدیش< | ت ۔دک ےلر دا ولو |ندناو هلا الحیایهیدبا لدب

 1, ندابندهدنزوفط ناتو کد | كركه ەك ر ادد یدیاندننارق | كنب رونو

NEلوا هکقورههدنرسر ذشمرب و هنینآر هف 1  | 
 ۳ | ,نوهکاوینیلقكنمومیبتب مالسالا جش رر وکی یلاعت هلالی ظن هر هیآ
 نمم نوح وا ا یرغندن همافع لوک ردراو ما

 ١ اع ند هقرفت

 ۳ هل لود هکر دشعد یرصج رولوا تحاریویلبا عوجر هماقعلواهساوا
 هجن لاح كع رادرک اشو كع رادب مع رولوا عقاو هق رفت اک اک اکب هکمدنیارکق

PEA ۱نوعکا هکیدیس شعا لکد صوص> م کیدل لوش ر ۲و  

  ندناو نزلوا دن ندیدنک 71 کور رب هدنلکوک یراتسود

 مدرولوا هړاپمراپ ندهشبدنا لوا هکیدلکد كشرنارذک اکا هسیکر یربغ
 || اهفكمجویراذآرع ىرىس ىى × اهیفلتنونظونویخب یاباام هک رعش
 9 هنآك لاج نوح ۷ ا نیسهاص رکی لکو که لایخولرد 6 هجرت 7
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 هراک لا عالالضصوا 1 دن و یوم هار هحص نرو

 | هدق>رعا ردکلیارومیکی راتقو یراضان كر الع یە (تاقفاولا ق تاقوالا |
 1 ( تنطقاع تفرمحاو هقاطلا هنهالاتنطخام) E هنن و«دنعفاوم 1

 | ژروما یرلقدلوا نطةتمو هللا لها هناطالا یدالوا نطق هقحرارمسا قعد |
 نما تاب ۶ ردشعد لوا هنن هرات دلار اب دنا هلا شثآ لواورلیدش وک هلا 2

 كدا ینذ ناکنا # بوئذلانم یراذتعا فک * ابنذلاصولادمد

 ٭ هاک نیلبادعاکب یئدیما لصویا ٭ هجرت 9۴ یوتاال هنم یناف * ی
 رابیا هتسهانک نس كموس * هآ هدکناندهانک وب مدنا رذع ها ن

 هک ردشعد ,لوا هن و # هانک هقرغ نوک وب هکزوا ندن هالوا * اباد

 : لوا نیس هیلبا تمدخاک انس سر ک !مدعروک هتسكر فصم نداسندوکر ه ۱

 | هدنیلط كنالاعت قحو نیسهدبا ضارعا ندنآ نوجورلبا تمدخاکسیخد |(

 ا هک سک رھهسا نر وک ۱ هشفشآ کک :وک و راےک ندنس جدلوا نيشهلوا

 ۲ ندنت افآ و رولوا نیما ندنرش كن ا ه-بلبا ضارعا نداد هلقدص |[

 || یدآ ٭ هرس ییاسعت هلا سدق یبا تلا هللا دیعونا ۶ رولو صالخ |
 | ردد ارقا كنب صم نوئلاوذ ردندنراعدق خام ردد رب ن دیعس |

 هدنلا هک هلی حو هلون رسک جابت ردندنراداتسا كنم راولا ییان دجا |
 هکر دیدا كنه رد ر هدهرصل هدا اک هدنرخاو ردراو یسهسطقن ر

 كايجابنو ردهل وب هدیناصع» باسنا ردشلواعقاو هدنفصن كن هکم قد رط |

 ییداخر كن هتسدره هک ردشعدلواهتن و (رارحالاةیلح یدالا ) ردندتنالک |

 رس یاب هللادبع وبا یدتا ماسالا ردبداییداخكن دوردراو

 ه و ردق وب ناشد كر نشور ندنا 2 هکنود اکی ندنا یزووک ی كلکوک |[

 باوج لو هدناق نس ن یهلا یدسام السلا هيلع ی ہود هکر دشع دهللا دبع وبا" |

 نوچمک ردشعد یناتکو نیسرول وب نب نیسهدبا تسرد یکی دصقنوچ هکیدلک 1
 8 رک تماقا نعد ر متال ) ردشعد ح الحو دا وب یتا ل دنا ت سر د یکی دصق ۱

 ردکد وجو كس جدآ ار لوایدتیا مالسالارعیش ردع د آر لزیمهک ردکر کت مه ||
 هک هرس سدق یاتطنالا هلا دعوا ل كدشرا اکا ذک ندنا نوح |[
 ءاط محفو هلو نوکسو ملا حد هیکاطنا ردیکاطنالا مصاعنیدجایدآ |!
 لواورد هنآ یربق ران ببحهک ردیدآ كداب رب هلفاک هدنرخآو هليا 8 |

 هتم مولعر دندنتا داسو ندننايع| كم وق وب رار د یاطنا هلو تبس هبهدلب
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 تو ا زعمس

 مقاو اکب هکسندلاح تدش لوش یدراروشالغآ دع رزوا ےب ماناوقاناو

 نب رازوسو مدیشمروک رب قوحهدناو مدیا شاک ندنزامهعج هکیدشاوا
 اع اهقلعتو دی هنمام رارسالا ولخلاسعف فوصتلانع لثس ) مدینتسیا

 یلاخ یرارما قوصت یدتارلیدروص ندقوصت اک | نعل ( دب هثم سال

 هک هب هنس لوش ردکلیا قلعتو روناوا تقراغمندنآ هکند هنساره زدکعا
 هيلا لر یری دته هسوکر ههکر دشعد لو هش و ردلکد روصتتقرافمندنآ

 لات هلناسدق یدادغب نزروم سابعاا وبا جش # رلبا شدع هلغاتحار

 هزکلیا لوغشم یرکسفن یدنک هکر د_شعدلوا مدا مالسالاحیش (هرس

 كيلع خارفلا باج دقل هک تيب ۴ لواندرغاراتفرک هلغغرب یزرسلوا

 راز نیسهیلوا كدراید ¥ هجرت ل غارفلانم ءالبلا بابساو * لغت
 هللا سدى رغلا هللادبع وبا ۴# مدرب هلوا راک ی هدنجگا ناهج # عرب و |

 میهاربا هکر اردو ردلیععها ی د یدآ رددها هقبط هک هرس لادا

 ردیداتسا كندنکب رکب واو كنیهاش نامرک نابشن مهار او كصاوخ
 

 زوب یر كهللادبعوبا و ردیدرک اش كن وره نیزرییع نیسحوباو
 كنب رصپ دیز دحاولادبع نیسطا وا و یددیسشعربا هلی یکیا یرکی |

 یلاعت هللا سدق ردندرک اش كن سه)نس> د ز دحاولادبعو رسد رک اس

 هدنناكن زر نسخ اوا داتسا هدنشابانسروط یرق كهللادبع واو ۵ ریس

 ندایند هدنزوقط شع زویکیا كنرجه هک رد ردهدنتلا یجاغا بوئرخرب |
E 1زویکیا هکر دلوا مخهاو  PEE1 مالالا زا  

 ا ا مالک روک ناوک ارق زکرهنرتا هاو یا ا
 1 ادخلوا هکر دشع د لواویدرولو کالشوراکایدالوا قاوک ارق هع الخ

 هس روت وک ندنب نانو م تومن یلاعت هللارکا یدنارا یب یی رغم ا هللا دبع وبا ه >

 هک ردزوسلوش لوب رمک هح هک هرب داکی یدعس هکن روش ردیلک وس هدعأب ےب 7

 اکب یانو هناصسقحرک | یدید همجو یلاعت هللا مرک تبلاطییا نب یلع |[
 لوا ہد رھ ی NE رع هدئع ات روا قلوا مد ره ۶ هژعلوا هطنح ۶

 || زوس رایدلب وس زوس هدن رزوا انسروط ېب رغم هلن دبعوبا هدتفورپ هدناب
 | رولا رکلاد هکرلید قاوا بی رق ردقلوااک |هدنب یدتا هکیدشرا هر لوش |
 زا بولوا هرابهراب و یهاک هتکرج ندغاطلوا شاطر نامه نوح کلا |

 3 نوت



 نا ۳ ۲ رم شو ۳ یلاطوا ا تاکعت

 | یدلوا رهاط قوخ رار وناح یر هدا ز هوب مدناددرفس هلبلاط وبا ردنا

 نداراوب ںود زو رار ت مدتا ن یدیادح یب  راروناج یجتر هدارا لوا ارب ز

 کرهاکب ندفوخو یدلەککر هدر لوا بویلوادیقم بلاطوبالرک كمك

 مدتا نب نیس نوب وا نوڪ یدتااکب و ید ولا بواب لواو یدلکوض وا
 ج هلیا فوخ ندیلاعت هللا ےک ہسیکرھ ندننوفزوق ق
 تص هلع نیسزدیآ ف فوخ ندرر ولاح نس 2 ؟نوج + هقروق ندهن سار

 ىهلا ةکیدرد هدنناحانم بلاط واو یدر و یورو ولا بولد نيس زابا

 کش رس مان كنس هکیدناراو یسرهز كيك یدیسالوا كنامرف كنس رک |

 ىلاعت هللا سدق یلبشلا حایصلا ن دج نب ةحلط ۶۶ یدیلب هروتک هثیلد
 هدنس هنسکازویحوا كتر ردندترابک ناھا كنب ربح ناعع وا هرس

 تعصتاکر هکتسمرلرد ا ۱ ی رغم ناععوبا نوکر یدلناتافو

 یدستا هلا یدتا رارعالوبق مرد اتص هش الخ هکر دلس یللا مایا

 كنحهکر وئوک € ندشالخو هلوارادتعف هک هلباهک لاعایدنک تمهد

 ندرح جواو 3 دمو هک رفع كعلخو ايڪ كندنکو ییلص كهللا

 نالوا رداص ندقولخهلج هک روک یترذع كقلخ ردقوب ید زجر یربغ
 یدنکو ردرارطضمهدنتلا یک ویر دق كنا تان اک عیج هک ردیکی دید كن

 یبصن نامعوبا یدتا مالسالاےچش نیسهدیادابیح تان هک روک یکییع
 لوش مدروس هنشاب كنينادیم یوقعب وا ییا یدتنا هکیدلیالقث ندیلبش

 هک دالاتلیقرب هدد دن كنا حد (هلالرخ) مدتاو مدتک هرصع هک هدتقو

 هقط ەچ هرس یلاعت هللاسدق قورس سابملاوبا 9۶ یدعد نیمآ
 نک اس هددادعب ردندسءطلها ردف ورسم دج ن دجا یدآ رددها

 || هکرلیددو هدنزوةط ناسةط زویکیا كترعه یدساتافوهدنآ هنو یدلوا

 ۰ یلعوا هکر لدا تراکح ندآ دج عا هاو هدشآ رفص هدنارکس ناسعط

 | ندو كنیطتس یرسو كنيساحم ثراحو ردندنراداتسا كن رابدور

 ¦ تحاصم ملکرلتو ردیدر کاش كنينالحربلا نیسان دحو ك روصنم

E ۶هکیدتا | مالسالا رد "رلیطعو ند :رلع رو كنموو اشم  

 3 ا روو 2 ا اا دلش کد ياد قورسم اا



 كنب ربیرب هدروبا شین یرربق كناعع واج واوبلصاطاوردهدنناب كنبیصا

 با ییرغ» بدبحو هلبناک یلعوبا یب رغم ناعءوباو ردشلوا عقاو هدنراوج
 یدیشهروک یییروجرهن بو ولاو ردشعا تب هلجامزو رعوباو
 | هعورش هراکوب ۳ هکر دشعد لواو یدیا تسارف لهاو تامارکب حاصو
 1 مدردیاراکشلصتهدنرندرارجویدماراو معتیارب و مارب ےب کید ا لوا بس

 كنا هکمدلید هن نوکر مدر دوس هدنګا نا هکیدیاراو انجر ندجاغاو
 ۱. لوا هک هل وش یدلبا هلج و یدروا هداز بلک لوا مد دوس هدنکا

 هلج هنن مد نددوسلوا هکمدلیادصف ورکی داوا عناماکبندکءیدوس

 هدوس لوا نياي نا 5 هکم دشا ےھد هل وتیدلوا اله یادش

 نیسحاوبا ىدا مالسالا میش مدتیا عورش هراکوبومدلیاهبوتمدروک |

 5 هسوک ندراغ تکاب تقو لوا هدز وناشدت هکم دتا را یا

 ۱ کر هو یدلوا ماد هک لب زوتوا ناععوبا یدتا مالسالا حش ید زم ەزوک

 هکرددعد یی رغم ناععوباو نوتفاص نمرح كمرح یدلبا لوبتهدمررح

 نوخالار,دلک در سم فو ص ماو عب (مد) | ذحار الا مالا اذه رال (

 ( ماوالا تحت حراولاظفح فاکتعالا) هکردشعد لوا هنن و هلا رکج

 ه-.لقاص ملا یرلمما كهالا ییحراوح یشک هک ردلوا قاعرشعا یعد

 نیس هوا ظوفع هدنطاب و رهاظ مک اوو رداکد قعروتوانورک هتولخ درج

 ١ هک سوک ره هک زدشعد لوا هنب و تكسرولوا جد هدنرنک نیشهدفاکتعا

 || توعیآ یلاعتقح هیلبا رابتخا هن رزوا یتبعص رلذب ورد نتبع رلدغ
 ۰ اعاد یصاع ارز رد یحاع درا ام هکر دشعد لوا هن ورلدا الم هل

 طخ هدنلایخ یساوعد اسهاد نالوا یعدمو رلیا بلط نی رطكنسهب و
 ا “هل چ زب زعلا هرس یلاعت هنلا سدو ییح>الابلاطوبا و ردهنن رزوا

 : یب رغم ناععوبا یدیٌشساوا رهاط 2 قو> 1۳1 ید اندام

 ۳ تاکح )



 افت ی ی ی تا

 یدلاق ةا د صفح وا Ei A تولود هاش ردوو كاا او

 ناتسقط زویکیا تره نا ءوباو یدتنا سلحم نوڪکنآ صفح وباو
 اکحاو ردهدروب ان یرقو ی ندایئد هدننآ لو الا عید هدنرکس

 || هو راهبمروک یب رثیدنک هکر درلنا یدتیا ردراوگ راد ره ناوج رایدتیا
 1 e تع قوش ید ( بسم اراعش نمقوشلا ) هک ردشعد لوا

 |٩ هل نییک ینب رادرکاش هکر ثربداک اینا رویدبا زربدیناب ر یادتتعومامااک او

 هل او او رهلوا یوق هلعظع لع ےکات هیلبا تیر هللع ینزج عد
 نواهتلا ) هکر دشعد لوا هن و یدنآیوق هدهلهاعمو فیعص هدزوسیدرا

 كنا كلبا كلتسس هدقنوط ىح مما نعد ( مع الاب ةفرعملا هلق نم مالا

 چ هرس یلاعتهللا سد هب ولد ن ا رکز %3 ردزدنککسک | تفر همدناش |

 1 EE ۱ اش ا لر رح رج طب در لها رداسیح وا شب يک

 ۱ ی طاشح اهداب زهد دم و یدبا ندداب هوداهز"هلج ی

 1 كلربد یب ک اب ۳1 ی سا و هرس سدق یرح ناععو را یدبارس

 كن رهردق ول فوخیدهر کصن دک م و زدقولقوخ ندکم هاک اه رد

 : یورهلایح ن ا رکز دل د یدلبا 10 هدر واشاد هدند رد ناسهط زویکیا

 دجاید,اووعدلا باکس ویدا ند اثم راک دڳ هرسیلاما هللا سرد

 دهاز دعس ودا ردندنسه مز لادباب کز هکر دشعد یاعت هللا هجر ل نح

 ندرلشدص هلج لواو مد تا تیک هلکناو مدروک یا نرد

 ۱ ربکلادانز ٭ یدلوا عقاو هدناره هدننبللا زویکیا كنرعهیتافو یدیا

 ۱ دت "لر نحو یدیا ندنادمه هک هرس لات ءللا سدق یتادم4لا

 : یاعت هللا هجر ینادمهلا سم یداهوعدلا ناتو دیعدو یدیشلوا

 ۶ مدروڪ یدانز مدرروتوا هدندهص هعجج هدتفورپ هک ردشعد
 || زونه رايا بلط رول ندقح یتعا رابا نیسامد افسنساو شهروئوا

 ۱ رداق هفعراو هم هناخ دکندت وط هب وشرو ب ىدا شماسریا هرخآ یساعد

 زدند هقمط یگنسب e هرس ات هللا سدق یی رغلا ناع# وا %3 قدمهلوا

 || ردیدرکاش كنب روند باص نیسسخاوبا ردیب رغما مالس نیدیعسيدآ
 لواو یدیشلبیا تماقا هد هکمرالب .هصن یدبا ندنسهیحات برغع ناوربق

 | هصقر اکا هدرلوا رهالارخآ ید دنیا وا میاشم "هناکب و تقولا دیسهدرارپ



۱ ees 

 یدردلب نعل یدردشارپ 7

 یدراو هباوخ قافلا هلبعمط هک هدتفور یدیسنماموی وا لیقرق هاش

 هک هجر * + امانلاو سلا تسحاف # ن ا ال ین كتأر ||

 لوا ایج اندو وا مز وکر کر ه # ا a را

 الاخ ولب كنم الایخ لعل * ةع نامو یشغتسالیناو( ن ونحا) هدننلط |

 نودج لم توالاق هنتسوا عانا شا وردر یدمتمر هوا ید رک 2

 رک ےسوق ا هاعا مر روط نویموق تعق هع رزوا یدک نره

 تاوهسلا نع هسفن كسماو مرا نعیصب ضغنم) هکر دشعد ءاش هنو

 یعل ) دتسا رو هل یطح ] EAA عاب هرهاطو ذنفارلا ماود دنطاب رگو

 هقبط 4 هرس یلاست هللا سدق یرمح ناععوبا لوا اطخ هدنتسارف

 هراح ردندی ر لیصارد رول اشسنلا یرحلا لیعامهان دعسیدآ ردند هات

 صقح وبا رددرک اش تعاع 2 نا واو ردیدآ كن هلو ندروباشدت

 راک زورهناکد و تقو" ماما ردش« | تصص هلن یزارذاعم یامح و لادا دح

 ( كنسو )

 اإ هسع یرع ندنا لاوس لوا هکیدلب صح ولا ۱

 ۱ ۱ یناتبلطام ءایعلا قاندحو ( یدتیاهاش ییرلبافیدتا سن ردلکدرداق هکعا 1

 1 هک بد 9 یدوقوا ت نولاب وا یدروک هدنګاںاوخ ییاعدقح

 1 وك وااب یدرارولوب هدوخ واینآ یدرولوا لصتم ۳4

 لایخ ردراو + هجر ¢
 هناوب د# مب ماع هژراب

 3 ناهح قلخ هس رد
: 

خ نب منارکر س ۳۹ رکید از منبع
 1 ردنا تاوخرس كس ره ۶# هلیاراب لاب

 ِ 7 a ی ماج E E ےن موی دی ت

 ۱ کا آ هسایق روم هلعاسبنا هتنس یب رهاظو هلا ها مع ماود یتتطاب و |

 ۱ ردراو دطوعن یکنا ی هک ها اب نو رد و رد زس هطعن هک ےل ا اح مک ۰

 یدذلک هر وا شان ندورم هل اه ماش رد داتس ۱ كرلد روباشدن و ید

 : ردرآویلایع و اوت ا كهاس دکل او هدو نم ی و ی

 ۱ 4 یدتا مالسال | جش قدلوب هدنگااص یر کندن ا بلطهدایعزب ن حمل ( ءاعلا |

 ۲ هکر دوک یدتاءاش یدمریو هنسن هسه یدتابلط كما نابطب یا
  هیقخر هربو هش وردرپ تور نوئاص هکعا نامطب یا ی لیلا نت

 ۱ یدتا هاش نیسرلدا یفافحسا تعا رص ےسلااھرا یدتا یدنارضاخ هنآ

۳ 



Elیدتا ا  u,نوح راد ۳ ا  

 * دو دص لع یط ® ( کد ) نوسودوا یدر یدتاو یدلوب

 ندضص م هناحرا ضار ءا چ ا و ¥ ددشیلع ۽ ك دودصو "

 ید یان ول ےک اتقو ٭ بییح كسندن هسهرپ 92 نزویراب # رردزب 1

 ملست هورع یتلغواو یدلیاهب وت بواوالئاز یدرک ندنلک وک هک هثیدنآ 0
 هناعع نی ورع ا رب یدلوایر,ندتش رطر اک اویدتا |

 ( هقاصوا ةف رعم ءهدار هادوحو )یدت ۱ ۲ "لا قرک دل نون اقام) یدتا ۳

 ی رلتعص كح ا اک یفاصوا ردعلو دن رزوا دی رقن يح ید |

 تی هلا یرسب ددعولاو یرصب عارذ ا ہعوداو یش تارتولا

 یدررود هللا اف عاج“ اش ەد لو او ردیدا س كنىرىخ ناععوبا ردشعا

 یدزرروب هلناسایط یربج و یناومسو یرونو یناغرف هلنکوش ید
 یتافو كعاه هاشو یدررود هلا مک ما , ولسا لذ 1 قاقدو

 هک رلیدیدو ردهر ؟صا دست و ےھ ردە رکصت دصه> وبا

 یزارذاعمیایح ردراو ییاتکر کو رداوا ندزالوا لی زویچو!ندنرعک
 انغیرففو ردشمر و رلباوجاک اودر یتیکیدتا لیضفت هن رزوا رةق ییانغ

 كکلس ورد یدشا مالسالاحب رده وا مع ؟ت را اک .رزوا

llهلع لاڏ هللا یلص نطصم هک ردب ا ماش وب هتل بڪ هنوز  

 العولجقح ترضحو یدتیارایتخا هنب رزوا كلبنغ یکلشی ورد ان
 یایح هجاوخیدیاواوا عاهتءاشو یدنکببودبا لوبق ینآهناوسر ید
 هدروباشبن صقحوبا نوکر ردسهاش تن هفناطوب هاش هکددردرا

1 

 هنسسنرب ندنآ بوروط هدنرزوا یشاب كنآ هلبابق عاج هاش یدیشویزوا
 یدشا صعغحوبا یدروک لاو یدقاب تولود صق> ولا یدروس ص
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 ,نیگیدیا هاش هدلاّوشلوا مهاشنب ید نیسیمهاشنس کوت ها 1

 1 د

 لوا تنساناد ا دنرب بولوب یلکت ہک ما ضا م لوا یدّنوقوا

 لوا زالوا كلام هندارفا كنالوم یمدآ یدتا مالہالا جش ہرکصندقکا |
 ۱ 9 .E لوشاماو رداکد ییدآ رولو | تالام هر الوء دار وا ۹ :

 | هلاسدق ینامرک عاج هاش ل ردیخد هریک لوا رو وا روتاب و راو |
 ۱ ردندنرلء.ر كصخفح وایدندندالوا وام ردند هسات هقط وڳ هرس لاعت



 e یوبق هس ESE روتوا را .FTF ا

 یدساویدرب وحالس سعاد ذج م دحا ییومش نوج ردد نج هسو وبغامدتبا

 تولودتوند یدلا مواعم ]لر طا تماعششا مدلک هکنراب ز 5 لات ایزو :

 نددادغب قاشتا مدلوب مدتا بلط ینآ هدنا دمه نوک یسنریا یدتیک

 | باغ هدتفو نالف رایدتا مد روض یدنج E تداجر

 رواکاکب نامش هکم دلیببقو یراک دید دوید اب نکیدتک هدنق هسهک م م هیدلوا

 هم هرس سدق قوصلا ىلا ناعع ن ورگ ۴ يديا ہیک ییدنک

 رد داتسا كحالح روصتم نیسح ردهالا دمع وا یتینک ردد هات هقط

 ۲ هلاهبع واو ردندننارقا كناو ردشعا تبحک هل ازارخو رد هدینج ییبسد

 ندس و رو ندنن ڪڪ كنيحابن هللاد ع وا هکرد ردو رد-شمر اوک نیابت

 ردندنع یصا یدیا مع هشاقح مولعو مدلیا تبه هلبا هسیک رب عقنا

 عوجر ندنآ بویلیا داسا زوس ضعب اکاو یدبا قیقد تاغ یرزوس
 هفص تاتک رایدتا یعاق هدنآ توراو هبهدحو رلبدروس ندهکمورلبدتا

 هدئسنلا ناسفط زویکیا كبره لوا یدشا ردکن زوج نا هک هدووفصلا

 هکر د دویدلند ید هدنر ناسءطو هدئس دب ناسعط یداناناقو

eلفاغتلا ةورلا )ردشعد لواو ردها مالک یکلوا یدتا تاو  

 ا ییراطو تاربصقت تاکناوخا هک ر داوا تورم تب ( ناوخالا لاز نع

 هک ردلوا تورم یدتا صعحوبا نیس هیع اد صد هناف اکم اک او نیس هتلر العب

  نرلترفغم هدابقع و نیسهدبا لد هداسند یکل امو یکبصنم هکناوخا

 عا دوس روس نددحو ی ردشعد ناعع 5 ورگ دن ونيس هلند

 3 ريخ نددجو تیفیک قح ناتسودینیعد ردهللارس لوا"هدنناب رلتءوهاریز

 | کكنمدنب هک هنن رهو هدنناب كرلتموم ردیناب ررسرپ لوا اریز را نهرو
 , هدش هک روتوا ندنو زالوا قحرس لوا هلس هدا فرصت هدنا یتراسبع

 رب و یدلک هناعفصاورج هک راریدو رولوا عطقنم ندسیناب ررارسا هیاکلاب
 هتسخناوجوا لوا یدلوا عنام یسانا یدتیا قلعت هننصصكنا ناوجون

 ۱ ۱ E ا رەق ورع نوکر یدک تدمرب هٽي رزوا كاو یدلوا

 ةورگد وقوا هنسرب لاوق ةکیدلناساتلا ناوج لوا یدراو هثندایع

 ۳۷ ام یتدفی تض معلم 36 تب 9 یدوقوا یتب وب بویلبا تراش
 نوه یس ا هکمروک 4 هجرت ۴ دوعاف 6 دبع شرق و مکنم

7 ۰ ۴ 
۹ ۶ ۷ 9 
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 ا و ی ی ین r یو نهم

 قلخ باج رک ناچ E قفتم هن رزوا زو 4

 یف كماوع یراکدید رانا دا سةل ی يج وا اند یا

 دناو زدکمروک یلاعا لوا هک رد ر ید اح كصاوخ اما رد رلبا2>

 یدتا مالسالا جش ردقلوا روكم هلو رذکغا نیدیما باوث

 لواو ردیوج ند یلاعت هلا کوک كن هروک لاج كت دک هک هسوک
 .A عن تو وق ۳ o 0 هدنآ بلط نيض وع تكنلاعا کد

 ىلع ضاوعالا ةعلاطم) هکردشعد یطساو رد وه ید رلنآ هيلا رظن

 ناوک بوت وطزوک هنضوعو رحا كناعاط (لصلا نایسل نه تزاحاطاا

 || رکیرلتعاط كدا زارنحا یتعب ( ةللاق موم“ ااف تاعاطلا تاذلو کا1 )

 یدادغییاسء سراف ردوغآ یحدیا لاله لوا هکندلوا روکع هلب راتذل ||

 أ ردرار لرش هلاعاط ةوالح یتعذ(ءاوس كرمهلاو تاعاطلا ةوالح) رذشعد
 | تعاط لوا نیس هینکب نس یتاعاط كکیدتا هکمادام یدتا مالسالارعیش
 | ردکر ش كعکب كیاناسط نسو نيس زالو تذل ندناو رک شوخ کو

 | روا هنیزوب كناطیش یکیدنسپ یدنکو هلرعصا هالاعت قح ها دنسپ
 | *رذتعا فيك یل لقفںونذلا یھ * اهب رسا یتاللاتساحتاذا ٭ تب و

 Ee رد اک شم یردع هکر دهانکر ب # ردلد نریم کلر € هجرت

 لع ره یدتا یترواوا قح یاطع رسلع مجه هکرایدروص نددیتج ||
 6 رتعج وا ¢ رولوا هلع وٿ |صع رداطع ندعح لعره ی رد هلب وا

 ده کز درا عدو ردندتنا فا كلدنح 4 هرس ییاعت ریا سدق ی ۱

 دشج ردىا یدلخ رفعح ردندنز ولوا كنخحاشم دادغل ردندنرا داتسا

 ۱ یتشا یدیشم زوتوا هدشجوا یاب هدننوک یتافو كنیب رک ن رقعجوبا

 || ندنیمزیشاب س ردلقارباورددعبیدنا رفعج وا یدردلاق اک ندکو ک

 | اکاردب رقا هنر هد یلاعت قح هکردوب یساتعم یدکا هعاشا ید اک
 و تقو سا ردهّرم ندیشهجح یاعت قح نعل ندکلبا تراشا هلته ر

 ندعحو ردود لیلد قعوط هکوک ن زو یس ےک هدناجانم ثعاسو اا

 ٭ هرس هللا سدق قادمهلا نسلا ن سمهک 9۳ ردیلع ك رلتالوا دیعب

 هکر دشعد لواو ر دشلبا تبخص هلاشم قوحو ردندنادمهو رد دڅو نا قل



 مک ۳ زوم

 ۵ ردزوس هزانرب ردیااملا مع ۶ ک کر کا 4 ندا ودنک یاد

 دنلکوک ر مسوص دکمه ینسهدوسآ شوکو را یا هلیلا قادوح+

 ندنفرطت سود ندر دشا ر دشن هنناح نالوا نا رکناکدندلزاوردشارب دش را

 نامرد هراهتسخوناحتح او هراهثشت هکر ررب وناشیلاع مالکرب نان تب

 كلوخد + تب ۶۳ ردناکماهن قلتروق ندناو ناسا هلْشوه شوک عاتساو
 هچرکا 6# هجرت ۴ ریسع جورظا نکلوریسپ × هندرانآ یوهلا بابنم |

 ع صالخ NDE NE و # هدنوس قشع یاوه ودناسا هن اح

 نایک همانو ردا جر كفح هکلد ۳ نعل ندع ۳1۹ ناسا رب * ید و

 عاعسا شوک یرازوس میج كاسا ه ندناردراو یربخ كالناقهن ردیناونع

 هند یرمغ ندقح دان هدنا هک هدنامزرب ییعدهدع رک تقورب ی کا ین رادا

 ردنا رک ناناھج ناحو ندنتعلط یافص كنآ ردلعح هتشذک جو ردقو

 هدنهاوخ نابزو لک د .دنکار لکوک هک هدر, رینعد ندنتلصو یوزرآ كن

 هلق> هدنناب رافق لوش ییعدهدنساترواما مارک موقرپ لکدهدنرک کف عع و لکد

 ینلقوب هکه د:سارارارطان لوڈ ور د راب وب. دبلط هک هدنګ ار لع لوشر درا وک

 هلاسررپ ولدا سدقلاحورزپ زعااهرمس سدقیب رع نیدلا یش رد راب وج
 ساقلا وبا ی.دیس تا هفاطوب نوسلیا تجر یلاعت هللا هکر دش عد هدنلئاوا كنس
 یدلبا داشنا یتاسا و نوروک یتداسف كنامز لاوحا هک هدینج
 فقوصتلاراص# ةقرع فنوصتلاراص تضم دق فوصتلالها 6# رعش #۴

 كتذک * ةعبطموادح وتو دهص یقوصتلاراص ×ةقلدمو :داجسو هروکر

 آ قوصت باب را 46 هجرت ج هما قي رطلا ننس ىذ سول كسفت
 ودهز *یدلوا نامز هفرط هکنند موسر یدازوب # یدلوا ناهن ندلاع

 بوکد یوقن # دش مع ںونک هر اقاخ دسةموهونزهرره# یدلوا

 هلا نولاوذد نج تقور یدتا مالسالا ج >۶یدلو ناب ده نافرعودهز
 1 شعر كروئحوت هک سله*رک د کب هکی دت أ کو E هنو :ےےاو

2 

 سا هداندراد یت ےہ ) هوا ارفد تام مگ هان دلا ف تخ )هکدر و ۳

 الد یدتا ردنالب هک رلددروص 1 ۳ مدلوا نوع ندنف و لا تولو

 تیفاع یدتا ردن تیفاع هک رایدروص هیلیشو ندنریو یی ا
 ناسارخ یدتا هدنح صع ر رد کالا رارق هلهللا كيلق هظلر

 ( یی ررب ) ۱



 FE aa ف 2و درو هنس ورق ل مملو

1 

 | اس قاقنارلب وسزوس ۳ سلح E شانه ربخ ا
 ۱ سلا اما ی دتا لک دءدنسابلرلاسرثامایدروط بواک هنب راثک سا ناوج |

 || رظنهافنمولافسارف اوقنا )هک ردشهروم لسو هيلع ىلاعت هلا یلص لوسر |
 | سد ما ا تعاسر یدتا دنجر دن یسانعم ( امت هللا رون |[

 : نانهردشعسرا ققو كمالسا كنس هک لک همالسا کم دشا ںورادااق مت

 ۱ 9 راروناصقاخو ددا امانا یک هات وقت یک رابزناوختعاشلوا |

 1 | دراو يک یکنا هدنو هکمر .دن و ردراو یتمارکرب هدنول كدنح

 0 فو ییالساكا خد یر و یتندلوا علطم هن رفک كناوخ لوا یس و

 ٍ ندرب رب ر ۶۱ یدتأنیسرلد د وسندرب هن یلکو رلندتا هدننجر دیک دل نیکی دیا

2 CIRE 

 هکر داوا قدص هکر دشعد دشحورگیدروشد را جد زس یدیسا ش س ءا

 رسبلط یکیدید زممراھتیدتبا مالالا نیسسژونوا تعاطرب راقت یب |
 هک ردشعد هن وردتلع هدرا دید وجو كرظان هک قاب ردراذیدوردقلوب 1

 ۱ دو رد تمزوتوا ترک دید وت نادم باعا قرشا و 0
 هک هازوک لوش نفاصو هلا فرص هننرمعح یلاعت هلا یکتیه هکر دشعد ||
 | كنيلاعتهللا هک ندکلیا رظن ههللارغ هلکنا نیسردا هدهاشم ییالاعت هللا |

 || هکردکر کب تعفاوم هلناراب هکردشعد هنن و نیس هیلواطقاس ندنرظن |
 | هو ندتلرادتمرح ردکی قارادتعاط یدتا مالسالا جش ندنتفش

 زا دخ ن عدر کاش كنیطتس یرس ن هکر اروناص قدالخ هکر دشءد دنج ||

 1 مرا یدتا ردن فوصت هک رلیدروص ندناو مدر ا ا نا

 (مارکم موگ نبء ر ۴ لجر نم لب ۲ نامزف مرکلا هرهظنعرک نل )اوت رک |[

E !أ ےکیدیدلواا ار زردکک وکو ردش رط مالک تاغ زوو  

 ِ نش N زد رک ق لای ا

 ۱ رک ودسخد فلت و ندنفارغتسا هدحو كمع ردیلرمخ یارغتشا هلع هلدحو

 2 | نم هتصااضب ا 2 باسا یدتسا م ۳ شوق ھت :

e :موق نیب ع رک اکم ىلع رک ت ڈو ع رک نال [ و ذع رک مرک ها قله  

 | هسلبا صااخ هلبا یئاسحا هصاخ ا تا یلوقرب ناجم نحب( مارک |
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  7 2هکر ابد دزازخ نوت | رد هلباهررکعو هددشم هک یا زوهمعک

 ردنددنواهد هدلصا دشح رلدد دو رار د هب ههاح 0 | رد یذنارلارح

 د هویت نوش تیک ۳2 گز هوس ش E LED و

7 
1 
2 

! 
 در 1 كنفاش هکندرابوط ۲ نھ دەر و ولا رددأدعد ناولو مو

 ۱ لا یربم یدباراتوط نیهذم یرو نایقس هک ردرلدعدو یدیسواوا كس 7 1

 ۱ لا یدرک اش كرلناو یدشغا تبع هلاصق دجو هلييساع ثراحو هلرطقس

  ررذاتسرداک ن رات ین هلجو ردندنناداسذعأ كموق وب ویدباش اوا

 سابعا وبا هدا راو مک یریغندرانوب ویک یل شو یرونویک م عودوی یکزارخ

 یسهقلخ كدادغب رد دشح : رها دنعمو عج محو نهان امزب هدلع و ردباراطع

 هل دش> نوک ودا ی e اس ورنوگرب

 یعل مدت تم

 سا کر لقاعر O وب مه ڈول وا شب ی ِک

 ۱ هک ردراو یشک جوا هد هعبط وب یدبا رولو ۳ دبس>

 ناععوباو خام ےن الح هللادیع وناو هددادعد درج رد و ی درد هرلنا

 ری نداد E E شش PR تر به هدروبا یاد یرمخ 2

 هک ناسفط هدیعقار د ځم راتاما رد هلل وب ول هدد ریش لارو هدتاعطلا ه

 قانالغوا دنحنوک ر ۱ ا لاا هللا و رلود د رد: ۳5 زوقط ناسعطو 1

 لوعتام J یدتا یطدس ی رس یدراش وا نوب وا هلاراتحعالغوا دلا

 نیعتستال نا رکشلا ) یدتا نیسردن هدنعح رکش ییمد ( مالغا رکشلای

 1 هلا ا یکىدر و اعا قح ردلو | نعل ) دیصاعم ىلع عن

 وا نیس دعا قرص هتتصعم ی راتعت علوا عد نیس هیعا باطنوع « رلددصعم

 8 8 ىدتا دنچ هلوا ندکلید نامه كص كس مراقروق یدتا یرس

 جاتحم كناو مدراوه«یرمس نوکر دکک داکاات مدراقروق ماد ندزوسلوا
 ا ترا یدتا یرس مدنک هلبایاسا ییودلوا هللا

 ییایسا تک,دروتکو هکمرب روطبوت 4لا ندالاعل و ها قح ترے

 ء ۰
 ماداکبیرس یدتا دحج هر دست راندنلا كالها قیق ور و كلها حالفر

 3 1 کاو مدردبا تیها ریش یو وهل وس زوس هه الو رو9 س لع هکیدرد

 1 1 هلع اعد هلا یلص لوسر ,e 5 دک ات مدرک ا ھو :تفایا ۱

 1 1 ندحابص و ۳ کن ید 5 بک درو دو یلسو أ



 5 رتوطحیست دهن هش یرولو ید ك IE و هل دوم تل زوو ا

 هک ردشعد یرول هن و مرسلا تیام هلکرود هکلبق وڍ ید(هلععلا باحال 0

 نوسایارورفم یسرامز یعد(فس وب رلانایسن هيف ناف ذیدوبعل !ءافص كنرغال) |

 هدیمفاب رات یک نداد هدنشب ناسقطزوکنا تره لوا ی لوح
 د نح یدتات فو یرولنوح یدد یدلوا قوتمهدنسنلا نام e ڙوکنا

 E سر بل تست اید اک ايد

 | لود هکردزجاعر یدتا ردنلقع سی رلیدتاهلهللا یدتا كدلس هلی اهت

 ند هسکو ےک ج یاعتهللا 0 هنو o ارگ

 قطارتتسا ا ەس ؟ لوا ربتولیلد جحش دا رک نوش ۱

 داور هدر زامرهملد ن نوج ) یار )رخالو لالدتسا هدهد لدحانء

 || * تسنیایدوش هدر ناهج هلجرو * دیاشکب وز هدر هکد ناوت سک |

 ۲ رو هیلرک تعلطدیش روخلوارک ( هجرت )دارا ناچ هولج لو ا اا |

 تولک هراصد مهار نوح ییاسارخ 5 یدّتا مالسال|محش ( ا لعشسم )

 هکر کم ید: رشطجیه یدلوارک هناخ هدنار ور لی یکیاو یدمش راق |

8 

 5 ترم هللا سدق یدادسعد ددسحج اا 0 دلم مدلوا رو لوا ن ۱

 هردهربترههلوا ٭ هاک ات هرهدهسرالصولرب ر < و #9زدنوک هک هدر واردربار

هک :لوا یدتا مدروک یی یرون هکمرلید یدتا
 ۱ و رد ہد ےہ د هکر دلم 

 ss یدنالوط یرهش لبر ید هرم ندششهد

 یدتا ناوحلوا یو ومزوش ا هسوک یدتوط نیلید لب ر و هزاگ
 3 نوح یدلبا تلالداکد ندیرویاوجلوا سل رددا صكهروک ییاهتبلا

7 TAD اب از یو چک SET ROE 

 a ٤ نیسرردب ودا تیک لکو یدتایرون یدر کک یر

 رگ دکک دتا ت اتبح اصم یی اهسع لوش یدتا هلتاسارخ هرج وا

 اشو هلک کوج یدتایرون للبیدتایدیارلبا تراشااکاورر وناشن

 : هب لد عد برڈ زرولوا رب هک هدر لوا ا هکتاو هلا مالسندش

 | هلوا تفاسم هکمادام هيلکمزال تفاسمان راهیعد نرفردبا ییارعالا

 0 دنرولو ادعب برق سهلوارر ترکانو ر از

 1 ردرب۰ ورم ندشدام ت لاسراره راره را دمعتم ادا یسالوم یتعاسر كفراخ |

 قح مدلرب | ندکعا رظداک او مدلنار ظر رەال هک ردشعد لواهث و |

 : ردزازخو حاحزو یر راوق یو دمای ها وبا ی کارد ثبات هقیط



 قانچ مع ر و یارک وور رور r ی هیچ لوهرفرپ
 یرلتمع لوا مب مدشا نيسم نس لاسعوبا یدتا کب هیچ سای ماعط

 ید رلیدلک ینوروس ینوروس ا تا هناراب یدنیدودهدموک وا

 | ردورعوبا ینینک 4 هرس یلاعتهللا سدقیشرفداج ع مدیا یربهدنرلا

 هک ردشء دیدلخر فعح هکر دشهرا واک ا د نج ید ا ندن رابک ك ناش مدادغب

 یارس نوګا كمروک یدنا لدمروک یب یشرقداج هک دشمک نوکه جن

 هنس هر یداک ےکنوج قدرولوا لد هیهلک شعالک د هدنا ق دراو هنسوش

 یشا نعد نیس هعنعم ندنشاب كم لها شع ۶1 قول یسهن نان نت ما ٤

 لدس یدروتک هیاتروا شعا شلا ماعط هلکنأو شعا شقاص نولآ یز

 یئآداج یدروتک ر زیعب راند هنادزوئوا یدلک بورک ورا صاف

 لوبق بوجادنا رخآ یدلوا روضح یب بورود نیزوک نیزود بوروک
 بولا نوت ےشاب ےب نو ول ۵ هدرعاح هدنکا یسهناح قالها ك یدعا

 اردا یدلخ رفعح راشباهت هکر کیدا طنز دشلا هند هلکناو ردشءاص
 یدتاو یدرفد ینادنح مدنا تیاکح یهصقو؛بوراو دنکو الدنح نت ۱

 مدراوهرازابیدتیارب وودد اکبیدلوا لصاح اع هناکسلدع | لوبق نوه ینا
 هکمدتشا زاوآرب یدناص بوربدشلود یرازاب مدرب وهلالد قیر ب شالواو

  زوئوا لوا دکعدلب هش ربا 0 یناوج كنا لدتا نوگامز ینوب رلدد د

 لرکلاعا هکر کیدیا رظن یدتا مالسالا جش كدا هکک دلشبا باوص یتعب
NE O ES 

 لی هکر ددو رددو# 5 دچأ یدا وند ها دقط 3 هر سس

 هکر دندرونغب یساناردقورعم هلکءد یوغبنا ردا یکلوا رد دج نا

 یرسیدنادادغب ییاشنمو یداوم كناو ردرهشر هد سای روا ورم هلا تار ھ

 ردشعا تک هلا یراوطاوبا دجاو هل اصد ع دج و هل طوس

 ۳ یقو كدشنحاما ىدا ندننار و | دنح ردشهروک ییرصم نولاوذو

 یداراوروشر دن لا ےل دشج هدب ر رو ویداولو اهدلنگ دنحو یدنا كررت

 بر یرول هرب و تاوج هکیدلید راددروص ندلک وتو رص هدشح هدتفورب

 رت کک د رط ر هدسّبفو ت 2 رافوص ن ںی هکیدرغاج د

¢ 
 یرونو * ےل . وس یتروس عادات ۳ وا كل دروا ڪڪ ]رني گی



 سگ : هر هود ییارعارب 2

 ۳ یدّسا مر را ا ۳ توعد مک ی س ی در هی کم م دتا

 تولوا لیفطنن هکلردهلب وا د ردطو رشد هللردقو هلع اط سا كعنا مز ۶

 لعا.هط ک شب اردک وک ہنی 55 هللا ت ےہ و لوا توعد ید ۷

 ییرواک ندکلا كلک ندنعح كمودول یدتب اسد ردهداشک تکلع یرو

 كنيلامت هللا لوا هناور یدتباو یدو واکب ںونلاند هود مډنامه ر واک مدتنا

 ردلاص یدآ 6# هرس یلاعتهللا سدق عقلا نن بیعشوبا كد هنسهزاخ

 رد هدا هر ک شیدا هدننامز لزا رخ دیعسورا یددا نک اسهدرصم

 هدا بودا لکودو ییدنارو" ۳ مار >| ندسدعلاتس هرکه دنعح رب ره

 ندهلرسوص هکیدزوک بلکر هدهداب .دنبح یرشآ ی مردن

 یک هب وص مار نیاود حج هداس شع E رعاح ش رتیجو رشط لد ن دنر گا

 ان دوو اکا صر رولان نوناص

 اسو هيلع لاعت هللا لضلوسر E ود ندمرلعح لوا اکب یدتا

 مکه ول رار یر ید (رج یرحدک تا اذ لک یف )هکر دش هروب

 ییرغلا ناولع نلاقعوبا دو سس e ووص نوساوا هسرواوا
 ردشعیا تدعع هلیا یسلدنا ناورهوباو ردفورعم ندخاشم 4 هرسس دد

 هک ردشعد ی رقم ا ولا ردهدنا ېد یرقو رد ندا

 یدع م اعط مگ لس تردد هکم لاععو ازریداکب ییاهکا ضرب کلاعع وبا

 لواو رلیدد هدایز 9# ترد یضعب ویدلد !تاقو مکانیدسصاوصو

 یداراو راشبورد رروئوک قجافوق ی یہ راو هوکر شع: هلع هکر دشعد ر

 رلددتنا تافو ندعل تقاط یی یم : یدلوا طعق لس لوا هد م قافتا

 ندنایح قدلوب هن میش هکندک نوک یدنوا "یدلاو یک لا هلع نامه

 مدن دنا تاو هدنا بوراو دهللا تي نک رهکندلک هلایح منبقدلو | دیمول

 جاقرپ وب مدشرپا هر رب لوا یورو ینوروس مدلوار داقمدتسیا قم اق ن دمر

 هدب هنن عاج دہکس در وک ایا نامه مدلی وس ب وک ندم رطأخ تا

 كتمزلاقءاح را دمع + رطاوخ نانم*كيلع تدقع *عردوب ناسا لواو یدک

 قلانام * اش دصت یحاص كنابالع * یندارف یلعادع نامزلانآ # اقوقح

 % یلیاصع اع تایم ا افن رط كلا هت دالا # هءاسمهجوت ام ول

 کز راو ود هرات ش اعیعش لع وا ت کک دا

# ۷ 

+ 4 0 
 رب
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 یا ردهفاوم هتع رط هکلوانعد لو او هلندا هکر ارد ا هکر داوا ! را روم ا ی رال حالا ردوو ربخ هدنوکلوا هیلوا

 دجولا نم برطو دج وا ( رعش ) ردندراعشا نالوا بوس هژارخو |[

 روج لاج هد هدننامز مغان العوا هکر دزارخ دیعس ون | هک ر دشعدالج ٤

 ن ویدناردآ مار او یدنارلبا یتساوعد تبع صخترب SAF یداراو 1

 مدتک اکی ندهرداب یدلراط ےاکوک نوکر مدرجاق ا ۰
 ا زادعهرب نوچ

 ےھللا) هکمدتا هلک وک نیس هل تروق ند هلکنوب دکتسروناصیدایذلوا 8

 رل۶| بوروتوا هدنرانک ك نوبق صخعشلوایدت اظف> دن اویق لوا نبیأعت |

 یزویكلکب رباوقر اسهکر دنکلر وب برابمذتنای دلی توعد مکی سهکیدلک

 بونود یدرغاح ندمدرآ من ر کا مراغص«ٍبآ جدن تب وا ع

PE RL. | 2 
: 

 ۱5با OS VAP اه
NEAT 0 ۳4 } ٠ 
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 لادجو تح عل راقت هدنکا لرلو وص هک ۲ ] ش هک ردشعد ن رم

 رل هل روو ندتس هدبهع تڪ قحات رهيا یک ز دل اک دکلواو راهدنا

 * لهدا یدډجو ید رطدناک دق#دوههم قلا دوحو دنعدح وااو هتحار

 شدعنشود هد>حو تحار ) هجر ( دوصعم دحولانم دح ولا هور نع ٠

 ےک اترسح * رولو قح مکدشکلوا رولیق یواب یندجو ٭ رواوایسا برطو

 شوعارف یدوجو" یکدجو نوروک * نیسهدیآ سوجن هلدحوبرط

 كعاشم ی.دناک لوش یلاعنهللادجریلس نجرادبتوبا حش » نیسهدیا

 هللادبعوب هکر ید ردشلبا ناببودبا عج قلا وحا لثاواو یتتدارا "یدابم

 بد رقاکب مکنوج رولک ریجبعع صکش لوا دکمدش دمدرآ مدنک

 ندنرش كص عش لوابوراقیجندویقوب نب هکنسرذاقادنواد مدتنایدیا
 یدقار هرمیط ندویفبوروتک یب تولک لیزر هکعدروک نیسدبا طظو>

 یدلیا قاهاوخ رذعو یدپوا یعانا ییلاو یذلک هکوامنب صخت لوا
 كنآ نهکیدلوا هل وش هدنداراومالوا هدکتمدخ كنس هک هللا لوف ینبیذتاو
 ] | مدروک صالخاو قدصلاک هدنا هکندنهح لوا مدردیا ذسح هنلاح

 11 یتادمعلا فنحا 9۴ یدتیک ن داند هککداک اات یذنا ےحاصم ےب ہشیمھو

 لوا راک ادا نب هک رذشعد لوار دن دنرابک ج اشم كا دم دز زب زعلاهرسسدق

 فيعضادنوادخ مدت ا ور دل اق نیل ازاین مدشل اقا هنت هد هدا تور, هکیدیا
 هلک وک مدلیوس یزوسو ےکوچ ردمتملک دکتفاص كثس هدنامردو

۱ 
| 
۱ 
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 لر نیمشیشک هک ردلواتفأ ودیحو هک ردشعد مالسالا جش هن وردعلو :

 هکر اب دشلب وس هلن تیغ لها هک دی هسوکر هلیسک یول زواندنراسو هتوط 1

 || جش هن وهغمزابهن ردلباق هکعرکوا#نقلو و قلکا نعي تفابو تخاش |

  gm e NCA Bh DO Eha rr E 9 N ONL ENTE 2و 0 ۱ ۳۲
O OST و AP ET ۹ ۰: یو O AE rh ۲ 

 یک نو یدعشومدل ول عدن مدتابلطییا راکژو ر هکن هک ردشعدمالسالا 3

 | مکنوج نیسرولتروق ندکدنک نیس لوب ینا ےکنوچ مرولوبیا مرارا
 نوح رولس لوا نکیدا مدعم یساغنو نیسروا وینا نیس لار ود ندک د تک

 ]| رواوا ادي لوانیسهلوا دیدباننس نوجنیسرولوا دیدبان نسهلوا اد لوا
 ندمدنک مدلوالصاواکا هک ردشعددن زاب رول لوانیکیدب | مدعم یسخنق

 | نیکیدبا مدقم یسیفتق هوا لصاواکا ان مدلزوا ندمدنکو هضنلزوا
 ۲ هکمادام هکر ار درب رهشلا ءاروام هکر دشعد ءایسیلعوآ خش رولس لوا

 یسکیانیسرط رود نیس هی وب هکمادام هک را اب درلیفارعو نسرو نيس هی روق

 سد یس هل ارلیقارع ن نکلروا هشاطیببتشد هسکر ک هی

 نظنم ) هکردشعد زارخ دیعسوا ردگکرکب قلوا ندناتقبس هکع

 (نع لصد دوهجلا لذب رغرهنا نظ نمف نعتمف لصب دوهجا لذب هزا
 تجر روئاص مروش ربا هعح هلکع | قرص یدهح هک هسکک ره ی | :

 AY ردر جد

 | ردیحدنا ین وروقرولاص مرر ا ندع فرص یندهح ےکر هو روي
 ۲ هکمادامو رواوب بلاطهن یتاامازیلوب هللطینا هسک یدتنا مالسالارحش
 ندنصالخا راد عیماب رلرافراع هکر ذشعد لواه و زانا باطل ود یتا

 || ردکعب عیاضقو نالققایكعیا كرا دت قو نک ردشعد لوا هن وردیلریخ
 | هکر دش ید هنن و مر روطبویلواداش هلت ر حن دنازکر ه هکر دش ید هنن و
 ندس ویدنا هعاشا ندکو ک ص سر مدرزوفوآ هدمهارح ریس نوک

 كحر یدتا زدعل رادافو هکمدشا ردنیمالع تو قدص هکدروص

 ید اررد اامدرلیجاح یدآهدنافرعزارخهدنفورب یدتکه کوکو رکو كدرد

 هکمذتاا ورک لبا امد هکیدلکوزرآ یخداکب یدتا یدیازرولیف یرازو
 اعد مدلیا دصق هنن یدمر واک هکد دلاق ی هند 2 ییعد مەد امده

 نب ییعد نیشسرلدا ییاعد هرکص؛ددو> و هک دےاک داوا ند فتاه علیا ۱

 دمانهزارخ دیعسوا ییاکرکب وا نیسزتسیا ییهتسنندشم هرکصخدکفیدا و ||

 تع ینعی رافنوتوادع هدنجا كرافوص وربندیلهدیک ندنوبنس هگیدزا
 شیاوب هر هکیدزاب باوج یدتک تحاروتفلاو یدلوا رهاظ لادجو
 نیسلاوبار هی اتفلاو تسئاوم هب ر یر مک ات ردشلوا عقاو ندعح ترمع

gz ِ ۱ DE ۱ ۱ 
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 ا یدتا المال ج یدبا لوا یدلب وسزوس N لوا

 یدیا دم ہح یا رح یرااما یدک در کاش ی ود 0 لوا

 | ندناو ردندنن ارقاو ندننارابكن او ردکءد لوم هدیسراف كءدیادخرا

3 EV 

 ۱۱ نا انا روکنا ترمه لوا ندنو رفکوی
 ۲ هل مع ماما رارد هدلس یهدنک وص رلدضعب هدلس یمدنکو ارلرضعر :

 || دتیفگیلاسنهللااتلطول ) هکر دشعد دینح ردهلب وب هدنخ رات كنيعفايلا ||

 كزارخ دیعسوباندزب یلاعتقحرک |ینعب ( انکلهل زارطادیعسوبا هیلعام

 | نددینحو زرولو الالهز قیقح هسرولوا كجهدناباطناقشح كنکیدتا

 یدتا یدیا هت لاح كزارخ هکر لیدروص ندهسوک ندیاتباور یتیاکحوب
 لس ردقوش نه ( نیتزرخ نی 2 هنافام زن ةنس اذکو  اذک ماقا )

 یدلوالفاغندفح هدنساتروا شکید یکیا رک ره یدلوا .دکلبج دا حیا

 نوکرب مدرلبامسو تقو تظفاح هدعارا لا ۳ لئاوا و زارخ

 ۳ ندرظناک ایمزوکو ندنافتلا کولا یدک زاوآر ندمدرآ مدردیک هدناباس

 | مظعیکیا هکعدروک یدلک بی رق اکب كرهدیک یبحاص زاوآ لوا مدلفاص
 مدیا تافتلا رک ه هرلنا ن رایدهیحەخ رزوا مزوموآ ےب ا رولاح سم

 ٤

 | دیسد زاب یدتامالسالاخشتقو یراکدتیک بوناهنو تقو یراکدلک هن |
 | دجا كسردندرایمدآ رک او ردهناضسقح نیفراعلادیس راریدردنیفراعلا

 ردزارخ دیعس وبا كسر د ند هفناطو رکا و لسو هیلع یلاعت هللا لص رد رع
 هلج هيل وس زوس هد مارب نده امح نوح زارخ هکر دشعد شعر

 . ندنا دحام جه یدتا مالسالاحس ردراک اله عد ردلاب و هدنآ قلخ

 | یطساو كرکر دراک اله هدنکوا كلایسهلج نلکهدیحوت هسک لعاوولوا

 ا هنو نوساوا یرلیریغ هسکرک یدادغب یاسبع سراف هسکرک نولوا
 دن و یدا قرا یدو یدیا ولع ندزارخ اند هکر دشعد مالسالا مش

 كن رطوب یدیلوا رغب هکندیا بب رق هدنناش ولع زارخ هکردشعد لوا

 كرااتیدا كر ؟ق ا او رج ەدزارح هک کردشعد لوا ه و ردلوا فاما

 ید e درج د هدیطساو هلس ه یرو لول دسوک هح دق

 ۱ هکر دّع د لوا هن ویدیلوآبوسلم هلع لوا هک: ديا رک کال رمت هک رج هددنحو

 هکر دنا تیاکحلواهن و ردقوب هسعک هدنقوف كن[ هکر داغرب هدیا و زارخ

 ینعب ردتفایرخ او هدا هح وت هد حر هکر دلوبق یلوا راک ب هکر دشءدزارخ

eeسم +  
 و یار.

 ) ردعلوب ( : 0%
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 ۱ هاکایرایدلوا هج وتم هتمدخو رابدروتک تداراو رب دا ت غر هداب زاکا یوق

 ۱ ھن رزواكن ارلیدع| مهفینآ قیالخ هکیدلوار داصزوسرندنا هدنلاحرکس

 یدنک بوقیچ ندسوسرط ےکنوج ردی ژراوط قددنزوب هکندزررغاحو

 نوهب كيف ىلع بع لک * نوصلاناکلایلق ین کا ( تدب ) یدوقوایس ول

 | رلددت اتراغ ینراوطو راهدروسندرهش بور و قلقناط هلالواحو هفدنز |

 | هللا سد بسا یولعلاهللادبع نی:رج 9۴ یدلوابذعنیعییاذعمدره
 یدلیقرفسهن رزوآ لک و ت هد ه داب رال هجر دعساتلا وب | تک هرسیاعف

 دج سها رارفسو ید موق ەر ناب هدنماق تقو ینعب هدر طح زالال هجن هک ر رد

 یدردنا نیمرع هبدار هلرغلجا كننراق یدا یدرکاش كندتاتیترمناوا

 ردمز هیفوص هک رد-شءدلواو ردمولعم لاح كدوط یراق هکیدربدو

 درعس نالوا قوص هک هیلیا تیامریدهدر ةسرل اتاعر هدره> کی هتره

 می حس یر ندرادیس ی ا ندراب ولعو ردهدرمضح تدوس دلو ۱

 ین ندکغا کالب ولعوبات یدتا اکب نوکر هکمدتبا لصاح هدنافرب ندنا
 ندفوصا ەد ندشیاو رهیماک زا و هیلکااب ندنعفرو ندر تساو

 هلو هک لا ردنیکیکیدد یدتا ماسالا جش نیسرلا قوق

 لصاح E YR ند رک او ردلوا قوص رلدار | _ِف هلکناو ردبا هل ءاعم

 و ار ایون مزولی ماما زوشب اك ندد :دناطوب نب یدتا س ردلکد ۱

 زار = دیس وا E2 رد واع هرج یر و ردتمارک بحاص هک رد, ولع

 یقاو رداسعن دجایدآ ردندهبنات هقبط هک زب نعلاهرسیلاعتهللا سدق

 ورکو یدرکید كيدا ما هکرلبدروک یتا نوکر هک ردرلا شع دو ردزارخ
 ےک ات مردیا لوغش٥ یع “هل یدتانیسردبا هل وا نوع رایدتا یو

 ردٌشلوا ر واع هد هکمو ردشهراو ۵ رس هع هلیسا دوس قلیفوصو ردلصالا 2

 نیدج ردرظن یو هناکب ردندنماظع یا مو رد:دنرلهاما كموقوب و 1

 هل ایر دینعوداو ه] |یرصم نوا نود ردد ر کاش كنسوط روصنء

 ۵ ردرلشعدو ر ردشع ات ص هژرلد ربغو هلاناحرشب و لبا یطعس یرسو

 | ید نمروتکت زف هنر وضح و هن رک ذزکر ه هنبوی رر وتک باق وص ینا هوک ر |
1 
 و
3 

5 1 
 ی

 ! یدردنو ک اک ایدیارب ر ندنرایفوصو محک هدب زواق لی شب مان ےب ی دتا 0

 یا کر ی
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 ا یناک رکب وباو ردشلوا شادلویلبا رو او ردنا تبکص هلا فاح

 : 2 < E ندن ی =< 1 جو 8

 هدنرزوآ و لر i A هاحردرا هدرار الا بقاء نات ردنعم نداند

 هد عج یحکیا ید شود ندیس ا لاخلا راعتم نکرابا طظع و

 ( ها رک دور نمنوش دصلاتاللفا الون) هکر دشعد لو اویدسآت فو

 ناحندنفوذو ندنساعص كهللارک ذ رلعب دص یدیساواتافع رکا نعل نعل

 یدنکو مرلب | هشلدنا ندکر 1 كس ترابیدتا مالسال ارش یدیارارر و

 1 هکر ولوا تو ید اومروشیاء رک .A :لفعو مرق رود ندا عو مرحاق ندم

 : واندا 3 رابلوشات هد ما ل وشم هلتلععو لره هقیرطنیب هسیک رب ر ۴

 هلوادازآ ندنراهانک GT هسک لوا هکمرابا عمط لوا تحارهراب 5 ردراو ج

 | هلب رانابکس یرطصا محراادبع نون راید_تا هفیفخ هللادیعوبامیش |

 ۱ ۱ : ردراوهدنرزوا هکندنکو دوحولوشات یدتا یدیاردیک هرارگو مو

 ۳ a ووو ال لرو ۳ E 9 ا راو

 ندرالهاح ید ) ی نګ نضرعا و ۱ هکر روب اعد هزلا ردشعد

 هدا زد قعلوا ضارعا ندنا ردیلهجا كرالهاج سةنو هليا ضارعا |
 تویلبا رکف ۵تا رب هدش رد كنيلاعت هللا هرج وبا هدتوور ردکر ڪڪ 1

Ryهدا نیدودنک یدلک هب و دنک ےکنوج یدلوا مقاو تیغ  

 هباقس ىلع حش لاحوب یدعا مالسالا جش یدروک هد لیم هدنساتروا |

 میکنوج یداوا عقاو تبیغ هلمجووب یخدرلنا ردهدانزندلاح نالوا عقاو
 نوک چ وا نوا رلد د-2 6 | یدلو e نوک چ وا نوا یدلک و ودنک

 یدتاهرب واربخ ندنآ کس هکر دع وب دریک هلکثس كدلس ندن نکند

 هعدنکر ےکنوچ یدیسشلاق نوک جوانوا ندب آ لوا ندالواعقاو تبغ :

 رد. دش تكموسیررمعفن عا ( قدصالادب !ءریصاالو دب دیس ءا رفقا !بح (

 ٤ تو د یدک دبور iP E ام هد E ا 1



 : EST ی از i ر از

N 0 1ی ۹۷ ریس  

 | هدنناسفطزویکی زرد شادلوب ها
 | رب ردشع |تافوهرکصذدیدادغب "هرجوباو ندزارخلوا ند رونو نددینج
 و ن دنآ هسوکر یدتابلطقالودرپ هنعا ا نعل هباتیابهدب ر دک“ هدتقو

 | بولا لالا قیدلباناسحایرصمر رحكزانرب نعدیدرب و ینآ قید یل

 | هت دنساهب كلا كدتا هل وب نوجا رل دعااک | یدالو د هنغااو یدتر یا

 5 یدتا یعل ) بهذلا نوخا ) هکیدرب و تاوج و قالود

 لدن ارداف هک ردشع د یحاص TT) م تاک هدهد

 ماج ینوپ هکب دردنوک ن وذ |لاغتمزوي >واهاشدایاک | و

 هر یگاج ی س هل ج کز هک الوا توراو هداج شا وردلواوود نوساب دااهت

 ی کال یر لاو فوصتا) یا ماللسالا جش یدتیک بورپ و

 یردق كن : (هدکنات وقمگاصیاند زالوا عج هدر رب یرصا د هلد وصا

 | بويا همر یابند هجر کا رازعع نوعلناو را وڌ تهق باید

 ۱ اس دلو ردعلو ۱ ندد | كنس یا ق = نيسدیعا قرص رزوا یساضر

 ۱ نګ اسد ندکک وا یتعلرتساا اسد تمکلرت ندکلکوک كنس هک حسلا

 لعن اکا ورک نورهدیک یابند ندکلا ردربتعم هداتفیلاعت قح كمردیک

 ن كنسردهراب تانکر . هلجاند نعد( ةربعا اهن تالءردءاسدلا) ندکلنا

 مب كن اندرلیا دهز هدایند هک هسوک ره ه هک ردشءدیییش) ردرابغرب كیصن

 هدفحروضح كنان درک ارولوا شمرسوک هترضح ید و دردراو یک هدماب

 هددجو كنءرجوبا ىدا یرری وین | هن رلناعثود یدیلوا تیت هجدرذ
 یدیا هستشدازاو أ ندا قالب ر رک | هکر ارد یدبغو ی هدلاح تو

 نزاوآ نو ودر ندنس هاخ كساح تراح تدور یدرولوا دحو

 رک اردلاح هود یدساراح هلالج لج هللارع یدتانواوادحو یدتشا

 راو یروب هراه؛یا یدتبا مربا اله یتسالاو تمنو اق ا ناب
 اکنات هلبا ادغ نورپدشراف یکمک هلبالک نعد یی هلرتسک اخر الب هک

 هفط 4 هح ور یاعت هللا سدد یدادغ زج وا ۶# هلوا نشور هسه و

 | ردندر لعوا كنان یسع هکر لدددو و ی دج یدا ردند ات

 را و هلکناو ردندننا رفا كایطقس یرسو یدبآ i ها رقو ىدا هيف
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٠ 13 Eu 9دم و ۶ ی بقا تساو چ 4 د دل دلا  E3او قرعمر و 9-۳ نک ۳  

 3 1 هجرت 1۳ 0 نهج اني كن دحو 54 4 هنس نع نافحالا تعدات

 || ردیلاجمشارظن مک هریهن * ندیلهلوا میعبصن خر لاخلایخ
 هدمزوکی شقنهدلکوک ۴ مهرب مهسا هدد توراو هرو صح رکو چ نا روک

PAS Edند  Ee۷ هرس سدو یدزالارعاشاا دچا کر سابع و  

 جد ىدا ید رگ كدا اشم هدننامز ردلضفلا وبا ید تیوب ۲ تا

 رعظلاوبا یدبا توم لهاو توک تحاصو یدا نالا ج ناسالا

 هکمروروط بوروک ی ر د ۴ 9 در ی تهاشنامرک

 كسابعو یدنایدرواب ها وا وبا حج ی دک لوا یدشمروک یا

 ۴ نا , هکر لدا تداکح E بم يعس وا ء جید: !مدهأاش )مر ۱ یسهناخ

 | تدر E با E یدنار طتع لواو مد 0 جوا ی ات لسابع 7
EEEر  

 كنك کا من هکمراب اب مد دریم ىدتىاردەن كلا ےو نیس دصت جات دا ید نوا

 سا یوعد و قلحاتس ۳ كارلد هکمرلد ۱ قوخ مسردبآ راشحا

 لوا شعنا یص# هدوزرآ A اا فوخ مرا داراسحا قلاقهدنو ر ؟ او لوا

 حش رولیف هبورلدد ه ی اکا هکم رد م وا شجلق نادر ادد كنا و

 ر و % یدتا تافو تعاسنا ره لواو مدعیح هرشط ردیادیعسولا

 ۶ ابح مو الها تولا ادا تلقو # ةعاطو اععم تمتم تلقولو |[

 شوخ یهزودیع یهز # هسا رد لوا ناب رقهدنود رڪا + هجرت #۶

 یهلا یدتا یدیا یضتح یراشد كلام یدتبا مالسالا میش * یناک دنز

 ےک تکو لوا ته ۳ نوعا قمزاق قرا یتایح هکنسرول

 رک او لوا هدنایح نوع ؟نس كسداروق ر ۳ ىدا سب یدزآرزاق رلعمر 1

 هل یناغویایعو یکسدویتالصنا ) لو لوصو هکنجر لا

 هنابح یرلتسود كنیلاعتقح ین موقریدنبا مالسالازعش ( نیلاملا بر
E Aزر روط هلکنا را کت[ افسر و او مس وط  

 زەچاو زی کلا رانا تاسیح نوهگنا قفل راسو زررونواهلکتاو

 اکاو روا هلقحو راهلوب تایح هکر رګاو رار نوڪکنا یرلت-ود كقحو |
 ها قط لک 9 نعلاهرسسدق یناسارخ "رج وبا ۷ را هل. تعاطو تم دخ

 كدنجو یدیشع تیک هلقارع ځا شم یدداندروباسدن هدلصا راثعدردند

 زار دیعسوباو ردشللا رفس یودباتیعک هش بارتوباو ردندتنارقا
۰ ۳ 3 



 هدلهسو هم .لواربص هدآ هکیلها نادا لوش یدتار 2 ا رقهرفاک أ 1

 چ یدرولو تعتز ەتسخ هلیساعد كا اذهمیدراویجزریساوب ولي |ا

 هکتسیهرولی یدتا مالسالا 1 ْ
 لوا کتو کک یدلوا هلل و نوح

 هع ال

 | یدتااکب یرمشرت مصذوبا یدرتبا تموصخ نوجا یدنک و یداعیفش |
 لهس مدتا ی یداراو یالو ردو كا هک داند یرسا وب لوا كاس

 اعدودنودنیکن دیدنک تاعلوانوهنآیدبا شاو ندتلعلوا یالو

 یلاعص زونههگیداراو ناوجهژاترب هدنگا یراد ره ك هک راد یدریا
 ِ یایدتا لهس هلک یاعص ه هدتا تساوخر د ندنرلت رص > لهس یدشهالک 0 3

 ییعل توط هعاشا یکیلا یدسا هن توطهغاشا یکیلا ناوجت |
 ۱ هنر اهر وب

 كو ۳ , تعاس لوانابثیدلیا هل وا ځد ناوج لوا یدد هل ود دعدد

 قو ا یگرب هاب كامسرد | هدراطع هک دن یدرم هما لاعصح ۱ 3

 رود عابسلا تیب هنس ناخ كل هدست لعفلب و یدرلبا بیدأتیرلنآ ویدرواک | 2
 | ردلطفلاوبا ىك زب زعلا هرس سدق یروباستلا ةرج نب سابع # |[

 ٠ ردشعا ت یک رلرا ا ,ريغو هلا دز اب و نونلاو دردندنرولوا كرامدعتم

 1 ندانئد لوا نددشح ی ناسکس روکا كر هدننآ لوالا عد

 1 ید لوا رلبا لفن ندنآ دیفح رکب وبا ردیدج ٌكدیفح رکب وبا ردشتک

 (اواذبام مهيلعناهاوبلطاماولعول ) هکیدتبانوتلاوذ هکر با لقت ندنوتلاوذ
 یدرولک ناسآ هرلنا هدنا یرکدتا لذ یدرهشاس ن رلکدتاباطنعد

 كلاب رطخا تشک دقو ارورسم كب جعل فیک) هکر دشید لوا و
 رم حوا لهانم ینتلعج نیح ) ید هدتاورر و ( مالالا زر نيح

 یدلوا قلعتم اکب كمع كنت هکعالوا ناش هلکثس دهان ید ردود

 سابع ¢ كدلبا دیحوت لها یبا لدتا رسام مالتا اکب هک هدتفو لوا

 كدادغب ردلضةلاوبا حد كنوب یتنک چ هرس هللا س دق یلکشلا فس وی نا

 ّ هنن رار صح یاهو هنا“ قح ےک هسی رهرکر دشعد لواردن دنخناشمیدق

 هک هسوکر ه یدتنا مالسالاجش زالوا قهروص ندنناعا كناهلوا لوغشم

 عراف ید نرا هلوا لوغشم هقلخو هب ودنک بولوا غرافندع>نوکرب
 هفناسطرب رولاق مورو بو یشک لوا ندهدهاشم تاود ینعی رولوا
 ردرل -عطعنم نده الخ عیجو ردهدعحو رددعح نیمه یرللغش هک ردراو

 ۴ رعش و هس رع كفح ندقح ردرالوغشم هک ردراو ید هش اط 9



 ه.سود ن هکر | راو ا ا ه لمس دکر دلوا قلتحد ردسءد 2 < دتع :

۷1 
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LTEدن و هلغالغاغ نیس هلو اهدنا تمدخ هکر دلوا یناشذ قات دب و هلغرضاح || رز دم )۱0 نیر یر  

 كن دا نم یلع> او ) ردشعدلوا دنب ورک عطقتم هیلکلا قلا نعاحر :

ا سم هللنآ  ردشعد لوا هن و
هدنرسفناكشنآ ( ناسحالاو ل دعل

 لدع 

 3 2 ندهلس یدنی لصاح 1 هسلا یدلوا هدبلط ۱

 ۱ 1 ا یک ینعل نیس هدنا داکنج ىلع تکیدتا هک بل رب و صال

 | یرادید كن راتسود هلا ځد نیسهدیابلط اوسامبویاوا یضار هنکید ریو

 و
 نیسهژواهدنصا تعدخ هک رداوا یناشنقاتش كيیدتا زدن یناشن قلت

 میس اوو زر ی ا

 دزدنوک كلت دی دتام السلام 2 9 كم را درح ها اش تك

 < اوا دیر ریا نامزر م تیکه رد یرندن جا ناشر

 نیسرلدا قوح ندر CEE ۵ ردتعد لوا هو رددوا ا

 ندنلاقیالخندناکوک كس ورد ر هک ردشعدلوا هنن و نیس قفانم نس

 ند ورد ەد رک حالف و وردلوا هکر ههینک 0 كلا هثسار

 (كرغ نعقطخ ال كنع قطتایاسل ) نعل هدن ریسفت كنه آ ( اصن اناطاس

 دیلب وس ندکریغ كنس هيلي وس ندنس هکر وناب زریاکب ندکناج كنس یی

 هکر دلوا ناسحاو نیسهلوا دن رزوا فاصلا هلکشادلود مد هله ردلوا

 RE هسوکر ه هکر دشعد هن و نیس هدب عد ییآ نکس یدنک هد دمت

 وبلاندنا نسردکر کت سهل نوکو ب هک هلوا لوایمهوهروط ندنرب حابص
 دادماید رخ هکر ه ( هعطق ) ردشعد ییا انالوم هکتن هنا نیدیماربخ ین

 # یو یرادب نا ۲و ا درو لایخ ر < # سرس رد دوبو باوخزا

 ۳ تیتددزا هرس و ناو ات * دشکتسب سزا یاب نوح تش دادن , وش هکناو

 3 دنیاب  هلةح رکف ع نلاروب بوروطرصس ےکر ه(هججرت) یو یوزا تسد

 3 ۶# ڭا ی یل اراب | هوا لا رخ ےک لوش # در ینلنماد كنا توطبوروا شاب

 1 چا لوشناطبش کر دشءد لوا هنس ول هاهنا ولاصهد هسلا جات هکیشاب

 1 هک هر د لوش تلود هکر ذشعد لوا هنن ورا ند هسی رود وا بولوا
 || رک اویدلوب رونهسبایدلوپ ینارلتسود رک اراهیلید بوبهتسبا ینا راتسود



 | نوا نالسمر هدنا 1 5اس .E 3 ۳ lk یمن - دتنالخ كل لا
 1 لیم هشدا ی صار هک دلواص یکتو اوهو هیلوا دسحو دعحو لغ

 || نیس داعس یی هکحاص یارمط هکشاب هیقل وب رلتاصخ وب دنس هکاتقو نیس هيا
 ٤ ربح ر ندلیناسا نب رابحا ۸6 ركشا هل وش کی هکر دشعد لوا هو

 || مدلوا یصاع هرک هصناکسنب یحی ( ییقاعتالو كيصعاک براب ) هکشعا
 | یو هینرب ندلسارسا یبءایننا للاعف قح سپ كدلیا باقعاکب نسو
 جمال كسا: ما یردتال تناو تسبقاما )کا نسب کا
 ا توالحندنس دطب ینا نس مدلیاناقع ہک ھجن اکسننس (یتایانم
 هک هحورا سدق .یرتتسنلا هل دیک اهم ی رک یک
 تا هشاطوبو ندنساربکكموقوب ردد وبا تشکر دند هیناث هقبط
 اماو یدنا یوق هدلاوحا ید یار ماما طاص هبادتفا ردن دس ا

 | یساط كنیدنکو ردیدرک اش كنب رصم نونلاوذ یدیا فیعض هدزوس
 ۲ تافو لوا ندد اس ادا كدبتح رھا تک ا راوس دم
 || یدشمرا هتاسکس یرع تدم هدنحوا ناسکس زویکیا تره ردشلبا

 | زاعراوس دج ےاط و مدیا ولو از ەچ ؟ هکمدیا هدست ان حوا هکر دشعد

 || یلکوک مب هکوب واراویروب لهسیا یدتیا اکی هکر ۱ یغیدلیف
 3 نیسدمردب | رک دارا نسج یدت ااکی هن اوکو A لوغشم

 ۱ لگا نورک هکباوخ ماج هک هکر ه ید ے لیلی رکذ رهن مدتنا ن

 هللا یرظات هللا مهلا ) هکید و حوا هاکلکوک بویت رد تالد نیس هوا

 | مدرب و ربخ اکا ندشیدلوا لوغشم و مدلوا لوغشم اکا هلو ( یدهاش,

 یتداکاتدم قوج لوالوغشم هلهجولوا ورک هرک ربنواهک رهیدتنا
 یدک هن رزوا وب ر نوچ مداوبداکوک توال كو مدلوالوغشم

 ٤ هربقأت و نوسع ک دک طاح مدنرکو ااکس E لوا نقاص یدتیا اکب

 ۲ دارا ااو قوخ کد لوا هک ا تموا دماکحا هشواو

 | ها ناڪ نم ) یدنیا اکب هنب هرکص ند راک زور در هدنرخآو
 | هک هسیک رب یه ( ذيصعلاو كانا هیصعب هدهاشو هرظان وه و هعم
 | هلهللا هيك لوا رولوا یدهاشو یرظان كلا هللا هلوا هلکنا ییامعت هلا

 || یقاتخد هکر ایدروصندلهس بک نایصعندنس هکنقاصیمرد,!نایصع |
 هژب رب ویل قفولو دیلر و ىلع قیقوئو هل ر و مع اکسیدتسا ردنیاشت 71
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 یراوطا ییاندجا هکیدر د دشحاعأدویدالب |تافوهدنزوتوازویکیا لر سه

 حج هکر ده ا اد هکسدا رد ردتدناک لج کاو ردماشاا هناك ر

 بلک ار ز نلوا رودندنا هک رد هسک لوا نودوزک ند-ہلکو ردالک

 ج هک البا تح هرابندو را 2 رکصا دک دروک نجاح ند هلن عرب

 | هک یناراویدهع هلناراد نایلسوم"كنا هکر ار دو رلربا ندنا هلهجو |[
 ۱ یدنارلب وسز وس هد نسا ناعلسوب| نوکر هيلا تقلا ھن ما كارو

 | باوج ناهلسوا نیسرروب هن یدرق مات رونت یذتنا ورک ی رجادجا
 : كنا واسو ای دلار ارکیزوس وب هرک چ وادجا و د یدل وا یرامولعم یدمر و

 تعاسر هدب ناعاسوباروتوا رک هما راو یرودیدا بولی راط یلکوک |

 هدروننزوکی روک یدجا بت یدتنایدلک هنب رطاخهذءب یدلوا لوعشم هزوس
 | زکر هورلیدلوب رروتواهدنارونترا,ذلبابلطیدجا ےک > ردکر ک هساوا

 ےک ا کی مس ےک ا مک کا ےک چ | كنا ینیشلوا هتسخ كاملا نب دح هکر دشعد هنن و شمالک ررض هنلیق ر

 بوخر هود مليا ا هکیدنا راو تاہط ینارصت ر مدلا یس هروراق

 || زسردیک هدنق هکیدتبااکیمدشلوب هب هو مارک ا ویو سوخویور
 زا زومتسوک اکا یتسهروراق كکامسلا نیا ات زرهدیک هسط نالف هکهدتتا

 1 یگاعتسا ندناعشود ئ یکی دطاعم لنتسود ی کت هند | ناس یقدسا

 | عجولوا یتیلایدنک هک کلی وس هکاعس ناو رکی رواهربیهروراقوب رسرتسیا

 | بوبد هلب وبینک لوا سپ (لزتقطابوهانانا قاب )هکتساد بویق هن رزوا
 || هک اعا نیا بواود سپ یداواهن هکک دیلبینا رکر هک هلی وشیدلوا باغ
 یدوق هن رزوا كوعحو مضوعلو اییبلا نامه دلي و اکا ی هصقو كدلک

 لوایدسا و یدلوب تک لالا فی دوقو| ید شع د یشک لوا هکیب هنس لوا

 | ىاطنالا قياس ن قیبخ ن هللادبع ۴# یدیا مالسلا هيلع مضخ یشک
 || لالطانم نیلک الاو ةيفوصلاداهز نموهو ردندیلواهفبط ۹6 هرسسدق

 || یدیا شلوا قم هد دیک اطناردند هفوک هدلصا ( لاوح الا میجیف عرولاو
 ۱ كن رود ناس اربز یدیا ی رط قروث ناسیفس حق رط هدفوصو
 هک عقد لوا هک ردشعد رهن 2 یدا شا تب هلی اتکا

 | ندناهکرد هتسن ترد یتاسارخیا هکیدتبا اکب مدروک قببخ ن هللادبع

 | كنیلاعتقح هلقاصیکی زوکر داوهوردلکوک و ردلبدوردزوک ردقوب یربغ
 | هدکلکوک هک هیلب وس هنسدر هک هلفاص کلیدو هیعارظن هنغدلوا یضار
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 تبعص هلا قیقش ردندنب لهاو ردد اشم عدق كناسارخ ر دنا
 | هدمضومولدآ رصتار هدنسح اور ردیداتسوا كمبو رخ ذج او رذشعا ||

 | یداکد معالوا هک ردراشعدو مدنسیذ زوتوا زویکبا كترعه یدلیاتافو
 ۱ فلاحر ندهفیعصوا هدنسانئا تار ااض نکردیا تانک هلکنا هع "

 قرتاق ید یدتا نوا عفد یتنلاعح كندفيعضلوا یدلبا رودصلب

 لواو ردراو یجابتحاهوص تدش هکیدسوکه بوش نیزوذنکو هلو
 | هک ردشعد لواو را دوق بقل مصااک !ندییسواسب یدقشا ید نالو ارداص
 توم یر هنوطهدنس هلب اعم یوم ترد هکر دک رک هریک ده رطوپ هک سوک ره

 | هثساذا كتر الخ ر دکلیاربص لوا هکر دد وساتو ءیر ور دةلحا لوا هکر ضیا
 ۱ دکربرشخا تا و ردکعاتشلاخ هش لزا هک رد را تو

 اکب حایصره هکردشعد هغو ردکیک بوکیدهشرپ یر یراهرابلوا

 O دیار هک ۵ دودک رب هکم رد ن هک نیست سدا هن هکر د ناطیش

  هدرف هکمربدن ترا یلواهدنق هک ا وو نفک 8

 || ند>ابص مراباوزرآتیفاع یدتنانیسراماوزرآهنهکیدروصندنا ص شر
 || یدتا زدیلکد تیفاع تالاح نوکرهوب یدتا صخعش لوا كد ةماشخا

 || ماوا یصاقزکر هه یلاعتو هلاک قح هدنوکلوا هکر داوا قیفاع كگ و کب
 یصاع هی یلاعتو هزاشس قح هکنعف یدتایدلیا باط ظعوندلا صخعشرپ

 هنسر اکا یشک ولوار هیمروک لوا هک هلا نایصع هدر ر نیس قلوا |

 لوبقیئآ یدتبا كدلا لوق نوت رل دشا قالا لوو یدردنوک |

 لاو یزع مب هدکم هجا لوسفو مدروک یلذمب و یر كنآ هدکعا

 هنن رزوا مزع منب ینرع او هن رزوا یلذكن | سد مدروکی اذ

 | نازخ هللو ) یدتبا نیسرونلماعط هدنق هکر ابدروص ندنا مدتنا راشخا

 | ىراولا یان دجا ۴# ( نوهتشال نیتفانلا نکلو ضرالاوتاومسلا |
 | لها ردنسطاوبا قبلك ردندیلوا دقبط ۶# زب رعلا هرس یادت هللا سد زا
 7 ندحاشم یرغ ارلناو هلیحاست هللا دم ,عولاو هلاد نايل ويا ردندعسمد |

 | یراوخا یا ندمش یدیاراویشادنرقر كاو ردشعا تب لا |
 : يا ن دجا هللا دع لیعواو دشت هلکنا هدعروودهز هکندرارد :

 ا ندعرولها ردنوعت یداهکب راول ایی ایساناو یدندرادهاز خد یراوطا

 ۱ یدیا عرو دهز نادناخ ینا دناخ كنا لصاطاو یدا ندرافراعو ا



 . یراوک شیفهلررانوکز ان دتر دق منبهکیک دلک|ینمبیدبا تب وقعاک | تااح وب
 کا در هروصتم ن ده هکر دشءدز ارح دیعسونا ھن و ردکعد ردرب

 (دوحوم لک دنع لذلاو مدع لک دنع نوکسلا ) یدتسا رد رعق تعیعح

 لوا هش ور دکل تاراش !تقو كد دلو ردعلوا بلقل عراق تقو فید الوب یتغد

 هسذ وب رک ذو هسوسب لع ءایشا فعل رایلاهرتسق رفاس 1ا ات ) کر

 ندهئس؛ تردوب هدکر ۶ عیجبیدتب|مالسالا ) هلدهگنیس و هرعت ک ع روو

 | نيەجوتەل زمر ماد رهو نیس هدرفس اع اد نس ارب ز زکرک قلوا لک

 هرفاسم نعناک ا هکر دکر کا اعر الوا ردعباضر دلاخند هئسا ترد و ونک هک ره |

 | یر کرک درب ی کیو هل مراوتسار قخسفت تواوا RE از

 ۵ r ج وا هیمروتک تشحو بولوا ساومهدهلامتناک ا

 | اکا هکر دکر ک نی رب درد هیعردتنا ترشابم ین هشدا هتسداشات راب

 | نسنیهارک هسزولوا ia رهو هیموعیلا ندنل ز زیم نولوا تک رخ هدر ره

 یدرلب وس زوس هدنشا تعاجرب روصنم ن د نوکربو هلبا یاک دز

 ندنلها ساع یدشریا هنرکذ كتمالم لهاو تعالم بولوا رج مالک |
 از دج ن یسد لنت العر ردرع زوسهن مز یزوس تمالم یدتسا یسل رب ۱

 دعا رو نعاس نامه( ذجرلال مت نیطاصلارک ذ هنع)یدسا روصنم |[

 هلا 9 یکع لبع 2 یدیعوب یربا تولوب هدک و ک هک اذه ٍم ی دلت
۶ 

: 

FEطردنع) هکر دشعد لوایدیا رواعهد هکعردن دنراواو !كتهش اطوب ¥ 
 ً ی

 9 نوتعم ےھد اعلا لا ند یر نعو نوعلم وه اندا dN نم

 قلانودام یشب قا نم یضر نمو بوع و هف *اشابدهزلانم یضر
 رد هنس هنا د نیسعرواس نس یدنیا مالسالارح# (عاط وف ناکا نماناک

 بودگندقحیتسو هلک هکلکوک كنس دک هنساره ( اهلا كبلق نم یندام)
 رد 5 کش a لوعشم ندعح ی“ E زهو رز ۳1۳ و هدیآ

 دعاه ۳ 6 اروا یکددید ردن وعم هل وا یضار اع ندع هکلواو

 وح كنس لوا .dû وا تاس هدام مک و وح اک اکس هکتله اک ارهو رارد

 e هدعله 6 آ درک یز یهلا هکددرب د هدنناحانم رد هو

 هد هکمادامو رددرد رسارس شداد هک هلع هشتاد یزو ردلغش هح |

 هرانت نددهز هک هد دیکر هو رد درس نهاو نر بتوج ردد کلید تک

 ن عاح ول رد رک ,دنلاتسد كنفوص هجا منو رد وک هلوا یار

 تینا تک هقبط ¢ هرس لاعت هلا سدو 9 ناوئع
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 یدتا مالسالا جش مدلوب شلوا ضغنم یناکدنز نسحلوا مدلک

 هژهرلتسو د مب و هلن وس لعهد ۳ ولید لد رلد وسندس مد رل وا ده دوش

 نیس وتو ندا هب و هداك ناوحر هدتقور هوس هلهراهتشرفو

 م65ببسیریغ ندنوب یدتنا هناوج لو یدرشغود نده رطو یدیسوص
 كدا لصاح تشجوو كدلوا لولمردزآ كرلشادلوب هک دروک مرغ ا

 | شب ردکر صک و ردسهالادبعوبا هکزریدو ردیلعوبا بنک ردندیلوا
 لیصف ہک رار دو ردندننارفا كنبساح نراحو كنيطتسیرسو كنيفاح

 هکر دشعد لواوردندنرداتساكنم راوخاییاندجایدیشمروک یضابع نا

 لاعازب هکردشعد هن و ردتانع اما لابع هو ردلع یباما تالعره

 هک ردشعد هنن و لدتا تلاع هدمه باب ولدلبا تقفا وم هرات اص هدحراوج

 لغرب هکتفو لوش ید رایدروصندصالعل کا( اک ر الرا نمربصلا)
 یروتوا ندلعلواو رادک آ هلبا لع لوایس هکنسهیایدو نیس هیلشیا لاص

 | ردصالخالوا نیسهیغا بلط ندنرغ كف یباو کو را هیلولوایس
 دحا ءامسل |یالو لرغدحا ضرالا ف سانالیعلعا ) هکردشعد هنو

 1 یرمعندنس هدنزود رب هک هلا دن رزوا كوش نیسرلشدا هکیلع ره نعل (هربغ

 | روص:«ن دج ۴# ردقود دحارب یرمغ ندنآ هدنزویوکو ردقوب هکر
 ناعع ردئدع,یقوص یدرولوا هددادغر < رب زعلا هرسسدقیسوطلا

 كنيهم دادح رفعجوباو كفورسم سابعلاوباو ییرادلا دیعس نیا
 هدکدارا ءادتارک ردشعد دیعسوبا رد داتسا كل دشحو لز رخ تی

 تدارالغوایا یدتااکب روصتم ندع نوکر یدباراویمهابز هتح ايس

 هل جا یسوبق تکر و مخره ندهاقملوا اکسات هلکب یاقتاکیدروتک

 | .دفاوط هدتقور یدتا یسوطلا روصنم نب ذج هکر دشعد لوا هن و
 هکر د یوا و رولیف یراز نوید افاوطجد یی ۳ کمد روک مدنا

 | یوا مدستنانب هلا ناسحااکب ورک یی هنس ميدلیق یوا لوا ادنوادخ
 هدتتفو ر یدبا راو من اکدنز شوخر هلقح ید هلکنا یدتا كدلیف

 لاغ ردهب و و زدرلن وک یسا هکمدتاراو هناکس مدیّسلاق رسوص هدهبداب

 هل وشو یدلکتولود ۷ لاح ا لوا لاله هکمدابا یو مر هل اوصەدر

 ۱ هعذنک مگنوج مرواوا لاله بوراو هقرخ ید مدس | هکیدغا رومشمیظع

 دز ۶6ام اخ
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 ناوارف یزاغو یدا رارولوا ناد رع یدالوا هدنرثتطاب ردراوهدنرهاظ |

 نیسطا ی ۳ یدآ ¥ هرس سد 3 یسورابلا U هیهرب اف ندعلخ |

 1 كنن دنک هیلنا رظد هن رس كول ےکرھ هک اد لوا هن و مرد ردراو

 هک هدیک هکر دشءد لوا هنن ورادا ت نفل ندلاحر تاحردو ترص عت

 7 لها كدا بحاض یداوا تجاح دغاک هراپر هودج یک

 رلیدد ژدندنلها كنشوب جد رلضعف و رلیدبد یدیاندنلهادروا رایضع)

2 ۳0 

< EAS 

 هر رب یحاصهلاخ یدل وا ناب هدلزیمرپ نو دج هدتفورب روس را ید

 اوز نکیا باغ یحاص یدت اویدلآ یا نودجیدرونک دغاک هراب و

 E اک لوا | کم Lı و زوهروس رتیلصم ر ییوب هک ردلکد

 هث رزوا سایفوب یلعفو ترس e كلودج یدتا مالسالاحش ہد چ

 یبهقدنزو یعرش نواهتو یتحایا هکر دراو هفناطرب هدنامز یکیدمش یدا

 رد راترب ودآ تمالماک او ردرلتلبا داغ کل رسنهزحو یل رسداو

 اکا ا: هدیا لع نودا تلرستمرت هعرش ا رداکدلوا تمالمو

 بولوا هدنتمدخ كنيلامت و هناصس قح هکردلوا تعالم راهدیا تمالم

 هد هيف وص جرات ینا یلس نجرادبعوبا میشردنارعوبا یبنکو ردیسوزابلا
 كراصفنودج ردن دنرلع دف كح اشمروباسدن لو| هک ردشعدوردشابا و

 سوراب هکر دشمروتکهدیناععت تاسنایدیاهوع دلا ناو ردن دنر اداتسا

 2 ندناعا رود هک عد نیسطا وبا ردهب رقر | هد رگ كرو اسب "دلت

 هک هدر رهو هلعاطعنا ندتعد وهلعابتا هتنسالا الا مال هنس ا

 ردراو تعد یلزکر هدر لوا هک لکلیبنیسهروکر هاظ داهتحارب 'رسروذ

 رکا یدتنا نیسر دل هدنفح اما ےب یدتا نوکر مارکلا هللادبعوبا
 هکدهزلوشو یدالوا هدنزرهاظ ردراو دنرلنطار كراتآ هکتسغر لوش

 قولن ندناعا هدنزرژوا اما مدروک راردا ناوارف ییوصو زرد
 راسع ن روصتم # ردندتلط نطا ی كر هاظ هک زدشعد لوا ه و

 یداندنلهاورم ردیرسلاوبا بنک ر دنالوا دط4 هرس یاعت للا شدق

 یرزوس كو ۴ 4 ا ا ید لارو لوا هدهرسعا و

 ید : یدا ردن ك زاد روک هد ذعفاو ا ۵ رکصندن و ردراو

 قیچیرافوب یروپ رایدت کی ورلیدوفربنمرب هدکو کی جد و راد نوط شوخ



 E ط هسک كر نسب( داع نوع 3 60 ل داد و ا

 هملح هساوط مدرع نسف هسع ا هجو یردق كلا یاعت نح ا

 1 بولا یت ۱ هللا یدیشم رف هدنگادوا هکته هراب روع لواویدشود نينا

 دراو ىلضف كلی ؛ دزوآ

 ا وبا لواوب ۳

 یو نيس اوا یدلوا

 نهو هردق هللا عفر هذن یف لذدنم 1 هکر ۱۳
 رع

 قارو رکب وبا رلنازوخ هدنرظن كنم رالوق ینا یلاعت قح هسرتسوک تالربکت

 هروبس یر هل هل اج نوح هللا هک ردیف كت هش هک لوا اوب هکر دشءد

 ندنرلولوا كن هشاطوب هرس یا هل سد یدروأب یدهم هل | د.ع 3

 درک اش اک | بوراو هدروا ضقح وبا ر د داتسا لدادح صح ولا ردن رپ

 یدلوا لوا بیس کج نم نیا ندنآیدبا یبروع هدنلاح یادتا ردشلوا

 1 قاقنایدیشمود هر ااو هراب رب یدردیا كلب >روع نوکر هکیدا

 (نج را ین اذوب كال ا) کی دوفوا تاون و تک وا یناک د ر
 | بولوادوخ: یدراتوطهدنلا هکیسهراب رو لوایدتشیاینا مکنوچهللادبع

fه درک اشیدلوا شوه نوشود كع روك یا وا یدرک اش  

 هدنلایدنک ی سراب روو شم زق لوا هک هسروک بورا ارظداکس یدل واهن ی دتا

 | لغت هذآسس دقراصقنوودج ۶ یدشاتخارف فک دویدتک تورولا ندنر بوی د م دلوا صالخندشباوبیدلوا شافمرمسےکنوچ یدتا سب
 | ددیماماو ی كتمالم لها ردا صوتا یبنت ردن دیلوا هقبط هرس
 ندشاعصا نذناهک هلتسم لوا ردش | شن لوا نق رط تمالم ه دروبابسن

 رلید تا دنحو یرتسا لهس رلیداب وس قلاوحا كرلناو رلي دلتا هقارع

 ماعنودج یدرولوا ندرلنوب یدیالوا كلکرمغب ۵ رکصادلس رهدجارکآ

 هللا دبعیدب اه رزوا ىل رطكناویدراتوطنیهذمیرونایفسهیقفو یدرا

 نع رطكنا یک لزانم نا ندنرادر ک اش ٹا هسع ۲ مه ردیداتسا الزام

 1 هلون یداارسصا یلپو ىلا تاروب او یسوراپل | نیسح نب ساو یدمنوط

 هدروباتنینهدنر شک زویکیا كنرع گی دیاقیفر كصفح وباو زدسع تی

 ین نوعرف كمف هک ردشکد لواو ر ا یریقوردشنک ندابند

 لصف ةن رزوا ار اما مزه

1 1 r مرولم e 
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 ص۹ ۳ -

 1 3 1 3 روا 9 یاب ( فاصلا یا طم د و فاصلا

 | ۲ م دادحد# وا 2 وان زر كمع دنا دا را اا م | ماعتا ند هسوگوو ردهلوا

 ۲ كصف>وباودندنرهلصر وب. بولواندنرادب ۳ هک هللا هجر

 9 لاو هی اجر ی و

 دا رظل

 1 و رد نی ها

 ۰ A ۔ھح جن r > ارلبا کالادک ھ رشا e مه

 | ضازعاو رایذجا شیلا ناسحااک او رابدابق لوبق هله>وره ین ارایدلپ

 ككلاو> اهدنناب قیالخ هکنوچ یدتیاک ! صقحوبا هدعب رایدچاندکشا |
 نامه یدلوا مارح اکس لاوس هک هلباكالناس ید دعب نم یدلوا مولع
 ۲ هدنفور هکردرلذعدو رب و هشالخو نلدقفن ندنا تولوا هدکبسک لوا
 || كسرلبادصق هی رطوب رک ۱ یدتناهدب رحلوا یدراو هنکوا كلا دن عرب
 4 اکسند رھا لوارل وب وق ید ا قاماج اکس قدالخاتنرکوا قاما لوا راو

 دج نا دا لر" هسک رک هل هکر ک هرکصندنا راهیعد فراع |

۴ 
SY 

I 

 هب و دایک ن ید هللا دبع ید آیدا ندنراواوا كحاشم 4 لاعتهللا هجر

 ست یدکقللوف ه.یاعلق- ندنب کره هکیدر دویدیشموق ندآ اظ
 هسک ره هکر د شیدو ىدا نه اخص داد رفهحوتاو مرولوا اط

 رک د هلباتمزالم شدا واود هکر دکر ک هلو احح کا لوت وب هک دسرنسلا

 جا وبا 2 ك زا ماعطو قمع ندعلخو و لصاح مار | هلی

 هرطانمهلبا ی یشودینح ردندنراولوا سراب باشم دڳ یلاعت هللا هجر یزارش
 O 2 وسزوس ندنتفرعم نوح رڌشعيا هثحابم نعد ردشمتا

 خش یدنا ئ | تکوشو یدنا یلها زوس هدشاغ یدرردىا فوخ ندنا

 رک ۳ ی راس نیسماسا كسراف جاشتا فیفخ هبلادیع ونا

 كصفحو ا نوکرب ر هدنشب قرق زویحوا كره ردشلیا

 حوتف ه3 ها جاقرب هنا كن اصصاو كصفح وبا قاغا یدلد !مرعهننرابز

 ینود یدنا صح وپا وردا لاب یراالخ هلباق اب رانا یدیشمزا

 رولوا كرک هنشیارب راشد ورد قادحوتف هکلو اول ک كعیا كا ۰ رش هلدتیاز

 ر هاک ات رلب دلوا لوغشمهکبا كلابیرلالخ شوک

 .دویاک هرس بورپا ناشراف جا

oD 

 هصفحوبا بواک



 1 روت هک رمد خد سد ید او <=, در یو بوبد هرب

 | رخ ناهب زوز ا ا نا 4 ااا 7
 ۱ هد دیح ون ن نديلعولا هک ردشءدد زاب ردندنراداتسا لد زیانیدنس لعوبا

 : داد صعحوب| دل یدنرکواهللاوهلّو دا ندن لواو مدنرکو اانف اع

 : ردندنرلد وک رولاسرد هلن رعیدآردندیلوا درط چ هرسهللا سدق

 : هاشو رد راد كنم رخ ناععولاو رديڪش كتمالملهاو یدنانامح ناک

 هدون صعحوبا یدشا مالسالا چ رابا تسرد یتنسب 6أ یامرک عاج“

 ۱ یدردتأرومط ماع یناوئد ردک رکا هلا واک لاعتهنلا هدشنامز ید ناهح

 | یطعاو ةيكطادتطا یطعا یلامن هل هجر یزاربشلا صاصا لمّولا لاق )
 | ییاطسبلاد زب وبا یطعاوقالخالا صفحوبا یطعاو دوحولا ینامرکلاهاش

 | یدلری و دوجو هبیتامرک هاشو یدلر و ناخ هدشعن نعت ( نایملا
 صعحواو یدلرب و قشع ترح هدب ز واو یدلو و قالخا هصعحولاو

 تكشدروا یدهم هل ادمعو ردیشادل ول كد زیابو كهب ورضخ دجا

 شقلازویکبا نت رعه قافو زدسعا تعحاصم قو هاکناو رددرک اش

 هللاد ع ماماردرنک | لوا تیاور رلیدید ردٌدیدب شعلا رلیضعب و ردهدندرد

 نس> كرهاظردشءد صفح واو زدهدشن شکلازویکیا هدنخ رات كنيعفا

 ۱ ۳ و هيلع ییاعت هللا یبص ییطصع ےک ردبناونع هیدا نسح كتطاب بدا

 | نوکسهدنلکوک تا آرک | نعد ( هحراوجعشط هبلقعشخول ) هکر دشهروب

 هح هدتفور صفحو ایدرواوا جد هدنتسواو هدنساضعا هساو ارو صحو
 یدنارب صفح وا یدلبا لابقتسا اک | دینح یدشرا هدادغب بودیک

 هن رزوا بادآ نسح ماتو یدراوروط هدنزواقاداهدنجوا یاب یرادب معو
 || یلاعتقحیدت |نیسشعا ےلعت نیادآكولمهکباصعایدتبادینجیدراروئرید

 مالسالا جش ر د ناو نع كنب ادآ ن طاب لح كع ا تامر ییا دا ارهاظ هن راتسود ۹:

 ات ا نم لقو )ر هرز ( یدوقوا هدصوصح و کز رخآ هک وب

 نور هر 2ا كاح ےک (هجرت ) ناونع كاذنم دهجویقوالا * هتبوط ۱

 نقاب هکیشکر ه e لوا دوا رووا ا هلکتعلط وتر ٭ رولوا

 ین رطاخ یدنکو هیعدا نزو هنن ارم تلسو باک قلاوحاو لاوقاو لاعفا

نده را از هیلی ع ۸
 ءاداهو رلا ) هکر دشع دل واهن و 



 یهدم هکیدل وا حد تنالو رب کا ه ركض را بهذلا ي ییعبیدنا

 نزول ا یا ایفا ا مو داال لوا ا
 یی هي ن هکر رید یدیددب رباب هکر دلوایربند هلج ردرلشع ا امفاقوح ٠

 هددقیقحورذ رفک هدنعد رشزوسوب ىدا مالالا جس مدروقهدنربارب ك شرع

 لوش نس یتعیفح ین هلکهتسوک یکیدنک رولوا ىع رد تعیعح رددعب

 ندزکلودنک رثت تقیقح هسهروکر ک وروح ییدنکم کتسرالبآ تسرد 4
 یماوعدكلرارب رولواتسرد ةلکءروک نب زودنک ی شک ت قیقجر دةلتروق

 تسزد رولک یقسرد هلکلبکیا دیحوت رذقوپ ههبش هدنفیذلوا رفک
 یوم ربا هلهاراوك رک كمر | هلعلقود نعت (نديّسرا رفهندنا یم دیس .راو) درک

  REبولوا نکمم د.نج مرولوا رفاک مروک یشرع رکا یدتیا |

 | +بو اوبو: لوا راهطاو رومط ینعب حوباک او بولوا تابث لها یئ
 لوب هی ا ذخ|ندلصایراب وراک و بودنا اقا
 تامل ت عا هدنکلا شرع یدتسا ردهدنف كنطو تدسرلب درا هدینجرار وط

 یسوم یلاعت هللا هکر دلوا مراک ماجن ارسو ماج مارآومرظن یامتنمو ےن

 چ كئ طو كئشو نیس رع نس یسوماب هکیدتنا دمال لاو هالصاا هلع

 یتس هعقعتكنپ راک وک یسهثیش یهرایقز ادب یا کهاکره هکر رذیا تیاور)
 یی هند رشو یییهكنيلاعت قحاک ا تلاحو ویدراردیشدا ینزاو ]یی

 هلفض نعالاكترکد ام یهلا) یدنا یدلوا بد رقیافو مکنوج یدیاندلحا

 کسو هلدلفعر Ka مدعا دان شعرک ر ھ ی را ی جد ( هرف نعالا كتمدخامو

 كا یسوم وداو یدسلبا حور ےل س بواد هلد ول هیرف رکم مدعا ط

aتوروک هدعا وخ هلال قح هکیدید درا یدتنا یدیا یدر  

 م السال دشربا لدک ن ندکدوحو یدتارولوا هت لوداکس هکمدروص

 لوب كفلوب ینا اماو ردناسآل وب كلب ییالاهنومزاهس قح یدقتا
 تالاب رلددا رلددروک هد هعقاو هرطم دک دنا تافو دی باب ر دلکشم

 | تهاشداب رب شب ورد هکمدنیا لدرونک رپ یا هکر لیدید اکب یدتیا یدلوا هن
 | تیاکحو ررد نیدزتسیاهن هکلب رازعد كدرو کهن اک اتهلک نشو

 ۱ كليجليد ودود یدراو نزهرب 2 ولد | هدا رع هدروراسدن هکحراردبا

 ۱ كلاح هکرادتیا توروک هدو وا یا یدک ندا بد نوحیدردبا

 ّ هللا هد رک عجب نادری هکر اب دید کر یدتاردن 1
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 رر دود ده... در اب و هلْهشرپ 4 یراق رو سم یر ےوا ؛ رواوا

 تافغبودیا رظن ها یدئک ی رو اوا تیاده بیساک تیصعملوا

 راشا سراب د هنر هر دکنا مک>رولک هيه وتو ۳0 1

 هدیابلوا اب ز ررد رکمو ی | هدلاحیکی او و رولس یدنک نخر

 هکر دکر ک لاحرهب نسر کا زولوا ی كتىقاعو نیس اب رانی ا

 هتنصعم هلا رلد هک یوق لوا ردیا تیاکش هر یاعت یدو نيس هملوا رم لد

 | ربقحیهانک هتسف حه ردرمسواغاریرب عب (اارفغیس) هکه دو هیلبامادقا |
 بو: ص شما کیک هکه لار ظناک | هار ظا هترامح كهانکز لو اب ندقتوط

 داف زا هکک دشرپا هماعمرب رب هکر ربد مور رلیدتا ا یاب نسررد

 هاقدضوک ردشهد لواورلددشرپا هع 4ج مارا دشرا لییدشاردقو رجا تحا

 اند دهازهکر دشع د لوا هش و هلا لع هل تعاط كن وب یشک هکر دلوا ت بح

 ٤ ر یلاعد ق هود لوا هنو رد رلد : رغ ترخآرفرامو رد راس ر

 1 ا سکر رب یدلغی ی اکوک رانا و اتوا ر هقناط

 نعل ون نشو درد ز دساس نیغد دالغبهب aA یلک وک كن هسندباتس ودا

 هکر د لوا هن ورتسداهدانز قلعت هب ودنک ید كنا یک یلعناکا كندنک
 کر دش دن یدمروگی مودیدرو ی تود ناشتو درك 204 رھ

 ر ر ی وا نا نوو نکا تا دا ی

 تن ۳ یدتا ا ۳ تا 7 یایح یدتا

 ىلع 5 فاح ¥ دف تافو د و س یللازومیکیا ا = ھںواک

 هک ردشعدیدشعا تک هل داعمیایح ویدآندهرص) ۹ ناعم هللا دجر

 1 رد یدلوا مقاو لیح و دی فن زز مدنا هدئساک هل داعم یایح نوکر

 | یدتشانیمالکك نیلاعنو هنا > هک یدتنایدل واهندیهسوک هکر ادر وص |
 د و ولا یدلواوع نونا نا تفصویداو!فذک نلکوک تدنادحورسو
 نیروفبط یدآ ردن دیلوا هقبط هک زب رعلا هرس یلاعت هللا سدق یمانطسد
 دجا یدلوا ناسم: کش لک لوا یدح ردنا اش وزمن مدآ نب یسلع,

 ار دشمروک ن یی قیقشو راک ارقا لذاعمیایحص و لصفح واو ورضخ :

 مالک یکلوا اما رار د ید هدندردزوتوا ردهدنرب شل ازویکبا كتر یتاقو

 ندنربق كعداتسا ییربق ب۵ ددلداتبصویددادرک رب یداتساكناور دا

۳7210 NAAT ندآر ںاج ا هدلوا لواو یدلبا تمرح دنب داستسا زوگب ود هعاتشا 

Ri 



 تلال بب اکا توت لو ودب ررشود هیداب 2 ا ا ا 8

 یدو و ف ندور ا کب ی ناطق ل نوک دد
 ندنسیب هک لوشبزا نع( نعل افشاو كدع یافشنم هل

 لاعت قح هتک ۳ یمایدكآ و ندش هل الوش ماکس ییا ن سيليا وشم

 ەچ هرسسدق كاعسلا رج وبا 9 یدلبا میم حق رق ندبلح هداییاکب

 دینحیدبآدبعتم و یو زمو عطعنمندف الخر دن دنر لح كثب رمو رد دادب

 هکیدروک یدلک اکب لام“ ٤ ؛رقعچ ور انا .یدتبا هکمدنشیا ندیم هکر دشعد

 یدروط مو | عابا تویمروت وا دک روا بصاجر هدفار طا

 رالاطب نم یو( نیلاط لا خانم ترمع) یرسسیا یدتا ب بو ظزاکی وب

 نیفیدلوا عج هدعاب ےب كنعاجلواو یدنود ورکو نیس شلوار
 زدندیلوا ةقبط # هرمسلاعت هللا سدق ىلا هب اا یدملب
 بارتوبا یی نده هیون عا ڈش ناسارخر هدماحوبایبنک
 لواو یدیدمرول هدا میهاریاو یدیش عا تبحص هلعصامناسو هلبا ئن

 ۱ نعل (رسلا ءافصد هللا ی لا عوجرلا ی هذب وتلا )ی دتا ے ےھداےھارب اهک رد بعد

 ولردر ردنرابع ندکغود در اعد هللا هرس ءافص نالوادبع, و تقیقح ||

 ی ناز رد ا قم کد بودید
 ندهه اط ود راذتا هصفحولایّقللا تراب زددماطسیدب زاب وهدر وا سان

 هدلاوح | قد صو هدتهه نده TE و اهدانز ی

 یدلیابلط تصو نده ورخ دجا صح“ ر )مت ۴ تک ولا واهداناز
 ةهدهاشم یا اتردلو | هل, او دهاحش یکسفن نعد( اھ بک یحكسفن تما)یدتا

 یادلاو مال قخ او حع اوقْح ا) هکر دشعد لوا هن ونيس هارو یدربد هلفح

 ردرهاظقحو ردهضاو لوي نعد ( ىا نمالا اذهدمپ ربصل اخ ممسادق
 0  رداکد رګ وا 2 رکصادنوب ردن رب وبس ردشلدبخداواناو راخاونآرقو

 | ردهدن دره یریق یدتاتافو هدنفرفزویکنا كره ردن دکل رسژوک الا

 دک یاعت هللا هجریزاراا ذا ن ی و رر وط اتو ررد ا ترازو

 یزارلانیسچ ن E ردانرکزوا ت نک رددوا هعبط

 یک مدز کر هشیمرکی ژ زود نوصکهر الت کی ع هکر دشعد

 ٤ یزاس ؟نارایصاع هکر دس هد لواو مدمروک هسیآ ر رداقهزوسهدانزندیزارذاعم |[

 ۱ لا تو هکر دید ,ES رد لک وس ندنتلوص ولع طم اكد
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 کیش !مالسال مش دلرایخا تصص ندهالا هلوا عطةنم خد ند ا ر 1
 س مور و مدروتوا هدو ؟ وا كنب رس تقور هکردشعد دج

 ردیفوب هناکب ج هدوبق ردیک یدتا اتا کب یرس یدرلشهروتوا هدنسوق ۱

 ان توجو و ودع بل اط خد لوا راوشپ ورد ر نامه دقو هکمدتا |

 ااا هلبوشو یدنازوازوسو یدربکهنالک هلکنآیرسمدلباتنوضد نیسلک
 )بک روید ج3 را الار 41 مدلوا تكنتلد تويعا من کی دان و

 زاناكان ردراو مداتسارپ هدناره یدسا ¿ نیسرر وا :تواوا درک اش

 هکما دام ید یرمسیدیدرایا میت دیحو اکہ لواو مدرب درکوا نیضتارف

 هلو عطقنمندناسارخ هکنوحو ردراو ځد هدر ره ردراو هدناسارخ لعوب

 زیا هغاشاندب زاقود تفرعم هکر ردشعدیرسرواوا عطةتمخد ندرابد را

 اکا ردراو ای>و مرش هدنآ هکروک لکوګر , مگنوحژرواز اورپ یک سوق
 (قلد رن هل سلاد ۳ ةفرعملا ةبادب ) ۵ ردشعد لواهن و رود بونا

 بوش د ادا م قح تاتحاضحر دکلبالاب نداوسام یسفن یوا كتف ر عم نعد |

 هک هلدا هنسل لوش هيلا ن زن نوا ساب هک سوک ره هکر دشعدلواهن و 1

 لوا هن ورشو د ندنرظن كنیلاعت نحوس لوا ردقون یورخا عفنهدنآ
 ۱ لد قعد رادداک هعدایع ندارقولناح رغآ مدل وا هتسخ هدسوس رط هک ردشعد

 لالماکی هکر اددروئوا ر دهلوشو رل داکهر وک شب یراظفاح هنامز لک د یلھا

 ع مال )۵ مدتا بور داق ارت دا باطاعد ند هدعب مد دنا نولک

 ۱ ۷ هرا هتسح هله> و و ملعت واک ن راض 5 د ( یر لاد وعد 1 فیک

 ٍ نوا یوم شیاراکبمدراوهب ی ی ط قم ی سس نوک هکر دشعد لریدح ملا 1

 رەش و هکشالز اهدنا یدرب ودغاک هراب ر کبمدراو هنکو ا هننوروش 8 1

 زاذدیکبا ٭ ییکم ام كيردامو یکبا ٭ ةنداسلاقو دع ادا تع | ۰

 هجونز ی رگیمنوخ یاب + یی رعد ویبح یبطو # ییقرافتنآ ۳
 ندا و لد دنر ھ* مراد ناب رک منچودب و 4 زکی مراد ناھن

 ا هدنابا اع دنشدا هجرت * مراد ناره ےہ زورد لاحدص#مراد

 : نواب وزان دن دک ید eT × ادم ید ردبنابرتشوپ اک

E 8fرذن د رلم دقن تام ان هک لس یی ددی را ضعلا دیم ادبع ن  | 

 ؛ | یدزردرا ذع و دنس هقبط لادا ینآیدماراو یس هعیفر لاعاو یس هدد لاوح ||



 E aE لس یا ید sS لاجر یا الف ۱

 3 قالعهترضح حصر د ِ < یدرل ول سد گیل یزکیرالرطو

 ییارس لراذمع عاحولا ی صح در )رو ا ندرل درا هج رس هدنرگفد دلو |

 ماحوبا رد هللا ردشب ور در دارد دا ا یدداأق توراو هنسود

 كش ورد لوا 9 یدروس هع اربط نزول ویدعیح ةر یدجاآ نوف

 یدیاراسعانوطیدادخلهدتفورب ر دهللار دی او دیک ی دتاویدب وانیغاد 4 1

sje ۰ _ ۳ Na ۰5 7  
 تاک در دهللا کافر زر رلیدتا 6 کیتا هعقاو هب بش یدارازدیآ قسفهدا رو

 رایدت | یدلب وسهقالخهراکشآی زوسوبیبشقدرقابیدادغب هلجیدیایلوا |[

 در ماالا %3 3 او سالى |هقیفح هل رەش ٤ ھرذ هاا لد قع اعح

 مرا وسندهح ن و هلن افن ریسراب وسند E رس نعل 6 كب ی و

 ٠ رج (هجر)هدیا شوارف بولتن یاوسام هک اردن رز 13 یس کنید هللا هلتدنامح ۱

 ماسال ی + هقح هلدب رج هری ےک ھسیک و شالا٭ےھ هو رب نتفیقح كقح
 یعل موقوا و راردنا قلعد کەر هنسد كس اما رار دردر قلح 2 یدتا

 ید یزوسوا عد رارا ڪک دکفر ر وناشد هنن رلیدن و راردرب لب رګ لها

 | ةلاعال ےعن لکو × لطای تلا الخ ام یش لک الا )را رتا تفاضا ھنب رل ھن یدنک |
 کرک رفسور د نعد( نول ةا هحایسلا )۵ ردشعدءاخوباو(لئاز 32

 ن ڪڪ زد دیلوا ةهبط 4 هرس سد ییطعسلا سلما نا یرش دز

 یناحرشب و یساحتراح ردداتسا كرلددادغب راسو لدنج ردن اویا

 و هدئلس 8 ی زوج: دآ ِ رج رد ی و كل 0

 هک کم یدهزوک ون تسوآ ا Ws ھا

 هکم دروک م دریک هنسهزاخ كن رس نوکر هکر دش عد 3نجوم وهدننو م ض رم

 الو راه لا قال ( تس ) ربعآ بوصوا ید وب ورروس نیسهناخ بوژوتوا
 هلانزازو رهن ےھت بش ین( رکید)۱# تق مالیللا لاطایلاباالف*حرف یلیللا |

 مشیا بشزوروح (اهجرت ( هاتوک یهاوخو زاردنم بش یهاوخ##ماو

 مگنوجیرس * هاتوک اب زارد هساوارل دم ےناکب# اولان هدناهح یدلوا

 كاا ( یدتا هدنح 4 یدوق ساب هنعد دصا لحا نعل # یدلوا رم طتح

 ( هو ) 1

 مرد هللا نب و سفنناسفن اما رسربد هللاخد"رمسیلب یدتیا زربد هللا ځدزب

 ۱ رد هد هات هعبط هک رلتآاو دید رکاش كنيخرک فورعمو ردندشنارفا



 زا رلیدلود بو ۱ لمح سا هدهاح کا یرلرت اس یدا یرسل 3

 عنا ندنحالصا نواف رطاوخ ج 17 ردسسءد لوا هن وهلوا نشوز

 اھم قح SAS کک ردسءد لوا دن و ردقوب نسر ندنادابع

 | كبکالهاکا نانه هسلوا لوغشم هبیربغ ندنآ نکیا لوغشم هیلاعت و |

 ومرات هن روا زکی , ندزرس ناچ هکر دشءدلوا هن وزو 4

 هنع رط رلطاص ربع قیم هک لکا نوجا E یشک لوا هسا

Eزک ره هکر در اودهع هدنساتروایلاعت هللا هلع ۲ ءیدلوا  

 ر لوا اجا مسردازوا بولت ۰ رکاو ےک ازا هما رد یا

 یک شب قرف د زويکنا كتر تارتو اوز ازوآ ھا کناودرو نعط هح ءایلوا

 هم وع“ دارد سا تافو ن د اهدزاع هدهب دارهداب لوا جد نو !اوذ هک هدنلب

 مه ندروبطو سو>و یدروط هدنرزوا عانالی رب یدتاتافو بولارغوا"
 سدو یمرلا ت تاو ولأ 2 هیلبا ضروپ 1 کا هکیدالوا | یسهرهز ل هک

 یدتا هناعصا ید اما نوت یادی لو وبه هرسسیلاعت هل

 دنسهزاخ كلرتسود نالف نسهشدربا هیهلهر نوح نکل زدلکدهراح یدتا |

 "رانا >اضص هناش رلد دیوق هر هناخ لوا و هب 4لهز کوچ نسهنوق / 9

 3 ۲ E هاگات یذروتک تا ساوا ناب ر ,هراب ترد نوا ۱

 همسه داول 23 هک راددزوصندنایداک بارتویا کدو ی ےکنوچ 3

 ناب زپیسا هزار هک وا رد هک دنوک نالف رکم قوی یدشا ۷ ۱

 یدتنابارتوتا یدپاقندزکوا و عرب ینآ نکنارپ ا را دتا یدقار 1 ۱

 یرهاط كغناحوبا ]هک رد راشءدو زدیداتس لكدنحو لزارخ دسعسولاو

 مولعهکد سوک لوا کر دراتهدو ا طابو یدیاهدننروض راج

۱ 

 5| ا وااو الح لزا RE هی لا کت ناو تک نیمرغ هر دا :

 || .دنکو الا رهو هیات هنس چه ینا هکر داوا فز امر دراشهد لواو

 1 یاز كا هساوا س ادل وب یار <| یا e قح هک هیدسوک ره

 1 رد هدا ر یسارایدتا مزلبا مرع هل ووا ویت ن هک کیدیک هلو هداحرس

 ۱ رل دلی نیسفای ورلد د س س٤ | لکد رییصت یدیاقنیسهراب رب بسا نداوه

 زدندشنار داكا اروبا هرس سد راطع ماحوبا و رولوا دلم ود قدم 3

 ۰ نی زوک هليا هطوفوعق رم ی وصر نوچ یدیا لوا دل وسزوسندنراشا |

 یرعش تیلایق یاوبط ےہ a رسصو 2 eT ق اا |



 تادا | تحاص نو نو ییهصدوب و یدریو خخداکیو |

 شف و دق هیت لو رها ی r یدبا

 لوا یدتا سد رلند_ش الغا رلتالوا هدساح هکیدلیا با

 1 ويد ر و دهن دزوا لرل : یک را اسیوک لوا هک ردند وکر , ندنرایوک 2

 یدنزکو اکس هکیدروص ندشب میش لوا < سد زانا 2
 | رظعامسا مدا

 هر رواوا ندنا هدلکوک من ؛معسا لوا مدنا رقوما ین هلو یدک 1

 a هتک ردندالو ۱ سدق چ سالا دسا  ثراح # مرونک

 ۱ :مولعو دل رهاط مولع ردندنسامدقو ندنسالع تام ردهالا د,عودا

 لا كالتدادغت ردراو قیناصت ناو ردیعءاح كناراشاو كنالهاعمو كلوصا

 هدنلب چ واقرف زویکیا كنرعه هددادغباما ردندءمصب هدلصاردداتسا

 طب مکر ه هک رم ردشعیا تافو هر ف لس ییا ندنینح یدجا |

 هللا ,نهاع 2 رهاظ 4 اس هدقح هیلنا 2 هک دلصالخ او هبا ر ٠

 وا زی هکر دشعد هت ورانا ی ز هلعابتا هتتسو |[
 هکر دشعد فیفح هللا دعوی لو محف لئ كن راثربس تاماعماک | هسا

 هی رایدنک یی رللاح كني رایان ا شک شب e مزب زکه لبا ادتقا
 ناو ورو یدادغب دینحو ییسایح ثراح یک سلوا هکز وکیدا ے ليسا

 قیاقحو لعرانوب ارب ز ےھراا رسا یلاغت ہلا سدق ردیکیلاڻامع ن کو ۳

 یپساحم ثراح 9 ی هینطاب و ييهب رهاط مولع ینعب ردرلّشِب 0S نيام |۶

 1 كرف ا كن 1 معتواکلس كفل یر ال نآ ةیدوعلا هفص ( ردشعد ۱ ۱

 كلام هه د ج یکسن نس هکردلوا قفط تیدوبع ینعب (اکعنالو |ا

 ۱ نیساکد لرد عنتو رر هکیدنکن ب تسر دب 3 . و نیس هبمروک ۱

  نیزبدا داو یدنکیوس هراولد نیسهفرا لیقرف د یساحم ثراح هکر لرد ۱ ۱

 | ییدنکن وعت هگرلیدروص ندنا یدمروئوا یربغ ندقهرونوا بوکو ح
 یک لوق نکر ا هدهاشویلوم هکمراب مرش یدنیا نیسرتوط هدنعشم هلی وب |

 رکسع یداردند الو قم هرس یا سدق ا اروبا روتا

 كنعئاشم ناسا رخرلپدید ردنص هند نر کسعرایضعب و ر دننص | )

 ١ لب یرصبلاراضع اخوباو ردیبحاص لکو و دهزو توو لع ردن دنراوظع

 كن رمد دیبعوباو كنالج هللادبعوبا ردشعلا تیم یاب مصا ماحو |

 هلیا راشی ورد لانوف زوج رویجو | یدل هلرادهوک رزویجوا باروباو ردبداتسا

CD Ta 



 رک سان | 1

۳ 

 ۳۳۹ الکل هعخار او دیش فلک نالوا و هعیعش نعل

 ندنراقا رحاو ا 9: | ی ر زلتعفنم یک دا تیحاصم هللا دوا لوش | 4 ۷

 رد فک جد یرقو رلبدتا دیهش قبعیش هد الو نالتخ هرس ۴

 ندئفر ط عاص ۳ روس رب ندنتلا یو یدل مح |

 ردشمامتابلط e ندڙ E اسمه ۳ ر زوتوا یدتا

 رد :دندیلوا دقط و هرس سدد ی لبلا  ھاران قوش 3

 هریک ا نسو یدلوا تیدح تحاص هرئص یدبآیآر تحاص یجدلوا

 كيا متاحو ردندنراعدق کن را اتم رب یدبا یدرک اش رفقا ا یدیا

 1 . هدنوتفو درو ردندنرار ظذ كناو ردشعا تک رابه دا مهراو ردیداتسا

 مهدا ےھار ,ا هدنفورپ یدا ررو هی . رزوا لکو قا رطو ردهداب ز ندنا

 زرولود هکر ۵ھ یدتا ما | اا هج رس دنا شام یدتا

 یرلبلک ات سا رح یدّتبا قیعش ژرهدنآ ریص زالو هکنشو زراد ارگش

 ےکنوچ یدتا قیعش رسر دیا هج زس یدتا مه ارا زرد ا هی وب ید

 ٤ بو وا نيشا ب كن | ےھارپ ا نرو ززالوپ هک زررلدا راثا زرولوب

 | زد شما لقت فلات ییاکحوب هدب اصلا رس باک نیسداتسا یدتا "

 تقرافم تدمر ی اوب دنا هنع یان هللا یضر كن هقنح وبا ماما ,

 رروتوا هدنلع قلیضاق مدروک یتسوب ویا مدلک هدادب نوچ یدلوا عقاو
 هکیدلوا شل اھا یدتا تویاد 7 ۳ کر راسلوا عچ هدنس هر ا درامد رو

 لواو كدلود كدلبا بلط ن ںی هک هنس لۆ مدتا نیس س دعا ريع د یکسابل

 مدلواشول دوکو لهصعو هدرگاممرجال مدنون مر و دو افشا

 ملی ,ذع اهدا ژ ندراهاتت من هک ادم د لوا یدلغ آفس و وبا |ا

 م اما مر رود نویلنا 4 هکمر ولس نيف مر؛دبا فو )جا

 1 هدعو كلام ها هکر دلو أ لک وت هکر دا من و رد

 1 هلا تبحاصم ا ۳۹ ردشع٤ د لوا دن 3 هو طرا رق اکو كك نس راکدتا

 یجدرد را رار هکر دروک د للم ودنصعب كنب 2 خراوتو لیقرذح

 ردندنرلع دق لنحاشم ناسارخ = ¥ هرس یاعت هللأ سد ی يللا دواد

 تحاصع مادرم هدئساب روا دفوک هلا دم د هدا مه ۱

 جد ت هکر کا ۵ ا ۱ یدلیق یه طرف كنزام ما تا بو موا

 یدس ئەد ا ها ظ وص قادر رب 7 بس احر مدروک ]|

EN 
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 هکمادام هک ردشعد ےیا شم را هدر و رخاکاو ید | تمارکحیحاصو ۱9

 دایز اک قوش 7۳ یی 7 71 لع ودق لق كيلا قوش دتشا یه (

 ہدنردلا یمه دنفاسراد ود ینا ج ؟نوح لیف لصاو او هکرانحس ین + کج رهن یدلو ا

 ۱ حر( هلل حفلا ) هکشلا 17 نر شازاب راددروک ۰

 | لوا مدیا سضاح هدنا تقولوا نب هکیدتا یب رح میهاربا یدتنا مالسالا |
 ك راهرو كا٥ ا اا هکر رد ف :

 یدلباتافو هدنابعش فصن هدنحوا شع زویکبا كتر لوایدیاراو مدآ |)
 ۰ ردندیلوا ةقبط + هرس سدق یفالا نجرادبع نب نراطا ن شب # |[

 |أ ردندنسسدرپ كن را وکو رم هکرلندیدو رد صنوبا یخد كنوب قیتک |
 0 ه دن آ مرڪ یس دنس یګدب ییرگد زوکا كركه ردشلوا صعم هددادغب :

 ندجایاوردشع |تافو مد ەم لب هو ندلنح ندجا یوک هنشراهح

 یدنتف كعد قولع زا ۵ هکک دهن امرلوا ات یدنا ررابوط ولوا ندلنح |

 قاا لنخ دتجاو ىا زروئوا دس ها مسالواو یدلوا رهاظا
 1 یدیارلد وس "روس نودنآ یعسو مادقا نوگاند ترصد ەد یدشع)

 قتل لهاو نو رمصا هند بوي مس نوڪ رم هنالا اب رلددا اک او

 هدنماقم ریمخ , لحد جا تاه یدتا ۵ نیس ناتوسز روش نوڪ 2ا تد ون

EE.۱ ردشعدلواهن و ردق ول تقاطلو اهدش رولک ندا کک  

 | هللا سدق ىناربطلارشب 9 لجو رع ىلاعت هللا هتاف نم ذبنصم ےظعاام )

 | یکتا ولوا هدا زو یدنا ندنرلمدقم كن اشم هربط ا

 یرالوف یدتسشیا یروسوب ےکنوچ زونعا ندمور زب رد هده ربط رشب

 E داژآ نیس هلجیدیا رک دراند تک كنرب ره هکیدنا راو

 1 نوعا یر دی لغوا یا یدتا كدلبا# شا ورد یز كدلب یدتا

 : هنلکو ۲ كش رلتسود یدن کیو نسحود هدهتح مد لاعل قح هکمدتا

 | نمو اددسم لاح ق ناک ( یاعت هللا هجر ارت ساق  ید

 | ىدا موقمو قفوم هلتصفو دادن ندنروما یی( ادرج اینا بابا

 ۱ نوک ر یدراو هننرا را ناسا و یا ش بک نیس دقالعایئد تابساو
 دما یاب یک ی ر هکندروک یدراو هنس هدایع كاا یقناچحرشبیدلوا هتسخ

 یژیاسه ا مگوج رواش * 7 دنت ار صح ق



 مدیا لوختسم دنا لم تم 9 رو٣ و 7 لع

 یدتاهنسا رب ر کرب هکمدتشیامدربک هنا كرل رک شاوزود منکنوچ : 1 ۱

 منم یرانا ربا ردکر ک كشرک هدوان راب هطنوساوا هکر : رژوا كنس مالس

 ا دوق هن ززوا لاح لوا نيس هلو ندقار دوا یرل ې رک مدل
 دع هرس سد ید ر عالام نب خار ۶ مدمروشب جر کدکر ه

 1 وی رگ دک هدم دم ورک و یدنوط ما م ھه هددنقر ع“ رت دم

 نادر هک رب یدلک هنس وو لدنقرعس رکشل رب ندرافک هدتفو رب یدلبا

 | یسهلج یدرغاح 3 هنب رزوا هلرکشا لواو یدةیچ هرشطو یدروط

 | رلیدجاق بونص نجوا حابصو رابدربق "یب رب یو و رلیدشراق هش رب ور
 سوگ دک هکر دلوا بدا هکمر دا نرد بدا ۾ رد هب رههک ردشعد لوو

 كنحاشم لضوم هحور یلاعت هللا سدق + صولا ىلع ن حد و هل

 یج رکی زویکیا كر چ ردن دنر اربط كن احر شب ردن دنرامدقتمو ندنرابک |
 هدئماوب نار 2 تقورپ لوا لس a ندرلاخ ر دسم ۰ ندا هیت

 یھلا یدتا زردا راتابرق قیالخ هکیدروک یدردیک هدنسارا راهلحم

 ۱ ردراو وب هدن نیمه مایا نابرف نوهگنس هکر دو سا کن سرواسب ۱

 1 رلددلنا رظد نولک ھه رزواو یدشود یدوق هنا زاغو نعام رب بود

 كفاح ر نوک و ای ریس .طخر هدنرزوآ تن زغال و یک هکر اثدروک
 یدیمراب رب رابدرونک ماطر ونک ر دیمراو كماعطجره یدت ایداک هنسهناخ :

 هکبدرربد یدتا بوروک ییا یرق دل رسد یدروتک بویق دنچلک نیسقاب |

 | ید-ةیارشد یا یدرونک هلز ی ردیعاما لرالکوتم حق

e.ررض لعق هلوعمودهلوا تسرد لک و ت نوخ ارز یدلبا نا  
 هراوا مولعم ناعلس كالم هلوأ ۳ در N مالسالا میش رب

 تشک هلوا شالوا تسرد ےکتوچ رولوا رب ارب یمدع هلی دوجو ق
 ٤ یزورملا نر ن حق ** رولو | مولعم کد ی aT هد ۳ ملا

 [ رد رش مع لا دارغ ردرصن ربا یو زا
 ۱ هکر د-شعد لح دجا ن هللادبع یا ۲ رایهام س یدنا رورود هدلنابق

 یدلواهددادغت لس جوانوا ردشماک یک مش ندنفارمط ناسارخ

 یدیارب ینایدبا رزوتک یی وس ند هیک اطدایدعتوفنددادغی رک رهو |ا 7
 هکیدربد راددروا قالو3 یدیارلب وس ۸ هر | یی 309 تاب ا
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 ۱ 8 | ردقوب اب لاج دا از ردقوب مو ا وش ءدیلا

 ٩ هر هلجوتیدشربا هعاعموت لاحات یدتلوا هن ر ر زعاتسا مدلوت شادلوب ر

 كيلا قبر طلا مع طو دقل#هرسس دقصاوما al وا بس

 | فیصاادروناو* فهک تااوءاتشل!درو ناف ۴# لدتسل تن

 : ۱ ننک یاعت هلا هجر + یدادغبلادام هص)ا ےہ ربا لطتناق ۱

 | كنس هکیدا شعداک | قورع یدبا شعا تیم رو فورعم

 ۱ نیس هیعا یوحخ نادیهدملواو نیسهلوأ هژبا رهق ماد هکنوساوا کن رزوا

 نوک دک ردنا تداکح درنجیدیشع اراتخا عاطعا و دن رګ داوا سب

 یداشکدارازا یرص>هراب رب یدلک هثئاب كیطتسیرسدایص ےھارا

 نو سو نوعلنا یدروم هث رب ایر نايم <

 1 راو یعا نوا هک ییهبجوب قحاوبایا یدتشا یرس سد یدلا

 ارد یدل میهاربا مدلآ نوناص ییدبجوب نوا كاس هلکنا یدبا
 بولا ییهیچ لوا سپ نیسرلبا یم هربخذ ییدچما نواو نیس رر ووا
  كرذوب یلاعت هللا هجر 4 رص یرجآ مهاربا 9 ینا لوبقو ید

 | هکر ارد تیاکح یب راغم دجاوناو یر رج دولا ردقاه اویا یت سک

  هکیدلبا اصاعت هثساون ندناو یدلک هنکو اهل رحاآ 2 ھارا یدوهن رب

 1 یدتاک ۱ یدوهد هرکصتدک دشاب وسزوس زادقمرپ ر یدناواو هدننابکت |

 یفرش هنن رزوا مئید یدنک كمالسا هلبس هطساوكنآ هکزبسوک هتساریاکب

 | یرعوط یدتا نیسرلب وس یرعوط یدتنا مد روتک ناعاات نلیضوو

 1 | كنسادر یدنک بول آ ی سادرسد رب واکبیادر یدتنا میهاربا مرلی وس

 ید | هنگادوا بوروتک یدارات یتورف ی هنا
 كن دوهن یدح 1 بوزوح یتسادرو قدرعیح ںورک هنشآ هو

 یدوهد شعامرا رر ز هکر ه هن سادر كند ا هدنشا یسادو

 یلاعت هللا هجر 2 |یهاریا یدرونک ناعا دی یاحلوا
 درتنال ) یدیداکب یرجا مهار هکر لا لفن دنج ندجاجز نودسبع
 | تعاسرب عب ( سعتلا هلع تعلطام كلرخ ةعاس لاها ىلا كبش

 داځندڅ ۶# ندنالوا هداګدو نداد زدیلرخ كلا تو هللا 3

 تیاکح قوچ ندن | یدلخ رفعج ردندنزولوامیانمهللا هجو ک یرج الا



 یا اش لوا ان ر ;e متعافش ےب ةق 1

 1 زاب نوکر و یدان وس كو 1 هدا ز هکیدلاق جد

 نو الا 2 ےگ کن الف یدرروُشاب وس رامد رح مدلو AE هد

 یلعدوخ ران ؟سلوا دچا ران ندنالف نخور کو |
 هشت اتافو ر 4 هکک روا نددنایر ا ترو ردراش؛رکو ا!ندرهد رح

 ۱ ا | هقرشلاک ۵ هبس رد ے کر ه هکر دشع د لوا دن و

 را تا هن رزوا اتغ یرعذ هیلبا راشخا هن كەن ساید یدنسا

 تزع ییأذم هن رزوا كلکسک و یعاقطا و هن.رزوا قافوط یقه ا

 || هنرزوا تایح یتوم هن رزوا حرف ییزح ه رزواربک یعضاوت هرزوا |

 || یلکوتقی رطوردیدب رم كن هبننس میهارب چ یلاعت ہللا هجر یطاب ۳۳
 | میهاربا تقوربهدنارهردهدنشوبق كط اب رهداز یکنزیربقردش اذخاندن

 هب یطان ر هتتس مارا رلددتیک لو رادقم و نوجیدما هدرفس هل ادنتس

 ۱ كح هنس لز ۱ لوناو ردیمراو قااد رادععر هلکنس جھ ناو نا ۳۳

 ا قود یدتا یدروصو,ک نو و . رادعمر قود یدتا یکدروتک |

 ٠ بودی, یدر|دعهرر سب قوبیدت ایدروصوریکب و دیک یجدرادقهرب سو ۱ 1

 ها 2 یدلاق تفأط ەك + عام مک لب وستار یدتاو دو 1

 مروک هش و هسرواب زوا هکر دراو یشیافنیلعت هراب ر ۳ هلک یدتا یطار ۹9

 دکندتنایدلزواقو هکمدتا یدلزوا یدعسهدشنا یدتا دنس ےھارا ال

 یراڈیاق لوا یطای ر سپ منمهدیک نوصگنآ یدلوامولعم نوسنیک قارب |
 شاززساک ابواب زوار رت ی شاق كنياع) هکندروتلدیماو یدقار ںونجتآ ||

 یس رمع دکندروک هردیک ییا هكى دنازوا نیلا یک یسل ر هل اضق هلبا ۱

 ك رخآیدغلو | جاتع هشلاخ رک رهو رلد دتک هله جوو یلوب هلج شعود چد ۱

 | قرص ههلل ؟رهرواوا هل و نه (قدصل یلع هلا لماع ن رماذک )یدک | 1

 مالسالیش یلامتهلاهجر هک شورطا ےھارپا 2 ھیلیا ھلماعم ھت رزوا |
 ییلدص؛ وردمجوا یعادر كايفوص هکر دشع دیلواو ردندس رخ ًتعیدتا

 ف ول جا ؟ ره یدتسا مالسال میش ردم ااو قح نعل ردل وا یس ەن : نحو ردنا 3 ۱

 یدتاوروا 5 هدنامردوزحام ۵ ۵ اسار | هیلی باط تم زهد نوا ||

 ۱ نوک رب یکن دار یدتنا یدلوا هن ییسرلودتا یدلوا راف رک ای |

 | توب مدتي یی *: موج یدلواک اب هکر 9۳ هر درب
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 هک ساید ندقح رک و هلو عق و یخ داکب یذلوا عقاواکسهکر طاخلوا هکمدلیا |

 لابقتسا اکس هکی دلک هع رطاخ هکیدتا 6 ادب زاب رویلک هشنس ےھار اهکرددروک 8

4 

 ۱ ۱ E یدلآ وو ات يوو اراد رو مدل زاغ هک مدرو |

 ز ناوج هتسهلج مادلنا لاوس ۰ را ۷ دنا بم هل لات سد لوامدروک

 ردوا اونا تانک هحور یاعتهللا سدقیور هدتنسمهارا یدر و

 هدلصایدا ندئنار وا رب رب واو یدیشلیا ےک دارا هدا مه ربا

 ۱ یربقو یار دیورهاک | نوصکنا یدیش دما تماقاهدنارهو یدماندامرک |
 مدشرپا هننبص كمهداعهاربا هکر دشعدردکر یتمروئلوا ترا زردهدنن ورق
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 ںی ا اال هتسک هرکصتدنا یدلنا تلالدهدب رک نداد لوا س ی
 ندب ائدسا اکب هدعد مد رولیف همن درارعد یا و مدرلدا سردشت

 هلوالصاح نیش و قدصاکس هلیا تسرد یلکوت هینامت قحو ها تغارف

 هی دار هلدا ندرت 4 مدق کر : ۵ زوم هر Î | مدروتک هن ر یدروب هک هره

 داععا هر یلاعت یا رد ولک وا ق دص اکی ملا داب مزعج دنس د مدیک هنفرط

 هرکه ندناره یدناراو یردقیظعكنا | ردو یدل وا لصاحیلک

 لاوم | نعقزر عطا ۾ جالا ) یدرلبا اعد ەدنس هلج و ی دابا هن رزوا لکون

 _نوجومدلاق جا ل ۲ کت رکصا دنا هکر لر !تیاکح (ینهدهزوءار هلها

 ۲ مکه هکر د هسوک, لو ای هکیدباراروشلب وسل ر یر قبح مدا ارغواهر 1" زاب
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 ج هود هب دان روت د دهاو یدتیک هج هر ادب رج مدقتفورب وررب و هعفنردقوب

 | یلاعت قح كنس هکیدتسا بواک هزوس 2 مسفن ی دتا یدم ګا وص وید: ماعط :

 | هکیدتنا بویلب وساکب صخعشرندفر ط عاص اکا نر دراو كتل ا رده دنا

 | رظناکاو : ذیفح هلهالا نیسمروُوشراف نعد (رسنهللایا ر ) هارپ ا

 هکتسمرولس یدتا و ا ا نا دق) كاا

 جیهو مدجما وص هنو مذب ماعط هنرک ره منکاسهدر ول ن هکر دنامزردقن

PEN Eردمشع “ود هغارطو  

 70211000 مرش ندي اعد قح دن ردنوک ناسکس یدتا ردلعا یلاعتیادخ مدتنا

 دو 7

 | یرادید كنااکب یدتا /جهاربا سپ رلبا نونلآ كشیپ هیلبا نوتلآیاعآوب
 تا یدایدیشمروئوا هلساع | دن ربا و و یدلوا لصاح قلهاک ۲ ار

 بوراو هثسومق رمشنوح م هیلبا لاب هدسا هتسو در نرود ۶

 لج رک |یدتام ھا ربانوحا مت یبنکه لات قس مند 0 ید علیا

۳ 0 ) IV 



 2۱۰۲۸ زی رکورد رخ گپ یک رم یادت ۲ 0 یر رس  ا 7077757

TR ۳ 1 ۱309 خاله  OTنیلا ر ا  

 ردخعلعب هر هناغثاف ڭغا اك نسی ذا مهار و وک ۲۱

 نسیدتآ سا یدلیاناتعو هبیاطد اه یروغها ناسا لوا هل هارازوس,

 هلو لوا بلاط هلق تغار د و لبا تل زند یر و یی کد بلا و
 ردرضحللا نب ضيف ىع*ایلاعت هللا هجر هج یسالوالا ترا اوبا شرود

 كمروکادتایدەس نب ےھا رہ را هکر دیءدرددر ؟اشتس 1 ۱

 7 تم : رع هی هکم ندسالوا هدنربع كچم ود م اا دکندلوا هلل وشب اکب

 ی کیا li دن داول هلکرس یک E مدس 1 هک وا هبوب

 یدا یسح يولغا نر هراس ۲ لواو مدل هلیسف رب كرتا ن رلدلرب 1

 یدتاهماش مدت ان ا یدتا کی یدبا یسحو فد رش

 هنن و یدیآرولکاکب ی وتكمەشىھاقا قدلرا هدعد مرهدیک هنغاط ماکل ن

 یهادشرب مدرواک ناینعاط هل ن هکر دشعدلوا ۳

 دعسجهارپ !یدلبا داب رفهز نولاخ لوا یدیشتوط یک منش نوناخرب ۳ ۱

 نوناخلوا هلبا یه ےس لوا تویلبا اعدیدع الود یدلب وس هب یها هس لوا |

f.یدتاتافو یهاسلوا یدهلاقنوناخ لو اهرکصت دنآ راد ,دشودهبب یسکیا |  

 | نیس شعاهوعدلا نا 3 هکم رعبا تحاصءیجد رب هلکتس مدت نا 9 ١

 | ندشیدتانیسهدیااعدرب هع رزوا م ن وهلوارهاظتال سس! دآ رندن Ae روق

 نداده داو اردافیدناو یدت اتص واكب سد , 5د مد 2

 ماکو مدشهروتواهدسالوا هک ردشعدلوا هن و هلا تعانق هب هنس و

 زامهدنساراراج غآ صتخش e ا ى نوعا كتك شط |
 مهازا دکمدزوک مدلبا ر ظذ ما ۶ ےل ؟گنوح ىدالداق ن: قه ك راک 0

 یدلوا هناور هنراک اب رد و 7 مالس نویلنآ صتحم نب زار د دعس

 1 رلیدلوا هجوم اکی ندنا بوبالفب فصراقلاب قوج و یدنرید نیغادودو
 هکر دتا سد رل,دلوا قرفم هج رد هدف ردایص هکی دک نده رطاخم# و

 هام وقوپ هکر دمزال کی رزوا كنسنیساکد ید راک وب نس ٹ راح ا وبا یا ۲ 5

 نیسهدنا تعانق هلا رسد "یشرب ندایندو نیسهلوا ناهنب ندشالخ دن ۳

 ] نو مدنزوک یارو یماوا تا ب کتبر لات
 تم ۰ رع هنر اب زنوا هلته جاقرب مدنشیا یفصو كنوئلاو هکر دشعد لوا

۱ 

 هن رزوا ۷ 0 للایدتا ی سمم دا ا
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 نکل راهلوا دابز هدتمدخ ندسالخ عیچب رلیفوص هک دکرک یحی ردلکد ||

 لالحرمس هه.ش میرم ندهد نکس لالح م ایت كهل رب زر کر ههک :

 نر

 شن یع و ماعط ززودوکو مردوخ وارزدصک 0 هدنسهرب اد

  .ندلا اوج اوباکب هک ردنوګت مرولیف ازش لد رپ و مرلب آخ ل رب مر رودبویلبا
 | ندزب م زس رایوسهنزس هکماس و منلوبرتاحه«داکوکو مشی رایوب رب
 | ندنارابرخآ رایدلوا لوغشم هنن رزوسورک و ید ریو باوج اکا هسهآ رب
 ۰ یدتا ے ه دا مهأر ایدنوک ةتکلدنمزان ست لوش کوک مب یدشا یرب

 "| ردراب غارو رابلاطاکاو رردارود هدنسهرباد كراک وشا هکر انوب ناوحیا
 رظا هلب ر ظذ ترہع ەن رالاح تار رھ کاب اب رازعشلاح ددو تعاطتزنک

Aلوا یسانعم كزوسوب یدتبا مالسالاےش را کاک  

 ۱ جد هنر هلکنآ هکلب هلو ا كيدنرکرک تمدخو تعاطهدلول وب هکر داکد :

 تافاکمو ضوعو رجا ندن او رل هیمرو تکه ن رارظن یمدح یراکدتا

 یی رهاظلکد هدرهاظ هدنطابردب رغر د یراک كرلتاو راهیغا بلط

 مساقلاوبا راردبا یناک دنزیخد هدلاعرب هدنراذطاب ورولیف هنن رزواسسلت

 لع لع ر قلا تایذحنمهبذح) هک ردشعد هرسسدق یدان ارصا

 یعدااکس یسهمکچرب كقح ندنزوب تبحصو تفرعمو تبح نعب ( نیلا
 ةف دح وراکب عو ےھدا مهارارد هدانزو ردکر کت ندنرلع كنحو

 رایدتاتعم هتب رار یر ںویلیا قاقتارلب دنا نارات هلب رب رب صاوخ لسو یشعر ۱۱

 هکیل هب ردقوشهکید راردبویب هنس هل جو ا e ېا

 ردینسح فیرشردقعهاوبا یتنک هرمس لاعتقاسدق ۳ یتسطا یولعلا
 یدلوا؟ نطوتمهدناو یدک هماش نددادغب ردندنحاشم ےدقكدا دغر لها

/ 

 میج یا یدیایربظن كيهدا میهارباو یدیا تامارکلا رهاط
 رد ولع یمن کیا كرنا هکر a ید هعنو زویکیاكم ¿ن نددشاطوب

 | دعس ےھارپ ۱ ۳ ک بحاص یولع رج یربو دعس ن مهار ایر

 قاقتاهدنتدارا یادتبا یسالوا ثراطاوبا ردداتسا كنسالوا ثراطاوبا

 کوا ارس مهاربا یدشع هزاخداو "رسسناراد هد هان یدنکن وکر

 مهارپا رایدلک هب وصرپ بولو هناورهلوپیدشلوبهلکنا هدنزروال ! ویدراو
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 ردندبلوا هعیط فا ندننارفا كرابرمعو كدا مهاراو تلل.طفو

 هجردو ید اراو یظحرفاوهدمولععیجویذ م كایعار ببیحهدتش رطو

 ندا رویدسا رابّتخا تا رعیدیا اهععلا هیمق هد هدف لعو یدیاهدالعا ٠

 ۱ ردق وح یلئاضفو یدیوط نیس رط یوهنو ع روو دهزو یدلبا ضارعا ۱

 | ادل ىلع اس ةمالسلا ترانا دیرلااهبا) هکر دشودلوا ردروکذم یبقاعو ||
 ۱ كرد تمالشرک ادب صیا عل ) هرخ الالع رک ةماركلا تدراناو

 یترک فورعمو قوا ريیکت هترخآ كسرلید تمارکرکاو هللاعادو هیابند
 هکمد مروک ه سوکر یرشندیاطدوادیدتنا هکدررد,اتماور ندهرسسد

 1 اید لها جج هک هلوارنک تاغ یراتعاو ردق هدنرظن لنآ اند

 هننا كنار یدردبا رظد هللا لاک محو ىدا ج ندهه هدشا 0

 نک ردندیلوا 2 هقمطورمم یاعتهللا سدو + مه دان مهارب ۱ و هدفراو 1

 ءاسا ردیلا روصنمن ناهلسی مهدانب ےھارا یساو ردقخسا وا

 زاوا ندفناه یدشمقیحهدصهدنفوو یدلباهبوت نکیاناوج ردن دکو ام
 یلکوک هلر هنو و ردرلشماع اقلخ نوعا سدا وب نس ےھارباا هک,داک

 هل روث نایفسهدنآ ںودیک ههکمو یدشیاب هتشرطرک ںولیجآ یزوک | "

 هدنآ نوردیک هماشویدلبا تیک هوس فسو وباو ضاعن لیصفو

 یرازوسقوح :هدنهنطو یدانق یاروطا نوعا ل الج بلطویدلناسک ا
 شعلازو كتر به ردشتل نداندهدم اشوردندنلها تسالووتمار کو ردراو

 3 هلکنآ صخ شر قافتار درک ازوس وب وهدنسنلا شکل | هکر اردو هدنسکماا وهدنرپ

 ۱ هکن دتبابو دیارذعیدلید كع | تقرافم مکن وجیدلوا سا دل ول هد دمت دم

 مدلبا کال رسینم رحدحب هک هلواكدلوا هدي رندن هد یاثئا دیاش ۱

 هکیدلیا تسمه وش ناز الفا قلتسودنالوا هدزفبلام یدتایهدا میهاربا | "
 لوآ هکمروک یلاوح تاکیدتا كئسهکب دلاقهدنقو مدمروک یهدنک نلوا 0

 نسخ هلءفتو # یدنعلعفلا لاوسنم جلو (رعش ) زهاریدوخابردیموبا || 1
 ف طارولک روجوافحكربغ 9۴ ییسمكراباکی ردانثوح دم ( هجرت )اک اكو

 لاب و نب دو هلمهدا میهارباهدریح نیمزیدتبا هراعن ناغع# یتحدمو | "
 تداراندقارباهدرم وشراقناوجر كدرشلب وسزوس بروطوا هلی رعنمدابعو ا
 هل راک بهکع هسیکر ب رد مناوحیایدش|یدیشروئوا هلرب بدآوزابنوماب : 1



 هن ویدرواوافرام هدانز هدنولیدبآ هسا و ادناع هداب ز هدنارک | یداداه
 اهلندا الف امو نیعب رآ لق ةا ثکشاع ر ) هکر دشعد نایلس وا

 | ندنقیف>رارسا هکر ولو تفو قعد( ةن سلاو اکل انیدهاشبالایلقلخدتنا ||
 هک وک اکا نت زکر هورزب و بار طضاهدول نوک قرقروتقوط هلک وکر شیضعهب 0
 هنفیدلوا قفاوم هعرشكنآ دهاتش یکیاالا م ر و تزاجا هغلوالخاد |

 لوا هنن و یر هرات او ق>ح مالک دهاش یکتا لوا هک کیمشا تداهس

 ردعوش اکسلواهرلبا لوت منديل اعز وها“ قح نس هک هثسا ره هک ردشعد

 اکسلوا هژید قلعتم هرایسا بو ود یرک ن ا یب وخ كيش هک هنسل رهو

 اکسلوا هیاوا هلى دان كنيااعلو هراس قح هویج هالو هکتفنرهو رداع ود

 (دحواا نمح ورا كحضدةفلا نهبلقلا یکیاذا )هک ردشعدلواهش و ردغاد

 نیدجازوکن دالوم نادجوناج هسلغ | نداد نادقف لکوک نایب
 تتلو ا مدایقزاغ هد ولخ مدتیا هزاهلس وبا هکر لدا تیاکح یراوخایا

 نسییعد( قواك ا كرلع رطخ ثیح فوض للا ( یدتا یدمرو هک

 | ۶ یش لکا ( رٹ دل واهن و یدلیاروطخ قولحع هکلکوک هکر

 ك.اقروت ردراو ک الهر یار هنس ره نعل ) عیسلا بلعلاروت ءادصو ءارص

 عاطقنا نوا یلاسنو هناهسقح هسوک رپ یی ( هتبقرنم هنودامملخ
 ۲ هرد دیک نور افیحندنتم ذ یر ع ك وح هکر دحاو هد AEN هسا اراه طا

 یکیدر و یسالو«نالوا لوقایشا ملبا.دساتروا
 هس دابا قرص هنر هیراټ ل

 هرس هللا س دق + یناراددجا ندواد 9۶ ردکلیا ضرعهتر عح لوارب رب
 نیم هلايا وا رد سا تضاب ر ےظءو ردیشادنرق كندناراد نايا وا

 pS یززوس یسادنزف نیمه هدشاب 4 ه اهم تاک جد كيو و ردشکنا

 ۱ لوشنیسر دەن هکمدروص ندناراد دواد هک ریو یراوطایا ندچجا

 فیعص لکو  لوا یدشا نرم ام ندزاوآ شوخ هک رد لکوک

 ۷# اطا رمد نب دواد ناک “وا 2 رک كجا جالا رد و

 یشا ندف وص لها تاداسو ندحاشم ء ار ےک ۵ سد هلا سدق

 E سا سس

 ) هدنن افزو (
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 لع نب فورعم دشا رلیضعب و ردنازوریف یدتبارایطعب و ردز ورف یدآ 0

 یلاسعت هللا یر كناضزا یسومنب یل ماما نکیا لوق یساتا ردیخرکلا |
 نوکر یدیشلوا نام سد هدلا ك هکر اردو یدا یسدح وق امه+ع ٤

 هدلاح لوا رایدلفابا بودباماحدزا یدیشرب و تزاجا هکهرکو رجا هقالخ |ا
 ردشعا تک هرسسدق هلا یاط دواد کک یدلوا كاله

 هدنزویکنا سرک ف ورعمو ردشع ا تافو هدننب شعلازو كبره ییاطدواد
 هنا زم نام ههر دنا 6 هدایندو قوص هکر دشءدو یدنیک هترخآ ندابند
 رظتتم هلوا هل دا هکناممردافج كلبااضاقت هی هسوک ندا لوبق قنوقیب
 هک هلرارذح یدتا هللا تتصواکب یدسا هفورعم صغر نا اضاقن رواوا

 یدتا مالسالا خش هدنعضو راذیکسمالا هیمروک نس ىلاعتو هناصسقح

 هدنناب یلاعت و هزاشس قح هک اب ره یدتاهنلغوا یاد رقرق نوک رب یورعم

 كن 1 هکید نوا »یی هلا حسک هر یلاعو هنا“ قح هلع هلو ا كتج احر

 یکیدتنااعد سو هیلع هللا یلص نط ص هد حارب زرب وید ارم من برا نوم هح
 كيلا نيغرلا نح و كيلع نیائاسلاقص تالئساینا مهلا ) هکیدرد تقو

 فورعمو متسداان دنس نوح >٥ مرلهدا نالوا نو 2ا! كنس بیند( كيلا یاشغو

 نمیهاما قلا ملعا نم تسل دما ) یدتارلبدروص ندّسح دیسک

 لواقحا رداکد هثساروا وا نرنیلعت كعلخ تع ند (هلصفو قخا بها وم

 یربقكابخ رک ورعو ردندنلضف وندنرلبهومكنیلاعتو هزاصسقح تح |

 هکر دب رو رارراوهدن نوا كربتو نو2 اتراب زونوگااعد ردهدداددل |

 ف I و واب“ 1 ررو ,E راد نا نا 2۷ رول ا ناصر

 ص9 ] 1 0 ,عیداردن داوا ۵۵م ر | راض ورد لا ةاظع ید جا ن ا

 ردئدنراب وک قشمدو ردندماشمیاشهیامدق هیطع ن نج را دبع هکر دشعد

 هک كن یراوخایا نب دجاو رد هده رفلوا نيمه یربق ردند هی رق ماناراد
 ردششنک هیاش رادهدنشنوازویکیا کرو ردیداتسا راز د ماشلاةناح راکا

 ندربیدا ممهدنامج کا هکیدتار دن تفر دم تعیةح هکر ایدروص هناي وا |

 بذک ززو یاهو هناصسقح هکردشغ ارک ذ هدیاک وب هن و هیلوایربغ
 ۱ هیلرا یساوعد هللا ترت ةو ربا ل € قع ما لیللا هنجاذا قبح ىع دآ نع

 ه-سوک لوا هب و وا بوتا لفاغ ندیلامتو هنا نح قل وا لظم دهک و
 هدماش یدعت مدیا داع هدقارع هدتفور ردشعدلوا هن و ردیاذک هدنتب 1 ۷
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 | «یاعتو راک قح ی هکر دشءد ضایع لیصف ردثلوا دو نناو

 EE و هلالا یصعت * قارول ادومح *زلک ند لا قماعاطو مرا طندخیح

 ىلا نا # AE # عل د سابعلا ین ییرواذه# هبح |

 هک + تیار یتفال تبحم هقح ندیا نایصعیالک ( هجرت ) عیطم بحم |

 هش | ردا یکن قداص قشاع لب ردوا #٭ لطابرولیف یاو دد ول تلاعفا هتسداشان

 یدتیا مالسالا حش ٭ لطاع سهنرب یرولوا ینآ یک یناجرت وط# قوش ءم
 اک یدنکر اط هن زودنک هسرابط ندنفوخ ه یلاعآوهناصسقح ےکر ه

 ےکر هور داکد هلیقب رطتعاطا هنامرفو هل تهجتبحم رد تکرح هلبعمط
 كنسودنکو رابط هن زودنک یدلوآ هسرابط هلبهومو تجردیما کا

 هترجا ینعدیبکز رو هدزملوشاک انب و رداکد هلت راب هنهمطیمه
 یساوعد تبع كنآهنو مرابط هللا اجرهنو فوخ هنیکل هيك شاتوط
 تمدخ لوشو ردشال هنانح كنآ هکدابعو شتسر لوشارب زمرابطهززوا

 نو هتتحار 2

 اکا منب هکلب مرجاع ندنآ نب ردقعسم نی رش تاذ هک هنعاطو

 یدد لتیفاک ش شاسوپ ردهلبحوم نامرفوما نامه ممدخو تدابع

 مرابط هش رزوا یتبح یتنس لسو هیلع یلاعت هللا یلص كنلوسرو مرولیف
 (یلاعت هللا هجر ندیج زادیعس ند ) ةزاعم هعرص"یدنک هلرب كنو و

 هنرزوا ےب و دیماه یاعلی هکرد هسوک ل وا ید اردهک هلع هکر ایدروص

 شب ییلتسودو تبع كنا یدتا نی_سرامط هڪ نس سد رایدتا اط

 ئال ڪو یدعشا م السالا ٍ زد_ثموق هش رز وا تعاطو تمدخ

 نوکر یدبا هداز ندنسانا هدفوخو تداسبعودهز هکیدراو یلغوارب

 نتسآ (ذتعوب نیمر دا کوا اوخرپ هدش رد م مز هدمارح نیس

 یدتا مالسالا مش یدرب وناج بورقیح یدتشا ین | ےکنوچ یدوقوا |
 اذکه نهلف افشع تام نم (رعش) ناجندةشاعو كەر 11 1 ندتسود
 1 ردن دعرش ةعاو رد دنه دقتم طابا فس وب 9۶ تومالب قشع یترمخ ال#

 ١ هدب روش دلع هکی دابا هبلع N E یحاصعروو دهز
 .لوا یدتامالسالا م یدلاتافو هدنستلا ناسعطز وب كترعه یدلوا

 : تداهمعو توال ردشلر و دیس چوا هنن رلتسو د كابااعف قح هک ردشعد

 ءامدقو ردندلوا هقبط هرس یلاسعت هللا سدق یر قورعم تو

 ی ا ی ین رد داتسا تب رو كط یر د رز دند اشم



 ردفو و وص یون داو یدعی متد ندور ھم

 ید ردا انا یدک بوو س ا ۳ ابا ول ۱ ۱

 یدراهب> دوس یدیالوا نس وص و چآ ےکنوج یدرقاوص ندهرهطم ۱ ۱ ۱

 ره هکر دشع د لوایدیاند هفنأطوب یلاعت هللا هج ر وچ یبساهنوتمب وبا ۳۹

 نددیع .مرخو داش جد قد الخ مدرولک هوا اد هدو کن هکم روا

 نعد قیرات اما هک رار در اقلب دآشرامدرم و یدتانونل او ذ ید. ارارواکر اشعود

 لوص ۳ امالواندرلن وب هکر راتبییآ ن € ردراشعا ملس یناضمر تعأط

 رق هکلوا ردي 5< رهوح هلا یرهوج نامه تر اکح و یدتا م السالا

 E یاعلی ی یدلاق هل اوقرود یدل هکل او ید
 نوک | زرواوا لقا عاد رداتع قی“ هک ووش ردررعم نامزره رک
 رادبسفنرهردرااکدقهصهباتعهک رات !امارارروب لابلا عراف هن رزوانما |

 عایسیدتنا مالسالامیش رزالوایاخ ندنزحو فوخندببسلوا زرواوا |
 1 ادنوادخیدتسا مالسلاو واصلا هيلع یندو ادیدت ایلاعت هللا هجر یلصوء

 تب نیسرلد توعد هتک یدع“ و یکیلا نوګاتمدخ هکک دا صااکب

 ا ھه نارحالاو مو 0 یدتناهرعلا برو هن سذ هن یک وک نوا

 e یاب اند اصعا كن .رصعنولاو ذر دمج “او | نک یلاعت

 رواو اوا لد تد ا هوا | دید هللا اهک ہیک رھ هکر دشءدنوئلاوذ 7

 ندر ۳ | هکعدادد و ۳ هنک وا لناعسدیلو یدایزار هللا دبعوبا

 ر ره اکو رس هر سگ کوا ید ار 1 ۳0 یدتا تور دل اق نيشان 9 لاوسرپ

 هیج 3 ندس و ده لر وسواد یجدهدتمایق دیک یرمع ندعح ۳۳ رطاخ

 ناخون رمش ءو تسلیقو هناه"و نی مشعذنس هنسام سلا دیلو قوت )مرداق

 ردیلعوبایدنک ر دن دیلوا 2, و ۱

 ید ندو رح دا ندنایسا رح هدلصا هک رد راشءدو ردند دف وک دلصا

 عبس هنسهدعرش یتافو عا است هللاو ردلصالا یرام یدتا رلیضهب و
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 ۱ : یدرولوا ق الوایدیآ ر دەللا ا ره 7 همدروک یکنزر هده داییدتانونلاوذ

 ردلصالا هو ردشلوا هددروأب و لو هد دنف ری یدتا راض و
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 وا 6 نوجا هل یدتا یر رع ردندح ام س ۳7 ها

 یم لوا هکر دلکد سساه لوا نیس هنر ۳و e رحا ولو وا موا اع هک دا داک |

Eبلاطاکا و  TTمدق لوا  

 ردت | ی“ دلت ۳۹ یدنک SE ۳ كيلاطر ده یخ هرلنالوا ب

 1 E مالسالازشردندنراع دق ك طاش هرم سدق د ا

 لکوذو ده كناو نبی هرمصهع ردندررغم ندر رەد كن رمهعم نواود ۲

 فرح نح ی دتا مالسالا حشر دراو یرازوس لزوک قوج هدنالماعمو |[
 هكا لاوسرپ هژیفا رسا ج یدراو هرم هد ندر حج رفزوتلا هرس س33

 هعیطمرکا هکر اددرپ و تاوجاکب یدتانوک ی درد هلاربص نوک چ وا کر

 یتویرداورباذعلوا ندالز یدهبیصام هسرولوا اور باود لوا نداع |
 عاصنوک جواهر !دباوح لواویدلوا برطضهویدروآ هح صر ویدد !

£ 5 ۷9-1 
 نو جوالواكنا یدتا مالسالا جش ( یدلبا لاحراهباش رادو یداوا ]ر

 لوا رک ایدنا كع اب حا ل مه نوک چ واهر I اوج كز وسوا کبد د فقود :

 مالش الاش یدر دا تاوو هو لوا نا یدا هسرپ و باوج و

 ED قح ات رس جسم یعد ردود ہک ع مه تان وز یدتا

 كل "دا راو كنج كلا قیالخوردشلبا تم و دقت یلاعا ندعبا قلخ

 ردکنا مکحو ردد ارح تانارلشیا ینا هسیا هل یر كن رب رهو رد راریسا

 ردن یسازس كنهسعک رهو ردو ود ارو نوح هب هسوک ردلداع هدنحو

 دوسالا ویا 9۴ دعا مالظب كب رامو)ردشعیار دقت روک اک ارد هلکیک ییانعو

 یدرب وماللضیدزیک هتنراب ز كنب زب رع حش نوکر هنع یلاعتهللایصر < یکم
 یدا رهن دارب یر نوع مدوسالاوبا یکتسود كس نیما اهدا یدتاو

 نامشهعفد جوااتیدک ندیدنک لاطاو نیس هجن مالسلاكلعیدتاو
 ندتناسدا موشرو ندک اخو بآدیق زب زرع هکندلت دوسالاونا یدلوالاخحود

 د(عیعاردونسالادوبا ۳ یدنودبولس تونغیرادند كلا سد ردد هریذط

 هکر کیلاق نسا ید ا هنلهاهد هدام دتق ور ردندخا دم دوب و یاعت هللا هجر :

 ید لوایدر و گابور دلوط هلا دوس ییسهرهطعیشادنرفرق مدتک ن :

 هدناتراهطهکی دلید یدلوایباشح | هتراهطنوح یدنیکن ولا یهرهطم |
 SEE ۰ : 3 و ا



 ا هس> ول ر .E e 9 توا < کی

 لرعس ول ۳ مسرثو :hk رامشساالو و د الو

 یدروس هعانا و توشود هعاا ےب یشجدجاویدرب و یوروپ |
 هر هدج ندر مهمان مدشمرووا اهدنک هل: عاجرب هدتفورپ هکر دشعد نوشلاوذ | 1

 ا تنش هلکنا | کب ویدیا هلسهدیک هلمرب نوح قدی |[

 زك رهو یدرووا ما هساما لوا یداقوو تیهكنااما یدیاراویموزرآ ||

 شدتفن عطل ندنان رک >| اظ ول کد هلوقمود د كلا مدا ن راد |

 ندکعا تنوج وافح ۷۳۳ كتسیرلنا نرل دتا نطءوساکسو یدلوا 1 ۳۹

 یدنوط هزاعا نزوبناوجلوانامه ردکر ک كع ارس دن هن ید مدلیا منه

 یدرب و هب یشک لوا بولاق رندرهاوج لوارهوجررب هدنرغاكن رب ره
 یدٌشلا ی هک هک هسک ل وا سد یدتیک توی وق هن رزواوص نیغاداو |

 نایب هداز یلها 2 کو رلبدر و هنحاص توالود هدنگا یک يدفارب

 یدسا بی رغیا نیسفدر هن هکمدتا یدیاراو تلاحوقوشهدنا هکمد روک ||

 مدشود تو رعیح نامه لوا یسناوم هلکنا | هک هک لوایرولوا بی رع ا :

 یدلواهت یدتا ناوحلوا مدلک و >مدلوا شسوهسنامز ۳

 كنا یدتنا هرس سدق مالسالا میش یدشود قفاوم هلدردوراد مد

 هدننت ییاج ردشمروک ییا ت بک رهو رد ادب یسهتسسخ كفح نسب

 ناب رغنطواریز رواوا نمود هنمارآ یدنک هلوب مارا هک هدزب رهردادیش

 كنس هکنس هلوب هننکرب هکنقو ره ردلوا ناکناکی هارمهو ناسلفم یامو ||
 7 ۱ ۱م نماد كنا هلک قفاوم هنساود كنا لدرد كنسو هلوا هدنلا كنا كنعاضب | "

 كن زب رع بودا رفسهب رغم نوح ا هلتسمرپ یرصم نوللاود توط ےک

  ۵ ۶ TEETER TESST EYESدیس مجید 2:۸۰

 ۱ د صال مدشنان یدلک ک اح هدشیا رایدتنا رلددروک ین ٤ ؟نوح یدیازردا

 یدژالوا لاخ ندنداع جار 5 مدز رل وا لاحخ ید هڪ وسزوس

 ۰ بناغیرهاوحویرزدسک ر ر كن یخ ی ک لوانوکرب ك

 1 اهحویدع اکا هکر اب دلید یدتا ت« هناوح لوالام بحاصویدلوا |

 مقاو هیضق هلهجووشراعد رموب مدت هفطلاکاومدر اونناتنا س مدا |

 رلددلک هن زول كب وص یرلفلاب كنا رد هکک دروک یا یدلب وس هتسدرب و

 : ناجی مدرک نو یدتا یدرلبآ تحایس نولأودرلد دلوا ناشد و



 اا صاح یا مدروتک عرب هدرفس ناو ماعےھو یدتبا لوبق ضاخ مه"
 | صاخ هن یتا هکمروتک عر هدرفس یعچوا یدلیا لود مام ید وبق

 1 ی الا حش ادیحوا د رطا دب رش تیعبق ماعهنویدتا لوق ٤

 لک وی ۳ کیاو رلیدتیا لوق صاخو ماع یت | هکیدبا ه وت ل۶ یکلوا یدتا

 یو ایدی لوبق ماع یدتبالوبق صاخ ینا هکیدا یلک تیحتو هلماعمو
 بیا ےھف یتا مرجالیدیا لکد هك ییتعو لع كقلخ هكيداتقيقح

 یدنیک هترخآ ندانندأت رایدلبا لادح بویلبا راکنایئاو رلیدلق روم |[

 راهدروتک ی سوزانح كنا 2 ؟نوح ید هد ) E راو سچ هنس ) :

 دک هی وشراید روب هل ںوتاح رادانق هدننسوا یسهزانجكنا راشوق كلوب رب

 یراق لوازکر ه دیک هو رلیدلباق هبراباس قیالخ نالوا ا
 یس رات كفيت رم یدرکاش كنيعفاش ماماهرکصندنا رکم یدیا راشم همروک |[
 تواوا مال 1 هدا 8 كنوالاوذ هرکصاذناو هدبرزوا ع

 مدا هکه لب وش رلیدل و شلزاب هدنرزوا یربق كلا نوک یادرف

 (هنلا لتق قوشلانم هللا بببحنونلاوذ ) هک ید نمزکب هنطخ یتالغوا |!
 .مالسالاحشیدزرولوب شازاب ورک یدرل, هد شارت یف وزا لوا هکهاک ره

 Fo ىدا لک د هل مدر ةس کج وا لوایدت |

 5 ۱۳۳ ردشع دمت ولد لج هلن نا نم ٠ !رصازهدا دع هلل ارعا ۳۹

iهللا تاذیقرکغتلا ) هکر دشعد ه و( اهرب دیو سغنلا هو  
 ىدتا مالسالا حش (ةريح ةفرعملا ةقیعحو كرش هيلا ةراش الاو له

 ید, نربح رب و ردتلالضو داطا ترحح لوا | ماع تريح ردیکیا تربح

 : . لوا هنن و ردتفرع۰ نپع عد ردنرابع ندعلوب تربح لوا هکر د هدڼایع

 هر و ردکلزواهن یرخاو ردععسل وا بولت زوا لوا فلو وب هکر د بشعد

 اول اصالاقامه نینئالا لصو یکح فیک ) مالسالاحیش ردوا

 ۱ هکینیئا لصوروفو یک )ہجرت (دحاجدحاولاب وھذالھج دحاولا مسق نم
 ۱ # رد دح اس یدیح ون نیمه تم“ یدحاو الهح هک # رددحاوهدن1صالوا

 (برهبدارلاو بلط» د رلا) یدتناردوکدا معوردیک دی یمرایدتا هنونلاوذ
 هک هنسک لوا یدتاو هلوا براه هک ردلوادا یو هلوا بلاط هک ردلو| د رمقعد

 هدنراز اب رایکر وکن وکر هک دبا یتشچ دجایدروس هان مب :ییلاعصی ها

 ردنوفدمهدب رد یسهب رتكراب EAS دسر هم دیسو



ew ر 

 ییشقیج هرشط ندتب هناخ كدلاخ یابص كرش یاو هلبدرول نو

 ءرلایذخا )هک ردشعد لوا هنو مخ ال لعنم هاذ وعا هکیدتا تویلغا زا

 كاياظح هرز وابدا نسج ییسفن یشک نحر (هلها بید ان دالا نسح هسقن |
 ماه وا ۹ ردشعد یلاعت هللا هجر يشهد را۶ع روصنم رديدب دات كنلها |

 لب عطعربیدتا نیسرولو هجن ییدنک هکمدڈ هدننوم ض صه: قوص

 ردهظع الب هچرکا ین ردهدایزندالب تبحو رهم قعد اوهاما مرب روک |
 هاوه الب رکا یدتبا هرس سدق مالالا حش ردریقح دنناب تبع نکل ||
 ةةط هرس یاعت هللا س دق هک یرصمنونلاوذ ۷ یدزاوا اوهیدیلواهروک |

 ندنوبو ردونلاوذیملو ضیفاوبا ت ی
 تن عفاخ ش ماما هکندرولواهد رصم میجخاردوب اھ اردراشعد ید یربع

 لب هم ءاخنوکسو هلپ رسک كل | چنا ردهدنا یربق هنع یلاعت هللا یطر

 یراناو ردیدآ كيهدلب ر هدنرزوآلو كرلندیک هند ررعص هدرصرادد

 درعص و روم هب ولو ردندنرالوف اک ی رو ترک لاومو ردند هب ول

 ندرانا هک ردراو یزردارب كنونلاوذو رد رهش حاق ر هدنسانروا هشبحو
 ردشفلوا لفن رلتناکح هدنرمعو ار هم ندناو ردلفکلاوذ و كتسدرب

 كنان كلام نوئلاوذوردسل لفكلاو ذو ردنووم یعسایدتایرلیضءب و
 عاخسا ندنا ییاطومو ردشعا راتخا نبهذم كلاو ردشاوا یدرکاش
 مالسالا مه 2 ردلیقا دن ِِ هدب رغم یر وردنموقوا هقف ندناو ردشلیا

 حدم هل اماعمهنو روا هدا دارا هلنما رک یا هث هکر دندرلنانوژلاوذ یدتا

 یدیشلاقرج امویدیشلوا هرم ملا لا تفوولاخو ماقم هکر رولب هلق ۳"

 قبس كل هلج یدبا یشا كن هفیاس طوب و راک زور ةناکیو تقو ماما

 یتراشانوالاود ۳ یداراو میاشم هجر کا لوا ندناور رداکا یفاص

 لس نوحو یدبآییدعم كرلیلب وسزوسنده ر طول و ءلرانروتک هترابع

 یدسا طسب ویدایا ببار جد هد هعیطرب ید رط عو یدلک هروهط |
 بویلیوسهدنرزوا راربنع یلعوب یدلوا رهاظیبشنوجو یدزود رلباتکو"

 هدنرلنګا هناخو هد راذیمز ریز یرللکوب زز یدتبا دنج یدلیا هر اکشا
 نولاود یدلیف هراکشآ دعلح نوهیجح ۵ مه یدلک یلبش كدلب وس 1

 ندرالکو ا e وڏ توژاق
٠ 7 E 
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 یدیامیک یشک كکیدتا تقرافم لوا هکبدروصو یدرفجیتب رب ندرلنآ

 ن یدعا ىدا ریما ردوو یدتسا نسهلوا مچمدنآ در 1

 م ٩ SRNL VY RTE o E 31321 9 2 و

a 2و ۳ ۵2 3  WT, 

 یر ندنراتسود قح هاکر هو نیس هيعیا راکلاو نیسهدیآلیم اکا هاو هی

 ]| رفح هدک ر طدو نیس هیعنا لوف نا نسهدا راهطا نیسو دن کک اکس

 ۱ ردلیلد هاو قامورحارب ربا اکسندرلهانککیدت عیججنیسهدیا دع

 ۳ »دنا لود لوا ,Ml |عقاوطاغ هدکر ظذ رکاو نالدحلا: نعهلایذومن

 هرذوا قدص لدصف كس اب ز ریا ناب زاکس هیج ندنرلتسود ی

 لات هللا سدق ىنوصلا مشاهوبا ۶ نالكنلا هيلع و ناغتسلا هللویدیا
 نایفسو ا یبا جیش هدماش ردروهشم هر RE 7 ول ا هرس

 و نیو یدحا هنس هدورمهدیروت نایفسو یدیارصاعم هلا یروث

 یدیاهسلوا ینوص مشاه وا رکا هکر دشءد یروٹ : نایفسویدلیا تاو

 ردنقوص هج روک یم اهوا هکر ددد هش و ۳ هرس یار قیفد نب

 هدلک وت قل رطو را یدیا راورب کا لوا ندعُساه وا مدررل

 رل ددد CE Re لوا نکلیدراردا هلهاعم تك کو ؟ هد قل رطو

 ردنماملوا قالطا مانوب هبیربسغ ندنآ و یدیا مشاهوپا
 | لوا كلذکو

 كلا و ردرلشلبا هدماش*هلعررک ردلوا رلددتنا اش نوجا رليف وص هکهافناخ

 ند هاطوت ۾ هد روک هود و یدک هزاکشنوکر اس رر م هکبدمالوایبس

 نیبهو رابدشجوق بوتوطنی رب یرب هلبرالاوزایدشلوب هلب رب رب سوک ییا
 هدعب رلیدب بول وقهباتروا ها راو یر هنن دماعطو رلیدرولوا هن هداروا
 یداک شوخیراتفلاو هلماعمهلب رب یر كراتآ هباسر ریا رلیدتک نوشلعادو

 2 EYE یدتا یدا هر برس 99 االم هکندروص 9 و دا یدتا

 یربیدناربما لوا سپ مر یدتبا نیسیمرولیب ردندرپ هن هسک لوا ۳
 و ید رد زرع رطمزب ول یدتا یدیآهب تا هل هلا زک :

 3 2 جم

 ی ی و

 مس سست سیتی سس تب  تیبسمس زر سس جسم تی سر بز م تست

 ۱ 9 هد هلعر بوراو سد زسلوا هدب ارش هکعهدنا رب رب نوا كز

 || اهف لدرادربخ * دیامرفزب زعلا هرس یلاعتهللا سدق مالسالاحبیدزود
 یههرس سدق هلاضناو#رایعار ارایخ هللا قفواعدقو * رابدلا پاب را رب

 | هکر دشعدمساهوباو#ر اا تا حالا نما هیلعراد *رادلاو لالطالاو م لاعإلا

 ۵ E نعد 3 تولعلا نا انتها بم
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 "لدسب ېل هدولا نم# ا (تس) لئاقلارد هللو 1

 کزواندنوبهناوخا * بسن برقا شعا تح نوچ هدلاع (هجر)بیسهب |
 لوشرادتالاّوسندلس و هيلع هلا یلص هللا لوسرو#ببس بع یبرولوا | |
  هیلس ویشي یرلشدا یکیدتا لرلنااماوهیلب تبعهم وقر هکندنلاح كن ەسو |

 رد هلس هلرکیدش | تبخیشک رھ نعد( بح نم ۳ ءرلار هکب دروس نزن لوا ۱

 تمايق هکردشلک هدربخ ندمالسلا ي هالصاا هيلع لوسر ترضح و

 هلو شااقدیمونندلجا ینیدلوا ساغم هدننابلع راکشک *هدش رب هدننوک
 نیسهرول یدنمشلا داد نالو مولوق ےہ دلع نالف رک هم د اک |لاعنو ہلا ق @

 ق> مرلکا و مرولي ةرعلا براي هک هیید لوق لوا نیسمراکا قرا نالفو |
 مکصاتفو مدلشعاب ENE س یدعا یرون مب ک دید یلاعت و هناخس

 هس دل وا تاع هتاح و بیس هغع و اک كاع عمر راوق امت ق> ۰

 ا رثا كرنا و قتوط ا 3 تب

 كوا 4 را بک ا یلاعت هللا رکاردشعد ل

 و یرلدوس یرلنا هکشواب دنیا یک كرلز وس ی رلتسود هنا یراب

 ناب 9 د دتآ و هیلع یاعت هللا لعلنا لوسرو ردکموس یرلنا نیمه

 لاق 3 هفوسروهلا تاق لاق ( قدوامالسالا یرعیا یردتا) دوعسء |!
 اان نعد (هیفصغیلاو هيف بحل او هللا ف ةیالولا) اسو هيلع ىاعتەملا لص

 یدتادوعسمیا زدکر مکیسغدق ند راک وکم السا هکنینمرولی ډو عم

 هللا قی دتا سو هیلع یلاعد هرلا لص هللا لوسر ردلع ایوسروهللا هکمدتا ی

 سدق ضايع ن لیضف ردکشیا ضصغ.هللا فو تبع هللا و ردك اقلتسود

 ایامدآ نباب)هک فید هن الوو لاحت قح ,دننوکتمایقن راک ردشع دهرش

 أ تفط افق ىلا كعاطقنا اماو كيف ةحار تلط ااف ایدلاق كده

 لرلبآ یاعفاو یاو>ا كن دلیک هکر ولی کب هکر دلوا دیس نتاباکح

 ندا رو بعکو رواوا یقّربعم هاب ری صوت كند رداکد يک یاوحا

 هرس سدقیورهلا یراصفالا هللادبع لیعاعاوبا مالالا جش رول تروق

 هکر درا نیا تیصوردرانآ هو ارک د هدر نقر هود مالش لاش هداتکو

 هکن کیدا ر زا یتیدآ كرانا رکشرلوا رداقرکاوزکلر, زا زوسرپ ندرب رب ره

E. 



 : وا ی 0 را ۵ ¢ 0 ۱ ۱
 ۱ UE ۰ اب

 3 E ساک ۸ مس

 0 ۱ نوتلبا 0ا یدو نام ندرلزا منع ییاعد هللا یطر داعم و دوس و

 .A درس وا ۱۳۳ یی هلہع#ا قوص هک دفن رم ٌهفناط وب سا یدردناماعط

 تعارزو ترا راغ اراشخایرفف قد رطو ردرلع2هداناوزو دجاسم |

 ا ردکرک هسلوا رکذ باکو ےکلواو ردر لوغشم هدا نوک رهو زر

 و رد رات كن رات ید كن زاتدالو ردیختاشم كن هیفوص ا ا رک |

  دعلاطماکا هکر دم رک رو راعمو یلاوحاو ریس یصعل و

 بواوا هدایز یرانیش هیهناطوب كراتیابا هظحالم یلاوحالواو رت دبا
 تیارسم هرلنو یتاناباذه كرلنا رد لبا تاماقعو تامارک ی هکتعاوج لوش |
 )هوا ظوفحم ندنس هلن یرلتلالض و تباوغ كتعاج لواو ها |
 ندنوب و اناعا تاثنسنمو اتسفنا رورشنم نیلسلاعیجیو نامت هنااا |

 یضعب كرلنا هکر د-فوح داوف ید هدنر ک ییاو>ا بلرلنا یری

 4 سدققوصلا دن دینحمساعلا وا اا اديس لإق) روئلوار EDE صوت |

 ( بولتلل نیعب یلاسعت هللادونجنم دنچ ماسلا تایاکح هرس لات هللا |
 ا )ا سند هلو مات رات افح انوه رای دتا لاو نا
 ءانا نم كياع صهنالکو ) هکر روب یلاعتو هلاک“ قح ترضح هکیدرب و

 اک داب یتبراربخو یی رادص لرارپمخیب یتعب ( داوه تام لیرا
 راک هکلکوک گل رنو زره ۷ یس ندلاوخا كلرلداو زرلبا ناي

 هد ربا لوب رپ و تجزرپ ندکموق اکس مگنوچو هک توقو هوا لصاح

 یعدورلنا هکنس هيلا مولعمو نیسهدبآ هظحالم یتزابخاو یتلاوحا ككرلد
 ملساو لکو تو رایدتا لاتحاو رص وت كرا تعنمو تج زەلوةم و

 هروترآ مرع و تاب و ربص را هظحالموب جد هکاکوک كنعات رابدروترآ

 ینلاوحا كراو كسلا نراتاکح كنب زرت و لرلخاص هلهحوو نامه

 اهههاو البو رروترآ تابث مرعو رواوا تست هراد رم عا هعلاطم

 ھن رزوا یرب-كلرلناو ردبآتیحو تر هدزرلهد هفاضمو تلقو هدنراتفو |

 قنا كن رلتسودقح اضیاو رایاتع رع یک یرع كرلناو رتسوک شور
 ی هديا اه كرلنا هلکتس كلا تهرلناو رول وا برس 1 هرلزا كسلا :

 یکیاتبح یی ( نیتبرقلایدحا ةدولا ) هکر درلشعد ےکتت ردیا لصاح |
 دعوا 0 هدولان مه برقا هبارقال 7 a a رس كتارق

 2 و



 فصو نیعج ممیلع اعد هللا ناوضر فا ب ۲ كلاضقو ۱

 نيد هدانا یدآ رار شود بو. .ههرود ندنرلعلحا تاغ هکر لددتاورلد رانا

 یدا قوص یسابل لج كراناو یدیارروناصهناویدتفویکیدروک یرلذآ
 یدیاررقوق یک نویق شوط روحل وشر هسارد هدنګا كلا هک هلی وش
 كرلتودهللا لو سراب راد دتنا هلس و هیاع یلاعت هللا لصهللا لو سر هقناط ر هکلب وش

 نایک 3 دبعن

 یرلکدتنا رابتخافوص سابا رانوب و زروضجازب هکنسمرعگ | ندنسوقوق
 راددیا قرغتسم هل وش هدنرخاراک هک یدی؛نوحم راقدلیقاند تش ز كرت

 تمذخوندنراناءالاکویدارلشعاتعانقهتروعررسو هقمردسندابند هک

 یدیاررلوا تفتلم هتحار كن راسق زکره ندنرامایق مان بشوزور هقح

 دیفوک قوک کت هوا توسلم هيف وص هکر دلوا قوص رلب دتارایضعب و

 او راد هنس هراب هفرخ لوعش هیفوص و یک ینددللوا توتسم

 لوجو لودد جد هفناطوتو رارانا هان . ناو ندا تضرو لیماکا هسع

 لوا ندبس یرلکدتا راتخا راقتخاو یداتفاو راسکناو عضاوتو :

 رلیدتا رایصعل و ردع الم را دس اد قوص دن وئلو اا خرس هراب هر ۳۹ 1

 نالوا ففاو هدنروضحیلاعنو هناضسقحینهی رد یفصیصا كنیفوص ا
 هسلدلوا لیع هدظفلت یترابعیوفصنوح ام ردشعلوا تسا هفص یکلوا

 یه قوص رلیدتا رلیضهب و راددیدقوص بود ادعت هن رزوا افیواو
 هک رج اهم ءار دد لوش نعد ردشعل وا ق الطا هب هقاطوب بوتلوا تی دهب هفص 1

 قاقتشا هحوو ےک ج هج رک ۱ ید ارلرب د هغص ناککاهرلنا .دننامز هلال وا

 لوش ردتسرود ییعلا ثیحن ۰ نکل و رداکد میعتسه هلص یوغل

 لهجو ره هنلاوحا دفص e یلاوحا كنه رش ةفناط و هکندلجا

 یراشعوینک ایم هد هن دم كن هفص ناکا ارز ردهباشمولکاشم

 یدنا رازولوا هدلوسر دتشستو رلددنا هل یرادعه زو رد یدغو

 نودوا هلی رادقرا هکلب راددی تراج هلکرانا هکیدخوبیرااپ راحو یرالاعو
SE 8یدیا رالوغشم هندابع بشوزورویدیارارب  

 اه هللا الص لوسرویدنارار .ET GRR وو یدنا رارولر ؟ وا ناف ردو

 ءاوند نکیلبا تاساوم هرلزا هباصا راسو یدیاردیا ةاساومهرلنا مسودیلع أ

 ۱ نع یرلنا ھی را تع كيا یا و یدنارب ماعط ی یدیاردبا : 19
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 1 یدب ددر دخل ۳ و نا اهدا زیدو رشد ودرید ۳ ۳

 ےک
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 E. EE رد TT تراس لو ار زرد

 هل هل ردندناما رک ب و نوسلوا هدنرنک نوساوا ہد واخ ردکلساذذلت هلتاعاط

 ردندناوا رکو وكل نارك ذ یهللا نول وارمطاح ەد فن ره ندد اتداعر نسف

 لصاححارشنا هللادراو نعد قلا ص بدا هلةح هدناقوا یکیدتا ا

 و و قلوا هن رزوا ایحو بدا بواوا هدانز یسهنیکسو 1 هج دلوا
 ازت از و قلوا یار ندسهللاهدلاوحا اا

 تراشب وید زسیحاص هن دبا ندامس زس هدنرخآراد هرانا ندیلاعتو هزاصس |

 | نا لوقلا 7 (ل الدلا منو لولا عن ليسا ای دهب وهو قلا لوت هللاو) كاری و |

 ندلوسریک ردشعد یلاعت هللا هجر یرشق ماما ¥ دید وص ةيذوصأا تع” خم

 تب هدنرارمصع هنلضافا كرلز اطسم بس و هيلع ىلاع هللا ییص هرکص ۱

 كاوسر تیحاصم ار ز راددمرپ ودار نکره هلا هدسلرب یرمع ندلوسر |

 اا نیعبات هرلنک هدیناث رصع رایدد هیات هرانا سپ هلوا تلیضف هن هدنقوف
 هدنسایر وا ساب هرکص رالدد نیعبات عانا هرلذلک هرکصا درلنا راددید

 مک ر انوش ندنصاوخ كسان سد یدلواناہتم بنا و یدشود یالتخا

 هدعب رلیدید دابعو داهز هرلنا یدنلوا ےپف یراتانع تدش هد روما

 اوعدقب رفره یدتاروهط یعادن هدنسانروا قرفو یدلوارهاط رلنعدب

 راز دم تباعرمل انسانا مک تس لھ صاوخ سوردهدزداهز هکیدلبا |

 هرباکا لواورلب دلوادرفنم هلیعسا فوصت رراقاص یب ولت ندتلفغ قراوطو
 نصب ردباهدقراوعهج رتیدلوا عقاو هج وا ندلب زویکیا ندنرڪه ی او

0S ۱یرثسابا هکر دید قوص نوعا كلا هر هيو ص هکردلوا یراتحا  

 هدف هکر ید | لوبق نوصکنآ یتسابل فوصرانوب وردندک ون نسب ردفوص
  داگظصم تیدحر دیساللابا ردنامزقوح و رد رقا هعطاوتو رداندا

 || ءابعلا مهیلع :افحاینن نوعبس ءاحورلانم ةرهلاب م ) لسو هيلع هل لص

 ۱ ین شع ندایبنااک اردهداحورنیمز,دماش هک حک ینعب ( مارطاتدبلانومُأب

 یرلسابل ندابع هدنزرزواو یدباتالابیرلفانا كنس هلج كرلدا هکر لهدارغوا

 مالسلاهیلع یسعویدیاهب هک هناخ یدصق كرلنا هک هدلاح لوشیدیاراو

 باا نب یدتن | هذع هللا یر یرسصب نس> یدربک سابلندلیق ون دک و
 ولا ید فوص ی املا كنس هلج فا ی ندردب
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 ۳ وعآ فرخ سد نا و 02 و لا ةيهلاالاةبانعلا مهدنع
 نا لاحرلاف ھما 9 موما ق و یمس تلا هذه اماو اندثع 02 رکلا التف

 ان وکلو ا-هیف هرو ۳۹ حردتسا وا ام :ظح الم نه

 | لعاذاف هرخ الا رادلا اهل ظوطخ انالرهاع ظح نوکتنآ نوفاتعف
 یاو رابخا کالذق تدرودقو الع ظح نوک,نا انعرف ےگ اهم
 | :داع قرخ ىه امو اندنع ةماركب تسلاذاف ةءاركلا عم قولنا حب

 ناک تقسالو اطل صقتال هدا زرا هنا یرشلا اهعم نژقاناف
 | لب اضبا لاقو ةماركلا یمةقیقطاللع یرمشبلف ةمارك ىي زین
 || تاعارماهنمو تاولج او تاللا ف تاعاطاپ ذذلتلا اهمظعاو تاماركلا
 | تاقوالاف تادراولا قلتینهعم بدالا ظةحاهنمو یلاعتهللاعم سافتالا

 یاعتهللا نم هل یرشدلا اهنعو تالاحا عج لامهللا نع ءاضرا اهنمو

 1 ۱ یرادم كنامارک "هلج نانلوادع و نعد )رح الارادلا یف ةى دالادا لاب

 نیلحا هساداقرخ یاداع یک هدست یدنک هک هسوگ ره هک ردلوا لصاو

 هن رزوایسفن یدنک اب و ردشلوا رسه هنن رزوا كنا قدالخ سون هکنداع
 قرخ یسیدنک نوعا هسی لوا یاعتو هناصس یک سی ردشعا رارق

 سانماوع رلدا قرخ هدنس هی اعم یارخا تداعر ثم (E ییدتا

 هر هیهلا تیانع لوش تمارک هدنناب صاوخاماو روئاوادع تمارک لواهدشناب

 رییخا ببآ سوم مه حام زا ۳+

 + ل درا

 دتاوع هلکنا تح هيل شعاب توقوقیفوت هن رلیحاصهیهلا تباثعلوا هکر ارد

 1 هدنأن ماوع لوش اماوردوب هدرا مز تمارک, س رهدیاقرخ یتیرلسقت
 : لهالوشارب زژرداراع لند طح داها هللا لهاروماناناو ا دع ت مارک

 ےک وید رر ډکر اشم هاکرلنا هدیروص تعارگ لواردشلوا روک# هکحاردتسا

 | ییظح كن رللع کر دلعح تداعقراخنالوا عقاوهدننروصتما رک لوااک و

 || ناچ ره سب ردت رح الاراد لع تكطوظحارب ز هوا شرب و ضوعندناوهلوا

 هک زرلءا فوخ ندنارب دیش | لاعجسا هداسدد رادو یر ندلاعا ءارح

 ناعفالاو ردشلو ادراورابخ او دصوصحخ ول قیفحو ود هلو ا رمل غ طح هاگ اب

 ۱ تمارک شيا لوا هدرغاب مر هجر دقنو سب هلتمارک رواوا تسردقو>

 ۵س . رزو ۱ لاا ۳ لعف لوارک او رولوا لعف فلاح هنداعرب نیبهرلوا

 ۹ | نزاعم هتراشب هنغدلوا صقان هبحر ندنلاعا ظحولوا لعق دنازرب

 تما رک اک |هجر دقت لوا هسر ولون e نوا باح و دسرواوا [
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 ۲ بوج)ساتاقم یشغارون العجم و انيك نا ع رکلاهللا لاستفر دقوب |

 لدعو تعاطو ,تنسو قح نیمجا مهيلعلاعت هللا ناوضر باا یا ۱
 || لطان یدلوارهاسظ یفالخ كنوب هرکصندرلتآ یدیا یرلبحاص تفرععو

 | للاعتو هناصسی- سپ ف یلاع رارکتمو رالظو رلتصهمو راتعدب و
 | كنىرلیدنکالوا ردرادلقم هلفویس هکیدلبانوصتم ینراد كراتا هلارلنرا

 نالتسم یتیرلضشن ےک ات رلیدتا ج ورخ هلذوبس هنن رزوا كنسهرفاک سوفن |

 || تذلااولتاق ) یروبب یلاعتو هناهسقح مکتنرایدلبا كرت یتقلاخو رلیدلبا |(

 | یدربو ترمصاو یدلدا اطعا كلم ےظع هرانوب ید ( رافکلانم رکنواد |8
 : تعاقارلب دنا نعاطا هرانا ید ساب مرجال یدل عجم هلر نیبعحقو

 | رلیدروتک هنب رب یمالسا طنارشو رلیدتا عنم ییارکنمو لاظمو هدکشياقح |[
 | هکلکلبب  تاداعلقراوخو تامارکلا عاونا ین لول و۶ نانا فيطالا وهو

 : راهطاو دوحوم مادعاو مو دعم داتا ردقوح یعاونا كياداع قراوح 3

 || ییدیعب هفاسم هدندمز او امد تباصساو رهاظ ما ءافخاو روتسع ما |

 | دنکما هدنامزرب و كمر و ربخ ندناو قلوا علطم هب هبأغ روماو كمي عطق |
 ا تاناویح مالک عامو احا هلأهاو نود یایحاو قلوا طاح هد هماتع

 یربع لرلذوب و یک كمي بارو ماعطراصحا هدتحاح تقو ن رسکیا

 كملنا تح ايس هداوهو كع رود هدنزول وص ندناعا نونفرولوا قا یاداع

 | كلکتوق هلمجورپ هن راند كن هفناطوب و یک یا رم ی هیشح و تاناویحو ۱
 هل لاو قمر وقندنرب هلیکو ک بونقوط هج ان ییظعرپ یراقانا نک ربا عاعسهک

 وب د نوسشود یب هکر هلیفهراب ویک ك غیا قشیکیایراوید بوروا هراوید

 نحس قح ترضح نوچ لصاحاو یک قلوانارب هداوهیشا كندا

 رنو فرصت لوا هيلا فو رادادسلید كنا فرصت هلهحوره هسوک لوا

 هسوک لوا رولوا رهاظ ندهسوک لوا هکر دک:یلاعتواهزاعسح ترضح
 هنا هلک اذه تالعمج ىذلا لصالاو نيفراعل اء ارك صهب لاق ) ردلکدهداتروا

 هل قرح هلل ا ناف هسفنوا یی الا سوفناحلع ترعسااع سفن یف ةداع قرخ نم
 ةمارکلاف ةصاحلااماو ةماسعلادنع ةمارک یمسب اهتلباقمین اسهلثم ةداع

 هوس



 EE هد دم ا هر را 3

 ثاقرح نوجا مهدع یاس ها ناوضر ندناڪک | یکتا هکر دن دلحا و ردقوب

 , دارا قراخ قوج مهرارساسدق ندن ررخ اتم كحاشعویدلوا لقنزآ

 .A اع یلاعت هللا یلص كن نیعججا ماع یلا اه هللا ناو ضركیاکا ار , ز رلیدتیا

 هارب یطوبهودورو تان هکتالمو هلیترواحم هيو لوزنو هلتکرب یتیصص سو
 زجر ندا یدیارلشعأ کام e او ىدا شلوا رونم یر طا

 ٤ ولقو یدیا عله ندنرانا تادا ید اراشابا یک م قب رانو ید اراش
 اما ) دم الک ضصیاذه یدیا رانغتسه ندتمار E دور مرجال یدیا یصع

 یسردج ک لکلب د لوا اس یدلوا حال دیا وج کی دا یرمع ندولاکی

 اا اط یلاجو نس> ید كراونا ردت رو ردرول تی رکو

 هل ار أ یدنکراد وع هکنسده رموک رول و هدأت نیش یروهط لاک

 هن رب ؛دنک کر دسر ووا هدسلح راما رطیاقا رمشا یرالاج ردعلو ار هسروت وا

 رولوا رهاط یک نوک یرلتءعلطو نسح هسلوالاج تبحاص ۷ 0 ۱ [ تراقتم | ۱

 هللا ناوضر هرکصت دیا “ا ےک اتقو س) رولیق هجو کا اس كر وافو

 هغلو ادم الامد انامز امویف ۳ وب نیسو تاط نیعجا مهیلع ىلاعت

 نز رو یساک كياصعا ارز یدلباروط هدا ز قراوخ را ونا هسددلشاب

 هنن رزوا كران توب سعث ءایضو یدیغوب نی غو تلط هدرانآ یدا
 كعد ا ںورع نامش سع هکر دمولعم ی دون یدیشعا ع ولط تاذلاب

 هدءد رولوا ر هاط یک كنک اوک ند را لواو رانا رومط مس تلظ

 ضرر ر | رد روهظ ید ی راریغص كيک اوک هکدتا فر تاظ

 یروهظ كرافص موج هدزعامز هجوم مالکو هک هسردا ضازعا
 نسرابا طاغنس هکر دلوا باوج ردلکد هل وا اذه عمیدبامز ال قاعوج
 راعالس زوب کسهدنماننرق هک ار زیدلوایلع اع ولطندب رغم قفا نفت

 | یرعف دیعوموب نکیا عن هکز رهدیافوخویداوا بب رق لجا صید
 : تولق یرلد اھ“ںوذذ ہک زل وار ھاظ دوش كراهننوڪک ر و هبلیاع واط

 هل.حا وما كاتاططیرابوم كن رعایت ندنفو ردشمتوط یزود كساس

 تالط ناس هقوف نم r نم ح وههاشعل ی 5 رس ینا اکف یدشد زاد

 یرگ نللا ن دنا تافع سامل ۰ ناهار دکب هدر ج رخا اذا صعبقوفاهشعب

۳ 
 ا

 وا کو ۳۳0 یه 0

 هاب یی
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 ا یدروا زو هدزباذهعمزرمروآ ی دشت نا س فی
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 ّ 2 تامارک ین مرجال رخ هنو راورتارب هنهدرلنا ندنلاوحاو ندنر وما 5
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 هک یدهروهط نیر ] روا ت ادام قراخ كب زوب رکا اذهعم راز 1
 ۲ تش رطبادآقباطم ینطا و تعي رشخاکحا قفاومیرهاظكراتآ مکنو

 ۳ یر اردن او کم یروهط مرا كراو وارد
 میش که دافتلا بای زا "هدیتعویدهلا مالعا باک ردلکدتمارکو تبالو
 یدرو رهساا دن رع ههادبع یبا بدلا باهسش مانالا تطق مامه
 ندد تمازب هک ردشع دردن دنرلفینصت كثب راترمضح زب رعلاهرمس هللا سدق

 زرهدرا دامتعا هن روهط كناداغ قراوخو تامار ۲ سو فی ,1ع یلاعتهلا لص

 ۱ تامارک و رولوا رهاظنادامقرا وخو تاهارک ندنتما كنس ره نيل اهو

 : هنداع هدا كب هکسالیگ ره یسردش ردندنس هک كناسنا تاز ایلوا

 داسةتعازب هيم وب مال هتعد رش ماکحا هد هسوک لواوهلوا رهاظ رها ضقانم
 رک تاداع قراوخ نالوارهاظ هدندب و ردشدنز هنسک لوا هکزر«دنا

 قراخندیاروهظندخاشم راسو ندا ص هک هسروئلوا لاؤ )ر دجاردت ساو
 هلا مسو هیلع یلاعتهللا لص لوسر كاكا ادهع«یدلوب ترهشهدان زتداع 0

 یدباژرداققثرآ هک فرصت هدناوک یدیاهدا ز یرلتوق هلر یحاصم

 دعتعلا دنافک هرس س دد فاش مامایدع اروهظتداعقراخردقلوا ندرلنا

 ماما با وج) ل دبا لعن یرلباوج یراکدرب و هج اتك مان دقتشلا ةیاکنو

 هللا ناوضر كب ادا هکیدروم رلیدتا یاوسو ندلشح ن دچا
 یییرلناسعا هلتشدنازرب ندحراخ یدبایوق یرلناعا نیعجا هیلع یلاعت
 یناعاكرلنآ یدیا فیعض یرلناعا كرار راما یدیغوب یرلحاتحا هت وقت

RLتنوعت نن رلتاعا هل هنایعتمارک راهظا مرجال یدیشمامرا  

 یدرورهسلا دلا ناهش هقیقطاناسلو هع راف د وم يتوب ورلیدتا

 یرانیه كنیفش اکم یرومطو فذک كتاداع قرا یدتا هرس سدق

 بویک ہا ییدابع نیادا تدابع ییاعلو هنا قح رولوا وروا ندلټڪض

 | یددشاس طر یلیعا ندهفناط و و ندیس یکیدتا روظتم هل رظدحجر

 || ترشاہم هني حوز یرلتطاب رو N راراڪج N هک ردراو
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 ً N 11 ما LT عهللاد ع نه)

 هللا لئتسنف كم رك ىذلا وههناهسراهقلادحاولاهللا ناکناو رج الف تالق

 هک بلاحیدقارب هلن نیسهراپ دغاک لواورعسپ (كب رج نا راهلا دحاولا
 ۱ ارز راهدیک نوهنح ندربههو ر اهدا راد رم هکیدرلنلوا رمصاح قداالخ

 | رظن حابص ید هک لوا ميکنوچ یداکدرسمزس لین یرلتصم
  لوایلاعتو اه شاوا یاب یوتاب عاردیلانوا لبن رایدتیا
E ۱هارو رس نوتکم لواندرصم لها 5ل وا نالوایداتع لد هنوک  

 | هلا یضررع نا د عفان ندعفانهلبایدانسا یرفغتسمماماهب ) ردشلیاعفر
 | دیهش هک نوکلوا هنعیاعت هللا یضرناعع هکیدلبا تداور نیوانبهنع یلاعت
 دکندردا یدروک یلسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هدنسهصگ یدلوا

 تداهشنداع- نیمه یسادنراب سب نیسرحآ كجروا هدر مزب ی اناعا

 | ریما هکیدلیا تیاور هلیدانسا یلاعت هلا هجر یرفغتسمماما هنب یدلوا رسه
 1 زوسرب هر هنسکرب نک رروئوا هد هءحر نوکر هئع یلاعن هللا ضر ىلع نئمولا

 یشک لوا كداب وسنالب یدتاربما یدتا یذک هل دصد یشک لوایدروص

 اعد هک رزوا هک دلت وس نالب رکا یدتارعما مدت وسنالب یدتا

 ا تاد یی لا ام دیک کد
 | بوئیج ندهبحر یدساوا نمروک یرزوک كنك لوا لالا
 || ندنیمیاتعتوندنیمبانو ندیاحصاراس یلانماكنوب ویدتیک یعاالا یدق
 ) تاداعقراوخ و تامار ك ردق لوا ةقبط دعي ةق.ط ندتقي رط میاشم و

 ۱ ردزواھ* ندعص هر رفت هطداض و هر رحم هکر دشاک هروهط

 3 ی ااهسانحاب رتاوتام « ۵ هکلو هتلاسرق لاعت ههآ هجر یرشعلا مامالا لاق) ۱

 زا یعاهروهظو اتوب لعلا راص ناناکطاو رابخالا تامارکلا سانجاي |[

 | هسیلعرتاوت و ةهاطلا هذه طسوت نم وکشلاهنع ىنتنااب وفالك ءایلوالا
 | هدایلواتامارک تابنالصاخاو (كلذ ین ةھ بغ هلی مل میهرابخ او ےھتاہاکح

 هک بلقلا لس رهات هکردلوا دوصعم نده-فلابم و لی وطن هداب ز

 كناهج باعكا ردشماعا هعلاطیلاوقا و هدهاشم ییلاوحا كن هشاطو
 | رددلوارهاظ هدهنامزو هک هو سس زا اویسردانرابخا كتلالض ۳ ۳

 : قیرا دورا هیلوا هت رقبویلنا ایلنا تاز راکنا هکلب ایلوا تامارک

 هس راک دتا تارا رک ید لا هفناطوب نامه و را هیلاق ۲ تور و ۲



 0۳1 منز ن EE ا نکروقوآ هبطخ |ا
 لالخ یدتا ۳ یاعت هللا یصد رگ نا( مطدعف تتدلا یعرسا نم

 هر راس هکو لاح راددتا راکنا هتنعیدئاوا رک ذ هدنسارا هبطخ كن هب راس

 یلاعت هللایضر هب ىلع نیتمٌولامما بواک قیالخو یدیا هذقارع هدناملوا ۱
 هب راسردبآ رک ذ یه راس هدنرزوا ربع هنعیلامت هللایصر رع رایدتا هتف |
 یرگهرسیاو(مکح و ) یدتاهنعیلاء هنایمر ىلع ردهدقارع دوخ |
 كهي ضد وب سب هیمشیج ندنا هکر رک هنگاكشدا زا لوا هکرکیوقزس ||

 مزنه رادعمر ۵ درب لوا یدلک کیا كغاطر رلتینع هر راس هدعد یدلیف

 || بودنانیکودعلوا یدیغوبیربخندرلذآ كنه راس یدیاراو ودعشلوا
 ۱ ر هیمر دشا هنکنا عاط لوا یاو رهلوا ع ندا كنه راس هکیدلبد

 نم لیلا لبا میز نب ةد راساب ) هکیدشرپا ادنرب ندنامنآ هیهب راس سا
 حرف زو يشب قبب ام کال بج لو اند هن دم هک لر دنا لنت ( لط دف بذل ا یعزتسا ٍ

 مزرهنهیرانا مک ات رلیدلیا كن هل او رو تور و هقرا هغاطلوا ردراو ودع ۱

 مکاتقو هکیدلبا تیاور هل داتسا یلاعد هللا هجر یرفختسم ماما ۳2 ب )لب دلف

 رلددت او راد دک ^A4 ۰راا یر صاعلان ورع سمه«لهایدلو مجد رسهصع 1

 رهیملک ترا نیا وا کر دراو ینداعر تالد مر ول یتسردب ربمالا اهدا

 شم کیا نو a o IR لو ۳ ۱ یداج ۱

 املا هنا کال بو وکو N ءا نز هل ز نسحا و

 لبق م السا یس ردو رداکد قل همالسا یدبا شااوب یدتا ورګزر هدا ۰

 : لیقیدک هَ . رزوا كنو یا حوا س ردشعا م ده هلج یر داع نالوا

 | ورع ےک اتقو رابدس تا دص هكا رادلرتقد الخ ىح یدا لیثرمشکو

 ۱ لاوحا تورردنوک بوت 8 هنع هللا یطر ها طلا نرع یدروک نام ول

 1 نیسشعا ےک لوا « :دزاب هلع ییامت هللایطر تفت رگ مرد یدلبامالعا 1

 1 هدشاار دمداهیرلت داع نالوا مقا و هلو مالا یسردب نیسسعا تیاصا ٠

 ۰ لب نیس هدیااقلا هنصاكلبن بولا یناردراودغاکهراب رب هدنحا عوتکم

 | هکشالزابیدلبارظن بولانیسهرایدغاک لواندنحما یدشریا بوتکم ءورع |[
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 : ا ویدا رج یدا ا اور هدنگا ارسا شب 3 1

 ور | كمرو او ر 1 |

 یج کا یدئیک بویچا سود ی هعموص یدل وب هدزا 9 یدلک ۱۳ ۱

 بواب راط یلک Sul اتبفاعیدتیک ن واک ناتھ نوک ی جواونوک 1

 ]| قاغا لف هذخاژم یتا تح مب ولا یاوسر یلغوا ےب وب ترا 0 ۱ 1
 1 هیح ندئلو یک رج ن یدا ترتسدب یدناراو تروعرب هدنامژوآ

 تحاصم هدانئالوا هللا وجر یدعا تاعتاکا ج - یداک هنس هعموص

 نوحردند# ر < مج وب یدتانواک هرهش مگنوجیدلو | هلما تودیا

 كهاشداب یاو رلددراو هنس هعموص كع رج قیالخ یدتا لج عضو |

 ۱ نتنالغوا لوا ردیک كاا قصالغوا یا یدتنا می رح رتدلبا هتک وا
 ۱ 1 وجر مایا مب یدلدا ایفا اکس مانا یدتنا تولک هئاسا یلاعت هللانذاب

 هم رزوا راندا راکنا ییایلوا تامارک یدتبا یرفغتس» ماما هسهدعب #

 | قیدصلارکب وبا هکر دلوا یر ند هلج لواردقوج تخرات الا قي رطنم
 هدنساتروا مر نت EE اب یدتا همللادبع لیعوا نع یاعت هللا یطر

 یلاعت هلا لص لوسر نب هکلک هیاراثم لوا نسسد هسرولوا متاوقالتخا |
 كقزر كنس قس رد: لوا نک اسهدناو كدداشاوا هدهراغم لوا ها سو هلک

 1 نالوا تامارک مالک وب هک ردوو كشروشد ربا ما 9 اشحا رهو حایص ره
 | زدعللادبع ن راج هل دانسا یدنک, یلاعت هللا هجریرففتسه ماما هنن و)ردنابثا

 ۱ هللا یضر قیدصلا رکب وبا یدتا هکدایا تباوژ هثع یلاعت هللا یطر
 9 کن دن | هنس ,ولاق كس لوشن ملیا او و نت کف هکیدتا صا هنعیلاعت 0

 Y۱ 1 هلا قد یو ردهدنا یرف كلسو هیلع یلاعت هللا لص هللالوسر 1

 هنع یلاعت هللا یضرراج زکه لبا نفد هدنا تب هسا زولیحا وباق لوا هرس |

 هدشلا 11 دتساو كدلىا قد واق لواو )7 ۷ یک تولا یار ۰ سا !یدعا 5

 هئاوا نود هدا لاسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر کزتسیا ردر ۹ ؛وبا ||

 یدریویچا ےک هزب ییوبق لوا هک ززل زب و یدئلوا حد وق لوا سہ
 صخت رب زن دی و هلتمارک کیدنا نفدیناو زگیریکور ۲# هکیداو

 ی گالام هلب دانسا ی زاعت هر یرفخ:سم ماما هخ 9 یوا هو ؛ادروک
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 7 و
 : نیعجا و ل یاعا هر ناوضرندرع جد عفان ندعفاتیجد لوا لدساا 1 5

 دسر هد هس لم دو ع ا لیتر bE - ۷ ی کن دلنا تیوب

aadشاد  
ARات  



 | یدتا یر زانو ط منش EE E کر گم نیرو

 <S یک رب نیمه مرر وهرلنا اهکیدیاق e راومانارب و مانا رب:

 نودوا هلةرا نوکر ھه ی و مدررب وهرلنا بوعاص یتد وس كلا « هکیدیاراو

3 

۱ 

 مدلک تفو یی دیکر ۳ سام کل او مدرروتک :

 تا تور 7 رد هللا دوس یی رل ما اوطو مدعاص یکج ی < لوا نا :

 مدروطهرزوقانابوتوطهدولا نی لوا نسب یر ور مدتی
 یدلوا حاص SEH ات رهناب وارلنا مدتسا فد ولو کک ةف رهو

 رکااادخرامدروتوابوراو هع ر هرکصتدنا راد ماع و یدناب وارلنآو :

 شاط لوا یدتامدلسا هیلع لوسر شززادان رذاکب ےسا تشار هدول ی ٣

 یحاصر ےب یدتا ید یر یدنوارهاط قرار نودا تکرح را دععرب

 هکرابرهو یدبا لوغشم اکااعاد ماکوکو یدیا راو یرق مع لاج
 ندزو کا هلا هليح عاوناهک هدتفورات یدرعا تباحا مد ردنا باظ كا

 : ہدلک وکی داک هغاب ےب ےک توج م دیا تولخ داکنا هک ر هکم دردنوکرانبد قورو ۱

 هدنوبن ربا اب ادخراب مدکحندنآ یی ایدلوا رهاظقروفر ندیلاعت قح |ا

 3 شابطلوا یدّتا مالسلا دل لوسر ردنوک قاص 2+ هز سا تسار 1

 REE هکلکد هل وشاما یدلوا هد در قراب لوا ید اید عن زر ۱

 یسا رندرانارایدلا یتیرلرجا بواک هلج یدلوا ماست ےشدا ےک وح

 لبب یکیا لی رپ مدری و هنویف رب نترجا كلا نب ی دملا نترجا بواوا باغ
 لصاح ندنویف لوا ن و یدالوارهاط یشکل وایدک لب قرف لب نوا

 یکشياكنسەدنقور نیدتاو یدلک یشک لوا نوکر مدردیآ طبض یرلثلوا

 رد راو جاتحا هترجا لوا ےب یدعت ردیمراو هدکرظاخ مدلشا

 ۱ یه ر نب یدتا یشک لوا ردکع> كنسرانوبف هلجوبشایروب مدتسااک |

 | مدر. و کا یرلنویف هلج لوا مرد دوستار و ملا ه هرم همدتا نیسرولا

  ردوک قاصالخ هز میسراب وس تسارهدنوب سد | انادخراب یدک نوا

 ام ندروغوار شاطلوا یدتا سو هيلع یاعت هللا یلیصهل الوسر

 هک زدمواعهریدقیحهرشط راک لواویدنک هغاشا نولب روتک ندنرغا

 ١ | یس وار كنهصقوب و ردبهارعیرج هصق یگدر و) ردنداعضقان لعفوب

 9 هيلع یلاسعت یو E هنع و هللا یر رد هرب رولا



خ دالک )ق تاتک صتامارد هنب رو تلوب و 1 ۳ 1 ۱
 ۱ امماعل

۳ 1 ۱ ۱ 
 ا رک زراب رههکیدید رفت لها ردیدنآ ( اقزراھ دنع دجو بار اب 33

 1 زا هدنناب هدنرلنوک شاق رک هنن رزوا كع رح ترمضح م السلا هيلع ۲

 یدیا رروک یتیرلشت شبق هدنکوا هدرانوک زاب و یدیارولوب ینیراثع || |
 تامار ؟ ۵۶ e تانا و نیک ردلکد هدن عاجالاباهنع یاد هنيا ی حر , ۳ ۹"

 ی وی فک باتکو ردهیلج تح هن رزوا كرلندبا زاکنا نالوا
E. ۳۱ ردٌشمرب و ربخ هزب هدن دیک تاک ص لاعتو هزاهس قح را  

 ندرك سالب دکندلرد مالسلا هلع یپ ناهلس رک اتو ندننامارک كص " 8

 || كفصا هكیدتدالاعتو هناصس قحو هیلبا راضحا نن هساخت لوا

 تامارک هکر هلس لها هنامزات هیلا راهطا ننءارکو  هتسوک هقلخ فرش

 كسيقلب هک هلوا مک ندزس هکیدرویب مالسلاهیلع ناهلس سب ردزامایلوا
 هر كا انا نجلا OT راضحا لواندرلک هارویدنک نت

 نس ع هرونک ن كن نی دیتنا تم رفعرب ندنج نهد( ك ءاقم نم موقت نا لبق

 یضرفصا مسا رت خد یدتا م السلا هيلع نا یاس لوا ندزعا مایقندک رب

 ر كنآ ن ندد (كذر طلا ادنرب نالفه كن )ىا

  مالساا هيلع نايل هلازو سوب لو | ند نمو ىكىزوك 9 سعهروتک

 یدلک دهر رڪ رح او و یدعادع لیکس یا و یدلبا راکنااک اویدلوا رغتم

 ناحصا جدو ردتمارک هکردقوب كشسد یدیالک درب غب فصا ارز

 هدنجنا فهک و یسوخح وا كرلناو یکیدلب وس هرانا كيلکو یلاوحا كفهک
 هنن رغاص ندنرللوصو هن رالوصندنرلغاص هد دم تدم ن کا هدنلاعوک وا

 ا ےھباکو لاعشلا ت تاذو نعلاتاذ مانو ) یلاعت هللا لاق اک یراکدنود

 ردتمارک رداکد هرم رک ر دمولعمو دا ضان ةلج و (دیصولا هیعارذ

 هکر دشلوا ٹتاث دع ثیدحهکردلوا یتابثا هلنسكنابلوا تامارکاماو) |

 كن هیضام ما هزر لا لوسراب راب دنا نیعجا مهيلع هل ناوضر هبا نوکر |
 راددتک هرب رب یک حوا لوا ندزسهک:دروب هلی وس زر نا | ۳

 نوح رابدلماشخا هدناو ریدتا دصق ههرافم رب یدشرا ماشخا نوح |
 هنوف راغ لوا ید وذ شاط هراب رب ندعاط یدک یشگرب كندهک | :

 نسل 1 یر ندالب و رایدتاو رلپ دل وا ريم رانو یدروط بولک 1
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 ۳ دا ۳ هدنرم سفت هرن "هروس هدیضاو ریست

 | تالدو ناسدالا هر لعتسلال اع نيطايشلا ىلا ا هلص ف ناعتسام

 طرش بساستلاناف سا ثبخو ةرارشاا ىف هساش نالا باتساال

 دئم بحساماماو یوااو یان ۶ رحا ۳ مع ادب و نواعلاو ماصتلای

 دلا ةع بحاص هن ر وا ةي ودالاو تال الا ةنوعع لیلا ناجا هلههباک

 زا لصالا ىف هال ةفدلانم ه-فالو زوهلا ىلع اره هنیبسلو مومذم ريغ

 3 ae ا ردو لوشر س نعد ) دیس حام

 ۱۳ ا ناسا هدا ةد رومآ لوعههندا تاما
 هدسفت تبخو هدکلرپ رش هلتيطایش هک هنسک لوش زالوا ایهفو مقتسه

 ۱ ردط رش هدتنواسم و هدعلوا عص هن ر رپ تیام سرد هلوا یییسانم

 | رونلوابعهدن اکرم لوشاماوزولوازاتندیلووندینن رج اس هلببس وب سپ

 | هل وا باد تعرسا و رلدباهلرب هب وداو تالا ةنواعم لیح باصصا ےک تن
 نخ یس كع د رس اک ادر د زا ع كعد رع اکا ر دمو هذ مرغ لوا رزتسوک

 هرب رش سونو بخ ح اورا كن هل ذر صاح ا صد لصاخل اور دن وج ۶ل دلوا
 ||| بولو)یشەمان تبسانم هلیسهطساو ماقراو عاضواورام اوب هلنجو نیطایشو

 اوهوداسفیران اات رواب ر وتردقندیل اعدو ها" قح لبق هیهسسخروما

 تضاب ر هلسن یاوه هکرولواتقو رارتسوک رالع فلا هسات

 | مارجا هلکغتا ترشابم هبایشا صاوخو بویلبا ههطعتیئابهرو هد دش
 | طابترارد هیلفس عاضوا تاران ببس هناداعو یلاعتهلانذاب هک هلیا هب ولع

 لوا هک ررروتک هروهظ تاداع قراوخ قوج هدننروص تامارک بودیا
 ۱ لح دوخ هدرامزو ردسقوب لا هراکنارات الا ثیح نم هنادامقراو
  نیتسیاقلوا علطم هش رارساكلعوب و ردروهذمماعثاناو روک ذدقعو
 ۱ تراش اولکدوب و نوسلیا هعلاطم هک وادآ 2 كن زار رک ماما

 لولا # ریدغلانع ىف ةرطةلاو رمعبلاییع لدن ةرعبلا ردیفاک هفراع

 3 الد باتک چ ءاقبلا موب یلآ مهرارسا هللا سدق ءایلو الل تاما ارکلاتاب ای

 ردوح ایلوا تاقارک هکر دشعد یلاع هللا هیچ ر یرغتسع ماها هد هولا

 را | نالوا رداص ندهللالها هدا وب و رد تات هلا هللا ا کک

 ردوا یاهن رد-ثلول نرهشو ردْشعس را راول هک هب ور رخ



A aIابر ی زا  
1 

e ۷ 

 E س

 حوح-

 راردیا راکنا یررماوب رلناو ردکن هل رتعم هننقالخ رلیدتاقافتا هنن زاوج
 ییزراولا دوج یشاداو اولا نيا وبا ندلارتعا ناكالا

 ربصقتو كرالواقح دود رم یضعب تاداع قراوخ هکی مسقاماو) لک د
 دم الک ےترولواعداو راربد حارادتساک اردعلوا رهاط هدنلا كرلت دناتعاط

 كع اعفدینآ ر ع زد 6 لح“ ر دمار > لع ردعفاو رد ان ئ

 ی ےک هتننوگاقلوا علطم هب راکح كة حو نوا نا

 |نعب رلیدتنا راکنا یر هب رهدو ضفاورو هلّتعء( ارهناک ولو

 وهام ىلع هکر دشملا لعن هدنس رب الا لزاثم هرس شو یربک نیدلا ےک

 مس .ءاطاما)ردهدبعش یه 2 تارطعلح یجندرد رد هیفر یهجوا راد ید

 سدو رابدتا هه رخ كعد لنرن ربشعلوا بت رم

 نعل د رلددید ردن رعم اوبا یا ردنوسفا هیقراما ) هلوا هاطییگ

 دا اورا یا هنسک ندیاتیاصا رع هک ردششلوا دقر هن زوم

 لواو رد نبا قر ندیقار ردص هکر دنالک لوشو ارب ز رار د هیفراک وب روب
 گز هلي وش ییایا كلو ردنان اذه یصعل و هر ولف یدل ید لتالک

 تارمطل> اما ( رد شعاوا عاعسا هدمایم لعاب و ندنح تاکو هکر اردیا

 لاکشا بارع جد ردنعلعب فورح هدنرزوا كن 1 هکر دط وطخ لوعش

 ید كطوطخ لواوردراو یتاربثأت كنا هکر ردنا عز هلیو-ش ردراودو"
 ید هذومشاک او هدعشاما ) رددس رغ لاکشا نامه ےب رونقوا یضمد

 لعوب هک ردیعسا كن هنسک ل ؤا ردشهلوا ب: رعت ندنظفل ,ذابعشلواو رارد
 هلرا هرهم رد ذی تعربس هدایشا پیلقت لا كت وب روکا تاک ۷

 همالک اذه هسراراو هره ځد یلاما كنو و یک قوا هدنرژوارلاوهلرا هةحو |

 كاا EE اب لو تام ی نم بذعو ۰

  Eردقح هدا حزب رد هکمرتسوک هدقح تروص یلطاهدتغلر ھے 1

~~ 

UTE و 

RIS EAN 

 تاحراناک او حرن یجکیاو ےہاطیرب ردهنی رزوا مس ش شد رڪ” روهشلا

 | طلسم كسلبا بلق یمسلط ظلي EIR ولقم ىف هام یف لیق
 راه ضرر م ہلط راددتاردل وا یسانعهنامهلسلط رولوالصاخ

 | ندنظفل لر رام رووا رحاندانات رد عج یی وامس

 رمان درلئآ ےہ کا ردکلیا بی کر تو جازما هلیصعب یضعب كضرا رهاوح



RAنت  
 0 هع ظعا ند و هدابندو بش دق كب رذبشاماو ) ردنوگا لوق كن لاعثو

 ۲ ندیسفت یر دا یرعاو ته لعاو 1۸5 واتای ار یوولوا تل
 | سپ هیلباترشابم یخدلوا مدشا ترشابمنبهکهرا هتسف لواوهب وق تهرب
 ۱ یتسردبهژو ادم هجرد مب و هل هلم ںوشد ر ا ہناثم كل همت ھو ید هتسک لوا

 | هچرتورک همالک هجرت ذه# زولواهدناسوسح م اعالازالو | حرحو هشاضم

 | رب رگ ماما جاردتسالاو ةماركلاو ةر ا نيب یترفلا ن لوقلا ملهلک هباتک

 قزاخرناعف هکر دشعا نام وب هدنریکر سفت هللا هجر یزارلا ندلارْعق
 دیاوعد هدامقراخ لوا هک ردلکد یلاخ نذنوشهسلوا رهاظ هدناسنا هداع

 یاوعدانتوب یاوعداتیهواایاوعدا ید یوعد لوا هيل وا ا هلو | نراقم
 مسق ) ردع“3 ترد هلجوب سب ردتعاط هزاطیشو رصس یاوعدا تالو

 یاوعد زعاحصا مزب ردقلوا رهاظ هداع قرخ هلرب تیهولا یاوعد هکلوا

 زوج نس هضراعم یکتا روهظ هداع قراوخ هدنلا كنءهدا تیهولا
 قراوخ هدنلاویدرلءانیساوعد قلد رکن نوعرف هکءدنلوا لق ےک رلب شبا

 هکر دتات هلن دح صد کالذک ځد هدنهح لاحدو یدردا روهظ تاداع

 ۱ اوب یدا نیا مزب و ردکرآ هساوا رهاط تاداع قراوخ هدنلا

 یتلخو یلکن صنعت نیلیا نیساوعد قاب رکن هکیداوازب اج نوچکتا
 نمیردشرا هلت كلبا روهط قراوخ هدنلا س ردنا تاالد هذک

 | یحاصیوعدو ارز ردم یکیا دوب ردیساوعد توبن هكا ےسق )
 هسرولوا قداص هدن_ساوعدرک | هلوا بذاک اب هلوا قداص ا هدنساوعد

 رارذا هبوب تحك ےکر ھو ردخاو یروهط هدندب كنا كتاداع قراوخ |

 كن آهلوا بذاک هدنساوعد نو هک 2ک لوا اما و ر دقّمعم هص اوب ردنا

 ۲ کا هساروهظ هکاضرف رداکدزاج كعاروهظ تاداع قراوخ هدنلا
 ا لاق هبایاواتامارکر دتالو ءاعدا هکتلات مسقاما) ردیجاو یک و: ضراجم

 | ءاعدالا دعب و ردسیم زباج تعارک ءامدا هک هدنوش رلیدتا فالتخا زالوا
 ٤ ءامدا هکعدار مسقاما )رد هجد یرولوا لصاح تمارک قفاومهباوعد لوا

 ۲ قراوخ یخدهدندب كن هفاطوب هدنناب رعاصکا مزب ردنیطایش تعاطو رڪ

 | زکر ههکعسق لوش اما )ردلک دراج ہدننان هل تعم ر دز اج كعا روهظتادام |

 | خد لوا سیردقلوا رهاظ قراوخهدشلا كناسنانب نسقلو انراقمهاوعد

 | قسافابو هلوا یضرم هدننهلاو اصاب نانا لواهکر داکد یلاخ ندنوش
 ( تندمو ])



 هل! دیلقت لوا یلع كل هنسد ميکيدتنا هدهاشم الیص دن یمعم ل وشی دنا قاری"

 ق> مرلبالعف هک هنرهو مرایوس هکزوس هنرهنب س ندناما ےکیدٹیاذخا تم

 نوجا مدوهشو مایعو ملک مب ردندلجا یکیدد یلوسر كنیلاعتو هزاصس
 هدن صا عابا هت صول و مدلیاربس هدئساب روا مایع هاعاعان س رد

 ناعا هک روشاطهدماعم الا زعاط یرلمدق كراکا سرد رددوحولار رع

 هنن رزوآیرهدهاشمنونود جد لرد ا هدها تم هنناعم یروما ىزاگۋرۆاک

 سپ رازلنامجینایعو هللاع الواو رار لوا لءاع هنب رزوایزلناعارار ولف لع
 اھنت هک هسوک لوا سب ردکلجب یتسهلبموینردق ل ما لوا ا كلاکرھ
 ۱ یلاعتو هناصس قح نکل هسد دلو! ید فک ها مکه چرکر ولو ا لماع شک

 لعهل اعد ر مرج ال احیسفنوردشم اما ف شک سەل مو یترداک |

 فکر لوس ید دانا لع a .ایعقود هاب ' رزواین دعا دک ردلوا لاک ردا

 هلیااحیماعءو نو ردقو ربا ندنایع هدنآو یدثلو |لقن کا هک هوالء اعلا

 ىو ەدلاع هکر دمولعم ځد و اکب ےک هج رک او مدعروک هنسک شات اقوذ

 ت E 1 هلع دا نکنلردراو راهنسک شعبا قوذ هللاح

 شمروک ی رانا هک ردنکعو مین یتساع"او یننایعا كران :ا ی هک: دمار سم قل وا

 هکر دلوا یبس كلو و هلوا شمالوا كلب نکیدنا رانا بوروک اما لوا
 1 یو ندناو ۲۱ هکمدع اق اوو ق هاف رط یلاعاو ها یح ز نکر ه ن

 ق: لعر هنا لا سا قح ی مقل ی و هيلا مالعااکب یهلداحرب ندنادحاو

 | دعب ندنانح یب و لوا هدروما ینیدلوا یماضر لوش هکمرلبا الا مزغیا
 ندنا هثلها عانا هک هل. صوصع ةماععرب د و هدهاقار ۱ ندراهنساررب و

 می هسرد» ایخدكب رشاکد هدماعملوا لها اع ع رک او دیلوا مافه یلعا

 هلن رزوایدابع کنیلاعتو هز اضس قح طع دکر ن هک نکا 0ا | مسن

 هک ردٌشموق تعسورپ رعت مر یاو هناهصسقح هک م نتساا قو

 سپ هلوا ه-+رزوا دحاو مدق هدبنا رم یالعا قیالخ عیچ کما
 دع رطاخزکر ه هک هلس هغاخ ل عار یدلبا صوص یلاعاو هلاک قح یب
 اذه عم مدلیارکش ههللا ندنرکش هل رامظ)نب سپ یدیشماعیارو طخ
 بودبار ی £ راک دا رک ذوب ندلاوحا نویدناراو می دو 0 رکشقح

 ا 7 تفت ۷ 9 e کا :



 ی ۹ ۸ رج

 لد ت EE هع“ و ع نود توج امو ممه ETT ا

 ناوکالا U لا يلع ییعلط) نا قحابناح 1 طو یەت E یا

 هاض رب ايد یتلبعتسب نا هللاعم ین تقلع اعاوثادحالانم ثداحالو |

1 3 

TaNحرز زا  

aولو هنم ییعاعیتلنوگبالماقع ین نصح ناوهنع یتدع اب ايف  

 باطا ال ضع دنبع ناف كادلو نا ۸ ملاعلا ىف نم عیجج هيف یک ما
 مال نوکی نا ینا شنا حرفلانم ا هدا لك قولا

 طط ل جا + هک اه لان هللا 9 بار 1 را یا هدحاو مدق لع

 ترک دارا لا 3 بقول عم هرکش نعرا یلاعت هللا ا یلایب

 ىلا ءتول دح اولا الا تیم ا الار لاح نم هترک دام
 رخ الا یالاو هذه ةلاح نم یظعا ةت ةراو ا كر ر مع اماو

 اد

 لثم لانیفا منا عتسا ايف ا ل هه بجاص میس

 قق ا و !قالا حرحالو قیضالهلا ورد ف د نو ۳ اده و

 هم اللاو هالصاا هلع لوسر میکنر ھ اورو اعاهناوسرو «یلاعت هللا و 7 1

 دوخا رد و وا لصاو هر لیصمت كا | نوساوالصم«نوسل وا لڅ 5 3

 لوس ر لوا میکنه مالا سن یفزب س! ردتمالو توت هدزرگابمزیاب ورردب مال وأ

 مدلا هلن ادیلت ن دما اوندمان | ییاعاوب 11 ربع روتک ناعا هرس هاج یدلک ْم

 | مزالندنرطكلعع هکیلامحا ینالخ كناعا لوا یدلبا روطخ اکب زکر هو

 یک: دروتک ناعا ند هرب یح مدلیا لعهن رزوا ماعالوا "1 سد رواک 1

 یلایخو یر صب و رس مب لادا قو مدل مغ داوا نمود هلهجولو

 زاروک هکی منسف مدروک هل زوک مرسصب نب سپ یدابافشک

 ةلکنا.الا نلروک هک یی هند لوش مدروک هل زوک عتربصب و روا, روک هلکتآالا ِ
 هاکنا الا .اروک 9 هنس لوش مدروکج هلب زوک ملابخ و رول, روک |[

 میدلبق هلیا دسیلقت لواو یدلوا دوهشم ماعا لوا مب سپ رولی روک
 كن هتک یداوا عبات لوشمدلب نب سپ یدلوا دوح ود ےھوتمو لی” ےک

 رداتطصم دج ملاع هحاوخ نعد رداوسر شاردنوک اک لوا هکنردق

 ندید مدآ مدلبا هدهاشم یروئوک ییاببنا عیجو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناعا هنایدنالوا یلاعت و هناصس قحید مالساا مميلع هګ راو هد نرضح ۱

 ۱ نسشلکیدلاق هتک رب ندرانا نح یدزبسوک اکب یسمج كراتروتک |

 : مدروک به یرثتا ن الا ن ندنماوع و ندنصاوخ ندکح هاك كد ءم قو ۰

 ۱ هد ولع ملاع لوش خد مدل ن A درو ر



 ۵ N ی ی 1 3 33 ۳ 3 2 0

 را هيلا. دازتمرب هک د ورا لساکت دن رلمرعو دیاکلالک و روت هم رلیعس و

 ۱ % تس ها یسرهم ہک اکر ھ ٍک تسهک رد تبان ی ردار یا(یوثم)

 ٠ تولق هبعاراهطا ناعلر راو یر ندنراونا تغیقحوب کر دو درو ۱

 ندنراتمم یر واصت كریعد» داب الا دا هکر اراشغاب تدنارو ر هنیلاط ||

 عع كرایعد» هک رر واوا صالخ ندنرلتنلط یهیش كنيلطبعو 3 17

 ]| عتساما ا O O SE وشهلاوریکا اواع
 | رکا جش ہدناحوتف د وم ینا وہ و)ماصتعالاو قیفوتلا هن مال اذهیتیل

 هل یانعآ دلو ) هکر دشهروب نوداتاکح ندنلاح یدنک هرس سدق |

 لصبملامو هليصفت نم انيلا لصو اع رلصفمو المح هب ءاجامو هلوسر و
 || تذخا مالا سةن 4 ءاجام لکب نونموم نهق اندنع تد لوا ايلا

 | زاوجنع هيف ىلقعلا رظنلا مکحام یلرطخت ملو دیلقتذخا یوا نع كلذ

 اذاع و تنمآ نا نم ۳ یح كلذ یناعا لج تلج ٩ نوجوو ذلاحاو

 | سهبلا نیعب تیأرف یلایخ و یریصب و یرمصب نع هللا فذک و تشآ
 | لالا نيد تبأرو هالا كردیالام ةمصبلا نيب تارو الا كردبالام
 دیلقتلاب مهوتلا لیلا مکطاو ادومنع ىل مالا راصف هالا كردیالام

 ۱ هزنآ لوس دج یا روم لوسرلاوهو هتعمل ن رم ردق تاعقا دوحومع |

 | د لا مد انم مماک ءایدنالا عیج تدهاش و مسو هیاعیلاعت هلال ص |

 || د>انم ممنم یبامی> ملک معمب ننمولا هللا یی دهشاو مالساا مهم ,لع

 E ممتصاخ همای علا موب ىلا ن نو د وهوا ناک نم

 | ملاملان وه ام الج هب تا یلع تعلطاو مهرادقا تلعف اهلک ۳

 لزا ناع ۱ نع تن ام و درام مع > هر زاه هاک كلذ تدهشو یولعلا م

 ین سو هيلع ىلا هت هللا لص ىلا لول هلعاو هلوقاام لعا و لوقا م

 عابنالاقدوحولاژ رعادهو نا ]او نامالا نیب تی تم ٠

 ۱ ناعالا ه عقول دن اعلا تعدو ادا انه نوک اعا ر اک الا مادقالا ل رھ ناف |ا

 | فرعتنا لامكلا نم ةياغف ادهن عم ا ناعا لعال نیع لعل

 : RL ؟ اه فڈکلا لها نمناک ناو ردە زم ۱

 : قود ع عم ناعالا ىلع لع ن م لم اکلاو هدهاشاا لع لم لمعیف دسشن لهص | ۱

 E ناولاخا اھا د ماعلا اذل تار امونایعلا هیذرت ال ول اهتناامو ناي هلا

 او من ذی مهتيو نب ها یجام نکا نام اعا |
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 5۱ 3 297 زرد( الا اورا ر ت کال و ا

 ۳ اامو )نوح رولوا داسقا كندناص E دالا كک, دد درج وب

 سحاوهو هموق ندلا ستم ل |. تعا رتسەد 3 ره ھسد رد(الب ۱)۱5 اعلان

 IIHT نر یی جا یه ام 6 اب ها

1 
| 

 / | | هفنكشيا امادو لوا هرزوا رذسح تباغ ندیناطش سواسوو یاس 1
 دا مررنا هک هللا نعطو درهاط تابرا هرتسقت یالتعو نوساوا تغلاخح ۱
 ۱ نیعجا میلعییاعت هللا ناوضر تاککاو مالسلا مع اب اینا هدیراب ع ربس هو :

 ۱ هکنراش اوژوهر قلغم وب درد درج و ندضاشم فلس هکلواو زا دف 1

 ردن رزوس قارغتساورکسو ردجراخندایکذ | موهفینک | ردشلوا رداص ||
 بودا ظق> ییادآو ےک اتفو رد هن رژوا هرادبلا ىلا عوحرلا قیفص باب را

 لر العو لح قح نرضح نیسهدا ها 0 هک روص وقاعا ۱ هک رک

 ییارسكاحولد هاب راونا( دن یک ام كع و ) a رد دیمآ ندنلم هو ۱

 ندک و کشوءاهوا مطهر هبلق E هو یدیع تادرا وتولواروتمرسا رصف :

 دارم لز عار تق رطناکلاسدمه#*یلاعتیادخنامه نیس هلوارود هیلکلاب

 ناهحز برا (یعار ( داناشحلاصو نارشارنعهیعحنابلاطو#داناسر

 "هدرپ ارس! مهار * نادرک رتوکن تسها رم هکیلاح * نادرک رب مد یور

 لاوتس هدعاعمو ر 1 * نادرکر سس مور فرط رهد دنحات # امن دیحوت

 ا قا دوبفو ردزجام تراشاورصاق ناب ندقحتاذ تغشحنوح هک هسروئلوا

 زا هتعیمح فشک فص ولو تفاضاو تحاح هعلطم لاج لوا فا رعد

 لوا نابعو فثک باڪصاو نافرع بایرا هکردنوصت سپ رد زجاح
 ا نوح ررعا ساطرقو دادم میضتو سان ممدصت هداج ع
 اک و هکر دنکع رر ولیق فاستعا هدننابب كن آ مرجالرترولقفارتعا هنکیدیامار

 ا[ یرایقاس كنيقاب بارشوب اراک ١ هکردوب الوآ هوا راذتعا هلمجو حاقرب

 | فلاح رکس ردیرلشکمد كن رگ تیدحاو رد راشوخرس كنم زب تدحو
 ردشتک ندنراندنک یبهو تقیقح یالیتسا كنهفو ودشعا هبلغ هرات

< 

 رلتا مرجال ردلکد هژراشحاو تداراو هارانحا تهح رب وس هکزوسره ۱

 | ندقیفصو نای وب درو ردرروجأم هکلب ردزروذعم ,درانکوب |
 | هلرب هملغم تاماط هکنآ هنردقشوت قب رلتع زعو رده و هنیکلاس یرلط رغ

  كتامدقم وب هکر هلسب انهلوا قد رفت یتلاب عجو قییضت ییلاحتقو كرانآ
 ردقوپ یک با ارام یا ردهدنا لار ردیف عرب جات ۱

€ 737 ) 



 ناسهربخ ندنراوطا عب كنا اذه عم را فدک هند یرغ ندلایخ
 باک او ب باوا راد میلا ت نر (رعش) رولوا بوس همیش كرالھاج

 »۴ بد رگ یافید۶ حد |لوس# هرو نه تدشالماماد| 34 اک باما رس دن

 لوا >مدروک یی شاک قازرلادبع ندلا لاک انالو» ین يدا 8

 هکز ری دزب و سا تیری فاحاو لواح دیداری داع ادویدبا ر ES اضاو

 ِ ءارو مالک وب لس و ا نم ناس ۱ رذعلا اذهو راد هرمع رادلاق سال 1

 : ےل! هشه تالعات رس سده كمر  هلبا ا لعع تر طاق کود نافع

 كلوب ورد هنایعوهیفشک تادهاشمق ا رظكن كنو نام هر دلکد روصتم قاراو

 نوراپ لععقد رط ر زلدیا (یعارر رد هناحو ورو هیسن تا دهاح 1

 ےہ“ یاب یو وكر هل لوح هک یهاوخ ۹# نوع ۰ مدقرب مدد هاکناو ##

 یهد قشعل لد ۱ ره ( ظداح ( * هن نوح 2 رکحر نم وح غاز

 لعع عنمزارام * تسون راح | جھ تجاح رخ راک رد #دو ید شوخ
 ت>اصو * تسات هراک جام تب دال ورد رس ناک # راس یف ھر ناسریم

 هسا E Xal | ربع ۳ يوا دوحو ند» هروح ًادبم هکر د٤د صحاقم

 نرضحو ها ۱ نددوحو تدحو ارز ردیلوا كع ارد هليل تد حو

 قار ءندلار د 2 رده ربع هلرا هطعت هرس سدد ینادمه لع دیس

 ) ظخاح ) بهاذم نوعشعد ای ایف سان لو ) عرصعم ( ردنا ره ر هلع

 ٭دینشامز هام < دصد تفک هک سانا ہک # دلی دنکیمادن,قشکاب قاس

 IN ےظا ( % لاغلاو هطاح الا نع لج ۶# لای نع یس لحامادا

 تسا دحو نح # تسد رکو 2۳ ندحوهار ۷ تس دیح ول یوک و ی

 ندز مدقرد دیح ون هاراگ ب بارس دش کو یا دارا 3 نارمیوعمح#

 هللابتنمآ هکر دلوا مزال هرهدنن نیمه ٭ تسادزمد یاج هجا ردرعف #* تسا

 هللا لوسردنع نمءاجاع وهللا لودر تنها و هللادا رم یلع هللادنعنم ءاجاع و

 دن روا تعاجو تنس لها قدءرط شوزور بولد هللا لوسر دا میلع

 ۸ سلالاونحا تعلخامو) هک هر 3ا وسام تواوالوغشم هراکذاو تدابع

 یتسفن بویلیا مهف لیبسراعاب و بی رغ هدابندرادوب ینزودنک و ( نودبعی
 هدنتفرعم كقح تاذو ةيلواروکمورورفم هلفراعمو هدیادع ندروبقلها
 ج هللاتاذ ین سانلا لک ) هک هیلاصرک اله ٌذطرو سهن بورتسوکل غوت



۳ e 

٤ ۳ 
 یدتا ےلکتم را اکنهرب هلیفوصرپ ۳ یل هللا هجر

 لوا مرا رب یدتا قوص دارو ا اک ه :دادخلوا نی مرازمب |

 ندنسکیا رایدتاراتثوارضاح هدساح هیت ارومظ هده رکو تكسهکندادخ |

 مک هکیدتا بودا هسیجوت نعالک كرتنوب لماکرب یدلوا راک یر
 | هاکا مکن ره ا لاکو تسخ تیاث هب رکو كس هکر دلوا یداقتعا

 | یادخ یدارع لا سیرلبا لوق ناصقت مامتهیلبا هطلاختو هیسبالم

RRO۱  
 هيا رومظ هدرلناقح رک | هکاب ردلکد رذب ناصم زکر ھكعا هطلاختو |[

 ندصقان یادخ مرازبب یدوصتمید كا سی رواوا ناصقن هدنضف
 كرانوب سد ردلکد قبال دعا دخ نالوا صقات هک دو كشو رذکعد

 ۱ رومطردار یارامش زویدلک مزالرفک هنب رب مجدویدالوا ندا دخ یټارا رب

 £ کن هما نیمه وت داګ او لولح ندرل رابع یاثما كن | ا و ندنطقل رودصو

 تدامل یدوصعم كيهناطوب یتسردب زلیدتا مهم هب وا رارمصاق ضء)

 ےک هنرهرداکد ن Xe ىق وار وصل هلراشاهنورب ون دق

 نددا رح هوجولانم هسلاب رف هنهذ دجونم رکا رردناناب هديا ود

 نع افرح نی رشعو # ةعسد چن ه طیخ اصیفناو ( رش )ر ددد

 اا كلتد تفیفح رارساکردراشمد رلراع #٭ رم اق هیلاعم

 ردکع د راکتسار هدعرش رهاظ یتا كلا هک ردلوا یرب ردراو لح یکیا

 یترستبب و ر ےکر ه هکر ایدیدزلب قو هثسادا 0 هک ردلوا یخدیرب و
 رولوا باقم كمالسا دا رم ندرفک هرزوال هکلوا رولوا رفاک ها اشفا

 هسق لوا شاف تب وب ررسییعب ردرتس ضرغ ندرفک ظفلهروک هلت ینا
 یدامع كالس اداو ( یرولاس ندلا ماظد ان الومو ردکعد رواوا روتسم

 زون والا ماعلاتارذ نم ةرذال هکر د ڈیم رود هدنربسقت كنا ( بب رو یا قع
 لملادرڪکال اهیلااهدوج نمیرقآ اهنم بد رقاهياعرهاقاهد طرحراوت الا

 ربغدنع لاقلا فشکبال رخآ برضبلب طقف داجالاو عنصلا یتععالو طف
 هر ذر ج ̂ ندملاع تارذ نعد ( لاهل ا ةعنش بجود هنعرببعتلا نا عم لايحلا

 ر دلاغهنب رومظكن اور دطب یی ەر ذ لوا ردقحتاذ هکر اوئالاروئالا ردقون

 برق نالوا ناب وبهبهرذلوا ندندوجو كن هرذلوا ردب رقاواک | رد رقو

 یروقو ندنا لاقمهکر دهلرخآ روطرب هکلب لک دند هج داحاو لع قا



 یا (RT تا
2 

E WE N 
RD 

 مک 4 حس

 و

 | دولوا ق“ هد دل یک لوا را رشح ا هجوتم ||
 یک نا هئاخر همه یسعو یروتسم مکح (ظفاح ) هنم هاب و

 فیح ٭ رکی e 3 دور تلاح هم حا: تا

 زن ڪاوامکح هفناطوک لکل ( محف ) ٭ دور تلاطبب رکی هک ت اقوا |
 ضرب و ردرلشلوا لاق هنهبزبت كنيلاعتو اس قد ترضح نیم ||

 نافتشداخاو تانا راسا ق شن ودرادن وا لام تی
 ندناهباشتم لبق یرانا الع ہکرلیدتا كسع مر رھاظ كصوصت ضب

 هللادب و هللا هجو مف اواوتاغ او یوتسا شرعلا لع نج را )تانآ ردراشایادع

 هللا بنج یف تطرفام ىلع اتر مسحا و قع ىلع عنصتلو میدیا قوف
 ثیداحا ( ةرظان امد ریلا ةرضا ذمو هوجوو هثیع تان وطم تاوعلاو

 نجراا عباصانم نیعصانی نموملا باقو راثلق همدق رابطا مضدیح) :

 نورتاک ےکب ر نورس مکناو هدحاون تدب تح كصطو تک نیب هفک عضوو |

 1 یرتآروءروصنس> این ر ینازو هت ورق نوماضتال ردبلا هليا ریل

 هللا لبق الو بیط نهةرقلاب قدصتیا ک دحاناو ططق د رها ناش ةروض
 قح هایصفواءولف کدحا یب راک اه رب نیلا ہد یف لاا لعد ابیطالا |

 قابلا ليللا ثاثیف ءاعسااباوبا محل لحو زعهلاناو دحا لثم نوکی 8
 (ریشل اعطسبت >> تلذک لازباخ هیطعاف ینلأس دبعالا لویف هدب طسیف |
 یاعت هللا یضر یرافغرذ نا ردلوقنمو هسراوهنیخد یلاثما كنو ویک |

 هزت باب را (هارا ینارون) هکیدرویپ( هللا لوسرا كب ر تار له)یدتاهنع |
 هه مش رلددوق واییارون ییعب رثیدلیق هک کیا ن ةر تروص كنق یئارون

 ناعاو رولوا كعد یتا ن م روک ناڪ ,ردرونر نعد رد هتسانعم نیا نم هلا

 نوعبتیف غل ز ےب واق یف نذلااماف ) یک ییاحور رلیدنوط هدحاوهلک هییشت
 هک كراذاییعی( بلا هلال لب و عفامو هل و تعاغتاو هل ءافت | هتم هلاشتام

 هداندیرادام رارولواعبات هنا راشم كنابآ ردراو لیمن دقح هدنرللک وک

 قلن وكهباشتم لواو ردلودع ندرهاظ هرزوا یراوهیدنکو رد هتف

 هر بت هک ردرلشکد نيمو ضعت و شب هتک یرهع ندیلاعلو هاه یخ

 سدق ندلا یبحخ میش ردهینشت هنادرم قح ترضح هقیهطایف ید

 تلق ناو # اد د ع تنک هییشتلا تلق ناو#ادیقمتنک هبزتلاب بلقناف)هرمس |

 یناجرج فن رشدیس# ادیسفراعلاقاماما تنک واد دس هت نک نت مالا |

5 
 د

313۳۲97101۳ 



 و

 وص و قانا اضبا لاقو ل نود ج ے هدیاقع :روص

 ترضح ینعب ( اهذولبنیف لامكلا ةروصب لوصتب نور ناصعنلا
 مکی رانا ) ےک هیدبورلبا یی هدنروص رکلعرپ هق الخهدشنوک تمایققح

 قحتیضحس ندنس زرونعیص دهللازب ے 2 کردید قبالخسب (یلعالا

 ید قدالخ سد هیلبا ىلج هدنروصیکیدتا داقتعا كرانا یلاعتو هزایهس

 تابارخوهافناخ قشعرد (ظفاح ) راهدیا دج بواب نیکو دبا یرلبیر

 ءان «زواو *# تسهببح یوروترپ تسهرک اجره # تسال قرف

 هاوسام رفکنو صوصخ دیش دیقتناكلاا ) هکیدرویهدیدوه صف مش

 لویهكسهنین نکف هیلعوهاملع مالا لعلا كنوش لب رشک رخ كتوقيف

 هرسصح نا نم مظعاو عسوا یلاعثو كرابت لالا ناف اهلک تادقتعلا زا

 ر ذو نانمانا رکذامو هللا هجو مذ اواوتام اه لوق هناغدقع نوددمع
 هلغتیالثث نیفراعلا بولق اذهب هنف هتقیقح یشلاهحوو هللا هجوهمنا

 یاق دملا یردال اف اذدهلذم راض عسا نع ادلا هویطاق ضراوعلا

 ) روص> ىلع ضب نمعم یوتسد الف هاعع تفوق ضبع دعف ضربه سةن

 ید نیسهدیا دیبقت هلدعع صوصحتر نح ترضح هک نقاصنس ینعب
 نیسالیف ین هدراروصاوا یقح روسهظ نیسلوا رفاک هرلتروص راس
 ج هکلس نیس هاو مور ندرمنکر مخ یکیدشا هیطعاکس كمح سر

 عیچ هدکناذودنک نس سد هلوا توف ندنس اعهما تعیوجح هل. هطساو

 ندهربادلوش یلاعتو هناهقح یسردب هکلوا یسالویه تاکنادقتعمر وص

 یتسردسد ارز لک دیسل رب هیلنا مے > دفع ر . هکر دمظعاو عسوا

 هج ولهر هنره نعل # هللا هحو مف اولوتاع اف # ك رروب قح تربضح

 هکیدعدقح ترضحو ردرضاح هدنآ یلاعتقح ترضح زک هسرزتسوک ||
 ترضح سد ردتقرعح یهحو كّمشرهو رداکدهدنرغردهدنرب ندراناکم |

 لوغشم هضراوع اندووبح هکی دتا هل هن واق كرلفراع رم الک و د قح

 هدیش ره هکلب ر هیلوا مورگ ندنتلود یراضحا كةن اھو هل وا

 نالوا دبع یسردب ار ز راهددا هدهاشم یساعساو ینافصو ىح تاد

 روضح هلاالوا ضد هدنتفو تافغ رولوا ضوبقم هدسفن ینتق هک رب

 دعحنالوا ضویعمهن رزوا روضحارپ ز ردلکدیواسم نالوا هن رزوا
 دن رغ كمحرول وا ضوم هلال هک هتسک لوااماف رواوارشح اهحوتم

 ( هجو )

 ۱۳۳۵ همت

 i RE ETT EER ایم مر محدود تاج به ح رسم بجا
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 تساع ول ا 01۳5 دول قاتشماع وا عده و ماتخرا ار :

 ص انيق نوحو#كالوأ A یالوا رهطت تساف 9۶ تسد زاود دوجو

 ردب راس هدبنا رح هکرد هلیسهطساو رود لوش یزوهط كناو رد راتعا

 ن الا هکیدروس یدتشانیشدح (نکیا او هللا ناک )نوچ هرس سدقد نج

 E ظفا هلان اک هکر دج ردنه هد د > هيوا وکو كللذکاضا

 ا ( ظداح ) ردندئاسق و اوغهللا ناک و ا یک > يلع هللا ناک

 3# E رارمسا مزح یسبتسه اهتکن## دنادنراشا هکتّژاشب لها

 +× تساعکراجخ ناو کرار و ۳ و
(I)ردراووص هکر دنامز هکر لیدتا بولو عج رلیهام هدنامزر  

 رکم ؛ادمروک یب وصز زکر هزار د ردندوص زتایح مزب و زردشبا زرد
 هدتاغ زدزاو یهامرب هدارد نالف هکندنا شعلا یسضءب ندنرلکا

 لهراو 9 واكنارلبدتارلیغاموب تر جدی وص مهزداناد

 نیلط كمروک یب وصو رلیدش# را هیهاملوا ؟نوح هرتسوک ی وصهزیان

 ناتلرتسوک هنسارب یریغ ند ساق و شا یھام لوارلیدتا
 ٭ درکیمامزا مج ماج باط لداهلاس(ظفاح) مرو یزنسوک یی وص هزس ید

 دیهرد قرص درورب هک ار یرهوک ۴درکیم انعهناکس ز تشادوخ هکن او

 یوابادخ لاوحا همشردیلدس ٭ درک ی ئا رد بل نآ هک دش کز ا بلط *رع

 لب تاک ع میا ) تا ) درک ی ارا دخ ودزاو شدمد غنوا 3۴ دول

 اج ناشد وخ سه چ و ES * سعت دیعم

 تايلګو هعو تم ناروهظو و * سد ودشابقح اذن ٿر ظذ ماد # دوش

 هحولاامو ( تل ) زدلکد جدا هننافصل اکو هدناد تدحو كفح را

 ها روتر کیو لی ۳ اددعدانارما رد دعا ادا ۴ هناربعدحاوالا

 بم |كنررکاو ردهرزوا كنرر نیمهرداک درنکتعو سقم هنذ دح فرشود
 و یسد الا سن فو ریس ۲۱ تو هدرب ره هنف وط هر هسدش

 ٩۱ زالوا صع هدنولر وهدنتاد كاتف ارکره دسرشودهناروذاقرکاو 0

 كر ۵ھ ۳ ام روصو یدزالوا هدا ز فرش e هذ وط 4 وقاب لعل کت

 ۳ رک لم 6 a NIE تک یهد واک روک رارول كي یسویج

 ذیل اموب لب قلا نا) اسو هیلعیلاعت هللا یلص ی ال الا نوسلو تا | ۳

 فىل كىملا دوعت نولوعق ییعالا مکیرانا لوعف هر
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 مپ. تی Op سس ویسی و مسموم سس سس
 Sa a aes ا

 یرکنا م ترضح * نسا نتسز سه دیف زا ق ترف # تسا نتقر

 ترضحو یدلوا مقاو تیغ اک نوکر هکر دشعد هرس ناعدهللا سد

 1 نح یانعم هللا لوسرا هکمدرد مدروک یل و هيلع یلاع هللا لص تلاسر

 یدروب زدن محر یانعمدتا س (یوتسا شرعلا یبعیذلا) هکیدروب رد

 زدنام-آهن امج هدنسانرواق> هلکنس هک لکلیبهدعب (ايح ر نیمو لا ناک و )

 ۱ نیسردیا تبسف هکی دنک هکر د كغلراو موهوملوش كياعح نیمه نیز هنو

 ج افصوحرپ و نوران ٭ یدرک مد رم درک هرهرهد هح لدیا (یا ر) 0

 کدوخ هک شوک نی ردرازش ز#یبلطارناک تسون کوتز یربج * یدرک ||
 لازال ( یسدق ثیدح ) سدقتو نلاعت سپ و یشابنوت رک ۱ * یدرک |

 هدو هرضب و ه٣ تک دتسحا داو هبحا یتحلفاوألاب ىلا دیعلا برق

 كنس # قطن یب و یک ی و شط یی و رص یی و عم“ هر اسلو هل>حرو

 نان دعوکر هک نیسهزهروک رابازوهطظیتاراو ك فح هك رادقم كغلقوب

 ۱ هکمهاوخ (یعاب ر)نیسر د یلعالا ن رناحشسهد دو هسو نیسرب د مظایز

 | ۵فمنک ار بیبحیورا *مهرقیس ز جارعهر عاب*مهرب قسهز كابموش
 ندلادعس حس نرمضح # مهرب قسر دوخ بعکز هک دشا ۶# شم وخ

 دهج هک هکنیدارغوا هعامربارب نکر دیک هر ر هلت نوکر هرس.سدقیوج

 هلغارمطوراد در دنلوب یب وص لوا یدرو.+سد یدک ندوص لوا ی ارلیدتنا
 یشکر همادام هکی درود سد یداباروبعندوصلوایت الاغا فولدت هدول ]

 لفاغوتات شب وخ یسهزا( عابر ) نمهدیاروبعندیداووب رروک ی ودنک
 # یوشف لخا ساتر وطرب زا # یوشد لصاو شذ وحدارع زک کره #* یوشف

 هک زر .د هر ارسا هللا سدق هیفوص(ح9)*یوشن لءاک ق ڈٹ ع٤ لھا یهذهرد

 هکرو ا ظح نام ژوان دنس توبعو رولوادامهره؛نامزاوا ند لاج ليج

  EL OT NERA r ETE ADINیو ۵/۹ ۱۳۳۹۳۷۹۸

 ءا رس ید قاطم دوحو ءان هباتعم وڈ E ES هد هندبآ نسو دک !

 لاو هگنانسد یانا رم بورود لو ندّس وه بع "هورذو ندیالطا

 هدها زره هد رآ هتد فاتحو» ی روس یدک و ودشطا لج یتا ف

Ne ELLER EEEکر  CPEسپس  

 رهام ودنلروک هتروص ر .بساتم اکصا هددش | رهو ودُسعنا

 ,HERT UO Fa دهاشدراد هنن | رارهدص ( تس ) ردشلوارهاظ تربك هزوک هش د دعا

۳ O یک ینا مد انا ا#دشادب وارد ناحدراد هنا هکر هب وز # نم دوصم | 

 قطر دا رک ! ۲ قوّسعم "هراس ا تیر ا كع يڪ بک ك



 كس دو 1 ه ی هکیدتا | هس ورد لوا هنعهللا ید رگ نیت کا

 كن هثسارهرکا هکىد 8 رطح لوا مدلتب ایت نم مدل
 ققيفح كنابشا عیج ارب ز كدرولب ر ن ا ت

 | روفغف حانورففهرلاخ # تسکی رونو هبا وچام بهذمرد ( یاب ر) ردوپ
 | *:تسکیروصتمواراد هک ن یب ماد»:دشاناززاشناب ماقم هک اضا # تسک |

 ۱ رداک دا. < ندوح* یسرب ج ۵ هک ار د مھ رار مسا یلامت هللا سدق دیفوص (مح)

 زا وهالاةلتیوح نەنوكبام )رزرو ا رسا رداک دا دخرو یهر ذر جرو
 : عج تاذ ( ةثلث ثلاث هللا نا اولاق نیذلارفک دل ) هکر روب هن و ( مهعبار

 دوج و هنعررمییاباقودا دءتسا لد وجو م رهور دشت ا هط احا یا شاو یاو را

 | طح یش لکب ہناالاےھب رءاقل نم ةب ره ق مهناالا) یلاعتهلوق رد ٹکا قفس

 تروص شرظندورکر ه 9 رس دشایا رک ره نافصو تاذرد 0 یاب ر)

 هلوق*رب دو دهد وب یک وا بهذمرد۴#نآ و داد وش یکی وا نرش مر دغ

 برقا نکو ےک اغا یکعموهو لع عسا وهللا نا هللا هجو معفاولوتاغا )یلاعت

 و رص ) یسدق ثیدح ( کنم دیلابرقا نشو د رولا لبح نما
 اد یلالکو چاو و شتاب ظد) # یافت -عطتساو

 ۰ ۶ تناس ۳ زاهدروآ رر رس *تناحند e | تشذ ٭ ضد رشد لالا

 3 رهدرگ:یدر ؟ دنح # ریعب لالضرد هداتفار د ول * د زو لیحژ رت كدزنوتب

 * رکنم سا و شش والا و بش#یوحدوخزا هاوداردوخدرد * یوکر س

 ٠ هزات و نمادزا تسه*بیع هحارس هاب نادر رسنا رک هررد ایس زد

 | دقفهضنفرع نم )ثیدح (نورصبتالفا رکسنا قو )یلاعت لوق *بیبح
 || * باوخردنایلامت ق> ترمضح # باترپ لدز ادیدقشاع (هیاک>)ه ز فرع

 ا باوخز دمار نوج»*رکد تسدوتزا نم مرا دن هک # راو ۶نآتفرکار شنماد |
 ندهر رهوبا یدعرت ماها * شا وخ نماد هتف رک ميکحشدید# شب ورد شوخ

 در سیذلاو )یدرویب سو هيلع یلاعت هللا لص ی هکر دا ثب اور هنعهللا ىر

 | تب وب توئود سپ( هللا لع طبل یلقسلا ضرالایلا لب ماد مکتاول هد |
 رک این( لع یشلکب وھو نطابلاورهاظلاو رخ الاولوالاوه)یدوقوا
 یونشه)رشود هن رزوا كهللا هکر دقق عزمه دا قلا هر القسضراییارب زس

 نمن ا#اتجا سولجار مر تسدد ۴ ارم جارعھ هکر تەك( انالوم

 قسد والبر بازا 9 ور ی تبرد 5a از96 بش وانآ اوخرج 27,



 ۱ قح یاوسام هکار هوا تلاه هدنقو ضعب ندتاقوا هکلکد هل. ول لکد

 3 ۳ ندعح * ید سم 37 کیک 11 E و رنو هق رعاف

 هدیافد رمتد هک هو رولوا شاد ہن ق فعلا هحو لعینآ دو “لوا سد

 اریعوارععندلام وح هصمعز دنسکر نعد یسکع كنو نیلحا هن و روا

 قح 4 یک لوا سد هاند تعافب رعل هلمحور هرخآاب و فسا هظم الم

 *دوعهولح شخر دیشروخ هک زور | #دش نشوروا یورزام تیهام# دش
 هدراون الاةوکشم یلاعت هللا هجر ها و 0 وز و>جم انا 32 نا ها

 |یلیکتس سا و هعیفطا هورذ ۹3 لا زاكا صید ص = نم نوفراعلاقرت) هک ردشعد

 ی لک ناوهتلاالا د و> ای سال هنا ۳۳۹ هدهاتلااو آرف ممحراعم

 الزا كلاه وهلب تاقو الا نم تفو ىف کلاه رصد هناال ههحوالا تالاه

 ۱ دنسهورذ تقیفح ندنضیضح زاح رلفراع ندد ( كلذک الا روصتالاداو

 ۱ سرد هکر ابدروک هلا هبنایع«هدهاشموراب دلیق مع ییرلح ارهمورلیدتا قرت

 یهحو لناالارلب ر ک تالاه* یشره ید هللا نامش الار دق وب قیقح دوحوء

 ا هد همحوال تلاه" یش لک هکر دشع د یضع!ندرلءةحولدهدی انداز اردکلاه

 هک ردلوا تسانم همحوو رد:عیع> ندمحو دا مو ردعحار دیش رخ

 ندرت هشاطوب ار ز ردیتقب ه> کای راک دتتاهظح الم لوا او رهثرافر ام

 یش لک عه اك ر فکر لو ا) یا هلوق لک د هرو م ن د رار ار دا لالدتساهرنا

 تنآرام)۵ ردشم روب هثع یلاعت هللا یصرریکقیدصهکر دن دلخا وب (دیهش

 لوا ییالاعتوهناص ق>الامدمروک یش رب نا یدل (هلمش هللا تمآرو الا اتش

 || نا هک ردانعموبنیمههحو یخ دهدکعد ( ن رادلا یقدحولا داوسرتفل )مدروک

 هک دحیب یاهفرح هح هطنزا (یعایر )ردترابع ندنیعد لاو یداوس

 رک ارهغفرحز تشکنا * دوو تسدن ارهطق رغ هک هفرطی و # دوغ

 نرمصح شا وردرب # دوهش راکرب رگ رم دوش دطعت ك#یرادرب

 ٠ ىچاع هللا یطر قورافلا رعو لسو هيلع یلاعت هللا لص ییافطصم دج

 راشهروتوا لصتم بولب رد هدرب رب ید یجوا هکندروک هد هفقاو
 روصتمرست ن دذا هک هلکنرر یدنا ندرو کرابم دسح كرضح لواو

 هکیدلوا بب رقو یدلبا لیم ةکلکنر ی هلص ردت كنر لواو یدلکد

 ترمضح لوا هکنیمه یدلبا لاّوسرب شن ورد لوا هلوا بئاغ نادرظن

 یدرویپ تدوع دنکنر :یکلواورک هکی دلو ERE TREN هالصاا هیلع

 ( ها )

a 



 ۳ الو مودم یاذ تنیس ا هلادوا یبیآ ا رک االثم * هم

 ميج هک ردناذرب د E رو 4 لدم هننئیه 2 يروم

 یلاعكدبا ار 0 لطاملا ا هو دن ھ و ناو

 ۳م ۳ روصیر ول گوش هواطم شاملا یسهعآ داحا
 ۱ روهط هلا هد لوم

 ینلاوهو ضرالاوتا وعسل ارونهللا ( یر هاش دا ندکقآ

 هدشادسب شب وختاذپ هکی رون ( يعاير )هل ضرالا قوه ءم این
 0 2 pez تسا هدشادنش شد ود ن تی "هدیدزا ۷

 یك هاقن ر اتطوب 3۶ تسا هدشار 9 لس یب قشع بۈك رد # :یرک هولج

 لصالالب وكف رمصتلارارید نوب 5. رقم رس هل 1 هک ردوب هجو قباطع هنبدوصتم

 فا رب ےک دا اهم لإ ا هدوصعم ناعأ فلک اما یا دحاو ۱

 رلانعم لوا هک نوح رلانعمنالوا دوصةمردکمرو دن دو ده هم "هلثما یبصارب |

 یتسهلثع ردصء(یعراب ر )روآوا لصاح هلا هلع لما ل واال ازالو ۳

 لاخلاش جه نوج # دشاب ق: نم لوقو ےسا هه اع # دشاب ق ۱

 یدینطا یدلاد ومو * دشابقحرد هکر ظا هحر ه سد مد

 عالا قشحلا ترشم ر هکر دشعد هدنحرش کا صوص هرس سد

 ىف یغتسلال ذيعسطا روصلا نا اکو ةدام نع حاو رالا واال نا یضتش
 روصتل ذطاص داف نماهلدال ةيحو رلار وصلا تلذکفهدالا 9 نک 2

 اهلصاو لكلا 2 ودر رهاوخا رهوحو قلاقطا ةقیقح یهو را

 یا لم EE ا (اهناکماو اھ 39 روصا 2م الا هارو

 ندهدام هدندوحو هب«*>روص متن هیلوا یلاخ ندهدامرب حاورا هکرتسیا ||
 ند دطاس "هدامرب رد دی ال ید نوحاهیحورروص نیلحاو رداکد تغتسم

 رهوجوقلافلا ةفیعح هطاص "هداملواهک نوا یروصت كنروصلوا
 كقاقح لوا هک ردیسال ويهو یلصا كمافحو ردلکلا هب وهو رهاوجلا

 تانا روهظ ورد هکیتسه (یعا ر) رد ەلماح نرل اروص یتاکءاو یب وحو ||"
 صورعم» دلم وار هاظزد*تساقح تآ مف شکل ها هدیدرد*تساقح

 هک رد هدصوضف حرش هن و#تسا قح تاد نآ هک رکنوا ۰ نطایرد#تمانف |[

 هيلع وهام ىلع هق رعالو هو رعا قطا زع اب نی اعلا ن نم اش فرعنم ) |

 هثعاب رعوا ماعلا نما 7 دز ی هفرعوا ناو all كاذکو |



 ۴ ندنمهق 4 و اوا e دن ها ام مت

 ردینپ وه رهظو یتروص كن لا هکحرولب ا تع
 / رابا هدهاشم هدنرهاظم عیجج یییاهنوهناهقح هوا یک كنآیسردب
 ۱ نی رد بلب زوتوا هکر دشهروی هرسسدق یعاطسب دیزر وبا مش کت
  مروشاب وس هلک رثا نب هکر وناص ییالخو مدلی وسزوس هلل رغ ندادخ

 ا تبناهلوا لاک فاصوا 3۶ یسفنره دنکیمهولج هکنسحن | (یعاب 1
 مب وکب م هو لص ٭ رهاط ےھدوشام هكا هک رطن و # :

 نیمرذبا ماماو یلازغ ماما امار دنک ٣ تاذ تفر عم دکر ار د نوملکتمو × ۱
 ردراتفاوم هل | دیفوصهدنسهلاصسا كناذ تفرعم اکجوی ات هللا امهجر
 نوفصولارعک *تتفرعع ؛ یرولام !صٌعا ( ےضد رس رده د یلعوبا مش

 جراح لب دع کیو رعد نح لاو رعام 9۶ رشنانافانم اع 3 كتفصن ۰ك

 لوا تلکیدسا هظح الماهدنفیبح كسردنا هظحالم هک هلروصره ق”

SEIDو ی  

 بم

 ( مظن ) نیسهدباسح هن هیس هطساو یروصذ كتروص لواو ردلکد
 نوحلءمد هک وراز # لارداوادوع زکر ھه # اب تفصرهزد وا هکعا طم

 رهاظهزدشاب يه #3 دب ارد یتروصب تلا *& ا رد

 هشدوحو هن هسلاهدافخ تباع یروصت كتاذ هنک ردقنرهو ٭ شااج
 (ضرالاو تاوعسلا رطافكش هللا نا )یلاعت هلوف رد هدروهط تاغ ند دص

 | ردراشلوا لئاق هنتهادب كقىدصتلوا یبک بغاز ماما ناو و
 ردن کالبد یە .مناصلا ت تابثالبع لیلدلاام هکر لید,د هرس یر هد نج

 | هغارج كحابص ىعإ ( حابصلا نع حابصلانغأ ) یدشآهسایلا كەناص ||

 ببس هتسافخ یروهظلاک كقحتاذ هکر دوب رهاظو ردقوب ییاتحا
 هس ارواح ندن دح “یر نعد( ودص سکهناهدحزواجاذا "سا )ردشلوا

 | نشاکزو * تسال یرانا مو اریغ هکر ان 1(یعابر)رولوا سکعنم هتفالخ
 1 تاد "یسهرد * دراد ییافخ شفبعح هنکر ک e تسال یراخا عو ال صو

 تاد هکردشعد ےھرارسسا للعت هللا سد دیفوص تسدن یراب افحوا

 هد وجو نطو مو هدوهش لزیم ندئسار ص فرص نل ضع مدع و

 هش 1 راک لوق نکن ردوو ضصک مو دعم هک هر وش ز مدق زرکر ه

 ۱ مدع دوجوم تاذرب a هو زالوا فصم هژیکنر مدع ید ی قیعح دوحوم

1 ۳ 
4 
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  كهللایعب (هردقاو ردقت نل مکناف هللا تاذف اورکفتالوهلاقاخ یناورکفت) |
 ]| هنتفرعدیناذكنا ییدبازمس تسرد هکر ک ها رکف هدننا ورک هل ارکف هددتافول ||

 | اخ م هب باوخت رکم#«تاهیهوالصو یانتوا دکن ء# طفاحزسراوارداق |
 هکر دشعد هنعیلاعت هللا طر قیدصلارکب وبا نیتمْولارماو)تسودرظنم |[

 ندروآ كنرف فار طازمالسا ( یعابر ) كاردا كاردالا كرد نعزلا

 ناوتنوناوتب *ندرو اكنرحشخردایزا #ندرو !كنژیوسزنیچنیب ۱ |
 یدلیا لاّوس ندنناذ هنک كنيلاهت قح نوعرفنوحو * ندرو !تنحارت |

 اوج مالسلا هيلع یسوم نیلاعلاب رامو هگیدب د هم السا | هلع یسوم 1

 ردلاع كامب یناذ دنک تمح هگنادتنا راعشایوب بور و تاوج هل راتفص :

 || یسوم سد یدلبا تبس هنون>یئا ندنتارا هعلخاد ندنلهج نوعرفو 1
 نولقعت متنک نا یدتاو یدتبا ناب هلیراقص نشور خد مالسااهیلع |

 هکناذ ( یار ) *اکبف رک نلالیادا# یدیذخ كيف نری دق (رعش) |

 یم ەچ لد یا * وتو نم لاکوا تافص مهف دق * وتو نم لای دیک
 ضراف نبا#وئونملاب ورپ و زوس# هک مسرت#یدرکح شهنک درکب

 تاذاما# یترمح كيف نکی ل ن اا رح اوف ٭ اہهذم كح نزنخا نح خا امو |[
 كنب رون هدنر هيب ۱ تادوجوم ینعد هدنانکع یلاحم كليا كاردا وح زا

 یو ردیک اردا كن | یرب ردع کیا دوب ردنکم هل راتعا یروهط ۱

 ردلصحا هسا هماعلارداوب نیس هلو الفان دنع دل وا قح تادناتلوا كاردا |

 یامتهلانآ) هکر دشمروم همجو هللا مرک بلاط یا نب ىلع نینُوااربما

 قحینعب ( ےھل منا رخ نم هسفن مهارآو هوآرنا ربغنم ہدابعل یجب |
 یی دندارع ید نسکعروکق ح لوایدابعرلبا یلحم هثداعیلاعا و هراس ۱

 هروک ذر اوي ردکلیا لاردا ینتاذك اید یو وزس كعاییجررب دل

 باا ط یبا نیل نینمولاریما رد صاوخ صوصخم تلاحوب هلروم-
 س مدروک یع رێ قعد( هرا لاب ردبعا مل هت دذ هتف رهف هت أر )هکر دشه روب

 هراکدرور کیدمروک مرکا تدابعی مدلبا تدابعاک اسد مدل یتا ن

 یفقحل نا )ردشءد هددیحوت صف هدم> صوصف یب رعلا نیدلا یبعرحش

 الا مهف لک نع ,نطابلاوهو موهمفم لک ی رها ظل او هفاصاخ اروھط قلخ لک

 كنا سپ هنیدابعر ديل * یلاعتو هناصسقح یتعب (هت وهو هنر وص لاق نع ف
 هدموهفمره ردیلمقحلوا سپ ردراو یصاخ روهظ هدناقولخم هج

 تی و

 ت ااا ی
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 : هزاکس قح هکر دلوا یهلادیحوت اماوردلکد نکم ځد هبت مر هنا سد! هدنسارو

 رد رسل وا دنن رزوا فصوود مهدا :الادیا ابو ناک اک ن الاوردد ره دحاو دن رزوا :

 م

 نوطیح الردلاع هلو اار مندن ارا تعاود ویفوارعءندنرابعوتر اشا هک تب وه

 هلا رذح و ( ىاعتەلوق هوا علاض هدلمأاتوب یاقوا كرانآات ردشهروم ۱

 اھا + رحزاب ماد دوش س ؟راکشامنع # ظ5( (دابهلا فور هللاو هیشنهللا ||

۳9 
 ۲ رب تدوع دلو هن یراهیعب دوجو موسزو رولوا یی طنم لاو را
 / ۰ كنه موب هد دیحولو رواو | عقن مھ هیلکلا یسااعب نخ لرش هد)احول و

 هلدناد رف تعدو هلتدنادحو فصو لکد هل دیحوت | ارخآ دسن هدلاز (لزا

کی دلو هللاناک ) ی دا توعنمو فوصوم
یلژا تن نانه ی دعو ( یش دعم ن 

 

 ال 4

 ?ESET 7۱ دهن ۶۱۱۱۳۹۳۵

 ۱ كيايشا هلح هک هوا م ولما ئدعد كالو یدد كلاه ( هج والا تالاه" یسلک)

 هلاوح هادرف یتسهدهاشم كالاحو» و ردکلاهنوک وب هدندوحو كنا یدوحو

 ناکمو نامز هک تادهاشم اح هاو ر اصب ناب راالاورد هدنقح لب وه كم لا
 ردشلوآ دقت نیعه دنعح ۷ ەد ھاشم هدعوواردر ]شل ود صال ندنع 9م صرم

 | ناص قلالخدب :>ولورد رنو وه رد دیحوترب یملادیحولوب و

 ۱ لزانمناتکهرسسدق مالسال | عرش ترضحو ردصقات هل بس یردوحو

 لک دا * دحاو نمدحا ولادحوام (ےطد) ردنلیا منخ هل چ واوب ی 1

 ل هديحوت#دح اولا اما طرأ ةر ر اع## هتعل نع قطن نءدیحول#دح ام «هدح و نم

 ىاعد هزلا هج ریدزب نیسحرم هناس اذه چ رحال هتعن نه تعلو س هدیحوت هاا

 بیغو تبتاذ كاردا هکر دشعد هل وب هدنسهینات هحاف تګ اوفںاتک

 1 *لدیا یاو ق د وش هک ل کشم e3 ل دیا یناشنهنقيعترك ات (یعانر )اعم

 ۱ ۳۹ رو تجر لوس دم لدیاناشل هب ورد وال رم رسيەار ىر هک یهاوخ

 : ر دك یرانا ندکلبا لمأت هدننا ذیدنکر دراوهدنفحیدابع هک هلیس هطساو

 ترسض>و*عیاوسلا هیف لضارح كنع چ دف (عرصم)ارماد تسد دا

 هنی و (كنفرعءقح كاضرعام )هکیدرویب اسو هباع ین هللا لصر شیلا دیس

 نیە نره درد قشسع هررد %3 ظا ) ۳ هن ول طو 1 هن ولطد ییعالا

 یاعتهللایهر ساء ناو %3 دراد یناک هد بس>رب که e2 زار مرح

 زو نرموحلوا رایدتارکق هل تاذدتعاجرب A ردنيعدامهنع

 ) اور ت ۰(
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 زا کره ههناندشلاح ھوت هک هل, یشراب وسرزوس ییعدییماک هاک هدنسانا

 نلاخ ندحا ما راد ھر ها یلاخ يح وت هحرک ا ار دییح ول و ردقوب رٹ |

 كنار دیحوت و و( نوب رعملا ام برش اانیع ےلسا نم هجا خو ) رداکد
 1 رولواهدرورسو قوذاب کا یبحاص درحول ول هکر دندتهجو و ردیفضو

 كنب رانا یتاداعویوسراکلنا هلیس هطسا ویا نما تالاح لوا هکنوساو | هجن
 دوجو رايا لع هلیلع ودنک هدنرافرصت ضوب هک هل وش رولوا عفت رحیضعب |

 تاطهکو لوا قر جاما نع رو ک هداتروا ردب راهطوار كهللا لاعذا هک ییابسا ۱

 يدا هل بیس ی را هیه متلب
2 E E EESرسود بوع  

 دیحوتاماو نلواعفر هیلکنلاب ندگحاض دیحونوب نخ كرش هک دندبیسوب |ا
 تالظ جو رولوا مزال فصو هنتاذ كدحوم دیحوت لاح هکردلوا لاح |

 یزو هکر گشووا وب ل الص او یشالت دفا ۲ ۱ لدیجوترولدوحو موسر

 ]| هدیاتفآرون رولوا ج ردنمو تتسم هدنراونا لا كنآ دیحوترون سب هلاقدیقب

 هراقشا هژوض جرد اصلا نابتسا الف )یک یی دلقاج ردیراو ۱ تیک اوک

 كلدحاودوحو لاجیدوجو ازین و هدداعم وز و (یک اوکلار اونا ءاوصا

 ندنناعصوتاذ لدحاو هک ولا ا قرعتسم هوش هدیه هاشم

 خد یدیخولوا د دذ هجرد را نک نحر هت هددوهش یر طنز كنا یرمض

 ییعص قلا جد ی ورود و و كلی دن" رروک فص 1 ۱

 طالت لدحوڏ رح جاوما راو هرطق هل رط ول یلراو كندنکو رروک ۱

 ه رمد سد د 1 رط) جش ےک رولوا عج قرعو رشود ةر ەت

 هل نوکی دملا حج رد و موسرلا ه و لج یمدیحو- ا ( ردشسءد

 رول ی عر. جوا E مکت ردهدنهاشمرون نات كلدیحولوب و ) لزبمک

 و نح هو ۱ را یک ا كت رشا موضشر هذدیح ولولو 8 ۱ 3

 یطعب ندهوسر یاداش هدلاح دیحولو عاقترا هوا نادموسر هر

 لاوحتا تدهتو لاعفا بالر ندا وم هکمادام هکر دلوا بس هند دلا

 هک لوا هدنعح دیحوت هدنلاع ییایح هلتهحخود دحوم هلوا نکع شزودض

 هرس سدق قد ییعوبا هک ردند.دسوب لوا شعا اذا یش اک رد واکرکا
 ( هعح ید واال بد زغو هد یوم ال مرغ دیحوتلا ) ه رد

 رانا قلدنتفیفح فرط دیحوت هدن راتایح هنصاوخ كرادحومو

 ۳ 1 با كلام طال قر, احا رولو یشسالتم aA دوحو و
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 برقر ردنا هدئعق ود ES لح ره و رولیق و ها عرش بحوهرب |

 رولوا شل رغوب "رسنیکسالاو رواوا یسآ تعفر مظعویبحاص هجردرب و

 هد نن ومو یس لوا كاب لناویح ربز رولوا ندراتلوا كاباتو بذعم ین

 نوجا ریذح ردلثمرب وا ردلصاح لء! رخ ور ءا یسهلود تحارمسا

 لاطاذقیفح عا هللاو ردراو قوخ قد لاله ندنا هک هث رژوا تغالب
 لوقلا ۶# لدلک هسهجرت هرک ذن هن لاعفالاتوسنغ یلاعت هللاب ذوعلو

 هدنلصف نهی كن ابیکلوا كفراوع هجرت چ اهباب راو هبا جو دیحوتل اق

 دی وت ره کیایاعا دیحوتلوا ردراویبنا مع لدیحوت هکر دخلوا دارپا
 هکر دلوا ییاعادیح ون اما نیهلا دیسوا یحقرد لا دیح ول شجوا شک ۱ 4

 لندامصسا هتیدوعم كليلاعتو هناصسقحو هند درفت کنرهلا تقضو هدنب

 هیلبارارقا هليا ز هيلا نددصاق هلولکوک هلتراشا رابخاو تانا هندی وت
 هاط ردداغتسمو ردیسهصن یاکعا قیدصت قداص رشت دیحولوب و

 هدن و مالساو رانا ضصالخ ندیلح هرس كا كم هلکنوب و ندلع

 فا هل ۶ ناعا ترو راه هعوصتمو رر و بس ۱ قلواظر هم

 درته هد دیجوت بنا اه زدرلکراثم هد دیحوتوت هللا روم

 7 دنیق اعاکا ا طار رڌ دافتسم یلحدیحوتاماو رد رصوصحو

 شعیلا هجو نع هندن ادب تدوصء قل رط هدش هکر د هل وش هسراواو

 هلالح لج ملغ دنوادخالا رداکد قلطم را ومو قدح دوحوم هک رولیب

 ۱ یتاذرب رهرولیب یشالددع> لاعف او تاغصوتاد ییاعفاو تافصو تاود" هلجو

 ندسغلطم تفصر ون عصر رهو رك | ندنعو رف ىر وف قلطم تاذ

 ف تدارازب و تردقرب و معرب هدرب ره هک یار وش ركنا عهدوف ربرب

 تراز شهلا مرد عمو تداراو تردقواعرات ایا هلو صد و

 هک لها هب هوا و لاعفالاو تایصلا عج ساب الا اذه لیعو

 بام دیحوت یسهمدعف كول و ردن اوا دیح و بقا 4 لر هف وصتعو

 کا رارظد هوك هکردراو دین ر هاشم نهم ولو رد هتسوب هل رخ |

 هجرد هکر دیس دیحوت هکلب ردلکد ىلع دیحوت نکن رود ک دم ول

 | ندتتطفواك ذینکر ر هک کرولو اهل مح و لوس یکتزدبحولوب وردطقاسندرابتعا

 یانعم لک شا الگ اتم هدیحوژ هدا ہلکعیا هعلاطم یب سلوک

 هرظانمو تع ند ساس لواو زواوا جسد رح هدر تروصر نددیحود

 ) هاا (

 ےک م ج تک کو شا کس مک وک ی ےک و دا ھت دج د



7۳ E ERE E VO i ی 

 ۱. ا 6 اف 7 ۳9 ف

KHرب و یدرد هغر 0 ربا و کی اعد تایم او را  E : 

 | دوادوباو مسو یرانهلا هجرخاةر رهیا نع هلو | یتئدحاذه هکیدید |
 | رلیضاق هکیدروس مالسلاو ةالصلا هيلع مع ةجاوخ عي ىلاعت هللا یهجر |

 ا یرب رد ,دعهح مک رانا ردهدتنج یر و هدعه> یسکیا رد هقناط جوا ۱

 | هللیمو سوي یاوهو هللهج ربا هک کرهو نل: لع قلیضا هکر دلوا
 | مكاو ربا لو هلیلعاما رول لع قلیضاق هکردلوا یکتا را

 حج ر ھن رزوا قح باج قلخ بناےو رلبا هلا ااو لنمو هلا اوهو لهج

  هدخ راوملامو رر و هبابق یبدگنادوقعویتالص»یاتکو رولآ ت وشرورلبا |
 ر روا يحو روک قح للطا وۇرولق رلذ یصت بساف هدعاتاو

 | قناوخوسرادمو ,e اور یرلد رمق ازمات هدخاواو

 | یزوسقحو نلیاتب وع هن د باعا ار و هراله اان ولورلضرغو هر رلع
 | روق لمهم یرکنع یهو ینورعم ماو نم راک و رای وس هدنلحم

 || رلدا یلوتسم هنب رزوا قدالخ یب رلءاسفو ییرلمانو قب راراکتم دخو
 || ردقلعتم هرب باوبا هکروما لواو راوولیق رلذطو رررجو ررواآ توشرات
 زا تاحاو ییانئد تایراو راردبا علاض ردیحاو یر اون هرلیضاقو

 هل یتقوتحو ررلبا بلاغ هلم»> قحان هش رز وا افعضو ارد ینایعط

 || لوااماو رواوا خزود بحوتسم مرجال هلجوب سد را مو ولا ندتلا
 ا هداسند هکه نسک لواالاو هوا یسضاق تنج هکر کم ردهدننج هکضاق

 | یر ویش“ ردشلوا باغ عدو مط اتار و کاو هوا
 || ةالصلا هلع لاع هحاوخ نسسوب ردروصتناعق هلیاتاامر ههحوهاک

 | دوادوباهجرخا (نیکس رغب مذدعفاضاق لعحنع )ردشمروی مالسلاو
NDهکردب رق هلی زودواهدن رغو قرش كمالسادالء  || 

 رر اءاشایالا هلو انوصموا اربد ندتافآود هکندمروک یعاقر رک ره ربا تشک

 | هلواربمو كاب ندهدیدنسبان لاصخوب نالوایضاقرک |نکللجوزع یلاعت
 دیمعیچ ندتعل رش *هداحو هنلتفصهلرب هدیج لاصخ نالوا یدضكنوب و

 1 هروک ذمداروا و :افواو هلو باق اعر دن و اح رش هک هلترب سیو ترس لو او

 هيلا مکح ہن رژوا تنس نيطاصفلسهدنساتروا رلزالسعو هلق نی رم هللا

 | ترع ءاکرد صاخو قح هد رکو رولوا لور ندا ءال وا

 1 تنش ورابا ےس رزوا 37 هکیک> ره و رولوا ۳ لوبت و"

. 
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 اند قلخو ردراشعا لافتشا هقلخ توعد هلنامرف ےکح كح نوروط

 سلختو هسدق رياظح ندنکلتسم تالقغو ندنرج تاوهشو ندنتالارخ

 من ر مهیتسو قاس یلاجب "یو هروهط بارشو هفدصدعقمو ها

 تبحو قوشو زررب و یتشاچ ندن_ةوذ ی راشم كرانوآ هرلناو زروفوا |

 ناب ندتعیه>و ندنع رطو ندنعد رس هز و هتیفوسو قو دو سکو

 رعد ) هک رارلدا دا هم را دەم یھ نصا ۳ هنسکر هان رزرولیق

 بودا نارمط ندهممع "دزایشا یخ مم ناجرب ۳ و ) 0 رشم سارا ك 2

 لوامرجال هوا دن ۳۳۹ یالبماد هلی هناد هنو و دشود هت دارا ةهکیرش 1
AN TEMS E NEYEال و یاس ها ایر یه ۱ یه ۳9 ورا مار  

 توڏخ هاک 44 رادع ود عداد قق همادوب دکن زاور ل 2 زاسمش

 ندکع | رظد هر هم اه جود تادا میتسهد د یبسضن یاوهكنآو رکح هر هناخ 1
TIKES 

 ۲ ً هر یلاعث و ها“ قح یاوسام هک كداکا اترو وشرورپ هل رک دهمعطو طید

 | لوشو رلبا لصاح ساا ماقمو زولوا عطب ندنا ییشحو كتاقتلا نالوا

  رار هغلوا نیس كن آهاشداب تسد هکر ولک قاق “او دادعتس اهن هبت مو هاب

 عام ¬ ء ۱۱ ۰  کز ِب ٌ

  كنینکر ه (لیارسا یتءایناک یتماءاهلع) هک م السلاوةالصلا مهلعردایینا
 ۱ 1 ردرلب راوتمرادا هدنسلا قح تربغ نابق هک عفو ط هنلاک و لاج كرلتا یدهدد

 | نانیشآز شاوهناغرم * دنرک د تاج هدنز شهر نادرح ( یاب )
 نامحرد نوک و دنورب 2 ناشاک ناش دب هدد ندب وتر کنم 3 دن رک د

 كرلتا ندنرد دنکر رروک رات سدو شا رورس ندرلذآ قلخ نامش 9 دیر د

 ةاضق اما ) نداد ةکناللا ساعال هکر رب و روئنص ملاعرب ندرللاعو |

 هنع ییاعت هللا یطرهدب رب نع (ذنگا ناو رانا نایضا الت هاضلا) ۱

 ناتئاو هنا ف دحاو ها ءاضعل | لاق) سو هيلع لاعت هللا لص هللاوسرنا |

 قلا فرع لجزو هب یضقو قلا فرع لحرف ها ی ىذلااماف راتلاق

 (رانلا وهذ لهج ىلع سانلل یضشلجرو رانلان وهذ مکان راجو ۱
 لو هلع یاعد هللا لص هللالوسر لاقو اع هللا هچر دوادورا هحرخا ۱

 هل ًاطخاف ےک اذاو نا رجا هلف باصاف دھتجاف مک اسا ہکحإدا)
 ۳ 1 1 د 1 ۳



 هدولآ هلهطو هلا بح هکز وسر ارب ز رزمردشب رق هلعمط نیرازوسقح
 زلوا یرثأت كن اءدرالکوک هلو روهظند ود ضرغو ندسفن او لوا
 نور ناجزک نک -(ع رصع)دبآ لدرددیآ لدزا هحنآ هکر دیمالکر اک |
 هجاوخ عا ا هللا یطر ساب ع ی هنلادبعو 9۶ لدردرجال شالا

ke 1 ۲۳۹ ةمالا ,نهءالع ) هک رد تاور ندمالسااو هالصاا هيلع  

 یا بالذفاش هن رشد ل واعمط هلع در و سانالهلذ,ذ الع امت للا

 ىلع مد نوبتاکلا ماركلاو ضرالاباودو «الاناتیحو ءاعسلارط هيلج |
 یلاعت هلناهانآ لجرو نيلسرملا قفار تح اش رش اديس لا موب یلاعت هللا |

 هبیشاو اعط هیلعذخاو لجو رر ءىلاعت هللادابع نع نضف اب :دلاق اماع |

 اذه داهشالا نسور لغ داخ یداخ راک مای ام یتآبات#
 ایهط هلستدخ او یلاعت ؟ هللادابص < ن* بن اعلا آڏ هلل اها 1 نالفن نالف

 دی وب ( قیالطا باذع نم یلامت هلا غ رف تج بذمی اه هب یوشاو
 اد بلط رارک ذم نوح كدلا زاصتخا زو رادقموب ردقوج دیعو

 رتسوک مايقهدارواو بادآو طارش زکیدسا رک ذ نر راتفمو لگا ||
 نیذلآ هللا عفر )ر رویهدنفح كرلنا یلاعتو هنا“ قح هکر رولوا ندرانوش

 هللایصر ندسایعنب هلا دعو هب الا ( تاجرد علا اوتو ا نیذلاو ورا

 قلیضف هجرد لوس دی هن . رزواراتموءرب اا اع هکر دب و یحاحهت عیلاعا

 ناعصد ره ووو ردا ود قالب زویسب دام كنهجردره ردراو ۳

 كنا هنسک رو روایف لصاح هجردرپ و تب رفر_ هلقرحوب ره رلیا هک ظعوو

 هجو هنق رط یاعلو هناشسقحو هيلدا تعاط و هيلا هب و هلتبس نح
 یھ واهنوق هل هنسهفک تلاع لوا ید یھ كلا هدننوک تمایق هيف 1

 ایذح يانع كنيلاعت و هراس قح 4 رس سدق هک ردخاشم هفناط 1
 هل

 مولع ندننافشاکم یناطلا كعحو ردرللیارمس نش لاعو كولس هنیدهاو |
 "یناعمو قیاعحيان هد و رپكن را او | ییایلص لا ةح.تافصو رد رشلوبیندل أ
 لضاح مان فوقومامت هقح ءار كولسو تاماقم لاوحاو ردراشلوارارسما ||

 صا هننوعد هعحو هنتس ر كعلخ ند هواعما نرعقح ترضحو ردرلشعا

 ظع) هکه رکصن دنراکدتسا طعو هد فم تدم هش راسفن یذنکو ردرلخٌلوا ۳

 یلاعا و هنا “هللا ظعاو سد رد( م یک الو ساز ك 1
 هدنهاک نیک ی ین 29 7 ۱ فا +
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 ٠ هفتو سه هكر ھے3 داوا نکعا هیلیادهح هلق روصحو هیلتق عراق ۱ 1 |

 هتسوکزو اكا هيلا قياقح ضعب میردتلاب بور وبلا حور "هیلصو باق | ]
 [| هبلوا بیصن یب ندنتاود كمالکوب ےک ات هلوا لصاح فشک رارساو ||

 | رز رک ذمو * ینکاناب زنزپ یباپوتسد # ینکننآ هچرکآیدهررد(تبب) |
  ۱تاک عح و عونصم نعم نەر هک ردلوا یر رد دقناط کیا ید

 ردراشطف یراج هلکنا ن رانا زو ردقوب رثاربهدنآ ندنیدلع هکر دشارپ زا ||

 رربنو راردبا تشک هدلاع هلبضرغ یویند هاجو لام عجو قاخ لوبقو ||
  ۱نیحدمكیصانم ںاڪکاو لر کاو رودصو ارحاو ل وامهدنرزوا یسرکو ۱

  ۱ارو یتعدیو خورد لسو هيلع یلاعت هللا یلص هدلوسر ما_ةمو رارولیق |

 | زرولآلام ندراثیورد هلمکحءاکو رارلبا رلکل ادکو زرروکاور یترهشو |

 || تبسن هتلالطو تعدب یا هاکو زرلب وس رازوس رواک شوخ هقلخ اکو |
 كرترلنا کات راردا درس هنب رطاخ كرلتوب یابند هک رولوا هاکو رارولید |

 ےک اترارزتسوک هقلابم هدن رھا باتعو باقع اکو راهدیاذخارلزون بوو دنا
 | تحاباو تصخر هاکو رررشود هتلالضو تربح یویلبا سویأم ییالخ ||

 ثیدحز رلیا نیما ند هللا باذع قیالخ ےک رارولیقعیسوت لب وشنیس هرااد
 نالف انثد> راررتسوک رلیصهتو راهتتف نودا لقثن نوءطمو عونصم ||

 زرروانیفال قلوا هصح ثیداحابوندنالف نب نالف انربخاو نالف نا |
 ناز ماع رانوب رارولبق اوغاو ارغا هش رزوا تبسو بصحن یرلناباس

 رد رلئوب نردنلولع نيشت كخزودو ردندنل ق اط نالوا لد لخاحو 1

 نوا نلت و هناص»قح یمالکحره هکرد هطاص دما هغ اط یصگا

 ژرولوا قاربا ندتلالضو تعدبو رارلب وس نوجا ترخآ باو و |
 لفنمک هنره ندرابخاو ندیقانمو راثآو ندربسو نشیداحاو ندربسفتو ||

 هلتمکحو بداو تبحو قوش, هرژوا تی صالخاو تنس "هداجو رردیا

 هباوقتو عروو دهزو هب و و هتعب رشمهتسم طارص قیالخ رارابار, رفت
 "هظعولاو همك اب ك رلیبس لاعدا) رروس یلاعت ق> ےکتن زردیا توعد

 | رانو سد هلبااعد نس هلا هظعوم کوک خد هلتمکح هتل وب ثاکب زر( "هسا
 ند یلاعتو هنا هس ینح مرک هلطارفا فی و هلو رار دارید هلم وم ذمءاحر هن یلخ
 هل. بالا ی ویند عمط ی: رایدنکو ( رفت امهالک س ابلاو نمالا)هکرولیقدیمون

 ززای وسزوس قح هج دلوا نکم رارقنکهنق رط بصعتو تبسورازعا نولم



 تم E ]2 ر ۳ ید ره رو وا ھ۵

 رگ هل وشهدنا فط وم ییتعاسو و 7 نیهد«تعاجوتسلهاو 1

 حاصنوج هلا ی یقو رم" يللا قرم ےہ وعلو لره و تااط+ه۲ ره یر

 نیحررا دقعبودیا ع ولط باتفآ ات هلوا لوخشمهنآر ق تءارقوهرکذ هلق شیزام
 لوغشمكد هماشخاو ورک هرکصذدک دتاادا نزاغیدنکاو تسوک عافترا

 هدلع و هک ءلوا ندرلشع |لع هل رب (الیصاوةرکب كب ر ممسرکذ او)تراشااتهلوا

 قارشالا ةالصتعکر کا هقلاق رادقلوا اتفآ مگنوحزدراورمخ دح یی

 تكر ییاهلوا حرافندنان نوح هوا و ردنو هلیق

 كنبدنک هدعب هګ راو هتنکر يکيا نواات هدا زیدان و هلو یصصلا ةالص
 ةجاطاردش هتشداسآنایسا راسو هن روما كن رادنزرفو هتم یشامم

 هعلاطو معتح هب كد هل الصلا نما هلا لخش دن رژ و

 هلدارواو هلو التو هلرکد د نیئاشعلانیب رکاو هلوا لوغشم ههدافتساو

 قر اهلی ن زاغ وسان نوح رولوا یسا تداعس ا

 هلوا لوخْشم هلع رار کن اب و هب هعلاط» سد ردو تاسف ات وس زوس

 رک ذو هروطوا بواوا ا تعاسر سپ هک یش ر كنەجک ات
 ینرط عاصف ۳ روضحوبلق تیعج هينا لع وه وا نوحهلوا لوغسم |

 یا هللا)دب وقوار دنس هک اعد وہ هیاک وکو هلیلدو ناب وراقههیبق م رژوا |
 تضوفو كيلا یرهظ تلا و كلا یمجو تهجوو كيلا یسفنتاسا |

 كناتکب تنمآ كياا الا كنم رفمالو اار الم ذرو اا

 كرهدرا کا هلوا لوغشسم هرک ذورک سد (تاسرا یذلا كن تلربا یذلا

 كنآ هراوهب وخ واهبا رکذو ءوضو معکره هک ردشلک هدربخ هراوه ون وا

 لوغشم هننعاطو هنت داع كن الاعت و هن ایس قح 1 رارولنا لا سه رعنحور

 یکكنو ةدابع لالا مو رواوا قحو قدص رروک هکا ور رهورولوا |
 تشسرک د#د الص توهلاقهدنشدنام كن هک هک هیلبادهجم دعا ردوح وا

 هنرهو هاروردزاتعک ر حوا نوا لوا هلوالوخشم مالسلا هيلع ردااع هحاوخ

 حایصوهب و وا هسرلید هنن رکاو زدهدا ز ىلضف هسردنا لو طءینءارق رذدق

 هکر دکر کو كد هدتفو زاغ" هلوا لوغذمنوداءوضو ددجوهروط هدنتفو

 ند هدهاسح عو یتسفن لصتمو هیلوا مناقهانعءیی تروص ندنادبعا وب



TET: 

  TIGA CC AITو  OTاه  ۱ aتر له  Dea Tkاه ۳ ۱۵۱۳۰۵ 5
  ۳ ۱رنو  N Nی  ۳ 1 1 e 7 CAE I ۳ادب ننه زن ۶

N ر 1 EU , 

i 2 د 5 

 ت 1 ۱

 ۱ هدف ۳۳ دا لاظبا و < لغان رذآ + ید دا

 | | لکاوقتا )کر دراومدض مشتیذ-ور هی سفراهطا هلکنوب و-رارتسوک
 1 زکه لبا رذخ ید ( نورکتتام"لعش و نوفرغتام لول ناسالاملع فان

 | راد وسیزکیددیب كرىس هک ردلوا قفص كلا هلوا :ناسالا لع 8
 | هکر دشمروب مالدلاو هالصلا هيلع مع ج ازل یرلیلو | کم و 7

 .دلکناهکر دتعب رش عرب ردعونیکیآ (منشال عو عفت عن تكذوعا) £

RDN ADAو و ی ی  

 جن رسو رز دعا هسقن ق دخرکا رلوا عفان هجر دعت وب مری هوا لع

 | تنکاکانک هفسلف مولع ماسقاو موجو تناهک لع یھکیا)ردتداعس ولج
 || ولات ردرلتعد لوصا کاو رداد و لال ڪعبو ردرلتموقوا

 یی ردعفان مع ید اِ عونو و رهروشود هتل الض ماد قلخ هل رمش مان

 ِ لوغمو تالهم دسروئلیق لع هلکناو هسروئلوا لابعتسا زکا هللانذومت هن هاد

 ندتعاعا هداجو ندیدم و عو ك رس هج و ردلصمو

 : وید زرلبا لصاح تقیقحت و تفرعم لد زب هک ردر ورم ژل دشود

 ۱ هکلب لوا لصاح هل اور تعارف درع الو ونا قح ترعمرک ر را ِ

 هلتباتم مالسلاو ةالصلا اهعضا و ىلع ه هی وفطصم تەد رشو هلک ولس

 هناحس قح .یکتت رولوا لصاح هلی ادتقا هترضح لوا نطابو رهاظو

 قرف لبسلا اوعدن الو و اواوس طا ربط ادهناو )رر ورخ لاعلو

 ْ Sh انالوایلوا هر ییدم (ناوقتت کل هب کبصو مکا ]د هلبس ن ِء کب

 ۱ ا اا ماو ر روک رانا ندنتاهآاو ندا وا 4

 ترخآ باوت یرظن ندنس هلج رولید هک هرطانمو ردنا هکسردو رو

 عرش نایب وقح راهطاو اع رش هله جو وب وهو (یلامتو هلا“ قحبرقو
 هکندعمطو صرح سا داراو ند_ع تنوعر سو هيلدا ند تب وعتو

 هركاب رد هاکنا ی ادم كن
ح دشهدوآآ ( ظفاع ) هلو

1 3 9 ممطو صر
 

 || نانا هکاترمسح هک ادرد * دسر یمن ناسیاب فاذک زایراخ نیا «ناسلام |
 1 ۲ 8 ا , واوتفو # دسر ی £ نایاب كب رەد ناو

 ههیملیب یی هلّءسم اف 9 ةنعرت و اوتف هژتلعو هلصرغو هلسدن لیم هرتسوک

 لوبقیلام مارحو يليا رصن دسافهدنا هسداراو فقوهدنلا رک او هيلا مكح

 ا را ری ا رب ارز اد



 || ( رکب یا ردصی هتیصوالا اتشیردصیف یلاعتهلا بصام )کر ایدکو د |!
 ۱ دن ردصترکب وا ینا نالا هکی دا ود يشر +۶ ردص مب یاءدقح نعل ِ ۲

 | ناعالع ردراویاونایخد كدطابلع ردراویاونالرهاطلع میکتنو مدکود |
 معویوعن لعودهز لعو هب ون لعو نایع ٳعو ناب ا ءو ناسحا عو مالسا لعو

 | عو لد هیفصت عو سفن هیکزت لع ولد تفرعم عو سغ تفرعءلعوصالخا |!
 || لعو یلاعتهناص*قح مالکو فتاهءادنو باطخ و ماهلاو تاراشانایمقرف
 عو تافصییج عو 5 يلج عو دیحوت معوتافشاکء عو تادھاشم

 ۰ رکس معواش لعوانف عو لوصو لعودعب ءو برق ءو لاوحا عو تاماقم 1

 هک هلاوح الا یقتسمناکلاس هوا راو هنر هندیبیغ مولعیریغلرلنوب وو عو |
 | هکر داوایرب رد هفناطحواالعو رووا لصاح هلییاعت (هلکءاعسالامدآ لعو) ||
 | رهاظ ع مههکرداوا یوا رول نطاب معہکر دلوا یرب و رواہ رهاظع |ا

 || یشک شبهدناهج هلج هدرصعرهرکا هللاث هفناطوب وژرولی نطاب ےھو

 هیت یک كناوروشب را ماع ِ رعو قرش قکرب كند رب هکلب ردقوجهساوا

 | هدنتمه هیاسو هدستلود هاش كنآ هلج ملاع قلخو رولوا تقو بطق

 | یی ردررکذ مو رابتفم رد هفناط جوا جد رهاظ ءا او زردنا یاکدنز |

 || رظن لهاو تساردلها هنن رلتفم اما ردرلیضاقو ردتشصتو ظعو لها

 | رانا سب ردناب ز لاعو لد رلاع هکلوا یر ردهضاطییا یجدراناردیوفو

 || هتسارآ هلیا اوت نرلاوتفو راردبا لع هلی رللورولوا سا تیشخو فوخ
 || نوعاتاجردو نوحا تاج ینرمشن كلا هنیلامو نلیصحم كاعو راروليق

 ]| هلاصسقح هک ردرانارلذوب رلرتوطعطةنمندی وند لامو هاج ی رارظنو ربا
 | یکتیاكرلنوب و( ءاعلا هدابعنم هللایشخماا) ردشمروی هدنراناش یلاعتو
 || ندلاعتو هناصسقح ردلد لهاح و نابز ملاع هک ردال۶ لوش یسهقرف

 || ترخآ باوث یرلتبن هدنرشنو هدنلیص# كلع ردقوب یرلتشخو فوغ
 ۱ لوبفو نوا هاجو لام ضرغ ىلع عدت رداکد العو لح قح تب رقو
 | باغ هرذوباوهمرجال راردبا نوجا یروصترهشو راردیا نوا قلخ
 | لوشوراردبک هیعتسعریغقب رطوزردیالع هلا اوهو رداوه عبات یرلاعو
 | رارولوا لوغشم هنس واسمكرلتاو رارولیقدسح هراتارلنا رد یوقتلها کرام اع

 زا دارم نیساذبا كرانابوتوط نه رطل دج دس ماقمو زر هرلناو

 ار زا تعاطا هقح و راراب وس هښ رزوا هيچ وت یزوسو را روندیا



 ا دت موةقرطلا حش هک ءاقلاموب لا ىلاعت هللا هک ءالعلا بنا رمو ملا
 ا یزارلا یدسالا دم هللا دبع رکی ییا ندلاو ائدلاو قطا ج ههیعطا

 2 EI یکدرد كنا ىجشب كدابعلا داص رح فاك هحور هللا ح ور

 1 بارو ی ا يلوا تاحرد رردلس نکو لس كاع ند هلت فلاو ۳

 ( تاجرد ۳ ااوتوا نی دلاو ) لادن هللا لا هکر دشلیا رک ذ هلل وب یلع

 | هیلعیاعدهللا لص لاتو ( الا هدابعنمهللا یمن اما ) یلاهتوهناصسلاقو

 | اوئرواما امهردالو ارانب د اوئروب  ءادنالاناو ءادنالاهثرو ءال علا نا * سو
 یسرد ور دانا هرو سر د. الع ین د * قاو طظ 'دخا دعق ه "دخان ماا

 سا ۲ ندرلزآ تارمم مهردو بت ايا

SEER RANTES UTE SAET REE 

 ۳ ردشلباجار ای ھر e ع ا ردا

 هلوا هلسو هن رق یلاعتو هنا قح هکر دلع لوش یفرشا كمولع |:
 رد رسم كع“ ر اه هبلاع تاجر د هلا لعوب سي رديلاعت ىح تقص لع هقیقلا 1

 ٤ ارات کح مج هوا نراعم د تاسو یقوخ هلع لوا هک هلط رش. لوش نکدو

le 1تتشح رب را لع ے کر دقت رهو ردکلتا قوخ ندیلاعتقح یرس كمو  | 
 : هللاب ےک ا ii ¥# ردشمروب ماللسل او هالصلا هيلع e هحاوح متر ۱

 ۰ ندزسمتیشخ ن د مالاو مرولیبهداب ز ندزسییالاعت هللا ن ید * هتم ک اد خاو ٤

 : تاحرد لیسو یتاو هلوا لماع لع یک هکردلوا تشیخ ناشنو رد هدا ژ
 ۱ ایناو هبعا ی8! تاعتغو هاج باسنک او لام عج "هلبسو هلی ت ً

SIN یرو رهاظ لع یرب ردرلنموق ثاربم ع ون یکیا مالسلاو ۃالصلا مهیلع | | 
 ۱ : نیعجا مهیلع یاعد هللا ناوضر هر هک هکر دوو اع لوش رهاط لع نطاباع

ENS 

 18 نیعداتو ردراتبسلل ندّتلعفو لکم اود مالسلاو هالصلا هلع كاع ةا

 ردرلاڈموقو و ردرلشعا مبل ی ع لوا چک یلاعت هما یکر تملس او

 | ربسفتو تتسسو باکلوا هکر درب !3 لع هلکناو روزا سل مت هیت
۳ 7-۳۳ ۳ 

 | لوش نطاب لعو هسبا راو هنره یبباوت كرلتو و ردمتفو راث او رابخاو
 | هدانداوا ماقم ندبیفلا بيغ لارج هطساویب هک ردتفرعم كنيناعم |

 جور تاسو هیلع یلاعت هللا یلص مع هحاوخ هد ( تقو هللا عمى ) تاک ِ

 : ندنوب تالو ترمشهو ;e یواام 6م رک ی لا واف# ردشاوا ضعیف ةف ر رو 0

E E 1۳ ۱هد تو رب ندلام الام 4  

 ( رادلکو ۱



 و ۳ و هسدفلاماورابیغآل 1

 یکیا نو ءابقنو ودلوخشم هت الخ اقشا لج رک رد صه رک ءابجتو هي

 میل هحو ردصتم د يا نوا ءالدب و رد زا هوش راریسا ردصتمت

 رواو ایات معاق تعومح ی 9اب هدا تاو ی نذرانو نوج هک ردلوا

 هدنناس تالودج و یضعب و همالق ده رد رغ كنابقنو كالا یا الدو

 ۱ ردوب راتیپ یدلیا تد هیبرس نسدق یب رع نیدلایب حجش تیب ییاوب
 ناتشپا تام راک وا اناتسفرشب طک بک دز

A TA ۳۹ ۳ ۱:۷۱  

 ا ناددیب . نکو لا می. هه رجالا ل اب 4 حج

LG PP DTا  

 E IE ترفمیوس نک طب تا ۲

۲ ۰۱۷ NSN YVAN 
 نارکب وت د ڪڪ ول ط ۱ نی ولج وک ج ا ح

2۲:۱ ۱۵ ۱ 

 هل الو ب كرز رغ < لوا فرم راد فرش ی ۱۳

 ملا ا) هکر لپ رب ےل هلی وشییاعدوب رلدبا فوصوعه:ضا رو فورعم | "
 ءایقراب ءابجتاب ءایقنات "هسدقلا حاو راا ےکیلع مالسلا بیغلا لاجراد مکیلع ۱

 | بار و وکر لیدر وب هرجا یا ( ءانماا دارفات بطقان ناماما اداتوااب ءالدیت زا

 0 روئلوا ۳ ام ندهعاشا را ]وا هدہطو راد لدو ةا راوا هر

ELSIE EET رم هک ده RAEI: 
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 | ینرصدوی کح هدراز ۱ ها طو هرب اه رو | اتماو دارد 9

 ر تنور دک ران منش هقن : اطوت هدناع تفو هکر اددروم و ردق ا

 ۰ بودی ربهظ یرانا بورب و یهقرا هفرطلوا هسرولوا هدفرط نقره
 1 هحول هن رازباعم ق رطرانا عادارپ ز ك :U قلوا هحوتم یراق نوسان ۱

 سا نابقزت یاس و دیو تراک یزید کس ردا | 1



 یاعتهللا یضر تا4 E 7 ه"دمل ۳ | هأر ۳ ویرظد

 یرلولغ اب ای حو هللا مرک كنياعو یدارلشعا el E ام ھنع

 هرشط یرلنا هکر لیدروب رتدناک هنا كنبجرلوا لدعیکباو نوح یدراو

 ی>و مد روک هدننروص رب زمحیزرس هک درود رابدروص باس را ہرا >
 هدنروصون اکب یرایضفار ۱9 ما RE عد للا لاتو هنا س

 یبجز لوآ سر رایدلبا هب وت ندنرلتطاب نام* یشک یکیالوا سب راررتسوک
 هدننروص ناتسلا :Eo زکیدای هر و هدتعاس ونشا | هکند د هرلزا

 ۳ هنو هیلکلاب ندنه دم لطاب لواورلب دانا ی ےل ندانععو زا 13 هریک

 ان ردندن ر د SEE هکندزابنیسحریم الو هو هناس ۳ دهرلد دلبق ع وحرو

 ۳ ج هدنامدعم كنحرش یضل ر ناود هدن کات اود یاعتهللا هجر

 هک ردنعاجر دا ردا لفن هل وش هرس سدو ندب رع ندلا ی

 هکبطقو كن نعد رولوا قاط یددع كرلتا و نلبا قرمصت هدرلنا بطق

  ردشلوایلاتو هناصسقح یرظن لح هکر دص رب راد جد ثوغ اکا
 تفالخ هلرا هی ونعم تفالخ هکرواوا عقاو ردانو راربد هللادبع کاو
 نرگو دی زب نی هب واعمو نر ماماو هعل را ءاهلخ رنا عج یە روص

 نالفو رد هنن رزوا لیفارسا باق لواو ےهنع یلاعت هللا یط ر یکز ی رعلادبع

 كنسکیا لوا قح ضيف هک ردلوادا مع ندکعد هنن رزوا یدفابیلق كال

 ۲ ردهدنغاص كنوغیر ردصخییاناماماو ردکعد ردندسنجر هث رزوا

 || رد هدسنلوص كئوغ یربو رارید بلا دع اکا رد هتوکلم ملاع یرظنو
 لا ند رادبع لوا ماماوب هدهبن مو رربد كللا دع اک ارد هکلم لاع یرظفو

 یا دبعر د هدقرم 2 هیر هداتکر ترد كلاعر دص مسیر ردنداتواوردلصذا

 ۱ | راربد دن رلادبع ردهدلاعت یرو زرد م لع ادیع ردهد رغء یرب و راربد

 | فالخ هدیول و ردصم یدب لادیاو Ba و

 ۱ ۱ :قربع ندرانو هس وب ردیمدانواو ناماماو بطق صید و هک زد او

 ۱ ]| هيلا ا یرب نوج ه رداوا سل هجو هک د لاداو ندرم ه

 .رزوبجواو رولوا مات ندرازویچول یعدراقرقو رولوالدب یرب ندرلفرف
 هدیک هرب رب رانوب نوچ هک ردوب نیست هجوان و روو وا ےک ”ندايلص هماع جد

 هرانوب یالطا لادا رله دیک ت د و دسحر هدنروص كرد د:ک هک رد

 هدنوک ره ندنرانوک كيارب ردررتمرلنوب و راهلوا ملاعهرحاوب هکر دطورشم

 تخاح هیهنسکر نوچو ردعولعم ندلودجوب ییصفتژرولوا هدنمج یفنق ||
 اف س ردهدیناش واراناهک هديا بنا وان زو هکر دکر که شود



  EYE EEتارك اذلاو ارش هللا نب رک ادا |
 : تداورند هنعهللا یر الام ی سنا دقت .رشقراشم هکر دن *ثیدحو

 نع وڌ تحایق نمد ۱ * هل هل ضرال لا اهن ال قح "عالا وشال * کر دنيا

 1 هاه“ ق رک هبلافد عمید ردلاع لهاراذع رک هلو بط هدزوب رب قحا ۱

 | ره دشمن تاطقا ار ز ودکعد رلدا نح ا 8 ۱

  هرمسسد3 حس a ااجا "هصالخ !"ده ردها هللا یسازعه كط

 باکلا| ده باص لاو ترعلاةودق نر ادعو نرخألالطفاو |
 هو تلاداوش یابلآ نا هدق م هللارون یال انج را دعانالوم جلا |
 ندهیکم تاحوف باک امهح یلاعت هللا ضر هدنینهش تمارک هدناک مان |

 رلناو رار دنوسحربءرلنا هکر دراو هفنا رب ندهللالما هکر دداا لق هلو ۱
 یلواتا بجر هک رداوا لا كرلناو كسک ام قاراهنرد هتک قرف ۱

 a ةن رزوا كراتا یناعسا ا وک کر ارولوا نارک هل وش هدننوک !

 زرولب هروتوا هلو ررولب هروط هنتوا قابا ه زلوا یرالاسم هتکرح |
 و لوا كجر را نەدا كىر 2 یتغابق كن رازوک هکلب ۱

 ماع هيلا لوحد نابعش هرکصندت | بجر نوچ رلرواش هنوک ندنوکو ۱

 قوج هدجر ههقناطو و ردرلشلوا صالخ نددت ا وک رارول و تفخ

 دن هدنابعشو رولوا مقاو رلقلوا عاطم هتابیقعو رال ك دحیی و رلفنک
 كلاوحا ل وا هکر شود ءاکو وولوا بوس ندرلنآ لاوحا لوا

 هرسسسدق تاحوتف بحاصو رولاق قا ما هدم نده اط ی مع ۱

 هکندشلاق فا ضف ار لایقشک رنا اک ۳ ندرلن آنی گردد | ۱ ۱

 لاخاروتسسع هکیدرولوا «اک یدرروک «دننروص نخ یضفاور زایره
 بهآ دم هدنآ رکا یدرارغوا اک 1 یدزلب بهده 2 آ هسک هک هتنکو و

 بوبلبا بلط ییهنسک لوا یدرروک هدننروص رخ یتا هساوا صفر |

 هحل صتک*لواو نیسضفار نس هکنوداکیندادخو هللا 4 وت یدیآ ید ر
 تروص یتا هسرواوا قداص ءدنسهیوتو بودبا هب وت رکا یدرشود |

 بذاک هدنسهبوت رک او نیسرلیوس تدار هکیدربدو یدرروک هدناسقآ |
 كد وسناللب هکندربدو یدردیا هدهاشع هدننروص رب یخ ورک هسرولوا

 هنکرکر هو یدلکاکا ینک کیا ندهبعقاش لودع نوکرب دا هبونو

 | كن رلیدنک و یدرللکدخد نچ هش تعاجج یدزلامهغ ضقر ندراتا 313

| 



 لواوب و رد هد دع

 | یا ها لص لوز .دگرب واو توا یس هوس ار هکملحا همجو مرک مرک
 | هلنا یضررکب وا ر وداع یاعت ها ی دیا ل وسر: الوا یدیا ینات تسو

 | توعد جو ها مرکی اط یا ی لع دع ید مر ودل وک ےس ای یھت یل لع

 | قدتدرآ امهنع یلاعةقلاىصر ءرکب و ”E یداک او یدلیا

 . یدشیاج هلسار هتخ ىلا ہد ها یر رکع وز رب ےک اتو یدخرا
 "ها لص لوسر ی زا هّنالحو یدلبا غیبت شارب روس ةھحو ها مرک لعو

 هع الخ عح لع كارب ام ادهو .E يات ندو هيلع يلاعف

 کم وئااکس هصقوب نعد اهم لاعت هلل یصر ىلع 2 ریعو قیدصلارک,ق

 ۱ هوا عطا و الباب دج یا وہراس ق ح هکر در
SE KS ۳ 7 ۳ 1ی 1 2  | 

 ۱ بلاط ینا نی لع ےک نر دیم ان كن لامزو ھا قح بطقوب و زنکز ک هسوقوا

۱ 
۱ 

1 

 مت ۳ ۰ نواو )ردد رلثو لد تمل ريماس و د زا مع ars ای 2 ۰6 ٩ 6و یا فو a“ حح

 ےکتترایا هداج نوا نزاع هدنماگموب هک ردهروسلوشوب رد ( كلا ديت

 مولعلا ی زاوعو نیهار ع ) ردکطقوب و رول وا مولعة ينل والات هدا

 هاء زاو ةيمطنلا مولعلا نم ىهلا قوذ لع لكى هلو دودخا ةعرععو
 هیعبطو دیع رو ةيعطتح مولع نوح بطقوت حل ( دیهلالاو يع صا و

 یا ییانصامج تمولعوب و ردراو یه قود دل ره ندهیهلاو

 ا

 | نوب یتدردشلباذخا ندیلاعتو الع ی ح یتسهج رد هیهلا مولع هدب
 ىح رد نوتا كنا هَتسمرهندمولع لواو ز رمروک یییرع ندعح

 كياطقا کینواونو هتنردع لاکو هندحوو هتنیهولوا كنلاعدو هناصس
 ردلکد ینامز بیترت ندنوب مدار هرګا یا هک تاتو ینانولواهدنیترت
 یا بطخرول وا توو سد لوا ماع یکیانوآ ےک اتر دد دع بیر ناھ کلب

 یرعا ورولوا رشا |
| 

 زخاو 0 هک رددحا و ندددع نوگآیصرب

 ناطقاوف و (لیتسل ید وهو ی حال وع هاو )رولو | ىرى

 نوګا بطق , ین نواو ذحراو هرات هی ولساوت ادا نوڪ وا طف ۲

 بدار ویدا دعا بی کر نوچ ادرفمور دقلا نوجم|تطق ین نو او رد هام
 اعاد نعد یار تكنسعیج تكاطقاوفو رد هل ةناتهنالام ىلا ندرشعیئأ

 رک رس ما ةک ردرب هک یراکدسا تعزالع
 س

8 

 ر
 ۲۳۳ تو ۹ ےیجھ 3 6

۳ 
۶. 
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 وو روک ۹ رقو رد هرزوگ ناع اس داق بطق ی ۳

 ردصوصخمهبطقوب و ردراو ی اوت نوای سوب كن آداب ۳ عفا ول

 یسهروسو رده رزوا بولا 9# بط یتفدیو) ناویح ا
 تقاطاک ا ملام ه ا ریتبظع ا كيطقو و رد هرع ا 1

 نردنلک د نالوا قخا عو هبن رہ قو كناارپز سدوتک | |

 ۱ اک, نعد ( یدبعبلو , نسو نکلو نام "الو یضرا یتسوام ) هکرد ۱ ۱

 یلق كلوق رروتک واط اکب نم راس ید نا یدروتکت قال 3

Enو تین لا یسهروس ندا رقو رده رزوا سایلا مد بطو  

 ندهللا , مالک یلاخ ت نطق وب و رده د ع يرات 1 كنروسوب ا

 قد بطق سد ها لا هاب یو ۳ هک اهداشتم نر 1 ر ذلک هزاماشتم

 تامام ةا د و رولس یاهیاشم ۳ ۳ هلیم العا كابااعتو های

 هروس یسهر وسو ردو ط وا مدد بطق یحزوفطو ( نخ هلج

 ءوسلوا ها . رزوا ی ددا ءوس ردطوفحم بطقو و ردفهکلا

 اک ردماصتعا E ع كنو و راد ا دعب ندوج برو طاش ی: اک اا

 (اعیج هللا لب !وعتعاو) راعتوهناصس لاقو ( هللاراوصتعاو ) ییاعت هللا لاق

 قرف دنس اترو ام اصٌمعا یک داوو EE بطقو و

 1 الواكس کا هک ردع> ل ندو مقسم طارص هللا لح هدتعیعح و ردراو ٣

 وح ند رع كع> عاد یبحاص كهبت وب و ردن« ٤د ذ كااو یسبن ا 3

 مدقر رب ند مهتسم طارصر نا ھهج ا یراهلابماصتعااماو لاا داتا

 هدنامزره اک رکا هدنرظا قیچی اوسام نکل ردٌسماع44 هرشط

 ناه“ هال كنم كيذوعا ( هک ردزآو ثیدح مکن ندعح رد هعح یسهداعرسا ۱ ۱

 هکر دطد لوش عمان بدو ( هنمالا هر ذاع الف هلخ ره هعواشال ۱

 دوهمدق بط یک ا

 قا e لامكلاهلو ردماعلا یههژوسو ردو دزوا |

eایر ندنس هلج ردراوریثک ددع ندع نوا تطقود و رد هد  

 ی اظعطاوه اذمفرولب ردتهسم دن هعلخق قولحر 3 دف 1 بس ۱

 هالصا اداع رد دن رزوا حاص مدد بط یج ر نواو ۱/۸ ا ۴ A و |

 ناآكەروسنۈي لزاثمو 191 : ی ندآرسرو- مالدا |
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 1 » رادا ظة> نە ردا ل وا هلب ۳ ندهالا یلویلاع و هزاصسقد نوساوا نعوم

 | كن را هدنرانامز هکر دراویبطقرپ كنب رب رهندناماقم باعا تالذکو

 | نیلکونلا بطق نیبصضا بطق نيف راسعلا بطق هرلنا هکر دشلوا یرادم
 0 رک د مز ید ردروصح رغ رلتوب را رربد یدباعلا بطق ندهازا بطق

 سو هيلع هد ان دعت هکر د: اطقا کا نوا لوش زم دشا

 ۱ رد هن رزواجورب کیانوا ا ما عرادم ےہ AN یرادمكتم اود

 | ند-.طد اد ردنعاجر نودرفمو رد جراخ ندرلنو: نودرفم دقناطو

 هالیصلاهملع ۰ ید و ردندرلنا ےن > یکاو مالسلا هيلع مضخ هکر دح راش

 || حون مدق یسکلوا كبطق ۳ یدیا ندرلنا هثعبلا لبق مالسلاو
 || ندّتهج مکحردباطفا لکا بطقوب و رد سد هروسیسهزوسو ردهرزوا
 | هدرهاظ ردشلبا مج یت روص رهاظو نطابا کا لامتو هناه"قح

 زا یربغ ندنوب ندهرشع ینا باطفاورد هقیلخ هلته هدنطاب و هلفیس |ا

 ۱ د واعسا عیج هم السا الغ مدآ کت ردود زا رب و یا وح كنساصتعم 1 ۲

 | مدق هسي رب رکا ردشارب و ملکلا ععاوج همالسلاو ةالصلا هيلع |
 | د2 مدق نکل یدرولوا بطق وبهلوا هش رزوا مالسلاهیلع ده

 ۲ هنا لیلخ مهارب مدق ی یرکلبا او هژوادحآ رک ام هش رزوا

 ییکسو یرظتلا لیلدلاو* نے ا|ب>اصوھ ردصالخا یسر وسو رده رزوا

 بور ول وا هدنګا تډ رب هدنرزوا,یهرکرب رد هداعسوح ءاضفو هداوه

 یس هروسورد هن رژوا یسوم مدد بطق یصجوا وردرطا هش الخ

 | لق هتیبطق هرکص یدنا ندداتوا الوا بطق وب و ردهللارمصث ءاح اذا

 | هبطق وب ویدلوا بطق هرکص یدباندهعالوا یناث بطق مکتن یدنلوا
 || اطعاع قوذ كيیکیا نوا دنا ههگرب دادن ماقم یلامتوهناصسقح
 ٤ ردهنب رزوا یسع مدو بط یګ درد ردندازانم مظعا ی زمادنو یدلبا

 | نوا كنو ردنآرق مب ر درد نرفاكلااهياا لد ىس هروس ندنارقو |
 هلع دواد مدو بط یج و ردراو ماعم زوتلا هدماعم ره ندمواع ۱

 ف رذضرالا تازز اذا یسزوس ندنآرقو ردد رزوا:مال بلا زا
 یدنلوا لعن هتنبط ه رکصیددا ند هعاالوا یدوب ردح ییاعمو زدنارټ ١

 : لمح هنا ڪا as 3 ایا بب باعع هرم ۱م ۷0 : ۰



 | لیاربج سب ژرولوا عج ہر رب مالسلا ےھیلع ربضخو لیفارساو لی اکمو |
 لیناکیم نودنآباوج دراک | سو (هللبالاةوقال هللاءاشام) هکر ید مالا هیلع

 || بودا باوجدر یخداکا (هللا نخ ةمن لک هللاءاشام )هکر د مالسلاهیاع |
 ٤ دریداکا ( هللان م هلک ربا هنلاءاشام ) هکر رد مالساا !ادیلع لشارسا

 سیاهللاالا 2لا عف دال هل ءاشام ) هکر ید مالسا | هيلع رخ بودی ا باوج

 لاعمو هدشیل ییاریسفت كد بدن هات !تاقالمقربآوررولب ربآندنربیوب |
 یسانا دبا هدازكلم مالسلاهیلعر مخ هکر د هلب وشهدفهکلاةروسهدلب تلا |

 هرح را رح نوراو یدک تب 2ا یدلب لو هیلیا هقیلخهش رب یدنک هکیدلید 1

 و دیس وبا ey ردن دانا رسان لسن هکر هدد رایضع4 و یدشود

 ۰ لقت هل رول یدادجا واانآ كمالسلا هيلع رخ هد را ون شه و

 || نایلبو حوننب ماسنی دشحترا نب ربع غلاف نب ناکلم نی ایکب هک راردبا |!
 | لالا ةقيقح اعاهلاو رای دتبالقث فا ام هینرتوب و رابدیدخدناکلم نا
 | هکردشلتا دارا هلب وش یلاعت هلا هجر یزارلا نیدلا رت ماما هدرببک ریسفت

 هللادبع نوکر هکیدوا تو رند امه نع یاعتهللایصر رج دیعس |

 | عز هلیوش بەكلا اما نیا هکرلیدتبا امهنع یلاعت هه نطر هسابعنا |
 | هکلب یدلیا تبحاصم هلنا رعنب یسوم مالسلا هيلع ضخ یسردپ هکر ابا |
 | مالساا ےھیلع رد وقعد نب فسوب نب اشم نیسو م ندا تبحاصم هارضخ |

 یلاعت هللایصر سایعنا یدیشالوا یبنلوا نددنارگ ن یبوم هکر لد دو

 : اضاالفو ) هدنرخاو | ك اطا لصق باک (هللاو دعیذک )یدتسا هئع

 | هلب وب زعلاهرسسدق ندیب رع نر دلا ی جحش وید (نیفراعلءاربک ضب |
 | كرلوسر یعولرب رده رزوا عون یکیا نییدم باطقایتسر دب هکر دیا لقت

 | حوانوا ژویحوا رانا هک رد رلثلوا لوا ندنتشعد اسو هيلع یلاعف هللا یلص ۱

 ٤ هکر دراناک هرکصف دنتنب یعونر و نیعجا مهیاع نجرلا تاولص ردلوسر |
 | دکزردبا روده ژوا تلم یکیانوا یتعیردبطق یکیانوآ كد هتمايق رتا |
 | كتعاجج رب ندسان هکباطقا لوشاماو رد هن رزوا یدق كنعنرب یربره |!
 ۰ لادبایک هد هعمس ملقا هدفرطر او هدیلقا ر وردرباد هئ . رزوا كنآ ی رها ۳

 ہا همد را دانوا ید دنیطق علف لوا هک ردراو لدب ر ,دیلشار ھا, ن ۱
 ٣ هک کک مک ب روا دا ی کک ىطة كەپ رقهیحد رادا ظةح أ

 ٤ دلا و ۳ ONE :اهج ترد هلکرلنا یلاعتو هناه-ق



CITT 

 یلاعت هللا لص لوسر هکمدن رک وا اعد ود ند 2 و

 یتسردبیدتا مالسلا هيلع ضخ سد یدلبا ےلعت هب هب هسک ۲ لوا سو هيلع |

 هیج ۳ هم ماه و یدلبا تەو ادم زآ ەچ ضعداک ود ق فو

 : هللا لوسرو یدایو هدهابشم اللا و ةالصلا ےھیلع ایا او یدریک

 | سو هبلعیلاعت هللا لص هللا لودر سب یدروک ییلسو هبلع یلاعت هنلا یلص ۱

 0 ر ردوح ییاضف كوب و یدلبا ملعت راند صد و یدلب وس کا :

 ۱ 7 ۳ 5 هجر عیاص ا a رو وا E هم 2 :

 ۷ 2۳2 3 هات

r TTP FE 8۶ $2 ONS 

 قوسوالهلاءاشامهلا مب )ر د وب تاک لوا ارد | تقر اغم ن دنر یر هل تاک وب و |ا

ih ۳۳ سه  hi RAو ( 
ALL TRE / 9 

 ۹ گفت
 بولا ڭىرلىد هدر دوش را هر هلو هَ . روا كفر ط عاص نیا قوا

 وه وااکسرم ست لوغشم هناواص هلع و هيل یا هل یلصلوسرو ی وا

 ۱ كد ا ندع ۲ ینام دوب نیس هریدلساکب دکمرلرد مدتآ نو لبا هبل

 ۱ طاح هدئئاب كمالسلاو ةالصلا هیلع دج یدتا مالسلا هيلع رضح

 | لزات یولا قب رطیبعو یدثوا ۳# هزرمضسوا اعدوب هکنقو لوُشمدبا

 ِك
 هيلا تموادم هل دن قدصو نیس نس هک سی راه هراعدوب هدزاگ ود

 1 هروک ه دنمانم ی سو هیلع و لوسرلوا ندزعاحورخ نداید

 ]| سوح هکر دروک لم هدب ولفلا توق هش لدتا راصتخا بو>اقندراپک !

 رک د کی دلرا ملعت یناعدوب هب دھو هللا مرک ب بلاطیان لع مالسلا هاو

 طا نها e هع هب الو عم” ن ع هلال نماد ) روئلوا

  لوفع درب نقذا نیما حالا همرببال نهان تاغللا هيلع فلتالو لئاسلا

 ندا ههنع یلاصت هللا يضر سابع ی ءاطع هکر دنا رک ذ هد ولقلات 1

  رارونمل وب هلی ری رپ مالسلا اههیلع سالا و رمطخ نوکره هکر دن و رم

 | هللءاشام هلا عسب هللالا ءوسلا فشکیال هلاءاشام هلأ هلال ریطا

 | یتالکوب هتسکرب و ( هللالا ةوقالو لوحال هللا مب هلان دمت نم مکبام
 | ندعلب رظوا ییعیهلوا نیما ندقرسو ندقرغو ندقرح هسلد حابصره

 هک ردشعل واداریا هدنلصف كنهق رعمول هدنیفاولا تبقاود هکر دند هلج ویو

 ا للاسعت هللایصر ندیلع یساناو ندنساتا رج نرالا بع یدلبا نا

 لارج ۵ رصد تخار هدر ورخ ۳۳ هالا یر ىلع هک

 SESE ۱۳. ا کال هک 4 تو تار ہت
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 كنبااسو هراهس قحو و طی ر کالادا دشناط و/رذیلعا كنيمز لها,

 هسردرا یعقوب ےہ 1۳  هللا لوسراد م دتا ن سد رد ستار ندندونح

 قتلا رابکلا 9 ا هللا فغب ) هکندروم یرولوا اطع هناا

 النا لامس ابحاص رح و هتفمو هبصع هنعلاعت هللا عف ر و اهلع

 هلا هقلخ نمالا اذهب لعلامو ةنسیا تاشسلا نه اش هلع بنكي

 ىلاعت ق نعي ( ایقش ىلاعت هللا هقاخ نمالا كرالوا دیعس یلاست
 ندنا نتوادعو عح و راغاراب ردشلبا هکی راهات کک هریک عیجب

 هیهزاب هانک لد هلس ر ندنراهانک كنا رلدا ره دن

 یخدیدنارا لند اعسی ذأ اعل قح هک سک لوشالا را لع هلکنود ید

 یدلبا قالخ دن روا اقش ی | اعل قح هک دس لوشالا زر < اكرت یول

 بارش هنو یدنماعط هن یآترد هرسسدق یک م ھارا هرکصادا رول و

 یراماعط تنج یکیدحاو یکیدر هدنساور هکر وتلوا ےھف هل وش یدحعا

 رکذ اشعلانیب هدن ولقلا تو هک ر دند هلجود و یدایفتیافک یرلبارشو

 نددیعسن دعس روصنمن نجرادسع دکیدنلوا ناب هدنصوصخ تا

 ی لاد الان eb وناکو مهنعیاعت هللا ی رند هرب وک رز رک ید دعسو ۱

 lak دادن رقر ندماشلها یدرب ورخ اکی یدشا یدناندلادا هقبط هراو |

 هکمدشا دم السلا هيلع رمضخنوک رب یسادارفرب ندلادیا یدر ورخ جد

 مالسلاهیلع سضخ سپ علیا لع هبا جک هلکنآ هک ها ےلعت هنسشرپاکب
 ج ه روارت نزاع رخ ا ءاشع ها ماي 5 نس اید لس ۱.5 یی ا ماش خا ناڪ ی دتا

 E 5 a هزاع لواو" راس 3 ملکن هدانناوبهدحا

 کک رهو لک هکر« نيس لوا راف ندزاه ےکنوج قوا ا 1

 هرکی دن و هحافرپ هدتعکر رهو لیدزاغ ت هکر کیا سپ هلی وسزوس هیدسو |

 یدببویلبا هدهم سبنیسهلواغرافندزان ےکنوج قوا ص الا روس
 هللاالا ةوالو لوحالو ربک اهنلاو هللاالا هلاالو ههدجاو لانا ) هرک |
 ندر كغيدروئ وا بورداق ندده” یکشاب هدعب نیس ەد( میظملا ییعلا " ۹

 نیجرلا جراامارک لاو لالجااذا موقفا جان ) تیاوروتوک ياع د یکیلا یکتا
 برا برات برا اچ رو ہ هر .الاو اندلا جرا نارا الاونيڵو | لاا

 ورک یاعدوبو د روط ندت 0 | شعروتک كالا هدعب ( هاا هنلااب هل |
7۳9 ۲ 

TAHو  am a tar |حج یو هد ندیم حوت سم  a 
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 هکر دکن دکنهسیک لوشرلیدتا ردکیک رلماقم یکی دروک وب هکم دروص ند هک المن ل 0
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 ین شک هلو علکناو یدلک مالتسلاهیلع لوس کیر روت و رلیدروجا ٠

 مدتان سد مدمر وک سوک ا اع ر تیطاو اضاس دشاواباثو ةيهو اجو ۰

 ۱ هرس سدق یع مهار سد ردرسلر و ريح کس لوا سد نیسهروص

RTE EET RARER ODES EFEج۳ عزم مس 5 کا ارش ی  POTEET ALLTELوسوسه و۲ جم  

 E می سو اتم / ۹

EEروکا لو ه دیسک و ویسلو لیلهد مدررواوآ هد رب  

 یک كنار 1 رھ و یدرواوا هار اب عاصو یدو و مالس کر بواک ی کر

 نوح ا هللا ی تبع هاکنسو نوګا كمر ومال اكس یدتا لدلک اک: یرودوا

 ۲ رز ر کند داده هه نوت |
 کو لوا ندزرعا ع ولط شنوک نوک ره هک داعم لع لو اوا یدتا

 صالخا "هروسو نینذدوعمو هک اف 0 هک نیس ےب قوا لوا ندعا بورغ

 وا 8 هدخاو 4 هزرا فو یر ,رکلا ةباو نورفاکلا هات لقو

 ان و تاضعولاو نينمّوملا مینو یدلاولو یلرفغا مهللاو نیلسرلاو

 یلعفا ےھللاو نیجرا جراا كنجرب تاومالاو مهنم ءایحالا تالسلاو

 لعةئالو لها هل تناام ةرخ الاو ندلاو اندلا الحاو الحاع مهب و

 هکر د( ےحر فور ع رک داوح مل>روفشلنا لها هلن امانالوما مهب وان

 یدرب و ےک اکس ند ھو م دتبا نب سپ نيس همقوا رشیدب رشیدی نیرب ره
 ندنلناضةوندت اول كوب مدتبا نه لسو هیلع یلاعت هللا لص دڅ یدعا

 انفو كدددلوا قالم هلسودیلع یلاسعت هللا یلص دڅ ییدتنا رب وربخ اک

eیی ودنک بواکر ا5لەىدروكە دنس ەعقاو هھکر یدلو |لوعْسم  

 3 : راکدروک ویدلنارسییالوا هدب 1شدرلفذتا لاخدا هدنجی -رایدرواوکپ

 یدتا هرم سدد ی میهاربا سو یدتا فصو مظع قیرانافص كت

 399 ارشو رایدرد ندنرلشع كانحلوا اکبسد هديا لعیک تلع 7

 سپ هجتبام برغم ۳ فص رهو راو فص شک ندکت المو
 . مدشانیویدشیاب همولاو یدرب و مالساکب سو هيلع یلاعنهللا لص لوسر
 یدرب و ربخ وید مگتشیا ندنساکبمالساا هیلعرضخ قید وب هللالوسرا

 لاعوهو قو مفرضحل لا دکبحام لک و سیضطا قدص ) هکیدروی هرک ج وا

 نعل (, یاسمن هللادونح نم دنح وهو لادنالا سار وهو ضرالا ل



 تک ی

 ۱ یاوا سا ۳ مالک تل صف تیام شا را ا

 ۰ رمسقت هکر دشلو "دارا هل وش یدنلصد یڪشب كا یکلوا تر هیف وص
 ۱ نایک یعساتمالسلا هیلع رخ هکندنلوا ۳1 د هدلب زل ا لاعمو ییاعلانیع

 كوا یروق شلوا عجرادقمر نهد ك:هورذر هکر ایدیدمضخ نوه اردناکلم ||
 ١ هللا یضر ندهرب رهونا یدرشارلتوا یروق لوا س یدروتوا هثب رزوا |

 ٤ یلامت هللا یضر ةمركعو (هلوح امرمضح یلیصداعا ( هکر دشا و راعوذ مع هنع 1 ٠

 || رولوا ربسرمسقارط اهسایفزام هدرپ هنوه نعي به ذیاعا هک ر دلوعتم ندع ||
 ۲ فرضو رد یار ال وب شک هوره کد

 : یرسک اش یعکیا ردب رسک ككداضو ڪت تناخ یر ردراو تعل ج وا ا

 ج كهالسل | هيلع یسوهردبن سد اضو یھ كناخ یھچ وارد وکسدلداضو

 نذال ناب ا )هد ددح "هروس هد ناش اک رتسقت جاتاق اذک رتسحاصم |

 نوکر هنع لاعت هللایطر ءادر دا وا هکر دشمروتکه درست كا ( اونمآ 8

 هدنرزوا كناو رروتوا یثک عاصر هکىدږوک یدقیح هر هکم ءاےطب 1

 هلا ظعو اکی ید قطع نت بوراو هنکوا سد راویمالع راخلاص ۲

 یعل یندز لاقف تب توم اکس ظفو یدتاعد ( اظعاو تولاب نک )لاتف 1

 هظح الم هب یشک یدشا ی حد (۱۶ ربا یک )لاعف هلی ا هدابز خد یدتا

 یدتا ا ی سهعلا س٤” )لاعف یتدز لامفرتب ۱ ا |

 هادی لاو س روتلک ارد هن هدنرزوا یا صد یشلوک ی دنکیا نعل ۱ 0

 ربخندلاحو تولک داسو هاع یاعت هللا ی یصلوسر هئع یلاعد هللا ی دو اا

 هسک لوا نعل (رسضخ ا تلذ)یدتیاسوهب ادیان صد و 1 ۲

 یلازغماما هکر د هرشع ناعبسم ص ئر ند هل جوو * ردرضخ مشادنارق |

 قبرا هداژ ندلا بّط ۾ ج ندس رخأتعو هدایحا تانک هرس سدق

 مامالاتولا ند هللا لطف شو هدنحرش هش ز داروا یاعت هلا هجر |

 هدروکذم لصف هد هیف وص یاواتف ناتکر ایخالا هدجو راربالاهدع بحاص :

 هو و نژرک هکر دنا لقت هبول قوح ندنیمدعتعو ندش رخأتمو

 هیدهر و یدلک مشادنرقرب ندماسش لها اکب یدتبا هنع یلاعت هللا یر
 جاا مدتنا ی سا ردهب ده نیتعم هک ییدردهون هلا لوبق یدتا یدروتک

 هرس سدق یدرب و یع؛میهارب ا اکب یدتا یدر و مکر وب کی ۱ 1

 ی نوک هکیذتا a 2 یدر و ےک کا ےک ی کدروص مدتآ نب ۱ ۱

A 0 
H ca 
2 ١ 
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 ۳ ا
 م و هک ردل وعن ۵ھ نداو ) هتراسخ ت٤ دقف ارا

 1 هد J نددبشب تود مهنع یاعت هللا یر هل احصصا سو هیاع یلاع:

 ٠ ۱ ۰ نعچا ماع است هللا ناوضر باص او و 1

MSR 
 تو حس بس

AK۱ نم یدل ا داال له ی لادا لم لوق اه سیف رعد رخ لو نبی زا نرو اصابت  

 E رر دنزواورها :یتبلقتنآ اع قحالاهسد دخ یع هللاییص هکر ردقوب

یب لت وا م اس نب سیلاو ن ید ا مالسلا
 ۱ اینا هک لبا 

 1 یدین ]وو هئسو دع هد 0 ردرب هک هدتق ولوشكدر |هلس ریدر 1۳ ۳

 ۱ أ هنن زول لیودع جد زر بد در لع یاعت هللا لص یدشا هناحصا سد

۱ 

 | | نیمه رایدروس هنب رزوا كنودع بود هل وا ځد ییاصصا سپ زکی روس
۱ 
۱ 
| 

: 

cnr DELAY EES Anli eR 

 یداوا هد مروصح مزب رلشداوب و رل دلا قرع هبات رد ںویص ی رودع ۱

 ۱ ۳ | یا) رد وب هک نالوا یراح E نا DE اع سضخ ا رک او یدد ۱ 0 ۰ ۳1 منم 3 3

 0 هدلاس کی دمو (ادیاكتف رعمرونناس ولد هم نا تالّسا تنا الا هلال نماد مویقاب ةا 1

 ١ ماما یزاع ییاهصا ى كنسکاو و هرحد سدو بطقو مالسلا هیلدح سوح 1

 افوخءاکب او دحت ول نانا مهورروایف هه ذم یفاشلا س دردا ندج ,| 1

 || ٍرردوسیرانوب نوسلوایرجافنوسلوا یطاصسان عیجو زرد یلاعتهللانم |
  ۱الصلا ,ميلع یاب دناورارتسوک هاسا وم هتک اسمو ها رەد هتک كراو و

 | توکې رکمررموسیب تر توج تجر ها سدق یاضومالسلاو |

 نوجا ضخو نوا سایلاهدسانبواقورروسیرادن رو یرلتما نالوا
  ۳رللاک ردنوکساهتخ ان دساننیعاكرلن وب هاو تیحنالوانوجا لادناو : 2

 تافو یگاسمروع کیم" هل وار ظذ را روک نیر هپ مشی تسهو رار دیا

  1رکصذ دک د تنا ٥ اكن , رلذامز تالذکو رلردم ااا هلهجهدنرات ایحوراردن!نراب زه

 صالخ ندشلا اظ یولظمر هکر ولو ا عق اوهرک قوحو زلت دابا ادا ها دنا ۱

 هک ردن دنفافتا باععو رارک وسو رارروا یبطذو یرمج> بک تسا كعا

 ؛ رلاج  ~eهدا هرب یر سو هب اع یلاعت ها یصهدلوسرذن دم رایج هود یف

 كرام تمالسلا هيلع رمڪخ هد انت اوب شاطو انا رای دشنآ شم دراط تودیا

 جواات یدلبامروت تو يلب ار ۳ تدورب دنا رچلواویدراب نوتقوط هنشاب

 تدحوب لسو هيلع یاعتهللا یلص ندید قي لب ۳ أ د

۱ ORE SE E 0 تم هکر دشمر اه 

 1 ۱ / )اا (
 ا

۱ 
: Rp ا , 
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 ۳ دمالسلاو ۳3 هیلع نیل ر ےھ دیدشتو دید 2 نالوا

 هکعردنا احر ند ڪو كنملاعتو هراش"ق> تو ردیدج یگدب نالوا ۱

 هدلاع ین راع رکتم هم یهلوفو رم صاو ا مالس هاکدآ ۱

 ULL هه یک
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 رلا-طع قوح ند هرخاف باتو ندد 1 و ردقغشف هقن الخو ردةحآ

 كقحو ردلامهایفک لع تمارک هل" كنيلامتو هزاشتنآقحو ردیجدبا |
 قتاحاحبات زا هل ما كنيلاعلو هزاشسقجو ردعلطمهضرا زونک هلیعالطا | "

 هر ودنکه که ن رزواكنهرمشعباصصا لوشوراداراتخا هنن رزوایسفنیدنک ||

 مدصت یراثلوا جان رارد ا تحایس هل معا كهللا هدنزو ر و تمدخ

TEE 

۳1 BRAN O NNE I PORE WHET 

 ندو! ےک ردراو هنایع تامارحح نوا هرشع باصعاوب و رلبا
 || ردجو زتنلارشک مالسااوةالصلا هیلعضخو كدلبا رک ذ هدنتحلادیا مدعم

 0 لی زوب و ردشمالاق یسهنسک هدنزوب و مویلاو یداراو یسربثک دالوا
 ۲ .کردشمک رادقمر ندیم یللا یک ردنا رج ن یدب
 ےک كرضح یاوز او یدالوایدلبا تافو ن گی دا هدنشناب یا یرمخادلو

 نی( رفعلجرانا )ی وا یلامراو نوخا حاکت ,Et ر رب نکیدنا

 دن راق س یئاربملواو ربثاریم ندنرانوتاخو را: واس وڍ جر یب رغب ا
 هنندآ لالدو رلبا ارشو عی و ررک هرازاب و رالیق هععاخم هلسانوردبا راش

 یبوئو یلکا كنآو هدنافرعو هدنرازاب نم اصوصخ رربو یا هند هقلخ

 زن سیا مظع دحو هلنراتفو عاعسو روس یئروص نسحو ردزآ |[

 هارللاص شعل ورولاقیواخم دهکر نوکر هکرولو أ ثوورولیق ٹکر حو

 ندنأب و ۳ صو ند اواو ن دنسنج دومنو رلبا نعصن رح هرداو روشولوب

 بول وٿ نهر لو ةن, صعب هکرولوا تقو راش رل هللا نف رغو

 ۵ ردراو یسهب رع تاعا ار ڪو ۵ بک یا ات كناو رلبا ضار هات

 یکبا هزاربش یدلومو ردندنرللوا شراف یسیدنکو  ردصتخ هیودنک |
 | هلالوسرو ردشلوابارخ هب رق لوا لعفلابو ردندهدلب رب بی رق حرف |
 ۱ یدلپ تان ام هد و 2 لوزن لبق هی سو هيلع و ا للع ۱

/ 

 1 ۱۳ راذن دح سس ا او رلب | تیاور رلش دح قوح

 ۱ ۱ جو لحرا تر اذا ا هساع لات هللا یلص ی "۱ لات ناق ) 1
۳2 &ã 1 ME 

× ۰ 

۲ ۷ ۳ ّ 

۱ ۷ 

۳ ۳ 
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 ۲ ّ سطح و رلدا تمد ےک رھا E هثیدلاودال وا هرم راذآو ردیسع

 تمدخ هن داتسا رادرک اش دمالساا هلع سایلا ییاعاو لاذیالا بطقو

 | ییبهماهلاربکو هماقلا لب وط مالسلاهیلع سایلا ورد !تمدخ یکی کیدتبا
 | مولعور دیسا تییهونیکتوراقو رد هبقارلاریثکو مالکلالیلق ر دیلشاب كوب

 | لاینسو ردعبات هبه وغطصم عرشو ردیبحاصهنایعتامارکو فراعمو
 1 قیالخ مالسل|اهمیلع سایلاو مضخ نامزرهو ردئد رلتدنا تاعر هلتباعر

 مالسلااممیلعل مضخو سایلا مک رهو زردی آتوعدهب هب ونطصمتعد رش
 ۱ ندنص# توبن خراب BE  رهوردندلهج تارا اراک هند وکو |

 لها هلل رها یلاعت و هراک قح ی ین را و قیفحر دن دلع تا نواز ارا

 1 : یرود یک مد د تح نامر قیتكو 7۴ رار دنا ت.>ا صم هل صدد ندنداهش

 هرس سد یروتد داشعو رلب دلوا تبحاصم یسکیا هه رس سدق هلا

 ۱ كتىسايلا سایلاوودندنراددراتبحاصم هلا لاد!بطق كتم تداهشلها ||

 ۲ ردتح دلوا دوادواا هاربا یرلدسا هکمالسلاو ةالصلامهیلع ندایبنا یوغ |

 اعل هللا ناوضر یاد و مالسلاو هالصاا هيلع یطصمد# ترعحو

 ۱ ۱ ات یکنا هرکصخدنراقدلیق تر ربصع هدک و بت برح نیعججا هلع

 ۲ ةکیدروی لسو اع یلاعد هللا لص هللا لور نزرسکمروک ییدشنم رلددتشدا

 1 (رعش ) رد و ید مارل ب اان هرس زدرصح ممسادنرف یدشنم كس یکیاوب

 | بیراخلاحر # لیلالیللاذ هال نیباهر * مويا مويلا اذا ءاجه سراوف

aاس 0  rویو 5 قیقص 3 ا و )5  

 . ۱ ی

 1 اون ا رضشم :شزولتقا 3 مالک هدنا قبال ۳
 ۳ ِ هب دنع تجر یرب و هند تعصیرب هکر دشلوا فصتم هل صد اص>

 اندام نم ادبعادح و ) ردقطاناک ود دیش باتکے کتن رد هندل م واعی رو

 هرک قوح مالسلا هيلع رمضخ ( اطعاند]نم هانلعو اندنعنم ةجر هانا
٠ 

 ی لوا هدننامز ابنالا ماخورلبا جالع هندو رولوا
SADE 

 دند سد قناکر او د دج درک ك رو د ا
E زاس 

 : یو دد شلو دیدکرب هدا يه زوب ره هدا یدر ۱

N ( 



  1 : - : E EEEت ۳۳

 | لاطبا ها ةقبط)نوصکی دتا ل دبن رب هنناکمكرلنا ندت داش لها یلاعتو
 ا هبط ) ح ایس هر هل ۴# هعم ءطر) ردکعد ردامب ید عاش دام تالطو عدد
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 رد 7
 ۲ ۲ روت ۲

 ید مدلبا دعا ب طقه هس داس هقط )دارفا هن هسهاځ هعبط ( دارو اه هعاار

 ۳ نفدلوا ندنروهط مالسااو هالصاا هیلع كنس ند اطا هنسکر ییرگب

 درج قیفح و ردهب رف ر هدلبجرب هدننسام ناغماد هلهاطسب هدخزرت یدلوا

 تد لها دعا مارکلا هابآنعو هتعیاست هللایضر یرکشلا نحنا
 ِ یا انار مکاتقو یدلوا لصاو همس هنر تاب طو ر هرامطلا

 ۱ یدلوا نا ۳15 بودا فر هم ٠ دیو یدلدا لوخد هد 1 لادا

 1 مکنوچ هرس سدق یدا یدادغعنلا نیسح نع تو بط هدنامرلوا

 | یرکسعلا نسح ن دع ینزاغو یدنلوا نفد هد هیونوش یدلیاتافو ران
 1 یدتا تاقو لوا هدعب یدلاققاب هدتنبطو هبت لب زوعط نواو یدلیق

 رانو یتزاغ کاو یدلنا سواج ییاسرطا وا بوعد ناعع ۳

 وچ ا م السلاو هالصا ا هيلع هدلوسر هنن ده بوایف هل باحا

 : اعف یحصر ندفوعن ن نجزادع ءا 1 دن ۳ یدلبا تافو ید 4 و>

 ا یدلیف یزاعو یدئلوا نفد 1۳۷۵و یدلبا یل ا کچ الع

 1 ندعاشرا و ندا رله االام هُ زو رب یرودق كند رشف اطوب و

 || یروبقلوا رانو یخد رازن ر هنسکرخآ یتروبق كرلناو ردفوب یرلتمالع

 || رزدیک هژرازاب و را ولبقارشو عیرلنوبو راردا تراز هرکرب هدلی
 بوو ودا هساوا یرادوصت هره ندهب وداو تاسویلمو تالوک امو
 | هکند هنسک لوشالا ربرطم افتخاو رزغا زارمحاندهنسک رک ر هو زرولا

 || صبرمقلفوجو رهلواصب رم هک رکم رارمروط قوچهدلّزمریو راهیقسا
 || زرربو یت رجاو ژرروک هراماجو رردبا جالع هن رایدنکو زرواوا
 1 تا 1 نط تروح و رولوا لدم یس رغ ند.طو ةعبطو

 | .دنقو ضعب مالسااههاعرضخو سايلاو رولوا لی وط ىرعكلآو رروط
 || رروقوارمخ یاعدو تو زارولیف تمرح اک او راردبا تبحاصم هللا بطق

 | امهیلع كرضخ هلساسیلاو روتلبا هثباععاو مالسلا هيلع هسايلا یالذکو

 لادبا را مروک ینادبا رلاو ردراو یرلیحاصم نوا ندرلیشکربب مالساا

 || هکاصوصخ رردآ تمزالمو تمدخ همالسلا هيلع رضخو روک یرلذآ



 | هدافتساندناو ید ررالیقزا هلکناو ید زرولوا عج هدننا كن ران وب خد

 هللا لص ىلا رس بحاص نيعججا ےھیلع یلاعت هللاناوضر ةباه تلا نيب
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TTT ele - SRLS ESREETEE 
 تٽعذ اتمرد ررومأم هع رمش ةشاطوب جد زدقورعم هوا سو هيلع یاعد

 هدیلن نامزو هلبارا رفا هنسنلک تداهشو هلکع تسمه رلتعد رشو هلباادنا

 ردپسع كسی وإ هکیدیا یترفلاماصع تقو بطق مالسااو ةالصلا هيلع

 صاخ رهظم هلاصالاثبح نم + یناجر لک لواو امه یادت هللا یضژ

 صوص ر دهللا هک هناذ ےسا مالسلاو هالصا | هيلع قیطصم کت ىدا

 ۱ لو ۱ س+ ید صاخ ریهطع هژاصالا نت تی> نم هدست تیهولا نالوا

 8 د نحر لا سه دال ییا ر هد هکر رال مالسلاو ِ مالصا ا هيلع ر

 یدلیف ییرعلاء!طعی دج راغ یدشاتافو ماصع مک اتقو( نیل البق
TET! 

 ا کرا بلد لو ع1 58 فر ددان روا هدم هللا هکم |

 باه ولا دع ن 5ا2 ردشإلا یف رشم هلل زب رع دوحو ثكرا یزرگامز ۱

 هلا قح رده رقرب بی رق هرهبا ندنراهیرق ن ورق نیسراب و ردینیسرابلا |
 ا رکصندک دتا تافو هرسسدق ییا را لا دیع یا ور ییاعثو
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 كرا یدعمو 0 تا سولح هت تیب ط9 تا ر هد( هزاع و رح ( ۳

 n قالتا لعحوا لم هر ن یلاعا و ( ردنتلا 2 یکرابم

 نوا رانا ند اطقا هک هنامز و مالسلاوهالصاا هيلع ندیسنامزو( ادس |

 ضبرمورارحاوزرب ردییک مزبهدت شب لاح كرانوپ و ردبطق یجیئزوعط |!

 لوخد هلادا هقبط نکحاو رولوا یلاوعاو یک لعاو قوی و یدالوا |

 ِ محاص هوررعبا تدوعاک اه ردراشم باكل ار یی هنس ل وش هرکصن دن راک دتیا

 هلح اوزاودالوا دء) نم ۵ ردلکدز ان هرات ول وژارولوا عراف نددالواو جاوا :

 راردىا ۳۳۹ ایم صد هتنس تاعرو هوا ییولعكرلزا هک راهدیآ تعحاصم ۰

 جور هتعهر اب ونوکرب هکر راق 2 نا اوآ لشاد هثن درب دهن بد رگرب ی

 دیلمب عا داوا ےک ئا نوتاخلوا هیلمالرتیت آ هدعبومرب و یتقحكناوهیلبا
 لاک هدنسعیج كننس نالوا ىورع مالسلاو ةالصلا هيلع ند تالذکو

 ره ندنت اعط لوا ندرعبا قرمد هلتفرعم كراذا نو راررتسوک تااعر |

 هراس قح E ودآ ا هةدط E نود + درس ةو



 ۱ نا مکس رذسلا ییاقبطو رده رک تدالو الو تالادالا ناق رو

 1 ردسهو ۳ ربح هو یب هدندجح یکیدتسا تاور هنع یلاعت هللا ی هر كدوعسم :

 یع ع ولف ن وعد را هلو مدآ باق یٰلع ےھب واف سوف هب الت یاعت ههنا (

 لیفا رسا باق یلع هیلق د> او هلو لب اکیم بلق ىلع ےھب واق ةثلث ولو لارج
 د>اأو ا اکو دنالئلا نو دزاکم ىلا هرړا لدا دحاولا تا لک و

 لدا ةا نمدحاوتام اکو ةسمطنا نمهناکم ىلاعت هللا لدا الا نه

 دزاکم یاعا هللا لدا ةعسألا نم دجاو فا اکو ذعسلا نمهزاکم ات هللا

 اکو هر املا نم ه اک یلاعت هللا لدنا نیعب رالانم دحاو تاما لکو نیعب رالانم

 || هللا عقرب مهب ةماعلا نم هناكم ىلاعت هللا لدبا ةئامللا نم دحاو تام
 ٠ 1 هندادعاو 5 اعطو هناا هو دن دوحو رانا رو ) "دمالا هدهنم ءالبلا

 1 یطقدلب 5 یدهاشم هنا يع تامار ۲ ندرلناخد كل دلمانیب عن هلرب ینایع نیک

 : هقاتس 1أ لن د وط و ند رل وص هنیفسو سما وب وکو یک ضرا

 ولع هل داهش لهاو ی كع ۱ افتخا ندساننیعاویک كجا روبعندرازک د

 یک قمالوا قصالم یراذدب هرلب ریغو هن رب یرب بولوا «دناکم راطرب
 رارلعاو رردیا ضقر هوك رش ةفاطوب یس ردن یک كمەقو روک یزیاسو

 | رارلءاراشخا هنب رزوایراسفن یدنک یرلجاتحتو را ررءهدنود هسفن یسسخو
 1 هیق وص تربس هد ڪک و 5 هدعلخ و هد سالو هدلکا یرل؛رمس حب و

 ردا دخا ندرلئا یرس ول هيف وص هک رد هل: وش هد ۳ ردهن رزوآ

 هدنافرع هرکر ب هدهثسرهو رارابارود یدالب نالوا هدنوکسم عب عب ر رلنوب ید

 نیب كرانوب و رارولو | عج رد روم هک هدءضوم بره هدیجر رهش هرکرب و
 ییاحص لالهو راز یرانوب راتاو رارولبیرانا ران وب ردراو یسالدب سانلا
 دیدیا ند هعبس ءالدب مالسلاو اللا هيلع دیدن نامز هنع یاعت هللا یضز

 یشکر وب ناک یشکر الا مروک هنسک هدنامزر جه ندنداهش لها راتو ||

 هل فکر یک کل هن رلنوب هل رمایراتر طح یاعتو هنا ع“ قحورک هد | تافو |
 هیلع یلاعت هللا لص هدنم انزوا ین ترضح هاکرانوب و راردیا تبحاصم |

 هنع ی اعت هللا یضریدیا یناولا ةفیذح لوا هک یدیاراو باک رپ هطساو لسو
 یدیار روتک,توتلباربخ درانآ ندیدنو مالسلاو ةالصلا هيلع هب یب ندرلناو



 ۹19 CY هدابیع 0 قارا فیل ر طول یدشا هود TE رع دازو

 5 a ام ابا ےس ےب مدلیا هدهاشم ہد رم ا

 اح کی هلغطا و تمار 4 رلیدتا در ي ءالس هلا باوج نسح مدر و

 سد مدتنا بچل ندنرللاح تھ دو ندنرللاع»ن هیدن کل زا ؛ سا رلیدابق

 1 هعبط ) زدیدب ز ردا _ھہطو رد هیفوص هر جیسارلیدتا م دابا شستن ندنراتبسذ

 | یر اطلاةقیطون راس .laa طونیکلاسلا هقطو دی راتو نسااطلا

 بلق یلذ كناوردرب بطقول هدنام ز رهو ( بطقلاو نولصاولاة_طو
 باق یلف كالادالا بطق ےک سو هیلع یلاعتهللا لص رد دن رزوا د

 یر ردراو بطة کیا هدام“ مکن سد مالساا هيلع رد هن رزوالیفارسا

 | ردلیهس ندبک اوک یب ونج بطقو ردیلاع" بطق یر و یب ونج بطق
 || یدایف بطة یبا ید هدنزول ر تالذک ییاعت قح رددج اع بطقو

 ۲ 17 ا لداشزا بطق رب یدل نعت هت رش نول یر هو

 لادیا بطق ب رو اعقثو ًاوضو امرج ردب ربک |كبک اوک لواو ردلیھس
 سس همس مانا یدادع ٌكرلناو ردیف ندنلزوک كسان رنک ارد دج هبت رم

 بط تاو ید ردمتلا س لا ز ویحوا اني دال اس رقت یک یدادعا

 هک كن هیسعت مانا دادعاو ی تیالو داشرالا

 1 نوک ۹ رب , ردماترمغعب ر رب لوا ۵ ردیس قبعح ددع كن اعر

 عب HS و نوک ید نوک شب شکل ازویحوا قد دع هدیاس> كر

 ی الماو ت ااویااو یدالواوچاوزا نه رم ت هفاطوت و ردیصفار

 اذیا هنایدنا مکس ژرولیق ادناو راراداراکیاو رارابادسح هرلدا سان ید رولوا

 یدروم کد دو قیقص ا سو هيلع ىلاعت هللا ی ص قدر و رلردلبا

 یک عیدنلوا اذا ن ريتي ر چ عل *# تدواام لام طقین یذواام ۷

 قلخ مالسلاو ةالصلا هيلع كزابنا هقب رش هشاطوب و ىدملوا اذیا

 لوشالا رب هسک هلتفرعم لاک ییوافو جد ردن زهفیلخ هدکعا توعد
 ندنتفص یکیدتاتلالد دبی ےما هبلق كن آی اعتو هنامحس قح هکر ولی هنسک

 هل س هطساو رون لوا نالوارونم تر صر نیع دنسک لوا سد هیلبا صیفروت

 نالوا مزالهت رشب نوګایر ره كرانوب و رروکو رول هدنتلایراهبقیرلنا |
 روتسمو بوک ندرایغا نيعا هل بس كن | هکر دراو یشەبدر ندرلنیه

 لشاد هنس هقبط ند رح هل تسافلخ یداشرا بطق هک هتسکورهو زرولوا

 ( رووا )



 ٩ رو ا ا .ردزاو دتر لو زرد |

 0 | ززبدتوغو بطق اک | هکر دراو درب و رارد ابقن هراناردراویخد جواو | 4

 | کو و ردراحاسح هننذا كن ر رب هدروماو زرولی نیر رب هلچ رانوب و ۱ ۱
 ۲ تاوتف*ردراتلوا عج دن رزوا بک تعیعحلهاو ردعطات یوم راخا جم 1

 كىا یحزکس ناسهطزو یرلترمضح زب یعلا هرس هل سال یحاص یکم 1 4

 | قحدکردذلیارک ذهدلحواو ردشعد لادا نىدا كرل ید هدنلصف یر زوتوا

 1 ییهنسکیدب ندنرللوق صاخو ردشلبا ميلقایدب ینزوب رب یلاعتو هناصس |"
 | ید لوا ییدوجو كولفارهو ردشوقلادبا نیدآ گران و ردشلتف هد رک |[
 مدلوا عج هلارلن | هدتمرح هکمن هکر دشعد هنن ورلبا ظف> هل رندهتسک زا

7 

 ۰ NSS شف ۳ ۱ ۲ ۰ ۰

 . تاآراع)مدشاب وسروس هلی ارلتاو رندر و مالساکی راتاو دو و حالس 0 او

 هکردشعد هس و ) هللاي ےھت NES رک االو مهنماتعم نسحأ تیر اعف

 ّ جی تق رط جش 96 هنسک رب هد هنوق رکممدمرو دنسک جد یلثم كراذ ان

 هک ردراومودرب ندهللا ءایلوا هکر دراشءد هرس سدق راطع ندلادن رق 8

 یرلجاتحاهربب هدرهاظ راتاو نارد رلیسب وا ی اریک تع رط,حیاشم هرلنا |"

 ج سودا ییاعت هلل ایوص تااسر ترمع>ح يرتنا ارب ز ز ردشمالوا

 لاعت هللایعر ترق سی وا میکتن ردشایا شروژپ | او هدسانع

 هکد دینرحوب و ردهیاپ یلامو ماقمملنعو و رو وو رب هک
 ندمللاءایلوا نيل اهن و ۷# الت نم هو هللا لطف کالذ »زالو شما تو

 ندرابلاط سو هيلع یلاست هللایلص ردرلعبات هنرضح لوا میکرایضعب | "

 ا وو نزسعلوا یرب هدرهاط كنآ زرد ا تط رت ار اج
 یولس هنغوح ندتس رط مباشمو ردلخاد هدرتس وا حد تعاج

 ميسافلاوبا بش راوکرزب خش میکتن ردنلواعقاو هجوت هماقموب هدشنآوا |
 هرات یربکلا نیدلا مت بان ا رسسدق ینوط یناکرک |

 ریطاوبا دیعسوبا شو رلیادنویب |(
 سا واسیوا ماودلایلع یدیاون یرک ذ هدکو لس ءادتنا م حاوزا سد

 اذن رهاظلا مولعلا عماج هقیفطارارسا فشاک هم رطلا تان رادش #یدناربد |

 دع هحاوحت ربهشل |یراتعلا ظفاطادوجخ د ن دج هجاوح هتطابلاو

 هکر دشع ادا ربا هوش هدناطخ لصف باتک رب زعلا هرم یلاعت هلا سدقاسراب 1

 ه>ور لاند هلل | سدق ىائمسلا دې ن دجا ندلاو ةلودلا ءالع جش

 ۱ دنرع شده ناو سالاد



 رب

 1 | نا>او تنکس سو مات ع راروا وا هش رزوا تهازو تفارظو
 1 0 حالا E قطا مهرسا ةقبط ةثلاثلا هقیطلاو 7 راررو هرزوآ |8

 ۱ لیع ملاح نط وە هام دوش نع ےی*و دیف هام لاردا نع و ۰

 4 ممهافم دعب ب ها ش عع منع E هر مھم ةفرعم مع

 3 دحوو هلع ادىم ء4: .1ع ن قداص بحو نغم و

 عد چ ةلالولا ل اهآ تاواوم قران ۳۲ ادهو هدوم م مل فشکنال بد رغ

E +ههحندروعش دن رلدت ک یرلنا یاعلو دزاهس قح کد هاو هات هم  : 

 ۱ ندعح هجو راوناو یدلوا رهاط هنسارب هرلنا یدلیف تع هلغلوا لوفشم |

 | ند دوهشتاناحو ماعم یراق دلواو یدلیانارمح. یرلنا هکیدتا عولط روئرب

 المو رد هدعح هدها شم ماو دو هدنرب > اعاد رانا یدریو تلغغ ر

 ر
 قلخ مدآ لامعت یح ندلحا یرللهش نادعح هکر دهدنماقم نوس و 8

 نداوسأام» روگ لاجدوهش راما اردا نیکو دیا قولت كنب رد دنک هکلب

 | دهاش لوا هکر دراو رالبلدو رادهاش هنماقم تج كرلنا اذهعم درام
 هک وبلا ررر و ناجیهبناخ مار هدصق لوا هکر د, رلدصق كح رک كرلتا

 | یرب كني زدهاش ید ززل نیکو دیاهن بارما نریو ناجهلوارلا |
 | رد راب نا ارز رتا یهف لک ادبملنا هکر دقداص بح |

  ررغا كاردا یخیدقامک یتنودواكنا هکردعوقولا رداندجو لوشیخد
 ید دوهو قلا لو هللاو) ردیکر فیط] تنا كن رلماقم تیالو ماقموب و

 قناهر توبن یلاعنو هنا ق > هکر د هل , وب هدیوعحا فشک باتک (لیبسلا

 a سواتر دشا بسون راهطا ناه رب لوا یایلو او ردشط اقا د هتماق

هللا لیص رع قدص تخ وقح تانا
 ۱ یرلنآو هل وا رهاظاسو دباع اعد 

 روب ندناعمآ ردشعا یرلیلاو كلاع ا رولوا لزا هدنناکرب یعادقا كرل

 لب رات وت كرلنا رلنام سد هرارف اکو رتبه راتمه یافص كرلنا رلتوا ندنیمزو
 ررلکا نب رب یر و ردرامونکم هکر د هنسک كي ترد راناو رارولو ترصن

 روتسم ندشالخو ندنرلیدنک هدلاوحا عج و رزم یتیرللاح تروصو

 هدصوصخ وب اکب وردقطان اکو بایلو مالک رددراواک وهب وبنرابخاورارولوا
 لج كف> هاک ردو رد دقعو لح لها هکر لنا اماو)) ردشلوانایعربخ هلل ادم

 ة.نقرفندرلناو راربد رایخا هرلنا هک رد هنسک زویحوا ردب راکت یسالعو

 ( لادا
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 و دععاریودت اروا ساندرا 0 ۳۳۳ دیس ا ۲
 || تموقو اریزرایدعلوا تيس هعمارب ندللا ءاسا هکلب رلبدلوا بوسه |

N 1هدد وېش كنج ا ندهماعسا ت -رایلص سه رب کردن درا الط 2  

 الثم راردبا صیصح هه دوبعكناو رونلواتبسذ هما لوا هسا وا فقاو ۱

 اکا هسلوا فقاو هدندوهش كنسلحم یرهقو یمطظع كنلاعن قح هسک ر
 عیجو هانا ا ینهنامسا تایل میج ۵ بول ناف لالح میظملادبع 5

 كنس هک ردن دلجا و ورډ هللادہع هسا و | یافهد هي هلا نرمه> هلا ناقص

 (هوعدب هللا رع ماقال ) ددلوا لزا هل و ,دنمح سو هيلع یلاعت هللا لص

 سلو ھام هنعجچ تیدحا كنءرشک ءامسا چچ هلن اد تبذحا هسع رو

 هععار , الصایآ هساناوگ هیلکلا یتقیقح رک دسل و 3 رردبهاولادبع

 مقر رال ياف بص یایلوا) ا هک ردوای-ا لوشرلتا راز تدسث

 هاکرلنا ییاعتو هناص-قح رد راهبخذ كمللارلنا وردشلوادراو ( یری
 دتطااو ج رولو اعفدر هذ یالبهلا EE کت ردیا عقد يرالب ندندابع

 اودانو هر هر ےھو مھ ماب اورادو هر یهو لزم نعاوراشا ةفاطةساثلا

 ےھلوصد و بداو ےھڑ سل 0 ن رع لع مهو ناشلبع

 نیکعهدهیلاع ۰ هب رص دا ها ةع طن < ےہ مدد فرظو ||

 دعا لازم هرلنا رایدسا لنت هضرا لزم ندنرلماقم ردیلها تماعتساو
 راثآ رارد هدنماقم صاوخ صخا مکولاح رای دتا تراشا و د |[

 لذه رزغا راهظا یرهثن یراکدتآناکنا كسات رد لسا هل رهاوظ
 سد یخ را کت رز دیا دامنعا یاشما كرابدتک یرلتا لع

 اعادراناید راد دتسا یوعدود ردندز تاملهاره كحهدنا تافو هرس

 كرلتا راردیا مه یمجورب سا ردنیه>و وڏ هسرارد ا راعطا ےک نره

 یانو هناصس"قح نوجا مزب هکر ربد ال رد رخآ هجورب لوا یدارع
 ینیدالوا تل زف نوعا رانا هکر ادیا ےھف هلی وش سانردق وب تلازم دنا

 یناف ندموسر هقیقلا ف یدا رم كلنا کو بلاح ردب روتوا ندن رص قت
 ندن وععحءالعرلزا ردکعد كدشاروبع ندماعمو لازم رهندلجایرلقداوا

 یی رلسسفن ندنرلنربغ زرتسوک كعا نوجحما باو یلاعا 11 رهاظ لها

 مف بوزتسوک هدنب زب مور ءالک یرلنا تریغ هکلب زردیارتس ندقلخ
 رزعا فشک یقیقحرارسآکر دهش رزوا ب دار لا ید ردآتس ندا

 رازلب ونس تاهباشتمو تایعطشو رازاب تبعو تفرعم راها نعي ا



 اد لاو وجه راجع درب هه
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 روم هدنرادا ربسبنو هدنراطرغلیصح تم دخ لوا رک او رارلدا بابساو

 ندناه وعلو نارد هد تعاطو دارواوهدنلاعا نامزرههلرس هطساو لاک مدع

 نکل ردراڈ مال وب نذل ۳ تادابع زونه هک ردرا هتسهک , لوشاب نلوا نلاح

 ماسیق اک | هسزرلوا علطم هتعاط رلب ربغ رک ا ردقوب ناعاهترخآ باو

 1 ناواص ۹ منع ةلوقخملا را لاو ساملاو رانا EE مهرا رسا یلاعت

 (ربلتا مهیف درو نذل ءایتخالا مھ ر ملا باحکا )رد اهدشن راسلا لز انمباتک |

 هللا یا دابعلا بحا)ی دنیا مسو هيلع یلاعتهللا یل ص هللا لوسرهکر دوپ ثیدح

 مهمه تلعفاط لوالاةقبطلا 9۴ ر د هتبطجوارلنآ ایارک ذدسوکی رانا

 اوبش مو مسرییع مهل ففوب مو مهکولس ٥و مهدوصق تفصو
 شرح لحوزرع هللار اس دلتا وا عیاصالا جا رشا لو م .ایلاا ونک ی

 یردصو یدلوایاع یرلتمه هک . رد هه اطلوالوا 2 هعمطیعد 4 ایک

 عفر یدلوا جی یراکولس ید ونده ج وتو تاقتلا هقح ربغیدلوا ناص

 ےک رلددمنلر هلییسر كن هفئاطر رلذاید هلکع | قیاوع مطقو قیالع

 "تاوقا بالا ندفالحاو ندفاوا هل برس ا رلذیلا ماد 4 هر وند

 || ییطبم هبشتم رادباع اماو ) ارد هدبعتم هرلنا ررتسوک مایق اک | هلفلکت
 ۱ هدنرلاکوک و ردر وص2ههعاخ لود یرارظ) هدندابع ا ند

 | ااربلاظفاح وهو ءا رلاو ةععسلا نم یلاعتو هناعس هللاانذاعا را ریزتسوک

 || فانصاف لوقلا # قیقحلا ةمزا هدب فو قیفوتلاو ةعصعلا هللا و

 | هللاسدق ج راخ وهامو متر اداموباطقالا لاح نایب و ةيالولا بایرا

 ) ندلا مو لا قول رلاو ءایدنالاوپ ا ىلعو امميلعو این ىلع نجرلا |

 | یلاعت هللا هکر درانوش رللوق یلکوس هیالاع لا ین ( ءايفتالاو ءایفخالا
 || هسرارولوا بناغرک اول هسک یرلن هسرارواوا رماح رک ایدل رک ی رانا

 هک AE رطهنو رلردتا كولس دهن هکر هلوا فقاو هنلاوحا كرلنا ساب

 1 ًاشاو عاساو هتناط هاحو لام یمدخ كراتا سب رارولیف لرب هیعروک

 ٠ كرلتاو راهدنا رخافتو مدقت هلکنا هدعماخو لذاحات ردروصقم هن رکن

 ٠ و ورد هنن رزوا یظ>ح كن راست هدم عیجب یرفا

 : قرغتسه ی اوا هکر د هشاط لوش يح هشه رادناماماو ( رار د مدس

 | كسفن هیکز نو هلبیسیماناش كتعبط یعاود نکلو راردهدکعا تادابع

 0 ۱ ردشاوا دراو ٹدح هدنعح كرنا هکردرلوا "رک لوش رصد باص یعد

TR 



 || ندراشباوب ع زب هکر ربدوژرولیف هل. دروسفوقسفراهطاوراردبا صالشا ۱
 كه الخ یلاعلو هزاشسقح ردمد رعرظن طاعساو ردعلخ تمالم رک دا 8

 : ررمص قیصعم هش اط و وردق و ررمصندنتصعءكرلناو ردزان ی ندنتعا 9 ۱

 حت هبشتم هردهاز اماو ) رردیا رے هدناسحا یعاطو رصحهدعهلخ

 هک مک رنداندزونه هک رد هم اطلوش ٠

 تم كزلنولاماو) راریدهدهبنمهرازوب رەد اان د تبغر فرە ندروغوار |
 ر طاخورارداا ند تب ر : كر نوچ ا قلخ لوبق هک ر درد هفناط ل وش یطبم

 قلوا یسا رح هدنا قب الخ هلکنوب ور رولیف عنم ندنءج یورت د ںاہسا ۰

 ضارعا ندایتدیرلنا بولوا هبشتمیلاوح |كرانارایضد هک ر دنکءورزتسدا |
 | ایندلااوکرتردرلشلانوتاصیابند"هبنرف هارت دوران زانم شا یلک |
 | هکر اهدیانظو هلوا هبشنمیخد هن رایدنک یناحگلرلبدنک هکر دروصتمو ابدال |

 یرلضا رعا ندابند قلع كلا رداکد لوغشم هتماطیوتد ناسارطاخ نوح ۱

 | هکر دهشناطلوشقحهبشنمهیارةفاماو ) رد ها یه هفناط و هلوا شلوا |
 || زونه نکلو ردبلاط هرقف تقیقحیرانطابو ر درام زنم هلرفف سر یررهاظ ۱

 || هناعس قح یعیع> رعد وراردبا ربص هرعف هلءاکنو ردراو یرللیم ها زغ :

 ۳ . رژوا علیا قر û فناظو مدرهو رولس ضا تمعأ یرقفند یلاعتو

 : هرم هو رک + ررهاط هکر درانوش ل ۳ سلم ها رقفاماو ( رلب ۱ مدع 0

 || یاوعد درج یرادارم یلاخ ندرعف تةق ا طابو رارولیق ستم ا
 ۲ راەلوا مر کمو لومعم هلناونع وب هدشناب ق الخ مک ات ردا دصو ی ردرعق 3

 یا ورک اش ی دام لرید ها صد هربنول

 ۱ هک رازتسد هد :رلطاب و رارزنس وک مایقهکعا تمدحه رالود كنملاعا و هاج ىح

 | ی راتبن هیلوا وشم هلر بصاعو لامویویند ضرغو ههباشرب یراتهدخ
 ۱ ردراش ماسر اه د ھهز تفیقح زونه نکلورار دبا صیلخ ندا روا وهو ليم بئاوش

 ۱ کک سه تط ءان او نایک ون مبلغ هکشرواوا تو 8

 | سەل ترش ةبلغ هکر واواهاکورولوا مقاو هدنلحتیاغ یضعب كنب راتمدخ ||
 | لع هتعدخ یاقصسا هکنعاجر و رشود هت هلا اب رواوه هلیمکح
 ارا ویا قاق ا یضعب و راردارلتمدخ هغلابم هل ديما انو تد#رد راک د

 1 ییطبم هبشنم رلهداخاماو) رار د مدانش*هبدسوآ یک كلوب رول اقمورح نیا

 | عفا یتعدخ كقح هکلب لوا یورخا هدکعا تمدخ رلنآ هکر دراذوش



 1۳7 رواوا زا و ار دش او یا كیا لاح

 د ر هم هلصاوو بوذحخی هل كنا مر جال ردقاتشمو علط طم هتک

 یقارغتسا هدانف رح رک رد هقناط لوش الطم هشم کللصا و ناب و دح اماو)

 ا 7 ههرلیدنک, ی او تاکرحو رردبا نساوعد كلالهنسا هد دیحوت نیعو

 رس رک ر دک یتاکر ح با وہا نیز اکر ح می زب راربدو رز | نفاضا
 ارزردلکد ىا كتعاج لوا نکلو ریه هحرک | هه ق یعءول و زالوا

 1 هماعملوا یلک

 دیه د٥ دقدر نوگاردع دن اکنرا یهاعو یصاعم ندمالکو 3 دارم

 ندنرادنک ی نایصع تم الم بودن اهلاوح ا تدارا یروءایجو ردکعا

 1 94 ۰ و هک ۰
 رلد دا هل رلمددح هلا د.ع لب لیهس رارد هددانز هر درر اط وب ردکلیا عهد

 ید لعق ےب هاد نیس هک رگ كیاوناتکرح هک رد هل وش صخر

 تاعا مهراد وس یزو« ون هک صح لوارکایدتیاردهل وا جی دروس دارا

 راقد دص “هج دسردبا تیدوبع ماکحا دود تظذاحو تعد رش لوطا

Eماکحا ندنزول دانعو روه! نع ندک امهناو ) صر ول هک رکاوردب  

 "هلا هک رل وس نوڪګ |یزوسوب و هسز < اتالابمهدک < اتفلاغعەعرش

 ندّتس اد تامو ند یسدنک هلکع اهل او هر اعا و هلاک“ قح یلاعفا

 1 هوم الماماو ( ردن رب كرل دنز هلج هيلا راهطا تمالم طاق سا هلغ) ورح

 رد دقالطا ندندوبق كنا طلا ادا و هد رخ كناداعو موسر یرارعستک او

 ۱ دابعو داهزو لاک د یرمع ناف روصحو ر طاق عارف ى هامرتسو

 | عازعو لک ندرلنا تعاطو لفاونرا ڈک او ناخب تروصهدرلزآ سرت هلیعسارم
 أ راثک e ات بط اوم 4بی رغ ند ڪا رد یاداو رار وک ك هلا

 1 لاو>اتب + رو تولو |عناقدب لد وصح نیمه ورارولوا بوسام رانا یون دب اسا

 ه هیعالع ندتهج ار مدع هفاطوت و رررد هب رداد هرلنوب ررابا بلط

 كع هلنا صد لف اون عیچچ هم رلع کیا همانا راو و ردرلماشم

 ندضارفدح هی ر دالقاماو رازدنارتسیئاندعلخرظن نکلو زروندیادارم |
]| - 5 3 5 3 

 ۱ هک هضاط لوشاماو) رازلوا دمعمهتسافخ اوراهطا كالا ع|ن د: ةا رظاو ره

 1 ردرلدصر عیح ندنرازوس ی حدس دهن زم الساو هردراشلوا موسوم هدا كالر داق ەد غامز

 ٤ درس راربد هب و ونح هرلنآ رکا Yi اورد زاغهرلنا مس وردر بل اش ندفاصوأ ناشوادع و و

 7 یاوهد کرد لوح نددو -ك ,Lee دشسدم ی ھال



 هدنآ رد دریا رم تنش یادت هل الو ردکعا بک

 ےک اترا رزرسوک تمز المو تطاوم هنابوتمو لداوتنو وندو هیادابع فتاظو ۳

 قرف هدننایه ارد هلادابع زدنکع تدامع تروص نکا دوحوم تیغر

 هدنن زینوص یری دنک هک ردتعاجلوشییطبم هشتمو ) ردراشلاق ع وتعو |

 یرظن كرلتا هک ر دماوع ةفيظو قلوادیعم هلت رش ماکحا هک رربدو ررلتوا

 قرغتسمهدعح لوصو عد كرل ودحاما  راربد دیحامو هتطاب در دناط وب و

 لوش ندکو لس لها نح هبشنم راه هاحاس قلخ توعد بولاق

 اس ۲ را رحور هدودنعطو كسوفت تاب و ص لزام زونه یرس كل رلدا هک کا اط

 رسا و نکو رارعتسا هدانو مامو ردهدارطضاو قلق ندنولرپ كط

 كور لوا ینالط یسوفن كرلتا هک هل وش روشد را هنماشم .یلکوک كرلنا 1

 یرلثطاب هل وبه كن هعفت لواو رولوا یراومو یوطنم داف یرون
 ےکنوچ رلبا لصاح ما راو تحارتسا ندنعهو كن | بارطضاو بلط

 سون نافصر ومط ورک هل وب نوگس ۳۳ لواو هوا حطعتم قر لوا ن

 دا رمكلاسنالوا هدلاعوب هجرک | رولیق تدوع قوشقلقو بلط ترارحو |

 نزودنکو هلوا ل و لس هل رس نددوجو تافصسبالم هکر و دبا |

 1 لصخم رک رد هفناطلوشدابعاما) ردقوب ل خدم هوحولا نماهجو ك سقت طاق /

 | هاند هکر دلواقرفهدننس امداهز هل ادابعو راهلوالصاو هب یورخا باو

 | مولعم سب رولوا هسلبا تدابع نکیا فصتم هااانغ صر هکر دلوا
 | نکسوب و هشاطيلا ولس باحصاو شعاهشاطییا لوصو بارا هکیدلوا |
 | كرلبفوصاما ) لطبمیریو قع یر ردراو هبشتیکیا هن رره كنهفاط |
 قاتشموعلطم هلقلکن هنلاوحا تبان كرلیفوص هکر ددفوصتم يح هشتم | 1

 || قوعم ندغولب هدوصتعمو دصعم هلرساراقت لنافص تاعلعتو ردرلْلوا

 | ردبرلد راعندنس هیلح یلاوح او لاعاو د اقع كرلناو راردیارامظا هدننروصو

اصاوخ لاحاماو ردروصعم هیایشا رهاوط
 هل ره اطعوسر هکر دیلاعندن

 1 ردر وصح هنناعا م نطابروضح ناه ییاعما كراتو و رهلوا دیعم

 || كرلنقر رپ ندفشک قراو هک هاک لوا ندرْعا روهط تاذ فذک ےک

 یرارالصو نایک ایا ندٌهمانفو رولوا ععالو حال هنن رظد دوهش
: 
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 دھر هل هد و ) فوصتا ةبادب رفعلا ( رد سعد اع هللا دجر ید واهن

 ۰ اتیقب هنکر هک هلب وشردنکم دهز دوحو ی رعف هک ردلوا قرف هدنسانروا |ا

 ||| نیلصآ هن ردتسرد هلوا قابیبغراک ارک او هیلبا رتی یاد هلرب تباثمزعرب |
 1 اإ زکر هاک او هلوا ینکمو نایساکتهتسکرب هک هلب وش ردنکعنسرهف جد دهژ |

 ژ ییسه FSS هکر دلوا روو ردك اف یعل زد ادا هاج هک

 قوصالا) ردشع درلیصهو ردشک ااتفا دیلکلاب نوگاقح برفت هد ارق

 3 سامسلاوناو ( ءایش الل دقاعااوه ریعقلاو موس رلأو توعللا نع ح رافناوه 5

 | تلامهّتشرب هک ردلوا یعهر راویفیعحر او یعهر كنارففر دراج هیلوا یبعر
 ۱ م یک ف رهو هداج ورح ندیاعص ماکحا رک ردلوا یعیعحو هیلوا ۴

 ۱ لدهزو ر دیتراماو یتروص دل رهز یر كرعو هیلبا بلس یصاصتخا هثسقن ٤

 : یسایلوا ض »ب یلاعتو هناصسقیح نوح ردکلا فرص قعر نداد یسانعم :

 | رتروا یرهاظ كرلتا هسلیدكعا نوح ندرابغا رظن دنت ترع ناق |
 ییا رهاظ لهاات روش روک یروص كعاتیخرهیابن د ندا هک هلیسابل انغرب |

 | رولوا هدیشو ندنرظف مرجان لاج كراناو روناص ندرلنلوا بغار هیاتد |[
 عامو ردنلام مزالو یصاخ فصو كن هفوص ده و رعد تعیعح و و

 ةالصل مه یلع هنایبنایزادا مهراب دتاراشخا یرعف سر یصعب ندنایفوص

 بیحر هرعف تروص هبا لاح ناب زیرا لاطو رداعحا ندرك و ادتقامالسااو
 ظح بلط رد دننسم هنر ابت شاخ یراشحا كرلتا هدانعموب و ردنوعدو 1

 نتمد كراتلوا قح بلاطو كنار عفاک ردتعاجرب مادخاما ) لکد یورخا |
 ادا ) هکر دشلک ناطخ هم السا او ةالصا  هیاع ین دواد مکتردرلشع ا رابتخا

 یتاقوا هرکصتدک دنا ضتارف ءا دا ۳ اطو و ) اوا هلن کف الاطتىآر

 عدمت ھن رزوا تدابع لفاو یمدخو و نوحا تناعا هندادعتسا یداعم

 قلحو زاروا ید ءاطءعا هطلار هد دا قلخو رد 4 یاعت قح هداطعاو

 جش هلمداخ هغاطرن ندنرع كماقموب و زرلک [لوبق ٌهطساو هداطغا

 ردهدناعهراربا مداشرا.دایف ناس قرفرب ندنهشهمداخو رلیدت |هایتشاهدنلاخ

 باوث یدا ره ندنرابتخا تمدخ كمداخ ارب ز ردهدنماقم راب رقم خش

 (ترخآ)
0 3 

  rاب
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 1 صا كرلدا راردا قرص هنغرفنو هیفوت هنشاعمروما كن ولف كرل هلج

 |٩ رارریک ەق رطرهنایلوا موهذم .دغرشهدک !بلط حاتح ام كراتاو ژرلبا

 .ذخا یرظن كرازوب و هل>وتف ضعي و هلبا هزوب رد یضعب و هلک ییطءب



 ری فف لوا ۳ کر دتا وا ب ا ر لها 1
 یشکیا تاصع همارحو ردمزال ب اس هل الح ارز بافع فوخابو

 لی روس نداشعا ار هفارز رد تهاسم هتنح لوخدو تاوت هداب ۳

 لصاح لد روح هدناو تعاط راثک | حوا راررتک هد ندکوآ 1

 || ند هیمالم كل ریسهفو ردنبلط نو ردنا 9 رطاخ تیعج رد کا ۱۳
 || رلید نن ظح كن دنکو ردت بلاطرقف رکود هلکنا نا ندهیفوصو

 هدنسارو كتبت رم و زرد باورم بلاط هو و ۲
 دست سه لواو ردهدنفوق كنماعم هیفوصو هعالم كر دراو ماتمر هدرعف

 ندنس هم رح روف هحرک | یس هب" رح كن دیفوصارب ز ردیفصو لا هیف وص

 ینس كلوب ر دجردنم هدنماصم كلا اقم هصالخ كرعف نکلو ردهنوا

 هیلبا روبع هیارقف ماقم هکر دندنهزاولو طارش "هلج كن هیفوص هکر دلوا

 علم نددنک یتسهواصنو اص A لوا هدناقرت ندنا هکماعم رهو

 : هد ديد وص ماقم كرارعف سا هر و نیفکو کر ف اھم یدنک اکاو هو

 ار كناماعهو لاوحاو لاعا جی لوا هکر ولوا ی فصورپ

 e و یٰلګر ی هک هل وس ردکلم م لت هلکناو زدی 4 باس 9

 0 سهروک ییودنک هکلبر ا سووا ندو 1

 تعیقح ۳9 رداسق ردناانفو دو ت ناعصو تا رولوا دو

 رک دنسد لواز درا ودزوس .a اشم هکر درتف |

 هلن دبعحیش ر دنروصو یم ر كرففرذس 1 رقفلواندوب | 8

 زد کد رلیصع و ییتعیمحو یر كرعو 9 رد_عماح لوح 1

 قیقوف ند ريف ماقم كن هبفوص ماتمو (تالعالو كلعال ىذلاوه رققلا ) |
 ضوص2 ج۶ هدف وصو زدب وعک هل سفن > هل رهذ تداراربمق مک رد هلکنا 3

 || هدفح ندا را ردهدننروص انغ زکاو رفق ر کا یدارا كناو ردقو 9 ۱ 3

 ِ رکا ءا , هانعمو ردٌلوا یئ ع كفح تدارا یتدارا كنا هکلد ردملطموحم | ۱

 زلوابوح هلا راتخا تدارا هيلا راتخایرفق مسرابو یرعق ینوص

 ردشعد فیثخ هللادیعولا ردشاوا قح تدارا نیمه یتدارا كلا ارز

 هرهف ی هست ییصنسان رم رفعلاو ادد وت دسعنل قطا ینصَتسا نم قوصلا )

 نوجا یسشنیدنک ی نا یلاعاوهت ام نح رک رد وتسک لوف قومی(
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 هکمادام ردندرایغا هلج سةن ار ز رددیحوت یاثعم علاه تبور لوا

 لوا هیلکلاب ی هیفوص هعدق اف یذح هکر دلوا قرف هدتشیام |

 ها-۶ا یافخاو ردرلتلوا نو ندنعالطا یرظ) كس الخو را روک ۱

 رو داهز اما دابعو مادخو ارتفو داهز |

 ندنآ سف طح هک هنوا ندنس دن ر لدهاز ردراو یس رب هدف وا ۱

 تام هیهنسرپ ندب ویند لاوماو باسا هکر دهفناط لوا ارتفاما رذقا |

 لو 3 تم دعا ات رارلدا ردح 3 هوم و
/ 1 ۱ 

 ارت نیسهلج ندنیلطیملا ناوضرلص رارلوا |

ES Fe 
> EO A AL 

 یعب ( ارش رععیالو اریخ رعظبال ینلاوه یماللا ) ہک ردشعد یرایضءب
 ۱ ۱ واک دیره هفناط وب و هی اراعا یرشو رامطا یرمخ و رد الم

 ۱ رب ر دوره اج ووا لابا دولا رک
 || نددیرفت نیع *هناعمو دیحوت "هدهاشم هلبس و و رد دما لوا فشکنم

  لاءا یافخا ناه رظا هکرانوسلاق بو هه ردرا شلاق بوحخ

 ردنذومو رشم ین ور كنسفن یدنکو كل دوحو لاوحارتسو

 لاج دعل اطمو ES ؟يلماعم هاو آ قاب یرلع) هلاوحا یدنک کلا

 هیفوص هلا هفباطوب را رعهدیا جارخا ندنرارظن هیلکلاب یرایغا هدقلطم

 ا رظل یدومشد ناب یی ربا تدناناوقاحو ردا عانا ندلاوحا

 هدهتروآ ندوحوكفلخو نرلبدنک هدتعاط ناسا مرجالردشلک عافترا

 ا رامطا ربهروک هدتعاط راهطا قو نص ەر کا رترلوا دیقم هلاوحا رتسو

 | ردراصلخم هیمالم "هفلاط سپ زرولبق افخا رالی هدنسافخا رک او زردیا
 ذصلاح مهانصلخ انا ٭ هلمالمحف ردرلصاخم هیفوص هفاطو هلمال رسک

 ۱و دنا ترد ترخآ i رديل اح فصو رانا ٭ رادلایر 1

 | فرخ نم كناو رار ر وک نام ہد هب تزوصییایندو راروایف هذهاشم
 را تسعر دیقاب قیمح لاجو راردا ضارعا ںویعا تاللا هش ز ییافو

 یه یدنک دهاز هکر د هاکنا لح ند هیفووص كن هش اط و و راردىآ

 و ده طب ماعم تئح هکنوسلوا هجا رولوا بو نا تف> هل طح

 ىزا لاج ةدهاشم ینوصو ( نيعالا ذلتو سفنالا هيمتشت ام ايفو )

 مام كنيفوص س ردفورصم قبغر خد ندنرخآ رد ثلا تبغر

 ۱ : | كن ف اطول و ردراشم بال

 ( لها )

 FT خا لاج هلرب ناهاو ك



 هللا ناولص ,رکصتدایتنا لوصو ناعکاو ردلاعش باو رارشا راوقمو

 هللا لص لوسر ترضح کر د هیفوص 2باشءلوا رد هغ اطیکیا ممیلع یاعت

 ردرلشلوب لوصو هب رم هرس هطساو یراتعباتم لاک هلو هيلع ىلاعت

 نوذ مو رومأم هلعوحر نو ګا توعد والخ هتعداتمق٫ رط لوصولادع و

 لزا تانعو لصف هکر در ال کم نالماک دف ط وب ردرلثلوا دا و

 نکلا | قرغتسم هدنرعق قییفح دیو هو هدتدحا مجج نيع یرانآ

 تاجرد قالغا ردشم ا لاسرا هنادیماش  وهنلحاس هق رفت ندننر داف ییهام

 هم رم تعاج لوا هدا یینکا اماو ر هیلئا تلالد هی هر دبأ ت تاحو ۷

 عوجر فیلکتو لذت "لاو ہرا آ هرکصفدلوصو هلاک "هجرد هکرد

 هک دراشلوا تالهتسعو ربجان هدانف یهام کشو عج رح هقرغ هژر وشر دت ماعا وا
 رباز رثاراو رمح ر هر هفرق هيحانو راقت لحاس ندرانآ کر ه

 تا شه هدام یس رمز ترعس> راد ناطقو تربع باسق ناکس

 ءایدنالاو رع یف تضخ انا ) هرس سدق تنیءاطس دب زب وا ردرلشلوا

 کام + هجا هيلع راونا مساق ردن راشآ هن انعمو یکیدد (اهلحاس ىلع

 كولسلها ۶# ام,ناشن سکد هدنهرناکلاسزک 4۶ تومالیج بلط رد عدش

 نود رب  هللاهحو ن اد ویصقا دصعم نابلا طیرب ررعس ییا جد

 ایندلادب ربنم کنم ) ترخآ نادب رو تثج نابلاط یسیرپ و( ردههجو
 هفوصتم رکرد هشاط یکیاخد نا دا کنمو

 صالخ ند:ضعب كسوف تاقصکر دعا لواهفوصتم ) زرد هیعالعو

 ردراشلوا قوصوم هلیضعب كنفاصواو كنلاوحا هیفوصو ردرلشلو

 -رافص یاناقت زونهنکلوردراشلگ عالطا هللکت هننناهن كنلاوحا كرلزاو
 هتاف كن هيفوصو برق لها هلتس وب ردرلشلاق بوشناب هئلانذا كسوفن

 یاضمردتعاجرب هنعالماما ) ردراتعلف فل ندلوصو هشاقو
 لوذىم نی رادهج تاغ هد تظفاع كقدص "هدعاوو هدشاعر تكصالخا

 حاوص راردا هلام ندعلخ رظلهدنربح مکو هدنعاط یافتخاو راووط

 لج یکس هلو اولو لئاضو عیجو رانا لو هعبقد چک ندلاعا

 یصالخا یانعم هدن اوا لج ین رشم كرلنآ و راردنا لع نده رط مزاول

 زرولوب هدنرظندرفن كقح هئلاوح او لاعا كرابدنک ین رلتذلو رولوا قیفح

 ید رانو ررولوا هن رزوا رذسح ندتصعم روهظ رایصاع هک هلی وش
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 لاطحاق ردتورو رکف یت هکلب ردلکد ندورط لاحو قود كمالکووب :

 رک لوا كمگاوب هک هیلب و هلوایوتسم مشخو هنا ندنزوس كنشکلوا |

 ¥ و حس

 دیحوت ییودنکو هديا رب رقت یتسانعمدیحوترکا الثعررید ینخ كلرمشمو
 هک هدو هبلبا درینآ ندنزوب راکنا یشک رخآرب و هرتسوک قرغتسم هدنرح

 عھد نشور هدراکنا تروص و قلطم لعافالاو ردیف آدصمنیع تكيماالک

 ینارمیجد كنهیهلا تفرعمهکلکلیب ) یدرغ | ےشخ هب یشک لواوید ردبا

 لج ندعلطم لعاف هلوب هکیرتا ره فراع هکردلوا یلوا بت مع ردراو

 رهندیةیقحلعاف هک ردلوا ییکیا ) یدناوارک ذ هک هلهجولوا هاسهرک ذ
 کر دلوا ججو ا )هل انیه ردیس هنت كتفص ین5 ن دنت افص كلا هل وب کب رتا |

 ف رەھ تل دنک هکر دلوا یک د ۳ هیک آیدا اره كقح ه دن سلم ك تقص ره

 تفرعمو |ء نيس دنکو هروک نشورنساليتسا كننهلا لع تفص هدنئروص

 راددروص هرسسدق نددشح مکت يليا حارخا ندنسهرباد دوحو هکلب

 كنس تقرعءییعل ( ع مايو داع كلهحدوجو ةفرعملا ) یدشاردن تقرعم

 ید ییحوضو كش رعتوب رایدتنا هدنماسیق یلع كح ردکلب یکلهج

 قح برق بارع هک ردعلواو ( فورعلاو فراعلاوه )یدرویب هللاهداب ز
 هدا ز كلع هکلهج یدنک هلو روهظقئرا یهلاتمظعراثآو هلواهدانز

 || ترحو روا ندکز وک ینوکر, هلجق>روهط هوا قت را كنفرعم هکنرکنو
 ۹ ۰ س

" 

 عیجو رانا موش یداب ر ) 5 ارګ ییدز یر )ن دک داهنورترآ هرزوا تربح

 هراشنآ و نیس گاو بوحارب رد رل وس هر وص یالعا ندعلق و اکساشا

 تفرعم ردیلع كتفرعلوا ید یەم نانلوا رب قوب و نیس غا بوشود
 ربغ یار رحم و رمعاق ندنارب رغ هکر دینادجو نها تفرعم ارپ ز ردلکد
 ی ٍلعو لاح عیب تفرعم سی ردلع یسهعذقم كتفرعماما ردرمحاح

 ربسهفلاو ییاللاو فوصلاو ییوصاا ذف رعم ق لوعلا ۶# ردلاب و تارعع 1

۳ 

 دارا هلل و هدنرشاع لصف كاملا باب كفراوع هجرت هک ےھند قرقلاو

 ردهرزوامسف حوا ےھناج ردقالتخالع ین ارم ك ەدرم تاتبط هکر د شعل وا

 هبن قا ےس ردایلع ۂعبط لوا هکر دن الماکو نالصاو ٌهب رھ لوا مسق
س رداطسو هقط لوا هک ردلاک یل رط ناکلاس ُ

 اأ ردناصهت هدهو ثلاخ م

 1 هکر درلق اسورلب رقم رلصاو رد القس هقبط لو رد هصقان لزانمنانک اس نه

 1 ردتبع تاجعاو راربا راکلاسو ( نوب رعلاكّوا نوهاسلا نوعاسااو (

 ( راتو )



 ندقرام ج رایدشا هد نج نعت ۴# ارودعم ردق ماناکو * لاتو سر | ۱

 | یدلبا هغاشا نیشاب لب وط نامزرب مساقلاباب یرشود قلوا رداص از ||
 ندفراعهناضلدارالییع» # ارودقماردف هللا رجاناکو :* یدشابوریدلاق |

 انعم اذلو دلا ءالع ندا 1 مس ردکعد رداکد دیعب هرلوا عقاواطخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ابیتنا هکر دشمروس زب رولا هرس یلاعت هللا سدق

 نیعجا ماع یلاعت هلا ناوضر ایلواو ردرلءوصعم ندکلسا ءانک دلدص

 یلاعتهللا ی لص ندتلاسز ردصو ردرلظونحندقغوط رتحو راوخ یهانک |

 نیو ( امل اال كلل لدبغیاواجج رفغاف ملا رفغتنا) هکر دب ورم سو هيلع
 راغص هکر دراولوق نف هلا ترفغم اود احا دخ یا كسردنا ترفغم

 هکر دقو هانکرتدب ندنول مجد هد كنهراع# ن جد هلوایزب ندبولذ ۱

 فراعلاو ةفرحملا ف لوعلا همك اذه هل و مرح و سصع ین دزودنک هدتب

 هکر دشعد هدنلضف يكلوا كنار نجوا تر اوع هجرت لهاطاو ف رتتلاو 0

 ع هسک , الثمر دنزابع ندکلس ۰ نشور : ,دلیصافتروص لب < مولعم تفرعم ۱

 لاججالالیسییع یتکیدشا لعهت وتو تل هاوععیچ هدوح |

 هسا Ak جش 1 E اوخا لیصفتلا هجو ىلع تالعاع ره,رکصا دک دلش ۱

 فقو الب هدنفو یکیدشا بوران و یییدوفوا هیب رع تیک ارت هک هل وش
 ۱ زربدوح ثفرعم ک١ هدب | لامعا هدنضوم هعخوه اکی رب ره هب ورو

Eهتک لواو رود دوح فرعد اکا هسزولس نشور هن ورو فف و دعل رکا  

 راد تش ول رتفرعمس# رارپداط> و وه هان تافغ نکیا لصاح لعوب

 لیسیلیعهدنراتروصییصافت ثالزاونو ثداوحو لاو>ایهیهلا تافصو |
 یاءدو هزاضسقح قاطع لعافو قیعح دوخوهررد هکلد نشور لی تلا

 یل لمح دیحونات هرکصادک دتا مولعم لا جالا قی رط ىلع نکو دلا |

 | هدد لاوحاو علاقو یحاصدیحوتع هک هاب وش هلوا قیع لص غ٥ یتروص |
 || ندطسب و صف و عنمواطعو عقنو رە دنراتروص ىرال صفت كنهداضتمو ۱

 | هزاصسقح طساب و ضیاقوعنامو یطعمو عفانو راض هلک هرومط مک هنره |

 | هد هلهو لوا رک او رازعد فراع اکا یل هبورو فقوتالب نکودیایلاءو |
 نکودناهرک ذ لج قح قتلطملعافو هیلبا كرادت كررثو هلوالغاف ندنا |[

 رک او فراعهن ررید فرعتماک | هیاک انشوز هدنرانروص طباورو طیاسو | "
 یمالو یهاساکا هیلیا هلاوح هطیاسو یلاوحا تاریثئأتو هلوالفاغ هیلکلاب



 طی نا ی

 ید رولوا كعدیدلیقیلو هلع نیل وش یتارعما ارد اذک لج رمالاهالو
 یتکلامو ینرمصت كشيا عد رولوا كعد راکدنوادخ رربد مالا اوت

 ردشهروب یاعت قح ےکتن ردندنوب ید یلوتم رولوا كعد یدلوا كن آ

 |  درباق ینرما كراداص یلاعتو هنا قح ىع × نیطاصاا ىلوت وهو #
 | هظطر موق هنسیدنکی  هتسکلوا یلاعتو هزاهسقح سب رر و یروکو
 یا رراقو رروک ایقاعتمو الاوتم نامر كلا یلاعتو هناصقح هکلپ

 هکر د هنسک لوشلوا هلوا نوجالعاف هغلابم لیعذ هغیص هکر دلوا یسانعم

 ابلاوتم یادابع تكفح س هلو كلامو قرصتم ةثناعاطو هثنادابع كمح

 وگو

 | | لخاد نایصع هنسارا كنادابعلوا رولوایراج هن رزواكر آ ابقاعتمو
 ۱ ردبج او قا هنا هلکنوب و ردمزال هننا ذكنياو فضا باو ید نزسعلوا
 | هافیتسالاوءاصةتسالا یلع هزت وکم ابق همللا قوم> هکر ولو! لو تقولوا لو
 كنا وناس > ید هروک ینوتسمرودقلا بسح نویلتق عياض هقيةدرب ینعب

 د هدندشو هداخر ید ءارضلاو ءارسلایف هلوا هدنظفح ماودلا ىلع

 هکر دندنطرش كابتن متن هوا ظوعحم ندیصا-هم هکر دن دنطرش كنیلو

 هلوا یصارمعا كعر هک هدنرزوا كن هنسکرب سد هلوا موصعم ندیصاعم

 فصوهلتالو هرس سدة ییاطسبد و واردشعاوا هعدخو ردرورغملوا

 | دج کنهننک لوا مک ادو یدلیا دصق هنترابز كنهنسکرب شقلوا ||

 | 8 رطنم هنحنورخ كنهثسک لوا یدروتوا هدننس رشط لدی »۶ هبیذاک |

 دز وا سبیدروک و اک,ند هلبقویدقیج نامز دعبیشک لوا سپ یدلوا ||
 ۱۳ برش نادآ راک یشتاو یدعرب ومالساک او ینوذ بوروک یک |

 | دولوا نیما هنب رارسا كل هسوک لو اهن س رداک دنوم اهن رزوا بدر
 |  یدروک و اویداک صذعشرپنب روطح هرس س دق كریللاوبا دیس وبا خش
 | هک هنکره ارز یدید ورک هصخقت لوعیش یدصاب دج“ نغابا لوص
 ۸ ١ مکت ززهلید كعا تبوك هلکن اب هيل ندا كکمرک هنسهناخ كتسود

 | کنبلوااما (فش رشبادآ اهلك ةع او ةع رطلاو ذعد سشلا) ردراذمروم |
 نکل ردلبدلا لب وط مالک ءالعل انب هدنتیم وصعم كلا داو هدننیطوفح

 ی!ندنصعهراسهارارواوا ظوفحایلوا هکر دلوا یراتحشكنش رط باب را

 و ید هسرولواعفاو تالزندرانا مکه حرکا ندعلوارمصم دن رزوا دا ۱

 | | عفرممایلم قرطاف مسافل اب یز فراعلا له یلاعتل ٠

 ۱ ۷ 1 هسآر (

 ۳ جردنمل لیقدماو#



 ا ندقراممی*رایدتیا هدشجینعن # ارودقم اردقهللا ماناک و * لاقو هسأر 1

 یدلیا هغاشا نیشاب لب وط نامزرپ عماقلاابان ییرشود قلوا رداص انز |

 ندفراع ها ضقلدارال نعد # ارو دقماردق هللا رمان اکو * یدشابوریدلاق |
 انما ةلودلا ءالع ندلانكر جش ردکعد رداکد دیعب دسلوا عفاواطخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع الا هکر دشمروس زی زعلا هرس یلاعت هللا سدق |[

 نیعجا مهماع یاعت هبلاناوضر ایلواو ردراءهوصعم ندکلسا ءانک دلدص

 لاعتهللا یلص ندلاسر ردصو ردراظونحندقغوط رتحو راوخیهانک |

 یی ( ام اال تال ادع یاواج رفغاف لا ردت نا ) هکر دب ورم لسو هیلع

 ر اغصەکر دراو لو یفنق هللا ترفغم هی اوئذ "هلججا دخ یا كسردبا ترفغم |

 | هکر دقوب هانکردب ندنوب جه هدنناب كنءراعب ن د هلوایرب ندیونذ |
 || فراعلاو ةفرعلایف لوقلا همالک اذه هیلمب نرو سصقم ینزودنک هدنب

 | هکر دشعد هدنلصف یکلوا كنار نجوا كفراوع هجرت لهاجلاو فرعتلاو |ا
 ع ساک , در دنزابع دکل نشور .دلیصافتروص لک ر واغم تفرعم 1

 لاج الی سک یی 1 کی دا لعهت و كن هيظفل لم ماوععیچ هدو :

 ابف ا یش اک لاو ا لیصفلا هجو ىلع كالاع ره٠ رکسحا دک دل :

 | فقوت الب هدنفو یکیدشا بیتراب و یییدوفوا هیب رع تیک ارت هک هل وش ۱
 | زریدوص تفرعم اک | هسابالامتسا ددا وم هش-وهاکشیربره ةیورو |

 | هنس ل واو روشدوح فرعت اکا هسرولس نشور ةب ورو فقوت دعب کا "
 تاذ تبب و ر ٽر ۴ء سپ ژربداطخ و وهس هسنا تلفخ نکیالصاح لعوب ۱

 لییسلعهدنراتروصیییصافت گالزا ونو ثداوحو لاو> ایی هیهلا تافصو

 یانو هناضسقح قاطم لعافو قیف> دوجومررید هکلت نشورلیصفتلا |

 یل لمح دیحوئات هرکصادک دتا مولعم لا جالا قی رط ىلع نکو دنا |

 | هدد لاوحاو علاقو یحاصدیح ون اع هک لب وش هلوا نیع لصق م یتروص
i۱ ندطسب و صف و عنعواطعو منو رساعهدنرادروص یرالیصهت لرهداضتمو  

 | اع قح طساب و ضیاقوعنامو یطعمو مفانو راض هلک هروهظ ےک هنره |

 || هد هلهو لوا رک او رارعد فراع اکا هیلتب ةء ورو فقوتالب نکودنا ی لاءو |
 : نکو دار ذ لح قح قلطم لعافو هیلنا كرادب كررثو هاو الف ندا

 | رک او فراعهن رارید فرعتعاک | هیاک انشوز هدنراتروص طباورو طیاسو | "
 شالو یهاساکا هیلیا دو هطداسو یلاوحا تارئأتو هلوالفاغ هیلکلاب |
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 ۱ و ولو 

 یتیکلامو فرص كتیا یعد رواوا كعد راک دنوادخ رار د صالا لاو

 ردد مهر وج یاعت قح کت ردندنول جد یوم رولوا كعد یدلوا ك1

 رراق ین رها درالأص یلاعو ناک“ قد یعب ۷# نیخاصلا ىلوت وهو ۳:3

 هظط ر موق هنسدنک ی هنسک لوا یلاماو هناص-قح سد رر و یروکو

 یی د| رراقو رروک اشاعتهو ام ملا قم نامر كلا E وح هکلب

 هکر د هتسک لوش لوا هوا نوا لعأف ٌهغلابم 1 5 دعص هک ردلوا ی ا

 ایلاوتم یتاداع تاح سا هلو كلامو قرصسم ةنناعاطو ها داسع تا

 | لخاد ناصع هنسارا تاادابعلوا رولوایراج هن رزواكن | ابقاعتمو |[

 ردم>او یناضداهلکنو و ردمزالهتناد :تنیاوفصو یاو ید ن زس وا
 ءافیتسال او ءاصهتسالا لع هرس وکم ابق دمالا قوعح هک رواوا لو تفواوالو :

 لا آهناصس > جد هروآ ییوتسرو دعا تس> بولند عياض هعیفدرب نعد

 هکر دنادنطرش كان کت هلوا ظوفح ندیصا-هم هکر دن دنطرش كنيلو |
 هل وا یضارتعا ل مش هک هدنرزوا كن هتسکرب سد هژوا موصعع ندیصاعم |[

 فصو هلتالو هرس سدد ییاطسبدی و واردشعلوا هعدخو ردرور#ملوا

 هزر كنهننک لوا ےہ کاتو و یدلیا دصق هنتراز كن هنسکرب شکلوا |

 رطنم a دنور 2 لوا یدروئوا و تم ےس رد EA لوی هبلداک

 دَر وبا سد ِِِ کر رند هلو یدهیح نامزدعب ی کل وا سد یدلو ۱

  ندتفب رش بادآ یشک وب یدتاو یدرب ومالساک آو یدنود بوروکی ئ آ

 زا رولوانیما هن ۳ كلا یک یا بردا نو رز بدار

 | یدروک و اویداک صز اهب روطح هرمسسدق كلربناونا نم و

 هک هنسک ره ارز یدید ورک هص حلوا زجش یدصاب و لک ۶ نعانا لوص

 کت ززدلید كجا تب هاکنآ زب هيا ندا تاکمرک هنسهناخ كتسود

 گنابلوااما (ةق رشبادآ اهلك ةةة او ذَش رطلاو ذعب رشلا) ردرلنمروی

 نکل ردلیذ)ا لب وط مالک ءاوعل | بر هدئنیم وصعم كناسناو ه دندیط وه

 یت!ندتتصعهرارسهارارولوا ظوفحابلوا هکر دلوا یراتخشكنش رط باب را
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  Beمی

 "هدهاشمهلوایناب و ندنلاح یدنک هلو !یئاف هکر دلوایلو قعد (رارق هلاریغ

 )ع رے ) كلبارارق هلهحرمغ و كەر و ریخندنلاحیدنک اک اردقوب هدف "

 مزنسلایبیدتسا یشک لوا نیسهلوا ورب ندهللاءایلوا هکنسهرابد یدتا

 یلاعت هلل كفن غ رفاو ةرخ الاو اسندلا نم *یشیف بغرتال ) هکیدروس
 ا هرلتو هک در هئسارب ندئرخاو اند ها تیر ید ) هيلع كمجو لبقاو

 نوع اهللا تب هلبارخ راف یکىدنکو ردضارعا ندیلاسقح كعاتبغر

 || ندهبودعدعبار لاحرلا جات هک هتنردلوا قیقح*هلبق هکر دنود همللا کی زو و

 || كننجیذبغرالو كران نمافوخ كندبعام ) هکر دب و رهاهرمسیلاعت هللا سدق

 هما رک كع 3 ناو هکلد بودا تغر هکنتح یدو تویلنا تسشخ

 ۱ یایحص ندلابطق هجاوخ ( یار ) مدلباتدابع هنت كءد لصفو

 دیش ناتسوس تسودان % ر علا هرس لامدهللا سدق ردکت راترضح اج

 ثةك هنعطب رادلد #3 یربس> نذ زا مدنکف یرظذلکرب E یرذک هارار

 ۱ هد رشفلا ةهلاسرلآ فو د یرگنلک ردوتو اعا نم راسحر #3 ادا تو

 زا هللالاق هرحاهنلا یلوت نموهو لوعفم عم لیعف اه دحا نانیعم هلیلولانا |

 || ناهس قل الوت لب هظل هسفن ىلا هلکیالف * نیخاصلالوتیوهو * یلاعت |
 : لاعت هللا ةدابع لوت یدلاوهو لعافلا نم ذغلاىم لیعفیثاثلاو Ar اعر یاعتو

 الکو نایصع اہلل: نا رغ ن اولا ىلع اع یرگ هدا عو هتعاطو

 | ءاصقتسالالعهللا قوقح همابق بجاياو یولا نوکب تح بجاو نیفصولا

 ناک نم لکش اموصعم نوک٫ نا ینلا طرش نم نا اک اظوفح نوکب نا

 سدق یاطسب در ز وبا دصق عداح رورغمومف ضاّرعا هيلع ع شال

 ه->ورح رت دوو رد فاو ف ةیالولاب فصو نم ضع هرس

 یسرب ردراو یعم یکیا نوگالو ظا هک ردشهرود یل ) قطارارسا

 هک رد هنسک لوشلوا هسا عم لوععم هلواه رزوا یس هغیصلیعف هکر دلوا ۳

 هراق بوروک تص كنا ید هيلا لوت فسا صا ۲ | یاعلو ناس قح ۱ 1



 9 طرا i و # یا مر بولد سور کت کالم 1 2رات
 اس )نوجا نوساوا ررکم میراث لوا بورتسوک قا اخر کش نانج
 ۲ تا مکوج یدلبا ملک ن ر شود مد یدلبا یسور ؟ناد الب

 هجرو دز الو یدلک وا ومو قباطم هل 1 هدنحر 3و باتک ما 3 تانا

 1 ںولق حول ندهاحا حوتف ( یرابص محسا كرمظدال * رک دنو كرب دبلد

 ءارلقح حو یداوف كرافداص قغاع هکر ددیما یدلر و ( ندهاشلا

 *هلوا نا دنخورورمسم نارودلا رخآ یلا خد هلرعاعم كحوتفوب × یداهن
 : تخ رد نداعد 2 لیلع هانکو یب اذ هلن نالوا یدصختم هنس دجر و

 1 یک نایز .ت تب و هدلا نارود تم را را دان هدنناوا اعصو

 ضارغاو ضارمعا بودا لج هلو هس یتناریصمت تولی نادرکر س :

 × قیفونلا لو هنا * رهدنادا رع یک اشارت ندنرارطاخ ةحقص نسهطقن ||
 * دوبعلا دعصل | یلعالکو تم# د وصل نلا ضوخ |انااهو#یقیقمل اذمزاهدب و |

 هکندیلور دقتشم هل اواو رشک تیالو# یلولاوةبالوا!ینلوقلا ین دیهم #۴
 نامرف هللا نوناق ردعسا هدننابه, ونس رار ده رق رد هلمال نوکس وه اواو حد

 مسق کا یدو یدروتک هتسانعم تسودو یهاشداب و ییادخو ییاور

 ردک رسم هءاع تبالو ردهصخ تبالو یرب و هماع تدالو یرب رد هرزوا
 نم مهجرخم اونعآ نیذلا یو هتل * یلاصت هللا لاق هدنساتروا رلثمْوم عج

 هکر دصوصخحمهنب رالصاو تاکولس بابرا هصاخ تبالواما# روتلا ىلا تاللا
 بتا رح هدانو هحرک | ردنرابع ندتساس هلعح و ندنسأنق هدعح دع لوا

 اش رهو ژربدتاد ءانف و نافص ءانیو لاوحا ءانفو لاعفا ءاف ردقوح

 ندهعب را رافسا لمأک ءانف نکل ردبقعتسم ییاقب رپ بسانق هیودنک ید

 رووا قالطا هشیادب تهللاربس قیقح ءاش و هناهن كهللایاریس
 ةلقدص مدق ته رط كلاس هکرولوا یهتنم تقولوا هللایلارمس ارز

 هبهدشن هک رول ول قعح مدل وش هللا نزاو × هیلما عطق هیلکلاب یدوجو ةیدا

 ر وار دوجورپ یراعندناولم تدحو ناتدح ثول هرکصت دعلطم ءان

 هیهلا فاصوا فاصتا هلر هییغ هیطعلوااتهلوا ینازرا یناسةحتاذ
 هر هیلع تاماعمو یل هنهیلح تالاح ندنرللاع هیهاشداب قالخا قلحو

 وه یلولا ) هک ردلوقنم ندءرس یلا ەت هلا سدق یناج رج یلعوبا هدا قرت
 ععالو راسبخا هسفن نع هل نکن قلا ةدهاشمیف قابلا هلا نم ىتاقلا

 (رغ ) ۱ 4
 دم 7 ِ ۴

۱ ۱ E, دک ۷ 
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 "هدیعو ردشاوب ترھش هلدلرفصالاقب دبا سوقان باکو مور د |
 رک اسع ردشلوا ریتعم و زرابم هدئسارا سوءا باب زاو مانصا

 هنتسوا كس هداف مان دارغلب بوب رول ےلمالعا تربصد مالعاو مالسا |ا

 هدام رد ند صح نصح ا لرفکلارادرک یدشود

 قدنخرمق ردرامیب رادرک مجا یلادح تال او نایساو راوتساراو كلو

 نورق لاب اک لالف نوتم رد هدر خرچ یسوج قرفو هدنیمز روغ
 یدشلوط یک ف اق هوک هل رفاک نمرها نوردو یدشلوا نهآ هلکمروک |

 ءایسو رارج رکسع رانارق بحاص راکماک راب رهش ها لد هيا هنامز وب
 هناناصحلیذ بواوا هددنسداوس یھ? كرا درک كلذ تعلق لوا هلرامس ما
 رمش تالام یرلہحاص ,ه.طخو دکس سانت ی و یدهرا ىلا یرلترد

 متوناب دو بوردنوک نیرایهتآ كافئو یوط باح یب یراذامرهق رادو
 هنس هتک رایدزتسوک راتبغر هندتعدعنولوا راتساوخ هلراب رهوک ناثسو

 عاده ر ر كنيطال هم یدشااقب وا والا ترسح یدهرب و ن و

 هرزوا هعاق لوا اب وک ( ے ظذ ) یدشلا نرالکوک هلتلصو دیما ب ی

 ت یدرب و مارحا خرج هرب رب بودیا عج # نراشاطبوط ناتا

 نارودوبو وق ةهشیدارزتسوک × راق ن ہ1 هدنفارطا ك 1 ای شو لب

 هدنایفط هوش هن رزکب هنوصح ی یراکدیدهنوط # ماشو حص
 یداهن یلو رون روک مالم هحرک ارهاط ردیصاعو شکر س ندن اع

 # یدشاوا یبش دیدسدس كراقو نودرک راص> لوا ردیساّق هدتاع

 عج یراشانزوک ییبدت 3آ كل هيضام نیطالس ندنرمسح كنا ےک ر کم

 موبلا مصاعال هان ترصن هاشداب سد * ' یدشلوا نارک یر ر بواو

 نی رشعو عبد هنس  هدنامز یندا هلندایسرک و تداعسرف نود ها رها نم

 ج یراب یراب یرادرک کال 8ل لوا هدناضهر رهش ند( هئامهلو

 نورد بر ورسک مام هرافک بولقو یدتبامض هنس هیچ تالام بویلیا

 هنف ےن تک یاس و ع الف هصنرب یرغ ندناویدتا مرخ ییالسالها

 یدلب متفم ینیدهاحم هلافنا عاوس بهوو لاوما مانع بهذ بور ونک ۲

 فات ک او هکلاغ فار ظا رومان تراشد نولیق مالسادجاسم اتص ادب ا

 (Ea را E دخت اب لب رابشخای سد ید هکلاسم ۱

 | E هوا هو سوک eT ۳۳ ها ذعاسو هع لا مایق
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 ٤ ژ هللا هجر ر نشور کاتا لوا ے >: 3 در 2 دفنت نأ ال د رعلادذ ۱

 : یر مسفتوناس و ردشع | رمهق هرزو اییارابع راز 1 یترعسعد كن دن کی اعد 1

ِ 3 
 را اهب يتب د رلد رامع اراک ای ا ۲ ۳, م> هنتسوا قاراشا كل راز

: 

 : هلب رلاتعم ظعللا ت تکاب ایف ٩۱ ندندیعرب هکد كطافلا شزاب بودا اش ۲

 | مولعمهنالوالها هک ا وک شاجچ| بودبا لح یتتاهباشنمرثک او شماچاق
  ۱كنيلاعت قح رلنو ارز شا نیدصق كعد نوسلوا مورح رلثلوالهاانو ||

 زارنحا ندنا دیالف رار ولی ردمارح كلبا رارمسا فشک لهاا ردب راثیما

 | راوطاو راربا لاوحا قرو هنر هدنتامدغمو یدنلوا هجرت هرخآ ىلا |

 | كردبالام هک یدنلیق لاجا هش رزوا تیلکندبیخلالاجر تاعطوندرایخا ||
 [| یدلد | ههم یوداناب ندنراتبقنم نشربا هتعع اج اجو هلک كزتبال هلک

 | نب رخت راسو ندمور حیاشمو یدئوا لح هلرب یرمسفت كراودنک ه

 | یلع هک هنسسغنق ره ندنبقانم كرازب زص نایلوارک ذ هدیاکلواندتقب رط
  1مط ) ید وا دارا راصتخالا هجو لع یدنلو رهط ةحكأا قر رط )

 | انادهام یلع# هلارکشتهلارکشود#مرکلا«ادراناسک امییع#هلادج منهلادمش

 یماتشخا كايغب و و یماعا كتنماوب تنمو رکش رازه ینعد # عنلاركثل

 مالملا تاللا هلا لظ مالسسا هاشداب هکیدلوا ردقمو رس هدمایا لوش
 نامالاو نمالا طساب یناتس ییک دقع هطبار ییارق بحاص دقع هطساو

 | فرشلا ضرعلاو لوطلاب ایندلا كلام كلام نامززایف هجرا یدهم

 نیفب سشلا نیسمرطا ةبطخ ًارقتال ضرالاق فنالخ مکلعحو فرشب
 ةصالخ ییاثلا هبسایالا حلاو برعلا ةكسس برمضنالو یماسلا هما الا
 قبس إل ةماركب صتخا نايعلا ف اهورن مل دون دیّولا نایعالاو داجالا

 ةراد بطقو نرخ الا نيطاسالاو نيلوالا نيطالكتلا نم دحا اهب

 رف نودب رف ءایفصالا بح ءاسیقتالا د رم ةلاللا طيح رك محو ةلادعلا
 ههادلخ ناخ سس ناطلسنب نایلس ناطلبس ناّمع لآ رم زدنکس
 هتفالخ مالعا رشاتمرشابت لازالو نامزلا رخآ لآ هناطلسو هکلم هزاهس

 لها ىلع هتفآر مايخ لالت لالظ ح ربامو ةعلاط رفظلاو حل علاطمنم
 مارك الاو نانحالا عاواب ةفالسا ناهرب ةلارانإو ةعطاس ردلاورب وا

 ۶ 3 و م 2

3 



 تففاوم هس رب یز 1 را رپ رد وتو E و یر 1 :

 || هدنفافاو و تاک ی اریز رلب وس فلاح E اوہ اکو ب لوا نکرزتسوک "
 5 ۰ تعد د رشرهاوط تساعرلوا ردرودءم هد ربحو رکستاکن یک ردروگشم 1

۳ 

 || لوا ردقو لاح توق مع ک زیفرت ۲ RE رارسا راتفکوب وردنا |

 | لیمو خیز هدن ولق کو روا | لزوم بور وک تاغلاخم هدام | 3
 ۱ یسکر ه ( ع رصد رشود هتحاباو دالااب د رولي راکنا اردراو | 1

 یرلاشعم ول سد # اشک هب یدهب و اریثک هب لضب دراد ین اک مهش 3

 | ندکعا مادقا هنلیصح كل ولطم لوا نیکسم سفن هلا هظالم ||

 1 شااو بول وق هداضر *هناتسا یشاب ملتو یفکچ هتعا رف نماد قگ رع ۱ 3

 || كراکوب و یدلق فاتعا هنروصفو زك كندنکو یدلیب نکیدلک ندنلا ۱

 ۱ رو راع ی راکزور دن رژوا تالاحوب و یدلیا هسدنا ندر رضو زظ> ۱

 : یا هلامز شمزالوا ( عیصم ) لمدنناما یدساروبع راهنو لیل دح و
 || ندافص ناوخا نوکر قافنا ٭ ءاشدفیکر دقن هللاورب دن دعا *هاراشخا

 ]| هریف>وب مهبعاود ریا رسب و ےھیعاسم هللارکش تعاججرب ندافو نالخو || 3
 | سلوا هجرت بودیارک ذ یسنالاتاعفث یاتک مالکلارجت مالکلا كولک " 
 | راذنعا هللا هقماس راذعا مکر دقهنره رابدزتسوک م امها دب نحو مادقا لاک |ا
 | هدناف مدرتتسوکر اقتحا هلروصو ز هک و لکدنرهو یدلوا دیفم مدلیا |

 : رابدتاٍدر مدراد وس کس نا وج رهو رلیدتنا دس مدلیا حذ هکیاب ره ۳ ٍِِ»

 ۱ دن راقداص بلاط كمورو را هکر ییاتک لوا ندنس دوصع» ۱ ۳

 هک لوا دام دلا لذآهلربتوداز نونا داعم کرا د زدکمردنوک هیده |
 یماخهاو ما دفا رثا مرجالرلیدروین وید#ةچر الت نیخاصلارک ذ دنع# ا
 ناقبا ليكنو نانیمطا نیصحت نکل مدلی قلطءلاعف ماملاو قح لاوح |
 تراشا هلیلوبق كن ارا ءاودتسا مدلیف هراشخسا هج وت ب ولا لهم نوجا |ا ۱

 لسوت همح لضف ابه یذلر و نراشا هلرب يد كتاتع تاوناو یدلوآ |!

 قوسوهدها میاداو مدشامادقاهیانک هجرت ویلا لکو ت هاد خ فطاو :

 یلاوحا كا شم اربز موکه جرا یلاعت هللا هجر یاب الوم هدمالک |
 کز دلع تا ۳ ولع ییالک تراغتسا تباعر هدنراتع قایس هدشناببییا وکاو

 بولتا ح رط نکب . نودنآ حس یدارضرب ردٌمکا عماوج هنا له :الک 6

 یی داده نو ۷# یا و كغا بنا تحاسف ۳
 رج محسوس سس



 ردیندلو یپلاناها فباطلونادجوو فراعم ؛هلجرس هیقوذ تالک لوا
  فیرعع الا لیخدلا اهلعب ال # ردلکد یمهرتاش رعتو ىلع ناطصم
 | لضقلا وبا داتوالا شو دابملانز ¢ *اهاب رانم ملعب و اهماحصا نم

 ا ولا شکن اتک دور لاعت هللا شدق یسخرمسلا نسطا ن دج

 : یررهار, بودیا تیانع هتسهدنس رب یلانو هنا“ ىح نوچ هک ر روپ هلن وش

 ا رولوا ۴ لاهم نازو رواو تو لاح كتهدن لوا هلی رامطا

 كنودنک ن ناربعم همان روایةیراب یهو لّصفو رر و لا تغالب و ترابع

 | هکردندببس وب رولاق نجاعهدنمهفینالکكنا لوفعو رواوا بعت هدنریعت
 || یلامت لا سدق ردنیش لها ءالعو نیدءاربک هک هدشنالک كن رطزصاشم اکا
 | هکر دشهرونک هدفراوعهججرت رولواقوج تالکشمو تاهانتم م>اورا

 هلا ناوضر ندخ اشم تالکو لسو هیلع یلاعت هللا یلص نده وبن ثیداحا
 | یتطب رب كنطب رهو ردراو یتطب و یرهظ كن هلکره نیعجبا رهملع یلاعت
 ندتمهفتالوان ۱ طب هیع !لع هه اضتعم زهاطب یهق کیک ره ردراو جد

 | كن اث طب هیلوا لماع هه.ج ود ی4 كلوا نطب و زالوا رادبیصن

 لاد ثالعر ممق ره هش رزوا س ایق و رع ا لصاح ہرچ ندنبهق

 ییراشم كالا لها اصوصخ ملا ءاشام یلا ات ردیلیس كمهفرب لع رهو

 | تارورض یک رولوا فلت"وم هقيقلا بسحب ےک هچرک | رولوا فلتخت
 ۱ ٹینس هب یدنسمیاع ا دلا و دهز الث رد وسند هصاخ تاماقمو قد هماع

 | كماقمو ارز ردمزال كجا sS لوا ءروک هب هضاخامآر رور
 ۱ یاندلاق دهز مک ات نهدوک هب" صو ردق نوحا اند الصا یحاص

 | اذهب لعاغلا اا #رولوا بلاغ تایعطش مدن رش نوک و دی ماتم
 هکر ارد دم الک لوش 2 1 E e ¥ هللا ئوس یت .>یف سالو اعلا

 3 كحالحرلءا نا ندد اولا ها یک و هلوا یوعدو تنوعر دار هدنا

 || اناویلاءافبقابلا انا *رایوسندنکعلا ند ییکو یک کی دید »قلا *
 || بلا خر تفصدرلنا ردبحاص لالدو سنایهکو یک *ەدوجوب دوجولا
 ۱ ارزویخدرب ییهازایخدرب تمدخ ءارقف ردیح در ترض > یامدن رولوا

 | ناك رهاظلا بسص لصاب او ردیوقا هدمالک امدن هسبا ىلعا هدماقم
 هد ابف وتو قطا لوقع رون روک هیطع تافالتخا هدنسارا اشم

 | نک ر دیارقکن ینیرب یر مکر واوا تقو رولوا ری هدنتیفلتو قیقحو



 ند هس دق

 ا pt ل سافتا دو ن , كس رلقا تشم شنا ۱

 كناو ردشلر و داود (سدقلاتارضح نم سنالاناغ) هتهجییبدلوا |

 | ر هیمرتح ندرطاخ هشوک یربقف نالوا ثعا و یدصتم هلو عج ۱

 لاوحالا عج ىف نالکلاو 3 ریعا شسوهارف ندربخ
 ۱ نجلا لع

 رادعم ی د ریعحوت هک انفو 9 هماظا تبلت ,.یلبع هم الک هجر دي لاعتلا

 عدو ییماللا بلا ىلع نی نایت دو رایخالاو ءارهقلا مداح عا

 ۲ حورو لمعلاو داقتعالاو لوقلا نم هاضرب و باس لجو رع ىلاعتهللا
 ها هقاطعاو ةفاطالا ضناص+ ةفاصاب هفالحا بولقو هقال سا خاورا

 | فرش كام لئاضف ناتک لوا ىلا حلا همرکت و یلعلاتشلا هضم و
 ندنرل اس تراشب تراشاو یدلو) رشم هرب یتانآ مراکم ملا -طع

 | لوا یدلوا روبسعو قوشو رورسو قوذ ندنرازف تراسعتسا ترابعو
 || فراعمو قیاقح نافس یرهاط هکی دلو رخاز رح رب یراق باتک |

 نوزخم هلرب یهلا رارسا رهاوز رهاوج یتطاب و نوک هلبا یهانتفان ||
 یروصم* رګ زوبوک رد هایفسرب یوتح یروم*تدب كب هک رد هنده لب |

 | * ةرععماوق راث آ عماوح +۶ هرکف عماول واکذا عماوص ( ظن ) یوطم |
 زار # هطبغ سراح لب وات سرافه * هع شزاوف لر سرا |
 || نافرع قیحر رساترمسو یسهینس تامارک كنبرالاط ناضا قد رط |ا

 تاک لوا هکیدلبا اضاقت راف رطاخ سد *# یس هيلع ڻاماقم كنب رلب راش

 یتداومو 8 ید اوف هفاوالا ٠ ةصرذو دقاط)ا عسو ىلع كردعلا ليلج

 : ندیاعتق> تیهومر تدانعو دادعساندایلوا حو محاورا نوختا مع

 | رف هلن ارابع یکرت یتناراشارب ظافاا تودنا دادس و داشر تلط

 || نیکسم سفن نوچ نکل ةيلبا ربسفت هلناغل یعور یتتالکشمو تازوم مو |

 | کیدلی یدیا فرغم ندفاصنا یایر دو فرم هنتاج نم تعاضب |
 أ یک ا ارز ردجراخندنتر دده طخ كن ودنکم راعملا كلف نولط مو |

 ۲ رله وردا دنازانمو لجار هدنلحاررع تقب رط كلاس ناسراف ||

 || رابخاس"ور سوفنو رلنارمحهدندقاعم دقا رم راربا لوف لقع هکردهار |
 مج نارود ءاکح و نامز ءالقع رک! ردرلن ادرک یس هدا دصا رح 1

 | هکرایلاق ەسن زا هن ARE ابوطبو هد یک كن زماوا |[
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 ۱ E الما یلاوجاوتاک لوا جا زا ذن عمو ۱ ۱
 ندنحاومقاوذا ضعب كلودنکو ندنرازوس كخاشم ضعب نایلواجرد ||

 ندنرادب ےہ كمالسالا میش ترمض>و ردشمروترآ ییاک لوا بوذباداربا
 ردشمرونک هتاتکددیف یی رلکدتا هدا ر كنهشترمضح یسی رب ندنرابحو |[
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 نا فورعاا هللادبع وبا

 يفرطلل
 یناکرت نايل
 ید رک لع جش

 حرفم
 یروهشمدلا سا بیعلاوبا

 ناحر یش
 یزراوخ ندا ءالع

 يلا ییفايلا هللادبع
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 قا رکلادماحیدلادحوا

 | یدعسلا ےل صم نیدلافرمشم

 | یقارعلامهاریا ندلارف

 یس ریما مش

 اظ ےس

 یولهد ورح

 یولهد نسح

 یزاربش ظفاح

 ې رغملا نوي نبی
 یرمهیعلا یسوم نیدماس

 یورفنا ماریب یاح
 هرج ن ن دلاس قآ

 نیس>یارص نب ےھار اج

 هرس سدق ایا یلکیک
 یدنفا دج هداز یجزاب

 هما سدوب

 یلوشاتکب باح
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 ۱ یطهسی رس دی

 اهمس سدق هم
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 اهرسسدق هن و مكبس
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 اهس سدو بک رتخد
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 یامنلا ماوق رب
 ۱ دج ندلا شعش هحاوش
 ییوکلا
 دا اسب کر ما نز
 یناروبد رب ون نیدلا ل الج ۱ دم ۱ دهاز دو نیدلالالح
 ۱ یتواخ ندلا رم ھظ
 ىوايحلا ندلا ردص
 یویساما سالا رد
 ییولخیاب رکز عرش
 یبلج نحر لا دمع
 ییاورش ایی را
 یتولخ هللا رکش رب

 ییورلا رگهد

 ۳ وایطنا یره ا بذبح الوم یواطا ىلع انالو»
 هفیاح تچ

 ناتلوم ان رک زنی دلا ءا
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 یعافرلا دج اديس
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 یسرعلا دج دبعوبا س
 ىدعصلا دیجنب يلف نس اويا
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 یرصاایولا ضراذلان
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 ار ع نی دم نیدلا ی حش
 یونقلا دم ن دارد صج
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 سست راع ےس

 یرصمریک ناهب زور

 یرصق لیععسا جش

 ی رک ندلا ج

 یدادشب ندلا دح

 یوجیدلادعس
 یذرخا یاو

 ليك ن دلا لاج ناما نیع
 یدنعلاکااب

 Bn ندلا ےک
 4 اد ۳

 یونزفلاالال لع ن دلا یر

 یاافروج د حا ندلالاج

 نحرلا دع ندلا رون

 یتدنارفسالا

 ةلوذلاءالع ندا نكر
 ینانابلادجا

 یر لع جا

 یاکر الاد نیدلا یه

 یتسودلا لد تاكرلاوبا
 | امش ن لع درسرممآ

 | ینادههلا

 ی ات رغما د.ع

 یسوطدوج ۳

 هاش نلف لع یا

 یاتسروآ دلا

teنص نيدلا س“  
 دععلادع ن دلارون چ

 یززبلا
 یشاکلا دو ندلاوع

 یها رد ما

 دسا ن دج ندلا سس

 قت نا ل
 | ۰ ور ندلالالج
 | یر ربتلادشندلا سس
 داو ناکا

 | یدروره سبام
 | شغزب نب ىلع ندلا بی
 ٤ ىلع نج را دبعن دلاربهط

 شزب نب
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 یروا ندلالاجچ

 یساک قازرادع ندلالاک

 چلا یارو

 یرصع

 احلا ركب وا دلا ن ز

 یسدعلا فیطالا دبع

 نوفز رم مح رادبع
 ۱ فامرقلا مهاربا ندلا جات

 زا یتومطس هیفاخ یباح

 : فول و حش
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 یتروک ص حوا د2

 ۱ وع حش

 حس
 ۱ نسخا

 ےشوف ت ریثلا وب

 راک ل

 ۱ ه>ریح هحاوخ

 | دع 9 كاا هللادمع وب

 ۱ قیلام نجراا
 | رفعجیا نب مهنوبا

 | هلاط یدلا دم ناطلس
 یورهلا ۱ دج ن رات هللادبع وبا

 ۱ یاجز ود رذوبا حیث
 ۱ قمانلاذجا مالسال
 یدم رافلبع ولا ج

 جاسالا

 | ىلازغلا دمع مالسالا هح

 یار دا جش
  یاودعع قلا دی هجاوخ

 | یرک و ر فراع هجاوخ
 یوئتفربحا دوګەجاوخ
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 دشمن ندلاءام هجاوخ

 : راطع ندل ءالع هحاوخ

 اسرار دم هجاوخ

 | اسراپسصنوبا هجاوخ
 راطع و هجاوخ

 یرچ وب

 ی دلا الف

  یناهفصا هللادیسع هجا وح

 یرغشاک ندلادعسانال وم

 رارحالاهللادبع هحاوخ

 هرسسدق یماحانالوم

 ییاساا

 ید هجاوخ
 قطادرع هحاوح

 یرارتا ةدازالنم

 یشحدب در

 یواع یهلارعیش

 دما نسخا ودا ج

 و Iu نسخ ج
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 یسخرسم ناری

 یناقرطا نسخ اوا ج

 یاتسإدلا لع وا

 ربطناییا ندیعسولا

 یک رک ساقلا واج

 دجا ن رفظمع هجا وخ

 یسوط قوشعم

 وبع ییعرما

 | یروباشی یلس نچ ولاد 5

 یل د ننیس>

 یولعصاا لهس وا

 یرمشعلا مساعل اوا

 یتاعش سالا وبا

 یت ادع نسل اوبا

 |اللإ ىلع یا نناعع ن يلع

 یداچ دچا هحاوح

 ۱ یدک بی دا

 نا اوبا
 یدایاتسا راجت ی
 یزارلا ةعرزوبا

 یییدرا هعرذوبا
 یلوباب رهتشلا هللادبعوبا

 وک اب هبلادیعوبا میش

 یزاریش نموم جش
 یاش قحاوبا
 یتسح لادا ذجاوبا
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 ۰ یش وفا نوصلا نسل اونا ۲ ۰۵ یزارییعوبا

 1 دج نب نیسان راد ۷ ۹ ناربخ ىلع وبا

 دی نا ورعوا ۷۱ ۱ یاجربغ ییعوبا
 نب دی لاد ۷ ۱ فورا دم نب هللادع

 نجات هه شارلاپ
 یناورسلا نیسخاوبا ۹۲ ۱ لزانملا نم هللادبع

۱ 

۱ 

 یاداب هزلا د.ع

 یدایا رصتلا مساقلاویا یتاتتت ربا وبا

 ىلا یزارا رکب وبا یفبح ما وبا
 قاب ملاف رکب وبا ینالعسعربطا وبا

 یسج ریطا وبا
 نامرکل ناش نب مهارپا

 یرصطا نیلا ودا

 و٣٣“ ن: نیسطاوبا

 نعهطاوباو زابخرم اویا ي

 نژآ ناهوس یارع مهد زوا
 ییارح دجا مس نیو دج انب مها ربا

 قزمهج یل ا مهار
 یومرا ناسطحاوبا ییاتسهد مهار

 فیفخ نب هللادسبع وبا یانیع م ےھاربا

 یکلام رباوبا هی وزان هاربا
 ییارعشلا رک ویا یهاشنامرک رفظم

 ۱ یدیاتعلا د حوا نانبن نیا وبا

 ۱ ء| ربا رعد یلاعت هللا سدة نان دالا وبا

 و نادیعنب ماسه هرم

 ۱ یزاریش زرحوبا یوسللا دج نی رفعجوبا
 | . یرنطسا میحراادیع یارعالا دیعس وبا

 صاصج لم ۱ | ر, اجزاو رغ وبا _
 1ے



 یعبصاا نسخا ولا
 یطویسلا نسخ اويا

 نسل اوبا

 یکشرلا نداحونا

 راصءلا دواد نب ؛ ییهار ۱

 راقح رفعجویا

 یتاموسرفعجونا
 ینالدیص رقعجوبا

 نادجنب دجارفعح ویا

 ییاغرفلا رفعح وبا

 یاماس دعح وڏا

 داد رععحودا

 یرسههداعم وح وا

 قربلا هنلا د,ع ویا

 ىدا هود وا

 ییاععاد رععج ونا

 قارولا نسطا وتا

 اردلل نبل اوبا

 از دلا ریکد

 فال اونا

 كلاما نیسجاوبا

 ساھ نیسحا وبا

 یطساولا کی ونا

 رک قاقز رکب وبا
 ا : وبا

 ناک گی ودا

 نح ءاطع کب ورا

 قاقش رکب وبا

 ییشلا کی وبا

 راینادزب رکب وبا

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ ۱ 

 ینالدیصرکب وبا

 یدادغلازاتطنا رکب وبا

 یعرط)!یسعنب رکب وبا

 نادعس یا

 لاکس رکب وبا
 اق کو

 یرمعلا ركب وبا

 یدلا رکی وبا
 یاتسمط رکب وبا

 و رک وبا

 کت

 بوس رطلا رک وا

 ۳ را

 رم کسصزب کی وبا

 قزوجرکب وا

 یزارلا رکب وبا
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 یر هد کب ونا

 ب زاوم رکب وبا

 دانا کر ویا

 یر کی وا

 یعیطع 6 ول

 یقادمه کد ویا

 یرمشتک رکب وبا

 یروندلادوادنب رکب وبا

 یراب دور یلعوبا

 علا ىلعوبا

 دامس بم سمس ل م م یس ممم ام |

aan 



 یدمزلا رذ وا

 یدعس یعناه

 یرهوجا نسح نب دج

 یزوند یناسکر کب وبا
 لاح رطا ىلع وا

 دزولا یا اننا دج اود
 یسدعم رهاط

 یتوتآابوقعد وبا

 یروج رهن بوعع وبا

 تازلا بوم وبا

 بهو نی دجا
 لب ان بوعد وبا

 حقا بوعد وبا

 . یز, نب بوععل وا

 ,یتأدیم بوعهل وا

 طارخ بوععد وا

 ینروک بوغبوبا
 جاتسا رخ

 دو ن ظوفحم
 دن ظ و

 یهدعنب ع وا ارنآ

 تباث نبمهاربا

 LSE د وبا

 دعس نب مغ

 ES رم | نالیغ

 سوسولا نالیع

 یزورلا خاصوبا
۹ 

 یخ ن دجا ساملاوا ۰

 یدرّواب سالا وبا :

 یرایلا لعب نا ولادع*

 یفزورهسلا سابلاوآ

 جالح E او صنم نییینح

۳9 SN 

 جالح

 یروند سابعلا وبا

 درب سابعلاوبا

 ِ یدنواهن سابل وپا

 ۲ اجرا حرفا 7

 یاس ساب وب آ

 جرس سابملاوا

 دج ن هرج سان 1

 فسا کلا

 3 روصثم ننیس> ندچا

 : ران و او وبا

 قشمدلاورع وا

 ىدمزلا دماح ند#

 زارطاد جن ادع

 لاجلا د ناٿ

 لاجلا مهرا ن قع

 هللا دبع ن ناٿ

 ی ت نابش
 نزلادجخ نی نسحلا وبا
 ىرو دلا عياسلا نیسحا وبا

 ت



 لس 5 3

 2 رک فعح وبا

 نیسطحا نب س«

 یکم نا نی ورع

 ینامرک عاج هاش

 رح ناڪ وبا

 اد نابرکذ
 تر نار كز

 ینآد#ا رکلاا ر کز

 رغما ناعع وا

 یاب بلاطوتا

 حایبصا ان رج 5 یط

 قو ر سابعلا وپا

 نزروه س ابعلاوپا حس
 یی رغما هللا دع وبا
 یال هللادبعوبا
 یاطنالا هالا دمع وبا
 یروندلا تا

 یوسلا ىلع ن: نس>
 وسما ا ۵ رچا

 د زر نی دجا نب عود
 رمصاح رها لہ

 راک ۵ نبتبات

 زاوا تباثوبا
 نڪا زج نب نو”
 ف ى رّعْلا نور حر

Eدانو ن  

 نو#

 نونا نودعم
 نایلس س ءاعع

 ۷۱۷۲ ره هزالان

 نادم نب یفسود نيد

 هزافنب رح

 ىزورأا ىلع نبل
 یناهفصالاترجنب ىلع
 ۱ اقسلا بیعش نب ىلع
 یدادغبلاقفوم نبع

 یسن القلا رجوبا

 یناهفصالا بی رعلاوبا
 یساالعلا هنأ رع وبا

 ءالا نا ۱ هلا دع ودا

 ووصلاناقاحلا هزلا دمع ودا
 یرسالا هللا دعونا

 یرصلا هللا دبع وبا
 ی ربصطا | ریا دعوا

 عقر ملا ند رفعح

 قوصاا را نیک
 یا لضفلا نر دج
 ا ۳ ۶ نید#

E 

 ینا داملا 2 دع وبا
 یرضا هللادبعوبا
 یللاسلا هللادبعوبا

 : یلادیطع ند بلاطوب

 / هراب واج هللادبعوبا
 4 و ۱ 3 8



 یاطس دز وا ۱.۵ || یصتنیدواد ننال وا هی

 ره

: 
 یدنس لع وا ٩۳ یاظلا 1 ٠

 1 دادج صح وا ۱۹۱ ےھدا ی مهاربا ه٥ 0 2

 | دا رح ا \\۲ یولعلا دعس ند مهار 3 ۳

 ا د2 ن لاط ۲ سلتا ه٠

 یزاریش جارم وا ۲ یسالوالا تراخاوا ۵۷ |

 یدرواب یدمم هللادبع ۳ یوره هنس مهار ۲
 1 زاص3نودج ۳ یطاب رمیهاربا ۵۵

 یدورابلا نیسا ویا 6 شورطا مهار ۵۵
 راع نی روصنم ۱۱۵ | یدادغبا دایصلا مهارا ۰

  ۳ Eداع دج ۵ رغص یر ۳ ا ھلو ۱

  ۱۳یسوطااروصتن دڅه ۵ ر |

  ۹ا د  ۱۱۰ oکع لع

  9مصالا ناونع ن ماح ۱۱۹ ىلصولا لع نح 1

 را یراولا یا ن دجا ۷ یزورااقرذه" نر
  ۱۰۲قربخ ن هللا دع ۸ ثراخا ی رشب 1

 یزسنلاهللادبع نلهس ۵ یاربطاسثب ۱۰۴ |ا ۱

 |  ۱۰۲ةرج نیابع ۱ ییرح معاق النشابوری 
 | ٠۳ یلکشا فسوب نب سابع ۱۷۱ ||. یا يهارنیقرقش |
 |  ۱۰.۳رعاسلا دچا ن سابع ۱۳۲ یبلادواد 1

 زا . یاسارخ هرج وبا ۴ یبماحادسا نثراح ۱۰۶ |ا
  ۱۰۶ ۱یخ تار وا  NNWی هرج وبا 1

 |  ۱۰یولعلا هللادبع نذر ۵ یلعرا بارتوبا |
  êزارطا ديس وأ ۱۳۵ راطع ماح وا ۱

  Aیادم فنحا ۱۳۸ ۱ یطقس 1

 |  ۱۰۷و زب بیش وا ۱۲+ | یراضملادیجادبعنیلع

  ۱ناولعنبلامعوبا ۷۵ ۱ لامس ا فمح ا 1

  ۸ىلا هب ورخ دچا  Eدا و ی ۳ ۲

  ۸یرول نيسطاويا ۱۳. یزارلا ذاع

1 
 یدادغ)ا دنج هفتا طلا کیس ۱ ۱ لک ن.فلخ

۱۰ 



 ا ج دات ول عرش

 u یسح > رسما

 بوعکا
 لا ی دم
 وااو
 ا ا
 ربعفلاو یاللاو قوصتلاو

a الولاق 

 من قرفلاو

 مادحاما

 هک ردتعاج 3

 قک همسم كرل یو وص اما

 قکهیشم كرلب ود اما

 قع هشام هب هتمالماما

 لطم هشام هر هتم الماما

 قک هشام هبا مو اما

 لطم هام هرا رفق اما

 ىح هشام !رلم داخاما

 یٰلطہم بسام اأ

 قک هشدم كل ردباع اما

 لطم هدم راد اع اما

 وهایوباطقالالاح ناب و
 امنع چ زا

 ةا ر نيلاطاا ةف
 نیکلاساا ةعرطو ندد رثا

 بتا رمو معلا ماقا نایب
 ءالعلإ

 متون از موس

 وام ف سالا ۱ ۳ يلوالا بقا

ig: 

 ۲ موجو تناهک لء ی کا

 |  هذسلف مولع 2

 3 7 مهرارسا

 | ا>دغاط هک لکلب (محف )

 : نیماکتلا رنک او
 تیاکح ی تگ رک ا مش

 هکر کد بودا

 را نس ی ق لول

ilحاردتسالا و دم  

 تامارکلا تاو لوقلا
 ءایلوالل
 نداص هک دسرولوا لاو

 3 ندعاشم را و

 تامارکلا عاونا ىت لوقلا

 یسهدنف كس رلتب 5 میام

 لیفارسا جش
 یکمدوسالا وا

 یعاردوسالا وبا

 یعناه بوعب وا
 اھا اهللادبع نیدیلو

 ضایع ك لیصف

 طاہسا فس و

 یترک فور

 ینارادنایلس وا

 ف راز هد رک



14 1 ۷ 

 1 لب اترا ےیل
 د 3 ۰ للا ےن و

 یوو یا لاو

 ی

 لر مه ات م
 یاطق اح
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